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ehbi Koç Ödülleri’nin üçüncüsü, 31

May›s akflam› verildi. Bu y›l sa¤l›k ala-

n›nda verilen ödülün sahibi Bilkent Üniver-

sitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji ve Ge-

netik Bölümü oldu. Türk insan›n›n yaflam

kalitesinin art›r›lmas›na hizmet eden kifli ya

da kurumlar› ödüllendirmeyi amaçlayan Veh-

bi Koç Ödülü’nün sahibi belki de bu amac›

en iyi ifade eden kurumlardan biri oldu. Mik-

robiyoloji ve genetik, günümüzde büyük

önem tafl›yan bir bilim dal›. Bu çal›flmalarda

ülkemizde kuflku yok ki, Bilkent Üniversitesi

Fen Fakültesi Mikrobiyoloji ve Genetik Bölü-

mü’nün önemli bir pay› var. Böyle bir ödülün

özellikle bir üniversiteye verilmesi gençler

için büyük bir teflvik olacakt›r. Bu çal›flmalar›

Vehbi Koç Ödülü ile desteklemek bize büyük

gurur veriyor. Ödülün Toplulu¤umuz ve ül-

kemiz aç›s›ndan büyük anlam› var. Bu anla-

m› Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›

Semahat Arsel’in bas›na verilen davetteki

sözlerinde görebiliyoruz: “Vehbi Koç Vakf›

güzel bir geliflim dönemi yaflayarak olgunluk

yafl›na gelmifl ve en iyi ellere emanet edilmifl.

Vehbi Bey yapmay› hedeflediklerini görebil-

me flans›n› yakalad›. Mesela Koç Üniversite-

si’ni, Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lise-

si’ni, Amerikan Hastanesi’ni gördü. Sadece

Koç Ödülü’nü görme flans› olmad›. Bu ne-

denle Koç Ödülü’ne çok önem veriyoruz.”

Benzersiz Bir Koleksiyon
Geçti¤imiz günlerde çok önemli bir koleksi-

yon Sadberk Han›m Müzesi’nde sergilen-

meye baflland›. 1983 y›l›nda yazma eser top-

lamaya bafllayan Koç Toplulu¤u Yönetim

Kurulu eski üyesi merhum Sevgi Gönül’ün

vefat›na dek evinin duvarlar›n› süsleyen ben-

zersiz hat koleksiyonu, el sanatlar›m›z›n en

nadide parçalar› aras›nda yer al›yor. Bu ko-

leksiyonun bir araya toplanmas›ndaki çaba,

fedakârl›k ve emek, kuflku yok ki Türk hat

sanat›n›n yaflamas› ve gelecek nesillere de

aktar›labilmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›-

yor. Bugüne dek ev sahipli¤i yapt›¤› sergiler-

le geleneksel Türk sanat›na büyük katk›lar›

olan Sadberk Han›m Müzesi, bu sergiyle

önemli bir katk›y› daha hayata geçirmifl oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer

M. Koç ise, Sevgi Gönül’den devrald›¤› bay-

ra¤› “sanat sevgisiyle” daha da ileriye tafl›ma-

ya çal›fl›yor.

Daha ‹yi Yar›nlar ‹çin
Topluluk olarak yaklafl›k bir y›l önce hayata

geçirdi¤imiz ve büyük bir baflar› ile devam

eden “Anadolu Buluflmalar›” kapsam›nda

Mustafa V. Koç ve F. Bülend Özayd›nl› ile

birlikte Ad›yaman’dayd›k. Gayretin, teflvi¤in

ve deste¤in daha iyi yar›nlar için ne kadar ge-

rekli oldu¤unu bir kez daha hissettik Ad›ya-

man’da. Atatürk Baraj› inflaat›yla birlikte en

verimli topraklar›, bir ilçesi ve 81 köyü baraj

sular› alt›nda kalan Ad›yaman gelece¤e umut-

la bakmak için daha çok yat›r›m, daha çok

e¤itim ve her fleyden ötesi teflvik edilmek isti-

yor. Gençlere ve çocuklara daha iyi bir e¤itim

için sivil inisiyatifin bölgede at›l›mlar yapmas›,

yeni yat›r›mlar›n herkese ifl olana¤› sa¤lamas›

Ad›yaman halk›n›n en büyük iste¤i. 

Hasan Bengü
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Vehbi Koç Ödülü’nün üçüncüsü, 31

May›s 2004 tarihinde Koç Üniversitesi

Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçek-

lefltirilen bir törenle Bilkent Üniversi-

tesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji

ve Genetik Bölümü’ne verildi. Vehbi

Koç Ödülleri, Vehbi Koç Vakf›’n›n temel

hizmet alanlar› olan e¤itim, sa¤l›k ve

kültür alanlar›nda Türk insan›n›n yaflam

kalitesinin art›r›lmas›na hizmet eden kifli

ya da kurumlar› ödüllendirmeyi, kifli ve

kurumlar› do¤rudan ya da dolayl› olarak

teflvik etmeyi amaçl›yor.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 4. s›-

n›f ö¤rencisi Sanem Özbay’›n sundu¤u

ödül töreni, merhum Vehbi Koç, Sevgi

Gönül ve Erdo¤an Gönül’ün de arala-

r›nda bulundu¤u, ebediyete intikal

etmifl tüm Koç mensuplar› için

sayg› durufluyla bafllad›. Sayg›

duruflunun ard›ndan kürsüye

gelen Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Mustafa V.

Koç, Toplulu¤un ilk flirke-

tinin 78 y›l önce 31 May›s

1926’da kuruldu¤unu hat›r-

latarak sözlerine bafllad›.

Merhum Vehbi Koç’un ide-

alleri olan, vizyon sahibi bir

kifli oldu¤unu belirterek,

O’nun ifl anlay›fl›nda da

“topluma yararl› ol-

mak” önceli¤inin bulundu¤unu söyle-

yen Mustafa Koç, Türkiye’nin en büyük

vakf› olan Vehbi Koç Vakf›’n›n, e¤itim,

sa¤l›k ve kültür alan›ndaki hizmetlerini

anlatt› ve Vehbi Koç Vakf›’n›n sa¤l›k ala-

n›ndaki faaliyetlerini flöyle özetledi:

“1921 y›l›nda kurulan Amerikan Hasta-

nesi, 1995 y›l›nda Vehbi Koç Vakf› bün-

yesine geçmifltir. Amerikan Hastanesi,

uluslararas› standartlar› ile yaln›z Türki-

ye’nin de¤il, bulundu¤umuz co¤rafya-

n›n da en önemli sa¤l›k merkezlerinden

biri olma yolundad›r. Koç Üniversite-

si’ne ba¤l› Sa¤l›k Yüksek Okulu’nda

gelece¤in hemflireleri yetifltirilmektedir.

Hemflireler, Semahat Arsel Hemflire-

lik Araflt›rma Merkezi’mizde de mes-

leki geliflimlerini tamamlamaktad›r. 2002

y›l›nda hizmete aç›lan Haydarpafla Nu-

mune Hastanesi Acil T›p Merkezi, in-

san hayat›n›n kurtar›lmas›na yönelik her

türlü acil t›bbi müdahaleler yapabilecek

düzeydedir.”

VKV’den Türkiye’ye 500 Milyon
Dolar’l›k Hizmet
Vehbi Koç Vakf›’n›n e¤itim, kültür ve

sa¤l›k alanlar›nda bugüne kadar Türkiye

için 500 milyon Dolar harcad›¤›n› ifade

eden Mustafa V. Koç, bu yat›r›m›n Tür-

kiye’nin gelece¤ine yap›ld›¤›n› söyle-

di. Vehbi Koç’un sa¤l›¤›nda bu

ödülün hayata geçirilemedi¤ini

belirten Koç, “Bu nedenle Vehbi

Koç Ödülü, bizim için ayn› za-

manda kurucumuzun bir vasi-

yetidir” dedi. Mustafa V. Koç,

konuflmas›n› flöyle tamamla-

d›: “Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› olarak bir

noktay› özellikle vurgula-

mak istiyorum: Koç

Toplulu¤u toplumsal

Vehbi Koç Ödülü’nün “SA⁄LIK” Alan›ndaki Sahibi Belli Oldu:

Vehbi Koç Ödülü’nün sahibini buldu¤u törende konuflan Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, “Sosyal sorumluluklar›m›z, Türkiye’ye ve onun

gelece¤ine karfl›, en az ticari sorumluluklar›m›z kadar önemli ve yaflamsald›r” dedi

Büyük Ödül

Bilkent
Üniversitesi’nin

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü Baflkan› Prof. Dr.
Mehmet Öztürk, Vehbi Koç Ödüllerinin
3’cüsünü Vehbi Koç
Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan›
Semahat Arsel’in

elinden ald›.
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sorumluluklar›n› yerine getirmek konu-

sunda Türk özel sektörüne her zaman

öncülük etmifl ve örnek olmufltur. Sos-

yal sorumluluklar›m›z, Türkiye’ye ve

onun gelece¤ine karfl›, en az ticari so-

rumluluklar›m›z kadar önemli ve yaflam-

sald›r. Baflta ben ve yönetici arkadaflla-

r›m olmak üzere Toplulu¤umuzun tüm

üyeleri, bu misyonu daha ileri noktalara

ulaflt›rmakta kararl›y›z.”

Sa¤l›k Bakan› Müsteflar› Prof. Necdet

Ünüvar törende yapt›¤› konuflmada,

Vehbi Koç Vakf›’n›n sa¤l›k alan›nda çok

önemli çal›flmalar yapt›¤›n› belirtti. Ba-

kanl›k olarak sa¤l›k anlay›fllar›n›n teme-

linde “insan”›n bulundu¤unu ve toplu-

ma hak ettikleri sa¤l›k hizmetini en h›z-

l› ve en adil olarak verebilmeyi amaçla-

d›klar›n› söyleyen Prof. Necdet Ünüvar,

“Sa¤l›kl› Dönüflüm Program›” ad› alt›nda

uygulamaya koyduklar› projelerinin özel

sektörle iflbirli¤ini gerektirdi¤inin de al-

t›n› çizdi. Ödülü kazanan› aç›klamak

üzere sahneye davet edilen Vehbi Koç

Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat

Arsel, konuklara ödül gecesine kat›ld›k-

lar› için teflekkür etti ve 100 bin Dolar

tutar›ndaki Vehbi Koç Ödülü’nün Bil-

kent Üniversitesi Fen Fakültesi Molekü-

ler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne veril-

di¤ini aç›klad›. Seçici Kurul’un verdi¤i

ödülle ilgili gerekçesini ise kürsüye ge-

len Prof. Dr. Mehmet Baykara aç›klad›.

Hedef: Hücre Teknolojisinde 
Katk›da Bulunabilmek
Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Vehbi Koç

Ödülü’nün üçüncüsünü Bilkent Üniver-

sitesi ad›na Vehbi Koç Vakf› Yönetim

Kurulu Baflkan› Semahat Arsel’den ald›.

Öztürk, gelece¤in bilimi için ayr›lan ka-

mu kaynaklar›n›n çok s›n›rl› olmas›na

dikkat çekerek, bu ödülün, üniversitele-

rinin bu büyüklükte ald›¤› ilk büyük pro-

je deste¤i oldu¤unu söyledi. Ödülden al-

d›klar› cesaretle çal›flmalar›n sürdürüle-

ce¤ini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Öz-

türk, ileride moleküler biyoloji alan›nda

Türkiye’nin gündemine düflecek bir ça-

l›flma içerisine girilece¤ini belirtti ve ku-

rum ad›na teflekkürlerini iletti. Ödül töre-

ni hem t›p doktoru, hem de müzisyen

olan Dr. Ferhat Göçer ve arkadafllar›n›n

sundu¤u “Nihavent Aryalar” konseri ve

ard›ndan verilen kokteyl ile sona erdi. 

Vehbi Koç Ödülleri 2003 y›l›nda e¤itim

alan›nda, anne-çocuk geliflimine ve e¤iti-

mine sa¤lad›¤› katk›lar nedeniyle

AÇEV’e (Anne Çocuk E¤itim Vakf›),

2002 y›l›nda da “tarihi ve kültürel miras”

alt bafll›¤› alt›nda Topkap› Saray› Müze-

si’ne verilmiflti.

VEHB‹ KOÇ ÖDÜLÜ SEÇ‹C‹ KURUL ÜYELER‹:
• Prof. Dr. ‹skender Sayek (Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan›) - Baflkan 
• Prof. Dr. Mehmet Baykara (Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Dekan›)
• Prof. Dr. Aykut Erbengi (Hacettepe Üniversitesi Emekli Ö¤retim Üyesi)
• Prof. Ülkü Bay›nd›r (Ege Üniversitesi Rektörü)
• Doç. Dr. Cihangir Çelik (Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi T›bbi Kadro Baflkan›)

Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-

lümü, 1995 y›l›nda ülkemizin büyük

eksikli¤ini duydu¤u “moleküler biyo-

log” kadrolar›n›n yetifltirilmesi ama-

c›yla kurulmufl. Laboratuarlar› en ge-

liflmifl teknoloji ile donat›lan bu bö-

lümde, her y›l lisans program›na 20’si

tam burslu 40 ö¤renci kabul ediliyor.

fiu anda 11 mezun ö¤renci, yaflam bi-

limleri alan›nda Nobel ödülü alan

dört bilim adam›n› bünyesinde bar›n-

d›ran Teksas Üniversitesi Southwes-

tern Medical Center’da araflt›rma ve

e¤itimlerine devam ediyor. Mezunla-

r›n kabul edildi¤i di¤er önemli ku-

rumlar aras›nda Max Planck Enstitüle-

ri, Avrupa Moleküler Biyoloji Labora-

tuarlar› ve Columbia, Johns Hopkins,

Caltech ve Harvard Üniversiteleri de

say›labilir. Moleküler Biyoloji ve Ge-

netik Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Meh-

met Öztürk, Türk toplumunun çok

yak›ndan bilmedi¤i bu bilim dal›yla

ilgili olarak yazd›¤› bir makalesinde

flöyle diyor: 

“Bilkent Moleküler Biyoloji ve Gene-

tik Bölümü'nün ana hedefi ülkemizin

yetenekli gençlerini moleküler biyo-

loji ve genetik alanlar›nda lisans, mas-

ter ve doktora egitimleriyle evrensel

düzeyde araflt›rmalar yapabilen bilim

adamlar›na dönüfltürebilmektir.

Bölümün bilimsel araflt›rmalar› kanse-

rin genetik temelleri, tümör bask›lay›-

c› genlerin kodlad›¤› proteinlerin ya-

p›sal ve ifllevsel analizi, kanserli hüc-

relerdeki ço¤alma bozukluklar›, hüc-

re ölümüne direnme mekanizmalar›

ve benzeri konularda yo¤unlaflm›flt›r.”

Hedef: Gelece¤i Programlamak
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Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Semahat Arsel, davete kat›lan ba-

s›n mensuplar›na teflekkür etti ve “Bu-

günkü gündemimiz ne ekonomi, ne

Amerika, ne Avrupa, ne K›br›s, ne Irak

ve ne de Koç Holding. Bugün-

kü gündemimiz Vehbi Koç,

Vehbi Koç Vakf› ve Vehbi Koç

Ödülü...” diyerek konuflmas›na

bafllad›. Semahat Arsel flunlar›

söyledi:

“Biz flimdiye kadar Vehbi Koç

Vakf›’n› bilinçli olarak hep arka

planda tuttuk. Çünkü Vehbi Bey

yap›lan hayr›n ve yard›m›n ön

plana geçmesini, dindar bir in-

san oldu¤u için istemezdi. An-

cak flimdi Vehbi Koç Vakf›’n›n

35. y›l›nday›z ve 35 y›l k›sa bir

süre de¤il. Vehbi Koç Vakf› gü-

zel bir geliflim dönemi yaflaya-

rak olgunluk yafl›na gelmifl ve en iyi el-

lere emanet edilmifl. Vehbi Bey yapmay›

hedeflediklerini görebilme flans›n› yaka-

lad›. Mesela Koç Üniversitesi’ni, Koç

Özel Lisesi’ni, Amerikan Hastanesi’ni

gördü. Sadece Koç Ödülü’nü görme flan-

s› olmad›. Bu nedenle Koç Ödülü’ne çok

önem veriyoruz. Bu ödül, Türk insan›n›

teflvik etmek ve onlara yard›mc› olmak

için oluflturuldu. Ödülün üstünde bir

hayli çal›fl›ld›. Ödülün uluslara-

ras› olup olmamas›yla ilgili

uzun süre tart›fl›ld›. Daha sonra

Türk insan›na yönelik olmas›na

karar verildi. Bu konuda çeflitli

tereddütlerimiz oldu. 

‘Ödül vereceksek, nas›l ve kaç

senede bir verelim?’ diye sor-

duk birbirimize. Sonra Suna’c›-

¤›m bizleri bir mektupla uyard›

ve onun önerdi¤i gibi, 2002 y›-

l›ndan itibaren ödülü Vehbi

Koç Vakf›’n›n faaliyet sahalar›

olan üç dalda vermeye baflla-

d›k. Bunlar e¤itim, kültür ve

sa¤l›k... Vehbi Koç, ço¤unuzun

Vehbi Koç Ödülleri’nin sonuçlar›n› ölçümlemek henüz

mümkün de¤il. Ödüllerin Türkiye’ye ve Türk insan›na

olan katk›s› zaman içinde daha da netleflecek. Vehbi Koç

Ödülü’nün uzun vadede “sonra”s›n› bilmek flimdilik

mümkün de¤il ama “önce”sini biliyoruz. Vehbi Koç Vakf›

Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel ve Koç Holding

CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, ödül töreni öncesinde bas›n

dünyas›n›n sayg›n isimleri ile bir yemek davetinde bir

araya gelerek, onlarla Vehbi Koç Ödülü’nün nas›l

oluflturuldu¤unu ve beklentilerin neler oldu¤unu paylaflt›.

Güneri Civao¤lu, Do¤an H›zlan, Mehmet Barlas, Ertu¤rul

Özkök, Serpil Y›lmaz, Funda Özkan, Ekrem Dumanl›,

‹brahim Y›ld›z, Can Aks›n, Ergun Babahan, ‹smail Kapan,

Nurcan Akad, Osman Arolat ve Tayfun Devecio¤lu’nun

kat›ld›klar› ö¤le yeme¤inde Semahat Arsel ve F. Bülend

Özayd›nl›’n›n sohbet s›ras›ndaki konuflmalar›, Vehbi Koç

Ödülü’nün nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve ödülün anlam›n› net

olarak ortaya ç›kar›yor.

Semahat Arsel:
“Bu ödül Türk ‹nsan›n›

Teflvik Etmek ‹çin 
Oluflturuldu”

Soldan sa¤a: Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel, Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü ve Hürriyet
Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök.
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Koç Holding CEO’su F. Bülend Özay-
d›nl›, bas›n mensuplar›yla yenilen ö¤le
yeme¤inde, Semahat Arsel’in Vehbi
Koç Ödülü’nün oluflturulmas› yolunda-
ki çabalar› çok güzel özetledi¤ini belir-
terek bu ödülün boyutlar›na bak›ld›¤›
zaman sadece, “katk›” sözcükleriyle
aç›klanamayacak, bundan daha da
ötede ciddi bir durum karfl›s›nda bu-
lundu¤umuzun daha iyi anlafl›laca¤›n›
ifade etti.  F. Bülend Özayd›nl›, konufl-
mas›nda flunlar› söyledi: “Vehbi Koç
Vakf› flu anda 800 milyon Dolar’l›k bir

varl›¤› yönetiyor ve bugünün koflulla-
r›nda bu ciddi bir yat›r›md›r. Vehbi
Koç Vakf› ayn› zamanda Avrupa ve
dünya ülkelerinde en büyük vak›flar
aras›nda yer al›yor. ‘Bunun anlam› ne-
dir?’ diye bakt›¤›m›zda da, Vehbi Koç
Vakf›’n›n 35 y›ll›k dönem içerisinde
Türk toplumuna de¤iflik konularda
yaklafl›k 500 milyon Dolar’l›k katk›da
bulundu¤u görülür. 
Bu vakf›n önemli özellikleri var. Hasta-
ne, okul ve üniversitenin hayatiyetini
koruyabilmesi için her birinin sahip ol-

du¤u fonlar›n iyi iflletilmesi gerekiyor.
Bu fonlar›n daha sa¤l›kl› ve daha güç-
lü hale getirilmeleri gerekiyor ve bu
yönde çal›fl›l›yor. Bu çerçeveden bak›l-
d›¤› zaman, sadece üniversiteyi ele al-
d›¤›m›zda 2500 ö¤rencili bir büyük ku-
rumla karfl› karfl›yas›n›z demektir.
Önümüzdeki yak›n dönemde bu say›n›n
artaca¤›n› düflünmeliyiz; ve okullar›n
tümünü, sa¤l›k ve kültürel kurumlar›
da düflünecek olursak Vehbi Koç Vak-
f›’n›n etkinlik alan›n›n san›ld›¤›ndan çok
daha büyük oldu¤unu fark ederiz.

F. Bülend Özayd›nl›: “Vehbi Koç Vakf› fiu 
Anda 800 Milyon Dolar’l›k Bir Varl›¤› Yönetiyor”

bildi¤i gibi ola¤anüstü bir insand›. Özel-

likle ölümünden sonra onun ne kadar

de¤iflik bir insan oldu¤unu daha iyi an-

lad›k. Ben flahsen sadece baba olarak

de¤il, normal bir vatandafl olarak bakt›-

¤›mda, ne kadar ola¤anüstü bir insan ol-

du¤unu bir kez daha ve farkl› biçimde

kavrad›m. Keskin zekâs›n›n yan›nda iyi

bir dinleyici, gözlemci, araflt›rmac› ve

analistti. 

Vehbi Bey, Türk halk›n› yak›ndan tan›r-

d›. Muhtelif insanlarla görüflmekten, on-

lar›n görüfllerini almaktan fevkalade ke-

yif duyard›. Çünkü bir fleyler ö¤renirdi.

Türkiye’nin hemen hemen her taraf›n›

gezip, her türlü insanla görüfltükten son-

ra, 1960’l› y›llarda Türkiye’nin en büyük

sorununun e¤itim oldu¤una karar ver-

miflti. E¤itilmifl insan gücünün var olma-

d›¤› sürece Türkiye’nin hiçbir yere gele-

meyece¤ini, insan gücünü e¤itmenin va-

kit alaca¤›n› ve devletin tek bafl›na bu

sorunun alt›ndan kalkamayaca¤›n›, bu

nedenle bir flekilde katk›da bulunmak

gerekti¤ini düflünmüfltü. Ama nas›l? Tabii

bu yard›mlar›n da büyük olaca¤›n› hayal

ediyordu. 

Ayn› flekilde sa¤l›¤›n ikinci önemli konu

oldu¤una karar vermiflti. Ruh ve beden

sa¤l›¤› olmayan insan›n do¤ru dürüst ka-

rar veremeyece¤i kanaatine vard›. Bu

nedenle bir flekilde e¤itim, sa¤l›k ve an-

nemin de müzesi söz konusu oldu¤u

için kültür alan›nda yard›m yapan ve fa-

aliyet gösteren bir kurum oluflturmay› is-

tiyordu. 

Vehbi Bey, 1945 ve 1948’de Amerika’ya

giderek, oradaki vak›flar› inceledi. Onlar

nas›l yapm›fllar, bu kadar uzun süre na-

s›l yaflam›fllar, hepsini iyice etüt etti. En

nihayet 1969 y›l›n›n Ocak ay›nda Vehbi

Koç Vakf›’n› kurdu. O günkü Genel Mü-

dürümüz Hulki Alisbah’›n bu konuda

büyük yard›mlar› oldu. Vehbi Koç Vak-

f›’n› kurduktan sonra bizim nesilden

vakfa en çok katk›da bulunan, en çok

çal›flan ‹cra Komitesi Baflkan›m›z Suna

K›raç oldu. Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu

ve Lisesi’nin, Koç Üniversitesi’nin kurul-

mas›nda ve hayata geçirilmesinde büyük

rolü oldu.”

Soldan sa¤a: Mehmet Barlas, ‹smail Kapan, F. Bülend Özayd›nl›, Nurcan Akad, Osman S. Arolat, Tayfun Devecio¤lu, 
‹brahim Y›ld›z, Serpil Y›lmaz ve Hasan Bengü.
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Koç Toplulu¤u taraf›ndan, 2003 y›l›n›n

Haziran ay›nda bafllat›lan ve ilki Kon-

ya’da yap›lan Anadolu Buluflmala-

r›’n›n ikinci dura¤› olan Gaziantep’te

gerçeklefltirilen toplant›da, Ad›yaman

bayilerine ziyaret sözü veren Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa

V. Koç, Koç Holding CEO’su F. Bülend

Özayd›nl› ve Kurumsal ‹letiflim ve D›fl

‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, 1 Hazi-

ran’da Ad›yaman Isias Otel’de bayiler ile

bir ö¤le yeme¤inde bir araya geldiler.

Ad›yaman’daki organizasyon, Düzey Pa-

zarlama ve Arçelik Ad›yaman Bayii ‹l-

han Subafl›’n›n geçti¤imiz y›l Gazian-

tep’te yap›lan Anadolu Buluflmalar›’nda

Mustafa V. Koç’tan ald›¤› bir söz üzerine

gerçekleflti. 

Koç Holding üst düzey yöneticilerinden

oluflan heyetin ilk dura¤› Ad›yaman Be-

lediye Baflkan› Necip Büyükaslan ol-

du. Büyükaslan’dan kentteki yat›r›mlar

ile ilgili bilgiler alan Mustafa Koç, Ad›ya-

man’da olmaktan dolay› duyduklar›

memnuniyeti belirtti. Görüflmenin ard›n-

dan Necip Büyükaslan Mustafa V. Koç’a

da¤ köylerinde kök boyalar ile dokun-

mufl bir el hal›s› hediye etti.

Mustafa V. Koç ve beraberindeki kafile

daha sonra Ad›yaman Ticaret ve Sanayi

Odas› Baflkan› Zafer Ersoy’u ziyaret et-

ti. “Vehbi Koç’un hayat›nda gitmedi¤i

tek il olan Ad›yaman’a gelmekle vasiye-

tini yerine getirdi¤imi düflünüyorum”

diyen Mustafa V. Koç, Zafer Ersoy’dan

kentteki yat›r›mlarla ilgili bilgiler ald›.

Ersoy özellikle yürürlü¤e giren 5084 sa-

y›l› Teflvik Kanunu ile Ad›yaman’›n yat›-

r›mc›lar için cazip bir hale geldi¤ini be-

lirterek Koç Toplulu¤u’nun da bölgeye

yat›r›mlar›n› beklediklerini belirtti. Yöre

gençli¤inin önündeki en büyük sorunun

iflsizlik oldu¤unu belirten Ersoy, gençle-

re iyi bir gelecek sa¤lamak için Ad›ya-

man’a yeni yat›r›mlar yap›lmas› gerekti-

¤ini söyledi. Yat›r›m olanaklar›n› mutla-

ka de¤erlendireceklerini belirten Musta-

Anadolu Ç›karmas›nda 
Yeni Bir Durak:

Ad›yaman
Bölgesel olarak tüm Koç Toplulu¤u fiirketleri bayileri ile bir araya gelmek ve 

görüfl al›flveriflinde bulunmak amac› ile gerçeklefltirilen “Anadolu Buluflmalar›” bu kez

Ad›yaman’dayd›. 40’› aflk›n kat›ld›¤› ö¤le yeme¤inde, kat›l›mc›lar da Koç Holding’in

beklentilerini ve görüfllerini ö¤renme f›rsat›n› buldular

Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü, Belediye Baflkan› Necip Büyükaslan ile birlikte.
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fa V. Koç, “iflsizlik sadece bu bölgede

de¤il tüm Türkiye’de önemli bir sorun.

Bugün iflsizlik oran›n›n %10-11 seviyele-

rinde olmas› sosyal bar›fl aç›s›ndan son

derece sak›ncal›. Türkiye’nin bir di¤er

önemli sorunu ise e¤itim. Bu konuyu da

mutlaka de¤erlendirip Ad›yaman’a bir

e¤itim park› kurulmas› için çaba göstere-

ce¤iz” dedi. Bu ziyaretin ard›ndan, ö¤le

yeme¤inde önce New Holland Trakmak

Bayii Demircio¤lu ve Ad›yaman Mig-

ros’u ziyaret eden yöneticiler, burada

yetkililerden çal›flmalar hakk›nda bilgi

ald›lar.

“Ad›yaman’da Yeni Bir Dönem
Aç›l›yor”
Ziyaretlerin ard›ndan, Mustafa V. Koç ve

beraberindeki heyet Koç bayileri ile ö¤-

le yeme¤inde bir araya geldiler. Mustafa

V. Koç ö¤le yeme¤inde yapt›¤› konufl-

mada, Koç Toplulu¤u’nun 2004 y›l› için

hedeflerini, ülkemizdeki ekonomik du-

rumun bir de¤erlendirmesini yaparak

bayiler ile paylaflt›. 2003’ün ekonomik

aç›dan, umut verici bir y›l olarak tamam-

land›¤›n› vurgulayarak, “Geçenlerde Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin kendi

meclis üyeleri aras›nda yapt›¤› bir anketi

inceleme f›rsat› buldum. ‘2003 y›l›nda ci-

ronuz bir önceki y›la oranla artt› m›?’ so-

rusuna bu bölgedeki giriflimcilerin yüzde

38’i evet yan›t› veriyor. Buna karfl›l›k,

‘2004’te cironuzun artmas›n› bekliyor

musunuz?’ sorusuna evet yan›t› verenle-

rin oran› yüzde 67. Yar›nlara olan bu

inanc› ve umudu Koç Toplulu¤u olarak

bizler de paylafl›yoruz. Önümüzde yeni

bir dönem aç›l›yor. Dünya yeniden flekil-

lenirken, Türkiye de kendi siyasi ve eko-

nomik dengelerini oluflturmaya çal›fl›-

yor” dedi. Ad›yaman’›n da Güneydo¤u

Anadolu’nun lokomotif illerinden biri ol-

ma yolunda ilerledi¤ini belirten Koç, bu

y›l da, ekonomik program›n gerekleri

do¤rultusunda taviz vermeksizin ilerlen-

di¤i takdirde baflar›n›n perçinlenece¤ini

ve gerek Ad›yaman, gerekse di¤er bölge

illeri için de önemli geliflim f›rsatlar› ya-

kalanabilece¤ini vurgulad›. 

Potansiyelleri ve Sorunlar›yla
Ad›yaman...
Mustafa V. Koç, “Ad›yaman, bu bölgenin

potansiyellerini de, sorunlar›n› da ortaya

koyan bir kentimiz. Dünyan›n say›l› ba-

rajlar›ndan biri olan Atatürk Baraj› bu ili-

mizin s›n›rlar› içinde. Bu baraj, potansi-

yellerini do¤ru de¤erlendirdi¤i takdirde

Türkiye’nin yapabileceklerini simgeliyor.

Buna karfl›l›k iflsizlik ve yar›m kalm›fl ya-

t›r›mlar, bu bölgenin di¤er kentlerinde

oldu¤u gibi Ad›yaman’da da yayg›n ola-

rak bulunuyor. Ben, sorunlar›n ve zor-

luklar›n sizin mücadele azminizi azalt-

mad›¤›n› biliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Ad›yaman Düzey

ve Arçelik Bayii Sahibi ve Ad›yaman Sa-

nayi ve Ticaret Odas› Baflkan Yard›mc›s›

‹lhan Subafl›, “Ad›yaman pek çok aç›-

dan önemli bir kentimiz. Atatürk Bara-

j›’n›n inflas›yla birlikte Ad›yaman’a ba¤l›

1 ilçe ve 81 köy baraj gölünün alt›nda

kald›. Bugün baraj gölünün %60’› Ad›ya-

man ili s›n›rlar›nda yer almaktad›r. Ne

yaz›k ki en verimli topraklar›m›z baraj

gölünün sular› alt›nda kald›. Bu pek çok

sorunu da beraberinde getirdi. Ancak k›-

sa bir süre önce yürürlü¤e giren 5084 sa-

y›l› Teflvik Kanunu, Ad›yaman’› yat›r›m-

c›lar›n ilgi alan› haline getirdi. Bugün

Irak ve Suriye’deki pazar›n canlanmas›,

Güneydo¤u Anadolu’daki illerimizde

önemli bir ekonomik canl›l›¤› da berabe-

rinde getirmifltir. Ad›yaman da bu hare-

ketlili¤in tam merkezinde yer almakta-

d›r” dedi. Yeme¤in ard›ndan Düzey Ba-

yii Subafl›lar’›, Tofafl Bayii Özsay›nlar’›

ve Ad›yaman Sunpet Benzin ‹stasyo-

nu’nu sahibi Necmettin Öztürk’ü ziya-

ret eden Mustafa V. Koç ve beraberinde-

ki heyet, akflam saatlerinde Ad›ya-

man’dan ayr›ld›.

Ad›yaman Migros’u gezme
olana¤› bulan Mustafa V.
Koç, F. Bülend Özayd›nl›
ve Hasan Bengü (üstte
solda), Arçelik ve Düzey
Bayii Subafl›lar’da ‹lhan
Subafl›’n› (üstte sa¤da) 
ve Tofafl Bayii Özsay›nlar’›
da (sa¤da) ziyaret etti.
Mustafa V. Koç Belediye
Baflkan› Necip Büyükaslan
ve Ad›yaman Ticaret ve
Sanayi Odas› Baflkan›
Zafer Ersoy ile birlikte
(solda).
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Elektra Bregenz fabrikas›n› sadece 4 ay

gibi k›sa bir sürede Bolu’ya tafl›yan Ar-

çelik, bu önemli at›l›m›yla bir anda Av-

rupa’n›n en büyük kapasiteli piflirici ci-

hazlar iflletmesi oldu. Bolu ‹flletmesi’nde

32 adet ana ürün grubunda, 1450 adet

model üretim gerçeklefliyordu. 1977 y›-

l›nda Bolu’da kurulan Arçelik Piflirici Ci-

hazlar ‹flletmesi’nin, 2003 sonu itibariyle,

ankastre ürünler toplam modellerin yüz-

de 16’s›n› olufltururken, Elektra Bre-

genz’in tafl›nmas› ile birlikte bu oran

yüzde 25’e yükseldi. Elektra Bregenz’in

tafl›nma öyküsünü Arçelik Teknoloji

Grup Direktörü Turgut Soysal anlatt›.

Elektra Bregenz Fabrikas›’n›n tafl›nma sü-
recinden bize bahseder misiniz?
Elektra Bregenz’in Arçelik Grubu’na ka-

t›lmas›ndan sonra yapt›¤›m›z de¤erlen-

dirmelerde, söz konusu piflirici cihazlar

üretiminin, Avusturya’da yap›lmas›n›n

pahal›l›¤› nedeni ile Bolu’ya tafl›nmas›n›n

daha verimli olaca¤›na karar verdik.

Oluflturdu¤umuz ekipte; üretim, pazarla-

ma, finansman, sat›n alma, IT, halkla ilifl-

kiler, insan kaynaklar› ve avukatlar›m›z

yer ald›lar. Haz›rl›k çal›flmalar›; sosyal

plan tasla¤›n›n haz›rlanmas›, yap›lacak

PR çal›flmalar›n›n belirlenmesi, kapatma

masraflar›n›n öngörülmesi, transfer edi-

lecek teknik bilgilerin ve IT altyap›s›n›n

tespiti, söküm ve nakliye iflini yapacak

firmalar›n araflt›r›lmas›n› kaps›yordu. Ta-

fl›nma karar›m›z; yörede etkin politikac›-

lar›n, belediye baflkan›n›n bilgilendiril-

mesi, bas›n aç›klamas›n›n yap›lmas›, bir

gün sonra da iflçi ve iflçi temsilcileriyle

yap›lan toplant› ile duyuruldu. 18 A¤us-

tos 2003 tarihinde söküm çal›flmalar›

bafllad›. 4 ayl›k bir süreçte söküm ve

nakliye tamamland›, montaj çal›flmalar›

bitirildi. Fabrikan›n elde olmayan sektör-

deki konjonktürel nedenlerle kapanaca-

¤›n› bilen Avusturya l› çal›flanlar›n bu

son dönemde üretimi verimli ve kaliteli

flekilde devam ettirmeleri ve tafl›nma fa-

aliyetlerine destek yönündeki ifl disiplin-

leri örnek teflkil eder nitelikte idi. Tüm

bu çal›flmalar devam ederken, söküm ve

montaj süresince müflteri taleplerinin

karfl›lanabilmesi için gereken üretim

Elektra Bregenz Fabrikas›’nda gerçeklefl-

tirildi.

Tafl›nma sürecinden bahseder misiniz?
4 ayl›k bir süreçte söküm ve nakliye ta-

mamland›, montaj çal›flmalar› bitirildi.

Sürecin de¤iflik aflamalar›nda farkl› say›-

da kifliler görev ald›lar. Arçelik olarak bu

süreçte 700 “adam-günün” üzerinde ça-

l›flma yapt›k. Söküm ve montaj iflini yük-

lenen firma 1850 “adam-günün” üzerin-

de bir çal›flma gerçeklefltirdi. Tafl›nma

174 t›r, 37 adet “low–bed” (t›rdan daha

büyük ve genifl özel araç) ile yap›ld›. 

4 Ayda Bir

Fabrika Tafl›nd›
DEV

Avusturya’daki Elektra Bregenz Fabrikas›’n› TIR’larla dört ayda Bolu’ya tafl›yan

Arçelik, Avrupa’n›n tek çat› alt›nda en büyük üretim kapasiteli piflirici cihazlar

iflletmesi oldu. Toplam üretim kapasitesi y›ll›k 1 milyon 600 bin adede ulaflan

Arçelik Bolu ‹flletmesi’nde her 10 saniyede bir f›r›n üretiliyor
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K›sa bir süre önce imzalanan Uzak Mesa-
fe Telefon Hizmeti lisans anlaflmas›n›n
kapsam›ndan bahseder misiniz?
Ses ve altyap› tekeli 4502 say›l› kanunla

birlikte y›lbafl›nda kalkt›. Asl›nda lisans-

lar›m›z› y›lbafl›nda alm›fl olmam›z gere-

kiyordu, ancak kimi belirsizlikler nede-

niyle bu ifl biraz uzad›. 17 May›s, Dün-

ya Telekomünikasyon Günü’nde ruh-

satlar›m›z› ald›k. Yedi flirket A tipi, 13

flirket B tipi ve yedi flirket de C tipi ruh-

sat ald›. Bu ruhsatlar›n de¤iflik kapsam-

lar› var. A tipinde bir kurumsal ya da ki-

flisel bir abone olarak baflvurabilirsiniz.

Türk Telekom’a baflvurarak, flehirlera-

ras› ve milletleraras› tüm konuflmalar›n›-

z›n Koç.net’e yönlendirilmesini istiyor-

sunuz. Bunun sonucunda tüm ça¤r›lar›-

n›z herhangi bir kod çevirmeden ger-

çeklefltiriyorsunuz. 

Ay sonunda da Koç.net’ten gelen fatu-

raya göre ödeme yapacaks›n›z. B tipi

ruhsat ise bundan biraz farkl›. Orada

her firman›n dört haneli bir kodu var.

Bizim Koç.net olarak kodumuz 1056.

Bu kodu herhangi bir yerden çevirdi¤i-

nizde Koç.net’in iletiflim a¤›na düflüyor-

sunuz ve oradan yine flehirleraras› ya

da milletleraras› ucuz ve kaliteli görüfl-

me yapabiliyorsunuz. C tipinde ise 0

811 ile bafllayan telefonlar var. Orada

da numaram›z “0 811 256 2 562” oldu.

Daha do¤rusu 0 811 256’dan sonraki

tüm haneler yine bize ait. “256” telefon

tufllar›nda “ALO”ya karfl›l›k geliyor. Do-

lay›s›yla 0 811’den sonra “ALO” ile bafl-

layan tüm numaralar bizim. Bizim ilk

etapta alm›fl oldu¤umuz “0 811 256 2

562” ise asl›nda “ALO 2 KOÇ” anlam›-

na geliyor. Bundan sonra farkl› alterna-

tifler üretmemiz mümkün. Örne¤in

“ALO BEKO”yu da kullanabiliriz. 

Bahsetti¤iniz ucuz ve kaliteli konuflmalar
ne zamandan itibaren kullan›labilecek?
Telekomünikasyon Kurumu’nun bir

yapt›r›m› var. Buna göre kurum, C tipi

lisans alanlara iki ay içinde gerekli alt-

yap›y› sa¤layacak. Sistemin kullan›labi-

lir bir hale gelmesi için k›sa bir süre da-

ha gerekiyor. B tipi için tan›nan süre al-

t› ay, A tipi için de bir y›l. Koç.net ola-

ALO
KOÇ

Telekomünikasyon

hizmetlerinin

serbestlefltirilmesinin

ard›ndan, Uzak Mesafe

Telefon Hizmeti lisans›

alan Koç.net, kurumsal ve

bireysel kullan›c›lara

yönelik telekom

hizmetlerini bafllat›yor.

fiehirleraras› ve

milletleraras› telefon

görüflmelerinde hem fiyat,

hem de kalite aç›s›ndan

avantaj sa¤layacak olan

bu geliflmeyi Koç.net

Pazarlama ve ‹fl

Gelifltirme’den Sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s›

Mehmet Ali Akarca ile

görüfltük

2
ALO

KOÇ2
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rak Anadolu’da 16 ilde, 26 tane eriflim

noktam›z var. Bu anlamda en yayg›n

veri iletiflimi altyap›s›na sahip firma bi-

ziz. Sesi de ayn› a¤ üzerinden tafl›yoruz.

Bizim ses vizyonuyla yapm›fl oldu¤u-

muz altyap› her ikisine de elveriflli. Do-

lay›s›yla son derece flansl› durumday›z.

Bugün Türk Telekom haz›r oldu¤unu

söylese A tipinde dahi hizmet verebile-

cek durumday›z. Zaten flu anda Koç

Toplulu¤u flirketlerinden baz›lar› dahil

olmak üzere kimi kurumsal müflterileri-

mize hizmet vermeye bafllad›k. Özellik-

le Koç Toplulu¤u flirketleri zaten veri

tafl›mak üzere bize kiral›k hatlarla ba¤l›

durumda. fiu anda “s›f›r” ya da “çift s›-

f›r” çevirerek bizim üzerimizden flehirle-

raras› ya da milletleraras› ç›k›fl yapabili-

yorlar. Bunun yan› s›ra çeflitli kampan-

yalar› içeren bir pazarlama plan› haz›r-

lad›k. Sadece kodlar›n aktivite olmas›n›

bekliyoruz. fiehirleraras› ve milletlerara-

s› için farkl› kesimlere farkl› paketlerle

ç›kaca¤›z. Uluslararas›nda yaklafl›k ola-

rak %70-80, flehirleraras›nda da %30-40

aras› bir ucuzlama sa¤layaca¤›z. Örnek

vermek gerekirse: Amerika gibi ikinci

kademe ülkelerle yap›lan görüflmelerin

bugün dakikas› yaklafl›k 1 milyon 200

bin Lira. Biz bunu 250 bin Lira civar›n-

da verece¤iz. fiehirleraras›nda ise ko-

nuflman›n bugün dakikas› 288 bin Lira.

Bizde bunu 180 bin Lira civar›na indir-

mifl olaca¤›z. Bu kiflisel kullan›c›lardan

daha çok kurumsal abonelere, KOB‹’le-

re büyük yarar sa¤layacak. Özellikle ih-

racat yapan flirketler için büyük avantaj-

lar› olacak. 

Son kullan›c› aç›s›ndan sisteme giriflin
herhangi bir maliyeti var m›?
Bafllang›ç maliyeti yok. Sadece bir söz-

leflme imzalanmas› yeterli olacak. Daha

sonra kullan›c›lar ister ön ödemeli, is-

terlerse fatural› paketleri seçebilirler.

Hizmeti almak isteyen bir kullan›c›n›n
evinde ya da ofisinde bir altyap› çal›flma-
s› yapt›rmas› gerekiyor mu?
Genel olarak böyle bir ihtiyaç yok. An-

cak biz ifli pratiklefltirmek için özellikle

bireysel kullan›c›lar› ve KOB‹’leri oto-

matik arama yapan küçük aletler ile

Koç.net’e ba¤lamak istiyoruz. Çünkü

böylece bir çok numara tufllamaya ge-

rek duymaks›z›n “s›f›r” ya da “çift s›f›r”

çevirerek flehirleraras› ya da milletlera-

ras› görüflmelere ç›k›labilir. Bu müflteri-

lere büyük bir avantaj getirecek. Ancak

daha önce de söyledi¤im gibi Koç.net

eriflim numaralar›n›  kullanan herkes

hiç bir aparata ihtiyaç duymadan görüfl-

melerini yapabilecek. Bunun yan› s›ra

bireysel kullan›c›lar için ön ödemeli

kartlar var. Herhangi bir telefondan,

Koç.net numaras›n›, kullan›c› ad› ve flif-

renizi  girerek istedi¤iniz kadar flehirle-

raras› ya da milletleraras› görüflme ya-

pabileceksiniz.

Ses tafl›mak son derece güç ve özen iste-
yen bir çal›flma. Koç.net’in bu alandaki
vizyonundan bahseder misiniz?
Koç.net’in vizyonu dört y›l önce “alter-

natif telekom operatörü” olmak üzere

belirlenmiflti.  O günden bu yana yapt›-

¤›m›z tüm yat›r›mlarda da ileride ses ta-

fl›yaca¤›m›z› göz önüne ald›k. 2002’den

bu yana da belli oranlarda ses yat›r›m-

lar› ve her türlü testlerini yapt›k. Ses ta-

fl›mak internet ya da di¤er teknolojiler

gibi de¤il. Seste eko ya da gecikme ol-

mamas› laz›m. fiu anda karfl› karfl›ya ko-

nufltu¤unuz bir kifliyle nas›l haberlefli-

yorsan›z ayn› kalitede, en az›ndan flu

anda Türk Telekom’un sa¤lam›fl oldu¤u

kalitede ve güzellikte olmal›.

Bu hizmet Koç.net’te bir y›l› aflk›n bir

süredir test ediliyor. Bizim ruhsat› al›r

almaz belli bir oranda hizmet vermeye

bafllayabiliyor olmam›z›n da en büyük

nedeni bu haz›rl›¤›m›z› daha önceden

yapm›fl olmam›z. Ayn› flekilde yabanc›

operatörlerle hemen anlaflmam›z›n ne-

deni de budur. Testlerde çok iyi bir alt-

yap› ile karfl›laflt›lar. Bunun sonucunda

sadece ucuzluk de¤il, kalite daha ön

plana ç›kacak. Koç.net olarak veri hiz-

metlerinde de hiçbir zaman kaliteden

ödün vermedik. Çünkü kuruluflumuz

itibariyle zaten bir sanayi ve ticaret top-

lulu¤unun içinde bir flirket olduk ve on-

lara hizmet verdik. 

“Bizim ruhsat› al›r
almaz belli bir oranda

hizmet vermeye
bafllayabiliyor

olmam›z›n da en
büyük nedeni bu
haz›rl›¤›m›z› daha
önceden yapm›fl

olmam›z. Ayn› flekilde
yabanc› operatörlerle
hemen anlaflmam›z›n

nedeni de budur.
Testlerde çok iyi bir

altyap› ile karfl›laflt›lar”

Koç.net Pazarlama ve ‹fl Gelifltirme’den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet Ali Akarca.
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Türkiye’nin flu anki ekonomik durumunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz, 2004 y›l›nda ifl
dünyas›n› ne gibi geliflmeler bekliyor?
2004 y›l›na ekonomide olumlu geliflme-

ler olaca¤› beklentisi ile girdik. ‹lk üç ay-

da geliflmeler tahminlerimiz do¤rultu-

sunda seyretti. Özellikle ithalat kalemi-

nin oldukça yüksek oldu¤u, enflasyonun

beklenenin çok az üzerine ç›kt›¤› ilk üç

ayda cari aç›¤›n yükseldi¤ini izledik.

Türk Liras› bu dönemde önemli ölçüde

de¤er kazand›. Yabanc› fonlar›n Türki-

ye’ye girifli de oldukça yüksekti. ‹kinci

çeyrekte, özellikle d›fl piyasalarda baflla-

yan olumsuz geliflmeler, Amerika’n›n fa-

iz art›r›m› sinyali, geliflmekte olan piya-

salardan sermayenin ç›k›fl›, Türkiye’de

cari aç›¤›n sürdürülebilir olmas› tart›flma-

lar›n› bafllatt›. YÖK kanun tasar›s›n›n

gündeme getirilmesi de piyasalar› olduk-

ça tedirgin etti. Olumlu giden hava bir

anda tersine döndü ve Türk Liras› %15-

20 civar›nda de¤er kaybetti. Son günler-

de TCMB’nin müdahaleleriyle olumsuz

beklentiler bir ölçüde azald›. Bu geliflme-

lere paralel olarak, özellikle faizlerdeki

art›fl nedeniyle ekonomik büyümenin

yavafllamas› ve cari aç›¤›n da bunun pa-

ralelinde daralmas›n› bekliyoruz. Gerek-

li önlemleri almak amac› ile, %5 olan bü-

yüme beklentimizi %4’e çektik. Cari aç›-

¤›n daralmas› sonucu döviz kuru üzerin-

de art›k bir bask› olmayaca¤›n› bekliyo-

ruz. Daha önce TEFE için %13 olan enf-

lasyon beklentimizi %18-19’a çektik. TÜ-

FE’nin ise %13 civar›nda kalaca¤›n› dü-

flünüyoruz. IMF’nin bu ay bafllayacak 8.

gözden geçirme görüflmeleri sonucunda

“Stand-by” anlaflmas›n›n uzat›lmas› piya-

salar taraf›ndan olumlu karfl›lanacakt›r.

Çünkü IMF’ye yap›lacak olan borç öde-

meleri hâlâ çok yüksek. Yüklü bir iç

borç ödemesi var, dolay›s›yla Hazine yi-

ne piyasalarda büyük rol oynamaya de-

vam edecek. Böyle bir ortamda y›l sonu

faiz beklentimiz %22. Önümüzdeki dö-

nemde özellikle ithalat›n yavafllamas›n›

bekliyoruz. ‹hracatta kurun da etkisiyle

“Yabanc› Yat›r›mc›lar 
‹çin Olumlu Ortam 

Yaratma F›rsat› Var”

Koç Finansal Hizmetler CEO’su Kemal Kaya:

Koç Finansal Hizmetler, yedi finansal flirketi (Koçbank, Koç Yat›r›m, Koçlease, Koç

Faktor, Koç Portföy, Koçbank Netherland NV ve Koçbank Azerbaycan) tek çat›

alt›nda toplayan bir yönetim flirketi. Genifl müflteri portföyü, kaliteli personeli, ürün

çeflitlili¤i ve güçlü ortaklar›n›n deste¤i ile, finansal hizmetler konusunda tüm

ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen flirketin CEO’su Kemal Kaya ile ekonomik

geliflmeler ve 2004 hedefleri üzerine görüfltük



art›fl devam edecektir. Bunun yan› s›ra,

son üç dört ayda çok h›zl› art›fl gösteren

tüketici kredilerinde de yavafllama bekli-

yoruz.

AB’ye girdi¤imiz takdirde Türkiye’de ban-
kac›l›k sektöründe neler de¤iflecek?
AB’ye girersek bankac›l›k sektörü olum-

lu etkilenecek. Gerçekleflmesi durumun-

da, bankalar›n yeni ortama haz›r olabil-

meleri önemli. Türk bankalar›, yaflanan

krizlerden sonra, hazine ürünleri a¤›rl›k-

l› faaliyetlerden, ticari bankac›l›k hizmet-

lerine yo¤unlaflma konusunda yapm›fl

olduklar› çal›flmalarla kredibilitelerini ar-

t›rd›lar. Bunun yan›nda, düflük enflasyon

ortam›na haz›r olma yolunda önemli afla-

ma kat edildi. Bu geliflmeler önemli

uyum kriterleri olacak. Çal›flmalar›n› bu

yönde sürdüren, de¤iflen ortama uygun

haz›rl›k yapan ve sermaye yap›s›n› güç-

lendiren bankalar, yeni dönemde daha

kazançl› olacakt›r. Türk bankac›l›k sektö-

rü bu ortama do¤ru son birkaç y›ld›r

kendini haz›rl›yor. Ama bakt›¤›n›z zaman

hâlâ eksiklikler var. Özellikle gelir yap›-

s›n›n düzeltilmesi, aktif kalitesinin

art›r›lmas› ve gider kontrolü ban-

kalar için oldukça önemli olacak.

Son y›llarda HSBC, UniCredito Ita-

liano (UCI) gibi bankalar Türki-

ye’ye yat›r›m yapt›lar. Önümüzde-

ki y›llarda özellikle AB ile ilgili

olumlu bir geliflme oldu¤u takdir-

de, sektördeki yabanc› bankalar›n

pay›n›n %15 ile 20 civar›na ç›kmas›n›

bekliyorum.

Koç Finansal Hizmetler’in 2004 hedeflerin-
den bahseder misiniz?
Önümüzdeki üç y›l içinde Türkiye’nin li-

der finansal kurumlar›ndan biri olmak is-

tiyoruz. Öncelikli hedefimiz, yüksek kâr-

l›l›k ve hissedarlar›na de¤er yaratma ko-

nular›nda bir numaral› finansal kurum

olmak. Her müflteri segmentine uygun,

en iyi hizmet modelini sunmay› hedefli-

yoruz. Gerçek bankac›l›k faaliyetlerine

odaklanmaya devam edece¤iz. Son y›l-

larda yapm›fl oldu¤umuz strateji de bu

do¤rultuda. Biz özellikle hazine bonosu

gelirleri de¤il, daha çok ticari faaliyetler

ve hizmet a¤›rl›kl› gelirlere odakland›k.

Düflük riskli ürünlere yo¤unlafl›yoruz.

Hem bireysel hem ticari piyasalarda en

kârl› segmentlere ulaflma amac›nday›z.

Yabanc› bir bankayla ortak olmam›z›n

getirdi¤i avantajdan da yararlanarak risk

ve maliyet yönetimi konusunda mükem-

mel seviyeye gelmek ve Türkiye’deki en

iyi finansal hizmet sa¤lay›c›s› olma arzu-

sunday›z. Baflar›ya; müflteri odakl› hiz-

met anlay›fl›m›z, de¤erlerimize verdi¤i-

miz önem ve uluslararas› standartlara sa-

hip kurumsal yap›m›zla ulaflaca¤›z.

Koçbank’› di¤er bankalardan farkl› k›lan
nedir? 
Özel sektör bankalar› aras›nda 5. s›rada-

y›z. Türkiye’nin, tüm finansal hizmetleri

ayn› merkezden sunan tek finansal hiz-

metler grubuyuz. Ayr›ca, UCI Grubu ile

yar› yar›ya ortakl›¤›m›z ile Türkiye’de bir

ilki gerçeklefltirerek, ilk yabanc› stratejik

ortakl›k anlaflmas›na imza atan kurumuz.

Uluslararas› standartlar ve prosedürler ile

bire bir uyum içinde faaliyet gösteriyo-

ruz. Amac›m›z müflterinin hep yan›nda

olmak. Zaten slogan›m›z, “bankam hep

yan›mda”. Bu do¤rultuda da¤›t›m kanal-

lar›n› gelifltirmek için önemli çal›flmalar

yap›yoruz. fiu anda Koç Finansal Hiz-

metler A.fi. olarak 160 flubeye ulaflt›k.

Özellikle internet bankac›l›¤› ve telefon

bankac›l›¤›nda piyasadaki en iyi kuru-

muz. Bu da bizi farkl› k›lan önemli un-

surlardan bir tanesi.

Koçbank’ta ne gibi yenilikler var? 
Her fleyden önce yeni servis modelimiz-

le birlikte her müflterinin ihtiyaçlar›na

göre tasarlanm›fl bir hizmet sunmaktay›z.

Yeni ürünlerimizi piyasaya birer birer sü-

rüyoruz. En son bafllatt›¤›m›z yat›r›m

ürünümüz Pusula, orta-üst gelir grubu

için tasarlanm›fl bir birikim hesab›. Bu-

nun yan›nda orta¤›m›z UniCredito’nun

yat›r›m flirketi ile iflbirli¤i içerisinde Pi-

oneer Fonlar›n› satmaya bafll›yoruz. Bi-

reylere ve küçük ölçekli firmalara yöne-

lik yeni ürün paketlerimiz piyasaya sürü-

lecek. 2004 y›l›nda flube a¤›m›z› geniflle-

tece¤iz ve toplam 20 yeni flube açaca¤›z.

Hizmet kalitemizi daha da iyi ha-

le getirece¤iz. Operasyonel faali-

yetlerimizin merkezilefltirilmesi

çal›flmalar›n› bitirmek üzereyiz.

Dolay›s›yla, art›k daha h›zl› hiz-

met verece¤iz. Koç Finansal Hiz-

metler bünyesindeki flirketler ara-

s›ndaki iflbirli¤ini geniflleterek, bi-

reysel ve ticari müflterilerimizin

her türlü finansal ihtiyaçlar›na karfl›l›k

verebilecek duruma geliyoruz.

Günümüzde yabanc› yat›r›m›n Türkiye’ye
ilgisi ne boyutta, bugünkü durumu 10 sene
öncesiyle karfl›laflt›r›rsak nas›l bir sonuca
var›r›z?
Türkiye’ye giren do¤rudan yat›r›m mik-

tar› oldukça düflük. Geliflmekte olan di-

¤er piyasalardan biri olan Brezilya’da y›l-

da 10 milyar dolar yabanc› yat›r›m ger-

çeklefliyor. Türkiye’nin mevcut ekono-

mik reformlar› devam ettirmesi, IMF ile

anlaflmas›n› yenilemesi ve AB ile olumlu

geliflmeler sa¤lanmas› yabanc› yat›r›mc›-

lar için daha olumlu bir ortam yaratacak-

t›r. Yabanc› yat›r›mc›lar› cezbedecek or-

tam›n yarat›lmas› ve vergiyle ilgili sorun-

lar›n halledilebilmesi durumunda, Türki-

ye’nin son derece cazip bir pazar olaca-

¤›n› düflünüyorum. 
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“Baflar›ya; müflteri odakl› hizmet
anlay›fl›m›z, de¤erlerimize

verdi¤imiz önem ve uluslararas›
standartlara sahip kurumsal

yap›m›zla ulaflaca¤›z.”
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Türkiye’de enerji sektörünün bugün-
kü durumunu de¤erlendirir misiniz?
Türkiye’de enerji sektörü uzun y›l-

lard›r do¤al olarak devlet taraf›n-

dan kontrol edilmifl ve gelifltiril-

mifltir. Son y›llarda bütün geliflmifl

ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de

de özel sektörün a¤›rl›¤›n› art›rma-

y› ve serbestleflmeyi öngören bir

sürece girilmifltir. Bu da ne yaz›k

ki gerçeklefltirilmesi çeflitli neden-

lerle kolay olmayan, meflakkatli ve

zaman al›c› bir süreçtir. Ülkemizde

enerji sektörünün özlenildi¤i flekil-

de ve sa¤l›kl› geliflmesi, yarat›lacak

f›rsatlara yerli ve yabanc› yat›r›mc›-

lar›n teknik ve finansal birikimleri-

ni aktarmas› ile mümkün olacakt›r.

Bu nedenle, piyasan›n serbestleflti-

rilmesi, sektörün gelece¤i aç›s›n-

dan kritik bir önem tafl›maktad›r.

Enerji sektöründe liberalizasyonun

önünü açma amac›yla Elektrik ve

Do¤algaz Piyasas› Kanunlar› 2001

y›l›nda ç›kar›larak ard›ndan ikincil

mevzuatlar› da haz›rlanm›flt›r. An-

cak, aradan y›llar geçmesine ra¤-

men uygulamaya geçme konusun-

da pek mesafe kat edilememifltir.

Geçti¤imiz y›l enerji sektöründe yaflanan en olumlu geliflme,

Türkiye petrol piyasas›n› serbestlefltirmeyi ve akaryak›t sektörü-

nü disiplin alt›na almay› amaçlayan Petrol Piyasas› Kanunu’nun

yürürlülü¤e girmifl olmas›d›r. Benzer flekilde, vergi adaletsizli¤i-

ni giderecek ve haks›z rekabeti engelleyecek LPG Kanunu’nun

da önümüzdeki günlerde ç›kar›lmas› beklenmektedir.

Türkiye’de özellikle son dönemlerde do¤algaz alan›ndaki özellefl-
tirme çal›flmalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Uygulamadaki so-
runlar ve engeller, enerji alan›nda yabanc› yat›r›mlar›n Türkiye’ye

gelmesi aç›s›ndan nas›l etki ediyor? 
Do¤algaz alan›ndaki özellefltirme

çal›flmalar› 2001 y›l›nda yürürlü¤e

girmifl olan Do¤algaz Piyasas› Ka-

nunu kapsam›nda bafllat›lm›fl, iki

tane mevcut flehir içi da¤›t›m›

Özellefltirme ‹daresi taraf›ndan, çok

say›da yeni gaz kullanacak flehrin

da¤›t›mlar› da Enerji Piyasas› Dü-

zenleme Kurulu taraf›ndan ihale

yöntemi ile özel sektöre verilmifltir.

Ancak, bu flehir içi da¤›t›mlar›n›n

özellefltirilmesi ile do¤algaz piyasa-

s›n›n liberalleflerek serbest piyasaya

geçilmesi hususlar›n› birbirinden

ay›rmak gerekir. As›l serbestleflme,

piyasada do¤algaz› çeflitli kaynak-

lardan tedarik edip tüketiciye su-

nan birçok oyuncunun yer almas›

ile mümkündür. Bu da, Türkiye’nin

mevcut arz-talep dengesi ve yap›l-

m›fl olan anlaflmalar gere¤i, ancak

BOTAfi’›n elindeki gaz›n ve müflte-

rilerinin özel sektöre devredilmesi

ile gerçekleflebilir. 

Do¤algaz Piyasas› Kanunu’nda da

yer alan söz konusu “Gaz Devri”

ihaleleri iki y›ld›r gerek yerli gerek-

se yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan

beklenmektedir. Bu konuda flimdiye kadar somut bir ad›m at›l-

mad›¤› gibi, son dönemde bu ihalelerin yap›lmamas›n› öngören

baz› mevzuat de¤ifliklikleri de gündeme gelmifltir. Piyasadaki li-

beralizasyonu önleyecek olan bu tarz çal›flmalar ve uygulama-

daki gecikmeler, bizler oldu¤u kadar özellikle de yabanc› yat›-

r›mc›lar için de maalesef cayd›r›c› olmakta, sektöre olan ilgiyi

olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sorunlar› aflmak için neler yap›lmal›?
Koç Enerji Grubu olarak, gerek ülkemize bugüne kadar büyük

Koç Toplulu¤u Enerji Grubu Baflkan› Erol Memio¤lu enerji sektöründeki en
önemli gündem maddesinin özellefltirme oldu¤unu söylüyor ve ekliyor:
“Piyasan›n serbestlefltirilmesi, sektörün gelece¤i aç›s›ndan kritik bir önem tafl›yor”

Enerji Sektörü
Gelece¤e Bak›yor
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yat›r›mlar yapm›fl ve ülkemizin gelece¤i-

ne inanarak bundan sonra da yat›r›mlar›-

na devam etmek isteyen bizim gibi yerli

yat›r›mc›lar›n, gerekse ülkemize yat›r›m

yapmak isteyen yabanc› flirketlerin, ciddi

olarak enerji sektöründeki özellefltirme-

lere ilgi duymas› ve yap›lan özellefltirme-

lerin k›sa de¤il uzun vadede ülkemiz aç›-

s›ndan baflar›l› olabilmesi için baz› hu-

suslar›n özellikle dikkate al›nmas› gerek-

ti¤i kanaatindeyiz: 

• Ç›kar›lan kanunlar›n ve ikincil mevzu-

at›n gereklerinin yerine getirilmesi, özel-

likle yabanc› yat›r›mc› gözünde devletin

ciddiyeti ve güvenilirli¤i aç›s›ndan

önemli oldu¤undan hassasiyetle üzerin-

de durulmal› ve takip edilmelidir. 

• Mali aç›dan güçlü ve güvenilir yerli ve

yabanc› sermayenin aç›lacak olan ihale-

lere ifltirakini sa¤layabilmek için; ihalele-

rin rekabet ve fleffafl›¤› sa¤layacak flekil-

de düzenlenmesi, özellefltirme sürecinin

mevcuda göre çok daha profesyonelce

yürütülmesi, yat›r›mc›larla iletiflim kurul-

mas›na önem verilmesi, tecrübe ve gö-

rüfllerinin al›nmas›, belirsizliklerin asgari

düzeyde tutulmas›, flartnamelerin düz-

gün haz›rlan›p flartlar›na uyulmas› ve

ciddi bir ön yeterlilik prosedürünün iflle-

tilmesi gereklidir. 

• ‹halelerde, aç›k art›rmalarda en yüksek

fiyat› verip daha sonra vecibelerini yeri-

ne getiremeyen flirketlerin de¤il, ifli bi-

len, ciddi, güvenilir, ülkeye gerçekten ar-

t› de¤er yaratacak yat›r›mc›lar›n tercih

edilmesi gereklidir. Bu tip gerçek ve cid-

di yat›r›mc›lar için de ihale prosedürü-

nün bir müzakere sürecini içermesi

önemlidir. 

Geçti¤imiz haftalarda, Enerji Grubu, Nor-
veçli Statoil ile ortak iki yeni flirket kurdu
ve do¤algaz sektörüne girdi. Bu konuda bi-
zi bilgilendirebilir misiniz?
Norveç’in petrol ve do¤algaz flirketi olan

Statoil, y›ll›k cirosu yaklafl›k 35 milyar

Dolar olan, 1.8 milyar varil petrol ve 400

milyar m3 do¤algaz rezervine sahip bir

flirkettir. Avrupa’ya do¤algaz tedarik

eden en önemli flirketlerden biri olarak

bu sektörde genifl bilgi birikimi ve dene-

yimi bulunmaktad›r. Bildi¤iniz gibi, 2000

y›l›nda Statoil ile do¤algaz sektöründe

aktif olarak yer alma ortak hedefiyle bir

iflbirli¤i anlaflmas› imzalam›fl ve çal›flma-

lara bafllam›flt›k. Bu kapsamda somut bir

ad›m atarak, geçti¤imiz ay %50’si Stato-

il’e, di¤er %50’si de Koç Grubu flirketle-

rine ait olan ve do¤algaz ithalat ve pazar-

lama alanlar›nda faaliyet göstermeleri

planlanan Koç Statoil Gaz Toptan Sat›fl

A.fi. ve Koç Statoil Gaz ‹letim A.fi. flirket-

lerini kurduk. Türkiye’nin liberalleflecek

do¤algaz sektöründe önemli bir yer edi-

nebilmek amac›yla gerçeklefltirmifl oldu-

¤umuz at›l›m ile, Koç ve Statoil gruplar›-

n›n yerel ve uluslararas› deneyimlerini

birlefltirerek, tüketiciye uygun koflullarla

do¤algaz sa¤lamay› hedeflemekteyiz.

Koç Statoil Gaz flirketleri do¤al gaz itha-

lat›n›n serbestleflmesindeki yasal prose-

dür tamamlanana kadar, s›v›laflt›r›lm›fl

do¤al gaz (LNG) alan›nda faaliyet göste-

recektir.

Koç Enerji Grubu’nun ortakl›¤› ile toplulu-
¤umuza kat›lan Opet’in, özellikle son dö-
nemde önemli at›l›mlar› var. Bunlardan söz
edebilir misiniz?
Koç Grubu ile 2002 Aral›k ay›nda yap›-

lan ortakl›¤› müteakiben, OPET, Toplu-

“Geçti¤imiz y›l enerji

sektöründe yaflanan en

olumlu geliflme, Türkiye

petrol piyasas›n›

serbestlefltirmeyi ve

akaryak›t sektörünü

disiplin alt›na almay›

amaçlayan Petrol

Piyasas› Kanunu’nun

yürürlülü¤e girmifl

olmas›d›r”
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lu¤umuza çok k›sa bir süre içerisinde

uyum sa¤lam›fl, çeflitli Grup flirketleri ile

verimli iflbirlikleri gerçeklefltirmifltir. Ayr›-

ca,  OPET’in kat›l›m›yla birlikte, Koç

Enerji Grubu’nun cirosu, 2003 y›l›nda 3,4

milyar dolara yükselmifltir. OPET, yakla-

fl›k 2 ay önce, Türkiye’de ilk olarak 98

oktan kurflunsuz benzini tüketiciye sun-

mufl ve öncü ve yenilikçi oldu¤unu gös-

termifltir. Tarkan’la yap›lan reklam kam-

panyas› ile de desteklenen bu at›l›m sa-

dece kurflunsuz benzin de¤il bütün

ürünlerimizdeki sat›fllar› art›rm›flt›r.

OPET, 2003 y›l›ndan beri, Türkiye’den

Irak’a yap›lan petrol ürünleri arz›nda en

büyük tedarikçilerden biri konumunda-

d›r. Ocak 2004’de bafllayan ve yaklafl›k

40 Milyon ABD Dolar›’na mal olacak

Marmara Terminal yat›r›m› ile OPET Tür-

kiye’nin en büyük depolama kapasitesi-

ne sahip olacakt›r. Bu terminal ile Trak-

ya bölgesinin ikmali, uluslar aras› ticaret,

Güney Do¤u Avrupa’daki yat›r›mlara

destek ve trading kapasitesinin artt›r›lma-

s› hedeflenmektedir. OPET, ayr›ca, k›sa

bir süre önce, kurumsal kimli¤ini de de-

¤ifltirerek, daha yak›n, s›cak, güler yüzlü

ve dinamik yeni kimli¤i ile tüketicimize

hizmet vermeye bafllam›flt›r.

Enerji Grubu’nun Opet ve Aygaz ile yurtd›-
fl›nda önemli bir yat›r›m› söz konusu. Bu
yat›r›mlar ne durumda?
Koç Grubu’nun da ana hedeflerinden

olan, yurtd›fl›nda aktif bir flekilde faali-

yetlerimizi yayarak genifllemek ve bunla-

r›n sonucunda uluslararas› bir oyuncu

olabilmek amac›m›z do¤rultusunda, geç-

ti¤imiz sene Bulgaristan’da Aygaz ve

OPET ortakl›¤› ile OPET-Aygaz Bulgaria

EAD flirketimizi kurduk. Halen Sofya’da

üç adet istasyonumuz bulunmakta olup,

y›l sonuna kadar 10’a yak›n istasyonu-

muzun olmas›n› hedefliyoruz. Ayr›ca,

Sofya’da bir LPG terminali inflaat› ile ilgi-

li çal›flmalar›m›z› da bafllatm›fl bulunuyo-

ruz. Önümüzdeki y›llarda, Romanya bafl-

ta olmak üzere, Bosna-Hersek ve Make-

donya gibi di¤er Güneydo¤u Avrupa ül-

kelerinde oluflabilecek f›rsatlar›n de¤er-

lendirilmesine yönelik çal›flmalar› da sür-

dürüyoruz.

Enerji Grubu’nun elektrik alan›nda da
önemli at›l›mlar› var. 2004 y›l›n›n ikinci ya-
r›s› ile önümüzdeki y›ldan beklentileriniz
neler?
Geçti¤imiz y›l içerisinde Entek santral›-

m›z›n kapasitesini 36 MW art›rarak 140

MW’a ç›kartt›k. Bu sene içinde ‹zmit’te

yer alan 64 MW do¤al gaz çevrimli bir

kojenerasyon santral›n›n % 85 hissesini

alarak Enerji Grubumuzun kurulu kapa-

sitesini 200 MW’›n üstüne ç›kard›k. Yeni

santral›n da kapasitesini art›rma planlar›-

m›z var. Koç Enerji Grubu olarak gerek

elektrik üretimi gerekse de elektrik da¤›-

t›m› projeleriyle yak›ndan ilgileniyoruz.

Elektrik da¤›t›m sektörü, özellikle tüketi-

ciye yak›n olma ilkemiz ile örtüfltü¤ü

için, yer almay› çok arzu etti¤imiz bir

sektör. 2005 y›l›ndan itibaren gerçeklefl-

mesi beklenen da¤›t›m bölgeleri ve 2006

y›l› ortas›nda bafllamas› öngörülen üre-

tim ihalelerine kat›larak bu portföyümü-

zü geniflletmek istiyoruz. 

Son dönemde LPG alan›nda büyük bir reka-
bet yaflan›yor. Bu rekabet içinde Aygaz’›n
konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Aygaz, 43 y›l önce Türkiye LPG pazar›na

ilk olarak girmifl, lider olmufl, ürününe

ad›n› veren nadir markalardan birini ya-

ratm›fl ve zirvede rakipsiz olmufltur. An-

cak günümüzde, 64 y›ll›k geçmifle sahip

ve ‹talya’n›n ard›ndan Avrupa’n›n en bü-

yü¤ü olan Türkiye LPG pazar› tarihinin

en a¤›r kriziyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

Uygulanan yanl›fl ve a¤›r vergi politikala-

r›, otogaz ve dökme gaz aras›nda sürege-

len vergi dengesizli¤i, da¤›t›m paylar›nda

yaflanan müthifl erozyon ve gerek daha

agresif gerekse de haks›z olarak nitelen-

dirilebilecek rekabet politikalar› izleyen

flirketler nedeniyle LPG sektörü sorunlu

bir hale gelmifltir. Aygaz alternatif yat›r›m

alanlar›na, yabanc› pazarlara yönelmekte

ve bünyesinde bar›nd›rd›¤› ifltirakleri ile

holdingleflme yolunda emin ad›mlarla

ilerlemektedir. ‹fltiraklerinden Opet Ay-

gaz Bulgaria ile Bulgaristan pazar›na gir-

mesi, Koç Statoil Gaz flirketi ile s›v›laflt›-

r›lm›fl do¤algaz (LNG) ifline bafllamas›,

Aygaz’›n daralan pazara ve artan rekabe-

te karfl› gerçeklefltirdi¤i at›l›mlardand›r.

Bunun yan› s›ra grup flirketlerimiz Aygaz

ve Mogaz ortak yönetim prensibi çerçe-

vesinde çal›flmaya bafllam›fl olup bunun

da rekabetteki üstünlü¤ümüzü koruma-

ya destek olaca¤›n› düflünüyoruz. Özet-

le, rekabet ne kadar yo¤un olursa olsun,

Aygaz bir Koç Grubu flirketi olarak bu-

güne kadar gururla sahiplendi¤i ilkele-

rinden taviz vermeyerek mevcut öncü ve

lider konumunu sürdürecektir.

Aygaz, ürününe ad›n›

veren nadir markalardan

birini yaratm›flt›r. Rekabet

ne kadar yo¤un olursa

olsun, Aygaz bir Koç

Grubu flirketi olarak

bugüne kadar gururla

sahiplendi¤i ilkelerinden

taviz vermeyerek mevcut

öncü ve lider konumunu

sürdürecektir
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Koç Toplulu¤u ile uluslararas› alanda

do¤algaz sektörünün en önemli flirket-

lerinden Norveçli Statoil ASA’n›n,

yapt›klar› iflbirli¤i anlaflmas› çerçevesin-

de, do¤algaz ithalat ve pazarlama alan-

lar›nda faaliyet göstermek üzere %50’si

Statoil’e, di¤er %50’si ise Koç Toplulu-

¤u flirketlerine ait Koç Statoil Gaz

Toptan Sat›fl A.fi. ve Koç Statoil Gaz

‹letim A.fi. ad›nda iki flirket kuruldu.

Türkiye’de do¤algaz sektöründe önem-

li bir yer edinebilmek amac›yla kurulan

bu iki flirket ile ayn› zamanda Koç ve

Statoil gruplar›n›n yerel ve uluslararas›

deneyimlerinin birlefltirilerek, tüketici-

ye daha uygun koflullarla do¤algaz sa¤-

lanmas› hedefleniyor. 

Statoil Avrupa’ya do¤algaz tedarik

eden en önemli flirketlerden biri. Azer-

baycan’da yer alan ve dünyan›n büyük

do¤algaz sahalar›ndan olan fiah Deniz

sahas›nda da BP ile birlikte en yüksek

hisseye (%25.5) sahip olan Statoil’le ya-

p›lan anlaflma gere¤i bu sahadan üreti-

lecek olan gaz, 2006-2007’den itibaren

Türkiye’ye de ithal edilecek. fiirketin

kurulufluna iliflkin bas›n toplant›s› Koç

Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer

M. Koç, Statoil’in Do¤algazdan Sorum-

lu Baflkan› ve Koç Statoil Gaz Yönetim

Kurulu Üyesi Peter Mellbye ile Koç

Statoil Gaz Yönetim Kurulu Baflkan› ve

Koç Toplulu¤u Enerji Grubu Baflkan›

Erol Memio¤lu’nun kat›l›mlar›yla Rah-

mi Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçek-

lefltirildi.

T
Türkiye’deki gaz sektörü hakk›nda düflün-
celeriniz nelerdir?
Türkiye’de var olan gaz pazar› gerçekten

ilginç ve sürekli geliflmekte olan bir sek-

tör. Türkiye’de di¤er sektörlerdeki gibi

gaz pazar›nda da büyük ve h›zl› bir gelifl-

me yaflan›yor. Var olan politik koflullar

zaman zaman bu geliflmede s›k›nt›lar ya-

flanmas›na neden olsa da bu geliflmenin

devam ediyor olmas› önemli bir nokta.  

Türkiye ekonomisi için yabanc› yat›r›mlar
büyük önem tafl›yor. Siz flu anki durumu na-
s›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin yaflad›¤› ekonomik geliflme-

de, yabanc› yat›r›mlar›n ayr› bir yerde

durdu¤unu düflünüyorum. fiu anki du-

rum itibariyle bak›ld›¤›nda Türkiye her

yönden çok önemli at›l›mlar yap›yor.

Bunlar›n yans›malar›n› enerji sektöründe

görüyor olmak son derece do¤al.

Yabanc› bir yat›r›mc› olarak Türk ekonomi-
si hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir? 
Var olan politik koflullarla alakal› olarak

Türk ekonomisinde kimi de¤iflimler yafla-

n›yor. fiu anki hükümet ve ekonomi da-

ha dengeli bir görünüm sa¤lad›. Hükü-

metin politik kararlar› ve sa¤lad›¤› istikra-

r›n, ekonomi aç›s›ndan büyük önem tafl›-

d›¤›na inan›yorum. 

Koç Toplulu¤u’ndan beklentileriniz neler? 
Koç Toplulu¤u bizi her aç›dan etkileyen

bir flirket. Koç Toplulu¤u’ndan öncelikle

yerel bazda kimi beklentilerimiz var. Po-

litik koflullar›n oluflturulmas› ve pazar

stratejileri hakk›nda da belli bir anlay›fla

sahip olmay› istiyoruz. 

Di¤er enerji alanlar›nda da yat›r›m planlar›-
n›z var m›? 
Biz geliflmekte olan bir ülke oldu¤u için

Türkiye’ye her zaman güveniyoruz. Ener-

ji aç›s›ndan büyük geliflimlerin yaflanaca-

¤›na güvenimiz tam. Bu aç›dan zaman

içinde yeni yat›r›mlar›n söz konusu olma-

s› elbette olas›. fiu anda dikkatimizi daha

çok gaz alan›nda yo¤unlaflt›rd›k.

“Türkiye’deki Ad›mlar
Her Yönden Olumlu”

Koç Statoil Gaz Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mellbye:

Statoil’in Do¤algazdan Sorumlu Baflkan› ve Koç Statoil Gaz Yönetim Kurulu Üyesi

Peter Mellbye Türkiye’de enerji alan›nda at›lan ad›mlardan umutlu. Mellbye, 

Koç Holding ile Statoil ortakl›¤›n› büyük bir at›l›m olarak de¤erlendiriyor

DO⁄ALGAZDA Büyük Hedefler
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Aç›l›fl töreni 1 May›s’ta Koç Üniversite-

si’nde yap›lan 16. Koç Toplulu¤u Spor

fienli¤i sona erdi. 5 Haziran’da Rahmi

M. Koç Müzesi’nde yap›lan kapan›fl ve

madalya töreninde ‹stanbul’da mücade-

le eden sporcular bir araya geldiler. Bu

y›lki flenli¤e ‹stanbul bölgesinden 33,

Ankara bölgesinde 11 ve Bursa bölge-

sinden 10 olmak üzere Koç Toplulu-

¤u’na ba¤l› 54 flirketin sporcular› kat›ld›.

Yaklafl›k 1800 sporcunun mücadele etti-

¤i flenlikte mini futbol, basketbol, bay-

bayan voleybol, bay-bayan tenis ve ma-

sa tenisi branfllar›nda müsabakalar yap›l-

d›. fienli¤i izleyen izleyiciler, bu y›l da

yaklafl›k bir ay süresince birbirinden çe-

kiflmeli müsabakalara tan›kl›k etme ola-

na¤›n› buldular.

fienli¤in bafl›nda düzenlenen “Kim Bile-

cek?” yar›flmas› Topluluk çal›flanlar› tara-

f›ndan yine büyük ilgi gördü. fienli¤in

bir di¤er etkinli¤i ise “En Güzel Eflof-

man” yar›flmas› oldu. Bu y›l ilk kez dü-

zenlenen bu etkinlikte jüri taraf›ndan

belirlenen dört flirketin eflofmanlar› web

ortam›nda oylamaya aç›ld› ve Migros’un

eflofman› birinci seçildi. Yine Spor fien-

li¤i kapsam›nda internet üzerinden dü-

zenlenen aç›k art›rmada, Koç Holding

üst düzey yöneticileri ve üç büyük spor

kulübünün katk›lar› ile kimi ürünler sa-

t›fla ç›kar›ld› ve elde edilen gelir Türkiye

Sakatlar Federasyonu’na aktar›ld›.

Geçen y›l bafllat›lan “chat”e yine yo¤un

bir kat›l›m oldu. Tüm Topluluk çal›flanla-

r›n› elektronik ortamda kat›ld›klar› soh-

betin bu y›lki konuklar› televizyon dün-

yas›n›n sevilen isimleri Erman Toro¤lu

ve fiansal Büyüka oldular. Topluluk ça-

l›flanlar›n›n büyük ilgi gösterdikleri soh-

bette Toro¤lu ve Büyüka futbol konu-

sunda merak edilen sorular› yan›tlad›lar.

Bu y›l 16.’s› düzenlenen
Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i, 5 Haziran günü
Rahmi M. Koç Müzesi’nde
yap›lan bir törenle sona
erdi. Pek çok etkinlikle
renklenen bu y›lki flenli¤e
yaklafl›k 1800 sporcu
kat›ld›

Gayret ve Zafer
Mücadele,

16. Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i’nde dereceye
giren sporcular
ödüllerini Koç Holding 
CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›’n›n elinden
ald›lar.
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16. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin Genel Kapan›fl ve Kupa Töreni

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›’n›n kat›l›m›yla, geçti¤imiz

y›l oldu¤u gibi bu y›l da Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›ld›. Törende

branfllar›nda birinci, ikinci ve üçüncü olan tak›mlarla, centilmen seçi-

len tak›mlara kupalar›, sporculara madalyalar› verildi. Törende bir ko-

nuflma yapan F. Bülend Özayd›nl›, flenli¤e büyük önem verdiklerini

belirtti ve gelecek y›lki flenli¤in de ayn› coflku ve kat›l›m ile gerçeklefl-

mesini diledi¤ini söyledi. Tam anlam›yla bir flenlik havas›nda geçen

madalya töreninin ard›ndan Grup Turkuaz’›n e¤lenceli müzi¤i ko-

nuklara keyifli anlar yaflatt›. 16. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin sona

ermesiyle birlikte ‹stanbul, Ankara ve Bursa Bölgelerinde tüm branfl-

larda birinci olan tak›mlar› do¤ru bilenler aras›nda düzenlenen “Kim

Bilecek” adl› yar›flman›n sonuçlar› da belli oldu. Yar›flmada baflar›l›

olan Topluluk çal›flanlar› çeflitli ödüllerin sahibi oldular. 

16. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin ilginç etkinliklerinden biri de

4 Haziran akflam› düzenlenen Koç Karmas› ile TSYD Karmas›

aras›ndaki maçt›. Bir anlamda geçti¤imiz y›l oynanan ve TSYD

Karmas›’n›n 8-5 üstünlü¤üyle tamamlanan maç›n rövanfl› say›la-

bilecek bu maç› da TSYD Karmas› kazanmay› bildi: 11-5. Ford

Otosan tesislerinde gerçeklefltirilen maçta Koç Karmas› flu isim-

lerden olufltu: Hasan Y›lmaz (Tüketim ve Turizm Grubu Bafl-

kan›), Ali Y. Koç (Koç Holding Bilgi Grubu Baflkan›), Tamer

Haflimo¤lu (Stratejik Planlama Grubu Baflkan›), Sait Tosyal›

(Stratejik Planlama Koordinatörü), Ahmet Torun (Mali ‹fller),

Erkan Özdemir (Denetim Grubu Koordinatörü), Ça¤atay Bay-

dar (Koç Lease), Osman Günayd›n (Koçbank), Metin Y›lmaz

(Düzey), Görgün Özdemir (Otokoç), Selçuk Öncer (Tofafl). 

Aralar›nda Cüneyt Tanman, Erhan Önal, Hamza Hamzao¤lu

gibi eski milli futbolcular›n da oldu¤u TSYD Karmas› karfl›s›nda

ellerinden gelen mücadeleyi gösteren Koç Karmas›’n›n kaptanl›-

¤›n› yapan Hasan Y›lmaz, maçtan sonra yapt›¤› aç›klamada, “Ye-

nildik ama ezilmedik. Farkl› yenildik çünkü tak›m olarak maç

öncesi bir araya gelemedik ve haz›rl›k yapamad›k. Yöneticilik

sahas›nda futbol oynarsak onlar› farkl› yeneriz. Futbol sahas›nda

karfl› karfl›ya geldi¤imiz için yenildik” dedi.

‹stanbul Bölgesi

Voleybol (Bayan)

Birinci: Beko Elektronik

‹kinci: Bilgi Grubu

Üçüncü: Amerikan Hastanesi

Centilmen: Ford Otosan

Voleybol (Bay)

Birinci: Beko Elektronik

‹kinci: Bilgi Grubu

Üçüncü: Arçelik Çay›rova

Centilmen: Migros

Basketbol

Birinci: Ford Otosan

‹kinci: Koç Allianz

Üçüncü: Beko Elektronik 

Centilmen: Koç Holding

Mini Futbol

Birinci: Aygaz Gazal ‹flletmesi

‹kinci: Otokar

Üçüncü: Otoyol

Centilmen: Koçbank

Masa tenisi (Bay)

Birinci: ‹zocam

‹kinci: Ford Otosan

Üçüncü: Oltafl

Centilmen: Arçelik

Tenis Tek Bayanlar

Birinci: Ebru Balkaner 

(Bilgi Grubu) 

‹kinci: P›nar Güçkan

(Koçbank)

Üçüncü: Banu Akay (Koçbank)

Tenis Tek Erkekler 

(35 Yafl Alt›)

Birinci: Kaan Göker (Koçbank)

‹kinci: Fikret Anla¤an 

(Ford Otosan)

Üçüncü: Erhan Mutlu (Birmot)

Tenis Tek Erkekler 

(35-45 yafl aras›)

Birinci: ‹smail Çelik 

(Bilgi Gurubu)

‹kinci: Ça¤atay Baydar 

(Koç Lease)

Üçüncü: Ersin Komaç (Opet)

Tenis Tek Erkekler 

(45 Yafl Üstü)

Birinci: Osman Günayd›n

(Koçbank)

‹kinci: Engin Okvuran 

(Ford Otosan)

Üçüncü: Medeni Karpat 

(Ford Otosan)

Tenis Çift Erkekler 

(40 Yafl Alt›)

Birinci: Kaan Göker-Osman

Günayd›n (Koçbank)

‹kinci: ‹smail Çelik-Orçun

Özsüt (Bilgi Grubu)

Üçüncü: Medeni Karpat-Fikret

Anla¤an (Ford Otosan)

Tenis çift erkekler 

(40 yafl üstü)

Birinci: Ça¤atay Baydar-

Ferudun Tok (Koç Lease)

‹kinci: Mete Karaer-Emren

Ertu¤rul (Arçelik)

Üçüncü: Halil Ergür-Osman

Günayd›n (Koçbank)

En Güzel Eflofman Ödülü:

Migros  

Ankara Bölgesi

Futbol

Birinci: Arçelik Ankara

‹kinci: Arçelik Bolu

Üçüncü: Türk Traktör

Centilmen Tak›m: 

New Holland Trakmak

Basketbol

Birinci: Türk Traktör 

‹kinci: Arçelik Bolu

Üçüncü: Düzey Pazarlama

Centilmen Tak›m: Aygaz

Voleybol

Birinci: Arçelik Bolu

‹kinci: Türk Traktör

Üçüncü: Arçelik Ankara

Bursa Bölgesi

Futbol

Birinci: Tat

‹kinci: Ford Otosan (‹nönü)

Üçüncü: Mako

Centilmen Tak›m: 

Arçelik Bursa Bölge Müdürlü¤ü

Basketbol

Birinci: Arçelik 

‹kinci: Döktafl

Üçüncü: Tofafl

Centilmen Tak›m: Koçbank

Voleybol

Birinci: Arçelik

‹kinci: Tofafl

Üçüncü: Mako

Centilmen Tak›m: 

Ford Otosan (‹nönü)

“Yenildik Ama 
EZ‹LMED‹K”
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D
Di¤er insanlar›n devretti¤iniz iflleri kabul

etmelerine iki flekilde yard›mc› olabilirsi-

niz. Birincisi, onlar› da karar süreçlerine

kat›p bir ekibin üyesi olmalar›n› sa¤laya-

rak ve misyonunuz ile amac›n›z› anlat›p

kuruluflunuzun, projenizin, fikrinizin ya

da hedefinizin “sahibi” olma duygular›n›

pekifltirerek.

‹kincisi, insanlara büyük ifller baflarmay›

ö¤renme sürecinde küçük baflar›s›zl›klar

yaflama hakk›n› tan›y›n. ‹fl devri denkle-

minden kusursuzluk beklentisini ç›kar›n.

Kazanma, kaybetme gibi sözcüklerin ye-

rine “araflt›rma”, “gözlemleme”, “olas›l›k-

lar› s›nama” ve “seçenekleri iyi de¤erlen-

dirme” gibi terimleri koyun. ‹fl devri her

zaman bir parça risk ve baflar›s›zl›k un-

suru içerir. E¤er siz baflkalar›na örnek

olacaksan›z ve daha iflin bafl›ndan bafla-

r›s›zl›¤›n geliflme sürecinin bir parças› ol-

du¤una inan›yorsan›z, onlar da sizin

yapt›¤›n›z›n ayn›s›n› yapacaklard›r. Bafla-

r›s›zl›¤›n, baflar›l› bir ifl devrine giden yol-

da de¤erli bir atlama tafl› oldu¤unu çal›-

flanlar›n›z›n bilmesini sa¤lay›n. Tüm ça-

balar›na karfl›n baflar›l› olamad›klar›nda

onlar› övün, ifl devrini kabul ettiklerinde

s›k s›k ve dürüstçe kutlay›n.

‹fl devrinin alt› aflamas› ise flöyle 
s›ralanabilir:
1. ‹fli aç›kça tan›mlay›n. ‹nsanlara ifl ver-

di¤iniz zaman iflin nas›l yap›laca¤›n› an-

latmay›n. Onun yerine istedi¤iniz sonuç-

lar› belirtin.

2. Bafllamalar› ya da sonradan izlemeleri
için yol gösterici kurallar belirtin. ‹fl devri

konusunda, do¤ru ifli do¤ru insana ver-

mifl oldu¤unuzu varsay›p ifle nas›l baflla-

n›laca¤› konusunda yol gösterirseniz da-

ha baflar›l› olabilirsiniz. Baz› insanlar ifli

kabul etme ve kendi bafllar›na ifle girme

konusunda yeteneklidir ancak önerilere

de aç›kt›r. Di¤erleri nas›l bafllayacaklar›na

karar veremezler. Ama bunu gurur mese-

lesi yapt›klar› için size söyleyemezler.

3. ‹flin yap›lmas› için gereken yetkiyi de
verin. Bir insana yapmas› için bir ifl veri-

lip de gerekli yetkinin verilmemesinden

daha kötü bir fley olamaz. E¤er birisine

güvenmiyorsan›z ifli bir baflkas›na verin

ya da küçük parçalara bölerek görev da-

¤›l›m› yap›n.

4. ‹flleri izleyin ama insanlar›n bafl›nda nö-
bet tutmay›n. ‹nsanlara çal›flmalar› için

alan, yarat›c› olmalar›, yeteneklerini ve

becerilerini kullanmalar› için de özgür-

lük tan›y›n.

5. ‹fl sürerken geribildirim verin. ‹fllerin

nas›l gitti¤ini sorun, sonra da insanlara

kendilerini ifade etme f›rsat›n› verin. Gö-

rüfllerine önem verildi¤ini hissettiklerin-

de gerekli düzeltme ve ayarlamalar› yap-

mak çok daha kolay olur.

6. Sonuçlar kadar gösterilen çabay› da
takdir edip ödüllendirin. Baz›lar› bir ifli ta-

mamlamak için yol boyunca pek çok

kez yüreklendirmeye gereksinim duyar.

Di¤erleri ise kendi bafllar›na ifle giriflir,

kendi kendilerini motive ederler.

Do¤ru bir ifl devri uygulamas› ile hem

daha baflar›l› olur hem de sad›k izleyici

taban›n›z› geniflletmifl olursunuz. Onlar

her zaman yan›n›zda ve verdi¤iniz her ifli

üstlenerek yaflamaya haz›r olacaklard›r.

Bu yaz› yazar›n›n izni al›narak

yay›nlanm›flt›r.

B›rak›n 
Baflkalar› da Yaps›n
Baflar›l› olmak istiyorsan›z, baflkalar›n›n ö¤renip yürütebilecekleri projeleri ve ayr›nt›lar›

onlara b›rakmal›s›n›z. ABD’nin yönetim konusundaki ünlü simalar›ndan Sheila Murray

Bethel, bu makalesinde üretken ifl devrinin s›rlar›n› veriyor
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U
URAK, Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y.

Koç taraf›ndan 2003 y›l› sonunda kuru-

lan endüstriyel bir sivil toplum örgütü.

1999 y›l›nda Competitive Advantages

of Turkey (CAT) olarak isimlendirilen

kuruluflun ad›, Uluslararas› Rekabet

Araflt›rmalar› Kurumu (URAK) olarak de-

¤ifltirildi. Türkiye'nin ulusal rekabet gü-

cünü yükseltmek, insanlar›n›n mutlu ve

refah içinde yaflamalar›n› sa¤lamaya yö-

nelik stratejileri belirlemek ve uygula-

mak amac›yla kurulan URAK’ta projeler,

imece modeliyle hayata geçiriliyor, tüm

taraflar›n (devlet, özel sektör, sivil top-

lum örgütleri ve halk) bir araya gelme-

siyle çal›flmalar bafllat›l›yor. URAK Genel

Koordinatörü Dr. Melih Bulu, URAK ve

projelerle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

URAK’›n oluflumunu ve faaliyet
alanlar›n› anlat›r m›s›n›z?
Türkiye’nin küresel arenada

rekabet gücünü art›rmak için,

bir metodoloji dahilinde bir si-

vil toplum kuruluflu olarak ge-

rekli giriflimleri yapmak ama-

c›yla böyle bir olufluma gidil-

di. Bu konuda bizim kulland›¤›m›z me-

todoloji çok yeni; Harvard Üniversitesi

bazl› olarak gelifltirilmifl bir yöntem. Har-

vard Üniversitesi ‹flletme Fakültesi profe-

sörlerinden Michael Porter liderli¤inde

popüler hale geldi. 1998’de fiili olarak

gelifltirilen bir yöntem. Biz de 1999 y›l›n-

da bunun ilk uygulamas›n› Türkiye’de

bafllatt›k. Bu aç›dan dünyan›n pek çok

ülkesinin önündeyiz. Asl›nda bu meto-

dolojinin Türkiye’ye gelmesi biraz da te-

sadüf. Ali Y. Koç Harvard’da MBA yapar-

ken, Michael Porter’dan “reka-

bet avantaj›” konulu dersi ald›-

¤›nda bu kuramla tan›fl›yor. Da-

ha sonra bu yöntemin Türki-

ye’de de uygulanabilece¤ini

düflünen Ali Y. Koç, Michael

Porter’› Türkiye’ye davet edi-

yor. Çal›flmalar böylece bafll›yor. ‹lk bafl-

ta üzerinde çal›fl›lmaya de¤er bulunan

alt› sektör; turizm, tekstil, inflaat, g›da, fi-

nans ve biliflim belirleniyor. Bu sektörle-

rin seçimi say›sal analizlerle ortaya ko-

nan bir metodoloji ile belirleniyor. Bu-

nun üzerine çal›flmalar bafll›yor. Her sek-

töre bir lider atan›yor. Harvard’dan bir

ekip geliyor ve Türkiye’den bir ekibi e¤i-

tiyor. Bu ekiplere “Competitive Advan-

tages of Turkey”nin bafl harfleri olan

CAT ad› veriliyor. Burada kullan›lan me-

todolojiye “kümelenme” deniyor.

Ben turizm lideri olarak çal›flt›m ve Sul-

tanahmet’te bir proje gerçeklefltirdik.

Belli bir ürün ya da hizmetin üretilmesiy-

le ilgili oyuncular co¤rafi olarak dar bir

alanda toplanm›fllarsa biz buna “küme-

lenme” diyoruz. Örne¤in Sultanahmet’te

bir turizm kümelenmesi var. Bu küme-

lenmenin bir gere¤i olarak bu alandaki

her fley orada var. Ancak kümelenmede

bunlar›n orada olmas› yeterli de¤il. On-

lar aras›nda bir iflbirli¤inin, iletiflimin ol-

mas› gerekiyor. Biz ilk analizin ard›ndan

o oyuncular› gördük; ancak onlar aras›n-

da bir iletiflimsizlik oldu¤unu, bir güven

problemi oldu¤unu tespit ettik. Oradaki

çal›flmam›z›, oradaki oyuncular›n iletifli-

minin art›r›lmas› üzerinde odakland›rd›k.

Oradaki insanlar›n bir araya gelmesini,

Baflkanl›¤›n› Ali Y. Koç’un yapt›¤› URAK (Ulusal Rekabet Araflt›rmalar›
Kurumu), KOSGEB ile birlikte gerçeklefltirdi¤i dev bir proje ile Türkiye
genelindeki yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefliyor. Yap›lan çal›flmalar›
URAK Genel Koordinatörü Dr. Melih Bulu ile konufltuk

Türkiye’nin Yat›r›m
Haritas› Ç›kar›l›yor

URAK Genel
Koordinatörü Dr.

Melih Bulu, yap›lan
çal›flmalar›n

Türkiye’nin
gelece¤ine yön

verece¤i görüflünde.
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iletiflime girmesini, ortak projeler hayata

geçirmesini hedefledik ve baflar›l› olduk.

Somut pek çok ad›m at›ld›. 

URAK’›n bir sivil toplum kurulufluna dönüfl-
mesi nas›l gerçekleflti?
Bizim çal›flmalar›m›z, önce araya krizin

girmesi daha sonra da depremin olma-

s›yla birlikte biraz durgunlaflt›. 2000-2001

döneminin ard›ndan çal›flmalar yeniden

h›z kazand›. Gerçekten Türkiye’nin bu

tip çal›flmalara ihtiyac› oldu¤unu gördük.

Özellikle özel sektörden ve kamu sektö-

ründen bizim çal›flmalar›m›za büyük

destek geldi. Bunun sonunda ekibimizi

geniflleterek çal›flmalar›m›za devam et-

meye karar verdik. Bu kapsamda Türki-

ye’de bir kurumsallaflmaya gitme ihtiyac›

do¤du. Bunun üzerine bir dernek kurul-

mas›na karar verildi. Dernek 2003 y›l›n›n

son aylar›nda kuruldu. URAK kurulduk-

tan sonra bizim yapt›¤›m›z çal›flmalar›n

hem say›s› hem de hacmi büyüdü. Örne-

¤in Bart›n’da bir bölgesel kalk›nma pro-

jesine bafllad›k. Bart›n, Türkiye’nin kifli

bafl›na milli gelirin oldukça düflük oldu-

¤u illerinden birisi. Ama bulundurdu¤u

potansiyel itibariyle gerçekten çok güzel

fleyler yap›labilecek bir ilimiz. Burada

KOSGEB, Hazine Müsteflarl›¤›, Devlet

Planlama Teflkilat› ve Sanayi Bakanl›¤›

ile ortak bir protokol imzaland›. Bu pro-

tokolün sonucunda biz Bart›n’›n ekono-

mik geliflmesine yönelik bir proje bafllat-

t›k. Orada yapt›¤›m›z analizler sonucun-

da dört tane sektörel kümelenmenin ora-

n›n ekonomisi için avantaj sa¤layaca¤›n›

gördük ve bu kümelenmeler üzerine ça-

l›flmaya bafllad›k. Bunlar mobilya, tu-

rizm, yatç›l›k ve tar›m. Bunun yan›nda

GAP ‹daresi ile birlikte fianl›urfa ve Ad›-

yaman’da yürüttü¤ümüz iki çal›flma var.

fianl›urfa’da organik tar›m, Ad›yaman’da

da tekstil ve konfeksiyonla ilgili bir çal›fl-

ma bafllatt›k. Bunlar daha çok analiz ve

haritalama çal›flmalar›. Ayn› flekilde Ad›-

yaman’da da tekstil ve konfeksiyon sek-

törünün geliflme potansiyelini görmek

ve gerekli ad›mlar›n neler oldu¤una ka-

rar vermek için bir çal›flma yap›yoruz.

URAK’›n özellikle ülke çap›nda yapt›¤› bir
araflt›rma da var. Bu araflt›rmadan bahse-
der misiniz?
Bu çal›flma KOSGEB ile ortak yap›l›yor.

Bu çal›flmada Türkiye’nin sanayi envan-

terini ç›kar›yoruz. Türkiye’de her yerde

pek çok çal›flma var. Ancak bunlara te-

peden bakan, hangi sanayinin nerede

öbeklendi¤ini, kümelendi¤ini ortaya ko-

yan, bu sektörlerin dünya çap›ndaki re-

kabet gücünü ortaya koyan bir haritala-

ma henüz yap›lmam›fl. Özellikle Türki-

ye’de öne ç›km›fl kümelenmeleri sapta-

mak ve daha sonra da onlar›n daha iyi

rekabet edebilmeleri için bu kümelen-

meler üzerine stratejiler belirlemek isti-

yoruz. Bu y›l içinde önde gelen 40 bin

firman›n analiz edilmesi bekleniyor. Ge-

rekli ihaleler KOSGEB taraf›ndan yap›ld›.

Zorlu ve meflakkatli bir çal›flma olacak,

ancak çal›flma tamamland›¤›nda karar

vericilerin daha do¤ru karar verebilmesi

için oldukça sa¤lam bilgiler oluflacak. 

URAK’›n yurtd›fl› ba¤lant›l›, özellikle de Av-
rupa Birli¤i ile ilgili çal›flmalar› var m›?
Elbette. Avrupa Birli¤i’nin bölgesel kal-

k›nmada kümelenme yaklafl›m›n›n kulla-

n›lmas› ile ilgili direkt destekleri var. Bu

aç›dan onlarla da kimi ortak projelerimiz

oluyor. Bizim u¤raflt›¤›m›z aç›kças› son

derece yeni ve karmafl›k bir konu. Bu

nedenle de bizim ülke olarak bu alanda

çal›flacak kalifiye eleman aç›¤›m›z var.

Biz URAK olarak bu konudaki aç›¤›m›z›

gidermek üzere özellikle üniversitelerle

iflbirli¤ine gidiyoruz. Örne¤in Koç Üni-

versitesi ile geçti¤imiz ay bir iflbirli¤i pro-

tokolü imzalad›k. Bu protokol kapsa-

m›nda mühendislik binas›nda bir ofis ve-

rildi. Biz oradaki akademisyenlerle bir-

likte kimi ortak projelere girmeye baflla-

yaca¤›z. Ayn› zamanda yüksek lisans ve

doktora ö¤rencilerine kümelenme konu-

sunda çal›flmalar yapmalar› aç›s›ndan ki-

mi desteklerimiz olacak. Bu gibi çal›flma-

lar›m›z Bo¤aziçi, Sabanc› ve Orta Do¤u

Teknik üniversitlelerinde de sürüyor.

Burak Tezcan

Türkiye’de her yerde pek çok çal›flma var. Ancak bunlara

tepeden bakan, hangi sanayinin nerede öbeklendi¤ini,

kümelendi¤ini ortaya koyan, bu sektörlerin dünya

çap›ndaki rekabet gücünü ortaya koyan bir haritalama

henüz yap›lmam›fl
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‹talyan otomobil devi Fiat’ta bir dönem

sona erdi. Geçti¤imiz y›l kaybetti¤imiz

Fiat ‹mparatoru Giovanni Agnelli’nin

ard›ndan Fiat yönetiminin bafl›na geçen

Umberto Agnelli, 28 May›s tarihinde

hayata gözlerini yumdu. 

Otomotiv dünyas›n›n en büyük flirketle-

rinden ‹talyan Fiat’›n Yönetim Kurulu

Baflkan› Umberto Agnelli, yakaland›¤›

lenf kanserini yenemeyerek, Torino’da-

ki evinde 69 yafl›nda hayat›n› kaybetti.

‹talyan sanayicilerinin lideri ve “taçs›z

kral” olarak bilinen a¤abey Giovanni

Agnelli’nin ölümünden sadece 16 ay

sonra gerçekleflen bu ani kay›p, sadece

‹talyan sanayiini de¤il, tüm ifl dünyas›n›

yasa bo¤du. 

Edoardo Agnelli-Virginia Bourbon

del Monte çiftinin yedinci ve en küçük

çocu¤u olan Umberto Agnelli, 1 Kas›m

1934’te ‹sviçre’nin Lozan kentinde dün-

yaya geldi. Hukuk fakültesi mezunu

olan Umberto Agnelli, geçen y›l Gi-

ovanni Agnelli’nin vefat›n›n ard›ndan,

23 Ocak 2003’te FIAT Grubu’nun bafl›-

na geçerek, FC Juventus’un baflkanl›k

görevini devralm›flt›. Fiat’› yerel bir mar-

kadan küresel otomobil endüstrisinde

büyük bir güç haline dönüfltüren Gi-

ovanni Agnelli'den sonra baflkanl›¤a ge-

len Umberto Agnelli ilk günden bu ya-

na yo¤un bir flekilde çal›flt›. Fiat’a olan

derin aflk›, görev bilinci ve sorumlulu¤u

ile hareket eden Agnelli, baflkanl›¤› dö-

neminde Fiat’›, ana ifli olan otomobil

üretimine odakland›rma stratejisine

a¤›rl›k verdi. Umberto Agnelli, Giovan-

ni Agnelli öldükten sonra Fiat’›n en zor

döneminde zirveye ç›karken, bu görevi-

ni ancak bir y›l götürebildi. Fiat Gru-

bu’nu yeni bir iyilefltirme plan› ile lanse

eden Umberto Agnelli, henüz çal›flmala-

r›n›n meyvelerini görmeden hayata göz-

lerini yumdu. 

‹talyan otomotiv devi Fiat’›n baflkan› 

Umberto Agnelli, 28 May›s’ta hayata gözlerini 

yumdu. Baflkanl›¤› süresince ald›¤› kararlarla 

otomotiv sanayiinde önemli geliflmelere

imza atan Agnelli’nin ani vefat› ‹talya’y› 

ve tüm ifl dünyas›n› yasa bo¤du

Fiat, Son ‹mparatoru

Umberto 
Agnelli’yi 
Kaybetti
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Fiat ‹mparatorlu¤unun 
Temelleri At›l›yor
Hem bir yafl›nda annesini, 11

yafl›nda babas›n›, 1997’de o¤-

lunu kaybeden ünlü ifladam›-

n›n ve hem de Agnelli Aile-

si’nin hayat› trajedilerle dolu... 

Fiat’›n kurucusu ve “Senatör”

unvan› ile tan›nan büyükbaba

Giovanni Agnelli, 1899 y›l›n›n

11 Temmuz günü Torino’da

Fabbrica Italiana Automobi-

li Torino isimli flirketi hayata

geçiren belgeleri imzalad›. 

Fiat ‹mparatorlu¤u’nun temeli-

ni oluflturan bu giriflim, 1966

y›l›nda torun Giovanni Agnel-

li’nin Fiat Yönetim Kurulu Bafl-

kanl›’¤›na seçilmesiyle en par-

lak dönemlerini yaflamaya bafl-

lad›. Gençli¤inde sosyetenin

en h›zl› yaflayan gençlerinden

biri olan Giovanni’nin, babas›

Edoardo’nun bir uçak kazas›

sonucu hayat›n› kaybetmesi

üzerine yeni Fiat Baflkan› ol-

mas›, ifl çevrelerinde hayretle

karfl›lanm›fl ve grubun gelece-

¤inden endifle edilmeye bafl-

lanm›flt›. Fakat tahmin edilenin

aksine Giovanni Agnelli, Fiat

yönetimine büyük bir dina-

mizm kazand›rarak, ‹talya’da

iflbafl›na gelen hükümetlerin

de deste¤iyle ‹talya Polonya

ve Rusya’da büyük yat›r›mlar

gerçeklefltirmeyi baflard›. 

Rusya’daki “Togliattigrad” oto-

mobil üretim kompleksinin ya-

p›m›n› Fiat’›n üstlenmesi, dün-

ya otomotiv sanayii taraf›ndan

büyük bir baflar› olarak nite-

lendirildi. 2000’li y›llar›n bafl›-

na gelindi¤inde Fiat’›n Ameri-

ka’n›n otomotiv devlerinden

General Motors ile kurdu¤u ortakl›ksa,

yeni bir dönemin bafllang›c› olarak gö-

rüldü. 

Fiat ‹mparatorlu¤u’nun 
Son Veliahd›: 
Umberto Agnelli 
Avrupa kraliyet ailelerine özgü bir aris-

tokratik ortamda yetifltirilen Umberto

Agnelli, ailenin yedi çocu¤unun en kü-

çü¤üydü. Umbero Agnelli ilk

evlili¤ini Cenoval› ünlü bir sa-

nayici ailesinin k›z› Antonel-

la Becchi Piaggio ile yapt›.

Birinci eflinden ayr›ld›ktan

sonra, a¤abeyinin eflinin

kuzeni Allegra Caracciolo

ile evlendi. Giovanni Agnel-

li, Fiat’›n baflkan› olurken

kardefli Umberto’yu da yöne-

tim kurulu baflkan› tayin ettir-

di. Bütün ailenin sayg› duydu-

¤u ve çekindi¤i Giovanni Ag-

nelli ailenin iradesini temsil

ediyor, politik ve uluslararas›

iliflkileri kuruyor, stratejiler

oluflturuyordu. 

Umberto ise flirketin iflletimi

ve günlük ifller gibi daha so-

mut u¤rafllarda rol al›yordu. 

‹talyanlar›n dedi¤i gibi “Padre,

padrone” (hem baba hem pat-

ron) olan Giovanni Agnel-

li’nin ölümünden sonra ise,

Agnelli Ailesi Umberto’yu ar-

kas›nda buldu. Bu kez baflro-

le geçen Umberto Agnelli, bu

dönemde ald›¤› h›zl› kararlar-

la herkesi flafl›rtt›. Bafla geçer

geçmez ailenin eski mesle¤i

olan oto yap›m›na dönülmesi-

ni, di¤er sektörlerin b›rak›lma-

s› gerekti¤ini söyledi. Yapt›¤›

iyilefltirmeler ve ald›¤› kararlar

sonucunda, bir y›lda grubun

zararlar› yar›ya düflürüldü. Bu

y›l yap›lan Fiat hissedarlar

toplant›s›nda aç›klanan so-

nuçlar umut verici oldu. 

Koç ve Agnelli 
Ailesi’nin Dostlu¤u 
Tofafl’›n, ‹talya’n›n ünlü Fiat

flirketiyle ortaklafla kurulmas›,

Vehbi Koç’un Giovanni ve

Umberto Agnelli kardefllerle

tan›flmas›na ve aralar›nda sa¤-

lam bir iliflki kurulmas›na da

vesile olmufltu. ‹ki aile de

kendi ülkelerinde kurduklar›

sanayi imparatorluklar› ile ül-

ke ekonomilerine büyük kat-

k›larda bulunduklar›ndan, bu

iliflki y›llar boyunca güçlü bir

biçimde ilerledi. 

Hayat imparatorlar için an›lar-

da yaflamaya devam ediyor.

fiirketiyle, yöneticileriyle ve

yönlendirici gücüyle Türk

sanayiinin geliflmesine

önemli katk›lar›n gerçek-

leflmesini sa¤layan Agnel-

li Ailesi’nin ac›s›n› Koç

Toplulu¤u olarak paylafl›-

yoruz.

Giovanni Agnelli (solda)  ve Vehbi Koç Torino’da (2 Haziran 1969)

Agnelli Ailesi’nin Vehbi Koç’la

iliflkilerini konu alan yaz›s›nda

Can K›raç, Vehbi Bey’in,

karfl›s›ndakinin gözlerinin içine

bakarak konuflan ve yüzünde

keyifle yaflanm›fl bir hayat›n

derin çizgilerini tafl›yan

Giovanni Agnelli’ye derin bir

sayg› duydu¤undan bahseder

ve onun hayat felsefesini ve

baflar›lar›n›n s›rlar›n›  anlamaya

çal›flt›¤›n› belirtir
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Kocaeli’ndeki fabrikas›nda y›lda 200 bin

araç üreten Ford Otosan, bugün ülke-

mizde say›lar› her geçen gün artan ba-

yan çal›flanlar›n ikinci evi durumunda. 

Kalite, Ford Otosan’da kad›nlar›n dene-

timinden geçerek tüketicilerle buluflu-

yor. Yaklafl›k 400 bayan çal›flan›yla sek-

törde kalitenin önderli¤ini yapan Ford

Otosan’›n Kocaeli Fabrikas›’nda hem

müdür hem çal›flanlara göre, bayanlar›n

tercih edilme nedeninin ard›nda “sab›r

ve titizlik” konusundaki özen yat›yor.

2004 y›l›nda Transit Connect, Transit

ve Cargo kamyon olmak üzere toplam

200 bin adetlik bir üretim hedefleyen

Ford Otosan’›n 2001 y›l›nda faaliyetleri-

ne bafllayan Kocaeli Fabrikas› Müdürü

Nuri Otay’dan kalite kontrol süreçlerini

ve kad›n çal›flanlar›n tercih edilme se-

beplerini ö¤rendik.

Kalite kontrol süreçlerinizden bahseder
misiniz?
Kalite kontrol süreçlerimizi, bir kalite

kontrol çemberi felsefesiyle inceliyoruz.

Süreç müflteriden bafll›yor ve müflteride

bitiyor. Müflterilerin, bizlerden sat›n al-

d›klar› araçlar her seviyede takip edili-

yor. Bu araçlar› sat›n ald›klar› s›rada ve-

ya ilk üç ay içinde onlarla yapt›¤›m›z an-

ketler neticesinde, arac›n gerek dizayn

gerek üretim kalitesi ile ilgili memnuni-

yetleri veya memnuniyetsizliklerini al›-

yoruz. Bunlar Ford’un enternasyonal ka-

lite standartlar›na göre kodlan›yor. Her

kategori gerek fabrikan›n gerek dizayn

grubunun ilgili gelifltirme ekibine iletili-

yor. Tüm bu çal›flma büyük bir veritaba-

n›na, Türkiye dahil dünyan›n her yerin-

Geçti¤imiz y›l “Avrupa’n›n en iyi Ford fabrikas›” ödülüne lay›k görülen 
Ford Otosan’›n geliflmifl teknolojinin simgesi olan Kocaeli Fabrikas›’nda kalite,
adeta bayan çal›flanlar›n ellerine teslim ediliyor

Kaliteden
En ‹yi Kad›nlar Anlar



deki Ford servislerinden aktar›l›yor.

Beklentiler, arac›n motoru, cam›, lasti¤i,

kaportas›, boyas› vb. konu bafll›klar›na

göre çal›flma birimlerine aktar›l›yor. O

birimlerin de¤erlendirmeleriyle, kimi

beklentiler bir sonraki modelde, kimi

beklentilerse hemen üretime dahil edil-

mek kayd›yla gelifltiriliyor. 

Dolay›s›yla, müflterinin fabrikaya verdi¤i

geri besleme, bir elektronik veritaban›

a¤›yla an›nda fabrikaya ak›yor. Ürün ge-

lifltirmeyi ve üretimi ayn› çat› alt›nda

yapt›¤›m›z için bu bize çok h›zl› davran-

ma imkân› veriyor. 

Dolay›s›yla müflteri beklentilerine çok

h›zl› yan›t veriyoruz. Klasik sistemlerden

fark›m›z, mavi yakal›lar›n da sadece fizi-

ki güçleriyle de¤il beyin güçleriyle de

arac›n gelifltirilmesine yard›mc› olmalar›.

Müflteri beklentisi, araç gelifltirme ekip-

leri taraf›ndan ifli yapana adresleniyor.

Araç üretimi son derece kompleks bir ifl.

Her araçta 2 bine yak›n

parça var. Bir de model

etkenini düflündü¤ünüz-

de bu say› 5 bine kadar

ç›kabiliyor. Y›lda 200 bin

tane araç yap›yoruz, de-

mek ki 1 milyar parça ta-

k›yoruz. Hatas›zl›kla efl-

de¤er say›labilecek milyonda bir bile ol-

sa istatistik olarak y›lda 1000 tane hata

yapma ihtimali var. Dolay›-

s›yla, ilk seferde s›f›r hata

yapma öncelikli hedefimiz

olmakla birlikte, yap›lan›n

bir de kontrol edilmesi la-

z›m. Kontrol noktalar›nda

çal›flan bayan arkadafllar›m›z

çok baflar›l›. Her zaman s›f›r

hataya do¤ru ilerleyen bir süreç var. Ka-

lite kontrol sürecinden sonra araçlar

müflteriye sevk ediliyor ve daha sonra

müflteriden geri bildirimler al›narak

çember ifllemeye devam ediyor. 

Üretimde kalite kontrolünün önemi nedir?
Kalitenin önemi, bir arac›n veya bir mo-

delin gelece¤iyle eflittir. Çünkü kalite sa-

dece üretmenin kalitesi de¤il, ayn› za-

manda dizayn›n da kalitesidir. Bunun

müflteri beklentisinin paralelinde gitme-

si demek müflterinin sürekli olarak ald›-

¤› model veya markayla ilgili memnuni-

yetinin artmas› demek. Bu nedenle mar-

kalar aras›nda büyük bir rekabet var. Bu

rekabette en kaliteliyi, en düflük mali-

yetle sunan marka tercih ediliyor. Bu-

nun yan›nda pazarlama stratejileri, fi-

nansman stratejileri ve her türlü imaj ar-

t›r›c› pazarlama yöntemleri gerekiyor.

Kalite her fleyden önce markaya güveni

oluflturuyor.

Kalite kontrolde neden kad›nlar› daha faz-
la tercih ediyorsunuz? Kad›nlar›n çal›flma-
lar›nda farkl› olan nedir?
Son kontrol noktas›nda çal›flanlar›n ha-

tas›z olmalar› laz›m. Kad›nlar›n erkekle-

re göre çok önemli iki özelli¤i var. Bun-

lardan biri sab›r, di¤eri dikkatli olmalar›.

Hatas›z olmak için ya da hatal› bir pro-

sese tolerans göstermemek için sab›rl›

olmak çok önemli. Çünkü, belirlenmifl

olan kriterlere göre bir ürünü kontrol et-

mek özel bir meziyettir. 

Özellikle bu noktada hem fiziki uygula-

ma koflullar›na daha uygun olmalar›

hem de üstün olan sab›r ve yüksek dik-

kat düzeyleri sebebiyle bayanlar› tercih

ediyoruz. Bir özellik daha var bayanlar-

la ilgili. Bayanlar, erkeklere göre daha

az maceraperestler. Maceraperestlik bel-

li konularda aranan bir özellik olmas›na

ra¤men söz konusu kalite oldu¤unda

maceraya yer yoktur. Kalite yazd›¤›n›

yapmay›, yapt›¤›n› yazmay› gerektirir.

Ford Otosan’›n, Ford Avrupa içindeki öne-
mi nedir?
Ford Otosan’›n, Ford Avrupa içindeki

önemi, her geçen gün artmaktad›r. 2001

y›l›nda y›lda 20 bin araç üretirken flu an-

da y›lda 200 bin araç üretiyoruz. Geçen

y›l AB’de üretilen Ford araçlar›n

%10’una erifltik. Bu y›l çok dinamik ge-

liflti¤i için tam olarak bir rakam söyleye-

miyorum ama %15’e yak›n olacak. Dola-
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Kocaeli Fabrikas› Müdürü
Nuri Otay, daha sab›rl› ve

dikkatli olduklar› için,
maceran›n kesinlikle yeri

olmayan kalitenin kontrolü
sürecinde bayanlar› tercih

ettiklerini belirtiyor.
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y›s›yla, olaya böyle bakt›¤›m›zda, Ford Otosan’›n Ford

Avrupa bünyesindeki önemi, say›sal olarak, gösterdi¤i

kalite baflar›s› ve yapt›¤› ürünün rekabetçi bir fiyata sa-

t›labilmesi bak›m›ndan her geçen gün art›yor.

Ford Otosan’› farkl› k›lan özellikler neler?
Türkiye’yi genel itibariyle farkl› k›lan yan›, kaliteyi da-

ha düflük malzeme ve iflçilik maliyeti ile verimli olarak

üretebilmesi. Çal›flanlar›n katma de¤er karfl›l›¤›ndaki

maliyetine de bakt›¤›m›zda daha verimli olduklar›n›

görüyoruz. Kaliteyi veya müflteri beklentisini daha uy-

gun karfl›layan bir altyap› söz konusu. Bu altyap›y›

ben özellikle iflçi fiyat› düflük diye tarif etmiyorum.

Önemli olan iflçi fiyat›n›n düflük olup olmamas› de¤il,

bir arac›n üzerinde ne kadar verimlisiniz, bir arac› kaç

dakikada, kaç saatte üretebiliyorsunuz, o saatin size

maliyeti ve tüm bunlar sonucu ortaya ç›kan araç mali-

yeti. Çok verimli bir ülke olan Japonya’da çal›flanlar›n

da bedeli yüksek. Ama bu bedel verimlilik nedeniyle

araç bafl›na düflük ç›k›yor. Önemli olan araç üretim

maliyetidir. 

Geçti¤imiz y›l Avrupa’n›n en iyi fabrikas› ödülünü ald›n›z.
Bu ödülün anlam›ndan ve öneminden söz edebilir misiniz?
Bu asl›nda her y›l tekrarlanan bir de¤erlendirme.

Ford’un tüm Avrupada’ki fabrikalar› yal›n üretim de-

¤erlendirilmesine tabi tutulur. Yani, sadece üretilen

ürünün kalitesini de¤il, yönetiminiz, çevre, ifl güvenli¤i

ve çal›flanlar›n›z›n memnuniyeti dahil, bir bütün olarak

üretim flirketini de¤erlendiren bir sistem. Bu de¤erlen-

dirmeye ilk defa 2000 y›l›nda girmifltik. Ald›¤›m›z not

1.3 idi. Her geçen y›l büyük aflamalar kaydettik ve ge-

çen y›lki de¤erlendirmede 8.1 ile Ford’un Avrupa’daki

en yüksek notunu ald›k ve Ford’un Avrupa’daki en iyi

fabrikas› seçildik.

Türkiye’de otomotiv piyasas› özellikle son y›llarda çok
canland›. Bunda Ford Otosan’›n pay› nedir?
Piyasalar›n canlanmas›, esas itibariyle insanlar›n cebine

giren parayla ilgili. Dolay›s›yla, burada genel ekonomi-

nin canlanmas› ana unsur. Ford’un buna flöyle bir etki-

si olabilir. Döviz krizinin patlad›¤› günlerde Rahmi M.

Koç bir bas›n toplant›s›yla fabrikan›n aç›l›fl›n› yapm›flt›.

O aç›l›fl› yapt›¤›m›zda krizin ortas›ndayd›k ve Ford-Koç

hâlâ ülkeye yat›r›m yap›yor diye naklen yay›nlarla fab-

rikan›n aç›l›fl› yay›nlanm›flt›. Böyle bir fabrikan›n kuru-

lup h›zla ihracata geçirilmesi sonucu ülkeye kazand›r-

d›¤› dövizin toparlanmaya katk›s› oldu. fiu anda fabri-

ka 1.5 milyar Euro ihracat yap›yor. Benim Ford Oto-

san’da ifle bafllad›¤›m 80’li y›llarda ülkenin toplam ihra-

cat› 1.5 milyar Dolar’d›. Özetle ekonominin iyileflme-

sinden iç sat›fllar›m›z› art›rarak flirket olarak faydaland›-

¤›m›z gibi, ihracat›n artmas›na katk› yaparak ekonomi-

nin iyileflmesine bizde katk› sa¤l›yoruz. 

Tu¤çe Alt›nsoy

BAfiAK AKYOL (Kalite Sistemleri Denetim ve 
Yasal Gereklilikler Ekip Lideri)
Müflteri gözüyle bitmifl araç de¤erlendirmeleri yap›yoruz. Sat›-
fla haz›r araçlar› odite al›yoruz, oditörlerimiz tüm Ford fabrika-
lar›nda kullan›lan software arac›l›¤›yla araç üzerinde gördükleri
hatalar› de¤erlendiriyorlar. Negatif puanlar› düzelterek kalite-
mizi sürekli iyilefltirmeyi hedefliyoruz. Ford’un bu noktalarda ba-
yanlar› daha titiz olduklar› için tercih etti¤ine inan›yorum.

ESRA GÜDÜK (Montaj Hat ‹nifl Kalite Enspektörü)
Elektrik kontrollerini yap›yorum. Bir bayan olarak burada çal›fl-
maktan memnunum. Ford’a di¤er arkadafllar›m›n arac›l›¤›yla
girdim. Yedi ayd›r burada çal›fl›yorum ve çok memnunum.

F‹L‹Z TOPLU (Boyahane Laboratuvar Ekip Lideri)
Biz burada gelen tüm malzemelerin proses ve parametre kont-
rollerini ve ç›kan arac›n boya kalite kontrollerini yap›yoruz. Ba-
yanlar biraz daha detayc› ve daha titiz. Bu nedenle yapt›¤›m ifl
anlam›nda bayan olman›n bir dezavantaj›n› yaflam›yorum, aksi-
ne avantajlar›n› yafl›yorum. Üç vardiya çal›fl›yoruz. Üretim ve
enspektör kadrosunda, %30’unu oluflturmak üzere yaklafl›k
150 bayan çal›flan›m›z var. Zaten üretim birimleri içinde en çok
boyahane bölümünde bayan eleman çal›fl›yor.

AYHAN ERD‹L (Boyahane Kalite Enspektörü)
Kalitenin birinci problemlerinden biri olan boya alt›ndaki tozdan
sorumluyum. Burada çal›flt›¤›m için bir zorluk çekmiyorum. Ar-
t›, erkeklerden daha iyi bu ifllerin üstesinden gelebildi¤imizi gös-
teriyoruz. Çok titiz ve dikkatli çal›flt›¤›m›z için tercih ediliyoruz.
Bütün bayan çal›flanlar olarak bu ifli yapabildi¤imizi de gerçek-
ten kan›tlad›k.

HÜLYA NAK (Kaynak Kalite Enspektörü)
Bayanlar daha dikkatli oldu¤u için tercih ediliyorlar. Yapt›¤›m›z
ifli ince eleyip s›k dokuyoruz. Fabrikada çal›flmak zordur ama
Ford’da bayan olman›n dezavantajlar›n› yaflam›yoruz. Çünkü gü-
ven çok fazla oldu¤u için dengeler yerine oturmufl. Zaten bura-
ya geldi¤iniz zaman bayan olman›z›n, erkek olman›z›n ifli iyi yap-
t›¤›n›z sürece hiçbir önemi yok. 

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’nda bayan çal›flanlar›n yo¤unlukta oldu¤u
Boyahane Kalite Departman›’n›n Laboratuvar Ekip Lideri Filiz Toplu (Sa¤dan
Üçüncü) ve çal›flma arkadafllar› bayan olman›n zorluklar›n› fabrikada
yaflamad›klar›n› belirtiyorlar.
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Ödül kazanan “Mobil Hizmetler” projeniz-
den bahseder misiniz?
Mobilite, 2001 y›l›ndan beri son derece

popüler bir kavram. Bunun bir bireysel

aya¤› var, ancak biz daha çok kurumsal

aya¤›yla ilgileniyoruz. Mobil deyince ak-

la hep GSM operatörlerinin yapt›¤› bir

fleyler geliyor ama bu altyap›y› kullana-

rak di¤er firmalara yap›lan fleyler boflta

duruyordu. Biz de bu teknolojileri kulla-

narak di¤er firmalar için neler gelifltirebi-

lece¤imize bakt›k. Bofl olan bu pazarda

bizim gibi bir firman›n nas›l konumland›-

r›laca¤›n› inceleyip hesaplad›k. Gördük

ki bu çal›flma ile sistem entegratörü kim-

li¤imizi oraya tafl›yabiliriz. Burada bir

eko-sistem yaratt›k; uygulamac›lar, do-

nan›mc›lar, çözümcüler fleklinde. Bu

eko-sistemle birtak›m hedef sektörler

seçtik. O sektörlere herkesten önce gide-

rek bir bilinirlik yaratt›k. 

Ödüle aday olma süreci nas›l gerçekleflti?
Esas›nda bir parça da sürpriz oldu. Bafl-

vurudan sonra normalde bir bekleme sü-

reci oldu. Pek çok de¤erli proje yar›fl›-

yordu. Bunlar›n aras›nda giriflimcilik an-

lam›nda bir proje olarak ön plana ç›kt›-

¤›m›z› düflünüyorum. Farkl› bir fley ya-

ratmak istedik, her fleyden daha önce

konumlanmak istedik. Bunu da baflar-

d›k. Bir sabah, “sen bu ödülü al›yorsun”

diye bir haber bana geldi. ‹flin asl›na ba-

karsan›z çok da haz›rlanma zaman›m›z

olmad›. 

Ödül töreni nas›l geçti?
Tören heyecanl›yd› esas›nda. Herkes ko-

nuflmalar›n› haz›rlam›flt›, ceplerinden ç›-

karm›fllard›. Ben ise orada do¤açlama bir

konuflma yapt›m. Bence çok güzeldi.

Çok fazla heyecan yoktu ama bu kadar

genel müdür bir arada olunca ister iste-

mez heyecan oluyor. 

Ödülü kazanman›z projenin gelece¤i aç›-
s›ndan bir farkl›l›k yarat›yor mu?
En küçük bir olayda bile, insana küçük

bir hediye verilmesi, büyük motivasyon

sa¤l›yor. Dolay›s›yla bizim yapt›¤›m›z ifl-

lerin bilinirli¤inin gözükmesi, seçen ko-

mitenin bunu gerçekten bir Koç Holding

firmas›na, KoçSistem’e, rakipleri karfl›s›n-

da bir fark yarataca¤›n› fark ettirmifl ol-

mas›, ayr›ca bu bilgi birikiminin bizde

toplanm›fl oldu¤unu görmüfl olmas› ve

bunu de¤erlendirip ödüllendirmesi çok

büyük bir motivasyon kayna¤›. Bu ödü-

lün bizim için anlam› büyük. Bu tabii bir

ekip ifli. Bu çok klifle bir laf belki ama

bizde neredeyse ekiplerimizin tamam›

bu ifle vak›f durumda. Yani benim konu-

flabildi¤im kelimelerin birço¤unu konu-

flabilecek bilgi birikimine sahibiz ekip

olarak. Ödül direkt bana verilen bir ödül

de¤il, KoçSistem’in kendisi de bu ödüle

hak kazanm›fl oldu. 

Proje 2001 y›l›ndan beri sürüyor. fiu anki
durum nedir?
Biz pazarda çok büyük f›rsatlar görüyo-

ruz. Koç Holding, bayisi ve müflteriye

olan temas olanaklar›yla en büyük fir-

malardan biri Türkiye’de. Farkl› alanlar-

da, bize rakip veya rakip olmayan alan-

larda da birçok firmada bu tarz projele-

rin olufltu¤unu fark ettik. Piyasa çal›flma-

lar›m›zda bu tür firmalar›n en büyük ta-

leplerinin pazardan bilgi toplama ve pa-

zara bilgi verme oldu¤unu ö¤rendik.

Görüyoruz ki 2004-2005 y›llar›nda büt-

çelenmifl, yap›lmak üzere ve harcanabi-

lecek büyük mobil projeler var Türki-

ye’de. Bu anlamda, bilgi birikimine sa-

hip firmalara bu projeler gider. Biz de

bunu çoktan yapt›k.

“En Baflar›l› Koçlular”da “Giriflim fiampiyonlar›” kategorisinde ödül kazanan 

Bora Köse bu ayki baflar›l› konuklar›m›zdan biri. KoçSistem’de Ürün Yönetimi

Grubu’nda Mobil Projelerden Sorumlu Birim Yöneticisi olarak çal›flan Köse ile

ödül kazanan projesi üzerine konufltuk

Ödül Kazanan “En Baflar›l›

Koçlular”›n Projeleri (5)“Bu Ödül KoçSistem
Ailesi’ne Verildi”
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Ödül alman›z› sa¤layan süreçten bahse-
der misiniz?
En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde

normal olarak kendinizi aday gösterebi-

liyorsunuz ya da yapt›¤›n›z bir iflle o sis-

teme aday olabiliyorsunuz. Ancak be-

nim ödül ald›¤›m kategoride durum

farkl›. Beni de çal›flma arkadafllar›m

aday göstermifl. Asl›na bakarsan›z be-

nim sürecin sonuna dek hiç haberim ol-

mad›. En son gün haberim oldu, ondan

sonra da inan›lmaz duyguland›m. Zira

arkadafllar›m›n benim ad›ma böyle bir

fley düflünmüfl olmalar› beni çok etkile-

di. Sonuçta y›llar›n getirmifl oldu¤u biri-

kim, iliflkiler ve birtak›m emek sonu-

cunda beni buna lay›k görmüfller ve üç

çal›flma arkadafl›m aday göstermifl. Se-

çildim ve mutluyum.

Sizi aday gösteren arkadafllar›n›z›n ödülü
kazanman›za tepkileri nas›l oldu?
Benim flu anda üzerinde çal›flt›¤›m pro-

jeyi 2000 y›l›ndan bu yana canl› sistem-

de uyguluyoruz. Projenin bafllang›c›nda

dört-befl kiflilik bir ekiptik. Ancak za-

man içinde bir arkadafl›m›z vefat etti, bir

arkadafl›m›z baflka bir flirkete geçti, bir

arkadafl›m›z ise grup içinde transfer ol-

du. Dolay›s›yla zaman içinde bu süreci

tek bafl›ma yürütür bir hale geldim. Sa-

n›r›m bu süreci özveriyle götürmemden

dolay› arkadafllar beni aday göstermifl-

ler. Onlar da bu ödülü kazanmamdan

dolay› büyük mutluluk duydular.. 

Ödülü al›rken neler hissettiniz?
Gerçekten benim için hayat›mda bu ka-

dar anlaml› bir baflka gün olamazd›. He-

yecanl›yd›m, çok mutluydum. O kadar

gurur duydum ki lafla ifade edemeyece-

¤im. Çünkü benim Aygaz’a ve Toplulu-

¤a aidiyet duygum çok yüksek. Mensu-

bu oldu¤um Koç Toplulu¤u’yla gurur

duydum. Gerçekten özveriyle ve hede-

fe do¤ru çal›flt›¤›n›z zaman bunun bir

flekilde görüldü¤ünü ve takdir edildi¤i-

ni anlad›m. Çal›flma arkadafllar›n›z da

üst düzey yöneticileriniz de Koç Gru-

bu’nda sizi takdir ediyor. Gerçekten de

inanarak ve isteyerek çal›fl›rsan›z bir

fleyler oluyor ve ödüllendiriliyorsunuz.

Tören manevi olarak beni gerçekten et-

kiledi.

‹nanarak ve 
Güvenerek Baflar›ya
“Geliflimi Sürekli K›lanlar” kategorisinde ödül kazanan isim Aygaz’dan Meltem

Öner oldu. Bugüne dek insan kaynaklar›ndaki baflar›lar›yla, çal›flma arkadafllar›

taraf›ndan aday gösterilen Meltem Öner ile kazand›¤› ödül üzerine konufltuk

Meltem Öner’i aday gösterenler yine

ayn› flirketten Burtay Koraltan, Esra

Ak›n ve Gülcan Tafldelen idi. Aygaz

‹nsan Kaynaklar› Sorumlusu Burtay

Koraltan ile Meltem Öner’in kazand›¤›

ödülle ilgili konufltuk.

Meltem Han›m’› ödüle aday göstermeni-
zin nedenleri nelerdi?
Kendisi gerçekten de yapt›¤› ifllerde ar-

kadafllar›na çok destek olan, yapt›¤› ifle

bir fleyler katan ve bunun için çaba sarf

eden bir arkadafl. Tek bafl›na kald›¤›

halde tüm bu süreçlerde ifllerin alt›n-

dan kalkmay› baflard›. 

Ödülü ö¤rendi¤inizde neler hissettiniz?
Aç›kças› bir yandan bizim gösterdi¤i-

miz bir aday›n ödül kazanmas›, di¤er

yandan da bir çal›flan›m›z›n bizi Toplu-

luk içinde bu flekilde temsil ediyor ol-

mas› bizleri gururland›r›yor. Di¤er Top-

luluk arkadafllar›m›z da flunu göz ard›

etmesinler: Birisinin bu ödüle aday ol-

mas› gerekiyorsa o kifliyi teflvik etmeli-

ler; çünkü, bu süreçte bunu yapmazsa-

n›z birçok arkadafl›m›z bu ödülden

mahrum kalacak.

“BAfiARILAR B‹Z‹ GURURLANDIRIYOR”

Soldan sa¤a: Esra Ak›n, Gülcan Tafldelen 
ve Burtay Koraltan

Meltem Öner
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Sigma metodunu bir yönetim flekli olarak

düflünebiliriz. Kendi içindeki felsefesi, ifl-

leri ilk defas›nda do¤ru yapmak ve müfl-

terilerin beklentilerini ilk defas›nda do¤-

ru bir flekilde karfl›lamak. Müflterinin ma-

ruz kald›¤› fley asl›nda bizim onlara ver-

di¤imiz ürün ve hizmetlerimiz. O hizmet-

lerde meydana gelebilecek de¤iflkenlik

önemli bizim için. Müflteri de¤iflkenlikler-

den hofllanm›yor ve 6 Sigma bu noktada

devreye girerek de¤iflkenli¤i azaltmaya

yönelik bir teknik olarak karfl›m›za ç›k›-

yor. Bu yaklafl›m flirket içinde problemle-

rin daha h›zl› çözümü, kök nedenlerin

bulunmas› gibi bir anlay›fl ortaya koyu-

yor. 6 Sigma’n›n katt›¤› en önemli fayda,

veri analizini çok daha yetkin bir flekilde

yapmaya imkân vermesi oldu.

Bu proje içinde “Baflar›l› Koçlular” aras›n-
da ödül ald›n›z. Neler hissediyorsunuz?
Ben bu ifli çok severek yap›yorum. ‹kin-

ci grup “uzman kara kuflak”lardan biri-

yim. Sürekli e¤itimlerin tasarlanmas›, iyi-

lefltirilmesi, verilmesi, projelerin takip

edilmesi konular›nda görev yap›yorum.

Görevim olmad›¤› dönemlerde de gelen

iflleri reddetmez, mutlaka yapar›m. Bu-

nun sadece iç tarafta olmas› yetmiyor.

Yan sanayide de bunun yayg›nlaflt›r›lma-

s› laz›m. Benim iflin bu yönüne de katk›-

lar›m oldu. Bunun d›fl›nda kalite güven-

ce bölümünde çal›fl›rken iç iletim tak›m-

lar›nda baz› uygunsuzluklar oldu¤unda

bunlar› iyilefltirme yaklafl›m›m vard›. Bu

nedenle arkadafllar beni aday gösterip

ödül sahibi olmama arac› oldular. Bir ön-

ceki sene de müflteri odakl› yaklafl›m ve

insanlara yard›m etme konusunda flirket

içinde ödül alm›flt›m. Bireysel baflar›n›n

önemli oldu¤unu düflünüyorum ama her

fleyden önce biz burada bir tak›m›z. Bu

nedenle iyi bir tak›m üyesi olman›n çok

önemli oldu¤unu düflünüyorum. Bugüne

kadar Arçelik’te birçok ödül ald›m. An-

cak Koç Toplulu¤u nezdinde ödül al-

mak bana ayr› bir k›vanç verdi.

6 Sigma ile ilgili k›sa ya da uzun vadede
gelece¤e yönelik bir hedefiniz var m›?
Bu sene üretim için dört haftal›k bir e¤i-

tim paketi tasarlad›k ve onu yürütüyo-

ruz. Amac›m, bu e¤itimin baflar›l› bir fle-

kilde sonuçlanmas› ve projelerin hedef-

lenen ç›kt›lara ulaflmas›. Bunun d›fl›nda,

benim sorumlulu¤umda olan ya da da-

n›flmanl›¤›ma giren iflletmelerimizde se-

ne sonuna kadar beklenen ç›kt›lara ula-

fl›lmas› 6 Sigma’n›n Arçelik’teki gelece¤i

aç›s›ndan çok önemli. Sonuçta sürekli

iyileflme için çal›flt›¤›m›z için bunun so-

nu yok. Sürekli hata bulmay›, hatalar› or-

tadan kald›rmay› ve bunlar›n oluflmas›n›

engellemeyi ö¤reniyorsunuz. Dolay›s›yla

bizim için önemli olan 6 Sigma’da böyle

sistemler kurmak.

En Baflar›l› Koçlular Ödül

Sistemi’nde, “Çal›flma

Arkadafllar›n› Gelifltirenler

Kategorisi”nde Arçelik 

6 Sigma Lideri Didem

Demir ödül ald›.

Birbuçuk y›ld›r hatas›z

performansa ulaflmak ve

problemlere ölçülebilir

çözümler getirmek

amac›na yönelik bir

yönetim yaklafl›m› olan 

6 Sigma üzerinde

çal›flmalar yürüten 

Didem Demir ile 

ald›¤› ödül, yaklafl›m›n

Arçelik’e katt›¤› art›lar 

ve hedefleri üzerine

görüfltük

B
Bize 6 Sigma’dan, görevinizden ve Arçe-
lik’e sa¤lad›¤› faydalardan söz edebilir mi-
siniz?
Arçelik, 6 Sigma çal›flmalar›na 1998 y›-

l›nda bafllad›. 6 Sigma, bir süreç iyilefltir-

me metodolojisi. Bunun için birçok yön-

tem var; ancak 6 Sigma biraz daha istatis-

ti¤e dayanan, üst yönetimin kat›l›m›n›

esas alan, e¤itimleri çok sistematik bir fle-

kilde veren ve iyilefltirme çal›flmalar›n›

projeler üzerinden yürüten bir metodolo-

ji. Bize kazand›rd›¤› fayda ise, hem üre-

tim hem de üretim d›fl› süreçlerde uygu-

lanabilen bir sistem olmas›. Bu program

kendi içinde e¤itimcilerini gelifltirmeyi

amaçlayan bir program. E¤itim sonucu

projelerini bitirip sertifika alanlara “kara

kuflak” diyoruz. “Kara kuflak”lara e¤itim

veren insanlara ise “uzman kara kuflak”

diyoruz. Bunlar hem e¤itim veriyor, hem

de projeleri takip edip do¤ru yönlendir-

meyi sa¤l›yorlar. Uzman kara kuflak ola-

rak benim görevim de, hem e¤itimlerde

hem de projelerin gözden geçirilmesinde

bilfiil çal›flmak ve yönlendirmek oldu. 6

Ödül Kazanan “En Baflar›l›

Koçlular”›n Projeleri (5)Genç Lidere
Baflar› Ödülü
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Tiryal Demirk›l›nç, Birol Yüksel, Orçun Onat, Kerim Tatl›c›,
Atilla Övünür ve Ayd›n Parmaks›z (soldan sa¤a), Migros’un 
üç y›ldan bu yana kulland›¤› KasaOnline, B2B, Otonet ve CRM
sistemleri hakk›nda bilgi verdiler.

E-Çal›flanlar Migros’ta
‹lklere ‹mza At›yor...
Mahallelerin, sokak aralar›nda yer alan küçük, samimi esnaflar›yd› bakkallar...
Al›flverifl eyleminin bu eski mekânlar›, yerini günümüzün tercih edilen
hipermarketlerine b›raksa da, eski bakkallar›n s›cakl›¤›n› ar›yorsan›z, 
teknolojinin hizmet sektörüyle bulufltu¤u Migros’lara u¤raman›z› tavsiye ederiz...

40
40 ilde yaklafl›k 450 ma¤azas› bulunan

Migros, kazand›¤› güveni ve tüketicileri-

ne sundu¤u kaliteli hizmeti, çal›flanlar›na

zaman ve ifl tasarrufu aç›s›ndan kolayl›k-

lar sa¤layan sistemlerine borçlu. Sektöre

öncülük eden Migros’un üç y›ldan beri

kulland›¤› KasaOnline, B2B, Otonet ve

CRM sistemleri hakk›nda projelerin uz-

manlar› ve kullan›c›lar ile görüfltük.

TÜRYAL DEMÜRKILIN� (Veri AmbarÝ ve 
Bilgi DeÛerlendirme M�d�r�)
KasaOnline projesinden bahseder misiniz?
KasaOnline projesini 2003’ün Ocak ay›n-

da uygulamaya bafllad›k. Bu proje, Migros

ma¤azalar›ndaki kasalar›n merkez ile on-

line konuflmas›n› içeriyor. Kasaya gelen

müflteriyle ilgili bir kampanyan›n olup ol-

mad›¤› kontrol ediliyor ve bilgi online

olarak tekrar kasaya dönüyor. Bunun için

Migros merkezde bir Veri Ambar› Sistemi

altyap›m›z var. Buradan müflterinin tarih-

çesini, al›flkanl›klar›n› takip ederek, müfl-

teriler için nas›l kampanyalar yapabilece-

¤imizin analizlerini yap›yoruz.

KasaOnline’›n Migros’a sa¤lad›¤› avantajlar
neler?
Bundan önce birçok kampanyam›z› ma-

¤azalar›m›zdaki kiosklardan yap›yorduk.

Kioskta müflterilere çok say›da çek ve ku-

pon bast›r›yorduk ancak baz› müflterilerin

kiosklara hiç u¤ramamas›, çek veya ku-

ponlar›n kopyalanma riski, ortada dola-

flan, geri dönen çeklerin idaresi, getirdi¤i

ifl yükü, maliyet gibi faktörler bizi Kasa-

Online’a yöneltti. KasaOnline ile al›fl verifl

yapan her müflteriye eriflmeye ve geri dö-

nüflleri daha h›zl› almaya bafllad›k. Müflte-

ri flimdi an›nda indirimini alm›fl oluyor.

Bunlar›n yan› s›ra çok esneklik sa¤lad›¤›

için yap›lan kampanyalarda CRM ve Pa-

zarlama ekibimiz uygulama kanal› olarak

KasaOnline sistemini tercih ediyor. Bir

avantaj› da, müflteriye ismiyle hitap edildi-

¤i için arada bir s›cakl›k yarat›yor.

OR�UN ONAT 
(Migros Club ve CRM M�d�r�)
CRM projesinden bahsedebilir misiniz?
CRM’i 1998 y›l›nda, Migros Club Kart›

lansman›yla bafllatt›k. Bugün üç milyon-

dan fazla aktif Migros Club Kart› kullan›-

c›s› var. fiu anda Migros kampanyalar›n›n

%90’› Migros Club Kart› sahiplerine yap›-

l›yor. 2002 y›l›nda CRM departman›n› kur-

duk. Genelde Migros Club kart› ile yap›-

lan kampanyalardan sorumlu bir bölüm.

‹letiflim kanallar›m›z SMS, Paro, direkt

posta, e-mail, kiosk ve web sayfas›. Müfl-
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teriye hangi kanaldan ulaflmak daha ve-

rimli oluyorsa onu kullan›yoruz. Temelde

CRM’in dört amac› var: Yeni müflteri ka-

zanma, giden müflteriyi geri kazanma,

mevcut müflterinin harcama potansiyelini

art›rma ve sad›k olan müflteriyi koruma. 

CRM, KasaOnline sisteminden nas›l yararla-
n›yor?
Bütün bular› yapabilmek için KasaOnli-

ne’› çok yo¤un flekilde uygulama kanal›

olarak kullan›yoruz. Migros gibi ma¤aza-

lar›n›n günde 400 bin kifli taraf›ndan ziya-

ret edildi¤i büyük bir flirkette teknolojiyi

çok iyi kullanmak gerekiyor. Kasiyer,

Migros Club Kart›’n› kasadan geçirdi¤i an-

da o müflterinin kim oldu¤unu biliyoruz.

Bu yolla müflteriye özel mesajlar›, kaç pu-

an› oldu¤unu ve özel kampanyalar› ilete-

biliyoruz. 

BÜROL Y�KSEL (Pazarlama Grubu 
Planlama ve Koordinasyon M�d�r�)
B2B sisteminin amac› ve sa¤lad›¤› yararlar-
dan bahseder misiniz?
Migros’un vizyonunda Türkiye’nin en

verimli ifl yapan kurumu olmak vard›r.

Bu alanda edindi¤imiz deneyimlerden

ihtiyaç duyan tüm flirketleri yararland›r-

ma gelene¤ine sahibiz. Bundan hareket-

le, Migros B2B sistemini Migros’un ve te-

darikçilerinin birlikte yürüttükleri ope-

rasyonlar›n yönetildi¤i ve bu operasyon-

lara ait bilgilerin paylafl›ld›¤› elektronik ifl

platformu olarak Kas›m 2000’de firmala-

r›n hizmetine sunduk. Migros B2B Siste-

mi, Migros’un tedarikçileriyle beraber

yürüttü¤ü operasyonlar›n verimlilik ve

etkinli¤ini artt›rmak ve bu ba¤lamda bir-

likte ifl yapma maliyetlerini (siparifl, sev-

k›yat, faturalama, stok yönetimi, sat›fl)

düflürmek üzere tasarlanm›flt›r. Sistem

üzerinden tedarikçi firmalar, Migros ile

yürüttükleri operasyonlar› yönetmekte

ve bu operasyonlara ait her türlü veri

ak›fl›n› takip etmektedirler. Migros, B2B

sistemini kullanan 240 firmas› ile toplam

sat›n almas›n›n %40’›n› B2B sistemi üze-

rinden gerçeklefltirmektedir. Tedarikçi

firmalar B2B sistemi üzerinden siparifl ta-

kibinin yan›s›ra ürün sat›fl ve stok takibi,

cari hesap takibi, sevk›yat takibi yapabil-

mekte ve elektronik fatura gönderebil-

mektedirler. Firmalar B2B sistemi üzerin-

den iletiflim, maliyetlerin optimize edil-

mesi, stok yönetimi, ve ifl süreçlerinin

gelifltirilmesi konular›nda önemli de¤er-

ler yaratm›fllard›r. 

AYDIN PARMAKSIZ 
(YazÝlÝm Gelißtirme ve Uygulama M�d�r�)
B2B’nin teknik altyap›s›ndan bahsedebilir
misiniz?
B2B sistemi kapsam›nda 7x24 hizmet ve-

ren 4’ü Koç-Net’te, 1’i Migros Genel Mü-

dürlü¤ü’nde bulunan 5 server›m›z mev-

cuttur. Bu serverlar aras›ndaki iletiflim 512

Kbyte l›k bir hat ile gerçekleflmektedir.

Serverlar›n hostingi, hat güvenli¤i ve sü-

reklili¤i Koç-Net taraf›ndan sa¤lanmakta-

d›r. Paylafl›lan verinin stratejik ve ticari de-

¤eri de göz önünde bulundurularak veri

güvenli¤i için 128 Bit SSL teknolojisi temel

al›narak, üzerine veritaban›, iflletim siste-

mi ve uygulama katmanlar›nda ayr›ca filt-

relemeler yap›lm›flt›r. Bunlar›n yan›s›ra

Network kaynaklar› ile de güvenlik sa¤-

lanmaktad›r. Aç›lan verinin büyüklü¤ü,

hedef al›nan kullan›c› say›s›n›n çoklu¤u

ve ifllem say›s›n›n giderek artaca¤› göz

önüne al›narak haz›rlanan sitenin, perfor-

mans›na çok önem verilmektedir. Ayr›ca

B2B ifllem süreçleri 4 temel bölüme ayr›l-

m›fl, 4 ayr› fiziksel sunucu üzerine da¤›t›l-

m›fl ve sunucular active-passive mant›¤›

ile yedeklenmifllerdir.

ATÜLLA �V�ND�R 
(MaÛazalar Otomasyon M�d�r�)
Otonet sisteminin özellikleri ve Migros çal›-
flanlar› için sa¤lad›¤› faydalar neler?
Otonet sistemi ile birlikte, departmanlar

ve ma¤azalar aras›ndaki ifl süreçlerinin

elektronik ortama tafl›narak ölçülebilir bir

verim art›fl›, zaman ve kaynak tasarrufu

sa¤lanm›flt›r. Proje öncesinde ma¤azalar›n

otomasyonel problemlerine daha h›zl› ve

objektif çözümler sunabilmek için ma¤a-

zadan genel müdürlü¤e do¤ru interaktif

bir portala ihtiyac›m›z vard›. Portalin ku-

rulmas› ile birlikte oluflan di¤er kazan›m-

lar, projenin h›zla büyümesini neden ol-

du. Bilgi Teknolojileri grubu olarak, Mig-

ros içerisinde oluflan verileri günlük ifl sü-

reçlerimiz içerisinde, departmanlardan

gelen talepler do¤rultusunda, kullan›labi-

lir bilgilere çeviriyoruz. Tüm çal›flanlar›n

bu bilgilere h›zl› eriflimleri ve paylafl›mla-

r›, Migros’un teknolojik altyap›s›na uygun

bir flekilde otonet üzerinden sa¤lanmakta-

d›r. Otonet sistemi Migros Veri Ambar›,

Opsis (Migros Operasyonel ERP Sistemi),

Ma¤aza yazarkasa ve arka ofis sistemleri,

uzaktan e¤itim portali, CRM uygulamala-

r›, Otopos (yazarkasa banka sistemi) ve

Migros Depo Yönetim Sistemi gibi Mig-

ros’un tüm sistemleri ile tam entegre bir

flekilde çal›flmaktad›r. Migros içerisinde

zaman ve kaynak tüketen ifl süreçlerinin

elektronik ortama tafl›nmas› ile kazan›lan

zaman, çal›flanlar›n müflteriye daha yak›n

olmas›n› sa¤layacakt›r. 

CEYHUN USTA 
(Migros Ataßehir MaÛazasÝ M�d�r�)
Migros’ta üç y›ldan bu yana yürürlükte olan
sistemlerin çal›flanlar aç›s›ndan getirileri
neler?
Otonet ma¤azalara modern bir hava kat-

t›. Ma¤aza yöneticileri ihtiyaç duyduklar›

bilgilere çok rahat ulaflabiliyorlar. Bizim-

le ayn› kategoride olan di¤er ma¤azala-

r›n sat›fllar›yla karfl›laflt›rma yap›p, ürün

portföylerini inceleyebiliyoruz. Ayn› za-

manda bu sistem ma¤azalar ve genel

müdürlük aras›ndaki yaz›flmalar›n elekt-

ronik ortamda yap›lmas›n› sa¤l›yor. B2B

sistemi ile firmalara verdi¤imiz sipariflle-

rin ne kadar›n›n sevk edilece¤ini önce-

den biliyor ve ona göre tedbir alabiliyo-

ruz. Otopos sistemi, çok say›daki POS ci-

haz›n›n yerini alarak, kasiyerlerimizin

hayat›n› büyük ölçüde kolaylaflt›rd›. Ka-

saOnline sistemi ise müflterilerimize ve

bize birçok avantaj sa¤lad›. Bizler müflte-

rimizi al›flverifl esnas›nda tan›yabiliyor-

ken, müflterilerimiz de an›nda indirimle-

rini alabiliyorlar.
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Migros Ataflehir Ma¤azas› 
Müdürü Ceyhun Usta.
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Y
Yaz aylar›nda ›s›nan havalarla birlikte tu-

rizm canlan›rken, farkl› tur alternatifleri dik-

kati çekiyor. Düzenlenen pek çok turun

aras›nda en dikkat çekenlerinden biri ise

M›s›r’›n eflsiz Sharm El Sheikh yöresi.

Sharm El Sheikh, bütün y›l s›cak hava bek-

leyen turistler için eflsiz bir seçenek. Zira y›-

l›n 12 ay› boyunca güneflin ve kuru havan›n

etkisini gösterdi¤i bölge, tam anlam›yla bir

deniz ve günefl cenneti.

Setur’un düzenli olarak 7 gecelik alternatif-

leriyle sundu¤u Sharm El Sheikh turu, K›z›l

Deniz’in bu benzersiz cennetinde unutul-

maz günler yaflaman›z› sa¤layacak. Sharm

El Sheikh, s›cak havas›yla da dikkati çeki-

yor. Y›l boyunca ›s›n›n 16 derecenin alt›na düfl-

medi¤i Sharm El Sheikh’te, en s›cak dönem Ma-

y›s-Temmuz aras›. Bu dönemde hava s›cakl›¤› 34-

36 derece aras›nda seyrediyor.

Yosun Tepesi’nde Muhteflem Bir Kahvalt›
Sharm El Sheikh’teki turun ilk günü 4x4 jeepler-

le yap›lan Renkli Kanyon gezisiyle bafll›yor. Ara-

zi araçlar› ile 170 km asfaltta ve 20 km çölde ya-

p›lan yolculu¤un ard›ndan Renkli Kanyon’a ula-

fl›l›yor. Kanyonda yap›lan yaklafl›k bir buçuk sa-

atlik bir gezintinin ard›ndan ö¤le yeme¤i için Nu-

weiba’ya do¤ru hareket ediliyor. ‹kici gün ise Sa-

int Catherine Manast›r› turu var. Kafile gece yar›-

s›, kahvalt› kutular›yla otelden ayr›l›yor. Yaklafl›k

K›z›l Deniz77
Son y›llarda turizm flirketlerinin en fazla ilgi gösterdikleri 

bölgelerden biri M›s›r’›n Sharm El Sheikh bölgesi. Setur’un düzenli olarak 

7 gecelik turlar düzenledi¤i ve sualt› zenginlikleri, benzersiz do¤as›, 12 ay

güneflin sürekli göründü¤ü iklimiyle Sharm El Sheikh, eflsiz bir tatil bölgesi

GECE

K›z›l Deniz
Cennetinde

Ras Mohammed’de çok say›da bulunan ve
dalg›çlar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i Napolyon
Bal›¤›. Bal›k, ismini kafas›n›n önünde yer
alan ve Napolyon’un flapkas›na benzeyen
parçadan al›yor.
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üç saatlik bir yolculu¤un hedefi Yosun

Tepesi. Buras› dünyan›n en müthifl man-

zaralar›ndan birine sahip. Yosun Tepe-

si’nde dünya yüzünde ender görülebilen

bir flekilde do¤an güneflin ilk ›fl›klar› sey-

redilebiliyor. Hayat›n›zda yapabilece¤i-

niz belki de en güzel kahvalt›. Kafile,

kahvalt›n›n ard›ndan güneflin kendini

tam olarak göstermeye bafllad›¤› s›ralar-

da, tepenin eteklerinde kurulu olan St.

Catherine Manast›r›’na do¤ru yola ko-

yuluyor. MS 342 tarihli Bizans yap›s› ma-

nast›r, yüzy›llar boyunca büyük miktar-

larda sanatsal eserler ba¤›fllayan Bizans,

Yunan, Filistin gibi devletler sayesinde

ikon alan›nda Vatikan’dan sonra en ge-

nifl koleksiyona sahip mabet haline gel-

mifl. Manast›r’›n duvarlar›ndaki birbirin-

den güzel ikonlar ziyaretçileri tam anla-

m›yla büyülüyor. Günün geri kalan› ise

ad›n› manast›rdan alan St. Catherine Ka-

sabas›’ndaki k›sa gezi ve al›flverifl mola-

s›yla geçiyor.

Ras Mohammed Adas›:
Yeryüzü Cenneti
Turun üçüncü günü hedef bu kez deniz

alt›ndaki güzellikleri keflfetmek. Bunun

için ç›k›labilecek en güzel tur Ras Mo-

hammed Adas› turu. Muhteflem do¤al

güzellikleriyle tam anlam›yla bir yeryüzü

cenneti olan Ras Mohammed Adas›’›nda-

ki tur alt› camla kapl› özel teknelerle ya-

p›l›yor. Sharm El Sheikh’e sadece 30 km

uzakl›ktaki Ras Mohammed Adas›, ulusal

park›, sahip oldu¤u muhteflem do¤a

manzaralar› ile ziyaretçileri kendine hay-

ran b›rak›yor. Tam günlük bu tura kat›-

lanlar, denizin tuzlu sular›nda yetiflen

Magarof a¤açlar›n› görebilir, adac›¤› çev-

releyen masmavi deniz ve mükemmel

kumsallardan faydalanabilirler. Ras Mo-

hammed dünyan›n en fazla ilgi çeken

dal›fl merkezlerinin bafl›nda geliyor.

Dünyadaki birçok dalg›c›n tercih etti¤i

bir dal›fl mekân› olan Ras Mohammed’in

deniz alt›ndaki muhteflem güzelliklerini

keflfetmek için bir çift palet ve flnorkel

yeterli olacak. Turun standart olarak ka-

lan günleri serbest. Genel olarak Sharm

El Sheikh çevresi ve Ras Mohammed’de-

ki dal›fl aktiviteleri ve eflsiz kumsallar bü-

yük ilgi görüyor. Turun alt›nc› gecesinde

ile eflsiz bir e¤lencenin yer ald›¤› ve

muhteflem yemeklerin ikram edildi¤i ga-

la gecesi var. 

M›s›r, Afrika k›tas›n›n Kuzey Do¤u köfle-
sinde yer al›yor. Güney’de Sudan, bat›-
da Libya ve do¤uda da ‹srail ile s›n›rlar›
bulunuyor. Luksor ve Assuan’› içeren
güney bölgesi tarihi olarak “Yukar› M›-
s›r” diye adland›r›l›r. Nil nehri buradan
kuzeye do¤ru akarak baflkent Kahi-
re’den geçer ve ‹skenderiye yak›nlar›n-
da büyük ve verimli bir delta yaparak
Akdeniz’e dökülür. M›s›r’›n resmi dili
Arapça. Buna ra¤men turistler oteller-
de ve al›flveriflte ‹ngilizce iletiflim kur-
makta zorlanmayacaklar. En yayg›n ya-

banc› dil olan ‹ngilizce’den baflka, turis-
tik bölgelerde Frans›zca, Almanca ve
‹talyanca konuflan personel de bulunur.
Yerel para birimi M›s›r Paundu’dur
(“Egyptian Pound” ya da “LE”). Paund
da “piaster” denilen 100 kurufla bölü-
nür. Bugünlerde bir Dolar, 6.20 LE de-
¤erinde. M›s›r’da bahflifl vermek gele-
nekseldir. Turlarda ziyaretçiler genelde
rehberlerine, floförlerine, hotel perso-
neline ve restoranlarda garsonlara ser-
visleri sonras› bahflifl vermeyi tercih
ederler.

Bugünlerde Bir Dolar, 
6.20 M›s›r Paund’u
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“Moda ve Türkiye” denildi¤inde akla ilk

gelen isimlerden biri olan Vural Gök-

çayl› ile art›k herkesi yak›ndan ilgilen-

dirdi¤ini düflündü¤ümüz bir konu üzeri-

ne sohbet ettik: Yarat›c›l›k. Vural Gök-

çayl›, Afrodisias ve Geyre Vakf› yarar›-

na düzenlenen büyük defilenin haz›rl›¤›

içindeydi. Mesle¤i gere¤i bakt›¤› her

noktada “yarat›c›l›k” ve “estetik” aç›dan

bir zenginlik arayan Vural Gökçayl›’n›n

dergimizi be¤endi¤ini söylemesi bizim

için önemliydi. Sabah evden ç›karken

üstümüzü bafl›m›z› aynada flöyle bir

kontrolden geçirip, yak›nlar›m›zdan biri-

nin “tamam iyisin” diyen onay›n› almak

içimizi rahatlatmaz m›?. Sohbete böyle

bir iç rahatl›¤›yla bafllad›k.

Yarat›c›l›k art›k herkesin gündeminde. ‹fl
dünyas› da sanat da bu kavram›n peflinde.
Bir proje ya da ürün yarat›rken çal›flmala-
r›n›z›n sonuçta onu izleyen insanlar üzerin-
de nas›l bir etki b›rakmas›n› istiyorsunuz? 
Yeditepe Üniversitesi’nde tasar›m, kos-

tüm tarihi ve moda tarihi dersleri veriyo-

rum. Ö¤rencilerime flunu söylerim: Me-

sele diploma almak de¤ildir. E¤er yarat›-

c› gücünüz yoksa bu mesle¤in içinde ol-

may›n. Bir kere mesle¤imle mimarl›¤›

çok benzetirim. Neden? Bizim meslekte

olan insan›n teknik bilgisinin ve hayal

gücünün olmas› gerek. Yarat›c› güç bir

tanr› vergisidir. Hayat›m boyunca hep

enteresan insanlarla temas kurmuflum-

dur. O insanlar çeker beni ve onlardan

yararlan›r›m. Her gördü¤üm insandan

bir fley ö¤renmek isterim. Gözlemciyim-

dir. Bunlar hep yarat›c›l›¤›n gerekleri...

Bir köylü kad›ndan, bir heybenin kena-

r›ndaki motiften, bir mimariden. ‹lk Pa-

ris’e gitti¤imde tiyatro kostümü üzerine

e¤itim gördüm. Tiyatro hocam›z derse

girdi ve anatomiden söz etti. 

Vücut konstrüksiyonunu anlatt›. O za-

man tabii küçü¤üm ve içimden dedim ki

“biz buraya t›p okumaya gelmedik”.

Ama bu o kadar yararl› ki benim mesle-

¤im için. Bir kreasyon yapt›¤›n›z zaman

kad›n vücudunu bilmeniz gerekir. Ben

Türkiye’de ‹talyan Lisesi’nde okudum.

Rönesans› ö¤reniyoruz; ‹talyan sanat›n›,

mitolojiyi... Bir sanat tarihi hocam›z var-

d›. Bize Puccini dinletirdi. Küçükken

farkl› etkilenmelere aç›k oluyorsunuz ve

ben derdim ki, ‹talya’ya gidince Pucci-

ni’nin mezar›na çiçek koyaca¤›m. Bizim

o zamanlar Türkiye’nin gerçek kültürün-

den, örne¤in Anadolu medeniyetlerinden

“Yarat›c›l›k, Teknik
Bilgi ve Hayal
Gücü Gerektirir”

Vural Gökçayl› ile “Yarat›c›l›k” ve “Moda Endüstrisi” Üzerine Bir Sohbet:

Geyre Vakf› yarar›na bir defile haz›rl›¤› içindeyken Bizden

Haberler’e röportaj veren Vural Gökçayl›, dünyada moda

endüstrisinin yarat›c›l›ktan uzaklaflt›¤›n› ve Frans›z moda firmalar›n›n

ço¤unun ABD’li flirketler taraf›ndan sat›n al›nd›¤›n› söylüyor



pek fazla haberimiz yoktu. Eski eflyalar›

çok severdim ve Moda’da eski bir evde

otururduk. Ama yine de o zamanlar Av-

rupa beni daha çok çekerdi. Az önce sö-

zünü etti¤im, anatomi anlatan hocam›z

bir gün derse girdi ve bize Rüstem Pafla

Camii’nden bahsetti. Rüstem Pafla, bili-

yorsunuz Kanuni’nin damad›d›r. Camiyi

bize bütün detaylar› ile anlatt› ve anlat›r-

ken bu mekân›n “bir mücevher” oldu¤u-

nu söyledi. Yine ayn› hocadan ‹shak Pa-

fla Camii’nin nas›l da muhteflem bir eser

oldu¤unu dinledim. 20’li yafllar›mday›m

ve Fransa’day›m ve ülkemin de¤erleriyle

karfl›lafl›yorum. Orada kendime söz ver-

mifltim; “e¤er bir gün Türkiye’de kendi

iflyerim olursa, kendi tasar›m›m› yapar-

sam Rüstem Pafla Camii’nin fayanslar›n›

kumafl yapaca¤›m” dedim ve hayalimi

gerçeklefltirdim. 

Az önce yarat›c›l›k üzerine sohbet eder-
ken, enteresan insanlar tan›d›¤›n›z› ve bu
insanlardan yararland›¤›n›z› söylediniz. Af-
rodisias’› ortaya ç›karan ünlü arkeolo¤u-
muz rahmetli Prof. Dr. Kenan Erim de bu
isimlerden biri de¤il mi?
Evet, Kenan Erim ile bundan 30 sene

evvel mimar Abdurrahman Hanc›’n›n

evinde bir akflam yeme¤inde tan›flm›fl-

t›m mesela. Beraber Afrodisias’a ve Af-

rodisias’›n üzerine kurulan Geyre Kö-

yü’ne gittik. Heykellerin üzerinde gör-

dü¤üm tuvaletler, ayakkab›lar, saçlar,

bütün aksesuarlar, mimari motifler... Bu-

ras› bir anlamda mesle¤in cennetidir. Al-

lah rahmet eylesin Kenan Bey zor bir ki-

flilikti. Bir çarda¤› vard›, içinde cibinli¤i;

etraf çimenlik. 24 kiflilik bir yemek ma-

sas› vard› ve o masan›n bafl›nda oturur-

du. Ünlü Türk arkeologlar›, misafirler bu

sofran›n etraf›nda olurdu. Gene bir gitti-

¤imizde can› çok s›kk›nd›: Bürokratik ifl-

lemler, maddi s›k›nt›lar... Dedim ki “ben

bir dernek kuraca¤›m Kenan Bey. Belki

sorunlar› hafifletmenin çaresini bulu-

ruz”. Geyre Vakf› için çal›flmalar böyle

bafllam›flt›r. Sevgi Han›m, “Sen ifle bafl-

la, ben arkanday›m” demifltir. Önce der-

nek diye yola ç›km›flt›k ve hatta baflka-

n›m›z kim olsun, diye düflünürken Sev-

gi Han›m’›n çok hofl bir tan›mlamas›

vard›: “Baflkan, eli bofl, gönlü hofl birisi

olmal›” demiflti. Böyle deyince benim

akl›ma ilk Fuat Bayramo¤lu gelmiflti.

Sonra Fuat Bey’in uyar›s›yla bu çal›flma-

y› vakfa dönüfltürdük. Afrodisias böyle-

likle benim hayat›m oldu. 

Moda dünyas› dev bir endüstri. Yarat›c›
çal›flmalar bu dünyay› nas›l etkiliyor? 
Bak›n sene 1965 ve ben Paris’teyim. De

Gaulle o dönem Amerikal›lara karfl› sert

bir tepki gösterdi. Hatta onlar› Fran-

sa’dan kovdu, diyebilirim. Çünkü moda

her zaman ekonomik politikayla yan ya-

na gider. Normandiya Ç›karmas›’ndan

sonra çok fazla Amerikal› kalm›flt› Fran-

sa’da. De Gaulle onlara alt› ay müddet

verdi ve NATO Brüksel’e tafl›nd› bu

müddet içinde. Michel Goma’n›n asista-

n›yd›m ve “haute couture”ün en parlak

oldu¤u dönemdi bu dönem. “‹ran Sara-

y›” geliyor, 25 parça siparifl veriyor.

Amerikal›lara kâ¤›t patronlar› sat›yoruz

ve koleksiyonun masraf›n› ç›kar›yoruz.

En büyük müflterimiz Amerikal›lar ve

‹ran Saray›. O yaz koleksiyonumuzu ha-

z›rlad›k. Ka¤›t patron verilir ve Ameri-

ka’da imal edilip etiketlenir sat›l›rd›.

Amerikal›lar› davet ettik ama bir tane

Amerikal› gelmedi. Çünkü Amerika Bafl-

kan› dedi ki, “Bundan sonra Fransa’n›n

ne peynirini, ne flarab›n›, ne kozmeti¤i-

ni, ne de modas›n› istiyorum”; De Gaul-

le’e rest olarak. Ne yapt› Amerikal›lar,

beyin avc›lar› yollamaya bafllad›lar ve

Amerikal› modac› yaratma çabas› içine

girdiler. Geldiler Paris’e dizayn›rlar, mo-

delistler ald›lar. Paris’te konfeksiyon dö-

nemi böyle bafllad›.

Peki konfeksiyonun bafllamas› yarat›c›l›¤›
engelleyen bir döneme mi neden oldu?
“Haute couture” bir sanatt›r; konfeksiyon

ticarettir. Sanayicilerin verdi¤i destekle

Dior’a inan›lmaz bir at›l›m ve yenilikler

getirilmifltir. Yves Saint Laurent, Di-

or’un asistan›yd›. Yves Laurent oradan

ayr›ld› ve Amerikal›lar›n deste¤iyle yeni

bir marka yaratt›. Fransa’n›n en iyi tasa-

r›mc›lar›ndan birisidir bana göre. Dior’u

da yar›m yar›m Amerikal›lar sat›n almaya

bafllad›. Givenchy’yi de ufak ufak sat›n

almaya bafllad›lar. fiu anda bütün Pa-

ris’teki bütün maison’lar›n sahibi Ameri-

kal›lar.

Ülkü S. Osmano¤lu
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MODADAN SANATA DESTEK
Geyre Vakf› Afrodisias kaz›lar›na des-
tek olmak üzere, 8 Haziran’da düzen-
lenecek defile öncesi bir bas›n toplan-
t›s› gerçeklefltirdi. Vefat›na dek, Sev-
gi Gönül’ün baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü
Geyre Vakf›, Afrodisias Antik Ken-
ti’nin korunmas› ve gelecek kuflaklara
aktar›labilmesi yolundaki çal›flmalar›-
n›, vakf›n yeni baflkan›, Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer M. Koç
önderli¤inde sürdürüyor. Bas›n top-
lant›s›na kat›lan Geyre Vakf› üyeleri
Sennur Hamamc›o¤lu, Mesut Ilg›m,
Vural Gökçayl› ve Yasemin Pirinçcio¤-
lu ise vakf›n kurulufl ve geliflimi, gele-
cek hedefleri ve gerçeklefltirilecek
olan defile ile ilgili bilgi verdiler. Afro-

disias Antik Kenti’ni korumak amac›
ile kurulan Geyre Vakf›, çal›flmalar›n›
1987 y›l›ndan bu yana aral›ks›z sür-
dürüyor. Her y›l vakf›n çal›flmalar›na
destek olmak amac›yla, Vural Gök-
çayl› haz›rlad›¤› o y›la özgü bir koleksi-
yonu, özel  bir defile ile sunuyor. Vu-
ral Gökçayl›, her y›lki defilesine, esin
kayna¤› olan bir fikre odaklanarak ha-
z›rlan›yor ve tüm y›l beklenen koleksi-
yonunu Geyre Vakf› yarar›na sanat ve
modaseverler ile paylafl›yor.
Vural Gökçayl› bu y›lki koleksiyonunu
Rusya do¤umlu, 1900’lerin ilk çeyre-
¤inde Paris modas›na damgas›n› vu-
ran ünlü reformist modac› ERTE’ye
at›fta bulunarak flekillendirdi. 
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Geçti¤imiz y›l aram›zdan ayr›lan Koç Holding Yöne-

tim Kurulu üyesi ve Sadberk Han›m Müzesi ‹cra

Komitesi Baflkan› Sevgi Gönül’ün 151 parçadan

oluflan özel hat koleksiyonu, Vehbi Koç Vak-

f› Sadberk Han›m Müzesi’nde sergilen-

meye baflland›. 26 May›s akflam› müze-

de düzenlenen bir törenle bafllayan

sergi, 25 Temmuz’a kadar aç›k kalacak.

Sevgi Gönül’ün evinde bulunan ve Tür-

kiye’nin en zengin özel hat kolleksiyonla-

r›ndan biri olan el yazmalar›, Gönül’ün va-

siyeti uyar›nca vefat›ndan sonra Sadberk

Han›m Müzesi’ne ba¤›fllanm›flt›. Sadberk

Han›m Müzesi, koleksiyonda bulunan

ve Türk hat sanat›n›n en önemli sanat-

ç›lar›n›n imzalar›n› tafl›yan yaz›lar›n

sergi dolay›s›yla bir de katalo¤unu ya-

y›nlad›. “Gönülden Bir Tutku-Sevgi

1983 y›l›nda yazma eser toplamaya bafllayan Sevgi Gönül’ün vefat›na dek

evinin duvarlar›n› süsleyen eflsiz hat koleksiyonu, Sadberk Han›m Müzesi’nde

sergilenmeye baflland›. Sergi 25 Temmuz’a dek aç›k kalacak

Gönülden Bir Tutku
Sevgi Gönül’ün Özel Hat Koleksiyonu 
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Gönül Hat Koleksiyonu” ad›n› tafl›-

yan katalo¤un önsözünü Ömer M.

Koç kaleme ald›. Katalogda Müze

Müdürü Çetin Anla¤an’›n Sevgi Gö-

nül’ü anlatan bir yaz›s› ve müze uzma-

n› Hülya Bilgi’nin hat ve tezhip sana-

t› konusundaki araflt›rmas›ndan sonra,

koleksiyonda yer alan eserlerden ba-

z›lar›n›n foto¤raflar› bulunuyor. 

Bugüne kadar bir arada sergilenme-

yen Sevgi Gönül Hat Koleksiyo-

nu’ndaki yaz›lar aras›nda Hamdul-

lah, Yesari, Yesarizade, Mahmud

Celâleddin, Haf›z Osman, Yediku-

leli Seyyid Abdullah, Hulusi Efendi

ve Necmeddin Okyay gibi Türk hat sanat›n›n en önemli isim-

lerinin eserlerinin yan›s›ra, Sevgi Gönül’ün ayr› bir önem

vererek toplad›¤› çok say›da “tekke yaz›s›” da yeral›yor.

Resim fleklinde yaz›lan levhalara “tekke yaz›s›” ad›n›

Sevgi Gönül vermifl ve terim daha sonra hat literatü-

rüne de girmiflti.

‹nce Bir Zevkin Sonucu
Sanattan anlayan ve ince bir zevke sahip olan

Sevgi Gönül’ün, Osmanl› dönemi hat sanat›

her zaman ilgisini çekmifl ve flahsi koleksi-

yonunu 1983 y›l›nda itibaren bu yönde

gelifltirmeye bafllam›flt›.

Özenle seçerek bir araya getirdi¤i, gö-

ze ve ruha hitap eden 151 parçadan

oluflan koleksiyonda; 25 adet hil-

ye-i flerif, 29 adet k›t’a, 1 adet mu-

rakka, 3 adet icâzetnâme, 7 adet

meflk (karalama), 5 adet yaprak

üzerine hat levha, 9 adet celi

ta’lik, 31 adet celi sülüs levha,

39 adet tekke levha ve 1 adet

ferman ile 1 adet berat bu-

lunuyor. Eserler ço¤unlukla

sülüs, nesih ve ta’lik hatla

yaz›lm›fllard›r.

Osmanl› hat sanat›n›n ‹slam

yaz› sanat› içerisindeki farkl›

yerini bulmas›nda ve Osman-

l›’ya özgü karakterin geliflme-

sinde belirleyici ve yönlendirici

hattatlar›ndan olan ve hattatlar›n

k›blesi “K›blet el-Küttâb” olarak ka-

bul edilen fieyh Hamdullah’›n 16. yüz-

y›la tarihlendirilen k›t’a ve murakkas›,

17. yüzy›l Dervifl Ali’nin k›t’as› ile yine ayn›

yüzy›la ait Hâf›z Osman’›n k›t’a ve

meflkleri Sevgi Gönül Koleksiyo-

nu’nda erken tarihli örnekler olarak

dikkati çekiyorlar. Türk hat sanat›n›n

geliflmesinde flüphesiz bu sanat kolu-

na ilgi duyan Osmanl› padiflahlar› ve

devlet adamlar›n›n teflviki çok önem-

liydi ve Osmanl›’da flair ve müzisyen

padiflahlar›n yan› s›ra hattat olarak ye-

tiflmifl olanlar da çok say›da idi. Hat

sanat›na yön veren hattatlardan biri

olan Mustafa Râk›m Efendi’den

ders alan Sultan II. Mahmud’un Sev-

gi Gönül’ün Koleksiyonu’nda yer alan

ahflap üzerine zerendûd celi sülüs

levhas› buna güzel bir örnektir.

Koleksiyonda bulunan genellikle tarikat fleyhleri veya tarikatlar-

la ilgili güzel sözleri konu alan tu¤ra, tarikat sikkesi, teber, ib-

rik, anahtar, kalyon ve kufl formunda, ço¤u resimsel yaz› olan

tekke levhalar dikkat çekicidir. Mevlevi sikkesi formunda is-

tiflenmifl yaz›lar bunlar›n ço¤unlu¤unu oluflturur. Koleksi-

yonda yer alan Hâf›z Osman, Mahmud Celâleddin ve Ga-

latal› Mehmed ‹zzet’in el becerilerini kaybetmemek için

yapt›klar› çal›flmalar olan “meflkler” adeta soyut resimle-

ri and›r›r. Sevgi Gönül Hat Koleksiyonu içinde ayr›ca

hat sanat›n›n kâ¤›t d›fl›nda meflin, tuval, atlas, cam,

ahflap ile tütün ve at kestanesi yapra¤› üzerine uy-

gulanm›fl örnekleri de bulunmaktad›r. Koleksi-

yonda yer alan ve bakt›kça insan›n gözünün

ve gönlünün sonsuz bir zevk ile huzur bul-

du¤u hat eserleri, Erdo¤an ve Sevgi Gö-

nül’ün evlerinin duvarlar›n› süslemenin

yan› s›ra, yurtiçinde düzenlenen ser-

gilerde de yer alarak sanatseverlere

sunulmufltu. Ayn› zamanda hat sa-

nat› konusunda araflt›rma yapan

akademizyenlere de bu eserler

üzerinde çal›flma f›rsat› verilmifl-

ti. fiüphesiz di¤er koleksiyoner-

ler gibi Sevgi Gönül’ün güzellik-

leri baflkalar›yla paylaflma arzusu

da bunda çok önemli yer tut-

maktayd›. Vefat›ndan sonra Veh-

bi Koç Vakf› Sadberk Han›m Mü-

zesi’ne devredilen hat koleksiyo-

nu, müzenin mevcut koleksiyonu ile

birlikte ve daha genifl kapsaml› biçim-

de sergilenerek, bu sanata ilgi duyan ki-

flilerin be¤enilerine sunulup, nesilden ne-

sile hüsn-i hat sanat›n›n tan›t›lmas›na ve sev-

dirilmesine yard›mc› olacakt›r.

Sevgi Gönül
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Karpuz Kabu¤uyla Gelen Yaz!
Havalar bir ›s›n›p, bir so¤uyarak bizimle

s›kça oyun oynay›p havas›n› atsa da, so-

nuçta yaz mevsimi yan›na en yak›n kan-

kas› günefli de alarak tüm ultraviyole

›fl›nlar›yla geldi dayand› kap›ya. Ülke-

mizde çocuklu¤umdan kalma abuk bir

inan›fl vard›r: “Karpuz kabu¤u denize

düflmeden yaz mevsimi gelmez” diye.

Ne alakas› varsa. 

Belki de insanlar›m›z uzun y›llar bu sö-

ze güvenip-inanarak ellerine geçen bü-

tün karpuz kabuklar›n› denize att›lar ve

can›m denizleri kirlettiler. Sonra da de-

nize f›rlat›p att›klar› o karpuz kabuklar›-

na bak›p; “Hah iflte, karpuz kabu¤u de-

nize düflmüfl, demek ki deniz mevsimi

gelmifl” diyerek patl›candan kaba¤adek

her türlü zerzevat›n bolca yüzdü¤ü, fle-

hir halinden farks›z, o kirlenmifl denizle-

re girdiler. 

Yaz demek deniz demek, deniz demek

yüzmek demek. Biliyorsunuz yüzmede;

s›rtüstü, kelebek, kurba¤alama gibi yüz-

me stilleri var. Ama bunlar bizim insan›-

m›z›n yüzme stillerini aç›klamaya pek

yetmiyor... Bak›n henüz ad›m att›¤›m›z

bu yaz sezonunda epeyce kulaç atarak,

denizlerimizde ve havuzlar›m›zda göre-

bilece¤imiz bize özgü yüzme stillerini

sizler için araflt›rd›m. ‹flte biz Türklere

özgü yüzme stilleri: 

Yüzüstü Stili
Yüzüstü adl› bu yüzme stilinde asl›nda

sa¤l›kl› bir flekilde yüzülmez ve sadece

denize ya da havuza bat›p bat›p ç›k›l›r!

Görenlerin; “Yaaa bu adam bo¤uluyo

mu nedir” dedikleri bu acayip stilde do¤-

ru dürüst yüzülmedi¤i için yüzme eylemi

aç›kças› biraz “yüzüstü” kalm›fl olur!..

Ar›lama Stili
Kelebek stilinin epeyce bozulmufl bir

hali olan “Ar›lama” stilinde yüzücü öyle-

sine rastgele ve dolambaçl› bir flekilde

zigzaglar çizerek yüzer ki, o anda çevre-

sinde yüzmekte olan herkesi adeta so-

kar!.. “Ar›lama” stilde yüzen birini gör-

dü¤ünüz zaman denizden ya da havuz-

dan hemen ç›kmakta sa¤l›¤›n›z aç›s›n-

dan fayda vard›r!..

Develeme Stili
Bu stilde denize tek bafl›na de¤il iki kifli

olarak girilir!..  Ama bu iki kifli denize

yan yana de¤il, üst üste girerler!.. Biri di-

¤erinin s›rt›nda olan iki kifli çeflitli ç›¤l›k-

lar, naralar atarak daha denize girdikleri

anda deve gürefli yapmaya bafllay›p çev-

relerine bir ton su s›çratarak etrafta yüz-

meye çal›flanlar› rahats›z eder ve onlar›

denizden kaç›r›rlar! Develeme stilde, de-

nizde oluflan ani dalgalar nedeniyle bu

iki kiflinin nas›l yüzdükleri asla anlafl›la-

maz!. Asl›nda laf aram›zda; “Develeme

stil”de denize girenler genellikle yüzme

filan bilmedikleri için bu kadar çok yay-

gara kopar›rlar!.. Yaz›n bir arma¤an› da

sivrisineklerdir ne yaz›k ki! Pekiii siz, bir

insan›n geninin bir sine¤in geninin sa-

dece iki kat› oldu¤unu duydunuz mu?

Yani arada öyle çok ciddi bir fark yok

say›l›r! Hani baz› insanlar›n sinirlendi¤i

zaman karfl›s›ndakine; “Sen bana v›z ge-

lirsin arkadafl” demesinin içerdi¤i anlam›

san›r›m flimdi daha iyi anl›yoruz!..  

Bendenize ait dolaylardan al›nma bir

f›krayla yaza ve yaz›m›za flimdilik nokta

koyal›m: Avrupa yüzme flampiyonas›n-

da 100 metre s›rt üstü yüzme yar›fl› bafl-

lamak üzereydi ki Türk yar›flmac› Te-

oman’›n annesinin tribünlerden sesi du-

yuldu: “Teomaaaan!.. Teoman o¤lum

sak›n fazla aç›lma e miiiiiii?”

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci



SEKTÖREL

OTOMOT‹V

Türk Traktör, Koç Yat›r›m

önderli¤inde halka aç›ld›. 3-4

Haziran tarihlerinde talep

toplama yöntemi ile halka

arz edilen %25 oran›nda Türk

Traktör hisselerinin birim fi-

yat› ise 8 bin lira olarak belir-

lendi. Halka arzdan yaklafl›k

94 trilyon lira gelir bekleni-

yor. Türk Traktör’ün arz edi-

lecek hisse senetlerinin yüz-

de 50’si küçük bireysel yat›-

r›mc›lara, %20’si al›m gücü

yüksek yat›r›mc›lara, %10’u

Türk Traktör bayileri ile Türk

Traktör ve New Holland

Trakmak çal›flanlar›na, %10’u

yurtiçi kurumsal yat›r›mc›lara,

%10’u da yurtd›fl› kurumsal

yat›r›mc›lara tahsis edilecek.  

Halka arzdan yaklafl›k 94 tril-

yon Lira gelir elde etmeyi he-

deflediklerini söyleyen Koç

Holding Di¤er Otomotiv fiir-

ketleri Grubu Baflkan› ve

Türk Traktör Yönetim Kurulu

Üyesi Selçuk Gezdur, gelirin

Koç Holding’in ihtiyaçlar›

do¤rultusunda de¤er-

lendirilece¤ini söyledi.

Gezdur, arz›n as›l ama-

c›n›n Koç Holding’e

kaynak yaratmak de¤il,

yabanc› ortaklar› Case

New Holland (CNH) ile

hisse eflitlenmesine ilifl-

kin yapm›fl olduklar›

protokolü yerine getirmek

oldu¤unu belirtti. Selçuk

Gezdur, Koç Holding’in stra-

tejilerine tamamen uyumlu

bir flirket olan Türk Trak-

tör’ün, Türkiye’de traktör

sektörünün lideri olarak ihra-

cat f›rsatlar›n› da de¤erlendir-

meye devam edece¤ini söz-

lerine ekledi. 

50. Y›l›nda Türk Traktör
Türkiye'de otomotiv sektörü-

nün ilk üretici kuruluflu olan

Türk Traktör, 1954 y›l›nda

Atatürk Orman Çiftli¤i arazi-

sinde, tüm Türkiye’ye mo-

dern çiftçilik örne¤i olufltur-

mas› amac›yla 273 bin metre-

karelik alanda kuruldu. Türk

Traktör 6 Nisan 1955’te ilk

ürünü olan UTSD MM Türk

Traktörü’nü üretti. 

fiirketin sermayesi Koç Hol-

ding (%62.5) ve Case New

Holland (%37.5) aras›nda

paylafl›ld›. Y›ll›k kapasitesi 35

bin traktör olan flirket, yüzde

60’l›k pazar pay›yla iç piyasa-

da lider konumundad›r.

Türk Traktör Halka Aç›ld›  
Türkiye’nin ilk otomotiv flirketi Türk Traktör, hisse senetlerini halka arz etti. Türk Traktör’ün
%25 oran›ndaki hissesinin halka arz›n›n, Koç Yat›r›m liderli¤inde oluflturulan ‹fl Yat›r›m ve 
Ak Yat›r›m’›n efl lider, 29 di¤er arac› kurumun ise üye oldu¤u yayg›n bir konsorsiyum arac›l›¤›yla
genifl bir yat›r›m kitlesine ulafl›larak tamamlanmas› hedefleniyor

Aygaz ve Bizden Haberler
iflbirli¤iyle haz›rlanan

Türkiye Karayollar›
Haritas› derginizle

birlikte
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Birmot, “Trafik E¤itimi Sos-

yal Sorumluluk Projesi” ile 5

May›s’ta, Türkiye E¤itim

Gönüllüleri Vakf› F›nd›k-

zade E¤itim Park›’nda ço-

cuklarla ilk buluflmas›n› ger-

çeklefltirdi. 2004’ün “Trafik

Y›l›” olmas›yla daha da an-

laml› hale gelen “Birmot

Trafik E¤itimi Sosyal So-

rumluluk Projesi”, trafik

kurallar›n›n toplumsal ya-

flamda her birey için hayati

önem tafl›mas›, yaflam› ko-

laylaflt›rarak kiflileri tehlike-

lerden korumas› temas› üze-

rine gelifltirildi. 

Hedef 180 Bin Çocuk
E¤lenceli uygulamalar içeren

“Otombik ile Durdur’dan

E¤lenceli Trafik Öyküleri”

kitab› aktif ö¤renme ilkesi

göz önüne al›narak olufltu-

ruldu. Trafik Haftas› olarak

kutlanan may›s ay›n›n ilk

haftas› hayata geçirilen ve

uygulamas› bir y›l sürecek

proje ile birlikte, haz›rlanan

çocuk kitaplar› ve e¤itici yö-

nergeler, tüm Türkiye’de 11

E¤itim Park›, 59 Ö¤renim Bi-

rimi ve 17 Ateflböce¤i Gezici

Araçlar› da kullan›larak

Türkiye E¤itim Gönül-

lüleri Vakf›’na üye olan 1.

kademedeki bütün çocukla-

ra ulaflt›r›lacak. Projenin bu

kademe düzeyinde 180 bin

çocu¤a ulaflmas› bekleniyor.

“Daily Her Yerde” Tan›t›m Turu kapsam›n-

da, 3 May›s’ta yola ç›kan Daily Panelvan, fiasi

ve Minibüsler, Türkiye’nin çeflitli bölgelerini

g e -

zecek. Tamam› 192 gün ve 35 bin kilometre-

den oluflacak  Daily Tan›t›m Turu’nun Trakya

Bölgesi’ndeki bafllang›ç noktalar› ‹stanbul,

Gebze ve K›rklareli idi. ‹stanbul’dan 3 May›s’ta

hareket eden Daily’ler, 4 A¤ustos’a kadar

Türkiye’nin  birçok ilinde tan›t›m organi-

zasyonlar› yapacak. Panelvan, fiasi ve

Minibüs için ayr› rotalara sahip olan

Daily Her Yerde Tan›t›m Turu

kapsam›ndaki illerin önemli ti-

caret merkezlerinde, Iveco Da-

ily’ler ayr›nt›l› olarak ziyaretçile-

re tan›t›lacak. 

Birmot ile Trafikte “Sa¤l›k ve Bilinç”

Iveco Daily Türkiye’yi Geziyor

Ford
Fabrikas›nda 
Ziyaret Günü
Türkiye’nin önde gelen

uluslararas› flirketleri ve

büyük yerel

firmalar›ndan oluflan

Ford müflterileri,

2004’te tüm Ford

fabrikalar› içinde en

iyisi seçilen Gölcük

Fabrikas›’n› ziyaret etti. 

Ford Otosan Genel

Müdürü Turgay Durak

ve Gölcük Fabrikas›

Müdürü Nuri Otay

taraf›ndan karfl›lanan

grup, Gölcük

Fabrikas›’n›n

kuruluflundan

günümüze kadar geçen

süre içerisindeki

geliflimi ile ilgili bilgi

ald› ve fabrikadaki

üretim hatlar›nda

detayl› incelemelerde

bulundu.



sekt�re l

Ford Avrupa’n›n Baflkan› Le-

wis Booth, Otokoç’u ziyaret

etti. Booth, Otokoç ile ilgili

izlenimlerini flöyle aktard›:

“Türkiye’deki operasyonu-

muzun küçük bir k›sm›n›

görmeme ra¤men çok etki-

lendim. fiubeyi gezerken

müflterilerimizle nas›l ilgilen-

di¤inize, güler yüzlü olup ol-

mad›¤›n›za, etraf›n genel te-

mizli¤ine, k›saca nas›l temsil

edildi¤imize dikkat ettim.

Her fley gayet güzel ve dü-

zenli. ‹lk izlenimlerim çok

olumlu. Öncelikle Ford Avru-

pa’y› çok iyi temsil etti¤iniz

için hepinize teflekkür ediyo-

rum. Müflterilerle ilgili konu-

lara daha fazla özen göster-

menizi ve müflteri memnuni-

yetinin artmas› için çal›flmala-

r›n›z›n devam etmesini rica

ediyorum.”

De¤erler Zinciri
Klassis Resort Hotel’de,

“Otokoç De¤erler Zinciri”

toplant›s› gerçeklefltirildi. Bu

toptant›ya Türkiye’nin farkl›

flehirlerindeki toptan yedek

parça müflterilerini temsilen

31 kifli kat›ld›. 

Otokoç hem müflterilerinin

gözüyle kendini de¤erlen-

dirme f›rsat›n› yakalam›fl ol-

du hem de her bir kat›l›mc›,

zincirin önemli bir parças›

oldu¤unu fark etti; Oto-

koç’un kuvvetli ve zay›f yön-

leri tart›fl›rken ve iyilefltirme

önerileri için “workshop”lar

yap›ld›. Toplant›n›n modera-

törlü¤ünü, Di¤er Otomotiv

fiirketleri Grubu Baflkan› Sel-

çuk Gezdur gerçeklefltirdi. 

Otokoç’tan Söz!..
2004’ün “Trafik Y›l›” olmas›

çerçevesinde Otokoç, trafik

bilincinin art›r›lmas›, trafik

kazalar›n›n önüne geçilebil-

mesi için çeflitli etkinlikler

gerçeklefltiriyor. 

Bu y›l›n amaçland›¤› flekilde

iz b›rakmas›na, bundan son-

raki çal›flmalara yön verme-

sine ve tüm Türkiye geneli-

ne yay›lmas›na katk›da bu-

lunmak isteyen Otokoç bu

do¤rultuda, Emniyet Genel

Müdürlü¤ü Trafik Hizmetle-

ri Baflkanl›¤› iflbirli¤inde

sahnelenen “Söz mü?” adl›

tiyatro oyunuyla, herkesi

trafik kazalar›n› önlemeye

davet ediyor. Nisan ay›nda

Ankara’da devlet protokolü-

ne oynanan oyun büyük be-

¤eni toplad›.

“Trafikte önce siz örnek

olun, di¤erlerinin de¤iflti-

¤ini göreceksiniz” sloga-

n›yla yola ç›kan ekip, alt› ay

süresince Ankara, ‹zmir ve

‹stanbul’da toplam 100 oyun

sahneleyecek. Oyun, hafta

sonu halka, hafta içi ise lise

ve dengi okul ö¤rencilerine

sergilenecek. 

Otokoç ‹zmir’den
Baflar›l› Bir 
Sat›fl Operasyonu
Otokoç fiube Müdürü En-

gin Kalyon, Filo Sat›fl Yö-

netmeni Ahmet Tahtak›-

ran ve Filo Sat›fl Dan›flman›

Murat Gönül taraf›ndan ba-

flar›l› bir sat›fl operasyonu

gerçeklefltirildi. 

Türkiye’nin önde gelen lo-

jistik firmalar›ndan Adahan

Nakliyat, Otokoç ‹zmir’den

20 adet Cargo 1830 Çekici

ve 10 adet Cargo 3230 S ol-

mak üzere toplam 30 adet

kamyon sat›n ald›. 16 Ni-

san’da Ford Otosan Eskifle-

hir Fabrikas›’nda yap›lan tö-

renle araçlar teslim edildi.

Otokoç’ta Hareketli Bir Ay 
Otomotiv sektörünün lider kurulufllar›ndan Otokoç, yo¤un bir ay› geride b›rak›rken önemli
bir konu¤u da a¤›rlad›: Ford Avrupa’n›n Baflkan› Lewis Booth



B‹LG‹ GRUBU
New Holland Trakmak;

geçti¤imiz ay pazara sunulan

New Holland TT Serisi

traktörlerle birlikte, ürün ga-

m›n›n toplam 8 seri, 24 mo-

del ve 64 versiyona ulaflmas›

nedeniyle, “New Holland

Kervan› Türkiye’yi Dolafl›-

yor” slogan› ile yaklafl›k bir

ay boyunca dev bir prodük-

siyonla Türk çiftçilerini ku-

caklad›. Türk çiftçisinin tüm

tar›msal ekipman ihtiyaçlar›-

n› karfl›lamaya yönelik New

Holland markal› ürün gam›

ile 11 May›s’ta Trakya ile bafl-

layan New Holland Kervan›

gösterileri, 2 Haziran’da An-

kara’da sona erdi. Bursa, Ma-

nisa, Denizli, Isparta, Mersin,

fianl›urfa, Erzurum ve To-

kat’ta gerçeklefltirilen New

Holland Kervan› gösterilerin-

de, cirit oyunlar›n›n yan› s›ra

Türkiye’de ilk kez gerçekle-

fltirilen traktör flovlar› yap›ld›.

24 günde toplam 6 bin kilo-

metre yol kat eden ve 10 ay-

r› bölgede stadyumlarda ger-

çekleflen dev prodüksiyonu

tiyatro sanatç›s› Yalç›n Men-

tefl sundu.

Tan› Pazarlama ve ‹leti-

flim geçti¤imiz ay “bire bir

pazarlama” kavram›n›n ya-

rat›c›s› Don Peppers’›n ka-

t›l›m›yla bir konferans dü-

zenledi. Tan› Pazarlama ve

‹letiflim’in üye iflyerlerine ve

ifl ortaklar›na yönelik olarak

düzenledi¤i konferans›n aç›-

l›fl konuflmas›n› Tan› Genel

Müdürü Tu¤rul Fad›ll›o¤-

lu yapt›. Dijital pazarlama

platformu Paro’nun; tüketi-

cilerle üretim ve perakende

sektöründeki flirketleri “ayn›

platformda buluflturan ve

al›flverifl biçimlerini farkl›-

laflt›ran” bir sistem oldu¤u-

nu söyleyen Fad›ll›o¤lu’nun

ard›ndan, Don Peppers,

“Return on Customer” bafl-

l›kl› bir sunum yapt›. Sunu-

munda bir kurumun de¤eri-

nin müflterilerinin de¤eri ile

do¤rudan iliflkili oldu¤unu

vurgulayan Peppers, müflte-

riden de¤er sa¤layabilmek

ve müflteri ba¤l›l›¤› yarata-

bilmek için, öncelikle kuru-

mun müflteriye de¤er verdi-

¤ini göstermesi gerekti¤ini

dile getirdi. Don Peppers,

tüm bu yat›r›mlar›n flirkete

gerçek anlamda ne kadar

de¤er katt›¤› yolundaki öl-

çümlemenin ise “Return on

Customer” hesaplamas› ile

yap›labilece¤ini belirtti. 

Müflteri iliflkilerinin yaratt›¤›

finansal faydalar konusun-

da da bilgiler veren Pep-

pers, baflar›l› bir kurumun

baflar›l› bir müflteri iliflkileri

yönetimi ile do¤up büyü-

yebilece¤ini vurgulad› ve

“müflteri ile iliflkiye geçmek

için öncelikle müflterileri

tan›y›p, birbirinden ayr›flt›r-

mak, bu müflterilere sunu-

lan ürün ve hizmetleri kifli-

sellefltirmek gerekmekte-

dir” dedi.

New Holland Kervan›’n›n
‹lk Dura¤› Trakya

Tan›’dan
Don Peppers
Konferans›

Döktafl Manisa Tesisleri’nde

çal›flanlar›n çocuklar› için

düzenlenen ve geleneksel

hale gelen ‹zmir gezisine 

90 çocuk kat›ld›. Gezide

çocuklar ‹zmir Karfl›yaka

Ziya Gökalp Kültür

Merkezi’nde bir tiyatro

oyunu izlediler. Tiyatrodan

sonra vapur ile geçilen

Konak’taki tarihi saat kulesi

ile Hasan Tahsin an›t›

gezildi ve çocuklara tarihi

bilgiler verildi.

Döktafl’ta Geleneksel 
‹zmir Gezisi

Don Peppers (solda) ve Tan› Genel Müdürü Tu¤rul Fad›ll›o¤lu.



DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT

Ülkemizde do¤algaz›n yay-

g›nlaflt›r›lmas› projesi kapsa-

m›nda 2004’te çok say›da ilin

do¤algaz kullan›m›na geçme-

si bekleniyor. Bu illerin ba-

fl›nda gelen Kayseri’de at›l›m-

lar›n› sürdüren DemirDö-

küm, yeni Showroom’unun

aç›l›fl›n› 10 May›s tarihinde

Kayseri mülki idaresi ve Kay-

serililerin yo¤un kat›l›m›yla

gerçeklefltirdi. Aç›l›fl kurdele-

sini Kayseri Valisi ve

Büyükflehir Belediye

Baflkan› ile birlikte

kesen DemirDöküm

Genel Müdürü Melih

Bat›l›, Kayseri’de do-

¤al gaz›n bir y›l gibi

k›sa bir sürede yay-

g›nlaflmas›n›n beklendi¤ini

söyledi. DemirDöküm, 100

metrekarelik showroomu, 30

metrekarelik e¤itim salonu,

irtibat bürosu ve sürekli gö-

rev yapacak mühendisleri ile

Kayseri’de do¤algaz kullan›-

m›n›n yayg›nlaflmas› sürecin-

de tüketiciye daha yak›n ol-

may›, beklenti ve ihtiyaçlar›na

uygun ürün ve hizmet suna-

bilmeyi hedefliyor.

DemirDöküm Kayseri’de Yenilendi

‹thal mutfak sektörünün Tür-

kiye’deki önde gelen temsilci-

si DemirDöküm Alno Mut-

fak, Ba¤dat Caddesi Bostan-

c›’da yeni ma¤azas›n› açt›.

Çok say›da davetlinin kat›ld›-

¤›  aç›l›fl töreninde kurdeleyi

DemirDöküm Genel Müdürü

Melih Bat›l› kesti. Melih Ba-

t›l› yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›n-

da, çok yak›nda fiiflli 1000a

Dekorasyon Merkezi’nde ve

Bursa’da da yeni ma¤azalar›-

n›n aç›laca¤›n› ve DemirDö-

küm Alno Mutfak’›n gelecek

aylarda bayilik a¤›n› daha da

geniflletmeyi planlad›klar›n›

belirtti.

DemirDöküm Alno Mutfak

ma¤azas›nda sergilenen mut-

faklar aras›nda, farkl› zevkle-

re yönelik renk ve model se-

çenekleri mevcut. Ayr›ca

müflterilerine zengin bir ürün

çeflitlili¤i sunan DemirDö-

küm Alno Mutfak ma¤azala-

r›nda, kullan›lan modüler sis-

tem sayesinde de¤iflik me-

kânlara uygun ölçülerde her

türlü mutfak tasar›m› ve mon-

taj› da yap›labiliyor.

Alno 
Mutfak 
Bostanc›’da6-9 May›s 2004 tarihleri ara-

s›nda ‹stanbul/Yeflilköy CNR

Expo Center’da gerçeklefltiri-

len Uluslararas› Is›tma-So-

¤utma Teknolojileri ISK-

SODEX 2004 Fuar›’na De-

mirDöküm de 400 m2’lik

stand› ile kat›ld›. 35’ten fazla

ülkeden yaklafl›k 75 bin pro-

fesyoneli a¤›rlayan fuarda De-

mirDöküm, yeni ürünlerini de

kapsayan genifl ürün gam›n›

Yedinci salondaki stand›nda

sergiledi. DemirDöküm’ün

ürünleri, ISK-SODEX 2004’te

de müflteri ve ziyaretçilerin

büyük ilgisini toplad›. Demir-

Döküm Genel Müdürü Melih

Bat›l›, önemli ba¤lant›lar ya-

p›ld›¤›n›, birçok müflteri ile

görüflmelerin sürdü¤ünü be-

lirtti. Fuar›n baflar›s›yla ilgili

de¤erlendirmelerde bulunan

Bat›l›, DemirDöküm’ün 38 ül-

keye ihracat yapt›¤›n› da ha-

t›rlatt›. Teknoloji gücüne da-

yal› büyüme ve geliflme pren-

sibine paralel olarak Avru-

pa’n›n üretim merkezi olmay›

hedeflediklerini belirten Bat›-

l›, DemirDöküm’ün yurtiçi

pazara hakim oldu¤unu ve

bu noktaya da çok yo¤un ça-

l›flma ve yat›r›mlar›n sonu-

cunda ulafl›ld›¤›n› vurgulad›.  

DemirDöküm 
Muder 2004 Fuar›’nda
Mutfak sektörünün önde ge-

len isimlerinden DemirDö-

küm Alno Mutfak, 6 -11 Ni-

san 2004 tarihleri aras›nda

Tüyap Beylikdüzü’nde dü-

zenlenen Muder 2004 Fu-

ar›’na kat›ld›. DemirDöküm

Alno Mutfak’›n yeni modelle-

rinin yer ald›¤› fuarda, mo-

dern tarz mutfaklardan Al-

nostar-pro, Alnochic, Alno-

top ve ahflap kapak olarak da

Alnoclou sergilendi. Country

tarz mutfaklarda ise Alnoterm

modeli de¤iflik tasar›m›yla ka-

t›l›mc›lar›n ilgisini çekti. Ayr›-

ca DemirDöküm Alno’nun

yeni konsepti olan Pictureline

serisi de farkl› çizgisiyle dik-

kat çekti. Pictureline mutfak-

lar›n bir özelli¤ide, müflteri ta-

raf›ndan seçilen bir resmin

mutfak dolaplar› üzerine uy-

gulanabiliyor olmas›. Çeflitli

resim alternatifleri aras›nda

hayvanlar, do¤a foto¤raflar›,

kayak yapan bir sporcu gibi

farkl› alanlardan görseller bu-

lunuyor.

DemirDöküm
ISK-SODEX Fuar›’nda Fark Yaratt›



DemirDöküm Tasar›m
Ödülleri Verildi

‹zocam’›n bu y›l dördüncü-

sünü düzenledi¤i “Üniversi-

teleraras› Yal›t›m Yar›flmas›”

sonuçland›. Yar›flmada Ko-

caeli Üniversitesi birinci,

Atatürk Üniversitesi ikinci,

Sakarya Üniversitesi de

üçüncü oldu. Bu y›l “Mine-

ral Yünlerde Yal›t›m” olarak

belirlenen konuda baflar›l›

projesi ve final etab›ndaki

performans›yla birinci seçi-

len Kocaeli Üniversitesi eki-

bi ve sorumlu ö¤retim üye-

sine ödül olarak birer di-

züstü bilgisayar verildi. ‹zo-

cam Genel Müdürü Arif

Nuri Bulut, final toplant›-

s›nda yapt›¤› aç›klamada

gelece¤in mimar ve mü-

hendislerini, do¤ru yal›t›m

ürünlerini kullanmalar› ko-

nusunda bilinçlendirmeyi

sosyal bir sorumluluk ola-

rak gördüklerini belirtti. Bu

sene yar›flma konusunu be-

lirlerken ›s› yal›t›m›n›n yan›

s›ra ses ve yang›n yal›t›m›na

da dikkat çektiklerini belir-

ten Bulut, daha sa¤l›kl›,

konforlu ve emniyetli bir

yaflam için ses ve yang›n

yal›t›m›nda mineral yünle-

rin önemini aktard›.

DemirDöküm’ün 50. y›l

kutlamalar› kapsam›nda Mi-

mar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi iflbirli¤iyle dü-

zenlenen “Do¤algaz ve Ev

Yaflam›nda Is› Araçlar› ‹çin

Yeni Tasar›mlar” yar›flmas›n-

da dereceye giren projelerin

sahipleri törenle ödüllerini al-

d›lar. Mimar Sinan Güzel Sa-

natlar Üniversitesi’nde dü-

zenlenen törende konuflan

DemirDöküm Genel Müdürü

Melih Bat›l›, global-vizyoner

bir flirket olmak için, teknolo-

ji ve marka gücünü art›rarak,

bir disiplin olan süreklili¤i ve

de¤iflimi yönetebilme beceri-

sine sahip olunmas› gerekti-

¤ini belirtti. ‹ki kategoride

düzenlenen yar›flman›n birin-

ci kategorisinde “Profesyonel

Endüstri Tasar›mc›lar›”, ikin-

cisinde ise “Endüstri Tasar›m›

Ö¤rencileri”nin projeleri ya-

r›flt›. Her iki kategoride top-

lam 14 proje ödüle lay›k gö-

rüldü. “Profesyonel Endüstri

Tasar›mc›lar›” kategorisinde

birincilik ödülünü Selim Ak-

su al›rken, “Endüstri Tasar›m›

Ö¤rencileri” kategorisinde ise

Tamer Nak›flç› birincilik

ödülünü ald›.

‹zocam IV. Yal›t›m 
Yar›flmas› Sonuçland›

Bayramlar›na günlerce haz›r-

land›lar, gösterilerini çabucak

tükettiler. Haklar›n› vermek

gerekirse çok da baflar›l›yd›-

lar. Bu perdenin görünen yü-

züydü. Görünmeyen yüzün-

deyse perdenin; gece gündüz

çift vardiya çal›fl›p dekor, pro-

va, dikifl yap›p son gösteriye

kadar heyecanla bir aksilik

olmamas›na çal›flan yedi ö¤-

retmen, dört stajyer ö¤renci,

dört yard›mc› teyze ve kos-

tümlerin peflinde koflturan,

provalar› aksamas›n diye, var-

diya ç›k›fllar›nda uykusuz ve

yorgun çocuklar›n› bekleyen

anneler, 60 canavar›n ba¤r›fl-

malar› eflli¤inde onlara teknik

destek ve disiplin sa¤layan

Yaflar A¤abeyleri vard›. So-

nuç olarak, sadece 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayram›’n›n anlam› ve önemi

de¤ildi ö¤renilen.  

Toplum karfl›s›na, hem de hiç

tan›mad›¤› bir grubun önüne

ç›kabilmek, kendini, çal›flma-

lar›n› gösterebilmekti önemli

olan. Güven duymakt› kendi-

ne. Alk›fllar, sevdiklerinin gö-

zünden onlara yans›yan ›fl›k,

baflar›yd› ö¤renilen.

Ve bizleri, milattan önce o

yafllarda olan bizleri güldür-

düler, flafl›rtt›lar, heyecanlan-

d›rd›lar. 

Teflekkür ederiz.

Beko Elektronik Çocuk Evi’nde 23 Nisan Coflkusu



sekt�re lTÜKET‹M VE TUR‹ZM

Divan Palmira, lezzetli ye-

mek çeflitlerinin yan› s›ra ke-

yif ve e¤lencenin doru¤a t›r-

mand›¤› Divan Palmira Ba-

r›’yla bu yaz›n vazgeçilmezi

olacak.

Özenle haz›rlanan mönüler;

flefin ve Divan çizgisinin kla-

sik özelliklerinin harmanlan-

mas› ile Ege, Akdeniz ve ‹tal-

yan altyap›s›nda zenginleflti-

rildi. Hem klasik tatlar› hem

de farkl› yemekleri sunan Di-

van Palmira, Ege ve Akdeniz

yeflillikleriyle deniz mahsul-

lerine a¤›rl›k verirken, 12.00-

18.00 saatleri aras›nda spag-

hetti, tagliatelle, penne, sus-

hi, et ve bal›k çeflitleri ile bir-

likte yöresel çökertme keba-

b›n› da sunuyor. Minik ziya-

retçilerini de unutmayan Di-

van Bodrum Palmira, onlara

da e¤lenceli ve sa¤l›kl› farkl›

bir mönü oluflturdu. Divan

Palmira’da akflam mönüsü-

nün favorileri ise zenginleflti-

rilmifl meze çeflitleri. Is›rgan

salatas›, zeytinya¤l› körpe en-

ginar, kabak çiçe¤i dolmas›,

ebegümeci, mamzana gibi

seçeneklerin aras›nda tercih

yapmak oldukça güç olmas›-

na ra¤men, Ege ve Akdeniz’e

özgü radika, turp otu, hardal

otu, çibez, deniz börülcesi gi-

bi birbirinden leziz ve sa¤l›k-

l› otlar› tadanlar, do¤aya bir

kez daha flükrediyor.

Güneflin içimizi ›s›tmaya bafl-

lad›¤› flu günlerde Divan

Pub ve Brasserie’lerin yaz-

l›k mekânlar› ‹stanbullu Di-

van severlerin en gözde yer-

leri. Yenilenmifl dekorasyo-

nuyla Erenköy Divan Pub,

bu yaz Erenköy’ün en s›k

mola verilen lezzet dura¤›. 

Erenköy Divan Pub’a özel

formülle haz›rlanm›fl; meflhur

piliç ›zgara, et schnit-

zel, somon füme ve

pub salatan›n tad›n›

Ba¤dat Caddesi’nin

c›v›l c›v›l ortam›nda

yememek olmaz. Ka-

lam›fl Marina Brasse-

rie’nin benzersiz man-

zaras› ise; günün stre-

sinden uzaklaflmak,

denize karfl› içkisini yudum-

lamak isteyenlerin u¤rak me-

kân›. 

08.00-01.30 saatleri aras›nda

hizmet veren Kalam›fl Divan

Brasserie’de, 01:30’a kadar

Latin ve nostaljik yabanc›

müziklerden oluflan DJ mü-

zi¤iyle e¤lencenin ve yaz ak-

flamlar›n›n tad›n› ç›karmak

art›k daha zevkli.

Divan Bodrum Palmira’da
Muhteflem Bir Yaz

Koç ‹lkö¤retim Okulu

ö¤rencileri Divan Ümrani-

ye Üretim Tesisleri’nde ke-

yifli bir gün geçirdiler. ‹lk

üretim aflamas›ndan baflla-

y›p, sat›fla kadar uzanan

Divan ürünlerinin yolculu-

¤unu miniklere, bire bir

uygulamal› olarak gösteren

Divan yetkilileri, çocukla-

r›n her sorusunu yan›tlad›.

Pasta ve kurabiyelerin ha-

z›rlan›fl›n› izleyen ö¤renci-

ler, keyifli saatlerin sonun-

da hem pasta yapmay›

hem de Divan’›n hijyen ve

güvenirlili¤inin kayna¤›n›

ö¤rendiler. Birbirinden le-

ziz pasta ve çikolatalar› yi-

yen çocuklar, Divan yetki-

lilerine farkl› bir gün geçir-

menin sevincini yaflad›lar.

Çocuklar
Divan’dayd›

Türkiye’de da¤›t›m ve

pazarlamas› Tat

taraf›ndan yap›lan

Capri-Sun, Ulusal

Egemelik ve Çocuk

Bayram› dolay›s›yla

fiiflli Cumhuriyet Park›,

Mydonose Showland

ve Tatilya’da

gerçeklefltirilen

kutlamalarda binlerce

çocukla bir araya geldi.

Cumhuriyet Park›’nda

gerçekleflen flenlikte

ücretsiz Capri-Sun

da¤›t›m› yap›ld›. 

fienlik kapsam›ndaki

resim yar›flmas›nda

birbirinden güzel

resimlerle yeteneklerini

gösterme flans›n›

yakalayan çocuklardan

dereceye girenler,

Capri-Sun tiflörtleri ile

ödüllendirildi. 

Çocuklar Tatilya’da 

ve Mydonose

Showland’de

düzenlenen

etkinliklerde de tad›n›

ve c›v›l c›v›l renklerini

çok sevdikleri 

Capri-Sun’›n 

stand›na yo¤un 

ilgi gösterdi.

Capri-
Sun’dan
23 Nisan

Yaz›n Tad›n› 
Divan Pub’larda 
Ç›kar›n



Akdeniz’in vazgeçilmez “beyaz”› makarnay›

tan›tmak amac›yla AMK (Akdeniz Mutfa¤›

Konservatuar›) taraf›ndan düzenlenen özel

gece BÜMED (Bo¤aziçi Üniversitesi Me-

zunlar Derne¤i) Burç Lokali’nde gerçeklefl-

tirildi. 

Ev sahipli¤ini AMK ve Pastavilla’n›n üstlen-

di¤i, “Akdeniz’de Üç Renk: Beyaz” gecesi-

ne kat›lanlar, Akdeniz kültürünün vazgeçil-

mez tad› makarnayla yak›ndan tan›flma f›r-

sat›n› buldular. AMK ve Pastavilla yetkilile-

ri, makarnan›n genifl dünyas› hakk›nda, il-

ginç ve keyifli birçok bilgiyi de konuklarla

paylaflt›lar. Geceye kat›lanlar›n bu¤day›n

geçmifl uygarl›klarda kullan›m biçimleri,

makarnan›n tarihçesi ve sa¤l›k aç›s›ndan

önemi ile ilgili bilgiler aktar›ld›. 

“Akdeniz’de üç renk” çal›flmas›n›n ilki “Ye-

flil” temas›nda gerçeklefltirilmiflti. Zeytinya¤›

ile ilgili bilgilerin aktar›ld›¤› ve muhteflem

zeytinya¤l› yemeklerin tan›t›ld›¤› bu gece-

nin ard›ndan serinin ikincisi “Akdeniz’de üç

renk: Beyaz” temas›nda düzenlendi. Akde-

niz’de üç renk serisi önümüzdeki günlerde

“k›rm›z›” ile devam edecek.

Akdeniz’de Üç Renk: Beyaz

Konya’n›n Selçuklu ilçesin-

de çöken Zümrüt Apartma-

n›’n›n enkaz›ndan 157 saat

sonra sa¤ olarak kurtar›lan

24 yafl›ndaki kimya ö¤ret-

meni Yasemin Yaprak-

ç›’y› “Y›l›n Annesi” seçen

Koç Allianz, Yaprakç›’y›

Bireysel Emeklilik Siste-

mi’ne dahil etti. Koç Allianz

Hayat ve Emeklilik Genel

Müdürü M. Kemal Olgaç,

Yasemin Yaprakç›’y› tedavi-

sinin sürdü¤ü Ankara’da zi-

yaret etti. Olgaç, “Yasemin

Yaprakç›, enkaz alt›ndan

mucizevi bir flekilde kurtu-

larak bir anlamda ikinci ha-

yat›na bafllad›. Biz de onun

ve ailesinin bu yeni yaflam›-

na Koç Allianz olarak bir

katk›da bulunmak istedik”

dedi. Yasemin Yaprakç› da,

“24 yafl›nda ‘Y›l›n Annesi’

seçilmekten ve gelece¤inin

Koç Allianz taraf›ndan gü-

vence alt›na al›nmas›ndan

büyük mutluluk duydu¤u-

nu” belirterek Koç Allianz’a

teflekkür etti.

Koç Allianz “Y›l›n Annesi”ni Seçti

F‹NANS

Rambutya LLP-Ramstore,

Kazakistan’›n reklam alan›n-

da her y›l düzenlenen “Gü-

müfl Yay”/“Brand of the

Year 2004” ulusal ödüllerin-

de “En ‹yi Al›flverifl Merkezi

ve Süpermarket” dal›nda

ödüle lay›k görüldü. Ödül-

lendirme ve gösterim progra-

m›, 15 May›s’ta “Regent An-

kara Oteli” balo salonunda

gerçekleflti ve ödülü, flirketi

temsilen Ramstore Pazarlama

Müdürü K›vanç Alt›nöz

teslim ald›. 

Kazakistan ifl dünyas›nda ba-

flar›l› marka ve yönetimlerin

ödüllendirilerek reklam kali-

tesinin yükseltilmesi ve etkili

pazarlama çal›flmalar›n›n tefl-

vik edilmesini amaçlayan ya-

r›flma, bu y›l reklam ve pa-

zarlama dal›nda baflar›l› ve

örnek projeleri ödüllendirdi.

Dünyan›n önde gelen rek-

lam festivali EPICA’ya (Euro-

pean Premier Creative

Awards) bugüne kadar 60

ülkeden 4 bine yak›n çal›flma

ödüllendirilirken, bu festival

kadar tan›n›rl›¤› olan “Brand

of the Year” yar›smas› da,

Orta Asya’da gerçeklefltrilen

reklam dal›ndaki tek yar›fl-

ma. Her y›l düzenlenen

“Brand of the Year” yar›flma-

s›nda Pazarlama ve Reklam

dal›nda ‘Silver Spring’ “Se-

rebryanaya Prujina” (Gümüfl

Yay) ulusal ödülü kazanan

adaylara verilmektedir. 

Kazakistan’da
Ramstore’a 
“En ‹yi
Al›flverifl
Merkezi”
Ödülü Verildi 


