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nu eklemeyi de ihmal etmiyordu: “Tüm göstergeler iyileflmenin kan›t›. Ancak rehavete kap›lmamak laz›m. Hâlâ yapacak çok ifl var”. Son
derece genifl bir kat›l›m›n sa¤land›¤› bu toplant›da F. Bülend Özayd›nl› taraf›ndan sunulan
bilgilendirme metninin tamam›n› bu say›m›zda
bulabileceksiniz.

ile, Holding ve Topluluk olarak Sevgi
Gönül han›mefendiyi kaybetmenin
derin üzüntüsünü yafl›yoruz. Ne ac›d›r ki k›sa
bir süre önce yine bu sat›rlar arac›l›¤› ile Erdo¤an Abi’nin vefat haberini ve bu haberin hepimizde yaratt›¤› üzüntüyü sizlerle paylaflm›flt›k.
Sevgi Gönül han›mefendi, Toplulu¤umuzdaki
görevlerinin yan› s›ra ülkemiz için de, kültür
ve sanata adad›¤› hayat›yla yeri doldurulamayacak büyük bir de¤erdi. Kurucumuz Vehbi
Koç taraf›ndan kurulan Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nin hayata geçirilmesinde ve buran›n ilerleyen y›llarla birlikte ülkemizin en önemli kültür kurumlar›ndan biri olmas›nda çok büyük katk›lar› olmufltu. Toplumda müzecilik bilincinin ve rafine bir kültür
anlay›fl›n›n yerleflmesi için verdi¤i u¤rafllarla
sevgiyle hat›rlayaca¤›m›z Sevgi Gönül han›mefendiyi sonsuzlu¤a u¤urlad›k.
Hepimizin bafl› sa¤olsun.

Eylül ay›n›n bafl›nda aç›lan ve bir hafta süren
CeBIT eurasia 2003 Fuar› her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da teknolojinin birinci adresi oldu. Koç
Bilgi Grubu’nun stand› ise kuflku yok ki fuar›n
en gözde mekânlar›ndan biriydi.
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ve
Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan›
Mehmet Ali Berkman ile birlikte gezme olana¤›n› buldu¤umuz fuarda sergilenen yenilikler tam anlam›yla heyecan vericiydi.

Baflar›lar Art›yor

Umut Veren Geliflmeler

Topluluk olarak son aylarda yaflad›¤›m›z bu
çok ac› geliflmelere karfl›n hayat›n olanca gerçekçili¤iyle devam etti¤ini akl›m›zdan ç›karm›yoruz. Toplulu¤umuz, rekabeti sevmesi kadar
gerçekçi olufluyla da hat›r› say›l›r bir ün yapm›flt›r.
Koç Holding’in 25 Eylül tarihinde gerçeklefltirdi¤i 10. Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s› bu aç›dan özellikle kayda de¤er
bir özellik tafl›yor. Tedbiri elden b›rakmamak,
uzun y›llar›n deneyimleri sonucunda elde edilmifl ve neredeyse bir refleks haline gelmifl olan
gerçekçili¤imizin gereklerinden biridir. Koç
Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, gerek
Türkiye verilerinin gerekse Koç Toplulu¤u flirketlerinin cirolar›n›n beklenen seviyeleri aflmas›n›n mutluluk verici oldu¤unu söylerken flu-

Toplulu¤umuzdaki bu geliflmelerin yan› s›ra
ülkemizde de bizi memnun eden pek çok geliflme oldu. Süreyya Ayhan’›n geçti¤imiz ay elde etti¤i dünya ikincili¤inin ard›ndan, bu kez
Bayan Milli Voleybol Tak›m›m›z Avrupa
ikincisi olarak gö¤sümüzü kabartt›. Gönlümüz
flampiyonluktan yanayd› ancak yine de elde
edilen baflar› gerçekten çok büyük. Ne mutlu
ki spor alan›nda art›k ikinciliklerle mutlu olmamaya bafllad›k. Bu ay Cumhuriyet’in 80. y›l›n› kutlayaca¤›z. Ekonomideki geliflme, spor
alan›nda elde edilen baflar›lar bizlere daha güzel bir Cumhuriyet Bayram› yaflatacak.
Sevgi ve sayg›lar›mla.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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Sanata ve

Kültüre

Adanm›fl

“Sevgi”
Dolu Bir Yaflam
ok de¤il, sadece iki ay önce kaybetti¤imiz Koç
törende ilk konuflmay› yak›n dostu ve yazar Murat Bardakç›
Holding Yönetim Kurulu Üyesi merhum Erdoyapt›. Bardakç› konuflmas›nda Sevgi Gönül’ün kültüre ve sana¤an Gönül’ün efli, Koç Ailesi’nin de¤erli ferdi
ta verdi¤i önemi anlat›rken, Türk eserlerinin ülkemize geri kave Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi
zand›r›lmas›ndaki çabalar›ndan söz etti ve flunlar› söyledi: “Bu
Gönül aram›zdan ayr›ld›.
topraklara, Türkiye’ye ait olan mallar›, yani tarihimizi
Hayat›n› sanata ve kültüre adam›flt› Sevgi Götakip etmeyi, kovalamay› hepimize o ö¤retti.
Koç
nül. Yaflam›n›n her an›nda güzeli, farkl›y›
Bu ifl onunla bafllad›. Bugün dünyan›n herHolding Yönetim
ve de¤erliyi aram›flt›. 2001’den bu yana
hangi bir yerinde bize ait olan bir tarih
Kurulu Üyesi Sevgi Gönül,
Hürriyet gazetesi sütunlar›na tafl›d›¤›
sat›fla ç›kt›ysa, onu al›p ait oldu¤u yeailesi ve çok say›daki yak›n dostu re, bu topraklara getirme çabas›n›
“Sevgi’nin Diviti” adl› köfle yaz›lar›nda bu güzellikleri tüm Türk hal- eflli¤inde 14 Eylül 2003 Pazar günü göstermemizi, biz Sevgi Han›m’a
k›yla paylafl›yordu. Pek çok faaliyeborçluyuz”. Daha sonra kürsüye
Koç Holding’in Nakkafltepe
ti büyük bir baflar›yla sürdüren, hagelen Koç Holding Yönetim Kurutesislerinde düzenlenen sade bir
yat›n›n her an›n› “anlamland›rmak”
lu Baflkan› Mustafa V. Koç ise Sevtören ve Teflvikiye Camii’nde
için çaba gösteren bir isimdi Sevgi
gi Gönül’ün çok yönlü kiflili¤inden
k›l›nan ö¤le namaz› ile son
Gönül. 13 Temmuz 2003 tarihinde
bahsederken flunlar› söyledi: “Bize, ülköflesine aksettirdikleri belki de O’nu en
kemizin kültürünü gelecek kuflaklara tayolculu¤una u¤urland›
iyi tan›mlayan kelimelerdi: “Derin bir hobiniz
fl›man›n en az›ndan ifl hayat›m›zdaki baflar›varsa, pek çok s›k›nt›n›n ve üzüntünün alt›ndan
lar›m›z kadar önemli olmas› gerekti¤ini gösterdi.”
kalkabilirsiniz. Rahmetli babam Vehbi Koç’un hiç hobisi yokSon olarak kürsüye gelen Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi
tu. Onun bütün hobisi ifliydi veya bütün ifli hobiydi. Benim ise
M. Koç’un konuflmas› ise törene kat›lanlara son derece duygutam tersi. Hiç iflim yok, her yapt›¤›m› hobi gibi yapmaktay›m.”
sal anlar yaflatt›. Rahmi M. Koç, “Sevgi’ci¤imiz…” diye bafllad›¤› ve gözyafllar› içinde tamamlad›¤› konuflmas›nda, “Dünya anlay›fl›n, hadiseleri de¤erlendirmen, hakikatlar› kabullenerek
Buruk Veda
hareket etmen, seni bizden ay›ran özelliklerdi” dedi. Ayn› gün
Koç Holding Nakkafltepe tesislerinde Sevgi Gönül için yap›lan
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Teflvikiye Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›nda, siyaset, ifl, sanat ve bas›n dünyas›n›n önde gelen isimleri bir araya geldi.
Sevgi Gönül’ün sevenleri Koç Ailesi’ne taziyede bulunmak için
cami d›fl›nda da devam eden bir kuyruk olufltu. Sevgi Gönül,
Teflvikiye Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Zincirlikuyu Mezarl›¤›’ndaki Aile Kabristan›’nda topra¤a verildi.

Koç Ailesi’nin “Sevgi”si
Sevgi Gönül 1938 y›l›nda Vehbi ve Sabderk Koç’un üçüncü
çocu¤u olarak dünyaya geldi. Çocukluk günlerini 27 Nisan
2003 tarihli yaz›s›nda, kendine has üslubuyla köflesinde flöyle

“Nur ‹çinde Yat, Sevgili Sevgi’miz.”
“Sevgici¤imiz, senin son iki
ayda çekti¤in bize Do¤an
Eniflte’nin ac›s›n› neredeyse
unutturdu. Arkas›ndan bu
kadar k›sa zamanda aram›zdan ayr›laca¤›n› hiç düflünmedik. Hâlâ da inanam›yoruz. Biliyorum onun yan›na
gidiyorsun ve Sevgili Dodo’na kavuflacaks›n. Fakat bizi
geride öksüz b›rakt›n. Sen, bizlerden daha de¤iflik bir
insand›n. Annem, babamdan hepimiz çekinirdik. Sen,
bizim de içimizden geçenleri onlara rahatl›kla söylerdin.
Dünya anlay›fl›n, hadiseleri de¤erlendirmen, hakikatlar›

kabullenerek hareket etmen, seni bizden ay›ran özelliklerdi.
Pazar günkü makalelerin, senin flahsiyetinin, samimiyetinin ve tevazunun çok iyi bir göstergesiydi. Okurlar›n
da yoklu¤unu hissediyorlar. Çok realist, çok cesur ve oldukça kategorik bir insand›n. Sanat ve kültüre verdi¤in
emek, bütün camia taraf›ndan takdir edilirdi.
Annemizin müzesinin bugünkü duruma gelmesi hep
senin çabalar›n sayesinde olmufltu. Müzen de senin
yoklu¤unu hissedecek. Seni yaln›z biz de¤il, bütün sevdiklerin çok özleyecek, çok arayacak.
Nur içinde yat, sevgili Sevgi’miz.”
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç

“‹smi Gibi Sevgi Doluydu”
“‹ki aydan k›sa bir süre evvel
burada enifltemiz Do¤an Gönül’ü ebedi yolculu¤una
u¤urlamak için bir araya gelmifltik. Maalesef bugün ailemizin çok de¤erli bir baflka
ferdi, Dodo’muzun biricik efli
Sevgi Halam›z› ebedi yolculu¤una u¤urlamak için toplanm›fl bulunuyoruz. Kendisi
1964 y›l›nda Koç Toplulu¤u’nda çal›flmaya bafllad›.
1980 y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ü Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeli¤inin yan› s›ra, Koç Ailesi’nin neredeyse tüm sosyal sorumluluk projelerinde büyük bir heyecan ve titizlikle çal›flt›.
Türkiye’deki arkeoloji çal›flmalar›na ve Anadolu kültürüne büyük bir ilgisi vard›. Türkiye’nin ilk özel müzesi
olan, büyük annemizin ismini tafl›yan Sadberk Han›m
Müzesi’nin bugünlere gelmesindeki eme¤i çok büyük-

anlatm›flt›: “Ben Cumhuriyet çocu¤u olarak bezden yap›lm›fl
bebeklerle oynad›m. Biraz daha büyüyünce kâ¤›t bebeklerle
oynamaya bafllad›k. Çoktan rahmetli olan kuzenim Nezahat
Aktar Hanif çok güzel resim yapard›. Suna ile ben ona gidip
yalvar›rd›k bizlere bebek yap›p boyas›n diye. Sadece bebekle
kalmazd›k bir de elbiselerini isterdik, o da bizi k›rmaz boyuna
çizer, boyar ve keserdi. Hâlâ biz niye modac› olamad›k diye flaflar dururum. Suna ile yafl›m›z yak›n oldu¤u için ayn› oyuncaktan her ikimize de birer tane al›n›rd› veya bir tane al›n›p paylaflmam›z istenirdi. Ta o yafllarda kavga gürültü, paylaflmay›
ö¤renmifltik.”
Küçük yafllardan beri annesi Sadberk Han›m’a çok düflkündü.
El sanatlar›na, Türk kültürüne olan düflkünlü¤ü Sadberk Han›m’dan O’na miras kalm›flt› adeta. “Çok yumuflak sesli ve çok
yumuflak bafll› olmas›na ra¤men çok disiplinli yetifltirmiflti hepimizi” diye anlatt›¤› annesi Sadberk Han›m’a, vefat›ndan 29
y›l sonra bir Anneler Günü’nde, 12 May›s 2002’de köflesinden
flöyle seslenmiflti: “Bizlere evlenirken nasihat etmiflti, ‘Kocalar›n›zla kavga ederseniz sak›n ha bana anlatmay›n, zira siz koynuna girer unutursunuz, ama ben unutamam’ diye... Hep damatlar›n›n ve gelininin taraf›n› tutard›. Onlara son derece sayg›l›yd›, s›rf
biz k›zlar› ve gelini mutlu olsun diye.
Onlar› kap›dan karfl›lay›p geçirirdi,
t›pk› kocas›na yapt›¤› gibi. ‹yi bir ev
sahibesiydi ve hiçbir zaman övünmezdi.”
‹stanbul Amerikan K›z Koleji’nden
mezun oldu. 1962 y›l›nda Erdo¤an
Gönül ile evlenen Sevgi Gönül, 1964
y›l›nda Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Efli Erdo¤an Gönül’e,

tür. Erken denebilecek bir yaflta aram›zdan ayr›lan Sevgi Halam›z bizim için her zaman örnek bir insan oldu.
‹smi gibi sevgi doluydu. Bize, ülkemizin kültürünü gelecek kuflaklara tafl›man›n en az›ndan ifl hayat›ndaki baflar›lar›m›z kadar önemli olmas› gerekti¤ini gösterdi.
Son y›llarda zaman›n›n önemli bir bölümünü Befliktafl
Belediyesi Encümen Üyeli¤ine adamas›, aktif sosyal kiflili¤inin bir örne¤iydi. Uzunca bir süredir en önemsedi¤i
u¤rafllar›ndan biri de büyük bir gazetemizde hafta sonlar› yay›nlanan yaz›lar› olmufltur. Bunca senelik deneyim
ve bilgisini, ayr›ca his ve düflüncelerini okurlar› ile paylaflmaktan ve her hafta de¤iflik konular› ifllemekten çok
büyük bir keyif duyard›. Olaylara ve insanlara hep
olumlu aç›dan bakan, dostlu¤a de¤er veren, içi d›fl› bir
olan, mütevaz›, çok sevilen ve say›lan bir insand›. Kendisini her zaman sevgiyle, flükranla ve büyük bir özlemle anaca¤›z. Ruhu flad, mekân› cennet olsun.”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç

kendi deyifliyle “Dodo’suna” yürekten ba¤l›yd›. Bu aflk› sat›rlar›na da yans›m›flt›: “Kendi kendime düflündüm, bir evlat olarak
ana ve babama neler verdim diye karara varmak bana düflmezdi ama anamdan ve babamdan bütün beklentilerimi fazlas›yla
ald›m. Sayg›n bir isim, mutlu bir ortam ve iyi bir miras kald›.
Gelelim kocama; bir erke¤in bir kad›na verebilece¤i her fleyi
verdi bana. Anlay›fl, zarafet, nezaket ve bunlara benzer daha
pek çoklar› gibi vermedi¤i pek az fley vard›, onlar› beklememeyi de ben ö¤rendim. Zaten beklememeyi ö¤rendi¤iniz anda
mutlu bir insan oluyorsunuz” (Sevgi’nin Diviti, 5 Ocak 2003).
Sevgi Gönül, 1970 y›l›ndan bu yana, Vehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Üyeli¤ini ve 1980’den beri de Vehbi Koç Vakf› Sadberk
Han›m Müzesi ‹cra Komitesi Baflkanl›¤› görevlerini bir arada
sürdürüyordu.

Bir Ömre S›¤d›r›lan Çal›flmalar
Kültür ve sanat alan›ndaki en kal›c› çal›flmas› ise kuflkusuz
Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi idi. Gece gündüz çal›flarak, Türkiye’nin bu ilk müzesinin kurulmas›nda insan ötesi bir çaba sergiler: “Bendeniz ‘Sadberk Han›m Müzesi’nin annem ad›na kurulmas›nda her ne
kadar u¤rafl vermifl isem de, A’dan
Z’ye kadar her ayr›nt›s› ile u¤raflm›fl olmaktan dolay› bu müzenin
anas› ve babas› olma hakk›n› elde
etmiflimdir” (Sevgi’nin Diviti, 25
A¤ustos 2002). Vehbi Koç Vakf›
Sadberk Han›m Müzesi aç›l›fl›n
ard›ndan k›sa bir sürede yeni mekanlara ihtiyaç duymaya bafllar.
Bunun üzerine müzenin as›l binas› olan Azaryan Yal›s›’n›n hemen

Sadberk Han›m
Müzesi için
düzenlenen
tüm sergilerde
eserlerin
haz›rl›klar›yla
bizzat kendisi
u¤raflan Sevgi
Gönül, Köln’de
düzenlenen
“Gelinler”
sergisi için
çal›fl›rken (altta).
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Sevgi Gönül,
ça¤dafl müze
uygulamas›
nedeniyle “Europa
Nostra” ödülüne
lay›k görülen Koç
Vakf› Sadberk
Han›m Müzesi’nin
berat›n› al›rken
(1988).

yan›ndaki yar› y›k›k durumdaki baflka bir
yal› asl›na uygun olarak yeniden infla edilir
ve 1988 y›l›nda “Sevgi Gönül Binas›” ad›yla aç›l›r.
Türk halk›n›n kültürel miras›na sahip ç›kan
Sevgi Gönül “Enstrümanlar›m›z› daha çok Yunanl›lar topluyor. Yunanl›lara gitmesin diye 19.
ve 20. yüzy›l enstrüman ve sahne kostümlerini toplamaya bafllad›m. Sonunda bu sergi ortaya ç›kt›” diyerek 27 Nisan 2002 tarihinde Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde “Bir Tatl› Huzur” adl› Türkiye’nin ilk müzik sergisini
açt›. Bu sergi Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde aç›lan pek çok sergiden sadece bir tanesidir. “Anadolu Kentlerindeki Saray Kad›nlar› ve Tak›lar›”, “Antaki Ailesi’nin Çeyiz Sand›¤›”, “Ekrem Hakk› Ayverdi Koleksiyonu Sergisi”
gibi sergiler, Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nin ve Sevgi Gönül’ün isimlerini
ölümsüzlü¤e yazd›r›yordu.
Sevgi Gönül’ün en büyük tutkular›ndan biri de ‹znik çinileri
idi. Zaman zaman müzayedelere kat›l›yor, bu eflsiz kültür miraslar›n› Vehbi Koç Vakf›
Sadberk Han›m Müzesi’ne
kazand›r›yordu. 2001 y›l›nda Londra’da kat›ld›¤›
bir müzayede bu sevgisinin en güzel örneklerinden biriydi. Murat Bardakç›, cenaze töreninde yapt›¤› konuflmada bu müzayedenin ilginç öyküsünü anlatt›. (Yan sayfada) Sevgi
Gönül’ün bu çabalar›,
O’nun Londra’daki müzayedede karfl›s›nda bulunan Katar Devleti yetkililerinin de dikatini çeker.
Büyük sayg› duyduklar› bu sanat sevgisi ve çabay›, içinde ‹znik
kolleksiyonunun da yer ald›¤› katalo¤u Sevgi Gönül’e ithaf
ederek onurland›r›rlar.
Sanat sevgisi Türkiye s›n›rlar›n› aflan Sevgi Gönül’ün haz›rlad›¤› “Türkiye Kültür Hazinelerinden Seçme Eserler Sadberk
Han›m Müzesi Koleksiyonu” isimli sergi ise 18 fiubat 2003
tarihinde Japonya’da aç›ld› ve “Türk Y›l›” etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’yi temsil etti. Frig, Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanl› dönemine ait
621 eserin yer ald›¤› bu sergi 5 Ekim 2003
tarihine kadar gösterimde kald›.

Sanat›n Patronu
Sevgi Gönül’ün kültür ve sanatla ilgili çal›flmalar› sadece Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi ile s›n›rl› kalmad›. Türk kültürü
ve sanat› için yapt›¤› çal›flmalar›n›n yan›nda
Sevgi Gönül, sosyal yaflamda da birçok projede aktif olarak yer ald›. Koç Üniversitesi Dan›fl-

ma Kurulu Üyeli¤i ve Befliktafl Belediyesi Encümen Üyeli¤i yap›yordu. Türk Nümismatik Derne¤i ve Geyre Vakf› Baflkanl›¤›
görevlerini de yürüten Sevgi Gönül, Ayd›n’da bulunan tarihi
Afrodisias kentinin kaz› çal›flmalar› için Geyre Vakf› arac›l›¤›yla düzenledi¤i organizasyonlar ile gelir kaynaklar› yaratm›flt›.
Yaflam› boyunca çal›flmalar›n› büyük heyecan ve titizlikte yürüten Sevgi Gönül müzecili¤e, antikaya ve tüm güzel sanatlara
merak›n›, kendi hayat tecrübe ve gözlemlerini yaklafl›k üç y›l
Hürriyet Gazetesi’nde “Sevgi’nin Diviti” adl› köflesinde okurlar› ile paylaflt›. Bizden Haberler’in fiubat 2002’de yay›nlanan
287. say›s›nda yap›lan özel röportaj›nda yazarl›¤a nas›l bafllad›¤›n› flöyle anlat›yordu: “Murat Bardakç›, eski eser konusunda
bilgi sahibi olan ve “antika” üzerine yaz› yazacak birini arad›¤›n› söyledi. Olurdu olmazd›, derken “deneyelim” dedik. Derken, bu yaz›lar nerede yay›mlanacak? Gala’da dediler. O hafta
aç›lan bir hal› sergisi vard›. Gidip göreyim ve sergiyi yazay›m
dedim. Yaz›m dergide yay›mland›; ancak bu magazin dergisinde yazmak istemedi¤imi söyleyince ilavede yazmam için ricada
bulundular. ‹kinci yaz›m
ilavede yay›mland› ve bu
böyle devam etti. Önceleri bilgi alan›m olan “eski
eserler ve antika” üzerine yaz›yordum ama envanter ç›kar›r gibi bir durum ve herkesi ilgilendiren bir konu de¤il. Hayata dair baflka konulardan da söz etmeye bafllad›m. Bu flekilde yazarl›k oturmaya bafllad›.”

Geriye Sadece Foto¤raflar Kalacak
Yaflam› boyunca kültürü ve sanat› yaflam tarz› haline getiren
Sevgi Gönül kuflku yok ki arkas›nda pek çok güzellik b›rakt›. Bugünden gelece¤e tafl›nacak koleksiyonlar› Vehbi Koç
Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde yaflayacak. Son sat›rlar yine Sevgi Gönül’ün, “gönlü”nden dökülen sat›rlarda. Tarih 15
Aral›k 2001…
“Evimizde bir dolap dolusu foto¤raf albümler içinde s›ralanm›fl
olarak sakl›d›r. Ben eski foto¤raflara bak›nca ölmüfllerimi görüp hüzünleniyorum. Hâlâ kendimi genç zanneti¤imden olacak, yaflland›¤›m› farkedip sinirleniyorum. Gitti¤imiz seyahatleri an›msay›p tekrar oralara gitmek h›rs›na kap›l›yorum. Moda de¤iflmifl ve flimdi komik gelen k›l›klardaki foto¤raflara bak›p kendinizle alay ediyorsunuz. Ben bu moday› nas›l takip etmiflim diye gülüyorsunuz. Velhas›l foto¤raflara bakmaktan hiç hofllanm›yorum. Atmaya da k›yam›yorum. Baz›lar› baya¤›
belgesel. Hep ne yapaca¤›m› düflünüyorum.
Ama çok flükür, teknoloji çok ilerledi. Ve bu
yeni teknoloji ile karar›m›z› verdik. Bütün foto¤raflar› bilgisayarda bir CD’ye kopyalayaca¤›z, belki bizler öldükten sonra bir yay›n için
laz›m olur düflüncesiyle. Ve CD’leri Koç Holding’in arflivine depolayaca¤›z. Ondan sonra
bu foto¤raflar› ortadan kald›raca¤›z.”

“Sanat›n Hamisi Daime Sevgi Gönül”
Sevgi Han›m ile bugün, bu saatte, uçakta olacakt›k. Kudüs’e
do¤ru yol alacakt›k. Zira kendisine mâlûm teflhisin konmas›ndan hemen sonra “‹yileflti¤im vakit Kudüs’e gidelim” demiflti ve öyle sözleflmifltik. Kudüs’ü hiç görmemiflti, görmesine f›rsat olmam›flt›, mutlaka görmek istiyordu ve 14 Eylül
sabah›na sözleflmifltik. Orada, bizden kalanlar› görecektik.
O, sevgili Do¤an Bey’i, bendeniz ve üç yak›n arkadafl›m›z ile
flu saatte onun uça¤›yla Kudüs yolunda olacakt›k fakat talihin oyunu mu, cilvesi mi bilmiyorum ama iflte bu sebepten
dolay› maalesef yapamad›k. Sevgi Han›m, verdi¤i bütün
sözleri tuttu, bütün vaatlerini yerine getirdi ama sözünü ilk
defa bugün tutamad›. Sebebi ise malûm!
Burada Sevgi Han›m’›n kederdide ailesine baflsa¤l›¤› dilerken, asl›nda onun geride b›rakt›¤› bir baflka yak›n›na da taziyede bulunmam›z lâz›m: TÜRK SANATI’na... Zira Sevgi
Han›m’dan sonra Türk sanat›, özellikle de sanat tarihi öksüz
kalm›flt›r. Onun bugün üzerinde yeteri kadar durulmam›fl
özelliklerinden biri, PATRON olufludur. “PATRON” sözüyle ifl dünyas›n›n patronlu¤unu kasdetmiyorum, Rönesans
döneminden itibaren kullan›lmaya bafllanm›fl olan, sanat›n
hâmîsi ve koruyucusu demek olan PATRONAJ’›, MESEN
kavram›n› kastediyorum.
Ama bunu s›radan bir hobi, bir vakit geçirme vas›tas› olarak
de¤il, son derece profesyonel flekilde yapt›. Bizde özel müzelere öncülük eden, dünya müzeleriyle temas› ilk kuran kifli, odur. Bu topraklara, Türkiye’ye ait olan mallar›, yani tarihimizi takip etmeyi, kovalamay›, hepimize o ö¤retti. Bu ifl,
onunla bafllad›. Bugün dünyan›n herhangi bir yerinde bize
ait olan bir tarih sat›fla ç›kt›ysa, onu al›p ait oldu¤u yere, yani bu topraklara getirme çabas›n› göstermemizi, biz Sevgi
Han›m’a borçluyuz. Meselâ bundan iki sene kadar evvel o
meflhur patl›can moru 16. As›r ‹znik taba¤›n›n Londra’da
müzayedeye ç›kmas› üzerine nas›l heyecanland›¤›n›n yak›n
flahidiyim. Ama fiyat al›p bafl›n› gitti ve astronomik bir seviyeye ç›kt›, tabak da Katar Müzesi’ne kald›. Sevgi Han›m’›n
taba¤› Türkiye’ye getirememesi üzerine nas›l hüzünlendi¤ini, “Ne güzel bir moru vard›” demesini gayet iyi hat›rl›yorum. Ama dikkat buyurunuz, rakibi art›k bir devletti. Yani
bir koleksiyoncu yahut özel bir müze falan de¤il, bir devlet… Katar gibi küçük bir devlet ama, bir devlet… fiah›slarla, özel koleksiyoncularla yahut küçük müzelerle rekabette
bulunma seviyesini çoktan gerilerde b›rakm›fl, “patronaj”
konusunda bir devlet seviyesine yükselmiflti.
(...) Sevgi Han›m, hayat› boyunca her fleyin mükemmelini
arad› ve hep mükemmele ve güzele sahip oldu. Mükemmel
bir efl, mükemmel bir hayat ve flimdi bizlere b›rakt›¤› mükemmel hat›ralar… Mükemmellikle bu derece iç içe oluflu,
flimdi benim hat›r›ma eski bir flairin bir m›sras›n› getiriyor:
“SEN ÖLDÜN, ÖLÜM GÜZEL DEMEKT‹R.” E¤er baz› kavramlara inan›yorsak, Sevgi Han›m’›n flimdi hayat› boyunca

olmad›¤› kadar mesud oldu¤una ve mükemmel bir çevrede
bulundu¤una da inanmam›z lâz›m. Zira, flimdi hemen bütün sevdikleriyle bir arada. Bir yan›nda neredeyse bütün hayat›n› vakfetti¤i 16. as›r ‹znik çinilerinin en büyük san’atkârlar›ndan biri var, onun yan›nda yine o devirlerin meflhur
bir minyatürcüsü, meselâ Nakkafl Osman duruyor. Karfl›s›na Rönesans devrinin bir saray mücevhercisini alm›fl, derken efendim Bizans zaman›n›n bir stilistiyle sohbet ediyor.
Ve bu muhabbet halkas›, Sevgi Han›m’›n seneler boyu hiç
kimselere hissettirmeden maddi ve manevi, hemen her flekilde büyük iyilikler yapt›¤› kiflilerin flimdi aram›zda olmayanlar›yla çevrili. Ama en önemlisi, Sevgi Han›m’›n hemen
yan› bafl›nda, onsuz kalmaya iki ay bile tahammül edemedi¤i çok sevgili DODO’su var ve Sevgi Han›m ile Do¤an Bey
flimdi daha da mutlular. Bizleri, flimdi iflte böylesine mutlu
bir flekilde seyrediyorlar.
Sevgi Han›m’›n bir di¤er ismi, biliyorsunuz “DA‹ME” idi.
Yani daim olan, sonsuza kadar hep varolacak olan…
Dostum, arkadafl›m ve ayn› gazetede yazmam›z hasebiyle de
meslektafl›m olan Sevgi Han›m bundan böyle aile efrad›n›n,
onu sevenlerin, dostlar›n›n ve yak›nlar›n›n aras›nda her zaman ismi ile müsemma flekilde varolacak. Yani DA‹ME
SEVG‹ GÖNÜL fleklinde. Gönüllerimizde çok büyük bir
sevgi ile kalacak ve bu kal›fl› da daimi olacak. Ben, onu hep
böyle hat›rlayaca¤›m.
Sevgi Han›m ile telefonla hemen her gün, hatta bazen birkaç defa konuflur ve son konuflmam›z› mutlaka bir söz ile
noktalard›k. Telefonu kapatmadan önce karfl›l›kl› olarak bu
sözü söylememiz aram›zda her nedense âdet olmufltu. Sevgi Han›m’› flimdi müsaadenizle o söz ile u¤urlamak istiyorum:
“A DEMAIN Sevgi Han›m… A DEMAIN… A DEMAIN”.
Murat Bardakç›
Gazeteci - Yazar
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Koç Holding 10. Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplant›s›’nda Konuflan Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›:

“‹ddial› 2003 Hedeflerimizi

Bir Bir Gerçeklefltiriyoruz”
“Medya ve
Kamuoyunu
Bilgilendirme
Toplant›s›”nda Koç
Toplulu¤u’nun ilk 6
ayl›k finansal
verilerine de
de¤inen F. Bülend
Özayd›nl›, “Vergi
öncesi kâr›m›z ilk
alt› ayda geçen y›l›n
%413 üzerinde,
402 milyon Euro
olarak
gerçekleflmifltir”
dedi

oç Holding 10. Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s› 25 Eylül 2003 tarihinde Koç Holding’in
Nakkafltepe tesislerinde gerçekleflti.
Toplant›da Türkiye’de ve Koç Toplulu¤u’nda meydana gelen geliflmeleri anlatan Koç Holding CEO’su
F. Bülend Özayd›nl›’n›n konuflmas›n›n tam metnini sunuyoruz:
Bas›n ve finans dünyam›z›n de¤erli temsilcileri ve
sevgili çal›flma arkadafllar›m,
Kurumsal yönetimin çok önemli bir gere¤i olan fleffafl›k ilkemiz çerçevesinde bafllatt›¤›m›z ve art›k gelenekselleflen kamuoyunu bilgilendirme toplant›lar›n›n bir yenisinde daha sizlerle birlikteyiz. Bu toplant›lar› bafllatt›¤›m›zdan bu yana dört y›ldan fazla zaman geçmifl ve bugün bu toplant›lar›n “10.”sunu düzenlemekteyiz. Geçen zaman içinde hem dünya hem
de Türkiye çok önemli çalkant›lardan geçti ve çok
büyük de¤iflimler meydana geldi.
Bu son dört y›lda tüm dünyay› sarsan terör olaylar›,
savafllar yafland›, global ekonomideki krizlere Türki-

K

ye’deki krizler eklendi. Bunlarla eflzamanl› olarak da
özellikle Türkiye’de hem siyasi hem ekonomik alanda yap›sal bir dönüflüm yaflanmakta. ‹flte belirsizliklerin çok oldu¤u bu dönemde biz de ifl dünyas›n›n
bir parças› olarak önümüzü görmeye çal›flt›k ve düzenli olarak sizlerle bir araya gelerek içinde bulundu¤umuz ortam hakk›ndaki görüfllerimizi, gelecekle ilgili beklentilerimizi paylaflmaya ve ifllerimizle ilgili
yapt›klar›m›z› ve yapacaklar›m›z› sizlere aktarmaya
çal›flt›k. Bugün de sizlere genel anlamda bu konularda bilgi vermeye çal›flaca¤›m.
Ancak bu toplant› bir yönüyle di¤er toplant›lara göre önemli bir farkl›l›k göstermektedir. Uzun y›llardan
sonra ilk kez ekonomik göstergelerde belirgin bir iyileflme göze çarpmaktad›r. Son birkaç y›ld›r sürdürülen yap›sal reform program› yavafl yavafl meyvelerini
vermeye bafllam›flt›r. Hâlâ yap›lacak çok ifl olmas›na
ra¤men Türkiye’nin h›zl› ve istikrarl› bir büyüme dönemine girdi¤i konusundaki umutlar da artmaktad›r. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, haz›rlad›¤›m›z stratejik plan› çeflitli platformlarda sizlere aktarm›fl ve yap›sal de¤iflim program› sonucunda Türkiye’nin böyle bir
sürdürülebilir büyüme dönemine girece¤ine inand›¤›m›z› ve plan›m›z› da bu senaryoya göre flekillendirdi¤imizi aktarm›flt›m.

Umutland›ran Süreç
Sizlerle bir önceki toplant›m›z› Irak savafl›n›n hemen
ertesine rastlayan ve birçok belirsizli¤in hâkim oldu¤u bir dönemde yapm›flt›k. O toplant›da belirsizliklerin afl›lmas› ve istikrar›n sa¤lanmas› için önerilerimizi s›ralam›fl ve en önemli konunun da piyasalarda
güvenin sa¤lanmas› için yeni hükümetin ekonomik
program› sahiplenerek kararl›l›kla uygulamas› oldu¤unu vurgulam›flt›m. Aradan geçen sürede hükümetimiz ekonomik program çerçevesinde birçok önemli ad›m atm›fl ve güven ortam›n›n yavafl yavafl yeniden oluflmaya bafllamas›n› sa¤lam›flt›r.
Bizi umutland›ran mevcut ekonomik tablo flöyledir:
• Enflasyon, 21 y›l sonra ilk kez %22’ler düzeyine inmifl ve azalmaya devam etmektedir. Bu baflar›da hükümetin kararl›l›¤›n›n yan›nda Merkez Bankas›’n›n
özerkli¤inin, bununla beraber gelen politikalar›n› yü-

rütmekteki ba¤›ms›zl›¤›n›n ve artan itibar›n›n rolü unutulmamal›d›r. Enflasyondaki bu düflüflün devam etmesinin ve ulaflmay› umdu¤umuz tek haneli enflasyon rakamlar›n›n kal›c›
olabilmesinin birinci koflulunun kamu maliyesi dengelerinin
geri dönülemez flekilde düzeltilmesi oldu¤una iflaret etmek istiyorum.
• Döviz piyasalar›nda savafl esnas›nda yaflanan spekülatif atak
tersine dönerken, TL güven unsuruna ba¤l› olarak ciddi flekilde de¤er kazanm›flt›r. Bugünlerde Dolar kuru iki y›l önceki
düzeyinin alt›nda seyretmektedir. Türk Liras›’n›n de¤er kazanmas›n› da güven ortam›n›n yarat›lmaya baflland›¤›n›n bir
göstergesi olarak görmek do¤ru olur.
• Savafl›n etkisiyle %70’lere kadar ç›kan nominal faizler, güven ortam›n›n tesisi ile %35’in alt›na gerilemifltir. Güven ortam›n›n sa¤lanmas›nda hükümetimizin devir ald›¤› ekonomik
programa sahip ç›kmas›n›n önemini vurgulamak gerekmektedir. Beklenen enflasyon oran› ve beklenen reel faizler de mevcut ortamda ciddi flekilde gerilemektedir. Reel faiz düflüfl h›z›,
faiz düzeyi indikçe do¤al olarak azalacakt›r, ancak trend belirgin flekilde düflüfl yönündedir.
• Sanayi üretimi ihracat›n katk›s› ve ileriye yönelik beklentilerin iyileflmesi ile artmaya devam ederek y›l›n ilk yedi ay›nda
%8,2 büyümüfltür. Y›l›n ilk yar›s›ndaki milli gelir büyümesi
ise %5,4 olmufltur.
• Bu oranlar göstermektedir ki, Türkiye gibi borç problemlerinin hâkim oldu¤u ülkelerde hem mali daralma hem de
dezenflasyon, büyüme sürecini olumlu etkilemektedir. Türkiye’nin yaflad›¤› bu süreç enflasyon/ büyüme dengesi konusunda kafalardaki soru iflaretlerinin giderilmesine önemli
katk› yapacakt›r.
• TL’de beklenenin üzerindeki de¤erlenmeye ra¤men, ihracat
art›fl› sürmektedir. Son 12 ayl›k ihracat tutar› 41 milyar Dolar’›
aflarak rekor k›rm›flt›r. ‹hracatta, ilk yedi aydaki art›fl oran›
%31 olmufl, her ay da yeni bir rekor k›r›lmaya devam etmek-

tedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de flirketlerin krizden sonra verimlilik yönünde atm›fl oldu¤u ad›mlard›r. Bir örnek vermek gerekirse Koç Toplulu¤u sekizinci ay sonu kombine kâr›n›n %80’i esas faaliyetlerden sa¤lanmaktad›r.
‹hracat sürekli artarken, ithalattaki art›fl da h›zl› olmufl ve bu
nedenle d›fl ticaret hacmimiz tarihinin en yüksek seviyesine
ulaflm›flt›r. D›fl ticaret aç›¤›ndaki büyüme de h›zlanm›flt›r, fakat bu aç›¤›n, di¤er y›llar dikkate al›nd›¤›nda tehlikeli seviyenin alt›nda oldu¤u gözükmektedir. ‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran› %70 düzeyindedir. Bu oran krizlerden hemen
önceki y›llarda örne¤in 2000’de %51, 1997’de %54, 1993’te
de %52 idi.

“Uzun y›llardan sonra ilk kez ekonomik göstergelerde
belirgin bir iyileflme göze çarpmaktad›r. Son birkaç y›ld›r
sürdürülen yap›sal reform program› yavafl yavafl
meyvelerini vermeye bafllam›flt›r. Hâlâ yap›lacak çok ifl
olmas›na ra¤men Türkiye’nin h›zl› ve istikrarl› bir büyüme
dönemine girdi¤i konusundaki umutlar da artmaktad›r.”
• Bütçe dengesi, A¤ustos ay›nda 26 aydan beri ilk defa fazla vermifltir. Faiz d›fl› fazla’da ise hedefin %77’sine ilk sekiz
ay sonunda ulafl›lm›flt›r.
• Hem 30 milyar Dolar’a ulaflan Merkez Bankas› döviz rezervleri hem de 42 milyar Dolar’a ulaflan toplam uluslararas› rezervler tarihinin en yüksek seviyesine yükselmifltir.
• Çeflitli kurumlar taraf›ndan yay›mlanan beklenti anketleri
de, ekonomideki iyileflme sürecinin devam edece¤ine iflaret
etmektedir. Anketlere göre, büyüme beklentileri iyileflmekte,
enflasyon ve faiz beklentileri düflmektedir.
• ‹ç borç stoku ile ilgili olarak yap›lan analizlerde de son derece olumlu de¤iflimlerin yafland›¤› görülmektedir. Borç veren
taban› kamu kesiminden özel kesime, özelin kendi içinde de
banka sektöründen banka d›fl› kesime kaymaktad›r. Bu geliflmeler son derece olumlu olmakla beraber, borç çevrilebilirli¤i
konusunda, uygulamadaki hata marj›n›n giderek darald›¤›n›,
bundan sonraki dönemde daha da dikkatli olmak gerekti¤ini
düflünüyoruz.
Hiç flüphesiz ekonomik dengelerin korundu¤u bir ortamda
karar vermenin ve ifl yapman›n ne kadar sa¤l›kl› oldu¤u malumunuzdur.
Do¤al olarak, önemli olan bu olumlu tablonun sürdürülebilmesi ve kal›c› hale getirilmesidir.
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Yap›lacak Çok ‹fl Var!

haz›rl›klar› bafllayacak olan 2004 bütçe çal›flmalar›nda ekonomik programda öngörülen faiz d›fl› fazla hedefine uyulmas› geDe¤erli bas›n mensuplar›; Bu aflamada dikkatinizi çekmek isrekti¤ini düflünüyoruz.
te¤im önemli bir nokta fludur: Ekonomideki bu olumlu tablo
• Cari aç›k konusu TL’nin de¤er kazanmas›na ba¤l› olarak bir
hiç kimseyi rehavete sürüklememeli, yap›lacak hâlâ çok ifl olsüredir kamuoyunu meflgul etmektedir. Dalgal› kur rejimledu¤u unutulmamal›d›r.
rinde kurlar›n seviyesi tamamen piyasa taraf›ndan belirlen• Halen IMF ile ortaklafla sürdürülen ekonomik program çermektedir. Ancak, TL’nin uzun süreden beri de¤er kazançevesinde hükümetimizin yapaca¤› ifller belli bir takvim
mas› kafalarda soru iflaretlerine sebep olmakta,
dahilinde Niyet Mektuplar›nda belirtilmifltir.
“acaba 2001 y›l›ndakine benzer flekilde ani
Gündemde olan ve taahhüt edilen, “Kamu
“Döviz
bir de¤er kayb› yaflanabilir mi?” soruMali Yönetim ve Kontrol Kanunu”,
sunu gündeme getirmektedir. Ciddi
do¤rudan vergi reformunun ikinci
piyasalar›nda savafl
bir yap›sal de¤iflim geçiren ve
paketi gibi birçok reform gecikesnas›nda yaflanan spekülatif
makroekonomik dengelerini dümeden dolay› bugüne sarkm›flt›r.
zeltti¤ine inan›lan bir ekonomiYeni yasama döneminin bafllaatak tersine dönerken, TL güven
de yerel paran›n de¤erlenmesimas›yla 6. gözden geçirmeye
unsuruna ba¤l› olarak ciddi
ni do¤al karfl›lamak gerekir.
bafllanmas› aras›ndaki süre çok
Mal, servis ve varl›klara olan
k›s›tl›d›r. Yap›lmas› gereken,
flekilde de¤er kazanm›flt›r.
dünya ve yurtiçi taleplerinin yareformlar konusundaki kararl›Bugünlerde Dolar kuru iki y›l
n›nda normalleflme sürecinin bil›¤›n sürdürülmesi ve verilen
timine de¤in floklar, haberler ve
takvime uyulmas›d›r. Bugün sa¤önceki düzeyinin alt›nda
beklentiler kur de¤erlenmesinde bilanan güven ortam›n›n uygulanan
seyretmektedir”
rincil öneme haizdir; ve kurlar gelen
program ve gerçeklefltirilen yap›sal rehaberlerin niteli¤ine göre ileri-geri harekeformlar›n bir sonucu oldu¤u unutulmate devam edecektir. Gelen haber ve floklar›n çomal›d›r. Programdaki taahhütleri zaman›nda
¤unlukla olumlu olmas› yerel paran›n de¤erlenmesinde
yerine getirmek, hükümetin iç ve d›fl piyasalarda inanen önemli rolü oynamaktad›r.
d›r›c›l›¤›n› kaybetmemesi aç›s›ndan da önemlidir.
Ancak kurda bir art›fl olacaksa bunun ani hareketlerle de¤il
• A¤ustos itibari ile bütçe gerçekleflmeleri ileriye yönelik umut
kademeli olmas› sa¤l›kl›d›r. Türk Liras›’n›n de¤erinin sert bir
vermektedir. Ancak unutulmamal›d›r ki, bir kereye mahsus
flekilde düflmesi, bizi yeni kriz ortamlar›na sürükleyebilir. ‹flte
yap›lan vergi düzenlemelerinin de bu sonuca katk›s› olmuflbu noktada güven unsuru bir kez daha ön plana ç›kmaktad›r.
tur. Türkiye’nin kamu borcunun sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan
E¤er kamu maliyesinde programda öngörülenin üzerinde aç›k
kamu maliyesinin önümüzdeki y›llarda da faiz d›fl› fazla ververilmeye bafllan›rsa kurlardaki hareketlerin de ani olmas›
meye devam etmesi gerekecektir. Bu nedenle, bütçeyi kal›c›
beklenmelidir. Bu nedenle kamu finansman›na gösterilmesi
olarak destekleyecek, K‹T reformu, sosyal güvenlik reformu,
gereken hassasiyetin bir defa daha alt›n› çizmek istiyorum.
do¤rudan vergi reformu gibi yap›sal reformlar›n hayata geçirilBorcun kontrol alt›na al›nmas› ve milli gelire oran›n›n düflümesi gerekmektedir. Hükümet mali alanda güçlü ve reformist
rülmesi için devletin küçültülmesi yolunda somut ad›mlar
yaklafl›mlar sergilemedi¤i sürece, k›sa vadede mali disiplin
at›lmas› ekonomik iyileflmenin kal›c› olmas›n› sa¤layacakt›r.
sa¤lansa bile, orta vadeli beklentilere iliflkin soru iflaretleri sü• Cari aç›k konusunda bir di¤er önemli husus, aç›¤›n boyurecektir.
tundan ziyade, bu aç›¤›n nas›l finanse edildi¤idir. Bugünkü
Bu kapsamda, önümüzdeki bahar yap›lacak olan mahalli sedurumda, sa¤lanan güven ortam› sayesinde sisteme yurtd›fl›
çimler nedeniyle yap›lmas› muhtemel harcamalar›n bütçe aç›kaynakl› veya yast›k alt›ndan önemli miktarda para girifli oldu¤›na olumsuz etki yapmas›na izin verilmemesi, ayr›ca yak›nda
¤u anlafl›lmaktad›r. K›sa vadede olumlu olan bu durumun orta ve uzun vadede yerini sa¤lam ve kal›c› kaynaklara b›rakmas› gerekmektedir. Dünyada bu tür örnekler mevcuttur. Örne¤in, s›k s›k benzerliklerimizin
vurguland›¤› Brezilya her sene çok ciddi boyutlarda
do¤rudan yabanc› yat›r›m› çekmekte ve cari aç›¤›n›n finansman›nda ciddi bir problem yaflamamaktad›r. Son
üç y›lda Brezilya’ya yap›lan do¤rudan yabanc› sermaye
yat›r›m› y›ll›k ortalama 24 milyar Dolar düzeyinde iken,
Türkiye y›ll›k 1 milyar Dolar’› aflamamaktad›r.
Ekonomik kriz sonras› yabanc› fonlar›n geliflmekte olan
ülke portföylerinde Rusya %22 gibi bir pay al›rken, Türkiye’nin %1-3 gibi oranlarda bulunmas› kabul edilemez
bir durumdur. Bu aç›dan Türkiye’nin arzu etti¤i ölçüde

olas›d›r. Hükümetin gelinen noktay› iyi de¤erlendirerek, hâlâ hassas bir konumda olan ekonomide tarihi ve
kal›c› bir baflar› yakalamak için gereken her türlü gayreti gösterece¤ine inan›yoruz.

Türkiye’nin Ç›karlar› Öncelikli
D›fl politika konusuna gelince;
bu alanda da gelece¤imizi ciddi flekilde etkileyecek birçok önemli konu kamuoyunun gündeminde yer almaktad›r:
• Irak’a asker gönderme konusu halk›m›z›n hassasiyetle takip etti¤i bir konudur. Ancak bu konuda duygusall›¤›n d›fl›na ç›karak ve ulusal ç›karlar›m›z› düflünerek iyi
bir risk de¤erlendirmesi yap›lmal›d›r. Türkiye için uzun
vadede en büyük risk Irak’taki kar›fl›kl›¤›n devam etmesi ve ülkenin parçalanmas›d›r. Böyle bir durumda ortaya ç›kabilecek güvenlik sorunlar› sadece Türkiye’yi deyabanc› sermaye çekebilmesi için, yat›r›m ortam›n›n iyilefltiril¤il tüm bölge ülkelerini uzun y›llar tehdit eder bir noktaya gemesi yönünde at›lan ad›mlar›n yan› s›ra uygulamada da gereklebilir. Türkiye; yak›n komflusunda olan olaylara ilgisiz kalali kararl›l›¤› sergilemesi, ayr›ca makroekonomik dengelerde de
rak, olaylar› baflka ülkeleri kullanarak yönlendiremez, ç›karlaistikrarl› bir döneme girildi¤ini göstermesi gerekmektedir.
r›n› koruyamaz. Bu nedenle, Türkiye’nin kendi ç›karlar›n› gö• Kriz sonras›nda artan iflsizlik ve sat›n alma gücünün düflmezeterek hareket etmek zorunlulu¤u vard›r.
si ekonomik gündemdeki en önemli sorun olarak karfl›m›zda
• Türkiye, AB’ye tam üyeli¤i konusunda kritik bir dönemece
durmaktad›r. Resmi kay›tlardaki iflsizlik oran› 2000 y›l›nda
girmifltir. Aral›k 2002 Kopenhag Zirvesi’nde kararlaflt›r›ld›¤›
%6,6 iken son verilere göre %10’u bulmufltur. ‹stihdam› art›rgibi 2004 y›l› sonunda Türkiye ile müzakerelere bafllanmas›
man›n yolu da hem yerli hem de yabanc› yat›r›miçin AB Komisyonu raporlar›n›n olumlu ç›kmas›
lar› özendirmek, ülkenin k›s›tl› kaynaklar›gerekmektedir. Hükümet AB yolunda cesan› en verimli alanlara yönlendirmektir.
retli, kararl› ad›mlar atmaktad›r. Bu çerBu amaçla kamu sektörü için emreçevede 6. ve 7. reform paketleri haz›r“Türkiye’nin arzu
dici, özel sektör için de yol gösterilanm›flt›r. Ancak AB raporlar›nda
etti¤i ölçüde yabanc›
ci flekilde 3-5 y›ll›k planlama anbelirtildi¤i flekilde, kanunlaflan relay›fl›n›n yeniden canland›r›lmaformlar›n uygulamas›nda da ayn›
sermaye çekebilmesi için,
s› gerekmektedir. Bu kapsamda
kararl›l›k gösterilmeli, bunlar›n
yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi somut faydalar› sokaktaki vatanyat›r›mlara verilen teflviklerin
Bat› ülkeleri normlar›na getirildafl taraf›ndan hissedilmelidir.
yönünde at›lan ad›mlar›n yan›
mesi sa¤lanmal›d›r.
Hükümetin bundan sonraki aflas›ra uygulamada da gerekli
• fiubat 2001 krizinden sonra yemada gerek reformlar›n uygulanniden yap›lanma sürecine giren fimas›, gerekse Türkiye’nin AB nezkararl›l›¤› sergilemesi
nans sektöründe, batan bankalar
dinde tan›t›m› için yeni faaliyetler
gerekmektedir”
devletin üzerine ciddi bir yük getirmiflbafllatmas›nda büyük yarar vard›r. Bu
tir. Devlet ve dolay›s›yla vergi mükellefleri,
faaliyetler özel sektör ve sivil toplum kuruadeta bankalar›n sorumsuzlu¤unun yükünü talufllar› ile oluflturulacak ortak bir plan ve strateji
fl›makla yükümlü hale gelmifltir. Halbuki bankac›l›k vaçerçevesinde yap›lmal›, sadece d›fl kamuoyu de¤il iç katandafl ve banka yönetimi aras›ndaki güvene dayal› olarak iflmuoyunun da bilgilendirilmesi hedeflenmelidir. Bu suretle
lemelidir. Devletin güvencesi alt›nda, vatandafl›n iyi niyetini
AB’ye uyum sürecinde yaflanabilecek tart›flmalarla kararlar›n
kötüye kullanarak bankac›l›k yap›lmas›na izin verilmemeli,
gecikmesi önlenmelidir.
mevduata sa¤lanan devlet güvencesi kademeli olarak Avrupa
• Hükümet seçimlerin hemen ertesinde K›br›s’ta çözüme gitBirli¤i normlar›na çekilmelidir.
me konusunda kararl›l›k göstermifltir. Fakat iyi niyetli çabala• Özerk kurullar›n siyasi otoriteden ba¤›ms›z karar alma gara ra¤men bu konuda somut bir sonuca henüz ulafl›lamam›flrantisi IMF program›nda yer almaktad›r. Bu kurullar›n bat›r. K›br›s Rum Kesimi’nin AB üyeli¤inin gerçekleflece¤i 2004
¤›ms›z iflleyifli Türkiye’nin AB’ye uyum sürecini de destekleMay›s’›, dönüflü olmayan bir tarih olarak karfl›m›zda durmakyecektir.
tad›r. ‹flin sürüncemede kalmas› hiç kimseye yarar sa¤lamayaÖzetle, Türkiye ekonomik alanda tarihi bir f›rsat yakalam›flt›r.
cakt›r. Bu konuda çeflitli bask› ve zorlamalar ortaya ç›kmadan
Ekonomik göstergeler olumludur. Ancak sürdürülen progevvel hükümetimizin inisiyatifi ele al›p gecikmeden, sonuca
ramdan sapma durumunda baz› risklerle yeniden karfl›laflmak
var›lmas› için somut gayret göstermesi gerekmektedir.
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Parlak Geçen Sekiz Ay
De¤erli bas›n mensuplar›; fiimdi de gelelim Koç Toplulu¤u’ndaki önemli geliflmelere. Hat›rlayaca¤›n›z gibi iddial› bir stratejik plan do¤rultusunda haz›rlanan iddial› 2003 hedefleri ile
y›la bafllam›flt›k. Bu hedefleri gerçeklefltirmek do¤rultusunda
birçok önemli ad›m att›k. fiimdi size k›saca bunlardan bahsetmek istiyorum.
Otomotivde hem iç piyasada hem de d›fl piyasalarda h›zl› büyümemizi sürdürüyoruz.
• Ford Otosan bu y›l›n ilk sekiz ay›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre üretim miktar›n› %258 oran›nda art›rm›flt›r. ‹ç piyasa sat›fllar›m›z geçen y›la göre %124, ihracat›m›z ise %383
oran›nda yükselmifltir. Bu sonuçlar›n al›nmas›nda geçen y›l
üretimine bafllanan Transit Connect modelinin baflar›s›n›n
önemli pay› vard›r.
Ford Otosan’›n ihracat›n›n y›l sonunda 740 milyon Euro’ya
ulaflmas›n› bekliyoruz. 2004 y›l› hedefi ise yaklafl›k 1.5 milyar
Euro’dur.
Önümüzdeki y›l Belçika’dan transfer edilecek Transit üretimi
de ihracat›m›za çok önemli katk› yapacakt›r.
Di¤er taraftan bu y›l piyasaya sürülen Ford Street Ka, Fusion,
gibi yeni modellere önümüzdeki aylarda Focus C -Max eklenecektir.
Stratejik plan›m›zda da yer alan teknoloji ve Ar-Ge yat›r›mlar›m›z› art›rma hedefimiz do¤rultusunda, gövdesinden motoruna kadar tamamen Türk mühendisler taraf›ndan gelifltirilen
yeni Ford Cargo kamyon da geçti¤imiz ay sonu piyasaya sunulmufltur. Bu ürünle Türkiye kamyon piyasas›ndaki geleneksel rekabetçi konumumuzu güçlendirirken ayn› zamanda
ihraç piyasalar›ndan da pay almay› hedefliyoruz.
• Tofafl üretim miktar›n› %32, iç piyasa sat›fl miktar›n› %56
oran›nda art›rm›flt›r. Y›l sonu ihracat beklentimiz ise 720 milyon Euro’dur.

Tofafl, bu y›l Fiat Stilo, Fiat Palio Van, Fiat Palio Go, Fiat Doblò Combi, Fiat Punto ve yeni Alfa 156 modelleri ile çeflitli modellerin dizel motorlu versiyonlar›n› piyasaya sürmüfltür.
Toplam Türkiye otomotiv pazar›nda Ford Otosan lider konumundayken, Tofafl da üçüncü konumda bulunmaktad›r.
Dünyada üretilen hemen hemen her markan›n tüm modelleri ile rekabet etti¤i ülkemizde iki flirketimizin toplam pazar pay› %26 düzeyindedir.
• Türk Traktör, iç piyasa sat›fllar›n› %138 oran›nda art›r›rken
toplam üretimini de geçen y›l›n yaklafl›k befl kat›na ç›karm›flt›r. Bu konuda da ihracat›na bafllanan yeni seri traktörlerin
önemli katk›s› olmufltur. Bu sonuçlarla Türk Traktör üretiminin yar›s›n› ihraç eder konuma gelmifltir.
• Bu y›l içinde, Otokar flirketimiz de kendi gelifltirdi¤i yeni bir
midibüs olan Sultan modelini pazara sunmufltur.
Dayan›kl› Tüketim’deki h›zl› büyümemizi de sürdürüyoruz.

• Arçelik ilk sekiz ayda beyaz eflya ihracat›n› %42 oran›nda art›rm›flt›r. Toplam üretim miktar›ndaki art›fl da %29 olmufltur.
Arçelik Grubu’nun bu y›lki konsolide cirosunun 1.9 milyar
Euro’ya ç›kmas› beklenmektedir.
Arçelik’in Avrupa’da geçen y›l sat›n ald›¤› flirketlerdeki yeniden yap›lanma çal›flmalar› da sürmektedir.
Bu geliflmelerin yan› s›ra yap›lan bir araflt›rmaya göre, Arçelik
bu y›l da en çok tan›nan marka olma unvan›n› korumufltur.
Ayn› araflt›rmada Beko da ikinci s›rada yeralm›flt›r.
• Beko Elektronik’te teknoloji gelifltirme ve yurtd›fl› piyasalarda geniflleme çabalar›m›z›n meyvelerini almakta ve ihracattaki
büyümemizi bu y›l da sürdürmekteyiz. ‹lk sekiz aydaki TV ihracat art›fl›m›z %21 olmufltur. ‹hracattaki art›fl›n y›l sonunda
%34’e ulaflmas›n› ve toplam TV üretim miktar›n›n 5.4 milyon
adedi bulmas›n› bekliyoruz.
Enerji Grubu’nda
• Aygaz’›n ilk sekiz ay cirosu geçen y›l›n ayn› dönemine göre
%39 artm›flt›r. Oto Aygaz istasyon say›lar› da 384’e ulaflm›flt›r.
• Opet de h›zl› büyüme sürecini sürdürmektedir. Opet ve
Sunpet markal› istasyon say›m›z y›lbafl›ndan bu yana 145 adet
artarak 1119’a ulaflm›flt›r. Bu dönemde özellikle büyük flehirlerdeki istasyon yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmektedir. Bu geliflmelere paralel olarak akaryak›t piyasas›ndaki pazar pay›m›z
da geçen y›ldan bu yana %10.6’dan %12.2’ye yükselmifltir.
• Güneydo¤u Avrupa ülkelerinde sürekli geliflen akaryak›t ve

otogaz piyasas›n› de¤erlendirmek ve bu ülkelerden pay alabilmek üzere Bulgaristan’da bir flirket kurma karar› ald›k. Aygaz
ve Opet ortakl›¤› ile kurulan bu flirket, akaryak›t ve LPG pazar›nda faaliyet gösterecektir.
• Aygaz ve Opet savafltan sonra Irak’a akaryak›t ve LPG ihracat› konusunda 200 milyon Dolar’l›k bir anlaflma yapm›flt›r.
Bu kapsamda yap›lan ihracat bugüne kadar 140 milyon Dolar’a ulaflm›flt›r.
Tüketim Grubu’nda
• Migros y›lbafl›ndan bu yana yurtiçinde 29 yeni ma¤aza açarak toplam ma¤aza say›s›n› 442’ye yükseltmifltir. Yurt d›fl›nda
da sekiz yeni ma¤aza ile toplam ma¤aza say›s› 30’a ulaflm›flt›r.
Y›l sonu hedefimiz ise yurtiçi ma¤aza say›m›z› 464’e, yurtd›fl›
ma¤aza say›m›z› 35’e, flu anda alt› olan yurt d›fl› al›flverifl merkezi say›m›z› da yediye ulaflt›rmakt›r.
• Dört g›da flirketimizin Tat bünyesinde birleflmesi A¤ustos
ay›nda tamamlanm›flt›r. G›dada Türkiye’nin lider flirketlerinden
biri olma hedefimiz do¤rultusunda yeni ürün kategorilerine de
girmeyi planl›yoruz. Bu kapsamda bu y›l su ve tavuk eti kategorilerine girdik, büyüyen ve kârl› olabilecek di¤er kategorileri
de ürün portföyümüze yak›nda eklemeyi düflünüyoruz.
• Bu strateji paralelinde tüketim ürünleri da¤›t›m› yapan Düzey flirketimiz de da¤›t›m a¤›n› gelifltirmeye devam etmektedir. 2002 sonunda 24 bin sat›fl noktas›na ulaflabilen Düzey’in,
bugün ulaflt›¤› nokta say›s› 68 bin olmufltur. Y›l sonu hedefimiz ise 120 bindir. ‹lk olarak Ekim 2002 tarihinde üç ilde bafllad›¤›m›z BAT sigara ürünlerinin da¤›t›m›n› da y›l sonu itibar› ile tüm Türkiye’ye yayg›nlaflt›rm›fl olaca¤›z.

Finansman Grubu
• Koç Finansal Hizmetler flirketimizde yeni bir stratejik plan
haz›rlad›k. Temel stratejik hedeflerimiz de¤er yaratma, büyüme, verimlilik ve bu yolla kârl›l›¤› sa¤lamakt›r.
Bu do¤rultuda önceliklerimiz büyümeye h›z verilmesi, operasyonlar, hizmet kalitesi, maliyet ve risk yönetimlerinde mü-

kemmelli¤e ulaflmakt›r. Bu plan uygulamaya geçirilmifl ve hedeflerimize do¤ru ilerlemeye bafllanm›flt›r. Önümüzdeki dezenflasyon döneminde gerçek bankac›l›k faaliyetlerine odaklanan sektörde Koçbank’›n farkl›l›¤› ön plana ç›kacakt›r.
Koç Allianz flirketimiz de bireysel emeklilik alan›nda faaliyet
gösterebilmek için Hazine Müsteflarl›¤›’ndan faaliyet ruhsat›n›,
SPK’dan da fonlara iliflkin kurulufl iznini alm›flt›r. Koç Allianz,
di¤er sigorta hizmetlerinde oldu¤u gibi, bireysel emeklilikte
de piyasan›n liderli¤ini hedeflemektedir.
• Gerçeklefltirdi¤imiz yeniden yap›lanmalar sonucunda Finansman Grubumuzun vergi öncesi kârl›l›¤› h›zla artm›fl ve A¤ustos
sonu itibar› ile geçen y›l›n yüzde 240 üzerine ç›km›flt›r.

Koç ‹smine ve Gelece¤e Duyulan Güven
De¤erli Bas›n mensuplar›; fiirketlerimizdeki bu geliflmelere ilave olarak Stratejik Plan›m›z› destekleyen Finansman Plan›m›z
çerçevesinde Koç Holding’in finansal yap›s›nda da baz› de¤iflikliklere gidiyoruz.
1 Eylül 2003 tarihli Koç Holding Ola¤anüstü Genel Kurulu’nda Temel Ticaret A.fi.’nin sahibi bulundu¤u %50.8 oran›ndaki Migros Türk T.A.fi. hissesinin Koç Holding’e devri konusunda yetki verilmifl ve ifllemlere de bafllanm›flt›r.
Bu kapsamda, Koç Holding’in yönetiminde bulundu¤u flirketlerin hisselerini mümkün oldu¤u kadar kendi bünyesinde
toplamas› hedeflenmektedir. Bu flekilde Koç Holding’in hem
portföyünün büyümesi ve hem de de¤erinin en az devrald›¤›
hisselerin de¤erleri kadar artmas› beklenmektedir. Bu konudaki ilk operasyonla Temel Ticaret vas›tas›yla Koç Ailesi’nin
elinde bulunan en de¤erli varl›klardan biri herhangi bir nakit
ç›k›fl› olmadan Koç Holding bünyesine al›nm›fl olacakt›r. Buradaki temel unsurlardan biri de Koç Ailesi’nin yat›r›mlar›nda
bundan böyle ana enstrüman olarak Koç Holding’i kullanma
karar› alm›fl olmas›d›r.
Di¤er taraftan Koç Holding olarak, borçlanma vadelerimizi
uzatma stratejimiz do¤rultusunda, geçti¤imiz ay alt› uluslararas› bankan›n kat›l›m› ile iki y›l vadeli 65 milyon Dolar’l›k bir
kredi sa¤lad›k. Bu kredi ile Koç Holding, krizden sonra uluslararas› piyasalardan iki y›l vade ile borçlanabilen ve banka olmayan ilk kurulufllardan biri oldu. Bu kredi, o tarihteki iki y›l
vadeli hazine borçlanmas›ndaki faizlerden dahi daha uygun
flartlarla al›nm›flt›r ve bu geliflme sermaye piyasalar›n›n Koç ismine ve gelece¤ine duydu¤u güvenin bir iflareti olarak alg›lan-
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mal›d›r. Bildi¤iniz gibi Koç Toplulu¤u olarak çok genifl bir bayi örgütüne sahibiz ve bu örgüt Toplulu¤un bugünlere gelmesinde çok önemli bir rol oynam›flt›r. Baz› bayilerimizle iliflkilerimiz iki-üç kuflak geriye dayanmaktad›r. Bayilerimiz zaman
zaman bizlerden birikimlerini de¤erlendirmek için yönlendirici olmam›z› rica ederler. ‹flte bu istekten esinlenerek Türkiye’de çok rastlanmam›fl bir proje gelifltirdik. Girmeyi düflündü¤ümüz yeni ifllerimize isteyen bayilerimizi de ortak etmeyi
planl›yoruz. Bu suretle, hem sermayenin tabana yay›lmas›na
yard›mc› olmak, hem de onlara yat›r›m yapabilecekleri güvenilir bir alternatif sunarak iliflkilerimizi daha da sa¤lamlaflt›rmak istiyoruz. Di¤er taraftan bu ay yapt›¤›m›z Ola¤anüstü Genel Kurulumuzda kay›tl› sermaye tavan›m›z› 250 trilyon
TL’den 1 katrilyon TL’ye ç›karma karar› ald›k. Uygulamaya
koydu¤umuz bu ve benzeri operasyonlar ile öngördü¤ümüz
ciddi boyutlu yat›r›mlara haz›rl›kl› bir konuma geliyoruz.

Toplulu¤umuzun finansal sonuçlar›na gelince...
fiirketlerimiz hakk›nda sizlere verdi¤im bilgiler ve olumlu geliflmeler Topluluk kombine sonuçlar›na da yans›m›flt›r. Bu y›Yeni ‹fl Alanlar›, Dev Ortakl›klar
l›n ilk sekiz ay›nda elde etti¤imiz sonuçlar Uluslararas› MuhaStratejik Plan›m›zda öngördü¤ümüz h›zl› büyüme hedefimizi
sebe Standartlar›na göre flöyledir:
gerçeklefltirmek için ciddi çaba gösteriyoruz. Hedefe ulaflmak
• Koç Toplulu¤u sat›fllar› ilk sekiz ayda 9,4 milyar Euro ile geiçin mevcut ifllerimizi gelifltirme, bu alanlarda yeni
çen y›l›n ayn› dönemine oranla %68 artm›flt›r.
yat›r›mlar yapman›n yan› s›ra yeni ifl alanla• ‹hracat›m›z geçen y›l›n %43 üzerinde iki
r›na da girmeyi planl›yoruz. Bu kapsam“Girmeyi
milyar Euro’dur.
da özellefltirme program›nda önü• Yurtd›fl› flirketlerimizin cirolar›n›
düflündü¤ümüz yeni
müze ç›kabilecek f›rsatlar› de¤erda ilave edersek toplam yurtd›fl›
ifllerimize isteyen bayilerimizi de
lendirmeye ald›k. Hükümetimisat›fllar›m›z da geçen y›l›n %42
ortak etmeyi planl›yoruz. Bu suretle,
zin y›llardan beri gerçeklefltiriüzerinde 2,7 milyar Euro ollemeyen özellefltirme konumufltur.
hem sermayenin tabana yay›lmas›na
sundaki kararl›l›¤› karfl›s›nda
• Geçen y›l›n ayn› ay›nda 49
yard›mc› olmak, hem de onlara yat›r›m
Türkiye’nin iki büyük özel
bin 673 olan personel say›m›z
yapabilecekleri güvenilir bir alternatif
sektör kuruluflu olan Koç ve Saise bu y›l 6 bin 755 kifli art›flla 56
banc› olarak güçlerimizi birleflbin 428’e ulaflm›flt›r (%13,6).
sunarak iliflkilerimizi daha da
tirme ve programa destek olma ka• Vergi öncesi kâr›m›z ise ilk alt› aysa¤lamlaflt›rmak
rar› ald›k. Bu kapsamda tabii ki Strada geçen y›l›n %413 üzerinde, 402
istiyoruz.”
tejik Plan›m›z do¤rultusunda “tüketiciye
milyon Euro olarak gerçekleflmifltir. Bu raen yak›n topluluk olma” stratejimize uyan ve
kam›n %75’i faaliyet kâr›m›zdan oluflmaktad›r.
bize yeni bir ivme kazand›rabilecek projelerle ilgileniyoKârl›l›k verilerimizi SPK k›s›tlamalar› nedeniyle halka aç›k flirruz ve Türk Telekom, Milli Piyango gibi projeleri inceliyoruz.
ketlerin en son veri aç›klama dönemi olan alt›nc› aya göre yaAncak bu projelere ilgimizin sürmesi için özellefltirme koflulp›yoruz. Ancak, sonraki aylar için rakam belirtmesem de kârlar›n›n da gerçekçi zemine oturmas› gerekti¤ini belirtmek istedaki art›fl trendinin sürdü¤ünü sizlerle paylaflmak istiyorum.
rim.
De¤erli bas›n mensuplar›;
Sizlerle buluflmalar›m›zda s›k s›k Stratejik Plan›m›zdan ve bu
planda belirledi¤imiz hedeflerden bahsediyorum. Hat›rlayaca¤›n›z gibi her toplant›m›zda bu plan do¤rultusunda att›¤›m›z
ad›mlar› ve gerçeklefltirdi¤imiz projeleri de sizlere aktar›yorum. Toplulu¤umuz bu gayretlerin ilk meyvelerini almaya
bafllam›flt›r. Bundan sonra da bu plan› kararl›l›kla uygulamaya devam edece¤iz. Türkiye’nin istikrar içerisinde sürdürülebilir bir büyüme sa¤layarak geliflmifl ülkeler aras›ndaki yerini
almamas› için hiçbir neden yoktur. Türkiye tarihi bir f›rsat daha yakalam›flt›r ve bunu de¤erlendirmesi gerekmektedir. Bu
konuda Koç Toplulu¤u da üzerine düflen görevi yerine getirmekte kararl›d›r. Bu nedenle bir kez daha tekrar ediyorum:
“Türkiye’nin gelece¤ine güveniyor ve bu gelecek için çal›fl›yoruz”. Hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

YAZI D‹Z‹S‹:
Türkiye’yi
Tan›yan
Yabanc›
Yöneticilerin
Gözüyle
Türkiye (8)

Sumitomo Corp., SC Foods Co. Ltd. Baflkan› Shoichiro Someya:

“Türkiye, G›da Sektöründe
Önemli Bir Yere Gelecek”
Tat Konserve Sanayi A.fi.’nin yabanc› orta¤› Sumitomo Corp.’a ba¤l›
SC Foods’un Baflkan› Shoichiro Someya, Türkiye’de g›da sektörünün
gelece¤inin çok parlak oldu¤unu söylüyor ve ekliyor: “Türkiye yeterli
miktarda tan›nm›yor. Ancak tan›n›rsa potansiyel yat›r›mc›lar› çekebilir.”

T

at Konserve Sanayi’nin orta¤› Sumitomo Corp.’a ba¤l› SC Foods’un
Baflkan› Shoichiro Someya ile g›da
endüstrisinin bugünü ve sektörün
gelecekte ne flekilde yap›lanaca¤› üzerine görüfltük.
• G›da endüstrisi ba¤lam›nda Türkiye ve Japonya’y› karfl›laflt›rabilir misiniz?
Bu iki ülke g›da sektörü aç›s›ndan birçok benzer
noktaya sahip oldu¤u gibi ço¤u noktada da birbirlerinden oldukça farkl› konumlarda. Bu farklardan biri hammadde ve tamamlanm›fl ürün konusu. Japonya bildi¤iniz gibi küçük bir ülke. Bu yüzden biz tamamlanm›fl mallar›m›z›n yüzde 60’›n› ithal etmek
zorunda kal›yoruz. Bu en önemli farklardan birisi.
Üretim biçimimiz ve olanaklar›m›z da farkl›. Biz

SC Foods Baflkan›
Shoichiro Someya,
Japon ve Türk
kültürünün
birbirine benzerlik
gösterdi¤ini, bu
durumun g›da
sektörüne de
yans›d›¤›n› belirtti.

meyve üretiyoruz, ancak bu¤day ve unun büyük
k›sm›n› Kanada ve Brezilya’dan ithal ediyoruz. En
büyük ithalat›m›z› ise Çin ve ABD’den gerçeklefltiriyoruz. Hammadde Japonya’da genellikle endüstri
ba¤lam›nda kullan›l›yor. Çin bu alanda en fazla ticaret yapt›¤›m›z ülke. Özellikle hammaddelerin ifllenmesi konusunda Çin büyük önem tafl›yor. Örne¤in
ABD’den ald›¤›m›z eti Çin’deki fabrikalarda iflliyor
ve Japonya’ya ifllenmifl olarak ithal ediyoruz.
• Japonya ve Türkiye’nin kültürel aç›dan birçok
benzerli¤inden söz edebiliriz. Bu g›da alan›na da
yans›yor mu?
Evet, yemek kültürü aç›s›ndan Türkiye ve Japonya
birçok ortak noktaya sahip. Örne¤in iki kültürde de
et ve bal›k büyük oranda tüketiliyor. Bizde bal›k tüketimi üst düzeyde, siz ise daha çok et tüketiyorsunuz. Ama sonuçta ortak bir damak zevkinden söz
edebiliriz. Asya ülkeleri ile Türk aileleri aras›nda ise
tüketim aç›s›ndan farkl›l›klar var.
• Sizce yaflanan ekonomik krizler g›da endüstrisini nas›l etkiliyor?
Japonya ve Türkiye’nin ekonomik durumlar›n› karfl›laflt›rabilecek kadar bilgiye sahip de¤ilim. Ama genel olarak konuflursak, Japon marketlerinde g›da en
çok tüketilen ürünlerden biri. ‹nsanlar yemeye devam ettikleri için ekonomik krizden en az etkilenen
sektör diyebiliriz. G›da endüstrisi di¤erlerine oranla
daha statik. Tabii ki yeni ürünler her gün hayat›m›za girerek di¤erlerinin yerlerini al›yor ama g›da sektörü bu tür de¤iflimlerden en az etkileniyor. Tabii
hiçbir pazar› ve sektörü ekonomik krizin d›fl›nda tutamay›z. Ama di¤erlerine oranla en hafif flekilde atlat›yor diyebiliriz.

“Türkiye ve Japonya birçok ortak
noktaya sahip.” diyen Sumitomo
Corp. Baflkan› Shoichiro Someya,
ilginç bir tespitte bulunuyor:
“Örne¤in iki kültürde de et ve
bal›k büyük oranda tüketiliyor.
Bizde bal›k tüketimi üst
düzeyde, siz ise daha çok et
tüketiyorsunuz.”

• Türkiye’nin çok güçlü bir tar›m› oldu¤u halde global
pazarda güçlü bir Türk g›da endüstrisinden bahsedemiyoruz? Bunun nedenleri nelerdir?
Dünyan›n her taraf›nda insanlar yedikleri hakk›nda gitgide
daha bilinçli hale gelmeye bafllad›lar. Bu anlamda belki en
büyük eksiklik olarak yiyeceklerin temizli¤i ve güvenli¤inden bahsedebiliriz. G›da güvenli¤inin yan› s›ra di¤er önemli
bir faktör ise tüketicilere ve pazara nas›l hitap edilmesi gerekti¤i. Yani tüketiciyle ve global pazarla kurulan iliflkiden bakmak gerekiyor olaya. Güvenli¤in art›r›lmas› bu anlamda yararl› olacakt›r.

insan› bile Türkiye’yi esrarengiz buluyor. Oysa tarihsel süreçlerimize bakt›¤›m›zda Japonya ve Türkiye birçok benzer
süreçten geçti. Türkiye Mustafa Kemal gibi bir önder yetifltirdi. Baz› ünlü Türk ürünleri Japonlar taraf›ndan be¤eniliyor
ve sat›n al›n›yor; ancak yine de genel olarak konuflursak, bu
farkl›l›k ve gizem Japonlar›n Türk ürünlerini sat›n almas›na
engel oluyor.

• Türkiye’nin ekonomik ve politik aç›dan geçirdi¤i son
geliflmeler hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir?
Bunu cevaplamak gerçekten zor. Türk ekonomisinin bundan 10 y›l öncesine oranla çok daha iyiye gitti¤ini düflünüyorum ama yine de çok güçlü bir ekonomiden bahsedeme• Asya pazar›na bakt›¤›m›zda da m› ayn› fleyleri görüyiz. Ancak gittikçe güçlendi¤i bir gerçek. Birçok alanda sa¤yoruz?
l›kl› ve dengeli bir yap›ya kavuflmufl bir ekonomi
Türkiye öncelikle Asya ülkelerinden farkl› bir co¤ravar. Avrupa Birli¤i’ne girifl bu dengeyi daha
fi yap› ve koflullara sahip. O yüzden bu ülkelergüçlü k›lacakt›r.
le rekabet farkl›lafl›yor. Tabii bu üretimi,
“Türk ekonomisinin
üretilen ürünü ve adedi de etkiliyor. Bir
bundan 10 y›l öncesine
• Uluslararas› tecrübelerinize
de olay›n süreç k›sm› var. Örne¤in biz
oranla çok daha iyiye gitti¤ini
dayanarak Koç Toplulu¤u’nun
‹sveç’ten bal›k alarak Çin’e getiriyor
ifl kültürünü ve yönetimini nave burada iflleyerek Japonya’ya götüdüflünüyorum ama yine de çok
s›l de¤erlendiriyorsunuz?
rüyoruz. Bu tür üretim çemberleri
güçlü bir ekonomiden bahsedemeyiz. K›saca söylemek gerekirse, Koç
çok popüler flimdi. Bu tür operasAncak gittikçe güçlendi¤i bir
çok baflar›l› bir Topluluk. Finanyonlar birçok ülkede gerçeklefltirilisal kurumlar›yla, küçük gruplayor. Tayland’da da bu tür ifllemler
gerçek. Birçok alanda sa¤l›kl› ve
r›yla baflar›y› yakalam›fl bir grup.
gerçeklefltirilerek üretim tamamlan›dengeli bir yap›ya kavuflmufl
Büyük bir grup oldu¤undan her ifl
yor. Ancak pazar anlam›nda olaya bakarbir ekonomi var.”
alan›nda baflar›y› yakalayabilecek sinersak yine ayn› fleylerden bahsedece¤im. Güjiye sahip. Kapsaml› bir gücü var. Bu da ifl
venlik burada anahtar kelime. Ayr›ca kaynaklayapma kültürünü olumlu bir biçimde etkiliyor.
r› çeflitli ülkelerde nas›l kulland›¤›n da di¤er önemli
Bu yüzden de kendi bütünlü¤ü içerisinde baflar›l› olabiliyor.
bir nokta. E¤er elinizdeki kaynaklar› do¤ru kullan›rsan›z bu
üretimi de etkiler.
• Türkiye’nin yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›ndan ilgi çekici
bir ülke oldu¤unu düflünüyor musunuz?
• Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girifl süreciyle birlikte g›Evet ilgi çekici bir yan› var ama burada korku iflin içine girida konusunda birçok uluslararas› düzenlemeler ve stanyor. Bunun en büyük nedeni ekonomik belirsizlik. Yurtd›dartlara da ortaya ç›kacak. Sektöründeki düzenlemeler
fl›ndaki yat›r›mc›lar biraz önce de belirtti¤im gibi Türkiye’deTürk g›da endüstrisini nas›l etkileyecek?
ki bu durum nedeniyle yat›r›m yapmaktan çekiniyorlar. Bu
Bunun endüstri için iyi bir fley olaca¤›n› düflünüyorum ama
yüzden Türkiye’nin öncelikle bu gizemden kurtulacak tedAvrupa Birli¤i ve Türkiye aras›ndaki iliflkinin ne yönde oldubirler almas› gerekiyor. Bu da tan›t›mla gerçekleflecek. Zira
¤u konusunda emin de¤ilim. Bu düzenlemeler ticari anlamTürkiye yeterli miktarda tan›nm›yor. Ancak tan›n›rsa potanda olumlu sonuçlar yaratacakt›r. Türkiye yabanc› ülkeler için
siyel yat›r›mc›lar› çekebilir. Özetlersek, Türkiye korkuyu
son derece esrarengiz ve ilginç. Japonya ve tüm Asya ülkeleazaltmal› ve çözüm yollar›n› bulmaya giriflmelidir.
rinin Türkiye’yi yak›ndan tan›d›¤›n› söyleyebiliriz ama Asya
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Koç Toplulu¤u’nun ürünleri sadece Türkiye’de de¤il bütün dünyada
kullan›l›yor ve be¤eniliyor. Rusya ve Kazakistan’dan Ramstore müflterileri,
ABD’den de bir Türk Traktör yetkili sat›c›s› ile görüfltük...

Yurtd›fl›ndan Gelen

Müflteri Memnuyeti
Güneflli bir sonbahar günü Galina Zaitseva ve
k›z› Veronica ile Ramstore City ma¤azas›nda
karfl›laflt›k. Eczac›l›k e¤itimi alm›fl olan 25
yafl›ndaki Galina Zaitseva ev han›m›; efli ise
polis memuru. fiu anda Moskova’n›n kuzey
bölgesinde yafl›yorlar.

Galina Zaitseva
ve k›z› Veronica
ile Ramstore City
ma¤azas›n›n
önünde konufltuk.

Ramstore’u ne zamandan beri tan›yorsunuz?
Ramstore ilk aç›ld›¤›nda ben 19 yafl›nda genç
bir k›zd›m. O zamanlar en büyük e¤lencemiz,
bizim için Bat› standartlar›nda olan ilk al›flverifl merkezi olan
Ramstore Kuntsevo’yu gezmekti. Filmlerin d›fl›nda hiç böyle bir yer görmemifltim. Bu yüzden o günlerde benim için
buraya gelmek heyecan vericiydi.
Hangi s›kl›kta Ramstore’a geliyorsunuz?
Evimizin yak›n›nda Ramstore Rechnoy Vokzal süpermarketi
var. 24 saat aç›k oldu¤u için günlük ev al›flveriflimi buradan
yap›yorum, haftada üç-dört kere buraya geliyorum. Hafta
sonlar› ise Ramstore City’ye gidiyoruz. Hem k›z›m hem de annem Ramstore City’yi çok seviyor. Burada di¤er marketlerden
farkl› ürünler var. Neredeyse bütün günümüz burada geçiyor.

29 yafl›ndaki
Sabit, efli
Aigul 28 yafl›nda
ve ev han›m›.
Çocuklar› Murat
befl yafl›nda.

Ramstore hipermarketlerinden memnun musunuz?
Sizin slogan›n›z, “Ramstore-her zaman ucuz!” Eskiden pazara giderdik. Hem mallar kötü olurdu hem de etraf çok pisti.
fiimdi Ramstore’da pazar fiyatlar›n›n alt›nda ürün buluyoruz.
Hep taze et, tavuk, bal›k, sebze ve meyve var. Ramstore’da
Türkiye’de üretilmifl kaliteli ürünleri bulabiliyoruz. Bence
Ramstore hem kaliteli hem ucuz hem de eglenceli.
29 yafl›ndaki Sabit iktisat mezunu; efli Aigul 28 yafl›nda ve ev han›m›. Befl yafl›nda
Murat ad›nda bir çocuklar› var.
Neden Ramstore’u tercih ediyorsunuz?
Ramstore’da çeflit ve kalite bir arada sunuluyor. Hafta sonu o¤lumuz ile gelip hem al›flverifl yapabiliyor hem de yemek yiyebiliyoruz. Üçüncü katta çocuklar için e¤lence yeri
ve sinema var.
Ramstore’un bir Türk firmas› oldu¤unu
biliyor musunuz?
Evet biliyoruz. Türkiye’de birçok ma¤azas›
olan Migros’un burada da ma¤aza açmas›
çok güzel.

Serbest meslek sahibi olan 25 yafl›ndaki Gulya’n›n üç yafl›nda Daniyar ad›nda bir çocu¤u var.
Neden Ramstore’u tercih
ediyorsunuz?
O¤lum ile Ramstore’un yan›nda oturuyoruz. O¤lum her gün “Hadi anne,
bizim Ramstore’a gidelim” der. Ben
de Ramstore’dan al›flverifl yapmay› seviyorum. Çünkü arad›¤›m her fleyi
bir yerde bulabiliyorum. Bütün ürünler her zaman taze oluyor. Bazen hiçbir fley almasak da gezmeye geliyoruz.
Ramstore’un bir Türk firmas› oldu¤unu biliyor musunuz?
Evet, biliyoruz. Ramstore ma¤azas› Kazakistan’da flu anda bir
numara. Ramstore firmas›na bütün yeni projelerinde baflar›
diliyoruz.

Traktörde Türkiye Damgas›
• Kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
Ad›m Willie Greaser; 45 yafl›nday›m. fiu anda Case IH
JX traktörlerinin Kuzey Amerika’da pazarlama müdürlü¤ünü yap›yorum.
• fiu anda satt›¤›n›z ürünün Türk mal› oldu¤unu biliyor musunuz?
Birçok tüketici JX’in Türkiye’de üretildi¤ini biliyor.
Traktörün üzerindeki birçok parçan›n üzerinde Türk
üretimi oldu¤u yaz›yor.
• Case IH JX traktörünü seçmenizdeki en önemli sebep neydi?
Bence yerel Case IH sat›c›lar›, traktörlerin pazarlamas›ndaki anahtar rolü üstleniyor. Yetkili sat›c›lar›n, -JX
traktöründe oldu¤u gibi-, bu traktörleri rahatl›kla kullanabilmeleri ve müflterilerini rahatl›kla önerebilmeleri
gerekiyor.
• Türkiye hakk›nda neler biliyorsunuz?
Müflterilerimin bir ço¤unun Türkiye hakk›nda pek
bir fikri olmad›¤›n› üzülerek söylüyorum. Kendimizi gelifltirmemiz gereken bir alan oldu¤unu düflünüyorum. Case IH JX gibi kaliteli traktörler Türkiye hakk›nda fikir edinmemizi sa¤l›yor.

S›ra D›fl›

FORD

STREETKA
ile Tan›fl›n
Ford’un ilk kez
2000 y›l›nda
“konsept” olarak
sundu¤u Ford
Streetka art›k
piyasada. Ford
markas›n› tafl›yan
B s›n›f›ndaki
ilk roadster olan
Streetka, Pininfarina
ile birlikte klasik
spor otomobil
gelene¤ine uygun
olarak elle monte
ediliyor

ord’un ilk kez 2000 y›l›ndaki Torino
Motor Show’da “konsept” olarak sundu¤u Streetka, ülkemizde de piyasaya
ç›kt›…
Güncel Ka’n›n aksine daha sert çizgili farlarla, arka k›sm› ise tampona kadar bir hat halinde inen
stop lambalar›yla donat›lan Streetka’da, pahal› roadsterlerdeki gibi koltuklar›n›n arkas›nda takla
barlar›na kadar ince ayr›nt›lar düflünülmüfl. Streetka, her yönüyle stil sahibi ve s›ra d›fl› bir otomobil. Öyküsü ise kendisi kadar ilginç Streetka’n›n. Bir konsept
olarak tasarlanmas›na karfl›n
ald›¤› olumlu tepkiler nedeniyle seri üretime al›nan
Streetka, bu y›l›n ilkbahar›ndan itibaren Avrupa pazarlar›nda sat›fla
sunuldu. Streetka bafllang›çta sadece Ghia tasar›mevine ait parlak bir
fikirdi. Daha sonra Torino
Motor Show’un ard›ndan, ori-

F

jinal Ka’dan uzaklaflmamas› için, birçok Ferrari
tasar›m›na imza atm›fl olan ‹talyan tasar›m stüdyosu Pininfarina ile çal›fl›ld›. Burada Pininfarina
için küçük bir parantez açmak gerekli. 1930’lu
y›llar›n bafl›nda Batista Farina taraf›ndan kurulan
tasar›m firmas›, bugün 75 y›la yaklaflan geçmifliyle sadece ‹talya’n›n de¤il dünyan›n en prestijli tasar›mevlerinin bafl›nda geliyor. Lancia Aurelia
B24, Austin A40, Alfa Romeo Duetto, Fiat 124
Spider, Ferrari Testa Rossa gibi pek çok unutulmaz otomobil modeline imza atan tasar›m stüdyosu, geleneksel tasar›m anlay›fl›, y›llar›n deneyimi ve farkl›
çizgisiyle bafll›bafl›na bir markad›r.

Benzersiz Tasar›m
Yeni Ford Streetka’n›n en
karakteristik özellikleri aras›nda keskin çizgileri, göz
al›c› k›vr›mlar› ve güçlü aerodinamik yap›s› say›labilir. Bu
yap›, aç›l›r tavan ve özel krom
kaplamal› takla koruma barlar›yla
birleflince, Streetka’n›n cazibesi karfl› konulmaz bir hale geliyor. Steetka’n›n aerodinamik
spoiler’› arac›n yüksek h›zlarda yola daha sa¤lam
tutunmas›n› sa¤l›yor. 16 inç’lik alüminyum jantlar
da otomobilin fl›k ve zarif görüntüsüne katk›da
bulunuyor.
Streetka’n›n iç tasar›m› da en az d›fl› kadar ince
düflünülmüfl. Fonksiyonellik esas al›n›rken, estetikten de ödün verilmemifl. Ön konsol siyah, fl›k
bir malzemeyle üretilmifl. Is›tmal› deri spor koltuklar› ve alüminyum vites topuzu, Streetka’n›n
sportif kimli¤ini tamamlayan detaylar. Tavan›
manüel olarak, saniyeler içinde kolayl›kla aç›l›p
kapat›labiliyor. ‹ç döflemeler ise bej, bronz, k›rm›z› ve siyah deri seçenekleriye sunuluyor.

Heyecan Verici Bir Sürüfl Keyfi
Streetka, yeni 1.6 litrelik Duratec motoru ile otobanda çevik ve h›zl› bir otomobile dönüflüyor. Ama as›l
sürüfl keyfi, flehir içinde gezerken yaflan›yor. Streetka’n›n özellikle viraj ve köflelerde ön plana ç›kan çevikli¤ini, gelifltirilmifl sürüfl dengesi kazand›r›yor.
Streetka’n›n flasisiyle desteklenen üstün sürüfl yetene¤i, özel tasarlanm›fl direksiyon sistemiyle birlefliyor. 8
sübapl› 1.6 lt. 95 beygirlik motorla donat›lan Streetka’da, klima, 6’l› CD de¤ifltiricili müzik sistemi, alüminyum vites topuzu, deri direksiyon simidi, alafl›m
jantlar, ›s›tmal› yan aynalar, deri döflemeli/›s›tmal›
koltuklar, alarm gibi donan›mlar var. Fiyat› ise 24 bin
800 Euro.
Ford markas›n› tafl›yan B s›n›f›ndaki ilk roadster olan
Streetka, klasik spor otomobil gelene¤ine uygun olarak elle monte ediliyor.
Yeni roadster’in elle üretilmesinden sorumlu 11 kiflilik küçük ekipler, motor ve vites kutusunun, flasinin,
elektrik donan›m›n›n ve bütün iç elemanlar›n montaj›n› gerçeklefltiriyor.
Streetka, ünlü Avustralyal› flark›c›
Kylie Minogue’un otomobili olarak tan›n›yor. Bunun nedeni,
Streetka’n›n Kylie Minogue’nin
turne sponsoru olmas› ve otomobilin tan›t›m›n›n ünlü flark›c› taraf›ndan yap›lmas›.
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Streetka’n›n manüel kullan›labilen tavan› saniyeler
içinde kolayl›kla aç›l›p kapat›labiliyor.

vizyon

Ford Streetka Teknik Özellikler
Motor

Performans

Hacim (cc) 1599
Sübap say›s› 8
Maksimum güç (HP/dd) 95/5500
Maksimum tork (Nm/dd) 136/4250

Maksimum h›z (km/saat) 173
0-100 km/saat ivmelenme (sn) 12,1

Yak›t tüketimi
(litre/100 km)
fiehir içi 10,6
fiehir d›fl› 6,4
Ortalama 7,9
23

OTOMOTÜV
TarÝm SektšrŸnde Hedefler BŸyŸyor

Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa
V. Koç,
konuflmas›nda
tar›m sektöründe
do¤ru politikalar›n
uygulanmas›
gerekti¤ini belirtti.

New Holland Trakmak Bayi Temsilcileri
Toplant›s›’n›n üçüncüsü Rahmi M. Koç Müzesi’nde 16-17 Eylül tarihinde gerçekleflti. Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç, Koç Holding Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹.
Çubukçu ve Türkiye’nin farkl› bölgelerinde
30 bayi kat›ld›. Koç Toplulu¤u’nun tar›m sektörüne ve bu sektörle ilgili geliflmelere her zaman duyarl› oldu¤unu belirterek sözlerine bafllayan Mustafa V.
Koç; “Pek ço¤unuzun bildi¤i gibi Merhum Vehbi Bey
düzenli Tar›m Raporlar› haz›rlat›r ve her y›l iklim, verimlilik ve benzer de¤iflkenleri dikkate alarak
o y›l›n üretim tahminlerini yapar ve olas› sonuçlar›n› de¤erlendirirdi” dedi.
Mustafa V. Koç, 20. yüzy›l›n en stratejik unsuru olan petrolün, 21.
yüzy›lda yerini tar›m ürünlerine
b›rakaca¤›na dikkat çekerek konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “E¤er
tar›m sektörü do¤ru politikalarla
desteklenir ve iyi yönlendirilebilirse, bugün 5 milyar Dolar seviyele-

rinde seyreden tar›msal ürün ihracat›m›z çok daha yüksek seviyelere ç›kacak. Tüm üretim süreçlerinde oldu¤u
gibi, tar›m üretiminde de en ucuz maliyet yöntemleri
hedeflenmelidir. ‹flte bu hedefe ulaflabilmede New Holland Trakmak flirketimiz ve siz Bayilerimiz’in çabalar›
büyük önem tafl›yor. Satt›¤›n›z her traktör, müflterilerimize kazand›rd›¤›n›z her biçerdöver ve di¤er ekipmanlarla çiftçimizin verimlili¤ini art›r›yorsunuz. Bu¤day,
çeltik, m›s›r, pamuk gibi yayg›n tar›m ürünlerinin üretim maliyetleri satageldi¤imiz ekipmanlar sayesinde düflürülebilmektedir. Ancak bu sürecin h›zland›r›labilmesi için tar›m politikalar›n›n ve onun destekleyicisi olan
finansman ve çiftçi destekleme programlar›n›n
üretim verimlili¤ini hedefleyecek flekilde yap›land›r›lmas› gerekiyor.” Tüm olumsuz piyasa koflullar›na ra¤men bayilerin pazarlama faaliyetlerinde
gösterdi¤iniz ›srarc›, özverili ve müflteri
odakl› gayretiyle, pefl pefle üç y›ld›r
pazar liderli¤i olduklar›n› söyleyen
Mustafa V. Koç, elde edilen sonuçlardan son derece memnun oldu¤unu belirtti.

TŸrk Traktšr, YurtdÝßÝndan Gelen KonuklarÝ AÛÝrladÝ
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu ve
‹talya Çal›flma Bakan› Roberto Maroni, 4 Eylül’de Türk
Traktör’ü ziyaret etti. Türk Traktör Genel Müdürü Hakk›
Akkan’›n ev sahipli¤i yapt›¤› toplant›da, Türk Traktör’ün kuruluflundan bugüne kaydetti¤i aflamalar, ortakl›k yap›s›, geliflimi, üretim durumu, ihracat ve pazar pay› anlat›ld›. Toplant› sonunda Türk Traktör Fabrikas› ve Case New Holland
mühendislerinin ortak çal›flmas› ile tasarlanan yeni New Holland TD Serisi’nin özellikleri ve önemli yenilikleri anlat›ld›.
Daha sonra ‹talya Çal›flma Bakan› Roberto Maroni ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu, yeni
New Holland TD Serisi
traktörlerinin üretildi¤i
fabrika ve üretim atölyelerini yap›lan tan›t›m turuyla gezdiler ve olumlu
izlenimlerle Türk Traktör’den ayr›ld›lar.

Traktörleri Görmek
‹çin Avustralya’dan Geldiler
Avustralya New Holland bayileri Türk Traktör’ü ziyaret etti. Avustralyal› konuklara hitaben bir konuflma yapan Araflt›rma Gelifltirme ve Ürün
Mühendisli¤i Genel Müdür Yard›mc›s› Ali Baycan, Türk Traktör’ün geliflimi, ürün gam›, pazar
pay› ve üretim durumuyla ilgili bilgi vererek, bu
y›l ihracat›na bafllanan
Yeni TD New Holland ve JX Case serisi traktörleri tan›tt›. Ali
Baycan’n›n yan› s›ra Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› Giuliano Morra ve Üretim Tak›m Yöneticileri’nin rehberli¤inde
gerçekleflen fabrika gezisinde Avustralya New Holland Bayileri hattan ç›kan traktörlerin kalitesini denetledi. Bu kapsamda da¤›t›lan formlar› dolduran ziyaretçiler, New Holland TD
ve JX Case Serisi traktörleri ayr›nt›l› olarak incelediler. Fabrika gezisi, Genel Müdür Hakk› Akkan’›n da kat›ld›¤› ö¤le yeme¤i ile sona erdi.

Bakan Ali Coßkun,

OtokarÕdaydÝ

Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Otokar’›n Adapazar›
Arifiye tesislerini ziyaret etti. Adapazar› Valisi M.Cahit K›raç
ve Adapazar› Belediye Baflkan› Aziz Duran da kat›ld›¤› ziyarette, Ali Coflkun’a fabrika hakk›ndaki bilgiyi Otokar Genel
Müdürü Kudret Önen verdi. Bakan Coflkun: “Küreselleflme
sürecinin h›zla devam etti¤i dünyam›zda, ekonomik s›n›rlar
kalkarak h›zl› bir rekabet ortam›na sürüklenmekteyiz. Ülkemizin tek flans›, rekabet gücü yüksek ülke olabilmesidir.
Otokar tesislerinde amaca yönelik modern bir yönetim anlay›fl› ile baflar›l› imalatlar gerçeklefltirilmifl. Eme¤i geçenleri
kutluyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum” dedi. Üretim
tesisi gezisinin ard›ndan Bakan Ali Coflkun, Otokar taraf›ndan üretilen Land Rover Defender ile Otokar’›n araç test
alan›nda bir deneme sürüflüne kat›ld›. Land Rover ile 60 derecelik tepeyi ç›kan ve 70 derecelik tepeden inen Ali Cofl-

Otoyol,
ISO 9001:2000
Belgesini AldÝ
Otoyol Pazarlama, 9 Haziran 1998’de
SGS’den alm›fl oldu¤u ISO 9002 belgesini, 4 Temmuz 2003 y›l›nda yap›lan
d›fl denetim sonras›nda yenileyerek ISO
9001:2000 belgesini ald›.
SGS firmas›ndan gelen
yetkililer, Otoyol Pazarlama’n›n üst düzey yöneticilerinin eflli¤inde denetimlerini gerçeklefltirdi.
Denetimlerin ard›ndan
Otoyol Pazarlama, ISO 9001:2000 belgesini almaya hak kazand›. Belge A¤ustos 2003’te Otoyol’a gönderildi.

Sanayi ve
Ticaret Bakan›
Ali Coflkun
(önde solda),
Otokar Genel
Müdürü
Kudret
Önen’den
ticari araçlar
hakk›nda
bilgi ald›.

kun, araçtan indikten sonra: “Türk sanayicisinin gücünü
gördünüz. Her türlü arazi koflullar›na uygun araç üretebilmektedir” dedi.

OtokarÕdan Yeni Bir Ühracat Daha
Otokar, çeflitli tiplerde 155 adet
Land Rover Defender ve yedek
parça ihracat› gerçeklefltirecek.
Toplam tutar› 6.917.632 Dolar olan
Land Rover Defender ve yedek parçalar›n›n ihracat› 2003 y›l› sonuna
kadar tamamlanacak. Dünyan›n en
büyük arazi araç üreticilerinden biri olan ‹ngiliz Land Rover firmas›ndan 1987 y›l›nda ald›¤› lisans ile
Land Rover Defender model 4x4

taktik araç üreten Otokar, 40’a yak›n farkl› model ile Avrupa’n›n en
fazla Land Rover Defender modeli
üreten firmalar›ndan biri. Land Rover Defender’lar, Türk savunma sanayinin yan› s›ra kamu kurum ve
kurulufllar›nda yayg›n olarak kullan›l›yor. Üretime bafllad›¤› ilk günden itibaren Otokar, yaklafl›k 5 bin
adet Land Rover Defender ihracat›
gerçeklefltirdi.
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TŸrk ÞofšrŸnŸn Eseri, TŸrkiye YollarÝnda...
Yeni Ford Cargo kamyonlar›n›n tan›t›m› amac›yla düzenledi¤i “Türk fioförünün Eseri, Türkiye Yollar›nda” adl› turu
bafllad›. 23 ilde, toplam 29 noktada gerçeklefltirilecek tan›t›m turunda, Ford Cargo
araçlar›n tüm model çeflitleri sergileniyor.
Yeni Ford Cargo’lar, tamamen müflterilerin
istekleri, beklentileri göz önüne al›narak tasarland›. Eskiflehir’den start alan tur, Ankara, Çorum, Trabzon, Erzurum, fi›rnak, Elaz›¤, Gaziantep, Kahramanmarafl, Hatay,
Adana, Kayseri, Nevflehir, Konya, Antalya,

vizyon

Denizli, Mu¤la, Ayd›n,Bal›kesir, Çanakkale, Düzce ve Yalova’da devam edip ‹stanbul’da sona erecek.
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TofaßÕÝn Yeni Modelleri Kamuoyuna TanÝtÝldÝ
Avrupa pazar›n›n “en çok tercih edilen otomobili” yeni Fiat
Punto ve Alfa Romeo’nun efsane markas› yeni Alfa 156, Avrupa ile eflzamanl› olarak Tofafl taraf›ndan bir dizi toplant›yla
Türkiye pazar›na sunuldu. 17 Eylül’de Maslak Venue’de gerçeklefltirilen Fiat Punto lansman›na Tofafl CEO’su Antonio
Bene, Tofafl Ticari Grup Direktörü Müfit Ataseven ve Fiat
Marka Müdürü Tansu Giz kat›ld›.
Lansmandan bir gün sonra, 18 Eylül’de ayn› mekânda gerçeklefltirilen Tofafl bayi toplant›s›na Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Tofafl CEO’su Antonio Bene, Tofafl yetkilileri ve Tofafl
bayileri kat›ld›. Bayilere
yeni Fiat Punto hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler verilen
toplant›da, son dönemdeki at›l›mlar›n›n mey-

velerini toplad›klar›n›
belirten Tofafl yöneticileri, sat›fllarda hedeflenen rakamlar›n çok
daha fazlas›n› elde
eden Tofafl bayi yöneticilerini kutlad›. Toplant›da ilk konuflmay› yapan Mustafa V.
Koç, “Geçmiflte b›rakt›¤›m›z s›k›nt›l› dönemi nas›l el ele omuz
omuza aflt›ysak, önümüzdeki at›l›m döneminde de büyük baflar›lara birlikte imza ataca¤›z” dedi.
Tofafl’›n 19 Eylül’deki bayi toplant›s›nda ise yeni Alfa 156 Tofafl bayilerine tan›t›ld›. Rahmi Koç Müzesi’nde yap›lan toplant›da bir konuflma yapan Tofafl CEO’su Antonio Bene, Alfa
Romeo markas›n›n Tofafl’›n kimli¤i ile bütünleflerek Türkiye’de daha da güçlendi¤ini vurgulad›.

TURÜZM VE ÜNÞAAT

DivanÕda Kißiye …zel Kaliteli Hizmet
Kuruçeflme Divan’da
Brunch Mevsimi Aç›ld›!
Kuruçeflme Divan’›n klasikleflen lezzetli brunch’lar› Ekim ay› ile birlikte
bafllad›. Kuruçeflme Divan’›n Bo¤az manzaras› karfl›s›nda Divan kalitesi ve lezzeti ile
haz›rlanan brunch’ta, çocuklu aileler için palyaçolar›n düzenledi¤i animasyonlar da bulunuyor.

Yeni Mönüde Farkl› Lezzetler Var
‹stanbul Divan Oteli’nin girifl kat›nda hizmet veren Divan
Lokantas›, klasik Türk yemeklerinden oluflan mönüsüne
yepyeni tatlar ekledi. Defneli flifl kebab›, morel mantarl› piliç
gö¤sü, köy tavu¤u kapama, böbrek yahnisi, mantar mant›s› ve
iflkembe tavas› yeni lezzetlerden sadece birkaç›.

Ataflehir’de Divan’l› Günler
Divan Pastanesi ve 11. Divan Pub hizmete girdi.

Kifliye Özel Lezzetler
Divan Pastaneleri, h›zla geliflen pastac›l›k sektöründe “butik
pastac›l›k”› bafllatt›. Kifliye özel haz›rlanan do¤um günü, dü¤ün ve niflan pastalar›n› Divan Pastaneleri’nde bulunabilir.

Üzocam ile
‚atÝnÝz KÝßa HazÝr
‹zocam, çok basit bir uygulama olan çat› yal›t›m› ile hem enerji tasarrufu sa¤lanaca¤›,
hem de daha s›cak ve konforlu bir evde yaflanabilece¤ine dikkat çekerek, tüketicileri bilgilendiriyor. Çat› yal›t›m› konusundaki en kolay, ekonomik ve güvenli uygulama camyünü
ürünlerle gerçeklefltiriliyor. Az bir maliyetle
çat›ya uygulanacak ›s› yal›t›m›; k›fl› hem s›cak,
hem de ekonomik geçirmenizi sa¤l›yor.

Nefis Makarnalar Sizleri Bekliyor
Kalam›fl Pizza Marina, ince hamurlu ‹talyan pizzalar›n›n d›fl›nda, makarna çeflitleriyle hizmetinizde.

DemirDškŸm

AltÝn Ambalaj …dŸlŸ AldÝ
DemirDöküm, TSE Ambalaj Araflt›rma Gelifltirme ve Deney Merkezi taraf›ndan bu y›l 16’›nc›s› düzenlenen Ambalaj
Yar›flmas›’nda, fiofben ve Banyopan ambalaj› ile “Alt›n Ambalaj” ödülü kazand›. DemirDöküm Genel Müdürü Melih
Bat›l›, kazan›lan bu ödül ile ürünlerinin üretim kalitesine ilave olarak, ambalaj kalitesinin de tescillenmesinden memnun
olduklar›n› söyledi. DemirDöküm, bu ödül ile birlikte, Dünya Ambalaj Teflkilat› (WPO) taraf›ndan düzenlenen “2003
Worldstar For Packaging Awards” yar›flmas›na kat›lacak.

DAYANIKLI T†KETÜM
Ar•elikÕten Rekor Ühracat!

YaßamÝ

KolaylaßtÝran
TasarÝmlar
Arçelik, Türkiye’nin ilk uluslararas› tasar›m etkinli¤i “ADESIGN FAIR 2003”te kendi tasar›m› olan ürünlerini sergiledi. 10-14 Eylül 2003 tarihleri aras›nda gerçekleflen etkinlik;
“Yaflam Alan›”, “Konsept”, “Atölye”, “Tasar›mc›n›n Köflesi”
bafll›klar› alt›nda dört ana bölümden olufltu.

Yurtd›fl› pazarlar›nda hem ihracatla hem de flirket sat›n almalar›yla h›zl› bir geliflim gösteren Arçelik, bu y›l›n A¤ustos
ay›nda 50 milyon Euro’nun üzerinde sat›flla, ihracat rekoruna
imza att›. Arçelik, bu performans›yla A¤ustos ay› ihracat›n› geçen y›l›n ayn› dönemine göre üç kat›ndan fazla art›rm›fl oldu.
‹hracat oran› toplam üretiminin %65’ine ulaflan ve bu y›l
enerji konusunda en baflar›l› sanayi tesisi olarak belirlenen Arçelik Çamafl›r
Makinesi ‹flletmesi, geçti¤imiz y›l da Toplam Verimlilik Yönetimi (TPM)
çal›flmalar›n› dünyada en
iyi flekilde uygulayan iflletme seçilerek “TPM Mükemmellik Ödülü”nü kazanm›flt›. Arçelik, 2005
y›l›nda 3 milyar Euro ciro
hedefliyor.

Dijital Teknolojide Beko Elektronik FarkÝ
2005 y›l›nda sektöründe Avrupa lideri olmay› hedefleyen Beko Elektronik, kendi teknolojisini kullanarak üretti¤i ürünlerini Uluslararas› Elektronik Fuar›’nda (IFA) sergiledi. Beko Elektronik fuarda tüplü
TV’lerden 78 yeni modeli, yeni LCD TV’leri, plasma
TV’leri, ev sinema sistemlerini ve dijital ürünlerini
tan›tt›. Avrupa’da h›zla büyüyen Beko Elektronik,
IFA Fuar› için özel olarak tasarlanan 550 metrekarelik stand›nda, teknolojide geldi¤i noktay› gözler
önüne serdi. Y›l sonuna kadar 100 bin; 2004 y›l›nda
250 bin, 2007’ye kadar da y›ll›k 600-700 bin adet
LCD üretim hedefini yakalamay› amaçlayan Beko
Elektronik, Avrupa pazar›n›n yan› s›ra Do¤u Avrupa,
BDT, Ortado¤u ve Amerika’y› ikincil hedef pazar
olarak görüyor.

Beko Elektronik Bir Ülke Ümza AttÝ
Beko Elektronik, kendi sektöründe OHSAS 18001 ‹flçi
Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi Sertifikas›’n› alan
ilk firma oldu. Beko Elektronik, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
alan›nda çal›flma yapan firmalara verilen OHSAS 18001 sertifikas›n› almak için, konuyla ilgili çal›flmalar yürüten SGS
Yarsley adl› flirkete baflvurdu. Yap›lan denetimler sonucu
Beko Elektronik’in belgeyi almas›na karar verildi. Toplam

Kalite Yönetimi çerçevesinde iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i çal›flmalar›
yap›lan Beko Elektronik’te, bu konuda s›f›r ifl kazas› hedefiyle faaliyetler 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren sistematik olarak yürütülüyor.

BÜLGÜ GRUBU

Kablosuz Ünternet Erißimi Üstikl‰l CaddesiÕnde
losuz internet eriflimi sa¤lanmas› için belirli bölgelere anten
yerlefltiriliyor. Bu alanlara “hot spot” ad› veriliyor. Hizmetten
yararlanmak için önce cihaza kablosuz eriflim kart tak›l›yor.
Böylece “hot spot” kaplama sahas›nda bulunan mekânlarda
oturanlar dizüstü veya el bilgisayarlar›ndan kablosuz olarak
internete girebiliyorlar.

Soldan sa¤a:
‹GDAfi Genel
Müdürü Süreyya
Polat, ‹stanbul
Büyükflehir
Belediye Baflkan›
Ali Müfit Gürtuna,
Koç.net Genel
Müdürü Bülent
Y›ld›r›m ve Cisco
Systems Türkiye
Genel Müdürü
Suat Baysan.

Koç.net’in Projedeki Rolü
New York, Londra ve Paris gibi dünya metropol kentlerinin
sokaklar› kablosuz internet hizmetine sahip. fiimdi bu hizmet
‹GDAfi öncülü¤ünde Koç.net ve Cisco’nun deste¤i ile ‹stiklâl Caddesi’nde de veriliyor. Bu hizmetle ‹stiklâl Caddesi’nde
kapsama alan› içindeki isteyen herkes kablosuz iletiflim a¤› ile
dizüstü ya da el bilgisayar›yla internete ba¤lanabiliyor. Kab-

‹stiklâl Caddesi’ndeki kablosuz internet projesinde Koç.net,
Cisco’nun kablosuz a¤ altyap› donan›mlar›n› kullanarak, belirlenen noktalardaki direklere kablosuz internet eriflim noktalar› kurarak birbirleri aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤l›yor. Projedeki internet eriflimi Koç.net’in Beyo¤lu’nda bulunan POP noktas› (post office protocol) üzerinden veriliyor. Beyo¤lu’ndaki
Koç.net terminalinden 11 MB’l›k ba¤lant› için 500 metrelik
bir mesafede 17 irtibat noktas› oluflturuldu.

Biletix ve TicketmasterÕdan Dev ÜßbirliÛi
Bilet sat›fl hizmetleri
sektörünün dünya lideri flirketi Ticketmaster ile bilet sat›fl anlaflmas› imzalayan Biletix, Ticketmaster’›n
dünya çap›nda bilet
sat›fl acentelerinden biri oldu. ‹flbirli¤i ile ilk
aflamada ‹ngiltere’deki,
ard›ndan di¤er Avrupa
ülkelerindeki etkinliklerin biletleri Biletix ve Ticketmaster taraf›ndan karfl›l›kl› olarak sat›lacak. Biletix - Ticketmaster ifl-

AvaturkÕten
ÒWorld Cyber GamesÓe Destek
Türkiye’nin ilk dijital e¤lence platformu Avaturk’ün sponsorlar› aras›nda yer ald›¤› siber
olimpiyatlar olarak da an›lan World Cyber
Games 2003 (WCG) yar›flmas›n› kazanarak 12-18 Ekim tarihleri aras›nda Seul’de
57 ülkenin kat›l›m›yla gerçekleflecek dünya
finallerinde Türkiye’yi temsil edecek oyuncular
belli oldu. Dünya finallerinde, 57 ülkenin Unreal
Tournament adl› oyunun birinci ve ikincileri ile di¤er
oyunlar›n birincileri, toplam 350 bin USD para ödülü için
k›yas›ya ama e¤lenceli bir rekabet içinde yar›flacak.

birli¤i sonucunda bundan böyle Avrupa’daki etkinlik biletleri Türkiye’de, Türkiye’deki biletler de Avrupa’da olacak. ‹nternet’teki en büyük e-ticaret sitelerinden birine sahip olan
Ticketmaster, dünya geneline yay›lm›fl 3 bin 500’ü aflk›n perakende sat›fl noktas› ve 19 ça¤r› merkezi üzerinden, 2002 y›l›nda 4 milyar Dolar de¤erinde 95 milyon adet bilet sat›fl› gerçeklefltiren dünyan›n en büyük bilet sat›fl flirketi olarak hizmet veriyor. Biletix-Ticketmaster aras›nda imzalanan bilet sat›fl anlaflmas›n›n bas›n toplant›s›nda bir konuflma yapan Koç
Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, Koç Holding’in tüketicilere
en yak›n topluluk olma stratejisiyle, yenilikçi ürün ve hizmetlerle bulundu¤u sektörlerin geliflimine liderlik etmeyi hedefledi¤ini söyledi.

Qtek 1010Õlar
Ko• ‚alÝßanlarÝna
…zel Ümk‰nlarla
KoçSistem, hem GPRS’li telefon
hem de geliflmifl bir PDA özelliklerini ayn› cihazda bütünlefltiren
Qtek 1010’u çok özel fiyatlar ile Koç
Toplulu¤u çal›flanlar›na sunuyor. Cihaz, sahada veya seyahat esnas›nda, ofis imkânlar›ndan yararlanma, elektronik postalara eriflim baflta olmak üzere
birçok ifllemi yapma olana¤› tan›yor.

Pamuk Sezonunda

Kotonline Yenilikleri

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Özbekistan, Türkmenistan, ‹srail, Suriye ve M›s›r’›n da bulundu¤u genifl bir alan› kapsayan bölgedeki ilk ve tek internet pamuk platformu özelli¤ini tafl›yan Kotonline, 2003-2004

pamuk sezonunda tekstil ve pamuk alan›nda GAP Pazarlama (Gappa Pamuk), GAP Güneydo¤u, Ar› Tar›m
ve IMISK’in de aralar›nda bulundu¤u pamuk al›c› ve sat›c›lar›n› bir araya getiriyor.

ENERJÜ
AygazÕÝn
ÒAltÝn DŸnyaÓsÝ
Uluslararas› Halkla ‹liflkiler
Derne¤i (IPRA), dünya çap›nda
düzenlenen 2003 y›l› Alt›n
Ödülleri’ni kazanan projeleri
aç›klad›. Aygaz’›n “Dikkatli
Çocuk Kazalara Karfl› Bilinçlendirme Kampanyas›”, IPRA
taraf›ndan düzenlenen “Golden
World Awards”da kurumsal
sosyal sorumluluk kategorisinde
büyük ödül ald›. Aygaz’›n kampanyas›nda flu ana kadar 26 il,
88 ilçe ve 233 okul ziyaret edildi; toplam 113 bin 60 çocu¤a
ulafl›ld›. 2003 y›l› Ekim ay›nda
tekrar bafllayacak olan proje ile
2004 y›l› sonuna kadar toplam
200 bin çocu¤a ulafl›lmas› hedefleniyor.

OPETÕle Tarkan Coßkusu
Haziran ay›nda, uzun soluklu bir iflbirli¤i için Tarkan’la anlaflan “OPET”in, Türkiye genelinde toplam 10 ili kapsayan
“OPET & Tarkan Full Force Konserleri”, 20 Eylül’de Parkorman’da yap›lan
‹stanbul konseri ile sona erdi. Parkorman’daki dev yüzme havuzunun bir bölümünün kapat›ld›¤› konseri yaklafl›k
15 bin kifli izledi. Her konserde on binlerce hayran› ile buluflan Tarkan, son albümü “Dudu”ya ismini veren parça ile
sahneye ç›kt›. Tarkan, izleyicilerin inan›lmaz coflkusu eflli¤inde, sevenlerinin
kalbini fetheden toplam 22 flark›
seslendirdi. OPET ile Tarkan beraberli¤inden son derece mutlu olduklar›n›
vurgulayan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ekmenci, 2004 y›l› sonuna
kadar sürecek olan sponsorlu¤un baflar›s›n›; “genç ve baflar›l› iki markan›n sinejisi” olarak yorumlad›. Tarkan’› Türkiye’nin dört bir yan›nda bulunan seven-

leriyle buluflturman›n mutlulu¤unu yaflad›klar›n› da ifade eden Ekmenci, “hem
konserler, hem de konserler s›ras›nda istasyonlar›m›zdan verilen promosyonlarla
da müflterilerimizi mutlu ettik.
Tarkan’› yaklafl›k 170 bin seveni
ile buluflturduk. Sonuçta bu anlaflmadan her iki taraf da oldukça
mutlu” fleklinde konufltu.

S

ektšrel

YAN SANAYÜ
Mako, Hedeflerini

Ger•ekleßtiriyor

Mako, BVQI (Bureau Veritas Quality International) firmas› taraf›ndan yap›lan belgelendirme ve takip denetimi ile otomotiv sektörüne özel ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alm›flt›.
14-16 Temmuz’da TSE taraf›ndan yap›lan belgelendirme denetimine tâbi tutulan Mako, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi almaya hak kazand›. Çevre Yönetim Sistemi’ni oluflturmak amac›yla denetimden geçen Mako, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip oldu.

vizyon

TekersanÕÝn Geleneksel
PikniÛi YapÝldÝ
Tekersan Jant Sanayi, çal›flanlar› ve onlar›n aileleri için geleneksel yaz pikni¤i düzenledi. Ürettikleri
jantlar›n %60’›n› Michelin’e ihraç eden Tekersan’›n
çal›flanlar›, ‹znik Gölü k›y›s›ndaki mesire alan›nda
gerçekleflen piknikte e¤lenceli anlar yaflad›. 24
A¤ustos’ta yap›lan pikni¤e Türk Metal Bozüyük
fiubesi personeli de davetliydi.
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CeBIT eurasia 2003’ün ard›ndan
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›:

“E-dönüflüm Koç Toplulu¤u’nun

Türkiye’ye Kazand›rd›¤›

Bir Görüfltür”
Türkiye’de biliflimin zirvesi olarak adland›r›lan CeBIT eurasia
2003’de Koç Bilgi Grubu yine ön plandayd›. Fuar› ziyaret eden ve
Koç Bilgi Grubu’nun tüm ürünleriyle yak›ndan ilgilenen Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ile CeBIT Biliflim eurasia Fuar›, e-dönüflüm
ve e-yaflam konsepti üzerine konufltuk…

CeBIT Biliflim eurasia
Fuar›’n› Koç Holding
Kurumsal ‹letiflim ve D›fl
‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü (soldan ikinci) ve
Stratejik Planlama Grubu
Baflkan› Mehmet Ali
Berkman (soldan üçüncü)
ile birlikte gezen Koç
Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl› (solda) Koç Bilgi
Grubu stand›nda
Koç Bilgi Genel Müdürü
Bülent Gönç’ten
bilgi al›yor.

vrasya’n›n en büyük bilgi ve iletiflim
teknolojileri fuar› olarak nitelendirilen CeBIT Biliflim eurasia Fuar›, 27 Eylül tarihleri aras›nda Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde yap›ld›. Fuar› gezenler aras›nda Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Koç Holding Stratejik Planlama ve
‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali Berkman ve
Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü vard›. Koç Bilgi Grubu’nun tüm ürünleriyle
yak›ndan ilgilenen F. Bülend Özayd›nl› ile CeBIT
Biliflim eurasia Fuar›, e-dönüflüm ve e-yaflam konsepti üzerine konufltuk…

A

• Koç Toplulu¤u e-yaflam çözümleriyle bu y›l da
geçen y›l oldu¤u gibi CeBIT Fuar›’n›n en gözde
flirketlerinden birisi oldu. E-yaflam, e-dönüflüm
ve Koç Bilgi Grubu’nun fuarda sergiledi¤i yenilikler ile ilgili düflüncelerinizi alabilir miyiz?
E-dönüflüm Koç Toplulu¤u’nun Türkiye’ye kazand›rd›¤› bir görüfltür. E-dönüflüm ayn› zamanda Türkiye’deki bu harekete ciddi ivme veren bir hareketin de lideri olmufltur. Bu anlamda çok simgesel bir
özelli¤i ve bu liderli¤in beraberinde getirdi¤i birtak›m yükümlülükler var. Bu yükümlülüklerin en

güzel örne¤ini her y›l Biliflim Fuar›’na kat›ld›¤›m›z
zaman görüyoruz. Koç Toplulu¤u flirketlerinin ve
özellikle Koç Bilgi Grubu’nun biliflim dünyas›na liderlik anlam›ndaki katk›lar›n› izleme olana¤› buluyoruz. Umuyorum ki yak›n bir tarihte bilgisayardan
uzak duran belli bir yafl kesimi de sa¤lanan bu kolayl›klar sayesinde biliflimle kucaklaflacakt›r. Son
geliflmelere bakt›¤›m›zda devletin de bu alanda ciddi projeler içinde oldu¤unu görüyoruz. Bu, heyecan› daha da art›racak, potansiyelin daha iyi de¤erlendirilmesini sa¤layacak bir unsur. Devletin ve özel
sektörün projeler üzerinde birlikte çal›flmalar› ve
gelifltirmeleri, birbirlerine destek olarak olaya yaklaflmalar› suretiyle Türkiye’nin, bugün biliflim dünyas›ndaki yerinden daha farkl› bir noktaya h›zl› bir
flekilde ulaflabilece¤ine inan›yorum.
• Türk halk› biliflim konusundaki geliflmelere
bu kadar istekliyken internet ve bilgisayar penetrasyonu istenilen boyutta de¤il. Bunu aflmak
için neler yap›labilir?
Türkiye’de ne yaz›k ki ekonomik sorunlar nedeniyle özellikle son y›llarda sat›n alma gücünde bir k›r›lma söz konusu olmufltur. Burada bence en
önemli nokta, kiflilerin bu ürünlere ulaflabilir bir ortama gelebilmelerini sa¤layabilmektir. Yoksul bölgelerde ilkokul ça¤›ndaki ö¤rencilere de¤iflik projeler alt›nda bu ürünler sunuldu¤u zaman, ürünlerin
gördü¤ü ilgiyi tespit etmek yeter. Bu geliflmeye paralel olarak bu sektörde de di¤er sektörlere oranla
daha h›zl› geliflmelerin olmas›n› bekleyebiliriz.
• Sunulan e-yaflam çözümlerinin en somut olan›
Kangurum. Uzun y›llar Migros yöneticili¤i yap-

Koç Bilgi Grubu

CeBIT 2003 Fuar›’na
Yenilikleriyle Damgas›n› Vurdu

m›fl biri olarak Migros’un geçirdi¤i bu de¤iflimi e-yaflam›n bir
sembolü olarak de¤erlendirmeniz mümkün olabilir mi?
Kangurum, e-dönüflüm projelerinin bir parças›d›r. Türkiye’deki
geleneksel al›flverifl ortam›n› elektronik boyuta tafl›yan bir projedir.
Proje sadece Migros’la k›s›tl› kalmay›p birçok flirketi Kangurum
flemsiyesi alt›na alm›flt›r ve uzun y›llard›r hizmet vermektedir.
Kangurum kendi alan›nda lider bir projedir. Amerika’da ve Avrupa’daki benzer sitelerin ulaflm›fl oldu¤u geliflmifllik düzeyinin,
bundan birkaç sene önce sorunlar›n› çözerek Türk tüketicisinin
önüne ç›kt›¤›n› söyleyebilirim. Bence flu an görmüfl oldu¤u ilgiden
çok daha fazlas›n› görmeyi hak ediyor. Bunun için, bütün bu tür
projelerin geliflmesi için, bahsetti¤im düflüncelere gönül veren,
özellikle genç kesimin bu projelere sahip ç›kmas› gerekiyor.
• Koç Toplulu¤u’nun öncülük etti¤i e-dönüflüm, bir lider olarak sizin çal›flmalar›n›z› nas›l etkiliyor?
E-dönüflüm çok genifl bir sözcük. Birçok alt projesi var. fiirketlerimiz baz›nda yap›lan birçok çal›flma var. fiu anda büyük flirketlerimizin hemen hemen hepsinde birçok faaliyet elektronik ortamda
yap›lmaktad›r. Bunun getirmifl oldu¤u ciddi verimlilikler söz konusu. Sadece son aylarda devreye giren baz› projelerimizin Koç
Toplulu¤u’na tasarruf anlam›nda katt›¤› de¤er 50 milyon Dolar civar›ndad›r ki, bu ciddi bir katma de¤erdir. Bu katk›n›n ölçülebilir
olan k›sm›. Bir de ölçülemeyen de¤erler var. Migros ma¤azalar›ndaki tüm al›flverifl sistemlerinin, mal giriflleri, kasa ç›k›fllar› dahil
olmak üzere bilgisayar ortam›nda yap›l›yor olmas›n›n getirmifl oldu¤u verimlilik ve parasal kazanc› rakamsal olarak ifade etmek
çok güçtür. Her geçen dakika yeni bir fikir devreye girebilmektedir; avantaj› da budur.
• Koç Toplulu¤u’nun her alanda oldu¤u gibi biliflim alan›nda
da öncü oldu¤unu fuarda görüyoruz. Bunu Koç kültürünün
gereklerinden biri olarak de¤erlendirebilir miyiz?
Elbette. Koç Toplulu¤u’nun geçmifl dönemlerinden itibaren geliflimine bakt›¤›m›zda Türkiye’ye hep ilklerle geldi¤ini ve ilk olman›n getirdi¤i avantajla daha sonraki y›llarda lider konumda oldu¤unu görmekteyiz. Biliflim de farkl› de¤il. Biliflim di¤er sektörlere
göre genç bir sektör. Ancak biliflim, Koç Toplulu¤u’nun di¤er flirketlere göre göreceli olarak daha önce girdi¤i bir sektördür ve flu
anda da sadece fiziksel olarak de¤il, düflünce yap›s› itibar› ile de
lider konumda oldu¤u bir gerçektir. Bundan da büyük mutluluk
duyuyoruz.

Çeflitli etkinlik, konferans ve panellerin de yer ald›¤› CeBIT eurasia’da SETUR, seyahat sponsorlu¤u ile Türkiye’deki biliflim teknolojilerinin geliflimine önemli bir katk›da bulundu. Koç Bilgi
Grubu, CeBIT 2003 Fuar›’nda sergiledi¤i birbirinden farkl› yeniliklerle yine fuar›n y›ld›z›yd›.
Topluluk fiirketleri’nin baz›lar›n›n fuarda sergiledikleri ürün ve hizmetler ise flunlard›:
• Koç.net, CeBIT 2003 Biliflim Fuar›’nda “Rizikometre” adl› ürünüyle flirketlerin güvenlik sistemlerini on-line olarak ücretsiz test ederek tespit etti ve güvenlik aç›klar›n› test sonuçlar› ile birlikte
bir rapor halinde sundu.
• Bilkom Biliflim Hizmetleri’nin Türkiye distribütörlü¤ünü yapt›¤› dünyan›n ilk 64 bit ifllemcili
en h›zl› kiflisel bilgisayar› Apple Power Mac G5
ve Apple’›n yeni iflletim sistemi Mac OS X’in son
sürümü Panther, Türk kullan›c›s› ile tan›flt›.
• Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri’nin dijital pazarlama platformu Paro, ziyaretçilere, g›da, giyim, kozmetik gibi çok çeflitli sektörlerden
üyesi olan firmalar›n kampanyalar›n› sundu.
• Biletix, CeBIT Biliflim 2003 Fuar›’nda, Simple Minds,
Pet Shop Boys, Athena ve MFÖ gibi dünyaca ünlü yerli ve yabanc› gruplar›n kat›laca¤› Rock’n Coke Festivali
biletlerinin sat›fl›n› yapt›.
• GVZ, CeBIT Fuar›’nda, Ford-Otosan iflbirli¤iyle gelifltirilen, sesle yönetilen ilk “Ak›ll› Otomobili” ile yine Arçelik-CoreNet iflbirli¤i ve GVZ’nin
konuflma tan›ma - konuflma sentezleme teknolojileri kullan›larak gelifltirilen “Ak›ll› Evi”ni sergileyerek Türkiye’de bir ilke imza att›.
• KOB‹’lere tek noktadan, bilgi teknolojileri altyap›lar›n› en uygun maliyetlerle oluflturma imkan› sa¤layan Kobiline, CeBIT Fuar›’na “64 Kbps
Kiral›k Hat”, “Yaz›l›m Kiralama” ve “Online Kurumsal Kimlik” kampanyas› olmak üzere üç yeni
kampanya ile girdi.
• Koç Bilgi Grubu-Porttakal iflbirli¤i ile kurulan
Türkiye’nin ilk dijital e¤lence platformu Avaturk,
Biliflim Fuar› süresince hergün, gün boyunca
Oyun Turnuvas› düzenledi.
• Kangurum, CeBIT 2003 Biliflim Fuar›’nda tüketicileri yepyeni bir internet eriflim hizmeti olan
“Kangurum.net” ile tan›flt›rd›. Kangurum.net paketlerinin en önemli özelli¤i, kaliteli internet eriflimini çok daha ekonomik fiyatlara sunmas›.
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CeBIT eurasia 2003’ün ard›ndan

KoçSistem Genel Müdürü Gökhan Akça:

“Misyonumuz
Bayra¤› Hep Daha ‹leriye
CeBIT eurasia
Fuar›’ndan k›sa bir
süre önce göreve
gelen KoçSistem’in
yeni Genel
Müdürü
Gökhan Akça ile
KoçSistem,
Türkiye’de biliflim
sektörü ve
CeBIT eurasia
2003 üzerine
konufltuk...

Tafl›mak”
oçSistem’in Genel Müdürü olarak
yeni görevinize k›sa bir süre önce
bafllad›n›z. Sizi tan›yabilir miyiz?
Koç ailesine kat›lal› henüz çok k›sa bir
zaman geçti. Elimden geldi¤ince flirketlerimizi, çal›flanlar›m›z› tan›ma flans› yaratmaya çal›flt›m. Bu haber ile biraz daha kendimle ilgili bilgileri paylaflma
flans›m olacak. 20 A¤ustos 1964 ‹zmir do¤umluyum. Tarsus Amerikan Lisesi’nin ard›ndan ODTÜ’de iktisat e¤itimi ald›m. Daha sonra 1989 y›l›nda IBM Türk’ün Ankara ofisinde müflteri temsilcisi
olarak çal›flmaya bafllad›m; 1993 y›l›nda ‹stanbul ofise geldim. 2000 y›l›na kadar süren bu dönemde sürekli sat›fl organizasyonlar›nda çeflitli kademelerde
görev yapt›m. 2000 y›l›nda IBM’den ayr›l›p Benkar
A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s›, daha sonra ayr› bir
flirket haline getirilen Ça¤r› Merkezi Genel Müdürlü¤ü görevini sürdürdüm. 2000 y›l› sonlar›nda biliflim sektörüne dönme iste¤imi yenemeyip Cisco
Systems Genel Müdür Yard›mc›s› olarak 2001 y›l›

K

sonuna kadar çal›flt›m. En son Tepum’da Genel Müdür olarak görev yapmaktayd›m.
• KoçSistem’in flu an biliflim sektöründe bulundu¤u konumu nas›l de¤erlendiriyorunuz?
KoçSistem, müflterilerinin ve faaliyetlerinin kendisine biçti¤i lider rol ile hizmet ve servis alan›nda ilkleri baflarm›fl bir flirket olarak bayra¤› hep daha ileriye
tafl›mak misyonunu y›llar boyunca baflarm›flt›r. Interpro 2002 de¤erlendirmeleri, KoçSistem’i ciro de¤erlendirmesinde en büyük yerel sermayeli sistem
entegratör olarak göstermektedir. Biliflim pazar› de¤erlendirmesinde ilk iki flirketin uluslararas› üretici
firmalar oldu¤u dikkate al›n›rsa, hemen arkas›ndan
gelen KoçSistem’in pazar de¤eri daha iyi anlafl›lacakt›r. Son y›llarda biliflim pazar›nda s›kça yaflanan daralmalar, oyunu özellikle hizmet ve servis anlam›nda
daha zor oynan›r hale getirmifltir. Hizmet ve servis
altyap›s›nda gerekli yat›r›mlar› yapmayan çözüm
sa¤lay›c› flirketlerin bu maliyetler olmadan faaliyetlerini sürdürebilmek için oluflturduklar› agresif fiyat
politikalar› son dönemde sektörde rekabeti fiyata indirgemifltir. Henüz tam anlam›yla düzelmeyen ekonomik koflullar, daralan harcama bütçeleri nedeniyle müflterilerimizi zaman zaman daha ucuza almak
u¤runa kaliteden taviz verme aflamas›na getirmifltir.
Bugünlerde biz, uzun y›llar bizimle çal›flan ve ifl ortakl›¤›na dönmüfl kurumsal iliflkilerimizi koruyup
gelifltirerek, ifl yapma modellerimizi rekabete göre
farkl›laflt›rarak ve e-dönüflümü kendi içimizde tamamlay›p daha rekabetçi maliyetlerle büyümek ve
kârl›l›¤›m›z› art›rmak için çaba göstermeye devam
ediyoruz.
• Koç Toplulu¤u’nun öncülü¤ünü yapt›¤› geliflmelerden biri de e-dönüflüm. E-dönüflümün bugün ulaflt›¤› nokta ile ilgili bilgi verir misiniz?
Koç Toplulu¤u olarak e-dönüflüm baflar› hikâyeleri-

miz pazar›n ciddi anlamda ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu
çal›flmaya kat›lan flirketlerimizin yaratt›klar› tasarruf her gün
art›yor. Özellikle y›l›n son dört ay›nda bu tasarruf rakamlar›n›n artaca¤›na inan›yoruz. Zirve s›ras›nda yap›lan bir panelde
Koç Holding Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan›
Mehmet Ali Berkman’›n bir kez daha bu sonuçlar› paylaflmas› gerek müflterilerimiz gerek bas›nda oldukça ilgi uyand›rd›.
Özellikle Topluluk d›fl› müflterilerimizde e-dönüflüm tecrübelerimizi paylaflma ve ortak çal›flmalar yapabilme u¤rafllar›m›z›
son iki ayda biraz daha art›rd›k. Olumlu sonuçlar alaca¤›m›za
ve bu dalgay› Topluluk d›fl›na yayaca¤›m›za inan›yoruz. Özellikle bu y›l tüm sunum ve toplant›lar›m›zda e-dönüflüm sürecinin asl›nda e-devlet sürecinden çok farkl› olmad›¤›n›, sadece daha büyük ölçekte baz› hedeflerle farkl›laflt›¤›n› anlatmaya
çal›flt›k. Bu anlamda kamu projelerinin gerçeklefltirilmesi
planlan›rken bu tecrübemizin katk› sa¤layacak ve
paylafl›labilir bir tecrübe oldu¤unu anlatmaya devam ediyoruz.

oldu¤unu s›kça dile getiriyoruz. Tüm bunlar› beklerken bu
konuda biliflim sektörü içinde yap›lanm›fl tüm sivil toplum
kurulufllar› ve her profesyonele bu süreçlere katk›da bulunma
görevi düflmektedir ki bunu yapmaya her zaman haz›r›z.

• Türkiye’de biliflim konusunda yeterli bir bilinç düzeyi
yakaland› m›? Bu konuda özellikle sivil toplum örgütlerinin ne gibi katk›lar› olabilir?
Talebi k›flk›rtma yaklafl›m›n›n biliflim anlam›nda bireye, vatandafla inerek yap›lmas› gerekti¤ine inan›yorum. Özellikle
e-devlet süreçleri tamamland›¤›nda bireyin günlük hayat›na
ne faydalar sa¤layaca¤›ndan tutun, en yayg›n örnek olan
bankalar›n yapt›¤› gibi kurumsal süreçleri internet ortam›na
tafl›yarak kullan›m› yayg›nlaflt›rman›n etkin bir çal›flma biçimi oldu¤unu düflünüyorum. Bu anlamda gerek sivil toplum
kurulufllar› gerekse tüm profesyonellere ciddi
rol ve sorumluluk düflmektedir. Bilgi toplumu mesaj›n› toplumun her kesimi“E-dönüflüme kat›lan
ne yaymal› ve bunun sadece bilgisayarlaflmak anlam›na gelmediflirketlerimizin yaratt›klar›
¤ini, günlük hayata pratik kattasarruf her gün art›yor. Özellikle
k›lar›n›n da oldu¤unu çok
aç›k anlatabilmeliyiz.

• E-dönüflüm’ün genel olarak ifl
hayat›na nas›l bir etkisi var?
E-dönüflümü, “kuruluflun ifl hedefleri do¤rultusunda süreçleriy›l›n son dört ay›nda bu tasarruf
ni elektronik/internet ortam›na
rakamlar›n›n artaca¤›na inan›yoruz. • Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
tafl›yarak etkinlik, verimlilik ve
CeBIT Biliflim Fuar› gibi etmaliyet tasarrufu elde etmesini
Olumlu sonuçlar alaca¤›m›za
kinliklerin önemi nedir?
sa¤lamak ve yeni ifl yap›fl flekli
CeBIT’in tüm bu anlat›lan
için gerekli kültürel de¤iflimi gerve bu dalgay› Topluluk
amaçlara belirgin katk› sa¤layan
çeklefltirmek üzere izlenilen yönd›fl›na yayaca¤›m›zdan
bir etkinlik oldu¤unu düflünüyotem” olarak tan›ml›yoruz. Biliflim tekrum.
Her y›l teknoloji firmalar›n›n,
nolojilerinin mutlak surette amaç olhiç flüphem yok”
son üç-befl y›ld›r da mobil operatörlerin
maktan ç›kar›l›p araç olarak de¤erlendirilyeni ürünlerini tan›tt›¤› fuar içinde, art›k tüm
mesi ve özellikle ifl hedeflerine uygun olarak kulkamu kurumlar›n›n bir servis sa¤lay›c› gibi uygulamalar›n›,
lan›m›n›n gereklili¤ini ifade ediyoruz. fiirketlerin kârl›l›k heinternet ve bilgi teknolojilerini anlatt›¤›n› hepimiz görmeye
deflerine koflarken verimlilik art›fl› sa¤lanmas›n›n önemli bir
bafllad›k. Gösteri ve standlar›n büyük bir bölümünde, bafllatad›m› süreçlerin sadelefltirilmesi; internet teknolojilerini kullat›¤›m›z e-dönüflümün ana mesaj olarak kullan›ld›¤›n› gördük.
narak bunun yap›ld›¤› örneklerin mutlaka dikkate al›nmas›n›
Zirve taraf›nda sunum ve bildirilerin önemli k›sm› e-dönüflüm
sa¤lamaya çal›fl›yoruz.
ve e-devlet üzerineydi. Zirve taraf›nda kurumsal, fuar taraf›nda da bireysel temas›n sa¤land›¤›, bürokrat ve Meclis üyeleri
• Biliflim konusunda devlet deste¤i sizce yeterli mi? Gelitaraf›ndan bir etkinlik olarak fuarda önemli mesajlar›n verildiflim için neler yap›lmal›?
¤ine inan›yorum.
Biliflim konusunda aç›l›mlar sa¤lanabilmesi için sektörün bekledi¤i baz› geliflmeler uzun süredir gündemde. Ses ve verinin
• Biliflim Fuar›’nda bu y›l en çok ilgiyi ses tan›ma sistemtafl›nmas›nda daha rekabetçi olunabilmesi, katma de¤erli hizleri çekti. Bu tür sistemler biliflim sektörünün gelece¤ini
metlerin devreye girebilmesi biliflim sektörüne canl›l›k getirenas›l etkileyecek?
cektir. Di¤er yandan ülke içinde yetiflmifl insan gücümüzle yaBiliflim Teknolojileri içinde özellikle ses tan›ma sistemleri
rat›lacak yaz›l›m, hizmet alan›ndaki yenilikleri özendirmek
birçok alanda uygulama ve çözümlerin önemli bir parças› olamac›yla halen var olan “TeknoPark” kavram›n›n belki biraz
maya bafllad›. Kurumlar›n uygulamalar›n› web ortam›na tadaha gelifltirilmesi gerekiyor. fiirketlerin yat›r›mlar›n› yapt›klafl›mas› ve son kullan›c›n›n ulaflabildi¤i telefon gibi kolay kayr› ofislerini bu yerleflimlere tafl›madan önce vergi gibi desteknaklarla bu bilgiyi paylaflma ihtiyac› ve GSM kullan›m›n›n
leri alabilmesinin katma de¤eri art›raca¤›na inan›yorum. Di¤er
h›zla artmas› katma de¤erli hizmetlere olan ilgiyi art›r›rken,
yandan uzun süredir tart›fl›lan biliflim sektöründe kurumlar
ses tan›ma sistemleri bu anlamda önemli bir çözüm katmavergisinin kalkmas› konusunda baz› geliflmeler oldu¤unu tan› olmaya bafllad›. Bu sistemin uygulamalardaki öneminin
kip ediyoruz. Sektörün ihtiyaç duydu¤u baz› yasalar›n (interartaca¤›na inan›yorum.
net, fikri mülkiyet vb.) ç›kmas› için biraz daha çabaya ihtiyaç
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En Baflar›l› Koçlular

Belli Oluyor
Koç Toplulu¤u
flirketlerinde
‹nsan Kaynaklar›
sisteminin
tan›t›m›n›n
gerçeklefltirmesi
ve sürecin uygulanmas› s›ras›nda
yönlendirme ve
dan›flmanl›k
rolünü
üstlenmesi
amac›yla
bafllat›lan En
Baflar›l› Koçlular
Ödül Sistemi
de¤erlendirme
aflamas›na geldi

oç Toplulu¤u’nun ilke ve de¤erlerinden
yola ç›k›larak bafllat›lan En Baflar›l›
Koçlular Ödül Sistemi, de¤erlendirme
aflamas›na geldi. “Koç Toplulu¤u’nu
vizyonuna ulaflt›racak, ortak de¤erler ve yetkinliklere dayal› baflar›lar› tan›mak ve takdir etmek” amac›yla oluflturulan “En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi”
dayan›flma, ba¤l›l›k, motivasyon ve verimlili¤in art›r›lmas›n›, Topluluk’taki en iyi uygulamalar›n ortaya
ç›kar›lmas›n› ve organizasyonlara katk› sa¤lamay›
hedefliyor. Ödül, bordrolu beyaz ve mavi yakal› çal›flanlar olmak üzere tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n› kaps›yor.
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2003 Y›l›nda Kimler
Ödüllendirilecek?
En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi ile “Yarat›c› y›ld›zlar”, “Yeni bir öneri, fikir, ürün/hizmet gelifltirerek, beklenmeyen bir f›rsat yaratanlar”, “Yeni

ürün/hizmet gelifltirerek yapt›¤› iflte fark yaratanlar”
ve “Yeni, özgün fikirler veya yaklafl›mlar önererek
bunlar›n hayata geçirilmesine etki edenler” ödüllendirilecek.
Yenili¤e Koflanlar›:
• Geliflime ve yeni fikirlere aç›k olarak mevcut uygulamalarda iyilefltirme sa¤layan›,
• Mevcut uygulamada verimlilik sa¤layan fikir,
ürün/hizmet gelifltireni,
• Yeni ürün/hizmetlerin hayata geçirilmesinde aktif
rol oynayan ve/veya bunlar› hayata geçireni.
Giriflim fiampiyonlar›n›:
• Gelecekte oluflabilecek ve baflkalar›n›n fark etmediklerini öngörerek harekete geçeni
• fiirket yarar›na olacak de¤iflimleri öneren ve bafllatan›
• Hedeflenen sonuçlara ulaflmak için risk alan›

Gelece¤e Tafl›yan ‹flbirli¤ini
• Kendi alan›ndaki uygulamay› kuruma
yararl› olacak flekilde yayg›nlaflt›ran›
• ‹flbirli¤i içinde bulundu¤u kiflilerin beklenti ve ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak ortak çözümler bulan› ve uygulayan›
• Bilgi ve deneyimlerini çevresindekilerle
paylaflarak yap›lan ifllere katk› sa¤layan›
Geliflimi Sürekli K›lanlar›-Kendini Gelifltireni
• Çevresinden gelen geribildirimleri
(olumlu/olumsuz) geliflim f›rsat› olarak de¤erlendireni,
• Kendini gelifltirmek için f›rsat yaratan›,
• Yeni fikirleri ve en iyi uygulamalar› sürekli araflt›ran›,
• Ö¤rendiklerini ifline yans›tarak iflini gelifltireni,
Geliflimi Sürekli K›lanlar›-Baflkalar›n›
Gelifltireni
• Çal›flma arkadafllar›n›n geliflimini sa¤lama sorumlulu¤unu üstleneni
• Çal›flma arkadafllar›n›n ihtiyaçlar›na uygun geliflim f›rsatlar› yaratarak onlara zaman ay›ran›
• Çal›flma arkadafllar›n›n sürekli geliflim
sa¤lamalar› için onlar› teflvik eden ve yönlendireni
Ödül Sistemin Temel Prensipleri
• Ortak de¤erler ve yetkinliklere dayan›r.
• Her y›l düzenli olarak uygulan›r.
• Ödül kategorilerine aday gösterme esas›na dayan›r.
• fiirket seviyesinde bafllay›p, Topluluk seviyesinde sonuçlan›r.
• Herhangi bir kategoride ödüle lay›k görülen kifli/ekip yoksa, o kategori için aday
seçilmez.
• Sistem “Ödül De¤erlendirme Kurul”lar›
ile ifller.
• Kifli, ödülünü ödül havuzundan kendisi
seçer.
• Ödül töreni Topluluk baz›nda yap›l›r.
En Baflar›l› Koçlular, aday gösterilen tüm
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›, sistemin temel
prensipleri çerçevesinde de¤erlendirerek
ödül kategorileri kapsamda seçilecek. Topluluk Ödül De¤erlendirme Kurulu’nda de¤erlendirilen ve ödüle lay›k görülen En Baflar›l› Koçlular’›n ödülleri, Aral›k ay› içinde
düzenlenecek Ödül Töreni ile sahiplerine
verilecek.

Kariyerinizde
Kiflisel ‹maj
Koç Toplulu¤u olarak flirket ‹nsan Kaynaklar›n›n kat›l›m› ile gerçeklefltirdi¤imiz Eylül ay› ‹letiflim Toplant›s›’nda Profesyonel Yaflamda Kiflisel ‹maj konusu ile Kiflisel ‹maj Dan›flman› Özlem Çak›r bizlerleydi.
‹maj Koçu Özlem Çak›r, “imaj yaratmak” fiilini gerçekçi bulmayarak
verdi¤i hizmeti “imaj koçlu¤u” olarak tan›ml›yor. Yani müflterisinin yaflamda ve iflteki imaj›n› yönetmesine yard›mc› oldu¤unu düflünüyor. Çak›r, imaj yönetimi sadece bireysel de¤il kurumsal bilançolar aç›s›ndan da
k›ymete bindi¤ini belirtiyor. Profesyonel imaj dan›flman› Özlem Çak›r
son dört y›ll›k kariyerinde 100’ün üstünde flirkete hizmet verdi¤ini aktar›yor. Genellikle 30’ar kiflilik gruplar halinde verilen e¤itimde ele al›nan konu yelpazesi çok genifl. Son y›llarda flirketlerde giderek yayg›nlaflan “Serbest K›yafet” uygulamas› sonucu müflteriler k›l›k k›yafet seçimine yönelik e¤itimleri kurumsal imaja yönelik olarak tercih etmeye
bafllad›lar. Uluslararas› ifl etiketi e¤itimi konusunda Türk flirketlerinin giderek artan talebi de gözleniyor. Koç Toplulu¤u’nda Arçelik, Beko
Elektronik kiflisel imaja yönelik e¤itimlerini yönetici ve beyaz yaka çal›flanlar kapsam›na ald›. Aygaz ise Ekim ay› için planlama yapt›.

Sunumdan Notlar;
“‹maj›n›z› rahat tafl›man›z iç güzelli¤inize ba¤l› tamamen…Ama renk seçimi de ifle yarayabilir. Kendi cilt, saç ve göz rengine göre seçimler yapabilirsiniz. Mesele renginizi bulmakla bitmiyor, daha kumafl ve stil seçimi var. Öncelikle vücut tipin belirlemek gerekiyor: “Elma tipi, yuvarlak,
belsiz vücutlar en zoru. Omuz dar, bele do¤ru geniflleyen üçgen bedenler veya ters üçgenlerde var. Kum saati vücutlar en kolay›…”
Ancak kumafl ve stil seçimi tabii ki ifl yerine de ba¤l›. Çak›r meslekleri
üçe ay›r›yor. “Gelenekçi ve tutucu meslekler, hukuk, bankac›l›k, sigortac›l›k gibi…Hizmet sektörü zaten malum, bir de yarat›c› meslekler var.
Tabii ki medya, reklamc›l›k gibi mesleklerde çal›flanlar›n bankac› gibi giyinmesi mümkün de¤il.”
K›l›k k›yafet tamam ama bir de derdinizi anlatman›z gerekiyor. Çak›r ses
kullanma ve diksiyon için uzman kurulufllarla ortak çal›fl›yor.
Özellikle topluluk önünde konuflacak kifliler için önemli ipuçlar› veriyor:“Sunumun girifl ve ç›k›fl› daha sonra hat›rlanmas› aç›s›ndan çok
önemli. O yüzden kiflinin en iyi yapt›¤›n› ortaya ç›kar›p performans›n›n
bafl›na veya sonuna koymas›n› öneriyoruz. Kimisi iyi f›kra anlat›r, di¤eri atasözünü güzel kullan›r, baz›s› tatl› tatl› an›lar›n› aktar›r.” Özlem Çak›r’›n kiflisel tercihi konuflman›n an›larla süslenmesi, “insanlar teori yerine yaflanm›fllar›, hatalar› dinlemeyi daha çok seviyor” diyor.

Tepeden T›rna¤a ‹maja Ne Harcan›r ?
Kiflisel Geliflim: Özgüven, bilgi birikimi, ifl deneyimi, ahlaki de¤erler %45
Görünüm: Fiziki, giysiler, aksesuvarlar, kiflisel bak›m
%30
‹letiflim: Dil kullan›m›, ses kontrolü, sunum teknikleri

Vücut dili, yazma, nezaket ve görgü kurallar›

Ü

insan

kaynaklarÝ

%25
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Sanat›yla Evrenselleflen Usta;

Acar Baflkut
Yaflayan en önemli ressamlar›m›z aras›nda bulunan Acar Baflkut,
Galatasaray Lisesi’nde, s›ra d›fl› bir yöntemle bafllad›¤› sanat yaflam›na
devam ediyor
oç Holding’in Nakkafltepe’deki tesislerinin duvarlar›na bir göz atanlar, s›k
s›k Acar Baflkut ismiyle karfl›lafl›r.
Pablo Picasso ve Auguste Renoir gibi resim sanat›n›n duayenleriyle birlikte UNICEF’in
takviminde yer alan Acar Baflkut, bir dönem bafldekoratörlü¤ünü yapt›¤› Devlet Tiyatrolar› için yaratt›¤› dekorlarla; sanat›n, yarat›c›l›¤›n s›n›r tan›mad›¤›n› gösterdi. Acar Baflkut ile sanat› ve eserleriyle ilgili
görüfltük.

K
“ Türkiye’nin sanatsal gelece¤ine
yat›r›m yapanlar, asl›nda
Türkiye’nin gelece¤ine
yat›r›m yap›yor. Yarat›c›
olamayan sönüktür,
monotondur, bir türlü
öne ç›kamaz.”

• 1950’li y›llarda, “grafiti” Türkiye’de henüz bir
sanat olarak adland›r›lmadan önce, Galatasaray
Lisesi’nin duvarlar›n› boyayarak ressaml›¤a ad›m
att›n›z. Okuldan üç gün uzaklaflt›rma alman›za
neden olan bu giriflim, resme olan ilginizi nas›l
körükledi?
Grafitinin daha dünyada isminin bile olmad›¤› günlerdi. Ben de böyle bir fleyin günün birinde “sanat
dal› olarak” kabul edilece¤ini rüyamda görsem inanmazd›m. Galatasaray Lisesi’nde ö¤renimim s›ras›nda, bir merdiven alt›n› kendime yuva edinmifl, isim
bile koymufltum: “Pofini Sanat Galerisi”. Lisenin
sultani tembellerinden biri oldu¤umdan çal›flmad›¤›m derslere girmez, merdiven alt› galerimde elimde

renkli pasteller, sanat›m› icra ederdim. “Sanat›m” dedi¤im, arkadafl ve ö¤retmenlerimin karikatürleri, resim taslaklar›yd›. Okulun ayakkab› boyac›s›yla da
anlaflm›flt›m: Üç öksürük “tehlike” iflareti, sonraki
öksürük “tehlike geçti, rahatla”yd›. Galerime birileri
ziyarete geliyordu, dersten kaçan tek kifli ben de¤ildim! Tek bir yöneticinin akl›na, Boyac› fievket’in
ayakkab› parlatt›¤› köfleden bafl›n› uzat›p merdiven
alt›na bakmak gelmiyordu. Bu böyle devam etti, ta ki
bir elin s›rt›mda gezindi¤ini hissedinceye kadar. Her
fleyin sona erdi¤ini anlad›m: Okulun Müdürü Macid
Saner olanca heybetiyle arkamda durmufl, beni seyrediyordu. Zavall› boyac› korkudan tükürü¤ünü bile yutamam›flt›. Üç gün okuldan uzaklaflt›rma cezas›n› hak etmifl ama bilmeden de olsa Türkiye’ye grafitiyi getirmifltim. Her yerde, herkeste biraz renklilik
mühimdir, tabii “kitsch” olmamak kayd›yla.
• Edebiyat›m›z›n önemli isimlerinden biri olan,
baban›z Cevat Fehmi Baflkut’un, sanat yaflam›n›z
üzerine ne gibi etkileri oldu?
Sevgili babam, güzel olan her yenili¤e aç›k olmam›
sa¤lad›. Taviz vermez gazeteci ve toplumu çok iyi
duyan ve yans›tan yazar kimli¤i ile ifl yaflam›nda otoriter, herkesin çekindi¤i ama sayg›yla birlikte kendine yak›n buldu¤u bir kifliydi. Benim ak›l almaz haflar›l›¤›m›, kendi üslubu ile kontrol eder, çok yüz göz
olmadan hoflgörü gösterirdi. Belli de¤erlere sahip ç›karak, özgürce içimden geleni yapmam› sa¤lad›; bilhassa yarat›c›l›¤›m› teflvik etti. Ömrüm boyunca hep
onu örnek ald›m. Almanya’ya da Güzel Sanatlar
Akademisine Tiyatro Dekoru alan›nda e¤itim görmeye giderken en büyük arzum, bir gün babam›n
oyunlar›na dekor haz›rlamakt›. Ama ne yaz›k ki ancak ve ancak üç eserini; “Hac›yatmaz”, “Buzlar Çözülmeden”, “Harput’ta Bir Amerikal›”y› çizip realize edebildim. Yaz›k ki benim ve kardeflim büyükelçi Yaman Baflkut’un parlak devirlerini görmeden,
67 yafl›nda aram›zdan ayr›ld›. Ard›nda 22 tiyatro
oyunu, yüzlerce köfle yaz›s› ve roman, en önemlisi

de yetifltirdi¤i gazetecilerin deyimiyle efsane “yaz› iflleri müdürü” ve yazar olarak çok önemli de¤erler b›rakt›.
• Özellikle “Yaflayan ‹stanbul”u resimlerinize tafl›man›z›n
özel bir nedeni var m›?
Bu “hafizai f›ttani” (gevflek bellek) yüzünden ‹stanbul’u resimledim, resimliyorum, resimleyece¤im. Çengelköy’deki yal› benim mekân›m, buradan sadece görmek istedi¤im güzellikleri
görmeye çal›fl›yorum. Yeni nesiller neyin nerede var oldu¤unu bilsin diye bu çabam› sürdürüyorum. Bo¤az’daki iskele,
eski Emirgân ya da bacas›ndan kara dumanlar ç›kan ve ismine “çatana” denen, köprü alt›ndan geçerken bacas›n› yat›ran,
arkas›nda 20 mavna çeken deniz tafl›t› kaç›m›z›n belle¤inde?
Bu nedenle baflta ‹stanbul siluetleri, dalgalar, mavnalar, çatanalar, manolya ve erguvanlar, çocuklar, palyaçolar, mitolojik
kahramanlar, ahflap yal›lar, seyyar sat›c›lar gibi akl›ma geleni,
de¤iflken dünyam› tablolara yans›t›yorum.
• Tokyo’da genç ressamlarla birlikte açt›¤›n›z ve Prens
Misaka taraf›ndan da ziyaret edilen “‹stanbul ‹stanbul”
adl› serginiz büyük ilgi gördü. Yurtd›fl›nda aç›lan sergiler,
sanat›n evrenselleflmesine nas›l katk›da bulunuyor?
2002 y›l› sonunda Tokyo’daki sergim, büyük ilgi gördü. Tablolar›mdaki ‹stanbul’u Japonlar çok sevdiler. Yurtd›fl›nda açt›¤›m sergilerden birinde (Moskova), yapt›klar›m› görünce oldukça flafl›rd›lar. Sanat›n her dal›, Türkiye ve Türk insan› hakk›nda çok olumlu, tam yürekten vuran ve belleklere hiçbir
reklamla kaz›yamayaca¤›n›z imajlar yükleyebiliyor.
Moskova’daki sergi 23 gün aç›k kalacakken üç aya uzat›ld›.
Eflimle beni evvela Leningrad, sonra Bakü’ye davet ettiler.
Tokyo’daki sergime gelince, oraya tiyatro eserlerim de dahil
olmak üzere, tam 72 parça çal›flma götürdüm. Tokyo’daki sanatseverlerden büyük övgü ald›m. Prens Misaka, eserlerimi
uzun uzun inceledi ve beni tebrik etti. Bence sanat›n evrenselleflmesi buydu.
• Bir dönem Devlet Tiyatrolar›’nda bafldekoratör olarak
görev ald›n›z. ‹ki sanat dal›n›n yarat›m sürecinizi nas›l et-

kiledi¤ini ö¤renebilir miyiz?
Resim ve tiyatro birbirinden tamamen farkl› iki sanat dal› olmas›na ra¤men, kimi zaman birine kimi zaman di¤erine yo¤unlaflt›m. Hayat› içimden geldi¤i gibi yaflar›m. Tablolar›mda
da temalar farkl›lafl›r. Kimi zaman çok modern çal›flmalar, kimi zaman çocuklar, kimi zaman ‹stanbul… Kimi resimlerimde görülece¤i gibi, yaln›z dekorun resmini çizdim. Mesela
“Suor Angelica”ya yapt›¤›m dekor, sonradan bir tabloma konu oldu. Sahnede perde aç›l›nca, daha ortada aksiyon yokken
dekorun alk›fllanmas› tüm yorgunlu¤umu unutturdu. Ancak
“Kerem”de çelikten tasarlad›¤›m dev konstrüksiyon, bir de
iki yana aç›l›p içinden bir kuyunun ç›kaca¤› bu 15 metrelik
çelik top, çal›flan herkesi baya¤› zorlam›flt›. fiimdi var gücümle resim dal›nda bir fleyler yapmak istiyorum. Ama istemek
de¤il, faaliyet laz›m.
• “Ana ve Çocuk” adl› tablonuzla, 1995 y›l›nda UNICEF’in takviminde yer ald›n›z. Picasso ve Renoir ile ayn›
takvimde yer alman›z sizi nas›l etkiledi?
1995 y›l›nda, “Ana ve Çocuk” tablomu beyin rahats›zl›¤›m
nedeni ile beni ameliyat eden doktora hediye ettim. O da bu
ufak tabloyu UNICEF’e ba¤›fllam›fl. Günün birinde UNICEF’ten bir mektup geldi, tablomun yay›n haklar›n› istediler.
Tablo UNICEF’in takvim, kartpostal ve ajandalar›nda bas›lacakt›. 1995 sonunda, takvimle kartpostal bas›ld›. Lakin gümrük idaresi ad›ma gönderilen 50 takvim ve 100 kartpostal›
gümrüklemeyi uygun bulmufl. ‹nsan›n kendi kartpostal› için
gümrük ödemesi kadar gülünç bir fley olamaz. Takvimde
Pablo Picasso, Auguste Renoir ile birlikte Utrillo’nun ismi
vard›. Tablo, 2003 y›l›nda da “Anneler” bafll›¤› alt›nda ç›kan
bir ajandaya bas›ld›.
• ‹fladamlar› ve sanayicilerimizin sanata yapt›¤› her türlü
katk›y› nas›l de¤erlendirdi¤inizi ve bu konudaki beklentilerinizi ö¤renebilir miyiz?
Türkiye’nin sanatsal gelece¤ine yat›r›m yapanlar asl›nda Türkiye’nin yarat›c›l›¤›na yat›r›m yap›yor. Yarat›c› olamayan sönüktür, monotondur, bir türlü öne ç›kamaz.
Sanat alan›nda yurtd›fl›nda elde edilen en küçük baflar› bile
Türkiye ad›na büyük ifller yap›yor, bazen afl›lmaz zannedilen
uçurumlara köprüler kuruyor. Güzel sanatlar›n her kolunun
sanayici, ifladam› ve kurumlar›n yapaca¤› yat›r›ma ihtiyac›
var. Sanatç› üretmekle çok meflgul oldu¤undan, parayla ilgilenmez. Bir avuç alk›fl için kendini paralayan genç çocuklara
yard›m edilmeli ve destek verilmeli.
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Müze E¤itimi Tüm Türkiye’ye Yay›l›yor
Rahmi M. Koç Müzesi ça¤dafl bir müze
olman›n ilk flartlar›ndan biri olan e¤itim
bilinci ile VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi ile birliktehayata geçirdi¤i
“Müzede E¤itim” projesinden sonra “Gezici Müze” uygulamas› “Müzebüs Projesi”
bafllat›ld›. Befl y›ld›r Türkiye’de faaliyet
gösteren dünyan›n en büyük su pompas›
üreticisi olan Danimarka merkezli Grundfos’un sponsor oldu¤u Müzebüs Projesi’ne
ayr›ca Koç Toplulu¤u bünyesindeki Ford
Otosan ve OPET de destek veriyor. Gezici Müze Projesi’nin tan›t›m toplant›s›nda Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Anthony Phillipson ve Grundfos Genel
Müdürü Karsten Pillukeit’›n ard›ndan konuflan Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç ise “Bugün müzelerin esas
gayesi, ziyaretçilerini e¤itmek ve bilgilendirmektir. Müzebüs

Aile HekimliÛi

ZekeriyakšyÕde
Zekeriyaköy’deki Özel Amerikan Zekeriyaköy Aile
Hekimli¤i Merkezi Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç ve Amerikan Hastanesi Genel Müdürü George
D. Rountree taraf›ndan aç›ld›. Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç 83 y›ll›k tarihi ile Amerikan Hastanesi’nin Koç Toplulu¤u’nun sa¤l›k sektöründeki faaliyetlerinin bir anlamda “amiral gemisi” oldu¤unu belirtti¤i konuflmas›nda; “Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z merkezin iki amac› var. Birincisi flehrin bu nispeten uzak ancak nüfusu h›zla artan
bölgesinde halk›m›za temel sa¤l›k hizmetlerini h›zl› ve kaliteli bir
flekilde sunmak. ‹kincisi Amerikan Hastanesi’nin faaliyetlerine
hasta ak›fl› fleklinde katk›da bulunmak” dedi.

TURMEPAÕdan Kampanya
DEN‹ZTEM‹Z TURMEPA Derne¤i, The Ocean Conservancy
taraf›ndan 1986 y›l›nda Amerika’da organize edilen International
Coastal Cleanup (ICC) adl› kampanyan›n Türkiye temsilcili¤ini
yap›yor. Her Eylül ay›n›n üçüncü cumartesi günü düzenlenen
kampanya ile deniz ve k›y›lardaki kirlili¤in nedenleri ve nereden
geldi¤i inceleniyor. 20 Eylül Cumartesi günü ‹stanbul d›fl›ndaki bölgelerde, 21 Eylül Pazar günü
ise ‹stanbul’da düzenlenen etkinliklere 21 binin
üzerinde gönüllü kat›ld›. Toplanan at›klar›n adedi ve cinsine iliflkin de¤erlendirmeler yap›ld›. Buna göre iki günde denizlerimizden ve k›y›lar›m›zdan toplam 49 bin 501 kilo at›k topland›.

Projesi ile memleketteki binlerce ö¤renciye müzeloji fikri tan›t›l›rken, ö¤renciler
yeni koleksiyonlar ve eserlerin kalitesi
hakk›nda bilgi sahibi olacaklar. Böylece
ö¤renciler hiç unutamayacaklar› ve daha
evvel yapmad›klar› bir ders görmüfl olacaklar” dedi.
Müzeleri ziyaret etme imkân› olmayan ilkö¤retim ö¤rencilerinin kiflisel ve sosyal
geliflmelerine katk›da bulunmak için iki
y›l boyunca tüm Türkiye’de toplam 400
okulu gezecek olan Müzebüs, “görerek
ö¤renme” yöntemini uyguluyor. Müzebüs arac›ndaki dört
ünitede toplam 21 farkl› obje bulunuyor. Her obje ile ilgili tarihi bilgi, objelerin Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler dersleri ile ba¤lant›lar› ve objelerle ilgili pek çok etkinlik
ve oyun imkân› sunulan Müzebüs’ün ilk dura¤› Tuzla olacak.

BuharlÝ Tekne ile
Nostaljik Bir Gezi

1936’dan kalma buharl› römorkörle Haliç’te gezintiye ç›kmaya ne dersiniz? Rahmi M. Koç Müzesi’nde bulunan Liman 2 gemisi ile Haliç k›y›lar›nda
farkl› bir yolculuk yapabilirsiniz. Bir zamanlar, karaya yanaflamayan yük gemilerinin getirdi¤i yükleri limana tafl›yan bu eski tekneyle Haliç’te gezerken,
Hasköy k›y›s›ndaki görkemli ve tarihi çizgisini koruyan modern müze binas› bir anda insan› büyülüyor. ‹stanbul Liman fiirketi taraf›ndan Hollanda’da
Kreber firmas›na yapt›r›lan Liman 1 ve Liman 2,
1936’da yap›m› tamamlanarak ‹stanbul’a getirilmifl. Yap›lan araflt›rmalara göre Liman 2 iki kez de
Çanakkale’ye gidip gelmifl. ‹kiz kardefller olarak tan›mlanan römorkörlerden Liman 1 “jilet” olurken
Liman 2 ise adeta yeniden hayata döndü.
Adres: Hasköy Cad. No: 27, Hasköy
Tel: (212) 297 66 39-40 www.rmk-museum.org.tr

Do¤aya Dönüfl:

Ekolojik Ürünler

A

rt›k her mevsimde her türlü yiyece¤i her yerde bulmak mümkün.
Ancak kendi mevsimlerinin d›fl›nda her an haz›r ve naz›r olan yiyeceklerde kullan›lan suni gübre ve kimyasallar›n
çevre ve insan yap›s›ndaki olumsuz etkileri üzerinde pek fazla bir fley bildi¤imiz söylenemez.
TEMA Vakf› ise do¤al yiyeceklerle beslenilmesi
konusundaki ›srar›n› sürdürüyor ve bu konuda
kendi web sitesinden ekolojik tar›m felsefesinin
yayg›nlaflmas› için çaba gösteriyor. Üstelik 18 çeflit kurutulmufl meyve ve bakliyattan oluflan ekolojik ürünü 26 farkl› sunumla 16 farkl› noktadaki 3M Migros’larda sat›yor.

Neden Ekolojik Ürün?
Ekoloji, canl› organizmalar›n birbirleri ve çevreleriyle iliflkilerini felsefe, do¤a ve toplumsal bilimin
süzgeçinden geçirerek, bir bütün olarak inceliyor.
Ekolojiye göre bütün canl›lar birbirlerine ba¤›ml›d›r ve yaflam›n sa¤l›kl›, dengeli bir flekilde devaml›l›¤› do¤al dengeye ba¤l›d›r. Bu dengeyi korumak için çevreyi kirletmeyen, insan ve di¤er
canl›lara zehir etkisi yapmayan temiz ürünler
üretmeye ve tüketmeye yönelik çal›flmalar son zamanlarda h›z kazand›.
Bu amaçlar çerçevesinde gelifltirilen üretim sisteminde suni gübre ve kimyasal ilaç kullan›lm›yor
ve bu sistemde üretilen ürünler de “ekolojik
ürün” olarak adland›r›l›yorlar.

Ekolojik Ürünlerin
Yararlar›
‹nsanlar kendi hayatlar›n› kolaylaflt›r›p güzellefltirmek ad›na teknolojinin geliflmelerinden her alanda yararlan›yorlar. Fakat
böylelikle kendi çevrelerinden ve do¤alar›ndan da her geçen gün biraz daha kopuyorlar. Bu geliflmelerin belirgin sonucu ise
do¤al dengenin bozulmas› oluyor. Do¤al
çevrimin içinde yer alan insano¤lu da bu
bozulmadan pay›na düfleni almaya bafllad›.
Ekolojik ürünlere ilginin artmas›yla “ekotar›m” kavram› gelifliyor. Bu kavramla çift-

çi çevre dostu tekniklerle bilinçlendiriliyor. Böylece topra¤›n bilinçsiz kullan›m sonucu çoraklafl›p erozyona u¤ramas› engelleniyor. Ekolojik
ürünlerin tüketiminin yay›lmas›yla zararl› kimyasal ilaç ve gübrelerin kullan›m› azal›yor. Kimyasal
ve hormonal ilaçlar kullan›lmad›¤› için bu ürünler aroma yönünden lezzetli ve sa¤l›kl› oluyor.

TEMA Vakf› Ekolojik Ürünleri
‹sviçre, Almanya ve Türkiye'de ba¤›ms›z olarak
çal›flan IMO (Inst›tut Für Marktökologie) ticari
bir kurulufl olmay›p çal›flmalar›n› tarafs›z olarak
Türkiye-AB yönetmeliklerine göre yap›yor. TEMA Vakf› ürünleri IMO müfettiflleri taraf›ndan
üretimin ilk aflamas›ndan paketlemeye kadar
kontrol edilip sertifikaland›r›l›yor.
TEMA Vakf›’n›n ürün listesinde çekirdeksiz kuru
üzüm, kay›s›, incir, elma, erik, f›nd›k (kavrulmufl
ve k›y›lm›fl), yaprak kay›s›, ceviz içi, kuru domates, kuru fasulye, nohut, k›rm›z› mercimek, yeflil
mercimek, pirinç, k›rm›z› pirinç, bu¤day, un,
bulgur var.
Do¤an›n dengesinin mutlaka korunmas› gerekti¤ini s›k s›k hat›rlamak için, gerçek do¤all›¤›n tad›n› ç›karmakta yarar var.
TEMA Ekolojik Ürünleriyle ‹lgili Bilgi ‹çin:
Tel: (0212) 283 78 16 (127-222)
E-posta: urunsatis@tema.org.tr

TEMA Vakf› 18 çeflit
kurutulmufl meyve ve
bakliyattan oluflan
ekolojik ürünü
26 farkl› sunumla
16 farkl› noktada 3M
Migros’larda sat›yor.
Tema’n›n ürün
listesinde çekirdeksiz
kuru üzüm, kay›s›,
incir, elma, erik, f›nd›k
(kavrulmufl ve
k›y›lm›fl), yaprak
kay›s›, ceviz içi, kuru
domates, kuru fasulye,
nohut, k›rm›z›
mercimek, yeflil
mercimek, pirinç,
k›rm›z› pirinç, bu¤day,
un, bulgur var
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NFO Infratest, Türk ‹nsan›n›n Al›flkanl›klar›n›, Tüketim E¤ilimlerini,
Yaflam Tarzlar›n› Araflt›rd›:

Rakamlarla Türkiye
Bundan böyle her say›m›zda Türk insan›n›n farkl› alanlardaki özelliklerini ve e¤ilimlerini
ortaya koyan, günlük yaflamlar›n› mercek alt›na alan istatistikler, araflt›rmalar sunaca¤›z.
Bu ayki araflt›rmalar›m›z NFO Infratest taraf›ndan yap›lm›fl alt› farkl› anketin sonuçlar›n›
içeriyor. Araflt›rma, Ekim 2002’de 18 yafl üzeri Türkiye kent nüfusunu temsil eden
örneklem ile telefon görüflmeleriyle gerçeklefltirilmifl.
Türkiye’de sabahlar›
kahvalt› edenler

Türkiye’de çal›flanlar
ö¤le yemeyini nerede yiyiyor?
Di¤er
D›flarda

%13

‹flyeri
yemekhanesinde

%56

%23

Kahvalt›
Etmeyenler

%15
Kahvalt›
Edenler

%85

‹flyerine d›flardan
siparifl

%8

Türkiye’de
fazla mesai yapanlar

Türkiye’de iflyerinde
tak›m elbise giyme zorunlu¤u
Yok

%88

Ü

Var

%12

Fazla mesai
yapmayanlar

%46

Fazla mesai
yapanlar

%54

letißim

Türkiye’de ikinci
bir iflte çal›flanlar
Çal›flmayanlar

%87
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Çal›flanlar

%13

Türkiye’de ailesinde kalp
rahats›zl›¤› olanlar
Olmayanlar

Olanlar

%85

%15

Üniversite ve Meslek Liselerinde
Okuyan Ö¤rencilere Burs

Veriyor

Vehbi Koç Vakf›’ n›n her y›l Bizden Haberler Dergisi arac›l›¤› ile Toplulu¤umuz elemanlar›n›n yüksekö¤renim yapan ve meslek liselerinde okuyan baflar›l› çocuklar›na vermekte oldu¤u burs program›na 20032004 e¤itim ö¤retim y›l›nda da devam edilmektedir. Burs, kontenjan›m›z› aflan miktarda talep oldu¤u
takdirde istekliler aras›nda yap›lacak seçim sonucunda yüksekö¤retim ve meslek liselerinde (ticari, teknik) okuyan ö¤rencilere tahsis edilecektir.
Sosyal ve kültürel yard›m amac›na dönük bir kurulufl olan Vehbi Koç Vakf›’n›n Koç Toplulu¤u mensubu çocuklar›na vermekte oldu¤u burslar için gerekli gördü¤ü koflullar flunlard›r :
1. Burs aday› üniversite, yüksekokul veya meslek lisesi (ticari, teknik) ö¤rencisi olmal›d›r. Aç›kö¤retim
ve ikincil ö¤retim ö¤rencileri bu burslardan yararlanamaz.
2. Ö¤renci anne ve/veya babas› Koç Toplulu¤u’na ba¤l› bir kuruluflta çal›flmal›d›r.
3. Üniversiteye yeni giren ö¤renciler üniversite girifl s›nav sonuç belgelerinin fotokopileri ve kay›t yapt›rd›klar›na dair belgeleri, üniversitede okuyanlar ise son ders y›l› içinde ald›klar› notlar› belgeleyerek
baflar› durumlar›n› kan›tlamal›d›rlar. Meslek Lisesi (ticari, teknik) ö¤rencileri bir önceki ders y›l›na ait
notlar› ve s›n›f› geçtiklerine dair okuldan alacaklar› yaz›y› Bilgi Formu’na eklemelidir.
4. Ö¤renci ö¤renimine ara vermemifl, s›n›f kaybetmemifl olmal›d›r.
5. Ö¤renci ailesinin 2003 y›l› net geliri 11.000.000.000 TL.’nin alt›nda bulunmal›d›r. Net gelirin hesab›nda 2003 y›l› sonunda tahakkuk etmesi muhtemel her türlü ikramiye, prim, sosyal yard›m ve ailenin di¤er gelirleri de dikkate al›nmal›d›r.
6. Ö¤renci, kamusal veya özel bir kuruluflun burs veya kredisinden yararlanmam›fl olmal›d›r.
Bu koflullara uygun burs isteyen ö¤rencilerin, yay›nlad›¤›m›z “Burs ‹çin Bilgi” formunu doldurup, gerekli belgeleri ve vesikal›k foto¤raflar›n› da ekleyerek ilgili Koç Toplulu¤u kurumunun ‹nsan Kaynaklar› bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Kurum; verilen bilgilerin do¤rulu¤unu kontrol edip imzalad›ktan sonra, formu ve ilgili belgeleri en geç
27 Ekim 2003 tarihine kadar Vehbi Koç Vakf› Nakkafltepe Azizbey Sok. No:1 34674 Kuzguncuk/‹STANBUL adresine göndermelidir. Bu tarihten sonraki baflvurular dikkate al›nmayacakt›r. Burs tahsis edilecek ö¤rencilerin adlar› Bizden Haberler Dergisi’ nde ilan edilecektir. Bu burslar karfl›l›ks›z olup mecburi hizmeti ve bir yükümlülü¤ü yoktur.

Burs Bilgi Formu
Ö¤rencinin ad› soyad›

:........................................................................

Veli (baba veya anne) ad› soyad›

:........................................................................

Baba veya annesinin çal›flt›¤› flirket

:........................................................................

Do¤um tarihi ve yeri

:........................................................................

Daimi adresi varsa telefon numaras› :........................................................................

Ö⁄REN‹M DURUMU

Ö⁄REN‹M DURUMU

(Üniversite ö¤rencileri dolduracak)

(Meslek Lisesi ö¤rencileri dolduracak)

Bitirdi¤i Lise :..........................................

Okudu¤u Okul :.....................................

Aile reisinin y›ll›k geliri NET:................

Derecesi :................................................

.................................................................

Ailede baflka çal›flan varsa y›ll›k

Üniversite girifl puan›:............................

.................................................................

geliri:.......................................................

Halen okudu¤u üniversite

S›n›f› :......................................................

Ailenin ek geliri varsa miktar›:..............

Okula baslad›¤› ders y›l› :......................

Ailenin toplam geliri NET:.....................

Geçen y›lki not ortalamas›:....................

Fert say›s›:.............................

.................................................................

Ailenin kira verip vermedi¤i/veriyorsa

.................................................................

miktar›:.....................................

ve fakültesi:.............................................
.................................................................
.................................................................
S›n›f›:.......................................................

GEL‹R DURUMU

Bu formdaki bilgilerin do¤ru oldu¤unu beyan ederiz.
• Bu burslardan yararlanmak isteyen ö¤rencilerin baflka hiçbir yerden burs yada kredi
almam›fl olmalar› gereklidir.
• fiirket yetkilisinin flirket kay›tlar›n› kontrol ederek ö¤renci velisinin y›ll›k net gelirini tasdik
etmesi gerekmektedir.
• 2002 y›l› gelirinin hesab›nda (bu miktar 9.000.000.000 TL’yi geçemez) maafl, her türlü
ikramiye, prim, sosyal yard›m ve ailenin di¤er gelirleri de dikkate al›nmal›d›r.

Ö⁄RENC‹N‹N ‹MZASI

fi‹RKET KAfiES‹ VE
YETK‹L‹N‹N TASD‹K‹

KOÇ TOPLULU⁄U MENSUBU
VEL‹N‹N ‹MZASI

Şirket yetkilisinin görüşleri:....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

#

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

