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000 ve 2001 y›llar›nda yaflanan krizler
kuflku yok ki bütün sektörleri derinden
etkiledi. Koç Toplulu¤u flirketleri, Türkiye’yi
derinden sarsan bu krizden ç›k›fl için farkl› yollar arad›lar. Bu dönemde ihracata yönelen ve
yurtd›fl›na yat›r›m yapan kurulufllar›n krizi en
az hasarla atlatt›klar› görüldü. Otomotivin yan›
s›ra, DemirDöküm, Arçelik ve Beko’nun bu
alanda yapt›¤› çal›flmalar, sadece kendi sektörleri için de¤il, Türk sanayii için de kayda de¤er örnekler. Bugün Arçelik pek çok yabanc›
markan›n sahibi olan bir dev. Beko’nun da
yurtd›fl›nda yapt›¤› çal›flmalar büyük de¤ere
sahip. DemirDöküm ise Çin’de hizmete soktu¤u üretim tesisleriyle Uzakdo¤u ve Pasifik bölgesine hizmet veriyor. Tüm bu faaliyetlerin temelinde yatan ise “local globalization” yani
“yerel küreselleflme”. Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu’nun
röportaj› pek çok aç›dan ilginizi çekecek.
‹letiflim günümüzde kurulufllar› baflar›ya ulaflt›ran anahtar kelime. Koç Toplulu¤u olarak sizlerin görüfl ve önerilerinizi alabilmek amac› ile
gerçekleflecek olan “chat”lerin ilkinde Koç
Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› 14 Eylül günü sizlerle olacak.
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Geçen say›m›zda, Avrupa Birli¤i Zirvesi öncesindeki genel durumu konunun uzmanlar›ndan Cem Duna ile de¤erlendirmifltik. Bu say›m›zda konuyla ilgili bir baflka röportaj›m›z var.
Bu say›m›zdaki konu¤umuz Türk özel sektörü
için AB konusunda lobi faaliyetleri yapan
CPS’in Genel Müdürü Tulû Gümüfltekin. Gümüfltekin ile özel sektörün AB’ye ne kadar haz›rl›kl› oldu¤u konusunu irdeledik.
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E-dönüflüm Türkiye ‹çin Bir Örnek
Koç Toplulu¤u’nun imza att›¤› önemli projelerin bafl›nda e-dönüflüm geliyor. Proje kuflku
yok ki uzun y›llard›r sözü edilen e-devlet için
ideal bir model. Bu alandaki baflar› öyküleri
kadar yaflanan zorluklar da yol gösterici olacak. Konuyla ilgili KoçSistem Genel Müdürü
Gökhan Akça’n›n görüflleri son derece ilginç.
Gelece¤in bizlere neler getirece¤ini, yaflam›m›zda neler de¤iflece¤ini bugünden tahmin etmek olas›. Bilim adamlar›n›n çal›flmalar› da bu
tahminler üzerinden gidiyor. Koç Bilgi Grubu
Dan›flman› ve Bizden Haberler’in Yay›n Kurulu Üyesi Dr. fieref O¤uz da bu projeksiyonlardan yola ç›karak bir 2014 tablosu çiziyor. ‹lgiyle okuyaca¤›n›z› umdu¤umuz bu yaz›da, Koç
Toplulu¤u flirketlerini ve bizleri nas›l bir
2014’ün bekledi¤ini göreceksiniz.

Sevgi Gönül’ün Ard›ndan
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül aram›zdan ayr›lal› bir y›l oldu. Koç Ailesi’nin de¤erli ferdi, hayat›n› kültüre ve sanata
adayan Sevgi Gönül, bundan bir y›l önce, 12
Eylül 2002’de aram›zdan ayr›lm›flt›. Bu say›m›zda Sevgi Gönül’ü bir kez daha sayg›yla an›yoruz. Sanata ve kültüre yapt›¤› katk›lar bir
an›t gibi yaflayacak.
Degimizini yay›na haz›rland›¤› günlerde Kuzey
Osetya’da dehflet dolu bir terör eyleminde yüzlerce masum sivil yaflam›n› kaybetti. Olay›n ard›ndan terörü bir kez daha k›n›yor, bu insanl›k
d›fl› eylemi gerçeklefltirenleri lanetliyoruz.

bizden
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• Koç Toplulu¤u’ndan
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• Türkiye Klimada Dünya
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2

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
Sahibi: Koç Holding A.fi. ad›na F. Bülend Özayd›nl›
Genel Yay›n Yönetmeni: Hasan Bengü
Sorumlu Yönetmen: Fatma Nur Halil
Editör: Burak Tezcan
Sanat Yönetmeni: Nihal Atatepe
Yay›n Kurulu: fieref O¤uz, Ali Boratav, fieniz Akan,
Ülkü S. Osmano¤lu, Ar›n Dörtok
Yap›mc›: Kesiflim Yay›nc›l›k ve ‹letiflim
Hizmetleri Ltd. fiti. Tel: (0 212) 288 79 70-71
Renk Ayr›m› ve Bask›: Çali Grafik Matbaac›l›k A.fi.
Tel: (0 212) 696 52 27 (pbx)

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.

3

Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu
Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu:

“Arçelik

Beko
Elektronik ve

DemirDöküm
Dünyaya Damgas›n›
Vuruyor”
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2004 y›l›n›n ilk alt› ay›n› Dayan›kl› Tüketim
ve ‹nflaat Grubu aç›s›ndan de¤erlendirir
misiniz?
Büyük bir krizden ç›k›ld›. Dolay›s›yla
son iki y›l›n rakamlar›n› daha önceki y›llarla karfl›laflt›rd›¤›m›zda önemli iyileflmeler, farkl›l›klar alg›lan›yor. Gayet tabii,
krizlerde yaflanan küçülmelerin ard›ndan
yaflanan büyümeler büyük ve abart›l›
olabiliyor. Fakat Dayan›kl› Tüketim ve
‹nflaat Grubu’nda elde edilen sonuçlar
bundan daha tatmin edici seviyelerde
olufltu. Büyümede ele al›nacak iki önemli kriter var. Bunlardan biri cirodaki büyüme, di¤eri de kârl›l›kt›r. Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu’nda iki bölümde
flirketlerimiz var. Bunlardan biri tamamen beyaz ve kahverengi eflyada çal›flan
flirketlerimiz, di¤erleri de inflaat alan›nda
çal›flan flirketlerimiz. Beyaz eflyada ilk alt› ay itibariyle 1 milyar 200 milyon Euro

Son y›llarda, özellikle yurtd›fl›nda yapt›¤› yat›r›mlarla
h›zla büyüyen Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat
Grubu’nun at›l›mlar›n›, Grup Baflkan› Dr. Bülent
Bulgurlu ile konufltuk. Bulgurlu; Arçelik, Beko ve
DemirDöküm’deki geliflmelerin büyük bir baflar›
oldu¤unu vurgulad›
civar›nda bir program haz›rlanm›flt›. Bu
program gayet tabii ki geçildi ve 1 milyar 400 milyon Euro civar›nda bir ciro
sa¤land›. Y›l sonunda bunun iki mislinden daha iyi sonuçlar elde edece¤imizi
umuyorum. Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu’nda toplam ciroya bakt›¤›m›zda ise programlanm›fl olan 1 milyar 885
milyon Euro’luk bir ciro vard›; bu da afl›larak 2 milyar 178 milyon Euro olarak
teflekkül etti. Bir baflka deyiflle geçen seneye göre sektör %49 büyümüfl oldu.
Yap›lan programa göre büyüme miktar›
da %16 olarak teflekkül etti. Y›l sonundaki büyümlerin de bu oranlar› aflaca¤›na inan›yorum.

2005 y›l›ndan beklentiler neler?
Bence esas önemli büyüme 2005 senesinde gelebilir. Biz dayan›kl› tüketimde
baz› ürünlerimizin toplam üretimin %6070’ini oluflturdu¤unu biliyoruz. Dolay›s›yla önümüzdeki y›l gerçek büyümelerin var olaca¤›n› düflünüyorum. fiu anki
büyümeler yaflanan krizden sonra elde
edilen neticeler. Rakamlar flu an kriz öncesi büyüklüklerin üstüne ç›km›fl durumda. Fakat onun da üzerinde olan büyüme tekrar gerçekleflecektir. Belli bir
doyum oran›na vard›ktan sonra elde edilen baflar›lar çok daha önemli bizce.
2005 y›l›nda bu büyümenin sa¤lanaca¤›n› ve böylesine abart›l› rakamlara ulafl›l-

mayaca¤›n› düflünüyorum. Burada ihracat›n pay› bizler için çok önemli. Onu
daha da yükselterek önemli yerlere
oturtmak en büyük hedefimiz olacakt›r.

mallar›n ayn› kalitede ve eflde¤er fiyatlarla baflka yerlerde yap›larak tüketiciye
daha kolay ulaflt›r›lmas› anlam›na geliyor; bir baflka deyiflle lokal üretim. Buna
yeni terminolojide “global localization”
yani “yerel küreselleflme” deniyor. Globalsiniz ama globalli¤in getirece¤i lojistik ve nakliye giderlerini makul seviyelerde tutup rekabetçi kalabilmek için ayn› zamanda lokal imalata da önem veriyorsunuz. Birinci konu budur. Arçelik
hacimli ürünler üretiyor. Bunlar dünyan›n farkl› yerlerine gönderildi¤i için oradaki ürünlerle rekabet içinde olabilmesi
gerekiyor. Rekabetin her
zaman iki tane ayr›lmaz unsuru
Dayan›kl›

Arçelik çok eski bir flirket. Yaklafl›k bir buçuk y›l önce kurumsal kimlikte bir de¤iflime gidildi. Beklenen sonuçlara ulafl›ld›
m›?
Arçelik çok köklü ve eski bir flirket. Kendisiyle özdeflleflmifl bir logosu ve markas› var. Ancak bunlar Arçelik’in büyümesiyle hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramam›fl konulard›. Arçelik büyüdü¤ünde gayet tabii ki
s›n›rlar›n› afl›p, uluslararas› bir flirket haline geldi. Arçelik’in büyümesiyle
birlikte, kendi üretim ve çal›flma tarz›yla uyumlu bir loTüketim ve ‹nflaat Grubu
gonun daha olumlu bir
Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu:
ortam yarataca¤› kesin“Arçelik
art›k Türkiye s›n›r›lar›n›
di. Yaklafl›k bir buçuk
y›l önce baflar›l› bir fleaflm›fl bir flirket. Bunun beraberinde
kilde bu de¤iflim sa¤getirdi¤i yeni terim de küreselleflme.
land›. Geleneksel ArGloballi¤in getirece¤i lojistik ve nakliye
çelik logosu yurtiçingiderlerini makul seviyelerde tutup
de tan›n›yordu ama
rekabetçi kalabilmek için ayn›
yurtd›fl›nda pek bir etkinli¤i yoktu. Yeni logo,
zamanda lokal imalata da önem
yap›lan tan›t›m giriflimleriyvermek gerekiyor”
le Arçelik’i Türkiye’de oldu¤u
gibi yurtd›fl›nda da daha tan›n›r ve
ak›lda kal›r bir marka haline getirdi. Di¤er yandan Çelik’le bir program yarat›ld›. Bu Arçelik’teki de¤iflimin bir vurgulay›c› unsuru idi. Genç nesilde son derece
olumlu etkileri oldu. Tüm bunlar›n neticesinde bekledi¤imiz sonuçlar da ortaya
kondu. Arçelik bundan sonra da kurumsal kimli¤ini ilerilere tafl›yacakt›r.
Bu at›l›mlara paralel olarak, Arçelik pek
çok yabanc› flirketi de sat›n ald›. Bu sat›n
almalar›n nedeni neydi? Sonuçlardan bahseder misiniz?
Arçelik art›k Türkiye s›n›r›lar›n› aflm›fl bir
flirket. Bunun beraberinde getirdi¤i yeni
terim de küreselleflme. Kol saati üretiyorsan›z bu hemen hemen lojistik hizmeti olmayan bir ürün. Depolama ya da
fire gibi sorunlarla karfl›laflman›z olas›
de¤il. Dolay›s›yla tek bir yerden üretimle tüm dünyaya hizmet vermeniz mümkün. Hacimli ve lojistik hizmetlerin a¤›rl›¤›n›n büyük oldu¤u ifllerde, rekabetçi
kalabilmenin için baz› yerel giriflimlerde
bulunmak mecburi. Bu da baz› hacimli

var. Bunlardan biri kalite, di¤eri de sat›fl
bedeli. Bunlar birbirinden ayr›lmaz bir
ikili. Kalitenin yüksek ve sat›fl bedelinin
de düflük olmas› gerekiyor. Dolay›s›yla
yurtd›fl›nda yat›r›ma yönelmenin nedenlerinden biri budur. ‹kincisi ise, Arçelik
bugün dört k›tada ürünlerini satan bir
kurum olarak yeni markalara ihtiyaç duyuyor. Bu markalar› s›f›rdan yaratmak
son derece zaman al›c› ve bazen de baflar›s›z olma riskini beraberinde getiren
konular. Onun yerine lokal bölgelerde
tan›nan ve bilinen markalarla hareket
edebilmek daha baflar›l› sonuçlar getirebiliyor. Arçelik bu sat›n almalarla Romanya’da yeni bir buzdolab› üretim
merkezine sahip oldu. Arctic isminde bir

fabrikas› ve markas› olufltu. K›sa bir süre
sonra buna benzer bir yat›r›ma da Rusya’da girece¤iz. Ayn› flekilde Avusturya’daki Elektra Bregenz bölgesel tan›n›rl›¤› olan bir marka. Almanya’daki Blomberg de yine sat›n ald›¤›m›z marka ve
üretim merkezlerinden. Bunlar›n bulunduklar› mesafeler hâlâ lojistik için ekonomik yar›çap içinde kald›¤›ndan, sökerek üretimlerini Türkiye’ye ald›k. Neticede daha verimli, daha kaliteli ve daha
uygun fiyatlarla müflteriye mal sunabilece¤imiz bir sisteme dönüfltürdük. Bu
markalar› da burada kullanmaktay›z. ‹ngiltere’de Leisure adl› oldukça üst seviyede bir markam›z var. Özellikle piflirme
aletlerinde kullan›lan bir marka. Onun
da imalat› buradan yap›larak gönderiliyor. Bu proje ile beklentilerimiz büyük
ölçüde gerçekleflti. Ancak “doyuma ulafl›ld›, bundan sonra oturup bekleyelim,
bunlarla büyüyelim” demiyoruz. Zira
bunlar sadece organik büyümelerdir ve
kendi iç bünyenizi gelifltirmekle olabiliyor. Bizim as›l hedefimiz bulundu¤umuz
yerlerden daha farkl› noktalara ulaflabilmek. Bunun için imkânlar›, f›rsatlar› takip etmekteyiz. Program›m›za uygun
markalar ya da üretim tesisleri karfl›m›za
ç›karsa bunlar da gündemimize gelebilir.

“Uzakdo¤u’da faaliyet
gösteren ilk flirketimiz
DemirDöküm.
DemirDöküm, baz›
mamullerinde %70
ihracat› olan bir
flirket haline geldi.
DemirDöküm flu anda
Çin’in do¤u bölgelerinde,
ihracat bölgelerine yak›n
bir konumda imalat›n›
sürdürüyor”
Arçelik’le paralel olarak Beko da önemli
yat›r›mlar ve at›l›mlar yapt›. Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu’nun Beko’dan beklentileri neler?
Beko kahverengi ve gri eflyada uzmanlaflm›fl bir üretim flirketimiz. Beko’nun
ana uzmanl›k alan› ise televizyon ve görüntü cihazlar›. Yaklafl›k on y›l öncesine
bakt›¤›n›zda üretimin 500 bin civar›nda
oldu¤unu görürsünüz. Bugün ise bu rakam 7.5 milyona yükselmifl durumda.
Önümüzdeki y›llarda, yap›lan yat›r›mlar›n sonucunda bunun daha da yükselece¤ini söyleyebilirim. Tabii üretim boyutlar› bu duruma gelince üretimin d›fl›nda da yenilikleri hayata geçirmek
mecburiyetinde kal›yorsunuz. Beko da
t›pk› Arçelik’te oldu¤u gibi yurtd›fl›nda
kimi yat›r›mlara gitti. Kurmufl oldu¤u Fusion Digital adl› bir flirketi var. Bu ArGe’ye dayanan, yeni cihaz ve ça¤›n ilerisinde olan teknolojiyi getirebilme hedefleri olan bir firma. Henüz çok yeni bir
firma olmas›na karfl›n pek çok önemli
yenili¤e imza att›. Önümüzdeki y›l “Personel Video Recorder” dedi¤imiz bir cihaz piyasaya sürülecek. Onun d›fl›nda
üzerinde çal›flt›¤› pek çok “Set Top
Box”lar var. Bunlar hem dijital hem uydusal hem de normal yay›nlar› al›p,
birbirlerinin içine sokup, her türlü televizyon setinde de¤erlendirip, flifrelerini çözecek cihazlar. Bunlar›n
üretimi bafllad› ve halen Avrupa’da sat›fl› devam ediyor.
Gayet tabii ki ülkeden ülkeye var olan yay›n
farkl›l›klar› nedeniyle bunlar›n üze-

rinde çal›fl›lmas› gerekiyor. K›sa bir süre
sonra bütün Avrupa’da bu cihazlar› bulmak mümkün olacak.
Arçelik yap›lan pek çok araflt›rmada itibar› en yüksek marka ç›k›yor. Bu baflar›n›n
s›rr› nedir?
Herhangi bir fleyi en mükemmel flekilde
yapmak k›sa bir süre baflar› getirmeye
yeterli olabiliyor. Fakat insanlar›n istekleri ve beklentileri her geçen gün de¤ifliyor. Mühim olan bunlara ayak uydurabilmek ve kalitenizi hiçbir zaman bozmadan yükselterek devam ettirebilmek.
Hem Arçelik hem Beko, Ar-Ge harcamalar›yla ve Ar-Ge’ye verdikleri önemle bunu sa¤l›yorlar. Önemli ikinci bir husus
da, her zaman için sat›fl sonras› hizmet.
Hem Türkiye’de hem de ihracat yap›lan
yabanc› ülkelerde, her iki flirketimizin de
›srarla üzerinde durduklar› ve hassas
davrand›klar› konu sat›fl sonras› hizmetler. Di¤er yandan yine geliflen teknolojiler ve trendlere ba¤l› de¤iflimlerin sonucunda insanlar›n d›fl yüzeyden bekledikleri pek çok fley var. Örne¤in 30 y›l öncesinin buzdolab› görünümüyle bugünün buzdolab› görünümleri birbirlerinden son derece farkl›; bu önemli bir konu. Bunlar›n neticesinde de en kaliteli
mal, en uygun fiyatlarla tüketiciye ulaflt›r›l›r. Bu da gayet tabii tan›n›rl›k ve güven
unsurlar›n› son derece yükselten bir durum. E¤er müflteriye devaml› olarak getirdi¤iniz yenilikleri, fiyatlar› da afla¤›ya
çekerek ulaflt›rabiliyorsan›z, müflterinin
size ihtiyaç duydu¤u her anda yan›nda
olabiliyorsan›z gerçekten de hem büyümeniz, hem güvenilirli¤iniz, hem de
markan›n tan›n›rl›¤› yüksek olur.
Arçelik art›k yurtd›fl›nda da iyi tan›nan bir
marka. Özellikle al›nan ödüller bu baflar›y›
pekifltirdi. Yurtd›fl›ndan beklentiler neler?
Arçelik bugün yapt›¤› üretimin tümünü
yurtd›fl›na endekslemifl durumda. Yurtd›fl›nda kabul edilmifl mallar› satabilmenin pek çok koflulu var. Buzdolab›, f›r›n
ya da çamafl›r makinesi yapmak kolay.
Fakat verilmifl olan kimi de¤erleri yakalayarak bunlar› yapmaya kalkt›¤›n›zda o
zaman bu kolayl›k kalk›yor ve karfl›n›za
çok zor bir ifl olarak ç›k›yor. Devaml› bir
mühendislik hizmeti, araflt›rma, yo¤un
bir çal›flma, deneme yan›lmadan dolay›
israf anlam›na geliyor. Buna çok önem

veren Beko, Arçelik ve DemirDöküm, bunlardan asla
kaçmam›flt›r. Bunlar ihracat a¤›rl›kl› çal›flan ve yurtd›fl›nda üretimleri olan firmalar›m›z.

Arçelik ve Beko’da önümüzdeki y›la damgas›n› vuracak
yeni ürünler var m›?
Bugün flirketler, piyasa doyuma ulaflt›ktan sonra belli
konulara da girmek durumunda kal›yorlar. Arçelik bu
y›l içinde cep telefonu sat›fllar›na bafllad› ve bu çok iyi
bir biçimde gelifliyor. Bunun yan› s›ra mobilya ifline de
girdi. Haz›r, ça¤dafl ve modern mobilyalar› bayileri kanal›yla tüketicilere ulaflt›racak. K›sa bir süre önce tüm
patentleri tamamen Arçelik’e ait bir Türk kahve makinesi piyasaya sürüldü. Bu ürünü ben de kullan›yorum
ve son derece memnunum. Zira t›pk› espresso gibi her
seferinde ayn› kahvenin ç›kt›¤› bir makine bu. Gerçekten de güzel bir kahve. Beko’nun bu y›l en önemli giriflimlerinden biri Grundig’i sat›n almas› oldu. Bu Beko’ya önemli katk›lar getirecek, ilave bir ciro anlam›na geliyor. Grundig, Avrupa pazar›n›n en güçlü markalar›ndan biri. Buradan beklentilerimiz gaerçekten de
son derece büyük. Di¤er yandan Fusion Digital ve Beko’nun ‹zmir’de kurmufl oldu¤u Ar-Ge bölümleri, Beko’yu ça¤dafl elektronik teknolojisini zaman›nda uygulayabilen bir flirket durumuna getiriyor.

De¤erli çal›flma arkadafllar›m,
Bundan 20-30 y›l önceki yaflant›m›z›
düflünüyorum; teleks ile haberleflti¤imiz,
telefondan hat almaya çal›flt›¤›m›z günleri...
Sizlerle bir araya gelebilmek için, herhalde
tek çaremiz yüz yüze yapaca¤›m›z toplant›lar
olacakt›.
Bugün teknolojik geliflme bize bambaflka
bir çal›flma ortam› sunuyor. Art›k her fley
“bir t›k” ötemizde. ‹nternet gerçekten de
iletiflimde yeni ve harika ufuklar açt›.
‹letiflim teknolojilerinin sa¤lad›¤› yeni
olanaklar, bildi¤iniz gibi Toplulu¤umuz
bünyesinde iç iletiflimimizi gelifltirmek
ve güçlendirmek için pek çok flekilde
kullan›l›yor. Ben de, zaman ve mekân
aç›s›ndan yaflad›¤›m›z k›s›tl›l›¤› aflabilmek
için yeni bir iletiflim platformu oluflturarak,
“chat” yöntemiyle sizlerle düzenli olarak
elektronik ortamda bir araya gelmek
istiyorum.
Toplulu¤umuzun bugününü ve gelece¤ini;
çal›flmalar›m›z›, planlar›m›z›, hedeflerimizi,
önerilerimizi hep birlikte görüflebilmek en
büyük arzum.
Bu çerçevede, sizi 14 Eylül 2004 tarihinde
saat 12.30 ile 13.30 aras›nda intranet
sistemimiz üzerinden ilk elektronik
sohbetimize davet ediyorum. Ay›n 14’ünde
ekranlar›m›z arac›l›¤›yla görüflmek
umuduyla, çal›flmalar›n›zda baflar› ve
mutluluklar dilerim.
Sevgilerimle,

küresel vizyon

DemirDöküm bir di¤er baflar›l› flirket. DemirDöküm’ün
2005 y›l› projeleri ve beklentileri neler?
Uzakdo¤u’da faaliyet gösteren ilk flirketimiz DemirDöküm. Kriz sonras›nda inflaat sektörünün gittikçe
küçülmesi üretim miktarlar›n› afla¤›ya çekti ve DemirDöküm de bunun sonucunda küçülmüfl bir flirketimizdi. Bunu ihracat ile aflmaya u¤raflt›k. DemirDöküm, baz› mamullerinde %70 ihracat› olan bir flirket
haline geldi. Bu DemirDöküm’e yetmedi ve imalat›n›n bir bölümünü Uzakdo¤u ve Pasifik bölgesindeki
flirketlere ulaflt›rabilmek için Çin’e gitti ve orada ilk
olarak panel radyatör üretmeye bafllad›. DemirDöküm flu anda Çin’in do¤u bölgelerinde, ihracat bölgelerine yak›n bir konumda imalat›n› sürdürüyor. Pazar› da Pasifik ülkeleri oldu. Zaman zaman buradaki talep artt›¤› dönemlerde, ihracata dönük olarak buray›
da takviye ediyor. DemirDöküm’ün yo¤unlaflt›¤› ikinci alan da “banyo fan” ad›n› verdi¤imiz havlu kurutucular› ve ›s›t›c›lar› imalat› oldu. Bunu da son derece
baflar›l› bir biçimde sürdürüyor. DemirDöküm, krizin
olumsuz sonuçlar›n› çok k›sa bir sürede ihracat yoluyla aflt›. Art›k t›pk› di¤er konularda oldu¤u gibi inflaat piyasas›nda kimi büyümeler bekleniyor. Bunun
sonucunda DemirDöküm’deki büyüme de devam
edecektir. DemirDöküm, bu do¤rultuda Çin’de üretimi devam ettirebilmek konusunda projeler gelifltiriyor. Bunun DemirDöküm’e sa¤lad›¤› avantajlardan
en büyü¤ü, üretti¤i son derece a¤›r ve hacimli ürünlerin, yerel globalleflme ile rekabet gücünün art›r›lmas› olarak karfl›m›za ç›k›yor.

‹NTERAKT‹F B‹R ÇA⁄RI

F. Bülend Özayd›nl›
CEO
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Koç Holding

Avrupa’n›n Manfletinde
Koç Toplulu¤u’nun baflar›lar› dünyan›n önde gelen ekonomi
gazetelerinden The Wall Street Journal Europe’a manflet oldu.
Hugh Pope’un kaleme ald›¤› haberde Toplulu¤un, AB’ye
girmeye çal›flan Türkiye’ye yol gösterdi¤ine de¤iniliyor

Ekonomi gazetesi The Wall
Street Journal Europe, Koç
Toplulu¤u’nun Türkiye’nin
imaj›n› nas›l yükseltti¤iyle ilgili
haberi birinci sayfas›ndan verdi. Türkiye’nin AB üyeli¤i mücadelesi sürerken, Koç Toplulu¤u’nun üretti¤i ürünler sayesinde “kalitesiz Türk mal›” imaj›n›n nas›l y›k›ld›¤› anlat›ld›.
The Wall Street Journal’daki
haberde, Toplulu¤un Avrupa’da Türk ürünlerine karfl› varolan ciddi önyarg›lar› y›karak
baflar› gösterdi¤i anlat›ld›.
Koç Toplulu¤u’nun Avrupa
pazar›na giriflte yaflad›¤› sorun-

lar›n, Türkiye’nin AB üyeli¤i
sürecinde karfl›laflt›¤› engellerle benzerlik gösterdi¤i belirtilen haberde, “Koç Toplulu¤u’nun baflar›lar›, AB’ye girmeye çal›flan Türk ulusuna yol
gösteriyor” ifadesine yer verildi. Avrupa’da sat›lan televizyonlar›n yar›s›ndan ço¤unun
Türkiye’de üretildi¤ine iflaret
eden haber, bunu örnek göstererek Türkiye’nin çok önemli
bir ihracat merkezi olabilece¤inden bahsetti.
Hugh Pope’un kaleme ald›¤›
haberde Toplu¤un ürünlerinin
kalitesi ile ilgili Fransa’da yaflanan flu örne¤e yer verildi: “Koç
Toplulu¤u, Beko markal› çamafl›r makinelerini Frans›z zinciri Conforama’ya satmak istedi¤inde, sat›fl elemanlar›
Türk mallar›n›n kalitesiz olaca¤› gerekçesiyle tepki göstermifllerdi. Ancak flu anda
Koç’un sat›fllar› di¤er birçok
Avrupa ülkesini geride b›rakm›fl durumda.”
The Wall Street Journal, F. Bülend Özayd›nl›’n›n “Koç Toplulu¤u olarak en az›ndan biz
halihaz›rda Avrupa’day›z” sözlerine de yer verdi.

Gazetede ayn› zamanda Beko
Elektronik Pazarlama Direktörü Erem Demircan’›n görüflleri de yer ald›. Demircan:
“‹nsanlar›n 1990’l› y›llarda bize yaklafl›m› son derece farkl›yd›. O zamanlar Türkler’in
Avrupal› olup olmayaca¤› tart›fl›l›yordu. Bugün Türkler’in
AB üyesi olmas› gündemde.
O günlerde, Avrupa haritas›nda yer alman›n tek yolunun
ticaret oldu¤unu anlad›k” dedi ve sözlerine flöyle devam
etti: “Müflterilerimizle sadece
fiyatlar konusunda konufluyoruz. Onlar televizyon üretmenin Türkler’in ifli oldu¤unu
biliyor.”
Beko’nun Alman televizyon
üreticisi Grundig’in tek tedarikçisi oldu¤u belirtilen Hugh
Pope imzal› haberde, Grundig’in
baflkan›
Hubert
Roth’un görüfllerine de yer
verildi. “Beko’nun ucuz ve çekici modelleri sayesinde Grundig’in sat›fllar› çok önemli
oranda artt›” fleklinde konuflan
Roth, “Japonya, Güney Kore
ve Çin ile k›yasland›¤›nda,
Türkiye’nin Avrupa’daki baflar›s› inan›lmaz” dedi.

Arçelik Conforama’ya 10 Y›ld›r Ürün Sat›yor
Y›ll›k cirosu 2.9 milyar Euro’yu bulan dünyan›n ikinci, Fransa’n›n ise en büyük beyaz
eflya ve mobilya zinciri Conforama, Gucci
ve Yves Saint Laurent gibi lüks markalar›n
sahibi Pinault-Printemps-Redoute’›n (PPR)
bünyesinde bulunuyor. Arçelik 1994 y›l›n-
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dan bu yana Conforama’ya buzdolab›, çamafl›r makinesi, f›r›n ve bulafl›k makinesi
olmak üzere dört ana grupta fason ürün
veriyor. Arçelik’in üretti¤i bu ürünler Conforama’n›n özel markas› FAR ad› alt›nda
pazarlan›yor.

Koç Holding’in
Net Kâr› %71,
Gelirleri %49 Artt›
Koç Holding’in 2004 y›l› ilk alt› ayl›k konsolide
sonuçlar› aç›kland›. Buna göre Koç Holding’in net kâr›
geçen y›la göre %71 art›fl ile 262 trilyon TL’ye, vergi
öncesi kâr› ise %51 art›flla 701 trilyon TL’ye ulaflt›

küresel vizyon

Koç Holding’in, Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›’na göre
haz›rlanm›fl ve denetimden geçmifl
konsolide 2004 y›l› alt› ayl›k sonuçlar›n›
aç›kland›.
Y›l›n ilk alt› ay› sonuçlar›na göre, Koç
Holding’in konsolide gelirleri geçen y›la
göre %49 art›fl ile 10 katrilyon TL’ye,
vergi öncesi kâr› ise geçen y›la göre %71
art›fl ile 262 trilyon TL’ye ulaflt›.
Elde edilen bu büyüme; esas olarak
kuvvetlenen iç pazar ve Toplulu¤un
yurtd›fl› gelirlerindeki %48 art›fltan
kaynakland›.

Beldeyama ve Tek-‹z ‹kinci 500’de
‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) 36
y›ld›r sürdürdü¤ü ‹SO 500 çal›flmas›n› izleyen ve 1997 y›l›ndan itibaren yap›lan “‹kinci 500 Sanayi Kuruluflu” araflt›rmas›n›n sonuçlar›
yay›nland›. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre Tek-‹z 52., Beldeyama da
80. s›rada yer ald›. Araflt›rman›n
sonuçlar›na göre 2003 y›l›nda Tür-

kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu’nun yaratt›¤› katma de¤erin
GSMH içindeki pay›n›n %13.1, ‹kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu için
de %1.1 oldu¤u ortaya kondu.
Araflt›rmaya göre Birleflik Oksijen
Sanayi 314. s›rada bulunurken, en
çok kâr eden kurulufllar aras›nda
alt›nc› s›rada yer ald›.
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Tofafl CEO’su Diego Avesani:

“ Tofafl’›n

Fiat için

Önemi Tart›fl›lmaz”
fiubat ay› bafl›nda Tofafl CEO’su olan Diego Avesani, 25 y›l› aflan bir süredir
Fiat’ta görev yap›yor. Avesani ile Tofafl, Fiat ve Türkiye’deki otomotiv sektörü
ile ilgili konufltuk

T

Türk otomotiv sektörünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu sektörle ilgili olarak Türkiye’de söylenecek çok fley var. fiubat ay›nda geldim
ve fiubat ay› otomotiv sektörü aç›s›ndan
h›zl› bir ç›k›fl›n ve yükseliflin bafl›yd›.
Mart ve Nisan aylar›nda da bu yükselifl
devam etti. Bunun birçok sebebi var. ‹lk
sebep olarak, geçti¤imiz y›l›n A¤ustos
ay›nda yürürlü¤e giren hurda yasas›n›
söyleyebiliriz. Kredi faizlerindeki düflüflün etkisi, kriz döneminden ç›k›lmas› ve
insanlarda otomotiv sat›n al›fl›na yönelik
bir arzu oluflmas› di¤er nedenler aras›nda yer al›yordu. Dolay›s›yla olumlu bir
gelecek bekliyorduk. May›s ay›nda ise
öngörülmeyen bir geliflme oldu. Hükümet öncelikle hurda yasas›n› k›s›tlad› ve
ard›ndan iptal etti. Rekabet vahfli bir hale gelirken, pazar seviyesi düfltü. Bundan
sonra hükümet ticari araçlardaki vergiyi
art›rd›. Bu durumu daha da zorlaflt›rd›.
Öncelikle çok büyük ümitlerim vard›,
ama hükümetin bu büyük iki müdahalesinden sonra durumu yeniden de¤erlendirme ihtiyac› duyduk. Bu tarz ani müdahalelerin devam› olacaksa, planlama ve
programlama yap›lmas›n›n zorlaflaca¤›n›
düflünüyoruz. Çünkü bu durumda gelecek öngörülemiyor.
Hükümette olumlu geliflmelerin ›fl›¤› var m›?
Otomotiv dernekleri ile birlikte kurumlar›n da çal›flmalar› oldu. Vergi %4’tü ve alt›ya ç›kmas›n› öngörüyorduk. Ama hükümet %20’lere ç›kard›. Sonra %10’a düfltü.
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Fakat bizim bask›lar›m›z ve çal›flmalar›m›z istedi¤imiz sonuçlar› vermedi. Yüzde
alt› seviyesine düflüremedik. Biz elimizden geleni yapaca¤›z ama hükümetin de
durumun önemini kavramas› laz›m. Al›nan bu kararlar ve müdahaleler nedeniyle, özellikle Türk otomotiv sanayicisi ve
üreticisi cezaland›r›l›yor. Bu durum güzel
de de¤il, kabul edilebilir de de¤il...
Tofafl’›n Fiat için öneminden bahseder misiniz?
Farkl› nedenlerden ötürü Tofafl’›n Fiat
için çok büyük önemi oldu¤unu söyle-

yebiliriz. Öncelikle 35 y›ll›k bir mazinin
yaratt›¤› önem söz konusu. Tofafl, ilk
günden bu yana Fiat modellerini üretti
ve Fiat da projelerini her zaman Tofafl’a
verdi. Özellikle son y›llarda ürün gam›na
eklenen Fiat Palio ve Fiat Albea’n›n yan›
s›ra Fiat Doblò’nun Tofafl taraf›ndan üretilmeye bafllamas›yla bu önem daha da
artt›. Bildi¤iniz gibi son y›llarda bu ortakl›k koflullar› yeniden düzenlendi. ‹ki taraf›n da kurumda eflit a¤›rl›¤› var. Tofafl
flu an çok iyi organize olmufl ve kurumsal bir flirket. Bir baflka önemli nokta ise,
önümüzdeki y›llarda Fiat Doblò kadar

Aral›k ay› çok önemli bir ay. AB’ye giriflteki son aflamalardan biri. Olumlu sonuç
al›nd›¤› takdirde, otomotiv sektörü nas›l
etkilenecek?
Sadece otomobil sektörü için de¤il, tüm
sektörler için önemli bir aflama bu. Herkes bu an› bekliyor. Türkiye ekonomisi
için son derece olumlu olaca¤›na inan›yorum. Ayr›ca Avrupa Birli¤i’ne giriflin
milletçe bir gurur ve onur kayna¤› da
olaca¤› kan›s›nday›m. Her konuda heyecan yaratacak ve itici bir güç olacak.
Otomotiv sektörü aç›s›ndan olaya bakarsak, Avrupa’ya daha fazla yaklaflmak,
onun normlar›na uymay› ve oyunu onun
kurallar›na göre oynamay› da beraberinde getirir. Dolay›s›yla AB ülkeleri aras›nda yer al›nd›¤› takdirde, otomotivdeki bu
a¤›r vergiler kabul edilemez. Söyledi¤im
gibi, bu oyunun kurallar›yla oynanmas›
gerekiyor. Bu durumda yerli endüstriyi
korumak ve gözetmek laz›m.

önemli projelerin yine Tofafl’a verilecek
olmas›... Bu proje, hem Tofafl’›n Fiat aç›s›ndan bu günkü önemini aç›kça ortaya
koyuyor hem de bu önemin artaca¤›n›n
iflareti olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Fiat, otomobil dünyas›n›n dev bir kuruluflu.
Di¤er taraftan Koç Toplulu¤u da Türkiye’nin en büyük sanayi kurulufllar›ndan. 35
y›ll›k stratejik ortakl›k her iki tarafa neler
kazand›r›yor?
‹ki tarafa da sormak laz›m... Bu ortakl›¤›n yaratt›¤› olumlu taraflar çok. Baz› kritik noktalar da olmufltur. Sonuçta iki taraf aç›s›ndan, gerçeklefltirilen ifllere “business” anlam›nda bak›ld›¤›nda bu ortakl›k olumlu olmufltur.

Y›l›n bafl›nda Fiat CEO’su Giuseppe Morchio, yeni bir otomobilin üretiminin tamamen Tofafl’a b›rak›labilece¤ini söyledi. Bu
aç›klamayla birlikte Tofafl’›n yat›r›mlar›n›n
da artt›¤› gözlendi. 2004’ün ikinci yar›s›nda, bu geliflmeler nas›l devam edecek?
Neyse ki bir flans olarak flirketler bir tek
kifliye ba¤l› olarak gitmezler. Ama birçok
kiflinin yapt›klar›yla birlikte hareket ederler. Giuseppe Morchio’nun dedikleri
aç›s›ndan söylüyorum, evet o flekilde devam etti ve yeni ürünler yap›lacakt›r.
Özellikle 2003’ün ikinci yar›s›ndan itibaren
Tofafl büyük bir at›l›m içine girdi. Ürün gam›nda ve reklam-tan›t›m kampanyalar›nda
yaflanan bu geliflmeler hakk›ndaki düflüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Y›l›n bafl›ndan beri imaj›m›z›n de¤iflmesi
amac›yla çok büyük bir kampanya bafllat›ld›. Müflterilerimize, Tofafl ve Fiat’›n
ayr› fleyler oldu¤unu anlatmaya yönelik
bir kampanya bafllatt›k. Fiat, ürünlerimizin markas›d›r. Büyük bir kurum olan
Tofafl ise, Fiat markal› araçlar› üretir; ithal
ve ihraç eder. Bunu duyurmak zor bir

fley. Çünkü y›llardan beri Tofafl bir marka olarak alg›land›. Bunun olumlu taraflar› oldu¤u gibi olumsuz taraflar› da oldu. Bunu sorman›z ve reklam kampanyalar›ndaki art›fl› gözlemlemeniz beni
memnun etti. Çünkü bu y›l hedeflerimi-

Siz de Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerden birinin vatandafl› olarak, Türkiye’deki ekonomik ve politik koflullar› AB adayl›¤› aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye’ye ilk geldi¤im zamanlarda bekledi¤imin üstünde bir ortam gördüm. Sadece Türkiye için de¤il, di¤er herhangi
bir ülke için de en önemli kavram istikrar. ‹stikrar›n sa¤land›¤› bir ülkede ekonomi de geliflir. Türkiye ekonomisindeki
makro veriler incelendi¤inde, ekonominin iyiye gitti¤i gözlemleniyor. Ekonomide bir fleylerin iyiye gitmesi, di¤er birçok
konunun kontrol alt›nda oldu¤u anlam›na gelir. Bunlar›n aras›nda enflasyon ve
faiz oranlar› da yer al›yor. Bütün bunlar›n olumlu seviyelerde gerçekleflmesi
sürpriz oldu benim için. Öte yandan Türkiye’nin en geliflmifl ve en önemli flehri
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Uluslararas› büyük kurumlarla karfl›laflt›rd›¤›n›zda, Koç Toplulu¤u’nun dünyadaki
yeri hakk›ndaki de¤erlendirmeniz nedir?
Koç Holding, bünyesinde çok önemli
flirketleri bar›nd›ran bir dünya flirketi.
Kendi geleneklerinde iki ayr› dünya
olan otomotiv devleri Ford ve Fiat ile ortakl›k yapm›flt›r. Ayn› anda iki ayr› dünyan›n içinde olman›n olumsuz bir yönü
yok. Aksine bu durum, Koç’u daha iyi
fleyler yapmaya itmifltir, itici bir gücü olmufltur.

Müflterilerimize, Tofafl ve Fiat’›n ayr› fleyler oldu¤unu
anlatmaya yönelik bir kampanya bafllatt›k. Fiat,
ürünlerimizin markas›d›r. Büyük bir kurum olan Tofafl
ise, Fiat markal› araçlar› üretir; ithal ve ihraç eder
zin aras›nda, bu konuyu vurgulamak öncelik tafl›yordu. Fakat imaj kampanyalar›
sadece laflarla olmaz. Dolay›s›yla ürünlerimizi lanse etmeye ve ürün gam›m›z›
geniflletmeye devam ettik. Fiat Panda ve
yenilenen Fiat Stilo’nun yan› s›ra 1.3
Multijet motor pazara sunuldu. Çok k›sa
süre sonra Fiat Idea’y› da lanse edece¤iz.

olan ‹stanbul’da yafl›yorum. Global bir
metropol kentinden bu de¤erlendirmeyi
yap›yorum. Bu nedenle Türkiye ile ilgili
görüflüm ve vizyonum tam say›lmaz.
Türkiye’de daha fazla seyahat etme imkân›m olunca, daha fazla fikir belirtebilece¤ime inan›yorum.
Burak Tezcan
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Turk›ye

Avrupa
Birli¤i’ne Ait
Geçti¤imiz ay, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i sürecini
eski bir diplomat olan Cem Duna’n›n bak›fl aç›s›yla
incelemifltik. Bu say›m›zda ise Türk özel sektörü için AB
konusunda lobi faaliyetleri yapan CPS’in Genel Müdürü
Tulû Gümüfltekin ile özel sektörün AB’ye ne kadar haz›r
oldu¤u konusunda söylefltik

A

Aral›k 2004’e az bir zaman kald›. Avrupa
Birli¤i müzakereleri öncesinde flu anki durum nas›l?
Önümüzde iki tane önemli geliflme var.
Bunlardan bir tanesi, 6 Ekim 2004 tarihinde yay›nlanacak olan “‹lerleme Raporu”. Bu rapor ›fl›¤›nda flekillenecek olan
bir Avrupa kamuoyu, Türkiye’ye 17 Aral›k tarihinde “bir müzakere karar› verilip
verilmeyece¤ine” karar verecek. ‹lerleme
Raporu’nun tasla¤› üzerinde hâlâ çal›fl›l›yor. Tahmin ediyoruz ki Eylül’ün ortas›nda taslak tamamlanacak ve art›k komisyon içinde ilgili kabinelere fikir vermesi
amac›yla sunulacak. Demek ki Türkiye’nin önünde çok k›sa bir süre kald›.
Rapor nas›l görünüyor? fiu anda bu konuyla ilgili yorum yapanlar›n söyledi¤i
“genelde daha gri ve net olmayan bir rapor”. Raporda, esas konularda Kopenhag
Kriterleri’nin yakaland›¤› ama baz› noktalarda s›k›nt›lar›n bulundu¤una iflaret edilecek. O noktalar›n tamamlanmas› halinde Kopenhag Kriterleri’nin tamam›n›n
yerine getirilece¤ini ve baz› eksiklerin oldu¤u vurgulanacak. Bana göre rapor bu
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içerikle haz›rlanacak. Böyle bir rapor siyasi karar alan zirveye gerekli olan altyap›y› sunacak. Zirvenin istedi¤i yönde bir
karar vermesi için altyap›y› oluflturacak.
Devlet baflkanlar› halihaz›rda “komisyonun haz›rlayaca¤› rapora ba¤l› olarak bir
karar verece¤iz” diyorlar. Tahmin ediyorum rapor pozitif yönde tavsiyede bulunan bir rapor olacak ve siyasi kararlar verilmesinde kolaylaflt›r›c› etkisi olacak.
Ama bütün bunlar› bir araya koydu¤unuzda yine Brüksel’de görülen çok ciddi
bir haz›rl›k var. Bunun iflaretlerini al›yoruz. Bütçeyle ilgili de bilgiler al›yoruz.
Bugün 2007-2013 bütçesi görüflüldü. Bu
arada müzakerelerin aç›lmas› halinde
bütçeden Türkiye’ye verilecek olan bir
bölümün ayr›lmas› gerekti¤i konufluldu.
Tüm bunlarda gördü¤ümüz, Brüksel’in
ve di¤er baflkentlerin Türkiye’ye yavafl
yavafl bir tarih verme konusuna kilitlendikleri ve bunun çok büyük bir ihtimal
ile gerçekleflece¤i.
Özel sektör Avrupa Birli¤i’ne ne kadar haz›r?
Haz›r olup olmamas›n› anlamak için özel
sektörün önünde ne var ona bakmak laz›m. ‹lk önce tüm Türkiye bugün bir tarih almaya kilitlendi. Önemli olan bunun
bir ad›m sonras›n› görmek. Bahsetti¤im
konunun ne oldu¤unu tespit edersek,
haz›r olup olmad›¤›m›z› ve nas›l haz›rlanabilece¤imizi daha rahat görebilece¤imizi düflünüyorum. Müzakere dedi¤imiz
yeni duruma karar verilmesinden sonra
ikili yürütülen bir süreç olacak; üye devletler bir tarafta AB konseyi ve ona gerekli haz›rl›¤› yapan AB komisyonu di¤er
tarafta. ‹ki yönden yürütülen bir süreç.
Bu süreç içinde ilk önce tarama süreci
yaflanacak ve hükümetler aras› bir konferans toplanacak. Bu tarama ve konferans
çerçevesinde müzakere edilecek 31 bafll›ktan, ilk aç›lacak 7-8 müzakere bafll›¤›
belirlenecek. Genelde ilk aç›lan müzakere bafll›klar› en kolay üstesinden gelinebilecek bafll›klar. Geçmifl tecrübelere
bakt›¤›m›zda Do¤u Avrupa ülkelerinin
hepsinde ayn› bafll›klar›n aç›lm›fl oldu¤u
görülüyor. Her bafll›k için taraflar pozisyon belirliyor. Bizim koydu¤umuz pozisyonun di¤er devletler taraf›ndan da kabul edilmesi gerekiyor. Sonra onlar kendi pozisyonlar›n› koyuyorlar ve böylelikle müzakere devam ediyor. Bu 31 bafll›k
alt›nda müzakere ediliyor. Müzakere sü-

ve mevzuatlar bizi etkiliyor. Stratejik olarak Avrupa Birli¤i gelifliminde A’dan B’ye
kayacak olan politikalarda ben nas›l konumlanmal›y›m? Bu politikalar içerisinde
Türkiye varsa ben nerede olmal›y›m?
Bence bu noktalar çok önemli. Özellikle
bundan bir üç ay önce komisyon bir rapor yay›nlad›; “Geniflleyen Avrupa’n›n
endüstri politikalar›” ad› alt›nda. Raporun
içeri¤inde ciddi olarak endüstrinin Avrupa Birli¤i içinde yeniden konumlanmas›ndan, yeni birli¤e tafl›nmas›ndan bahsediliyor. Bu çerçevede de Avrupa’da yeni
birtak›m oluflumlar var. Ülkelerin oluflturdu¤u özel vergi politikalar› var. Örne¤in
“kurumlar vergisi” ülkeden ülkeye çok
de¤iflkenlik gösteriyor. Bunlar endüstrilerin baflka lokallere kaymas›na sebep oluyor. Bunlar›n bir k›sm› Avrupa’dan tamam›yla gitmesine, bir k›sm›n›n ise Do¤u
Avrupa’ya kaymas›na sebep oluyor. Estonya’da kurumlar vergisi %0 iken Almanya’da %40’lara var›yor, Polonya’da
%19 ve ‹rlanda’da da %12.5 civar›nda. Bu
durum biraz Avrupa’y› ürkütüyor. Özel
sektör bu konular›n bir paket gibi bütününü görerek, kendini buna göre haz›rlamak ve yap›land›rmak zorunda. Bugün
bak›yorsunuz beyaz eflya ve elektronik
sektörlerinde Türk özel sektörü çok iddi-

al› bir profil yap›s›na sahip. Avrupa politikalar›na yön verecek bir güce eriflti. Bu
potansiyel gücü mutlaka kullanmal›.
Özel sektör dedi¤iniz zaman bunu açabilir ve büyütebiliriz.

küresel vizyon

reci öncesinde ve müzakere süreci ile
beraber özel sektörün yeni bir yap›lanma
içerisine girmesi gerekmekte. Özellikle
kurumsal altyap› olarak haz›r olmas› laz›m. Bir kuruluflun öncelikle müzakere
süreci için kendi bünyesi içinde yeniden
yap›lanmas› ve yeni fikir egzersizlerine
yönlenmesi gerekiyor. Özellikle sektörde
Koç Holding gibi güçlü kurulufllar›n bunu kesinlikle yapmas› ve bu konuda lider olarak konumlanmas› gerekiyor. Bir
de flunu anlamak laz›m ki art›k bu yeni
bir yaflam tarz› ve art›k sürekli de bir yaflam tarz› olacak. Özel sektörün tüm haz›rl›klar›n› bu yeni yaflam tarz›na göre
yapmas› gerekiyor. Türkiye’nin “Gümrük
Birli¤i” tecrübesi var. Türk özel sektörü
Gümrük Birli¤i’nde çok baflar›l› bir s›nav
verdi. Mesela otomotiv sektöründe çok
büyük bir baflar› hikâyesi gerçeklefltirdi.
1995 y›llar›nda çok vizyonel ve ak›ll› at›lan ad›mlar, stratejik kararlar ile Türkiye
otomotivdeki baflar›y› yakalad›. Di¤er taraftan baz› sektörlerde bu öngörüyü içeren vizyon yakalanmad›¤› için sektörlerin
birtak›m zorluklar yaflad›¤›n› ve Avrupa’da de¤iflen politikalara ayak uyduramad›¤›n› görüyoruz; tekstil sektörü buna
bir örnek olabilir. Bir de buna ek olarak,
dinamik olarak Avrupa’daki oluflumlar

Son üye olan ülkelere bakt›¤›m›zda bu ülkelerin ekonomisi küçük ama Avrupa’y›
destekleyecek ekonomiler. Türkiye ise Avrupa için bir rakip ekonomi durumunda. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye’nin üyeli¤i Avrupa için ne kadar s›cak?
Rakip ekonomi kavram›na kat›lm›yorum.
Birincisi Türkiye öncelikle avantaj yaratmak zorunda. Örne¤in biraz önce aç›klad›¤›m yat›r›mlar›n kaymas› konusu var.
Burada yat›r›mlar›n Avrupa’n›n içinde
kalmas› önemli. Bence Türkiye’nin de
içinde oldu¤u bir Avrupa’da kalmak da
dahil. Bu, baz› bölgelerin zay›flamas›na
neden oluyor ama bunun için de çok
fazla bir çözüm yok. Baz› alternatif politikalar yarat›l›yor. Örne¤in Almanya’n›n
bir bölgesindeki otomotiv ve mekanik
mühendislik iflgücü do¤uya kaym›fl. Çözüm olarak kayan bu iflgücü ve ifl alanlar›n›n yerine yenilerini yaratm›fllar. Mesela enformasyon teknolojileri veya mikroelektronik alanlar›na girmifller ve bir baflar› hikâyesi yaratm›fllar. Araflt›rmay› tefl-
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vik edici birtak›m tedbirler al›yorlar. Sistemi tekrar döndürüyorlar. Ben Türkiye’den gelebilecek olan sanayi ad›na birtak›m rekabetlerin etkisinin “Gümrük
Birli¤i” ile yafland›¤›n› düflünüyorum. Avrupa için ürkütücü bir yan görmüyorum,
tam tersine Türkiye’nin getirece¤i sanayi
gücünün Avrupa içinde kalmas›n› sa¤layan bir f›rsat olarak görüyorum.
Özel sektörün yan›nda bir de TOBB ya da
TÜS‹AD gibi sivil toplum kurulufllar› da var.
Onlara düflen ev ödevleri nedir?
Müzakere süreci içerisinde onlara çok
büyük bir ifllev düflüyor. Hem TOBB-TÜS‹AD gibi sivil toplum örgütlerine hem
de mesleki örgütlere. Özellikle mesleki
örgütler kendi spesifik alanlar›nda hem
bilgi sahibi hem de kamuoyunu yönlendirebilecek yetenekteler. Müzakerelerde
kamu otoritelerine olan bilgi ak›fl›n›n bu
konulara hakim olanlardan gelmesi çok
önemli; çünkü çok ciddi bir bilgi ak›fl›
olacakt›r. Sivil toplum kurulufllar›n›n ve
mesleki örgütlerin bilgiye ulaflmalar› ve
bunu aktarmalar› için haz›rl›k yapmalar›
gerekiyor. fiirketlerin de bu noktada gerekli olan bilgiyi ve deste¤i vermeleri di¤er bir önemli konu.
‹fl dünyas› ve sanayi dedi¤imizde bunun bir
aya¤›nda da üniversiteler var. E¤itim konusundaki Türkiye’nin performans› AB kriterlerine göre hangi konumda?
Örnekler üzerinden daha net konuflabiliriz. Konuya çok uygun bir örnek 6. Çerçeve Program› olabilir. Bu asl›nda özel
sektörün, üniversitelerin ve baz› konularda kamunun bir araya gelip birtak›m ifller yapabilece¤i bir platformdu. Fakat

Daha önceki bir röportaj›n›zda Türkiye’nin
hedefi 2007 y›l›nda “tam üyelik” demifltiniz. Bugün de hâlâ ayn› görüflte misiniz?
2007-2009 demifltim. Ben bir müzakere
sürecinin 10 y›l sürmesinin zor olaca¤›
görüflündeyim. Ne olacak? Baz› dosyalar
kapanacak sonra tekrar aç›lmas› gerekecek. Bu arada politikalar de¤iflecek.AB’nin ortalama müzakere süresi 3-5
y›l. 15 fiubat 2000 ve 31 Mart 1998’de aç›lan müzakereler 2002 y›l›n›n sonunda
bitti. Hele Türkiye “Gümrük Birli¤i” kadar iddial› bir projeyi ve çok kapsaml›
bölümü tamamlam›fl durumda. Bu çerçeve içinde e¤er siyasi olarak altyap›y› haz›rlayabilirsek 2009 y›l›ndaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine Türkiye’nin üye
olarak girmesi mümkün olabilir; parlamento seçimleriyle üyeli¤in birbirinin
üzerine oturmas› gerekiyor. Tahmin ediyorum ki 2009 iyi bir tarih olabilir. Çünkü Türkiye’nin müzakerelerinin 3-4 seneden uzun sürmesi zor. Türkiye’nin

Türk özel sektörü Gümrük Birli¤i’nde çok baflar›l›
bir s›nav verdi. Mesela otomotiv sektöründe bir
baflar› hikâyesi gerçeklefltirdi. 1994 y›l›nda çok
vizyonel ve ak›ll› at›lan ad›mlar, stratejik kararlar ile
Türkiye otomotivdeki baflar›y› yakalad›
Türkiye bu programda çok baflar›l› olamad›. Sebebi ise bizim böyle bir disipline al›fl›k olmam›za ra¤men, bir proje disiplinine giremememizden kaynaklan›yor. Biraz da tahmin ediyorum ki, yeterince araflt›rmaya, gelifltirmeye ve yarat›c›l›¤a yönelik projelere teflvikin çok fazla
olmamas› da bir baflka etken.
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performans›na çok dikkat etmek laz›m.
Ancak performans›m›z düflük olursa müzakereler zor geçebilir.
Aral›k ay› olumlu geçerse ifl dünyas› bir anda de¤iflecek mi? Ne de¤iflecek?
2005 y›l›na girdi¤imizde bence en büyük
de¤iflim, Türkiye’nin gelecekteki y›llar›-

na yönelik projeksiyonunun netleflmesi
olacak. Türkiye önünü görebilecek. Türkiye’ye yat›r›m yapmak isteyen önünü
görebilecek. Bir önemli konu da özel
sektör kendini yeni bir konuma haz›rlama zorunlulu¤unda kalacak. Yar›n sabah
ne olaca¤›n›, alt› ay sonra ne olaca¤›n›,
befl y›ll›k planda ne olaca¤›n› öngörebilecek bir konuma gelecek.
‹fl dünyas› böyle bir de¤iflime haz›r m›?
Tam anlam›yla bütün olarak haz›r demek
çok zor. Baz› flirketler haz›r, baz›lar› haz›r de¤il. Her kurumun kendi içinde sorgulamas› gereken bir durum. fiimdi
Gümrük Birli¤i alan›na giren sektörler
bunu çok daha kolay yapacaklar. Hizmet
sektörleri daha zorlanacak gibi görünüyor. De¤iflim kesinlikle kaç›n›lmaz. Ve
bir de gücümüzü ortaya koyacak ve tart›flacak Avrupal› platformlar yaratmak zorunlulu¤umuz bulunuyor. Bugün Avrupa’da vergi ile ilgili çok ciddi tart›flmalar
var. Bunlar çok ileriye yönelik projeksiyonlar olsa bile bizim için önemliler. Bu
sene sonunda Güney Amerika ile Avrupa Birli¤i aras›nda dünyan›n en büyük ticaret anlaflmas› yap›lacak. Tüm geliflmelerin Türkiye üzerine izdüflümlerini görmek ve de¤erlendirmek gerekecek.
Hiç istemiyoruz ama Aral›k’taki görüflmeler
olumsuz olursa ne olacak?
Ben Türkiye’nin kesinlikle AB’ye ait oldu¤una inan›yorum. Bu çerçeve içinde
negatif bir sonuç ç›kaca¤›n› da pek tahmin etmiyorum.
Burak Tezcan

KoçSistem Genel Müdürü Gökhan Akça:

“E-dönüflüm Art›k
Yaflayan Bir Süreç”
KoçSistem Genel Müdürü Gökhan Akça, Koç Toplulu¤u’nda yaflanan
e-dönüflümün Türkiye’nin e-dönüflümü için bir örnek oldu¤unu belirtti ve
ekledi: “Art›k baflar› hikâyelerini anlatman›n zaman›”

K

K›sa bir süre önce gerçeklefltirilen CEBIT
Biliflim Eurasia 2004’e paralel olarak KoçSistem’in resmi sponsorlu¤unda Biliflim
Zirvesi gerçeklefltirildi. Zirveyi k›saca de¤erlendirir misiniz?
Her sene düzenledi¤imiz “Türkiye’nin edönüflümü” oturumuna bu sene de geleneksel olarak devam ettik. Bu, sektörde yapt›klar›m›z› ve projelerimizi paylaflma amac›m›zdan kaynaklan›yor. Koç
Holding’in yaflad›¤› e-dönüflüm
tecrübesini Türkiye’ye anlatmay› bir
misyon edindik. Geçen y›l yine baz› baflar› hikâyeleri anlatm›flt›k. Bu
sene yine “e-dönüflüm Türkiye” forumunda örne¤in Kangurum Genel Müdürü Serdar Kafl›kç› konuflma yapt› ve e-dönüflüm içinde yaflananlar› paylaflt›. Mümkün oldu¤u
kadar kat›l›m›m›z› bu çerçevede tutmaya çal›flt›k. Asl›nda bunun da bir
sebebi var; e-dönüflüm art›k pazar›
çok etkilemeye bafllad›. Biz bundan
sonraki süreçte Koç Holding ile yaflanan e-dönüflümün, özellikle devletin ve Türkiye’nin e-dönüflümü
için önemli bir model oldu¤unu düflünüyoruz. Bu sene içinde de hep
bu mesajlar› verdik. Çünkü e-dönüflüm içinde yer alan liderlik, teknoloji, yönetiflim gibi üç dört model,
asl›nda bire bir e-devlette uygulanabilen modeller. Biz asl›nda, her ne
kadar özel sektör örnekleri olsa da
devlette saydaml›k, fleffafl›k, verimlilik hatta devletin rekabetçi olmas›
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ad›na bu modellerin uygulanabilece¤ini
anlat›yoruz. Bunun d›fl›nda yine bu kapsamda baz› baflar› hikâyelerimiz var. ‹flin
fuar k›sm›nda çok fazla yer almama karar› ald›k. Çünkü fuar, daha çok son kullan›c›ya odakl› bir çal›flma. Biz ise kurumsal bir misyonumuz oldu¤una inan›yoruz. Sadece e-devlet stand›nda, iflin
içinde oldu¤umuz birkaç e-dönüflüm ve
e-devlet projesini sunuyoruz.

E-dönüflüm, e-devlet için çok iyi bir model.
Buradan ç›kan deneyimler ›fl›¤›nda ne söyleyebiliriz? Bugüne kadar at›lan ad›mlar
yeterli mi?
Asl›nda e-devlet süreci uzun zaman önce bafllad›. Bizim bu deneyimleri anlatma ihtiyac›m›z bunun biraz daha yap›sal
bir flekilde yap›lmas› amac›ndan kaynaklan›yor. Yani bizim yaflad›¤›m›z süreçte
hedeflerimiz, “yol haritam›z”, hedeflere
ulaflmak için koydu¤umuz ara hedefleri ve nihai hedefleri baflta belirleme yöntemlerimiz bize göre edevletin önemli bir ad›m›. Çünkü
devlette kâr-maliyet amac› yoktur.
Biz dedik ki; nas›l bir flirketin kâr
hedefi varsa, devlet de bir projeye
bafllarken nihai hedefini baflta ortaya koymal›. Devlette projeler çok
uzun sürdü¤ü için k›sa kazan›mlar›
olan ve kazan›mlar› bafltan saptanm›fl baz› projeler olursa, “Nereden
yola ç›kt›k, nereye geldik ve asl›nda amaçlad›¤›m›z› elde ettik mi?”
gibi sorulara cevap bulabilmeli ki
ikinci ya da üçüncü projelere ihtiyaç duysun. ‹yi örneklere her zaman ihtiyaç var. E¤er bu k›sa vadede iyi örnekler kamuyla paylafl›l›rsa
di¤er kamu kurulufllar›n›n bunu
yapmas› daha kolaylaflacakt›r. Bir
di¤eri de biz bunu Koç Holding
içinde yapt›k. Koç Holding’de
100’e yak›n flirket var. Bu flirketlerin
asl›nda bir hedefi var: Koç Holding’i baflar›ya ulaflt›rmak. Burada

da ayn› fley söz konusu. Kamu kurulufllar›n›n her birinin bu e-devlet sürecini
baflar›yla yapmas› asl›nda Türkiye’nin bir
toplum olarak daha refaha ulaflmas›n›
sa¤layacakt›r. Bu yüzden projelerin
münferit projeler olmas› yerine genelde
fayda sa¤layan, çok amaçl› projeler olmas›n›n iyi bir tecrübe oldu¤unu düflünüyoruz.

KoçSistem’in 2005 y›l› projeleri neler?
2001 krizinden bugüne bilgisayar pazar›
beklendi¤i gibi büyümüyor. Pazardaki
büyüme hep belirli segmentlerde karfl›m›za ç›k›yor. 2004 y›l›na bakt›¤›m›zda
hâlâ ciddi bir büyüme görmedik. Birinci
çeyrek oldukça iyi geçti. Geçti¤imiz y›l
bast›r›lm›fl bir talep vard›, o talep y›l›n ilk
aylar›nda gündeme geldi. Sektörel s›k›nt›lardan do¤an zorluklar talepleri bast›rd›
ve beklenen büyüme bence gerçekleflmedi. 2004 y›l› biterken en az›ndan Türkiye için önemli bir iki projenin bafllamas›n›n önümüzdeki y›llar için ciddi potansiyel oluflturaca¤›n› düflünüyorum.
KoçSistem biliflim sektöründeki en büyük
sistem entegratörü. KoçSistem’in yaz›l›m
alan›nda da projeleri var m›?
Savunma sanayi bizim için çok önemli
bir sektör. Uzmanl›k gerektiren ve uzun
vadeli projeler. Önemli bir ihale yap›ld›,
imzalamak üzereyiz. Bunun yan›nda çok

amaçl› yaz›l›m projeleri gelifltirmeye bafllad›k. Otomotivde, perakende sektöründe ve özellikle mobil uygulamalarda çok
önemli projeleri y›l sonu itibariyle bitirip
önümüzdeki sene kullan›ma açmay›
amaçl›yoruz. Ciddi ilerleme kaydettik.
Önümüzdeki sene bu anlamda bizim
için çok keyifli bir y›l olacak.
Koç Sistem’in uzun y›llard›r süren “Çatalhöyük Kaz›lar›”, “Cumhuriyet’e Kanat Gerenler” belgeseli gibi sosyal sorumluluk
projeleri var. Bu tür faaliyetler sürecek mi?
Bu faaliyetlerden de ciddi keyif al›yoruz.
Örne¤in bu y›l içinde Platin dergisinin açt›¤› bir yar›flmada sosyal sorumluluk ödülü ald›k. Bu ödül, yap›lan bir sosyal sorumluluk projesine teknoloji deste¤iydi.
Ödülü al›rken ben flunu söyledim: “Biz
mutlaka TEMA gibi sosyal sorumlulu¤u
olan tüm projelerde yer alaca¤›z.” Özellikle e¤itim alan›nda baz› ödüllerimiz var.
En az bir ya da iki sosyal sorumluluk projesinin içinde olmaya özen gösteriyoruz.
E¤itim bunun önemli bir taraf›. Örne¤in
Vehbi Koç Vakf› ‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun altyap›s› da Koç Bilgi Grubu taraf›ndan sa¤land›. Bu projeden biraz bahseder
misiniz?
‹negöl bence çok önemli ve keyif ald›¤›m›z bir proje. Koç ad›n› tafl›mas› nedeniyle önemli ve de¤erli bir proje bizim
için. Bu anlamda, okulda yap›lan çal›fl-

malar› ortalama 3-4 ayda bir okulun bilgisayar ö¤retmeni Nevin Oktay ile görüflüyoruz. Bu deneyimi paylaflmas› için
Migros’u ve sponsor oldu¤umuz firmay›
da davet ettik, kendilerine neler yap›labilece¤ini anlatt›k. Bir yandan her fleyi
devletten beklersiniz ama bir yandan da
yapmak istediklerinizi yapacak yöntemleriniz var. Biz, tüm Türkiye’ye e¤itim
anlam›nda ba¤›fllarla hizmet veremeyiz.
Biz örne¤in, son dört y›ld›r yapt›¤›m›z bir
çal›flmayla, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n köy
okullar› projesinde da¤›t›lm›fl bilgisayarlar›n verimli kullan›lmas› için ders kitaplar›n›n elektronik ortamda sa¤lanmas›
için yat›r›m yapt›k. Türkçe, matematik,
zekâ oyunlar› gibi ders kitaplar›n› müfredata uygun olarak animasyonlarla ö¤retici flekilde haz›rlad›k. Bak›ld›¤› zaman
bunlar ticari bir yat›r›m olsa bile hepimizin çocu¤u var ve biz e¤itimin ça¤dafl flekillerde yap›lmas› için çaba gösteriyoruz.
Bu çal›flmalar›m›z önümüzdeki y›llarda
da devam edecek. fiimdi bir yaflayan
portal projesi var. Soru bankalar›, ö¤renciler için yard›mc› ders kitaplar›, ö¤retmenler için hizmet içi e¤itimler olacak.
Bu konuda TÜB‹TAK’tan destek ald›k.
E¤itimin bahsetti¤imiz e-devlet içinde en
önemli k›s›m oldu¤unu düflünüyoruz.
Bu giriflimlerin içinde hem ticari bir flirket olarak yer almak hem de ülkenin bir
yaflayan› olarak neler yap›labilece¤ini ortaya koymak istiyoruz.

küresel vizyon

Türkiye’nin biliflim alan›ndaki belki de en
büyük engeli bilgisayar ve internet penetrasyonunun son derece düflük olmas›. Bu
engelin ortadan kald›r›lmas› için neler yap›lmal›?
Ben bu konuda biraz farkl› düflünüyorum ve bu konuyu çok da ciddi bir engel olarak görmüyorum. Bugün Türkiye’de her eve internet ba¤lasan›z bile ne
yap›labilir? Siz e¤er günlük hayatta karfl›laflt›¤›n›z, sürekli olarak u¤raflmak zorunda kald›¤›n›z bürokrasiyi ya da herhangi
bir ifllemi internet üzerinden yapamad›¤›n›z, kimi bilgileri sorgulayamad›¤›n›z
sürece, evlere ba¤lanan internet bu ba¤lamda çok önemli bir yer tutmuyor. Biz
önce vatandafl› son kullan›c› gibi görüp
“Neler verebiliyoruz?” diye düflündü¤ümüzde, bunu planlamak gerekiyor. Teknoloji bunun bir boyutu ama asla amaç
de¤il. Her eve internet ba¤lamak iflin bir
boyutu ama ön flart› de¤ildir.
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Otokar’›n
Y›ld›z› Parl›yor
ay›n gündemi

Minibüsleriyle yollarda bir efsane haline gelen Otokar, son dönemlerde
yapt›¤› at›l›mlarla askeri araçlar ve ticari araçlarda da zirveye yükseldi.
Otokar’›n faaliyetlerini Genel Müdür Kudret Önen ile konufltuk

2

2004 otomotiv sektörü aç›s›ndan son derece iyi bir y›l oldu. Bu y›l› Otokar cephesinden de¤erlendirir misiniz?
Otokar aç›s›ndan 2003 y›l› iyi bir y›ld›
ama 2004 tüm otomotiv sektörü için iyi
bafllad›, h›zl› bir ç›k›fl oldu. Otokar için
de iyi bir y›l oluyor. Neredeyse 2003 y›l›n›n tümünü 2004’ün ilk alt› ay›na s›¤d›rd›k. ‹lk alt› ayda 139.7 trilyonluk bir
ciromuz ve 12.1 trilyonluk kâr›m›z var.
Bu finansal neticelerin d›fl›nda Otokar’›n
ilk alt› ay› yo¤un geçti. Sultan otobüslerimizin lüks modelinin lansman›n› yapt›k. Özellikle bu araç ve Sultan standart
modelleriyle Kamil Koç, Varan gibi
ana tafl›y›c›lara filo sat›fllar›m›z gerçekleflti. Bir buçuk y›ll›k bir model için bu
çok baflar›l› bir durum. Fruehauf birleflmesinden sonra Otokar art›k bir treylerci de oldu. Bu y›l, RODER ile bir anlaflma yap›ld› ve en çok bizden treyler almaya karar verdiler. Bu da bizim için
2004’ün önemli olaylar›ndan bir tanesiydi. Di¤er yandan bu y›l ITAF’a, Ticari
Araçlar Fuar›’na kat›ld›k, çok iyi geçti.
Fransa’da her iki y›lda bir yap›lan, sadece Avrupa’n›n de¤il dünyan›n en büyük
askeri fuar› olan Eurosatory’ye z›rhl›
araçlar›m›zla kat›ld›k. Bu da gayet baflar›l› bir fuard›. Son olarak da önemli ve
Türk otomotiv sanayii için güzel bir
aç›klamada bulunduk; dedik ki, “Otokar’da daha büyük, yeni Ar-Ge yarat›yoruz, yeni test imkân› aç›yoruz”. Yani ilk
alt› ay çok dolu dolu geçti bizim için.
Ürün gam›nda hangi tür araçlar var?
Otokar ürünlerini üç ana grupta toplamak laz›m. Her ne kadar treyler ile otobüsler ticari araç ad› alt›nda toplan›yor-
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sa da ben ay›rmak ihtiyac› duyuyorum.
Bizim geleneksel ana ürünlerimiz ticari
araçlar, toplu tafl›mac›l›k araçlar›. Otokar
k›rk y›ld›r otobüs ve minibüs üretiyor.
Onun yan›nda, 1980’li y›llarda bafllatt›¤›m›z askeri araç imalat› var. Land Rover
ile bafllayan askeri araç imalat›m›z daha
sonra z›rhl› araçlara kadar geniflledi. O
da bizim için bir ana ürün gam› oldu.
Gene, 2002 y›l› sonunda birleflmeyle ald›¤›m›z treyler imalat› var. Treyler imalat› da gayet genifl ürün yelpazesi olan,
tankerden kuru yük treylerine kadar her
çeflit tafl›mac›l›¤› yapabilen, çok de¤iflik

k›s›mlara hitap eden çok heyecanl› bir
ürün gam›.
Üç ana bafll›kta toplad›n›z ama gene de
amiral gemisi minibüs, de¤il mi?
Tabii. Minibüs bir efsane asl›nda. Hiç
unutmuyorum, bir gün rakip firmalardan arkadafllar, “Biz art›k sizin minibüse
karfl› bir fley yapam›yoruz” dediler. Araflt›rmalar yapm›fllar, videolar çekmifller.
Minibüs flöförlerine uçak verseler, “Hay›r uçak istemem ben minibüsümü isterim” diyormufl. Hakikaten efsane bir
araç. Asl›nda y›llara göre de Otokar’› ta-

Otokar’›n Adapazar›’ndaki fabrikas›

fl›yan ürünler de¤ifliyor. Minibüs Otokar’›n belkemi¤i, bundan vazgeçemeyiz.
Fakat Otokar ticari araçta oldu¤u kadar
askeri araçta da çok baflar›l›. Bugün, Ankara’daki çevrelere sorsan›z Otokar’›n
ana ürünleri askeri araçlar; ‹stanbul’a
sorsan›z minibüs derler.

S›rr› ne Otokar minibüslerinin?
S›rr› üründen çok bizde yat›yor. Bizim
yönetim fleklimizde ve müflteriye yaklafl›m›m›zda yat›yor. Önemli olan insanlara istedi¤ini vermek. Biz y›lda yüz bin
tane de¤il topu topu üç bin, befl bin tane araba yap›yoruz, o zaman bizim
müflterilerimiz çok özel oluyor; her bir
pazar segmentiyle ilgilenebiliyoruz, sorabiliyoruz, “Ne istiyorsunuz, sizin problemleriniz neler?” diye. Bu ilgiyi hiç kimseden görmüyorlar. Hakikaten sorduklar›m›za ald›¤›m›z cevaplardan hareket
ediyoruz, araba da de¤ifliyor ona göre.
Böyle olunca da kimsenin yenemeyece¤i bir ürün ç›k›yor ortaya. Araçlar›n s›rr›,
çok dayan›kl› olmas›.
Peki, askeri araçlardan bahsettiniz. O
alanda çok taze geliflmeler var. K›sa bir
süre önce yerli tank tasar›m› projesi imzaland›. Bundan biraz bahseder misiniz?
Otokar askeri alanda 1987’den beri çal›fl›yor. Land Rover ile bafllad›k, daha sonra ihtiyaçlar paralelinde z›rhl› araçlara
geçtik. Z›rhl› araçlarda da ülkede
1500’ün üzerinde imalat ile bir rekor k›rd›k. Bütün bunlar kendi dizayn›m›z›

yapmaya, özgün tasar›mlara gitmemize
imkân verdi. Buradan hareketle askeri
ifllerdeki baflar›m›za, 1999 y›l›nda ihaleye ç›kan tank projesine teklif vermekle
devam ettik. Pek çok ülke taraf›ndan da
kullan›lan en baflar›l› tanklardan birini
teklif ettik; çok baflar›l› sonuçlanan testlerden geçti. Ancak al›m metodolojisinde ve uygulamada baz› de¤ifliklikler
yapmaya ihtiyaç duyuldu¤u belirtilerek
al›m iptal edildi ve neticede denildi ki,
“ülkenin tanka ihtiyac› varsa, biz de
böyle bir ihaleye ç›kt›ksa ve baz› eksiklikler var ise, bafltan bafllayal›m; ordumuz bize tank ihtiyac›n› bildirsin, biz de
bir flirket grubuyla çal›flarak, bu ifli tam
olarak nas›l yapmam›z laz›m, teknolojiyi
biz mi yarataca¤›z, hangi teknoloji nereden al›nacak, gayet detayl› bir flekilde
konuya yaklaflal›m, bunu bir fizibilite

haline sokal›m”. Bu konuda da üç tane
flirket seçip, o üç flirkete, “gelin masaya
oturun, beraber el s›k›fl›n, bize bunu yap›n” dediler, biz de yapt›k. Türkiye’de
ilk defa örne¤i olan bir geliflme ve bu
gruptan bir flirket olmak çok gurur verici. Bunu yapabilecek bir flirket olarak
seçilmek büyük bir baflar›. Alt› ile sekiz
ay aras›nda sürecek çal›flman›n neticesinde, “tank› nas›l yapar›z, hangi metodolojilerle bunu uygulayaca¤›z, maliyeti
en etkin flekilde nas›l yapabiliriz?”, bunlar›n cevaplar› ç›kacak.

ay›n gündemi

Minibüste pazar pay› ne kadar?
Bugün %80’lerin üzerinde bir pazar pay›m›z var.

Genifl bir ürün yelpazesi içinde elbette ihracat da önemli bir yer tutuyor. Otokar’›n
ihracat›ndan bahsedebilir misiniz?
Otokar’›n geleneksel olarak askeri araçlardaki iç pazardaki baflar›s›ndan sonra
’90’l› y›llar› takip eden zamanda biz askeri araç ihracat›na bafllad›k ve Otokar’›n geleneksel pazarlar› olufltu. Hem
Land Rover Defender araçlar› hem de
z›rhl› araçlarda belli bir tempoda ihracat›m›z› sürdürüyoruz. Bugüne kadar 20
bin tane Land Rover Defender ürettik,
bunlar›n 4500 tanesini ihraç ettik; ki bu
askeri araçlarda dünya çap›nda bir rekordur. 1500 tane üretti¤imiz z›rhl› araçlar›n da 250 tanesini ihraç ettik. DPT’den
“ilk defa Türkiye’den z›rhl› araç ihraç
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eden flirket” ödülümüz var. Bu tempo
ayn› flekilde devam ediyor.

ay›n gündemi

Daha çok hangi ülkeler?
Askeri araçlarda Kuzey Afrika ülkeleri
ve Ortado¤u ülkeleri var. Otobüslerde
ise direkt Avrupa’y› hedefliyoruz. Di¤er
yerlerde fiyat karmaflas› var; fiyatlar ve
kâr marjlar› çok düflük. Avrupa ise çok
daha çekici geliyor. Eylül ay›nda Hannover’de ticari araçlar fuar›na kat›laca¤›z,
orada bir Avrupa pazar›n›n ilk nefesini
tatmaya bafllayaca¤›z.
Küçük otobüste de k›sa sürede ciddi baflar› elde edildi. Nedir bu baflar›n›n alt›nda
yatan?
Küçük otobüs pazar›na bakarsak, yani
23, 25, 29 kiflilik pazara bakarsak, orada
görülen ürünlerin ço¤unun hafif kamyon flasisi üzerine yap›ld›¤›n› görürüz.
Biz otobüsçü oldu¤umuz için arac›m›z›
s›f›rdan her fleyiyle küçük otobüs olarak
bakt›k ve her fleyiyle öyle dizayn ettik.
Bu nedenle bizim arabam›z›n konforu,
yol tutuflu, direksiyon hakimiyeti di¤erlerinden çok farkl› oldu. Sultan bir kamyon ya da hafif ticari araç flasisi üzerine
yap›lmam›fl, otobüs flasisi olarak dizayn
edilmifl bir araç oldu.
Son y›llarda Türkiye’de otomotiv sektöründe ciddi bir hareketlenme var. Otokar aç›s›ndan da iyi geçen bir 2003, çok daha iyi
geçen bir 2004 var. 2005 nas›l geçecek?
2004’te çok ciddi bir büyüme var. Bunun 2005’te devam etmesi imkâns›z;
çünkü o zaman, hatal› bir fley var demektir. Bu nedenle 2005’in 2004’e göre
daha ›l›ml›, onun devam› bir y›l olaca¤›n› tahmin ediyorum. Böyle de olmas› laz›m, yoksa sürdürülebilir büyümeyi gerçeklefltiremeyiz, düflüfl bafllar. Otokar
aç›s›ndan flu anda, adetlerde bakt›¤›n›zda göreceksiniz, cironun büyük bir k›sm› ticari araçlardan olufluyor. Eskiden
cironun yüzde ellisinden fazlas› askeri
araçlard›, flimdi askeri araçlar yüzde yirmiler civar›nda. Savunma sanayiinde devaml› bir pazar yoktur; bazen ihale vard›r, bazen yoktur. Savunma ürünleri sat›fl›nda nispeten durgun geçen bir dönemin arkas›ndan muhakkak baflar›l› bir
dönem gelir. Onun beklentisi içindeyiz.
E¤er 2004’te girdi¤imiz ihalelerde pozitif
geliflmeler olursa, Otokar için ticari araç-
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Otokar’› bugüne
getiren esas›nda Ar-Ge
çal›flmalar›, Ar-Ge’deki
gücü ve kendine özgü,
ülke flartlar›na veya
herhangi bir pazar›n
ihtiyaçlar›na göre arac›
istedi¤i flekilde, “ben
böyle istiyorum, böyle
yapaca¤›m” diyerek
yapabilmesi

için tüm araflt›rma-gelifltirmenin test k›sm›n› ve prototipleme k›sm›n› ayr› bir bina, ayr› bir merkez haline getirme karar› ald›k. Bu y›l sonunda, 1200 metrekarelik yeni Ar-Ge merkezimiz devreye girecek. Burada Türkiye’nin en büyük
hidrolik yol simülatörü bulunacak. 13
tona kadar otobüs veya kamyonlar denenebilecek, yani yolu canland›racak,
araç yolda gidiyormufl gibi testini çok k›sa sürede yapabilece¤iz. Bu, Otokar’a
yeni ürünleri çok k›sa sürede devreye
sokma imkan› kazand›racak.

larda iyi bir y›l›n üzerine askeri araçlarda çok daha iyi bir y›l olabilir.

Land Rover üretimi devam ediyor mu?
Ediyor. Eski h›z›n› kaybetti ancak, biz
flimdiye kadar 20 bin tane Land Rover
Defender ürettik. Askeri araçlarda
ABD’den sonra dünyada böyle bir üretim rakam› yok.

Böylesi bir baflar›da elbette Ar-Ge’nin büyük bir önemi var. Otokar’›n Ar-Ge çal›flmalar› ne durumda?
Otokar’› bugüne getiren esas›nda Ar-Ge
çal›flmalar›, Ar-Ge’deki gücü ve kendine
özgü, ülke flartlar›na veya herhangi bir
pazar›n ihtiyaçlar›na göre arac› istedi¤i
flekilde, “Ben böyle istiyorum, böyle yapaca¤›m” diyerek yapabilmesi. Bugün
teknoloji yaratan firmalarda, özellikle
otomotivde, araflt›rma-gelifltirmedeki dizaynda kullan›lan bilgisayar ekran› say›s›na bakarlar; bunlar çok ciddi ve çok
pahal› bilgisayar programlar› kullanan
mühendislik imkânlar›d›r. Bugün Otokar’da bu teknolojiyi kullanabilen hem
50’nin üzerinde arkadafl›m›z, hem de
imkân›m›z var. Bunun devam› olarak
da, uygulaman›n kontrolü, test edilmesi,
do¤runun bulunmas› ve bir an önce
imalata aktar›lmas›nda ise vakit kay›plar› söz konusu; bunu daha aza indirmek

Ama çok fazla bilinmiyor galiba de¤il mi,
Otokar’›n Land Rover üretti¤i?
Evet, öyle; kullan›labilirlik aç›s›ndan arac›n basit olmas› gerekiyor; yani askeri
araçlar›n basit ve arazide tamir edilebilir
olmas› laz›m, fazla lüks olmamas› gerekiyor. Bu yüzden bizim piyasa sat›fllar›m›z çok az ve tan›t›m hedefimiz yok.
Ancak tan›t›m eksikli¤i ticari olarak bakt›¤›n›zda o kadar da önemli bir eksiklik
de¤il. Land Rover Defender asl›nda çok
önemli bir araç. Ülkenin savunmas›nda
çok ciddi roller yükleniyor. fiu anda Türkiye içinde 15 bin tane var. Bu, savunma sanayiindeki baflar›m›z›n en güzel
örneklerinden biri. Land Rover Defender’lar›n yan›nda Otokar, minibüsten
küçük otobüse, treylerden z›rhl› araçlara
kadar birbirinden farkl› bir çok nifl pazarda üstün performans sergiliyor ve bu
da Otokar’›n baflar›s›n› ve büyümesini
sürekli k›l›yor.

Koç Toplulu¤u’ndan
E-Dönüflüm Dersi
Resmi sponsorlu¤unu KoçSistem’in üstlendi¤i Biliflim Zirvesi kapsam›nda
gerçeklefltirilen ve yine KoçSistem’in ev sahipli¤i yapt›¤› “Türkiye’nin e-dönüflümü”
forumunda, Koç Toplulu¤u uzun süredir üzerinde çal›flt›¤› sistemle ilgili
deneyimlerini paylaflt›

Soldan sa¤a: Ö¤renci Kutluhan Oral, Gazeteci Emil Edip Öymen, Vehbi Koç
‹lkö¤retim Okulu Bilgisayar Ö¤retmeni Nevin Oktay ve Ifl›k Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. S›dd›k Yarman.

Migros Türk Kangurum
Genel Müdürü Serdar
Kafl›kç›.

E-insan Avrupa Kap›s›nda

ay›n gündemi

S›cak yaz günlerini geride b›rakan ‹stanbul’un gündem maddesini bir süredir teknoloji oluflturuyor. Avrasya’n›n en büyük bilgi teknolojileri fuar› CeBIT’in yan› s›ra 31 A¤ustos-2 Eylül tarihleri aras›nda Lütfi K›rdar Kültür ve Kongre Saray›’nda bir baflka
etkinlik, “Biliflim Zirvesi 04” düzenlendi. KoçSistem’in ana
sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen zirvenin son gününde yine
KoçSistem’in ev sahipli¤i yapt›¤› “Türkiye’nin e-dönüflümü” forumunda, kamu ve özel sektörden temsilciler konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini ifladamlar› ile bas›n mensuplar›na aktard›.
E-dönüflümün temelinde bar›nd›rd›¤› verimlili¤i art›rma faydas›
sebebiyle, özel sektör kadar devlet kurulufllar› da sistemlerini
adapte etmek için büyük çaba sarf ediyor. Sistem üzerinde üç
y›ld›r ciddi çal›flmalar yürüten Koç Toplulu¤u hem özel kurulufllar›n hem de kamu kurulufllar›n›n gözünde bu aç›dan önemli bir örnek oluflturuyor. Bu sorumlulu¤unun bilinciyle Topluluk’ta önemli örnekler oluflturan projelerden Migros Türk ve
Vehbi Koç Vakf› ‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu zirvede sistemle ilgili deneyimlerini ve kazan›mlar›n› anlatt›.
Migros Türk Kangurum Genel Müdürü Serdar Kafl›kç›, forumun “e-flirket” oturumunda yapt›¤› konuflmas›nda, ilk pos makinesinden elektronik ticarete kadar Migros’un sektörde birçok
ilke imza att›¤›n›n alt›n› çizdi ve e-dönüflüm projelerine örnek
olarak “kangurum.com.tr” sitesi ile 1997 y›l›ndan beri uygulanmakta olan veritaban› uygulamas›n› gösterdi. Bu veritaban› sayesinde ma¤azalardaki her bir ürünün sat›fl ve stoklar›n›n gün
baz›nda kontrol edilebildi¤ini ifade eden Kafl›kç›, günde yaklafl›k 400 bin kifliye 25 binden fazla sat›fl yapan ve 6 bin kiflinin
çal›flt›¤› Migros’ta verilerin ak›c› bir flekilde toplanmas›n› sa¤laman›n çok önemli oldu¤unu söyledi. Bilgileri zaman›nda, do¤ru kanallarla do¤ru kiflilere ulaflt›rman›n ifllerin verimlili¤ini art›rd›¤›n› da belirten Migros Türk Kangurum Genel Müdürü Serdar
Kafl›kç›, konuflmas›nda e-dönüflümün önemini vurgulad›.
Forumun e-insan oturumunda bir di¤er baflar› örne¤ini ise “e-insan” alan›nda VKV ‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu Bilgisayar Ö¤retmeni Nevin Oktay verdi.

Nevin Oktay, VKV ‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun bir özel
okul olmad›¤›n› belirterek bafllad›¤› konuflmas›nda, “Biz flansl›
okullardan birisiyiz. Bu flans›m›z› daha fazla art›rma çabas› içerisine girince bütün okul olarak ‘e-insan’ oluverdik. Milli E¤itim’in müfredat›na göre bilgisayar dersi ilkokul 4. s›n›fta bafll›yor.
Bizim okulumuzda ise ana s›n›flar›m›zda dahi teknoloji kullan›l›r durumda. Çal›flman›n neticelerini güzel sonuçlarla elde edince daha fazlas›na yöneldik. Koç.net’in süresiz internet deste¤i ile
kap›lar›m›z› dünyaya açt›k. ‘E-insan’ olduktan sonra okulumuzu
s›n›rlar›n›n d›fl›na, Avrupa’ya kadar tafl›d›k” dedi. Koç Toplulu¤u, DemirDöküm ve Koç Bilgi Grubu’nun desteklerinin yan›
s›ra Koç Toplulu¤u Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç’un da okula olan yak›n ilgisinin güçlerine güç katt›¤›n› ve böylece pek çok
projeyi gerçeklefltirme olana¤› bulduklar›n› belirten Oktay, Avrupa’da baflar›l› olduklar› projelere de de¤indi. Bu konuda kimi
sorunlar yafland›¤›n› belirten Oktay, “Socrates Projesi’ne dahil
olmak için Devlet Planlama Teflkilat›’na baflvurdu¤umuzda ald›¤›m›z cevap bizi çok üzdü: ‘Ülke olarak biz henüz bu projeye
resmen dahil olmad›k, size sponsor olamay›z, gidemezsiniz’.
‘Gidemezsiniz’ demelerine ra¤men Koç Toplulu¤u’nun
deste¤i ile projeye kat›ld›k. Avrupa üçüncülü¤ünün ard›ndan aç›lan kap›lar bizi Socrates Program› kapsam›nda
‘Comenius 1’ okul ortakl›¤› projesine götürdü. Türkiye
henüz Avrupa Birli¤i’ne girmemiflken, Socrates Program›’na resmen dahil olmam›flken, biz bayra¤›m›z› Avrupa
ülkesi Finlandiya’da dalgaland›rd›k” dedi.
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Sevgi Gönül
Sayg›yla an›yoruz

(Soldan sa¤a) Sevgi Gönül, Semahat Arsel, Rahmi M. Koç ve Suna K›raç, Ankara Keçiören’deki ba¤evinin merdivenlerinde (27 Eylül 1994).

Bir Y›l Oldu...

S

“Sevgi’ci¤im, çocuklu¤undan beri bizlerden de¤ifliktin. Daha otonom, daha
cesurdun. Ben seni eksantrik, sen de beni fazla klasik bulurdun. Gene de çok
iyi anlafl›r, gönülden seviflirdik. P›r›l p›r›l bir kiflili¤in vard›. Her yönü ayr›
parlayan prizmalara benzetirdim seni.
‹çin neyse d›fl›n da oydu. Her güzelli¤e,
sanata, müzi¤e hevesin çocuklu¤undan beri mevcuttu. Elin becerikliydi.
Kaliteye merakl›yd›n. Kaliteli insanlara bay›l›r, eflyan›n en kalitelisini al›r,
kaliteli ifl yapmaya çal›fl›rd›n. Yeniliklere daima aç›k, ö¤renmeye, araflt›rmaya merakl›yd›n. Nitekim, son nefesine
kadar ömrün ö¤renmekle ve olaylar›
incelemekle geçti. ‹yi bir ö¤renci oldun.
Hayat›n› dolu dolu yaflad›n.”
Sevgi Gönül’ün vefat›ndan k›sa bir süre sonra yay›nlanan “Sevgi’nin Diviti”
adl› kitab›n giriflinde Semahat Arsel iflte böyle sesleniyordu Sevgi Gönül’e;
yaflam›n› sanata, kültüre, farkl› faaliyetlere adam›fl biricik kardefline. Rahmi
M. Koç ise bu çok yönlülü¤e parmak
bas›yordu ayn› sayfalarda: “Ailemizin
baz› geleneklerini sen de¤iflime u¤ratt›n. Partiye girdin, belediye meclis üyesi oldun, gazetede yaz› yazmaya baflla-

d›n. O kadar güzel içini döküyor ve samimi yaz›yordun ki, okurlar›n her
hafta yaz›n› merakla ve heyecanla
bekliyorlard›. Di¤er taraftan senin sal›
gününden itibaren, gelecek pazar neler yazaca¤›n›n stresini yaflad›¤›n› biliyorum. Evvel Allah, mevzu bak›m›ndan hiç s›k›nt› çekmedin.”

Seçkin Bir Sanat Tutkusu
Sevgi Gönül küçük yafllardan beri annesi Sadberk Han›m’a çok düflkündü. El
iflleri ve el sanatlar›na olan tutkusu Sevgi Gönül’e adeta annesi Sadberk Han›m’dan miras kalm›flt›. Sevgi Gönül,
Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nin kurulmas›nda büyük pay sahibi
olmufltu.

“Dodo Keflke Hayatta Olsayd›...”
Sevgi Gönül’ün kültür ve sanatla ilgili
çal›flmalar› sadece Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi ile s›n›rl› kalmaz.
Türk kültürü ve sanat› için yapt›¤› çal›flmalar›n›n yan›nda Sevgi Gönül, sosyal
yaflamda da birçok projede aktif olarak
yer ald›. Sevgi Gönül, Geyre Vakf›’n›n
Ayd›n’da bulunan tarihi Afrodisias kentinin kaz› çal›flmalar› için düzenledi¤i or-

ganizasyonlar ile gelir kaynaklar› yaratm›flt›. 1993’te, bir dönem siyasetle ilgisi
sonucunda ANAP’a üye oldu. Türk Nümismatik Derne¤i Baflkanl›¤›, Befliktafl
Belediyesi Encümen Üyeli¤i görevlerinde bulundu. 16 Kas›m 2001’de Koç Üniversitesi’nde Sevgi Gönül Oditoryumu’nu açt›. Bu yap› 370 kifli kapasiteli,
geliflmifl bir audio-visual sisteme sahip
modern bir tesisti ve sosyal yönü yüksek
ö¤rencilerin yetiflmesini istiyordu.
2001 Haziran’›ndan itibaren Hürriyet gazetesinde “Sevgi’nin Diviti” isimli köfle
yaz›lar›na bafllad›. Son köfle yaz›s› (20
Temmuz 2003), kendisinden iki ay kadar önce vefat eden efli Erdo¤an Gönül
içindi. “Dodo keflke hayatta olsayd› ve
bu yaz›m› okuyabilseydi” bafll›kl› bu yaz›yla sanki hem efline hem de köfle yaz›lar›na veda ediyordu.
13 Eylül 2003 günü, henüz 65 yafl›ndayken bu dünyadaki ›fl›¤›n› söndürdü.
Yaflam› boyunca kültürü ve sanat› bir
yaflam tarz› haline getiren Sevgi Gönül,
kuflku yok ki arkas›nda pek çok güzellik b›rakt›. Bugünden gelece¤e tafl›nacak olan koleksiyonlar› Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde yaflayacak.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül aram›zdan ayr›lal› bir y›l
oldu. Hayat›n› kültüre ve sanata adayan Sevgi Gönül, geçti¤imiz y›l,
12 Eylül 2003’te aram›zdan ayr›lm›flt›
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Sevgi Gönül’ün
Kaleminden...
De¤iflik ilgi alanlar› olan Sevgi Gönül, bu birikimini Hürriyet
gazetesindeki “Sevgi’nin Diviti” köflesinde yaz›ya dönüfltürmüfltü.
‹flte bu köfleden, Sevgi Gönül’ün kaleminden kimi sat›rbafllar›
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Evlendi¤imde 23 yafl›ndayd›m. ‹nsano¤lu her zaman birbirinden
bir fleyler ö¤renir. Ben kocamdan her zaman zarafeti ö¤rendim.
Hakiki bir beyefendi idi. Yaln›z bana de¤il, bütün ev halk›na fevkalade sevecendi ve hep yüzü gülerdi. Be¤enmedi¤i bir durumu
dahi gülerek tenkit ederdi. Doktorlar›, art›k son derece s›k›nt›
çekti¤ini söyledikleri günlerde bile hep yüzü gülüyordu ve doktorlar ‘‘Ne harika hasta’’ diyorlard›.
20 Temmuz 2003
Televizyonlarda dinliyorum, baz› söyleflilerde ‘Hobiniz nedir?’ diye soruldu¤unda 'Kitap okumak' cevab› veriliyor ve benim çok
garibime gidiyor. Zira bana göre insanlar okumakla zaten mükelleftir. Herkes kendi merak›na göre bir fleyler okumal›d›r. ‹flte bizim gibi az okuyan bir ülkede kitap okumak hobi olmaktad›r.
13 Temmuz 2003
Disiplin, zekâ, beceriklilik ve orijinallik, tarz sahibi olman›n çekirdekleridir. Her güzel giyinen, her iyi ev sahibeli¤i yapan, evi
fl›k ve güzel mobilyalarla döflenmifl kad›n›n tarz› yoktur. Bu tarz
dedi¤imiz fley insan›n içinde ya vard›r ya yoktur. Tarz› olan han›mlar›n meflhur olmalar›na sebep biraz da medyad›r. Bu han›mlar›n baz›lar›n›n medyayla aras› çok iyidir, baz›lar›n›n ise fena,
ama her fleye ra¤men hayatlar› yak›ndan izleniyor.
25 May›s 2003
Annem neredeyse hayat› boyunca kay›nvalidesiyle yaflad›. Çok
çal›flan ve çal›flmaktan baflka hiçbir zevki olmayan bir kocas› vard›. Üstüne üstlük para kazanmakla birlikte paras›n› daima ifline
yat›r›p lüksten kaç›nan bir adam... O kadar ki, o devirde herkesin gitmeye can att›¤› Cumhuriyet Balosu'na bile, eve gelen berberle u¤raflarak saçlar›n› yapt›rm›fl ve bütün gün haz›rlanarak giyinmifl, kuflanm›fl bir kad›na son dakikada rahatl›kla ‘‘Ben çok
yorgunum bu gece gitmeyelim’’ diyebilen bir koca. K›zkardeflinin
genç yaflta ölen kocas› dolay›s›yla manen deste¤i üstlenen babama çok yard›mc› olmufltur annem. Velhas›l çilekefl bir kad›nd›r
ve Vehbi Koç, bugün koskoca bir ifl alemi kurabilmifl ise baflar›s›n›n yüzde ellisini kar›s›na borçludur, bundan hiç kimsenin flüphesi olmas›n.
11 May›s 2003
Suna ile yafl›m›z yak›n oldu¤u için ayn› oyuncaktan her ikimize
de birer tane al›n›rd› veya bir tane al›n›p paylaflmam›z istenirdi.
Ta o yafllarda kavga gürültü, paylaflmay› ö¤renmifltik.
27 Nisan 2003
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Âfl›k olmak kolay bir ifl de¤ildir. Her babayi¤it aflk yaflayamaz.
Yani, hem âfl›k olacaks›n›z, hem karfl›l›¤›n› göreceksiniz, hem de
bu aflk› uzun zaman sürdüreceksiniz... Bu, bence dünyadaki en
zor ifllerden biridir. Mutlaka sevginin, seksin d›fl›nda paylaflt›¤›n›z daha baflka zevklerin olmas› laz›m ki o aflk devam etsin. ‹nsanlar›n âfl›k olma kapasiteleri de de¤ifliktir. Mesela baz› kad›nlar yaln›z fiziki de¤erlendirmeye giderler, baz›lar› ise paraya, pula âfl›k olurlar. Ben flahsen adam›n, akl›na, zekâs›na, kültürüne
ve bilgisine âfl›k olurum. Fizik benim için hep ikinci, üçüncü
planda kalm›flt›r.
9 fiubat 2003
Bazen düflünüyorum da, iyi ki çocu¤um olmad› diye seviniyorum. Çünkü ben hiçbir zaman annemin kalitesinde, onun gibi
flefkatli, onun gibi fedakâr bir anne olamazd›m. Allah kime ne verece¤ini gayet iyi biliyor.
K›sa süren hayat›n bütün bu fedakârl›klara de¤di mi bilmiyorum
ama, hiç de¤ilse seni burada sevgiyle anmama sebep oldu.
Anneci¤im seni özlüyorum...
12 May›s 2002
Ben çocukken, annemin arkadafllar› gelip kendi çocuklar›n› methederlerdi. Annemin gözlerinin içine bakard›m, hiç ses yok. ‘‘Anne sen bizi sokakta m› buldun, bizi niye methetmiyorsun?’’ diye
sorard›m. ‘‘Çocu¤u ve kocay› methetmek bizim Anadolu'da ay›pt›r’’ derdi.
Halbuki bütün Yahudi arkadafllar›m çocuklar›n› methederler. Onlar›n çocuklar›ndan daha iyisi, daha çal›flkan›, daha kültürlüsü
yoktur. Siz de flartlan›rs›n›z ve onlar›n çocuklar›na hep o gözle
bakars›n›z. Yak›ndan inceledi¤inizde, istisnalar d›fl›nda, onlar›n
da sizin çocu¤unuz ve benim ye¤enlerim gibi birer çocuk olduklar›n› görürsünüz. Bu iki tezat aras›nda daha hâlâ hangisinin do¤ru oldu¤una karar veremedim.
21 Nisan 2002
Konuflmak hakikaten bir sanatt›r. Dinlemeyi bilmek de baflka bir
sanatt›r. Bizler konuflmay› bilmedi¤imiz gibi dinlemeyi de hiç ö¤renemiyoruz. Cahiller, nas›l a¤›zlar› ile karfl›t bir fikri savunamad›klar› zaman kaba kuvvete baflvuruyorlarsa, biraz mürekkep yalam›fllar da karfl›s›ndakinin savunmas›n› dinlemeden sadece avazlar› ç›kt›¤› kadar fikirlerini ba¤›rmaktad›rlar. Art›k buna ba¤›rmak
m› yoksa bö¤ürmek mi dersiniz bilemem, ama karfl›l›kl› fikir al›flverifli diye bir olgunun olmad›¤› kanaatindeyim.
17 fiubat 2002

‹stanbul, Bir
Beyefendiyi U¤urlad›
‹fl dünyas›n›n duayenlerinden, Türkpetrol’ün eski baflkan› Ahmet Ayd›n Bolak
‹stanbul’da hayat›n› kaybetti. Türk E¤itim Vakf›’n›n da kurucular›ndan olan
Bolak 79 yafl›ndayd›

Ç

Vehbi Koç, Ayd›n Bolak Dostlu¤u
Hayat›n› e¤itime ve sosyal sorumluluk projelerine adayan Ayd›n Bolak ile bu konuda pek çok önemli ad›m›n hayata geçirilmesinde önayak olan Vehbi Koç’un yollar› ilk kez 1967 y›l›nda kesiflir. Vehbi Bey’in vak›f çal›flmalar›na a¤›rl›k vermesinde II. Dünya Savafl›’ndan sonraki Almanya ve Amerika ziyaretlerinin büyük etkisi olur. Vehbi Bey, Amerika’daki Ford tesislerini ziyaret etti¤inde, Ford’un arkas›nda Ford Vakf›’n›n oldu¤unu ö¤reniyor. Türkiye’ye döndü¤ünde, hukukçu arkadafllar›yla görüflür ve “geçmiflimizde olan bu vak›f anlay›fl›n› bugünkü flartlara nas›l uyarlar›z; Amerika baflta olmak üzere yurtd›fl›ndaki baflar›l› vak›f örneklerini burada nas›l olufltururuz?”,
sorular›n›n yan›tlar›n› arayarak çeflitli çal›flmalar yapar. O dönemde Bal›kesir milletvekili olan Ayd›n Bolak’›n yard›m›yla
yeni vak›f yasas› haz›rlanan 1967’de Meclis’ten geçer ve böylece Türkiye yeniden Vak›flar Kanunu’yla tan›fl›r. Vehbi Koç

i l e t i fl i m

Çok say›da vakf›n kurucusu ve yöneticisi olan ifladam› Ahmet
Ayd›n Bolak, ‹stanbul’da hayat›n› kaybetti. Türkiye’nin ilk
Milli E¤itim bakanlar›ndan Mehmet Vehbi Bey’in o¤lu olarak
1925 y›l›nda Bal›kesir’de do¤an A. Ayd›n Bolak, 1947’de ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre
kaymakaml›k ve avukatl›k yapt›. 1961-1965 y›llar› aras›nda
CHP Bal›kesir Milletvekili oldu. 1965 y›l›ndan sonra ticarete
at›lan Bolak, K›rlang›ç G›da ve Türkpetrol gibi birçok flirketin
hissedar›, kurucusu ve yöneticisiydi. ‹fl adaml›¤›n›n d›fl›nda
e¤itim, kültür ve sa¤l›k konusunda birçok vakf›n kurulmas›na
öncülük etti: Türk E¤itim Vakf›, Türkpetrol Vakf›, Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›, Türk Kültürüne Hizmet Vakf›,
Türk Kalp Vakf›, Türk Mus›kisi Vakf›, Türkiye Erozyonla Mücadele ve A¤açland›rma Vakf›, Türkiye Üçüncü Sektör Vakf›
ve ‹stanbul Trafik Vakf›. Birçok toplumsal kuruluflun kuruculu¤unu ve yöneticili¤ini yapan Bolak’a, Marmara Üniversitesi
ve Selçuk Üniversitesi taraf›ndan fahri doktorluk unvanlar› verilmiflti.
Ayd›n Bolak'›n çeflitli gazete ve dergilerdeki yaz›lar›yla televizyon ve radyo sohbetleri, Söylediklerim ve Yazd›klar›m
(1987), Sohbetler (1994), Hayat›n ‹çinden (1996), Hayat›n Ö¤rettikleri (1998) ve Yüz Y›l›n Yetmiflbefli (2000) adl› kitaplar›nda topland›.

Türk E¤itim Vakf›’n›n kurulmas›nda ve bugünlere gelmesinde büyük
pay sahibi olan Vehbi Koç (sa¤da) ve A. Ayd›n Bolak, ülkemizde
vak›f çal›flmalar›n›n geliflmesine de büyük emek verdiler.

bu çal›flmay› bir röportaj›nda flöyle aktar›yor: “Cumhuriyet döneminde Medeni Kanun hükümlerindeki boflluk yeni vak›flar›n memleketimizde kurulmas›n› geciktirmifltir.
Ayd›n Bolak ve arkadafllar›n›n TBMM’de gayretleri sonucu, haz›rlad›klar› kanun tasar›s› Genel Kurul’dan geçerek, 1967 y›l›nda, yeni vak›flar›n kurulmas›na imkân veren ve teflvik eden
Medeni Kanun tadilat› kanunlaflm›flt›r. 1991 y›l› Haziran ay›na
kadar 13 vakfa Bakanlar Kurulu taraf›ndan vergi muafiyeti tan›nd›¤›n› biliyoruz”. Türk E¤itim Vakf›’n›n kurucular› aras›nda
yer alan Ayd›n Bolak, ayn› zamanda vakf›n Onur Üyesi idi. ‹fl
dünyas›n›n duayenlerinden olan Ayd›n Bolak, sadece ifladam›
s›fat›yla de¤il, Türkiye’de vak›fç›l›¤›n yeflertilmesine yapt›¤›
katk›larla da ad› hep an›lacak bir isimdi.
Kendisini belki de en güzel kendi sözleri anlat›yor: “‹nsan hayat›nda, kaybedilinceye kadar k›ymeti anlafl›lmayan de¤erler
var. Bu de¤erleri kaybetti¤imiz zaman 'eyvah!' diyoruz ama,
geri getirmek mümkün olmuyor. Bunlardan biri sa¤l›k, biri
servet, biri sevgi ve bir di¤eri de hürriyet...”
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Teknoloji

Gelece¤imizi
fiekillendiriyor

G

Gelecekte neler olacak? ‹nsano¤lunun
var oluflundan günümüze kadar herkesin, her kesimin sordu¤u soru bu… Gelece¤i tahmin edenler veya gelecek için
“kehanette” bulunanlar daima var olmufltur. Bu bazen bir kral›n müneccimi, bir
kad›n›n kahve fal› veya bir bilim kurgu
yazar›n›n fantezileridir.
Jules Verne, hayal gücüyle bizden bir
as›r önce aya varm›fl; Kaptan Kirk, bizden 20 y›l önce cep telefonuyla konuflmufl; Newton dünyay› dolaflmadan a¤›rl›¤›n› hesap edebilmifltir. Bugün de gelecek, en az eskisi kadar ilginç bir konu.
Zira bilinmezli¤inin verdi¤i kayg› yüzünden, herkes gelece¤inden emin olmak istiyor. Ancak flairin dedi¤i gibi, “yar›n hiç
kimseye vaat edilmemifltir.”
Gelece¤i tahminin en güvenilir yolu, onu
infla etmekten geçiyor asl›nda. Ama temel sorun, gelece¤i oluflturacak dinamikleri bugünden nas›l kestirece¤imizle ilgilidir. Bunu baflarabilenler, yak›n ya da
uzak gelecekte oluflacak ifl, iliflki, iletiflim

ve bilgi süreçlerini kestirip, riski göze
alarak bugünden yar›na yat›r›m yap›yorlar. Ve o gün geldi¤inde, yar›n›n dünyas›na rakiplerinden daha haz›r oluyorlar.
Gelece¤i var edecek dinamiklerin bafl›nda gelen ise, t›pk› tarihteki gibi teknolojidir. Tarihe bakt›¤›m›zda onu flekillendiren iki temel unsur görüyoruz: Savafl ve
teknoloji. Ve savafl da zaten teknolojiyi
kullanm›flt›r. Bu teknoloji bundan 13 bin
y›l önce atefl, 1300 y›l önce bir at›n koflumlar›, 130 y›l önce telefon, 13 y›l önce internet olabilmifltir. ‹leri teknolojiyi
kullanan savafl, dünya siyaset dengesini
flekillendirmifl, ileri teknolojiyi kullanan
ekonomi de yeni yaflam tarzlar› yaratm›flt›r. Mesela araba, insao¤lunu daha
uzaklara tafl›m›fl, uçak daha yükseklere
ç›karm›fl, çamafl›r makinesi kad›nlara zaman› hediye etmifl, televizyon küreselleflmenin zeminini oluflturmufltur.
Koç Toplulu¤u da kurucusunun gelecek vizyonuyla bugünkü lider durumuna
gelebilmifltir. Rahmetli Vehbi Koç’un, ta-
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Gelece¤i tahminin en güvenilir yolu, onu infla etmekten geçiyor asl›nda. Ama temel
sorun, gelece¤i oluflturacak dinamikleri bugünden nas›l kestirece¤imizle ilgilidir.
Bunu baflarabilenler, yak›n ya da uzak gelecekte oluflacak ifl, iliflki, iletiflim ve bilgi
süreçlerini kestirip, riski göze alarak bugünden yar›na yat›r›m yap›yorlar
r›m toplumundan sanayi toplumuna geçen genç Cumhuriyetimizde, insan›m›z›n
yeni yaflam tarz›na yönelik mal ve hizmet
üretme gayreti, ülkemizin ilklerindeki
Koç Toplulu¤u imzas›n› oluflturmufltur.
Bugünü art›k biliyoruz. Peki gelecekte
neler olacak ve teknoloji bize nas›l bir
yar›n vaat ediyor?
1886’da bir Frans›z bilimadamlar› toplulu¤u, 100 y›l sonras›n›, 1996 y›l›n› merak
etmiflti. Ürettikleri tahminlerin ço¤u, daha yüzy›l geçmeden hayat›m›za girdi.
Fakat hâlâ uçan araba üretemedik, hâlâ
kanserin tüm çeflitlerine çare bulamad›k
ve hâlâ açl›¤› yok edemedik.
Gelece¤i bugün yaln›zca elinde kristal
küresi olan medyumlar söylemiyor. Bunu art›k bilim adamlar› ve fantezi yazarlar› yap›yor. Mesela New Jersey’deki
Bell Lab’daki yedi bin laboratuarda, gelece¤in dünyas› flekilleniyor. Dünyan›n
160 ülkesindeki yaklafl›k 34 bin insan,
laboratuarlarda veya kafalardaki fikirleri
bir araya getirip yar›n›n dünyas›n› tah-
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min etmeye çal›fl›yorlar. Delfi Kahinleri ad›n› verdikleri bu oluflum, bugünden 10 veya 20 y›l sonras›n›n tarihini,
“gelecek kronolojisini” yaz›yor.
Ben burada; gelece¤i araflt›ran, yat›r›m
yapan ve gelece¤e kafa yoran kurumlar›n ve kiflilerin görüfllerinden yola ç›karak, önümüzdeki 10 y›lda teknolojinin
varaca¤› noktada bizleri bekleyen yeni
yaflam tarz›n› irdeleyece¤im.

2014’e Kadar...
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Daha ‹yi Bir Bedene
Terfi Ça¤› Bafll›yor
Bunun anlam›, insan bedeninin temel
parçalar›n›n yenilenebilece¤i, üretilebilece¤idir. Daha flimdiden ak›ll› protezler,
sentetik kulaklar ve göz konusunda ileri
teknoloji ürünü prototipler haz›r. Nano
teknolojiler sayesinde suni kalp art›k,
gerçe¤inin %70’i büyüklü¤üne kadar
eriflti. Tafl›nabilir dializ cihazlar› ve bile¤e tak›lan ve bir GSM ile do¤rudan doktor bilgisayarlarla konuflan teflhis cihazlar›, 2007’den itibaren sat›fla sunulacak.
Cep telefonlar› daha düne kadar yaln›zca
evimizdeki telefon cihazlar› gibi kullan›l›rken bugün foto¤raf makinesi ile birleflti. Yak›n gelecekte bedenimizin tüm sorunlar›n› toplay›p ileten ve iflleyen cihazlar› cebimizde tafl›yor olaca¤›z.
Daha iyi bir bedenin tan›m›na, t›kanan
damar›n yan› s›ra eskiyen kalça kemi¤i
veya yorulan kalp ile donat›lm›fll›k giriyor. Geçti¤imiz yüzy›l›n bafl›nda, bundan
104 y›l önce ortalama insan ömrünün 39
y›l oldu¤u dünyada bugün ortalama
ömür beklentisi 79 y›l› aflt›. 2014’e kadar
olmasa bile 2060’da “bir insan›n ortalama
120 y›l yaflayaca¤›” bir dünyaya gidiyoruz. Bu da yafll›l›¤›n yavafllat›lmas›n›n yan› s›ra hastal›klarla mücadele, dayan›kl›
genlerin üretilmesi ve daha iyi bir beden
oluflturmak için üretilen yar› organik
uzuvlarla sa¤lanacak.

Güç Santralleri Cepte Tafl›nacak
Bunun anlam›, tafl›nabilir nükleer santraller ça¤›n›n yaklaflmakta oldu¤udur. Enerji tüketiminin her geçen gün artt›¤›, nükleer santrallerin demode oldu¤u, suya
dayal› enerji kaynaklar›n›n pahal› hale
geldi¤i ve alternatif enerji ça¤›n›n yaklaflt›¤› yak›n gelecekte, cep santralleri büyük bir ilgi alan› oluflturacak. Gelecekte,
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Cep telefonlar› daha
düne kadar yaln›zca
evimizdeki telefon
cihazlar› gibi
kullan›l›rken bugün
foto¤raf makinesi ile
birleflti. Yak›n
gelecekte bedenimizin
tüm sorunlar›n›
toplay›p ileten ve
iflleyen cihazlar›
cebimizde tafl›yor
olaca¤›z
geliflmekte olan ülkelerde ortalama bir
insan günde üç litre su, 3000 kalori, 30
gigabayt bilgi ve 30 TEP enerji tüketecektir. Halen Türkiye’de kifli bafl›na
enerji tüketimi 1.168 kilogram petrol eflde¤eridir.

Dil Bariyerlerinin Sonu
Bunun anlam›, online çevirinin, bir yaz›l›m olman›n ötesine geçecek ve herhangi bir iletiflim arac›n›n içinde veya a¤
üzerinde standart olaca¤›d›r. Böylece
herkes ana dilinde kalarak, kendini daha
iyi ifade edebilecektir. Koç Bilgi Grubu
flirketlerinden GVZ’nin uzak gelecek vizyonunda da bu vard›r. Bugün alt› milyarl›k dünyada alt› bin farkl› dil mevcuttur
ve küreselleflmenin küçülttü¤ü dünyada
her 10 günde ortalama 18 dil, ölü diller
aras›na girmektedir. Teknolojinin sayesinde diller birbirine “›fl›k h›z›nda” dönüflecek ve insanlar kendini en iyi ifade etti¤i dili kullanarak iletiflim kurabilecektir.

Tar›m Ça¤› Geliyor
Bunun anlam›, artan ve istekleri yükselen insanlar› doyurmak için ileri teknolojinin tar›ma girece¤idir. Bir bak›ma iflletim sistemli domatesler ça¤› geliyor.
Su kaynaklar›n›n giderek azald›¤›, topra¤›n afl›r› gübrelemeden yoruldu¤u, tar›m
alanlar›n›n her geçen gün meskene dönüfltü¤ü, erozyon ve benzeri sebeplerden dolay› tarlalar›n darald›¤› dünyada
ileri teknoloji ile tar›m›n zorunlu evlili¤i
yaflanacak. Aya¤›nda chip tafl›yan inekleri bugün dahi Koç Ata Sancak Çiftli¤i’nde görebiliyoruz. Yar›n 1 metrekare-

deki rekoltenin bugünkünden ortalama
55 kat daha yükselece¤i dönem geliyor.
Kendi flora ve fauna bilgisine sahip olamayan uluslar, tarlalar›n› bu teknolojinin
sahibi insanlara iflletmek zorunda kalacaklar. Hormonlu meyve ve sebze dönemi geride kal›rken, tar›msal ilaca gerek kalmadan parazitlerle bafl edebilen
tohumlar üretilecek. ‹çindeki ak›ll› s›v›
sayesinde ifllendikten sonra dahi vitamin
ve mineral üretebilen konserveler mutfa¤›m›za girecek. Sera domatesi ile bahçe domatesi aras›ndaki lezzet ve koku
fark›, gen teknolojisindeki geliflme sayesinde giderilecek. Japonlar›n küp fleklindeki karpuzu üretti¤i gibi yak›n gelecekte bahçesinde kalp fleklinde biber üreten insanlar görece¤iz.

Genetik Devri Bafllayacak
Bunun anlam›, genleri iyilefltirilmifl insanlarla bunu baflaramam›fllar aras›nda
yeni bir kölelik ay›r›m› ya da dijital ay›r›m hesaplaflmas›n›n bafllayaca¤›d›r.
Genleriyle oynand›¤› için yorulmayan askerler, e¤itim ça¤›nda çok daha h›zl› ö¤renebilen çocuklar, hastal›klara daha dayan›kl› nesiller, ›rsi sorunlar›n› bir sonraki kufla¤a iletmeyen “geniyle oynanm›fl”
bebekler, bo¤macaya do¤ufltan ba¤›fl›kl›,
tetanos afl›s›na ihtiyaç duymayan çocuklar… “Genoloji”nin yarataca¤› bu devrim

sonras›nda dünya, t›pk› yüzy›llar önce oldu¤u gibi yeniden “nitelikli-niteliksiz
gen”e sahip bireyler aras›ndaki çat›flmaya
sahne olabilecek. Gelecek sosyologlar›,
teknoloji üretenlerin belki de en fazla
dikkat etmeleri gereken alan olarak gen
bilimini gösteriyorlar.

Yapay Zekâ Ça¤›

Ve Di¤erleri
Protez PC dönemine girece¤iz. Bunun
anlam›, tablet PC veya palm’›n ötesinde,
vücudun herhangi bir yerine, mesela difle ya da kulak memesine yerlefltirilebilecek cihazlar›n olaca¤›d›r.
Telefon numaralar› tarih olacak. Bunun
anlam›, MSN konseptinin herkesin bedeninin bir parças› haline gelece¤i ve in-

sa¤layamazlarsa, geliflmifl ülkelerle aralar›ndaki aç›¤›n önümüzdeki 50 y›l içinde
giderek büyüyece¤i tahmini yap›l›yor.
Önümüzdeki 50 y›lda dünya nüfusunun
9 milyara ç›kmas› beklenirken, bu süre
içinde geliflmifl ülkelerde nüfus de¤iflmeyecek; geliflmekte olan ülkelerin nüfusuna üç milyar eklenecek.
Birçok geliflmekte olan ülke, nüfus art›fl›n›n afl›r› yükü alt›nda kalacak, fakirlik geliflmeyi engellemeyi sürdürecek ve bu ülkeler ne teknolojiyi edinmek için gerekli
olan kaynaklara sahip olacaklar ne de bu

Telefon numaralar› tarih olacak. Bunun anlam›, MSN
konseptinin herkesin bedeninin bir parças› haline
gelece¤i ve insanlar› numaralamak yerine, onlara
do¤al tan›mlar›yla ulaflman›n mümkün olaca¤›d›r.
Bu ve benzeri örnekler uzay›p gidiyor
sanlar› numaralamak yerine, onlara do¤al tan›mlar›yla ulaflman›n mümkün olaca¤›d›r. Bu ve benzeri örnekler uzay›p
gidiyor. Peki tüm bunlardan bize ne?
Yar›n›n dünyas›n›n bugünkünden daha
iyi olaca¤›n› söylemek zor. Fakat yar›n
daha iyi bir yaflam tarz›na sahip ülkelerden biri olmak mümkün. Geliflmekte
olan ülkeler yeterli teknolojik ilerleme

büyük nüfuslar›n› e¤itebilecekler. Bu, sahip olanlar ve olmayanlar aras›ndaki aç›¤› büyütecek. Bu aç›k, kaynaklar, ekonomi, teknoloji ve e¤itim konusunda
olacak. fiimdiki gibi, insan ›rklar›n›n yaflam koflullar›nda büyük farkl›l›k olacak.
Bu, özellikle geliflmekte olan ülkeler için
hiç de sa¤l›kl› bir iflaret de¤il.
Bu noktada e¤itim, en önemli farkl›l›k
yaratan unsur haline gelecek. Geliflmifl
ülkeler her bir ö¤renci için her y›l 7 bin
675 Dolar harcarken bu rakam geliflmekte olan ülkeler için 143 Dolar civar›nda.
Günümüzde yaklafl›k yüzde 15’lik bir kesim dünya refah›n›n yüzde 85’ini elinde
bulunduruyor. Bu büyük bir aç›kt›r ve
geliflmifl dünya dijital ça¤a girerken bu
aç›k daha da büyüyecek.
Böylesi bir dünyada daha güçlü bir Türkiye ancak, teknolojinin yar›n›n› bügünden kestirip, onu infla etmekten geçiyor.
Koç Toplulu¤u’nun önümüzdeki 10 y›l
içinde dünyan›n en büyük ilk 200 kuruluflu aras›nda girme vizyonu da ancak,
gelece¤in oluflaca¤› kavfla¤› bugünden
görmek ve tüm çal›flanlar›m›zla birlikte
gelece¤in bu heyecanl› yolculu¤una ç›kmakla mümkündür.
Unutmay›n, yar›n hiç kimseye vaat edilmemifltir ve yaln›zca onu hakedenlerindir.
Dr. fieref O¤uz
Koç Bilgi Grubu Dan›flman›/Yazar
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Bunun anlam›, bilgisayarlar›n ifllemci gücünden ziyade, ak›ll› algoritmalarla hayat›n, bugüne göre daha kolay hale gelece¤idir. Eli domatese uzanan bir Migros
müflterisinin ayn› anda Antalya’daki bir
seradaki üretim planlamas›n› de¤ifltirebilece¤i dönemin sinyalleri bugünden veriliyor zaten. A¤a ak›l katmak mümkün
hale gelince, bugün CRM veya Tan› flirketimizin Paro’suyla yapmaya çal›flt›¤›m›z daha iyi hizmet ve daha mutlu müflteri gayretleri, ak›ll› algoritmalar sayesinde baflka bir boyuta s›çrayacak. Bizim
davran›fl ve be¤enilerimizi izleyerek bizi
tan›yan chip’lerle donat›lm›fl Beko televizyonlar, kumanda cihaz›na gerek kalmadan, ses veya bak›fllar›m›zdaki ifade
de¤iflikli¤ini takip ederek bize en uygun
kanal› seçebilecek.
‹fle giderken, yol ve trafik durumunu izleyerek, zaman› en aza indiren bir rotay›
sürücüsüne öneren Tofafl ürünleri sat›fla
ç›kacak. Ya da yol boyunca bizi dinleyen

ve bize cevap verebilen Ford otomobilleri, ak›ll› algoritma ça¤› sayesinde kan›ksam›fl olaca¤›z.
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Marka Önce ‹çeride Bafllar
ABD’nin tan›nm›fl pazarlama direktörlerinden Robin Klayman, bu makalesinde
“içeride marka oluflturman›n” flartlar›n› ortaya koyuyor. Klayman’a göre marka
olmak; fark yaratmak, katk›da bulunmak ve anlaml› ifller yapmakt›r
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Teknolojideki h›zl› ilerlemeler, iflletmenin tümünü kapsayan sistemler, “noktacom” ç›lg›nl›¤›, toplumsal de¤iflimler ve baflka güçler çok büyük boyutlu bir beyaz yakal›lar devrimini bafllatmaktad›r. Önümüzdeki on y›l içinde beyaz yakal› kapsam›na giren
ifllerin %90’›ndan fazlas› ya ola¤anüstü bir de¤iflikli¤e u¤rayacak
ya da tümüyle ortadan kalkacakt›r.
De¤iflimleri, tüm pazarlama kavramlar›n›n temeli olan marka
oluflturma kavram› çerçevesinde gerçeklefltirebiliriz. Marka, ürünün kendine özgü ve farkl› oldu¤unun bir iflareti, onu di¤er her
fleyden ay›ran kimli¤idir. Markas› güçlü olan ürünleri hepimiz tan›r›z. Bu markalar› yaratmak için milyonlarca dolar ve bitmez tükenmez saatler harcanmaktad›r. Bu markalar›n kimlikleri, müflterilerin beyinlerine, bazen sonsuza kadar olmak üzere kaz›nmaktad›r. Bu “d›flar›da” marka oluflturmakt›r. “‹çeride” marka
oluflturmak ise çal›flanlar›n›z› ve yapt›klar› ifli marka haline getirmek demektir.
‹çeride marka oluflturmak; önemli çal›flmalar yapan, istenen sonuçlar› üretecek unutulmaz projeler gerçeklefltiren, farkl›, motivasyonu yüksek çal›flanlar›n yer alaca¤› bir flirket kültürünün geliflmesini kolaylaflt›r›r. Kendileri birer marka olan çal›flanlar, bir
yandan kuruluflun kimli¤i ile bütünleflirken di¤er yandan da üstün performans ortaya koyarlar. ‹çeride güçlü bir marka oluflturma becerisi, ürün ve hizmetin markas›n› oluflturmay› da olumlu
yönde etkileyecek, müflteri iliflkilerini gelifltirecektir.

Kendi Bafl›na Marka Olmak
Kendilerini birer marka haline getirmek isteyen profesyoneller
bunun için flu alt› aflamadan geçmelidir:
1. Çal›flt›¤›n›z kurumu inceleyin. Kuruluflunuzun markas›n›n, de¤erlerinin, misyonunun, müflterileri, tedarikçileri, rakipleri ve çal›flanlar› taraf›ndan nas›l görüldü¤ünü anlay›n. Konuyla ilgili makaleleri biriktirin. Müflterilerle ve tedarikçilerle görüflün. Markan›z›n di¤er markalardan farkl› ve de¤er verilen yönlerinin neler
oldu¤unu bilin. Kendi markan›z›, kuruluflunuzun markas› ile

uyumlu hale getirin. Siz bir marka olarak, kuruluflun genel ortam›na uygun de¤ilseniz de¤er üretemez ve iyi bir oyuncu olarak
görülmezsiniz.
2. Baflka insanlar›n düflüncelerini ö¤renin. Kendi katk›lar›n›z›n
baflkalar›nca nas›l de¤erlendirildi¤ini, baflkalar›n›n sizi nas›l gördüklerini araflt›r›n. ‹nsanlara, sizi baflkalar›na nas›l anlat›rd›, sorun. Bunu isim vermeden yapmalar›n› söyleyin. Efldüzeyde bulunduklar›n›zdan, bir yöneticiden, e¤er olabiliyorsa bir tedarikçiden ve müflterilerden yan›t isteyerek bunu 360 derecelik bir de¤erlendirme haline getirin. E¤er hatal› markan›z› geçmifle gömmek isterseniz, farkl› yönde yeni bir marka yaratabilir, yeni bir
görüntüye kavuflabilirsiniz.
3. Markan›z›, kendinizi inceleyerek tan›mlay›n. Bak›fl aç›n›z ve kiflisel özellikleriniz de mrkan›z›n biçimlenmesinde etkili olacakt›r.
Tercihlerinizin, baflar›lar›n›z›n, davran›fllar›n›z›n ve o ana kadar
ö¤rendiklerinizin bir listesini yap›n. Yaflam tarz›n›z›, de¤iflim dönemlerinizi, içinde yaflad›¤›n›z kültürü ve toplum kesimini, çal›flmalar›n›z› ve farkl› yafllardaki düflüncelerinizi inceleyin. Ne zaman en iyiydiniz? Hayalleriniz nelerdi? Kendiniz hakk›nda ö¤rendiklerinizi, kimli¤inize iliflkin özlü bir ifade içinde dile getirin.
4. Gerçeklefltirdi¤iniz projeler için bir marka portföyü oluflturun. En
baflar›l› projelerinizi ya da içinde yer ald›¤›n›z en baflar›l› çal›flmalar› bir araya getirin. Bir farkl›l›k yaratt›¤›n›z, yenilikçi bir fikir
getirdi¤iniz, önemli bir katk›da bulundu¤unuz, kendinizi marka
haline getirdi¤iniz projelere odaklan›n. Hayranl›k uyand›racak
projelerinizin hangileri oldu¤unu belirleyin. Sizi hangi yönünüzle tan›rlar? E¤er portföyünüz yeterince etkili de¤ilse, hemen iyi
bir proje ekibine kat›l›n. Beklentilerinizi yükseltin.
5. Bir marka sözü gelifltirin. Marka olmak için önce bir marka sözünüz olmal›. Bu sizin kiflisel slogan›n›z ya da etiketinizde yer
alan ifadedir. Ancak marka sözünüz yapt›¤›n›z iflin kalitesinden
daha yukar›da, yaflamdaki duruflunuzdan ve tavr›n›zdan farkl›
olamaz. Marka sözünüzü yaz›n ve söyleyin; yapt›klar›n›z›n da
markan›zla ters düflmemesine, markan›z›n de¤erini düflürmemesine, aksine markan›z›n daha da güçlenmesine yard›mc› olmas›na dikkat edin.
6. Marka sözünüzü oluflturduktan sonra tüm dünyaya anlat›n. Kimli¤inizi kuruluflun içine de d›fl›na da duyurun. Bu, s›n›r tan›madan kendinizi göstermeye çal›flmak demek de¤ildir; neler yapabilece¤inizi ve masaya ne getirebilece¤inizi baflkalar›na aç›kça
anlatabilmek demektir. ‹çeride marka oluflturmak, bir farkl›l›k ortam› do¤uracak, üstün performans iste¤ini körükleyecek ve benzersiz bir katk› ortaya ç›karacakt›r. ‹çeride marka oluflturmak, kurulufllar›n yetenek savafllar›nda galip gelmelerinde de yard›mc›
olacakt›r; çünkü bu yaln›zca marka sahibine kiflisel geliflim yolunu açmakla kalmaz, kurulufllar›n stratejik hedeflerine ulaflmalar›n› kolaylaflt›r›r; iç ve d›fl iliflkilerini gelifltirir.
Bu yaz› yazar›n›n izni al›narak yay›nlanm›flt›r.
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Yeniliklerin ‹lk Adresi Ford Otosan
2002 y›l›n› toplam otomotiv
pazar›nda gerçeklefltirdi¤i
24 bin 175 adet perakende
sat›flla %13.7’lik bir pay elde
ederek lider bitiren ve 2003
y›l›nda da pazar pay›n›
%15.2’ye yükselterek liderli¤ini sürdüren Ford Otosan’›n Genel Kurulu yap›ld›.
14 Temmuz’da gerçeklefltirilen ve ilk kez Ford Otosan
‹nönü Fabrikas›’nda toplanan Genel Kurul’a Koç Holding fieref Baflkan› ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu
Baflkan› Rahmi M. Koç,
Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Koç
Holding CEO’su ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu
Üyesi F. Bülend Özayd›n-

Ford Otosan’›n ‹nönü Fabrikas›’nda
yap›lan Genel Kurulu’na kat›lan Ford
Avrupa Baflkan› Lewis W. K. Booth,
fabrika fleref defterine yazd›¤› notta,
“Ford’a olan inanc›n›zdan dolay›
teflekkür ederim” dedi
l›’n›n yan› s›ra di¤er Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ‹hsan ‹lkbahar, Turgay Durak, Dr. Füsun Akkal, Paul
Morel, John Fleming ve
Gerald J. Kania ile birlikte
Ford Avrupa Baflkan› ve
Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Lewis W. K. Booth kat›ld›.
Toplant› öncesi Rahmi M.
Koç ve Ali Y. Koç’un kat›l›m›, toplant› sonras› da di¤er
kurul üyelerinin kat›l›m› ile
iki ayr› fabrika turu gerçeklefltirildi.
Geziler s›ras›nda kat›l›mc›lara çal›flmalar hakk›nda bilgi
verildi ve yap›lan iyilefltirmelerden örnekler sunuldu.
Ford Otosan’daki çal›flmalar› yerinde inceleme olana¤›
bulan Lewis W. K. Booth,
fabrika fleref defterine flu
notu yazd›:
“Say›n ‹nönü Fabrikas›’na,

Mükemmel seviyede isteklili¤iniz ve harika yenilikleriniz var. ‹nönü Fabrikas›’n›n
mükemmel ününe ün kata-

Genel Kurul toplant›s› sonras›nda Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyelerine
fabrika hakk›nda bilgiler verildi (üstte).
Ford Otosan ‹nönü Fabrikas› Müdürü Mahmut Durmaz, Rahmi M. Koç’a
ürünler hakk›nda aç›klamalarda bulundu (en üstte).

cak olan Puma I5 program›nda gösterece¤iniz büyük
baflar›y› hepimiz merakla
bekliyoruz. Hepinize, çal›fl-

malar›n›zdan ve Ford'a olan
inanc›n›zdan dolay› teflekkür ederim.
Lewis Booth”

Di¤er Otomotiv Grubu Topland›
23-24 Temmuz 2004 tarihlerinde Silivri Klassis Resort
Otel’de Koç Holding Di¤er
Otomotiv fiirketleri Grubu
Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s› yap›ld›. Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Selçuk
Gezdur önderli¤inde düzenlenen ve grubun tüm genel müdür ve genel müdür
yard›mc›lar›n›n kat›ld›¤› toplant›da alt› ayl›k neticeler
de¤erlendirildi.
Ayr›ca insan kaynaklar›, bilgi, planlama ve finansman
gruplar› da yapt›klar› çeflitli

sunumlarla toplant›ya katk›da bulundular.
Toplant› esnas›nda gerçeklefltirilen Otomotiv Pane-

Otokar Ailesi
Sinemada Bulufltu
Otomotiv sanayiinin öncü
kurulufllar›ndan Otokar, çal›flanlar›n› ve ailelerini ifl ortam› d›fl›nda bir araya getiriyor
ve flirket içi kaynaflmay› sa¤l›yor. Otokar, yeni bafllatt›¤›
bir etkinlikle çal›flanlar›n› ve
ailelerini yazl›k sinemada buluflturdu. “Otokar Sinema
Günleri”nde Otokarl›lar, sev-

dikleri ve dostlar›yla birlikte,
sinema keyfini Otokar Ailesi
ile paylaflt›lar. Sadece Otokar
çal›flanlar›na ve misafirlerine
özel olarak düzenlenen sinema gösterimleri 3 A¤ustos’tan
bafllayarak her sal›, çarflamba
ve cuma günleri Adapazar›
Çark Mesire’de gerçeklefltiriliyor. Son zamanlar›n en çok
be¤enilen yerli ve yabanc›
filmlerinin gösterildi¤i Otokar Sinema Günleri’nin
A¤ustos ay› program›nda;
geçti¤imiz aylarda gösterime giren ve büyük be¤eni
toplayan “Örümcek Adam
2”, uzun bir aradan sonra
yeniden Türk seyircisine
merhaba diyen “Hababam S›n›f› Merhaba”, birbirinden ünlü oyuncular›yla ‹stanbul müzik piyasas›n› esprili bir üslupla
anlatan “Neredesin Firuze?” ve animasyon film
“Shrek 2” vard›.

li'nde Tofafl CEO’su Diego
Avesani ve Ford Otosan
Genel Müdürü Turgay Durak da yer ald›lar. Türkiye

otomotiv üretimi ve ihracat›n›n yar›s›n› karfl›layan grubun panelinde otomotiv sanayi derinlemesine tart›fl›ld›.

Birmot Yedek Parça
Bayileri Bir Arada

Türkiye genelinde 2 bin 567
yedek parça bayisi bulunan
Birmot’un, Ankara, Bursa,
‹stanbul, Antalya ve Adana
bölgeleri yedek parça bayilerinin kat›ld›klar› toplant›lar
yap›ld›. Toplant›lara Birmot
Genel Müdür Yard›mc›s› Dr.
Faik Öztunç ve Yedek Parça
Koordinatörü Memduh Sapmaz da kat›ld›lar. Toplant›larda, çal›flan ve müflteri
memnuniyetinde en yüksek
noktaya ulaflmay› hedefleyen
Birmot’un düzenli aral›klarla
yapt›¤› “Yedek Parça Mem-

nuniyet Anketinin” sonuçlar›
de¤erlendirildi.
Toplant›larda Birmot isminin
markalaflmas›, tan›n›rl›¤›n›n
artt›r›lmas› ve zirveye tafl›nmas› amac›na hizmetle piyasaya sürülen ve k›sa zamanda büyük baflar› kazanaca¤›na inan›lan Birmot Akü ve
Birmot markal› ürünlerin tan›t›m› gerçeklefltirildi.
Haziran ay› içinde kullan›lmaya bafllanan yeni “Yedek
Parça Program›” Birmot Yedek Parça Sat›fl Uzman› Emre Ergun taraf›ndan tan›t›ld›.

TÜKET‹M VE TUR‹ZM
Makarna ve fiarab›n Farkl› Lezzeti Divan’da
Makarna ve flarab›n en özel
ve en farkl› lezzeti, Divan
ile Pastavilla’n›n iflbirli¤i ile
Divan Palmira’da yaflan›yor. Tatil keyfini Divan Palmira’n›n kusursuz hizmeti
ile yaflamay› tercih edenlerin yan› s›ra Göltürkbükü ziyaretçilerinin ve bas›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i makarnaflarap sunumunun ünü Bodrum’da her geçen gün yay›l›yor. Bu özel lezzeti tatmak
isteyenler ve son dönemde

bas›nda yer alan makarna
ve flarab›n fliflmanlatmad›¤›
haberlerini dikkate alan makarnaseverler, Palmira’n›n
havuz bafl›nda kurulan “Pasta & Wine Bar”da makarna
ve flarap keyfini doyas›ya
yafl›yorlar.
Divan-Pastavilla’n›n bu iflbirli¤i çerçevesinde, Divan
Mutfak Koordinatörü Aybek
fiurdum ve Divan Palmira
Mutfak fiefi Kenan Bozkurt
ile Divan Palmira Yiyecek

Talya Oteli’ne
Büyük Ödül
Dünyan›n en büyük turizm
flirketlerinden biri olan Alman TUI’nin, her y›l çal›flt›¤›
8200 otelin müflterileri aras›nda yapt›¤› anketle belirledi¤i “En ‹yi Hizmet Al›nan ‹lk
100 Otel” ödülü, Antalya flehir merkezinde Talya Oteli’ne verildi.
Almanya’n›n say›l› tur operatörlerinden olan ve 65 bin
çal›flan›yla y›lda 12.7 milyar

Euro ciro yapan TUI, dünya
genelinde çal›flt›¤› 8200 otele
gönderdi¤i müflterilerine en
iyi hizmet ald›klar› otelleri
sordu. Anket sonuçlar›na göre Talya Oteli, “En ‹yi Hizmet Al›nan ‹lk 100 Otel” aras›na girmeyi baflard›.
Talya Oteli’nin bu ödülü üst
üste ikinci kez almas› ise
otel için ayr› bir gurur kayna¤› oldu.

Setur Art›k Atatürk
Havaliman›’nda
Bugüne kadar Türkiye çap›nda 7 ofis ve 37 yetkili
acentesi ile hizmet vermekte olan Setur Seyahat
Acentesi, Atatürk Havaliman› D›fl Hatlar gidifl terminalinde aç›lan yeni ofisi
ile 7 gün 24 saat hizmete
bafllad›. Seyahat konusunda müflterilerine ayr›cal›kl›
hizmet ve kolayl›k sa¤la-

mak için hizmetlerini saatle s›n›rlamama karar› alan
Setur Havaliman› Ofisi’nde
uçak bileti, otel rezervasyonu, tur rezervasyonu,
araç kiralama gibi her türlü hizmet verilecektir.
Telefon: (212) 663 64 00
(dahili: 2817 ve 2839)
(212) 465 49 88

‹çecek Müdürü Ahmet Nart
taraf›ndan haz›rlanan, üstün
kalite ve ayr›cal›klar tafl›yan
özel mönüsü ile “Pasta &

Wine Bar”daki makarna-flarap keyfi, sadece bu yaz de¤il, 2005’in yaz aylar›nda da
devam edecek.

fiifreyi Gönderdiler,
Maret’ten Hediyeler
Kazand›lar
Özellikle yaz aylar›n›n vazgeçilmezlerinden mangal sefas›na bambaflka bir boyut getiren Maret mmMangal
Sucuk alanlar, çeflitli hediyeler kazanma flans›n›
da yakalad›. Tat G›da
Grubu bünyesinde uygulanan ilk GSM kampanyas› olma özelli¤ini
de tafl›yan proje, Maret’i
tercih eden lezzet düflkünlerinden yo¤un ilgi
gördü.
Maret’le mangal keyfine
lezzet katan mangalc›lar,
paket içindeki flifreyi, verilen SMS numaras›na
göndererek çekilifle kat›lma hakk› elde etti.
Temmuzda bafllayan ve
radyo-TV’de de duyurusu yap›lan kampanya
geçti¤imiz günlerde sona erdi. Kampanya çerçevesinde çekilifle kat›lanlar aras›ndan; 80 kifli

Trolley barbekü seti, 120 kifli
piknik buzlu¤u ve 200 kifli de
piknik seti kazand›.

Tat Karavan›’yla
Marmara’dan Akdeniz’e

Sek’le
GezSEK
E¤lenSEK
Sek, özellikle yaz aylar›nda
sundu¤u serinlik ve ferahl›k
kadar sa¤l›k yönünden de
son derece gerekli olan ayran›n önemini vurgulamak
amac›yla bir dizi etkinlik düzenledi. Marmara’dan Akdeniz’e kadar pek çok tatil yöresini gezen Sek Karavan›, tatilcilere özellikle Sek Ayran’›n
ferahlat›c› lezzetini sundu.
Sek Ayran, “gezSEK e¤lenSEK” slogan›yla tatil yörelerinde gerçeklefltirdi¤i etkinliklerle geleneksel içece¤imiz
ayran›n lezzetini ve sa¤l›k yönünden gereklili¤ini ön plana
ç›kard›. Sek Karavan›, A¤ustos sonuna dek 50 bin tatilci
ile bulufltu.

Tat, fark yaratan tatlarla dolu
karavan›yla tatil yörelerini
dolaflarak binlerce tüketicisiyle bulufltu. Tat Karavan›,
Marmara’da bafllay›p Akdeniz’de sonlanan yolculu¤unda, tatilcileri Tat’›n yeni lezzetleri ile tan›flt›rd› ve “likopen”in faydalar›na dikkat
çekti. Temmuzda yola ç›kan
Tat Karavan›, A¤ustos sonuna kadar Erdek’ten Antalya’ya kadar uzanan genifl bir

bölgede pek çok tatil
yöresini gezerek, binlerce tatilciye ulaflt›.
Fark yaratan tatlar›
korumas› alt›na alan Tat, ilham› Türk lezzet kültüründen
kaynaklanan, modern yaflam
al›flkanl›klar› do¤rultusunda
flekillendirilen yeni ürünler
haz›rlad›. Türkiye’yi k›rm›z›ya boyamak için harekete geçen Tat, “Lezzet biçilemez
k›rm›z› koleksiyonu” olarak

tan›mlad›¤› en yeni ürünlerini tüketicisiyle buluflturuyor.
Tat Karavan›’n› ziyaret edenlere, k›rm›z› koleksiyondaki
“Tat Cevizli Ezme”, “Tat F›r›nda Domatesli Ekmek Üstü
Harc›”, “Tat fiakfluka K›zartma Sosu” ve “Tat Menemen
Harc›” ikram edildi.

Tat Kalabak Suyu’ndan Spora Destek
Tat, Kalabak Do¤al Kaynak
Suyu, TED Spor Kulübü’nün
bu sene düzenledi¤i tüm tenis turnuvalar›na sponsor oldu. Turnuvalara kat›lan spor-

cular ve hakemler, Tat Kalabak Do¤al Kaynak Suyu ile
serinliyor. Turnuva barbekü
partilerinde ise kat›l›mc›lara
Tat, Maret, Sek ve Pastavil-

la ile haz›rlanan yiyecekler
ikram ediliyor. Hülya Avflar
Veteran Turnuvas›, Ladies
Futures, 21. Doktorlar Turnuvas› ve Cevanflir Cup’›n
ard›ndan 6-12 Eylül’deki Akbank Private Banking TED
Open, 2-12 Eylül’deki 7. Fehmi K›z›l Veteran Turnuvas› ve
24-31 Ekim’deki Cumhuriyet
K›zlar› Turnuvas› ile bu seneki program tamamlanm›fl olacak. TED taraf›ndan düzenlenen tenis turnuvalar› içinde
en önemlisi ise en çok uluslararas› kat›l›mc›ya sahip olan
ve televizyondan da yay›nlanan TED Open Turnuvas›.

Migros Sanal Market'ten “Nestle Mutfa¤›” Tarifleri
Günümüzde al›flveriflin yeni
adresi olan Migros Sanal
Market yeni bir bölümüyle
hizmetini sürdürüyor. Günlük uygulanabilecek pek
çok tarifin yan› s›ra pratik ve
ifltah aç›c› yemeklerin de yer
ald› “Nestle Mutfa¤›”, de¤iflik mönüler haz›rlamak isteyenlerin hizmetine sunuldu.

Sofran›za nefle, yemeklerinize lezzet katmak için bir
araya getirilen tariflerin tamam›, hem farkl› hem de
uygulamas› son derece keyifli. Hayat›n›z› kolaylaflt›racak ipuçlar›, sa¤l›k ve iyi yaflaman›n s›rlar› ve daha fazla
“Nestle Mutfa¤›” tarifi için
hemen t›klay›n.

sektšrel

Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Lezzetiyle Frans›z Soka¤›’n›n fi›kl›¤›, Cafe Gitane’da Birleflti

Beyo¤lu’ndaki Paris
Tat, Maret, Sek ve Pastavilla’n›n sponsorlu¤unu üstlendi¤i ve Türkiye’nin önde gelen modac›lar›ndan Cemil
‹pekçi’nin hayata geçirdi¤i
Cafe Gitane geçti¤imiz günlerde aç›ld›. Aralar›nda çok
say›da ünlü ismin de bulundu¤u kalabal›k bir davetli
grubunun kat›ld›¤› aç›l›flta,
konuklara Tat, Maret, Sek ve
Pastavilla ile haz›rlanan yemekler sunuldu.
Restore edilerek yepyeni bir

görünüm kazand›r›lan Frans›z
Soka¤›, Pera tutkunlar›na
Frans›z kültüründen de¤iflik
örnekler sunuyor ve fl›kl›¤› ile
dikkat çekiyor. Farkl› atmosferiyle dikkat çeken Cafe Gitane da Güney Fransa mutfa¤›ndan de¤iflik lezzetler ziyaretçilerle bulufluyor. Cemil
‹pekçi, Koç G›da Grubu markalar›yla lezzet katt›¤› yemek
zevkini, dostlar›ndan sonra
flimdi de Cafe Gitane’da tüm
‹stanbullularla paylafl›yor. Co-

te D’Azur’un Nice mutfa¤›ndan nefis yemekler, kafenin
güllerle bezenmifl k›rm›z›l›
pembeli ateflli atmosferinde
sunuluyor. Her gün de¤iflik

mönünün olaca¤› Cafe Gitane’da; Tat, Maret, Sek ve Pastavilla ürünleri kullan›larak
haz›rlanan yemekleri tatman›n keyfini yaflayabilirsiniz.

F‹NANS
Koçfaktor Dünya Üçüncüsü
Factors Chain International (FCI) taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme sonucunda Koçfaktor, dünyan›n en
iyi üçüncü faktoring flirketi
seçildi. 2002 ve 2003 de¤er-

lendirmelerinde iki kez üst
üste üçüncülü¤e seçilen Koçfaktor, hizmet kalitesinde
gösterdi¤i baflar› ve performans ile bu dereceyi alan ilk
Türk faktoring flirketi oldu.

Koçbank’a 325 Milyon
Dolarl›k Sendikasyon
Koçbank ç›kt›¤› sendikasyon kredisinde uluslararas›
piyasalardan 325 milyon Dolar tutar›nda finansman sa¤lad›. Kredi anlaflmas›; Avrupa baflta olmak üzere Asya
ve Amerika bankalar›n›n da
aralar›nda bulundu¤u 45
banka temsilcisinin kat›ld›¤›
bir törenle imzaland›. Yap›lan aç›klamaya göre, ihracatç›lar›n kullan›m›na sunulacak kredi, 1 y›l vadeli ve Libor art› %0.55 faizli olacak.
Rahmi M. Koç Müzesi’nde

düzenlenen törende konuflan Koçbank Genel Müdürü
Kemal Kaya, sendikasyon
kredisinin Türk bankac›l›k
sistemine ve Koçbank’a duyulan güveni gösterdi¤ini
söyledi. Kaya, Türk ekonomisinin kriz döneminden
sonra düzelme sürecini atlatt›¤›n›, artan büyüme oranlar›, düflük enflasyon ve yap›sal reformlarda kat edilen
mesafenin de bunun en
önemli göstergesi oldu¤unu
söyledi.

De¤erlendirmede ilk s›ray›
Tayvan’dan Chailease Credit
Services, ikinci s›ray› Japonya’dan Mizuho Factors ald›.
Ödülün verilmesinde, servis
kalitesi, ihracat yap›lan ülke

say›s›, çal›fl›lan muhabir say›s›
ve ihracat faktoring hacmi
kullan›lan bafll›ca ölçütlerdi.
Koçfaktor, toplam 235 milyon
Euro’luk faktoring ifllemi ve
hizmet kalitesiyle 100 üstünden 88.00 puan toplayarak
140 flirket aras›nda en baflar›l› üçüncü flirket seçildi.

Koçbank ATM’si
Alfa 147 Sahibi Yapt›
Koçbank, internet bankac›l›¤›, telefon bankac›l›¤› ve
ATM’lerini kullanan müflterileri aras›nda düzenledi¤i
kampanya sonucu bir kifliye
Alfa Romeo 147, bir kifliye
Arçelik Plazma TV, üç kifliye
Keysmart tablet PC, befl kifliye de Samsung E700 cep
telefonu hediye etti. Alfa Romeo 147, Koçbank Malatya
fiubesi müflterisi Ferhan Özdemir’e ç›kt›.
Koçbank ATM’sinden para
çekerek kampanyaya kat›lan

Ferhan Özdemir’e otomobili
Koçbank Malatya fiubesi Müdürü Meltem Demir taraf›ndan teslim edildi.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT
Beko, Ortado¤u’da Büyümeye Devam Ediyor
Beko, Ortado¤u’nun önemli
merkezi Ürdün’de ilk Beko
Showroom’unu hizmete
açt›. Beko distribitörlerinden Sona firmas› taraf›ndan hizmete aç›lan showroom, Ürdün’ün en büyük
al›flverifl caddesi Mekke’de
yer al›yor. Showroom’un
aç›l›fl›n› Ürdün Ticaret Oda-

Arçelik’e Patent Ödülü
S›nai mülkiyet alan›na hizmet veren tek kurulufl olan
Türk Patent Enstitüsü’nün
(TPE) 10. kurulufl y›ldönümü
törenleri Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ve Sanayi

ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun’un da kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Arçelik, gerek
TPE’nin kendi veritaban›nda
yapt›¤› incelemeler, gerekse
Türk kamuoyunda olufltur-

s› baflkan› Haider Murad
gerçeklefltirdi. Aç›l›fla Ürdün Büyükelçili¤i yetkilileri
ve pek çok Ürdünlü ifladam› kat›ld›. Irak, Suriye ve
Lübnan’da birçok sat›fl
noktas›na da sahip olan
Beko için Ürdün, bölgedeki konumu itibari ile ürünlerin müflterilerle bulufltu-

du¤u tan›nm›fll›k kapsam›nda, s›nai mülkiyet bilincinin
oluflturulmas›na yapm›fl oldu¤u katk›lardan dolay› plaketle ödüllendirildi. Etkinlikler çerçevesinde “S›nai Mülkiyet Haklar› ve Ekonomik
Geliflme” bafll›kl› uluslararas›
bir sempozyum da gerçek-

Beko Elektronik Ailesi
Piknikte Bir aradayd›...
Beko Elektronik çal›flanlar›,
Maslak Parkorman’da düzenlenen üç bin kiflilik dev bir
piknikte bulufltular. Tüm çal›flanlar›n aileleriyle birlikte kat›ld›¤› ve zengin ö¤le yeme¤i
mönüsü, gün boyu süren animasyon program›, aktiviteler,
oyunlar, canl› müzik ve konserle renklenen piknikte Bekolular, bütün bir y›l›n yorgunlu¤unu doyas›ya e¤lenerek üzerlerinden att›lar. Beko
Elektronik Genel Müdürü Ali

H. Sümerval ve üst yönetim
kadrosunun da aileleriyle birlikte kat›ld›¤› piknikte Bekolular, yo¤un çal›flma temposu
içinde geçen yar›y›l›n ard›ndan gönüllerince e¤lenerek
mutlu, coflkulu ve nefleli bir
flekilde “tatile merhaba” dediler. Pikni¤in sonunda tatl› bir
yorgunluk içinde vedalaflan
Beko Elektronik çal›flanlar›,
tatil dönüflünde daha zinde
ve daha verimli çal›flmak üzere izne ayr›ld›lar.

Golfün
Y›ld›zlar›
Beko ile
Türkiye’de
Kemer Golf & Country
Club’da düzenlenen, “BekoConrad Pro-Am Golf Turnuvas›”, dünyaca ünlü golf
profesyonellerini bir araya

rulmas› aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. Ürdün ayn›
zamanda bölge ülkeleri ifl
adamlar›n›n s›kl›kla seyahat ve ziyaret ettikleri bir ticaret merkezi olma yolunda. Artan talep do¤rultusunda 2005 y›l›nda Ürdün’de ikinci bir showroomun aç›lmas› planlan›yor.

lefltirildi. Sempozyumda Arçelik Teknoloji Gelifltirme
Merkezi Direktörü fiemsettin
Eksert de “Yarat›c›l›¤›n Ekonomik De¤ere Dönüflümüfiirketlerin S›nai Mülkiyet
Stratejileri” konulu oturumda
“Arçelik’te Fikri Haklar” bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi.
getirdi. PGA Europe (Avrupa
Profesyonel Golfçüler Birli¤i)
ile Beko ve Conrad ‹stanbul
Oteli’nin katk›lar›yla bu y›l sekizincisi düzenlenen “BekoConrad Pro-Am Golf Turnuvas›”, Avrupa’n›n en büyük
turnuvalar›ndan biri olarak
kabul ediliyor.
Profesyonel golfçünün yan›
s›ra amatör sporcular›n da yer
ald›¤› turnuvada 26 tak›m
mücadele etti. Her tak›m bir
profesyonel ve üç amatör
golfçüden olufltu. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç’un da “MVK”
adl› tak›mda mücadele etti¤i
turnuvada, Avrupa PGA Baflkan› Sir Michael Bonnalack, üç kez Avrupa Tur
fiampiyonu olan Paul Way,
‹ngiltere Milli Futbol Tak›m›’n›n eski kaptan› David
Platt, ünlü golf flov sanatç›s›
Noel Hunt ve Türkiye Golf
Federasyonu Baflkan› Ahmet
A¤ao¤lu da mücadele ettiler.

sektšrel

Beko Elektronik’ten Yeni Yazar Kasalar
Beko Elektronik, yeni y›lla
birlikte zorunlu hale gelecek
yeni yazar kasa uygulamalar›
için haz›rl›klar›n› tamamlad›.
Beko Elektronik, 1 Ocak
2005’ten itibaren benzin istasyonlar›n›n akaryak›t pompalar›nda kullan›lmas› zorunlu hale gelen yazar kasalar›n üretimi için pompa ve

otomasyon flirketleri ile ortak
bir çal›flma gerçeklefltirerek
çal›fl›r durumdaki ilk ürününü onaya gönderdi. Ayr›ca 1
Ocak 2005 günü otomatik
olarak YTL’ye geçecek yazar
kasa modelleri de Temmuz
ay›ndan itibaren piyasaya sunuldu.
Konuyla ilgili düzenlenen

bas›n toplant›s›nda bir aç›klama yapan Beko Elektronik
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Erem
Demircan, 1985 y›l›nda mali yazar kasa üretim onay›
alan ilk firma olarak, 19 y›lda
toplam 600 bin adet yazar
kasa üretimi gerçeklefltirdiklerini hat›rlatt›. Demircan,

“Yazar kasa pazar›nda lider
olan Beko Elektronik, akaryak›t sektöründe lider pompa ve otomasyon flirketleri
ile ocak ay›nda akaryak›t istasyonlar›nda kullan›lacak
yazar kasalar› üretmek amac›yla çal›flmalara bafllad›.
Ekim ay›nda seri üretime
gecece¤iz” dedi.

ENERJ‹
Rom Madeni Ya¤,
Eurodiesel Sat›fl›na Bafllad› Kapasite Art›rd›
OPET, FullForce
OPET, yurt genelindeki akaryak›t istasyonlar›nda 350
ppm kükürtlü motorin FullForce Eurodiesel’in sat›fl›na
bafllad›.
FullForce Eurodiesel, 7000 ppm kükürtlü motorinle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda;
emisyon de¤erlerinde sa¤lanan iyileflme neticesinde,
asit ya¤murlar›n›n oluflumu,
bitki örtüsüne ve insan sa¤l›¤›na verilen zarar› büyük
oranda azalt›yor. 350 ppm
kükürtlü motorin kullan›m›

ile yüksek kükürdün yol açt›¤› katalitik konventör dönüflümündeki düflüfl ve t›kanma
problemleri de ortadan kalk›yor. OPET, motorine katt›¤› en son
teknoloji kat›k ilavesi ile motorun
çekifl gücünü art›r›yor, yak›t sistemlerinde korozyon
oluflumunu önlüyor, çevre ve insan sa¤l›¤›na
zararl› CO, NOx, hidrokarbon
ve partiküler madde emisyonlar›nda önemli oranda
azalma sa¤l›yor.

Rom Madeni Ya¤ pazar koflullar›na ayak uydurabilmek
için kendini sürekli yeniliyor.
Son olarak ‹zmir Çi¤li Tesisleri bünyesinde bulunan stoklama bölümünü yenileyen Rom
Madeni Ya¤’da stoklama kapasitesi 1900 tona ç›kt›. Rom
Madeni Ya¤ Genel Müdürü
Murat Seyhan, flöyle dedi:
“Tesislerimizde OPET Madeni
Ya¤lar›’n›n yan› s›ra Rom oto
bak›m ürünleri ve Valvoline
madeni ya¤lar›n› üretmekteyiz. Wynn’s markal› oto bak›m ürünlerini ithal edip Türkiye yetkili distribütörü ola-

Aygaz’dan Konfor ve Güvenlik
Teknolojinin bafl döndürücü
bir h›zla geliflti¤i günümüzde
özellikle enerji alan›nda
önemli ilerlemeler kaydediliyor. Sürekli gelifltirdi¤i teknolojisiyle s›n›rs›z müflteri memnuniyetini hedefleyen Aygaz,
müflterilerine sundu¤u yeniliklerle daha fazla güvenlik
ve konfor sa¤l›yor. Haziran

ay›ndan itibaren Merkezi
Enerji Sistemi kullan›c›lar›n›n
tercihine sunulan “Uzaktan
Kontrol Teknolojisi” ile
LPG tank›ndaki gaz seviyesi
takibi sorun olmaktan ç›k›yor. Uzaktan Kontrol Teknolojisi’nde evin herhangi bir
yerine yerlefltirilen dijital ekran sayesinde LPG tank›n›n

gaz seviyesi kolayca takip
edilebiliyor. Bu sisteme eklenecek modem ve telefon hatt› vas›tas› ile tank›n gaz seviye bilgisi Aygaz’a geliyor ve
müflteri bilgilendiriliyor. Önceden talimat verilmesi durumunda ise telefon etmeye gerek kalmadan seviyesi azalan
tanka dolum yap›l›yor.

rak pazarlamaktay›z. Firmam›z›n gerek üretim gerekse
sevk›yat aflamas›nda, h›zl› ve
sorunsuz çal›flmas› gerekiyor.
Stoklama kapasitemizdeki art›fl ve yeni da¤›t›m ve istifleme araçlar›m›z bize bu rahatl›¤› sa¤layacakt›r.”

B‹LG‹ GRUBU
Trabzonspor’un

Maç Biletleri

Art›k
Biletix'te

Türkiye Süper Ligi’nin güçlü tak›mlar›ndan Trabzonspor’un maç
biletleri art›k Biletix taraf›ndan sat›lacak. Türkiye’nin lider bilet sat›fl
firmas› Biletix’in Trabzonspor Kulübü ile imzalad›¤› “maç bilet sat›fl
anlaflmas›”na göre, 2004/2005 futbol sezonunda, Hüseyin Avni
Aker Stadyumu’nda oynanacak
Trabzonspor’un tüm maçlar›n›n
biletleri, Biletix a¤› üzerinden sat›fla sunulacak. Befliktafl, Fenerbahçe ve Galatasaray’a, Trabzonspor’un eklenmesi ile Biletix, Türkiye’nin dört büyük spor kulübünün resmi bilet sat›fl acentesi oldu.
Biletix-Trabzonspor iflbirli¤i anlaflmas› çerçevesinde taraftarlar maç
biletlerini Trabzon'da aç›lan yeni 6
Biletix sat›fl noktas›, www.biletix.com internet sitesi, 0216 556
98 00 Biletix Ça¤r› Merkezi ile ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir'de bulunan sat›fl noktalar›ndan sat›n alabilecekler. Sat›fl noktalar›ndan
Trabzonspor biletlerinin yan› s›ra
Biletix’in sat›fl›n› yapt›¤› di¤er tüm
etkinliklerin biletlerini almak
mümkün olacak. Taraftarlar, çok
yak›n bir zamanda hizmete girecek 444 19 67 numaral› Trabzonspor Ça¤r› Merkezi'nden de biletlerini alabilecekler.

1.6 otomobilin sahibi oldu. Talihli Zerrin
Binark, yaklafl›k 41 milyar TL de¤erindeki
otomobilinin anahtar›n› Tan› Pazarlama ve
‹letiflim Üye ‹flyerleri ve Tedarikçiler ‹fl Birimi Yöneticisi Erkan Tüfekçio¤lu’ndan
teslim ald›. Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri’nin, üretici flirketleri, perakendeci
ve tüketicileri sat›fl noktalar›nda ayn› anda
buluflturan sistemi Paro’nun çekilifl kampanyas›na, elektronik ürünlerinden ev gereçlerine kadar birbirinden farkl›
ürünlerin sat›ld›¤› Paro, üyesi ma¤azalar kat›ld›.
Paro otomobilin d›fl›nda, bir kifliye
Panasonic plazma televizyon, 10 kifliye cep telefonu, 20 kifliye iPod, befl
kifliye Sony PlayStation, 10 kifliye
Sony dijital foto¤raf makinesi, 13 kifliye Arçelik Valso Pratik Robot, 20 kifliye National
Geographic dergisi aboneli¤i, bir kifliye Tepe Home Marlon TV koltu¤u hediye etti.

Hayal Etti,
Paro’yla Alfa
Romeo Sahibi Oldu
Kat›l›mc› ma¤azalar aras›nda yer alan Migros’tan al›flverifl yaparak çekilifle kat›lan
Zerrin Binark, Paro’nun en büyük hediyesi olan 2004 model Alfa 147 Progression

“i-CAN” dediler “Baflard›lar”
Bilkom’un film ve müzik alan›nda yeni yetenekleri desteklemek amac›yla bu y›l dördüncüsünü düzenledi¤i i-CAN 2004 Film ve
Müzik Yar›flmas› sonuçland›. Film ve müzik
kategorisinde 1500’ün üzerinde baflvurunun yap›ld›¤› i-CAN 2004 Flm ve Müzik Yar›flmas›’n›n Park Orman'da yap›lan final gecesinde dereceye giren eserler ödüllendirildi. Film kategorisinde; ‹stanbul’dan kat›lan
Mehmet Ercan “Çelik Çomak” adl› filmiyle birinci oldu. Yar›flmada Ahmet Kenan

Bilgiç ve Seyfi Cem Bask›n ikincili¤e, Erhan Turhan ise üçüncülü¤e de¤er görüldü. Müzik kategorisinde ise; ‹stanbul’dan
kat›lan Hikmet Hükümeno¤lu birinci oldu. Müzik dal›nda ikincilik ödülünü Ali Sait Kavakl›, üçüncülük ödülünü ise Orçun
Ozan Akkafl ald›. i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas›’nda, her iki kategorinin birincileri
Apple PowerMac G5 bilgisayar, ikincileri
Apple iMac G4 15”, üçüncüleri ise e-Mac
bilgisayar ile ödüllendirildi. Film dal›nda ilk
üçe giren yar›flmac›lar Apple Studio
Display, dijital video kurgu program›
Final Cut Express, müzik dal›n›n birincisi dijital müzik program› Logic Audio,
ikinci ve üçüncüsü ise dijital müzik
program› Soundtrack’in sahibi oldu.

Koç Üniversitesi Avrupa’da ‹lk 20’de
Koç

Executive

si, listedeki en genç okul oldu.

2003 y›llar›nda incelendi. Çal›fl-

MBA Program›, Almanya’da
yay›nlanan “Yöneticiler için

Üniversitesi

Avrupa’daki MBA ve Executive
MBA programlar› konusunda

mas› s›ras›nda Koç Üniversitesi’ni de iki kez ziyaret eden Cox,

MBA” bafll›kl› kitapta “Avrupa’n›n en iyi 20 Executive MBA
program›ndan biri” olarak gös-

çal›flmalar› bulunan William
Cox’un haz›rlad›¤› ve Frankfurter Allgemeine Buch Institu-

yöneticiler, ö¤retim üyeleri,
mezunlar ve iflverenlerle konufltu. Listeye, Türkiye d›fl›nda ‹n-

terildi. 1994 y›l›nda, Türkiye’nin ilk Executive MBA prog-

te’un destekledi¤i çal›flmada,
Avrupa’n›n önde gelen Executi-

giltere, Almanya, Fransa, ‹sviçre, Hollanda, ‹sveç ve ‹span-

ram›n› bafllatan Koç Üniversite-

ve MBA programlar› 2002 ve

ya’dan programlar girebildi.

Otomotivde 70 Y›l:

Enriko Aliberti
birlikte baflarmak

Önümüzdeki y›l flirketin 70. y›l›n›
kutlamaktan dolay› duyduklar› mutlulu¤u
belirten ‹zmir Fiat Bayii Enriko Aliberti’nin
sahibi Riccardo Aliberti; “Aliberti, Fiat ve
Koç isimlerinin oluflturdu¤u güç, ticari
hayat›m›zda önümüzü açt›¤› gibi, oluflan
sinerji hedeflerimize ulaflmam›z›
kolaylaflt›rd›” diyor

Ü

Ülkemizin en köklü Tofafl bayilerinden olan Enriko Aliberti
A.fi.’nin dününden ve bugününden bahseder misiniz?
1935 y›l›nda babam Enriko Aliberti taraf›ndan kurulan flirketimiz, 1940’l› y›llarda Fiat’la tan›flt›. Ülkemizde otomobil say›s›n›n s›n›rl› oldu¤u bu y›llarda Fiat’la gerçeklefltirilen bu ifl ortakl›¤› sonucu, a¤›rl›kl› olarak kamyon ve ticari araç sat›fl› gerçeklefltirilmeye baflland›. Tofafl’›n 1971’de üretime bafllamas›yla birlikte biz direkt olarak Tofafl’a ba¤land›k ve 33 y›ld›r bu
baflar›l› ortakl›k sürdürülüyor.

Koç Toplulu¤u çat›s› alt›nda olmak size neler kat›yor?
Türkiye’nin en büyük kurulufllar› aras›nda yer alan Koç Toplulu¤u, bilinirli¤i ve güvenirli¤i ile hedeflerimize ulaflmam›zda önemli katk›lar yarat›yor. Türk halk›n›n gözünde yaratt›¤›
imaj› ve kaliteyle özdeflleflmifl ismi, ‹zmir bölgesinde bir marka halini alm›fl Aliberti ile birleflince, ortaya büyük bir sinerji
ç›k›yor. Özellikle Alfa Romeo’nun sat›fl›n› gerçeklefltirmeye
bafllad›¤›m›zda, Koç Toplulu¤u ve Tofafl’›n güven yaratan
isimlerinin sat›fllar›n art›fl›nda yaratt›¤› etkiyi görerek bu gerçe¤i bir kez daha kavrad›k. Koç Toplulu¤u’nun uzun y›llard›r
sürdürdü¤ü çal›flma kültürü ve ticaret eti¤i, bizim de çal›flma
fleklimizi her zaman etkiledi. Sürdürdü¤ümüz ticari iliflkiler,
özel hayatlar›m›za yans›yarak güçlü ba¤lar›m›z›n oluflmas›n›
da sa¤lad›. Bütün bu sebeplerden dolay› kendimizi her zaman
Koç Ailesi’nin birer ferdi olarak gördük. Aliberti, Fiat ve Koç
isimlerinin oluflturdu¤u güç, ticari hayat›m›zda önümüzü açt›¤› gibi, oluflan sinerji hedeflerimize ulaflmam›z› kolaylaflt›rd›.
Tofafl’›n bir kurum, Fiat’›n bir marka olarak ön plana ç›kart›ld›¤›
imaj kampanyalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Rekabetin bol oldu¤u otomotiv sektöründe markan›n lider pozisyona ulaflmas› için, pazar› çok iyi bilmek ve analiz edebil-
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mifl olmak gerekiyor. Ben, otomotiv sektörünün içinde bulundu¤um ilk günden bu yana anlad›m ki, rekabette öne geçebilmek için ça¤›n trendini yakalamak ve de¤iflime ayak uydurabilmek gerekiyor. Tofafl yetkililerinin de globalleflen otomotiv
sektöründe marka imaj›n› ön plana ç›karmak ad›na gelifltirdikleri bu yenilenmelerin, olumlu bir de¤iflim oldu¤u kan›s›nday›m. Koç ve Fiat, hem marka hem de ürün kalitesine çok
önem veren iki isim. Ürün kalitesinin güvenilirli¤ini, prestijli
bir markan›n güçlü imaj›yla bütünlefltirmek ise do¤ru bir yat›r›m... Bu yenilenmeye ek olarak, Tofafl’›n bu y›l reklam ve tan›t›m faaliyetlerine de önceki y›llardan daha fazla yat›r›m yapmas› ve Fiat’› müflterinin gözünde baflar›l› bir yerde konumland›rmas› da önemli...

En yüksek sat›fl grafi¤ine sahip Fiat bayilerinden birisiniz. Elde etti¤iniz bu baflar›n›n s›rr› nedir?
fiirketimizin ilk kuruldu¤u günden bu
yana taviz vermedi¤i ve olumlu sonuçlar›n› devaml› ald›¤› çal›flma prensipleri
ve al›flkanl›klar› var. Bu prensiplerin bafl›nda ise müflteri memnuniyeti gelir. Biz
öncelikle bayili¤imize gelen müflterimizin kendisini evinde hissetmesini sa¤lamaya özen gösterdik. Bu rahatl›¤› sa¤lad›¤›m›z sürece o müflterinin otomobil
ile ilgili tüm sorunlar›nda bize baflvurmay› tercih etti¤ini gördük. Eflim ve
ben, müflteriyle aram›zda oluflan dostlu¤un sat›flla bafllad›¤›n› düflündük ama
hiçbir zaman sat›flla s›n›rl› kalmad›.
Müflteri, otomobil sat›n ald›ktan sonra

manlar›m›z da bizler gibi Tofafl çat›s› alt›nda olmaktan keyif alan ve kendilerini bu büyük ailenin birer parças› olarak
gören kiflilerden olufluyor. Bunu baflarabilmeleri için çok sa¤lam bir altyap›n›n yan› s›ra, bizim gözümüzle sat›fl› ve
müflteriyi de¤erlendirmelerinin çok daha önemli oldu¤u kan›s›nday›z.

ikinci üçüncü araçlar›n› da bizden sat›n
almay› tercih etti¤i ve çevresini bize
yönlendirdi¤i takdirde, baflar›l› bir sat›fl
süreci tamamlad›¤›m›za inand›k.

“Müflteriyle aram›zda
oluflturulan dostlu¤un
sat›flla bafllad›¤›n›
düflünüyoruz ama bu
dostluk hiçbir zaman
sat›flla s›n›rl› kalm›yor”

Ülkemiz otomotiv sektöründeki geliflmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bilginin en önemli kaynak oldu¤u günümüzde, otomobili teknik anlamda iyi
tan›mak, rakipleri bilmek, sat›fl sonras›
destek sunabilmek, otomotiv sektörünün olmazsa olmazlar› aras›na girdi. Bu
geliflmelerle birlikte ülkemizdeki otomotiv sektörü, özellikle 2003’le birlikte

nin yar› yar›ya düflmesi, sat›fllardaki bu
h›zl› art›fl› duraklama dönemine soktuysa da ben özellikle bu y›l›n son çeyre¤inde yine pozitif geliflmelerin hem sat›c›y› hem de al›c›y› mutlu edece¤ini düflünüyorum.
Tofafl’da ve otomotiv sektörünün tamam›nda yaflanan bu olumlu geliflmelere
paralel olarak, pazardaki sat›fl grafi¤imiz iki y›ld›r artmaya devam ediyor.
Burada, ürün gam›m›z›n genifllemesinin, müflteriye daha bol seçenek sunulmas›n›n ve Fiat’ta yaflanan tüm yenilenmelerin eflzamanl› olarak ülkemiz piyasalar›na da aktar›lmas›n›n büyük rol oynad›¤› kans›nday›m.
K›sa dönem hedefleriniz nelerdir?
Biz, bölgemizde y›llard›r süregelen rekabet gücümüzü korumay› ve Enriko
Aliberti ailesine kat›lan müflterilerimizin
say›s›n› her geçen gün art›rmay› hedef-
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Müflteri memnuniyeti, var olan rekabet
ortam›nda tüm kurumlar›n önceli¤i... Peki ya çal›flan memnuniyeti?
fiirketimizde çal›flanlar›m›z›n memnuniyetini sa¤lamak aç›s›ndan da birçok
farkl›l›klar yaratt›¤›m›za inan›yoruz. Klimal› ortamlar ve konforlu bir showroom, personelimizin rahat bir ortamda
mutlu çal›flmas›n› sa¤larken, müflteri
kitlemizin de seçkinleflmesinde rol oynuyor. Güler yüzlü ve içten davran›fllar›yla kadromuzda yer alan personelimiz, bizim müflteri memnuniyeti do¤rultusunda uygulad›¤›m›z çal›flma prensipleri çerçevesinde hareket ediyor. Ele-

çok parlak bir sürece girdi. Sat›fllardaki
art›fl› etkileyen faktörler aras›nda, faizlerin düflmesi ve “hurda” kanununun ç›kmas› gibi ekonomik faktörlerin yan› s›ra, kurumlar›n tan›t›m ve reklamlar› art›rmas› ve müflteri memnuniyetini ön
planda tutmas› gibi iflletmeye ait geliflimlerden de bahsedebiliriz. 2004 y›l›n›n May›s ay› itibariyle ekonomik de¤erlerin de¤iflmesi ve “hurda” indirimi-

liyoruz. Bugün Polonya’da, ‹talya’da ve
Türkiye’de üretilen otomobiller aras›nda
hiçbir fark yoktur. Çünkü makineler,
kullan›lan robotlar ve kalite-kontrol sistemleri ayn›d›r. Bu ba¤lamda Türkiye’de
üretilen mal kesinlikle daha kötü de¤ildir, hatta birçok anlamda daha iyidir;
çünkü bu imaj›n k›r›lmas› için daha fazla emek harcanmaktad›r ve daha kalifiye elemanlar çal›flt›r›lmaktad›r. Biz, bu
durumun müflteri taraf›ndan daha iyi alg›lanmas› için Tofafl’›n reklam ve tan›t›m
kampanyalar›na önem vermesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Özellikle yerli mal›n
hiçbir eksi¤i olmad›¤›na dair bir reklam
kampanyas›n›n, Tofafl’›n imaj›n› Türk
halk›n›n gözünde daha iyi bir konuma
getirece¤i kan›s›nday›m.
Gülbin Gayretlier
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Koçtafl’ta Müflteri
Memnuniyeti
Ön Planda
Ev gelifltirme sektörünün
lider isimlerinden Koçtafl,
personeli ve yönetiminin
farkl›l›k yaratan
yaklafl›m›yla tüketicilere
benzersiz bir hizmet
sunuyor. Personelle
omuz omza çal›flan
Genel Müdür Levent
Çak›ro¤lu, flirketin
faaliyetleri ile
sektördeki konumunu
de¤erlendirdi

K

“Koçtafl’taki ilk günlerimden itibaren
hafta sonlar›nda Kartal ma¤azam›zda
çal›flmalar yapmaya karar verdim. Bunu yaparken amac›m, müflterilerimize
ve personelimize yak›n olmakt›.”
Türkiye’de “ev gelifltirme” sektörü giderek
güçleniyor mu? Bu sektör içinde Koçtafl’›n
yerini de¤erlendirebilir misiniz?
Ev gelifltirme konusuna büyük ma¤azac›l›k olarak bakarsak, çok yeni ve sürekli büyüyen bir sektörden söz ediyoruz.
Bu özelli¤i nedeniyle de büyüme potansiyelinin di¤er pek çok konuya göre daha büyük oldu¤unu söyleyebilirim. Bu
sektörde Koçtafl’›n yerini de¤erlendirdi¤imizde ise, oldukça avantajl› bir flekilde
konumland›r›lm›fl, büyümeye haz›r bir
flirket görüyoruz. Her fleyden önce Koçtafl, sektörün en eski markalar›ndan birisi. Toptan inflaat malzeme ifli nedeniyle
uzun y›llar öncesinden gelen bir marka
gücü ve tedarik zinciri yönetim tecrübesi var. Bu birikim bugün de pek çok kategoride Koçtafl’›n üstünlük sa¤lamas›na
yard›mc› oluyor. Koçtafl, Türkiye’nin en
büyük flirketi olan Koç Toplulu¤u ile
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Avrupa’n›n bu sektördeki en büKoçtafl Genel mas halindeyiz. Baflta ortak sat›yük grubu olan Kingfisher’›n or- Müdürü Levent nalma faaliyetleri olmak üzere,
takl›¤› olan bir flirket. Haliyle bu- Çak›ro¤lu: “Ev ma¤aza operasyonlar›, raf donanun ideal bir ortakl›k oldu¤una gelifltirme çok n›m prensipleri, pazarlama uyguinan›yorum. Güler yüzlü, uzman yeni ve sürekli lamalar›, personel geliflimi gibi
büyüyor.” konularda sürekli iliflki halindepersoneli ise Koçtafl’›n tart›flmas›z
yiz. Özellikle, ortak sat›nalma program›
en güçlü yanlar›ndan bir di¤eri. Ayr›ca
çerçevesinde sat›nalma yetkililerimiz,
“Yap› Market” veya “Kendin Yap” olaKingfisher’a dahil olan di¤er firmalarla
rak tan›mlanan bir sektörde, Koçtafl faalidüzenli olarak bir araya geliyorlar. Di¤er
yet konusunu “Ev Gelifltirme” olarak
bir ifadeyle, yurtd›fl›nda Koçtafl markatan›ml›yor ve format›yla da bu farkl›l›¤›
s›yla yapt›¤›m›z sat›fl faaliyeti olmasa da
ortaya koyuyor.
Kingfisher bünyesindeki kardefl flirketlerimiz vas›tas›yla hem ilgili ülkelerdeki
Uluslararas› rekabet koflullar›nda kendi
pazar de¤iflimlerini, hem ürünleri, hem
sektöründeki gücünü koruyan Koçtafl’›n
de ma¤aza operasyonlar›ndaki yenilikleyurtd›fl› faaliyetlerinden bahseder misiniz?
ri yak›ndan takip edebiliyoruz. Bu tek taYurtd›fl› sat›fl operasyonumuz yok. Anrafl› bir iliflki de¤il. Koçtafl’›n di¤er flirketcak içinde bulundu¤umuz Kingfisher
lerinden ö¤rendi¤i baflar›l› uygulamalar
Grubu’nun di¤er flirketleri ile sürekli te-

oldu¤u gibi, Koçtafl’›n pek çok baflar›l›
uygulamas› da di¤er flirketler taraf›ndan
örnek al›nmaktad›r.

Müflteri memnuniyetini sa¤lamak günümüz
rekabet koflullar›nda önem tafl›yor. Koçtafl’›n bu konuda ne gibi faaliyetleri var?
Müflterimizi tan›maya çal›flma gayretlerimiz asl›nda müflteri memnuniyeti konusundaki çal›flmalar›m›z›n da bir parças›.

Çünkü müflterilerimizin beklenti- Hafta sonlar› önlük teri e¤itimlerimizle el becerilerini gelifltirmek isteyen müfltelerine cevap verebildi¤imiz ölçü- giyerek bizzat
rilerimizi e¤itiyoruz.
de memnuniyet seviyesinin arta- sat›fl yapan
“Koçtafl Usta” hizmetimizle
ca¤›n› düflünüyoruz. Bu çerçeve- Levent Çak›ro¤lu
müflterilerimizin bizden ald›kde ürün gam›m›z, fiyatlar›m›z ve (ortada) ma¤aza
lar› ürünler için iki y›l garantihizmetimizin kalitesiyle farkl›l›k personeliyle
li montaj ve uygulama hizmeyaratmaya çal›fl›yoruz. Mümkün birlikte.
ti sunuyoruz. Ma¤azam›zda sundu¤uoldu¤u kadar rahat bir al›flverifl ortam›nmuz ürünlerimizi, ma¤azalar›m›z›n olmada, müflterilerimizin konseptimiz çerçed›¤› lokasyonlardaki tüketicilerimizin erivesinde ihtiyaç duydu¤u ürünleri bir araflimine sunmak için de internet ve teleda bulabilece¤i bir formata sahibiz. Kofonla siparifl yöntemiyle sat›fl uygulamanusunun uzman›, güler yüzlü personelim›za bu y›l mobil sat›fl arac›m›z› da eklemizle, müflterilerimize hizmet etme kodik. Bu kanallar sayesinde Türkiye’de Kinusunda benzersiz bir üstünlü¤e sahibiz.
lis d›fl›nda ulaflamad›¤›m›z il kalmad›. 12
Bunun yan›nda rekabetçi fiyatland›rma
ayl›k sürede toplam 6 bin 700 müflteriye,
prensibimizi istikrarl› bir flekilde sürdürü16 bin adet ifllem yapt›k. Bu flekilde Topyoruz. Böylece müflterilerimiz promoslulu¤umuzun “Tüketiciye En Yak›n Topyon dönemini beklemeden, her an, ödeluluk Olma” temas›na da katk›da bulundi¤i her liran›n karfl›l›¤›n› alman›n huzudu¤umuza inan›yoruz.
ruyla al›flverifl yapabiliyor. Ücretsiz müfl-

birlikte baflarmak

Hafta sonlar›nda Koçtafl’ta bizzat çal›fl›yor
ve müflterilerle direkt temasa geçiyorsunuz. Bu size neler kazand›r›yor?
Koçtafl’taki görevime bafllamadan önce
üç ay süreyle B&Q’nun ‹ngiltere ve Tayvan’daki ma¤azalar›nda ve merkez ofislerinde incelemeler ve çal›flmalar yapt›m.
Bu sürede özellikle ‹ngiltere’de bilfiil
ma¤azada çal›flt›¤›m bir süre de oldu.
Bütün bu çal›flmalar s›ras›nda o ülkelerdeki müflteri davran›fllar›n› gözlemlemeye ve ülkemizdeki tüketici profili ile karfl›laflt›rmaya gayret ettim. Sonuçta, Koçtafl’›n sundu¤u ürün ve hizmetlerin Türkiye pazar›na adapte edilmesi gerekti¤ine karar verdim. Yönetim ekibimle birlikte kendimize “müflterimiz kim?” sorusunu sorarak ifle bafllad›k. Bütün araflt›rmalar›m›z›, bilgi ve tecrübelerimizi birlefltirdikten sonra, müflterilerimizin beklentilerini daha iyi nas›l karfl›layaca¤›m›z
konusunda çal›flmalar›m›z› tamamlad›k.
Müflterilerimizi anlamak için onlara fiziken yak›n olmak, bire bir temas etmek
gerekti¤ini düflünüyorum. Bu nedenle
Koçtafl’taki ilk günlerimden itibaren hafta sonlar›nda Kartal ma¤azam›zda çal›flmalar yapmaya karar verdim. Bunu yaparken amac›m, müflterilerimize ve personelimize yak›n olmakt›. Bu iki gruba
fiziken yak›n oldu¤umda, duygusal yak›nl›¤›n da geliflti¤ini ve birbirimizi daha
iyi anlayabildi¤imizi gördüm. Böylece
müflterilerimizin ihtiyaçlar›na ve beklentilerine süratle cevap verebilme imkân›
bulabiliyoruz. Bu Koçtafl genelinde benimsedi¤imiz bir prensiptir. Personele
olan yak›nl›¤›m sonucunda onlar›n müflteri hakk›ndaki de¤erlendirmelerini al›yorum ve bu bana müflteri beklentilerini
anlama gayretinde son derece yard›mc›
oluyor. Ayr›ca personelin motivasyon ve
enerji seviyelerinin çok yükseldi¤ini ve
performanslar›n›n belirgin bir biçimde
artt›¤›n› görüyorum.

Koçtafl’›n “dünü”, “bugünü” ve “gelece¤i” üzerine, üç ayr› zaman dilimini, üç
cümle ile de¤erlendirir misiniz?
Koçtafl, dün yeni ortakl›k yap›s›yla, Türkiye pazar›ndaki potansiyeli anlamaya
çal›flan, toptan ticaretten perakendecili¤e
transformasyonu tamamlama gayretinde
bir flirketti. Bugün, yal›n organizasyon
yap›s›, genç ve dinamik yönetim ekibiyle, pazar› çok iyi anlam›fl, kiflili¤ini ve
kültürünü oluflturmufl, perekandecilik
konusunda ciddi bir “know-how”a sahip, h›zl› büyümenin efli¤inde bir flirket.
Gelecekte ise, içinde bulundu¤u sektörün tart›flmas›z lideri ve hem Koç Toplulu¤u’nun hem de Türkiye’nin gururlanaca¤› örnek bir perakendeci olacak.
Tu¤çe Alt›nsoy
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“S›f›rdan Bir Motor
Yaratmak Hepimizin

Ortak Rüyas›yd›”
insan kaynaklar›

2004 y›l› bafl›ndan bu yana En Baflar›l› Koçlular ödüllerini kazanan kifli veya
ekipleri tan›t›yoruz. Bu tan›t›mlar›n sonuncusu Yarat›c› Y›ld›zlar Kategorisi’nde
Büyük Ödül alan Ford Otosan olacak. Ford Otosan üretti¤i Ecotorq dizel motoru
ile bütün dünyada dikkatleri üzerine çekti. Ecotorq motoru ve ödül sürecini
Ecotorq’u yaratan ekipten Ürün Gelifltirme Müdürü Do¤an fian ile görüfltük
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Dilerseniz önce “Ecotorq Motoru Projesi”nden bafllayal›m. Proje nas›l do¤du, fikir
nas›l ç›kt› ve süreçler neydi?
Ford Otosan’›n ürün gelifltirme, onun da
ötesinde motor gelifltirme geçmifli çok eskilere dayan›r. 1970’lerin sonlar›nda günümüze kadar gelen bir hikayesi var. Dolay›s›yla Ecotorq’dan önce de bir çok
motor gelifltirme projeleri oldu. Ecotorq
projesine bafllamadan önce son olarak
kamyon motorumuzda bir iyilefltirme,
ömür gelifltirme projesi yapm›flt›k. O dönemde kamyon motorlar›m›z›n ömürlerinin müflteri beklentilerini karfl›lamad›¤›
yönünde flikayetler vard›. Mevcut bir motorun iyilefltirilmesi, gelifltirilmesi Do¤an fian:
motorun mimarisi nedeniyle uyiçin çal›flt›¤›n›zda o motorun s›n›r- “Baflar›n›n
gulanamayan yeni teknolojilerin
lar› da ortaya ç›k›yor. Eski moto- alt›nda yatan
de kullan›lmas› sayesinde egzoz
rumuz gerek teknoloji gerekse arkadafllar›m›z›n
at›klar› bak›m›ndan da AB stanperformans bak›m›ndan kendi s›- gece gündüz
dartlar›n› sa¤layan, yüksek pern›rlar›na gelmifl oldu¤unu, gelifl- çal›flmalar›d›r”
formansa sahip, birçok alanda s›tirme ve iyilefltirme yönünde yürütülen
n›f›n›n en iyisi ve en önemlisi tamamen
bu son proje kapsam›nda yap›lanlardan
bize ait olan bir motor fikri giderek güçdaha fazlas›n› yapmak mümkün olmayalendi. 1997’nin ikinci yar›s›ndan itibaren
ca¤›n› da görmüfl olduk. Öte taraftan süçeflitli zamanlarda yönetime bu yönde rarekli yükselen müflteri beklentileri, hem
porlar haz›rlay›p sunduk. Projenin fizibipotansiyel ihraç pazarlar›nda hem de
lite çal›flmalar›n› bafllatt›k ve kendi motoTürkiye’de yürürlü¤e girecek egzoz at›krumuzu yapman›n, müflteri beklentilerini
lar›na s›n›rlamalar getiren yönetmelikler
ve daha da önemlisi yasal zorunluluklar›
motorlar›m›z›n daha da gelifltirilmesini
karfl›layacak motorlar›n sat›n al›nmas›ngerektiriyordu. Bizim akl›m›zda yeni bir
dan ticari bak›mdan da daha avantajl› olmotor tasarlamak fikri ise hep vard›. Yedu¤unu gördük. Fizibilite çal›flmalar›n› tani bir motora s›f›rdan bafllay›p, mevcut
kiben 1998’de projeyi idare heyetine sun-

duk. ‹dare heyetince program onayland›.
Çal›flmalar Ocak 1999’da bafllad› ve dört
buçuk y›ll›k bir döneme girilmifl oldu.
Üretime geçmek çok h›zl› bir süreç de¤il
san›r›m. Neler oldu o dört buçuk y›l içinde?
1999 Ocak ay›nda bu ürünün hedeflerini
oluflturduk. “Hangi özelliklere sahip olacak, gücü ne olacak, egzoz emsiyon seviyesi ne olacak” gibi birçok sorunun cevab› bu dönemde yap›lan çal›flmalar sonras›nda verilmifl oldu. Bu sorular›n yan›tlar› verirken Türkiye’deki müflteri beklentilerini, önümüzdeki y›llara dönük bir
projeksiyonla de¤erlendirmek durumundayd›k. Örne¤in “servis aral›¤›” hedefini,
o günün flartlar›nda 5 bin-7 bin 500 km
gibi bir de¤er makul karfl›lanmas›na ra¤men, motorun devreye girece¤i tarihte
müflteri beklentilerinin artaca¤› öngörüsü
ile 20 bin olarak belirledik. Hedeflerin
belirlenmesinin ard›ndan kavram gelifltirme süreci bafllad›. Oluflturdu¤umuz tüm
bu hedefleri sa¤layacak motorun mimarisi nas›l olmal›, hangi teknolojiler kullan›lmal› gibi sorular›n yan›tlar› bu dönemde
verildi. Örne¤in motorun “common rail”
yak›t sistemine sahip olmas›, dört supapl› olmas› gibi kararlar bu dönemde al›nd›.
Bahsetti¤imiz kavram gelifltirme safhas›nda motorun sa¤lamas› gereken güç ve
motor hacmi ile ilgili yo¤un bir de¤erlendirme ve tart›flma süreci yaflad›k. Bu ted-

Soldan sa¤a: Motor Test Teknisyeni Atilla Ural, Ürün Gelifltirme Ekip Lideri Ömer Rüfltü Ergen, Ürün Gelifltirme Müdürü Do¤an fian, Ürün Gelifltirme
Ekip Lideri Cem Özen ve ‹nönü Fabrikas› Ekip Lideri Melik Yaman.

çalar› kullanarak imal etti¤imiz ilk motoru çal›flt›rd›k. Bunun için bir tören düzenlendi. Bu tören gününü, ‹nönü Fabrikas›
için dönüm noktas› diyebilece¤imiz bir
gün olarak hep hat›rlar›z.
Ecotorq motorunun flu anki üretimi ne durumda?
Piyasadaki talep bizim beklentilerimizin
çok önüne geçti. Fizibilite çal›flmalar›n›
yaparken akl›m›zdan geçen sat›fl rakamlar› y›lda 3 bin ile 5 bin aras› idi. Geçmifl y›llar›n ortalamalar›na bakarak böyle bir tahmin yap›yorduk. Emniyetli oldu¤u düflünülen 5 bin adetlik bir kapasite için yat›r›mlar tamamlanarak imalata baflland›. Planlar›m›z böyleyken, hiç
ummad›¤›m›z bir sat›fl patlamas› ile karfl› karfl›ya kald›k. Y›lda befl bini çok
aflan bir talep oldu. Kapasitemizi 10 bine ç›kard›k. Son sat›fl rakamlar› y›lda
yaklafl›k 6 bin adete karfl›l›k geliyor.
Üretimimiz bu miktara ayarlanm›fl durumda.

Projede kaç kiflilik bir ekip çal›flt›?
Bu projede tam zamanl› ve tüm ifli bu
proje olarak çal›flan bir çekirdek ekip var.
A¤›rl›kl› olarak ürün gelifltirme mühendislerinden oluflan bu ekip proje süresi
boyunca ortalama 10 kifli civar›nda oldu.
Bu ekibi çal›flmalar› ile destekleyen ve
imalat, sat›nalma, kalite güvence, pazarlama ve finansman bölümlerinden çal›flanlar›n oluflturdu¤u ekibin büyüklü¤ü
ise 50-60 kifli aras›ndad›r.

insan kaynaklar›

birlerinde uygulanarak motorun ana hatlar›n›n oluflturulmas›, bilgisayar ortam›nda ilk 3 boyutlu taslak modellerin geifltirilmesi de projenin bu safhas›nda gerçeklefltirildi. Motorda kullan›lacak teknolojilerin tamamen belirlenmifl oldu¤u, maliyet bilgilerinin netleflti¤i, hedeflerin kesinlefltirildi¤i ve motorun fiziksel görüntüsünün nas›l olaca¤›n›n da ortaya ç›kt›¤›
bu safhan›n sonunda “program onay›”
olarak an›lan bir noktaya gelinmifl oluyor. Burada proje üst yönetimin de¤erlendirmesi ve uygun görülmesi halinde
projeye devam onay› al›n›yor. May›s
2000’de 3 boyutlu modellerin dondurulmas›ndan sonra kal›p sipariflleri verilmeye baflland›. Döküm tak›m ve kal›plar›n›n
imalat süresinde bir darbo¤az›m›z vard›.
Motor blok ve kafas›n›n döküm kal›plar›n›n imalat süreleri çok uzundu. Bu aflamada daha önce hiç denemedi¤imiz bir
yöntemi denedik. H›zl› prototipleme ile
7-8 hafta içinde ilk döküm parçalar› imal
ettirmifl olduk. 26 Ekim 2000’de bu par-

En Baflar›l› Koçlular’a baflvurma süreci nas›l gerçekleflti?
Koç Holding’in duyurusunu gördük. Biz
o tarihlerde TÜB‹TAK Teknoloji Ödülüne baflvurmufltuk. TÜB‹TAK ödülünün
ard›ndan böyle bir ödülün de heyecan
verici oldu¤unu düflünerek baflvurduk.
Ödülü ald›¤›n›zda neler hissettiniz?
Çok heyecanl›yd›. Herhalde hepimizin
dizleri titremifltir. Yöneticilerimizinde orada olmas› sevindiriciydi. Motor gelifltirme
ifli zor ve nispeten uzun sürede tamamlanan bir ifltir. Elde edilen baflar›n›n alt›nda
arkadafllar›m›z›n gece gündüz çal›flmalar›
ve yo¤un eme¤i var. Sadece motor de¤il
araç gelifltirmede destek veren arkadafllar›m›z› da unutmamak gerekiyor. Bu eme¤in takdir edildi¤ini bilmek mutluluk veriyor.
Burak Tezcan
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Yönetmen Dünyas› ile
Apple Teknolojisi Buluflursa...
“Her fiey Güzel Olacak” ve “‹nflaat” filmlerinin baflar›l› yönetmeni
Ömer Varg› ile sinema, teknoloji ve Macintosh üzerine konufltuk

A

Apple ile nas›l tan›flt›n›z?
Apple ile y›llard›r tan›fl›yorum, ama gerçek anlamda kullanmaya 15 sene önce
çok basit bir Macintosh alarak bafllad›m.
Üniversitede ö¤renim gördü¤üm ilk y›llar›mda basit programlar kullan›yorduk; zaman geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe daha fazla hakim oldu¤umu söyleyebilirim.
Film çal›flmalar›n›zda Apple Macintosh’un
hangi özelliklerinden yararlan›yorsunuz?
Filmlerimizi yaklafl›k 15 y›ld›r Apple üzerinde kurguluyoruz; elbette y›llar önce
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farkl› programlar kullan›l›yordu. Film
dünyas› teknoloji kullan›m› konusunda
iki dönemden oluflmaktad›r. ‹lk dönem,
film montajlar› film masas›nda yap›l›rd›,
ikinci dönemde videonun gösterdi¤i geliflim ile lineer makineler kullan›lmaya
baflland›. Lineer makinelerde montaj›n
çok büyük dezavantajlar› vard› ve “lineer montaj” çok masrafl› bir ifllemdi.
’80’lerin sonunda “lineer montaj” dedi¤imiz sistem “dijital montaja” dönüfltü. Benim gibi film montaj›ndan gelen kiflilere
çok faydalar sa¤land›; çünkü film monta-

j›n›n mant›¤›na yatk›n bir sistemdi. 1989
y›l›nda Macintosh’ta çal›flan ilk “Avid”
film montaj› program›m›z› ald›k. Teknolojinin ve paralelinde sistemlerin geliflmesiyle yaklafl›k olarak 1.5 milyon Dolar’a mal olan bir montaj sistemi, 150 bin
Dolar civar›nda maliyet getirmeye bafllad› ve oldukça h›zl› çal›flma imkân› sa¤l›yordu. Günümüzde ise film montaj› yap›labilen sistemler 10 bin Dolar civar›nda bir maliyet getiriyor.
Sistemlerin geliflimine örnek verecek
olursam, Apple’›n piyasaya sürdü¤ü “Fi-

nal Cut Pro” adl› film montaj› yaz›l›m
program› son derece geliflmifl bir yaz›l›m
diyebilirim. Avantajl› yönü, donan›m›n
ve yaz›l›m›n Apple taraf›ndan üretilmifl
olmas›d›r. Böylelikle “Final Cut Pro” yaz›l›m›n›n Macintosh’lara kolayl›kla uyum
sa¤lam›fl olmas›, bize müthifl bir ekonomik avantaj getirdi. Film montaj›na dönük bir di¤er ürün olan “Shake” adl› dijital efekt yaratma yaz›l›m› sadece profesyonellerin çal›flmalar›na imkân veren
bir yaz›l›m de¤il; genel olarak amatörlerin de film dünyas›nda ifl yapabilmesine
olanak sa¤l›yor.

“‹nflaat” filminize gönderme yaparsak,
daha önceki röportajlar›n›zda, filmlerinizde “mesaj vermekten çok keyifli bir
film yapmak” istedi¤inizi belirtmifltiniz.
Bir sonraki projenizde de hedefiniz yine
ayn› m›?
Ben biraz hayat›n içinden, ne kadar absürd olursa olsun inand›r›c›l›¤› olan filmler yapmaya çal›fl›yorum. Bir tarz›m var
denilemez, çünkü “tarz›n” oluflmas› için
daha fazla film yapmak gerekir. Filmlerimin kolay izlenebilir olmas› gerekti¤ini
düflünüyorum; bunun yan›nda hayat›n
içinden bir film yapmaya çal›flt›¤›n›z zaman mutlaka dünya görüflünüz filme
yans›r.
Türk sinemas› ile yabanc› sinema teknolojisini karfl›laflt›r›rsak, Türk sinemas›nda
da günümüzün teknoloji harikas› “Yüzük-

lerin Efendisi” gibi filmleri görecek miyiz?
Teknoloji olarak bu tür çal›flmalar› asl›nda görüyorsunuz; göremedi¤imiz fley iflin
bütçesidir. Teknoloji Türk sinemas›nda
kullan›l›r hale geldi, fakat “Yüzüklerin
Efendisi”ni veya “Troy”u yaparken yat›r›lan bir bütçe söz konusu. Milyon Dolar’lar›n kullan›ld›¤› bir filmde sadece bir
post prodüksiyonu için 80-100 tane efekt
istasyonu kuruluyor. Bahsetti¤imiz filmlerin sadece kopya basma bütçeleri, bizim sinemam›z›n tamam›n›n cirosu kadar. Sektör olarak bizim bu denli bütçeler kullanmam›z laz›m. Bütçenin yan› s›ra bahsetti¤im tutardaki paralar› kullanarak “film yapma al›flkanl›¤›n›n” oluflturulmas› gerekir.
fiu s›ralar üzerinde çal›flt›¤›n›z projelerden
bahseder misiniz?
Projelerimden biri yaz›m aflamas›nda,
Erol H›zarc› arkadafl›mla birlikte yazd›¤›m›z hüzünlü bir hikâye. Yavuz Turgul
ile bu yaz çok güzel bir film üzerinde çal›fl›yoruz. Filmin ad› flimdilik “Yürek Yaras›” olarak geçiyor ama yak›nda kesinleflecek. Baflrolünde fiener fien’in oynad›¤›, sekiz sene sonra Eflk›ya ekibinin bir
araya geldi¤i bir film. Tam bir Türk filmi
tad›nda. Eski lezzetler bulunabilir ama
yeni bir iflleyiflle yap›l›yor; ben de montaj›na k›smen yard›mc› oluyorum. Kadrosunda Meltem Cumbul, Erdal Tosun,
Sümer Tilmaç ve Güven K›raç gibi usta oyuncular yer al›yor.
Beril Sönmez
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Amatör sinemac›lardan söz aç›lm›flken,
Bilkom Biliflim Hizmetleri fiirketi’nin Apple IMC iflbirli¤i ile düzenledi¤i “i-CAN” adl› Film ve Müzik Yar›flmas›’nda film dal›n›n
jüri üyeli¤ini yapt›n›z. Bu birliktelik nas›l
olufltu?
Yaklafl›k olarak 30 senelik filmciyim; kariyerimde reklam filmleri, uzun metrajl›
filmler, televizyon programlar› yapt›m
ve yapmaya devam ediyorum. Bireysel
çal›flmalar›m›n yan› s›ra “Filma-Cass”
ad›nda hat›r› say›l›r bir prodüksiyon flirketimiz var. Prodüksiyon düzenimizin
içinde kulland›¤›m›z teknoloji ürünlerinden dolay› Mac ekibiyle, Apple ve Bilkom ekibiyle çal›flmalar›m›zdan do¤an
iliflkimiz var. Bilkom ekibinden gelen jüri üyeli¤i teklifini memnuniyetle kabul
ettim. Keyifli bir iflbirli¤i oldu ve bunun
yan› s›ra geçti¤imiz günlerde Apple’›n
Fransa’da düzenledi¤i “yaz kamp›na”
kat›ld›m. Apple’›n kendi çal›flanlar›, kendi dünyas› için düzenledi¤i iki günlük
yaz kamp›yd›. ‹ki gün boyunca kendi
alan›mda ders verdim. Seneler sonra
ders vermek oldukça yorucuydu ama
çok faydal› ve ö¤reticiydi.

m›nda sadece teknik özellikler tercih sebebi de¤ildir, dizayn› da bir unsurdur.
Dizayn›n›n yan› s›ra çok kullan›fll› ve
pratik bir alet. Makinenin kendisinden
öte yaz›l›mlar çok önemli; çünkü geliflen
teknoloji ile piyasaya sürülen farkl› yaz›l›mlar sizin elinizdeki makineye uyum
sa¤lam›yor. Yapt›¤›n›z yat›r›mlar›n belli
bir süre sonra bofla gitmesi demektir bu;
dolay›s›yla burada donan›m ve yaz›l›m›n
çok iyi uyum sa¤lamas› önem kazan›yor. Machintosh’lar›n bir di¤er önemli
özelli¤i “virüs” kapmas›n›n oldukça zor
olmas›. Böylece sistemlerimizi sa¤l›kl›
bir flekilde kullan›yoruz.

Machintosh’lar›n ve Apple IMC yaz›l›mlar›n›n, film dünyas›na ekonomik anlamda
faydalar›ndan ve deste¤inden bahsettik.
Sinema sektöründe sa¤lad›¤› ekonomi d›fl›nda baflka hangi etkenlerden dolay› tercih ediyorsunuz?
Y›llardan beri Mac hayran› bir kullan›c›y›m; yani burada bir alet sevgisinden
bahsedebiliriz. Macintosh makinesini
tercih etmemde birincil sebep Mac’in dizayn› diyebiliriz. Bu duygu “ben bu makineye sahip olaca¤›m” duygusudur ve
çok önemlidir. Örne¤in araba sat›n al›-
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“Ziller” kimin için çal›yor?...
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‹flte gene bir e¤itim y›l› daha geldi ve
kafllar›n› çatt›!.. Eylül demek okullar›n
aç›lmas›, zil seslerinin çocuk seslerine
kar›flmas› demektir. Sahi, okula bafllad›¤›n›z o ilk günü hat›rl›yor musunuz? Bizde okul hayat› anne-babayla birlikte bafllar genellikle!.. fiimdilerde bu durum eskiye göre biraz daha azalm›fl gibi gözükse de, benim ö¤renci oldu¤um dönemlerde okula ilk ad›m at›lan günlerde anne-baba çocu¤un yan›ndan hiç ayr›lmaz
hatta ilk günlerde onun s›ras›nda yan›nda bile otururdu...
‹lkö¤retime bafllad›¤›m ilk günü bir sis
perdesinin ard›nda hayal-meyal hat›rl›yorum... S›n›fta, dayak yemifl gibi hüngür hüngür a¤layan arkadafllar›m› görünce beni de tuhaf bir hüzün kaplam›flt›.
‹çimden, “Haydaaaa, nereye geldik biz
böyle yaaa” diye bir söylenmifltim san›r›m. Sonra benim de gözlerim dolmufl ve
h›çk›r›k gürültüsünde annemi aram›flt›
ürkek gözlerim. Baz› anne-babalar, okulun ilk günü, ilk derste çocuklar›yla yan
yana oturup, onlar›n bitmek bilmez h›çk›r›klar›n› yat›flt›rmaya çal›fl›yordu. San›r›m ilk kez o zaman kafama girmiflti;
“Okulun hiç de tekin bir
yer olmad›¤›na dair” baz› çocukça düflünceler!
E¤er tekin bir yer olsayd›, anne-babalar neden
bu kadar ac›kl› gözlerle
çocuklar›na bak›p, s›k›
s›k› sar›ls›nlard› ki okuldan ayr›lmadan. Çünkü
o anne-baba da zaman›nda buna benzer bir
okul yaflam›ndan geçmiflti ve büyük bir olas›l›kla sizin bafl›n›za neler
gelece¤ini az çok bilmekteydi. Belli ki içinden size ac›maktayd›!..
Tabii bugünün çok daha erken geliflme gösteren zamane çocuklar›n›n okullar›ndaki ilk
günleri bizim kadar hüzünlü geçirmedikleri
çok aç›k bir gerçek. Gü-

Mizahç›
Cihan Demirci

nümüzün teknoloji harikas›, hiperaktif
donan›ml› çocuklar›n›n salya-sümük a¤lamalar› bizlere göre çok daha az yaflanan bir vaziyet art›k. Oysa hat›rl›yorum,
bizim dönemlerimizde çocuklar bu okuldan korkma iflini epeyce abart›p, özellikle annelerini okulun ilk bir ay› boyunca
s›n›fta yanlar›na oturtup, onlarla birlikte
ders görürlerdi. Eeee yani size bahsetti¤im 1970’li y›llar›n bafllar›yd› ve o zamanlar servis arac› diye bir fley yoktu; o
zamanlar›n servis araçlar› daha çok annelerdi iflin gerçe¤i!.. fiimdilerde annebabalar çocuklar›yla iliflkiyi o kadar minimum düzeye indirdi ki, baz› çocuklar
servis arac› floförlerini babalar› filan san›yor olabilir, aman dikkat!.. Bak›n müzmin ö¤renci Mümin ne demifl: “Ne kadar
yaflad›¤›m›z de¤il, hayat›m›z›n kaç y›l›n›n
okulda geçti¤i önemlidir!..”
fiimdi sizin için haz›rlad›¤›m ülkemize
özel, iki adet matematik problemiyle bu
ayki dersimizi pardon yani yaz›m›z› noktalayal›m ve dergiyi art›k k›ral›m!..
SORU-1: H›z› saatte 60 km olan bir kamyon Ankara’dan Erzurum yönüne hareket ediyor... Bundan tam iki saat sonra
da h›z› saatte 90 km olan bir otomobil

ayn› yerden ayn› yöne do¤ru hareket
ediyor... O otomobil o kamyona kaç saat sonra yetiflir?..
CEVAP-1: Bir kere h›z› saatte 60 km olarak Ankara’dan yola ç›kan kamyon k›sa
bir süre sonra h›z›n› önce 90 kilometreye, daha sonra da 120 kilometreye ç›kar›r... Otomobilse h›z yapmaya 90’la bafllay›p 160’la filan devam eder. Bu iki araç
birbirlerine en k›sa sürede yetiflmekle
yetinmeyip, Erzurum’a kalmadan zincirleme bir kazada buluflurlar!
SORU-2: Bir günde 120 simit satan bir simitçi bir haftada kaç simit satar?..
CEVAP-2: Ne kadar da basit bir problem
bu arkadafl diyip gene tongaya düfleceksiniz, anlafl›ld›!.. 840 simit dediniz di mi?
Ha-haaayt! Yemezleeer! Çünkü bizim simitçi R›za’ya haftan›n üç günü belediye
zab›talar› göz açt›rmad›klar› için o üç
günde toplam 50 simit satabildi. Kalan
dört gündeki 480 simiti de buna ekleyin,
hepsi topu topu 530 simit yapar! (Bu
problemin mesaj› fludur: Ülkemizde karfl›m›za bir simitçi problemi ç›kt›¤› zaman
mutlaka ard›ndan gelecek zab›ta problemini de düflünmemiz gerekir!.. Bir fley
de¤il!.. Mersi!..)

