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ÜS‹AD ve Türkiye Kalite Derne¤i ta-

raf›ndan her y›l düzenlenen Ulusal

Kalite Ödül Töreni’nde Otokoç, Bü-

yük Ölçekli Kurulufllar kategorisinde “Baflar›

Ödülü”ne lây›k görüldü. EFQM Mükemmel-

lik Modeli esas al›narak yap›lan de¤erlendir-

meler sonucunda finale kalan ve ard›ndan sa-

ha ziyareti s›ras›nda iyi performans gösteren

Otokoç, bu baflar›s›yla sektöründe bir ilki de

gerçeklefltirmifl oldu. Ülkemizin uluslararas›

arenada öneminin gittikçe artt›¤› günümüzde

böylesi ödüller, elde edilen baflar›lar› Avru-

pa’da tescillemenin önemli bir kan›t›. Oto-

motiv alan›nda önemli çal›flmalara imza atan

Otokoç’u bu büyük baflar›s›ndan dolay› kut-

luyoruz.

Teknolojiyi Yönetmek 
Günümüzde rekabet ortam›nda hayatta kala-

bilmenin, liderli¤i sürdürebilmenin yegâne

yolu teknolojiden geçiyor. Ancak, teknolojiyi

yaratan olmak kadar, yöneten de olmak gere-

kiyor. Geçti¤imiz günlerde yap›lan Teknoloji

Çal›flma Grubu Toplant›s›’na konuk konuflma-

c› olarak kat›lan Dr. Tu¤rul Daim’in verdi¤i

örnek tam anlam›yla bir ders niteli¤indeydi.

1980’li y›llar›n bafl›nda biliflim alan›nda mo-

use, laser printer gibi kefliflerin alt›na imzas›n›

atan bir firman›n, teknolojiyi yönetememesi

nedeniyle tüm bu kefliflerinin patentlerini bafl-

ka firmalara kapt›rmas›, teknoloji alan›nda ça-

l›flan, bir anlamda buna hayat›n› adayan yöne-

ticiler için önemli bir ders. Koç Toplulu¤u’nun

özellikle son dönemlerdeki patent baflvurula-

r›ndaki art›fl, teknoloji yönetimi alan›nda

önemli ad›mlar att›¤›m›z›n da bir göstergesi

asl›nda.

YTL Gündemin Baflköflesinde
Gerek politik, gerekse ekonomik alanda yo-

¤un bir gündemin yafland›¤› bugünlerde sat›r-

bafllar›ndan birini de YTL oluflturuyor. Sokak-

taki insan›n YTL ile ilgili endifleleri ve sorular›

var. Koçbank’›n bilgi ifllemden sorumlu Ge-

nel Müdür Yard›mc›s› Hishem Md. Laroussi,

YTL ile ilgili ak›llardaki tüm sorular› yan›tlama-

ya çal›flt›. Görülüyor ki, gerek Koçbank gerek

Türk finans sistemi, Türk ekonomisinde bir

milat olarak kabul edilebilecek YTL operasyo-

nu için son derece haz›rl›kl›. Geçiflin elbette

sanc›lar› olacak, ama bu sanc›lar›n haz›rl›klar-

la olabildi¤ince az yaflanaca¤› da yads›nmaya-

cak bir gerçek. Laroussi’nin deyimiyle “yap›la-

cak ifller zor de¤il, sadece çok”.

AB’ye Farkl› Bir Bak›fl
Bir süredir sayfalar›m›zda detayl› bir flekilde

konu etti¤imiz Avrupa Birli¤i ve müzakere sü-

reci ile ilgili, bu say›m›zda farkl› bir söyleflimiz

var. Ortado¤u alan›nda sayg›n bir uzman olan

‹sveç’in ‹stanbul Baflkonsolosu Ingmar

Karlsson ile Avrupa ile ‹slam kültürünün Ba-

t›’ya ve AB’ye etkileri üzerine bir söylefli ger-

çeklefltirdik. Türkiye, bugün ekonomik ve de-

mografik özelliklerinin yan› s›ra yüzlerce y›ll›k

kültür miras›yla da Avrupa’ya bir renk, farkl›

bir doku kazand›racakt›r. ‹ktisadi Kalk›nma

Vakf› Baflkan› Davut Ökütçü ise, yapt›¤›m›z

söyleflide AB ile ilgili mikro bazda, halk›n me-

rak etti¤i sorular›n yan›tlar›n› verdi. Bu yan›t-

lar belki de Türk halk›n›n AB’ye giden yolu-

nu ayd›nlatacak...
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Yabanc› sermaye peflinde koflarken, biz de serma-
ye ihraç eder olduk. Son dönemde Türk sermaye-
sinin de yurtd›fl›na aç›ld›¤› görülüyor. Bunun te-
mel nedeni nedir sizce?
Dünyadaki globalleflme sürecine ba¤l› olarak,

80’li y›llarda bafllat›lan ihracat seferberli¤inin

devam›nda, d›fl ticarette rekabet gücünü art›ra-

bilmek, ihracat yap›lan pazarlarda yerlefliklik

sa¤layarak sat›fl ve da¤›t›m kanallar› oluflturmak,

üretim tesislerini yurtd›fl›na tafl›yarak rekabet

avantaj› kazanmak ve hedef pazarlar›n ihti-

yaçlar›na daha iyi cevap verebilmek, do-

¤al kaynaklardan yararlanmak, bü-

yük pazarlara girebilmek, flirket

sat›n almalar› yoluyla büyümeyi

h›zland›rmak amac›yla Türk

sermayesi de 90’l› y›llardan

bafllayarak yurtd›fl›na aç›lm›fl-

t›r. Ayr›ca Balkanlar’da iflgücü-

nün ucuz olmas› özellikle bu

bölgeye olan yat›r›mlar›n art-

mas›na neden olmufltur. Kal›c›

olmak amac›yla yap›lan bu d›flar›

aç›lma ya da¤›t›m yoluyla ya orada

üretim yoluyla ya da bir marka

oluflturmak suretiyle gerçeklefltiril-

mektedir. Koç Toplulu¤u’ndan ör-

nek vermek gerekirse, Ba¤›ms›z Dev-

letler Toplulu¤u ve Bal-

kanlar’daki Ramstore yat›-

r›mlar›n›, Arçelik’in ve Be-

ko Elektronik’in Avru-

pa’da yapt›¤› sat›n almalar›,

Türk DemirDöküm’ün

Çin’deki yat›r›mlar›n› ve

Opet’le Aygaz’›n yurtd›fl›n-

da bafllatt›klar› at›l›mlar› s›-

ralayabiliriz.

Koç Toplulu¤u’nun yat›r›m yapt›¤› bölgeleri ve ülkeleri sayd›-
n›z. Genel olarak bakt›¤›m›zda, Türk yat›r›mc›lar›n tercih et-
ti¤i ülkeler Koç’la paralellik gösteriyor mu? 
Koç Toplulu¤u her sektörde, örne¤in tekstil sektörün-

de yat›r›m yapm›yor. Yurtd›fl› yat›r›mlar›nda sektörün

hangi pazara yönelik oldu¤u öncelik tafl›yor. Türki-

ye’den yurtd›fl›na ilk yay›lan sektör olan müteahhitlik

hizmetlerini ve finansal yat›r›mlar› bir kenara b›rak›rsak,

1998 y›l› bafl› itibariyle 700 dolay›nda Türk

firmas› 40’tan fazla ülkeye 1.5 milyar

Dolar tutar›nda do¤rudan yat›r›m ger-

çeklefltirmifltir. Yat›r›m yap›lan ülke-

ler s›ralamas›nda %26.2 ile ‹ngiltere

birinci s›rada yer al›rken, bunu

%18.5 ile Almanya, Hollanda

(%7.6), Lüksemburg (%5.8) ta-

kip etmektedir. Di¤er ülkeler

ise Azerbaycan, Rusya, Kaza-

kistan ve Romanya’d›r. An-

cak, Avrupa ülkelerinin ilk

s›ralarda yer almas›, bu

pazarlara yönelik yat›r›m

yap›lmas› anlam›na gel-

memektedir. Özellikle

Hollanda ve Lüksem-

burg, sa¤lad›klar› çeflitli

avantajlarla örne¤in Tür-

kiye söz konusu oldu¤un-

da vergilendirme konusun-

daki avantajlar›yla, ya-

banc› yat›r›mc›lar taraf›n-

dan tercih edilen ülke-

lerdir. Bu ülkelerde kuru-

lan çat› flirketler üzerinden as›l

hedef pazarlara yat›r›m yap›l-

maktad›r. 2004 y›l› ortas› itiba-

riyle rakamlara bakt›¤›m›zda

ise Türk firmalar›n›n yurtd›fl›

Yabanc› yat›r›mlar, AB yolundaki ülkemiz için hayati önem tafl›yor. Koç Holding Kurumsal

‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkanl›¤› ile dergimizin Genel Yay›n Yönetmenli¤i görevlerinin 

yan› s›ra TÜS‹AD International Baflkan Yard›mc›l›¤› ve DE‹K Türk-Kazak ‹fl Konseyi

Baflkanl›¤› görevlerini de yürüten Hasan Bengü’yle AB yolunda Türkiye, yabanc› yat›r›mlar

ve Türk sermayesinin dünyaya aç›l›m› konular› üstüne konufltuk

“Uluslararas›
Piyasalara Giriyoruz”

Ayn› zamanda TÜS‹AD ve DE‹K’te de 

görev yapan Koç Holding Kurumsal ‹letiflim 

ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, olas› bir 

kriz beklentisine ra¤men Çin’de ekonominin

ulaflm›fl oldu¤u büyüklü¤ün olumsuzluklar›

bertaraf etti¤ini söylüyor
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yat›r›mlar›n›n toplam› 6.5 milyar Dolar’a

ulaflmaktad›r. En çok yat›r›m yap›lan ülke

s›ralamas›nda ise 2.1 milyar Dolar ile Hol-

landa ilk s›rada yer almaktad›r. Hollan-

da’y› 1.2 milyar ile Azerbaycan takip et-

mektedir. Azerbaycan yat›r›mlar›n›n a¤›r-

l›¤›n› TPAO’nun 90’l› y›llarda bafllatt›¤›

yurtd›fl›nda petrol arama ve iflletme yat›-

r›mlar› oluflturmaktad›r. Türk yat›r›mc›la-

r›n yo¤unlukta oldu¤u ülkelerden biri de

Rusya’d›r. 1998-99 Rusya krizinden sonra

Rus hükümetinin bafllatt›¤› ithal ikame

politikalar›na ba¤l› olarak Vestel, Efes Bi-

rac›l›k, fiiflecam, Teba, Colin’s, Netafl gibi

Türk firmalar› Rusya’da üretim tesisleri ve

da¤›t›m kanallar› oluflturmufltur. 

Avrupa Birli¤i üyeli¤i yolunda kat edilecek
olumlu mesafenin yabanc› yat›r›mc›lar› ül-
kemize çekmek aç›s›ndan ne gibi etkileri
olacakt›r?
Türkiye, co¤rafi konumu, geliflmifl altyap›

ve telekomünikasyon imkânlar›, genifl iç

pazar›, genç nüfusu, Avrupa Birli¤i ile

oluflturulan Gümrük Birli¤i, nispeten

ucuz ve e¤itilmifl iflgücü, zengin ham-

madde kaynaklar› ile zaten var olan

avantajlar›n›, bölgede son y›llarda vuku

bulan geliflmelerle ortaya ç›kan yeni pa-

zarlar ve oluflturdu¤u yak›n bölgesel ifl-

birlikleri ile kuvvetlendirmifltir. Avrupa

Birli¤i için gerekli kriterlerin yerine geti-

rilmesi için at›lan ad›mlar, siyasi, ekono-

mik ve hukuki alanda yap›lan iyilefltirme-

ler ile, zaten yabanc› yat›r›mc›lar› çekmek

için gerekli ortam yarat›lm›fl olacakt›r. 17

Aral›k’tan sonra müzakerelerin bafllama-

s›yla Türkiye yabanc› yat›r›m›n dikkatini

daha da çok çekecektir.

17 Aral›k’tan sonra yabanc› sermayeyle il-
gili kurulan hayaller biraz daha gerçekçi
olacak diyebilir miyiz? 
Yabanc› sermaye konusu Türkiye’nin yu-

muflak karn›. Maalesef Türkiye yabanc›

sermaye konusunda baflar›l› olamad›. 17

Aral›k’tan sonra flöyle olacak; biz gelifl-

mekte olan ülkeler kapsam›nday›z, Ar-

jantin, Rusya, Hindistan gibi. Geliflen ül-

kelerle ilgili yat›r›mc›lar›n baz› kriterleri

var. Finansal yat›r›mc›lar için Avrupa Bir-

li¤i’ne aday ülke olundu¤unda risk pirimi

düflüyor. Bu nedenle kredibilitemiz arta-

cak diyebiliriz. Yat›r›m, dünyan›n ortak

karar›yla, finansal ve do¤rudan yat›r›m

olarak otomatikman Türkiye’ye yönele-

cek. Böylece Brezilya gibi bizimle ayn›

durumda olan geliflmekte olan ülkelerin

önüne geçebilece¤iz. 

K›sa bir süre önce Uzakdo¤u’dayd›n›z. ‹zle-
nimlerinizi ö¤renebilir miyiz?
Uzakdo¤u’ya son 10 senedir oldukça s›k

seyahat etmekteyim. Her seyahatimde bir

öncekine göre gördü¤üm geliflmeler ol-

dukça dikkat çekici. Özellikle son bir se-

nede, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü

(DTÖ) üyeli¤inin ard›ndan yabanc›lara iç

piyasay› açmak durumunda kalmas› ile

Çin’den ucuz mal alma ve fason imalat›n

yan› s›ra Çin’e mal satma kap›s› da aç›l-

m›flt›r. Ayr›ca 2.5-3.5 Dolar civar›nda gün-

lük ücretle çal›flan ucuz iflgücünün verim-

lili¤i de son y›llarda dikkat çekici biçim-

de artarak art›k ucuz ama kaliteli bir iflgü-

cüne dönüflmüfl, tüm dünyada Çin malla-

r›n›n ciddi bir hâkimiyeti ortaya ç›kmaya

bafllam›flt›r. Çin’deki çeflitli bölgeleri ziya-

retimde dikkatimi çeken bir baflka husus

da, ciddi bir nüfus yo¤unlu¤u olan böl-

geler için, bölgeye uygun ayr› stratejilerin

gelifltirilmesi gereklili¤idir. Liberal ekono-

mi politikalar›na ra¤men, merkezi al›mlar

halen yo¤unlukta. Özellikle eyalet valilik-

leri çok güçlü ve toplu al›mlar yapmakta-

lar. Çin’e mal satmak isteyen ve Çin’de

yat›r›m yapmak isteyen yabanc›lar›n ha-

len merkezi otoritelere ve devlete ihtiya-

c› var. Son seyahatimde Çin’de görüfltü-

¤ümüz ifladamlar› ve yabanc› yat›r›mc›la-

r›n, Çin paras› RMB’nin afl›r› de¤er kazan-

m›fl olmas› ve 500 milyar Dolar’a varan

flüpheli alacaklar nedeniyle olas› bir kriz-

den çekinmekte olduklar›n› gözlemle-

dim. Y›ll›k %7 civar›ndaki büyüme h›z›-

n›n sürdürülebilirli¤i konusunda da ciddi

çekinceler mevcut. Ayr›ca gelir da¤›l›m›-

n›n eflit olmamas›, sosyal bir krize neden

olabilir mi diye sorular da akla geliyor.

Ancak Çin ekonomisinin ulaflm›fl oldu¤u

büyüklük, likidite fazlal›¤› ve y›ll›k 50

milyar Dolar seviyesini aflan do¤rudan

yabanc› yat›r›m miktar› bu olumsuzlukla-

r› bertaraf etmektedir. 

Asya-Pasifik Bölgesinde durum nedir? Türk
DemirDöküm’ün Çin’de yat›r›mlar›, TAT’›n
Japonya’da faaliyetleri var. Koç Toplulu¤u
bölgede yat›r›mlar yapmay› planl›yor mu? 
Az önce de bahsetti¤im gibi bu bölgede-

ki en önemli ülkelerden biri olan Çin, yo-

¤un nüfusu ile tüm dünyan›n dikkatini

üzerine çeken dev bir ülke. DTÖ üyeli¤i-

nin ard›ndan ucuz iflgücünün getirdi¤i

avantajlarla dünyan›n fabrikas› olma yo-

lunda h›zla ilerliyor. Birçok olumsuzlu¤a

ra¤men yabanc› yat›r›mc›lar için cazibesi-

ni art›rarak sürdürüyor. Koç Toplulu¤u

Asya-Pasifik bölgesinin öneminin bilin-

cinde olarak 1995 y›l›nda Hong Kong’da

Ram Pacific flirketini kurmufl, bu flirket

arac›l›¤›yla bölgede Koç isminin tan›nma-

s›n› sa¤lam›fl, ifl dünyas›, bürokrasi ve ya-

t›r›mc› çevrelerle üst düzey iliflkiler tesis

etmifltir. Koç Toplulu¤u flirketleri için

komponent tedariki, fason üretim,

merchandising dedi¤imiz parekende

ürün tedariki konular›nda oluflturdu¤u

ba¤lant›larla ciddi bir potansiyele ulafl-

m›flt›r. 2003 y›l›nda, Ram Pacific, Türk

DemirDöküm ile Çinli orta¤› Chung

Mei firmas›n› bir araya getirerek Koç

Toplulu¤u’nun Çin’deki ilk yat›r›m› olan

ya¤l› radyatör üretim tesisinin faaliyete

geçmesini sa¤lam›flt›r. Bölgede geliflme-

leri dikkate ald›¤›m›zda, Koç Toplulu¤u

olarak faaliyette oldu¤umuz sektörler iti-

bariyle Asya-Pasifik’teki varl›¤›m›z› yay-

g›nlaflt›rmak için çal›flmalar›m›z› h›zlan-

d›rma gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Türkiye’den yurtd›fl›na ilk yay›lan sektör olan
müteahhitlik hizmetlerini ve finansal yat›r›mlar› bir
kenara b›rak›rsak, 1998 y›l› bafl› itibariyle 700
dolay›nda Türk firmas› 40’tan fazla ülkeye 
1.5 milyar Dolar tutar›nda do¤rudan yat›r›m
gerçeklefltirmifltir. Yat›r›m yap›lan ülkeler
s›ralamas›nda %26.2 ile ‹ngiltere birinci s›rada yer
al›rken, bunu %18.5 ile Almanya, Hollanda (%7.6),
Lüksemburg (%5.8) takip etmektedir
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Otokoç, kökleri 1928’e dayanan bir
flirket. fiirketin bugünkü konumunu
ve faaliyet alanlar›n› anlat›r m›s›n›z?
Otokoç’un temelleri 1928 y›l›nda

Ford Motor Company’nin Anka-

ra Acenteli¤inin al›nmas› ile at›l-

m›flt›r. Toplulu¤umuzun ilk flirket-

lerinden biri olan Otokoç, bugün-

kü otomotiv ve yan sanayi flirketle-

rimizden birço¤unun kurucusudur.

Ayn› zamanda, birçok yöneticinin

yetiflti¤i, Rahmi M. Koç’un ilk ifle

bafllad›¤› flirkettir. Grubumuz için

hem manevi hem de maddi de¤eri

yüksektir. Otokoç, 2001 y›l›nda

Toplulu¤un alt› bölgesel flirketinin tek çat› alt›nda toplanmas› ile

yeniden yap›land›. Müflterilerine perakende sat›fl, filo sat›fl, ikin-

ci el, servis & yedek parça, toptan yedek parça, sigorta & finans-

man ve aksesuar sat›fl› gibi hizmetler sunan Otokoç; Türkiye’nin

befl büyük co¤rafi bölgesinde, dokuz ilinde, mevcut 12 sat›fl ve

sat›fl sonras› noktas›nda flubeler ve flubelere ba¤l› uydu noktala-

r› ile 51 bin m2 kapal›, 60 bin m2 aç›k alan üzerinde faaliyet gös-

termektedir. Ford ürünlerinin yurtiçi pazar›nda %25’ini satmak-

tad›r. Otomotivle ilgili tüm çözümleri tek çat› alt›nda müflterile-

rine sunan Otokoç; her biri bulundu¤u bölgenin e¤ilimleri, ya-

flam tarz› ve müflteri beklentilerine göre hizmet veren flubeler,

Türkiye geneline yedek parça sat›fl› yapan Toptan Yedek Parça

Operasyonu ve Yönetim & Destek süreçlerini sa¤layan merkez

birimlerinden oluflmaktad›r.

Son dönemlerde otomotiv alan›ndaki geliflmeler, Otokoç’un faali-
yetlerini nas›l etkiledi?
Otomotiv piyasas›nda rekabet çok yo¤un ve kâr marjlar› çok dü-

flük. Dünya ölçe¤inde büyük cirolar var ancak vergi sonras› kâr-

lar oldukça düflük, dolay›s›yla verimli ve etkin çal›flabilen flirket-

ler baflar›l› olabiliyor. Verimlili¤i art›rmak amac›yla 2001 y›l›nda

Ford Grubu’nda alt›, Tofafl Grubu’nda 11 firma birleflerek, iki

büyük firma haline geldi. Bugün Otokoç tüm kârl›l›¤›n› faaliyet-

leri üzerinden gerçeklefltiren, özsermaye verimlili¤i yüksek olan

bir flirket. Ald›¤›m›z Ulusal Kalite

Baflar› Ödülü de verimlilik ve etkin-

lik konusunda yapt›¤›m›z çal›flmala-

r›n ve elde etti¤imiz baflar›l› sonuç-

lar›n getirdi¤i bir ödül.

2004 y›l›n› göz önünde bulundurur-
sak, otomotiv sektörünü nas›l bir
2005 y›l› bekliyor?
2004 y›l› kaos y›l› olarak geçti. Y›l›n

ilk alt› ay›nda, önceki y›llardan erte-

lenen talebin uygun koflullarla bir-

leflmesiyle pazar çok canl›yd›. Fir-

malar›n kârl›l›klar› iyi oldu. May›s

ay›n›n sonunda hurda teflvi¤inin ya-

r›ya indirilmesiyle; ayl›k sat›fllar 85 binden 55 binlere indi. Ard›n-

dan ticari araç vergilerindeki art›fl ve binekte ÖTV art›fl› gelince

pazar oldukça darald›. Özellikle Ekim ay› çok kötü geçti. Ekim

ay›nda TEFE’nin %3.23 artmas› biz dahil birçok firmay› stoklar

nedeniyle zor duruma soktu. ÖTV art›fl› sonras›nda otomobil sa-

t›fllar› önemli oranda düfltü. Özellikle Anadolu’daki etkisi daha

fazla oldu. Önümüzdeki y›l toplam pazar› 350 bini otomobil ol-

mak üzere 610 bin adetlerde öngörüyoruz. 2005 y›l›nda Otokoç

olarak 26 bin araç satmay›, sat›fl sonras› hizmetlerinde büyüme-

Otokoç, otomotiv sektöründe bir ilki gerçeklefltirerek TÜS‹AD ve Türkiye Kalite Derne¤i

(KalDer) taraf›ndan her y›l düzenlenen Ulusal Kalite Ödüleri organizasyonunda, “Büyük

Ölçekli Kurulufllar” kategorisinde “Baflar› Ödülü”ne lây›k görüldü.

“Ald›¤›m›z Ödül 
Türk ‹nsan›n›n”

Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen:

Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen (sa¤da) ödülü KalDer
Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan Subafl›’dan ald›.
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talarda yeni Otokoç tesislerini devreye

almay› hedefliyoruz. 

Otokoç, ikinci el piyasas›nda da hizmet ve-
riyor. ‹kinci el piyasas›n›n durumundan
bahseder misiniz?
2004 y›l›n›n tamam›na bak›ld›¤›nda son

y›llar›n en durgun dönemini yaflad›¤›n›

söyleyebiliriz. Bu durumun nedenlerini

flöyle s›ralayabiliriz:

• Geçti¤imiz y›l bafllayan ve 2004 y›l›n›n

ortalar›na kadar devam eden hurda araç

teflvi¤i,

• 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›nda ise tüm

markalar›n stok bask›s› ile yapm›fl olduk-

lar› yo¤un promosyon, finansman kam-

panyalar›, uygun banka kredileri ile yeni

araç fiyatlar›n›n çok cazip hale gelmesi ve

ikinci el ile fiyat makas›n›n kapanmas›,

• Yeni araç fiyatlar›n›n döviz kurunun et-

kisiyle zam görmemesi.

Otokoç, “Büyük Ölçekli Kurulufllar” kate-
gorisinde Ulusal Kalite Ödülü’nü kazand›.
Bu baflar›n›n s›rr› nedir?
Her aç›dan Türkiye’nin önemi giderek

art›yor. Ekonomik, siyasi ve kültürel

alanlarda büyük at›l›mlar gerçeklefltiriyo-

ruz. Kalite Ödülleri, bu baflar›lar› Avru-

pa’da tescillemenin önemli bir kan›t›.

Tüm bu geliflmenin arkas›ndaki tek isim

ise, “genç, dinamik, çal›flkan, özverili

Türk insan›”. Otokoç’un bugün ald›¤›

ödülün de sahibi ayn›. Koç Toplulu-

¤u’nun ilk otomotiv flirketi olarak geçti¤i-

miz sene 75. y›l›m›z› kutlad›k. Bu kadar

köklü ama bir o kadar da yeni bir flirke-

tiz. fiu andaki organizasyon yap›m›z› ve

stratejilerimizi, bundan sadece üç buçuk

y›l önce, 2001 y›l›n›n Temmuz ay›nda be-

lirlemifltik. Otokoç bugün y›lda 30.000

araç sat›fl› yapan, 120.000 müflteriye sat›fl

sonras› hizmeti veren, 500 milyon Dolar-

l›k ciroya sahip, kârl› ve tüketiciye yak›n,

kalite odakl› bir hizmet flirketi. Bu bafla-

r›n›n arkas›nda, yafl ortalamas› 30 olan

müthifl bir Türk ekibi var.

Otokoç’u ödül almaya götüren süreçten
bahseder misiniz?
Çal›flmalar›m›z 1999 y›l›nda bafllad›. ‹lk

önce Otokoç Eskiflehir’de ISO 9002 Kali-

te Belgesi’ni ald›k. 2001 y›l›nda çal›flma-

lar›m›z› yayg›nlaflt›rd›k ve ISO 9001:2000

Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan ve

belgeleyen ilk otomotiv firmas› olduk.

2000 ve 2002 y›llar›nda Ford of Europe

taraf›ndan en iyi bayiyi ödüllendirmek

üzere verilen “Chairman’s Award”u ka-

zand›k. 2001 y›l›nda yaflad›¤›m›z yeniden

yap›lanma sürecinde ilk önce sistemleri

tan›mlayan bir araç ar›yorduk. ISO

9001:2000 bu ihtiyac›m›z› karfl›lad›. Son-

ras›nda ise Otokoç’u gelece¤e tafl›yacak

ve sürekli geliflmeyi sa¤layacak bir mo-

del aray›fl›na girdik. EFQM (European

Foundation for Quality Management)

Mükemmellik Modeli, içerdi¤i kriterler

ve puanlama yöntemiyle, inceledi¤imiz-

de bizi gelifltirecek olan modeldi. Yani

biz ilk önce bu modeli bir yönetim mo-

deli ve yaflam felsefesi olarak belirledik.

Bu do¤rultuda 2002 y›l›nda ilk özde¤er-

lendirme çal›flmas›n› gerçeklefltirdik. Bu

çal›flma sayesinde kendimizi gördük ve

bu modeli daha sistemli uygulayabilmek

için 2003 y›l›n›n hemen bafl›nda Mükem-

mellik Ad›mlar› Projesi’ni devreye ald›k.

Projenin ilk senesinde EFQM taraf›ndan

“Mükemmellikte Yetkinlik” onay› ald›k.

2004 y›l›nda Ulusal Kalite Ödül sürecin-

de finalist olduk ve Ulusal Kalite Baflar›

Ödülü’ne hak kazand›k. Bu süreçte tüm

kademelerden oluflan “kriter ekipleri”

kurduk ve kitab›m›z› oluflturduk. Her flu-

bemizi birkaç kez ziyaret ederek tüm ça-

l›flanlar›m›za e¤itimler verdik. Özde¤er-

lendirme sonucunda ortaya ç›kan iyilefl-

meye aç›k alanlar›m›z› önceliklendirdik

ve proje ekipleri kurarak (OS‹E) sistem-

lerimizi iyilefltirdik. Tüm paydafllar›m›z›

(müflteriler, iflbirlikleri, hissedarlar) siste-

min içine dahil ettik ve birlikte çal›flt›k. 

Ödül neyi ifade ediyor?
Bu ödül, “Büyük Ölçekli ‹flletmeler” kate-

gorisinde sektörümüzde bir ilk. Otokoç

“Türk otomotiv sektöründe sat›fl ve sat›fl

sonras› hizmetleri sunan lider flirket ol-

mak” vizyonunu belirlemiflti. fiimdi bakt›-

¤›m›zda bu vizyona oldukça yaklaflt›¤›m›-

z› görebiliyoruz. Çal›flmalar›m›z›n bu fle-

kilde de¤er görmesi ve ödüllendirilmesi

hem benim hem de tüm çal›flma arkadafl-

lar›m›n yaflad›¤› büyük bir gurur.

Otokoç bir hizmet flirketi. fiirketiniz için
kalitenin öneminden bahseder misiniz? 
Y›lda 150 bin müflteri ile direkt temas ku-

ran ve co¤rafi olarak yayg›nl›k gösteren

bir hizmet flirketiyiz. Hem de otomotiv

perakendecili¤i gibi zor bir alanda hiz-

met veriyoruz. Müflteriyi memnun etmek

ve bu memnuniyeti sürekli k›lmak ol-

dukça zor. Rekabetin artt›¤› bu dönemde

ürünler de birbirinden büyük farkl›l›klar

göstermezken sundu¤unuz hizmet daha

da büyük önem tafl›yor. Biz, ifllerimizin

oda¤›na müflterimizi koyarak çal›fl›yoruz.

Bu noktada da kalite bizi farkl›laflt›ran,

rekabette ve hizmette öne ç›kartan vaz-

geçemeyece¤imiz bir konu.
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Teknoloji Konusunda
Bir ‹letiflim Platformu
2002 ve 2003 y›llar›ndaki Üst Düzey Yöneticiler Toplant›lar›n›n gündeminde yer
alan teknoloji konusunda çal›flmak üzere oluflturulan ekip, varl›¤›n› “Teknoloji
Çal›flma Grubu” ad› alt›nda devam ettiriyor. Grup son toplant›s›n› 25 Kas›m günü
Koç Holding Nakkafltepe tesislerinde genifl bir kat›l›mla gerçeklefltirdi

2
2002 ve 2003 y›l›ndaki Koç Toplulu¤u

Üst Düzey Yöneticiler toplant›lar›n›n

gündeminde yer alan Teknoloji konu-

sunda çal›flmalar yapmak üzere bir ara-

ya gelen “Teknoloji Çal›flma Grubu”, bu

y›l›n Nisan ay›ndan itibaren kal›c› bir

grup haline geldi ve çal›flmalar›n› Top-

luluk genelinde teknolojiye ayr›lan kay-

naklardan daha verimli faydalan›lmas›

için ortak çal›flmalar› organize etmek,

öneri/proje gelifltirmek ve uygulamalar

bafllatmak üzerine yo¤unlaflt›rd›. Gru-

bun baflkanl›¤›n› flirketlerimizin ArGe

ile ilgili yöneticileri dönüflümlü olarak

üstlenmektedir. ‹lk dönem baflkanl›¤›n›

Arçelik’ten Dr. Yalç›n Tanes’in üstlen-

di¤i grubun flimdiki baflkan› Ford Oto-

san’dan Murat Y›ld›r›m. Grup 25 Ka-

s›m günü Koç Holding’de genifl kat›l›m-

l› bir toplant› gerçeklefltirdi. Toplant›ya

Toplulu¤un 40’a yak›n flirketinden üst

veya orta kademe yönetici kat›ld›. Tüm

gün süren toplant›da flirketler teknoloji

alan›nda yaflad›klar› deneyimleri payla-

fl›rken, toplant›ya konuk konuflmac›

olarak kat›lan Dr. Tu¤rul Daim ve TÜ-

B‹TAK BT Politikalar› Daire Baflkan›,

Vizyon 2023 Proje Yöneticisi Dr. Filiz

Çimen’in sunumlar›n› da izlediler.

Önemli Hedefler
Toplant›, Koç Holding Stratejik Planla-

ma Grubu Baflkan› Tamer Haflimo¤-

lu’nun aç›fl konuflmas›yla bafllad›. Hafli-

mo¤lu konuflmas›nda teknolojinin Top-

luluk Stratejik Plan› içerisindeki önemi-

nin alt›n› çizdi. Gittikçe yo¤unlaflan re-

kabet ortam›nda hayatta kalmak ve al-

d›¤›m›z iddial› hedeflere ulaflmak için

teknolojiye hakimiyetin önemini vurgu-

lad›. Bunun sadece sanayi flirketlerimiz

veya belli boyutun üzerindeki flirketleri-

miz için de¤il, tüm flirketlerimiz için ge-

çerli oldu¤unu hat›rlatt›. Topluluk flir-

• Türkiye’nin bilim ve teknoloji
alan›nda mevcut konumunun
saptamas›,
• Dünyada bilim ve teknoloji
alan›ndaki uzun dönemli
geliflmelerin saptanmas›,
• Türkiye’nin 2023 hedefleri
ba¤lam›nda, bilim ve teknoloji
taleplerinin belirlenmesi,
• Bu hedeflere ulafl›labilmesi için
gerekli stratejik teknolojilerinin
saptanmas›,
• Bu teknolojilerin gelifltirilmesi
ve/veya edinilmesine yönelik
politika ve stratejilerin
önerilmesi.

Vizyon
2023’ün 
Kapsam›:

Teknoloji Çal›flma Grubu toplant›s›na 
40’a yak›n flirketten yöneticiler kat›ld›.
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önemli iflbirli¤i imkanlar› bu-

lundu¤una dikkat çekti.

Daha sonra konuflma yapan

Dr. Murat Y›ld›r›m, Dünya,

Türkiye ve Topluluk fiirketle-

rinde teknoloji gelifltirme ile

ilgili uygulamalardan örnekler

verdi. Al›nmas› gereken çok

mesafe oldu¤unu fakat özel-

likle ulusal ve Avrupa Birli¤i

kaynakl› Ar-Ge teflvik ve fon-

lar›n›n önemli bir f›rsat teflkil

etti¤ini belirtti..

Ford Otosan’dan Büyük Ad›mlar
“T‹DEB Teflvik Mekanizmas› ve Ford

Otosan” bafll›kl› bir sunum yapan Ford

Otosan Genel Müdür Yard›mc›s› Ufuk

Güçlü, flirketin bu konudaki deneyimini

aktard›, gerekli flartlar yerine getirildi¤i

taktirde Ar-Ge harcamalar›n›n çok

önemli oranda teflviklerle karfl›lanmas›-

n›n mümkün oldu¤unu ortaya koydu.

Toplant›ya konuk konuflmac› olarak ka-

t›lan Dr. Tu¤rul Daim, “Teknoloji Yöne-

timi ile Dünya Liderli¤i” bafll›kl› bir ko-

nuflma yapt›. Say›n Daim çeflitli uluslara-

ras› flirketlerden verdi¤i örneklerle, tek-

noloji gelifltirmenin tek bafl›na yeterli ol-

mad›¤›n›, teknolojinin sistemli bir flekilde

yönetilerek ürüne dönüfltürülmesinin

önemini vurgulad›. ‹fllemci Gelifltirme

Yöneticisi olarak çal›flt›¤› ‹ntel’deki tek-

noloji yönetimi süreci ile ilgili bilgi veren

Daim, Koç Toplulu¤unda da benzer bir

yöntemle, flirketler aras›nda ortak proje-

lerin uygulanabilece¤ini belitti.

Toplant›n›n ikinci bölümünde, Arçe-

lik’ten Yalç›n Tanes, Tofafl’tan Murat

Ayhaner, Migros’tan Meltem Kayhan

ve Ford Otosan’dan Murat Y›ld›r›m, flir-

ketlerindeki Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i

uygulama örneklerini paylaflt›lar. Bu

alanda önemli bir potansiyel ve farkl›

uygulama imkanlar› oldu¤u görüldü.

Toplant›n›n ikinci konuk konuflmac›s›

TÜB‹TAK BT Politikalar› Daire Baflkan›,

Vizyon 2023 Proje Yöneticisi Dr. Filiz Çi-

men oldu. Say›n Çimen konuflmas›nda

“Vizyon 2023”ün, Türkiye’nin önümüz-

deki 20 y›l› için bilim ve teknoloji politi-

ka ve stratejilerini oluflturmak üzere yü-

rütülen bir proje oldu¤unu belirtti. Çi-

men, çal›flman›n 2023 Türkiye’si için ar-

zulanan bir vizyonu eriflilebilir k›lmak

için; bilim, teknoloji, ekonomi, çevre ve

toplumun uzun dönemli gelece¤ine ba-

k›larak; ilgili bütün kesimlerin genifl ka-

t›l›m›n›n sa¤land›¤› sistemli bir süreç

içinde; öncelik verilmesi gereken tekno-

lojik faaliyetler ile teknoloji alanlar›n›

belirlemeye yönelik olarak yap›ld›¤›n›

belirtti.

Toplant›da ele al›nan bir di¤er önemli

konu, Fikri ve S›nai Haklar idi. Bu konu-

da Koç Holding Hukuk Müflavirli¤i’nden

Berkay Bircan, Beko Elektronik’ten

Ahmet Çelebi, Arçelik’ten Sertaç Kök-

sald› birer sunufl yapt›lar. “Bulufl” süre-

cini mükemmellefltirmek, flirketlere fikri

haklar ile ilgili her alanda yar-

d›mc› olmak amac› ile gelifltiri-

len MAR‹@A 2 sistemi tan›t›ld›.

Patent konusu olabilecek bulufl-

lar›n “karmafl›k” olmas› gerek-

medi¤i, herhangi bir teknik

problemin çözümüne yönelik

her türlü yenili¤in patent konu-

su olabilece¤i vurguland›. Veri-

len örneklerle çok basit fikirle-

rin dahi, orijinal olduklar› ve

fayda sa¤lad›klar› sürece koru-

ma alt›na al›narak de¤er yarata-

bildikleri ortaya kondu.

Toplant›n›n son bölümünde, Arçelik’ten

Yalç›n Tanes, Teknoloji Çal›flma Gru-

bu’nun oluflturdu¤u “Teknoloji Porta-

li”nin tan›t›m›n› yapt›. fiirketlerin tekno-

loji ile ilgili konularda bilgi al›flverifli ve

ortak kaynak kullan›m›na yönelik bir

iletiflim ortam› oluflturmay› hedefleyen

portale Kocweb’den, veya http://www.

kocweb.com/sites/topluluk/arge/defa-

ult.aspx ardesinden ulafl›labilir.

Toplant›da var›lan ortak sonuç, topluluk

flirketlerimizde teknoloji gelifltirmeye

yönelik yabana at›lmayacak bir altyap›

oldu¤u, stratejik önceliklerimiz aras›nda

yer alan “teknolojiye hakim olma” yo-

lunda iflbirlikleri ve ortak çal›flmalar ile

daha h›zl› ad›mlarla yürüyebilece¤imiz,

bu konuda üniversitelerle iflbirli¤i ve çe-

flitli teflvik ve fonlar gibi topluluk d›fl›

kaynaklardan da azami yararlanmam›z

gerekti¤i oldu. Teknoloji Çal›flma Gru-

bu’nun bu güne kadarki çal›flmalar› ve

yap›lan toplant›, bu konuda önemli bir

bafllang›ç olmufltur. fiirketlerimizden

gelecek fikirler, uygulama deste¤i ve ak-

tif kat›l›m ile bu çal›flmalar›n geliflmesi

beklenmektedir.

Koç Grubu fiirketlerinin teknoloji ile ilgili yöneticilerini bir ortak
platformda buluflturarak, Koç Toplulu¤u genelinde teknolojiye ayr›lan
kaynaklardan daha verimli faydalan›lmas› için toplulu¤a ba¤l› flirketler
aras› ortak çal›flmalar› organize etmek, öneri/proje gelifltirmek ve
uygulamalar bafllatmak.

Dr. Murat Y›ld›r›m

Koç Toplulu¤u Teknoloji 
Çal›flma Grubu’nun Misyonu:
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Koç Holding’in teknoloji alan›ndaki bak›fl
aç›s› nedir?
Koç Toplulu¤u, gelece¤ine belirlenmifl

bir stratejik plan dahilinde yön veriyor.

Bu plan içerisinde teknolojinin de önem-

li bir yeri var; bu önemin alt›n› çizmek is-

tiyorum. Stratejik Plan›m›z, Türkiye’nin

h›zl› ve sürdürülebilir bir büyüme süreci-

ne girdi¤i varsay›m›n› içermektedir. Tür-

kiye’de bir geliflme oldukça Koç Toplulu-

¤u için de önemli f›rsatlar›n var olaca¤›na

inan›yoruz. Dolay›s›yla bu f›rsatlara göre

bir plan haz›rlad›k. Ana hedef h›zl›, y›lda

ortalama %14’lere varan bir büyüme. Bu,

her befl y›lda bir Koç Toplulu¤u’nun bü-

yüklü¤ünü yaklafl›k iki misline ç›karmak

anlam›na geliyor. Bu büyümeyi gerçek-

lefltirirken, flirketlerimizin özsermaye ma-

liyetinin üzerinde getiri sa¤lamaya de-

vam etmelerini bekliyoruz. Türkiye’nin

geliflme ve AB ile entegrasyon süreci çer-

çevesinde yabanc› yat›r›mlar ve buna

ba¤l› olarak rekabet daha da artacak. Bu

nedenle, art›k büyümenin önemli k›sm›

yurt d›fl›na daha fazla aç›lma yoluyla ola-

cakt›r. Bu sadece ihracat anlam›nda de-

¤il, hedefledi¤imiz pazarlarda yat›r›m ve-

ya flirket sat›n alma fleklinde de olacakt›r.

Baflar›l› olabilmek için flirketlerimizin

dünya çap›nda Rekabet gücüne odaklan-

mas›  laz›m. Rekabet gücü elde etmede

en önemli iki unsuru, markalar›m›za yat›-

r›m yapmak ve teknolojiye yat›r›m yap-

mak olarak görüyoruz. 

Teknoloji yaratman›n var olan bir marka
için önemi nedir?
Teknoloji o kadar enteresan ki, onu ge-

lifltirebildi¤iniz ölçüde markalar›n›za da

yat›r›m yapm›fl oluyorsunuz; orada bir

farkl›l›k yaratt›¤›n›z zaman markalar›n›z

da farkl›laflm›fl oluyor ve ikisi birbirini

besleyen unsurlar haline geliyor. Bu, bü-

tün flirketlerimiz için çok önemli. Di¤er

taraftan,  teknolojisine hâkim olamad›¤›-

m›z sektörlerden de yavafl yavafl çekilme-

miz ister istemez gündeme gelecektir. 

Peki, Koç Toplulu¤u teknoloji alan›nda bu-
gün nerede?
Topluluk olarak Türkiye’deki liderli¤imi-

zi bu konuda da sürdürdü¤ümüzü görü-

yorum. Baz› örnekler vermek gerekirse,

örne¤in 1999-2002 y›llar› aras›nda ülke-

mizde Türk flirketleri taraf›ndan yap›lan

patent baflvurular›nda Toplulu¤un pay›

%12. Bu konuda birçok ödül de ald›k; 5

y›ld›r TÜB‹TAK ve TTGV’nin ortaklafla

verdi¤i teknoloji ödüllerinde Arçelik iki

kere büyük ödülün sahibi oldu. Geçen

y›l Ford Otosan, Ecotorq motoruyla jüri

özel ödülünü ald›. Tamamen Ford Oto-

san’›n gelifltirdi¤i kamyon bugün art›k

Ford taraf›ndan dünya pazar›na sunulma

aflamas›na kadar geldi. Ödüller ve baflar›-

lar sadece Türkiye’den de¤il Avrupa’dan

da gelmeye devam ediyor. Arçelik, Avru-

pa Toplulu¤u’nun en az enerji tüketen

buzdolab› ödülünü ald›. Tofafl bugün ye-

ni bir arac›n, Fiat ve Peugeot ile ortakla-

fla gelifltirilmesini üstlendi. Beko, çok

önemli bir marka olan Grundig’i, Ar-Ge’si

ve 700’den fazla patentiyle birlikte sat›n

alarak kendi Ar-Ge gücünü gelifltirdi. Bu

örnekleri ço¤altmak mümkün, ancak

bunlar› yeterli görmek yine de mümkün

de¤il. Türkiye’de bu anlamda lider olma-

m›z çok fazla fley ifade etmiyor; çünkü

Türkiye’nin teknolojik gücü ve Ar-Ge’ye

yapt›¤› yat›r›m, rekabet etmek zorunda

oldu¤umuz ülkelerle k›yasland›¤›nda çok

ileri bir noktada de¤il.

Dolay›s›yla biz sadece Türkiye pazarla-

r›nda rekabet etmedi¤imiz için, uluslara-

ras› rakiplerle boy ölçüflebilecek seviye-

de Ar-Ge yapabilmeli, teknoloji gelifltire-

bilmeli, kendi teknolojimize en az onlar

Teknolojiye Hâkimiyet,
Farkl›laflma ve Liderlik

Koç Toplulu¤u, ülkemizin teknoloji alan›nda önemli çal›flmalara imza atan
topluluklar›n bafl›nda geliyor. Topluluk’taki teknolojik at›l›mlar ve Teknoloji
Çal›flma Grubu’nun faaliyetleri ile ilgili sorular›m›z› Koç Holding Stratejik Planlama
Grubu Baflkan› Tamer Haflimo¤lu yan›tlad›



11

k
ü

re
s
e

l v
iz

y
o

n
kadar hâkim olabilmeliyiz. Ana hedefi-

miz teknolojiye hâkim olmak, bu konu-

da farkl›laflma yaratmak ve liderli¤imizi

sürdürebilmek olmal›. Teknoloji konusu

ister sanayi alan›nda, ister hizmet alan›n-

da olsun tüm flirketlerimizi ilgilendiriyor. 

Di¤er taraftan sadece kendi sektörleri-

mizdeki geliflmeleri takip etmek de yeter-

li de¤il. Bunun d›fl›ndaki geliflmeleri de

takip etmek önemli. Çünkü hiç ummad›-

¤›n›z, bugün için çok alakas›z gibi görü-

nen bir sektördeki geliflme yar›n sizin ifl

yap›fl tarz›n›z› etkileyecek hale gele-

bilir. Bu nedenle çok farkl› alanlarda

teknolojik geliflmeleri takip etmek

bafll› bafl›na bir ifltir. Buna da kay-

nak ayr›lmas› gerekebilir. Bir örnek

vermek gerekirse, tekstil konusun-

daki bir geliflme yar›n Arçelik’in ça-

mafl›r makinesi teknolojisini etkile-

yebilir. Bu örnekleri ço¤altmak

mümkün… 

Koç Toplulu¤u olarak, teknoloji ala-
n›nda bu liderli¤i sa¤lamak için neler
yap›labilir?
Bir defa tüm flirketlerimizin teknolo-

ji gelifltirmenin, bu konuya yat›r›m

yapman›n bir tercih de¤il, uzun va-

dede hayatta kalmak için bir zorun-

luluk oldu¤unu benimsemesi ve bu-

na gereken önemi vermesi laz›m.

Burada flirketlerimizin bireysel gay-

retlerinin yan› s›ra, birlikte yapabile-

cekleri çok fleyler de oldu¤unu gö-

rüyoruz.

Teknoloji gelifltirmenin maliyeti git-

tikçe daha da yükseliyor, bu neden-

le de iflbirlikleri gündeme geliyor.

Örne¤in AB’nin çerçeve programla-

r›na bakt›¤›n›z zaman çok farkl› ül-

kelerden çok say›da kurumun bir

araya gelerek ortak proje gelifltirme-

leri destekleniyor. Bunun için mil-

yarlarca Euro’luk fonlar ayr›l›yor.

Amaç,  Amerika’n›n ve Japonya’n›n ulafl-

t›¤› seviyeyi yakalayabilmek, aradaki far-

k› kapatabilmek.  Art›k baz› teknolojilerin

maliyetleri o kadar büyüyor ki, tek bir

flirketin bunun alt›ndan kalkabilmesi im-

kân› giderek azal›yor. Ürünler, hizmetler

karmafl›klafl›yor ve ürün ile hizmette kul-

lan›lan teknolojiler çok çeflitlilik göstere-

biliyor. Dünya bir taraftan bu derece kar-

mafl›klafl›rken di¤er taraftan da teknoloji-

ler gelifltikçe uzmanlaflma ihtiyac› art›yor.

Dolay›s›yla de¤iflik alanlardaki uzmanl›k-

lar› bir araya getirebilmek için yine iflbir-

li¤ine gitmek gerekiyor. Bizim bu konu-

da Topluluk olarak bir flans›m›z var.

Hem birbirinden çok farkl› hem de birbi-

rine çok yak›n alanlarda faaliyet gösteren

birçok flirketimiz ve bir de üniversitemiz

var. Hep birlikte ortak projeler gerçeklefl-

tirme imkânlar›m›z›n çok olabilece¤ini

düflünüyorum. Yap›lmakta olan bir ör-

nek çal›flma da var. Arçelik, Tofafl ve

Ford Otosan bir araya gelerek TÜB‹TAK

ile ortak yak›t pili projesi uygulad›lar. Bu-

nun flimdi ikinci basama¤›na geçiliyor ve

bu basamakta aralar›na Türk DemirDö-

küm ve Aygaz da kat›ld›. ‹flte buna ben-

zer örneklerin ço¤almas›n› arzu ediyo-

ruz. fiirketlerimiz iflbirli¤i yapt›klar› tak-

dirde daha az kaynakla daha verimli so-

nuçlar elde edebilecekler. Teknoloji ge-

lifltirmenin yan› s›ra, teknolojik geliflme-

leri takip edip, f›rsat veya tehditleri rakip-

lerden önce görmek de çok önemli. Bu-

nun da çerçevesini çok genifl tutmak la-

z›m. Bu alan da flirketlerimiz için çok

önemli bir potansiyel iflbirli¤i alan›.

Koç Toplulu¤u Teknoloji Çal›flma Gru-
bu’nun çal›flmalar›ndan bahseder misiniz?
Bundan yaklafl›k iki üç y›l önce yeni bir

strateji oluflturduk ve bunu de¤iflik vesi-

lelerle yöneticilerimiz ve çal›flanlar›m›zla

paylaflt›k. ‹ki y›l önce yap›lan Üst Düzey

Yöneticiler Toplant›s›nda teknoloji konu-

sunu ana gündem maddelerinden bir ta-

nesi haline getirdik. O toplant›

için bir çal›flma grubu olufltu-

rulmufltu. Bu grup 2002 y›l›n-

daki toplant›da “Teknoloji En-

vanteri” ad› alt›nda Topluluk’ta-

ki teknolojik durum ile ilgili

tespitlerini sundu. Teknoloji

konusu 2003 y›l›ndaki Üst Dü-

zey Yöneticiler Toplant›s›n›n

da gündeminde idi. Burada

teknoloji konusunda flirketleri-

mizdeki geliflmeler, baflar›l› ör-

neklerimiz aktar›ld› ve Toplu-

luk flirketleri aras›nda iflbirli¤i

sa¤lanmas› için bir mekanizma

kurulmas› önerildi. Bu meka-

nizma Teknoloji Çal›flma Gru-

bu ad›yla hayata geçti. Bu grup

tamamen flirketlerimizin kat›l›-

m›yla olufluyor ve kendi görüfl-

leri do¤rultusunda çal›flmalar›n›

sürdürüyor. Holding olarak bi-

zim rolümüz destek olmak, ge-

rekli imkân ve f›rsatlar› yarata-

rak, çal›flmalar›n süreklili¤ini

sa¤lamak. Grubun baflkanl›¤›

6’flar ayl›k dönemlerle dönü-

flümlü olarak üstleniliyor. ‹lk

dönem baflkan› Arçelik’ten Yal-

ç›n Tanes idi. Ford Otosan’dan

Murat Y›ld›r›m görevi ondan

devrald›. Murat Bey’den sonra-

ki baflkan ise, Artesis’ten Ah-

met Duyar olacak. fiimdiye kadar yakla-

fl›k 10 flirketin aktif kat›l›m› ile devam

eden çal›flmalar›n di¤er flirketlerimize de

yayg›nlaflt›r›lmas› ile 25 Kas›m’da yap›lan

toplant›ya genifl kat›l›m ve ilgi oldu. Bu

çal›flmalarla 2005 y›l›nda birçok yenilikçi

ve öncü projenin bafllat›laca¤›n› ve toplu-

lu¤a somut faydalar sa¤lanabilece¤ini

düflünüyorum. Teknoloji Çal›flma Gru-

bu’nu kutluyor, çal›flmalar›n›n geliflerek

devam›n› diliyorum.

Koç Holding
Stratejik Planlama

Grubu Baflkan›
Tamer Haflimo¤lu,

Koç Toplulu¤u
Teknoloji Çal›flma

Grubu’nun
hedeflerini 

anlatt›.

Rekabet gücüne odaklanmak

laz›m. En önemli iki unsuru,

markalar›m›za yat›r›m yapmak ve

teknolojiye yat›r›m yapmak olarak

görüyoruz. Bu olumlu senaryoya

ra¤men birtak›m tehditler de var

“

”
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Son dönemde Divan cephesinde çok önem-
li geliflmelere tan›k oluyoruz. Bu at›l›mlara
yönelmenizin sebepleri nelerdir?
Divan sektörde 50 y›ld›r faaliyet gösteri-

yor. Faaliyet gösterdi¤i alanlarda son de-

rece de baflar›l› olmufltur. Bunun daha

yayg›n alanlarda kullan›lmas› gerekiyor-

du. Potansiyel alanlar› gördük ve bu

alanlarda iki y›l önce büyüme karar› al-

d›k. Bugün ald›¤›m›z bu karar› uygulu-

yoruz. Divan asl›nda kendi alan›nda, de-

¤iflik faaliyet alanlar›ndan dolay› türünün

tek örne¤i diyebiliriz. Otelcilik, yiyecek

içecekten lüks lokantalara, self servis ka-

feteryalara kadar oldukça genifl bir faali-

yet alan› var. O yüzden Türkiye’de tek

diyebiliriz. 

fiu anda içinde bulundu¤umuz Divan Üretim
ve Yönetim Merkezi de bu at›l›m›n bir par-
ças› de¤il mi?
Elbette, hem de önemli bir basama¤›.

Yap›m›z› sadelefltirmek, yal›n bir yöne-

tim sa¤lamak ve tüm firmalar› tek bir Di-

van çat›s› alt›nda toplamak için Mart

ay›nda bu binay› hizmete soktuk. Hem

yönetimi, hem de ana üretimi bir çat› al-

t›nda toplamak çok önemli bir ad›m.

Peki bu at›l›m›n tetikleyicisi ne oldu? Ney-
di bu karara vard›ran?
Divan ya çok büyüyecekti ya da ufak bu-

tik olarak birkaç noktada faaliyet göste-

ren bir kurum olacakt›. Fakat Koç Top-

lulu¤u’nun büyüme stratejisi içerisinde

bu büyümeyi yapmak durumundayd›k.

Önemli olan nokta flu: Potansiyeller var,

pek çok f›rsat karfl›m›za ç›k›yor ve birçok

kurum olmayan flirket oldukça büyük bir

h›zla gelifliyor. Biz de f›rsatlar› sektörü-

müzde kullanmak istedik. 

Son dönemde iki büyük yat›r›m dikkati çe-
kiyor. Biri Divan City di¤eri ise Rusya’daki
yat›r›mlar. Moskova’daki yat›r›mlardan bi-
raz bahseder misiniz?
Rusya çok h›zl› geliflen bir ülke. Biz bel-

ki de geç kald›k. Orada flu andaki strate-

jimiz Ramstore’lar içinde f›r›n, haz›r ye-

mek ve Akdeniz mutfa¤› içeren lokanta-

lar açmak. Bir anlamda pazar› test ede-

rek girmek istiyoruz. Türkiye’de çok yay-

g›n olmayan ama Amerika, Avrupa ve

Rusya’da oldukça yayg›n olan marketler-

de haz›r yemek sat›fl› da, yapaca¤›m›z ifl-

lerden bir tanesi. ‹lk flubemizi Aral›k ay›-

n›n bafl›nda açaca¤›z. 2005’te iki flube

açarak yat›r›mlar›m›za devam edece¤iz.

Bu pazardan beklentiler neler? 
Eski Do¤u Bloku ülkeleri de¤iflime u¤ra-

d›¤› zaman Türkiye’den birçok yat›r›mc›

f›rsatlar› iyi de¤erlendirip bu ülkelere git-

ti. Bizde de f›r›nc›l›k oldukça yayg›n bir

ifl. Rusya’da özellikle f›r›nc›l›k, pastac›l›k

ve lokantac›l›k alan›nda iyi ve kaliteli

ürüne büyük bir talep ve ilgi var. Biz de

bunu bildi¤imiz için yat›r›mlar›m›z› oraya

tafl›yarak iyi bir noktaya ulaflaca¤›m›z›

san›yoruz. 

Divan’daki at›l›mlar›n di¤er bir aya¤› da
Divan City. Çok k›sa bir süre önce bunun-
la ilgili de anlaflma imzaland›. Divan City
ile ilgili bilgi verir misiniz?
Biz otelcilik alan›nda stratejik olarak ifl-

letme anlaflmalar›yla flehir otelcili¤inde

büyüme karar› ald›k. Divan City, ald›¤›-

m›z bu karar›n ilk uygulamas›. ‹stanbul

bize göre böylesi bir at›l›m için çok

do¤ru. Bundan sonra da Türkiye’de,

ekonominin canl› oldu¤u, ifl yo¤unlu-

¤unun çok oldu¤u di¤er flehirlerde yay-

Yiyecek içecek ve
otelcilik alanlar›nda

Türkiye’nin en köklü
kurulufllar›n›n bafl›nda

gelen Divan, son
dönemde yapt›¤› önemli

at›l›mlarla daha büyük
hedeflere kofluyor.

Divan’daki geliflmeleri,
Divan Genel Müdürü 

Kamil Berk ile konufltuk

Divan Dört  
Koldan Geliyor



g›nlaflmay› düflünüyoruz. Elbette bu ya-

y›lma yine iflletme anlaflmalar›yla haya-

ta geçirilecek. 

Böyle bir yat›r›ma bafllarken neden TMT
Grubu’nu seçtiniz? 
Bizim aray›fllar›m›z sadece ‹stanbul’da

de¤il Türkiye’nin de¤iflik yerlerinde

uzun zamand›r sürüyordu. En baflta mal

sahiplerinin yaklafl›m› çok profesyonel-

di. K›sa zamanda belli bir noktaya gele-

bilecek nitelikteydi. ‹kincisi ürün do¤ru

bir yerde. Tamamen yenilenmifl durum-

da hatta yenilenmekte. Hâlâ inflaat de-

vam ediyor. Karar› etkileyici faktörler

bunlard›. Niye flehir otelcili¤i diye sorar-

san›z, bu sektörle ilgili büyük bir bilgi

birikimimiz var. Bu bilgi birikimini bu

flekilde de¤erlendirmek istedik. fiehir

otelcili¤i tatil otelcili¤inden çok farkl›.

Birincisi tatil otelcili¤inde tur operatör-

lerine çok ba¤›ml› çal›fl›yorsunuz. Ol-

dukça zorluk yarat›yor. ‹kincisi flehir

otelcili¤i rekabet gösterebilece¤iniz

alanlarda faaliyet gösteriyor. Can al›c›

faktör bu.

Divan City’lerin di¤er Divan otellerinden
fark› ne olacak?
Divan City, ‹stanbul’daki Divan yani

TMT Oteli. Divan City dekoru aç›s›ndan

minimalist yani yal›n çizgileri olan bir

otel; fakat esas sadece dekora yönelik

de¤il. Konsept olarak da ifladamlar›na

hitap eden, fiyatlar› nispeten ekonomik

olacak bir otel. Fakat verdi¤i hizmet ka-

litesi ve sundu¤umuz teknoloji imkân›

bak›m›ndan günümüzün ihtiyaçlar›n›

karfl›layacak düzeyde yola ç›k›yor. He-

def kitlesi elbette ifl amaçl› ve tatil

amaçl› da olabilir. Ama as›l hedef kitle-

miz yurtiçi ve yurtd›fl›ndan gelecek olan

ifladamlar›. Bunun d›fl›nda tabii ki tatil

amaçl› gelen kiflilere de hitap edecek.

‹stanbul’daki otelin bir özelli¤i de için-

de uzun süre kal›fllara müsait “apart” di-

ye adland›raca¤›m›z daireler olmas›.

Bunlar 24 tane. Di¤er yandan otel ko-

num itibariyle de çok ideal bir noktada. 

Di¤er otellerde oldu¤u gibi Divan mutfa¤›
da Divan City’lerde yer alacak, de¤il mi?
Kesinlikle otellerin içinde Divan Pasta-

nesi de olacak. Al›fl›lan Divan lezzetini

hem pastane, hem de restoran birimle-

rinde konuklar›m›za sunaca¤›z. 

Öncelik ‹stanbul ve Ankara’da. Yat›r›m için
planlanan di¤er flehirler hangileri?
Temasta oldu¤umuz di¤er flehirler, daha

do¤rusu araflt›rma yapt›¤›m›z flehirler

var. ‹zmir, Adana ve Gaziantep gibi eko-

nominin canl› oldu¤u bölgelerde f›rsatla-

r› yakalamaya çal›fl›yoruz. 

Bir yandan yurtd›fl› yat›r›mlar, di¤er yan-
dan otelcilik. Yiyecek içecek taraf›nda da
yenilikler var m›?
Divan’›n yiyecek içecek taraf›nda, Rusya

yat›r›mlar› d›fl›nda biz bu y›l en büyük

büyümeyi endüstriyel yemekte yapt›k.

Geçen sene bu dönemlerde günde 3 bin

kifliye yemek verirken, bugün bu say› 50

bini geçti ve önümüzdeki sene 70 bin ki-

fliye ulaflmay› hedefliyoruz. Bunun d›fl›n-

da f›r›n say›lar›m›z› art›rd›k. Bizim için ol-

dukça kârl› olan Divan Brasserie ve self

servis kafeterya konseptimizi de do¤ru

noktalarda yayg›nlaflt›rmay› planl›yoruz.

Yiyecek içecek faaliyetleri bizim flu an-

daki yat›r›mlar›m›z›n %65’ini kaps›yor.

Büyümemiz devam edecek.

Divan modern yemeklerinin yan› s›ra gele-
neksel lezzetleri de koruyor. Bu Divan için
bir misyon mu?
Evet, bizim için bir misyon. Eski lezzetle-

ri ve tatlar› zaman zaman yeni piflirme

metodlar› da gelifltirerek korumak istiyo-

ruz. Bunun d›fl›nda kurum olarak bütün

yeniliklere aç›k oldu¤umuzu da göster-

mek istiyoruz. Türkiye’de Hai Sushi’den

önce de Japon lokantalar› vard›. Ama biz

farkl› bir tat getirdik. Sadece Japon mut-

fa¤›na yönelik dört tane aflç›m›z var. Bir

tanesi y›lbafl›nda göreve bafllayacak iki

tane yabanc› pastac›m›z var. Bir yabanc›

aflç› daha gelecek. Bizim Mutfak Koor-

dinatörümüz Aybek fiurdum, çok s›k

yurtd›fl›na gidip, geliflmeleri yak›ndan

takip eden bir arkadafl›m›z. Geliflmeleri

yak›ndan takip etti¤imiz için yenilikler

getirmeye de çok dikkat ediyoruz.
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“Divan’›n yiyecek içecek

taraf›nda, Rusya
yat›r›mlar› d›fl›nda biz

bu y›l en büyük
büyümeyi endüstriyel

yemekte yapt›k. Geçen
sene bu dönemlerde

günde 
3 bin kifliye yemek

verirken, bugün bu say›
50 bini geçti ve

önümüzdeki sene 70
bin kifliye ulaflmay›

hedefliyoruz”
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17
17 Aral›k’ta al›nacak kararla AB sürecinde olum-
lu bir müzakere dönemi bafllarsa neler de¤ifle-
cek? Türk halk› 18 Aral›k sabah› nas›l bir de¤i-
fliklik hissedecek?
Türkiye 99’dan bu yana uzun bir süreç geçir-

di. Helsinki’de Türkiye’nin adayl›¤› teyit edildi-

¤inde di¤er adaylarla eflit koflullarda Türki-

ye’ye yaklafl›laca¤› ifade edilmiflti ve Türki-

ye’nin siyasi kriterleri karfl›lad›¤› karar›na var›-

l›rsa da Türkiye’yle müzakerelere bafllanacakt›. O zamandan bu

yana 2002 Kopenhag zirvesinde de bu teyit edildi. O tarihte Tür-

kiye’nin henüz siyasi kriterleri karfl›lamad›¤› söylenmiflti. 2004’ün

sonunda Avrupa Birli¤i’nin haz›rlad›¤› raporda Türkiye’nin siya-

si kriterleri yerine getirdi¤i ifade edilirse, 2004 sonunda bu kara-

ra var›lacak. Son günlerde Avrupa kamuoyunda de¤iflik tart›flma-

lar var, özellikle Fransa’da görüyoruz. Ancak Türkiye’ye verilmifl

bir söz var: Türkiye siyasi kriterleri yerine getirdi¤inde, zaman

kaybetmeden müzakerelere bafllan›r. 17 Aral›k’ta hepimizin bek-

ledi¤i, siyasi iradelerine sahip ç›karak verdikleri sözü tutmalar›-

d›r. 17 Aral›kta müzakerelere bafllanmas› konusunda endiflemiz

yok. Ancak bizim bekledi¤imiz, ilerleme raporunda belirli çekin-

celer var, bu çekincelerin de ortadan kald›r›larak net bir ifadey-

le Türkiye’nin tam üyelik yolunda oldu¤u karar›n›n al›nmas›d›r.

18 Aral›k’ta Türkiye art›k tam üyelik yolunda müzakerelere bafl-

lam›fl bir ülke olacakt›r. Tam üyeli¤e ne kadar sürede ulaflaca¤›

sorusunun gündemde oldu¤u oldukça kar›fl›k bir sürecin bafl-

lang›c› olacakt›r. Bunun için zaman biçmek do¤ru de¤ildir. Bu

süre, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’nin müktesebat›n› tam olarak

kendi iç mevzuat›yla uyuflturma ve uygulama kapasitesine ba¤-

l›d›r. ‹spanya, Portekiz gibi ülkelerde 16 bafll›kla 7-8 y›l sürmüfl-

tür müzakere, Türkiye ile 31 bafll›k alt›ndaki müzakereler 10-12

y›l sürebilir. Türkiye krizlerden sonra makro ekonomik endika-

törlerini toparlam›fl ama hâlâ k›r›lgan hâlâ s›k›nt›lar› olan bir ül-

kedir. Türkiye bu on y›ll›k süreçte tam üyeli¤e giderken ekono-

mik yönden artan oranda geliflen ve Maastricht kriterlerini kar-

fl›lama yönünde yol kat etmifl bir ülke olmak durumundad›r.

Bunun sa¤lanmas›nda en büyük unsur Türkiye’nin istikrarl› bir

büyüme gerçeklefltirmesidir. Bu da üretime dayal› bir ekonomi

gerektirir. Bu süreçte beklenen, di¤er aday ülkelerde görülen

geliflmelerin Türkiye’de de görülmesidir.

Vatandafl›n en çok merak etti¤i fley “bizim için ne de¤iflecek”, “bi-
zim için neler yap›lacak, neler yap›lmayacak?” Siz vatandafla neler
söyleyeceksiniz?
Bizim 24 ilde düzenledi¤imiz, kat›l›m öncesi süreçte Türkiye AB

seminerlerinin amac› tam da buydu: insanlar› bilgilendirmek.

Türkiye AB’ye neden kat›lmak istiyor? Benim yaflam›mda neler

“Türkiye’yi
2005’te ‹stikrarl›
Günler Bekliyor” 

‹ktisadi Kalk›nma Vakf› (‹KV) Yönetim Kurulu

Baflkan› Davut Ökütçü, AB sürecinde at›lacak her

ad›m›n hayati önemi oldu¤unu ve toplumun her

kesimini etkileyecek bu kararda sivil toplum

kurulufllar›na, özel sektöre ve hükümete önemli

görevler düfltü¤ünü söyledi



de¤iflecek; Ö¤renci olarak, kad›n olarak

neler de¤iflecek? Bu yürütülmekte olan

reform süreci toplumun tüm kesimlerini

ilgilendiren ve onlar›n yaflam›n› etkileyen

fleyler olacak. Bunlarla ilgili yay›nlar›m›z

var. Bu yürüttü¤ümüz konferanslarda, üç

saatlik süreçte AB’nin neden kuruldu¤u,

neler yapt›¤›, Türkiye’nin bu süreçte ne-

ler yaflad›¤›, reformlar›n neler oldu¤u ko-

nusunda bilgilendirmenin yan› s›ra kon-

feranslara kat›lan vatandafllar›m›z›n soru-

lar›n› yan›tlamaya çal›fl›yoruz. Gördük ki

önemli seviyede bilgi kirlili¤i var. Bu

konferanslar›n sonunda da¤›tt›¤›m›z an-

ketlerde de Avrupa Birli¤i’nden ne bekle-

nildi¤ini anlamaya çal›flt›k. San›lan›n aksi-

ne AB’yi öncelikle bir ifl kap›s› olarak

görmekten öte temel hak ve özgürlükle-

rin geliflimine deste¤in artaca¤›n› düflün-

düklerinden AB’ye taraftar olduklar›n›

görüyoruz.

Türkiye’de farkl› alanlarda hizmet veren
STK’lar var. Onlar›n halk› bilinçlendirme
ad›na görevleri neler?
Müzakere öncesi süreçte Türkiye siyasi

kriterlere odaklanm›flt›. Bu ba¤lamda da

STK’lar öncelikle Türkiye’yi yönetenlere

yönelik süreçte etkili oldular. Reformla-

r›n yerine getirilmesi için bir bask› gru-

bu gibi çal›flt›lar. ‹KV’nin koordinasyo-

nunda bir araya gelen 265’i bulan

STK’n›n yapt›¤› da buydu. Hükümete,

Meclis’e reformlar›n zaman›nda yap›l-

mas› için ça¤r›da bulundu. Cumhurbafl-

kan›m›za, onay sürecinde gerekli deste-

¤imizin var oldu¤unu ifade eden dekla-

rasyonlar›m›z sunuldu. 

STK’lar aras›nda bir konsensus var m›?
265 STK e¤er bir tek hedef alt›nda top-

lanabiliyorsa, farkl› ç›karlar› gözeten

STK’lar bir araya geliyorsa burada önem-

li bir konsensus oldu¤unu görüyoruz. Bu

çabalar bugüne kadar çok güzel sonuçlar

verdi, ama bundan sonras› çok önemli.

Bir taraftan buzda¤›n›n alt› konusunu ele

alaca¤›z. Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n

kendi iç mevzuat›m›za sadece yasal dü-

zenlemeyle de¤il ayn› zamanda uygula-

mas›yla da girmesi gerekiyor. Burada

herkese önemli görevler düflmektedir.

Bafllat›lm›fl olan siyasi reformlar›n tamam-

land›¤›n› söyleyemeyiz. Uygulamada cid-

di aksakl›klar var. Dolay›s›yla STK’lar bu-

nun takipçisi olmal›d›rlar. Öte yandan

Türkiye’nin müzakere sürecinden baflar›-

l› ç›kmas› için baflta özel sektör destek ol-

mal›d›r, çünkü bu 31 bafll›k alt›ndaki

müktesebat›n 17-18’i do¤rudan ifl dünya-

s›n› etkilemektedir. Örne¤in bir çevre ko-

nusu; bugüne kadar bir ç›kar tart›flmas›

olmad› ama bundan sonra ç›karlar da söz

konusu olacakt›r. Çünkü çevre konusun-

daki bir uyum için ciddi yat›r›mlar gere-

kecektir. Bir taraftan bunun için geçifl sü-

resini de Avrupa’dan talep etmeliyiz. Za-

ten kelime anlam›yla bir müzakere de¤il-

dir. Avrupa Birli¤i’nin mevzuat›na nas›l

bir takvim içinde uyaca¤›m›z›n uzlafl›s›-

d›r. Tar›m konusunda s›k›nt›lar olacakt›r.

Çünkü tar›m›n yeni bafltan yap›lanmas›

gerekli. Telekomünikasyon, ulaflt›rma a¤-

lar›, enerji da¤›t›m›nda yeni yap›lanmalar

olmal›d›r. Bu da ancak ve ancak tek ba-

fl›na hükümetin de¤il bu konuda faaliyet

gösteren STK’lar›n ve  özel sektörün kat›-

l›m›yla olacakt›r. Çünkü neticede topye-

kün destekledi¤imiz bir model ortaya

koydu¤umuz zaman, bu model baflar›ya

ulaflacakt›r. Sadece yurtiçinde de¤il yurt-

d›fl›nda da yo¤un bir dönem bafll›yor.

Çünkü art›k Türkiye’ye yönelik önyarg›-

lar›n en aza indirilmesi için yo¤un bir sü-

reç de bafllam›fl oluyor.

18 Aral›k’tan sonra yol boyunca yap›lmas›
gerekenler ve ivedilikle yap›lmas› gereken-
ler var. Öncelikli olan siyasal konular ve
bunlar›n halledilmesi diyebilir miyiz?
Türkiye siyasal konularda ilerleme kay-

detti, fakat eksiklikleri var. Bu eksiklikle-

rin tamamlanmas›nda ›srarc› ve takipçi

olacak bir STK görmemiz laz›m ve hükü-

metin de bu ivmeyi kaybetmemesi laz›m.

Bundan sonraki sürecin önemli bölümü

müzakerelerin konusu olan 31 bafll›¤›n iyi

bir haz›rl›k döneminde ele al›nmas›. Süre-

cin uzunlu¤u buna ba¤l›.
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“Önemli seviyede bilgi
kirlili¤i var. Biz egemenlik
sorunundan g›daya varana

kadar yanl›fl ifadeleri
düzeltmeye çal›flt›k.

San›lan›n aksine AB’yi
öncelikle bir ifl kap›s›
olarak görmekten öte 

temel hak ve
özgürlüklerin geliflimine

deste¤in artaca¤›
düflünüldü¤ünden AB’ye

taraftar oldu¤unu
görüyoruz”



a
y
›n

 g
ü

n
d

e
m

i

16

K
K›sa bir süre sonra YTL’ye geçilecek, Koç-
bank’›n haz›rl›klar› hangi aflamada? 
Bu sene içerisinde asl›nda iki farkl› ve

büyük proje yürüttük. Bunlardan bir ta-

nesi “Porting” diye adland›rd›¤›m›z ope-

rasyon sistemlerimizi Unisys mainframe

ortam›ndan UNIX’e dönüfltürmek, di¤eri

de Yeni Türk Liras›. Asl›nda bu iki proje-

yi bir arada yürütmek oldukça iddial›.

YTL gibi köklü bir de¤iflimin oldu¤u bir

sene içinde biz çok köklü bir de¤ifliklik

yaparak sistem altyap›m›z›, iflletim siste-

mimizi, kulland›¤›m›z yaz›l›m dilini, veri-

taban›m›z› ve donan›m›m›z› de¤ifltirmek

için oldukça yo¤un ve hummal› çal›flma-

lar yürüttük. Biz elimizdeki kaynaklar›

optimum kullanabilmek amac› ile banka

içinde iki ayr› YTL çal›flma grubu olufltur-

duk. Birinci grubumuz bankac›lardan

oluflmakta ve a¤›rl›kl› olarak bankac›l›k

taraf›nda yap›lmas› gereken çal›flmalar›

(mevcut formlar›n, prosedürlerin, ugula-

malar›n YTL’ye adaptasyonu, personelin

YTL konusunda e¤itimi vb.) koordine ve

takip etmektedir. ‹kinci grubumuz ise Sis-

tem Teknoloji bünyesindeki teknik uz-

man olan arkadafllar›m›zdan oluflan tek-

nik grup. Bu teknik grup ise iki ayr› alt

gruba ayr›l›p farkl› konularda sorumluluk

alarak çal›flmalar yapm›flt›r. Sistem Tek-

noloji içerisindeki di¤er arkadafllar›m›z

ise sistem altyap› de¤iflikli¤i ile ilgili “Por-

ting” projesinde rol ald›lar. 

Teknik grubu iki ana bölüme ay›rd›¤›n›z›
belirttiniz. Bölümlerin görevlerini daha
spesifik olarak belirtir misiniz? 
‹lk grupta YTL’den sorumlu arkadafllar›-

m›z; yine banka bünyesinde oluflturulan

ve Hazine ifllemleri, Operasyon, Mali

Kontrol vb “business” diye nitelendirdi¤i-

miz banka içinde oluflturulmufl üst grup-

la iletiflimi sa¤l›yorlar. Banka bünyesinde

oluflturulan genel YTL çal›flma grubu,

a¤›rl›kl› olarak sistem d›fl› yap›lmas› gere-

kenleri organize ediyor, gerekli kararlar›

al›yor, banka içi bilgilendirme ve iletiflimi

sa¤l›yorlar. Müflterilerin bilgilendirilmesi,

personelin e¤itilmesi, fiziki olarak haz›r-

l›k yap›lmas›, banka içi görev bölüflümü-

nün sa¤lanmas› gibi konularda bu komi-

tedeki arkadafllar›m›z yönlendirme ve ta-

kip yap›yorlar. Banka içerisinde oluflturu-

lan “business” diye nitelendirdi¤imiz

gruptaki arkadafllar›m›z ayr›ca  Koç Fi-

nansal Hizmetler bünyesindeki di¤er flir-

ketlerin problemlerine yard›mc› olmak,

onlarla birlikte geliflmeleri takip etmekte-

dirler. Ayr›ca bu bölümdeki arkadafllar›-

m›z bizim için son derece önemli olan

mevcut anlaflmalar üzerinde çal›fl›yor.

Çünkü bütün anlaflmalar tamamen eski

Türk Liras› üzerinden yap›lm›fl durumda

ve bildi¤iniz gibi Yeni Türk Liras› bir sü-

re sonra “Türk Liras›” olarak kullan›lacak.

Bu da yasal zorluklar›n ortaya ç›kmas›

olas›l›¤› demek. 

Birlikte yürüyen bu iki proje tamamen eski
programlar›n YTL’ye uygunlu¤una göre de-
vam edecek. Çal›flmalar›n›z›n di¤er ad›mla-
r› nas›l olacak? 
“Porting” projesi 18 Ekim 2004 tarihi iti-

bariyle tamamland›. Tüm Unisys prog-

ramlar›m›z›n UNIX programlar›na dönüfl-

türülmesi sonucunda operasyonel sis-

temlerimizde hem teknolojik olarak daha

Koçbank Sistem Teknoloji’den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hishem Md.

Laroussi Yeni Türk Liras› için yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› bizle paylaflt›. 

Genel Müdür Yard›mc›s› Laroussi’ye göre Koçbank YTL’ye A’dan Z’ye haz›r

“‹flimiz Zor De¤il
Sadece ÇOK” 



ileri bir yap›ya geçtik, hem de perfor-

mans aç›s›ndan çok ciddi ilerlemeler kay-

dettik. Dolayl› olarak bu geliflmeler müfl-

terilerimize verilen hizmetlere de yans›-

yacak. Yeni geçti¤imiz UNIX yap›s› ma-

inframe’lere k›yasla sadece teknolojik

olarak ileri olmakla kalmay›p ayn› za-

manda çok daha düflük iflletme maliyet-

lerine sahiptir. Bu da bankam›za yat›r›m

ve bak›m giderleri aç›s›ndan ciddi ölçüde

tasarruf imkân› do¤urmufltur. YTL taraf›n-

da ise de¤iflmesi ve uyarlanmas› gereken

programlar tespit edildikten sonra bu de-

¤ifliklikler gerçeklefltirilmektedir. Örne¤in

kredi kart› uygulamalar›, muhasebe prog-

ramlar›, ödemeler gibi konularda gerekli

de¤ifliklikler büyük ölçüde yap›ld› ve ka-

lan k›s›mlar için devam ediyor. Kas›m

ay›n›n sonunda tüm bu de¤ifliklikleri ta-

mamlamay› ve bankam›zdaki flube ve

Genel Müdürlük birimlerindeki kullan›c›-

lar›m›zla testlerimize bafllamay› hedefli-

yoruz. Bu testler s›ras›nda gerçek verita-

ban›ndaki bilgileri ayr› bir test sisteme in-

direrek ayr›ca y›l sonunda yapaca¤›m›z

geçifl ve dönüflüm çal›flmalar›n›n seri bir

flekilde provas›n› yapmay› planl›yoruz.

Koçbank’›n di¤er bankalarla olan ifllemleri
üzerinde de çal›flmalar yap›lmas› gereki-
yor. Bu çerçevede neler yap›yorsunuz?
Bahsetti¤iniz bu ifllemleri adland›r›rsak;

EFT, SWIFT, kredi kartlar›, POS transacti-

on’lar› gibi birçok konu üzerinde çal›fl›-

yoruz. Bankalar Aras› Kart Merkezi’yle yi-

ne senkronize çal›flmalar yürütüyoruz ve

testler yap›yoruz. Merkez Bankas› ile kar-

fl›l›kl› testler yap›yoruz. Visa ve Europay

gibi kurulufllarla testler yürütüyoruz. Koç-

bank ile çal›flan hem bireysel hem de ku-

rumsal müflterilerimizin zor durumda kal-

mamas› için üzerimize düfleni ve elimiz-

den gelenin en iyisini yap›yoruz. Bizimle

veri al›flveriflinde bulunan tüm müflterile-

rimizle ortak çal›flmalar yap›yoruz ve so-

nuçlar›n› beraber test ediyoruz. Örne¤in,

bizden provizyon almak amac› ile online

ya da dosya transferi yöntemi ile çal›flan

üye iflyerlerimizle testler yap›yoruz. 

Koçbank çal›flanlar› d›fl›nda müflterilerinize
nas›l yard›mc› oluyorsunuz?
Koçbank çal›flanlar› ayn› zamanda ihti-

yaçlara göre veya ça¤r›lara göre firmalara

ve bireylere YTL ile ilgili oldukça detayl›,

doyurucu bilgiler içeren seminerler ver-

mektedir. ‹nternet sitemizdeki bilgilendir-

me d›fl›nda bizde kay›tl› olan müflterileri-

mizin e-posta adreslerine ayr›ca bilgilen-

dirme yaz›s› gönderdik.  Bunun yan› s›ra

bilgilendirilme ihtiyac› hisseden tüm Koç-

bank bireysel ve kurumsal müflterilerinin

ça¤r›lar›na hemen cevap veriyoruz.

YTL konusunda de¤ifltirilmesi gereken sis-
temler aras›nda belki de en önemlilerinden
biri de otomatik para çekme makineleri.
ATM’ler konusunda çal›flmalar›n›z ne du-
rumda?
Internet bankac›l›¤›, telefonla bankac›l›k,

POS gibi ATM de bizim için müflterimize

hizmet götürdü¤ümüz ayr› bir da¤›t›m

kanal›. Programlar›n›n YTL’ye uyarlan-

mas›, çal›flanlar›n e¤itimleri ve tabii ki

kullan›c›lar›n, yani müflterilerin bilgilendi-

rilmesi gibi çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Bunun yan› s›ra banka içi kullan›mda

hizmet vermek üzere baflka yenilikleri de

dikkate almak zorunday›z; mesela para

sayma makineleri de çok önemli. Çünkü

YTL ile bozuk paralar hayat›m›zda önem

kazanacak. Art›k bozuk paralar da sirkü-

lasyona girecek ve tüm sistemlerin, elekt-

ronik cihazlar›n bozuk demir paralar› ta-

n›mas› gerekecek.  

1 Ocak 2005 sabah› bankac›l›k ifllemlerin-
de herhangi bir sorun yaflanacak m›? Böyle
bir sorunun yaflanmamas› için finans sektö-
rünün haz›rl›¤› sizce yeterli mi?
Bu operasyona sadece Koçbank’›n haz›r

olmas› yetmiyor; tüm bankalar›n, ayn›

görevi gören iflletmelerin, kurumlar›n,

hükümet dairelerinin vd. haz›r olmas› ge-

rekiyor. Biz de çal›flmalar›m›z› bu ortak

payda alt›nda yürütüyoruz. Bütün Koç-

bank müflterileri varl›k ekstrelerini iste-

dikleri anda alabilmektedirler. Tüm müfl-

terilerimiz o an itibar› ile ne kadar borç/

alacak kayd› oldu¤unu, detay olarak tüm

ürünlerini, vadeli vadesiz hesap bakiyele-

rini vb. internet üzerinden e-koçbank’a

girmek sureti ile alabilece¤i gibi, isterse

bizzat flubeye giderek an›nda alabilmek-

tedir. Zaten günlük olarak elektronik or-

tamda ald›¤›m›z tüm bilgilerin kopyas›n›

31 Aral›k gecesi YTL dönüflümü öncesi

de al›p ayr›ca muhafaza edece¤iz. Böyle-

likle çift tarafl› kontrol imkân›m›z olacak.

‹flimiz zor de¤il, sadece çok. 

Koç Toplulu¤u’nda yer alan di¤er flirketler
için nas›l çal›flmalar yürütüyorsunuz?
Koç Toplulu¤u’ndan olsun olmas›n, tüm

müflterilerimiz için çal›fl›yoruz. Her firma-

n›n üzerine düflen görevleri var ve herkes

bunu senkronize olarak yürütüyor. Birbi-

rimizi YTL konusundaki çal›flmalarda ta-

mamlamal›y›z; sadece Koç Toplulu¤u flir-

ketleri de¤il tüm bankalar ve firmalar bir-

birlerini tamamlamak, yard›ma koflmak

zorunda. Tüm flirketler Holding koordi-

nasyonunda konu ile ilgili aktif bilgi pay-

lafl›m›nda bulunmakta, gereken noktalar-

da KoçSistem’in de katk›lar›yla teknik so-

runlara çözümler üretmektedirler. Bunu

yapmayanlar› veya yapmayacak olanlar›

zor günler bekliyor diyebilirim. Çok çal›-

fl›yoruz, çünkü Koç isminin anlam› bizim

ve tüm dünya için çok önemli.
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Türkiye’nin en büyük otomobil fuar› Au-

to Show 2004, otomobilseverlerle bu-

lufltu. ‹stanbul CNR Fuar Merkezi’nde

düzenlenen fuara 100’ün üzerinde firma

kat›ld›. Yaklafl›k 500 bin kiflinin ziyaret

etti¤i fuar›n bu y›l onuncusu düzenlendi.

Otomotiv sektörünün büyümesini de te-

tikleyen Auto Show Fuar›, ilk kez organi-

ze edildi¤i 1993 senesinde 10 bin metre-

karelik bir alanda 24 otomobil markas›n›

buluflturmufltu. Aradan geçen 10 y›lda

hem fuar hem de Türk otomotiv sektörü

büyürken, bu y›l Auto Show’a 100’ün

üzerinde firma ve 33 otomobil markas›

kat›ld›. 

Yeni Ford Focus Fuarda
Ford Otosan, Auto Show 2004’te halen

Türkiye'de sat›flta olan tüm ürünlerini ve

2005 y›l› içerisinde sat›fla sunulacak olan

yeni Ford Focus’u sergiledi. Türkiye’de

ilk kez sergilenen yeni Ford Focus’un ya-

n› s›ra yine yeni Focus ailesinin bir üye-

si olan Focus C-Max ve mevcut Ford Fi-

esta, Ford Fusion, Ford Focus, Ford

Mondeo ve Ford Otosan’›n ticari araç

platformunda üretilen özel kullan›ma yö-

nelik Ford Transit Connect ve Ford Tran-

sit modelleri de ziyaretçilerle bulufltu. Pi-

yasaya sürüldü¤ünden bu yana geçen al-

t› y›lda 4 milyondan fazla satan Focus'un

yeni hali ve yeni Focus’un tasar›mc›s›

Murat Güler de Auto Show’da otomobil

tutkunlar›yla bir aradayd›. 

Autoshow’da Fiat ve
Alfa Romeo Fark Yaratt›
Cenevre Otomobil Fuar›’nda y›ld›z› par-

layan ve otomobil fuarlar›n›n vazgeçil-

mez ismi olan Emilie Boiron Auto

Show’da Fiat stand›ndayd›. Fiat’›n k›sa

bir süre önce lansman›n› yapt›¤› Fiat

Idea’y› tan›tan Boiron otomobilseverler-

den büyük ilgi gördü. 1836 metrekareye

yay›lan Fiat stand›nda toplam 34 araç

sergilendi. Standda, Idea’n›n d›fl›nda

Panda 4x4 ve Stilo Schumacher gibi yeni

modeller de yer ald›. Dünyada bir küçük

s›n›f otomobilde ilk kez kullan›lan 4x4

teknolojisi, 2004 y›l›n›n otomobili Panda

ile ziyaretçilere sunuldu. Stilo Schumac-

her ise Ferrari’nin Formula 1’de kazand›-

¤› baflar›lar› kutlamak ve flampiyon pilot

Schumacher’i tebrik etmek amac›yla üre-

tilmifl sportif bir seri. Fuarda ayr›ca, ülke

ekonomisinin ihracat lokomotifi Fiat

Doblò, Avrupa’da sat›fl rekorlar› k›ran Fi-

at Punto ve ifl dünyas›nda kariyer sahibi

yöneticiler için özel haz›rlanan Fiat Ma-

rea VIP de sergilendi.

K›rm›z› rengin hakim oldu¤u 825 metre-

karelik Alfa Romeo stand› ise marka ru-

hununun en önemli yap›tafllar› olan ta-

sar›m ve tutkuya övgü niteli¤indeydi.

‹talyan esteti¤ini yans›tan Alfa Ro-

meo’nun fuardaki en büyük kozlar›ndan

biri Alfa 147 modelinin yeni versiyonu

oldu. Dünya lansman› geçti¤imiz günler-

de Paris Otomobil Fuar›’nda yap›lan ye-

ni Alfa 147 ünlü ‹talyan tasar›mc› Giugi-

aro taraf›ndan gelifltirildi. Yeni 147 ile

birlikte Alfa 156’n›n 2.0 litrelik Selespeed

modeli ve Alfa 166 Sportronic versiyonu

otomobilseverlere sunuldu. H›z ve este-

tik tutkunu otomobilseverler ise kuflku-

suz en çok Alfa GT ve Alfa WTCC ile il-

gilendiler.

Ülkemizin en 
büyük otomobil 

fuar› Auto Show, 
19-29 Kas›m 

tarihleri aras›nda
‹stanbul’da

gerçeklefltirildi. 
Pek çok otomobil

markas›n›n boy
gösterdi¤i fuarda

Ford, Fiat ve 
Alfa Romeo

markalar›na büyük
bir ilgi vard›

Türkiye’nin En Büyük
Otomobil fiovu

Emilie Boiron
Fiat stand›ndayd›
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Birmot’tan 
Tasarruf 
Ö¤ütleri

Akaryak›ta 
s›k s›k yap›lan 

zamlar  
otomobil kullanc›lar›n›n s›k›nt›l› 

zamanlar yaflamas›na neden oluyor. Ancak
belirli kurallar uygulan›nca masraflar›n
azalt›lmas› mümkün. Birmot taraf›ndan
haz›rlanan el kitapç›¤›nda yer alan püf 

noktalar› ise bu konuda 
yol gösterici
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Son y›llarda sürekli artan akaryak›t fiyat-

lar›yla otomobil kullan›c›lar›n›n zor gün-

ler yaflad›klar› bir gerçek. Ancak otomo-

bil sahipleri, belirli kurallar› uygulad›klar›

takdirde masraflar›n› azaltabiliyorlar. Bir-

mot’un bu konuda haz›rlad›¤› el kitapç›-

¤›nda yer alan öneriler otomobillerin

masraflar›n› büyük ölçüde azaltmaya yö-

nelik püf noktalar› içeriyor. El kitapç›¤›n-

da yer alan öneriler, uyguland›¤› takdirde

otomobile yap›lan masraflar %25 azalt›la-

biliyor. Bu öneriler aras›nda çelik jant

kullanmamaktan, ya¤murlu havalarda

trafi¤e ç›kmamaya kadar bir dizi önlem

bulunuyor. Çelik jant kullan›lan otomo-

biller di¤er araçlardan %3 fazla yak›t tü-

ketirken, motoru da zorlad›¤›ndan ek

masraflar da açabiliyor. Ayr›ca ya¤murlu

havalarda trafi¤e ç›k›lmas› halinde, trafi-

¤in aksamas› nedeniyle s›k s›k durup

kalkmalar yüzünden yak›t tüketiminin ar-

taca¤› ve yerin kaygan olmas›ndan kay-

naklanan maddi hasarl› kazalar›n olabile-

ce¤i uyar›s›nda bulunuluyor.

• Otomobile ek bagaj konulmas› yak›t

masraf›n› art›r›yor, tekerlekler y›pran›yor.

• Kaliteli ve servis taraf›ndan önerilen

ya¤lar› kullan›n. Kötü ya¤lar motorun

çal›flmas› s›ras›nda sürtünmeye yol aç›p

motor parçalar›na zarar verebilir.

• Her yerden ve çeflitli türlerde yak›t al-

mamak gerekiyor. Motorun performans›

olumsuz etkilenir.

• ‹lk kalk›fl an›nda ani hareketten kaç›-

n›n. Afl›r› derecede gaza yüklenmek ya-

k›t tüketimini art›rarak motoru zorlar ve

ayn› zamanda lastikleri de afl›nd›r›r.

• Otomobili amac› d›fl›nda kullanmay›n.

Afl›r› yük, yak›t tüketimini art›rd›¤› gibi

fren balatalar›nda da ›s›nmaya ve sür-

tünmeye neden olup arac›n durma h›z›-

n› düflürür.

• Kullan›lan lastik türlerine özen gösteril-

meli. Kar lasti¤i ve çivili lastik ile genifl

lastikler hem sürtünmeyi art›r›yor, hem

de fazla yak›t tüketimine yol aç›yor.

• Vites de¤ifltirirken ara gaz ve gere¤in-

den fazla gaz vermeyin. Çünkü fazla gaz

yak›t tüketimini art›r›r.

• Arac›n lastik havas›n› iyi ayarlay›n. Az›

da zarar ço¤u da; ayars›z hava hem las-

ti¤in çabuk y›pranmas›na yol açar, hem

de arac›n takla atarak hasar görmesine

neden olabilir.

• Sabahlar› araca binmeden lastikleri

kontrol edin. Patlak lastikle yola ç›kmak

tekerle¤e zarar verir.

• Arac›n›z›n paslanmas›n› istemiyorsan›z

s›k y›kamay›n›z. Y›kad›¤›n›z zamanlarda

ise kaputun çizilip paslanmamas› için

f›rça kullanmay›n›z.

• Çamurlu ve tozlu yerlerden geçtikten

sonra arac›n›z›n alt›n› muhakkak y›kat›n.

Toz ve çamur araçta hem fazla bir a¤›r-

l›¤a neden olarak yak›t tüketimini art›r›r,

hem de arac›n alt›n› çürütür.

• Arac›n radyatörü çok önemli; s›k s›k

kontrol edilmeli; büyük masraflara ne-

den olabilir.
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‹spanya’daki satranç olimpiyatlar›na git-
meden önce böyle bir baflar› kazanaca¤›n›-
z› düflünüyor muydun?
Ben 1998 y›l›ndan beri yurtd›fl›nda turnu-

valara kat›l›yorum. ‹spanya’dan önce çok

kötü turnuvalar oynuyordum. Aç›kças›

akl›m›n ucundan bile geçmiyordu. “Aca-

ba b›rakay›m m›?” diye düflünmeye bafl-

lam›flt›m. Bu baflar› çok iyi oldu. Önceki

turnuvalarda çok çal›flmam›flt›m; bunun

etkisi tabii ki kötü oldu ama ‹spanya’da-

ki olimpiyatlara çok çal›flt›m. Milli tak›m-

da oldu¤um için hem kendim hem de

milli tak›m için oynad›m. Bu farkl› bir

duygu. Ortam da iyi olunca baflar› geldi.

Ülkemize satrançta WFM unvan› kazand›r-
d›n. Bu unvan› da aç›klayarak bize hedefle-
rinden bahsedebilir misin?
Satranç Olimpiyatlar›’nda %69 perfor-

mans yaparsan›z bu unvan› al›yorsunuz.

Ben %75’lik bir perfonmans ile bu unva-

n› ald›m. Bu doktor olmak gibi bir fley.

Ben bu unvanla doktor oldum ve gide-

rek daha üst seviyelerdeki unvanlar için

yolunuz aç›l›yor. Belli bir baflar› yüzdesi-

ni yakalarsan›z WIM ve WGM gibi daha

üst seviyelerdeki unvanlara sahip olabili-

yorsunuz. 

Turnuvalara bak›ld›¤›nda hep erkekleri gö-
rüyoruz; sence neden?
Bence bayanlar biraz sab›rs›z. Satranç

tahtas›n›n bafl›na oturup saatlerce zaman

ay›rm›yorlar, sanki çabuk s›k›l›yorlar gibi

geliyor. Baz› turnuvalarda erkekler daha

baflar›l› oldu¤u için bayanlar ile erkekler

ayr› yar›flabiliyor. Birlikte yar›flt›klar› da

oluyor tabii ki. 

14-31 Ekim tarihleri aras›nda ‹spanya’da yap›lan Satranç

Olimpiyatlar›’nda milli tak›mda yer alan Asl› Bayrak

büyük bir baflar› elde etti. Vehbi Koç Vakf› Koç Özel

Lisesi onuncu s›n›f ö¤rencisi olan Asl› Bayrak, satranç

sporu ve elde etti¤i baflar›larla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›

15 Yafl›nda Bir Usta

“Asl› Hem Yetenekli, 
Hem de Çal›flkan”
Baz› aileler kendilerine göre tatil progra-

m› yaparken Asl›’n›n ailesi turnuvalara

göre program yapt›. Bu aç›dan Asl›’n›n

çok flansl› oldu¤unu söyleyebilirim. Asl›

sadece yetenekli de¤il, ayn› zamanda iyi

de çal›flan bir sporcuydu.

Emekli Matematik Ö¤retmeni Savran Tekeli

Gambit Santranç Merkezi 

Yöneticisi / Asl›’n›n ilk hocas›

“Özel Bir Program›n Zaferi”
Asl› büyük bir yetenek çünkü altyap›s›

çok kuvvetli. Geçen y›l Koç Özel Lisesi

ile iletiflime geçtik. Oldukça iyi bir yol al-

d›k. Koç Özel Lisesi Müdürü Bay

Chandler da yard›mc› ve dinleyici oldu.

Önünde zor y›llar›n oldu¤unu da söyle-

meliyim. Asl›’n›n iyi bir hocayla çok par-

lak bir gelece¤i oldu¤una inan›yorum. 

Ali Nihat Yaz›c› 

Türkiye Satranç Federasyonu Baflkan›

“Gurur Duyuyorum”
Asl›’n›n ilk baflar›lar›n› iflitti¤imde inan›l-

maz bir gurur duydum. Benim gözlemle-

di¤im kadar›yla Asl› gibi bir genci des-

teklemesi sadece Koç Toplulu¤u’ndan

beklenirdi diye düflünüyorum. Satranç

gibi elit bir spora destek verilmesi çok

olumlu bir davran›fl. Ama sadece Asl› de-

¤il satranca yetenekli di¤er çocuklara da

destek verilmesi gerekiyor.

Semih Bayrak Asl›’n›n Babas›
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Son dönemlerde hareketlenen otomotiv piyasas›nda Fiat, yeni modeli Idea’y› sat›fla

sundu. Çok amaçl› araç (MPV) segmentinde oldukça iddial› bir model olan Idea

gerek tasar›m›, gerek ekonomikli¤i ve gerekse performans›yla dikkat çekiyor

K›flk›rt›c› Fiat Idea Türkiye’de

F
Fiat’›n çok amaçl› (MPV) modeli Idea,

31.4 milyar TL’den bafllayan fiyatlarla

Türkiye’de sat›fla sunuldu. Fiat Idea’n›n

Türkiye tan›t›m›, Tofafl Ticari Grup Di-

rektörü Müfit Ataseven ile Pazarlama ve

Ürün Direktörü Marco Napodano’nun

kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s›yla yap›ld›.

Ataseven, her yeni ürün tan›t›m›n›n ken-

dileri için bir do¤um sanc›s› oldu¤unu

belirterek, “Yeni bir bebe¤i kuca¤›m›za

al›p büyütmeye çal›fl›yoruz” dedi.

Müfit Ataseven, pazar dinamizminin her

geçen gün artt›¤›n› söyledi. Ataseven, Fi-

at Idea’n›n bu y›l ç›kard›klar› dördüncü

ürün oldu¤una iflaret ederek, “Bundan

sonra Türkiye’deki Fiat serüveni, çok ya-

l›n flekilde markaya odaklanarak, ürün

gam›n› gelifltirerek, çok daha güçlü bir

yap›ya do¤ru flekillenecektir” diye ko-

nufltu. Günlük hayatta “‹talyan atefli”,

“Ateflli Panda” gibi kavramlar›n yerleflti-

¤ini ifade eden Ataseven, “Bugün k›flk›r-

t›c› Idea ile tan›fl›yoruz. Idea’n›n Türkiye

pazar›nda büyük ilgi çekece¤ini ummak-

tay›z” diye konufltu.

Fiyat›yla Çok Rekabetçi   
Tofafl Pazarlama ve Ürün Direktörü Mar-

co Napodano kat›l›mc›lara Fiat Idea’n›n

özellikleri pazara iliflkin bilgi verdi. Avru-

pa’da kompakt otomobil pazar›n›n yeni

oldu¤unu belirten Napodano, son üç y›l-

da pazar›n %1.4’ten %3.6’ya ç›kt›¤›n› bil-



23

ile
tifl

im

yönlü bir otomobil olma özelli¤ini tafl›-

yor. Fiat Idea, %27’si cam olan yüzeyi ile

ayd›nl›k ve ferahl›k duygusunu en üst

düzeyde yaflat›yor. Otomobilin ergono-

mik iç tasar›m›nda konfor ve esteti¤in ya-

n› s›ra, ifllevsellik ve rahatl›k ön planda

tutulmufl. 32 farkl› konuma getirilebilen

koltuklar›yla Fiat Idea, hayat› kolaylaflt›r-

may› amaçl›yor.

Fiat Idea; “Konfor”, “Güvenlik” ve “Stil

Paketi” olarak adland›r›lan üç ayr› zengin

donan›m paketi de sunuyor. En ileri ak-

tif ve pasif güvenlik sistemlerine sahip

olan Fiat Idea’da, ABS+EBD elektronik

fren güç da¤›l›m›, sürücü ve yolcu ön ha-

vayast›klar›, aktif gergili ön emniyet ke-

merleri, FPS yang›n önleme sistemi ve 2.

nesil Fiat Code immobilizer gibi özellik-

ler standart olarak bulunuyor. Sürücü ve

yolcu yan havayast›klar›, perde havayas-

t›klar›, ASR otomatik çekifl kontrolü, MSR

motor fren torku destekleyici, HBA panik

fren destek sistemi, ESP elektronik stabi-

lite program›, Hillholder yokufl yukar›

kalk›fl deste¤i gibi geliflmifl özellikler de

güvenlik paketinde sunuluyor. 

Fiat Idea’n›n bu özelliklerinin yönetilebil-

mesi için arac›n elektronik kontrol ünite-

si taraf›ndan kumanda edilen geliflmifl bir

“sinir sistemi” bulunuyor. Idea’daki sen-

sörlerden yay›lan sinyalleri alg›layan bu

elektronik kontrol ünitesi, verilere ba¤l›

olarak hangi mekanizmalar›n devreye

girmesi gerekti¤ine karar veriyor.

Fiat Idea, 1.4 16V Dynamic benzinli ve

1.3 Multijet Dynamic dizel versiyonlar› ile

kullan›c›lar›n, konfor, stil ve düflük kulla-

n›m gideri ihtiyaçlar›na cevap veriyor. 1.3

Multijet motorlu Fiat Idea, 100 kilometre-

de ortalama olarak  5.1 litre yak›t tüketir-

ken, 1.4 16 V versiyonu 100 kilometrede

6.6 litre harc›yor. Tüketiciler Fiat Idea’ya

31 milyar 400 milyon TL’den bafllayan fi-

yatlarla sahip olabilecekler.dirdi. Napodano, Türkiye’deki pazar›n

ise iki y›l içinde toplam pazar›n %2.4’üne

ulaflt›¤›na dikkat çekerek, 2005’te bu pa-

y›n %3’e ç›kmas›n› öngördüklerini kay-

detti.

Kompakt MPV’nin klasik flehir arabalar›-

na göre daha fazla iç hacim sa¤lad›¤›n›,

kullan›fl›n›n daha kolay oldu¤unu belir-

ten Napodano, bu otomobilleri çal›flan

kad›nlar, gençler ve 30-39 yafl aras› kon-

for ve iç hacme önem veren kiflilerin ter-

cih etti¤ini söyledi. 

Yüzde Yüz ‹talyan Stili
Modelin ad› “IDEA”y› oluflturan her bir

harf, arac›n felsefesini tan›mlayan temel

kriterleri simgeliyor: Ak›l (Intelligence),

tasar›m (Design), heyecan (Emotion) ve

mimari (Architecture). Fiat Idea’n›n sun-

du¤u sürüfl rahatl›¤›, genifl bagaj hacmi,

ferah iç mekân ve yumuflak hatl› tasar›m,

özellikle gençlerin, kad›nlar›n ve büyü-

yen ailelerin tercih ettikleri bir model ol-

mas›n› sa¤l›yor. Fiat Idea, yarat›c› çözüm-

lerle, aile, ifl hayat› ve hobiler için çok

Yüzde 100 Gökyüzü: Skydome
Fiat’›n yeni modeli, araç içindeki haya-
ta yeni bir anlam katan ve segment
için gerçekten yenilik teflkil eden bü-
yük boyutlarda bir aç›l›r tavan dona-
n›m›na (Skydome) sahip olabiliyor. Bu
en yeni jenerasyon sistem, arac›n ta-
van›n›n %70’ini kaplayan, biri hare-
ketli, di¤eri sabit iki adet cam parça-
dan ve arac›n arka bölümüne do¤ru
ba¤›ms›z kayabilen iki adet günefllik
parças›ndan olufluyor. 
Fiat Idea kapal› bir araç görünümün-
den bir anda kristal tavanl› veya aç›-
l›r tavan› sayesinde cabrio araç hissi
veren bir görünüme geçebiliyor. E¤er
“plen air” türünde bir otomobil içeri-
sinde seyahat etmek ve “gökyüzünde
bir pencere” keyfini sürmek istiyorsa-
n›z, öndeki caml› bölüm ve günefllikle-
rin, k›saca tüm tavan›n aç›lmas› için

sadece yedi saniye yetiyor. ‹stendi¤i
takdirde ön parçay› k›smi olarak aç-
mak için, tavan lambas›n›n üzerinde
bulunan dü¤meye basmak yeterli.
Skydome tavan herhangi bir engel ile
karfl›laflt›¤›nda cam›n hareketini de-
¤ifltiren s›k›flmay› önleyici bir sisteme
de sahip.

Fiat Idea’n›n reklam
y›ld›z› George Clooney.
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Türkiye’de birçok kablosuz eriflim hiz-

metini sa¤layan Koç.net; deneyim, tek-

nolojik birikim ve üstün altyap› özellikle-

rini Metro City’nin nezih ve müflteri

odakl› politikas›yla birlefltirerek, Türki-

ye’de böyle bir sistemin al›flverifl merke-

zinde uygulanmas› konusunda bir ilke

imza att›. Metro City yöneticileri, daima

müflteriye daha fazlas›n› ve daha kaliteli-

sini sunma hedefiyle yola ç›kt›klar›n› ve

bu konunun en tecrübelisi, kalitesi, h›z›

ve baflar›s› kuflku götürmez olan

Koç.net’le çal›flman›n büyük bir avantaj

oldu¤unu belirttiler.

Koç.net iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen sistem

sayesinde Metro City müflterileri de art›k

gittikçe yayg›nlaflan kablosuz internet sis-

teminden ücretsiz olarak yararlanabile-

cek. Yemek kat›ndaki yaklafl›k 30 resto-

ran›n yan› s›ra City Brasserie, K Zone ve

Gourmet Cafe gibi mekânlarda hizmete

giren sistem, merkez kapanana kadar

802.11b teknolojisi ile kurulan altyap›y›

kullanarak internete zahmetsizce girebil-

me olana¤› sa¤layacak. Müflterilerinin ra-

hat›n› ve ifllerini keyifli ortamlarda yap-

malar›n› sa¤lamak amac›yla bu sisteme

dahil olan kafelerden biri de Gloria Je-

an’s’. Cafe’nin Bebek, Beyo¤lu, Metro

City ve Atatürk Havaliman›’ndaki flubele-

rinde isteyen herkes bu keyfi yaflayabili-

yor. Ayr›ca, Parkorman da müflterilerine

bu hizmeti uzun zamand›r sunan mekân-

lar aras›nda. 

Koç.net bu hizmeti daha önce de Koç

Toplulu¤u’na ba¤l› Divan Oteli, Divan

Kalam›fl ve Divan Palmira’da devreye

sokmufltu. Bunun yan› s›ra Koç Holding

toplant› odalar›nda da kurulan sistem ile,

sadece Holding çal›flanlar› de¤il, Koç

Toplulu¤u flirketlerinden gelen misafirler

de bu alanlarda kablosuz internet erifli-

minden yararlanabiliyor. Bir de Ford

Otosan Kocaeli Fabrikas›’nda bulunan 75

bin metrekarelik montaj alan› ile 3650

metrekarelik Genel Müdürlük binas›na

“access point”ler kullan›larak kablosuz

network kurulumu gerçeklefltirildi. Bu

sayede montaj s›ras›nda tüm sistemler

kablosuz olarak alg›lan›yor ve fabrika içi

mobilite sa¤lanm›fl oluyor.

Bütün Dünyada Kullan›l›yor
Metro City’de bu hizmeti kuran Koç.net

Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Akar-

ca da uluslararas› alanda kabul edilen

standartlara sahip internet eriflimini Met-

ro City gibi bir merkezde ziyaretçilerin

hizmetine sunmaktan büyük gurur duy-

duklar›n› dile getirerek sözlerine flöyle

devam etti: “Bu uygulamalar›n dünya ve

Türkiye’de kapal› alanlarda, flirket içle-

rinde ve kampus ortam›nda örneklerine

rastlan›yor. Ancak, bu proje, kablosuz in-

ternet uygulamas›n›n al›flverifl merkezin-

de yap›lan Türkiye’deki ilk örne¤i oldu.

Türkiye’de ço¤unlukla müflterilerine ve-

ya çal›flanlar›na katma de¤er sa¤lamak is-

teyen firmalar taraf›ndan tercih ediliyor.

Bu tür hizmetlerin tan›t›m›n›n ve uygula-

malar›n›n artmas› ile kiflilerin kullan›m›-

n›n artmas›n› bekliyoruz. Dünyada ise

New York, Londra ve Paris gibi büyük

flehirlerde benzer çapta uygulamalar ha-

yata geçmifl durumda. Özellikle Ameri-

ka’da oldukça yayg›n olarak görülen bu

teknolojiler ülkemizde 2003 y›l›ndan bu

yana daha yo¤un olarak kullan›l›yor.”

Sistemi kullanmak isteyenlerin bilgisayar-

lar›n›n kablosuz eriflime uygun olmas›,

uygun olmayan bilgisayarlar sahiplerinin

ise cihazlar›na kablosuz eriflim kart›

-“wireless card”- takt›rmalar› h›zl› bir fle-

kilde Metro City’nin s›cak ortam›nda in-

ternete ba¤lanmalar› için yeterli olacak. 

fiirketlerin e-ifl altyap›s› ihtiyaçlar›na

anahtar teslim hizmet ve katma de¤erli

çözümler sunan Koç.net yetkilileri, müfl-

terilerinin dinlenme alanlar›nda bu hiz-

metleri sürdüreceklerini ve bu sistemin

istenilirse evlerde ve iflyerlerinde de kab-

lolar yerine radyo dalgalar› kullan›larak

kurulabilece¤ini belirttiler.

Türkiye’nin en güçlü özel telekomünikasyon firmas› olma vizyonuyla çal›flmalar›n›

sürdüren Koç.net’ten bir yenilik daha geldi. ‹stanbul’un en büyük ve en ça¤dafl al›flverifl

merkezlerinden biri olan Metro City iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen çal›flma çerçevesinde

art›k internette sörf yapmak için eve kapanmak gerekmeyecek

K›sa Bir ‹nternet Molas›
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Sezonu ve geçmiflten bugüne Ford Rallye
Sport Turkey tak›m›n› de¤erlendirerek bafl-
layal›m isterseniz. 
Biz Ford Rallye Sport Turkey olarak

1998 senesinde kurulmufl ve o y›ldan

bugüne hedeflerimizi büyüterek, grafi¤i-

mizi de yükselterek gelmifl bir tak›m›z.

Tak›mda 1998 senesinde 25 sene aktif

sporculuk yapm›fl ve bunun 23 senesin-

de Ford kullanm›fl bir Türkiye fiampiyo-

nas› pilot olarak direktörlük görevini al-

d›m. Ford tak›m› beni destekleyerek

do¤du. 1999 senesinde tak›mdaki yükün

artmas›yla ben aktif sporculu¤u b›rakt›m,

kulland›¤›m Ford Escort WRC’den inerek

tak›m yöneticili¤ine soyundum. 1999 ve

2000 seneleri Ford Rallye Sport Tur-

key’in en büyüdü¤ü senelerdi. 2000 se-

nesinde ayn› anda 17 tane otomobil ya-

r›flt›r›yorduk ve o sene Türkiye Markalar

fiampiyonu olarak ilk önemli baflar›m›z›

elde ettik. Zaten o seneden sonra Türki-

ye’de fabrika tak›mlar› bu ifle çok daha

fazla ilgi gösterir oldu ve de markalar

flampiyonas› daha önemli hale geldi. Bu-

gün Türkiye’de alt› tane fabrika tak›m› li-

sansl› olarak yar›fl›yor. Bu bizim att›¤›m›z

tohumlar›n yeflerdi¤ini gösterir. O gün-

lerden bu günlere, genç pilotlara yat›r›m

yaparak Ford K Challenge gibi Türki-

ye’de ilk defa rallilerde yap›lan yüksek

marka kupas›n› Türkiye’ye kazand›rarak,

daha sonra Focus Kit Car gibi ilk defa

yüzde yüz Türkiye’de gelifltirilmifl bir ral-

li otomobilini parkurlarda yar›flt›r›p daha

sonra da onu flampiyon bir otomobil ha-

line getirerek bir sürü yenili¤e imza att›k.

2004 sezonunda elde edilen baflar› kesin-
likle tesadüf olmamal›. Ama tüm yar›fllar›
birinci s›rada bitirmek gibi bir hedefiniz
sezon öncesinde var m›yd›?
2004 sezonunda hedefimiz hem “Marka-

Planlanan Bir Baflar›

Motor sporlar›nda bu
y›l tek kelime ile Ford
Rallye Sport Turkey
rüzgâr› esti. 2004
sezonunda hem
“Markalar” hem de
“Pilotlar
fiampiyonlu¤u”na
ulaflan Ford Rallye
Sport Turkey’in
tak›m›n›n Direktörü
Serdar Bostanc› ile
baflar›lar›n›n s›rlar›n›
ve karfl›laflt›klar›
zorluklar› konufltuk

Serdar 
Bostanc›
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lar fiampiyonu” olmak hem de “Türkiye

Ralli fiampiyonu” olmakt›. Bunu yapar-

ken de kat›ld›¤›m›z tüm yar›fllar› kazan-

mak istiyorduk. Sene bafl›nda tüm strate-

jilerimizi bunu hedefleyerek yapt›k. Ta-

bii genç pilot yetifltirmekten ve otomobil

sporlar› altyap›s›na hizmet etmekten de

vazgeçmiyorduk. 2004 y›l›nda Ford Rall-

ye Sport Turkey olarak OPET ana spon-

sorlu¤unda üç otomobille yar›flt›k. ‹ki ta-

ne Focus WRC ve bir tane de tamamen

Türkiye’de gelifltirdi¤imiz Focus Kit Car.

Sezon bafl›nda çizmifl oldu¤umuz hedef-

lerin hepsine ulaflm›fl olarak görüyoruz

kendimizi. Kat›ld›¤›m›z tüm rallileri ka-

zand›k, Focus WRC’nin sa¤laml›¤›n› ve

ne kadar h›zl› bir otomobil oldu¤unu is-

pat ettik. Buna paralel olarak Türkiye

Ralli fiampiyonlu¤u’nu kazand›k. Türki-

ye Markalar fiampiyonu olarak sezonu

kapatt›k. Sezon bafl›ndaki hedeflerimizin

hepsine ulaflt›k. Bununla beraber bizim

için sportif aç›dan çok önemli olan, çok

arzu etti¤imiz baflka bir baflar› da elde et-

tik. Dünya Ralli fiampiyonas›’n›n bir aya-

¤› olan “Rallye of Turkey”de ilk ona gir-

meyi hedefliyorduk. Tüm haz›rl›klar›m›z›

ilk ona girmek için yapm›flt›k ve Serkan

Yaz›c› bu yar›fl› Focus WRC ile doku-

zuncu olarak bitirdi. Türkiye’de ilk defa

böyle bir fley oluyor ve yak›n gelecekte

de bir daha olur mu bilmiyorum.

Yurd›fl›nda yar›flm›fl ve dereceler alm›fl bir
pilotsunuz. Gerek parkur aç›s›ndan gerek
teknik aç›dan yurd›fl›yla karfl›laflt›rd›¤›n›z-
da Türkiye nerelerde?
Benim yar›flmaya bafllad›¤›m y›llarda

Türkiye’deki otomobil sporlar› dünya-

n›n hatta Balkanlar’›n çok gerisindeydi.

Senelerce b›rak›n ödül kazanmay›, ilk

ona girmekte bile zorland›k. 80’lerde

özellikle Bulgar pilotlar tüm yar›fllar› ka-

zan›yorlard›. Zaman içinde, 80’den son-

ra bu aç›¤› kapatmaya bafllad›k. Ben 90-

91’de Balkanlar’da dört tane yar›fl ka-

zand›m. Bu Türkiye’de bir ilkti. Sonra

di¤er tak›mlar›n kat›lmas›yla devam etti.

Bugün Türkiye’nin Balkanlar’da ezici bir

üstünlü¤ü var. Türkiye’nin Balkanlar’da

kat›l›p kazanamayaca¤› yar›fl yok. Hatta

Avrupa’da bafla güreflecek durumda.

Güçlü ekiplerimiz var. Dünya fiampiyo-

nas› flimdilik uzak bir hedef; dokuzuncu

olmay› bile baflar› olarak görüyoruz.

Ama yak›n gelecekte Dünya fiampiyo-

nas›’nda ilk beflte olabiliriz. Rallinin kal-

binin att›¤› ‹ngiltere, Finlandiya, ‹span-

ya, Fransa, ‹talya hariç, Türkiye de zirve-

yi zorlayacak hale geldi. Hatta organi-

zasyonlar›m›z bu konuda tak›mlar›m›z-

dan daha iddial›. Federasyonun yapt›¤›

Türkiye ve Fiat Rallisi çok önemliydi.

Her iki yar›fl da dünya standartlar›n› ya-

kalad›. Tak›mlar›m›za bakarsak eksikle-

rimiz var ama çok iyi bir geliflim süreci

içindeyiz. E¤er böyle devam ederse zir-

veye oynayabiliriz. ‹ki tane temel eksi¤i-

miz var bence. Biri bas›n›n ilgisizli¤i di-

¤eri de sponsorlar›n ilgisinin azl›¤›. 

Ford Rallye Sport Turkey, sadece yar›fl-
makla kalm›yor, ayn› zamanda genç pilot-
lar›n yetiflmesi için de büyük çaba göste-
riyor. Bu çal›flmalardan bahseder misiniz?
Uzun bir süredir ‹SOK ile birlikte Ford

Renç Koçibey E¤itim Seminerlerini yap›-

yoruz. Bugüne kadar Ford Renç Koçi-

bey E¤itim Seminerleri’nde 1200’e yak›n

yeni genç yetifltirildi ve bunlar›n ço¤u

otomobil sporlar›na kazand›r›ld›. Bu ça-

l›flma bizim Ford Rallye Sport Turkey

olarak gençlere verdi¤imiz önemi gös-

termek ve otomobil sporlar›n›n en bü-

yük ihtiyaçlar›ndan biri olan potansiyel

gençlerin yetifltirilmesine önayak olmak

yönündeydi. Seminerler hâlâ devam

ediyor, büyük bir talep var, her dönem-

de 20-30 bin müracaat oluyor. Bu talep-

ler aras›ndan 300-400 kifliyi seçmekte

zorlan›yoruz ama çok iyi bir organizas-

yon oluyor. 

Tüm tak›mlar pilotlar›n› birinci ve ikinci pi-
lot olarak s›n›fland›r›rken Ford Rallye
Sport Turkey’de böyle bir ayr›m yap›lmad›.
Bu stratejinin amac› neydi?
Biz Serkan Yaz›c› ve Adnan Sar›han gi-

bi iki pilot aras›nda birinci pilot seçimi

yapmamay› tercih ettik. Bu sportif aç›-

dan verilmifl zor bir karard›. Çünkü bir

noktada iki pilotunuzun birbirini k›rmas›

söz konusuydu. Ama biz buna ra¤men

böyle bir karar vermedik, “Kim hak edi-

yorsa o kazans›n” dedik. Bütün sezona

bak›l›nca birincili¤in defalarca el de¤ifltir-

di¤ini görüyoruz. Bu Türkiye’deki oto-

mobilseverlere çok güzel bir mücadele

seyrettirdi. Biz bunu hedefliyorduk. Ge-

len seyirci say›s› artt›, flampiyonluk dü-

¤ümünün çözüldü¤ü Ford Otosan Koca-

eli Rallisi’nde de Türkiye’deki gelmifl

geçmifl en büyük seyirci rekoru k›r›ld›. 

Çok tecrübeli bu iki pilotun yan›nda Focus
Kit Car ile Ya¤›z Avc›-Ersan Alk›r ikilisi ya-
r›flt›. Onlar›n perforfans›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?
Onlar›n performans› bizi çok mutlu etti.

Ya¤›z ileride çok istikbal vaat eden bir

sporcu. Daha çok genç; pilotaj ve teknik

olarak ö¤renece¤i çok fley var. “Rallye of

Turkey” gibi bir ralliyi Türkler klasman›n-

da sekizinci olarak bitirdi. Avrupa fiampi-

yonu bir baban›n o¤lu, genlerinde h›zl›

gitme var. Buna ba¤l› olarak azmi ve oto-

mobil sporlar›na olan sevgisini tecrübey-

le birlefltirirsek uzun vadede Ya¤›z’›n ba-

flar›l› olaca¤›n› düflünüyorum. 

Serdar Bostanc›
Ford Rallye Sport
Turkey
pilotlar›yla
birlikte.
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‹letiflim günümüzde
baflar›y› sa¤layan 
en önemli faktör.
Kurum içi ise kuflku
yok ki iletiflimin en
önce bafllamas›
gereken yer.
‹letiflim konusunda
tan›nm›fl bir yazar
ve SCM’in editörü
Thomas J. Lee,
kurum içi iletiflimde
baflar›ya götüren 
12 yolu s›ral›yor

Her fiey ‹çeride Bafllar

K
Kiminle konuflsan›z kurum içi iletiflimin

yetersizli¤inden flikâyet ediyor. Yönetici-

ler kendilerine ba¤l› olanlar›n görevini

tam olarak yapmad›¤›n›, sorgulamad›¤›n›

söyleyebiliyor, çal›flanlar da üst yöneti-

min iletiflime kapal› oldu¤unu.

fiirket içi iletiflim asl›nda fark›ndal›k ya-

ratmakla oldu¤u kadar sahiplenme duy-

gusuyla da ilgili. Fark›ndal›k yaratmay›,

çal›flanlar›n flirketin durumundan, yürü-

tülen projelerden ve kendi rollerinden

haberdar olmalar› olarak tan›mlayabiliriz.

Bir baflka deyiflle fark›ndal›k, flirketin da-

ha fleffaf olmas›. Oysa sahiplenme, çal›-

flanlar›n kendi yapt›klar› ifllerin/yürüttük-

leri projelerin flirketin genel hedefleri

do¤rultusunda nas›l bir rol oynad›¤›n›

bilmeleri, anlamalar› ve sonuçta kendile-

rini flirketin bir parças› olarak hissetmele-

ri ile ilgili. ‹ç iletiflimde baflar›ya ulaflmay-

la ilgili pek çok farkl› reçete var. Tüm

bunlar› özetleyebilece¤imiz 12 maddeyi

ise afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:

Stratejik Oryantasyon ve 
Zorunluluklar
‹letiflim bir kurumun can damar›d›r. Ku-

rum içi iletiflimin ana amac› çal›flanlar›

organizasyonun niyet ve amaçlar› do¤-

rultusunda motive etmek ve onlara des-

tek sa¤lamak olmal›d›r. Organizasyon

gerçekçi, uygulanabilir ve anlafl›l›r amaç-

lar›n› en çabuk flekilde al›c›ya iletmeli ve

al›c›n›n kabul etmesini sa¤lamal›d›r. Or-

ganizasyonun stratejik öncelikleri, zorun-

luluklar› ve kararlar› olabildi¤ince net ve-

rilmeli, araç ve kapasite bunun için kul-

lan›lmal›d›r.

Bütünlük ve Uyum
‹letiflim her fleyden önce inand›r›c› olma-

l›d›r. ‹nand›r›c›l›¤›n en önemli noktas›

bilginin bütün halinde ve tutarl› olmas›-

d›r. Düflünülenin ve uygulamaya konula-

n›n birbiriyle uyumlu ve uyumun da sü-

rekli olmas› beklenir. ‹letiflimi çökertebi-

lecek en büyük tehlike bu uyumun orta-

dan kalkmas›d›r. Bu nedenle sürekli ola-

rak organizasyonun, düflünce ve aksiyon

aras›ndaki uyumu denetim alt›nda tutma-

s› gerekir.

Sayg› ve Rütbe
‹letiflim karfl›l›kl› sayg› çerçevesinde geli-

flir. Güven iliflkisi, samimiyetin ve sayg›-

n›n bafllad›¤› noktalar›n bilinmesiyle sa¤-

lamlafl›r. Kifliler aras› bu iliflkilerin pekifl-

mesi emir komuta zinciri olarak görülen

kat› yaklafl›m›n zaman içinde erimesine

ve do¤all›k halinde iliflkinin ilerlemesine

neden olur. Organizasyonun baflar›s› ça-

l›flanlar›n tamamen iflbirli¤i halinde, ifle

karfl› heveslerinin artmas› ve bu do¤rul-

tuda emek harcamalar›na ba¤l›d›r. Karfl›-

l›kl› sayg›y› oluflturan do¤ru iletiflim bu

aflamada önemli bir role sahiptir.

Stratejik Bilginin Ak›fl›
Stratejik bilginin düzenli, h›zl› ak›fl› ve

da¤›l›m› organizasyonu güçlendirir. Bu

nedenle organizasyona dair inand›r›c›,

zamanl›, ilgili ve kapsay›c› bilginin siste-

metik ak›fl› sa¤lanmal› ve amaç do¤rultu-

sunda kullan›m› desteklenmelidir. Amaç,

bilginin kayna¤›ndan do¤ru al›c›ya, do¤-

ru flekilde ulaflt›r›lmas›d›r ve bu noktada

kuvvetli bir lider, teknolojinin do¤ru uy-

gulanmas› ve çal›flanlar›n genifl kat›l›m›

ile, deste¤i büyük önem tafl›r.

Aç›kl›k ve Mesaj›n Gücü
Aç›kl›k kusursuz bir iletiflimin olmazsa

olmazlar›ndand›r. Aç›kl›¤›n olmad›¤› bir

iletiflimde karmafla, kay›ts›zl›k ve hatta

kaos bafl gösterir. Bir mesaj ancak aç›k

oldu¤unda, kafalarda soru iflaretleri b›-

rakmad›¤›nda güç kazan›r. Aç›k ve güç-

lü bir mesaj anlam karmaflas›na yol aç-

madan az ama öz kelimelerle oluflturul-

mal›d›r. ‹leriflimin dili çok komplike ol-

mamal›, basit, gündelik ifadeler kullan›l-

mal›d›r. Aç›kl›¤› mesaj›n s›n›rlar›n›n belir-

tilmesiyle ve sorulara cevap verebilme

kapasitesiyle de yak›ndan ilgilidir.

D›fl Perspektif
Bir organizasyonun iletiflimi d›flardan ge-

len beklentilerin fark›nda olmaktan ge-

çer. Her organizasyon do¤al olarak müfl-

terilere, rakiplere ve destekçilere sahiptir.

‹ç iletiflimin ve organizasyonun güçlü ol-

mas› d›flar›n›n, iliflkide bulunulanlar›n

fark›nda olmay› ve onlara karfl› yerine

7
getirilmesi gereken sorumluluklar›n bafla-

r›lmas› ve yap›lmas› gereken hamlelerin

gerçeklefltirilmesiyle de ilgilidir.

Roller ve Sorumluluklar
‹letiflimin performans› organizasyonun

kat›l›mc›lar›n›n enerjisine, iste¤ine ve za-

manlamas›na ba¤l›d›r. Her kat›l›mc› ileti-

flimde bir ya da daha çok role sahiptir.

Tüm kat›l›mc›lar›n rollerinin net ve kesin

olarak tan›mlanmas› gerekmektedir. Or-

ganik bir ba¤ dahilindeki kat›l›mc›lar›n

bu rollerini iyi bilmeleri mesaj al›c› veya

mesaj gönderici rollerine büründüklerin-

de do¤ru ve çabuk hamle yapmalar›na

neden olacakt›r. Ayr›ca sorumluluklar›n

net da¤›l›m› kat›l›mc›lar›n kiminle, ne za-
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mas›, karfl›y› anlamak için entelektüel bir

çaba, diyalog kurma ve tart›flma zemini-

ne haz›r olmakt›r gerçek dinleme. Dinle-

menin yan›nda görsel ve fiziksel olarak

karfl› tarafla iletiflime geçmek anlamay›

ve anlaflmay› daha da olumlu etkiler.

E¤itim ve Destek
Organizasyon kendi hedefleri do¤rultu-

sunda çal›flanlar›ndan beklediklerine ve

çal›flanlar›n›n kapasitelerine göre gerekli

e¤itimi vermelidir. Organizasyonda ve

iletiflimde her kat›l›mc› bütün için vazge-

çilmez özelliklere sahip oldu¤undan ba-

flar› için yeterli ve uygun e¤itimi almal›-

d›r. Bu e¤itim s›ras›nda eriflilebilecek tüm

teknolojik ve uzman yard›mlara aç›k

olunmal›d›r. Zaman›nda ve gerekli e¤iti-

mi almam›fl çal›flandan organizasyonun

beklentisi olmas› hatad›r. 

Yap› ve ‹flleyifl
‹letiflim baflar›ya ulaflmak için bir araçt›r.

Amaç olan baflar›ya ulaflmak; sorumlulu-

¤un do¤ru da¤›t›lmas›na, her kat›l›mc›n›n

bütünün bir parças› oldu¤unu içsellefltir-

mesine, iflbirli¤i için do¤ru metodlar›n

kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Organizasyon içi

da¤›l›m›n dengeli yap›lmas›, merkeze al›-

nacak ya da merkez d›fl› b›rak›lacak kifli

ve konular›n belirlenmesi gerekir.

Ölçüm Sistemleri
Herhangi bir organizasyonda her fleyin

daha önceden tam olarak hesaplanabil-

mesi neredeyse imkâns›zd›r. Yap›lan

planlar›n de¤iflen koflullara uyum sa¤la-

yacak flekilde olmas›, amaçtan sap›lma-

dan de¤iflik araçlar kullanabilecek flekil-

de stratejiler gelifltirilmesi gerekir. Strate-

jiler dikkatli ve uzman kiflilerce oluflturul-

mal›d›r. Bu, organizasyonun her de¤iflik-

likte aksamas›n› engeller ve süreklili¤i

sa¤lar. 

Sürekli Geliflim
Organizasyonun gelece¤i için gelip geçi-

ci amaçlar koymak yerine sürekli geliflimi

sa¤layacak hedefler koymak çok daha

faydal› olacakt›r. Kiflisel ve organizasyo-

nel olarak yap›lan her fley de¤iflim, geli-

flim ve ilerleme hedefli olmal›d›r. Zaman

ve kaynaklar geliflime yönelik amaçlar

do¤rultusunda kullan›lmal›d›r.

Bu yaz› yazar›n›n izni 
al›narak yay›nlanm›flt›r.
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man ve nas›l iliflkiye gireceklerine dair bi-

linçli yaklaflmalar›na yol açar. Sa¤l›kl› bir

iletiflimde do¤ru hamlelerin ödüllendiril-

mesi de önem tafl›r.

Dinleme ve Alg›lamaya Aç›kl›k
‹yi bir iletiflim çok iyi bir dinlemeyi ve an-

lamay› gerektirir. Dinlemenin gerçeklefl-

mesi için al›c›n›n alg›lar›n›n aç›k olmas›

ve mesaj› almaya istekli olmas› gerekir.

‹yi bir dinleme, sessizce söylenenlerin

dinlenmesi de¤ildir, kat›l›mc› olmay› ve

tart›flmay› gerektirir. Dikkatin yo¤unlafl-
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Teknolojide Dev ‹flbirli¤i

Ford Otosan, Arçelik, To-

fafl, Aygaz, DemirDöküm

ile TTGV ve TÜB‹TAK, dün-

yada alternatif yak›t olarak

kullan›lmas› planlanan “yak›t

pili” üretimi için üretim proje-

si imzalad›. Törene; TTGV

ad›na Genel Sekreter Prof.

Dr. Sahir Çörto¤lu,  TÜB‹-

TAK MAM ad›na Baflkan Ön-

der Yetifl, Aygaz ad›na Genel

Müdür Mehmet Ali Neyzi,

Türk DemirDöküm ad›na

Lütfi K›z›ltan, Arçelik ad›na

ATGM yöneticisi Doç. Dr.

Yalç›n Tanes, Tofafl ad›na

Ar-Ge Direktörü Doç. Dr. Or-

han Alankufl ve Ford Oto-

san ad›na Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Ufuk Güçlü kat›ld›. 

Proje Koordinatörü ve Ford

Otosan Araflt›rma Gelifltirme

Koordinatörü Dr. Murat Y›l-

d›r›m, “Yak›t pili piyasas›n›n

büyüklü¤ü birkaç y›l içinde

1-2 milyar Dolar’a, 2015'te

ise araç uygulamalar›n›n yay-

g›nlaflmas›yla 20 milyar Do-

lar’a ç›kacak” dedi. Artan

enerji ihtiyac›n› çevre kirlili-

¤ine yol açmadan karfl›lamak

için temiz ve yenilenebilir

enerji kaynaklar› kullan›m›-

n›n önem kazand›¤›na dik-

kat çeken Y›ld›r›m flöyle de-

vam etti: "Yak›t pilleri yak›t

olarak hidrojen kullanan ve

son y›llarda üzerinde çal›fl›-

lan alternatif teknolojilerden

biridir. Yak›t pilleri yüksek

verimde çal›flan enerji dönü-

flüm sistemleridir.” 

18 ay içinde üretim; hedefle-

diklerini bildiren Y›ld›r›m, al-

ternatif enerji kayna¤› olarak

görülen “yak›t pili teknoloji-

si”nin yak›n gelecekte cep te-

lefonlar›ndan elektronik ev

aletlerine ve otomotiv sektö-

rüne dek çok genifl bir alan-

da kullan›laca¤›n› ve pazar›n

da 20 milyar Dolar’l›k bir bü-

yüklü¤e ulaflaca¤›n› belirtti. 

Uzmanl›k Yetene¤i
Ford Otosan ad›na imza ko-

yan Genel Müdür Yard›mc›s›

Ufuk Güçlü ise “Gelece¤e yö-

nelik teknolojilere birlikte sa-

hip ç›k›yoruz. Bu teknolojiyi

üretecek ekipman ve uzman

yetene¤imiz mevcut “dedi.

Toplant›da yapt›¤› konuflma-

da Aygaz’›n bu proje kapsa-

m›nda hidrojen enerjisinin el-

de edilmesi, tafl›nmas› ve de-

polanmas› konular›nda da bir

araflt›rma yapt›¤›n› belirten

Mehmet Ali Neyzi ise, “bu fle-

kilde yak›t pillerinde kulan›la-

cak olan hidrojen enerjisi zin-

cirini de analiz etmifl olaca-

¤›z” dedi.

Dünyada h›zl› bir geliflme süreci içerisinde olan yak›t pili teknolojisini Türkiye’ye
getirmek amac›yla gelifltirilen projenin ikinci aflamas› olan “Yak›t Pillerinin Yerli
‹mkânlarla Üretilebilmesi” için iflbirli¤ine devam karar› çerçevesinde, 10 Kas›m tarihinde
Divan Oteli’nde bir imza töreni düzenlendi

SEKTÖREL



Pastavilla’dan “Tatl› Rüyalar”
Pastavilla, damak tad›na

önem veren ve de¤iflik tatlar

denemeyi sevenler için birbi-

rinden lezzetli puding çeflitle-

ri haz›rlad›. Pastavilla; “Kakao

Rüyas›”, “Karamel Rüyas›”,

“Meyve Rüyas›”, “Muz Rüya-

s›” ve “Vanilya Rüyas›” çeflit-

leriyle tatl› dünyas›nda bam-

baflka lezzet kap›lar› aç›yor.

Puding pazar›nda bir ilk olan

“Meyve Rüyas›” ise kar›fl›k

meyve içeri¤i ile tatl› düflkün-

lerini cezbediyor. Pastavilla,

yeni puding çeflidi; “Tatl› Rü-

yalar” serisiyle tatl› düflkünle-

rini farkl› lezzetlerle tan›flt›r›-

yor. Pastavilla Pudingler, ayn›

zamanda enerji ve besin de-

¤eri ile sa¤l›¤› ve lezzeti bir-

lefltiren Pastavilla Pudingler,

süt içme al›flkanl›¤› olmayan

çocuklar›n da süt içmelerinin

en tatl› yolu.

Lezzetli, sa¤l›kl› ve do¤al

ürünler sunan Tat, düzenle-

di¤i etkinlikler ile tüketicileri

yeniliklerle tan›flt›rmaya de-

vam ediyor. Tat Karavan›, 16

Ekim-7 Kas›m tarihleri aras›n-

da Konyal› tüketicileri yeni ve

yenilenen ürünleriyle bulufl-

turdu. 

Konyal›lar Tat Karavan›’n› zi-

yaret ederek salçadan yemek

harçlar›na, ketçaptan doma-

tes suyuna, sebze konserve-

lerinden hafllanm›fl ürünlere,

turfludan flarküteri ürünlerine

kadar pek çok lezzet keflfetti.

Kaliteden ödün vermeden

haz›rlanan Tat ürünlerini ta-

dan Konya halk›, promosyon

kampanyas›nda da çeflitli he-

diyeler kazanma flans›na sa-

hip oldu.

Fark Yaratan
“Tat”lar Konya’da

Maret, Pane Harc› ve Köfte

Harc›’ndan sonra yeni ürünle-

ri; Kad›nbudu Köfte, Sucuk

Köfte, Izgara ve Çerkez Tavu-

¤u harçlar› ile tüketicileri

muhteflem tatlar ile tan›flt›r›-

yor. Pratikli¤e düflkün han›m-

lar, bir ilk olarak Çerkez Ta-

vu¤u Harc›’n›n yan› s›ra harç

serisinin yeni çeflitleriyle mut-

fakta yarat›c›l›klar›n› sergile-

yerek sevdikleri için lezzetli

sofralar haz›rlayabilecek. Ye-

ni Maret harçlar, lezzet kokan

p›r›l p›r›l ve alev rengi amba-

lajlar›yla da son derece dikkat

çekici. Ambalajlar›n arka yüz-

lerinde, pratik lezzetler elde

etmek isteyenler için harçlar-

la haz›rlanm›fl yarat›c› tarifler

bulunuyor.

Migros’tan 
“S›f›r” 
Enflasyon
Ramazan döneminde 30 mil-

yona 3 milyon indirim, taksit

ve 2005’e öteleme kampanya-

lar› düzenleyen Migros’ta

Ekim ay›nda raf fiyatlar› üze-

rinden hesaplanan “Migros

enflasyonu” %0 oldu. Rama-

zan kampanyas›nda kasada

ödeme s›ras›nda verilen indi-

rimin tüketiciye yans›mas›

dikkate al›nd›¤›nda, asl›nda

Migros’ta fiyatlar %5 geri git-

mifl oldu. Migros’un alt› ayl›k

konsolide cirosu 1 katrilyon

iken, dokuz ayl›k konsolide

sat›fllar›n›n 1.6 katrilyonu afl-

mas› ve sat›fllar›n› önemli öl-

çüde art›rm›fl olmas› bekleni-

yor. Migros dokuz ay itibariy-

le yurtiçinde reel sat›fllar›n›

%13’ün üzerinde art›r›rken,

yurtd›fl›nda da Dolar baz›nda

%12 civar›nda bir art›fl kaydet-

ti. Migros yurtiçinde m2 bafl›-

na Dolar baz›nda yaklafl›k

%24 sat›fl art›fl› gerçeklefltirdi.

Yurtd›fl›ndaki yat›r›mlar›n›

h›zland›ran Ramstore yeni

ma¤azalar aç›yor. 6 Kas›m’da

Alma Ati’de hizmete giren

Aynabulak Ramstore, orta ge-

lir seviyeli halk›n yaflad›¤› yo-

¤un bir yerleflim biriminde

yer al›yor. 19 Kas›m’da aç›lan

Atakent Ramstore ise üç katl›

al›flverifl merkezinde yer al›-

yor. Kas›m ay› bafl›nda ise

Moskova’da Gulliver Al›flverifl

ve ‹fl Merkezi içinde, flehir

merkezinin güneybat›s›nda

iki yeni Ramstore aç›ld›. 

18 Kas›m’da Sofya’da aç›lan

Ramstore Lozanets ise, yakla-

fl›k 150 bin kiflinin yaflad›¤›

Lozanets semtinin Cherni

Vrah Caddesi üzerinde yer

al›yor. Ma¤azada binlerce g›-

da ve g›da d›fl› ürünle birlik-

te, farkl› bölümlerinin yan› s›-

ra eczane ve sigortac› da bu-

lunuyor.

2004 Sonunda 
Ramstore Ata¤›

Maret’ten 
Pratik 
Lezzetler

Yeni y›lda sevdiklerine birbi-

rinden keyifli ve özel hediye-

leri bir arada sunmak isteyen-

ler, Divan’›n ayr›cal›k yaflatan

y›lbafl› sepetlerini tercih ede-

cek. Divan’›n 13 farkl› hediye

kombinasyonu ile sundu¤u

y›lbafl› sepetleri tüm Divan

Pastaneleri ve Divan Exp-

ress’lerde sat›fla sunulacak.

Her zevke uygun hediyelerin

bulundu¤u sepetlerin fiyatlar›

125 milyon ile 570 milyon Li-

ra aras›nda de¤ifliyor.

Divan’dan
Özel Y›lbafl›
Sepetleri



Sek, internet sitesini de yeni-

ledi. “‹çSek BüyüSek” sefer-

berli¤i ile herkesi süt içmeye

ve e¤lenmeye davet eden

Sek, yenilenen internet site-

sinde de sütün sa¤l›kl› bes-

lenmedeki rolüne e¤lenceli

bir flekilde dikkat çekiyor.

www.sek.com.tr adresinde

bulunan ve Sek’teki yenilik-

lerden tüketicileri haberdar

eden site, hem çocuklara,

hem büyüklere e¤lenceli an-

lar yaflatan “oyun bahçesi”

ile de ilgi çekiyor. Y›llard›r

sa¤l›kl› ve lezzetli ürünleriy-

le Türk damak tad›na de¤er

katan Sek, tüketicilerine ye-

nilik sunmaya devam edi-

yor. Koç G›da Grubu mar-

kalar›ndan Sek, ürünleri ve

iletiflim faaliyetleri yan›nda,

www.sek.com.tr adresindeki

sitesinde de yenilikçi yüzü-

nü yans›t›yor. 

Sek’in internet sitesi art›k da-

ha zengin içeri¤i ve çok daha

e¤lenceli yap›s›yla hem bü-

yükler, hem de çocuklara hi-

tap ediyor.

Toplumsal duyarl›l›k tafl›yan

kurumlardan biri olan Divan,

yard›ma muhtaç çocuklar

için 2003 y›l›nda bafllatt›¤›

“yeni y›l arma¤an›” kampan-

yas›n› geleneksel hale getiri-

yor. Kad›köy ve fiiflli beledi-

yeleri ile iflbirli¤ine giren Di-

van, 22 Kas›m-25 Aral›k tarih-

leri aras›nda Divan Pub’lara

kuraca¤› y›lbafl› a¤açlar› ile

Divan sevenleri yard›ma

muhtaç çocuklar›n yüzünde

mutlu bir gülümseyifl yarat-

maya ça¤›r›yor. Toplanan he-

diyeler, yeni y›l arma¤an›

olarak Kad›köy ve fiiflli bele-

diyelerinin sorumlulu¤u al-

t›ndaki yard›ma muhtaç ço-

cuklara teslim edilecek.

Divan Kuruçeflme, yenilen-

mifl dekorasyonundaki zara-

fetiyle muhteflem bir y›lbafl›

gecesine haz›rlan›yor. Kristal

Çad›r, eflsiz Divan lezzetlerini

tadarak yeni y›la y›ld›zlar›n

alt›nda girmeyi düflleyenlerin

tercihi olacak. Divan Kuru-

çeflme’deki Kristal Çad›r, ka-

pal› bir alan olmas›na ra¤-

men, p›r›l p›r›l y›ld›zlarla kap-

l› bir gökyüzünün alt›nda his-

sini uyand›r›yor. 

2005’e
Y›ld›zlar
Alt›nda Girin

TÜKET‹M VE TUR‹ZM sekt�re l

En Sa¤l›kl›, En Lezzetli, En E¤lenceli Site

Sevgi 
Molalar›

Ketçap sektöründe Pazar lideri olan

Tat; %100 do¤al, katk›s›z ve çocuklara

özel Tat Çap Çap Ketçap ile bir yenili-

¤e daha imza at›yor. Tat Çap Çap Ket-

çap, sa¤l›kl› içeri¤inin yan› s›ra çocukla-

r›n sevdi¤i çizgi film kahramanlar›n›n

bulundu¤u ambalaj›yla da renkli ve çeki-

ci. Çocuklar›n›z›n sa¤l›kl› beslenmesi ve

yemeklerini daha ifltahla ve keyifle ye-

mesi, Tat Çap Çap Ketçap ile çok ko-

lay. Paketlerin üzerinde çocuklar›n en

sevdi¤i çizgi film kahramanlar›n› bu-

lunduran Tat Çap Çap Ketçap, 520

graml›k ambalajlar›yla Buggs Bunny,

Tazmania Canavar›, Tweety ve

Sylvester’› sofralar›n›za misafir ediyor.

Dök Dök Ye! Tat Çap Çap Ketçap Ye!

Döktafl Orhangazi Tesisleri; 1 Ocak 2004-

19 Ekim 2004 tarihleri aras›nda 100 bin ton

üretim ve sat›fl ile bir rekor k›rd›. Rekor,

tüm çal›flanlar›n kat›l›m›yla Orhangazi Te-

sisleri’nde kutland›. Kutlamada bir konufl-

ma yapan Döktafl Genel Müdürü Yaylal›

Günay, Orhangazi Fabrikas›’n›n Döktafl’›

bugünlere getiren fabrika oldu¤unu ve

kendi kazand›¤› para

ile büyüyüp bugünkü

konumuna geldi¤ini

vurgulad›. 

Döktafl, planlanan üre-

tim temposuna göre

y›l sonunda 125 bin

ton üretim ve sat›fl ile

yeni bir üretim/sat›fl

rekoruna ulafl›lacak.

Döktafl’tan Üretim ve Sat›fl Rekoru
OTOMOT‹V

Sa¤l›kl› Yaflama
“Merhaba”
Otokar, çal›flanlar›na sa¤l›kl› bir ya-

flam sunmak ve ifl stresinin at›lmas›na

yard›mc› olmak amac›yla Adapazar›

Fabrikas› Spor Salonu’nu hizmete aç-

t›. Hafta içi her gün akflam üç grup

halinde yap›lan spor çal›flmalar›na

Otokarl›lar büyük ilgi gösterdiler.

Dufllar, soyunma odalar› ve spor son-

ras› dinlenme odas› imkânlar›n›n su-

nuldu¤u spor salonunda Otokarl›lar

profesyonel bir e¤itmen deste¤inde

sa¤l›kl› yaflama “merhaba” dedi. 



Ticari ve askeri araç sektörle-

rinin öncü ismi Otokar, 21

adet Cobra z›rhl› araç ve ye-

dek parçalar›n›n ihracat› ko-

nusunda bir anlaflma imzala-

d›. Toplam bedeli yaklafl›k 5

milyon USD olan z›rhl› araç

ve yedek parçalar›n›n tesli-

matlar› 2005 y›l› içinde ta-

mamlanacak. Otokar, savun-

ma sanayii alan›nda, yurtd›-

fl›nda yerleflik bir firma ile 34

adet z›rhl› arac›n Otokar Arifi-

ye tesislerinde üretilerek ihra-

cat› konusunda Eylül ay›nda

da bir anlaflma imzalam›flt›.

Otokar, savunma sanayiinde

faaliyet göstermeye

bafllad›¤› 1987’den

bu yana yurtiçinde ve yurtd›-

fl›nda yaklafl›k 600 milyon

USD tutar›nda sat›fl gerçeklefl-

tirdi. Otokar taraf›ndan üreti-

len 20 bin taktik arac›n

4500’ü, 1300 z›rhl› arac›n

250’si ihraç edildi.

Otokar-Fruehauf, Yenilikleri ‹le
Göz Kamaflt›r›yor 

Koç.net, Türk Telekom ile

Uzak Mesafe Telefon Hizme-

ti (UMTH) araba¤lant› anlafl-

mas›n› imzalad›. Koç.net

müflterileri, art›k Koç.net’in

sundu¤u kaliteli telefon hiz-

metlerine Türk Telekom’a

ba¤l› sabit telefonlar›ndan da

rahatl›kla ulaflabilecekler.

Araba¤lant› anlaflmas›n› Türk

Telekom yetkililerine teslim

eden Koç.net Genel Müdür

Vekili Mehmet Ali Akarca,

“ücretler konusunda maale-

sef henüz Telekomünikas-

yon Kurumu taraf›ndan aç›k-

lanan Referans Araba¤lant›

Otokar Z›rhl› Araçlar›, 
Savunmada Dünya Tercihi

Otokar, “Otokar-Fruehauf”

markas› ile pazara sundu¤u

treyler ve semi treylerlerini

müflterilerinin ihtiyaçlar›na

göre yeniledi. Müflterilerin ta-

leplerinin baz al›nd›¤› yeni

model Otokar-Fruehauf araç-

lar›, regülasyonlar çerçevesin-

de daha fazla yük tafl›yabil-

mek için gelifltirildi. Son tek-

noloji ile gelifltirilen araçlarda

güvenlik ve estetik de ön

planda tutuldu. 

Otokar-Fruehauf, “T›rliner”,

“Megaliner” ve “Speedslider”

modellerinden oluflan 2005

model tenteli araçlar grubun-

da 90 mm deve boynu

yüksekli¤inde flasi

kullan›ld›. Kullan›c›la-

ra daha genifl iç hacim

ve gabari yükseklikle-

rinde avantajlar sunu-

lurken, estetik bir gö-

rünüm sa¤lamak üze-

re yan kapaklar ve bu-

na ba¤l› olarak kilit ve mente-

fle sistemleri iyilefltirildi ve bu

vesile ile araçlar›n dayan›kl›l›-

¤› art›r›ld›.

Beldeyama, 11-13 Kas›m tarihleri aras›nda, Özbekistan’›n

Taflkent flehrinde düzenlenen “AutoMotoShow” fuar›na kat›ld›.

Fuarda, Özbekistan’da ticari araç üretimi ve sat›fl›yla u¤raflan

SamKoç Auto ile beraber yürütülen bir proje çerçevesinde,

SamKoç Auto’nun Semerkant’taki tesislerinde üretilerek sat›fla

sunulacak olan Mobylette’ler sergilendi. Fuar süresince

Mobylette’lere gösterilen ilgi Beldeyama ve SamKoç Auto

yetkililerini oldukca memnun etti.

Otoyol 
Sanayi’den 
Dev At›l›m
Otoyol Sanayi Tesisleri bün-

yesinde, ISO 9001 standard›-

n›n gerektirdi¤i flartlar dahi-

linde ölçme ve kontrol faali-

yetlerini sürekli gelifltirmek

amac›yla 1997 y›l›nda kuru-

lan Kalibrasyon Laboratuva-

r›, di¤er otomotiv ve yan sa-

nayi firmalar›na da hizmet

vermesine imkân sa¤layan

akreditasyon belgesini ala-

rak, sektöründe bir ilke imza

att›. Türk Akreditasyon Ku-

rumu (TÜRKAK) taraf›ndan

verilen bu belge ile, Otoyol

Sanayi Tesisleri, özellikle

yan sanayilerin kalibrasyon

ihtiyaçlar›na cevap verebil-

me ve mevcut imkânlar›n›

baflka firmalarla paylaflabil-

me olana¤›na sahip olacak.

Beldeyama’n›n Özbekistan Ç›kartmas›

B‹LG‹ GRUBU
Koç.net, “UMTH Ara Ba¤lant› 
Anlaflmas›”n› imzalad› ücretlerine uyum sa¤lanama-

d›. Arzu etti¤imiz ücretlerden

oldukça uza¤›z. Fiyatlar› da-

ha avantajl› bir seviyeye çek-

mek için Telekomünikasyon

Kurumu ve Türk Telekom ile

görüflmelerimiz devam ede-

cek” dedi.



Dijital görüntüleme, tasar›m ve doküman yöne-

timi teknolojilerinde lider flirketi Adobe’nin Tür-

kiye’deki tek yetkili temsilcisi Bilkom, “Tasa-

r›m Terapisi” slogan›yla, Adobe ürünlerinde ka-

ç›r›lmayacak bir kampanya f›rsat› sunuyor. Ta-

sar›mc›lar›n, grafikerlerin ve yarat›c›lar›n tüm ih-

tiyaçlar›n› karfl›layacak yaz›l›mlar›n tek pakette

bulufltu¤u kampanya ile Bilkom, tasar›m dün-

yas›na gelece¤in kap›s›n›

aç›yor. Kampanyada, Ado-

be Creative Suite paketle-

rinde Adobe’nin en popü-

ler ürünleri Türkçe destek-

li olarak yer alacak.

Yarat›c›l›¤›n›z›n
S›n›rlar›n› Afl›n

Son dönem, hakk›nda en çok

konuflulan “moda” ürünlerden

iPod, “iPod mini” ve “iPod

Photo” flu aralar dünyaca ünlü

sporcu, moda tasar›mc›s›, film

y›ld›z›, pop y›ld›z› ve di¤er

“jet set” kalabal›¤› peflinden

sürüklüyor. Bu “moda” ürün

iPod için Karl Lagerfeld ve

Gucci gibi markalar özel çan-

talar ve kaplar üretirken, Da-

vid Beckham, Victoria Beck-

ham ve Alicia Keys gibi ün-

lüler iPod’lar›n› yanlar›ndan

ay›rm›yorlar. Türkiye’de ise

iPod’un öncülü¤ünü ünlü fut-

bolcu Pierre Van Hooij-

donk, flark›c› Nil Karaibra-

himgil, Yazbukey tasar›mc›-

s› Emel Kurhan ve “sosye-

lit”-DJ Yasemin Kozano¤lu

yap›yorlar. Bu ünlüler gibi siz

de iPod sahibi olman›n ayr›-

cal›¤›n› sevdiklerinize yaflat-

mak isterseniz, onlara iPod

hediye etmenin tam zaman›.

iPod hediyesini Bilkom e-

Store’dan alana ise bir sürpriz

var. iPod’un arka yüzeyine la-

zerle istedi¤iniz mesaj› veya

resmi, ücretsiz olarak yazd›ra-

bilirsiniz. Yarat›c›l›¤›n›z size

kalm›fl. 

Apple’dan Devrim
Dünyan›n yenilikçi flirketi

Apple, iPod’u bir ad›m daha

ileriye tafl›yan devrimsel bir

ürünü daha dünya pazar›na

sundu. Tüm müzik ve foto¤-

raf arflivinizi yan›n›zda tafl›ya-

bilece¤iniz iPod ailesinin yeni

üyesi “iPod Photo”, bu ay

Türkiye’de piyasaya sunuldu.

“iPod Photo”nun en büyük

fark› müzikler haricinde arzu

edildi¤i takdirde 4 Megapixel

büyüklü¤ünde 25 bin adede

kadar foto¤raf depolayabilme

imkân› sunmas›. 10 bin adede

kadar flark› kapasiteli 40 GB

ve 15 bin adet flark› yükleye-

bilece¤iniz 60 GB modelleri

ile pazara ç›kan “iPod Photo”,

kullan›c›lar›na 15 saate kadar

müzik dinleme veya 5 saate

kadar slayt gösterimi imkân›

sunuyor.

U2’ya Özel Seri: U2 iPod
Apple, “iPod Photo”nun lans-

man toplant›s›nda ünlü ‹ngiliz

müzik grubu U2’nun ad›n› ta-

fl›yan özel seri U2 iPod’lar› da

tan›tt›. Arkas›ndaki metal bö-

lümde baflta Bono olmak üze-

re tüm U2 elemanlar›n›n im-

zalar› bulunan, alet iPod be-

yaz›na alternatif olarak siyah

renkte üretildi.

Yeni Y›la iPod ‹le Girin

Nintendo Oyunlar›
Türkiye’de
Dünyan›n en büyük oyun konsolu üreticilerin-

den ve oyun deyince herkesin akl›na “game-

boy” ile birlikte ilk olarak gelen Nintendo

oyun konsollar› ve oyunlar›, Türkiye’nin ilk di-

jital e¤lence platformu Avaturk ile Türkiye’de.

Türkiye’de dijital e¤lence ve oyun sektörünü

Mario, Pokémon, Zelda

ve di¤er popüler Ninten-

do markalar› ile zengin-

lefltirecek olan Avaturk,

Nintendo’nun yeni el

konsolu Nintendo DS’i

de Türkiye’de oyunse-

verlere sunacak.

Özgün tasar›ml› ve yenilik-

çi ürünleriyle dünyan›n

teknoloji pazar›na yön ve-

ren bilgisayar devi Apple,

kasan›n monitörle birleflti-

rildi¤i dünyan›n ilk tafl›na-

bilir masaüstü bilgisayar›

“iMac G5”i üretti. Sadece 5

cm kal›nl›¤› ile tüm zaman-

lar›n en ince bilgisayar›

olan G5 ifllemcili yeni

iMac, gelece¤in teknolojisi-

ni flimdi Türk kullan›c›lar›-

n›n masaüstüne tafl›yor.

Yeni iMac G5’i farkl› k›lan

en önemli özelli¤i, alümin-

yum ayak üzerinde yükse-

len ekran›n içine, ifllemci-

den güç kayna¤›na, güçlü

bir bilgisayar›n bütün par-

çalar›n›n yerlefltirilmesi.

Apple’dan 
“iMac G5” 
Devrimi

Evlerde Kablosuz Müzik Keyfi
Bilkom, kablosuz iletiflim teknolojile-

rinde devrim yaratan “AirPort Express

with AirTunes”u Türk kullan›c›lar›n›n

be¤enisine sunuyor. iPod ile müzik

dünyas›nda devrim yaratan Apple,

flimdi de “AirPort Express with AirTu-

nes” ile evlerde kablosuz müzik keyfi-

ni Türk kullan›c›s›yla tan›flt›r›yor. “Air-

Port Express” ile oluflturulan kablosuz

a¤ ile bilgisayar›n›zda depolad›¤›n›z

binlerce flark›, bir odadan di¤erine,

flark›lar› CD’ye kopyalama ihtiyac›

duymadan, kablolara ba¤l› kalmadan

tafl›nabiliyor. Kullan›c›lar›n bilgisayar-

lar›ndaki müzi¤in keyfini evlerinin is-

tedikleri odas›na tafl›malar›na olanak

sa¤layan “AirPort Express with AirTu-

nes”, yüksek h›zl› internet eriflimini ve

USB yaz›c›lar› kablosuz ba¤lant› ile

paylaflmay› mümkün hale getiriyor.



Arçelik, 2002 y›l›nda marka

portföyüne dahil etti¤i Blom-

berg’in lansman faaliyetlerini

global pazarlarda gerçekleflti-

riyor. 2004 Mart ay›nda baflla-

yan faaliyetler çerçevesinde,

Blomberg’in yeni ürün gam›

Almanya, Belçika, Danimar-

ka, Yunanistan, Rusya ve ‹s-

rail’de gerçeklefltirilen toplan-

t›larla bayilere ve ifl ortaklar›-

na tan›t›ld›. Üst segmente ko-

numland›r›lan Blomberg’in

büyüme stratejileri çerçeve-

sinde 2004 y›l› için planlanan

lansman faaliyetleri Almanya,

Belçika, Danimarka, ‹sviçre,

Yunanistan, Rusya ve ‹sra-

il’de tamamland›. 

Blomberg Gelece¤e 
Tafl›n›yor
Arçelik, Blomberg için Mart

2004’te bafllayan uluslararas›

lansman faaliyetleri öncesin-

de, Ar-Ge, ürün gelifltirme ve

pazarlama birimleri ile çal›fl-

malar gerçeklefltirdi. Bu çal›fl-

malar sonucunda Blomberg

yeni ürün gam› ve marka ko-

numland›rmas› ile global pa-

zarlarda tüketicileriyle bulufl-

tu. Markan›n büyüme planla-

r› do¤rultusunda 2005 y›l›

içinde Blomberg marka lans-

man› yap›lacak di¤er ülkeler

aras›nda Fransa, ‹ngiltere, ‹s-

panya, Romanya, Polonya,

Estonya, Litvanya ve Macaris-

tan bulunuyor.

Son olarak, Blomberg marka-

s›n›n arkas›ndaki gücü, tek-

nolojik üstünlü¤ü ve yenilikçi

yaklafl›m› tan›tmak için ulus-

lararas› gazetecilere Arçelik’in

Çay›rova Üretim Tesisi ve Ar-

Ge Merkezi’nde bir bas›n

toplant›s› düzenlendi. Top-

lant›ya Rusya, ‹srail, Dani-

marka ve Belçika’dan yakla-

fl›k 30 gazeteci kat›ld›.

29. Compex Fuar›’nda
Keysmart Rüzgâr›

‹zocam, mimarl›k ve mühen-

dislik e¤itimi alan üniversite

ö¤rencilerine yal›t›m sektörü-

nü yak›ndan tan›tmak ve bu

sektörde uzmanlaflmalar›n›

sa¤lamak amac›yla bu y›l be-

flincisini düzenledi¤i Yal›t›m

Yar›flmas› için baflvurular› ka-

bul etmeye bafllad›. Baflvuru-

lar için son tarihin 8 Aral›k

2004 oldu¤u yar›flman›n bu

y›lki proje konusu “E¤itim

Yap›lar›nda Yal›t›m ve Yan-

g›n” olarak belirlendi. ‹zocam

5. Üniversiteleraras› Yal›t›m

Yar›flmas›’n›n detaylar› Türki-

ye ve KKTC’deki üniversitele-

rin ilgili fakültelerine aktar›ld›.

Üniversite ekiplerine, haz›rla-

malar› istenecek proje ile ilgi-

li detaylar 23 Aral›k 2004 tari-

hine kadar iletilecek.

Türk teknoloji pazar›nda k›sa

zamanda önemli bir yer edi-

nen, “keysmart”, 29. Com-

pex Fuar›’nda kullan›c›lar›yla

bulufltu. Aç›l›fl›n› ‹stanbul Bü-

yükflehir Belediye Baflkan›

Kadir Topbafl’›n yapt›¤› fuar-

da, keysmart stand›n› gezen

Topbafl ve Dayan›kl› Tüketim

ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr.

Bülent Bulgurlu, Beko

Elektronik ICT Direktörü Öz-

men Genç’ten ürün ve hiz-

metler hakk›nda bilgi ald›.

Ürün yelpazesi, en geliflmifl

uluslararas› teknolojisi ile bil-

gisayar kullan›c›lar›n›n bir nu-

maral› tercihi olmay› hedefle-

yen keysmart, ileri teknoloji

ürünlerini esnek al›m seçe-

nekleri ile sunuyor ve “call

center”lar› ile “her an” kulla-

n›c›lar›n yan›nda yer al›yor.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT
Arçelik, Blomberg’i Dünyaya Tan›t›yor

Japon devlet kuruluflu JIPM

(Japan Institute of Plant Ma-

intenance) taraf›ndan her y›l

verilen TPM (Total Producti-

ve Maintenance) “Mükemmel

Fabrika Ödülleri” sahiplerini

buldu. Arçelik Eskiflehir Buz-

dolab› ve Kompresör iflletme-

lerinin her ikisi de üç y›l sü-

ren yo¤un çal›flmalar›n sonu-

cunda denetlemelerden bafla-

r›yla geçerek JIPM taraf›ndan

"TPM Birinci Kategori Mü-

kemmel Fabrika Ödülü" ile

ödüllendirildi. Ödül kriterleri;

tüm çal›flanlar›n iyilefltirme

çal›flmalar›na kat›lmas›n› sa¤-

lamak, verimlili¤i art›rmak,

maliyetleri azaltmak ve he-

deflenen alanlarda “s›f›r hata-

l› ürün”, “s›f›r durufl” ve “s›f›r

kaza” gibi çarp›c› ifl sonuçla-

r›na ulaflmakt›. Denetlemeler-

de de ana kriterler, belirlenen

tüm hedeflerin gerçeklefltiril-

mesi, çal›flanlar›n kat›l›m›nda

sa¤lanan baflar›, uygulamala-

r›n yatayda tüm fabrikaya eflit

ve dengeli yay›lmas›, tüm

TPM tekniklerinin tüm saha-

da eflit ve dengeli yay›l›m›,

çal›flanlar›n kararl›l›¤› ve sa-

hiplenmesi ve yaz›lanlar ile

sahadaki uygulamalar›n tutar-

l›l›¤› olarak s›ralan›yor.

Arçelik’e Japonya’dan Ödül

Yal›t›m 
Yar›flmas›’na 
Baflvurular 
Bafllad›



Aygaz Türkiye genelinde 20

ilde belediyelerin kurdu¤u if-

tar çad›rlar›nda, aflevi, dü¤ün

salonu gibi mekânlarda 15

Ekim-13 Kas›m tarihleri ara-

s›nda yaklafl›k 70 bin kifliye if-

tar yeme¤i verdi. ‹ftar çad›rla-

r›n›n yan› s›ra, belediyeler ile

iflbirli¤i içinde kimsesizler

yurduna ve yat›l› okullara da

yemek servisi yap›ld›. Rama-

zan boyunca Gaziantep, Mer-

sin, Malatya, Antalya, Denizli,

Çorum, Band›rma, Bilecik,

Yalova, Bozüyük, Kayseri,

Elaz›¤, Tokat, Ordu, Kütahya,

Samsun, Erzurum, ‹zmir, Af-

yon ve Bolvadin’de Aygaz ta-

raf›ndan iftar yeme¤i verildi.

‹stanbul’da ise Küçükçekme-

ce, Üsküdar, Pendik,

Gaziosmanpafla, Mal-

tepe, Kartal, Esenler

ve Avc›lar sakinlerine

iftar servisi yap›ld›.

Aygaz’la ‹ftarlar fienlendi

Aygaz her y›l oldu¤u gibi bu

y›l da pek çok önemli fuar-

larda yer ald›. Eylül, Ekim ve

Kas›m aylar›nda yer al›nan

fuarlarda Aygaz Dökmegaz

Sistemleri, Aygaz Palmiye ve

Barbeküler tan›t›l›p; yap›

sektöründe faaliyet gösteren

di¤er firmalar, mimarlar, mü-

teahhit ve mühendisler ile

görüflme f›rsatlar› da sa¤lan-

d›. Eylül’de Ankara, Ka-

s›m’da da ‹zmir ve Antalya

Yap› fuarlar›na kat›lan Ay-

gaz, Berlin’de düzenlenen

Dünya LPG Fuar›’nda da 30

metrekarelik bir stand ile yer

ald›. LPG sektörünün önde

gelen 70 kuruluflunun kat›l-

d›¤› fuar süresince düzenle-

nen konferanslar ile sektör-

deki geliflmeler de paylafl›ld›.

Aygaz Spoga Fuar›’nda
Aygaz 5-7 Eylül tarihleri ara-

s›nda Almanya’n›n Köln ken-

tinde gerçeklefltirilen Spoga

Fuar›’na 120 m2’lik bir stand

ile kat›ld›. Standda her türlü

kamping cihazlar›, bahçe ve

outdoor ekipmanlar›, spor

malzemelerinin yan› s›ra Ay-

gaz LPG ile çal›flan Palmiye,

Katalitik ve infrared sobalar,

blue flame ve duvar tipi pa-

nel sobalar, barbekü çeflitle-

ri ile valf, regülatör ve tüpler

sergilendi. 

Aygaz’dan Fuar Ata¤›

Aygaz, Özel Sektör Gönüllü-

leri Derne¤i üyeli¤i kapsa-

m›nda Kitap Okuma Proje-

si’ne bafllad›. Proje kapsa-

m›nda Aygaz fiiflli Fevzi Çak-

mak ‹lkö¤retim Okulu’nu se-

çen Aygaz, flirket bünyesin-

den gönüllüler ile çal›flmala-

ra bafllad›. Gönüllüler, grup-

lar oluflturarak s›n›flar seçti-

ler ve önceden belirlenmifl

saatler içerisinde çocuklara

kitap sevgisi afl›lamak amac›

ile çocuk kitaplar› okumaya

bafllad›lar. Çocuklara ör-

nek teflkil etmek, e¤itsel

beceriler kazand›rmak,

çocuklar›n hayal gücü-

nün, sunum becerileri-

nin, kendilerini ifade

edebilme yetenekleri-

nin, sosyal becerilerinin,

liderlik vas›flar›n›n geliflmesi-

ne katk›da bulunmak da yan

faydalar aras›nda.

Aygaz Kitap Sevgisi Afl›l›yor

Aygaz Gaz Aletleri

fabrikas› soba laboratuar›,

Gastec firmas› taraf›ndan

akredite edildi.

Akreditasyon ile birlikte

daha önce yurtd›fl›nda

yap›lan cihaz testleri

AGÜT laboratuarlar›nda

yap›l›r hale geldi. Bunun

sonucunda; katalitik ve

infrared (bacas›z) sobalar,

d›fl ortam ›s›t›c›lar›

(palmiyeler), barbeküler

için gelifltirilen yeni ürün

veya kapsam geniflletme

gibi faaliyetlerde ürünlerin

testlerinin yap›lmas› için

yurtd›fl›na gönderilmesine

ya da testlere gözetim için

denetçilerin Türkiye’ye

davet edilmesine gerek

kalmad›. Laboratuar›n

akreditasyonu sürecinde;

soba laboratuar›na

mobilya, tezgâh, masa,

cihaz, e¤itim gibi

yat›r›mlar yap›larak

laboratuar›n birbirinden

ba¤›ms›z çal›fl›r hale

gelmesi sa¤land›.

Aygaz’dan 
Bir ‹lk 
Daha

ENERJ‹

Aygaz, Türkiye Briç Fede-

rasyonu taraf›ndan düzenle-

nen Dünya Tak›mlar Briç

Olimpiyatlar›’na sponsor ol-

du. Türkiye’nin tan›t›m› aç›-

s›ndan büyük f›rsat olan

flampiyona, 23 Ekim-6 Ka-

s›m tarihleri aras›nda gerçek-

lefltirildi. Daha önce New

York, Monte Carlo, Venedik

gibi flehirlerde gerçeklefltiri-

len olimpiyatlar bu y›l ilk

kez ‹stanbul’da yap›ld›. Her

ülkenin çeflitli kategorilerde

milli tak›mlar› ile temsil edil-

di¤i en kapsaml› briç organi-

zasyonu olan Dünya Tak›m-

lar Briç Olimpiyatlar› 1960 y›-

l›ndan bu yana dört y›lda bir

gerçeklefltiriliyor.

Briç Sporuna Destek



AKMED’den Arkeolojide
Önemli Ad›mlar

Vehbi Koç Vakf› Amerikan

Hastanesi Pediatri Poliklini-

¤i, mimar-sanatç›-doktor ifl-

birli¤i sonucunda yeni ekle-

nen klinikleri ve de¤iflen

çehresiyle 0-15 yafl aras›nda-

ki çocuklar için sevimli bir

hastane ortam› yaratt›.

Çocuklar, deniz motifleriyle

süslü koridordan VKV Ame-

rikan Hastanesi Pediatri Poli-

klini¤i’ne girdi¤inde bam-

baflka bir dünyaya ad›m at›-

yor. Üzerinde muayene ola-

bilecekleri oyuncaklar, ço-

cuklar› hastane ortam›ndan

çok farkl› bir hayal dünyas›-

na götürüyor. VKV Ameri-

ken Hastanesi, Pediatri Poli-

klini¤i’ni yenileyerek, yeni

klinikleri ve de¤iflen yüzüyle

0-15 yafl aras› çocuklar›n her

türlü sa¤l›k gereksinimlerini

karfl›layacak farkl› bir ortam

yaratt›. Klini¤e, art›k Ameri-

kan Hastanesi’nin zemin ka-

t›nda bulunan camdan bir

tünelle ulafl›l›yor. Sanatç›

Yavuz Pilevneli’nin çocuk

doktorlar›yla ortak çal›flmas›

sonucunda deniz temas›na

a¤›rl›k verilerek oluflturulan

tünelde, deniz atlar›ndan ba-

l›klara ve yelkenlilere kadar

herfley var.

Aygaz, hem çal›flanlar›n ifl d›-

fl›ndaki paylafl›mlar›n› art›r-

mak hem de isteyenlere Türk

müzi¤i hakk›nda e¤itim ola-

na¤› sa¤lamak amac› ile bir

Türk Sanat Müzi¤i Korosu

oluflturdu. Aygaz, Mogaz ve

Opet flirket çal›flanlar›n›n kat›-

l›m› ile oluflturulan koro, ça-

l›flmalar›na Aygaz Genel Mü-

dürlük Binas› 10. Kat Toplan-

t› Odas›’nda devam ediyor.

Çal›flanlara e¤itimleri ‹stanbul

Üniversitesi Devlet Konserva-

tuar› Türk Müzi¤i Bölümü Sa-

natç› Ö¤retim Eleman› ve

Türk Musikisi ‹cra Heyeti fief

Yard›mc›s› Gürsel Koçak ta-

raf›ndan veriliyor. Çal›flmalar-

dan son derece memnun

olan kat›l›mc›lar, ilk konserle-

rini y›lbafl›nda verecekler.

Aygaz Korosu

Çocuklar 
“Deniz 
Ortam›nda” 
Sa¤l›kla 
Bulufluyor

Suna-‹nan K›raç Akdeniz Me-

deniyetleri Araflt›rma Enstitü-

sü (AKMED), 2004-2005 y›l›

kültür etkinliklerine yeni bir

konferans ve sergi ile devam

etti. Alman Arkeoloji Enstitü-

sü Müdürü Prof. Dr.-Ing

Adolf Hoffmann’›n “‹stan-

buldaki Alman Arkeoloji Ens-

titüsü’nün Araflt›rma Faaliyet-

leri” bafll›kl› konferans› 27

Kas›m’da gerçeklefltirildi.

Enstitünün bir di¤er etkinli¤i

ise “An›lar-Alman Bilim

Adamlar›n›n Türkiye’deki Ar-

keolojik Araflt›rmalar›n›n Bafl-

lang›ç Döneminden Foto¤raf-

lar” bafll›kl› sergisiydi. Sergi,

27 Kas›m-6 Aral›k tarihleri

aras›nda AKMED’in Antalya

Kaleiçi’ndeki binas›nda ger-

çeklefltirildi. Alman Arkeoloji

Enstitüsü ‹stanbul fiubesi’nin

75 y›l önceki kuruluflundan

bu yana muhafaza etti¤i çok

say›da orijinal veya repro-

düksiyonlardan oluflan foto¤-

raf arflivinden derlenen sergi-

de; ‹stanbul fiubesi’nin kolek-

siyonu d›fl›nda, Alman Arke-

oloji Enstitüsü’nün merkezin-

de bulunan Didyma arflivin-

den ve Pergamon-Museum

der Stiftung Preussischer Kul-

turbesitz kurumundan da ör-

neklere yer verildi.

VEHB‹ KOÇ VAKFI

Mogaz, Adana’da düzenle-

nen “Çukurova 2. Sanayi ve

Ticaret Fuar›”na kat›ld›. 17

m2’lik stand›nda pek çok

farkl› ürünü bir araya getiren

Mogaz’a fuar boyunca büyük

bir ilgi oldu. Fuar› gezenlerin

ilgisini çekmek, Mogaz’› ha-

t›rlat›p veya tan›t›p, anket ve

abone kayd› yapabilmek için

ilk üç gün a¤›rl›kl› olarak ço-

cuklara yönelik “Mogaz mas-

kesi”, di¤er günler ise balon

da¤›t›ld›. Ayr›ca mahallerine

göre telefon numaralar›n›

gösteren buzdolab› m›knat›s-

lar›, Mogaz haritas› ve araç

kokusu da promosyon ola-

rak kullan›ld›. Hafta sonu ise

50 adet Mogaz uçurtma ile

gerçeklefltirilen etkinlik özel-

likle çocuklar›n büyük ilgisi-

ni çekti.

Mogaz’dan 
Çukurova Ç›karmas›
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‹stanbul 15 milyona yaklaflan nüfusuyla

çok büyük bir metropol ve bu büyüklü-

¤üyle orant›l› olarak, tüm güzelliklerinin

yan›nda pek çok sorunu da bünyesinde

bar›nd›r›yor. Sorunlar›n önemlilerinden

bir tanesi de sokak hayvanlar›. Belediye-

ler ve sivil toplum kurulufllar› bu konuda

pek çok çal›flma yap›yor ama imkâns›z-

l›klar hepsinin elini kolunu ba¤l›yor.

K›sa bir süre önce Kangurum taraf›ndan

bafllat›lan bir proje, sokak hayvanlar›yla

ilgili sorunlar› bir nebze olsun çözmek

büyük önem tafl›yor. Kangurum bünye-

sinde çal›flan Elisabeth Caruana’n›n ön

ayak oldu¤u proje kapsam›nda Migros

Sanal Ma¤aza, Kangurum arac›l›¤›yla, do-

kuzu ‹stanbul’da olmak üzere toplam 16

hayvan bar›na¤›na yard›mda bulunabili-

yor. Proje asl›nda “kent yaflam›n›n prob-

lemlerinden birinin çözümüne nas›l yar-

d›mc› olabiliriz?” sorusuyla bafllam›fl. Ko-

nuyla ilgili görüfltü¤ümüz Kangurum Ge-

nel Müdürü Serdar Kafl›kç›, “Biz burada

bir köprü vazifesi görüyoruz” diyor ve

ekliyor: “Mal verenlerle ba¤›fl yapmay›

düflünenler aras›nda köprü kurduk. Nor-

malde Migros’tan alabilecekleri ürünleri

daha ucuza verebilece¤imiz bir hale ge-

tirdik. Bir yerlere yard›m edilmek isteni-

yor ama nereden ve nas›l yap›laca¤› her

zaman bilinemiyor. En az on civar›nda

bar›nak var ve kimse bu bar›naklardaki

durumu dahi bilmiyor. Böyle bir projey-

le bar›naklar›n ihtiyaçlar›n› ve bar›naklar-

daki durumu ortaya ç›kar›nca ifl biraz da-

ha kolay ve pratik bir hal ald›.”

‹htiyaçlar Çok Fazla
Projenin bafllang›c› nisan ay›na denk ge-

liyor. Bar›naklar›n koordinasyonunun ya-

p›lmas› ve arka planda yaz›l›m›n buna

uygun hale getirilmesi epey bir zaman al-

m›fl. fiu ana dek projenin bar›naklara ge-

tirisi yaklafl›k 35 milyar Lira civar›nda. Bu

mebla¤ asl›nda çok büyük olmamakla

birlikte, proje hayvanseverler aras›ndaki

dayan›flman›n ortaya ç›kmas› aç›s›ndan

büyük bir sinerjiyi bünyesinde bar›nd›r›-

yor. Sadece Türkiye’den de¤il yurtd›fl›n-

dan da ba¤›fllar var. Kangurum’a ilk defa

üye olan ve üyelikle birlikte ba¤›fl yapan-

lar›n say›s›n›n 500’ü bulmufl durumda.

K›sa bir süre önce ABD’deki Stanford’dan

70 milyon liral›k bir ba¤›fl da gelmifl. Ba-

r›naklar›n büyük önem tafl›d›¤›n› söyöle-

yen Caruana, “Bar›naklar hayvanlar›n ge-

çici misafir edildikleri bir yer. Ancak bi-

linçsiz hayvan sahibi olman›n sonucunda

bu bar›naklardaki hayvan say›s› gün geç-

tikçe art›yor. Bar›naklar hayvanlar›n ha-

yatta kalma mücadelelerine yard›m et-

mek aç›s›ndan önemli yerler. Proje belki

de bu anlamda büyük önem tafl›yor” di-

yor.

“Patilerim”
projesinin 
mimar› 
Elisabeth 
Caruana

Bir “T›k” da
Onlar ‹çin

Kangurum k›sa bir süre önce önemli bir

sosyal sorumluluk projesi bafllatt›. Projeyle,

dokuzu ‹stanbul’da olmak üzere 16 hayvan

bar›na¤›na yard›m yap›labiliyor. Bugün proje

ile binlerce hayvana evsahipli¤i yapan

bar›naklar›n, yiyecek ve temizlik maddeleri

gibi ihtiyaçlar› karfl›lan›yor...
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Hayvan bar›naklar›na yard›m etmek için

yapman›z gereken asl›nda son derece

basit. Migros Sanal Market’e girdi¤inizde

oradan ilgili linke t›kl›yorsunuz. Bir son-

raki aflamada ise hangi bar›na¤a yard›m

etmek istedi¤inizi seçiyorsunuz. Sitede,

bar›naklar›n ihtiyaçlar›n› kapsayan listeler

var. Bar›naklar›n genel olarak ihtiyaçlar›

kuru veya yafl mamalar; kimi bar›naklar›n

temizlik ürünleri ihtiyac› da yüksek. Yar-

d›m için bir alt ya da üst s›n›r yok. Her-

kes istedi¤i kadar yard›m yapabiliyor.

Kangurum’dan istedi¤iniz kadar siparifli

veriyor ve ödemenizi yap›yorsunuz. Tes-

limat›n ard›ndan bar›naktan al›nan imzal›

teslim belgesi, faturayla birlikte ba¤›fl› ya-

pan kifliye gönderiliyor. 

Proje Büyüyor
Kangurum Genel Müdürü Serdar Kafl›kç›,

projenin yurtd›fl›nda da yayg›nlaflmas›

aç›s›ndan siteye ‹ngilizce ve Almancan›n

da eklenmesi için pek çok e-posta ve te-

lefon ald›klar›n› söylüyor. Projenin k›sa

vadeli amaçlar› aras›nda ürünlerin daha

ucuza mal edilmesi ve böylece daha faz-

la katk›n›n sa¤lanmas› bulunuyor. Daha

sonraki aflamada ise projenin Migros ma-

¤azalar›na tafl›nmas› amaçlan›yor. Bu ko-

nuda Amerika ve Avrupa’da oldukça bili-

nen bir uygulama var. Büyük ma¤azalar-

da insanlar al›flverifl yap›p orada bulunan

kumbaralara mama, farkl› g›da ve temiz-

lik maddeleri ba¤›fll›yorlar. Migros’ta da

benzer bir uygulama amaçlan›yor.

Projeye karfl› 

Gönüllülere ‹htiyaç Büyük
Türkiye’de yerel yasalara göre her bele-

diyenin s›n›rlar› içinde bir tane hayvan

bar›na¤› olmas› gerekiyor. Bunun sebe-

bi ise sokakta olan hayvanlar›n sokakta

bafl›bofl olmamas›, daha iyi koflullarda

beslenmesi ve yaflamas›. Ancak sokak-

larda çok fazla köpek oldu¤u için bele-

diyelerin güçleri de bir yere kadar yeter-

li oluyor. Kangurum’un “Patilerim” pro-

jesini bafl›ndan bu yana büyük bir ça-

bayla sürdüren Elisabeth Caru-

ana Migros’taki görevinin yan›

s›ra Beykoz Hayvan Bar›na-

¤›’n›n da gönüllülerinden biri.

Caruana, bu tür çal›flmalarda

gönüllülerin büyük önemi oldu-

¤unu söylüyor ve ekliyor: “Gö-

nüllülere ihtiyaç duyuluyor ve

gönüllüler herfleye yetiflemeye-

biliyor. Bir de insanlar görme-

dikleri ve bilmedikleri fleylere

yard›m yapam›yorlar. Dolay›s›y-

la s›cak bak›lm›yor. Birebir ge-

lip yard›m yaparken de ortam›n

do¤as› bak›m›ndan üzülüyorlar. Bu fle-

kilde Migros’un yard›m›yla gönüllüler

yard›m yapma imkân›na kavufltu”. Ör-

ne¤in Ataflehir Hayvan Bar›na¤›’nda 800

köpek bar›nd›r›l›rken, bu say› Yedikule

Hayvan Bar›na¤›’nda 3 bini buluyor. Ba-

r›naklardaki hayvanlar›n ihtiyac› biraz il-

gi ve yard›m. Onlar sadece bir “t›k”

uzaktalar. Yanlar›na gidemeseniz de, bir

“t›k” onlar›n daha uzun ve daha sa¤l›kl›

yaflamas›na yard›mc› olacak.

“‹steyen Buradan Köpek 
Alabilir”
Kad›köy Hayvan Bar›nd›rma Merkezi

1999 y›l›nda hizmete girdi. fiu anda

yaklafl›k bin tane hayvan bar›n›yor.

Yeni ç›kan Hayvanlar› Koruma Kanu-

nu ile, sokakta bafl›bofl gezen hayvan-

lar› al›yoruz ve burada k›s›rlaflt›r›p

bar›nakta ald›¤›m›z ortamlara geri b›-

rak›yoruz. Buraya yaral› hayvanlar da

geliyor; görev alan dört kiflilik t›bbi

ekip, yani veteriner arkadafllar bu

hayvanlar›n ve k›s›rlaflt›r›lmas›n›, hem

afl›lar›n› yap›yor, hem de yaralar›n› te-

davi ediyorlar. Köpekleri almak iste-

yen vatandafllar belediyenin internet

sitesinden bu bar›nakta bulunan kö-

peklerin resimlerini görebiliyorlar.

Gönüllülerden yard›mlar elbette geli-

yor. Zaten bizim belediye olarak çal›fl-

malar›m›z var ama gönüllülerin deste-

¤i ile çok daha uygun flartlar haz›rla-

yabiliyoruz. Migros’un bu projesi bafl-

lad›ktan sonra yard›mlar çok daha dü-

zenli hale geldi. 

Veteriner Hekim Fevzi Kara¤aç

Kad›köy Hayvan Bar›na¤›

“Migros’un Yard›mlar›ndan
Fazlas›yla Memnunuz”
Yaklafl›k olarak haftada bir Migros Sa-

nal Market minibüsü buraya geliyor.

Genellikle kuru ve yafl mama, temiz-

lik malzemeleri gibi yard›mlar b›rak›-

yorlar. Makarna bile bizim için çok

önemli çünkü hayvanlar makarna yi-

yebiliyor. Gelen yard›mdan fazlas›yla

memnunuz. Özellikle konserve ma-

maya çok ihtiyaç duyuyoruz; çünkü

baz› hayvanlar›n yeme problemi var

ve sadece konserve mama yiyebili-

yorlar. Migros uzakta bulunan ve yar-

d›m etmek isteyen gönüllüleri bir ara-

ya getirdi¤i ve bize kadar ulaflt›rd›¤›

için çok yararl› bir çal›flma yap›yor.

Biz belli periyotlarla malzeme listesi

yap›yoruz ve bu liste ve Migros Sanal

Market’te yay›nlan›yor.  

Veteriner Hekim Hande ‹nan

Ataflehir Hayvan Bar›na¤› 
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S
Son zamanlarda Türkiye AB üyesi olabile-
cek mi olamayacak m› diye birçok tart›flma
var. Siz Türkiye’nin hemen hemen her yeri-
ni dolaflm›fl ve Türk insan›n› bilen birisisi-
niz. Türkiye Avrupa’dan biraz farkl› bir yer.
Sosyal, kültürel, ekonomik farkl›l›klar›
olan bir ülke. Türkiye Avrupa Birli¤i üyesi
olduktan sonra, bu farkl›l›klar› nas›l yafla-
yacak?
Asl›nda çok fazla, düflünüldü¤ü kadar

büyük farkl›l›klar yok. Anadolu’yu dola-

fl›rken çok modern flehirlerle karfl›laflt›m.

Malatya, Kayseri, Konya gibi iller olduk-

ça geliflmifl ve belli standartlar› yakalam›fl

illerdi. Birçok Avrupa parlamenteri bu il-

leri dolaflmad›; önyarg›lar› var, Anado-

lu’da bu kadar geliflmifl illerin olabilece-

¤ini düflünmüyorlar, ama var. Sofistike,

modern flehirlere sahip bir ülke Türkiye.

‹stanbul’un herhangi bir Avrupa baflken-

tinden hiçbir fark› yok.

Özellikle Anadolu Türkiye’den çok farkl› bir
kültüre sahip. Kültürel aç›dan bakarsak,
Türkiye Avrupa’ya neler katabilir?
Avrupa’da yaflayan birçok Müslüman ve

Türk var. Yani Avrupa çok yabanc› de¤il

bu kültüre.

Çok uzun zamand›r Türkiye’de yafl›yorsu-
nuz. Avrupa’ya buradan bakt›¤›n›zda Avru-
pal› Türkiye’yi nas›l görüyor sizce?
Yanl›fl fikirlere kap›labiliyorlar. Özellikle

Almanya’da yaflayan birçok Türk var. Av-

rupa Türkiye’yi misafir iflçi olarak tan›-

yor. Ço¤u Avrupal› buraya geldiklerinde

fark ediyorlar oradaki Türklerle burada-

kilerin farkl›l›klar›n›. Önyarg›lar› ancak

buraya geldiklerinde k›r›labilliyor.

Anadolu yüzy›llarca birçok medeniyete,
kültüre, tarihe ev sahipli¤i yapt›. Bugün
Türkiye hem Avrupal› hem Do¤ulu. Di¤er
yandan ne Avrupal›, ne Do¤ulu. Siz Türki-
ye’yi nas›l konumland›r›yorsunuz?
Avrupa’n›n daha istikrarl› bir Ortado¤u

için demokratik bir Türkiye’ye ihtiyac›

var. Türkiye bu iki bölge aras›nda uzlafl-

mac› bir bölge. Zaten Avrupa y›llarca

kendi politikalar› için Türkiye’nin konu-

mundan faydaland›. Avrupal›lar›n kaç›r-

d›¤› bir nokta var. Asl›nda ortak bir tarih

paylafl›l›yor. H›ristiyanl›k Antakya’da

do¤du; Tarsus H›ristiyanl›k için çok

önemli bir yer. Bunlar hep göz önünde

bulundurulmas›, fark edilmesi gereken

ortakl›klar.

Avrupa’da yaflayan birçok Türk var. Avrupa
Birli¤i’ne girme sürecinde bu vatandafllar›-
m›z›n rolü ne olmal› sizce?
Avrupa’da Türkiye’nin baflka bir boyutu-

nu gösteren, bu süreci kötü etkileyen ki-

fliler görebiliyoruz. Örne¤in Metin Kap-

lan Türkiye’nin tan›t›m› için çok kötü bir

örnek. Oradaki insanlar Türkiye’nin mo-

dern yönünü göstermeli, böyle olumlu

bir katk› sa¤layabilirler bu sürece.

Özellikle üçüncü jenerasyon büyükbabala-
r›ndan oldukça farkl› özellikler tafl›yor.
Acaba Avrupa’daki Türkler eskiye oranla
flimdi gündelik yaflama daha çok mu uyum
sa¤lad›lar?
Tamamen muhafazakâr olan ve içe ka-

pan›k bir toplulu¤un yan› s›ra oraya

uyum sa¤lamaya çal›flan de¤iflime aç›k

insanlar da var tabii. Dedi¤iniz gibi yeni

nesil daha çok adapte olmufl gibi görü-

nüyor.

Son dönemlerde Avrupa’da Asya kültürüne
karfl›, sinemada, müzikte büyük bir ilgi
bafllad›. Bu tarz fleyler popülerleflir oldu.
Peki Do¤u kültürü ya da ‹slam kültürü na-
s›l etkiliyor Avrupa’y›?
‹sveç’te bu altyap›dan gelen kültürel an-

lamda çok etkili insanlar var: Entelektü-

eller, popüler insanlar. Bunun yan›nda

on y›ld›r orient kültürden insanlar›n dü-

zenledikleri bir festival var. Oldukça ses

getiren ve be¤enilen bir festival. Ayr›ca

baz› kiflilikler var ki, örne¤in ‹stanbul

do¤umlu bir genç var ve televizyonlarda

Uyum ve Sentez
Yaklafl›k üç y›ld›r Türkiye’de bulunan ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girmesi için

her türlü çabay› gösteren ‹sveç ‹stanbul Baflkonsolosu Ingmar Karlsson ayn› zamanda

bir Ortado¤u uzman›. Avrupa ile Türkiye aras›ndaki sorunlar›n çözümünde anahtar

kelimelerin “uyum ve sentez” oldu¤unu belirten Karlsson ile Avrupa, AB, ‹slam ve

H›ristiyanl›k üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik

‹sveç’in Türkiye Baflkonsolosu Ingmar Karlsson, 11 Kas›m günü Vehbi Koç
Vakf› Koç Üniversitesi’nde bir seminer verdi. “Turkey's Cultural and
Religious Heritage: An Asset to the European Union”, “Türkiye’nin kültürel
ve dini miras›: Avrupa Birli¤i’nin Kazanc›” bafll›kl› seminerinde Türk kültürü
ve geçmiflinin, Avrupa için ne derece önemli oldu¤unu belirten Karlsson,
AB’ye girifl yolundaki Türkiye’nin kültürüyle Avrupa’ya renk ve zenginlik
getirece¤ini belirtti. Ingmar Karlsson’un, Koç Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü taraf›ndan düzenlenen “Diplomat Konuflmac›lar” serisi
kapsam›nda verdi¤i seminer, ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri taraf›ndan
büyük bir ilgiyle karfl›land›.

Karlsson
Koç Üniversitesi’nde
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kültürel anlamda çok iyi ifller yap›yor.

Örne¤in fiahin Alpay var ki çok iyi bir

akademisyen ve modern Türkiye’nin yü-

zü sayabilece¤imiz biri. Daha onun gibi

bu kültürün tafl›y›c›s› birçok kifli de yafl›-

yor ‹sveç’te.

Osmanl› farkl› kültürleri ve dinleri içinde
bar›nd›rabiliyordu. Acaba Türkiye gurur
duydu¤umuz bu özelli¤in varisi mi? Ve 21.
yüzy›lda bu miras› Avrupa’ya tafl›yacak
özellikler bar›nd›r›yor mu? 
Farkl› din ve kültürlerin uyum içinde ya-

flamas› fikri Osmanl› kültüründe o kadar

geliflmiflti ki zaman zaman Avrupa’daki

bask›lardan kaçan Musevi ve farkl› mez-

heplere inanan H›ristiyanlar Osmanl›’ya

s›¤›nm›flt›r. Sistem ayn› de¤il Türkiye’de,

kat edilmesi gereken yollar var; fakat

farkl› kültürler flu an yine Türkiye’de bir

arada yafl›yor. Az›nl›klara tan›nmas› ge-

reken baz› haklardan sonra çok daha

uyum içinde yaflanacak bence.   

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i yolunda geçme-
si gereken ekonomik, politik yollar, yap-
mas› gereken ev ödevleri var. Sizce ayn›
zamanda bu u¤urda Türkiye’nin yapmas›
gereken kültürel ev ödevleri de var m›?
Öncelikle Kopenhang Kriterleri’nin yeri-

ne getirilmesi gerekiyor. Az›nl›k haklar›

büyük bir sorun. Onlar›n daha adil, iyi

flartlarda yaflamas› için yap›lmas› gere-

ken fleyler var. Örne¤in ‹sveç’te Türki-

ye’den gelen 100 bin kifli var. Bunlar

aras›nda Süryaniler de var. Her türlü ya-

flama hakk›ndan yararlanmalar› için ya-

p›lan düzenlemeler mevcut. Yeni hükü-

metin Temel Ö¤retimden Sorumlu Ba-

kan› ‹brahim Baylan ‹sveç’te az›nl›kla-

ra ne kadar de¤er verildi¤inin en iyi ör-

ne¤i. Kendisi Türkiye’den, Midyat’tan

göçen bir Süryani ailesinin o¤lu ve ‹s-

veçliler kadar haklar› olan bir insan. 

Dünyan›n çok farkl› bölgelerinde bulundu-
nuz. fiu an ‹stanbul’das›n›z, gitti¤iniz yer-
lerle karfl›laflt›rd›¤›n›zda ‹stanbul, Türkiye
ne gibi farkl›l›klar gösteriyor?
‹lk geldi¤imde bir daha bulunmak iste-

di¤im bir flehir diye düflünmüfltüm. Çok

fantastik, modernlik aç›s›ndan di¤er Av-

rupa kentleri gibi büyük bir metropol. 

Bir diplomat olarak de¤il ‹stanbul’da yafla-
yan normal bir insan olarak günlük hayat›-
n›zda neler yap›yorsunuz?
Spor yap›yorum, futbol oynuyorum.

Hafta sonlar› Belgrad Ormanlar›’na yü-

rüyüfle gidiyorum. Birçok Türk arkada-

fl›m var. 

Türkiye ve ‹sveç’i karfl›laflt›rmak kolay m›,
karfl›laflt›rma yap›yor musunuz?
Türkiye oldukça büyük bir yer, ‹sveç’i

hat›rlatan yerleri var. Burda da çok fazla

orman ve göl var, ‹sveç’in göllerine pek

benzemiyor ama. Türkler ‹sveçlilere

benzemese de co¤rafya olarak benzer-

likler gösteren yerler var.

Huntington’›n “Medeniyetler Çat›flmas›” te-
zine tamamen karfl›s›n›z. Fakat bu tez dün-
yada oldukça ra¤bet görüyor. Sizce neden?
Bence medeniyetler aras›nda de¤il me-

deniyetler içinde bir çat›flma var. Bu ça-

t›flma fundamentalistler ve modernler

aras›nda süregiden bir çat›flma. Bütün

dinlerde reform yanl›lar›yla muhazafa-

kârlar aras›nda bir gerginlik ve çat›flma

var. Savafllar uygarl›klar aras›nda de¤il,

devletler aras›nda sürüyor. ‹slam dinine

bakt›¤›n›zda toleransa dayal›, çat›flmay›,

fliddeti içermeyen bir din oldu¤unu gö-

rürsünüz.

Siz ‹slam’›n tehdit oldu¤una dair bilinçli bir
senaryonun üretildi¤ini söylüyorsunuz. Bu
kim taraf›ndan ve ne amaçla haz›rlanan bir
senaryo?
Avrupa kendi içindeki çeliflkileri örtbas

etmek için her zaman ortak bir düflman

yaratt›. Sosyalist sistemin çöküflünün ar-

d›ndan k›z›l tehlikenin yerini ‹slam fun-

damentalizmi ald›. 11 Eylül olaylar› ve

Bin Ladin retori¤i ile bu tez dünyada güç

kazanmaya bafllad›. 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girmesi ‹s-
lam’›n tehdit oldu¤u düflüncesini azaltacak
m› sizce?
Türkiye’yi AB’ye almamak Avrupa için-

deki 20 milyon Müslüman’a “Sen Avru-

pal› olamazs›n, ikinci s›n›f vatandafls›n›z”

mesaj› verir. Bu da çok tehlikeli bir geri-

lime neden olur.



1988 y›l›ndan bu yana ülkemizin en önemli

özel müzelerinden biri olarak hizmet veren ve

birbirinden özel sergilere ev sahipli¤i yapan

Sadberk Han›m Müzesi, bir kez daha farkl›

bir sergiye kap›lar›n› aç›yor. 6 Kas›m’da ziyaret-

çilerin ilgisine sunulan “Kâ¤›t Elbiseler” kolek-

siyonu, her aç›dan ilginç bir sergi. Belçikal› ta-

sar›mc› ve ressam Isabelle de Borchgra-

ve’›n, y›llar boyu emekle yaratt›¤› “Kâ¤›t

Elbiseler” koleksiyonunda, kâ¤›d›n

ola¤anüstü bir ustal›kla kullan›ld›¤›

tarihi ve günümüze ait elbiseler

yer al›yor.

I. Elizabeth’den Marie Antoinette’e kadar

birçok tarihi karakterin elbiselerinden ve 16.

yüzy›ldan günümüze kadar birçok ülkenin

modas›ndan esintiler tafl›yan ve Isabelle de

Borchgrave’›n çeflitli kâ¤›tlar› kumafl gibi boya-

yarak gerekli deseni verdi¤i ve sonra Rita

Brown’›n tamamen yap›flt›rma yöntemiyle

üretti¤i 42 kostüm, daha önce Fransa, Belçika,

ABD, Avusturya, ‹ngiltere ve Japonya’da sergi-

lenmifl.

Brüksel Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitiren

Isabelle de Borchgrave, açt›¤› resim sergilerinin

yan› s›ra bale ve tiyatro kostümleri de tasarl›-

Belçikal› sanatç› Isabelle de Borchgrave’›n “Kâ¤›t Elbiseler”

koleksiyonu Sadberk Han›m Müzesi’nde. Tarihi ve

günümüze ait elbiselerin, sadece kâ¤›t ve boya

kullan›larak yarat›lan modellerinin yer ald›¤› sergi 9 Ocak

2005’e kadar Sadberk Han›m Müzesi’nde gezilebilir

Isabelle de Borchgrave

“Modaya Kâ¤›tlarla 
YEN‹DEN HAYAT Vermek”

Kâ¤›ttan kostümler dizayn etmeye ne zaman ve na-
s›l bafllad›n›z?
1994’te Metropolitan Müzesi’ndeki bir moda ser-
gisini ziyaret ettikten sonra çal›flmalar›ma baflla-
d›m. Bu kostümleri satmak için yapmad›m. Sadece
kendi moda tutkumu tatmin etmek için bafllad› her
fley. Moday› kâ¤›tlarla yeniden flekillendirmek hem
kendi hayallerimi bu flekilde yans›tmam için, hem
de insanlara hayal kurdurmak için de¤iflik bir yol
oldu. 

Kostümleri dizayn ederken orijinaline birebir
sad›k kal›yor musunuz? Yoksa kostüm üze-
rinde çeflitli de¤ifliklikler yap›yor musu-
nuz?
Görüntü olarak tamamen orijinaliyle ayn›-
s›n› yapmaya çal›fl›yoruz. Kal›plar, biçme

ve yap›flt›rma orijinale sad›k kal›narak yap›l›-
yor. Fakat kâ¤›d› ipek, kadife, saten gibi kumafl-
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Kâ¤›t Elbiseler
Sadberk Han›m Müzesi’nde



yor. Sanatç›, 1990’l› y›llarda Kyoto Kostüm

Enstitüsü’nün yay›nlad›¤› “Revolution in Fas-

hion” isimli bir katalogdan son derece etki-

lenmifl. Bu katalogda yer alan flaflaal› elbi-

seleri yeniden yaratmaya, ipek ve saten

yerine, kâ¤›d› bir kumafl gibi boyayarak

kullanmaya karar vermifl ve büyük

bir zevkle f›rçay› kâ¤›da vurmufl.

Borchgrave, kâ¤›t elbiseler yap-

maya bafllad›¤›ndan beri nere-

deyse baflka hiçbir fleyle ilgilenme-

di¤ini söylüyor. Kostümlerin “kâ-

¤›tlar›” Brown taraf›ndan biçili-

yor, Borchgrave da boyama iflle-

mini yap›yor ve ortaya görülme-

ye de¤er sanat eserleri ç›k›yor.

Ka¤›t Elbiseler 
Dünyay› Dolafl›yor
Birkaç y›l sonra proje devam

ederken, Kanadal› bir tiyatro

kostümü uzman› olan Rita

Brown’›n yard›m›yla, beyaz in-

ce mulaj kâ¤›tlar›n› üç boyutlu

kâ¤›t heykelciklere dönüfltür-

meye bafllad›. 

Isabelle de Borchgrave ve

Brown’›n iflbirli¤i, moda tarihine

dayal› projeler üzerine yo¤unlaflt›.

Isabelle de Borchgrave, favorisi olan kâ-

¤›d› boyay›p katlayarak, buruflturarak moda

tarihinin göz al›c› kumafllar›n›n kâ¤›ttan

kopyalar›n› yapmaya bafllad›. Birçok yara-

t›c› teknik kullan›larak zengin brokarlar, el

dokuma ipekler, çizgili kumafllar, çiçek

bask›l› danteller as›llar›na çok benzer

bir flekilde kâ¤›da geçirildi. Rita

Brown, tarihi elbiseler konusunda-

ki bilgisi ve deneyimi ile bu kâ¤›t-

lar› i¤ne-iplik kullanmadan, sade-

ce keserek ve yap›flt›rarak muhte-

flem elbiselere dönüfltürdü.

Kâ¤›ttan yap›ld›¤›na inanman›n

gerçekten çok güç oldu¤u ve ki-

monodan kriket k›yafetine, balo

elbisesinden kaftana kadar moda

ve desen sanat› ad›na genifl bir

yelpaze sunan bu koleksiyonda,

Sadberk Han›m Müzesi’nde ser-

gilenmesinin an›s›na, 1970-80

y›llar›n›n modas›n› yans›tan,

Sevgi Gönül’e ait bir elbisenin

de kâ¤›ttan kopyas› yer al›yor.

Ayr›ca ziyaretçiler sergiyi dola-

fl›rken bu birbirinden güzel k›-

yafetlerin yap›m aflamas›n› da

DVD’den izleme f›rsat› buluyor-

lar. Bu ilginç sergi, 9 Ocak 2005

tarihine kadar Sadberk Han›m

Müzesi’nde gezilebilir.
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lara benzetmek, izleyiciye o hissi ver-
mek için kâ¤›t üzerinde, boyama ve fle-
killerde de¤ifliklikler yap›yoruz. 

Sadberk Han›m Müzesi’nde sergilenen
k›yafetler aras›nda kaftanlar da var.
Bu kostümler Türkiye’deki sergi için
özel olarak m› haz›rland›, yoksa Os-
manl› modas›yla yak›ndan ilgileniyor
musunuz?
Osmanl› k›yafetleriyle ve Asya modas›y-
la oldukça yak›ndan ilgileniyorum. Kaf-
tanlar 2003 y›l›n›n yaz›nda, daha Türki-
ye’de sergi açaca¤›m belli olmadan ön-
ce yapt›¤›m kostümler. 1973 y›l›nda
Topkap› Saray› Müzesi’ni ilk ziyaretim-
de kaftanlar beni çok etkilemiflti. Bu
kostümleri yaparken o günlerden kal-
ma an›lar›m› tazeledim.

Tasarlad›¤›n›z kostümleri nas›l seçiyor-
sunuz? Bunlar› seçerken kriterleriniz
neler?
Bafllang›çtaki 24 kostüm modan›n geli-
fliminde üç yüzy›ld›r etkili olan dönemin

k›yafetlerinden seçildi. Koleksiyon dün-
yan›n en iyi müzelerinde sergilenip, be-
¤enilince, zaman içinde sergilenen mü-

zelerdeki özel k›yafetlerin de kâ¤›t tasa-
r›mlar›n› yapmaya bafllad›m. Örne¤in
Türkiye’deki sergimde de yer alan “Kri-

ket elbisesi”ni, koleksiyonumun
Viktoria&Albert Müzesi’ndeki gös-
teriminden sonra oradaki bir k›ya-
fetten esinlenerek yapt›m.

Serginiz için neden Türkiye’yi ter-
cih ettiniz?
Benim Türkiye’ye ilk geliflim ve bu-
radan etkilenmem neredeyse 30
y›l önceydi. Bu kadar zamandan
sonra geçti¤imiz y›l Bürüksel’de
‹stanbul Bo¤az› temal› bir resim
sergisi açt›m. Bunun yan›nda Tür-
kiye’ye ait New York ve Fransa’da
bas›lan gezi kitaplar› haz›rlad›m.
fiu an da ‹stanbul üzerine bir ki-
tap haz›rl›¤› içindeyim. Türkiye ve
‹stanbul’la oldukça ilgili oldu¤um-
dan sergi için ülkenizi seçtim. Ay-
r›ca Koç Ailesi de bana bu sergiyi
Türkiye’de açmamda oldukça yar-
d›mc› oldular. 
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Son derece küçük, ama bir o kadar da önemli bir organdan bah-

sedece¤iz bu say›m›zda. Dünyaya aç›lan kap›m›z, alg›lar›m›z›n

en önemli arac›: Göz... ‹nsano¤lu için hiçbir organ› yoktur ki,

gözün yoklu¤u kadar etkilemesin onu. Görmezsek, kabul etme-

yiz ço¤u fleyi. Gözlerimizle görmeden inanmaz, görmeyince

yoklu¤una katlan›r›z ço¤u fleyin.

Konu göz olunca, konu¤umuz da Türkiye’nin en önemli göz

cerrahlar›ndan Sinan Göker oldu. Harbiye Divan’da bir ö¤le

yeme¤inde bulufluyoruz. “Neden göz?” diye sorarak bafll›yoruz

sohbetimize. Çok temiz bir cerrahi oldu¤u için seçimini gözden

yana kulland›¤›n› söylüyor Göker ve ekliyor: “Malum çok küçük

bir organ oldu¤u için insan eli birçok durumda kaba kal›yor.

Bunun için her türlü yeni teknolojiden yararlan›yoruz. T›pta ye-

ni teknolojiler ilk olarak göz bölümünde gelifliyor ve kullan›l›-

yor. Çok güncel ve heyecanl›, sürekli de¤iflen bir konu; sürekli

yeni teknikler ve cihazlar dolay›s›yla benim hofluma giden bir

konu. Yeni oyuncaklar› seviyorum.”

Göz ve Alg›
Göz denince akla gelen ilk konu elbette alg›. ‹nsanlar›n alg›lar›-

na göre farkl› s›n›fland›r›ld›klar›n› biliyoruz. Kimi insan›n iflitsel,

kimi insan da görsel alg›s› daha güçlü. Beynin yap›s›yla ilgili bir

durum bu. Göz elbette alg›y› fazlas›yla etkiliyor. Ama kimi in-

sanlar›n gözlerini di¤er insanlar gibi, di¤er insanlar kadar kullan-

mad›klar›ndan bahsediyor Dr. Sinan Göker: “Baz› insanlar›n gö-

zü üç numara bozuk ama gözlük veya lens kullanm›yor. Bir fle-

kilde hayat›n› devam ettiriyor. Demek ki görmeye fazla ihtiyaç

duymuyor, daha çok dokunsal veya iflitsel olarak alg›l›yor. Baz›

hastalar›m ise yar›m derece bozukluk için lazer tedavisi istiyor.

Kendisi için keskin görmesi çok önemli belli ki.”

‹nsano¤lunun do¤ada “keskin gözlü”ler s›n›f›na girmedi¤ini he-

pimiz biliyoruz. Zira do¤an›n bir gere¤i, avc› bir tür olmad›¤›

için insano¤lunun öylesine keskin gözlere ihtiyac› yok. Akl›m›-

za geliyor hemen. Peki, iyi görmenin k›stas› ne? Kimler için

“keskin gözleri var” diyebiliyoruz. Bunun yolunun basit, kendi
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Gözbebe¤imizden Yans›yor

Geçti¤imiz say›m›zda beyin ile

bafllad›¤›m›z sa¤l›k alan›ndaki

sohbetlerimize göz ile devam

ediyoruz. Konu¤umuz bugüne dek

40 binin üzerinde göz ameliyat›

yapm›fl bir isim: Dr. Sinan Göker.

Avrupa ve Amerika’da bu rakama

yaklaflan bir operatör yok. Bir günde

68 ameliyata girdi¤i olmufl.
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yans›mas›. Gözleri ayn› olan ama tama-

men farkl› kiflilikte olan insanlar size

farkl› bakacakt›r. Gözler uzun vadede

gerçek kimli¤i yans›t›r. Çünkü uzun süre

insan kendini kontrol alt›nda tutamaz.”

Durum böyle olunca içinde bulunulan

duygusal duruma göre gözün bak›fl bi-

çimleri de de¤ifliyor elbette. ‹nsan âfl›k

oldu¤unda ya da sinirli oldu¤unda göz

tamamen farkl› bak›yor. Asl›nda her ne

kadar göz direkt beyne ba¤l› bir organ

olsa da ça¤lar boyunca kalple birlefltiril-

mifl bir organ. Atasözleri bile gönülle gö-

zü bir arada sunuyor hep: “Atasözleri

gerçekten de kalple gözü birbirlerinden

ay›rm›yor. Örne¤in gözünüzü kapat›n

her fley bitiyor. Geriye bir dokunma ref-

leksi kal›yor. ‹nsan›n duygular› bir flekil-

de gözlerden anlafl›l›yor. En önemli fak-

tör gözbebe¤i. Gözbebe¤i tamamen oto-

nom sinir sistemiyle ve hislerimizle ba¤-

lant›l›. Gözbebe¤i baz› duygularda büyü-

yüp küçülüyor. Belki siz bunu alg›lam›-

yorsunuz ama bu böyle. Bu beden dili

asl›nda. ‹nsan duygular›n› anlamada göz-

bebe¤i de çok önemli veriler tafl›yor. Bir

de gönül gözü var. Ama henüz onu aç-

may› baflaramad›k.” 

Kare Gerçekten de Kare mi?
Konu alg› olunca insanlar›n nas›l alg›la-

d›klar› sorusu geliyor ak›llara? Görünen,

daha do¤rusu bizim alg›lad›¤›m›z flekille-

rin gerçekte oldu¤u gibi olup olmad›¤›n›

düflünüyoruz hep. Dr. Göker de gözün

gördüklerinin, beynin alg›lad›klar›n›n as-

l›nda sadece beynin flifreleri çözme biçi-

miyle ba¤lant›l› oldu¤unu anlat›yor: “Bir

insan gözü, hayvan gözünün alg›lad›¤›

gibi alg›lam›yor. Bu biraz da felsefî bir

konuya giriyor. As›l alg›layan beyin. Bel-

li aral›klar içinde biz d›fl dünyay› alg›l›yo-

ruz. Beyin, gelen bilgileri bir kutu gibi

çözdü¤ü için biz onun çözüfl flekli gibi

d›fl dünyay› görüyoruz. Bu nedenle bir

kareyi gördü¤ünüzde bu tamamen bey-

nin alg›lamas› sonucunda bir kare fleklini

al›yor. O nedenle gördü¤ünüz fleyler as-

l›nda gördü¤ünüz gibi olmayabilir”.

Pek çok organ›m›z gibi gözümüz de sa¤-

l›¤›n› kaybettikten sonra hat›rlad›¤›m›z

bir organ. Düzenli kontrol edilmesi gere-

kiyor. Göz sa¤l›¤›n› koruman›n yollar› ise

son derece basit asl›nda: “Göz, vücudun

di¤er organlar›yla ba¤lant›l› bu aç›dan.

Vücut damarlar›n› koruyacak herfley göz

için de geçerli. Damar sisteminizi ne ka-

dar sa¤lam tutarsan›z bu göz için de son

derece faydal›. Bunun d›fl›nda birtak›m

yanl›fl inan›fllar var. Bilgisayar gözü bozar

gibi kimi inan›fllar var; ama sa¤lam gözü

hiçbir fley bozmaz. Günefl gözlü¤ü kul-

lanmak faydal›. Hava kirlili¤ine ba¤l› ola-

rak gözyafl› çok s›k görülmeye baflland›.

Bulunulan ortamlara dikkat edilmeli. Kli-

malar ile sigara duman›n›n göze önemli

zarar› var.” 

Burak Tezcan

kendimize yapabilece¤imiz testlerden

geçti¤ini söylüyor Göker ve ekliyor: “‹n-

sanlar arkadafllar›yla kendilerini test ede-

bilirler. “Sen flunu görüyor musun?” Belli

bir uzakl›ktaki tabelalar›n tek gözle kont-

rol edilmesi olabilir. Zaman zaman bu

kontrollerin yap›lmas› gerekiyor. Lazer

tedavilerine ilk bafllad›¤›m›zda düflük nu-

maralar› düzeltmek istiyorduk. Daha son-

ra yüksek numaralara da ameliyatlar yap-

maya bafllad›k ve flu anda 14 numaraya

kadar miyoplar› %95 veya %98 ihtimalle

s›f›ra yak›n düflürebiliyoruz. Daha sonra

baflka k›staslar da oldu¤u fark edildi.

Görme keskinli¤i ve kalitesi gibi baflka

parametreler var. Eski jenerasyon aletler-

le bunlarda baz› kay›plar olabiliyordu

ama flimdi dikkatimizi bunun üzerine

vermeye bafllad›k. Hastalar›n numaralar›-

n› düzeltip gözlükten kurtar›rken di¤er

taraftan görme kalitesini bozmadan hatta

eskisinden daha iyi hale getiriyoruz. Bu-

gün yeni tekniklerle insanlar›n görme

oran›n› %150’ye dek gelifltirmek müm-

kün. Bunu da pilotlar görebiliyor ve bun-

dan daha net görebilen bir göz yok. Ama

retinan›n yetene¤ine bakt›¤›m›zda, %400

görme yetene¤ine sahip. Retinaya daha

kaliteli ve keskin bir imaj ulaflt›rabildi¤i-

miz takdirde, beyindeki alg›lama merke-

zi flu anda görebildi¤imizin dört kat› kes-

kinlikte ve dört kat› uzakl›¤› görebilme

yetene¤ine sahip. Birtak›m teknolojik

yard›mlarla bir robot gibi görme keskin-

li¤imizi daha da art›rabiliriz. Zira insan

hücrelerinde bu yetenek var.”

En Güzel Gözler Kimde?
Keskin gözler, iyi gören gözler iflin bir

boyutu. Di¤er tarafta ise güzellik var. Dr.

Sinan Göker’den bir güzel göz tarifi al-

mak istiyoruz. Herkes gibi gözün rengi-

nin, kirpiklerin yap›s›n›n ya da göz çev-

resindeki halenin anlaml› oldu¤unu söy-

lüyor. Ama daha da önemli olan›n bak›fl

oldu¤unu belirtmeden geçemiyor: “Ben-

ce en önemlisi anlaml› bak›fl. Yani gözün

etraf›ndaki mimik kaslar› ve gözbebe¤i-

nin ortaya koydu¤u sonuç insan›n içinin
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‹letiflim 
Büyük Bir ‹htiyaç

F
Farkl› sektörlerin ortak veya sektörleri-

ne özel sorunlara farkl› bak›fl aç›lar› ge-

tirece¤i bir gerçek. Bu anafikirden yola

ç›karak farkl› sektörlerden bayileri bir

araya getirdi¤imiz “Yuvarlak Masa” top-

lant›m›zda befl bayi konu¤umuz vard›:

Kavac›k Fiat bayii Ery›l Otomotiv Genel

Müdürü Hediye Gürsoy Yener, Olivi-

um Al›flverifl Merkezi Beko Bayii ‹rfan

Uysal, 20 y›ll›k Yakac›k Aygaz Bayii

Metin Gürsoy, Adapazar› Trakmak Ba-

yii Baha Kürkçü ve 27 y›ll›k Sar›yer

DemirDöküm Bayii Ali Ergenç.

Bayilerle sohbetimize iletiflim konusuy-

la bafll›yoruz. Aralar›nda özellikle uzun

y›llard›r Koç Toplulu¤u’na bayilik yap-

m›fl isimler oldu¤u için di¤er Topluluk

flirketleriyle olan iliflkilerini soruyoruz.

Genellikle di¤er Topluluk flirketleriyle

çok yak›n bir iliflkide olmad›klar›n› be-

lirten bayiler, bu iletiflimin ve iliflkinin

gelifltirilmesi için özel çal›flmalar yap›l-

mas› gerekti¤ini vurgulad›lar. Adapaza-

r›’nda hizmet veren Baha Kürkçü ise

kentin küçük olmas› nedeniyle Toplu-

luk flirketleriyle daha yak›n bir temas

içerisinde oldu¤unu belirtiyor. Kürkçü,

“Yo¤un bir biçimde Koçbank’la çal›fl›-

yoruz. Di¤er Koç flirketlerinden daha

farkl› bir yap›day›z. Sorumlulu¤umuz

fazla. Kredili traktörlerin hepsine garan-

tör ya da kefiliz. Koçbank d›fl›nda Arçe-

lik, Beko ve Tofafl ile yak›n iliflkilerimiz

var. Dört Fiat Doblò’dan oluflan bir filo-

muz var. Ancak bu iliflkilerin daha da

güçlenmesi gerekiyor” diyor. Kürk-

çü’nün sahibi oldu¤u New Holland

acentesi, yedek parça, servis ve ikinci el

hizmetleri de sunuyor. Bu hizmetlerin

tümünü tek bir çat› alt›nda toplayan

baflka bir bayi yok.

Özel Kampanyalar
Asl›nda tüm bayilerin ortak talebi, Top-

luluk bayilerinin birbirleriyle olan ticari

iliflkilerinde avantajl› kampanyalar›n ha-

yata geçirilmesi. 1998 y›l›ndan bu yana

Beko bayii olarak faaliyet gösteren ‹rfan

Uysal bu konuda, “Koç Toplulu¤u men-

subu olan bayi ve çal›flanlara herhangi

bir flirketten al›flverifl yapt›klar› zaman

bir avantaj sa¤lanmas› gerekiyor. Genel

olarak flirket bünyesinde böyle bir poli-

tika uygulan›rsa bu kendili¤inden geli-

flir zaten” diyor.

Fiat Bayii Hediye Gürsoy Yener ise Fiat

ve Alfa Romeo’da zaten böyle bir indi-

rimin var oldu¤unu ama bunun tüm

sektörlere yay›lmas›n›n hem sa¤lanacak

avantajlar aç›s›ndan, hem de büyük bir

sinerjinin yarat›lmas› aç›s›ndan önemli

oldu¤unu vurguluyor. 

Ali Ergenç ise Sar›yer’in küçük bir semt

olmas› nedeniyle esnaf›n genelde birbi-

rini tan›d›¤›n› ama buna karfl›n Toplu-

luk flirketleri aras›nda yeterli iliflkinin ol-

mad›¤›n› söylüyor: “Bu bizim y›llardan

beri süren s›k›nt›lar›m›zdan birisi. Ko-

nuyla ilgili bayi toplant›lar›m›zda birkaç

sefer gündeme getirdik. Örne¤in bize

en yak›n Aygaz Grubu. DemirDöküm

olarak özellikle Zekeriyaköy ve çevresi-

Bizden Haberler’in her say›s›nda yay›nlad›¤›m›z bayi röportajlar› bölümünde bu

say›m›zda befl bayi konu¤umuz var. Fiat, DemirDöküm, Beko, Aygaz ve Türk

Traktör bayilerini bir araya getirdi¤imiz “Yuvarlak Masa” toplant›s›nda en büyük

eksikli¤in farkl› sektörlerdeki bayiler aras›ndaki iletiflim oldu¤u ifade edildi

Olivium Al›flverifl Merkezi Beko Bayii ‹rfan Uysal (solda) ve Kavac›k Fiat Bayii Ery›l
Otomotiv Genel Müdürü Hediye Gürsoy Yener.
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ndeki müflteriye keflfe gitti¤imizde, LPG

kullanacaksa ‘LPG tank›n› Aygaz verir

ve hiç olmazsa daha ciddi hallederler’

gibi bir yaklafl›mla gidiyorsak da, iki

gün sonra tekrar gitti¤imizde Aygaz ile

iletiflimin yeterli olmamas› nedeniyle ça-

balar›m›z sonuçsuz kal›yor”. 1975’te

Koçtafl’ta çal›flmaya bafllayarak Koç

Toplulu¤u’na ad›m›n› atan Ergenç, ‹s-

tanbul’daki en eski DemirDöküm bayi-

lerinden biri.

Ekonomide Hareketlenme
Son dönemlerde ekonomideki hareket-

lilik, tüm bayilerin yüzünü güldürmüfl

durumda. Aygaz cephesinde ise beklen-

tiler yeni y›la odakl›. ‹ki k›z› da Koç

Üniversitesi mezunu olan Metin Gür-

soy, yeni y›lla birlikte serbest rekabetin

gelmesinin özellikle kâr marjlar›n› etki-

leyece¤ini ve yeniden ifllerinin daha

kârl› bir hal alaca¤›n› belirtiyor.

Koç Toplulu¤u markalar›na tüm sektör-

lerde ilgi büyük. Özellikle otomotiv ala-

n›nda Fiat markas›yla birlikte önemli bir

döneme girilmifl durumda. 1989 y›l›n-

dan bu yana Fiat ve Alfa Romeo bayili-

¤i yapan Hediye Gürsoy Yener, önceki

y›llarda “Kufl Serisi” ile oluflan imaj›n y›-

k›lmaya bafllad›¤›n› belirtiyor ve ekliyor:

“‹thal araçlar›m›zda yeni jenerasyon es-

ki imaj› y›kmaya bafllad›. Fiat markas›y-

la özellikle güven unsuru artacak.”

Sar›yer semtinin bir anlamda Koç Top-

lulu¤u’nun kalelerinden biri oldu¤unu

belirten Ali Ergenç, semtte birçok Top-

luluk yöneticisinin de oturdu¤unu ekli-

yor: “Olaylar› çok yak›ndan takip edi-

yorlar. Mesela flimdi Zekeriyaköy’e do-

¤algaz geliyor; daha do¤algaz›n temeli

at›lmadan, ‘DemirDöküm buraya ne za-

man gelecek?’ diye onlar bizi uyar›yor.

Koç Toplulu¤u’nun a¤›rl›kl› bulundu¤u

bir bölge oldu¤u için mamul sat›fl ve ta-

n›t›m›nda etkiliyiz”. 

Adapazar›’nda da Koç Toplulu¤u mar-

kalar› son derece güçlü bir konumda.

Özellikle New Holland’›n pazar pay›

son derece yüksek. Baha Kürkçü bunu

özellikle markan›n çok köklü olmas›na

ba¤l›yor ve ekliyor: “New Holland’›n

Türkiye’ye çok önceden gelmesi, insan-

lar›n o markadan memnun olmas›, bu-

günlerde hâlâ o markay› almas›n› getiri-

yor. Ayn› bazda kaliteli bir ürün var

ama bu markadan dolay› ve bizim müfl-

teriyle olan iliflkilerimizden dolay› bizi

tercih ediyorlar.”

Beko’da ise Arçelik’le tatl› bir rekabet

var. Tüketicinin bu anlamda son derece

bilinçli oldu¤unu söyleyen ‹rfan Uysal,

“Beko ürünü alan bir kifli bu ürünün Ar-

çelik tesislerinde üretildi¤ini biliyor. Be-

yaz eflyada sat›fl sonras› hizmetler gayet

iyi. Bu nedenle ürünü al›rken, arkalar›n-

da Koç Toplulu¤u’nun oldu¤unu bile-

rek; bafllar›na bir problem gelince bu

problemin çözülece¤ine inanarak ürü-

nü sat›n al›yorlar” diyor.

www.kocbayi.com
‹letiflimi Güçlendirecek
Sohbet etti¤imiz bayiler; k›sa bir süre

önce aç›lan bayi sitesinin, farkl› flirket

bayilerinin birbirleriyle iletifliminin ge-

liflmesi aç›s›ndan önemli bir ad›m oldu-

¤u fikrinde birlefliyorlar. ‹rfan Uysal

böyle bir giriflimin iyi bir yaklafl›m oldu-

¤u fikrinde. Sitede istek ve flikâyetlerin

yer alaca¤› ve tart›fl›laca¤› bölümlerin,

Topluluk flirketleri aç›s›ndan da büyük

fayda sa¤layaca¤›n› düflünüyor. 

Ali Ergenç, farkl› sektörlerdeki bayilerin

iletiflim ve adres bilgilerinin bulunmas›-

n›n bile büyük fayda sa¤lad›¤›n› söylü-

yor ve “Örne¤in bize gelen bir müflteri-

yi yak›n›ndaki bir Arçelik bayisine yön-

lendirmek benim için bir pazar. Ben na-

s›l onlar› Arçelik bayisine yönlendiriyor-

sam, onlar da ayn› flekilde gelen müflte-

rileri bize yönlendirebilir. Bizden Ha-

berler de bu iletiflimi daha renklendire-

rek ve daha baflka boyutlara getirerek

etkili olabilir. Her flirketin yap›lan bayi

toplant›lar›nda, üst düzey yöneticiler

bunu bir flekilde ifllemeye bafllarsa etki-

li olabilir” diyor.

Adapazar› Trakmak Bayii Baha Kürkçü
(solda) ve Yakac›k Aygaz Bayii 
Metin Gürsoy

Sar›yer DemirDöküm Bayii Ali Ergenç

Sohbet etti¤imiz bayiler;

k›sa bir süre önce aç›lan

bayi sitesinin, farkl› flirket

bayilerinin birbirleriyle

iletifliminin geliflmesi

aç›s›ndan önemli bir ad›m

oldu¤u fikrinde

birlefliyorlar. Bütün bayiler

sitede istek ve flikâyetlerin

yer alaca¤› ve tart›fl›laca¤›

bölümlerin, Topluluk

flirketleri aç›s›ndan da

büyük fayda sa¤layaca¤›n›

düflünüyor
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2004’ün En Acayip Haberleri
Bir y›l›n daha dibi göründü sevgili dost-

lar. 2004 y›l› da di¤er y›llar gibi birinci

dereceden önemli pek çok haber b›rakt›

geriye ama ben bu çok önemli, gündem

yorgunu haberleri flöyle bir kenara b›ra-

k›p, 2004’e ait gözümüzden, gönlümüz-

den kaçm›fl, yurdum insan› damgal› ha-

berlerle farkl› bir 2004 portresi çizmek is-

tiyorum flimdi.

2004’te Trabzon’da gerçekleflen bir olay

Temel f›kralar›n› aratmayacak düzeyde.

Trabzon-‹stanbul seferini, sabah 07.20’de

yapmaya haz›rlanan Türk Hava Yollar›

uça¤› pistte ilerlemeye bafllad›¤› anda

karfl›s›na ne ç›km›fl dersiniz? Uça¤›n kar-

fl›s›na bir sokak köpe¤i ç›km›fl. Pilot, kö-

pe¤e çarpmamak için ani bir fren yap›n-

ca uçaktaki yolcular›n da tahmin edece-

¤iniz gibi yüre¤i a¤z›na gelmifl. fiimdi ge-

lelim kendisi f›kra gibi olan haberden yo-

la ç›karak üretti¤imiz f›kraya. Pilot Temel

uça¤› kald›rmak için hareket ettirmifl.

Uçak pistte bir süre gittikten sonra ani bir

frenle duruvermifl. Tüm yolcular flaflk›n-

l›k ve korku içinde ba¤r›fl›rken bizim pi-

lot Temel’in sesi duyulmufl:

“Say›n yolcular›m›z, haçan bileymisinuz

ki, az önce önüme bir kara kedi ç›kt›, bir

kara kedinin önümüzden geçmesine izin

veremezdum, hepinizi u¤ursuz bir yolcu-

luktan kurtard›m iflte daaaa!..”

Bak›n 1 Eylül 2004 tarihinde ‹lker Y›lmaz

adl› vatandafl›m›z Guinness Rekorlar Ki-

tab›’na girebilmek için hangi acayip re-

koru k›rm›fl; ‹lker kardeflimiz burnundan

ald›¤› sütü 2 metre 795 milimetre ileriye

f›flk›rtm›fl, hem de gözünden! Rekoru gö-

zünden vurmufl anlayaca¤›n›z. ‹lker be-

yin o günden beri a¤lad›¤› anlarda gö-

zünden yafl yerine süt mü geliyor acaba?

2004 y›l›ndaki ÖSS s›navlar›ndan unutul-

maz bir sonuç size. 6 bin 512 lise birin-

cisinden tam 2 bin 132’si “aç›kta” kala-

rak üniversiteye giremedi. Bu arkadafllar

lisede birinci olmakla, sondan birinci ol-

mak aras›nda herhangi bir fark olmad›-

¤›n› bize bir kez daha kan›tlam›fl oldu-

lar, kendilerini kutluyoruz!..

S›rada pek “Hüvel baki” bir haber var!

Bal›kesir’in Band›rma ilçesinde yaflayan

Hac› Muharrem Özbinici adl› 64 yafl›n-

daki vatandafl›m›z tam 26 y›ldan bu ya-

na her gitti¤i yere yan›nda mezar tafl›n›

da tafl›yormufl! Bu haber 2004’ün 25 Ma-

y›s’›nda düfltü gazetelere. 42 y›ld›r floför-

lük yapt›¤›n› söyleyen Özbinici, her an

yaflayabilece¤i bir trafik kazas›na karfl›

önlemini bu flekilde alm›fl özgün bir

Türk vatandafl›, kendisine “Damdaki Mi-

zahç›” olarak uzun ömürler dilemekten

baflka elimizden flimdilik baflka bir fley

gelmiyor!

Gene May›s 2004’ten bir baflka abuk ha-

ber. Bursa’n›n Osmangazi ilçesinde F.A.

adl› genç erkek, F.G. adl› genç k›z›n ka-

p›s›n› çal›p flöyle demifl: “Bahçenize ku-

flum kaçt›, almak istiyorum.” Genç k›z

kap›y› açt›¤› anda, evdeki genç k›za teca-

vüz etmeye kalk›flan F.A. genç k›z›n eli-

ni ›s›rmas› üzerine çareyi kaçmakta bulu-

yor; ancak telaflla kaçarken düflürdü¤ü

cep telefonu yüzünden yakay› ele verip

yakalan›yor. F. A. asl›nda kaçan fley ko-

nusunda bafltan niyetini belli etmifl ama

genç k›z›m›z bu durumu atlam›fl san›r›z!.. 

Türk bebeklerin Avrupal› bebeklere göre

5 ay erken yürüdü¤ünü de 2004’te ö¤-

rendik! Kayseri Do¤umevi’nce yap›lan

araflt›rmaya göre ülkemizde bebekler 9-

10 ayl›kken yürümeye bafll›yormufl, oysa

Avrupa’da bebekler 15 aydan önce yürü-

meyi beceremiyormufl. Hemen sevinme-

yin! Zira uzmanlar erken ve zorlamayla

yürümenin bebek için zararl› oldu¤unu

ve 15 ay›n normal süre say›ld›¤›n› söylü-

yorlar. Yani buradan da bizim bebeklerin

aceleci anne-babalar taraf›ndan erken-

den yürütüldü¤ünü anl›yoruz. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› bir arafl-

t›rmaya göre Türkler televizyon izleme-

de, ABD vatandafllar›n›n ard›ndan dünya

ikincili¤ine yükselmifl ama ifl kitap oku-

maya gelince fena halde küme düflüyo-

ruz. Ay›pt›r söylemesi; 6 Türk y›lda sade-

ce bir kitap okuyormufl! Oysa bir Japon

y›lda tam 25 kitap okuyor. Yoksa o yüz-

den mi bizler hep; “Abi, Japonlar yapm›fl

gene” diyoruz. Neyse efendim, hepinize

dam üstünden, en damardan mutlu, sa¤-

l›kl› ve en az›ndan üç-befl kitap okuna-

cak y›llar...

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci


