Ellinci Y›l›nda
Bir Dev

‹çindekiler
Küresel Vizyon
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Bizden Haberler’in bu say›s›nda Kültür ve Turizm Bakan› Erkan Mumcu konu¤umuz oldu.
Genç ve baflar›l› politikac›m›z ile kültür ve turizmden Avrupa Birli¤i’ne dek hofl bir sohbet
yapt›k. Mumcu’nun ülke tan›t›m› konusundaki
sözleri kuflkusuz bu iflin içinde olsun olmas›n
herkes için bir ders niteli¤inde: “Ülkeyi bütünüyle ürün olarak görüyorsan›z asimetrik enformasyondan kaç›nacak, sizi bu tehlikeden
kurtaracak bir iletiflim stratejisine ihtiyaç duyars›n›z. Devlete düflen birinci rol bu strateji-

nin üretilmesine önayak olmak. Sonra birlikte
üretilen bu stratejinin kurgulanmas›n› koordine etmek, teflvik etmek ve desteklemektir”.

Bayi Portali Aç›ld›
Uzun bir süredir üzerinde çal›flt›¤›m›z bayi
portali aç›ld›. Bayilerimiz için kurdu¤umuz ve
www.kocbayi.com adresinden yay›nlanacak
olan web sitesinin, hem bayilerimizin kendi
aralar›nda, hem de Koç Toplulu¤u yöneticileri
ile çok daha kolay ve h›zl› bir iletiflim ortam›
yarataca¤›n› düflünüyorum. Sitemizin as›l sahibi bayilerimizin ta kendisi. Bu nedenle içeri¤in
oluflturulmas›nda ve gelifltirilmesinde de onlar›n büyük deste¤ini bekliyoruz.

Irak’ta Köfle Kapma Mücadelesi
Irak’taki savafl›n ard›ndan gözler art›k ekonomi savafllar›na çevrildi. Irak özelinde bölge yat›r›mlara aç ve tam anlam›yla bakir. Savafl›n sona ermesinin hemen ard›ndan ülkede ilk ofis
açan flirket olan Koç Holding, buradaki mücadelesini ve çal›flmalar›n› olanca h›z›yla sürdürüyor. Ram D›fl Ticaret’in Irak Ülke Yöneticisi
Nurettin Ender K›y ve Ülke Sat›fl Temsilcisi
Necmettin Aras’›n bölge ile ilgili görüfllerini
size aktarmaya çal›flt›¤›m›z röportaj›m›z her
aç›dan ilginizi çekecek.
Uzun bir süredir dünya turuna haz›rlanan Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, 19 Eylül sabah› iki y›l sürecek yolculu¤una ç›kt›.
Rahmi M. Koç ve yedi kifliden oluflan Nazenin IV mürettebat›na iyi yolculuklar diliyoruz... Rüzgâr›n›z bol olsun...

bizden

Anadolu Buluflmalar›’n›n beflincisi Samsun’dayd›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, CEO F. Bülend Özyad›nl› ve Finans Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu ile birlikte Samsun ve çevre illerden
gelen yüzlerce bayimiz ile bulufltuk ve sorunlar›n› dinledik. Yaklafl›k 20 y›l önce Türkiye’nin en büyük yedinci kenti olan Samsun,
geçen zaman içinde 37.’li¤e dek gerilemifl durumda. Pek çok kentimizde oldu¤u gibi Samsun’da da yap›lacak olan sanayi yat›r›mlar›
kente yeni bir dinamizm getirecektir.

• Dürüst Sat›c› Elli Yafl›nda

‹letiflim

ürkiye’de flirketlerin uzun ömürlü olmas› Avrupa ya da Amerika’ya oranla son
derece zor. Üstelik konu 50 y›ll›k bir
geçmifl olunca, bu baflar›ya imza atm›fl kurulufllar›n say›s› iki elin parmaklar›n› geçmiyor.
Bu anlamda Migros, Türkiye aç›s›ndan bir baflar› öyküsü olarak karfl›m›za ç›k›yor. Geçti¤imiz günlerde kutlanan Migros’un 50. kurulufl
y›ldönümünde, 50 y›la eme¤i geçen pek çok
isim bir aradayd›. Tümünün verdi¤i baflar› reçetesi ise ortakt›: dürüstlük ve güven.

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Mükemmelli¤inde: Birmot
Ulusal Kalite Ödülü’ne Aday
• KoçLease ile KOB‹’lere Yeni
Ufuklar

‹nsan Kaynaklar›
• “MasterMind” ile
Kariyerinize Yeni Bir ‹vme
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Kültür ve Turizm Bakan› Erkan Mumcu:

“AB ile Özgüvenimizi

Kazanaca¤›z;
küresel vizyon

Bu Yeter”
Rahmi M. Koç Müzesi, Halat Restaurant’›n özellikle turist
konuklar taraf›ndan tad›n›n ç›kar›ld›¤› güneflli
bir Eylül gününde Kültür ve Turizm Bakan›m›z
Erkan Mumcu ile Türkiye’nin turizm ve kültür
ifllerinden Avrupa Birli¤i’ne, Çin’in yükselen
gücünden Koç Toplulu¤u’na kadar uzanan
bir sohbet gerçeklefltirdik
Öncelikle “deniz, günefl ve flezlong”dan yana
k›smeti hiç aç›lmayacak olan Paris, Roma gibi kentlerin, nas›l olup da turizm aç›s›ndan
“çok baflar›l› olmay›” baflard›klar›n› sorduk.
Bizim yan›t›m›z haz›rd› elbette; çünkü bu
kentler kültür sunuyordu; deniz ve günefl de¤il... Erkan Bey, bu soruya baflka bir temel
sorudan yola ç›karak yan›t verme yolunu seçti: “‹nsanlar niye seyahat ederler?”

Ö

Erkan Mumcu: ‹nsanlar niye seyahat ederler;
ya da turizm dedi¤imiz fley nedir? Herkesin
seyahat motivasyonu farkl› olabilir ama sonuçta turizm dedi¤imiz olgu insan›n rutin yaflama çevresinin d›fl›nda, yaflama al›flkanl›klar›n›n d›fl›nda bir yaflam aray›fl›n›n sonucunda
ortaya ç›km›flt›r. ‹nsanlar yaflad›klar› çevrenin
d›fl›nda, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir fley yaflamak
için seyahat ederler. Yöneldikleri seçenekler
çok farkl› olabilir ama bu tercih biraz da ne
yaflamakta olduklar›na ve nerede yaflamakta
olduklar›na ba¤l›d›r. Turizm dedi¤imizde asl›nda çok da standart ve net tan›mlanabilir
bir olgudan söz etmiyoruz. Mesela Kuzey
Avrupal›lar için turizm, tatilden baflka bir anlama gelmez; çünkü çok tempolu çal›flan bir
toplumdur. Yaflad›klar› co¤rafya, kuzey ya-
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r›mkürede bir hayli kuzeyde oldu¤u için
günefli pek az görürler. Onlar›n tatilden
anlad›¤›, her fleyden önce güneflin, denizin oldu¤u bir yerde yat›p uzanmakt›r.
Ama bir ‹spanyol için durum böyle de¤ildir. Bir ‹spanyol’a tatil satamazs›n›z,
bir ‹talyan’a, bir Frans›z’a satamayaca¤›n›z gibi. Bu iflin esas›, “Müflteri ne istiyor?”, “Siz ona ne veriyorsunuz?” ve “Ne
kadar tatmin yarat›yorsunuz?” sorular›nda yatar. Sonuç itibariyle ürününüz hakk›nda müflteriyi haberdar etmelisiniz.
Kurgulayaca¤›n›z bir iletiflim sürecinizin
olmas› gerekiyor.
Bu tan›t›m sürecini kim oluflturacak? Devlet mi, özel sektör mü, her ikisi birden mi?
Ürünün sahibi kimse o. Üründen sözünü
etti¤imiz fley bir otelse otelci, seyahat
acentesinin sundu¤u hizmetlerse seyahat
acentesi. Bir bölgeyse, destinasyon olarak, yani bir Belek, Antalya, bir Kastamonu ise, oran›n sahipli¤i kimde ise, ürünün sahibi kim ise o. Ölçek biraz daha
büyüdü¤ünde, ürünün kendisi ülkeyse,
bunu flüphesiz devlet yapacak. Kim yapacaktan daha önemli olan nas›l yapacak? ‹letiflim, mutlaka bir stratejiye dayal› olarak yürütülmesi gereken bir eylemdir. Dolay›s›yla iletiflimde asimetrik enformasyon ortam› yaratmamaya özen
göstermeniz gerekir. Ülkeyi bütünüyle
bir ürün olarak görüyorsan›z asimetrik
enformasyondan kaç›nacak, sizi bu tehlikeden kurtaracak bir iletiflim stratejisine
ihtiyaç duyars›n›z. Devlete düflen birinci
rol bu stratejinin üretilmesine önayak olmak. Sonra birlikte üretilen bu stratejinin
kurgulanmas›n› koordine etmek, teflvik
etmek ve desteklemektir. Benim yapmaya çal›flt›¤›m fley de budur. Geride b›rakt›¤›m›z son befl y›l içinde bu konuda
epeyce bir mesafe kat edildi¤ini düflünüyorum. Nitekim turizmde rakip oldu¤umuz ülkeler bizi taklit ediyorlar ve bundan da hiç yüksünmediklerini apaç›k
söylüyorlar. Yunanistan Turizm Bakan›
sonunda -kendisine müteflekkirim- bir
gazetecinin sorusuna cevaben “Evet,
Türkiye’nin reklam yapma stratejilerini
ve ürünlerini taklit ediyoruz, bunda gizlenecek ve gocunacak bir fley görmüyoruz; çünkü çok iyi yap›yorsunuz” dedi.
‹yi ki o söyledi, o söylemeseydi biz hâlâ
baflar›lar›m›z› kendi kendimize anlatmak
durumunda kalacakt›k.

¤imiz kavram bu ülkede yaflayan insanlar›n tümünün kamusal alanda ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulmufl bir organizasyon. Bu organizasyona
hayat veren yine bu toplumun içinden ç›kan insanlar. Devlet pekâlâ, ça¤dafl bir
ülkenin, ça¤dafl bir toplumun, ça¤dafl ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere son derece
verimli çal›flan bir organizasyon, bir mekanizma fleklinde örgütlenerek çal›flabilir.

Türkiye, Marka De¤er
Evreninde Nerede?
Avrupa ülkelerinde turizm bakanl›¤› yok
ama...
Yeni yeni kurmaya bafllad›lar.
fiimdilik turizm bakanl›klar› olmasa da Avrupa ülkeleri bafll› bafl›na bir marka. Türkiye’nin marka olmas› nihayetinde “business” bir yaklafl›m gerektiriyor. “Devletten
Türkiye’yi marka haline getirmesi görevi
beklenmemelidir” deniliyor. Bu görüfle kat›l›yor musunuz?
Kat›lm›yorum. Çünkü devlet dedi¤imiz
kavram ne toplumdan ayr›fl›k, toplumun
üstünde müstakil varl›¤› olan bir katman,
ne de toplumun ta kendisi. Devlet dedi-

Türkiye marka m›? Türkiye zaten bir
marka. Ama marka de¤er evreninde nerede? Bunu konuflmak laz›m. Biz asl›nda
nerede olmas›n› istiyoruz; ancak dünya
kamuoyunun alg›lamas›nda nerede? Buna bakmak laz›m. Dünya kamuoyunun
alg›lamas›nda az geliflmifllerin, sorunlular›n bulundu¤u yerde. Biraz iyimser bir
bak›flla geliflmekte olanlar›n bulundu¤u
yerde. Marka de¤er evreninde yukar›da
olan de¤erlerin, üstte bulunan de¤erlerin
bulundu¤u alana do¤ru bir hareket bafllatmak zorunda. Gerçekten de ürününüzle, bütün gösterge de¤erlerinizle oraya yak›n bir yerde duracaks›n›z.

DON K‹fiOT’TAN
CUMHUR‹YET AYDINLARINA
Don Kiflot ve Cyrano De Bergerac’›n sizin kahramanlar›n›z oldu¤unu biliyoruz. Yerli bir kahraman›n›z var m›?
Do¤ru, Cyrano adam›md›r. Yerli
kahraman›msa Yunus Emre’dir. ‹nsanl›¤›n k›lavuzudur o. Bizden önce
her yere gitmifl ve bunu inan›lmaz
bir güzellik ve sadelik içinde anlatan
biri:
“Ben yürürem yane yane / Aflk boyad› beni kane/ Ne akilem ne divane /
Gel gör beni aflk neyledi.” Bunu söyleyince o kadar çok fley anlat›yorsunuz ki.
Türkiye’yi anlatabilmek için tan›mak gerekir. Ülkemizi kitaplardan ö¤renmek mümkün mü? “Olmazsa olmaz” üç kaynak verebilir

misiniz Türkiye’yi tan›mam›z›
sa¤layacak?
Birincisi, Cemil Meriç’tir. Hiç kimse
Cemil Meriç’i okumadan, anlamadan
Türkiye’yi derinlemesine ve bütün
olarak anlad›¤›n› söylemesin. Ben
inanmam. ‹ki: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Üç: Cumhuriyetin
ilk y›llar›n›n ayd›nlar›. Dört: Falih R›fk›’n›n “Zeytin Da¤›”n› okumadan
Türkiye hakk›nda konuflmamak laz›m. Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in,
Fevzi Çakmak’›n an›lar›n› okumadan,
hazmetmeden Türkiye hakk›nda konuflmamak laz›m. Konuflmamak derken, yani çok emin konuflmamak laz›m. Befl: Devlet hakk›nda kendinizden emin konuflabilmek istiyorsan›z,
Kemal Tahir’in “Devlet Ana”s›n› okumufl olmal›s›n›z.

lecek ama bence en önemlisi Türkiye öz
güvenine yeniden kavuflacak. Bu yeter.

Son y›llara bakt›¤›m›zda Türkiye’nin turizmden bekledi¤ini elde etti¤ini söyleyebilir miyiz?
“Beklenti” çok anlaml› bir kavram. Kimin
ne bekledi¤ine göre soru da de¤iflebilir,
yan›t da. fiunu rahatl›kla söyleyebiliriz;
turizmden beklenilenin üstünde bir de¤er elde ettik. 1980’lerin bafl›nda turizmin
ne oldu¤unu Türkiye’de pek az insan biliyordu. Turizm deyince hippiler veya
birkaç arkeoloji merakl›s› turistten öteye
bir fley canlanm›yordu gözümüzde.
Cumhuriyet Türkiye’sinde turizm bilinci ne
zamana uzan›yor?
Ben çok ciddi bir turizm bilincinin olmad›¤›n› söyleyebilirim. 1950’li y›llar›n sonunda Meclis müzakerelerinde yans›yan
bir bilgiden yola ç›kabiliriz. ‹stanbul milletvekilleri, ‹stanbul’a seyahatlerin say›s›n› art›rmak bak›m›ndan yabanc›lar›n yurda girifllerinin kolaylaflt›r›lmas›n› talep
eden soru önergesi veriyor. Zaman›n
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n verdi¤i cevap: “Vize
ifllemlerini kolaylaflt›ram›yoruz. Çok say›da ecnebinin gelmesini de istemiyoruz,
çünkü bu kadar çok say›da ecnebiyi izleyecek memur kadromuz yok.” 1950’li y›llar›n turizm perspektifi bu. ‹flte bunu anlatmaya çal›fl›yorum. 1980’li y›llarda Turgut Özal bir turizm hamlesi bafllatt›¤›nda
kimse asl›nda böyle bir ihtiyac›n oldu¤u-
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nu da ifade etmiyordu. Bu tamamen
Özal’›n vizyonuydu. Ülke kendi potansiyelinin fark›nda bile de¤ildi. Bir yarat›c›
vizyon getirdi, koydu.
Ülkenin son dönemde gündemini en çok
meflgul eden konu kuflkusuz Avrupa Birli¤i.
AB yolunda umut verici geliflmeler oluyor.
17 Aral›k’ta verilecek olan tarih ile ilgili
öngörünüz nedir?
Ben gayet pozitifim o konuda. Sadece
Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyac›n›n de¤il,
Türkiye’nin AB’ye olabilecek katk›s›n›n
da Avrupal›larca anlafl›ld›¤›n›n kan›s›nday›m. Karfl›m›za ç›kacak zorluklar Avrupa
iç politikas›ndan kaynaklanan zorluklar
olacakt›r. Müzakerelerin bafllad›¤› ve devam etti¤i süreç içinde iletiflim çok
önemli. Her fleyden önce Türkiye ile ilgili önyarg›lar› y›kmak bak›m›ndan iletiflimin önemi büyük. Özellikle kültür üzerinden kuraca¤›m›z iletiflim son derece
de¤erli. Bu sürecin süratle önyarg›lar› k›raca¤›n›, Avrupal› siyasetçilerin de karar›n› kolaylaflt›ran bir iletiflim sürecinin içine girece¤imizi düflünüyorum.
AB yolunda olas› olumlu geliflmeler sonucunda turizm alan›nda Türkiye için ne de¤iflecek? Köklü de¤iflimler bekliyor musunuz?
Tabii ki bekliyorum. Bir kere yabanc›
sermaye girifli daha güçlü bir boyuta ge-

Sektörde özellikle kongre turizminde Avrupa’dan Uzakdo¤u’ya bir kay›fl›n olaca¤› yolunda öngörüler var; özellikle Çin... Çin
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Modern ça¤da hakk›nda en çok efsane
yaz›lan ülkelerden birisi Çin. En popüler
olan› da “Her Çinliye bir portakal satsak”
efsanesidir. Çin çok büyük bir ülke. Tarih boyunca da böyle olmufltur. Ama tarihi boyunca tekrarlad›¤› yan›lg›lar›yla bir
dünya gücü olmay› reddetmifltir. Bugün
de Çin göz kamaflt›r›c› bir büyüme süreci içinde ama hâlâ gidecek çok yolu var.
Çin’in bir turizm pazar›ndan çok bir turizm destinasyonu olarak dünyada daha
ön plana ç›kaca¤›ndan hiç kuflkum yok.
2020’den önce Çin’in Türkiye’de alg›lanabilir bir turist say›s›na ulaflmas›n›n hele Almanya ile mukayese edilebilir bir say›ya ulaflmas›n›n mümkün oldu¤unu düflünmüyorum.
Daha önemli pazarlar var. Örne¤in Hindistan daha önemli bir pazar. Güney Kore, Tayland, Malezya’n›n daha önemli
pazarlar oldu¤unu düflünüyorum. Kongre turizminin o tarafa yönelmesini do¤al
buluyorum. Destinasyon seçimlerini genel kurullar yapar. Kongrenin düzenleyicisi hangi örgüt veya organizasyon ise bu
tercihi o yapar. Önemli olan kongre altyap›s›n› sunuyor olsun, güvenli olsun ve
görmedi¤i bir ülkeyi ve kültürünü de
görmüfl olsun. Do¤u’nun da flans› art›yor,
Türkiye’nin de flans› art›yor.
Siyaset dünyas›n›n içinden birisi olarak
özel sektöre bakt›¤›n›zda turizm ve kültürün içinde özel sektörü, özel sektör içinde
de Koç Toplulu¤u’nu nas›l görüyorsunuz?
Koç Toplulu¤u Türkiye’de gelene¤i olan,
kurum kültürüne ve kimli¤ine çoktan kavuflmufl, di¤er kurumlara da örnek olmufl
bir topluluk. Koç art›k Türkiye’yle eflanlaml›. Toplulu¤un “Koç” ad›n› tafl›yor olmas›, sadece kurucular›n›n bu soyad›n›
tafl›d›¤› içindir; o kadar. Vehbi Bey’in soyad› Koç oldu¤u için ve o bafllatt›¤› için...
Ancak, Koç Türkiye’ye ait bir de¤er. Koç
Ailesi’nin sahip olamayaca¤› kadar büyük, kapsaml›, köklü bir de¤erden söz
ediyoruz.
Ülkü S. Osmano¤lu

www.kocbayi.com
Detayl› bilgi için: seniza@koc.com.tr
Koç Holding bayilerini sanal
ortamda bir araya getirmek
ve bayilerin iletiflimlerinin
sa¤lanmas›na katk›da bulunmak
amac›yla tasarlanan Koç Holding
bayi web sitesi,
www.kocbayi.com, k›sa bir süre
önce hizmete girdi. Sitenin
amaçlar›, hedefleri ve içeri¤i ile
ilgili Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü sorular›m›z› yan›tlad›

Koç Bayileri
Sanal Ortamda Bulufluyor
Koç Holding Bayi Portali k›sa bir süre önce
hizmete gidi. Böyle bir portalin aç›lmas›n›
gerekli k›lan nedenler nelerdi?
Koç Holding bünyesinde en önemli çal›flmalar›n bafl›nda, say›lar› 12 bini aflan
bayilerle olan iliflkilerin güçlendirilmesi
geliyor. Bu do¤rultuda geçti¤imiz y›l
“Anadolu Buluflmalar›” ad› alt›nda hayata geçirilen bayi toplant›lar›n›n büyük bir
önemi var. Bayilerimizle görüflmelerimizde, “Bayi Memnuniyeti Anketleri”nde
ve “Anadolu Buluflmalar›” çerçevesinde
yapt›¤›m›z bire bir görüflmelerde ortaya
ç›kan en önemli taleplerden biri, daha
s›k görüflmek, daha etkin ve h›zl› iletiflim
olanaklar›n›n sa¤lanmas› oldu. Bugün,
iletiflimimizi güçlendirmek için bundan
20-30 y›l önce hayal bile edemeyece¤i-

miz olanaklara sahibiz. Bu olanaklar›n
bafl›nda da internet ortam› geliyor. Bu
çerçevede uzun süredir planlad›¤›m›z
“Bayi Web Sitesi”ni hayata geçirdik. Bilindi¤i gibi flirketlerimizin pek ço¤unun
kendi bayilerine yönelik internet üzerinden bilgi al›flveriflini mümkün k›lan web
siteleri var. fiimdi bu yöntemi bir ad›m
daha ileri götürerek, tüm flirketlerimizin
bayilerinin bir araya gelece¤i bir web sitesini uygulamaya soktuk.
Web sitesinin içeri¤inde neler var?
Web sitesi; yeni ürünlerimizi, bayilerimizin kendilerini tan›tan sayfalar›n, eriflim
olanaklar›n›n bulunabilece¤i bir araç olman›n ötesinde, Toplulu¤umuzun bayilerimiz için sundu¤u özel imkânlar›,
kampanyalar› da duyurabilece¤imiz bir
iletiflim panosu görevini de görecek. Site
temel olarak alt› ana bafll›ktan olufluyor:
“Haberler”, “Tan›t›mlar”, “Kampanyalar”,
“Finansal Bilgiler”, “Faydal› Bilgiler” ve
“‹letiflim”. Tüm bu ana bafll›klar›n alt›nda
da pek çok alt bafll›k yer alacak.
Web sitesinde bayi iletiflimi d›fl›nda konular da yer alacak m›?
Elbette. Örne¤in “Finansal Bilgiler” bafll›¤› alt›nda “Döviz-Borsa Endeksi”, “Gün-

lük Finans Bülteni”, “Hesaplama Araçlar›” ve “Ayl›k Ekonomik Durum” gibi alt
bafll›klar olacak. Bunun yan› s›ra “Ay›n
Konu¤u” bafll›¤› alt›nda röportajlar yer
alacak. Bu ayki ilk konu¤umuz Kültür ve
Turizm Bakan› Erkan Mumcu. Ben flahsen, bayilerimizin web sitemizi bilgilenmek ve iletiflim d›fl›nda da bir dergi mant›¤› içinde keyifle kullanabileceklerine
inan›yorum.
Bu web sitesinin gelifltirilmesi için bayilerden beklentileriniz neler?
Bayilerimiz için kurdu¤umuz ve
www.kocbayi.com adresinden yay›nlanacak olan web sitesinin, hem bayilerimizin kendi aralar›nda, hem de Koç
Toplulu¤u yöneticileri ile çok daha kolay ve h›zl› bir iletiflim ortam› yarataca¤›n› düflünüyorum. Bu sitede bayilerimiz
kendi ilanlar›n› verebilecekler. ‹steyen
bayilerimiz kendileriyle ilgili tan›t›mlar›
bu site arac›l›¤›yla yapabilecek. Sitemizde, farkl› bölgelerdeki farkl› bayilerimizle söylefliler yer alacak. Bu nedenlerle bu
web sitesinin as›l sahibi bayilerimizin ta
kendisi. Do¤al olarak içeri¤in oluflturulmas›nda ve gelifltirilmesinde de onlar›n
büyük deste¤ini bekliyoruz.

Bayilerimizin bu siteye haber ve makale ile katk›da bulunmalar›n› bekliyoruz.

Anadolu
Buluflmalar›’nda

Beflinci Kent
SAMSUN
Yaklafl›k 15 ay önce
bafllayan Anadolu
Buluflmalar›’n›n beflincisi
Karadeniz’in önemli
kentlerinden Samsun’dayd›.
Samsun d›fl›nda Amasya,
Tokat, Ordu, Giresun,
Sinop ve Çorum’dan gelen
bayileri bir araya getiren
toplant›ya ilgi büyüktü
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Daha önce Konya, Gaziantep, Denizli ve
Erzurum’da yap›lan “Anadolu Buluflmalar›”n›n beflincisi 30 Eylül’de Samsun’da gerçeklefltirildi. Bundan yaklafl›k
20 y›l önce Türkiye’nin en büyük yedinci kenti olan Samsun, pek çok etkenin
sonucunda bugün 37. s›raya dek gerilemifl durumda. Özellikle sanayi yat›r›mlar›n›n yetersiz olmas›, Samsun’un bugünkü durumunun en önemli nedeni olarak
gösteriliyor. Di¤er yandan tar›ma elveriflli Çarflamba ve Bafra ovalar›na da tar›m
aç›s›ndan yeterli yat›r›m›n yap›lmamas›,

D

bölgenin tar›m alan›nda da yetersiz kalmas›na neden oluyor. Samsun ilinin
ekonomik yap›s›n› oluflturan sektörlerin
bafl›nda tar›m geliyor. Di¤er yandan
Samsun’un Do¤u ve Orta Anadolu’dan
gelen belli bafll› yollar›n kesiflme noktas›nda yer almas› ve Samsun Liman›’n›n
Karadeniz’e aç›lan en önemli kap›lardan
biri olmas› kentin önemini art›r›yor. Deniz, kara ve hava ulafl›m imkânlar› ile
büyük potansiyele sahip bulunan Samsun, sanayide istenilen seviyede geliflme
gösterememifl.

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç, yapt›¤› konuflmada bayilere büyük bir güven
duyduklar›n› söyledi (en üstte solda).

küresel vizyon

Özellikle 1980 y›l›ndan sonra kentte daralan istihdam›n gelifltirilmesi için, endüstri ça¤›na uygun olarak gerek kent
civar›nda gerekse ilçelerinde küçük sanayi siteleri oluflmufl, istihdam yavafl yavafl sermaye yo¤un olan küçük iflletmelere do¤ru yönelmeye bafllam›fl.
Samsun’da düzenlenen toplant›ya Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop ve Çorum’dan 500’ün üzerinde bayi
kat›ld›. “Anadolu Buluflmalar›”n›n program›, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü, Finans Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu ve Arçelik Genel Müdürü
A. Gündüz Özdemir’in sabah saatlerinde Samsun’a gelmeleriyle bafllad›. Koç
Toplulu¤u yöneticilerini t›pk› di¤er illerde oldu¤u gibi Samsun’da da yo¤un bir
program bekliyordu.
Konvoy, kent merkezine çok yak›n havaalan›ndan Aygaz’›n sahilde kurulmufl
olan dolum tesislerine do¤ru yola ç›kt›.
Sinop’tan Artvin’e dek 11 ile hizmet veren tesisin y›lda 55 bin ton LPG sat›fl› kapasitesi var. Bölgede sanayinin geliflmifl

Samsun’u ziyaret eden Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü ve
Arçelik Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir; Aygaz
Dolum Tesisleri (en üstte ortada), Migros (en üstte
sa¤da), Ford Otosan (üstte solda) ve Beko Bayii
Yi¤it Tören’e de konuk oldular.
Bayi toplant›s›ndan önce Samsun Valisi Mustafa
Demir’i ziyaret eden Mustafa V. Koç’a, Vali Demir
kentin sembolü olan Atatürk heykelinin küçük bir
modelini arma¤an etti (solda).

olmamas› nedeniyle bu miktar›n 42 bin
tonu tüplü gaz. Kendi liman›na ba¤l›
olarak hizmet veren tesisin denizin içinde 700 metrelik bir boru hatt› var. Bu hat
arac›l›¤›yla Rusya’dan al›nan gaz tesislerde dolduruluyor ve bölgeye da¤›t›m› yap›l›yor.

Samsun’da Koç Damgas›
Aygaz’daki ziyaretin ard›ndan Mustafa V.
Koç ve beraberindeki heyet, Otokoç,
Birmot ve Ford Otosan bayilerini ziyaret
ettiler. Burada tesisler hakk›nda da bilgi
alan heyet, özellikle Fiat’›n piyasaya yeni sürülen modeli Strada ile yak›ndan il-

gilendiler. Daha sonra Samsun Migros’u
ziyaret eden Koç Holding yöneticileri
buradan, Samsun Bulvar Caddesi’ndeki
Arçelik Bayii’ne geçtiler. Babas›ndan
devrald›¤› Arçelik bayra¤›n› yak›n bir
zamanda o¤luna devretmeye haz›rlanan
Fatih Temiz’in konukseverli¤inde bayii gezen heyet, sat›fllar ve Arçelik’in
bölgedeki pazar pay› hakk›nda bilgi ald›lar. Samsun’da özellikle Koç Toplulu¤u’na ait markalar›n çok sevildi¤ini de
belirten Temiz, di¤er markalara olan ilginin de Arçelik’e olan ilgiyle eflit oldu¤unu söyledi. Ekibin son bayi ziyareti
ise Beko ve Mogaz bayilikleri yapan
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F. Bülend Özayd›nl›

Yi¤it Tören’e oldu. Koç Toplulu¤u yöneticileri burada Tören ile Beko sat›fllar›n›n yan› s›ra bölgenin ekonomik sorunlar› hakk›nda da fikir al›flverifli yapma flans› da buldular.
Bayi ziyaretlerinin ard›ndan heyetin son
dura¤› Samsun Valisi Mustafa Demir
oldu. Valilik makam›nda ziyaret edilen
Vali Demir, Mustafa V. Koç baflkanl›¤›ndaki heyete Samsun halk› ad›na “hofl
geldiniz” dedi. Vali Demir’in bölge ile ilgili bilgiler verdi¤i görüflmede bölgenin
sorunlar›ndan da bahsedildi. Vali Mustafa Demir, Mustafa V. Koç’a Samsun’un
simgesi olan Atatürk heykelinin küçük
bir modelini hediye etti.

Bayiler Bir Arada
Görüflmelerin ard›ndan heyet Samsun Liman›’nda demirli, halen restoran olarak
Samsun halk›na hizmet veren tarihi Yalova Vapuru’nda gerçeklefltirilen ö¤le yeme¤ine kat›ld›.
Büyük Samsun Oteli’ndeki bayi toplant›s› her zaman oldu¤u gibi Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü’nün aç›fl konuflmas›yla bafllad›. Hasan
Bengü’nün ard›ndan kürsüye gelen Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Samsun’da bulunmaktan büyük mutluluk duydu¤unu söyledi ve Koç
Toplulu¤u’nun en büyük gücünün bayi
teflkilat› oldu¤unu belirtti. Daha sonra
konuflmas›n› yapmak için kürsüye gelen
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, ülkemiz ve Koç Toplulu¤u’ndaki gelifl-

melerle ilgili bilgiler verdi. F. Bülend
Özayd›nl› konuflmas›nda “Tüketiciye En
Yak›n Kurum” olma hedefinde bayilerin
büyük önemi odu¤unu belirtti ve “Tahmin ve beklentilerimize uygun bir flekilde ülkemizde büyük bir ekonomik canlanma yaflan›yor. Biz de ayn› canlanmay› yafl›yoruz. Hatta Koç Toplulu¤u, Türkiye’den çok daha h›zl› bir flekilde hedeflerine do¤ru ilerliyor. Zaten hep böyle olmufltur: Türk ekonomisi yürümeye
bafllad›¤›nda Koç Toplulu¤u koflmaya
bafll›yor” dedi.
F. Bülend Özayd›nl›, konuflmas›n›n ard›ndan bayilerin sorular›n› yan›tlama olana¤›n› da buldu. Bu bölümde de Türkiye’nin gelece¤inden umutlu oldu¤unu
ifade eden Özayd›nl›, “Son seçimler sonras›nda iktidar›n son derece güçlü bir
parlamento aya¤›n›n olmas›na ra¤men,
kamuoyundan gelen de¤iflik konularda,
farkl› düflüncelerin ortaya konmas› da
parlamentoda izdüflümünü göstermifl ve
olumlu geliflmeler sa¤lam›flt›r. Bu bak›mdan umutsuz de¤ilim. Türkiye’nin çok
önemli ad›mlar atmakta oldu¤unu düflünüyorum. Ancak bunlar› yeterli görmedi¤imi de ifade etmek isterim” dedi.
Koç Toplulu¤u’nun çok ortakl› modellere bak›fl aç›s›yla ilgili bir soruyu da Özayd›nl› flöyle yan›tlad›: “Araç muayene istasyonlar›n›n özellefltirilecek olmas› çok
ortakl› modelle de¤erlendirmek arzusunda oldu¤umuz bir f›rsat. Bunlar›n tümü
bir f›rsat olarak karfl›m›za ç›karken, geliflmeler daha farkl› olabiliyor. Birçok

Dr. Rüfldü Saraço¤lu

olumlu geliflmeye ra¤men özellefltirme
konusunda baflar›l› bir performans sergilenememifltir”.
Karadeniz’e daha çok yat›r›m yap›lmas›n› isteyen bir bayiye ise CEO Özayd›nl›,
“Yat›r›mlar›m›z› mevcut planlar çerçevesinde gerçeklefltiriyoruz. Geçmiflte pek
çok il ya da bölgemiz için devlet taraf›ndan benzer talepler gerçeklefltirildi. Fakat ne yaz›k ki, baz› ekonomik koflullar
yerine getirilemedi¤i için çok iyi düflüncelerle yap›lan bu yat›r›mlar olumlu sonuca ulaflamam›flt›r. Ekonomik faktörler
herhangi bir ilimizde yat›r›m gerektiriyorsa bunu memnuniyetle yapmak isteriz” fleklinde yan›t verdi.

“Ufukta Kriz Yok”
F. Bülend Özyad›nl›’n›n ard›ndan kürsüye Koç Holding Finans Grubu Baflkan›
Dr. Rüfldü Saraço¤lu, ekonomik geliflmeler hakk›nda bilgi verdi ve konuflmas›na
tüm bayilerin yüre¤ine su serpecek bir
bafll›k koydu¤unu belirtti: “Ufukta Kriz
Yok.” Bayi toplant›s›n›n ard›ndan düzenlenen kokteylden sonra gala yeme¤ine geçildi. Tüm gün yo¤un bir program
uygulayan Koç Toplulu¤u yöneticileri ve
bayiler, yemekte Hande Yener’in flark›lar›yla hofl bir gece geçirdiler.
Burak Tezcan
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SÖZ BAY‹LERDE...
Cenk Türebek / Aygaz Orta Anadolu Bölgesi Yöneticisi

Bey’in ve Bülend Bey’in konuflmalar›ndan çok iyi bir sinerji yaka-

Bu kat›ld›¤›m ikinci toplant›. Koç Toplulu¤u ile çal›flanlar ve bayi-

lad›k. A¤›r ve hantal bir flirket yap›s›ndan daha yal›n ve ulafl›labi-

ler aras›ndaki iletiflimi sa¤lad›¤› için bu tür toplant›lar çok önem-

lir bir noktaya gitmek istediklerini samimi bir biçimde gördük. Bu

li. Bayilerimizden ald›¤›m›z görüfller ve de¤erlendirmeler de top-

bize güven veriyor.

lant›n›n verimlili¤ini kan›tl›yor. Özellikle Rüfldü Bey’in yapt›¤› konuflma çok etkileyiciydi. Mustafa Koç’un yapt›¤› aç›klamalar ise

Hakan Dede / Arçelik Gövel Bayii

heyecan verdi. Çok keyif ald›m.

Toplant› güzel geçti ama özellikle Mustafa Koç’un kat›lmas› çok
hoflumuza gitti çünkü toplant›ya önem verildi¤ini anlad›k. Toplan-

Arif Yusuf Uygun / Aygaz Ordu Bayii

t› ve soru cevap bölümü biraz daha uzun olabilirdi.

Toplant›n›n çok olumlu oldu¤unu düflünüyorum. Özellikle ekonomi
program› hakk›nda arad›¤›m cevaplar› buldum. Mustafa Koç ve

Hüseyin Mürtezao¤lu / Arçelik Giresun Bayii

Bülend Özayd›nl›’n›n mesajlar› çok netti. ‹l baz›nda bu tür toplan-

Ben genelde Mustafa Bey’in konuflmalar›n› ve di¤er yöneticilerin

t›lar›n etkili bir flekilde devam etmesini dilerim.

konuflmalar›n› takip ettim. Benim aç›mdan olumlu bir toplant›yd›.
Farkl› sektörlerden bayilerin bir araya gelmesi iletiflimi kuvvetlen-

Murat Anadol / Aygaz Samsun Merkez Bayii

dirdi. Karfl›l›kl› fikir al›flveriflinde bulunuldu.

Genel anlamda oldukça faydal› bir toplant›yd› ve daha sektörel ol-

‹brahim Ünal / Mogaz Tirebolu Bayii

lamalar› yararl›yd›. Demek ki insanlar bu kademlere bofl yere gel-

Günlük hayatta takip etti¤imiz konular konufluldu ama olumlu ol-

miyorlar. ‹flinin erbab› bir insan.

du¤unu söyleyebilirim. Bilgilerimizi tazelemifl olduk.

Tahir Yaz›c›o¤lu / Aygaz Samsun Bayii

Mustafa Yayla / Arçelik Sinop Boyabat Bayii

Gerçekten de profesyonel bir kadro karfl›m›zdayd›. Üst düzey ka-

Sunumlar› çok be¤endim. Say›n Saraço¤lu’nun aç›klamalar› güzel

t›l›m›n oldu¤u toplant›ya ilk defa kat›l›yorum. Say›n Bülend Bey’in

haberler ile doluydu. Bizim bilmedi¤imiz konulardan bahsetti ve

ve Rüfldü Bey’in yaklafl›mlar› oldukça bilgilendiriciydi. Akl›mda

bilgilendirildik. Kâr marjlar› konusunda bayiler taleplerini iletti.

pembe bir tablo kald› ve inflallah böyle devam eder.

Onun d›fl›nda yaramaz bir durum yok.

Nazmi Hürriyet Kambur / Aygaz Sinop Bayii

Tayyar Türkeli / Koç Allianz Ordu Acentesi

Aygaz’›n baz› sorunlar› var ama genelde iyi bir toplant›yd›. Kâr

Toplant›y› biraz k›sa buldum ama genelde olumlu ve bilgilendirici

marjlar›n›n düflük olmas› benim gibi birçok arkadafl›n s›k›nt›s›

bir toplant›yd›. Bana göre farkl› sektörlerin bir araya gelmesi iyi

ama petrol yasas›ndan sonra daha umutluyuz.

bir fikir de¤ildi çünkü ayn› sektörden bayilerin ortak konular› ko-

küresel vizyon

mas›n› da umut ederim. Bilhassa Say›n Bülend Özayd›nl›’n›n aç›k-

nuflulmal›yd›. Bu aç›dan biraz eksik kald›. Konuflmalar› fazla iyim-

Salih Güzel / Arçelik Sinop Erfelek Bayii

ser buldum.

Konuflmalarda krizin olmayaca¤›na dair verilen mesaj bence toplant›n›n en güzel haberlerinden biriydi. Farkl› sektörlerin bayilerin

Mehmet Yücekuflçu / Koç Allianz Çorum Acentesi

ayn› toplant›da olmas›n› olumlu karfl›lad›m.

Türkiye’nin genel ekonomisini irdeleyen bir toplant›yd›. Sektör ile
ilgili pek fazla elefltiri getirilmedi ve tart›fl›lmad› diye düflünüyo-

Necdet Özdemir / Beko Çorum Ortaköy Bayii

rum. Sigorta pazar›nda büyük s›k›nt›lar›m›z var. Fiyat uygulama-

Son derece yararl› ve bizi oldukça bilgilendiren bir toplant›yd›.

lar› birbirinden farkl›. Prim rakamlar› aras›nda büyük uçurumlar
oldu¤unu görüyorum.

Aliflan Yaflar / Aygaz-Beko Çorum Mecitözü Bayii
Toplant›y› düzenleyenlere öncelikle teflekkür ediyorum. Ekonomi-

Mehmet Belenk / Aygaz Sat›fl Sorumlusu

nin gelece¤i aç›s›ndan çok önemli bilgiler ald›k. Say›n Rüfldü Sa-

Toplant› ülke sorunlar›na daha çok Koç Toplulu¤u gözüyle bakan

raço¤lu’nun konuflmas› bizim ekonominin gelece¤ine bak›fl›m›z›

bir toplant›yd›. Sektörel ince ayr›nt›lara inilmedi ama bayilerimiz

de¤ifltirdi. fiüpheyle bak›yordum ama flimdi olumlu bak›yorum.

Koç Holding’in genel bak›fl aç›s›n› gördüler. Bu bak›mdan faydal›
oldu¤unu düflünüyorum.

Mahir Ceylan
Tofafl Çank›r›, Kastamonu, Tokat, Ankara Bayii

Ulvi Özkök / Arçelik Amasya Bayii

1984 y›l›nda ben ilk olarak Tofafl bayili¤i ile bafllad›m. Geniflleye-

Bu toplant›da konuflmalar gerçekten çok ayd›nlat›c›yd›. Tüm de-

rek ve büyüyerek devam ettik. Stratejimiz ortada; Koç Toplulu-

taylar ve Koç Holding’in bak›fl aç›s› çok güzel ifade edildi. Burada

¤u’nun tarz›yla belli bir uyum sa¤lay›nca baflka bir tarafa kanali-

gerçekten de önemli bir baflar› öyküsü anlat›ld›. Benim arzum

ze olam›yorsunuz. Önümüzdeki günlerden çok umutluyuz ve iyi ifl-

tüm anlat›lan bu baflar›lar›n bir reklam filmi ile halk›m›za aktar›l-

ler yapaca¤›m›za inan›yorum. Toplant› çok verimli geçti. Mustafa

mas›.

11

“Samsun’da Tek
Rakibimiz Beko”
Babas›ndan ald›¤› Arçelik bayili¤i bayra¤›n› o¤luna devretmeye haz›rlanan Fatih
Temiz ile Samsun’daki Anadolu Buluflmalar› öncesinde kentin gelece¤i ve
Arçelik üzerine konufltuk. Samsun; devletin ve özel sektörün ilgisini bekliyor
Arçelik ile birlikteli¤iniz ne kadar zamand›r devam ediyor?
Arçelik’ten 1959 y›l›nda babam taraf›ndan bayilik al›nm›fl. Babam 1959 y›l›ndan 1983 y›l›na kadar bizzat kendisi yönetti ve 1983 y›l›nda bayili¤i ben devrald›m. Nasip olursa 45. y›l›m›z› dolduruyoruz. O¤lum Arda Temiz bu y›l üniversiteden mezun olunca ona devretmeyi
düflünüyorum, böylece üçüncü kuflak
olarak Arçelik bayili¤ini devam ettirece¤iz. Üçüncü kuflak Arçelikçi olarak bayra¤› devralacak.

A

Samsun’da Arçelik ürünlerine ilgi nas›l?
Türkiye’de Samsun, Arçelik’in kalelerinden biridir. Pazar pay› olarak oldukça
yüksektir ve Samsun’da 11 Arçelik bayii
mevcut. Daha önce Ladik’te olan ma¤azam›z›, 1993 y›l›ndan itibaren bugünkü
yerimize tafl›d›k. O günden bugüne Karadeniz’in en fazla ciro yapan bayisi oldu¤umu mutlulukla söyleyebilirim. Gayretli bir çal›flman›n neticesini, Türkiye
çap›ndaki sat›fllar baz›nda ilk 20 s›raya
girerek al›yoruz. Bizim çal›flmalar›m›z›n
yan›nda bu baflar›da büyük pay› olan
Arçelik yöneticilerinin faaliyetlerini de
belirtmek isterim. Olaylara an›nda müdahaleleri ve kampanya zamanlamalar›
çok baflar›l›. Birlikte çok iyi bir y›l geçirdik ve böyle devam etmesini dileriz. Ayr›ca Samsun’da bizim rakibimiz Beko,
di¤er markalar› rakip kabul etmiyoruz.
Yaklafl›k bir buçuk y›l önce Arçelik’te
önemli bir de¤iflim yafland›. Samsun halk›n›n tepkisi nas›l oldu?
Özellikle Çelik’in ç›kt›¤› dönemlerde ilgi
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çok fazlayd›. Arçelik’in Cengiz Solako¤lu zaman›nda yükselifli vard›; devam›nda piyasay› çok iyi koklayan Gündüz Özdemir’in gelmesiyle bu yükselifl
devam etti. Örne¤in kampanyalar›n
do¤ru zamanlamas›, üretim planlamas›n›n son derece baflar›l› yap›lmas› sayesinde hiçbir flekilde ürün s›k›nt›s› çekmiyoruz. Eskiden kalma bir al›flkanl›kla
stoklu çal›flt›¤›m›z için üretim planlamas› bizim için çok önemlidir.
Arçelik’in özelinden biraz ç›karsak genel
anlamda Samsun’daki ticari hayat› de¤erlendirir misiniz?
Önceleri tütüne dayal› bir ekonomi var-

d› ve bildi¤iniz gibi son 3-5 y›ld›r tütün
ekonomisi geriledi. Bunun yan›nda Bafra ve Çarflamba ovalar›nda büyük çapl›
sebze üretimi yap›l›yor. Bana göre bu
konuda da pek baflar›l› de¤iliz çünkü
üretilen sebzenin pazarlama plan› iyi yap›lamad›¤› için ürünün büyük bir bölümü ziyan oluyor. Örne¤in bu y›l karpuzlar›n ço¤unlu¤u Bafra’da Yeflil›rmak’a ve
Çarflamba’da K›z›l›rmak’a döküldü. Sonuç olarak sanayi Samsun’da pek ilerlemifl de¤il, Organize Sanayi Bölgesi’nin
%30’u hâlâ bofl. Müflterilerimiz genellikle memur ve emekli kesimi. Dört y›l önceki yerel seçimlerde göreve gelen baflkan›m›z Samsun’da baz› çal›flmalar yap-

t›, hatta denizle Samsun halk›n› buluflturdu. Eskiden denize gitmek mümkün
de¤ildi ve flimdi yaklafl›k yedi kilometrelik sahil yoluna ve p›r›l p›r›l bir denize
kavufltuk. Kentleflme olarak epey yol ald›k ve flimdi ilgi isteyen konu Samsun’un ekonomisidir. Örne¤in Çarflamba
Ovas› taraflar›nda devlete ait araziler
var. Tersane sahipleri ile görüflülüp bu
arazilere devletten tahsis ç›kar›ld›. Yaklafl›k befl adet tersane kurulacak bir alan› tahsis ettiler. Tersane projesi hayata
geçti¤i zaman Samsun’da büyük bir
ekonomik at›l›m olur çünkü bu tersanelerde yaklafl›k 15 bin insan istihdam edilebilir. Azot ve bak›r fabrikalar›m›z kapanma noktas›na geldi. Özetlemek gerekirse, Samsun yat›r›mc›lardan ilgi bekliyor. Koç Toplulu¤u’ndan da Samsun
halk› yat›r›m bekliyor; çünkü Samsun
halk› Koç Toplulu¤u’nun iyi ve sad›k tüketicisidir.
Samsun eskiden Türkiye’nin yedinci büyük
iliyken bugün 37.’li¤e kadar gerilemifl.
Sizce sebepleri nedir?
Samsun’da seçilen siyasilerin ço¤unlu¤u
Trabzonlu. Ben birinci sebep olarak bunu görüyorum çünkü Samsun milletvekili olmas›na ra¤men yat›r›mlar›n ve hizmetlerin ço¤unu Trabzon’a tafl›n›yor.
Samsun’da kapanan bir genel müdürlü¤ün ayn›s› daha sonra Trabzon’da aç›l›yor. Bunun yan›nda göç oldukça etkili.
Samsun’da elde edilen kazançlar›n ço¤u

ya’ya ihracat bu limandan yap›l›Samsun Arçelik flam denizden daha fazla istiBayii Fatih Temiz fade edebilecek.
yor ve günde yedi-sekiz gemi
babas›ndan
Samsun Liman›’ndan kalk›yor.
devrald›¤› ifli Bal›kç›l›k sektörü nas›l?
1954 y›l›nda bu liman yap›ld›ktan sonra limana ulaflmak için yak›nda o¤lu Arda Bal›kç›l›k oldukça amatör düTemiz’e (solda) zeyde yap›l›yor. Samsun’un
demiryolu infla etmifller ve haliydevretmeye
Yakakent ilçesinde büyük
le denizle Samsun aras›na bir
haz›rlan›yor.
gemilerle profesyonelce baperde gerilmifl. Samsun’un sosl›kç›l›k yap›l›yor. Samsun’da un, fleker,
yal yaflamda kulland›¤› tek bir yer var:
ya¤ var, kesinlikle bunu iflleyecek bilgi
Atakum. Türkiye’nin kullan›lmayan, at›l
birikimi de var ama birliktelik yok. Samikinci yazl›k alan› buras›d›r. Binlerce
sun’da, ald›¤› göç dolay›s›yla iyi bir mozaik var ama bu mozai¤in uyumu maliman› var. Rusya’ya ihracat bu
alesef yok.

Samsun’un büyük bir
limandan yap›l›yor ve günde yedi-sekiz gemi
Samsun Liman›’ndan kalk›yor. 1954 y›l›nda bu
liman yap›ld›ktan sonra limana ulaflmak için
demiryolu infla etmifller ve haliyle denizle Samsun
aras›na bir perde gerilmifl
yat›r›m olarak büyük flehirlere kay›yor.
Bir de Samsun yeterli teflviki devletten
göremedi. Yat›r›mc› da Samsun’u tercih
etmiyor. Örne¤in Çorum’da Organize
Sanayi Bölgesi üçüncü alan› zorlarken
Samsun daha birinci alan› dolduramad›.
Samsun denizden yeterince faydalanabiliyor mu? Ticaretin yan› s›ra sosyal yaflamda denizden istifade edilebiliyor mu?
Samsun’un büyük bir liman› var. Rus-

yazl›k ev var ve Samsun’da yaz sadece
iki ay sürer. Yani Samsunlu yat›r›m›n› iki
veya üç ay istifade edece¤i lükse yap›yor. Belediye baflkan›m›z Deniz Hatlar›’ndan Yalova gemisini sat›n ald› ve restoran haline getirildi. Limandan gemi
müflterisini alacak üç saatlik bir yolculuk
yap›lacak. H›zl› feribot seferleri için hükümetle giriflimler devam ediyor. Bu
projede gerçekleflirse, denizden ulafl›m
da sa¤lanacak ve geliflecek. Sosyal ya-

Samsunspor nas›l gidiyor?
Samsunspor üzerindeki kara bulutlar da¤›ld› ve bundan sonra çok iyi olaca¤›n›
tahmin ediyorum. Kötü giden birkaç
maç vard› ama art›k daha iyiye gidece¤ine inan›yorum. Samsunspor’un kadrosu
güçlü, baflar›y› elde edebilir ama halktan
ekonomik deste¤i alam›yor. Benim gayretimle, y›llard›r Samsunspor’a reklam
al›yoruz. Samsun halk› Samsunspor’a sahip ç›ksa her sene ligde ilk befle oynar.
Samsunspor’un stad›n›n çevresine yap›lacak olan yüzme havuzlu, oteli ve restoran›yla büyük tesis projesi var. Bu proje hayata geçti¤i zaman hem sosyal yaflama hem de yarataca¤› istihdam ile
ekonomiye katk› sa¤layacak.
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Dürüst Sat›c›
50 Yas›nda...
1954 y›l›nda Türkiye’de modern perakende
sektörünün öncülü¤ünü yaparak yola ç›kan
Migros 50 yafl›nda. Migros’un 50. y›l› Rahmi M. Koç
Müzesi’nde düzenlenen törenle kutland›

Koç Holding fieref Baflkan› ve Migros Yönetim Kurulu
Baflkan› Rahmi M. Koç (solda) ile ‹sviçre Migros Yönetim Kurulu Baflkan› Claude Hauser, 50. y›l törenini
birlikte bafllatt›.
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Y›l 1954. ‹stanbul karaborsa ile bo¤ufluyor, fiyatlar tutturabildi¤ine, her semtte
farkl› fiyatlar, standart d›fl› ürünler yokluk
ve pahal›l›k ‹stanbullular› bezdirmifl. Dönemin bas›n›, halk›n en büyük sorunu
pahal›l›¤› ve bafl›bofl piyasay› manflet yap›yordu. ‹stanbul’a yo¤un göç oluyor, flehir gitgide kalabal›klafl›yordu. 1940’ta 815
bin olan ‹stanbul’un nüfusu 1950’de 1

Y

milyonu aflacak, ’60’ta 1.9 milyon olacakt›. 1954’te yoklu¤u çekilen flekerin halka
ulaflmas› için dernek ve kaymakaml›klardan yard›m isteniyordu. ‹stanbul’a verilen
fleker hakk› günlük 1300 çuval toz, 310
sand›k kesme flekerdi. Bakkallara ulaflan
fleker nöbetle da¤›t›l›yordu. 1954’te fleker
157 Kurufl’a, pirinç 115 Kurufl’a, ekmek
33 Kurufl’a sat›l›yordu ama hiçbir yerde

rak Mahsulleri Ofisi, Et ve Bal›k Kurumu,
Ziraat Bankas›’n›n ortakl›klar› ile Migros
Türk resmen kuruldu. 30 Eylül 1955’te 20
Migros sat›fl arabas› Galata Köprüsü’nden
geçerek ‹stanbul’u selamlad›lar. Her semte tek fiyat ve standart ürünler götürmeye
bafllad›lar. Fiyat etiketi, son kullanma/üretim tarihi, ürün içeri¤i bu dönemde tüketiciler için büyük yenilikti. Bu yenilikler ‹stanbullulara güven verdi, Migros
halk taraf›ndan kucakland›. ‹lk Migros
markal› ürünler bu dönemde piyasaya
ç›kt›. Ça¤dafl Türk perakende sektöründe
“ilk”lerin markas› Migros faaliyete geçti.

Migros, Koç Toplulu¤u
Çat›s› Alt›nda

musunuz?
Ï Migros; Migros
ma¤azalar›, fiok'lar, Al›flverifl
Merkezleri, Ramstore'lar,
Online Al›flverifl, Bakkal›m ve
Toptan Sat›fl olmak üzere yedi
de¤iflik formatta hizmet
vermektedir.
Ï Migros Türk bugün
itibariyle; 180 Migros, 273
fiok; Moskova, Bakü, Sibirya,
Alma-Ati, Astana, Sofya,
Kazan ile toplam 36
Ramstore ve Ramstore
Al›flverifl Merkezi'nde;
Beylikdüzü'nde, Ankara'da,
Antalya'da, Gaziantep ve
Ordu'da 5 Migros Al›flverifl
Merkezi'nde, 6 bin kiflilik
çal›flan ordusu ile ayda 12
milyon müflteriye hizmet
vermekte olup, Türkiye’de
süpermarket sektörünün
tart›flmas›z öncüsü ve
lideridir. Önümüzdeki y›l
aç›lacak olan Ramstore
Makedonya, uluslararas›
zincirin yeni bir halkas› olacak.
Ï Migros ma¤azalar› yedi
co¤rafi bölgede, 38 ilde, fiok
ma¤azalar› ise befl co¤rafi
bölgedeki 22 ilde
bulunmaktad›r.
Ï Bugün 73 M, 71 MM, 33
MMM Migros ma¤azas›, 3
hipermarket, 5 Migros
Al›flverifl Merkezi ve 273 fiok
ma¤azas› bulunmaktad›r.
Ï Bakü'de 3 Ramstore
ma¤azas›, Rusya'da 6
Ramstore Al›flverifl Merkezi
ve 27 Ramstore,
Kazakistan’da 1 Ramstore
Al›flverifl Merkezi ve 2
Ramstore'da, Bulgaristan’da
3 Ramstore olmak üzere
toplam dört ülkede 36
Ramstore hizmet
vermektedir.

küresel vizyon

fiyatlar birbirini tutmuyordu. Dönemin
Ekonomi ve Ticaret Bakanl›¤›, fiyatlar›n
kontrol hakk›n› belediyelere b›rak›yor,
belediyeler sert önlemler alarak standart
getirmeye çal›fl›nca piyasadan derhal mal
çekiliyor, yokluk ve kardefli karaborsa
olufluyordu. Dönemin ‹stanbul Valisi ve
Belediye Baflkan› Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’›n haf›zalarda yer eden
ünlü sözü “Gerekirse Taksim Meydan›’nda domates satar›m” bu döneme rastl›yordu. Migros Türk tüm bu sorunlara
çözüm bulmak amac›yla kuruldu. Dönemin hükümeti ‹sviçre’de sat›fl arabalar› ile
da¤›t›m ve ucuzluk sa¤layan Migros’un
iyi bir sistem oldu¤unu tespit ederek, bunun bir örne¤inin Türkiye’de kurulmas›n›
istedi. Baflbakan, Ticaret Bakan› Prof.
Fethi Çelikbafl’a görev verdi. Çelikbafl
ile ‹stanbul Valisi ve Belediye Baflkan›
Fahrettin Kerim Gökay ve ‹stanbul Belediyesi’nin genç ‹ktisat Müdürü Ferruh ‹lter çal›flmalara bafllay›p, ‹sviçre’ye ziyaretlerde bulundular, sistemi incelediler.
‹sviçre’de Migros ile ucuzluk sa¤lamada
baflar›l› olan Senatör Duttweiler Türkiye’ye davet edildi. Duttweiler Türkiye’ye
gelerek yetkililerle görüfltü. 1954 y›l›nda
‹sviçre Migros, ‹stanbul Belediyesi, Top-

1974 y›l›nda ‹sviçre Migros Türkiye’den
ayr›lmak istedi. Türk halk›n›n ihtiyaçlar›n›
önceden görerek yat›r›m yapan, halk›n
ihtiyaçlar›n› özümseyip “ilk”leri gerçeklefltiren Koç Holding Kurucusu ve fieref
Baflkan› merhum Vehbi Koç, “ilk”lerin
markas› Migros’u yaflatmak için hisselerin
Koç taraf›ndan devral›nmas›n› sa¤lad›.
1975 y›l›ndan itibaren Migros, Koç’la gelen dinamizm ile büyüme ve daha da geliflme sürecine girdi. 1980’lerde ‹stanbul’un nüfusu 5 milyonu aflm›flt›. Migros
semtlerde yeni ma¤azalar aç›yordu; 30
ma¤azaya ulaflm›flt›. Migros, tüketicilerin
Migros’u s›k› olarak denetlemesini teflvik
amac› ile ödüllü kampanyalar yap›yordu,
Migros art›k “Dürüst Sat›c›” unvan› ile an›l›yordu. ‹lk büyük da¤›t›m merkezini
1981’de Bayrampafla’da kullan›ma sokan
Migros, 1980’in ikinci yar›s›nda ‹stanbul’u
aflarak, ilk kez ‹zmir’de de ma¤aza açt›.
Migros Türk’ün 50 y›ll›k tarihi, Türkiye’de
organize perakendenin tarihi ile eflde¤er
konumda bulunuyor. Zaman›n perakende g›da ticaretini düzenlemek amac›yla
kurulan Migros Türk o günden bugüne
sürekli bir dinamizm içinde geliflerek,
Türkiye’de ça¤dafl ma¤azac›l›kta bir model oldu. Tüm dünyada 50 y›ld›r ayakta
ve lider olarak yaflamay› baflaran firmalara bak›ld›¤›nda, farkl› sektörlerde farkl›
uygulamalar› bulunan bu firmalar›n ortak
özelli¤i dinamik olabilmeleridir. Farkl›l›k
yaratabilmeleri ve deneyimini de¤iflim
için kullanmay› sürdürebilmeleri rekabetçi avantajlar›n› oluflturuyor. Migros da yetiflmifl insan gücü, yar›m as›rl›k kurum
kültürü, dinamik ve devrimci yap›s›, gelifltirmekte oldu¤u müflteri güveni ile 50

Bunlar› Biliyor
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Migros’un 50. y›l
kutlama töreninde
gerçeklefltirilen dev
havai fiflek gösterisini,
sahneye kurulan
dümeni çevirerek
Rahmi M. Koç bafllatt›.

le özdeflleflecek ve bu dinamizm ile an›lacakt›r.

Muhteflem Kutlama

Claude Hauser taraf›ndan 50.
Y›l an›s›na arma¤an edilen bir
numaral› Migros arac›.

y›ld›r rekabetçi avantaj›n› sürdürüyor.
Migros’u 50 y›l önce 20 sat›fl arabas›ndan,
bugün 489 ma¤azaya ulaflt›ran deneyim,
gelecek için de mesajlar veriyor. Migros
bugün yedi co¤rafi bölgede 180 Migros,
273 fiok, Sanal Market, Kangurum, 5 Migros Al›flverifl Merkezi, dört ülkede 36
Ramstore ma¤aza ve Ramstore Al›flverifl
Merkezleri ile Türk organize perakende
sektörüne öncülük ediyor. Y›llar öncesinden Migros’un bugünkü resmini görebilenler, baflta Türk halk›n›n ihtiyaçlar›n›
önceden görerek bu yolda inançla yat›r›m yapan merhum Vehbi Koç, Mig-

ros’un geliflmesinde büyük eme¤i geçen
yarat›c›lar, 50 y›l önce kimsenin tahayyül
edemeyece¤i Migros resmini çizdiler, tak›m çal›flmas› ile bugünkü Migros olufltu
ve yurtiçinde, ayda kasalardan geçen 12
milyon kiflinin, yurtd›fl›nda pek çok ailenin hayat›nda yerini ald›. Migros’un geliflimi, öncülü¤ü, standartlar›n yükselmesini sa¤layan olumlu rekabeti ile perakende sektörünü Türk ekonomisinin lokomotifleri aras›na soktu. Migros, gelecekte
de “ilk”leri devam ettirmeyi sürdürecek,
kamuoyu nezdinde Koç isminden gelen
itibar, 50 y›ll›k deneyimle oluflan güven-

Koç Holding fieref Baflkan› ve Migros
Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.
Koç’un Migros’un 50. y›l› nedeniyle
Rahmi M. Koç Müzesi’nde verdi¤i davet
Migros’un tarihini ve bugününü buluflturdu. Davete 1954 y›l›nda Ticaret Bakan› olan ve Migros’un kuruluflunda
önemli rol oynayan Fethi Çelikbafl, ‹sviçre Migros Yönetim Kurulu Baflkan›
Claude Hauser de kat›ld›. Migros gelecek 50 y›l için; ‹stanbul’da Türkiye’de
modern perakende sektörünün öncülü¤ünü yaratmak için ilk yola ç›kt›¤› yerde,
Eminönü Hal Binas›’ndan flehre 20 sat›fl
arabas›n›n kendilerine özgü kornalar› ile
da¤›ld›¤› Galata Köprüsü’nde perakende
meflalesini yakt›. Türkiye’de “ilk”leri, öncülü¤ü, sektöre ve standartlara yenilik
getiren olumlu rekabeti ile perakendecili¤i Türk ekonomisinin lokomotifleri
aras›na sokan Migros, gelecek 50 y›l için
meflalenin yanmas› ile yeni bir ufka aç›ld›. Meflalenin yak›lmas›n›n ard›ndan Galata Köprüsü’nden Haliç’e akan ›fl›k selleri, yap›lan havai fiflek gösterisi izleyenleri büyülerken, Haliç ›fl›l ›fl›l bir gece geçirdi. Haliç’ten üzerinde alevlerle “Migros 50. Y›l” yaz›s›yla geçen tekne ile gece görsel bir flölen yaflad›.
Burak Tezcan

NES‹LLER BOYU M‹GROS

Gülçin fieremetli (solda)
ve Gülben Obuter

Gülçin fieremetli:
“Migros, Çeflme Bafl› Gibiydi”
Migros’la 1958 y›l›nda Kandilli’de otururken tan›flt›m. Her sabah Migros arabas›
gelirdi. Onun kendine özgü bir müzi¤i
vard›, o müzi¤i duydu¤umuzda herkes
Migros’un geldi¤ini anlard›. Bizim evimiz
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köfledeydi ve yan›m›zda da bir yokufl
vard›. ‹kinci kat›n arka penceresi de yolla ayn› hizadayd›. Ben o zaman yeni gelindim ve kay›nvalidem beni pek al›flverifle göndermek istemezdi. Onun için Migros’la camdan al›flverifl ederdim. Olanlar›
al›r, olmayanlar› ›smarlard›k. Bütün komflular gelirdi; buluflulur, sohbet edilirdi.
Çeflme bafl› gibiydi Migros. Daha sonra
ma¤azalar aç›ld›. Bugün de flahsen her
iflimi Migros’ta hallediyorum. Ben yaln›z
yafl›yorum. Onun için büyük al›flverifl
yapmaktan kaç›n›yorum. Sürekli Migros’a
gidip az ve taze almay› tercih ediyorum.
46 y›ld›r sadece Migros’tan al›flverifl yap›yorum. Buna bir tutuculuk da denebilir.

Gülben Obuter:
“Migros’a Gitmek Bizim
‹çin Sosyal Bir Etkinlik”
Ben çocuklu¤umda annemin yan›nda
al›flverifle ç›kard›m. ‹lkokula gitti¤im dönemlerde annemle Migros’un arabalar›ndan al›flverifl yapard›k. O zamanlar herkesin kasab›, manav› ayr›yd›. Bugünün flartlar›nda ise benim için önemli olan tek bir
yerden al›flverifl yapabiliyor olmam. Günümüzün yaflam koflullar›nda al›flverifle
çok fazla zaman ay›ram›yoruz. Benim için
önemli olan tek bir yerden her fleyi temin
edebilmek. Hafta sonlar› çocuklarla gidiyorum, orada uzun zaman›m›z geçiyor.
Sosyal bir etkinlik oluyor bizim için.

Migros’a Hayat Verenler Konufluyor
dürlük dönemimde reyonlar aras›nda bofl araba görürsem, al›r yeri-

F. Bülend Özayd›nl› / Koç Holding CEO’su,
Migros Eski Genel Müdürü

ne götürürdüm. Bugün de Migros’a gitti¤imde ayn› fleyi yap›yorum.

Türkiye tarihinde 50 y›ll›k flirket ömrü oldukça uzun bir süredir.
Migros, Türkiye organize perakende sektörüne öncülük etmifl, ilkleri Türk tüketicisine sunmufl, yar›m as›rl›k yafl›na ra¤men genç, di-

Cengiz Solako¤lu / Koç Holding
Tüketim Grubu Eski Baflkan›

namik, ça¤dafl bir flirkettir. Migros Türk’ün sadece Türkiye s›n›rlar› ile ba¤l› kalmad›¤›n›, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan

Benim için çok duygulu bir gün. Çocuklu¤umda Migros’un arabalar-

ve seneye Makedonya’daki ma¤azalar› ile de bu ülkelerde öncülük

la sat›fl yapt›¤› günleri hat›rl›yorum; kornan›n sesi hâlâ kulaklar›mda. 1990’l› y›llarda her hafta bir ma¤aza aç›fl›m›z›, Moskova’ya,

görevini baflar›yla üstlendi¤ini hat›rlamam›z gerekiyor.

Azerbaycan’a gidiflimizi de hat›rl›yorum. O dönemde Türk mallar›na
olan itibar›n düflük oldu¤u bir dönemde Moskova’n›n en modern

Ömer Bozer / Migros Genel Müdürü

al›flverifl merkezlerini kurduk. Migroslular, Migros için yürekten ça-

Perakende meflalesini, sektörün kurucusu ve lideri olarak, sektörü

l›flt›lar, baflar› da kendili¤inden geldi. Migros, Koç Toplulu¤u’nun 70
milyonla bulufltu¤u yer.

uluslararas› standarda getirebilmifl olman›n verdi¤i hakl› gurur ile
bu meflaleyi, modern ve ça¤dafl Türkiye’nin en büyük güçlerinden
birisi; Migros bütün gücünü müflterileri, tedarikçileri, çal›flanlar› ve
yat›r›mc›lar› olan paydafllar›ndan al›yor. Önümüzdeki yol zor bir yol,

U¤ur Ekflio¤lu / Migros Yönetim Kurulu
Eski Baflkan›

ancak 50 y›ll›k deneyim, paydafllar›m›zla birlikte her türlü zorlu¤u
geçebilece¤imizi gösteriyor.

Çok duyguluyum. 50 y›l›n Koç Toplulu¤u’nda geçen bütün mazisini
yak›ndan biliyorum. 1977-1985 y›llar› aras›nda pek çok farkl› görevde bulundum ve Migros’un bütün aktivitelerinin içinde yer ald›m.

Hasan Y›lmaz / Tüketim ve Turizm Grubu Baflkan›

Bugün de Migros’la ifl iliflkim devam ediyor. Migros, bizim dönemlerimize oranla çok geliflti. Benim zaman›mda “3 bin çeflit olursa
çok iyi olur” denirken, bugün 30-40 bin çeflit mal var.

50 y›l› baflar›l›, tutarl› ve büyüyerek geçirmek bizim için bir gurur
kayna¤›.

Claude Hauser / ‹sviçre Migros Yönetim Kurulu
Baflkan›
Bugün geçmifl neticeler ile gelecek baflar›lar aras›nda bir köprü kutlan›yor. Duttweiler’in 1925’de kurdu¤u bu en büyük perakende organizasyonunun tekerlekli ma¤azalar›, ‹sviçre Migros’un yolunun bir
göstergesi oldu. Getirdi¤imiz bu hediye, ‹sviçre Migros’u baflar›ya
götüren de¤erlerin bir sembolü. Migros Türk’ün baz› ma¤azalar›n›
gezdim, son derece etkilendim. Türkiye’deki ve di¤er ülkelerdeki dinamik yap›y› ve verimlili¤i tebrik ediyorum. Migros Türk’le ne kadar
iftihar etseniz azd›r.

Prof. Fethi Çelikbafl / Dönemin Ticaret Bakan›

Tunç Ulu¤ / Migros Yönetim Kurulu Eski Baflkan›
fiu anda Koç Holding’li olman›n ve Migros üst yönetiminde görev
yapm›fl olman›n gururunu duyuyorum. Migros özellikle son on y›l
içinde çok büyük ad›mlar atm›flt›r. Bu da yöneticilerinin öngörüsü,
sezgisi ve ekip çal›flmas› sayesinde meydana gelmifltir. Migros,
halkla beraber olan, halk›n isteklerine cevap verebilen, halk›n dilini
anlayan bir flirket. Migros’un esas›nda dürüstlük var.

küresel vizyon

Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Türkiye gibi geliflmekte olan bir ülkede geriye do¤ru bakt›¤›n›zda o zamanlar “benim” diyen flirketlerin bugün ortada olmad›¤›n› görüyorsunuz. Böylesine bir ortamda

Oktay Irs›dar / Migros Eski Genel Müdürü
Ben Migros’a tam 40 y›l›m› verdim: 1962-2002. Migros’un büyümesi kendili¤inden geldi. Bu nedenle hep ileri bakt›k. Daha önce ne
oldu¤umuzu, nerelerden geldi¤imizi hiç unutmad›k; ne olaca¤›m›z›
daha çok düflündük. Baflar›n›n s›rr› hep halka dürüst olunmas›. Promosyonda, fiyatta, tart›da, ambalajda hep dürüst olduk. Halk Migros’a aidiyet hissetti ve Migros’u kendi flirketi kabul etti.

1954 y›l›nda Ticaret Bakan› oldu¤um dönemde ‹stanbul Belediye Baflkan› ve Valisi Fahrettin Kerim Gökay’›n bir beyanat›n› okudum: “Hayat pahal›l›¤› ile mücadele için gerekirse Taksim Meydan›’nda domates sataca¤›m.” Bunun üzerine ‹stanbul Belediyesi’ne ucuz sat›fl için kimi mallar verdik. Fahrettin
Kerim Gökay, Amerika’da bulunmufl Ferruh ‹lter ad›nda bir
memurunu bana gönderdi. Kendisi bana ‹sviçre’de “pahal›l›kla mücadele kral›” olarak ünlenmifl birinden bahsetti. Onu davet ettim. O da muavini Hochstrasser’i gönderdi. ‹sviçre’de
hâlâ da¤ köylerine servis yapan kamyonlarla servis yapmaya
bafllad›k.

U¤ur Çatbafl / Migros Eski Genel Müdürü
1974’te Migros Koç Toplulu¤u’na geçtikten sonra Migros’un
ilk Genel Müdürü ben olmufltum. Dolay›s›yla benim dönemimde Migros bir bebekti. Bugünse yetiflmifl, çoluk çocuk sahibi
bir delikanl› olmufl. Bunu görmek gurur verici. ‹sviçrelilerin temelini atm›fl olduklar› inand›r›c›l›k, bugün elde edilen baflar›n›n
temelinde yatan en önemli unsur. Ben 15 senelik Genel Mü-

Soldan sa¤a: F. Bülend Özayd›nl›, U¤ur Çatbafl, Oktay Irs›dar, Tunç Ulu¤,
Cengiz Solako¤lu, U¤ur Ekflio¤lu, Prof. Fethi Çelikbafl, ‹sviçre Migros
Yönetim Kurulu Baflkan› Claude Hauser, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ile Koç Holding fieref Baflkan› ve Migros Yönetim
Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç 50. y›l töreninde biraraya geldiler.
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Rüzgar›n›z Bol Olsun
Deniz tutkusunu tekneyle yapaca¤› dünya turuyla taçland›racak olan Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, yola ç›kt›. Nazenin IV’le dünyay›
dolaflacak olan Rahmi M. Koç’un yolculu¤u yaklafl›k iki y›l sürecek
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, çocuklu¤undan beri hayalini kurdu¤u tekneyle dünya turuna 19 Eylül sabah› bafllad›. Rahmi M. Koç’un, Nazenin
IV adl› teknesiyle gerçeklefltirece¤i dünya turu yaklafl›k iki y›l sürecek. Bu uzun
seyahate ç›kmadan önce ifl dünyas› ve
dostlar›yla farkl› zaman ve mekânlarda
bir araya gelen Rahmi M. Koç, 16 Eylül
akflam› kendi ad›n› tafl›yan müzede bir
davet verdi. ‹fl dünyas›n›n önemli isimlerinin kat›ld›¤› bu davetin ard›ndan, Rahmi M. Koç, bu kez Setur Kalam›fl Marina’da dostlar›yla kuru fasulye partisinde
bulufltu. Dünya turu için son derece heyecanl› oldu¤u görülen Rahmi M. Koç’a
her iki gecede de dostlar› pek çok arma¤an verdiler. S›cak bir atmosferde gerçekleflen her iki vedan›n ard›ndan, dostlar› 19 Eylül sabah› Fenerbahçe Marina’da topland›lar. K›sa bir haz›rl›¤›n ard›ndan denize aç›lan Nazenin IV’e 15 kadar tekne uzunca bir süre efllik etti ve sirenlerle u¤urlad›.

K

Rahmi M. Koç, beraberindeki yedi kifliyle yapaca¤› seyahatte rotas› gere¤i sürekli bat›ya giderek dünya turunu tamamlayacak. Do¤u rüzgârlar›yla yelkenlerini fliflirmeyi amaçlayan Rahmi M. Koç ve beraberindekiler, Ege ve Akdeniz’i geçtikten sonra Atlas Okyanusu’na aç›lacak.
Kanarya Adalar›’n› takiben Karayipler’e
ulaflacak ve Panama Kanal›’n› geçip Galapagos Adalar› üzerinden Güney Pasifik’e inecek. Orada küçük adalar› dolaflmay› planlayan Rahmi M. Koç, daha sonra Yeni Zelanda ve Avustralya k›y›lar›na
yelken açacak. Seyahatin dönüfl rotas›nda Afrika’n›n güneyinden Rio de Janeiro
ve Azor Adalar›’na ulaflacak olan Nazenin IV, Cebelitar›k’tan geçip Güney Fransa ve Yunanistan üzerinden seyahatini
tamamlayacak. Tüm seyahati boyunca
haberleflmeyi uydu telefonu, internet ve
www.nazenin4.com adresindeki web
sitesinden yapacak olan Rahmi M. Koç,
her gün Türkiye saati ile 08.30’da Koç
Ailesi’ni arayacak.

NAZEN‹N IV’E
USTA KAPTAN
Nazenin IV’ün kaptanl›¤›n›,
ilk Atlantik yolculu¤unda
Nazenin II’nin makinisti,
ikinci Atlantik yolculu¤unda da Nazenin III’ün kaptanl›¤›n› yapan Joseph
Katalan yapacak. Katalan’›n 150 bin deniz mili tecrübesi var. ‹srail donanmas›nda
askerlik yapan Katalan, bütün Akdeniz’i
boydan boya deniz alt›ndan geçmifl.
‹ki y›l sürecek bir yolculukta daha çok yelkenle mi gitmeyi düflünüyorsunuz?
Teknenin yeterince ikmali var. Atlantik’i
sadece motorla geçmemiz mümkün.
Ama rüzgâr yeterli olursa sadece yelken
kullanmay› istiyoruz.
Rahmi Bey, “Teknedeyken patron kaptand›r” demiflti. Sizce de öyle mi?
Rahmi Bey’in bize gerçekten büyük sayg›s› var. Benim tecrübeme güveniyor.
Rahmi Bey ile yaklafl›k 19 y›ld›r birlikte
çal›fl›yoruz. Benim do¤ru kararlar verece¤ime güveniyor. Bu hem teknenin,
hem de kendisinin güvenli¤i için önemli.
Ama Rahmi Bey de çok iyi yelken kullanan bir insan. Ço¤u zaman kararlar› birlikte al›yoruz.
Zorlu bir yolculuk sizi bekliyor, de¤il mi?
Teknenin büyük olmas› daha rahat bir
yolculuk anlam›na geliyor. Bütün yelkenler ve armalar hidrolik ve elektronik
kontrollü. Mürettebat›n tecrübesi de
son derece fazla. Ekibin içinde birkaç sefer Atlantik’i geçmifl kifliler var.
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“Forma Aflk›”
Ram D›fl Ticaret’in Irak’ta yürüttü¤ü faaliyetlerden ve geçmiflinden bahseder misiniz?
Ender K›y: Biz Ram D›fl Ticaret Irak ofisi olarak 1979’dan beri Irak’ta faaliyetteyiz. Körfez Savafl›’ndan sonra belli bir süre faaliyetlere ara verildi. 1999 y›l›ndan
beri de Irak’ta ofisimiz aç›k ve çal›flmalar›m›za devam ediyoruz. 2003’teki savafltan sonraki dönemde de baflka bir misyonla, Koç Toplulu¤u’nda Irak ile ifl
yapmak isteyen ilgili flirketlerin koordinasyon ofisi olarak ifllerimize devam ediyoruz. Yat›r›m yapmay› düflünen Koç
Toplulu¤u flirketlerine potansiyel ortaklar› bulma, yat›r›mlar konusunda bilgilendirme ve tabii ticari faaliyetlerde bulunma yani onlar›n ürünlerini pazarlama gibi faaliyetlerimiz var. Savafltan sonra bu
üç ana bafll›k alt›nda çal›fl›yoruz.
Necmettin Aras: Özetlemek gerekirse Koç
Toplulu¤u’nun Irak ihracat›n›n bütünleyici bir parças›d›r Ram D›fl Ticaret.

R

Koç Toplulu¤u’nun d›fl
ticareti deneyimli ellere
teslim. Ram D›fl Ticaret’in
Irak Ülke Yöneticisi N.
Ender K›y ve Ülke Sat›fl
Temsilcisi Necmettin Aras
tehlikeli flartlarda hizmet
etmenin ve daha ötesi
baflar›l› olman›n s›rr›n›
verdiler: “Forma Aflk›.”
Sadece ticari kayg› de¤il
insani kayg› güderek,
Koç Toplulu¤u’nu
dünyan›n gözlerini
çevirdi¤i Irak’ta en iyi
flekilde temsil ediyorlar

Irak’ta özellikle savafl sonras› çetin bir ticari savafl da sürüyor. Son durum nedir?
Ender K›y: Ülkenin petrol zengini olmas›,
Irak’› savafl›n bitimiyle birlikte bütün
dünyan›n gözünü çevirdi¤i bir ülke haline getirdi. Ürdün, Suudi Arabistan gibi
komflu ülkelerin halihaz›rda Irak pazar›na yönelik çok ciddi faaliyetleri var. Bu
dönemde sadece bölgedeki ülkeler aras›nda de¤il dünya çap›nda bir rekabet
bafllad› Irak’ta. Ama malum, son alt› ayl›k geliflmelerle beraber iflin ticari avantaj› bölgeyi iyi tan›yan ve risk alabilen ülkeler yarar›na döndü. Kültürü bilen, co¤rafyay› bilen ve en önemlisi risk alabilen
ülkeler aras›nda rekabet yaflanmaya baflland›.
Irak’ta öncelikle ilgi isteyen ve müdahale
isteyen alanlar hangileri?
Necmettin Aras: Asl›nda öncelik halk›n
temel ihtiyaçlar›d›r. Elektrik, haberleflme,

Ülke Sat›fl Temsilcisi
Necmettin Aras ve
Ram D›fl Ticaret’in
Irak Ülke Yöneticisi
N. Ender K›y (sa¤da),
Irak’taki en büyük
sorunun güvenlik
oldu¤unu belirtiyorlar.
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g›da diyebiliriz, çünkü eski rejim döneminde halka g›day› devlet al›r, da¤›t›m›n›
yine devlet yapard› ve fiyatlar sübvanse
edilirdi. Bir anda devletin o hâkimiyeti ve
da¤›t›m özelli¤i ortadan kalk›nca ciddi s›k›nt›lar yafland›. Günümüz itibariyle,
bahsetti¤im konulara ba¤l› sorunlar›n çözülmedi¤ini görüyoruz. Örne¤in Ba¤dat
baflkent olmas›na ra¤men günde dört defa belirli periyotlarla elektrikler kesiliyor,
yaklafl›k 10 saate yak›n elektrik kesintisine maruz kal›yorlar.

Koç Toplulu¤u’nun bölgedeki yat›r›mlar›
sektörel olarak neler?
Ender K›y: Yeni dönemde ilk giriflimlerimizi Koçbank, Migros ve daha önceki
y›llarda bayi yap›s› oturmufl, pazarda
önemli yeri bulunan Arçelik ve Beko ile
yapt›k. Özellikle beyaz eflyada çok
önemli Pazar paylar›na ulafl›ld›. ‹lk baflta
finans, perakendecilik, g›da ve otomotiv
sektörleri ile pazara girmeyi planlanm›flt›k. Ancak çok k›sa zamanda ülkenin öncelikleri ve ihtiyaçlar› tamamen de¤iflti.
Herhangi bir yat›r›m ve giriflim için flartlar, gerek güvenlik gerekse de hukuki
anlamda sa¤lanam›yor. Söz konusu geliflmeler paralelinde planlamam›z› Irak’›n
de¤iflen flartlar›na göre düzenlemek zorunda kald›k.
Son olaylara bak›fl›n›z nas›l? Önlemleriniz
hangi seviyede?
Ender K›y: Her geçen gün hareket kabiliyetimizin gittikçe darald›¤›n› söyleyebilirim. Güvenli¤imizi art›rmak zorunda kald›k ve bu yüzden hareketlerimizi s›n›rla-

Güvenlik problemleri halledildi¤i zaman bir
pazar olarak Irak’›n ticari gelece¤ini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Necmettin Aras: Asl›nda mevcut güvenlik
probleminin enine boyuna incelenmesi
gerekir. Haberlerde izledi¤imiz, yaflad›¤›-

Koç Toplulu¤u’nun, Irak’ta ilk ofisi açan
flirket olma özelli¤i var. Süreç nas›l geliflti?
Ender K›y: Savafl sonras› dönemde lokal
elemanlar›m›z vas›tas› ile ülkenin genel
durumu hakk›nda bilgiler bizlere ulaflt›r›l›yordu. ‹yi haberler gelmeye bafllay›nca
haz›rl›¤›m›z› yapt›k ve Türkiye Büyükelçili¤i ile ayn› anda Irak’a girdik. Ekibimizi toplad›k, eski ofisimizi tekrar faaliyet
verir hale getirdik. Halihaz›rda ofisimiz
faaliyetlerine devam etmekte.
Necmettin Aras: ‹lk vard›¤›m›zda ülkenin
durumu çok iyi de¤ildi ve genel bir flaflk›nl›k, flok vard›. Elektrik tamamen yok-
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Güvenlik anlam›nda yap›lmas› gerekenler
neler? Hem özel flirketlerin hem de Irak ve
Türkiye devletinin sizce görevleri nelerdir?
Ender K›y: Öncelikli konu yol güvenli¤i.
Mallar›m›z› ulaflt›rabilmemiz laz›m. Bize
göre iki hükümetin çözebilece¤i bir konudur. Hepimizin bildi¤i s›k›nt›lar yüzünden; ki bunlar hem siyasi hem de fiziki
s›k›nt›lar, bölgede direnifl artt›. Türk ve
Irak hükümetlerinin bir araya gelerek bir
formül bulmas› gerekiyor. Bunun çok
h›zl› olmas› laz›m; çünkü flu anda Ba¤dat’la ba¤lant›m›z tamamen kesildi. Kamyonlar›m›z gidemiyor. Aç›kças› Türkiye’nin tek bafl›na yapabilece¤i fleyler s›n›rl›. Özel bir flirket olarak bizim yapabileceklerimiz de s›n›rl›.

mak durumunday›z. Irak’›n en yak›n
komflular› aras›nda ticari anlamda en etkili Türkiye oldu¤u için dolayl› olarak
tüm dikkatler bizlere çeviriliyor. Bu nedenle risk faktörü art›yor ve tüm bu
olumsuzluklar ister istemez maliyetleri
de do¤ru orant›da art›r›yor.

m›z üzücü olaylar komflumuz Irak’a olan
ticari deste¤imizi kanaatimce etkilememelidir. Irak’›n acil ihtiyaçlar›n›n acilen
giderilmesi gerekir. Sevk›yat› yapan bizler çok iyi biliyoruz, e¤er benzin sevk›yat› birkaç gün durduruldu¤u zaman Ba¤dat’ta kilometrelerce benzin kuyruklar›
olufluyor. Elbette ki bu durum halk› oldukça olumsuz etkiliyor ve Irak halk›n›
karamsarl›¤a sürüklüyor. Ülkede istikrar›n bozulmas›; komflusu olarak da Türkiye’yi dolayl› biçimde etkileyecektir. Asl›na bakarsan›z biz bir anlamda komflumuzla kurdu¤umuz bu ticari iliflkilerle
Türkiye’nin gelece¤ini de ilgilendiren konulara yard›mc› oldu¤umuza inan›yoruz.
Ender K›y: Irak çok önemli, stratejik bir
nokta. Irak 20 milyonluk nüfusu ve bölgedeki konumu ile çok büyük bir pazar.
Savafllardan dolay› 30 y›ld›r çivi çak›lmayan bir ülke her sektör için oldukça cazip. Sahip oldu¤u petrol rezervlerini güvenli bir flekilde kullan›p pazara girdi¤i
zaman, k›sa sürede kendine gelebilecek
kalifiye istihdam ve vizyon mevcut.

tu, sokaklar bombofltu, dükkânlar kapal›yd›. O anda ticarete hemen bafllamaktan ziyade daha önce ifl yapt›¤›m›z insanlarla temasa geçmeye çal›flt›k. Aileleri ile
beraber ofiste yafl›yorlard› ve bizi gördüklerindeki flaflk›nl›¤› anlatamam.
Ender K›y: Bizi görünce bir anda savafl›n
gerçekten bitti¤ini anlad›lar. Bu bahsetti¤imiz insanlar savafltan önce Irak’ta çok
etkili insanlard›. Aileleri ile birlikte çaresizlik içinde günlerce yaflamaya çal›flt›ktan sonra bizi görünce yaflad›klar› floku
anlatmak gerçekten çok zor. Yeri gelmiflken eklemek istiyorum, Ram D›fl Ticaret’in temsil etti¤i markalar çeflitli olmas›na ra¤men, bir firman›n karfl›s›na oturdu¤unuz zaman sizi Koç olarak görüyor.
Dolay›s›yla biz kendimizi anlatmakta hiç
zorlanm›yoruz. Koç ismi birçok kelimenin yerine geçiyor ve yerli yabanc› müflterilere çok fley ifade ediyor. Bu sebeple
insanlar içinde özellikle bizi görmek,
zannediyorum moral kayna¤› oldu.
Beril Sönmez
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OPET’te Hedef
Sektör Birincili¤i
Son y›llarda büyük bir
at›l›m içine giren
OPET, yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda h›zla
büyüyor. OPET’teki
geliflmeleri, yurtd›fl›
yat›r›mlar›n› ve
akaryak›t sektörünü,
OPET Genel Müdürü
Yavuz Erkut ile
konufltuk
Enerji sektörünün genelinde oldu¤u gibi
akaryak›t sektörü de hareketli bir y›l geçirdi. Bu y›l› de¤erlendirir misiniz?
Akaryak›t sektörü için önemli bir y›ld›.
Petrol Piyasas› Düzenleme Kanunu’nun
yürürlü¤e girmesi ile 2005 y›l›nda serbest piyasa koflullar›na geçilmesi, akaryak›t sektöründe fiyatland›rma, ithalat ve
ihracat›n serbestleflmesini sa¤layarak rekabetçi bir ortam yaratacakt›r. Ocak
2005’e kadar, mevzuat gere¤i yurtiçindeki akaryak›t ikmalinin %60’n›n yurtiçi rafinerilerinden sa¤lanmas› gerekmekted›r.
Bu tarihten sonra ise piyasa tamamen
serbest piyasa flartlar›na göre oluflacakt›r.
Geçti¤imiz dönemde rafinerilerin özellefltirmesi için ihale yap›ld›. Ancak ihale
sonuçland›r›lamad›. Öte yandan Atafl Rafinerisi kapand›. Mevcut durumda Türkiye’nin rafineri kapasitesinin %100’ü Tüprafl taraf›ndan sa¤lan›r oldu. 2004, akaryak›t sektörü aç›s›ndan olumlu bir y›l olmakta. 2001 y›l›nda daralan tüketimin
2004 y›l›na gelindi¤inde kendini toparlad›¤›n› gördük. OPET aç›s›ndan da 2004
önemli bir y›l. Özellikle 2002 sonunda
Koç Enerji Grubu’yla gerçeklefltirilen or-
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takl›k ile güç birli¤i oluflturuldu. Bunun
sonunda yurtiçi ve yurtd›fl›nda önemli
hedefler konuldu. 2004 y›l›nda bu hedeflere ulaflmak için önemli ad›mlar at›ld›. Öncelikli iki hedefimiz var. Birincisi
hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olmak; ikincisi de yurtd›fl›nda Türkiye merkezli bir akaryak›t da¤›t›m flirketi olmak. Sosyal projelerimiz
çerçevesinde Türkiye’nin önemli problemlerine el att›k. Toplumumuzdan büyük destek alan “Temiz Tuvalet” kam-

panyas› uluslararas› platformda da ödül
kazand›. Bu y›l bafllad›¤›m›z “Yeflil Yol”
projesi kapsam›nda istasyonlar›m›z›n
peyzaj düzenlemes› ve çevresinin a¤açland›r›lmas› sürüyor. Ürün kalitesini art›rmak, Türk tüketicisini lay›k oldu¤u kaliteli ürün ile tan›flt›rmak amac›yla Mart
ay›nda “Full Force 98 Oktan Kurflunsuz
Benzin”i piyasaya sunduk. Fiyatland›rmas› tan›mlan›ncaya kadar olan dönemde fiyat fark› OPET taraf›ndan karfl›lanarak, tüketiciye pompada 95 oktan fiyat›

ile sat›fl yap›ld›. Di¤er yandan Aygaz ile
birlikte Bulgaristan’da OPET-Aygaz Bulgaria kuruldu. Böylece ikinci hedefimiz
için de önemli bir ad›m atm›fl olduk. fiu
an Bulgaristan’da alt› istasyonumuz faaliyette ve yedinci istasyon kurulmak üzere. Eylül ay›nda piyasaya bir yeni ürün
daha sunduk: “Ultra Euro Diesel.” Kükürt oran› çok düflük olan çevreci bir
motorin. Son teknoloji dizel arac› olanlar
bu ürünü kullanmak zorundalar.

rumunday›z. Bulgaristan’›n biraz daha
olgunlaflmas›, beklentilerimize cevap
verdi¤inin ya da vermedi¤inin görülmesi laz›m. Hedefimiz %10’luk bir pazar
pay›. Befl y›l içinde bu pazar pay›n› yakalamay› hedefliyoruz. Dolay›s›yla bu
dönem içinde 50-60 istasyona kadar ç›kabiliriz.
OPET ile Koç’un birleflmesinden sonra neler de¤iflti?
Koç Toplulu¤u’nda sektörünün lider firmalar› var. Sinerji oldukça geniflledi. Birçok firmayla, onlar›n bayileriyle do¤ru-

2002’de befl y›ll›k planda pazar ikincili¤i
hedeflenmiflti. On y›ll›k planda pazar birincili¤ini
hedefliyoruz. fiu anda %12’lik bir pazar pay›m›z var.
Pazar pay›n›z› art›rmak için istasyonlar›n›z› belli bir
program çerçevesinde büyütmeniz laz›m
patmalara, üç y›ll›k hapis cezalar›na varan uygulamalar var. Tabii ki kanunun
yan› s›ra uygulanmas› da çok önemli bir
faktör.
OPET hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda
büyük uluslararas› petrol devleriyle rekabet halinde. OPET’in bu anlamda stratejileri neler?
Bulgaristan, AB ülkelerine bir girifl amac›yla seçildi. Piyasan›n flartlar› da dikkate al›nd›¤›nda yurtiçinde oldu¤u gibi rekabet söz konusu. Büyük bir sorun ile
karfl›laflaca¤›m›z› sanm›yoruz. Bulgaristan’da dikkatli ve seçici davranmak du-

dan ifl yap›yoruz. Hatta OPET’in bayi yap›s›na kadar bir de¤iflim söz konusu.
Koç Toplulu¤u’yla birlikte güçlü bayiler
de bize kat›ld›. Ortakl›k bünyesinde kayna¤› belli bir noktada ayr›lm›fl bir yat›r›m
program› var. Bu bize yat›r›mlarda daha
emin ad›mlarla ilerleme imkân› sa¤l›yor.
Hedeflenen bayi say›s› nedir?
Pazar pay›na ba¤l›. 2002’de befl y›ll›k
planda pazar ikincili¤i hedeflenmiflti. On
y›ll›k planda pazar birincili¤ini hedefliyoruz. fiu anda %12’lik bir pazar pay›m›z
var. Pazar pay›n›z› art›rmak için istasyonlar›n›z› belli bir program çerçevesinde

büyütmeniz laz›m. Planlar›m›za göre befl
y›ll›k dönem sonunda %19 pazar pay› ile
pazar ikincili¤i yakalanacakt›r Bu aradaki befl puanl›k fark yaklafl›k 150-200 milyon Dolar’l›k yat›r›m demek. Dolay›s›yla
her sene istasyon say›s› 50-60 gibi art›yor
ama standard› yakalamak için standartlara uymayan istasyonlar da bir yandan
kapat›l›yor. Say›ya bakt›¤›n›z zaman sanki çok h›zl› artm›yormufl gibi gözüküyor
ama sat›fl potansiyeli yüksek istasyonlar›n devreye girmesiyle pazar pay›m›z art›yor.

küresel vizyon

Akaryak›t sektöründe karfl›lafl›lan en temel sorun nedir?
Kaçak akaryak›t. Mevcut mevzuatla çok
de¤iflik birimler iflin içinde. Dolay›s›yla
tam bir koordinasyon, tam bir yapt›r›m
gelmiyor. Cezalar yetersiz kal›yor. Akaryak›t›n pompa fiyat›n›n %70’i vergi. Kaçak yak›t sisteme girdi¤inde üzerindeki
%70 vergi fark› ile haks›z rekabete neden
oluyor. Hem devlet büyük vergi kayb›na
u¤ruyor, hem de tüketici bozuk kalite
nedeniyle ma¤dur oluyor. Kontrolsüz bir
yak›t oldu¤u için kalitesi göz ard› ediliyor. Ama yeni kanunla yapt›r›mlar çok
daha a¤›r olacak. Hem maddi hem de
yasaklama anlam›nda cezalar var. Menflei ispatlanamayan yak›t tespit edildi¤inde do¤rudan lisans iptali söz konusu olacak. Kanunda lisans verme tek bir merciden oldu¤u için do¤rudan istasyon ka-

OPET aç›s›ndan reklam ve tan›t›m kampanyalar› çok önemli de¤il mi?
Kesinlikle. Özellikle Tarkan’›n ortakl›k
döneminde ç›km›fl olmas› belli bir çerçevede örtüfltü. Tarkan uluslararas› bir y›ld›z, OPET de Türkiye’nin parlayan y›ld›z›. Her iki taraf da san›r›m geldi¤i noktadan mutlu. Bu reklam filminin ürünün
ve OPET’in tan›t›lmas›nda büyük rolü oldu. Umar›m yeni ürünümüzde de ayn›
etki olur.
Tüketicilerin OPET markas›na ve ürünlerine tepkisi nas›l?
Çok olumlu tepkiler al›yoruz. Bizim yaklafl›k 2500 fahri müfettiflimiz var tüketiciler aras›nda. Gönüllü olarak istasyonlar›m›z› denetliyorlar ve raporluyorlar. Tamamen amatör ruhla yap›lan bir çal›flma.
Onlar›n deste¤i ve yaklafl›k 12 adet hizmet gelifltirme arac›m›z, sekiz adet ürün
kalite kontrol arac›m›z ile müflterilerimize en iyiyi sunmaya çal›fl›yoruz ve bunun da sonuçlar›n› al›yoruz.
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Koçbank Genel Müdür Yard›mc›s› Semih Bilgin:

“Koçbank ‹smi
Yabanc› Piyasalarda

Daha da Kuvvetlendi”
Koçbank geçti¤imiz günlerde çok önemli bir anlaflmaya imza atarak,
uluslararas› piyasalardan 325 milyon Dolar tutar›nda finansman sa¤lad›.
Koçbank Genel Müdür Yard›mc›s› Semih Bilgin, Koçbank’›n temin etti¤i bu
kredi ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›
Geçti¤imiz ay gazetelerde Koçbank’›n 325
milyon Dolar’l›k sendikasyon kredisi temin
etti¤inin haberlerini okuduk. Bu konuda
bilgi verebilir misiniz?
Koçbank A¤ustos ay›nda uluslararas›
mali piyasalardan 325 milyon ABD Dolar› tutar›nda, bir y›l vadeli sendikasyon
kredisi temin etti. Bu krediye 23 ülkeden
toplam 45 banka kat›ld›. ‹hracatç›lara
kulland›r›lacak bu kredi, flimdiye kadar
Koçbank’›n sa¤lad›¤› krediler aras›nda
en yüksek tutarl› olan›. Fiyatlama aç›s›ndan da üç büyük banka ile birlikte 2004
y›l› içinde en düflük maliyetli borçlanmay› sa¤layan dört banka aras›nda yer ald›k. Libor+%0.55 faizli kredi, di¤er tüm
masraflarla birlikte her fley içinde Libor+140 baz puanla sa¤lanm›fl oldu.

G

Sendikasyon kredilerinin ne anlama geldi¤ini di¤er borçlanmalardan fark›n›n ne oldu¤unu anlatabilir misiniz?
Sendikasyon kredileri, borçlunun tek bir
banka yerine çok say›daki bankadan
oluflmufl bir konsorsiyum ile mutab›k
kald›¤› tek bir dokümantasyonun imzaland›¤› ve teminat içermeyen kredilerdir.
Sendikasyon kredilerinin bankalar için
önemi nedir?
Sendikasyon kredileri Türk bankalar›
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için oldukça önemlidir. Bankalar›n mevduatlar› d›fl›nda bilançolar›n›n pasifinde
yer alan önemli bir kaynakt›r. Bu kaynak, mevduatlardan daha ucuz maliyetlidir. Özellikle Türkiye gibi mevduatlar›n

ortalama vadelerinin üç ay gibi k›sa oldu¤u bir ülkede, bir y›l vadeli sendikasyonlar, bankalar›n verdikleri krediler ile
kaynaklar› aras›ndaki vade uyumsuzlu¤unu k›smen gidermesi aç›s›ndan da

Koçbank’›n bir süre önce temin etti¤i
sendikasyon kredisi ile ilgili anlaflma, yabanc›
bankac›lar›n da kat›l›m›yla Rahmi M. Koç
Müzesi’nde imzalanm›flt›.

Bu, Koçbank’›n temin etti¤i ilk kredi de¤ildi. Koçbank’›n geçmiflte temin etti¤i
sendikasyon kredileri hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Koçbank y›lda iki kez sendikasyon kredisi temin ediyor. Bu senenin ikinci kredisinin çal›flmalar›na flimdiden bafllad›k.
2004 y›l› içersinde yaklafl›k 550-600 milyon Dolar tutar›nda sendikasyon kredisi
temin etmifl olaca¤›z. Koçbank’›n 2000
y›l›ndan bu yana temin etti¤i sendikasyon kredilerinin toplam› y›l sonunda 2
milyar Dolar seviyesine ulaflacak.
Sendikasyon kredileri d›fl›nda bankalar›n
yurtd›fl›ndan borçlanma yöntemleri nedir?
Sendikasyon kredilerinden ayr› olarak
Türk bankalar›nca yurtd›fl›ndan temin
edilen di¤er bir kredi türü de “seküritizasyon kredileri”dir. Bu tip krediler bankalar›n yurtd›fl› alacaklar›n›n temliki suretiyle teminatland›r›ld›¤› için ülke riskinin d›fl›nda de¤erlendirilebilmekte, bu
yüzden de 7-8 y›l vadeye kadar ç›kabil-

mektedir. 2000 öncesinde yap›labilen
daha sonra krizler sebebiyle mümkün
olmayan yurtd›fl›na uzun vadeli bono ihraçlar› 2005’ten itibaren tekrar alternatif
borçlanma yöntemi olarak görülmeye
bafllanacakt›r. Bu yöntem teminats›z bir
borçlanma oldu¤u için borçlanan bankan›n kredibiltesinin d›fl›nda Türkiye’nin
ülke riskindeki de¤iflimlerle çok yak›ndan ilgilidir.
‹mza törenini bu sene Türkiye’de Rahmi M.
Koç Müzesi’nde yapt›n›z. Nas›l geçti?
Genelde imza törenleri, kat›l›mc› bankalar›n›n birço¤unun ofisleri Londra’da oldu¤u için oradaki bir otelde yap›l›r. Bu
sene mevsimin yaz olmas›n› da f›rsat bilerek ‹stanbul’da yapt›k. ‹stanbul’da da
di¤er Türk bankalar›n›nkinden farkl› olmas› için Toplulu¤umuza ait olan bir
mekânda yapmak istedik. Rahmi M.
Koç Müzesi bu anlamda çok do¤ru bir
seçim oldu. Kat›l›mc›lar›n büyük be¤enisini kazand›. Önce müzede k›sa bir tur
yapt›k. Daha sonra Erdo¤an Gönül Salonu’nda sergilenen arabalar›n aras›na
yerlefltirdi¤imiz masalarda imza töreninin
formal k›sm›n› gerçeklefltirdik. ‹mza töreninden sonra Haliç’te saltanat kay›klar›
ile bir tur düzenleyip akflam yeme¤ini
Halat Restaurant’da verdik. Daha sonra
kat›l›mc›lara bu gecenin an›s›na foto¤raf
yollamak yerine, organizasyondan özet
görüntüler içeren birer CD yollad›k. As-

l›nda imza törenini ilk defa Türkiye’de
düzenleyen Türk bankas› yine Koçbank
olmufltur. 1997 y›l›ndaki sendikasyon imza törenini Antalya’da Talya Oteli’nde
gerçeklefltirmifltik ve o da çok be¤eni
toplam›flt›.
2005 y›l›nda Koçbank’›n borçlanma program› nedir?
2005 y›l›nda sendikasyon kredilerimiz
devam edecek. ‹ki yeni sendikasyon kredisi daha temin edilmesi planlan›yor. Ayr›ca 2000 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz seküritizasyon ifllemimiz bu sene sona erdi. Bunun yerine önümüzdeki sene bir
veya iki adet uzun vadeli seküritizasyon
yoluyla borçlanmam›z olacak. 2005 y›l›n›
yurtd›fl›na uygun fiyatlarla bono ihraç etmek için henüz erken görüyoruz. Yap›labilir ancak maliyeti yüksek olur diye
düflünüyoruz.

küresel vizyon

önem arz eder. Ayr›ca sadece 2004 y›l›nda bankalar›n sa¤lam›fl oldu¤u sendikasyon kredileri yoluyla ülkeye giren ve
kredi olarak kulland›r›lan toplam tutar›n
bu sene 5 milyar Dolar’a ulaflaca¤› göz
önüne al›n›rsa bu kredilerin önemi daha
da vurgulanabilir. Bu rakam 2000 y›l›nda
6.2 milyar Dolar’› bulmufl, daha sonraki
kriz ortamlar›nda düflmüfltü.

Koçbank’›n uluslararas› mali piyasalardaki
imaj› nedir?
Koçbank uluslararas› mali piyasalarda oldukça kuvvetli bir isme sahip. Ancak
hem halka aç›k olmad›¤›m›z için hem de
yurtd›fl› sermaye piyasalar›ndan borçlanma yapmad›¤›m›z için isim bilinirli¤imiz,
sermaye piyasalar›nda mali piyasalardaki
kadar kuvvetli de¤il. Yabanc› piyasalarda
Koçbank ismi zaten kuvvetliydi, flimdi
bu isme UCI ortakl›¤› da eklenince daha
da kuvvetli olduk.
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Her Eve

Dört Arçelik

ay›n gündemi

Capital dergisi taraf›ndan yap›lan ve farkl› ürün kategorilerinde hanelere girme
oranlar›n› ortaya koyan araflt›rmada Arçelik zirveye ç›kt›. Araflt›rmaya göre
16 milyon hanede Arçelik’e ait 60 milyon adet civar›nda ürün bulunuyor
Markan›n de¤eri günümüzde flirketler taraf›ndan fazlas›yla anlafl›lm›fl durumda.
Startejiler, planlar, reklamlar hep “markalar savafl›”n› kazanmak üzerine kurulu.
Bu nedenle markalar, hanelere ad›m atman›n yolunu bulmak için büyük çaba
sarf ediyor. Hanelerde ürün bulundurma
konusunda yüksek orana sahip firmalar,
sektörünün de do¤al lideri oluyor. Marka tan›n›rl›¤› konusunda son 10 y›l›n lideri olan Arçelik, haneye girme alan›nda da büyük bir baflar› elde etti. Türkiye’de yap›lan markalar›n tan›n›rl›¤› ko-

nusundaki araflt›rmalar›n zirvesinde y›llard›r oturan Arçelik’in bu baflar›s›, Arçelik’in sadece ilk akla gelen marka olmad›¤›n›, ayn› zamanda da evlere en çok
giren marka oldu¤unu ortaya koyuyor.
Capital dergisi taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre, flu anda 16 milyon hanede
Arçelik’e ait 60 milyon adet civar›nda
ürün bulunuyor. Bu da yaklafl›k olarak
her evde dört Arçelik ürünü oldu¤u anlam›na geliyor. fiirket, buzdolab›nda, baz› hanelerde birden fazla so¤utucu olmas› nedeniyle %100’ün üzerinde bir penet-

Türk Otomobil Tarihinde

“Hayalden Gerçe¤e”
Türk otomotiv sanayiinin
50 y›l›, düzenlenen bir sergiyle
otomobilseverlerle bulufluyor.
Otomotiv Sanayii Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen ve
“Hayalden Gerçe¤e” ad›
verilen sergi Rahmi M. Koç
Müzesi’nde gezilebilir
Rahmi M. Koç Müzesi, 7 Ekim tarihinde bafllayan “Hayalden Gerçe¤e” projesi
ile “Türk Otomobil Sanayiinin 50 Y›l›”
konulu sergiye ev sahipli¤i yap›yor. 1954
y›l›nda Tuzla Jeep Fabrikas›’n›n kurulmas›yla bafllayan bu etkileyici yolculuk,
Otomotiv Sanayii Derne¤i ve bu sektör-
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de önemli yerleri bulunan Ford Otosan,
Oyak-Renault, Tofafl, Toyota, Honda ve
Karsan’›n katk›lar›yla Rahmi M. Koç Müzesi’nde otomobil severlerle bulufluyor.
Türkiye’nin endüstri ve ulafl›m tarihine
adanm›fl ilk ve tek sanayi müzesi olan
Rahmi M. Koç Müzesi bu önemli sergiye,
7 Ekim-7 Kas›m tarihleri aras›nda Erdo¤an Gönül Galerisi’nde ev sahipli¤i yap›yor. Bizi tarihimiz içinde keyifli bir yol-

rasyona sahip. Çamafl›r makinesinde bu
oran %90 iken, bulafl›k makinesinde %25
düzeyinde. Penetrasyon konusunda bir
di¤er lider firma ise Aygaz. Yaklafl›k 50
firman›n faaliyet gösterdi¤i sektörde “hane gücünde” ilk s›ray› Aygaz al›yor. Geçen y›l 39 milyon adedi aflan sat›fl rakam›na ulaflan Aygaz’›n toplam befl milyon
evde ürünü oldu¤u biliniyor. Bu da Türkiye’de her 10 evden üçünde Aygaz oldu¤u anlam›na geliyor. Hane Tüketim
Paneli (HTP) taraf›ndan yürütülen araflt›rmada lider durumdaki bir di¤er Koç
Toplulu¤u flirketi de Tat. fiirket, konserve, ketçap ve salçada lider durumda bulunuyor. Tat, toplamda %60 penetrasyon
oran› olan salçada %19’la, toplam penetrasyon oran› %50 olan ketçapta %19 ve
%31 penetrasyon oran› olan konservede
de %12 ile lider durumda.

culu¤a ç›karan ve tarihi yans›tan görsel
malzemelerle zenginlefltirilen sergi,
önemli otomobillerle onlar›n orijinal yedek parça ve aksesuarlar›ndan oluflacak.
Nostaljik otomobil reklamlar›, gazete
ilanlar›, eski plakalar, otomobillere yaz›lan yaz›lar, eski otomobil yar›fllar›ndan
foto¤raflar, kupalar, madalyalar ise sergide görme flans› bulaca¤›n›z ilginç objelerden sadece birkaç›.

Üniversite ve Meslek Liselerinde
Okuyan Ö¤rencilere Burs

Veriyor

Vehbi Koç Vakf›’ n›n her y›l Bizden Haberler Dergisi arac›l›¤› ile Toplulu¤umuz elemanlar›n›n yüksekö¤renim yapan ve meslek liselerinde okuyan baflar›l› çocuklar›na vermekte oldu¤u burs program›na 20042005 e¤itim ö¤retim y›l›nda da devam edilmektedir. Burs, kontenjan›m›z› aflan miktarda talep oldu¤u
takdirde istekliler aras›nda yap›lacak seçim sonucunda yüksekö¤retim ve meslek liselerinde (ticari, teknik) okuyan ö¤rencilere tahsis edilecektir.
Sosyal ve kültürel yard›m amac›na dönük bir kurulufl olan Vehbi Koç Vakf›’n›n Koç Toplulu¤u mensubu çocuklar›na vermekte oldu¤u burslar için gerekli gördü¤ü koflullar flunlard›r :
1. Burs aday› üniversite, yüksekokul veya meslek lisesi (ticari, teknik) ö¤rencisi olmal›d›r. Aç›kö¤retim
ve ikincil ö¤retim ö¤rencileri bu burslardan yararlanamaz.
2. Ö¤renci anne ve/veya babas› Koç Toplulu¤u’na ba¤l› bir kuruluflta çal›flmal›d›r.
3. Üniversiteye yeni giren ö¤renciler üniversite girifl s›nav sonuç belgelerinin fotokopileri ve kay›t yapt›rd›klar›na dair belgeleri, üniversitede okuyanlar ise son ders y›l› içinde ald›klar› notlar› belgeleyerek
baflar› durumlar›n› kan›tlamal›d›rlar. Meslek Lisesi (ticari, teknik) ö¤rencileri bir önceki ders y›l›na ait
notlar› ve s›n›f› geçtiklerine dair okuldan alacaklar› yaz›y› Bilgi Formu’na eklemelidir.
4. Ö¤renci ö¤renimine ara vermemifl, s›n›f kaybetmemifl olmal›d›r.
5. Ö¤renci ailesinin 2004 y›l› net geliri 12.500.000.000 TL.’nin alt›nda bulunmal›d›r. Net gelirin hesab›nda 2004 y›l› sonunda tahakkuk etmesi muhtemel her türlü ikramiye, prim, sosyal yard›m ve ailenin di¤er gelirleri de dikkate al›nmal›d›r.
6. Ö¤renci, kamusal veya özel bir kuruluflun burs veya kredisinden yararlanmam›fl olmal›d›r.
Bu koflullara uygun burs isteyen ö¤rencilerin, yay›nlad›¤›m›z “Burs ‹çin Bilgi” formunu doldurup, gerekli belgeleri ve vesikal›k foto¤raflar›n› da ekleyerek ilgili Koç Toplulu¤u kurumunun ‹nsan Kaynaklar› bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Kurum; verilen bilgilerin do¤rulu¤unu kontrol edip imzalad›ktan sonra, formu ve ilgili belgeleri en geç
28 Ekim 2004 tarihine kadar Vehbi Koç Vakf› Nakkafltepe Azizbey Sok. No:1 34674 Kuzguncuk/‹STANBUL adresine göndermelidir. Bu tarihten sonraki baflvurular dikkate al›nmayacakt›r. Burs tahsis edilecek ö¤rencilerin adlar› Bizden Haberler Dergisi’ nde ilan edilecektir. Bu burslar karfl›l›ks›z olup mecburi hizmeti ve bir yükümlülü¤ü yoktur.
2004-2005 dönemi için üniversite ö¤rencilerine burslar› ayl›k 180.000.000 TL, meslek lisesi
ö¤rencilerine ayl›k 72.000.000 TL (2 ay yaz tatili hariç, on ay üzerinden) verilecektir.

Halen burs almakta olan ö¤rencilerin bu formu dikkate almamalar› rica olunur.

Burs Bilgi Formu
(2004-2005)
Ö¤rencinin ad› soyad›

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

Veli (baba veya anne) ad› soyad›

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

Baba veya annesinin çal›flt›¤› flirket

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

Do¤um tarihi ve yeri

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

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

Ö⁄REN‹M DURUMU

Ö⁄REN‹M DURUMU

(Üniversite ö¤rencileri dolduracak)

(Meslek Lisesi ö¤rencileri dolduracak)

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

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

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

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

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

Ailede baflka çal›flan varsa y›ll›k

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

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

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

Halen okudu¤u üniversite

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

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

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

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

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

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

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

Ailenin kira verip vermedi¤i/veriyorsa

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

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

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

GEL‹R DURUMU

Bu formdaki bilgilerin do¤ru oldu¤unu beyan ederiz.
• Bu burslardan yararlanmak isteyen ö¤rencilerin baflka hiçbir yerden burs yada kredi
almam›fl olmalar› gereklidir.
• fiirket yetkilisinin flirket kay›tlar›n› kontrol ederek ö¤renci velisinin y›ll›k net gelirini tasdik
etmesi gerekmektedir.
• 2004 y›l› gelirinin hesab›nda (bu miktar 12.500.000.000 TL’yi geçemez) maafl, her türlü
ikramiye, prim, sosyal yard›m ve ailenin di¤er gelirleri de dikkate al›nmal›d›r.

Ö⁄RENC‹N‹N ‹MZASI

fi‹RKET KAfiES‹ VE
YETK‹L‹N‹N TASD‹K‹

KOÇ TOPLULU⁄U MENSUBU
VEL‹N‹N ‹MZASI

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

#

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

S

SEK TÖ R E L
V‹ZYON
EK‹M 2004
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OTOMOT‹V

Fiat, Strada ile Pick-up Pazar›nda
Fiat’›n uzun zamand›r merakla beklenen pick-up modeli Strada Türkiye yollar›na
ç›kt›. Strada, Fiat’›n Türkiye’de piyasaya ç›karaca¤› ilk
pick-up modeli olma özelli¤ini tafl›yor. Sat›fla sunulmadan
önceki yol testlerini baflar›yla
tamamlayan Strada, böylece
Fiat’›n Türkiye’de sat›fla sunulan Ducato, Doblò ve Palio
Van versiyonlar›ndan sonra
ticari ürün gam›n› tamamlayan yeni bir modeli oluyor.
Fiat’›n küçük pick-up’›, rakiplerine göre hem fiyat›yla hem
de fonksiyonelli¤iyle avantaj
sa¤l›yor. Doblò’da da kullan›lmakta olan 1.2 lt. benzinli
ve 1.9 lt. dizel motor versi-

yonlar›na sahip Fiat Strada,
kullan›c›s›na ekonomik fayda
da sa¤l›yor.
Strada, Türkiye’de standart ve
uzun kabinli olmak üzere iki
farkl› seçenekle pazara sunuluyor: Uzun kabinli versiyonda, sürücü koltu¤unun arkas›nda bulunan 30 cm derinli¤indeki kapal› alana çanta ve
eflyalar konulabiliyor. Ön tasar›m› ve B sütununa kadar
ailesinin di¤er fertleriyle ayn›
hatlara sahip olan Strada, 4.4
metre uzunlu¤unda. ‹ki donan›m seviyesi bulunan araçlar metalik renk fark› al›nmaks›z›n beyaz, çelik grisi ve
barok k›rm›z› renkleriyle sat›fla sunulacak.

Iveco’dan ‹zmir Fuar›’nda Boy Gösterisi
Iveco, bu y›l 73.’sü düzenlenen ‹zmir Enternasyonel Fuar›’na kat›ld›. Fuar alan›ndaki

stand›nda hafif, orta ve a¤›r
segmentteki araçlar›n› sergileyen Iveco, boy gösterisi

yapt›. Koç Holding Di¤er
Otomotiv Grubu Baflkan›
Selçuk Gezdur’un da ziyaret
etti¤i Iveco stand›nda müflterilere, bayilere ve bas›na yönelik bir tan›t›m kokteyli düzenlendi. Kokteyle, Otoyol
Pazarlama Genel Müdürü
Cengiz Nay›r, Genel Müdür
Yard›mc›s› Ömer Bursal›o¤lu’nun yan› s›ra Iveco ‹zmir
Bayii Musal Otomotiv, Birmot ‹zmir ve Oto ‹zmir ile

400’e yak›n davetli kat›ld›.
Fuarda Daily Minibüs, hafif
yük tafl›mac›l›¤›nda üstün
özelliklere sahip Daily Van
ve Daily fiasi, farkl› ihtiyaçlara yönelik yeni opsiyonlar›
ile Eurobus midibüs, a¤›r vas›ta grubunda geçti¤imiz y›l
Avrupa’da y›l›n kamyonu seçilen Stralis Active Time’›n
Lux modeli ile Iveco’nun yak›t ekonomisinde lider kamyonu 80.12 yer ald›.

Otokar,
‹lkyard›ma Haz›r
55 Otokar çal›flan› temel ilkyard›m e¤itimini baflar› ile tamamlayarak sertifikalar›n› ald›. Zenkar ‹lkyard›m Merkezi
taraf›ndan Otokar Adapazar›
fabrikas›nda verilen e¤itime
55 Otokar çal›flan› kat›ld›. 313 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda düzenlenen e¤itimde

kat›l›mc›lar dört gruba ayr›larak 16 saatlik uygulamal›
ders ald›lar. E¤itim kapsam›nda Otokar çal›flanlar›
olay yerinden yaral›lar›n süratle uzaklaflt›r›lmas›, araç
içinden yaral› ç›kar›lmas› gibi
birçok hayati konuda bilgilendirildiler.

Otokar, Yeni Modelleriyle
‹zmir Fuar›’ndayd›
Otokar, bu y›l 73.’sü düzenlenen ‹zmir Enternasyonel
Fuar›’na ticari araç ürün gam›nda yer alan Sultan küçük
otobüsleri ve M-2000 minibüsleri ile kat›ld›. Tasar›m-

dan üretime tamamen Otokar’›n imzas›n› tafl›yan küçük otobüs ve minibüslerle
Otokar, Türk tasar›m›n›n,
Türk mühendisli¤inin gücünü bir kez daha sergiledi.
Otokar, küçük otobüs alan›nda, pazara
ilk sunuldu¤u günden bu yana yo¤un
ilgi gören Sultan’›n
2005 modelleri ile fuara kat›ld›. Fuarda
Sultan VIP, Sultan
145S ve Sultan 125L

Birmot Gebze’de
Birmot, 12. temsilcili¤i olan
Gebze Temsilcili¤i ile müflterilerine hizmet vermeye
bafllad›. Birmot Gebze Temsilcili¤i, Gebze’de 2220 m2
kapal› alanda Fiat, Iveco ve
Alfa Romeo araçlar›n›n sat›fl,

teknik servis ve yedek parça
hizmetlerini verecek.
Müflterilerinin, çal›flanlar›n›n
ve hissedarlar›n›n güvenine
lay›k olmay› en önemli ifl
hedefi sayan Birmot, Türkiye otomotiv sektörüne getirdi¤i “Öncelik Sizin” anlay›fl›
ile müflterilerine “Geçifl Üstünlü¤ü”, “Servis Üstünlü¤ü”
ve “Keyif Üstünlü¤ü” ayr›cal›¤›n› sunarak üç y›l gibi k›sa bir zamanda sektörün örnek flirketleri aras›nda ilk s›radaki yerini ald›.

olmak üzere üç model küçük otobüs sergilendi.
Otokar, ‹zmir Enternasyonel
Fuar›’nda esas sürprizi minibüsteki yeni özel serisi M2000 Sport ile yapt›. Türkiye’nin bütün büyük flehirlerinde y›llardan beri toplu tafl›mac›l›¤›n omurgas›n› oluflturan M-2000 minibüslerinin
özel serisi M-2000 Sport,
farkl› olmak isteyen ve otomotivde son moday› takip
eden minibüsçüler için tasarland›.

Otokar
Ailesi’nde
Yaza Veda
Yaz mevsiminin son günlerini yaflarken Otokar çal›flanlar›, aileleri ile birlikte yapt›klar› do¤a yürüyüflünde hem
stres att›lar, hem spor yapt›lar. Otokar Ailesi, Sülüklügöl’ün eflsiz güzelikteki do¤as›nda keyifli bir yürüyüfl
gerçeklefltirdiler. Maceral› geçen do¤a yürüflünde Otokarl›lar, her zaman oldu¤u gibi
yine zorluklara karfl› birlikte
mücadele etme ve baflarma
ruhunu sergileyerek, engellerle dolu parkuru aflt›lar.
Hep birlikte yenen ö¤le yeme¤i ile yorgunlu¤unu atan
Otokarl›lar, dinlenme alan›nda yap›lan yar›flmalar ile günü nefle içinde tamamlad›lar.

TT Serisi Tarlada

New Holland Trakmak, geleneksel hale gelen “New
Holland Trakmak Tarla Tatbikatlar› ve Servis Günleri”
etkinlikleriyle TT Serisi traktörleri Türk çiftçisi ile buluflturdu. Sivas ile bafllayan, Karadeniz, Güneydo¤u Anado-

lu ve Do¤u Anadolu bölgelerinde toplam 17 ilde, dört
etap olarak gerçeklefltir›len
“TT Serisi Tarla Tatbikatlar›
ve Servis Günleri” Diyarbak›r’da tamamland›. “TT Serisi
Tarla Tatbikatlar› ve Servis
Günleri”nde çiftçiler traktörleri inceleme, test sürüflü
yapma ve teknik bilgi alma
imkân› buldular. Etkinlikler
s›ras›nda, çiftçiler traktörleri
çok be¤endiklerini ve etkinlikleri çok faydal› bulduklar›n› ifade ettiler.

Birmot’tan
Servis Günleri
Birmot, 15 Eylül-15 Ekim tarihleri aras›nda Koçbank Kredi Kart› sahiplerine,
tüm servislerinde, aksesuarda, mekanik bak›m ve onar›m hizmetlerinde
befl taksit avantaj› sunan özel bir kampanya bafllatt›. Koçbank kredi kart› sahipleri, Birmot servislerinde, servis, yedek parça ve iflçili¤e verilen bir y›l ve
her marka araca uygulanan boya hizmetine verilen üç y›l garanti uygulamas›ndan da faydalanabilecekler.

Otoyol Oyuncular› “ve Perde” Dedi
Otoyol’da kültürel paylafl›m, fabrikada çal›flanlara
ve topluma duyarl›l›¤›n ve
çal›flanlar aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi gibi
amaçlarla 2003’ün Nisan
ay›nda bafllat›lan tiyatro
çal›flmalar› meyvesini verdi. Otoyol Tiyatro Toplulu¤u 17 Eylül 2004 tarihinde saat 19.30’da AFA Kültür Merkezi’nde Moliere’in
“Kibarl›k Budalas›” adl›

oyununu sergiledi. Fabrika üst yönetiminin de kat›l›m› ile geçen gecede,
oyuncular uzun süre ve
ayakta alk›flland›lar. Oldukça yo¤un bir program

gerektiren Tiyatro çal›flmalar›n›n özveri ile gerçeklefltirilmesi sonucunda
ortaya ç›kan ürün tüm izleyenlerin be¤enisini kazand›.

ENERJ‹
OPET’ler Manolyalan›yor
OPET’in bafllatt›¤› “Yeflil Yol
Projesi”, peyzaj çal›flmalar›n›
baflar›yla tamamlayan istasyonlara simge olarak, manolya a¤ac› dikilmesiyle devam
ediyor. 100’ün üzerinde
OPET istasyonunda peyzaj
çal›flmalar› baflar›yla tamam-

lan›rken, istasyonlar içinde
en baflar›l› peyzaj çal›flmas›
gerçeklefltirenlere, kampanyan›n simgesi olan manolya
a¤açlar› dikilmeye baflland›.
1 Eylül’de OPET Yönetim
Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Genel Müdür Yard›m-

c›s› Ayd›n Günefl ve di¤er
OPET yetkililerinin kat›ld›klar› törenlerle, peyzaj çal›flmalar›n› titizlikle tamamlayan Alkent Petrol (Büyükçekmece), Özy›lmaz Petrol
(Gürp›nar) ve Esenkent Petrol (Esenkent) istasyonlar›-

n›n önüne, simgesel manolya a¤açlar› dikildi.

Erdek Sahil fieridinde
Aygaz Temizli¤i
Aygaz, Deniztemiz (TURMEPA) Derne¤i iflbirli¤iyle,
10 A¤ustos 2004 tarihinde
gerçekleflen Erdek sahil fleridini temizlik çal›flmas›na Aygaz çal›flanlar›, Erdek halk›
ve Deniztemiz Derne¤i gönüllüleri kat›ld›. Sahil fleridinde yaflanan kirlenmeyi
azaltmay› amaçlayan etkinli¤in ard›ndan, sahilde düzenlenen barbekü partisinde

kat›l›mc›lar keyifli saatler yaflad›. Deniztemiz (TURMEPA)
Genel Sekreter Yard›mc›s›
Levent Laçin, “Aygaz gibi
firmalar›n deste¤i büyük
önem tafl›yor. Böylece daha
fazla insana ulaflabiliyoruz.
Befl gemi ile denizlerde temizlik yap›yoruz; sadece ‹stanbul’daki deniz süpürgemiz y›lda bin tona yak›n kat›
at›k topluyor” diye konufltu.

Aygaz’dan Dev ‹hale
Aygaz, 10 uluslararas› firmay› geride b›rakarak, Karadeniz’in en büyük LPG kayna¤›
olan Chevron-Texaco (Thengiz Chevroil) firmas›n›n Kazakistan / Thengiz bölgesindeki LPG üretimine ait sat›fl
ihalesini A¤ustos 2004-Temmuz 2005 dönemi için kazand›. Aygaz gemileri, A¤ustos ay› bafl›ndan itibaren,
ihale kapsam›nda Ukray-

na’n›n Karadeniz k›y›s›nda,
Odessa’daki
terminalden
LPG yükleme faaliyetlerine
bafllad›. ‹halenin al›nmas›n›n
ard›ndan oluflan bu temin
kanal› ile Aygaz’a ait gemiler,
maksimum aktivite düzeyine
ulaflacak olup, otogaz kalitesine uygun LPG’nin ithalat›n›n a¤›rl›kl› olarak Samsun
ve Ambarl› tesislerine yap›lmas› hedefleniyor.

Aygaz Malatya Fuar›’nda
Malatya Sanayi ve Ticaret Fuar›’na Aygaz 30
metrekarelik bir stand ile kat›ld›. Fuar boyunca
gerçeklefltirilen SMS Kampanyas›, ilgililere verilen Dökmegaz indirim kuponu ve da¤›t›lan hediyeler ile standa sürekli kat›l›m sa¤land›. Düzenlenen anket formlar› ile kat›l›mc›lar›n bilgileri ve tüp de¤iflim talepleri de kay›t alt›na al›nd›. Fuar›n aç›l›fl gününde Milli E¤itim Bakan›
Hasan Hüseyin Çelik, Malatya milletvekilleri
Ahmet Münir Erkal ve Ali Osman Baflkurt
da Aygaz stand›n› ziyaret ettiler.

Aycan 5. Etab› Tamamlad›
Aygaz taraf›ndan Nisan
2002’de bafllat›lan “Aycan/
Dikkatli Çocuk Kazalara
Karfl› Bilinçlendirme
Kampanyas›” beflinci etab›n›
tamamlad›. Kampanya
kapsam›nda beflinci etab›n
sonunda 78 bin 650 km yol

kat edildi. 50 farkl› ilde,
184 ilçe ziyaret edilirken,
492 okulda 707 kez e¤itim
verildi.
344 bayinin destek verdi¤i
kampanyada 212 bin 544
ilkö¤retim ö¤rencisi
“Dikkatli Çocuk” oldu.

Aygaz ile
Faz›l Say
Aygaz dünyaca ünlü
piyanistimiz Faz›l Say’›n
Ayval›k’ta gerçeklefltirdi¤i
piyano resitaline sponsor
oldu. Piyanistimiz Faz›l
Say’›n Anadolu’da
düzenledi¤i konserler
çerçevesinde Ayval›k
Klasik Müzik Derne¤i
taraf›ndan gerçeklefltirilen
konser Ayval›k
Anfitiyatrosu’ndayd›.
Aygaz’›n da deste¤iyle
‹stanbul, Bursa, Çeflme,
Marmaris ve Antalya harici
bir yörede ilk kez
düzenlenen bu önemli
sanat etkinli¤ine Alt›noluk,
Edremit, Burhaniye,
Alt›nova ve Ayval›k
sakinleri kat›ld›.

Emek ve Bar›fl Festivali’ne Aygaz Deste¤i
15. Alia¤a Uluslararas› Emek
ve Bar›fl Festivali, 30 A¤ustos-4 Eylül tarihleri aras›nda
Aygaz’›n sponsorlu¤unda
gerçeklefltirildi. Festivalde,
14 metrekarelik stand›nda
ziyaretçileri a¤›rlayan Aygaz,

aç›k hava tiyatrosunda Aycan Gezici Tiyatro Ekibi’ni
çocuklarla buluflturdu.
Festival alan›nda bulunan
Aygaz stand›nda ziyaretçilere Maksimum Güvenlik Zinciri tan›t›ld›. Stand› ziyaret

edenlere Maksimum Güvenlik zinciri el ilan›, LPG avantaj kuponu, flapka, kalem,
anahtarl›k, çakmak gibi promosyon malzemelerinin bulundu¤u hediye paketleri
da¤›t›ld›.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT
“Sa¤olas›n ‹zocam”
‹zocam, yeni reklam filmiyle
uzun süren sessizli¤ini bozuyor. Halit K›vanç’›n rol ald›¤› filmde, y›llard›r yal›t›mda
yaflanan sorunlara karfl› en iyi
çözümü ‹zocam’›n sundu¤u
vurgulan›yor.
1970’li y›llarda karikatürize
edilmifl kap›c› karakterinin
rol ald›¤› “Sa¤olas›n ‹zocam”

reklamlar› en çok hat›rlanan
reklamlar aras›nda yer al›yor.
‹zocam, filmlerde yal›t›mdaki
sorunlar› esprili bir yaklafl›mla dile getiriyordu. “Yak flu
kaloriferleri kap›c›, donuyoruz.”, “Söndür flu kaloriferleri
kap›c›, pifliyoruz.”, “Yöneticimiz uyuyor mu?” diyaloglar›
hâlâ belleklerdeki yerini ko-

ruyor. Filmde, ‹zocam’›n kuruldu¤undan günümüze uzanan geliflim ve de¤iflime tan›k
olan Halit K›vanç rol al›yor.

7’den 70’e herkesin tan›d›¤›
bir isim olan Halit K›vanç, yal›t›m›n hayat›m›zdaki önemini keyifli bir dille anlat›yor.

sektšrel

Türkiye’nin Dijital Panolu ‹lk ve Tek
Kat Kaloriferi: Solitech
DemirDöküm Türkiye’de
ilk kez dijital kumanda panosu ile ak›ll› çal›flan kat› yak›tl› döküm kat kaloriferi Solitech’i piyasaya sunuyor. Sa¤lad›¤› yak›t tasarrufunun yan›
s›ra kullan›m kolayl›¤› da
bulunan Solitech, ‹zmir
Crown Plaza’da düzenlenen
bir toplant›yla bayilere ve
bas›na tan›t›ld›.

Dünyadaki teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip eden
DemirDöküm, bünyesindeki
Ar-Ge çal›flmalar› sonucunda
Solitech’i üreterek kat kaloriferi ailesine bir yenisini daha
ekledi. Dijital kumanda panosu sayesinde Solitech ak›ll› çal›flarak yak›ttan ekonomi
sa¤l›yor. DemirDöküm taraf›ndan tasar›m› yap›lan elekt-

ronik kartla fan devri s›cakl›¤a ba¤l› olarak otomatik olarak ayarlan›yor.
Kat› yak›tl› kat kaloriferi Solitech uygun brülör ilavesi ile
do¤algaz, LPG ve motorinle
çal›flan kat kaloriferine dönüflebiliyor. Türkiye çap›nda
yay›lm›fl 300’ü aflk›n DemirDöküm servisleri dönüflüm
hizmetini de veriyor.

DemirDöküm Diyarbak›r’da

DemirDöküm Türkiye’nin farkl› bölgelerinde açt›¤› showroom’lar›yla tüketiciyle do¤rudan buluflma noktalar›n›
art›r›yor. Do¤algaz›n yayg›nlaflt›r›lmas›
projesi kapsam›nda yer alan illerde at›l›m yapan DemirDöküm, Konya ve
Kayseri’den sonra geçti¤imiz hafta Diyarbak›r’da aç›lan showroom’la hizmet
zincirini geniflletti. DemirDöküm’ün
150 metrekarelik showroom’u, irtibat

bürosu ve sürekli
görev yapacak mühendisleri ile Diyarbak›r’da tüketiciye
daha yak›n olmay›,
ihtiyaçlara uygun
ürün ve hizmet sunmay› hedefliyor.
Diyarbak›r showroom’da gaz yak›tl›
ve s›v› yak›tl› ürünler ile klimalar sergilenerek, tüketicilere
do¤algaz ve cihazlar hakk›nda bilgi veriliyor. Diyarbak›rl›lar taraf›ndan ilgiyle
karfl›lanan aç›l›flta konuflan DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l›, yurt
çap›nda 200’ü aflk›n bayii ve 300’ü aflk›n servis a¤›na sahip olduklar›n› belirterek, “Diyarbak›r Showroom’la birlikte
bu bölgede de genifl bir kadro ile vatandafla en iyi hizmeti sunabilmenin
mutlulu¤unu yafl›yoruz” dedi.

Kayseri’de
Örnek Bir
Beko Bayii
K›sa bir süre önce Kayseri’de aç›l›fl› yap›lan Beko Bayii Örnek, her aç›dan örnek
olmay› sürdürüyor. TOBB Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Kayseri Valisi Nihat Canpolat,
Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mehmet Özhaseki. Beko Sat›fl Direktörü
Koral Boro ve pek çok davetlinin kat›ld›¤› aç›l›flta ön plana ç›kan bir slogan vard›: “Çiçek yerine kitap ba¤›fllay›n.”
Kayseri’nin Amarat kasabas›na bundan üç
y›l önce yapt›r›lan kütüphane için kitap
toplanmas›n› amaçlayan kampanya büyük bir be¤eni ve ilgiyle karfl›land›. Bundan sonra da benzer kampanyalar›n gerçeklefltirilece¤inin müjdecisi olan bu organizasyon, Kayseri’de e¤itim alan›nda
at›lan önemli bir ad›m oldu.

DemirDöküm Erzurumlularla Bulufltu
Bu y›l 50. y›l›n› kutlayan DemirDöküm, 16 Eylül’de düzenledi¤i toplant›da Erzurumlularla bulufltu. Toplant›ya DemirDöküm bayilerinin
yan› s›ra sektörde faaliyet
gösteren çok say›da mimar,

mühendis ve müteahhit kat›ld›. Toplant›da aç›l›fl konuflmas›n› yapan Genel Müdür
Yard›mc›s› Orhan Ercek,
DemirDöküm’ün strateji ve
yat›r›mlar› hakk›nda bilgi
verdi. Global bir flirket olma

yolunda son y›llarda önemli
ad›mlar att›klar›n› vurgulayan Ercek, teknoloji ve üretim gücünü birlefltirerek sektördeki liderliklerini koruduklar›n› belirtti. Erzurumlular›n yo¤un kat›l›m›yla ger-

çekleflen toplant›da DemirDöküm ürünleri hakk›nda
da detayl› bilgi verildi. Toplant›n›n ard›ndan DemirDöküm yetkilileri ve Erzurumlu
kat›l›mc›lar birlikte akflam
yeme¤i yediler.

E¤itimde Gönül Birli¤i Devam Ediyor
“Arçelik ile E¤itimde Gönül Birli¤i” projesi kapsam›nda Van, I¤d›r ve Hakkâri’den gelen Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okulu (Y‹BO) ö¤retmenleri “Ö¤retmene Destek
ve E¤itim” program› için Erzurum’da topland›. 9-10 Eylül tarihleri aras›nda ikinci
bölümü gerçeklefltirilen e¤itim program›nda ö¤retmen-

ler, “Oyun Atölyesi E¤itici
E¤itimi” alacak.
Arçelik, “Ö¤retmene Destek
ve E¤itim” program› için Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV) ile birlikte çal›fl›yor. E¤itimde, Arçelik A.fi. taraf›ndan Y‹BO’larda kurulan
ve ö¤rencilerin bireysel geliflimine katk› sa¤layacak “Bizim Odalar”›n daha etkili

kullan›lmas› hedefleniyor.
Yans›t›c› Ö¤retmen Özelliklerini Gelifltirme, ‹letiflim Becerileri, Çocuk ve Ergen Geliflim Özellikleri, Etkili Ö¤retim Yöntemleri ve Ö¤renci
De¤erlendirilmesi konular›n›
kapsayan program›n ilk aya¤›, 22-25 Haziran 2004 tarihleri aras›nda Van’da gerçekleflmiflti.

Beko ‹lan›na Bir Ödül de New York’tan
Beko Flat TV için haz›rlanan
bas›n ilan›, uluslararas› platformda en prestijli yar›flmalardan biri olan “New York
Festivalleri” kapsam›nda düzenlenen yar›flmada bronz
madalya kazanarak büyük
bir baflar›ya imza att›.

TBWA\‹stanbul taraf›ndan,
Beko Flat TV için haz›rlanan
“Dolly” adl› ilan, reklam sektörünün en önemlilerinden
olan “New York Festivalleri”
kapsam›nda düzenlenen “Tasar›m, Aç›khava ve Bas›l› ‹lan
Yar›flmas›”nda Ev E¤lencesi

Kategorisi’nde bronz madalya kazand›. Beko’nun ilan›,
dünyaca ünlü reklamverenleri geride b›rakarak yar›flmada
üçüncü oldu.
Beko Flat TV ile her aç›dan
mükemmel görüntü kalitesi
elde edilebilece¤inin anlat›l-

d›¤› ilan, festivale kat›lan 64
ülkeden 5000’in üzerindeki
çal›flman›n aras›ndan seçildi.
Ayn› ilan daha önce 15. Kristal Elma’da Bas›n Dal› Büyük
Ödülü’nü kazanm›fl, 2003 y›l›nda Golden Drum’da finalist olmufltu.

TÜKET‹M VE TUR‹ZM
Lezzet Dörtlüsü Yeni Tatlar Keflfediyor
Koç G›da Grubu’nun ana
sponsorlu¤unda ve Silivri
Belediyesi’nin katk›lar›yla
düzenlenen 7. Trakya Yemek Yar›flmas›, Silivri Meydan›’nda gerçeklefltirildi.
Kat›l›mc›lar›n büyük ilgi gösterdi¤i yar›flmada, tatl›larda
“Büzme Tatl›s›” ile Mediya
Ararat, s›cak yemeklerde
“Pilavl› Maret Ci¤er Sote” ile
Olcay Özçal›, makarna ve
hamur ifllerinde “Kepekli
Yufkal› Börek” ile Havva
Erol, so¤uk yemeklerde
“Enginarl› Saray Sarmas›” ile
Selma Alt›nsaban, yarat›c›
tatlarda ise “Ana-O¤ul Tatl›-

s›” ile 12 yafl›ndaki Çavlan
Kutlu birincili¤i kazand›.
Sunuculu¤unu fiafak Karaman’›n üstlendi¤i yar›flman›n jürisinde; Mutfak Profesyonelleri Derne¤i üyeleri,
Tat Marka Sorumlusu Sedef
Fortac›, Silivri Kaymakam›
Ali Dursun, Silivri Belediye
Baflkan› Hüseyin Turan’›n
yan› s›ra Atilla Tafl, Reyhan
Karaca ve Akademi Türkiye
yar›flmac›lar›ndan Özge gibi
tan›d›k isimler de yer ald›.
7. Trakya Yemek Yar›flmas›’n›n tüm kat›l›mc›lar› ve
her kategoride ilk üç dereceye girenler, Koç G›da Gru-

bu’ndan çok özel hediyeler
kazand›. Atilla Tafl, yar›flma

sonunda verdi¤i mini konserle Silivrilileri coflurdu.
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Türkiye’nin En Büyük
Likopen Deposu
Koç G›da Grubu bünyesindeki Tat, Bursa’daki Mustafakemalpafla ‹flletmesi’nde
fark yaratan “tat”lar üretiyor.
Mustafakemalpafla ‹flletmesi’ne düzenlenen ve Tat
Konserve Tedarik Zinciri
Grup Direktörü Ercan Bay-

raml›, Pazarlama Grup Yöneticisi Kasia Özgen ve Tat
Marka Müdürü Selin Bugay’›n da kat›ld›¤› gezide
medya mensuplar›, Türkiye’nin en büyük likopen deposunu yak›ndan tan›ma f›rsat› buldu.

Bayramda Divan Çikolata
Hayat›n›z›n her an›na zevk
katmak için market raflar›nda sizlerle buluflan Divan çikolatalar›, bu bayram› farkl›
kutlaman›z için iki müthifl
lezzet daha ekledi. Özel üçgen ve iki renkli formunda
“F›nd›kl› Sütlü ve Bitter Çikolata” ile “Bu¤day Gevrekli

ketlerde bulabilece¤iniz di¤er bayraml›k
Divan çikolatalar›, “Lux
Çikolata Madlen”, “Majestik”,
“F›nd›kl› Krema dolgulu Sütlü Çikolata”, draje çeflitleri,
lokum çeflitleri ile bayramlar
art›k daha tatl›.

F›nd›kl› Krema dolgulu Sütlü Çikolata”. Divan yeni gelifltirdi¤i reçetleri ile sizlere, büyüklerinize ve tüm sevdiklerinize a¤›z tad› ile
bir bayram sunuyor.
Migroslar ve seçkin mar-

NATO Komutanlar›
Marmaris’teydi

Evimi Çok Seviyorum
“Evimi çok seviyorum” konseptinden yola ç›kan Koçtafl; boya, dekorasyon, mutfak, banyo, mobilya, ayd›nlatma ve beyaz eflyada sahip
oldu¤u toplam 45 bin ürün
çeflidiyle daha iyi bir yaflam
alan› için, evinizde kendi tarz›n›z› yarat›p konforu ve esteti¤i en iyi fiyatlarla bir arada bulabilece¤iniz tek yer.
Üstelik, Koçtafl bu sezon ya-

flam kalitenizi yükseltecek,
bütçenize uygun çift kiflilik
oda tak›m› ve salonlar için
kanepe çeflitlerini de ma¤azalar›nda sat›fla sunmaya
bafllad›. Koçtafl’ta, her biri
konusunda uzman sat›fl elemanlar›, dekoratör ve iç mimarlar, duvar boyas›ndan
perde seçimine kadar her
alanda ücretsiz dan›flmanl›k
hizmeti veriyor.

Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Hilmi Özkök, NATO'nun y›ll›k planl› toplant›s› için Marmaris’teydi. Deniz
kuvvetleri komutanlar›n›n
kat›ld›¤› “Maritime Commerder's Meeting” (MARCOMET
04) toplant›s›na bu y›l Türkiye ev sahipli¤i yapt›. Marmaris Mares Otel’deki toplant›da NATO, Akdeniz Diyalo¤u ve Bar›fl ‹çin Ortakl›k üyesi 17 ülkeden toplam
60 üst düzey komutan ve
karargâh subay› yer ald›.
Toplant›ya, Org. Özkök,

Deniz Kuvvetleri Komutan›
Oramiral Özden Örnek ve
Donanma Komutan› Oramiral Yener Karahano¤lu da
kat›ld›. Bas›na kapal› yap›lan aç›l›fl toplant›s›ndan
sonra yaz›l› yap›lan aç›klamada, Özkök’ün, “Güney
bölgesindeki yeni deniz sorunlar›” bafll›kl› bir konuflma
yapt›¤› bildirildi. Toplant›da,
güney bölgesi ülkeleri aras›nda iflbirli¤i, yeni deniz
sorunlar›, bilgi paylafl›m› ve
gelece¤e yönelik kuvvet yap›s› planlamalar› konufluldu.

F‹NANSMAN
Koç Allianz’dan “7 Gün 24 Saat
ve Kesintisiz E¤itim”
Koç Allianz, “7/24 Kesintisiz E¤itim” ad›n› verdi¤i ee¤itim program›n› uygulamaya koydu. Tüm Koç Allianz çal›flanlar› ve acentelerine yönelik olarak haz›rlanan “7/24 Kesintisiz E¤itim”,
genel konular ile baflta bireysel emeklilik sistemi olmak üzere özel sigortac›l›k
e¤itim programlar›n› ve her
konuyla ilgili s›navlar› içeriyor. “7/24 Kesintisiz E¤itim”
program›n›n Koç Allianz çal›flanlar›na tan›t›ld›¤› toplan-

t›da, program›n amac›n›
aç›klayan Koç Allianz Sigorta Murahhas Azas› ve Koç
Allianz Hayat ve Emeklilik
Genel Müdürü M. Kemal
Olgaç: “Türkiye’nin dört bir
yan›ndaki çal›flanlar›m›z ve
acente a¤›m›z göz önüne
al›nd›¤›nda çok genifl bir
mesleki e¤itim sistemi sunuyoruz. Bu konuda yaflanmas› muhtemel standardizasyon riskini ortadan kald›rmak, tüm bölgelerimizde
ayn› e¤itimi verebilmek ve

BookinTurkey.com,

CeBIT
Biliflim
Eurasia
çal›flanlar›n e¤itimleri için
seyahat etme zorunlulu¤unu ortadan kald›rabilmek
amac›yla e-e¤itim uygulamas›na bafllad›k” dedi.

Koç Allianz ile Fenerbahçe El Ele
Koç Allianz, Avrupa kupalar›n›n gözdesi ve geçen y›l›n flampiyonu Fenerbahçe
Bayan Basketbol Tak›m›’n›n
ana sponsoru oldu. Tak›ma
geçen y›l “Final Four” maçlar› s›ras›nda verdi¤i deste¤i
kal›c› bir iflbirli¤ine dönüfltürme karar› alan Koç Alli-

anz, Fenerbahçe Bayan
Basketbol Tak›m›’yla 20042005 sezonu için sözleflme
imzalad›. Anlaflman›n imza
törenine Fenerbahçe Kulübü Baflkan› Aziz Y›ld›r›m,
‹kinci Baflkan Nihat Özdemir ve Koç Allianz Sigorta
Murahhas Azas› ve Koç Alli-

anz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü M. Kemal Olgaç’›n yan› s›ra tak›m›n
oyuncular› kat›ld›.
Toplant›da bir konuflma yapan Fenerbahçe Kulübü
Baflkan› Aziz Y›ld›r›m flunlar› kaydetti: “Sponsorluk desteklerinin
kulübümüzün
güçlenmesine ve daha sa¤lam bir kadro ile mücadele
etmemize yarar sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Dilerim bundan sonra sadece basketbolda de¤il, kulübümüzün
di¤er branfllar›nda da benzer sponsorluk çal›flmalar›
gerçeklefltirebiliriz.”

Koç Allianz Basketbol Okullar›
Yeni bir e¤itim dönemine
girerken çocuklar›n okul d›fl›ndaki zamanlar›n› sporla
geçirmelerini sa¤lamak amac›yla, geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi yine Koç Allianz
Basketbol Okullar› aç›l›yor.
Yaln›zca Koç Allianz sigor-

tal›lar›n›n 6-16 yafl aras› çocuklar›n›n kat›labilece¤i çal›flmalar Koç Allianz Spor
Kulübü (‹stanbul Kad›köy
Spor Kulübü) ve Tofafl Spor
Kulübü antrenörleri taraf›ndan yap›lacak ve bu çal›flmalarda ilerleyip tak›ma gi-

B‹LG‹
GRUBU

rebilecek duruma gelenler
sezon sonunda altyap› kadrolar›na ça¤›r›lacak.
Daha fazla bilgi için:
(0216) 463 73 00
(0216) 463 07 34
(0216) 556 60 80

Fuar›’ndayd›
TÜYAP Beylikdüzü
Fuar ve Kongre
Merkezi’nde
düzenlenen CeBIT
Biliflim (Uluslararas›
Bilgi ve ‹letiflim
Teknolojileri) Eurasia
Fuar›’na kat›lan
BookinTurkey.com,
fuardaki tek gerçek
zamanl› turizm portal›
olma özelli¤i ile ilgi
çekti.
BookinTurkey.com,
CeBIT Biliflim Eurasia
Fuar› ile Türkiye’de
turizm sektörüne
getirdi¤i yeni anlay›fl›;
modern, güvenli ve
kaliteli hizmetlerini
ziyaretçilere sundu.
BookinTurkey.com,
fuar alan›nda web
sitesinin tan›t›m›n›n
yan› s›ra çeflitli
anketler ve yar›flmalar
düzenleyerek stand›n›
renklendirdi.
Elektronik ticarette
yüksek hacimli sat›fl
yapan bir site olan
BookinTurkey.com,
Türk turizm sektörüne
katma de¤er
sa¤lamaya devam
ediyor.

Günümüzün üzerinde en
fazla durulan terimlerinden
biri de CRM, yani “Müflteri
‹liflkileri Yönetimi”.
Konuya bir de
CRMguru.com
sitesinin editörü,
araflt›rmac› David
Sims’in perspektifinden
bakal›m

CRM’den para kazanan herkes için bu
k›saltman›n farkl› tan›mlar› vard›r ama
herkes bunun ne olmad›¤› konusunda
hemfikirdir: Sokak kap›n›z›n önüne hofl
geldiniz paspas› sermek ne kadar misafirperverlik ise, CRM de o kadar teknolojidir.
META Group CRM analisti Liz Shahnam diyor ki, “CRM pek de yeni olmayan bir kavram. Yeni olansa yüzy›l›n bafl›nda mahalle bakkal›m›zla yapabildi¤imizi olas› k›lan teknoloji. O bakkal›n az
say›da müflterisi ve herkesin tercihlerini
akl›nda tutabilecek güçte haf›zas› vard›.
Teknoloji, iflte bu modelin gerçekleflmesini sa¤lad›”.
Do¤rusu, Shahnam'›n ifade etti¤i gibi
CRM, “Müflteriyi tasar›m noktas›na yerlefltiren ve müflteriyle yak›n iliflki kuran
bir felsefedir”. EDS'in CRM Müdürü Mike Littell de buna kat›l›yor: “Biz CRM'i

süreçten çok strateji olarak görmekteyiz.
CRM, flirket taban›nda bulunan mevcut
ve potansiyel müflterilerin ihtiyaçlar›n›
anlamak ve sezmek için oluflturulmufltur.” “Bir kez bunu baflard›ktan sonra”,
diyor Littell ve ekliyor: “müflteri verisini
ve d›fl kaynaklar› yakalamaya ve bunu
tüm CRM stratejisini zenginlefltirmek için
merkezi bir ambarda birlefltirmeye yarayan fazlaca teknoloji var.”
CRM ve pazarlama hakk›nda, Minneapolis merkezli High-Yield Marketing
Yöneticisi, “The Customer Relationship
Management Planning Guide” ve büyük
yank› uyand›ran “Customer Relationship
Survival Guide” yazar› Dick Lee de ayn› fikirde. Lee, CRM'i “flirketi fonksiyo-
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Devir
CRM Devri

nel rollerinde de¤iflikliklere zorlayan, ifl
süreçlerinin yeniden yap›lanmas›n› gerektiren, CRM teknolojisiyle yönlendirilmek yerine desteklenen, müflteri-odakl›
ifl stratejisi olarak” tan›ml›yor. Yani; önce ifl yaklafl›m›n›z› de¤ifltirin, sonra
bu yaklafl›m› desteklemek için flirketinizdeki rolleri yeniden yap›land›r›n ve ancak ondan sonra sat›c›larla konuflmaya bafllay›n.
Houston merkezli Brendler & Associates Baflkan› Bill Brendler
aç›kça diyor ki: “Baflar›l› CRM daima üst yönetimle bafllar. E¤er de¤iflimin bafl›nda olmazlarsa, bu
gerçekleflmez.” Kurulu bir organizasyonda de¤iflim zordur. As›l
a¤›r yük burada karfl›m›za ç›kar.
“‹nsanlar teknolojiyle hedefi vurmak istiyorlar; ama onlara bunun teknoloji ile ilgili olmad›¤›n›, ifl yapmada yeni
bir yol oldu¤unu söylemeye çal›fl›yoruz”
diyor Brendler. Yine de, “ço¤unun en
ufak bir fikri bile yok. Benim ne konufltu¤umla ilgili hiçbir fikirleri yok. Ama
vizyon meselesi olmazsa olmaz. Bunun
için, sa¤l›kl› bir kararl›l›k ve de¤iflime liderlik etmek için cesaret gereklidir. Bir
bilgenin bir zamanlar dedi¤i gibi, vizyon
olmazsa insanlar yok olur. E¤er bir CEO,
CRM'in flirket için önemini anlam›yorsa,
biliyorum ki baflar›s›z olacak”.
Hangi CRM tan›m›n› ye¤lerseniz ye¤leyin, bir bilgenin gerçek hayatta, bugünün ifl dünyas›nda görülen CRM'i de¤erlendirirken yapt›¤› “lise koridorlar›” benzetmesi ne yaz›k ki do¤ru gözüküyor:
Çok laf, az ifl.
Bu yaz› yazar›n›n izni
al›narak yay›nlanm›flt›r.
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GVZ ile Filmler
Gerçek Oluyor
da var olan metin format›ndaki bilginin konuflma olarak dinlen‹sterseniz GVZ ile bafllayal›m. fiirketten bahseder misiniz?
mesini sa¤layan yaz›l›m teknolojisi. Üçüncü teknoloji
fiirketimiz 2000 y›l›nda Koç Bilgi Grubu çat›s› alt›nda
de hepimizin sesinde kendine özel var olan birkuruldu. Bir Ar-Ge flirketiyiz. Faaliyet alan›m›z
Bugüne
tak›m bilgilerden yola ç›karak kiflinin kimtamamen ses teknolojileri; konuflma ve sedek pek çok filmde
li¤inin onaylanmas›. Bir konuflmac› besin içinde bulundu¤u sinyal iflleme...
izlediklerimiz art›k yavafl
lirleme yaz›l›m› gelifltirdik, bir de koHer biri kendi alan›nda Türkiye’de ilk
nuflmac› tan›ma yaz›l›m›. Bunlar
olan yeni teknolojiler ürettik ve geyavafl hayat›m›za giriyor.
Türkiye’de kendi alan›nda ilk ve
lifltirdik. Tüm bu teknolojilerin saBunlar›n aras›nda önemli bir yeri flirketimiz de bu konuda faaliyet
hibi Koç Holding. Biz dünyada
gösteren tek flirket. Bu teknolojida en h›zl› büyüyen 10 teknolojiolan ses teknolojileri alan›nda
dünyada ve Türkiye’de çok
den birisi olarak gösterilen ses
çal›flan GVZ de, benzerlerini “Uzay ler
yeni. Birilerinin ç›k›p bu teknoteknolojileri bafll›¤› alt›nda üç
Yolu” ya da “Kara fiimflek” gibi
lojileri gelifltiriyor olmas› gerekiana teknolojiyi inceliyoruz. Bunyordu. Koç Holding bu noktada
lardan ilki konuflma teknolojisi.
Hollywood yap›mlar›nda
vizyonerli¤i, yarat›c›l›¤› ve giriflimBu, söyleneni anlayarak aksiyon
izledi¤imiz teknolojileri gerçek cili¤iyle bu teknolojilerin geliflmesi
üretimini sa¤layan bir yaz›l›m tekiçin gerekli yat›r›m› yapt›. Hatta flirnolojisi. ‹kincisi bilgisayarl› ortamlark›l›yor. GVZ’yi Genel
ketimizin ad› da oradan geliyor: GiriMüdür Serhat Görgün
flim ve zekâ; yani GVZ. Giriflim, Koç Holile konufltuk
ding’in giriflimcili¤i; zekâ, Ar-Ge ekibinin zekâs›. Bunun yan›nda GVZ, “geveze” anlam›nda
çok konuflan. Bugün insanlar makinelere tufllarla veya butonlarla hükmedebilirken bizim teknolojilerimizde bu arayüz insan sesi oluyor. Bu anlamda kimi telefon uygulamalar› gelifltirdik. Telefon bankac›l›¤›, ça¤r› merkezi gibi gelifltirdi¤imiz uygulamalar yan›nda, Koç Holding, Aygaz, Ford Otosan, Migros
ve daha bir çok flirketin de santralinde çal›flan operatör uygulamalar›m›z var. Bu noktadan hareketle “Arçelik’le bafllayal›m,
ak›ll› ev konseptiyle ev aletlerinin insan sesiyle kumanda ve
kontrol edilmesini sa¤layal›m” dedik. Arçelik’te böyle bir proje
hayata geçirdik. Yine geçen sene Ford Otosan ile birlikte arabalar›n birtak›m çevre birimlerinin sesli kumanda ile kontrol
edilmesini sa¤lad›k. Özellikle göremeyenler, bilgisayar› göremedi¤i, mouse’u kullanmad›¤› için “ekrandaki bilgileri ses ile duysunlar ve ses ile kumanda etsinler” dedik. Bir yaz›l›m gelifltirdik
ve bunu tüm Beko PC’lere uygulay›p, insanlar›n PC’leri sesle
kontrol etmelerini sa¤lad›k.
Ses teknolojileri son derece yeni uygulamalar. 20 y›l sonras›na bir
projeksiyon yapmak mümkün mü? 2024 y›l›nda ne olacak?
Bunu öngörmek çok güç. Bizim teknolojilerimizin özeline ve
geneline bak›ld›¤›nda belki 2020’lerde ulaflaca¤›m›z nokta flu
olacak: Herhangi bir serbest konuflmay› telefon veya mikrofon
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üzerinden bire bir metin format›na çeviriyor olaca¤›z. Bunu yapt›ktan sonra elimizde bir konuflman›n metin format› olacak. Yine 2020 y›l›nda bu metin format›ndaki içerik baflka bir dile çevrilebiliyor
olacak. Bugünkü teknolojilerle yapabildi¤imiz metni konuflmaya çevirme sistemi de baflka dildeki konuflmay› insan sesine çevirebilecek. Yani ben telefon ile
‹spanya’y› aray›p “Merhaba, nas›ls›n›z,
ben Serhat Görgün iflte sizi flu sebepten
arad›m” diyece¤im, karfl› taraftaki benim
tasarlad›¤›m dilde dinleyecek. Yani ben
Türkçe konuflaca¤›m, karfl› taraftaki kifli
bunu ‹spanyolca dinleyecek. Bu teknolojilerin vizyonu ve gidece¤i yer asl›nda
bu. Ayn›s› tabii gerçek zamanl› olaca¤›
için bu simultane tercüme için geçerli
olacak. Belli ölçeklerde belli dillerde belli performans seviyelerinde yap›labilir
ama güncel kullan›ma veya ticari bir ürüne dönüflebilmesi için daha zaman var.

Bir nevi bilimkurgu filmlerinde karfl›laflt›¤›m›z bir durum asl›nda, otomobille kullan›c›s›n›n sesle iletiflim kurmas›, de¤il mi?
Aynen öyle. Ben asl›nda, teknolojileri
çok özetle anlatmam gerekirse hep bu
örne¤i veriyorum: “Kara fiimflek” veya
“Uzay Yolu”. “Uzay Yolu”nda Kaptan
Kirk; bilgisayarl› ana sistem ile görüflürken, bilgisayar›n Kaptan’›n konuflmas›n›
anlamas› “konuflma tan›ma”. Bilgisayar›n
buna cevap vermesi konuflma sentezleme; yani bilgisayar metni konuflmaya çeviriyor. Bilgisayar›n konuflan›n Kaptan

GVZ’de farkl›
projelere imza
atan ekip bir
arada.

baflkas› de¤il; di¤er yandan ben bunu
kaybedemem, bir baflkas› bunu çalamaz
benden. Bildi¤im veya elimde tuttu¤um
bir fley de¤il, sahip oldu¤um bir fley. Dolay›s›yla ses biyometrik güvenlik arac›
olarak önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Yine bizim üzerinde çal›flt›¤›m›z,
Türkiye’de de örne¤i olmayan ama dünyada nispeten kullan›lan bir baflka uygulama da “audio spotting” dedi¤imiz büyükçe bir ses içerisinden daha küçük bir
sesi yakalama.
Bunun bir teknoloji taraf› var ama birde dilbilimcilerin de alan›na giren ve onlar›n da
çok yo¤un çal›flmas›n› gerektiren bir alan
var. Bu alanda neler yap›l›yor?
Tespitiniz çok do¤ru. Yapt›¤›m›z ifl dille
çok ilintili. Bu noktada teknolojilerin geliflme safhas›nda biz Ankara Üniversitesi
Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi ile iflbirli¤ine gittik. Kendilerinden iki y›l kadar
bu anlamda destek ald›k. Daha sonra
Türkçe ile ilgili bu destek belli olgunlu-
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Pratik anlamda dünyada farkl› uygulamalar
var m›, burada henüz kullanmad›¤›m›z?
Kullanamad›¤›m›z birtak›m uygulamalar
var. Bugün biz teknoloji olarak haz›r›z
ama belli sebeplerden dolay› kullanamad›¤›m›z örne¤in bir navigasyon sistemi
var. Amerika’da ve Avrupa’da çok yayg›n iken ülkemizde henüz kullan›mda
de¤il: Araban›zda bir GPS (Global Positioning System) var. Ben ‹stanbul veya
Türkiye haritas›nda gitmek istedi¤im yeri sisteme söylüyorum ve sistem benim
gitmek istedi¤im yeri optimum haritay›
çizerek tarif ediyor ve beni yönlendiriyor. Bu hep sesle yap›l›yor. Örne¤in “fiu
anda Çaml›ca’day›z Etiler’e gitmek istiyorum” dedi¤imde sistem bana optimum rotay› çiziyor. Birtak›m kritik noktalar› da kullan›yor.

oldu¤unu anlamas› ise konuflmac› tan›ma teknolojisi. Yani bizim üç ana teknoloji bu örnekte var. Ayn›s› “Kara fiimflek”te de söz konusu. Bir anlamda teknolojilerin ç›k›fl› biraz da Hollywood’dan
esinlenerek oldu¤u için bu örnekler iyi
oluyor. Nas›l göz ve parmak izi bir
biyometrik güvenlik arac› ise insan
sesi de bir biyometrik güvenlik arac›. Yani benim sesime
sadece ben sahibim, bir

¤a, belli noktalara eriflti¤i için çal›flma
son buldu. Ama önümüzdeki dönemde
farkl› dillere adapte etme hedefimiz var.
O anlamda linguistik bir deste¤e ihtiyaç
duyuyor olaca¤›z. Bir ülke için dil çok
kritik. Dil üzerinde bu tür teknolojilerin
gelifltiriliyor olmas› dil için oldu¤u kadar
ülke için de kritik. Türkçe için bunu gelifltiriyor olmak, birçok aç›dan -güvenlik
anlam›nda olsun, uluslararas› alanda bilinirli¤i, teknoloji imaj› anlam›nda olsunbüyük önem arz ediyor. Yurtd›fl›nda kat›ld›¤›m neredeyse her toplant›da en fazla karfl›laflt›¤›m soru flu: “Siz uluslararas›
bir teknolojiyi mi lokalize ettiniz, yoksa
kendiniz mi gelifltirdiniz?” Böylesine yo¤un ve teknolojinin oda¤›nda olan bir
iflin Türk bilim adamlar› taraf›ndan gelifltiriliyor olmas›na inanam›yorlar. Ama
gerçek bu. Koç Holding bu anlamda çok
önemli bir ad›m atm›flt›r. Dünyadaki en
önemli alanlardan birisinde Koç Holding
vard›r; Koç Holding’in giriflimcili¤i vard›r, vizyonerli¤i vard›r.
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“Yönetim Sistemlerinde

Koç Grubu’nda
Öncüyüz”
i l e t i fl i m

Beko Elektronik, içerik olarak çal›flan haklar›n› savunmas›yla öne ç›kan SA 8000
Sosyal Sorumluluk Standard› belgesini almaya hak kazand›. SA 8000, Beko Elektronik
ile çal›flan tüm yan sanayilerin de iyilefltirilmesini flart kofluyor. Beko Elektronik’teki
kalite çal›flmalar›n› Kalite Sistemleri Yöneticisi Hayri ‹nönü ve Kalite Sistemleri
Uzman› Haydar Dalg›ç ile görüfltük
SA 8000 standard›n› almaya nas›l karar verdiniz?
SA 8000 almaya 2004 senesi bafl›nda karar verdik. Daha önce
OHSAS 18001, yani iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i belgesini alm›flt›k.
O da bir ilktir. Çal›flmalara sene bafl›nda bafllad›k. Projeyi, bu konudan sorumlu kifli olarak Haydar Dalg›ç yürüttü. Alt› ayl›k bir
çal›flma sonucunda belgemizi ald›k. SA 8000, sosyal sorumluluk
standard›n› belgeleyen bir düzen. Sendikal› iflçi çal›flt›rma, çocuk iflçi çal›flt›rmama, iflçilere eflit muamele etme, sendikalaflma ve örgütlenme özgürlü¤ünü engellememe gibi
konular› kaps›yor.

S

Standard›n içeri¤inde neler var?
Standartta yer alan dokuz madde var. Uluslararas›
çal›flma örgütünün yay›nlad›¤› yasadan, çocuklar ile
ilgili uluslararas› beyannamelerden ve ‹nsan Haklar›
Evrensel Beyannamesi’nden oluflmufl bir standart. Bu
dokuz madde bunlardan olufluyor. ‹fle bu
dokuz madde içinden elektroni¤in
yerinin nerede oldu¤unu tespitle
ifle bafllad›k. Biz kendimizi çok
iyi görüyorduk ama objektif
olarak nerede oldu¤umuzu
gösterecek bir standarda ihtiyac›m›z vard›. Sonra iyileflmeye aç›k olan unsurlar› tespit ettik. Bunlarla ilgili yap›lmas› gereken faaliyetlerimizi planlad›k ve bunlar› yerine getirdik. Daha sonra
iflin ikinci boyutuna geldik. Standartta üreticileri
ya da belgelenme sürecinBeko Elektronik
de firmalar› zorlayan en
Kalite Sistemleri
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Yöneticisi
Hayri ‹nönü.

önemli unsur alt yüklenicilerin de sizinle ayn› yerde olmas›n›n
gereklili¤i. Beko Elektronik’te yard›mc› sanayi olarak çal›flan
tüm firmalar›n bu standarttan haberdar olmas› ve bunun gereklerini yerine getirmesi için aksiyon plan› haz›rlad›k.
Nas›l bir aksiyon plan›yd› bu?
‹lk önce tüm firmalar›m›z› ça¤›rarak bir e¤itimden geçirdik. “Bu belgelerin kriterleri nedir?” “Beko neden buna ihtiyaç duyuyor?” “Sizler neden bizimle birlikte buna girmek zorundas›n›z?” Tüm bu sorular›
cevaplad›ktan sonra bir takip ve inceleme süreci bafllad›. Yan sanayilerimizin büyük ölçeklilerinden örnekler seçerek SA 8000 gereklerinin
orada ne flekilde yerine getirildi¤ini takip ettik.
Bunun ard›ndan tüm faaliyetlerimizi tekrar gözden geçirip sonuçlar›n yeterli olaca¤›na ikna olduktan sonra, Türkiye’de Beko ve Koç Toplulu¤u’nun da birlikte çal›flt›¤›, belgelendirici firmaya “haz›r›z” dedik. Dokümanlar›m›z› haz›rlad›k, müracaat›m›z› yapt›k. ‹çimizde ön inceleme yapt›ktan
sonra henüz Türkiye’de bunu
belgelendirecek tetkikçi bir firma olmad›¤›ndan inceleme
yapmak için firman›n ‹talya ofisindeki bafl tetkikçisi geldi.
Beko Elektronik böyle bir fleye
neden ihtiyaç duydu?
Uluslararas› firmalar ya da global pazardaki tüketiciler ürünü
al›rken belli fleylere dikkat edi-

Özellikle insan ve çal›flan
haklar› çok gündemde
oldu¤u için tüketici
firmalar birlikte çal›flt›klar›
firmalar›n bu konudaki
yaklafl›mlar›n› takip ve
merak ediyorlar. Çünkü
maliyetler gittikçe afla¤›
iniyor. Tüketici firmalar da
bu konuya çok önem
veriyor

SA 8000 al›nd›ktan sonra neler de¤iflti?
Beko bünyesinde pek fazla bir fley de¤iflmedi. Zaten kurum kültüründe bu var.
Beko Elektronik zaten kurumsal bir kültürle çal›fl›yor. Bu ifl bizimle çal›flan yan
firmalar›n iyilefltirmelere gitmelerinde
faydal› oldu. Bizim kurmufl oldu¤umuz
yönetim sistemleri; çevre boyutu ile ürün
kalitesini kaps›yordu. Ayr›mc›l›k, zorla
çal›flt›rma, çal›flma saatleri, çocuk iflçi gibi konulara fazla girememifltik. fiimdi bu
konulara girmeye bafllay›nca yan sanayi-

lerimizin bilinç düzeyi de yükselmeye
bafllad›. Bu konuda biz hiçbir zorlama
getirmesek de, Beko Elektronik ile çal›flan yan sanayilerin de toplam kalite uygulamalar›na gönüllü olarak kat›lmalar›
çok iyi oldu. Yapt›¤›m›z e¤itimlere 70
yan sanayi kuruluflu kat›ld›. Böylelikle bu
firmalar›n çal›flma ortamlar›nda birtak›m
iyilefltirmeler sa¤lanm›fl oldu.
Kalite uygulamalar› çok eski y›llara dayan›yor. Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
1983 y›l›nda toplam kalite hareketi gündeme geldi. O zamanki uygulamalar çok
basitti. Beko Elektronik buna 1984 y›l›nda bafllad›. Amaç yönetim sorunlar›n›
çözmekti. Sistematik hale gelmesi gereklili¤i do¤unca ISO dedi¤imiz standart zo-

Kalite
Sistemleri
Uzman›
Haydar Dalg›ç.

runluluk ortaya ç›kt›. Türk Standartlar›
Enstitüsü ile ISO 9000 çal›flmalar›n› 1989
y›l›nda bafllatt›k. 1990’da ise ISO 9000 kalite standard›n› belgelendiren ilk flirket
olduk. ISO 9000 standard›nda belli bir
yere geldikten sonra çevre yönetiminde
de belli bir yere gelmek gerekti¤ini fark
ettik. O dönemde de ISO 14000 çevre
yönetim sistemine uygun bir yönetim sistemi oluflturduk. Buradaki amac›m›z,
ürünü üretirken çevreye karfl› olabilecek
bütün kötü etkilerimizi kontrol alt›nda
tutmak. Bu konuda da belli bir yere gelerek büyük baflar›lar elde ettik. Bundan
sonra Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’ne müracaat ettik. 1999 y›l›nda bu ödüle lay›k
görüldük. O dönem içinde ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n çevreye sayg›l› olma kapsam›nda verdi¤i baflka bir çevre ödülünü
ald›k. ‹lk TPI çal›flmalar›n› da Beko bafllatt›. Belli bir yere geldikten sonra Dünya TPM (Toplam Verimlilik Yönetimi)
Ödülü’ne baflvurduk. Japonya’dan gelen
bir profesörün yapt›¤› de¤erlendirme sonucunda Beko’nun TPM’de de çok iyi bir
yere geldi¤ini kan›tlayarak ödülü ald›k.
Bu ödülleri ald›ktan sonra ifliniz bitmiyor. Sürekli bir çal›flma, koruma
ve daha iyiye gitme planlar› yapman›z gerekiyor. Önemli olan
sizin kendinizi ne kadar iyi gördü¤ünüz de¤il d›flar›dan birilerinin bu standartlar› nas›l gördü¤ü. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
konusunda Türk Standartlar›’na
baflvurumuzu yapt›k. “Biz bu
konuda çok iyi bir yerdeyiz ve
uluslararas› standartlar›n gereklerini yerine getiriyoruz” dedik.
Toplam kalite süreci Beko Elektronik’te 1983’te bafllad› ve hâlâ
devam ediyor.
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yor. Ürünün sadece kalitesi de¤il tasar›m›, di¤er konulardaki aflamalar›nda çevreye olan sayg›s›, hatta insanlara olan
sayg›s›n›n belirli bir düzeyde olmas› talep ediliyor. Hat›rlarsan›z, dünyada baz›
yerlerde üretim fabrikalar›nda hak ve
hürriyetlerin k›s›tland›¤› ortaya ç›kt›. Tüketici eflit etmenlere sahip firmalar aras›nda bir tercih yaparken çeflitli k›s›tlamalar koyuyor. Eskiden ISO 9000 aran›rd›.
Daha sonra çevre yönetimi, ard›ndan da
iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i gündeme geldi. fiimdi de SA 8000 gündemde. Özellikle insan ve çal›flan haklar› çok gündemde oldu¤u için tüketici firmalar birlikte
çal›flt›klar› firmalar›n bu konudaki yaklafl›mlar›n› takip ve merak ediyorlar. Çünkü maliyetler gittikçe afla¤› iniyor. Tüketici firmalar da bu konuya çok önem veriyor. Pazarlama flirketleri, ürün ald›klar›
yerlerdeki çal›flan haklar›n›n ve flirketlerin bulundu¤u toplum içindeki etik de¤erlere sayg›s›n›n belli bir düzeyde olmas›n› talep etmeye bafllad›. Art›k bu konuda hassas davranan flirketlere ayr›cal›k tan›nmaya baflland›. Beko Elektronik de
Koç Toplulu¤u’nun öncü flirketlerinden
biri. Tüm yönetim sistemlerinde Koç
Toplulu¤u’nda öncüyüz.
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Gelecek, Hizmet

Mükemmelli¤i’nde
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Türkiye Kalite Derne¤i (KALDER) taraf›ndan verilen “Ulusal Kalite Ödülleri”nde
finalistler aç›kland›. “Büyük Ölçekli Kurulufllar” kategorisinde Koç Toplulu¤u’nun
iki flirketi Birmot ve Otokoç finalist oldular. Birmot’taki kalite çal›flmalar›yla ilgili
sorular›m›z› Genel Müdür Ersin ‹kier yan›tlad›
K›sa bir süre sonra gerçeklefltirilecek 13.
Ulusal Kalite Kongresi’nin bu y›lki bafll›¤›
“Gelece¤i fiekillendirmek”. Gelecekte
“kalite” kavram›n›n ne denli bir önemi
olacak?
Sektörümüzden cevap verirsek, ortak
araç üretimleri ve aerodinamik zorunluluklar araçlar›n giderek birbirine benzemesine yol aç›yor. Ayr›ca müflterilerin
ek hizmet beklentileri de oluyor. Bundan dolay› müflterilerin tercihleri giderek “hizmet mükemmelli¤i”ne do¤ru kay›yor. Bunun h›z› giderek de artacak.
“Blok Muafiyet” sisteminin de devreye
girmesiyle bizim aç›m›zdan gelecekte
hizmet mükemmelli¤i önemini art›rarak
devam ettirecek. Bu durum 1990’dan
beri asl›nda tüm sektörlerde önem kazand› ve kazanmaya da devam ediyor.

K

Birmot içindeki kalite uygulamalar›ndan
bahseder misiniz?
Birmot, 1950’li y›llardan gelen tecrübe
ile 1990’l› y›llardan gelen kalite kültürü
üzerine infla edilmifl bir flirkettir. Birmot’ta mükemmellik modeli ile ISO
9000 kalite sistemlerinin harman› olan
Birmot Kalite Yönetim Sistemi (KYS) uygulan›yor. KYS’nin somut faydalar›n› gerek uygulay›c›lar gerekse müflteriler yo¤un olarak hissettiler ve hissediyorlar.
Müflteri odakl› bir flirkette, flirketin her
kazan›m› ayn› zamanda müflterinin kazan›m›d›r. KYS sayesinde izleme ve ölçümlerimizi sistematiklefltirdik. Sadece
sat›fl adetleri ya da servise girifl adetleri
olarak de¤il, sürecin performans›n› oluflturan di¤er göstergeleri ve çevrimleri de
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izliyor ve ölçüyoruz. Bu, bize zaman,
süre, h›z ve bunlar›n hepsi demek olan
etkinlik aç›s›ndan kazan›mlar sa¤l›yor.
Oda¤›nda müflteri olan bir sistem kurduk. Müflteri odakl› davran›fl› kuru bir
klifle olmaktan ç›karan eylem; davran›fllard›r, müflteriyi gerçekten velinimet, yani varl›¤›n›z›n kayna¤› olarak görmektir.
KYS ile birlikte müflteri memnuniyetini
ölçerken, memnuniyetsizlikleri, yani flikâyetleri de sistematik bir flekilde ele almaya bafllad›k. Bu sistemi 2003 y›l›nda

devreye ald›¤›m›z web tabanl› müflteri
iliflkileri modülü ile destekledik.
Birmot “Büyük Ölçekli Kurulufllar” kategorisinde “Ulusal Kalite Ödülü”nde finalist oldu. Bu baflar›n›n s›rr› nedir?
‹fl yap›fl flekilleri ve Koç kültürü ile beslenen ortak kültürle do¤rudan ilgili. Birmot’un kurulufl amac› “Müflteri Odakl›l›k” oldu¤una göre, tarzlar› monotonlaflt›ran ve müflterilere “ayn›” üstün hizmeti veren bir yap› kurulmal›yd›. Her ifllet-

me de¤erlerini temel alan, liderlikle bafllay›p ifl sonuçlar› ile tamamlanan dokuz ana
ve 32 alt kriterden olufluyor. Model, paydafl beklentileri do¤rultusunda kuruluflun
süreçlerini “sürekli” iyilefltirmesi ve sonuçlarla bunu desteklemesine dayan›yor. Özünde zor gibi görünen fakat
“tüm” çal›flanlar taraf›ndan benimsendi¤inde her fleyin ölçümlendi¤i, her sistemin “sürekli” ve “sistematik olarak”
gözden geçirildi¤i, ifle her yönden
bakman›z› sa¤layan bir model. Ad›
üstünde, bu modeli uygulad›¤›n›zda
süreçlerinizin giderek mükemmelleflti¤ini verilerle hissediyorsunuz.

Ödül neyi ifade ediyor?
“2004 Y›l› Ulusal Kalite Ödülü”ne befl kurulufl
baflvurdu. Yani befl kurulufl, yönetim sistemlerinin mükemmel oldu¤unu düflünerek,
ödüle baflvurmaya cesaret etti. Ve bu befl flirketten sadece üçü finalist oldu; bunlardan birisi de Birmot. Birçok flirket gibi “ödül almak
için baflvurmad›k” yerine, güçlü yaklafl›mlarla süreçlerini yöneten, kat›l›m› sa¤layan ve ifl
sonuçlar› düzgün olan bir flirket olarak, rahatl›kla ödüle, ödül almak için baflvurduk diyebiliyorum. Fakat ödül baflka kazan›mlar da
getiriyor. Bunlardan birisi de ortak amaçlar
için tüm paydafllarla düflünce, çözüm ve uygulama üretmek. Birmot KYS, çal›flanlar›m›z›n bir ürünü ve ödülüdür. Asl›nda biz ödülümüzü zaten ald›k. Türk flirketlerinin kalite ödüllerindeki baflar›lar› da sebepsiz de¤il. Belirtmek isterim ki, Avrupa’da bu ödülü alan ülkelerin bafl›nda Türkiye var. Bu baflar›n›n alt›nda, çal›flkanl›¤›m›z, toplumsal yap›m›z ve zengin kültürümüz yat›yor.
Biz de bunun örneklerinden birisi olmak için, Birmot olarak elimizden geleni yap›yoruz ve yapmaya devam edece¤iz. 2005 y›l›nda da “Avrupa Kalite Ödülü”ne baflvurma karar›m›z var.

Birmot’un “EFQM Mükemmellik Modeli” alan›nda yapt›¤› çal›flmalardan
bahseder misiniz?
“Mükemmellik Modeli”nin katk›lar›ndan birisi, gözden geçirme
araçlar›m›z içine katt›¤›m›z “özde¤erlendirme sistemati¤i” oldu.
Ödül benzetimi tipinde özde¤erlendirme uyguluyoruz. “Ulusal
Kalite Ödülü” aday› oldu¤umuz
için ödül benzetimini daha uygun gördük. Daha önce proje
ekipleri oluflturarak iyilefltirmeler gerçeklefltiriyorduk. Özde¤erlendirme ile birçok konuyu asl›nda tek ekibe indirgemifl olduk. Birçok konuya
sistematik olarak tek büyük
bir ekibin ortak akl› ile çözümler üretmenin iyilefltirme
sürecini k›saltt›¤›n› gözlemledik. Gerek özde¤erlendirme
gerekse proje ekibi çal›flmalar›nda her zaman ekibin sistematik yürümesi gerekiyor.
Bundan kast›m flu: Sorunlar
objektif olarak tesbit edilmeli,
çözümler ise mutlaka planl›
aflamalara bölünmeli. Biz, özde¤erlendirme yaklafl›m› olan iyilefltirmeye aç›k alanlar›n objektif olarak belirlenmesi ve gerçekçi eylem planlar› ile faaliyete bafllamak konusunda kararl› olduk. Kesin bitirme süreleri belirleyerek, ara izlemelerde bulunduk. Bu flekilde, “Kalite Kurulu” ya da haftal›k koordinasyon
toplant›lar›nda çözüm aflamalar›n›n sürekli gündemde tutulmas›n› sa¤lad›k ve bu aflamalar› da çal›flanlar›m›zla intranetimiz
arac›l›¤› ile paylaflt›k. Bizce model oldukça faydal› bir ortak ak›l
yarat›yor. Asl›nda model herkesin bireysel hayat›nda dahi kullanabilece¤i basit, yal›n ve etkin çözümler üretiyor. Bu aç›ndan,
modelin araçlar›ndan olan özde¤erlendirmeyi çok faydal› bir
iyilefltirme arac› olarak görüyoruz.
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me sistemlerini gerçek anlamda
müflterisi için gelifltirir. Bir bakkal da bunu yapar, binlerce kiflinin çal›flt›¤› flirketler de. Da¤›n›k
yap›da çal›flan bir flirketiz. 11
temsilcili¤imizin müflterileri hem
farkl› hem de “ayn›” kifliler. Mükemmellik modeli ve ISO 9000’in
getirdi¤i müflteri odakl› sistem sayesinde, herhangi bir temsilcili¤imizden araç alan bir müflterimiz, bir
baflka temsilcili¤imizin servisine girdi¤inde, isimler farkl› olsa da asl›nda
“ayn›” kiflilerle ayn› ifl yap›fl tarz› ile
karfl›lafl›yor. Çünkü, ‹stanbul’da ald›¤›
hizmetin ayn›s›n›, yani ayn› müflteri
odakl› ve s›cakkanl› yaklafl›m› ve ayn›
kaliteli hizmeti ‹zmir’de de bulabiliyor.
Bu, elbette, da¤›n›k sistemde çal›flan
Birmot için müflteri memnuniyeti ve
“farkl›l›k” aç›s›ndan baflar› sa¤l›yor. Birmot gerçekten h›zl› bir flirket. Birmot’un
k›sa bir sürede piyasada tan›nmas›n›n nedenlerinden birisi de bu. Yüksek h›zda giderken yoldan ç›kmam›z› engelleyen
kontrol noktam›z ise Kalite Yönetim Sistemimiz.

Birmot’un kurulufl amac›
“Müflteri Odakl›l›k”
oldu¤una göre, tarzlar›
monotonlaflt›ran ve
müflterilere “ayn›” üstün
hizmeti veren bir yap›
kurulmal›yd›. Her iflletme
sistemlerini gerçek
anlamda müflterisi için
gelifltirir

“EFQM Mükemmellik Modeli” nedir, neyi amaçl›yor?
Model, sonuçlara yönlendirme, müflteri odakl›l›k, liderlik ve
amac›n tutarl›l›¤›, süreçler ve verilerle yönetim, çal›flanlar›n gelifltirilmesi ve kat›l›m, sürekli ö¤renme, yenilikçilik ve iyilefltir-
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KoçLease
ile KOB‹’lere
Yeni Ufuklar
i l e t i fl i m

Küçük ve orta ölçekli iflletmelerde yat›r›m finansman› için çok avantajl› bir ürün
olan leasing, bu iflletmelere pek çok avantaj› da beraberinde sunuyor. Konuyla
ilgili sorular›m›z› KoçLease Genel Müdürü Ça¤atay Baydar yan›tlad›
Leasing nedir?
Biz Leasing’i basit anlamda yat›r›ma yönelik menkul ve gayrimenkulün uzun vadeli finansman› olarak niteliyoruz. Bir firman›n sabit k›ymet yazabilece¤i, sabit
k›ymet yat›r›m› olarak alg›lad›¤› tüm ifllemleri leasing ile finanse etmesi mümkün. Bu mal› biz sat›n al›yoruz ve befl ya
da alt› y›l vadelere varan geri ödeme
planlar›yla müflteriye kiral›yoruz. Bu sürenin sonunda müflterimiz bu mala sembolik bir bedel ödeyerek kendisi sahip
oluyor.

L

KoçLease’den bahseder misiniz?
KoçLease, sektörün lider flirketi. Çok flubeli bankalar›n leasing flirketlerinin de
önündeyiz. 2 bini aflk›n müflteri say›m›z
ve sözleflme tutar›m›z var. Çok de¤iflik
sektörlerde müflterilerimiz var. Oldukça
aktif oldu¤umuz sektörlerin bafl›nda tekstil, sa¤l›k, bas›n yay›n, inflaat, ilaç ve kimya, demir-çelik, elektronik, turizm gibi
sektörler geliyor. Anadolu’da yayg›nlafl›yoruz. Özellikle Koç Grubu’nun yan sanayisine ve tedarikçilerine giderek onlar›n yat›r›mlar›n› finanse etmeyi çok seviyoruz. Bir grup sinerjisinden faydalan›yoruz. Topluluk olarak ifl orta¤›m›z olan bayilerimizin, tedarikçilerimizin ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› görev kabul ediyoruz.
Hangi k›ymetler leasing kapsam›nda?
Makine ve ekipmanlar, torna tezgâhlar›,
turizm ekipmanlar›, mutfak tesisatlar›,
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matbaa makineleri, ulafl›m araçlar›, t›bbi
cihazlar, elektronik-optik cihazlar, tekstil
makineleri gibi pek çok kalem mal leasing kapsam›na giriyor. Gayrimenkul
eskiden çok fazla tercih edilmiyordu, ancak günümüzde çok fazla talep var. Bundaki en önemli neden leasing’in muhasebe edilmesinde bir kanun de¤iflikli¤i olmas›. 30 Haziran 2003 öncesinde leasing
ile sat›n al›nan mal, leasing flirketi taraf›ndan sabit k›ymet olarak yaz›l›r ve amortismana ayr›l›rd›. Dolay›s›yla amortisman
leasing flirketinin üstünde kald›¤› için
gayrimenkul leasing’i uzun vadeli amortisman› oldu¤u için yap›lmazd›. Uluslararas› muhasebe standartlar›na uygun bir
biçimde bu sistem de¤ifltirildi. Leasing ile
sat›n al›nan mal›n kullan›m hakk› aktif
olarak kirac›ya yaz›lmaya baflland›.
Amortisman› da kirac› kendisi yaz›yor.
Gayrimenkulün girmesi sektörü nas›l etkileyecek?
Gayrimenkul al›mlar› büyük hacimli ifller.
Makinelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda makinelerin birkaç misli finansman gerektiriyor.
Gayrimenkul hacmi hemen büyütecek.
Teminat oran›n›n ve yap›n›n da daha
yüksek olmas›n› sa¤layacak. Müflteri bir
tekstil makinesini Adapazar›’nda kullanaca¤›m diyor ama biz makineyi Van’da
buluyoruz. Ancak gayrimenkulde böyle
bir durum yok. Bizim aç›m›zdan daha
güvenilir. ‹kincisi gayrimenkul kiralar›
çok yüksek. Kira ödüyor ve karfl›l›¤›nda

elde etti¤i bir ürün yok. Biz ise müflteriye
“biraz daha fazla öde mal›n sahibi ol” diyoruz. Müflteri gayrimenkulün sahibi olaca¤› için oldukça özenli davran›yor; eklemeler, iyilefltirmeler yap›yor. Sahibi olaca¤› için yat›r›m yap›yor. Biz mal sahibi
yap›yoruz.
Leasing’in ne gibi avantajlar› var?
Bir defa Türk Liras›’na 48 ay, döviz ve Euro’ya da 60 aya kadar vadeli sabit faiz
oranlar›yla borçlanma imkân› sa¤l›yoruz.
Yani uzun vadeli kredi veriyoruz ve gayrimenkul ifllemlerinde özellikle 60 aya
kadar ç›k›yoruz. Bir mal›n %100’ü kadar
finansman sa¤l›yoruz. De¤eri 100 bin
Dolar olan gayrimenkulün hepsini finanse edebiliyoruz. KDV avantaj›m›z var.
Makine ve ekipmanlarda %1, ticari araçlarda %8, binek otomobillerde %18 KDV
oran› uyguluyoruz. Lüks olarak tabir etti¤imiz klima, müzik seti gibi ürünlerde de
yine %18 KDV oran› uyguluyoruz. Fakat
gayrimenkul veya bir fabrika al›m›nda
%1 KDV oran›m›z var; dolay›s›yla müthifl
bir KDV avantaj› var. Bunun yan›nda
ödeme planlar›n› müflterinin nakit ak›fl›na
göre haz›rl›yoruz. Müflterilerimiz nakit
ak›fllar›na göre esnek borçlanabiliyorlar.
Tabloya bakt›¤›m›z zaman leasing tamamen yat›r›ma yönelik bir destek.
Müflteri aç›s›ndan krediden ne fark› var?
Bir defa biz mala, yat›r›ma, bir baflka deyiflle projeye kredi veriyoruz. Firman›n

Türkiye’deki KOB‹’lerin bu ürüne ilgisi nas›l?
Türkiye’de finans sektörü genç bir sektör.
Leasing ise 1980’lerin ikinci yar›s›nda gelen bir ürün, dolay›s›yla henüz 15 y›ll›k
bir geçmifli var. Marmara ve çevresinde
bilinmesine ra¤men di¤er bölgelerde yeterince tan›nmayan bir ürün. Anadolu’da
gidilecek çok yol oldu¤u için stratejilerimizden bir tanesi de bölge temsilcilikleri
vas›tas›yla Anadolu’ya yay›lmak. Leasing
ürününü tan›yan KOB‹’ler sürekli olarak
kullan›yorlar ve çok memnunlar. Bilmeyenler de bu ürünün ne oldu¤unu anlatan tan›t›ma ihtiyaç duyuyor. Tan›t›m› daha genifl kitlelere yayarak anlatmal›y›z.
Leasing bence Türkiye yat›r›m›n›n temel
tafllar›ndan bir tanesidir.

Leasingin dünyadaki yeri nedir?
Leasing’in dünyadaki toplam yat›r›mlardaki penetrasyon oran› Amerika’da %31,
Kanada ve Avustralya’da %20, ‹sviçre’de
%23, Fransa’da %13 ve ‹ngiletere’de %15.
Kabaca rakamlar bu flekilde. Türkiye’de
ise bu oran %7. ‹yi bir pazarlama ile bu
rakam› ikiye katlayabiliriz. Türkiye’nin
önünde son derece iyi bir yol oldu¤unu
düflünüyoruz. Türkiye’nin geçen seneki
ifllem hacmi 2.1 milyar Dolar ve önümüzdeki günlerde bu rakam›n 2.7 olaca¤›n›
düflünüyoruz.

diyor. Bu ürün KOB‹’ler için büyük avantajlar sa¤l›yor. Örne¤in araba al›nacak.
KDV avantaj›n› kullanacak ve yat›r›m› leasing ile destekleyecek. Küçük ve orta ölçekli flirketleri cesaretlendirmemiz. K›sa
bir süre önce IFS’ten 30 milyon Dolar
kredi ald›k, alt› y›l vadeli. Türkiye leasing
sektörüne verilmifl en büyük kredidir bu.
Bunu almam›z›n nedeni bizim KOB‹’lere
olan yaklafl›m›m›zd›r. KOB‹’leri desteklememiz isteniyor. Elimizde böyle bir kaynak da var. Bizim KOB‹’lere verdi¤imiz
deste¤in somut örne¤idir bu.

Sektör aç›s›ndan gelece¤e yönelik beklentileriniz neler?
Ortalama dosya tutarlar›n›n azalmas›n›
yani daha küçük ifllemlere yönelimi ve
müflteri say›s›n›n artmas›n› bekliyoruz.
Bu çok radikal bir de¤ifliklik. Art›k sektör
de¤iflti¤i için kurumsal firmalar leasing ile
çok ilgilenmiyor. Leasingden daha ucuz
imkânlar› oluyor. Biz küçük firmalara gidiyorduk ve 50 bin Dolar’dan daha küçük ifllemler yapm›yorduk. fiimdilerde 10
bin Dolar’l›k ifller yap›yoruz. Çünkü sektör bizi oraya götürüyor. Sektörde daha
çok müflteri, daha genifl bir taban ve daha çok ifllem olacak. ‹fl perakendeye gi-

Geçti¤imiz 15 y›la baksak, gelece nas›l bir
projeksiyon yapabilir?
Sektör en az %20 büyüme gösterecektir.
Sektörün k›sa bir zamanda 4 veya 5 milyar Dolar’a do¤ru girmesi laz›md›r. Türkiye gibi ülkelerde bu ürünün kullan›m›n›n
artaca¤›n› ve stratejik olarak büyüyece¤ine inan›yorum. Türkiye’de yat›r›m bitmeyece¤i için bu ürünün ömrünün çok
uzun olaca¤›n› düflünüyorum. Nüfus art›fl›ndan daha yüksek bir büyüme olaca¤›
için yat›r›mlar artacak. Leasing gibi yat›r›mlar› finanse eden, küçük ve orta ölçekli firmalara büyüme imkân› veren
ürünler her zaman para yapar.

i l e t i fl i m

kredilendirilmesi bizim aç›m›zdan daha
kolay oluyor. Daha kontrollü risk ald›¤›m›z için plan› çok iyi olmayan firmalara
da kredi verebiliyoruz. Küçük ve orta ölçekli firmalara isteyerek kredi veriyoruz.
Bir bankaya gitti¤iniz zaman süreç daha
uzun. Bizim teminat›m›z ise mal›n kendisi oldu¤u için daha rahat ve daha çabuk
kredilendirme yapabiliyoruz. Banka kredisi ile karfl›laflt›rd›¤›m›z zaman ürüne
uzun ve esnek vade var.
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“MasterMind”

ile Kariyerinize
Yeni Bir ‹vme
insan kaynaklar›

Koç Bryce, kurumsal alanda verdi¤i e¤itimlere bireysel e¤itimleri de ekledi.
Dünyan›n önde gelen teknoloji e¤itim firmalar›ndan NIIT ile yap›lan anlaflma
sonras› ilk e¤itimler 22 Ekim’de bafll›yor. Koç Bryce Genel Müdürü
Diana F›nd›ko¤lu sorular›m›z› yan›tlad›
Öncelikle Koç Bryce’taki büyümeden bahseder misiniz?
MasterMind kariyer program›n› aktarmadan önce Koç Bryce’›n 2004’ün ilk
alt› ay›na ve genel durumuna bakt›¤›m›zda, Koç Bryce yeni stratejileri çerçevesinde ciddi bir ciro ve pazar pay› art›fl› sa¤lam›flt›r. IT sektörünün 2004’te %20
büyümesine karfl›l›k, KoçBryce 20032004 temmuz sonu k›yaslamas›nda ayn›
döneme göre %70’lik ciro art›fl› sa¤lam›flt›r. Ayn› zamanda 2003 y›l› sonundaki ciro rakam›na 2004’te Temmuz ay›nda ulaflm›fl durumdad›r. Y›lbafl› itibariyle
bafllayan ivme ile geçen y›la göre
2004’te yüzde 100 büyüme hedeflemektedir. Ofis lokasyonunu 2003’ün son
çeyre¤inde Altunizade’ye tafl›yan; 10 s›n›fl›, TFT ekranl› ve güçlü donan›mlara
sahip bir altyap› ile kat›l›mc›lar›n› karfl›layan Koç Bryce, “Mobil S›n›f” hizmeti
ile flirket kat›l›m›c›lar›na kendi ofislerinde e¤itim vermektedir. Bugün yetkili
e¤itim merkezi oldu¤umuz ifl orta¤› say›m›z alt› ve tek yetkili e¤itim merkezi
oldu¤umuz ifl orta¤› say›m›z ise dörttür.
Bunlar; Microsoft, Cisco, Oracle, CheckPoint, BMC, Macromedia ve tek yetkili
e¤itim merkezi oldu¤umuz SAP, Red
Hat, Sun, Java’d›r.

Ö

KoçBryce di¤er yandan ‹ngilizce dil e¤itimleri de veriyor. Bu e¤itimlerle ilgili bilgi verir misiniz?
Koç Bryce olarak b-learning (blended
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learning-karma e¤itim) ile s›n›f ve uzaktan e¤itim hizmetlerini beraber veriyoruz. Dil e¤itiminde dünyan›n lider flirketlerinden DynEd ile ‹ngilizce e¤itimi
için bir iflbirli¤ine imza att›k. DynEd ile
gerçeklefltirdi¤imiz ‹ngilizce e¤itim
program›yla bireyler ve kurumlar, kiflisel
bilgisayarlar› ile evlerinden veya ofislerinden etkin bir sistemle TOEFL 500 düzeyine 380-450 saatte, klasik e¤itim sitemine (1000 saat) göre daha k›sa zamanda ulaflabiliyorlar. Bireylerin ald›klar›
DynEd ‹ngilizce e¤itimini tamamlayanlar, Koç Bryce’›n yan› s›ra Bo¤aziçi Üni-

versitesi taraf›ndan da sertifikaland›r›l›yorlar.
Biliflim sektörüne yönelik farkl› alanlarda
da e¤itimleriniz var m›?
Nortel Networks Netafl ile gerçeklefltirdi¤imiz iflbirli¤i kapsam›nda “Telecommunication, Computing ve Networking”i
kapsayan TeleCom Net e¤itimlerine 26
Temmuz 2004 tarihinde bafllad›k. TeleCom Net e¤itimleri ile telekomünikasyon sektörünün ihtiyac› olan nitelikli insan kayna¤›n›n yetifltirilmesini amaçl›yoruz. Telekomünikasyon (iki seviyeli te-

üniversitelerde diploma imkân› sunuyor. NITT, Avustralya, ABD, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 44’ten fazla ülkede, 3900
noktada, 3.5 milyonda fazla ö¤renciye e¤itim veren bir kurulufl. Microsoft taraf›ndan üç y›l arka arkaya
Asya’daki en iyi e¤itim partneri seçilmifltir. NITT; ‹ngiltere, Avustralya, Kanada, ‹rlanda gibi ülkelerde
uluslararas› üniversitelerle akademik iflbirli¤i içinde.

lekomünikasyon), bilgisayar ve a¤ yap›lar› (TCP/IP) olmak üzere üç konuyu bir
e¤itim program›nda sunan tek e¤itim
paketi olan TeleCom Net’in içeri¤ini
üründen ba¤›ms›z olarak tasarlad›k.

Üniversite e¤itimi alanlar kadar, istedi¤i
bir bölüme giremeyenler de hedef kitleniz
aras›nda.
Sadece bu y›l Ö¤renci Seçme S›nav›’na
1.7 milyon kifli girmifl, bunlardan ancak
350 bini bir yüksek ö¤retim kurumuna
yerlefltirilmifltir. S›nava giren ö¤rencilerin
yüzde 79’u aç›kta kalm›flt›r. 2006 y›l›nda,
biliflimle ilgili fakültelerimizin verece¤i
mezun say›s› ise 2800’ü bilgisayar mühendisi olmak üzere, sadece 5 bin civar›ndad›r. Dolay›s›yla bir tarafta ihtiyac›
karfl›layamayan mezun say›s›, di¤er yanda kariyer aray›fl›nda olan yüz binlerce
gencimiz bulunmaktad›r. Bugün üniversite ö¤renimi gören ancak ifl sorunu ya-

E¤itim, gelecek için
yap›lan uzun vadeli bir
yat›r›md›r. Bu nedenledir
ki, ülkeler e¤itim
sistemlerine, flirketler
insan kaynaklar›na,
kifliler de bireysel
e¤itimlerine, gelece¤i
öngörerek yön verirler
flayan mezunlar ya da herhangi bir yüksek ö¤retim kurumuna giremeyen gençler için biliflim sektörü, gelecek vaat
eden çok ciddi bir kariyer seçene¤idir.
Sizin çok k›sa bir süre önce bafllad›¤›n›z
bir di¤er e¤itim de NITT ile yapt›¤›n›z iflbirli¤i sonucu hayata geçirildi. Bu e¤itimden bahseder misiniz?
Türkiye’nin bilgi toplumuna geçifl sürecinde “One Stop Shop” ürün ve hizmetleriyle aktif rol üstlenen Koç Bryce, dünyan›n teknoloji e¤itimlerinde lider flirketlerinden NIIT ile gerçeklefltirdi¤i iflbirli¤i çerçevesinde, üniversite düzeyinde e¤itim ile dünya çap›nda geçerli NIIT sertifikas› ve yurtd›fl›nda anlaflmal›

MasterMind Series ayn› zamanda bir diploma program›, de¤il mi?
Evet. Türkiye’de Koç Bryce taraf›ndan
sunulan NIIT’nin MasterMind Serisi e¤itim programlar›na kat›lanlar, temel e¤itim süresini tamamlad›klar›nda, NIIT’nin
“Biliflim Uzman›” sertifikas›’na sahip oluyorlar ve yaz›l›m mühendisli¤i ile sistem&network mühendisli¤i aras›nda seçim yap›yorlar. ‹ki y›l sonunda e¤itimlerini baflar› ile bitirenler ise yaz›l›m gelifltirme ya da sistem ve network konusunda dünya çap›nda geçerli olan DNIIT
sertifikas›’na sahip oluyor. Üniversite-lisans diplomas› almay› hedefleyenler, ‹ngiltere, Kanada, Avustralya ve ‹rlanda’daki anlaflmal› üniversitelerde e¤itimlerine devam ederek lisans diplomas› almaya hak kazan›yorlar. Programa kat›lan ö¤rencilere DYNED ‹ngilizce e¤itimi
de veriliyor. Programda baflar› gösteren
ö¤rencilere kontenjan baz›nda baz› Koç
Toplulu¤u flirketlerinde 2-6 ay aras›nda
staj imkân› sa¤lanmas› planlan›yor. MasterMind Serisi e¤itim program›nda s›n›flar 15 kifliden oluflacak. S›n›flarda baflar›l› olup ilk üçe girenler laptop bilgisayar ile ödüllendirilecektir.

insan kaynaklar›

Bu tür biliflim e¤itimlerini ön plana
alman›z›n sebepleri neler?
IDC verilerine göre Türkiye’de
2002 y›l›nda biliflim sektöründe 81
bin çal›flan ve 123 bin aç›k pozisyon
vard›r. 2006 y›l›nda ise bu alanda 130
bin çal›flan olmas› beklenmektedir. Yine IDC raporlar›na göre, 2006 y›l›nda
Türkiye’nin biliflim alan›ndaki fakültelerinden mezun olacak insan gücü say›s›,
2800’ü bilgisayar mühendisi olmak üzere 5 bin kifli civar›nda olacakt›r. Cisco’nun yapt›¤› araflt›rmalara göre ise
Türkiye’de sadece bilgisayar a¤lar› uzman aç›¤› 2003 y›l›nda yaklafl›k 20 bin
kifliye ulaflm›flt›r. Biliflim alan›nda eleman aç›¤› Avrupa’da %34 seviyesinde
iken Türkiye’de bu oran daha yüksek
olup %45’tir. Görülen o ki, sürekli geliflen ve büyüyen biliflim sektörü, gelecekten büyük beklentileri olan genç, yarat›c› ve dinamik nüfusumuz için istihdam platformu yaratmaktad›r. E¤itim,
gelecek için yap›lan uzun vadeli bir yat›r›md›r. Bu nedenledir ki, ülkeler e¤itim
sistemlerine, flirketler insan kaynaklar›na, kifliler de bireysel e¤itimlerine, gelece¤i öngörerek yön verirler. Baflar›l› bir
kariyer için at›lmas› gereken ilk ad›m,
hangi alanda çal›flaca¤›n›za karar vermektir. Bu kararda, seçilecek mesle¤in
yeteneklerle örtüflmesi kadar, istihdam
vaat etmesi de önemli bir kriterdir.

MasterMind Serisi e¤itimlerinin hedef kitlesi nedir?
Kariyerine biliflim sektöründe yön vermek isteyenlerin kat›labildi¤i MasterMind Serisi e¤itimlerinde, Ekim ay›nda
bafllayacak olan ve talep do¤rultusunda
sürekli aç›lacak yeni s›n›flarla devam
edecek e¤itim programlar›n›n Türkiye’deki hedef kat›l›mc›lar› flu kesimlerden olufluyor: Üniversite mezunu olup
yeni kariyer edinmek isteyenler, üniversitede okuyup kariyerine de¤er katmak
isteyenler, üniversiteyi kazanamay›p biliflim sektörüne yönelmek isteyenler.
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Damdaki
Ya¤mur Ya¤›yooor,
Seller Ak›yooor!

son sayfa

Ç
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Çocuklu¤umuzun en unutulmaz tekerlemelerinden biriydi: “Ya¤mur ya¤›yooor,
seller ak›yooor, Arap k›z› camdan bak›yooor!” Küçücüktüm, ufac›kt›m ve flahsen her ya¤murda pencerelere bakan bir
çocuktum. Bütün merak›m camdan bakan bir Arap k›z›na rastlamakt›. Ne ya¤murlar gördüm, lakin onca ya¤mur görmeme ra¤men flu Arap k›z›n› camdan bakarken görmek ancak gençli¤e ad›m att›¤›m 80’li y›llarda k›smet oldu. Özal’l› y›llard›. Bo¤az’›n en güzel yerlerini Araplar
kiralamaya bafllam›flt›. Tarabya, Sar›yer
Arap kayn›yordu. ‹flte böylesi bir dönemde sa¤anak ya¤murlu bir sonbahar gününde Bebek’ten geçerken camdan bakan bir Arap k›z› gördüm. Nihayeeeet!..
Ya¤mur felaket ya¤›yordu ve o Arap k›z›
elindeki üzüm salk›m›ndan üzümleri birer birer kopar›p, Bo¤az’daki lüks bir dairenin penceresinden kas›la kas›la bakarak sanki benimle dalgas›n› geçiyordu,
çünkü flehrimde altyap› yoktu. Çad›rdan
gelmifl bir toplum her afet sonras›nda yeniden çad›ra muhtaç oluyordu. Peki çad›r
bilir Arap k›z›na n’oluyordu? Sonras›nda
‹stanbul’da ne zaman ortal›¤› sel alsa, benim gözümün önüne kahkahalarla gülen
Arap k›zlar› gelir oldu. Hem kahkahalarla gülen hem de elindeki salk›mdan ifltahla üzüm yiyen Arap k›zlar›... Bu yüzden epeydir ya¤mur ya¤d›¤›nda pencerelere bakmaz oldum.
‹stanbul’da ya da ülkemizin baflka bir
flehrinde hiç fark etmiyor, fliddetli bir
ya¤mur bizim medeniyetin neresinde oldu¤umuzu surat›m›za, hatta iç çamafl›r›m›za kadar vuruyor! Her s›r›ls›klam oluflumuzda âfl›k filan da de¤iliz üstelik. Sellerin orta yerindeyiz. Bir bak›yorsunuz
hayat›nda deniz yüzü görmemifl insanlar›m›z usta birer bot kullan›c›s›. Ana caddelerde fliflme botlar yüzüyor. fiiflme botlarla kurtar›lmaya çal›fl›lan flaflk›n hayatlar. Sen hem bodrum kat›nda oturacaks›n
hem de yüzme bilmeyeceksin, ülkemizde olur fley de¤il bu durum. Yüzmedeki
durumumuz ortada. Geçti¤imiz Atina
Olimpiyatlar›’nda da yüzücülerimiz kulaç
toplad›lar her zamanki gibi. Bunun bir

Mizahç›
Cihan Demirci

nedeni de bodrum ya da girifl katlar›nda
oturup da yüzme bilmeyen vatandafllar›m›z! Bodrum katlar›nda oturanlara bir an
önce yüzme kurslar› aç›lmal›. ‹çlerinden
baz›lar› hayatlar›n› kurtarmakla kalmay›p
ülkemize hiç umulmad›k madalyalar da
getirebilir.
Y›llard›r futbol tak›mlar›m›z için flöyle der
dururuz: “Bu tak›mda altyap› yok kardeflim!” Sanki futbol tak›mlar›m›zda olmayan altyap› flehirlerimizde varm›fl gibi.
Çocuklar›m›z bu altyap›s›z flehirlerde maflallah “sular-seller” gibi haz›rlan›rlar hayata. Daha ortada sel filan yokken, belediyenin açt›¤› çukurlara düflüp ilk idmanlar›n› yapm›fl olurlar. Evinizde suyunuz
akmaz ama s›k› bir ya¤murda sele kap›l›p gitmeniz an meselesidir. Tam karfl›
cinse kap›lma ça¤› gelmifl bir genç olursunuz ki, bir de bakm›fls›n›z ani bir sele
kap›l›p gitmiflsiniz!..
Y›llar önce, çocukluk iflte, ya¤murlar ya¤›yor, camlara bak›yoruz ya, o y›llar...

Balkanlar’dan göç etmifl bir komflumuza
günün birinde merakla sormufltum: “Fehmi Amca yaaa, siz Balkanlar’dan göç
ederken Balkanlar’dan gelen alçak bas›nçla yolda hiç karfl›laflt›n›z m›?” Fehmi
amca uzun uzun gülmüfltü. Zira her ya¤murun bir numaral› faili gibiydi bizim
için Balkanlar’dan gelen flu alçak bas›nç!
Sanki o da Balkanlar’dan göç etmiflti çakt›rmadan. Ne alçak bir bas›nçt› bu böyleee!.. Her ne kadar dört mevsimden iki
mevsime inen bir dünyada yaflamaya
bafllam›fl olsak da sonbahar bulutlar› tepemizde gene. Ekim ay›, ya¤mur ve sel
ay›d›r bizim için. Özellikle dere yata¤›na
ev yapan halk›m›z için gene çamur renkli ve bol hareketli bir sezon bafll›yor. fiiflme botlar› flimdiden fliflirmeye bafllamakta yarar var. Dere yata¤›nda evi olan bir
Alibeyköylü vatandafl›m›z›n ç›¤l›¤›n› duyar gibiyim: “Sen kendine bak kardeflim,
sonuçta hepimiz ayn› fay k›r›¤›n›n üzerinde yaflam›yor muyuz bu flehirdeee?..”

