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Aygaz, Tam Gaz ‹leri
Ülkemizin onuncu büyük sanayi flirketi olan
ve LPG sektöründe %35 pazar pay› ile aç›k
ara liderli¤ini sürdüren Aygaz, geçti¤imiz
günlerde yapt›¤› bir toplant›yla marka kimli¤ini yeniden tan›mlayarak önemli bir at›l›m
bafllatt›. Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali
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Neyzi’nin alt›n› çizdi¤i konu, günümüzde
belki de ticaret hayat›n›n en önemli unsuru:
“Asl›nda önemli olan tüketici ile olan iliflki.
Bu iliflkinin daha da iyileflmesi, tüketiciye, bayiye daha da yak›nlafl›lmas› çok önemli.”

e-dönüflüm Projeleri Devam Ediyor
Koç Holding Finansman Grubu, Koç Toplulu¤u’nun en genifl e-dönüflüm projelerinden
biri olacak “e-Risk” projesini y›l sonunda devreye almay› hedefliyor. 57 kat›l›mc› flirketten
120 kiflilik bir ekiple gerçeklefltirilecek olan
proje, her fleyden önce bir Koç Holding de¤il, Koç Toplulu¤u projesi olma özelli¤ini tafl›yor. Bu sistemle ilgili ayr›nt›l› bilgileri sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.

ABD’de Bir Kez Daha Bush
Amerika Birleflik Devletleri’nde baflkanl›k seçimleri k›sa bir süre önce tamamland›. Baflkan George W. Bush, görevini bir dönem
daha sürdürecek. Bu seçim dünya ve ülkemiz için çok önemliydi. Son dönemde uluslararas› alanda ortaya ç›kan dengeler göz
önüne al›nd›¤›nda, ABD ile iliflkilerimizin
olumlu yönde devam etmesini umut ediyoruz. Umar›z bu yeni dönemde bölgemiz bir
kez daha savafllar ve çekiflmelerle kar›fl›kl›¤a
sürüklenmez.
fieker Bayram›’na k›sa bir süre kald›. Ülkemizin gündeminde son derece önemli konular›n yer ald›¤› bu bayram›n tüm Toplulu¤umuz fertlerine ve ülkemize huzur, baflar› ve
mutluluk getirmesini diliyorum.
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elimenin tam anlam›yla art›k tüm ülkede nefesler tutuldu. Bütün Türkiye
17 Aral›k’› bekliyor. Bu tarihte al›nacak olumlu bir karar y›llard›r süren Avrupa
Birli¤i rüyas›n›n gerçekleflmesi yönünde çok
güçlü bir ad›m anlam›na gelecek. Bugüne
dek önemli geliflmelerin hayata geçirildi¤i ülkemizde, müzakere sürecinin bafllamas›yla
birlikte pek çok önemli ad›m daha at›lacak.
Birkaç say›d›r Avrupa Birli¤i ile ilgili, önemli
isimlerin söyleflilerine yer veriyorduk. Bu say›m›zda da konuyla ilgili iki söyleflimiz var.
‹lk söyleflimizi Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol ile gerçeklefltirdik. Erol,
AB sürecinin hukuk alan›ndaki geliflmeleri
nas›l etkiledi¤ini anlat›rken AB konusunda
uzman hukukçulara duyulan ihtiyac›n alt›n›
çiziyor. Avrupa Birli¤i Hukuk Müflavirli¤i’ni
bünyesinde bar›nd›ran Koç Toplulu¤u bu konuda büyük yol kat etmenin ve öncü olman›n avantajlar›n› yafl›yor.
Avrupa Birli¤i konusunda ikinci konu¤umuz
ise deneyimli gazeteci ve Avrupa Birli¤i ‹letiflim Grubu (AB‹G) Baflkan› Ahmet Sever.
Uzun y›llar yurtd›fl›nda gazetecilik yapan Sever’in son dönemdeki geliflmeler ›fl›¤›nda ortaya koydu¤u tablo, pek çok aç›dan önem tafl›yor. Sever, ülkemizin kat etti¤i yolun çok
olumlu oldu¤unu söylüyor ve ekliyor: “‹ki, üç
y›l önceki Türkiye, bugünküyle ayn› de¤il.”
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Koç Holding Hukuk Baflmüflaviri Dr. Kemal Erol:

“AB Hukuku ‹çin
Uzmana ‹htiyaç Var”
Avrupa Birli¤i’nin yaflam›m›z› her alanda etkiledi¤i bugünlerde, belki de en
önemli de¤iflimler hukuk alan›nda yaflan›yor. AB öncesi ve sonras› ortaya ç›kacak
geliflmelerin Türk hukuk sistemini nas›l de¤ifltirece¤ini Koç Holding Hukuk
Baflmüflaviri, eski Yarg›tay ‹kinci Baflkan› Dr. Kemal Erol ile konufltuk

A

AB ile müzakere sürecine gelinene dek geçen süreçte özellikle hukuksal alanda ne
gibi de¤ifliklikler oldu?
Bu sürece gelinceye dek Türk hukuk hayat›nda pek çok önemli kanunda de¤ifliklik yap›ld›. Bunlar›n bafl›nda Anayasa
geliyor. Ayr›ca Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu gibi temel
kanunlardan bafllayarak, Dernekler Kanunu, Vak›flar Kanunu gibi pek çok kanun de¤ifltirildi. Bunlar› genel çerçevede
ifade ediyorum. Fikri haklar alan›nda yap›lan de¤ifliklikleri de söyleyebiliriz.
Gümrük Birli¤i AB ile gümrüksüz ve serbest mal ticaretini içerdi¤inden, bizim ülkemizde üretilen bir mal›n Avrupa s›n›rlar›na rahatl›kla girebilmesi için o mal›n
kendi standartlar›na uygun oldu¤u konusunda bir güvence verilmifl olmas› gerekiyor; bu da bizim ülkemizdeki üretim ve
kalite standartlar›n›n denetim mekanizmas›n›n Avrupa standartlar›nda olmas›n›
gerektiriyor. Türk Standartlar› Enstitüsü
Kurumu’nun da üzerinde ba¤›ms›z bir
Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK)
kuruluflunu öngören kanunu kabul ettik.
Bundan sonra standartlardaki uyum sa¤land› ve hâlâ da devam ediyor. Üretimle
ve çal›flma flartlar›yla da ilgili olarak birtak›m ifl kanunu de¤ifliklikleri yap›ld›. ‹fl
güvencesi sa¤land›. Ayr›ca kamu kurumlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›n› da bu
arada söyleyebiliriz. Ama henüz Avrupa
normlar›na ulafl›labildi¤ini söylemek için
çok erken bu yolda önemli ad›mlar at›l›yor. Avrupa Birli¤i’nin en önemli konula-

r›ndan birisi tar›m ürünleriyle ilgili oland›.
Tar›m üreticisine yap›lan teflviklerin Avrupa normlar›na uygun bir hale getirilmesi, bir anlamda hem Avrupa Birli¤i hem
de IMF’nin yapaca¤› yard›m›n bir ön koflulu haline getirildi. Finansman ve serKoç Holding Hukuk
Baflmüflaviri Dr. Kemal
Erol: “Avrupa Birli¤i
mevzuat›n›n ülkemize
kazand›r›lmas› ve
ülkemiz koflullar›na
uygun bir flekilde
adaptasyonu çok büyük
uzmanl›k gerektiriyor.”

maye piyasalar› konusunda da baz› sektörlerin yeniden düzenlenmesi için ba¤›ms›z idari otoriteler kuruldu. Baz› alanlar özellikle bankac›l›k sektörü ve sigorta
sektörü Avrupa Birli¤i normlar›na uygun
hale getirildi.

Türk hukuk sistemi bahsetti¤iniz de¤iflimlere ne kadar haz›r?
Aç›kça söylemek gerekirse öncelikle insan›m›zdan bafllamak laz›m. Yap›lan son
de¤ifliklikler de gösterdi ki Türk insan›
yeni geliflmelere son derece aç›k. Yenilikler Türk insan›n›n gerçekten hakk›ym›fl, bu y›llarca ihmal edilen bir fleydi.
Ben bu süreçte, Türk insan›n›n ve Türk
tüketicisinin bu geliflmelerden olumlu etkilenece¤ini ve bu reformlar aktif olarak
kat›laca¤›n› düflünüyorum. Buna ilaveten, TÜS‹AD gibi Avrupa Birli¤i konusun-

da çal›flan pek çok sivil toplum kuruluflu,
Türkiye’nin gelece¤inin Avrupa Birli¤i
mevzuat›na uyumda yatt›¤› konusunda
bilinçli bir tercih yapm›flt›r.
Bu de¤ifliklikler Koç Toplulu¤u’nun ticari
hayat›n› nas›l etkileyecek?
Etkiledi bile... Fark›ndaysan›z, Migros’taki
g›da maddeleri üzerindeki etiketleme
standartlar›ndan tutun tüketicinin haklar›na kadar, tüketici flikâyetlerinden tutun
finans sektöründe bireysel emeklili¤e kadar bizim tüm yelpaze içerisinde Avrupa
standartlar›na uygun hizmetler verdi¤imizi biliyorsunuz. Bu iki tarafl› bir etkileflim.
Hem mevzuattaki de¤ifliklikleri biz Avrupa normlar›nda olmas› yönünde etkilemeye çal›fl›yoruz, hem de biz bu de¤iflikliklerden yararlanarak bir tak›m yeni pazarlar ve yeni standartlarda hizmetler verme imkân›na kavufluyoruz. Bu bak›mdan
Koç Toplulu¤u, ilk ve bu konuda bilinçli
olman›n avantaj›n› yafl›yor, diye düflünüyorum. Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyum
sa¤larken uygun f›rsatlar›n bizim taraf›m›zdan biliniyor olmas›n›n avantajlar›
dikkate al›nmal›d›r. Bu bilinç, “tüketiciye
en yak›n topluluk” olman›n getirdi¤i sorumluluk içerisinde tüketiciye sundu¤umuz hizmetlerin Avrupa standartlar›nda

olmas› bak›m›ndan da amac›m›za hizmet
etmeye yard›m edecektir.
Uzman biri olarak, daha önce üye olan ülkelerde bu de¤iflim süreçlerinde ne tür zorluklar yafland›¤›n› ö¤renebilir miyiz?
Aç›kças›, Avrupa Birli¤i mevzuat›n› hazmetme konusunda toplumun haz›r olmad›¤› ülkelerde sorunlar›n yafland›¤›n›
gördük. Bizim toplumumuz buna haz›r,
firmalar da bir ölçüde buna haz›rlar.
Özellikle liberal ekonomik modeli daha
yeni tan›yan Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan gibi birtak›m ülkelerde zorluklar yafland›. Biz, 1980 sonras› tam uygulamaya bafllad›¤›m›z liberal ekonomimizin yan› s›ra, Avrupa Birli¤i ile
1963’ten bu yana çok uzun uzun bir süreç yaflad›¤›m›z için bu zorluklarla karfl›laflmad›k. Ayr›ca, Gümrük Birli¤i’ne geçifl aflamalar›nda yaflanan haz›rl›klar haz›m sürecini kolaylaflt›rd›. Türkiye’deki
h›zl› nüfus art›fl›, ekonomik parametrelerdeki baz› standartlara uymayan geliflmeler daha önceki zorluklar›m›zd›. Ama
son ekonomik geliflmeler bunlar›n da
afl›lmas›n› mümkün k›lacakt›r. Yeter ki
zihniyet ve fikir olarak Avrupa Birli¤i’nin
Türkiye’nin gelece¤i için önemli oldu¤u
konusunda hemfikir olal›m.
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Üyelikten sonra neler de¤iflecek?
Avrupa Birli¤i’nin kendisi de zaten yaflayan bir süreçtir. Bu dura¤an bir süreç de¤ildir. Tam üyelik müzakereleri bafllad›ktan sonra da yap›lmas› gereken daha çok
fley var. 100 bin sayfadan fazla bir Avrupa Birli¤i mevzuat›n›n varl›¤›n› düflünecek olursak, bunlar›n ülkemize kazand›r›lmas› ve ülkemiz koflullar›na uygun bir
flekilde adaptasyonu çok büyük uzmanl›k gerektirir. Avrupa Birli¤i hukuku maalesef ülkemiz üniversitelerinde henüz
zorunlu ders olarak okutulmuyor. Ama
memnuniyetle görüyorum ki günümüzdeki bu geliflmeler sayesinde ö¤rencilerimizin bu alana ilgisi giderek art›yor. Bu
çerçevede, Avrupa Birli¤i hukuku bilen
uzmanlara çok ihtiyac›m›z olacak. Koç
Holding olarak bu ihtiyac› çok erken belirledik ve bu çal›flmalar› yapmak yine lider olan Koç Holding’e nasip oldu. Avrupa Birli¤i Hukuk Müflavirli¤i’nin bünyesinde ayr›ca bir Avrupa Birli¤i Müflavirli¤i’nin kurulmufl olmas› san›r›m bunu gösteriyor. Gerek bu bölümdeki, gerekse flirketlerimizde bu alanda çal›flan arkadafllar›m›z baflar›l› çal›flmalar yap›yorlar, bu
konudaki geliflmeleri çok yak›ndan takip
ediyorlar. Avrupa Birli¤i mevzuat›n›n
adaptasyonu ve yürürlü¤e girmesinden
sonra da bu konuya paralel çal›flmalar
yap›lacak. Hükümetin uyum çal›flmalar›na daha aktif bir flekilde kat›l›yoruz. Onlar›n görmedikleri ihtiyaçlar› bile proaktif
bir yaklafl›mla belirleyerek, mevzuat›n
oluflturulmas›na da katk›da bulunuyoruz.
Bunu yaparken en büyük deste¤i TÜS‹AD, ‹KV gibi sivil toplum örgütlerinde
yer alan arkadafllar›m›zdan al›yoruz. Koç
Holding’in bu süreçte lay›k oldu¤u yeri
almas›n› ve süreci en iyi flekilde etkilenmesini amaçl›yoruz.

Avrupa Birli¤i ‹letiflim Grubu (AB‹G) Baflkan› Ahmet Sever:

“Müzakere Süreci
Yaflam›m›z›

A’dan Z’ye
y Etkileyecek”
y
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Geçti¤imiz say›lar›m›zda bafllad›¤›m›z AB konulu söyleflilerimizi bu say›da,
AB alan›nda en deneyimli gazetecilerden biri ve Avrupa Birli¤i ‹letiflim Grubu
(AB‹G) Baflkan› Ahmet Sever ile sürdürüyoruz. Sever ile, 17 Aral›k’a k›sa bir
süre kala süreç ve yaflanacaklarla ilgili konufltuk

Ö

Öncelikle herkesin kafas›n› meflgul eden soruyla bafllayal›m. 17
Aral›k’ta ne olacak?
17 Aral›k’ta bizim beklentimiz müzakerelerin bafllat›lma karar›n›n ç›kmas›d›r. Çünkü bunun geçmiflteki seyrine bakt›¤›m›z zaman 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin resmen adayl›k statüsü tan›nd›. Di¤er adaylarla ayn› kriterlerin geçerli olaca¤› bildirildi ve üyelik koflullar› Türkiye’nin önüne konuldu. Hükümet
ve devlet baflkanlar› taraf›ndan Türkiye’nin AB Komisyonu’nun
kriterlerini yerine getirdi¤i kanaatine var›l›r ve müzakerelere
bafllanmas› yönünde bir tavsiye karar› al›n›rsa, müzakerelerin
gecikmeksizin bafllat›lmas› karar› al›nacakt›r. AB Komisyonu geçen 6 Ekim’de kendisine verilen görev do¤rultusunda raporunu
haz›rlad› ve Konsey’e gönderdi. Bu raporda ne deniyor? “Evet,
Türkiye Kopenhag Kriterleri’ni karfl›lam›flt›r ve yerine getirmifltir.
Biz müzakerelere bafllanmas›n› tavsiye ediyoruz.” fiimdi art›k
son aflamaya gelindi. Son aflamada hükümet ve devlet baflkanlar› 17 Aral›k’ta toplanacaklar. AB Komisyonu’nun raporu do¤rultusunda müzakerelere gecikmeksizin bafllayacaklar. Bizim
beklentimiz bu yönde.
17 Aral›k’tan sonra Türkiye’yi nas›l bir süreç bekliyor?
17 Aral›k asl›nda tarihi bir dönemeç anlam›na geliyor. Çünkü
geçmiflte flunu kabul etmek gerekiyor: ‹ki taraf da birbirine karfl› flüpheci, kuflkucu ve güvensiz bir tutum içinde oldu. Helsinki
Zirvesi’nde bile Türkiye’ye adayl›k tan›n›rken AB Türkiye’nin bu
kriterleri yerine getirece¤ine pek ihtimal vermiyordu. Onun rahatl›¤›yla adayl›k statüsüne getirildi. Türk taraf›nda ise “ne yaparsak yapal›m bizi AB’ye almazlar karamsarl›¤›” hâkimdi. Karfl› tarafta bir rahatl›k ve bizde de bir kuflkucu yaklafl›m vard›. ‹lk
defa ifl ciddi bir noktaya geldi. Bir zihniyet de¤iflimi de filizlenmeye bafllad›. Art›k AB de “Türkiye galiba üye olacak”, bizim
kamuoyu da “galiba bizi üyeli¤e kabul edecekler” noktas›nda.
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Radikal bir zihniyet de¤iflimini yans›t›yor. Bu zihniyet de¤iflimine uygun olarak iki taraf da gerekli ad›mlar› atmak durumunda.
Elbette her fleyi AB’den beklemek do¤ru de¤il, bizim de kendi
içimizde bu ifle dört elle ve ciddi bir flekilde sar›larak gerekli
ad›mlar› atmam›z gerekiyor. Ne olacak? Bu uzun bir süreç ve bu
sürecin içinde A’dan Z’ye günlük yaflant›m›z› her anlamda etkileyen yans›malar olacak.

Bir yaz›n›zda “AB olmadan demokratikleflme sürecinde mesafe al›namazd›” diyorsunuz. Hakikaten AB’nin tüm bu süreçlerden
önce ve sonra faydalar› oldu de¤il mi?
Mutlaka. Türkiye’de meydana gelen olumlu geliflmeleri sadece AB’ye ba¤lamamak gerekir. Bu
do¤ru de¤il. ‹çeride siyasi bir irade ortaya ç›kt› ve bu irade reformlar›n yap›lmas›nda anahtar rol oynad›. fiunu da kabul
etmek gerekir ki AB perspektifi Türkiye’deki reform sürecinin daha kapsaml›
hale gelmesinde bir katalizör rolü oynad›. AB perspektifi bütün enerjimizi ve
dikkatimizi reformlar üzerine odaklamam›za vesile oldu. Ama bunu tek bafl›na
AB perspektifine ba¤lamak da do¤ru de¤il, çok önemli rolü oldu¤u kesin. Türkiye’de herkesin bu perspektifi tan›mas›n› ve sürece kanalize olmas›n› sa¤lad›.

Son dönemde tam üyeli¤in yan› s›ra daha
çok “imtiyazl› ortakl›k”tan söz edilmeye
baflland›. Mümkün mü böyle bir olas›l›k?
Kesinlikle mümkün de¤il. Bu imtiyazl›
ortakl›k asl›nda içi bofl bir durum. Bunu
önerenler, içini nas›l dolduracaklar›n› da
bilmiyor. Dillerine bir imtiyazl› ortakl›¤›
dolam›fllar; ne anlama geldi¤ini kendileri de bilmiyor. Çünkü zaten flu anda Türkiye ile AB aras›nda bir imtiyazl› ortakl›k
var. Mevcut durum bu. 1963 Ankara Anlaflmas› tam üyeli¤i öngören bir anlaflmayd›. Zaten bir ayr›cal›kl› iliflki söz konusu di¤er üçüncü ülkelere göre. Gümrük Birli¤i’ne geçildi, AB’nin baflka bir
ülkeyle böyle bir iliflkisi yok. Dolay›s›yla

flu andaki mevcut durum zaten ayr›cal›kl› ortakl›k.
Bundan sonraki aflama da kaç›n›lmaz
olarak “tam üyelik.” Türkiye’nin bunun
d›fl›nda bir fleyi kabul etmesi de mümkün de¤il. ‹mtiyazl› ortakl›¤› söyleyenlerin, kendileri bile pek fazla inanm›yorlar.
Daha çok iç politika nedenleriyle, bizim
adayl›¤›m›za karfl› olan kamuoyunun hofluna gitmek amac›yla ortaya at›lm›fl içi
bofl öneriler.
AB’nin, süreç içinde gerekirse hiç yapmad›¤› biçimde “müzakereleri kesme hakk›n›
sakl› tuttu¤u” biliniyor. Çekinceleri ne sizce toplulu¤un?
Asl›nda geçmiflte yaz›l› olmayan kurallar
olarak bunlar hep vard›. Bunu Türkiye
için yaz›l› hale getirdiler. Zaten müzakerelerin do¤as› gere¤i “görüflmeler kesinlikle tam üyelik fleklinde sonuçlanacakt›r” diye bir fley söz konusu olamaz. Di¤erleri için yaz›l› olmayan bir kural›n bizim için yaz›l› olmas› bizi rahats›z etti.
Bunu da çok fazla abartmamak gerekir.
Türkiye üyelik müzakerelerine bafllad›ktan sonra üzerine düflenleri bugüne kadar oldu¤u gibi kararl› bir flekilde yürütürse herhangi bir sorunla karfl›lafl›lmaz.
Türkiye, AB üyesi olunca AB’nin en kalabal›k ülkesi olacak. Bu durum Avrupal›lar›
korkutuyor mu sizce?
Korkutuyor tabii ki; AB üyeli¤ine karfl›
olanlar›n kulland›klar› argümanlardan bir
tanesi. Bugün 73 milyon olan nüfusun
10 sene sonra 80-90 hatta 100 milyonlara ç›kaca¤› iddia ediliyor. Bu do¤ru de¤il; çünkü Türkiye’nin nüfus art›fl h›z›
düfltü. Bugün korkutan fley yar›n kurtar›-

c› olabilir. Bugün negatif olarak alg›lanan nüfusumuzun gençli¤i ve kalabal›kl›¤› yar›n ümit verici olumlu bir duruma
dönüflebilir. Dünya
nüfusu yafllan›yor. 10
veya 20 sene sonra kesinlikle genç nüfusa ihtiyaç duyulacak; bunu zaten ileriyi görebilenler
ifade ediyorlar. Dolay›s›yla bugüne bak›p yar›n› flekillendirmek bana çok do¤ru gelmiyor aç›kças›. AB’de oy da¤›l›m›
yani milletvekili da¤›l›m› nüfusla belirlendi¤i için bu konuda bir kayg›lar› var.
Ama bunun da cevaplar› var asl›nda. Avrupa Parlamentosu’nda milletvekilleri
ulusal gruplar halinde oturmuyorlar. Siyasi e¤ilimlere göre da¤›l›yorlar. Yani bir
ulusal dayan›flmadan öte siyasi grup dayan›flmas› söz konusu.
Siz ayn› zamanda da AB‹G’in baflkanl›¤›n›
yap›yorsunuz. AB‹G’in faaliyetlerinden biraz bahseder misiniz?
Geride b›rakt›¤›m›z bir y›l içerisinde gerçekten çok yo¤un faaliyetlerde bulunduk. Bunlar›n bir k›sm› görünür ve kamuoyuna aç›klanabilir faaliyetler ama bir
k›sm›n› da görünmemesi gereken ve kamuoyuna aç›klanmamas› gereken faaliyetler olarak görmek gerekiyor. fiimdiye
kadar uygulanan yedirmeye veya içirmeye yönelik tan›t›m anlay›fl› yanl›fl bir yoldu. Biz art›k bunu b›rak›p yeni bir anlay›flla yola ç›kt›k. Bu da neydi? Sivil toplum. Sivil toplumun üzerinden tan›t›m faaliyeti yürütmek. Çünkü sivil toplum AB
içinde çok güçlü, yöneticilerin nefesini
ensesinde hissedece¤i bir güç. Dolay›s›yla bizde de sivil toplumun aktif bir flekilde devreye girmesi ve hükümeti de elefltirerek sesini duyurmas›, Avrupa’daki
benzerleri ile yüz yüze gelmesi, onlarla
ortak bir dili konuflmas›, çok önemli. Bu
bir y›ll›k süreç içinde üniversite ö¤rencileriyle, medya, sivil toplum örgütleri çok
aktif bir flekilde iflin içinde oldular. Hepsini candan kutluyorum çünkü çok canla baflla çal›flt›lar. Çünkü onlar›n karfl› tarafta kulland›klar› argümanlar bazen resmi bir dille kulan›lan argümanlardan çok
daha etkili, çok daha çarp›c› ve vurucu
oluyor. AB iliflkilerinin bir aya¤›n›n asl›nda sivil toplum olmas› gerekirken, hep o
ayak sakat oldu bizde. Resmi aya¤›n yan›na sivil toplum aya¤› da ilave oldu ve
çok sa¤l›kl› bir yürüyüfl bafllad›.
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Özellikle son dönemlerde Fransa’n›n Türkiye’ye karfl› bir önyarg›s› ve tepkisi var. Bu
süreci etkiler mi bu tepki?
Fransa’da tart›flmalar, rasyonel ve objektif çizgileri bazen afl›yor. Genelleme yapmak hiç do¤ru de¤il. Fransa’daki siyasi
partilerin, Yefliller d›fl›nda hemen hemen
hepsi Türkiye konusunda bölünmüfl durumda. Dolay›s›yla her görüflte insan›
bulmak mümkün. Ancak karfl› ç›kan veya Türkiye karfl›tl›¤›n›n bayraktarl›¤›n›
elinde tutan baz› politikac›lar›n kulland›klar› dil gerçekten Türkiye’yi yaralay›c›
boyutlara ulaflt›, bunu da kabul etmemiz
gerekiyor. Tabii ki biz bu noktada gerekli uyar›lar› yap›yoruz. Ama bu her fleyden
önce Fransa’n›n kendi iç sorunu.

AB’de oy da¤›l›m› yani
milletvekili da¤›l›m›
nüfusla belirlendi¤i için
Türkiye’nin nüfusu
konusunda bir kayg›lar› var.
Ama bunun da cevaplar› var
asl›nda. Avrupa
Parlamentosu’nda
milletvekilleri ulusal gruplar
halinde oturmuyorlar.
Siyasi e¤ilimlere göre
da¤›l›yorlar
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Otomotiv sektöründe
y›l›n ilk dokuz ayl›k
döneminde ihraç edilen
araç say›s› 376 bini
aflarak, 2003 y›l›ndaki
rekor düzeyi geride
b›rakt›. Ford Otosan,
dokuz ayl›k dönemde
en çok ihracat yapan
ikinci flirket oldu
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Otomotivde ‹hracat Rekoru

T

Türk otomotiv sektörü, bu y›l›n ilk dokuz ayl›k bölümünde ihracat rekoru k›rd›. Sektör, Ocak-Eylül dönemindeki 376
bin 85 adetlik motorlu araç ihracat›yla,
2003 sonunda ulafl›lan 359 bin 685 adetlik tarihi zirveyi aflt›. Otomotiv Sanayii
Derne¤i (OSD) verilerine göre, bu y›l›n
dokuz ayl›k döneminde, 2003 y›l›n›n tamam›ndan 16 bin 400 adet daha fazla
araç ihracat› yap›ld›. Ocak-Eylül dönemindeki art›fl ise geçen y›l›n ayn› dönemine oranla 120 bin 935 adet olarak belirlendi. 2003’ün dokuz ayl›k dönemindeki ihracat 255 bin 150 adet olarak gerçekleflmiflti. Ocak-Eylül döneminde toplam araç ihracat›ndaki art›fl, %47 olarak
belirlenirken, otomobil ihracat› yüzde

50 artarak 224 bin 661 adet oldu. Ticari
araçlar›n ihracat› ise %48 art›flla 143 bin
646 adede yükseldi. Traktör d›fl sat›m›
ise %11 gerilemeyle 7 bin 778 adede
düfltü.

Büyük Hedefler
Y›l sonu için 500 bin adetlik ve 9.5 milyar Dolar’l›k ihracat hedefine koflan sektörde, dokuz ayl›k ihracat geliri %55 art›flla toplam 7 milyar 89 milyon 319 bin
43 Dolar’a yükseldi. Toplam ana sanayi
ihracat› %73 art›flla 4 milyar 911 milyon
845 bin 587 Dolar, toplam yan sanayi ihracat› ise %25 art›flla 2 milyar 177 milyon
473 bin 456 Dolar oldu. Böylece, otomotiv sektörü dokuz ayl›k dönemde, ih-

racat gelirinde de 2003 y›l›n› sollad›.
Sektörün 2002 y›l›nda ana ve yan sanayi ihracat geliri toplam› 4 milyar 342 milyon Dolar ve 2003’te 6 milyar 518 milyon Dolar düzeyinde olmufltu. Ocak-Eylül döneminde Transit Connect ve
Transit modelleriyle 96 bin 839 adetlik
ihracata ulaflan Ford Otosan ikinci s›rada yer al›rken, 61 bin 426 adetlik ihracat
yapan Tofafl da 2003’ün dokuz ayl›k dönemi ile 2002 ve 2003’ün tamam›ndaki
ihracat rakamlar›n› geçti ve dördüncü s›rada yer ald›. OSD taraf›ndan aç›klanan
rakamlara göre Türk Traktör 5 bin 465
adetlik ihracat ile beflinci s›rada yer al›rken, Otoyol 664 adet ve Otokar da 321
adetlik ihracat gerçeklefltirdi.

Ford Otosan “Full Time” Kapasiteyle Çal›fl›yor
Otomotiv Sanayii Derne¤i’ne üye 17 kuruluflun bu y›l›n dokuz ay›ndaki kapasite kullan›m
oran› %72’ye ulaflt›. Ford Otosan %91’lik kapasite kullan›m oran›yla birinci s›rada yer ald›
Otomotiv sanayii, artan ihracat ve iç pazar›n deste¤iyle bu y›l›n dokuz ayl›k bölümünde ortalama %72’lik kapasite kullan›m oran›n› yakalad›. Ford Otosan, Ocak-Eylül döneminde
%91’lik kapasite kullan›m oran›yla, Otomotiv Sanayii Derne-

8

¤i üyesi 17 kurulufl aras›nda birinci s›rada yer ald›. Y›ll›k 1
milyon 183 bin 705 adetlik üretim kapasitesine sahip bulunan 17 kuruluflun 639 bin 362 adetlik üretim gerçeklefltirdi¤i
sektörde Ford Otosan ayn› dönemde 146 bin 719 adetlik üretime imza att›.
S›ralamada Türk Traktör 17 bin 852 adet ve %68’lik kapasite kullan›m›yla alt›nc› s›rada yer al›rken, Tofafl da 113 bin
304 adet ve %60’l›k kapasite kullan›m›yla 10. s›rada yer ald›.
Koç Toplulu¤u’na ba¤l› di¤er otomotiv flirketlerinden Otoyol
ve Otokar %41’lik kapasite kullan›m oranlar›yla 13. s›ray›
paylaflt›lar.

Devler Bursa’da Bir Araya Geldi
Türk otomotiv sektöründe ilk kez çok markal› bir üretim modeli hayata geçiyor.
PSA Grubu, Fiat ve Tofafl ortakl›¤›, Bursa’da yeni bir ticari arac›n üretimi için dü¤meye
bast›. 2006’da start alacak yeni proje için 1.7 milyon Euro yat›r›m yap›lacak

F

Hafif Ticari Araç Üretimi
Yükseliflte
Tofafl 2003 y›l›nda otomobil ve ticari araç olmak üzere toplam
120 bin 980 araç üretti. Panorama ve Cargo
modelleriyle Fiat Doblò, 382 adetle en çok
üretilen araç oldu. Otomotivciler iflbirli¤ini Türk
otomotiv sanayii aç›s›ndan dev bir ad›m olarak
niteliyorlar.
‹lk olarak 1978 y›l›nda iflbirli¤ine giden Fiat ile Peugeot-Citroen, ‹talya ve
Fransa’da halen Fiat Ducato, Peugeot
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Fiat Auto SpA ile PSA Group (PeugeotCitroen); Türkiye’de Tofafl Bursa Fabrikas›’nda üretilecek yeni bir hafif ticari
arac›n fizibilite çal›flmalar›na bafllanmas›
için niyet mektubu imzalad›. 2006 y›l›nda üretimine bafllanmas› hedeflenen
araç; Fiat, Peugeot ve Citroen markalar›yla dünya pazarlar›na ihraç edilecek.
Peugeot Partner, Citroen Berlingo ve Fiat Doblò’dan daha küçük boyutlarda olmas› beklenen yeni ticari araç 2001 y›l›nda Fiat ve PSA’n›n imzalam›fl oldu¤u
“2017 y›l›na kadar hafif ticari araçlar›n
üretiminde iflbirli¤i” anlaflmas›n›n ilk
ürünü olacak. ‹ki farkl› ürün için toplam
1.7 milyar Euro’luk bir yat›r›m gerçeklefltirilecek.
‹mzalanan iyi niyet mektubu, bir y›ldan
az sürede projelendirilecek. Fiat CEO’su
Guiseppe Morchio, PSA CEO’su Jean
Marten Folz ve Tofafl CEO’su Diego
Avesani’nin imzalad›klar› anlaflmaya
göre yeni model Tofafl Bursa Fabrikas›’nda üretilecek.
Fiat, 2000 y›l› sonlar›nda Doblò üretimini Tofafl’a vermiflti. Doblò’daki baflar›
sonras›nda Fiat, Türkiye’yi Çin ve Brezilya ile birlikte stratejik merkez olarak
seçmiflti.

Fiat, Tofafl ve PSA Group aras›nda imzalanan anlaflmaya Tofafl ad›na imza koyan Tofafl CEO’su
Diego Avesani bu anlaflman›n Türk otomotiv sanayii için büyük önem tafl›d›¤›n› belirtti.

Boxer ve Citroen Jumper modellerini
üretiyor. Fiat ile Peugeot-Citroen 2001
y›l›nda anlaflmaya imza atarak, 2017 y›l›na kadar hafif ticari üretiminde iflbirli¤i

yapma karar› alm›flt›. Fiat ve PSA Group,
Tofafl’›n Bursa Fabrikas›’nda üretilecek
yeni araçla, Avrupa’da binek otomobilin
aksine sürekli büyüyen ticari araç pazar›nda daha iddial› konuma gelmeyi hedefliyor. Tofafl CEO’su Diego Avesani,
yapt›¤› aç›klamada, “Size memnuniyetle
belirtmek isterim ki, uzun ve zorlu bir
çal›flman›n ard›ndan, yeni bir hafif ticari arac›n fabrikam›zda üretilmesine
iliflkin Niyet mektubu bugün
Tofafl, Fiat Auto SpA ve PSA
Peugeot Citroen aras›nda
imzalanm›flt›r. Alt›n› önemle
çizmek isterim ki, bu geliflme
sonucu stratejik plan›m›zda
öngördü¤ümüz en önemli
projelerimizden biri gerçekleflme safhas›na gelmifltir. Bu
konuda eme¤i geçen herkese
teflekkür eder, hay›rl› olmas›n› dilerim” dedi.
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Aygaz, Tam Gaz ‹leri!
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Türkiye’nin LPG alan›nda lider markas› olan Aygaz, marka kimli¤ini yeniden
tan›mlayarak büyük bir at›l›m bafllatt›. Yeni kampanyalar ve etkinliklerle
güçlendirilen bu at›l›m›n ilk ad›mlar› ise Aygaz Euro LPG ve tüplügaz
kullan›c›lar›na yönelik bir hediye kampanyas›
Türkiye’nin lider LPG flirketi Aygaz, tüketicisiyle daha yak›n ba¤ kurabilmek
amac›yla marka kimli¤ini yeniden tan›mlad›. Uzun bir çal›flman›n ürünü olan
yeni marka kimli¤i Aygaz’›n tüketiciye
dokunuflunu de¤ifltirdi. Kuruçeflme Divan’da gerçekleflen bas›n toplant›s›nda
yeni marka kimli¤inin ilk uygulamalar›
olan “Aygaz Euro LPG” ve “Aygaz Tüplügaz Hediye Kampanyas›” hakk›nda
bilgi verildi. Yap›lan toplant›da, Türkiye’de 2 milyon kiflinin LPG sektöründen
geçimini sa¤lad›¤›n› vurgulayan Aygaz
Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi,
2003 y›l› verilerine göre, LPG’nin asgari
2.4 milyar Dolar’l›k vergi hacmi ile
önemli bir vergi kayna¤› oluflturdu¤unu
söyledi. Mehmet Ali Neyzi, sektörün
beklentilerini ise flöyle özetledi: LPG Piyasas› Kanunu, serbest fiyat dönemi,
EPDK denetimi.
Aygaz’›n yüzde 35 pazar pay› ile aç›k
ara lider oldu¤unu söyleyen Neyzi,
“Tam gaz ileri” gitmeye devam edeceklerini belirtti. Neyzi, “Yeni marka kimli¤imiz ve bunun ilk yans›malar› olan Aygaz Euro LPG ve Aygaz Tüplügaz Hediye Kampanyas›’n› yeni çal›flmalar›m›z
takip edecek. Aygaz’da yenilikler sürecek” diye konufltu. Aygaz, bu yeni mar-

ka kimli¤i içinde alt› ana temay› ön plana ç›kar›yor: Güvenilir, de¤erveren, el
ele, yenilikçi, çekici ve samimi. Aygaz,
tüm bu özelliklerin birleflmesiyle birlikte
Koç Toplulu¤u’nun “Tüketiciye En Yak›n Topluluk” temas›na en uygun flirketlerden biri olacak. Zira 81 ilde 1800 bayi ile toplam 5 milyon tüketiciye hizmet
veren Aygaz, her gün 200 bin eve giriyor. 20 milyonu aflan tüp park›yla sektörün liderli¤ini %35 gibi büyük bir oranla
elinde tutan Aygaz’›n slogan› ise tüm bu
iletiflim faaliyetinin kilit noktas›nda yer
al›yor: “Aygaz, ailemizin bir parças›.”
Toplant›da Aygaz’›n yeni marka kimli¤ine uygun olarak haz›rlanan yeni reklam
filmleri de tan›t›ld›. Filmlerde söz ve müzi¤ini Burak Ekinil’in yapt›¤› ve Mirkelam’›n seslendirdi¤i “Aygaz güzeli Süheyla” adl› parça da yer al›yor.

Yepyeni Bir Ürün: Aygaz Euro LPG
Aygaz’›n otogaz markas› Otoaygaz LPG
1, üstün kalitesini ve Türkiye’de de kabul edilen Avrupa Otogaz Kalite Standard› EN 589’a uygunlu¤unu vurgulamak için Aygaz Euro LPG markas› ile
yoluna devam ediyor. Bu de¤iflim ile
ürün, Aygaz Euro LPG ad› alt›nda dört
mevsim yüksek performans sa¤lamak
üzere kendini yeniliyor. Mevsim flartlar›
dikkate al›narak Aygaz Euro LPG içeri¤indeki bileflenler, yüksek performans
sa¤lamaya yönelik olarak de¤ifltiriliyor.
Aygaz Euro LPG, 1 Ekim-31 Mart tarihleri aras›nda tüm istasyonlar›nda k›fla özel,
propan› art›r›lm›fl formülünü tüketicilere
sunuyor. Otogaz›n içeri¤inde bulunan
ortalama %30 propan de¤erinin k›fla
özel Aygaz Euro LPG’de %50 seviyelerine ç›kar›lmas›yla k›fl aylar›nda da yüksek performans sa¤lan›yor ve araç sorunsuz çal›fl›yor. Çabuk buharlaflarak
arac›n benzinden gaza geçme süresini
k›saltan k›fla özel Aygaz Euro LPG, arac›n rölantide titremesini de önlüyor.
Aygaz Euro LPG’nin di¤er ana özelli¤i
formülünün tüketicilere her mevsim
yüksek performans verebilmesi için
mevsimsel olarak de¤iflecek olmas›. ‹çeri¤indeki propan oran›n›n k›fl aylar›nda

“Süheyla” ile Hediye Ya¤muru
Aygaz’›n Euro LPG reklam kampanyas›
ile tüketicilere tan›tt›¤› “Süheyla” isimli
Ford Focus otomobil ise Türkiye’de
tüplügaz kullan›c›lar›na yönelik bugüne
kadar gerçekleflen en büyük hediye
kampanyas› ile birlefltirildi. Kampanya
Türkiye’nin 81 ilindeki 1400 Aygaz bayisini kaps›yor. 25 Ekim-25 Aral›k tarihleri
aras›nda gerçekleflecek kampanya sonunda üç talihli Ford Focus marka otomobil kazanacak.
Kampanya dönemi boyunca Aygaz bayilerinden, 12 kg’l›k ev tipi tüplügaz siparifli veren her tüketiciye teslimat s›ras›nda üzerinde özgün flifre bulunan
kampanya kat›l›m kuponu veriliyor. Ka-

t›l›mc›lar s›ras›yla kartlar›n üzerlerinde
kaz›d›klar› flifreyi, ad ve soyadlar› ile birlikte 2966 no’lu Turkcell servis numaras›na göndermek suretiyle çekilifl kampanyas›na kat›labiliyor. Tüm kat›l›mc›lara kampanya sonunda yap›lacak çekilifl
ile ilgili bilgi veren cevap mesajlar› gönderiliyor. Bu servisten sadece Turkcell,
Haz›r Kart ve Muhabbet Kart kullan›c›lar› yararlanabiliyor. Kampanyaya kat›lanlar üç otomobilin yan› s›ra Beko marka plazma TV ve DVD; Aygaz marka katalitik soba ve barbekü; Ark marka mutfak robotu, fritöz, tost ve t›rafl makinesi
ile Beldeyama Bomber bisiklet gibi 999
adet hediyeden birini kazanma flans›n›
yakal›yor.
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yükseltilmesiyle kullan›c›lar›n so¤uk havalarda yaflad›¤› ilk çal›flt›rma ve rölantide titreme sorunlar›n› ortadan kald›rarak, k›fl aylar›nda da yaz aylar›ndaki gibi yüksek performans vermesi sa¤lan›yor. Yaz aylar›nda tekrar normal propan
oran›na dönülerek tüketicilerin dört
mevsim ayn› sürüfl keyfini yaflamas› sa¤lan›yor.
Aygaz Euro LPG’nin etkisini hissetmek
için fazladan hiçbir donan›ma ve maliyete ihtiyaç yok. Her marka araç ve dönüflüm kitinde ayn› fiyatla, farkl› formülünün performans art›fl›n› hissettiriyor.
Böylece, tüm otogaz kullan›c›lar›n›n Aygaz kalitesini ve performans›n› yaflayabilmesi sa¤lan›yor.

“Tüketici ‹liflkilerini Yeni Bir Boyuta Tafl›mak ‹stiyoruz”
Befl y›ll›k bir stratejik planlama yapt›k. Aygaz’›n uzun vadede nereye gidece¤ini düflündük. Dinamik, yenilikçi, gerçekten lider, tüketiciye yak›n
bir flirket için yeni bir yap› kurmaya
karar verdik. Bunun için bütün ekipler bir arada çal›flt›k. Bu çal›flmalar›n
sonucunda mevcut markam›z›n gücü
ve potansiyelini düflünerek, bunu çok
daha ileri noktalara götürebilece¤imizi gördük ve bu çerçevede çal›flmalar›m›za bafllad›k. Asl›nda önemli olan
tüketici ile olan iliflki. Bu iliflkinin daha
da iyileflmesi; tüketiciye, bayiye daha
da yak›nlafl›lmas› çok önemli. Bayi entegrasyonu bizim iflimizin temellerinden birini oluflturuyor. Çünkü biz bayilerimizle ortak bir menfaat için çal›flt›¤›m›z konusunda mutab›k›z. Tüketiciyi memnun etti¤imiz takdirde,
hem onlar, hem de biz kazanaca¤›z.

Tüketici iliflkilerini yeni bir boyuta tafl›mak istiyoruz. Bu tabii iletiflimle de
desteklenmeli. Bugün yeni reklam
filmlerimizde de bunu izledik. Ama
filmlerin ötesinde, ürün ve hizmet çeflitlenmesi de planlar›m›z aras›nda.
Çünkü her gün 200 bin eve girdi¤imiz

için bu iliflkiden yeni kazançlar da do¤abilir. Dünyada da bunun örneklerini
gördük. Bizim gibi hizmet götüren
sektörler, farkl› hizmetler de götürebiliyorlar. Çünkü öncelikle Aygaz’›n
temsilcisi güvenilir bir kifli. Bizim pazar pay›m›z %35. Ama bu pazar pay›
bölgelere göre farkl›l›k gösteriyor.
%50-60 pazar pay›na ulaflt›¤›m›z yerler var. Bizim amac›m›z Türkiye’nin
genelinde bu pay› daha da art›rmak.
Bu hizmet kalitesi artt›¤› zaman ve
tüketiciye daha yak›n oldu¤umuz zaman, daha çok tüketicinin Aygaz’› tercih edece¤ini düflünüyoruz. Bunun da
ifl hacmimizi büyütece¤ine inan›yoruz.
Bu elbette k›sa bir süreç de¤il, befl
y›ll›k bir süreç.
Mehmet Ali Neyzi
Aygaz Genel Müdürü
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e-Risk Projesi
Hayata Geçiyor
Koç Holding Finansman Grubu’nun y›l sonunda devreye alaca¤› “e-Risk”
projesi tamamland›¤›nda sistem, Koç Toplulu¤u’nun ticari alacak risklerini
mercek alt›na almay› amaçl›yor

ay›n gündemi

K

Koç Holding Finansman Grubu, Koç
Toplulu¤u’nun en genifl tabanl› e-dönüflüm projelerinden biri olan “e-Risk”
projesini 2004 y›l› sonunda devreye almay› hedefliyor. Bu projenin tamamlanmas›yla birlikte flirketlerin a¤›rl›kl› olarak
muhasebe veritabanlar›n› kullanan sistem, Koç Toplulu¤u’nun ticari alacak
risklerini mercek alt›na alabilecek. Sistemin özelli¤i müflterilere bir Koç flirketinin de¤il, Koç Toplulu¤u’nun müflterisi
gözüyle bakmas›. Bu sayede flirketlerde
da¤›n›k olarak farkl› kodlarda takip edilen ve paylafl›m imkân› çok k›s›tl› olan
bilgilerin sistem ortam›nda bir araya getirilerek Topluluk sinerjisinden istifade
edilmesi amaçlan›yor. Proje her fleyden
önce bir Koç Holding de¤il, Koç Toplulu¤u projesi olma özelli¤ini tafl›yor.

Erken Uyar› Sistemi
Sistem bir raporlama arac› olmaktan ziyade interaktif olarak kullan›labilecek
bir erken uyar› sistemi olmay› amaçl›yor.
Projede bir taraftan merkez kullan›c›lar›
aç›s›ndan ticari risklerle ilgili grup stratejilerini belirleme arac›, di¤er taraftan flirket kullan›c›lar›n› sanal ortamda bir araya getiren bir bilgi paylafl›m› arac› yarat›lmas› hedeflenmifl. Projenin di¤er bir
özelli¤i sisteme yap›lacak veri girifllerinin günlük ve otomatik olarak yap›lacak
olmas›. Her akflam belirlenecek bir saatte, flirketlerin ana server’a otomatik
olarak gönderece¤i veriler, gece boyunca sistem taraf›ndan gerekli ifllemlerden
geçirildikten sonra ertesi sabah mesai
saatiyle birlikte kullan›c›lar›n kullan›m›na sunulacak.
Proje ile ilgili olarak projenin sponsoru
olan Finansman Grubu Baflkan› Dr. Rüfl-
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dü Saraço¤lu, proje lideri Finansman
Grubu Koordinatör Yard›mc›s› Dr. Önder Kutman ve projenin teknik ekip
sorumlusu Koç Sistem “Holding ve Merkezi Uygulamalar Birim Yöneticisi” Ayhan Erlik ve ekibinin görüfllerini ald›k.
Toplulu¤umuzun risk yönetimi konusuna
yaklafl›m› ne flekildedir? Bu projenin devreye girmesi Toplulu¤a ne gibi bir katk›
sa¤layacakt›r ?
Dr. Rüfldü Saraço¤lu: Üst yönetim olarak
Topluluk risklerinin ölçülmesine ve takip edilmesine büyük önem veriyoruz.
Toplulu¤umuzun potansiyel risklere
karfl› risk gerçekleflmeden önce önlem
alabilecek yönde stratejiler gelifltirebilmesi için bu tür projelere ihtiyac› var.
Ayr›ca içerisinde bulundu¤umuz bilgi
ça¤›nda flirketlerimizin veritabanlar›nda
ayr› ayr› takip ettikleri finansal aç›dan
çok k›ymetli bilgilerin paylafl›lamamas›
gibi bir lüksümüzün de bulunmad›¤›n›
düflünüyorum. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
“e-Risk” projesinin y›l sonuna kadar devreye almay› planlad›¤›m›z ticari risk mo-

dülünü önemli bir bafllang›ç olarak görmemiz laz›m.
Projenin ana amaçlar›n› k›saca özetleyebilir misiniz?
Dr. Önder Kutman: Proje, grup flirketlerimizin kümülatif sektörel ve bölgesel
bazda detayl› ticari risk ve teminatlar›n›n
merkezden günlük takibini ve paylafl›m›n› amaçl›yor. Grubun ortak bir risk ve
teminat politikas› oluflturmas›n› ve flirketlerimizin bu havuzdan yararlanarak
birtak›m ticari riskler karfl›s›nda önceden
önlem alabilmelerine yard›mc› olacak
bir veritaban› oluflturmay› hedefledik. Bunu yaparken operasyonel anlamda flirketlerimizin
takip ediyor olmalar› ge-

e-Risk Projesi Ekip Yap›s›
Proje Lideri: Koç Holding
Teknik Ekip: KoçSistem
fiirketler Merkez Ekip: Mali ‹fller ve Bilgi ‹fllem Departman Temsilcileri
DTÜ ve ‹nflaat Grubu Ekip Liderleri: Arçelik ve Türk DemirDöküm
Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grubu Ekip Liderleri: Otokoç ve Birmot
Enerji Grubu Ekip Lideri: Opet
Tüketim ve Turizm Grubu Ekip Liderleri: Migros, Tat ve Setur
Finansal Hizmetler Grubu Ekip Lideri: Koç Allianz
Bilgi Grubu Ekip Liderleri: Koç Bilgi, KoçSistem
Otomotiv Grubu Ekip Liderleri: Tofafl ve Ford Otosan
fiirketler Alt Ekip: Mali ‹fller ve Bilgi ‹fllem Departman Temsilcileri

“e-Risk” projesine
imza atan çal›flma
grubu bir arada.

e-Risk Portaline eriflim adresi:
http://www.kocweb.com/sites/topluluk/finansman/erisk/default.aspx

¤in, projenin devreye
girmesiyle birlikte bayilerimizle ilgili güncel iletiflim bilgilerini
de merkezden izleme olana¤› bulaca¤›z.
Ortak veritaban›nda oluflturulan bilgilerin
tümü flirketlerimiz taraf›ndan paylafl›labilecek mi?
Dr. Önder Kutman: Tüm bilgilerden ziyade paylafl›lmaya ihtiyaç duyulan bilgilerin paylafl›lmas› söz konusu. Gerek Topluluk kullan›c›lar›, gerekse flirketlerimiz,
paylafl›lmas›nda yetkileri ve sorumluluklar› çerçevesinde ortak grup menfaati
bulunan bilgileri görme hakk›na sahip
olacaklar.
Bu kadar kalabal›k bir ekip çal›flmas›nda
iletiflim sorununu nas›l çözdünüz?
Dr. Önder Kutman: Kapsam belirleme çal›flmalar›nda daha küçük bir pilot flirket
ekibiyle çal›flt›k. Ancak yaz›l›m›n ta-

mamlanmas›ndan sonra flirketlere yayg›nlaflt›r›lmas› aflamas›nda iletiflim sorununu çözmek için her sektörel gruptan
merkez ekip liderleri belirledik.
Teknik ekip ve merkez ekip
liderleriyle on befler günlük sürelerde bir araya
gelip görüfl al›flveriflinde bulunduk.
KoçSistem olarak
“e-Risk” projesinin
teknik ekibi olarak
geçirdi¤iniz bu süreç
hakk›nda bize k›saca
bilgi verir misiniz?
Ayhan Erlik: Bizler KoçSistem olarak, Koç Holding e-dönüflüm kapsam› içinde öncelikli projelerden biri olarak seçilen ve Koç Holding/Topluluk flirketlerinin merkezi risk
yönetimine destek olacak “e-Risk” projesine 2003 y›l› ilk aylar›nda tasar›m olarak
bafllad›k. Yaklafl›k alt› ayl›k bir dönem
içinde proje liderinden bize aktar›lan istekler do¤rultusunda uygulaman›n gelifltirilmesini tamamlad›k. Y›l›n ikinci yar›s›nda seçilen befl pilot flirketimizle test
çal›flmalar› yapt›k. fiirketler kurulan sisteme veri ak›fl›n› sa¤layabilmek için ilk
etapta bilgi ifllem altyap›lar›n› gelifltirdiler. 2004 y›l› bafl›ndan itibaren de projeye tüm Topluluk flirketlerinin dahil edilmesi için çal›flmalara bafllad›k. Ayr›ca
emek ve zaman maliyetini afla¤› çekebilmek için flirketlerimizin ço¤unda kullan›lan SAP ve CODA programlar›na yönelik ortak aktar›m programlar› KoçSis-

tem taraf›ndan yaz›ld› ve talep eden flirketlere yüklemeleri yap›ld›. Uygulaman›n birinci sürümünün Aral›k sonu itibariyle devreye girmesini hedefliyoruz.
‹kinci ve izleyen sürümlerde, öncelikli
olarak birinci sürümde görülen gerekli
düzeltmeler yap›lacakt›r. Ayn› zamanda
gelecek y›l Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörlü¤ümüzün de katk›lar›yla bilgi ifllem ve yaz›l›m altyap›s› olarak yeni ve daha güvenli olaca¤›na inand›¤›m›z sistemlere yükseltim yapmay›
planl›yoruz.

ay›n gündemi

reken risk alanlar›n› yine flirketlerimizle
birlikte belirledik. Bu anlamda projenin
flirketlerin muhasebe takip sistemlerinde
bir standardizasyon sa¤layaca¤›n›
da düflünüyoruz. Ayn› zamanda toplanan minimum düzeyde veriden
maksimum
düzeyde ne tip
sorgulamalar yapabilece¤imizi
tasarlad›k. Örne-

e-Risk projesinin teknik ekibi olarak uygulama altyap›s›n› k›saca anlat›r m›s›n›z?
Özden Ifl›kgil: Uygulamam›z, Windows
tabanl› server üzerinde kurulu olup
KoçSistem ‹flletim Merkezi’nde host edilmekte ve iliflkisel veritaban› olarak ise
SQL Server’dan yararlan›l›yor.
Her gün sonu uygulamaya dahil Koç
Toplulu¤u flirketlerinden gerekli veriler
otomatik flekilde server’›m›za secure
FTP yoluyla gönderiliyor. Bu veriler veritaban›na aktar›larak oluflturdu¤umuz
kullan›c› arayüzlerinden flirket kullan›c›lar›na bir gün önceki bakiyeler olarak
gösteriliyor.
Sistemin tüm amaçlar›na ulaflmas› ve tam
anlam›yla baflar›l› olmas› için gerekli flartlar nelerdir?
Dr. Önder Kutman: Sistemin baflar›s› flirketlerden gönderilecek bilgilerin güncelli¤i ve do¤rulu¤u kadar program›n
kullan›m al›flkanl›¤›n›n da yayg›nlaflmas›yla orant›l› olacakt›r.
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rin kullan›m› öngörüyor. Dolay›s›yla,
Euro 4 normuna uygun araçlar, ülkemizde de tasar›mlar›nda öngörülen üstün
kaliteli yak›t› OPET istasyonlar›nda bulabilecekler. Ultra Euro Diesel’in piyasaya
girmesi ile egzoz emisyonlar› düflük, son
teknoloji ile üretilmifl araçlar›n Türkiye
pazar›na girmelerine imkân tan›nm›fl
olacak.

Ultra Euro Diesel’in Kükürt
Aç›s›ndan Fark› ve Sa¤lanan
Faydalar:

OPET’ten Çevreye
ay›n gündemi

Duyarl› Yepyeni Bir Ürün
Opet sektörde bir “ilk”e daha imza atarak, Avrupa’n›n
1 Ocak 2005’ten itibaren standart olarak kullanaca¤›
“maksimum 50 ppm kükürt” içeren “Ultra Euro
Diesel”in sat›fl›na bafllad›
OPET, akaryak›t sektöründe bir kez daha önemli bir at›l›ma imzas›n› att›. Türkiye’de ilk olarak OPET taraf›ndan sat›fl›na bafllanan Ultra Euro Diesel 23 Eylül
tarihinde tüketiciyle bulufltu. 2005 y›l›yla birliklte tüm Avrupa’da zorunlu hale
gelecek olan ve Avrupa’n›n çevreci motorini olarak kabul edilen Ultra Euro Diesel, halen ülkemizde sat›lmakta olan
350 ppm Eurodiesel’lere göre 7 kat daha az kükürt içeriyor. Türk Standartlar›
Enstitüsü taraf›ndan haz›rlanan ve Sana-

yi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan 27 fiubat 1995 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanm›fl TS 3082-EN 590 Motorin Standard›’na göre, Türkiye’nin motorin kükürt
içeri¤i maksimum 7000 ppm (%0.7)’dir.
Halen ülkemizde sat›lan Eurodiesel’ler
350 ppm kükürt içermekte. OPET taraf›ndan sat›fla sunulan Ultra Euro Diesel
ise maksimum 50 ppm kükürt içeriyor.
Otomobil üreticileri, yeni teknoloji ile
ürettikleri Euro 4 normuna uygun araçlar için en fazla 50 ppm kükürtlü moto-

• %0,7 kükürtlü motorine göre 140 kat
di¤er bir ifade ile %99,99 (6950 ppm)
oran›nda,
• %0,035 kükürtlü motorine göre 7 kat
di¤er bir ifade ile %86 (300 ppm) oran›nda, azalma sa¤lanm›fl olacakt›r.
• Motorin içinde bulunan kükürdün
yanmas› ile oluflan kükürt oksitler ve daha sonra oluflan sülfürik asit dolay›s›yla
partikül emisyon de¤erlerinde çok
önemli miktarda azalma sa¤lanacakt›r.
• Yak›t içerisinde bulunan yüksek miktardaki kükürt katalitik konvertör dönüflüm veriminde ciddi düflüfllere ve t›kanmalara neden olmaktad›r. 50 ppm
(%0,005 wt) kükürtlü motorin kullan›m›
ile bu problemler tamamen ortadan kalkacakt›r.
• Emisyon de¤erlerinde sa¤lanan iyileflme neticesinde, asit ya¤murlar›n›n oluflumu, bitki örtüsüne ve insan sa¤l›¤›na
verilen zarar minimum seviyeye düflürülmüfl olacakt›r.
• 50 ppm (%0,005 wt) kükürtlü motorin
hem eski hem de yeni teknoloji araçlarda rahatl›kla kullan›labilecektir.

OPET’e IPRA’dan Büyük Ödül
OPET’in “Temiz Tuvalet Kampanyas›”, IPRA’n›n (International Public
Relations
Association/Uluslararas›
Halkla ‹liflkiler Derne¤i) düzenledi¤i
Golden World Awards yar›flmas›nda
“Sosyal Sorumluluk Projeleri” kategorisinde birinci oldu. Bu y›l 14.sü
gerçeklefltirilen yar›flmaya 25 ülkeden
toplam 237 proje kat›ld›. 21 Ekim’de
Londra’da düzenlenen törende, ödülü
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten
Öztürk ald›. Mart 2000’de bafllat›lan

14

“Temiz Tuvalet Kampanyas›” Türkiye’de bugüne kadar yap›lan en uzun
soluklu sosyal sorumluluk projesi olma özelli¤ini tafl›yor. Proje kapsam›nda e¤itim vermeye devam eden OPET
E¤itim Ekibi yurt genelinde 70 ili gezerek 800 bin km yol kat etti. 1600 saat e¤itimle 250 bini aflk›n kifliyi do¤ru
ve temiz tuvalet kullan›m› konusunda
bilgilendirdi.
Do¤aya ve insana sayg› duyan, gelifltirdi¤i sosyal sorumluluk projeleri ile

de¤er yaratan OPET, bu ödülle yaln›zca Türkiye çap›nda de¤il, dünya çap›nda da ses getiren bir projeyi gelifltirmenin ve dört y›ldan bu yana sürdürmenin mutlulu¤unu yafl›yor.

kültürel vizyon

VEKAM Ankara’ya
10 Y›ld›r Hizmet Veriyor

V

Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar›
Merkezi (VEKAM), kuruluflunun 10. y›l›n› çeflitli etkinlikler ile kutlad›. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer M.
Koç’un ev sahipli¤ini üstlendi¤i VEKAM’›n 10. y›ldönümü davetine, Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Vehbi Koç Vakf› ‹cra Kurulu Baflkan› Semahat Arsel ve pek çok sanatsever Ankaral› kat›ld›.
VEKAM’›n, 10. y›l etkinlikleri çerçevesinde, uzun süredir devam eden pek çok
özel ve baflar›l› çal›flmas› da, Ankaral›lar
ile bulufltu. Merkezdeki Vehbi Koç Salonu’nda, Vehbi Koç’un kendisine ait özel

1994 y›l›nda kap›lar›n›
bilim, kültür ve sanat
dünyas›n›n hizmetine
açan “Vehbi Koç ve
Ankara Araflt›rmalar›
Merkezi” (VEKAM),
kuruluflunun
10. y›l›n› kutluyor.
VEKAM’›n 10. y›l
kutlamalar›nda çeflitli
etkinlikler yer al›yor

Ankara: 80 Y›ldan Yans›malar
1920’li y›llarda Ankara’da, yap› ve kentsel koflullar konusunda yaflanan yoksunluk ve yoksulluklar, kente yeni gelenlerin
kalabilecekleri uygun say›da konut ve
Tafl Han ile Gar Oteli d›fl›nda otel bulunmamas›, milli egemenli¤in olufltu¤u
ve savafl›n yönetildi¤i yap›lar›n bile
farkl› ifllevlerden devflirilmesi, h›zla
artan kent nüfusunu zorlam›flt›r. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp yap›s›,
milli meclis olarak kullan›lm›fl; Ziraat
Mektebi, Tafl Mektep ve Sanayi
Mektebi, Genel Kurmay Baflkanl›¤›
ve Milli Savunma Bakanl›¤›’n›n birimlerine hizmet etmifl; Gar Kondüktör
Binas› Mustafa Kemal Pafla’y› a¤›rla-
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m›flt›r. Savafl›n zaferle sonuçlanmas›,
baflkentin Ankara’ya al›nmas› ve 29
Ekim 1923’te Cumhuriyet’in idare biçimi olarak benimsenmesi sonras›nda Ankara’n›n gereksinimlerini karfl›lamak

üzere 1924 Lörcher Plan› yapt›r›lm›flt›r.
Buna göre kale çevresindeki Eski Ankara’n›n yan› s›ra güneyde gelifltirilen Yeni
fiehir, hem yeni baflkentin konut gereksinimini karfl›layan, hem de kendi fiziksel
ve toplumsal yeniden kurma becerisini kan›tlayan ilk ad›m olacak, yeni
e¤itim yap›lar›, yeni tören ortamlar›,
yeni tar›msal üretim, yeni dinlence
biçimleri bu kurulmadan paylar›n›
alacaklard›r. VEKAM taraf›ndan düzenlenen “Ankara: 80 Y›ldan Yans›malar” sergisi de iflte bu özel dönemden bafllayan bir sergi. 10’ar y›ll›k dönemler temelinde kurgulanan
ve bildik görsel malzemenin kullan›l-

Bir ‹nflaat›n
Öyküsü

eflyalar›n yer ald›¤› daimi bir sergi aç›ld›.
Ayr›ca Nall›han ipek i¤ne oyalar›n›n,
güncel kullan›m alanlar›n› da içeren “Kadim Topraklar›n Sessiz Dili: Nall›han
‹pek ‹¤ne Oyalar› ve Gündelik Yaflamdaki Kullan›m Alanlar›” sergisi de 26 Kas›m
2004 tarihine kadar VEKAM’da sanatseverlere ulaflacak. Sergi daha sonra Washington’da sesini dünyaya duyuracak.
Bunun yan› s›ra Türkiye Cumhuriyet’inin

mas›ndan kaç›n›lan bu sergide, izleyicinin, toplumsal belle¤e kaz›nm›fl foto¤raf ve resimleri gezerken an›msamas›,
dönemin anlafl›lmas›na yard›mc› olacakt›r. Sergide ve koleksiyonda, önce
konut ve sa¤l›k sorunlar›yla, ama hemen sonras›nda, “Cumhuriyetin örnek
kenti” olma hedefinin gerekleri ve yeni kurulman›n sorunlar›yla u¤raflan
bir Ankara görülüyor. Koleksiyonda,
kamusal alanlar›n oluflturulmas› kadar, kentlilerin bar›nma biçimi ve modelleri konusunda toplumun Osmanl›’dan devrald›¤› al›flkanl›klar›n dönüfltürülmesi, k›sacas›, “örnek kent” olma hedefinin getirdi¤i sorumluluklar,
Ankara’n›n tarihsel ve toplumsal görev bilincinin yans›malar›d›r.

VEKAM: 0312 355 20 27
0312 381 44 93

kültürel vizyon

Ankara’da yap›lan Vekam’›n 10. y›l
törenine Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Ömer M. Koç da kat›ld›.

kuruluflunun 80. y›l› nedeniyle yürütülmekte olan “80 Y›lda Devr-i Türkiye”
projesi kapsam›nda VEKAM bünyesinde
gelifltirilen sergilerin ilki olan “Ak›lça¤›:
E¤itim Belgeleri Sergisi” aç›l›fl›nda Doç.
Dr. Ali Cengizkan taraf›ndan yap›lan
sunum kitaplaflt›r›ld›: “Koçzâde Ahmet
Vehbi Bey ve Bir ‹nflaat›n Öyküsü: Ankara Hukuk Mektebi”. Ayn› proje kapsam›nda, Ankara’n›n Baflkent oluflunun 80.
y›l› nedeniyle aç›lan bir di¤er sergi de kitaplaflt›r›larak de¤erli bir arfliv çal›flmas›
olarak Ankaral›lar›n ve tüm sanatseverlerin be¤enisine sunuldu; “80 Y›lda Devr-i
Türkiye: 80 Kare Ankara”.
Ankara ve çevresine ait kültürel miras›m›z›n özgün de¤erlerinin günümüz kufla¤› taraf›ndan sahiplenilerek korunmas› ve gelecek kuflaklara aktar›lmas› ile
bu de¤erlerin uluslararas› platformda tan›t›lmas› konular›nda da bugüne kadar
çal›flmalar yapan VEKAM, 10. y›l› dolay›s›yla açt›¤› sergi ile de bu özelli¤ini pekifltirdi. 1994 y›l›nda kap›lar›n› bilim,
kültür ve sanat dünyas›n›n hizmetine
açan VEKAM kentin geleneksel ba¤ evi
dokusunun önemli ve yaflayan bir örne¤i. Uzun y›llar boyunca Koç Ailesi’nin
konutu olarak da ifllev gören ba¤ evi,
Ankara Keçiören’de, bugün bilimsel k›staslar çerçevesinde gerçeklefltirilen araflt›rmalarda kullan›labilecek nitelikte belge ve arflive sahip sayg›n bir merkez olarak hizmet veriyor. Merkez, “Vehbi Koç”
ve Ankara a¤›rl›kl› yay›nlar›n yer ald›¤›
kütüphanesinin yan› s›ra, Vehbi Koç Arflivi, Ankara Foto¤raflar› ve Kartpostallar› Arflivi, Belgesel Film Arflivi, Ankara
Tafl›nmaz Kültür Varl›klar› Envanteri,
Müzik Arflivi, Ankara Belgeleri Arflivi ve
Harita Arflivi ile de araflt›rmac›lar için eflsiz kaynaklar sa¤l›yor.

VEKAM’›n 10. y›l
etkinliklerinden biri de Doç. Dr.
Ali Cengizkan taraf›ndan yaz›lan
ve VEKAM taraf›ndan
yay›nlanan
“Koçzâde Ahmet
Vehbi Bey ve Bir
‹nflaat›n Öyküsü:
Ankara Hukuk
Mektebi” adl›
kitap. Kitapta,
5 Kas›m 1925
tarihinde aç›lan
Ankara Adliye
Hukuk
Mektebi’nin zaman içinde
geçirdi¤i de¤iflimle birlikte uzun
dönem hizmet verdi¤i binan›n
tarihi anlat›lmakta. Ankara
Hukuk Mektebi, kuruldu¤u ilk
y›l ‹stanbul Hukuk Medresesi
müderrislerinden Cemil (Bilsel)
Bey’in de büyük çabalar›yla yeni
binas›na tafl›nan Yeni
Postane’nin iki katl› ahflap
binas›na yerleflir. Eski
Postane’deki yemekhane ikinci
s›n›f olarak kullan›ma sokulur;
birinci s›n›f Çank›r›
Caddesi’ndeki mescitte hizmet
verir. 1928 y›l› ortalar›na
kadar kullan›m, bu flekilde
“durumu idare ederek” çözülür.
Ancak dördüncü y›l, bu
da¤›n›kl›k dayan›lmaz hale gelir.
1929 y›l›nda daha önce ilkokul
olarak kullan›lan bir bina Hukuk
Mektebi’nin kullan›m›na verilir.
Ankara Hukuk Mektebi’nin
1941’e dek kulland›¤› bu
binan›n tadilat› 1928 y›l›nda
Koçzâde Ahmet Vehbi Bey ve
Mösyö Thamm’a ihale edilir.
Daha sonraki y›llarda bunun
gibi farkl› projelere de imza
atan Koçzâde Ahmet Vehbi
Bey, kendi deyimiyle “para
kazand›rmayan” inflaat
ifllerinden kopacak; kendisini
“Vehbi Koç” olarak tan›tacak
ifllere yat›r›m yapacakt›r.
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EN GÜZEL

“Uçuflan Kareler”

kültürel vizyon

11. Koç Allianz Foto¤raf Yar›flmas›’n›n sonuçlar›
aç›kland›. Yar›flmada siyah-beyaz dalda
‹stanbul’dan Orhan Yayla, renkli dalda ise
Van’dan A. Fatih Sönmez birinci oldu

18
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Bu y›l 11’incisi düzenlenen Koç Allianz
Foto¤raf Yar›flmas›’n›n sonuçlar› aç›kland›. ‹ki ayr› dalda düzenlenen yar›flmaya yaklafl›k 1300 eser kat›ld›. Yar›flmada
dereceye girenlerin ödülleri, 30 Kas›m’da
Koç Allianz Oditoryumu’nda düzenlenecek törende verilecek.
Yar›flman›n siyah-beyaz daldaki birincili¤ine Orhan Yayla (‹stanbul), ikincili¤e K. Gürcan Öztürk (‹stanbul), üçüncülü¤e de fiekip Ayhan Tünel (‹stanbul) lay›k görüldü. Renkli foto¤raf dal›nda ise birincili¤i A. Fatih Sönmez
(Van), ikincili¤i Hasan Metin Soner
(Ankara), üçüncülü¤ü de Tufan Kartal
(‹stanbul) ald›.
Daha önceki y›llarda “Ellerin Dili”, “Türkiye’nin Köprüleri”, “Çarfl›-Pazar”, “Türkiye’nin Aileleri” gibi pek çok farkl› ve ilginç konuda düzenlenen yar›flma bu y›l
da büyük bir ilgi gördü. “Uçmak sadece
kanat ç›rpmak m›d›r? O zaman sevinçten, mutluluktan uçman›n foto¤raf› olur
muydu?
Gökyüzünün mavi derinli¤i sadece kufllar›n m›d›r? O zaman uçaklar›, helikop-

terleri, paraflütle süzülenleri,
uçurtmalar›, rüzgâr›n havaland›rd›¤› yapraklar› nas›l foto¤raflard›k?” bafll›¤›yla duyurulan
yar›flmaya Adana’dan Van’a,
‹zmir’den Gaziantep’e kadar
Türkiye’nin dört bir yan›ndan
foto¤raflar gönderildi. Yar›flmada, her iki kategoride belirlenen birinciler 4 milyar 500
milyon, ikinciler 3 milyar,
üçüncü yar›flmac›lar ise 2 milyar TL ödül alacak.
Yar›flman›n seçici kurulu Mimar Sinan
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öner Gezgin, foto¤raf sanatç›lar›
fiakir Eczac›bafl›, Ani Çelik Arevyan,
Arif Aflç› ve Merih Ako¤ul’un yan› s›ra, Koç Allianz Sigorta Murahhas Aza-

s›/Koç Allianz Hayat ve Emeklilik Genel
Müdürü M. Kemal Olgaç ve Foto¤raf
Dergisi Editörü Nadir Ede’den olufluyordu. Yar›flmada ödüle ve sergilenmeye
de¤er görülen eserler Koç Allianz Oditoryum Fuayesi’nde foto¤rafseverlere sunulacak.

Örnek Bir Belgesel:

Gelibolu
“Atatürk”, “Tanr›lar›n Taht› Nemrut”, “Hititler” gibi uluslararas› belgesel filmleriyle
tan›nan yönetmen Tolga Örnek, flimdi de Çanakkale Savafl›’n› ele al›yor. Koç Allianz’›n
da sponsor oldu¤u belgeselin prömiyeri 15 Mart 2005’te yap›lacak
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Çanakkale'de askerli¤ini yapan Mehmet,
sabah gözlerini açt›¤›nda gün içerisinde
nas›l bir zaman yolculu¤una ç›kaca¤›n›
kestiremiyor. M›nt›ka temizli¤i, kahvalt›,
e¤itim derken bir araca biniyor ve Kumkale beldesine yollan›yor, onlarca devresiyle birlikte. Yüzünde 10 günlük bir sakal var. Ama t›rafl olmas› gerekmiyor.
Bugünün üniformas›n› üzerinden ç›kar›yor ve zaman duruyor. 89 y›l öncesinin
üniformas›n› giyiyor ve zaman yolculu¤u
bafll›yor. Süngüsünü kontrol ediyor, sipere do¤ru ilerliyor. Mehmet, Tolga Örnek’in “Gelibolu” belgeselinde rol alan
onlarca figürandan biri. Zaman yolculu¤u kafas›n› kar›flt›rm›fl, “Bu siperlerde insanlar›n aylarca yaflad›¤›n› tahayyül bile
edemiyorum” diyor.
“Atatürk”, “Tanr›lar›n Taht› Nemrut”, “Hititler” belgesellerinin yönetmeni Tolga
Örnek flu s›ralar Çanakkale Savafllar›n›
beyazperdeye tafl›mak için var gücüyle
çal›fl›yor. Mehmet’in de rol ald›¤› sahneler belgeselin canland›rma bölümlerini
oluflturacak. Tolga Örnek, y›llar önce
“Atatürk” belgeseli için araflt›rma yaparken Çanakkale Savafllar›n›n bafll› bafl›na
bir belgeselin konusu olmas› gerekti¤ine
inan›p çal›flmaya bafllam›fl. Uzmanlarla
görüflülmüfl, arflivler taranm›fl, binlerce
belge incelenmifl. “fiimdiye kadar çekilen
filmlerde hep bir fleyin eksikli¤ini hissediyordum” diyor Örnek, “Hep karfl› taraf›n yaflad›klar› es geçilmeye çal›fl›l›yor. ‹fli
insani boyuta indirgeyemiyorlar. Oysa
iki taraf da çok onurlu ve cesurca savaflm›flt› burada. Bu onur sayesinde Çanakkale Savafllar› destanlaflt›”.
“Gelibolu” uluslararas› bir belgesel. Çünkü 11 ülkeyi ilgilendiriyor. Bunun için
‹ngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Avus-

ç›kacak. Belgesel için görüflülen 20 tarihçi aras›nda yer alan Dr. Feza Toker, koordinatör olarak sette haz›r. Sete ilk geldi¤inde neler hisseti¤ini sordu¤umuz zaman “Çok etkileyiciydi. Ama detaylar›
do¤ru olarak aktarmak için tekrar her fleyi gözden geçirmek zorunda kal›yorsunuz” diyor.
‹ngiltere Kraliyet Savafl Müzesi, Avustralya Savafl Müzesi, Yeni Zelenda Kültür
Bakanl›¤› ve Türk askeri müzelerinin iflbirli¤i ile gerçeklefltirilen filmin Türkiye
galas› ise 15 Mart’ta ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek.

turya, Avustralya, Yeni Zelanda
ve Türkiye’den 70’in üzerinde arflivden yararlan›lm›fl. 90 dakikal›l›k belgesel filme iliflkin bilgi veren yönetmen Tolga Örnek, alt›
y›ll›k araflt›rma sonucu çekimlerine bafllanan film için “Tamamen
tarafs›z ve dengeli bir film” diyor.
Filmde yüzlerini göremesek bile
Hollywood y›ld›zlar› sesleriyle cirit atacak. Ana anlat›c›n›n “Gelibolu” filmiyle ünlenen Mel Gibson olaca¤›n› söylüyor Tolga Örnek. Jude Law, Sam Neill, Jeremy Irons ise di¤er karakterleri seslendirecek. Savafl›n 90. y›ldönümünde, yani 15 Mart 2005’te
Çanakkale’de dünya prömiyerini
yapacak olan film 18 Mart’ta vizyonda. Sonra da Avustralya, Yeni
Zelanda ve ‹ngiltere’de gösterime
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Otomotiv Sanayiinin
50 Y›ll›k Serüveni...

kültürel vizyon

Rahmi M. Koç Müzesi öncülü¤ünde düzenlenen “Hayalden Gerçe¤e”
sergisinde, Türk otomotiv sanayiinin 50 y›ll›k serüveni sergileniyor

7

7 Ekim-7 Kas›m tarihleri aras›nda, Otomotiv Sanayii Derne¤i ve baflta Ford
Otosan ve Tofafl’›n yer ald›¤› otomotiv
flirketlerinin katk›lar›yla düzenlenen
“Hayalden Gerçe¤e” bafll›kl› sergi,
1954 y›l›nda Tuzla Jeep Fabrikas›’n›n
kurulmas›yla bafllayan Türk otomotiv sanayiinin bugüne kadar hangi aflamalardan geçti¤ini, nas›l h›zla geliflti¤ini otomobilseverlere tan›tt›. Tarihi yans›tan görsellerle zenginleflen sergi, önemli otomobillerle onlar›n orijinal yedek parça ve
aksesuarlar›ndan olufltu.
Sergiyi gezenler, Türk Willys Overland
Jeep, Türk otomotiv sanayiinin ilk göz
a¤r›lar›ndan Anadol, Murat 124, Renault
12 Ralli versiyonu, Honda Civic, Toyota
Corolla ve Türkiye’de minivan segmentinde olup binek görünümlü ilk araç
olan Peugeot Partner gibi Türk otomotiv
endüstrisinde önemli yeri olan otomobilleri de görme flans›n› yakalad›lar. Ayr›ca, bu modellerin yan› s›ra bugüne kadar hiç gün ›fl›¤›na ç›kmam›fl prototipler
de sergide yer ald›. Ayr›ca, nostaljik otomobil reklamlar›, gazete ilanlar›, eski
plakalar, otomobillere yaz›lan yaz›lar,
eski otomobil yar›fllar›ndan foto¤raflar,
kupalar, madalyalar gibi objeler de sergilendi. “Hayalden Gerçe¤e” sergisi, çocuklar›n oynayarak e¤lenceli bir flekilde
ö¤renmeleri için bir uzman eflli¤inde
otomobil tasar›mlar› yapabilecekleri aktivite alan›yla da zenginlefltirilmiflti.

Türk Otomotiv Sanayii Tarihi
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen
sergide Türk otomotiv sanayiinin 1960’l›
y›llardan bu yana geçirdi¤i evrim gözler
önüne serildi. 1960 y›l›nda Eskiflehir’de
Devlet Demiryollar› atölyelerinde proto-
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tip olarak üretilen ilk Türk otomobili
Devrim ile bafllayan öykü, ilerleyen y›llarla birlikte farkl› modellerle devam etti.
1961 y›l›n›n sonlar›na do¤ru, Türkiye’de
otomotiv sanayii alan›nda giriflimde bulunan isimler, “Otomotiv Sanayii Birli¤i”
ad› alt›nda bir araya gelmifllerdi. Böylece
“Jeep” ve “Bussing” kamyonlar›n›n montaj›n› yapan “Verdi”, “Ford Consul” otomobillerin montaj›n› yapan “Otosan”,
“International Harvester” kamyonlar›n›n
montaj›n› yapan “Türk Otomotiv Endüstrisi”, “Minneapolis-Moline Türk Traktör
Fabrikas›”, “Gümüfl Motor Fabrikas›” ve
yay üreten “Uzel” gibi kurulufllar “Otomotiv Sanayii Birli¤i”ni oluflturmufllard›.
‹lerleyen y›llarla birlikte Türkiye’de otomotiv endüstrisi önemli yol kat etti. 1964
y›l›nda imza at›lan “Anadol” projesi bu
yolda çok önemli bir ad›md›. Yerli mal›
bu otomobile bir isim bulmak hiç de kolay olmam›flt›. Bu amaçla bir yar›flma
aç›lm›fl ve sonuçta da “Anadol” ismi benimsenmiflti.

1960’lar›n ikinci yar›s› otomotiv alan›nda
pek çok at›l›m› da beraberinde getirdi.
‹lk baflar›lar bu y›llarda elde edilmeye
baflland›. Tüm bu baflar›lar›n içinde belki de en baflta, 1968 y›l›nda, Bakanlar
Kurulu karar›yla Türk otomobil sanayi
aç›s›ndan büyük önem tafl›yan “Tofafl
Türk Otomobil Fabrikas› Afi”nin kurulmas›yd›. Bu kurulufl, gerçekte üç y›l boyunca yürütülen yo¤un çal›flmalar›n sonucunda ortaya ç›kar›lm›flt›. Tofafl’ta ilk
y›llarda üretilen Murat 124 ilerleyen y›llarla birlikte pek çok yeni modeli beraberinde getirdi. Bugün Tofafl, Avrupa’n›n en önemli otomobil üreticileri
aras›nda. Ayn› flekilde otomobil üretimine 1960’l› y›llarda Anadol ile bafllayan
Otosan ise 1985 y›l›nda ilk Ford Taunus’u üreterek bir ilke imza att›, bunu
Ford Escort izledi. Ford Otosan günümüzde gerek farkl› segmentlerde üretti¤i araçlar, gerekse Ar-Ge ve motor çal›flmalar›yla Avrupa’n›n en önemli fabrikalar› aras›nda yer al›yor.

hayata dair

K›fla Haz›r m›s›n›z?
K›fl yaklafl›yor. Continental, arac›n›zla yapaca¤›n›z güvenli ve üstün
performansl› bir sürüfl için, sonbahar ve k›fl aylar›n›n yol koflullar›na
uygun “k›fl lasti¤i” kullan›lmas›n› tavsiye ediyor

G

Geçen k›fl yo¤un ya¤›fllarda yollarda
yaflanan kazalar, araçlar›n yollara terk
edilmesi, içinde endifleli bekleyifllerin,
trafik ak›fl›na engel olunmas› gibi maddi ve zaman kayb›n›n art›k yaflanmamas› için tüm araç sürücülerinin ekim
ve nisan aylar› aras›nda araçlar›nda uygun k›fl lastikleri kullan›m›na özen göstermesi gerekiyor. Avrupa’n›n bir çok
ülkesinde, yaratt›¤› fayda aç›s›ndan “k›fl
lasti¤i” kullan›m› zorunlu hale getirildi.
Continental “k›fl lastikleri”ni, normal
(yaz) lastiklerden ay›ran en büyük
özellikleri flöyle s›ralamak mümkün:

Lastik Bileflenleri: Normal lastik bileflenleri, ›s› 7 C’nin alt›na inince sertleflmeye bafllar, kavrama ve tutunma
kayb›na u¤rar. Continental k›fl lastikle-

ri, mükemmel do¤al kauçuk oran› ve
polimer hamur yap›s› sayesinde, en düflük (-) derecelerde dahi, mükemmel
esneklik yaratarak yola tutunur.

Desen: Continental k›fl lastiklerinde
kullan›lan desen, özellikle sulu kar ve
kar üzerinde çok etkilidir. Karlar, bu
desenler aras›nda yer alan kanallara s›k›flarak ekstra yol tutufl sa¤lar. Islak zeminlerde ise, lastik yüzeyindeki sular,
kanallar ve oluklar sayesinde boflalt›l›r.
Lameller ve ince yivler: Üstün yanal t›rnak s›ralar›, difl bloklar›n›n esnemesini ve bu sayede buz ve karlar›n
daha derinlere temas edebilmesini sa¤lar. Lamellerin kapanmas›n› önleyen
özel bantlar sayesinde s›k›flan karlarla

zemindeki kar taneleri kolayl›kla birbiriyle kilitlenerek ola¤anüstü bir kavrama yarat›r.
Ülkemizin bir çok bölgesinde bu lastikler “vakumlu lastik” olarak adland›r›lmaktad›r. Continental “K›fl lastiklerinin”
normal (yaz) lastiklere oranla karl› ve
buzlu zeminde en az %20 daha k›sa bir
fren mesafesi sa¤lad›¤› unutulmamal›.
Tüm araçlara uygun k›fl lasti¤i modelleriyle Ulusal Amerikan Karayollar› Trafik
Güvenli¤i ‹daresi (NHTSA) taraf›ndan
kar tanesi logosuyla ödüllendirilen
Continental “k›fl lastikleri”, piyasaya
sundu¤u her ürünüyle de uluslararas›
test kurulufllar›n›n “en iyi”, “özellikle
tavsiye edilen” ve “test flampiyonu” olarak de¤erlendirdi¤i vazgeçilmez bir seçenektir.
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Büyüleyici
Beyazl›ktaki
New Holland Trakmak Do¤u Anadolu Bölge Müdürü Reha Gülcüo¤lu
engin beyazl›¤a ve da¤lara olan tutkusunu zor bir ekspedisyonla hayata
geçirdi. Gülcüo¤lu, ekibiyle birlikte A¤r› Da¤› zirvesine gerçeklefltirdi¤i
t›rman›fl›n öyküsünü anlatt›...

K

K›sa bir süre önce A¤r› Da¤› zirvesine bir
t›rman›fl gerçeklefltirdiniz. T›rman›fltan
bahseder misiniz?
Türkiye’nin en yüksek zirvesine (5165
m) t›rman›fl için en uygun zaman olan
Temmuz-A¤ustos dönemine denk gelen
8 A¤ustos’ta kat›ld›¤›m ekspedisyon ile
toplam 13 kifli t›rman›fla bafllad›k. T›rman›fl boyunca, Do¤ubeyaz›t Eli Köyü’nden
bafllayan ve A¤r› Da¤› için izin verilen
güney rotas›n› izledik. ‹lk gün 3200 metre yükseklikte ana kamp›m›z› kurduk.
‹kinci gün yüksek irtifaya uyum için
4200 metreye yükselip tekrar ana kamp›m›za inerek geceledik; yani genelde
yüksek irtifa t›rman›fllar›nda yap›lan vücudun yükse¤e uyumunu sa¤layan “aklimitizasyonu” gerçeklefltirdik. Üçüncü
gün tekrar 4200 metreye yükseldik ve
ikinci kamp›m›z› kurduk. 11 A¤ustos gününün ilk saatlerinde (03.00) karanl›kta
4200 metredeki kamp›m›zdan yükselerek zirve t›rman›fl›na bafllad›k ve sabah

22

saat 10.20’de Türkiye’nin zirvesine ulaflt›k. T›rman›fl s›ras›nda inan›lmaz ortamlar ile karfl›lafl›yorsunuz; bulutlar›n üzerine ç›k›yorsunuz, 3900 metre yükseli¤indeki Küçük A¤r› Da¤›’na tepeden bak›yorsunuz. Güneflin do¤uflunda A¤r› Da¤›’n›n ovalara ve en ilginç olan› havaya
vuran gölgesini izliyor, zirveye yaklafl›rken iki futbol sahas› büyüklü¤ünde ve
metrelerce derinlikte olan buzul platosundan geçiyorsunuz. Dönüflte ise, sab›r
ifli olan da¤c›l›kta zirve yapman›n, dahas› amaçlad›¤›n›z hedefe ulaflman›n mutlulu¤unu yafl›yorsunuz.

Reha
Gülcüo¤lu
A¤r› Da¤›’n›n
zirvesine
New Holland
bayra¤›n›
dikti.

T›rman›fl esnas›nda zorluklar yaflad›n›z m›?
Bu t›rman›fl fazla teknik gerektirmedi¤i
için en önemli zorluk yükseklik oldu.
Yükseli¤e ba¤l› olarak havada bulunan
oksijen miktar›n›n azalmas› irtifa artt›kça
nefes al›p-verme iflini zorlaflt›r›yor. Nabz›n›z sürekli yüksek seyrediyor. 4000
metrelerde en basit, en kolay yürüme fa-

Neden A¤r› Da¤›’na ç›kmay› hedeflediniz?
2002 y›l› Temmuz ay›nda yeni görev yerim olan Do¤u Anadolu Bölgesi’ni tan›mak, bölge bayi ve servis teflkilat› ile tan›flmak üzere ilk seyahatimi gerçeklefltiriyordum. Seyahat öncesi kültür ve tarih
bak›m›ndan zengin olan bölgeyi daha iyi
tan›mak için tavsiyeler üzerine bölge
hakk›nda da bol bol kitap okuyor, bilgi
ediniyordum. Okudu¤um kitaplar içerisinde, A¤r› Da¤› ile ilgili konular ilgimi
çekmiflti. Geçmiflte birçok olaya tan›kl›k
etmifl, kutsal kitaplarda ad› geçen, dünyada birçok kiflinin ilgisini çeken A¤r›
Da¤›’na merak›m, bölge hakk›nda derin
bir bilgi birikimine sahip bayimiz Ahmet
Özbilgi’nin anlatt›klar› ile daha da artm›flt›. Kars istikametinden I¤d›r’a oradan
da A¤r› iline karayolu ile geçecektim. Bir
seyyah›n deyimi ile “insanda hayranl›k
uyand›ran yekpare kütle” olan A¤r› Da-

A¤r› Da¤›’na ç›kmak için t›rman›fl öncesi
ne gibi faaliyetlerde bulunduz, haz›rl›klar›n›z nelerdi?
Öncelikle daha rahat hareket edebilmem
ve vücudumun daha esnek olabilmesi
için fazla kilolar›mdan kurtulmam gerekliydi. T›rman›fltan yaklafl›k 5 ay öncesinde bafllad›¤›m s›ras›yla, yürüyüfl, jogging
ve koflu fleklinde antrenmanlar›m sayesinde 10 kg vermeyi baflard›m. Kondüsyonum da belli bir yere geldi. Son bir ay
kardiyovasküler a¤›rl›kl› program uygulad›m. Biraz trekking faaliyetine kat›larak, bir de Erciyes Da¤›’na (3930 m) t›rmanarak haz›r duruma geldim. Da¤a t›rmanmak için fiziksel durumunuzdan
baflka psikolojik olarak da haz›r olman›z
gerekiyor ki, bu da çok önemli; kendimi
bu yönden zaten haz›r hissediyordum.

Da¤c›l›k zor ve bireysel bir spor gibi gözükse de tak›m çal›flmas› büyük önem tafl›yor,
de¤il mi?
Bu ifli tek bafl›na yapanlar az say›da. Solo t›rmananlar var. Solo t›rman›fl biraz
daha riski sevenlerin tercih ettikleri bir
dal. Çünkü yükseklerde tehlike her zaman var. Havan›n olumsuz olmas›, tafl
düflmesi, düflüp yaralanma, yaban hayvanlar› gibi sorunlar ile her zaman karfl›laflma olas›l›¤› fazla. Da¤c›l›k genelde
grup halinde yap›l›yor ve tak›m oyununda olan bütün kurallar burada da geçerli oluyor. Bir lideriniz oluyor. Onun kararlar› geçerli oluyor. En önden o yürüyor ve o t›rman›yor. Onun bast›¤› yere
bas›yor, onun izinden yürüyorsunuz.
Ekipteki herkes dayan›flma içerisinde
oluyor; hep birlikte zirveye ulaflmak
amaçlan›yor. Tak›m›n birli¤i burada ortaya ç›k›yor. Ayr›ca bir hedefe tak›m halinde ulafl›ld›ktan sonra baflar›n›n paylafl›lmas› daha farkl› oluyor.
Bundan sonra hedefleriniz var m›? Gözünüzü dikti¤iniz baflka zirveler var m›?
Da¤c›l›¤› spordan yana tutku olarak yorumlayanlardan›m ve tabii ki hedeflerim
var. ‹ran Demavend, Kafkasya Elbruz
Da¤lar› ile A¤r›’ya k›fl t›rman›fl› hedeflerim aras›nda. Ayr›ca sürekli 3500 metre
üzerinde geçen ve yaklafl›k iki haftal›k
bir program olan Nepal’de trekking en
büyük hayalim. Ancak uzun zaman alan
bu faaliyetler için fedakârl›k yapmam gereken konular flimdilik handikap oluflturuyor.
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aliyeti için yap›lan harekette bile 130-140
nab›za ulafl›l›yorsunuz. Bunlara ba¤l› olarak irtifa hastal›¤› ile karfl›laflma riski sürekli var. Ancak bunu da önerilen tavsiyelere uyarak bol s›v› ve g›da al›m› ile aflt›k. Bünyenin reaksiyon göstermemesi
de çok önemli tabii ki. Bütün volkanik
da¤lar gibi tek bafl›na yükselen Büyük
A¤r› Da¤› da hava koflullar›n› kendi belirliyor. 4000 metreden sonra ani hava
de¤ifliklikleri ile karfl›laflma ihtimaliniz
çok yüksek. Ancak t›rman›fl›m›z s›ras›nda
hava hep bizden taraft›, sürekli yüzümüze güldü. Sadece 4900 metreden sonra
fliddetli rüzgâr ve afl›r› so¤uk biraz zorlad›. Rüzgâr›n etkisi ile -20o C olarak hissedilen hava s›cakl›¤›ndan dolay› zirvede
sadece 15 dakika kalabildik. Bir de
krampon ve kazma kullanarak geçilen
son 200 metrelik buzul etab› var ki, bu
etap da¤›n en zorlu k›sm›n› teflkil etmekte; çünkü burada düflme riski çok fazla.

¤›’n›n çok yak›n›ndan geçecek ve ilk defa görme f›rsat›m olacakt›. Ancak, havan›n kapal› ve ya¤›fll› olmas›dan dolay›
eteklerine kadar kapal› olan da¤, bana
ilk seferde yüzünü göstermedi. Yöre halk› taraf›ndan pek iyi yorumlanmayan bu
durum bende da¤a karfl› daha fazla merak uyand›rd›. ‹kinci seyahatimde, da¤›n
en güzel görüldü¤ü yerden, I¤d›r Ovas›’ndan muhteflem A¤r› Da¤›’n› gördüm
ve hayran oldum. O zaman da¤a ç›kmak
akl›mda yer edindi ve kendime hedef
edindim. Belli bir yafltan sonra insan›n
hedeflerinin olmas› ve onlar› gerçeklefltirmenin verdi¤i manevi huzur çok farkl›. Ayr›ca hedefiniz A¤r› Da¤› gibi bir
sembol ise daha da anlam kazan›yor.
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So¤anl› Yumurtadan
Hünkârbe¤endi’ye
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Yemek yemenin çok daha özel hale geldi¤i
ramazan ay›nda; mimar, gurme ve Sabah gazetesi
yazar› Ali Esad Göksel ile geleneksel Osmanl›-Türk
mutfa¤›, mutfa¤›m›z›n geliflimi için al›nmas›
gereken önlemler, ramazan› di¤er aylardan farkl›
k›lan gelenekler ve yemek kültürümüzün en güzel
örneklerini sunan lokantalar üzerine lezzetli bir
sohbet gerçeklefltirdik
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Geleneksel mutfak kültürü aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ramazan ay› nas›l bir profil çiziyor Türk kültüründe?
Ramazan Türk toplumu için ayr› bir
önem tafl›yor. Bu önem de ço¤u insan
için sadece ‹slam diniyle aç›klanamaz.
Çünkü oruç tutmak, bu kutsal ay› bu dini vecibeyle de¤erlendirmek hiç kuflkusuz bir veri, ama bunun ötesinde ramazan, Anadolu için, burada yaflayan her
dinden insan için, toplumun her kesimi
için folklorik bir anlam daha tafl›yor.
Bünyesinde önemli bir gelenekler zinciri bar›nd›r›yor. Bu vesileyle insanlar y›l›n
di¤er zamanlar›nda yapmad›klar› bir sürü fleyi yap›yorlar; bu yap›lanlar›n büyük
bir k›sm› da dini referanslar içermiyor ve
her dinden insan taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Bu da bence benzersiz bir zenginlik sa¤l›yor bu topluma. Özellikle Avrupa Birli¤i’nin somut olarak efli¤inde oldu¤umuz, küresel kültürün farkl› mahalli zenginliklerin alt›n› çizdi¤i bugünlerde,
toplumumuzun Osmanl›-Türk geleneklerini bugüne kadar bozulmadan tafl›yarak kulland›¤› birkaç sahadan biri de ramazand›r. Neler yap›ld›¤›na bakarsak;
ilk ve çok önemli olarak, insanlar yard›m müessesesini hat›rl›yorlar ve harekete geçiyorlar. Bu eskiden beri bu
topraklarda mevcut olan bir gelenek.
Siz bakmay›n gazetelerde, televizyonlarda -hergün biraz daha azal›r diye

umut ediyoruz- yard›m ad› alt›nda yap›lan çeflitli gösterilere. Bunu göstermeden yapan -ki böylesi hem yapan için
hem de yard›m› alan için daha uygunkurumlar ve insanlar da var. Sosyal, modern ve eflitlikçi bir toplum için büyük
önem tafl›yan bu mekanizmalar›n sürekli olmas›n›, sadece bu ayda kalmamas›n›
diliyorum. ‹kincisi bar›flmak; insanlar›n
ramazanda ve bayramda gerçeklefltirdikleri en güzel fley. Bu da insanl›¤›n ve
toplumumuzun bugünü için çok önemli.
Dinden gelen referanslarla ya da geleneksel bir davran›fl olarak kiflilerin bar›flmas› çok önemli bir adet. Ramazan›n
ve ramazan›n nihayetinde gelen bayram›n böyle bir getirisi de var. Hiç
kuflkusuz ramazan mutfak aç›s›ndan da büyük zenginlikler içeriyor. Bugün belki de¤iflen toplum ve farkl› yaflayan nesiller eski ramazanlar›n tüm
vecibelerini yerine geti“Küresel kültürün
farkl› mahalli
zenginliklerin alt›n›
çizdi¤i bugünlerde,
toplumumuzun
Osmanl›-Türk
geleneklerini bugüne
kadar bozulmadan
tafl›yarak kulland›¤›
birkaç sahadan
biri de ramazand›r.”

So¤anl› yumurtadan bahsettiniz. Örne¤in
kurban bayram›n›n kendine has et yemekleri vard›r. Ramazan›n da kendine özgü yemekleri var m›?
En önemlisi so¤anl› yumurtayd›. Çok
önemliydi çünkü sarayda da bilinen bir
yemekti. Bunun d›fl›nda bayram› da düflünürsek flerbetler ve çeflitli tatl›lar var.
Çünkü ramazan bir disiplin gerektiriyor
ve o disiplinin sonunda getirmifl oldu¤u
bir kutlama var, kendi kendinizi kutluyorsunuz. Bu dönemde insanlar›n flekere olan zaaf› ortaya ç›k›yor. Zaten Bat›

mutfa¤›yla da karfl›laflt›r›rsak bizim mutfa¤›m›z›n tatl›lar› biraz daha flekerlidir.
Tatl›lar ramazan›n çok önemli bir fasl›d›r.

Bir sentezden, bir uyarlamadan bahsettiniz. Siz mimars›n›z ayn› zamanda. Modern
mimari de klasik mimariden pek çok unsuru kendi bünyesine tafl›yor. Benzer bir
yaklafl›m› Türk mutfa¤›na uyarlamak
mümkün olabilir mi?
Hiç kuflkusuz. Mesela bizim topraklar›m›z›n en önemli mutfaklar›ndan bir tanesi Gaziantep mutfa¤›d›r ve Gaziantep’te alinazik diye bilinen bir yemek
vard›r. Patl›can közlenir, yo¤urt ve sarm›sakla kar›flt›r›l›r, sonra da k›ymayla,
etle birlikte üzerine ya¤ dökülerek servis
olunur. Hemen hemen ayn› malzemeleri kullanarak, hemen hemen benzer süreçten geçerek yap›lan baflka bir yemek
daha vard›r. Bu da Saray taraf›ndan tarif
olunmufl hünkârbe¤endidir. Ayn› malzemeleri ve çok benzer teknikleri kullan›r›z, buna ra¤men ortaya bambaflka bir
sonuç ç›kar. ‹ki mutfak aras›ndaki fark
budur diye düflünüyorum. Hünkârbe¤endi gerçekten bugün hepimizin gurur
duyaca¤› bir yemektir. Türk toplumunda
belki de her evde bu yap›lm›yor ama
çok iyi yapan yerler var; Divan Lokantas› örne¤in. fiunu söylemek laz›m;
hünkârbe¤endinin varl›¤›, alinazi¤in varl›¤›n› hiçbir flekilde daha afla¤› görmemizi gerektirmez. O da bafltan ç›kar›c› bir
yemektir. Sadece hünkârbe¤endi daha
sofistike, daha rafine bir yemektir. Bugün aflç›lar›m›z yenilikler ar›yorlarsa bu
yemekleri daha s›hhatli, daha hafif, daha kolay yapman›n yollar›n› arayacaklard›r, ya¤lar› de¤ifltireceklerdir.

Türkiye çok genifl bir co¤rafya, birçok uygarl›¤› da içinde bar›nd›rm›fl topraklar bunlar. Dolay›s›yla her bölgenin, her kültürün
kendine özgü bir mutfa¤› var. Bu ba¤lamda
tek bir Türk mutfa¤›ndan bahsetmek mümkün mü?
Osmanl›-Türk mutfa¤› dedi¤imizde asl›nda bir manzumeden bahsediyoruz. Bu
manzume, muhtelif co¤rafyalardan, muhtelif alt mutfaklardan al›nan unsurlar›n,
imparatorlu¤un zenginli¤iyle, görgüsüyle, yüksek kültürüyle tekrar yorumlan›p,
tekrar tarif edildi¤i bir mutfakt›r. Saray ve
çevresi farkl› mahalli de¤erleri alm›fl,
kendi süzgecinden geçirmifl, topluma
daha yüksek bir kültürün parças› olarak
tekrar sunmufltur. Bugün biz eski Türk
mutfa¤› dedi¤imizde böyle bir manzumeden bahsediyoruz.

Peki bunlar›n yap›lamamas›n›n nedeni çok
yak›n bir gelece¤e kadar aflç›l›k müessesesinin usta ç›rak iliflkisiyle yürümesi ve
bu konuda okullar›n olmamas›yla aç›klanabilir mi?
Bir toplumdaki avangard ad›mlar›, yenili¤e, modernli¤e olan at›l›mlar› sadece
bir alanda gerçeklefltirmenin mümkün
oldu¤una inanm›yorum. Toplum bütün
sahalarda o at›l›ma haz›r olmal›. Bugün
müzikte, sinemada, modada, mimaride
güzel sanatlar›n tüm alanlar›nda bu at›l›ma haz›rsak o anda mutfakta da yeni at›l›mlar olacakt›r. Onun için aflç›lar›m›z›
“onlar niye yapam›yorlar” diye sorgulamak taraftar› de¤ilim. Toplumdan gelen
k›flk›rtma herkesi oturdu¤u yerde rahat
ettirmeyecek ölçüde oldu¤u an aflç›lar›m›z da bunu yapacakt›r.

Hünkârbe¤endi’nin varl›¤›,
alinazi¤in varl›¤›n› hiçbir
flekilde daha afla¤›
görmemizi gerektirmez.
O da bafltan ç›kar›c› bir
yemektir. Sadece
hünkârbe¤endi daha
sofistike, daha rafine bir
yemektir. Bugün aflç›lar›m›z
yenilikler ar›yorlarsa bu
yemekleri daha s›hhatli,
daha hafif, daha kolay
yapman›n yollar›n›
arayacaklard›r, ya¤lar›
de¤ifltireceklerdir
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remiyor olabilirler. Ama yine de bu aya
bir önem atfedildi¤i bir gerçek. Osmanl›’da iftar ve oruç açmak büyük bir ritüeldi. Toplumun kabul etti¤i, herkesin
üzerinde mutab›k oldu¤u ve gerçeklefltirdi¤i fleyler vard›. Ne yemek yap›laca¤›,
ne zaman ne yenilece¤i belliydi. ‹nsanlar orucu neyle açard›, arkas›ndan ne
yer gibi fleyler çok önemliydi. Toplumun yüksek kültürünü oluflturan ve saray taraf›ndan sürdürülen gelenekler
vard›. Mesela Osmanl› sultanlar› ramazan öncesinde kutsal emanetleri ziyaret
edip, akabinde kendileri için haz›rlanan
so¤anl› yumurtalardan tadarlard›. Bir
eleme yap›l›r ve en iyi yumurtay› pifliren
aflç› sultana ramazan ay› boyunca yemek yapard›. Bu çok önemli bir ritüeldi.
Bugün bile iddial› bir iftar sofras›nda olmazsa olmazlar aras›nda so¤anl› yumurta bulunmaktad›r. Bu, toplumdaki din
d›fl› geleneklerin süreklili¤i aç›s›ndan
çok sevindirici bir durumdur. Bugün her
yerde bu gelenek devam ediyor de¤il.
Ancak Zeyrekhane gibi gelenekleri devam ettiren yerler de var. Zeyrekhane’yi
flu aç›dan da önemsiyorum. Zeyrekhane, bugün UNESCO’nun da kültür miras›nda bulunan, arkas›nda Osmanl›-Türk
sivil mimarisini bir manzume olarak bar›nd›ran bir semtimizdir. Önünde de,
cadde boyunda flu anda Koç Toplulu¤u’nun da katk›lar›yla yürütülen bir restorasyon sürecinde olan, Bizans’›n bize
kalan mimari miras›n›n en önemli kiliselerinden Pantokrator bulunmaktad›r.
Dolay›s›yla Zeyrekhane bütün bu kültürel miras›n yan›nda hem yerli hem yabanc› turistleri cezbeden fevkalede bir
kad›n gibi duruyor. Ramazan›n da bu
flekilde burada kutlanabiliyor olmas›
do¤rusu beni çok mutlu ediyor.
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insan kaynaklar›

Derya Altunyurt’a ödülü olan Focus
C-Max, Ford Otosan’da düzenlenen
bir törenle Genel Müdür Bafl
Yard›mc›s› Gerry Kania (sa¤da) ve
Sat›fl ve Pazarlama Genel Müdür
Yard›mc›s› Aykut Özüner (solda)
taraf›ndan verildi.

Rüyalar›n Gerçek
Oldu¤u Birincilik

B

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1976 ‹stanbul do¤umluyum. Yaklafl›k alt› y›ld›r Ford Otosan bünyesinde Do¤an Oto’da sat›fl dan›flman› olarak çal›fl›yorum. ‹flim markam›n ç›karm›fl oldu¤u
ürünleri müflterilerimizle buluflturmak ve
rakiplerimizle s›k› bir flekilde mücadele
etmek. Her gün yeni insanlarla, yeni
yüzlerle, birbirine benzemeyen kiflilerle
karfl›laflt›¤›n›z için, her an her fleye karfl›
haz›rl›kl› olman›z gerekiyor. Otomotiv
sektöründe ilk iflim olmas›ndan dolay›
Ford’un yeri benim için çok özel. Eskiden baflka yerlerde gördü¤ünüz Ford
markas›, hayat›n›z›n içine o kadar giriyor
ki, iflinizden baflka boyutlara kadar ulafl›yor. Baflar›y› ise kurumumu ve iflimi çok
sevmenin getirdi¤ini düflünüyorum.
Ford Avrupa taraf›ndan düzenlenen “En ‹yi
Sat›fl Dan›flman›” yar›flmas›nda birinci oldunuz. Yar›flman›n Türkiye aya¤›ndan biraz bahseder misiniz?
Ford, fiampiyonlar Ligi’nin sponsor markas›. Bu sponsorluk çerçevesinde de 26
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Ford Avrupa bu y›l 21 ülkenin sat›fl dan›flmanlar›
aras›nda bir yar›flma düzenledi. Ford Focus C-Max’in
befl ad›mda sunumunu içeren yar›flmada Derya
Altunyurt birincili¤i elde etti ve bir adet Ford Focus
C-Max’in sahibi oldu. Altunyurt yar›flmadan k›sa bir
süre önce birinci oldu¤unu rüyas›nda görmüfl
May›s’ta Almanya Gelsenkirschen’de
fiampiyonlar Ligi final maç› öncesinde
bir yar›flma düzenlendi. Bu yar›flma için
21 ülkenin Ford temsilciliklerine çeflitli
kriterler gönderilerek, kendi ülkelerinin
en iyi sat›fl dan›flmanlar›n›n seçilmesi istendi. Bu yar›flman›n haberinin bize
ulaflmas›ndan bir hafta önce rüyamda
bir yar›flmaya kat›ld›¤›m› görmüfltüm.
Yar›flmada ülkemi temsil ediyordum ve
birinci oluyordum. Sonras›nda merkezden bir mail geldi. Bu etkinlikler çerçevesinde bir yar›flma yap›laca¤›, bu yar›flma için de Türkiye çap›nda 19 tane finalist seçildi¤i yaz›yordu. Finalistler aras›nda ismimi gördü¤ümde hem çok flafl›r-

d›m, hem de çok sevindim; rüyam gerçek oluyordu.
Bu 19 kifli hangi kriterlere göre seçildi?
Kriterler aras›nda gizli müflteri araflt›rmalar›, sat›fl adetleri, bugüne kadar Ford’daki durum, bölge müdürü ve e¤itimdeki
hocalar›m›z›n referanslar› yer al›yordu.
Türkiye aya¤›nda 19 kifli aras›nda bir yar›flma yap›ld›. Bu yar›flmay› anlat›r m›s›n›z?
Bize gönderilen yar›flma kriterlerinde tan›t›lacak araç olarak, en son ç›kan arac›m›z Ford Focus C-Max seçilmiflti. Ford’un
standartlar› çerçevesinde befl ad›mda sunum kriterleri vard›r. Befl ad›m, müflteriyi

Avrupa’daki yar›flma için burada nas›l bir
haz›rl›k sürecinden geçtiniz?
Türkiye’deki yar›flmada birinci olduktan
sonra, Avrupa’daki yar›flmaya haz›rlanmak için bir ay›m›z vard›. Bu bir ay içerisinde de çok iyi çal›flmam›z gerekiyordu. Çünkü Avrupa’daki yar›flma çok daha zorlu geçecekti. Rakiplerimiz, 20 ülkenin en iyilerinden olufluyordu ve hiçbirini tan›m›yorduk. Avrupa’daki yar›flmaya, heyecan› art›rmak için bir etap daha eklenmiflti. Sunuflunuzu yapabilmeniz
için önce bir testi aflman›z gerekiyordu.
Yöneticilerimiz ve e¤itmenlerimizden
oluflan bir ekiple bir ay boyunca hem
test hem de sunufl için çok s›k› bir çal›flma yapt›k.
Avrupa’daki yar›flman›n iki etaptan olufltu¤unu söylemifltiniz. Yar›flma sürecini anlat›r m›s›n›z?
Yar›flmaya kurallar gere¤i yöneticinizle

birlikte gidiyorsunuz. Yöneticiniz de sizin gibi yar›fl›yor asl›nda. Daha önce de
bahsetti¤im gibi e¤er testte baflar›l› olursan›z, sunumunuzu yapmaya hak kazan›yorsunuz. Sunumlar›, arac›n özelliklerine ba¤l› biçimde “Genç aileler hedef kitlesine yönelik olmas›”, “Müflteriye fayda
içermesi”, “sunum tekni¤i detaylar›na
dikkat edilmesi”, “Dört dakika içinde bitmesi” gibi özelliklere göre de¤erlendirdiler. Sunumlar› herkes kendi dilinde yapt›¤› için vücut dili de oldukça önemliydi.
Zaten vücut dili sat›flta çok önemli bir
nokta. Kendinizi ne kadar iyi ifade edebildi¤iniz çok önemli. Sonras›nda da yöneticiniz ayn› sunumu ‹ngilizce olarak
Avrupa üst düzey jürisine anlat›yordu.
Avrupa’daki yar›flma sürecinde neler yaflad›n›z?
Asl›nda yar›flma süreci bekledi¤imizden
zorlu geçti. Yar›flma günü geldi¤inde aksilikler birbirini takip etti. Yar›flmaya Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Mü-

dür Yard›mc›s› Aykut Özüner’le birlikte
kat›lacakt›k. Ancak yar›flmaya gidece¤imiz gün, beklenmeyen bir krizden ötürü
Aykut Bey’in ‹stanbul’da kalmas› gerekti.
Biz yar›flmaya Pazarlama Müdürümüz
Özgür Yücetürk’le birlikte gittik. Neyse
ki, ç›kabilecek aksilikleri öngörerek Özgür Bey de aynen Aykut Bey gibi çal›flm›flt›. Programa göre yar›flman›n yap›laca¤› alana organizasyon yetkilileri ile gitmemiz gerekiyordu. Ancak organizasyondaki bir hata sonucunda yar›flma alan›na kendi taksimizle gitmek durumun-

da kald›k. Alana vard›¤›m›zda yar›flma
bafllam›flt› ve bizim kat›lamayaca¤›m›z›
söylediler. Özgür Bey’in çetin savafl› sonucunda, son anda yar›flmaya dahil edildik. Test aflamas›nda, di¤er ekiplerden
geç bafllamama ra¤men en iyi puan› ald›m. ‹kinci etaba benimle birlikte ‹talya,
Çek Cumhuriyeti ve Portekiz kat›lmaya
hak kazand›. ‹stanbul’daki finale benzer
bir durum ç›kt›: Finale kalan dört kifli
aras›nda yine tek bayan bendim. Tüm finalistler sunumlar›n› tamamlad›lar. Özgür Bey de benim sunumumu ayn› benim heyecan›m ve do¤all›¤›mla jüriye
aktard›. Biz oraya kazanmak için gitmifltik. Tüm aksiliklere ra¤men ülkemizi en
iyi flekilde temsil ettik ve eme¤imizin
karfl›l›¤›n› ald›k. 20 ülkenin en iyilerini
geride b›rakarak Avrupa’n›n En iyi Sat›fl
Dan›flman› olarak birincili¤i gö¤üsledik.
Ödülü kazand›¤›n›zda neler hissettiniz?
Biz sürekli otomobillerin içinde yafl›yoruz. Severek satt›¤›n›z bir araç da olsa,
ulaflamayaca¤›n›z› düflündü¤ünüz araçlar vard›r. Focus C-Max de benim için
öyleydi. Üstelik bunu parayla de¤il,
eme¤iniz, kendinizi iyi yetifltirmeniz, size

insan kaynaklar›

araçla bütünlefltirip, daha sonra sürücü
kabinine al›p, oradan da test sürüflüne
kadar izledi¤imiz yol. Bizim de Ford’un
befl ad›mda sunum kriteri çerçevesinde
yeni ürünümüzü sunmam›z gerekiyordu.
Bunlar kula¤a çok klasik gelebilir. Ancak
esas yarat›c› k›s›m da buradayd›. Tüm
bunlar› dört dakika içinde, ilgi çekici bir
flekilde yapabiliyor olman›z ve jüriye,
karfl›n›zda müflteriler varm›fl edas›yla sunumunuzu gerçeklefltirmeniz gerekiyordu. ‹lk etapta Türkiye aya¤› için senaryomu kendim haz›rlad›m. Buldu¤um herkese sunumumu yapt›m, fikirlerini ald›m
ve senaryoyu gelifltirdim. Seçilen 19 kifliyle Ford Otosan’da bir yar›flma süreci
gerçekleflti. Jüri Ford’un üst düzey yöneticileri ve e¤itmenlerimizden olufluyordu.
Heyecan duyulmayacak gibi de¤ildi. Yar›flmaya kat›lan arkadafllar da seçilmifl,
her biri baflar›l› sat›fl temsicileriydi. 19 kiflinin sunumlar›n›n ard›ndan befl kifli finale kald›. Finale dört erkek yar›flmac›n›n
yan›nda tek bayan olarak ben kalm›flt›m.
Yar›flman›n ödülünün bir Focus C-Max
olmas› heyecan› bir kat daha art›r›yordu.
Sonuçlar› Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›m›z Aykut Özüner aç›klad› ve “Bu aflamaya kadar hepiniz çok iyi çal›flt›n›z, çok yoruldunuz.
Ama seçilen arkadafl›m›z için esas stres
flimdi bafll›yor. Biz kendisine inan›yoruz”
dedi ve benim ismimi söyledi.

yap›lan yat›r›mlar›, e¤itimleri iyi de¤erlendirmeniz sayesinde bile¤inizin hakk›yla kazand›¤›n›zda de¤eri bir kat daha
art›yor. Bu yüzden benim için çok anlaml› bir ödül. Sonuçlar aç›kland›¤›nda
bir rüyada gibiydim. Ödülüm olan Ford
C-Max’in anahtar›n› elimde s›ms›k› tutuyordum. Oraya giderken de bana verilen
tüm ö¤ütleri, bilgileri, deste¤i de böyle
s›ms›k› tutmufltum.
Gülbin Gayretlier
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Migros’tan Yöneticilere Bir Haftal›k Kamp
Babson Executive Education programlar›ndan “Perakendicilikte Stratejik Planlama ve Yönetim E¤itimi”, 4-8
Ekim tarihleri aras›nda Türkiye’de Migros yöneticilerine verildi. “Perakendecilikte
Stratejik Planlama ve Yönetim” Program›; The College
of William and Mary ö¤retim
üyelerinden Profesör Lawrence J. Ring ve Profesör
John S. Strong taraf›ndan
Migros orta ve üst kademe
yöneticilerinden oluflan 30
kiflilik bir grubun kat›l›m›yla
Klasiss Golf&Country Club’da
uyguland›.

Söz konusu e¤itim; y›lda iki
defa Babson Executive Education taraf›ndan, perakendede uluslararas› dev firmalar›n
üst düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen, perakende sektöründen bir bir al›nan örneklemlerle analiz ve
strateji gelifltirme, sonuçlar› irdeleme olana¤› sunan seçkin
bir program. Program süresince; perakende pazar›nda
yöneticilerin ihtiyaç duyaca¤›
yönetim ve strateji konular›ndaki her tür yeni bilgi paylafl›ld› ve Amerikadaki güncel
perakendecilik uygulamalar›
›fl›¤›nda ülkemiz perakende-

cili¤inin mevcut durumu irdelendi. Migros yöneticileri,
operasyon yönetiminin incelikleri, orta ve uzun vadeli
büyüme planlar›n›n hayata
geçirilmesi gibi konularda uygulamal› çal›flma olana¤› bul-

dular. Programda Amerikal›
profesörlerce, Migros kategori ve datalar›na adapte edilmifl olan özel vaka çal›flmalar› ile uygulamal› “master matrix” ve kategori score card egzersizleri yap›ld›.

Partiye Koç Holding G›da-Perakendecilik ve Turizm Grup
Baflkan› Hasan Y›lmaz, Eflbaflkan ve Migros Genel Mü-

dürü Ömer Bozer de kat›ld›.
Hasan Y›lmaz ve Ömer Bozer yapt›klar› konuflmada
markalar›n›n büyümesinden
duyduklar› ortak heyecan› dile getirdiler. Koç G›da Grubu
Pazarlama Grup Yöneticisi
Kasia Özgen de sütü popüler bir içecek haline getirmek
için yapt›klar› çal›flmalardan
ve yeniliklerden bahsetti. Özgen, Sek markas›n›n büyüyüp güçlenmesine yapt›klar›
katk›dan dolay› çal›flanlara teflekkür etti.

Sek’ten Sürpriz Parti
Koç G›da Grubu markalar›ndan Sek, meyveli ve kakaolu
sütlerinde yapt›¤› yenili¤i ilk
önce Koç G›da Grubu çal›flanlar›yla paylaflt›. Yenilenen
meyveli, kakaolu sütler ve
Türkiye’de bir ilk olan “gofretli süt”ün öncelikle kurum
içindeki tan›t›m›n› yapan Sek,
Koç G›da çal›flanlar›n› bir anda çocukluk y›llar›na götürdü. 2 ay öncesinden, çal›flanlardan çok farkl› bir gerekçeyle toparlanan çocukluk
resimlerinden oluflturulan

sergi, Sek markas›na katk›da
bulunan herkese, e¤lenceli
bir dille süt çocu¤u olman›n
faydalar›n› gösterdi.

Bayramda Sevdikleriniz
‹çin Sek’le Tatl›lar

Sek’ten Gofretli Süt
Sek, özellikle çocuklar›n
gözde içece¤i meyveli ve
kakaolu sütlerini yeniledi. A
ve D vitamini eklenerek içeri¤i zenginlefltirilen meyveli
ve kakaolu sütler; ambalajlar›ndaki Tazmania Canavar›, Buggs Bunny, Sylvester
ve Tweety çizgi film karakterleri ile art›k çok daha e¤-

lenceli. Üstelik yepyeni bir
tat olan Sek Gofretli Süt;
hem çocuklar›n, hem de
gençlerin ve yetiflkinlerin
vazgeçilmez tercihi olacak.
Sek’in çilekli, muzlu, kakaolu ve Türkiye’de bir ilk
olan gofretli sütünün e¤lenceli ambalaj tasar›m› da dikkat çekiyor.

Oftalmoloji Kongresi
Talya Oteli’nde
Akdeniz Oftalmoloji Cemiyeti’nin iki y›lda bir düzenledi¤i, “8. Akdeniz Oftalmoloji Kongresi” 13-16 Ekim 2004
tarihleri aras›nda Antalya Talya Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Kongrede dünyadaki göz hastal›klar› ile ilgili son bilimsel ve teknolojik geliflmeler tart›fl›ld›. Kongre
kapsam›nda 18 sempozyum, bir kurs, anjiografi toplant›s› ve 50’ye yak›n serbest bildiri vard›. Kongreye, dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen 200 göz hekimi kat›ld›.

Tat’tan %100
Do¤al Ketçap
Ketçap sektöründe pazar lideri olan Tat,
%100 do¤al, Katk›s›z Tat Ketçap ile yine
fark›n› ortaya koyuyor. Yenilenen yüzüyle
raflardaki yerini alan Tat Ketçap,
tüketicilerin markaya olan güvenini bir kez
daha pekifltiriyor. En iyi domateslerden
üretilen Katk›s›z Tat Ketçap, ac›l› ve ac›s›z
çeflitleriyle, et yemeklerine, sandviçlere,
patates k›zartmas›na, makarnaya, pizzaya,
hamburgere, ›zgaralara ayr› bir lezzet
kat›yor.

Ramazan ay› sonunda büyük
bir heyecanla kutlad›¤›m›z
fleker bayram›, Türk mutfa¤›na özgü yemekler ve tatl›lar
ile adeta bir flölene dönüflüyor. Sek’in süt ve süt ürünleriyle, bayramda sevdiklerinize hem lezzetli, hem de sa¤l›kl› tatl›lar haz›rlayabilirsiniz.

Sek; süt, ve süt ürünleriyle,
birbirinden sa¤l›kl› ve lezzetli tatl›lar haz›rlaman›z için
farkl› seçenekler sunuyor.
Sek kalitesiyle üretilen süt,
yo¤urt ve peynir çeflitleriyle
muhteflem tatl›lar yaparak,
sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Do¤adan gelen taze
sütten, kalite ve hijyen standartlar›na uygun olarak üretilen Sek Süt, Sek Yo¤urt ve
Sek Peynir kullanarak haz›rlanan tatl›lar, zengin içeri¤i
ile sa¤l›kl› beslenmeye de
katk›da bulunuyor. Sek ürünleriyle; sütlaç, tavuk gö¤sü,
kazandibi gibi Türk mutfa¤›na özgü tatl›lar yapabilir ya
da salepli kedi dili veya yalanc› cheese cake gibi de¤iflik tatlar deneyebilirsiniz.

Ramazan ‹ndirimi
Migros’tan
50. y›l›n› müflterileriyle birlikte kutlayan Migros, Eylül
ay›nda özel indirim kampanyas›yla müflterilere etkin bir
indirim veya 12 taksit imkân›
sundu. Müflteriler bu kampanyan›n sürmesini talep
ederek ramazan ay›nda, g›da
al›flverifllerinin yo¤unlaflt›¤›
bir dönemde Migros’tan ilave
bir imkân sunularak, iftar sofralar›nda da bir rahatl›k getirilmesini dile getirdiler. Bu
nedenle Migros, al›m gücünü
de dikkate alarak, mütevaz›
veya zengin iftar sofralar›na
ilave imkânlar sunabilmek
için her 30 milyon TL ve katlar›na 3 milyon TL olmak
üzere %10’a varan indirim
uyguluyor. Migros, ramazan
nedeniyle 466 ürün çeflidin-

de, ramazana özel ürünleri
Migroskop’ta %50’ye varan
indirimlerle sat›fla sunuyor.
Ayr›ca 17.5 milyon TL’den
bafllayan üç ayr› ramazan koli seçene¤ini de müflterilerine
duyurdu. 7 Ekim-13 Kas›m
tarihleri aras›nda %10 indirime ilave olarak tüm Migros’lardan, fiok’lardan ve Sanal Market’ten yap›lacak 40
milyon TL ve üzerindeki al›flverifller Worldkart’la dört taksitte ödenebilecek.

sektšrel

Divan
Kuruçeflme’de
Bambaflka
Bir Ramazan
Divan Kuruçeflme ramazanda damak tad›n› bilenlere
sundu¤u iki seçenekli set
mönüde yer alan; p›rasal›
sebze çorbas›, yo¤urtlu naneli yayla çorbas›, iç pilav ile
servis edilen kuzu tand›r, kekikli piliç filetosu ›zgara, pilavla servis edilen kar›fl›k et
sote, nar ve demir hindi flerbeti gibi lezzetlerle eflsiz iftar
sofralar› haz›rl›yor.
Divan Kuruçeflme’nin hafta

sonlar› fas›l eflli¤inde sundu¤u zengin aç›k büfe iftar yeme¤i, e¤lenceli bir atmosferi
tercih edenlerin ilk adresi
oluyor. Birbirinden farkl›,
lezzetli, zengin ve özgün iftar
yemeklerinin sunuldu¤u mönülerin finali ramazan ay›n›n
geleneksel tatl›s› güllaçla
renkleniyor. Özel iftarlar›n›z
için 0212 257 71 50 no’lu telefondan rezervasyon yapt›rmay› unutmay›n.

Divan’dan Dört Dörtlük
Ramazan Ziyafeti
Divan, her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da özel olarak haz›rlad›¤› eflsiz ramazan sofralar›yla buluflma noktas› oluyor.
Divan Pub Elmada¤ ve Atatürk Havaliman› D›fl Hatlar
Divan Pub’da aç›k büfe olarak servis edilen iftar mönüsü, Ataflehir, Erenköy, Fenerbahçe, Bebek, Balmumcu,
Maslak, Kuruçeflme, Atatürk
Havaliman› ‹ç Hatlar Terminali, Esenbo¤a Havaliman›
‹ç Hatlar Terminali ve Kalam›fl Brasserie'de ise iftar taba¤› olarak Divan severlere
sunuluyor. Ramazan ay› bo-

yunca da Divan’›n ünlü güllac› ve geleneksel Türk tatl›lar› da Divan Pastaneleri’nde
sat›flta olacak.

Migros ‹sviçre Televizyonu’nda
Migros Türk’ün görkemli
geçen 50. y›l kutlamalar›n›n
yank›lar› hâlâ sürüyor.
Kutlama için ‹stanbul’da
bulunan ‹sviçre Migros

heyetine efllik eden
yabanc› bas›n mensuplar›
aras›nda ‹sviçre Devlet
Televizyonu Schweizer
Rundfunk’un da birinci

kanal› yer al›yordu. Kanal,
heyetin Türkiye ziyaretinde
edindi¤i izlenimlerden
oluflan bir haber yay›nlad›.
Haberde, Koç Holding

fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç ve Migros AG
Yönetim Kurulu Baflkan›
Claude Hauser’in
görüfllerine yer verildi.

OTOMOT‹V
Türk Traktör Ailesi An›tkabir’de
1954 y›l›nda kurulan ve bu
y›l 50. yafl›n› kutlayan Türk
Traktör Fabrikas› çal›flanlar› 27 Ekim’de, hep birlikte
An›tkabir’i ziyaret ederek,
Atatürk’e sayg› duruflunda
bulundular. 27 Ekim günü,
Türk Traktör’ün iflçi, memur,
mühendis ve yöneticileri,
büyük bir heyecanla An›tkabir ziyaretine haz›rland›lar.
Saat 10.00’da 27 otobüsle
konvoy halinde fabrikadan

An›tkabir’e hareket edildi.
Saat 11.00’da bin kifliden fazla çal›flan›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen törende Atatürk’ün mozolesine çelenk
konuldu, sayg› duruflunda
bulunuldu. Tüm Türk Traktörlüler yakalar›nda tafl›d›klar› 50. y›l rozeti ve Atatürk kokartlar› ile atalar›na sayg›lar›n› sunarken, otomotiv endüstrisinin ilk üretici kuruluflu olman›n verdi¤i gurur ve

mutlulukla Cumhuriyet’i ve
ayn› zamanda Türk Trak-

tör’ün kuruluflunun 50. y›l›n›
da kutlad›lar.

Yeni Ford Focus’u, Tasar›mc›s›yla Test Ettiler

Yeni Ford Focus’un
tasar›mc›s› Murat Güler.

Piyasa sürüldü¤ünden bu yana geçen alt› y›lda 4 milyondan fazla satan Focus’un yeni
hali, ‹talya’n›n Tuscany bölgesinde yap›lan test sürüfl organizasyonunda uluslararas›
bas›n mensuplar›na tan›t›ld›.
Ford Otosan’›n davetlisi olarak programa kat›lan Türk
bas›n mensuplar›, yeni Fo-

cus’u tasar›mc›s› Murat Güler’le birlikte test ettiler.
Sunumda yapt›¤› aç›klamada,
arac› tasarlarken amac›n›n
bugünkü Focus'u zenginlefltirerek sportif bir görünüme
kavuflmas›n› sa¤lamak oldu¤unu, bugünkü modelin çizgilerini korumaya çal›flt›klar›n› ve iç bölümde ise bir "kok-

Tofafl Briç Tak›m›
Türkiye fiampiyonu
Denizli’nin Pamukkale beldesinde düzenlenen kulüpleraras› briç turnuvas›nda
Tofafl Briç Tak›m› flampiyon oldu. Bu y›l 110 tak›m›n
kat›ld›¤› flampiyonan›n finalinde 24 kulüp k›yas›ya mücadele etti. Tofafl’›n ard›ndan, Anadolu Briç Kulübü
ikincili¤i elde ederken, MESK‹ Mersin Su ve Kanalizasyon ekibi ise üçüncü oldu.
Dokuz kiflilik Tofafl briç tak›-

m›nda, Nafiz Zorlu, Salvador Assael, Yalç›n Atabey,
Süleyman Kolata, Özcan
Pehlivan, Do¤an Üzüm,
Özgür fiakrak gibi ulusal ve
uluslararas› baflar›lara imza
atm›fl sporcular›n yan› s›ra,
Tofafl Fabrikas›’nda görevli
Gövde Üretim Müdürü Ahmet Demirezer, Süspansiyon Üretim Bölümü Yöneticisi Kemal S›nal gibi Tofafl çal›flanlar› da bulunuyor.

Continental ile 2006
Dünya Kupas›’na
Oltafl taraf›ndan pazarlanan
Continental lastikleri milyonlarca insan› birbirine ba¤layan
futbolla ilgili çal›flmalar›na uzun
süredir devam ediyor. Oltafl,
Digiturk ile yapt›¤› kampanya
ile futbolseverleri, kupay› Al-

manya’da izleme flans›na kavuflturuyor. “Continental Dünya
Kupa’s›na Seni Bekliyor” kampanyas› ile “Continental-‹simSoyad-Cep No” yaz›p 3555’e
gönderen talihliler Almanya’da
düzenlenecek 2006 Dünya Kupas›’nda bir maça seyahat kazan›yor. Noter huzurunda en çok
SMS gönderen futbolseverler
aras›nda o maç için talihli belirlenecek; kampanya eleme maçlar› boyunca devam edecek.
Eleme maçlar› ile birlikte bafllayan kampanyada bugüne kadar üç talihli belirlendi.

Fiat Panda
Ödüle
Doymuyor
“‹talyan atefli” Fiat Panda’ya
ödül ya¤›yor. “Car of the Year” jürisi taraf›ndan Avrupa’da
“2004 Y›l›n›n Otomobili” ödülüne lay›k görülen Fiat Panda,
Avrupa’n›n 1 numaral› tasar›m ve dizayn ödülü olan
Golden Compass’a sahip ol-

pit hissi"nin yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› söyleyen Murat Güler, arkada, agresif flekilde alçalan tavan çizgisinin Focus
3 ve 5 kap› gövde tiplerinin
bir tasar›m ö¤esi oldu¤unu
söyledi. Murat Güler kat›l›mc›lara yapt›¤› tasar›m çal›flmalar›yla ilgili olarak da bilgiler
verdi.
du. Fiat Panda, ‹talya Endüstriyel Dizayn Birli¤i taraf›ndan
her üç y›lda bir verilen Golden Compass’› dokuz kategorideki baflar›s› ile elde etti.
Önde gelen tasar›mc›lardan
oluflan yedi kiflilik büyük jüri,
otomobilleri d›fl görünüm, iç
hacim, döfleme tasar›m›, iç
ayd›nlatma, elektronik aksam
ve konsol kategorilerinde de¤erlendirdi. Jüri, Fiat Panda’y›
ödüle lay›k görme gerekçesini flöyle ifade etti:
“Bir otomobilde olmas› gereken her fley Panda’da mevcut. E¤lenceli görünüm, kolay kullan›m ve rahatl›k. Fiat
Panda konfor ve rahatl›k bak›m›ndan genifl otomobillerden eksik kalm›yor.”

Soydem ile Ford
Transit El Ele
Haziran sonunda piyasaya ç›kan Ford Transit uzun
flasi araçlar›n ilk filo müflterisi, 50 araç ile, kaliteli hizmet anlay›fl›yla tan›nan Soydem Turizm Tafl›mac›l›k
Servis Hizmetleri firmas› oldu.
Okullar›n aç›lmas›yla gündeme gelen ve özellikle güvenlik flartlar› ile ön plana ç›kan ö¤renci tafl›ma standartlar›nda, yeni ekstra uzun flasili Ford Transit minibüsler yer almaya bafllad›. Segmente belirledi¤i yeni
standartlarla birlikte baflar›l› bir girifl yapan Ford
Transit, hafif ticari araç pazar›ndaki üstün konumunun getirdi¤i tecrübeyi, ö¤rencilerin rahat ve güvenlik içinde seyahat etmeleri için kullan›yor.

sektšrel

Birmot Yaz Lastiklerinizi Bu K›fl da Dinlendiriyor
Birmot, iki y›ld›r gerçeklefltirdi¤i “Yaz Lastiklerinizi K›fl›n Birmot Servislerinde Dinlendirin” kampanyas›yla bu
k›fl da sürücülere kolayl›klar
sa¤layacak.
K›fl lasti¤i sat›n ald›¤›n›zda
ya da mevcut k›fl lastiklerinizi takt›rmak istedi¤inizde,

arac›n›zdan ç›kar›lan lastikler, Birmot temsilciliklerinde
temizlenip ambalajland›ktan
sonra isminize özel etiketlenerek Birmot garantisi ile
muhafaza ediliyor. Ayn› zamanda, sürücüler k›fl lastiklerinin difl derinlikleri, araç
ve sürüfl güvenli¤i ile ilgili

bilgilendiriliyor, üstelik sürücüler tüm bu hizmetlerden
hiçbir ücret ödemeksizin
faydalanabiliyor. 15 Ekim tarihinde bafllayan ve k›fl bo-

yunca sürecek kampanya
kapsam›nda araç kullan›c›lar› bu hizmetlere tüm Birmot
temsilciliklerinden ulaflabilecekler.

‹lk An, ‹lk K›v›lc›m,
‹lk Birmot Akü

Sultanlar, Devlet
Hizmetine Devam Ediyor

Birmot, tüketiciyi kaliteli
ürünlerle buluflturmak amac›yla sat›fla sundu¤u Birmot
markal› ürünlerine “Birmot
Akü”yü de ekleyerek ürün
yelpazesini geniflletiyor. Expanded Metal ve KalsiyumKalsiyum teknolojisiyle üretilen Birmot Akü’ler yüksek
performansl›, dayan›kl› ve
uzun ömürlü olmas› ile ön
plana ç›kacak. Sulu ve flarjl›
olarak haz›r halde sat›fla sunulan aküler titremeye ve
sars›nt›ya dayan›kl› olma
özelli¤iyle de bak›m gerektirmiyor. Otomobilinizin elekt-

Tasar›mda ve teknolojide ticari araç sektörünün öncü
flirketi Otokar, Sultan küçük otobüsleri ile devlet
hizmetine devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›, envanterindeki Sultan
markal› araçlara ilave olarak
11 adet Sultan 145S model
küçük otobüsü; Jandarma
Genel Komutanl›¤› da envanterine ilk olarak 15 adet
Sultan 125L küçük otobüsü
Devlet Malzeme Ofisi kanal› ile teslim ald›. Cezaevleri

ronik sistemlerinin verimli
olarak çal›flmas› için gerekli
olan enerjiyi en iyi flekilde
karfl›lama özelli¤ine sahip,
yüksek rezerv kapasiteli Birmot Akü’ler sürücülere kullan›m ve flarj kolayl›¤› sunuyor.
Ayn› zamanda maksimum
derecede güvenilir ve emniyetli olan Birmot Akü’ler, iki
y›l garantili olarak sat›l›yor.

Genel Müdürlü¤ü de mevut
Sultanlar›na ek, yine Sultan’›
tercih eden di¤er bir kamu
kuluflu oldu. Alt› adet Sultan
145S önümüzdeki günlerde
Cezaevleri Genel Müdürlü¤ü’ne teslim edilecek.

Otokar’da Sporla
Otokoç, Çal›flanlar›yla Dolu Bir Ay
Zirve’de
Otokoç’un yaklafl›k 600 çal›flan› ilk kez, Bursa Uluda¤’da
düzenlenen bir dizi etkinlikte
bulufltu.
Otokoç çal›flanlar›, düzenlenen yaflayarak ö¤renme aktiviteleriyle, tak›m olma, hep
birlikte zorlu hedefe koflma,
koordinasyonlu çal›flma ve

yarat›c›l›k konular›nda e¤itim
ald›lar. 2003 y›l›nda 75. y›l›n›
kutlayan Otokoç’u, köklü
geçmiflin ve ça¤dafl hizmet
anlay›fl›n›n bulufltu¤u nokta
olarak tan›mlayan Otokoç
Genel Müdürü Cenk Çimen, Koç Grubu’nun otomotiv sektöründeki ilk ad›m›
olan flirketin, zaman içerisinde geniflleyen ve geliflen otomotiv çal›flmalar›n›n da bafllang›c›n› oluflturmas› anlam›nda Türk ekonomisinde
önemli bir yere sahip oldu¤unu vurgulad›.

Otokar, spor turnuvalar› ile
dolu bir sonbahar geçiriyor.
Otokar Arifiye Fabrikas›’nda
yap›lan futbol ve voleybol
turnuvalar›nda Otokarl›lar ifl
yorgunlu¤unu spor yaparak
atarken, çal›flma arkadafllar›
da tezahüratlar› ile onlar›
destekledi. 8-21
Eylül
tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilen futbol
turnuvas› final
maç›nda “Üretim
Tesis ve Mühendislik-Planlama-

Kalite” tak›m› flampiyonluk
kupas›n› almaya hak kazand›. 27 Eylül-14 Ekim tarihleri aras›nda düzenlenen
“Otokar Voleybol Turnuvas›”nda ise “Filenin Kaplanlar›” tak›m› flampiyonlu¤u gö¤üsledi.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT
DemirDöküm Ürünlerine Mobil Tan›t›m
DemirDöküm yeni ‹nfo Mobil Tan›t›m Arac› ile Anadolu’da tan›t›m faaliyetlerini yo¤un flekilde sürdürüyor. DemirDöküm ürünlerinin Anadolu’daki bilinirli¤i için büyük önem tafl›yan tan›t›m faaliyetlerinin yan› s›ra ‹nfo
Mobil Tan›t›m Arac› seyahatlerinde do¤algaz konusunda
da ziyaretçilerinin bilgilenmesini sa¤layacak her türlü

donan›ma sahip. Adapazar›,
Kütahya, Kocaeli, Malatya, Sivas, Samsun, Afyon, Eskiflehir ve K›r›kkale gibi illerde
tan›t›m yapan DemirDöküm
‹nfo Mobil Tan›t›m Arac› son
olarak da Erzurum, Bal›kesir
ve Kayseri’de yerel do¤algaz
fuarlar›na kat›ld›. DemirDöküm Tan›t›m Arac›’n›n yeni
rotas›nda ise Konya, Çorum
ve Eskiflehir var.

Türkiye’nin En Küçük
Boyutlu fiofbeni
DemirDöküm, teknolojinin
son ürünü Compact fiofbeni
piyasaya sundu. Is›tma ve
so¤utma sektöründe birçok
ilke imza atan DemirDöküm, bünyesindeki Ar-Ge
çal›flmalar› sonucunda üretti¤i “7 güvenlikli Compact
fiofbenler” ile teknoloji,
konfor ve ekonomiyi birlefltiriyor.
Dünyadaki teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip ettiklerini belirten DemirDöküm
Genel Müdürü Melih Bat›l›,

Compact fiofben ile tüketiciye en son teknolojiyi sunduklar›n› söyledi. 7 güvenlik
sistemine sahip olan Compact flofbenler, en güvenilir
ürünler olarak kabul ediliyor. Bat›l›, Compact fiofben’in en büyük özelli¤ini
“minimize edilmifl boyutlar›yla daha fazla s›cak suyu
daha ekonomik flekilde sa¤lamas›” fleklinde aç›klad›.
Compact fiofben; Norveç,
Macaristan, ‹spanya, ‹talya,
Polonya ve Romanya’n›n da
aralar›nda bulundu¤u
Avrupa ülkelerinin yan›
s›ra Rusya, Ürdün, M›s›r, ‹srail, K›br›s, Ukrayna, Cezayir, ‹ran ve
Irak gibi ülkelere de ihraç edilecek. Bacal› ve
hermetik olmak üzere
iki ayr› modelde tasarlanan Compact fiofben,
LPG ve do¤algaz ile
kullan›labiliyor. Compact fiofben’in bacal›
modeli 57.5 x 31 x 22
cm.lik minimize edilmifl boyutlar›yla her
türlü mekânda kullan›m olana¤› sa¤l›yor.

Beko Elektronik
Hedef Büyüttü
Beko ve Arçelik markal›
tüm elektronik ürünlere 35
y›ld›r servis hizmeti sa¤layan
Beko Elektronik Tüketici
Hizmetleri, 1998 y›l›nda Beko Elektronik’te bilgisayar
üretimine geçilmesi ile birlikte yetkili servis teflkilat›n›
yeniden yap›land›rarak, IT
sektöründe PC donan›m, yaz›l›m ve network hizmetlerini de sunmaya bafllad›.
2003 y›l› bafl›nda KoçSistem’le birlikte “e-uygulamalar
çözüm ortakl›¤›”na bafllayan
Beko Elektronik Tüketici Hizmetleri, bugün Tan› Pazarlama ile Paro bak›m/onar›m›,

Koçbank’la POS cihazlar›
bak›m›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Bakanl›¤a ba¤l› okullarda PC bak›m-onar›m›, Yap› Kredi Bankas› ve Akbank’la POS cihazlar› YTL
yaz›l›m yüklemesi projelerini
KoçSistem’in kurumsal tecrübesinden de yararlanarak baflar› ile sürdürüyor. Ayr›ca
Beko Elektronik ICT Direktörlü¤ü taraf›ndan, KeySmart
markas› ile al›nan SSK ‹halesinde etkin rol oynayan Beko Elektronik Yetkili Servisleri, bu cihazlar›n montaj, bak›m ve onar›m ifllemlerini de
yürütüyor.

ENERJ‹
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Abone Servis Görevlileri Bir Arada
Aygaz Genel
Müdürü Mehmet
Ali Neyzi (sa¤da)
abone servis
görevlileriyle
bir aradayd›.

Aygaz Genel Müdürlük binas›nda abone servis görevlileri
ile bir sohbet toplant›s› düzenlendi. 13 bayiden birer
çal›flan›n›n yer ald›¤› toplant›ya Aygaz Genel Müdürü
Mehmet Ali Neyzi, Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet Aydede, Trakya Bölge
Müdürü Özgür Asena Y›ld›r›m ve Aygaz Kurumsal ‹leti-

flim Müdürü Gülflah Erener
de kat›ld›. Mehmet Ali Neyzi,
Aygaz’›n hedeflerine ulaflmas›nda abone servis görevlilerine büyük görevler düfltü¤ünü anlat›rken Ahmet Aydede
ve Özgür Asena Y›ld›r›m da
bayi çal›flanlar›n›n sorular›n›
yan›tlad›. Aygaz bu toplant›lar› düzenli olarak devam ettirmeyi planl›yor.

E¤itimde Aygaz
ODTÜ ‹flbirli¤i
LPG sektöründe üniversitesanayi iflbirli¤inin güzel örneklerinden bir tanesi bu y›l
ODTÜ Petrol ve Do¤algaz
Mühendisli¤i Bölümü ve Aygaz aras›nda “LPG Teknolojisi ve Uygulamalar›” konulu
seminerler dizisi ile gerçeklefltirilmeye baflland›.
‹lki 2000-2001 akademik y›l›nda Türkiye’nin seçkin ve
köklü üniversitelerinden ‹TÜ
ve ODTÜ’de gerçeklefltirilen

bu seminerler, 2002-2003 ö¤retim y›l›nda da ayn› üniversitelerde Aygaz’›n uzman kadrosunun verdikleri e¤itimlerle
devam ediyor. 2004 y›l›nda
ODTÜ Petrol ve Do¤algaz
Mühendisli¤i Bölümü’nde
“Gaseous Fuels from Resource to End User” dersi kapsam›nda alt› Aygaz personelinin
LPG konular›nda verecekleri
seminerler ile derse katk›da
bulunmalar› planland›.

“Alt›n Varil”e
Aygaz Damgas›
Enerji Petrol ve Gaz
Gazetesi taraf›ndan
düzenlenen “Alt›n Varil 2004
9. Geleneksel Petrol Sektörü
Baflar› Ödülleri” töreni
‹stanbul’da gerçeklefltirildi.
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler, Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan, Devlet
Bakan› Ali Babacan ve
TOBB Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu’nun, petrol
sektörünün geliflmesine

yapt›klar› katk›lardan
dolay› Onur Ödülü’ne
lay›k görüldükleri törende,
OPET/Aygaz Bulgaria
flirketinin kuruluflundan
ötürü “Yurtd›fl› Baflar›
Ödülü” verilen Aygaz’a,
proje baz›nda da “Toplam
Üretken Bak›m Projesi”,
“Otoaygaz LPG-TS EN
589 Projesi” ve “Dikkatli
Çocuk Kazalara Karfl›
Bilinçlendirme”
projeleriyle de üç önemli
ödül daha verildi.

Aygaz’dan Ankara
Ç›karmas›
Aygaz, 22–26 Eylül tarihleri
aras›nda gerçekleflen ve bu
y›l 16.s› düzenlenen “2004
Yap› Ankara Fuar›”na 81 m2
lik bir stand ile kat›ld›. Standda Aygaz Dökmegaz Sistemleri, Aygaz Palmiye ve Barbe-

külerimizi tan›t›p, yap› sektöründe faaliyet gösteren di¤er
firmalar, mimarlar, müteahhit
ve mühendisler ile görüflme
f›rsat› bulan Aygaz, stand ziyaretçilerine çeflitli hediyeler
verdi.

Tam Gaz
Hediye Ya¤muru
Aygaz ve Mogaz’›n, otogaz
kullan›c›lar›na yönelik olarak
düzenledi¤i Tam Gaz F›rsat
Kampanyas›’n›n ikinci dönemine kat›lan ve Fiat Albea
kazanan Ahmet Demir,
ödülünü Aygaz Genel Müdür
Yard›mc›s› Semih Genç ve
Mogaz Genel Müdürü Y›lmaz Ünal’dan ald›. Çekilifl
sonunda 330 talihli de Beldeyama Bomber bisikletin sahibi oldu. 15 Haziran-15 Eylül

tarihleri aras›nda gerçekleflen
kampanya bitiminde toplam
üç talihli Fiat Albea ve 990 talihli ise Beldeyama Bomber
bisiklet kazanacak.

B‹LG‹ GRUBU
H›zl› Bilet, Biletix’te
Spor ve e¤lence sektöründen
sonra ‹DO ile yapt›¤› iflbirli¤iyle ulafl›m sektörüne aç›lan
Türkiye’nin lider bilet sat›fl
sistemi Biletix, h›zl› feribot
biletlerinin sat›fl›na bafllad›.
24 Eylül 2004 tarihinden itibaren bafllayan uygulama ile
denizyolu ulafl›m›n› kullananlar trafik karmaflas›ndan
uzak, feribot hatlar›nda istedikleri yere çok daha kolay
ve keyifli bir yolculukla ulaflabilecekler. Kullan›c›lar feribot biletlerini, ofislerinden,
evlerinden, internet üzerinden alabilecek, telefonla ya
da kuryeyle adreslerine gönderilmesini isteyebilecekler.
Biletix iflbirli¤i ile ‹DO müflterileri, Yenikap›-Band›rma,

Yenikap›-Yalova ve PendikYalova aras›ndaki h›zl› feribot biletlerini www.biletix.com’u ziyaret ederek ya
da 0216 556 98 00 numaral›
ça¤r› merkezini arayarak alabilecekler. Müflteriler biletle-

rini ‹DO Terminalleri’ndeki
‹DOMAT‹K’lerin yan› s›ra Biletix’in ‹stanbul, Ankara, ‹zmir’de bulunan 25 perakende sat›fl noktas›ndan da teslim alabilecekler.
Biletix sisteminin sa¤lad›¤›

kolayl›k ve h›z, yo¤un tempolar› dolay›s›yla k›s›tl› zamana sahip ‹DO müflterilerinin yaflamlar›n› kolaylaflt›r›yor. ‹DO, mevcut sat›fl kanallar›na ek olarak, h›zl› feribot bilet sat›fl›n› Biletix’in internet sitesi, ça¤r› merkezi
ve perakende sat›fl noktalar›na tafl›yarak, hem deniz yoluyla ulafl›m› genifl kitlelere
yaymay› hem de Biletix’in
deneyimlerinden yararlanarak müflterilerine dünya
standard›nda bilet sat›fl hizmeti vermeyi amaçl›yor.
‹DO’nun Biletix iflbirli¤iyle
bir di¤er hedefi ise Türkiye’nin denizyolu ulafl›m›ndaki bilet pazar›n›n büyümesine katk›da bulunmak.

“Ç‹M 2004”te Final Heyecan›
Koç Çaml›ca ‹fl Merkezi’nde hizmet veren flirketlerin kat›ld›¤› “Ç‹M 2004” Spor fienli¤i,
düzenlenen kapan›fl töreniyle sona erdi. fienlikte bu y›l 190 sporcu mücadele etti
Bu y›l ikincisi düzenlenen
Koç Çaml›ca ‹fl Merkezi
fiirketleri Spor fienli¤i “Ç‹M
2004”, kapan›fl töreniyle son
buldu. fienlikte bu y›l
toplam 190 sporcu üç hafta
boyunca k›yas›ya mücadele

etti. Tat, Maret, Düzey
Pazarlama, Divan ve
Doluca’n›n katk›lar›yla
düzenlenen Sucuk-fiarap
Partisi’nin ard›ndan dereceye
girenlere kupa ve
madalyalar› verildi. Ana

sponsorlu¤unu
KoçSistem’in üstledi¤i
turnuvada dereceye girenler
kupa ve madalyalar›n›,
Kad›köy Belediye Baflkan›
Selami Öztürk’ün de
kat›ld›¤› bir törenle, Koç

Bilgi Grubu’ndan Murad
Ardaç ve Koç Holding
Endüstri ‹liflkileri
Koordinatörü Emre
Görgün’ün ellerinden
ald›lar. fiölende futbolda ve
basketbolda Koçbank
flampiyonlu¤u elde etti.
Teniste ise 40 yafl üstü
erkeklerde Arçelik’ten
Emren Ertu¤rul, tek
bayanlarda Koçbank’tan
P›nar Güçkan, çift
erkeklerde Emre Görgün
(Koç Holding)-Engin
Okvuran (Arçelik) ikilisi,
masa tenisinde de
erkeklerde KoçSistem’den
‹rfan Sezgin, bayanlarda da
Birmot’tan Döndü Üngör
birinci oldular.

Kocbayi.com’a ‹lgi Büyük
Ekim ay› bafl›nda hizmete giren ve Koç
Holding bayilerini sanal ortamda bir araya
getirmek, bayilerin iletiflimlerinin sa¤lanmas›na
katk›da bulunmak amac›yla tasarlanan “Koç
Bayi Portali” büyük ilgi görüyor. Capitol
Al›flverifl Merkezi Arçelik Bayii olan R. Hürkan
Özbeyler ile Kocbayi.com’u konufltuk

i l e t i fl i m

Öncelikle sizi tan›yarak bafllayal›m.
1998 y›l›nda Capitol Al›flverifl Merkezi’ndeki Arçelik Bayii’ni
devrald›m. Yaklafl›k 15 y›ld›r mesle¤im gere¤i Arçelik bayili¤i
sisteminin içinde bulunuyorum. Mali dan›flmanl›k yapt›¤›m dönemlerde hizmet verdi¤im firmalar aras›nda bayiler de bulunuyordu. Dolay›s›yla yabanc› olmad›¤›m bir sektör.
Koçbayi.com’u nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bayi sitesine hemen üye oldum. Çok da basit bir flekilde üye
oluyorsunuz. Çal›flanlara ve bayilere Koç Toplulu¤u’nun ne kadar büyük oldu¤unu anlatmak ad›na yap›lm›fl çok iyi bir çal›flma. Siteyi inceledi¤iniz zaman nerede oldu¤unuzun ve firman›z›n çok daha net fark›na var›yorsunuz. Özellikle bayiler için çok
de¤erli ve fonksiyonel bir çal›flma. Çünkü di¤er Koç Toplulu¤u
flirketlerini ve dolay›s›yla ürünlerini tan›yorsunuz. Böylece çapraz sat›fl imkân› bulabilirsiniz.
Koç Holding’in rahmetli Vehbi
Koç zaman›ndan gelen bir farkl›
taraf› var. Koç Holding bayilerine
her zaman çok önem vermifltir.
Vehbi Bey Anadolu’yu ad›m ad›m
gezmifl ve bayilerini zaman zaman
kendi eliyle seçmifltir. Bu çal›flmay› bu gelene¤in bir devam› olarak
görüyorum. Bizi ileriye tafl›yacak
bir ad›m oldu¤unu düflünüyorum
ve çok da faydal› oldu¤una inan›yorum. Tüm Koç çal›flanlar›n›n ve
bayilerin portal çat›s› alt›nda toplanmalar›, sinerjiyi hissettiren
bir çal›flma.
Hangi bilgilerden yararlan›yorsunuz?
Portal, finansal bilgileri çok detayl› ve yal›n bir anlat›mla sunuyor. Finansal bilgileri buradan takip ediyorum. Elbette girifl sayfas›nda verilen haberler de oldukça iyi düflünülmüfl. Böylelikle
Topluluk’ta neler olup bitiyor, biliyoruz. Vehbi Bey’in bak›fl aç›s›yla, bayiler sa¤l›kl› ise Holding sa¤l›kl›d›r. Bunu her zaman
hissediyorum.
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Bayilere yönelik bu site ile gelecekte neler yap›labilir?
Kocbayi.com sitesinin bafllang›c› yani ç›k›fl noktas› bizim için
çok önemli. Bu ifllenmeye haz›r bir cevher gibi ve bahsetti¤im
sinerjinin bafllama noktas›. Kocbayi.com’da her fley verilebilir;
yani Koç çal›flanlar›n›n kendi ürünlerini kullanmaya yönelik isteklerini art›r›c› çal›flmalar yap›labilir. Bence ne kadar büyük oldu¤umuz böyle ortaya ç›kar. Bu portal, kaç bin kiflinin bu portal üzerinden ifl yapabilece¤ini düflündü¤ümüzde gerçekten de
Koç Holding’in büyüklü¤ünü ortaya koyacak bir çal›flma. Herkese aç›k oldu¤u için bizim de herkese ulaflma flans›m›z ortaya ç›kacak; ama ilk önce ailemiz, yani Koç
Toplulu¤u çal›flanlar› ve bayiler.
Ben yöneticilerimizin bafllatm›fl oldu¤u kocbayi.com portal girifliminin çok yerinde oldu¤unu düflünüyorum.
Arçelik bayii olarak kocbayi.com’un
size sa¤layaca¤› kolayl›klar neler
olabilir?
Bu portal bence çok iyi bir bafllang›ç. Özellikle iletiflimi çok güçlendirecek ve beraberinde daha etkili ifller yapabilece¤iz. Koç Holding’in haberlerini, projelerini duyuracak ve en önemlisi biz bayilerin nerede oldu¤unu gösterecek çok iyi bir adres. Bir çat› alt›nda birleflip sinerji oluflturaca¤›z. Böylece marka kimli¤ini daha yak›ndan alg›layaca¤›z. Bir Arçelik bayii olarak kendimi Arçelik firmas›n›n
bir çal›flan›, bir bireyi olarak görüyorum. Kocbayi.com, bu tür
duygular› daha da fazla güçlendirecek. Koç Toplulu¤u’nun bayilerine verdi¤i önemi ben rahmetli Vehbi Koç’un “Mamulattan
Markaya” adl› kitab›nda okumufltum. Bu kitapta gördü¤üm Koç
Toplulu¤u’nun bayilerine ne kadar önem verdi¤iydi. Kocbayi.com da bunu do¤rulayan bir çal›flma.

Detayl› adres bilgilerinizi seniza@koc.com.tr adresine elektronik posta ile yollayabilirsiniz.

Müflterilerin Memnuniyetinde
Tecrübelerin Paylafl›m›
“Tüketiciye En Yak›n Topluluk” ilkesine büyük önem veren Koç Toplulu¤u’nda
“Müflteri Memnuniyeti” bu ilke do¤rultusunda büyük önem tafl›yor. Topluluk dahilinde
yap›lan farkl› çal›flmalara k›sa bir süre önce bir yenisi eklendi

T

aç›kça paylaflmalar› ve müflteri memnuniyeti için u¤rafllar›nda karfl›laflt›klar›
güçlükleri aktarmalar› amaçlan›yor.
Haziran toplant›s›nda yap›lan anket ve
sonras›nda kat›l›mc›lar› temsilen düzenlenen küçük çapl› de¤erlendirme toplant›s›nda, bu toplant›lar›n 3-6 ayda bir ben-

zer formatlarda tekrarlanmas› önerilmifl,
bunun üzerine bu kez farkl› flirketlerimizin sunumlar› ile bu toplant› düzenlenmiflti. Toplant›da yap›lan sunufllar kocweb’de önceki toplant› sunufllar› ile birlikte Stratejik Planlama portali alt›nda incelenebilir.

maya devam ediyor. Basit kaporta hasarlar› ile cam, teyp, lastik hasarlar›nda
30 dk. gibi bir sürede verilen hizmet ile
hasar sonuçland›r›l›yor ve iki gün içerisinde, hasar tazminat› araç sahibinin banka
hesab›na havale ediliyor. Müflteri odakl›
hizmet anlay›fl›n›n bir uzant›s› olan “3H

Beklentilerin Karfl›lanmas›

H›zl› Hasar Hizmeti” ile ilgili olarak sigor-

Setur, son y›llarda yapt›¤› çal›flmalarla,

tal›lara yap›lan anketlerde %95 memnuniyet gözlemlenmektedir.
Hakan Alkan/Koç Allianz

müflteri beklentilerinin karfl›lanmas› ve
memnuniyetinin sa¤lanmas› konusunda
önemli geliflmeler sa¤lad›. Setur, birey-

Gönüllü Denetleme

sel müflterileri ile satt›¤› ürünler aras›nda bir köprü görevi görmekte ve yap›lan

“Fahri Müfettifllik” projesine bafllad›¤›m›z
günden beri OPET’in çehresi farkl›laflt›.
‹lk ve tek denetleme gönüllüleri olan, is-

anketlerle gelen talepleri an›nda inceleme alt›na almakta. Kurumsal ayakta ise,
sistematik bir flekilde yap›lan flirket ziya-

tasyonlar›m›za girip, hissettirmeden istasyonda gördükleri aksakl›klar› bizimle

retleri ile müflteri beklentileri ölçülmekte. Setur, %95’lere varan müflteri mem-

Koç Allianz, sigorta sektöründe bir ilk’e
imza atarak bafllatt›¤› “3H H›zl› Hasar

paylaflan bilinçli müflterilerimiz OPET ad›na “Fahri Müfettifllik” görevini üstleniyorlar. Bu sistem dahilinde bugün toplam

nuniyetinin yan›nda, havaliman›nda açt›¤›
ofisi ile kurumsal müflterilere daha sa¤l›kl› hizmet vermeye bafllad›.

Hizmeti” ile müflteri memnuniyetini art›r-

3000 müfettifl OPET ile iflbirli¤i yap›yor.

Gökhan Dedeo¤lu/SETUR

Müflteri De¤il Hasta
Hasta Memnuniyetini ölçmek ve de¤erlendirmek için yeni bir anketin oluflturulmas› için gelifltirilen proje 2004 y›l› bafl›ndan itibaren uygulanmaya bafllam›flt›r. Sunuflta, “hastaya” neden “müflteri”
denemeyece¤i, müflteri memnuniyetiyle
hasta memnuniyetinin aras›ndaki farklar
hasta psikolojisi üzerinden verilen bafll›klarla izah edilmifltir. Bu ayr›m›n hastane
çal›flanlar› taraf›ndan anlafl›lmas› ve benimsenmesi “hasta memnuniyeti”ne katk›da bulunaca¤›ndan, hastane bünyesinde bu fark›ndal›¤›n kazan›lmas› için e¤itimler planlanmaktad›r.
fiebnem Sünnetçio¤lu
VKV Amerikan Hastanesi

H›zl› Hasar Hizmeti

i l e t i fl i m

Toplulu¤umuz stratejik hedeflerinin temel tafllar›ndan birini oluflturan “Müflteri
Memnuniyeti” konusunda 20 Ekim’de bir
toplant› düzenlendi. ‹lki geçti¤imiz haziran ay›nda yap›lan ayn› konulu toplant›lar›n ikincisi bu kez OPET’in ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi. 24 flirketimizden
yaklafl›k 50 orta kademe yöneticinin kat›ld›¤› toplant›da Amerikan Hastanesi,
Koç Allianz, Setur ve OPET temsilcileri kendi uygulama ve tecrübelerinden
örnekler vererek k›sa sunumlar yapt›lar;
di¤er flirketlerimizden kat›l›mc›lar ise soru ve yorumlar› ile toplant›n›n verimli
geçmesine katk›da bulundular.
Stratejik Planlama Baflkanl›¤›’n›n koordinasyonu ile yap›lan bu toplant›larda orta
kademe yöneticilerimizin, flirketlerin baflar› örneklerini oldu¤u kadar, hedeflenen sonuçlara ulaflmayan giriflimlerini de

Hedefimiz; iyi bir ekip çal›flmas›yla, h›zl›
çözümle memnuniyetin süreklili¤ini sa¤lamak ve hedef kitlemizde %100 memnuniyeti sürekli k›lmak.
Fatofl Özkan/OPET
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CRM Projelerinin Baflar›s›z

Olma Nedenleri

i l e t i fl i m

H
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Hangi ifl sektörüne bakarsak bakal›m
CRM uygulamalar›na karfl› çok fazla ilgi
vard›r. Bunun olmas› da gereklidir. Sanal ortamdaki endüstrilerde, sat›fl proseslerini optimize etmeye odaklanan firmalar bunu yapman›n sa¤layaca¤› çok
önemli avantajlar›n da fark›ndad›rlar. Bu
flekilde, bu firmalar rakiplerine oranla
sat›fllar›n› %50 art›rmakta, sat›fl için gerekli süreyi yar›ya indirmekte, daha fazla müflteri odakl› olabilmekte, daha etkili çal›flmakta ve bütün bunlar› oldukça
düflük maliyetle yapabilmektedirler.
Fakat bütün bu cazip fleyler o kadar da
fazla de¤er katmayabilir. ‹yi planlanm›fl,
ölçülmüfl baflar›ya ulaflm›fl birçok CRM
uygulamalar› olmas›na ra¤men itiraf etmeliyiz ki, CRM’e yeni bafllam›fl birçok
firma bu tip sonuçlara ulaflamamaktad›r.
Sat›fl merkezli süreçler tekrardan dizayn
edilebilir ve bu düzenlemelerde hata yap›lmayabilir, fakat baflar› garanti de¤ildir. CSO Forum, bu y›l 202 CRM projesini inceleyerek yapt›¤› bir araflt›rmada
projelerin sadece %30.7’sinde müflterilere olan sat›fl ve hizmetlerde önemli geliflmelerin oldu¤unu saptam›flt›r.
Bu rakam›n fazla güven verici olmamas› bunun yap›labilece¤ine iflaret etmektedir. CRM program›n›n baflar›l› veya
baflar›s›z olmas› aras›ndaki fark o kadar
belirgin de¤ildir; firman›n uygulamaya
olan yaklafl›m fleklinin sonucu önemli
olmaktad›r. Asl›na bak›l›rsa baflar›, firman›n projeyi tamamlamak için sahip
oldu¤u bilgi, birikim ve yetene¤e ba¤l›
olmaktad›r. E¤er çözülmek istenen
problemler, ne çeflit hatalar›n yap›labilece¤i ve bunlardan kaç›nma yollar›,
hangi teknolojinin ne flekilde yard›m
edip edemeyece¤i bilinirse büyük olas›l›kla baflar›l› olunacakt›r.
K›sa bir süre önce, CSO Forum, firmalar›n sat›fl yöntemlerinin optimizasyonu
konusunda neler yapt›klar› üzerine bir
araflt›rma yapt›. 1200 CRM giriflimi göz-

Geçti¤imiz say›m›zda
CRM’in (Müflteri ‹liflkileri
Yönetimi) ne oldu¤unu
ve ne ifle yarad›¤›n›
incelemifltik. Bu
say›m›zda ise CRM
projeleriyle ilgili yap›lan
temel hatalar› CSO
Forum ortaklar›ndan,
iletiflimci Jim Dickie’nin
bak›fl aç›s›ndan
inceleyelim

den geçirilerek, projelerde önemli geliflmelerin elde edilmesi konusunda baflar›s›zl›k sebebi olarak genelde karfl›lafl›lan dokuz kritik hata belirlendi. Bu kritik hatalar› aç›klayarak, sizlerin CRM hedeflerine rakiplerinizden önce ulaflman›z› engelleyici faktörleri minimize etmeniz amaçl›yoruz.
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Hata 1: E¤er deneyimli yönetici tak›m›,
sat›fl proseslerinin baflar›l› bir flekilde
tekrar dizayn› meselesinin firman›n stratejik aç›dan karfl›laflt›¤› en büyük zorluk
oldu¤una inanmazlarsa, bir CRM projesine bafllamak yersizdir. Baflar›l› CRM projeleri, üzerinde ciddiyetle durulan projelerdir. Program›n temel bileflenlerini; yöneticilerin aktif kat›l›m›, iflletme çap›nda
ortak bir vizyon, tam zamanl› çal›flma,
sonuçlar için sorumluluk almak ve süreç
merkezli bütçe oluflturmaktad›r.
Hata 2: ‹kinci bir hata, CRM teknolojisinden çok fazla fley beklemektir. CRM uygulamalar›ndan kazan›lanlar› iflitti¤imizde, kullan›lan teknoloji üzerine önemle
e¤ilme gere¤i hissedebiliriz. Zaman zaman yöneticilerden, daha sürecin bafl›nda teknoloji üzerinde önemle duruldu¤unu iflitiyoruz. CRM uygulamas›n› baflar›l› yapacak olan, teknolojinin ak›ll›ca
kullan›m› ile etkili bir sat›fl prosesinin
optimizasyonudur. E¤er süreç temelde
kusurlu ise teknolojinin bu sürece katk›s› da az olacakt›r. Dolay›s›yla, araçlar›
seçmeden önce bunlar ile ne yap›laca¤›n›n net olarak bilinmesi gereklidir.
Hata 3: Baflar›l› CRM uygulamalar› iflletme çap›nda bir kat›l›m gerektirir. Sat›fl
süreci ile ba¤lant›l› olan departmanlar›n
bu süreç içerisinde nas›l rol alaca¤› belirlenmelidir. Nokta çözümleri sa¤layan
CRM uygulamalar›n›n bütün sistem içerisine nas›l yerlefltirilece¤i analiz edilmeli
ve uyumu sa¤lanmal›d›r.
Hata 4: Di¤er bir hata, CRM program›n›
ucuz bir flekilde uygulamaya çal›flmakt›r.
CRM uygulamalar› için gerekli yat›r›m
genellikle bütçe içerisinde yer almamaktad›r. Bu da projenin düflük maliyetle tamamlanmas›na olan e¤ilimi art›rmaktad›r. Bu flekilde baflar›s›zl›k ihtimali artmaktad›r. CRM’in maliyetinin ne olaca¤›
belirlenirken, teknolojinin etkin kullan›m›n›n getirece¤i faydalar göz önüne
al›nmal›d›r.
Hata 5: Sat›fl proseslerindeki fonksiyonel

ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için gerekli teknolojinin sa¤lanmas› ad›na CRM merkezli uygun firmalarla anlafl›lmal›d›r.
Teknolojik bir ürünün ne yapt›¤›ndan
ziyade nas›l yapt›¤›na dikkat edilmelidir.
Ürün halihaz›rda ihtiyaç duyulan özellikleri tafl›yabilir, fakat firman›n gelecekteki ihtiyaçlar›n› ne düzeyde karfl›lay›p
karfl›lamayaca¤›na dikkat edilmelidir.
Hata 6: Sat›fl süreçlerinin otomasyonunun bir finans ve pazarlama departman›ndaki ile ayn› olaca¤›n› düflünmek büyük bir hatad›r. CRM sisteminin uygulanmas› daha komplekstir. Finans yönetiminde standardizasyon mümkündür,
fakat sat›flta bunun yap›lmas› mümkün
de¤ildir. Her firma di¤erlerinden farkl›
olarak kendine özgü CRM girifliminde
bulunmal›d›r.
Hata 7: Yap›lacak en kritik bir hata, süreç ve teknolojiye bu sistemi kullanacak
olan “insan”dan fazla önem vermektir.
En harika ve en son teknoloji kullan›larak en iyi süreçler dizayn edilebilir, fakat
insanlar bu projeye dahil edilmezse sistem çal›flmaz.
Hata 8: CRM, yürütücü tak›m›n her bir
üyesinin aktif destek ve kat›l›m›n› gerektirir. Deneyimli yöneticilerin bu stratejinin arkas›nda olduklar› çal›flanlar taraf›ndan görülmezse, departmanlar aras›
huzursuzluklar›n ç›kmas› muhtemeldir.
Hata 9: Proje plan› detayl› haz›rlanm›fl,
kiflilerin ortak vizyon do¤rultusunda kat›l›m› sa¤lan›p iflletme çap›nda harika bir
program uygulanmaya bafllanm›fl olabilir, fakat bu süreç orada b›rak›l›rsa de¤iflik nedenlerden dolay› baflar›s›z olmas›
muhtemeldir.
Özet olarak 1200 CRM projesi incelendi¤inde dört husus göze çarp›yor:
-

Kolay de¤ildir
Çabuk olmaz
Ucuz de¤ildir
Bir tercih de¤ildir!

Herhangi bir endüstride bir firman›n baflar›l› bir CRM uygulamas› sonucunda,
k›yaslama yoluyla rakiplerinin elde etmesi gereken yeni standartlar ortaya ç›km›fl olur. Dolay›s›yla, bunu piyasada ilk
yapmaya çal›flmak önemlidir.
Bu yaz› yazar›n›n izni
al›narak yay›nlanm›flt›r.
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Divan’›n Yeni Oteli:

Divan City
Mecidiyeköy’deki TMT Oteli’nin
iflletme hakk›n› 10 y›ll›¤›na alan
Divan, dört y›ld›zl› 144 odal›
Divan City’yi 2005’te aç›yor. Bu
otel için 6 milyon Dolar
harcanacak

Bayramda
Sevdiklerinize

i l e t i fl i m

TEMA Kartlar›
Divan Genel Müdürü Kamil Berk (solda) ve TMT Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Hakan Mermercio¤lu imza töreninde.

Koç Toplulu¤u bünyesinde yer alan ve 6.5 milyon
Dolar’l›k yat›r›mla “Divan Yönetim Merkezi ve Üretim
Tesisi”ni açarak yeni bir yap›lanma sürecine giren Divan,
yeni otel projesi “Divan City” ile otelcilik alan›ndaki
büyüme hamlesini bafllat›yor. 20 Ekim’de Divan ‹stanbul
Oteli’nde gerçekleflen “Divan City” imza törenine kat›lan
Divan Genel Müdürü Kamil Berk, hizmet verdikleri tüm
alanlarda oldu¤u gibi otelcilik alan›nda da Koç
Toplulu¤u’nun güvenilirlik ve dinamizminden ald›klar›
marka gücü ile bulunduklar› sektöre Divan fark›n› her
zaman yans›tt›klar›n› belirtti. “48 y›ll›k bilgi birikimimiz ile
yar›n› bugünden öngörerek, h›zl› hareket kabiliyetimizi
kullanarak her alanda oldu¤u gibi otelcilikte de varl›¤›m›z›,
ataklar›m›z› sürdürece¤iz” diyen Kamil Berk, “Otel iflletme
modeli ile hayata geçirece¤imiz Divan City ile Divan fark›
ve ayr›cal›¤›n› yaflatan özelliklerimizi, ça¤dafl, müflteri
odakl› hizmet anlay›fl›m›z› Divan severlere sunaca¤›z” dedi.
Kalitesini ve geleneksel özelliklerini günümüz flartlar›na
uyarlayarak sürdürmekten ödün vermeyen Divan’›n,
otelcilik alan›nda ataklar›na devam edece¤ini belirten Berk,
Ocak 2005’te hayata geçecek olan Divan City ile
‹stanbul’daki mevcut 177 oda say›s›n› 321’e ç›kartarak
‹stanbul pazar arzlar›n› %90 art›rm›fl olacaklar›n› belirtti.
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Teknolojinin bize sundu¤u kolayl›klar
nedeniyle yak›nlar›m›za kartpostal
gönderme gelene¤imizden neredeyse
vazgeçtik. Gelin bu bayram bir
de¤ifliklik yap›n ve iyi dileklerinizi
sevdiklerinize TEMA kartpostallar› ile
gönderin
TEMA Vakf›, bu bayramda da sevdiklerinize göndermeniz için çok özel tebrik kartlar› haz›rlad›. Do¤an›n bize arma¤an etti¤i eflsiz güzellikleri konu alan 36 foto¤raf, resim
ve karikatürden oluflan TEMA kartlar›n› sevdiklerinize
göndererek onlar› hem mutlu edecek, hem de TEMA Vakf›’n›n ülkemizin çöl olmamas› için uygulamakta oldu¤u
örnek projelere katk› sa¤layacaks›n›z.
Sevdiklerinize gönderece¤iniz TEMA kartlar›n›, 2004-2005
y›l› TEMA kartpostal katalo¤undan veya www.tema.org.tr adresli TEMA Vakf› web sitesinden seçebilir,
bedeli karfl›l›¤›nda içine diledi¤iniz mesaj› yazd›rabilirsiniz. Bir adedi özel zarf› ile birlikte 450 bin TL’ye sat›fla sunulan TEMA kartlar›n› 0212 283 78 16 numaral› vak›f telefonundan da siparifl edebilirsiniz.
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Otokar’dan Özel Seri Bir Minibüs:

M-2000 Sport
Ticari araç sektöründe ilerlemeye ve büyümeye devam eden Otokar, farkl› olmak isteyen, otomotivde son moday› takip eden minibüsçüler için tasarlad›¤›
özel seri minibüsü M-2000 Sport’u
A¤ustos ay›nda pazara sunmaya bafllad›.
S›n›rl› say›da üretilecek olan M-2000
Sport serisi; özel plaketi, kaç›nc› üretim
oldu¤unu belirten seri numaras› ve özel
anahtarl›¤› ile birlikte özel olmak isteyen
tüm minibüsçülere hitap ediyor.
M-2000 Sport serisinin henüz pazara sunulmadan büyük ilgi gördü¤ünü belirten Otokar Genel Müdür Yard›mc›s› H.
Basri Akgül özel seri hakk›nda flunlar›
söyledi: “Günümüzde özellikle büyükflehirlerde minibüsler, flehiriçi toplu tafl›mac›l›k hizmetinin büyük bir k›sm›n›
karfl›l›yor. Minibüsçülerin gün içinde
çok hareketli ve dinamik bir çal›flma hayat› var. Zaman içinde, direksiyonlarda
yeni bir nesille karfl›laflmaya bafllad›k.
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Ticari araç sektörünün “Tasar›m Uzman›”
Otokar, Türkiye’nin büyük flehirlerinde ulafl›m›n
belkemi¤ini oluflturan minibüsü M-2000’in özel
serisini piyasaya sundu: M-2000 Sport
Art›k babalar›n›n, amcalar›n›n yan›nda
yetiflmifl, onlar›n deneyimlerinden yararlanan, onlar›n yolunda ilerleyen genç ve
dinamik minibüs kullan›c›lar› var. Yeni
kuflak, otomotivde moday› yak›ndan takip ediyor, yenilikler ar›yor, farkl›laflmak
istiyor. Minibüs ile toplu tafl›mac›l›k pazar›nda lider olarak bu beklentiler do¤rultusunda üretti¤imiz M-2000 Sport, yeni nesil dinamik kullan›c›lara ve hâlâ
içindeki dinamizmi ve meslek aflk›n› bar›nd›ran kullan›c›lar›m›za hitap ediyor.”
M-2000 Sport’u daha önceki modellerden ay›ran en önemli farkl›l›k, hem floför hem de yolcular için daha rahat, da-

ha konforlu ve daha e¤lenceli bir seyahat için tasarlanm›fl olmas›. Minibüsçülük sektöründe yeni neslin tercihlerini
ve önceliklerini göz önüne alarak üretilen M-2000 Sport’ta tasar›mdan teknolojiye her ayr›nt› dinamizm ve heyecan
içeriyor.

Teknoloji, Dinamizm, Konfor
Hem iç tasar›mda hem d›fl tasar›mda yeniliklerle donat›lan M-2000 Sport’ta yer
alan beyaz lensli ön sinyaller, Led’li arka
sinyal-stop lamba grubu, trafikte daha
rahat fark edilebilmesi için üçüncü fren
lambas› trimi ve floförlerin gece yol gö-

rüflünü art›ran kuvvetli Xenon farlar seyir s›ras›nda güvenli¤i art›r›yor. Elektrik
kumandal› ve rezistansl› yan dikiz aynalar›, yeni tasar›m arka duvar ise arac›n
d›fl görünümüne renk kat›yor.
Kuvvetlendirilmifl havaland›rma, havaland›rma üzerine gizlenmifl yeni tasar›m
floresan lambalar, d›fl s›cakl›¤› gösteren
dijital termometreli saat, yolcular›n rahat
bir yolculuk yapmalar› için dizayn edildi. Mavi renkli spor direksiyon simidi,
metalik deri kapl› vites topuzu, hava
süspansiyonlu floför koltu¤u, dijital sürat
ve devir göstergelerinin bulundu¤u ön
panel sürücünün konforu için özel olarak tasarland›.

DVD/VCD/MP3 Çalar
Sistem ve Monitör

sunmak hedeflendi. Uzaktan kumanda
ile iflleyen sistemin yan›nda, fl›kl›¤› tamamlayan metallik krom çerçeveli, içinin zemini gece mavisi özel gösterge saati ve d›flar›daki hava s›cakl›¤›n› belirten
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Standart M-2000’den çok daha farkl› iç
tasar›m› ve teknolojisi ile hemen fark
edilen M-2000 Sport’un en dikkat çekici
özelli¤i Türkiye’de ilk defa bir minibüste uygulanan DVD/VCD/MP3 çalar sistem ve monitörü... M-2000 Sport’un tavan›na yolcular›n seyredebilece¤i bir
monitör yerlefltirildi. Bu sistem sayesinde hem büyük flehirlerde uzun zaman
alan yolculuklar› yolculara rahat geçirtmek, hem de minibüs sahibine durakta
beklerken iyi vakit geçirme veya reklam
arac›l›¤›yla ek bir gelir sa¤lama imkân›

Standart M-2000’den
çok daha farkl› iç tasar›m›
ve teknolojisi ile
hemen fark edilen
M-2000 Sport Türkiye’de
ilk defa bir minibüste
uygulanan
DVD/VCD/MP3 çalar
sistem ve monitörü ile
dikkat çekiyor

dijital bir termometre de bulunuyor. Güvenli¤ini sa¤lamak üzere, monitör seyir
s›ras›nda sürücünün göremeyece¤i flekilde yerlefltirildi.
Özellikle 2005’ten sonra YTL’ye geçifl ile
floförlerin elinden çok daha fazla bozuk
para geçece¤inden hareketle Otokar
mühendisleri, torpido üzerinde bir göz
tasarlad›. Ayn› yere daha farkl› amaçlarla kullan›labilecek ikinci bir göz daha
eklendi. Tüm tavan arka duvara kadar
aç›k renk yap›ld› ve ferahl›k duygusu
yarat›ld›. Aç›k renk olmas›n›n dezavantajlar›n› ortadan kald›rmak için silinebilir
bir malzeme seçildi. M-2000 Sport için,
Epengle firmas› taraf›ndan özel olarak
kadife kumafl dokutuldu ve koltuklar bu
kumaflla kapland›. Yandaki formikalar
da tavan ile uyumlu olan bej rengi ile tamamen de¤ifltirildi. M-2000’in ön grill’i
küçüldü. Otokar, Mart ay›nda pazara
sundu¤u Sultan VIP küçük otobüslerinin
çizgisini, metalik siyah rengi tekrarlayarak M-2000 Sport’a yans›tt›. Ön panjurlarda, far çerçevelerinde, ön sinyalin etraf›nda ve arka tarafta mat siyah rengin
yerine metalik siyah kullan›ld›.
Otokar mühendisleri, minibüslerin çok
h›zl› bir flekilde yak›t al›p tekrar ifle koyulmak istediklerini bildikleri için yak›t
dolumunu h›zland›racak bir depo tasarlayarak M-2000 Sport’a eklediler.

Otokar, “Navigo” ile Avrupa Yollar›nda
Otokar, Avrupa pazar› için özel olarak
gelifltirdi¤i küçük otobüsü NAVIGO’yu
23-30 Eylül tarihleri aras›nda Hannover’de düzenlenen “IAA Commercial
Vehicles 2004” fuar›nda ilk kez Avrupa vitrinine ç›kard›. Fuarda, Navigo
165 serisinin farkl› donan›ml› iki arac› sergilendi.
Otokar’›n 2002 y›l› sonunda piyasaya
sundu¤u küçük otobüsü, iç pazarda
2003 y›l›nda yüzde 20’nin üzerindeki
pazar pay› alarak sat›fl rekorlar› k›rm›flt›. Avrupa standartlar›na uygun
olarak gelifltirilen NAVIGO, üstün performans›, estetik tasar›m› ve genifl iç
hacmi ile yolcular›na ve sürücülerine
büyük otobüs konforunu aratm›yor.
NAVIGO, Avrupa’da minibüs ve büyük
otobüs segmentleri aras›nda, servis
tafl›mac›l›¤›ndan uzun mesafe tafl›ma-

c›l›¤›na kadar uzanan yelpazeye hitap
ediyor. Otokar’›n 40 y›ldan daha uzun
bir süredir Türk otomotiv sanayinde
pek çok ilke imza att›¤›n› söyleyen Koç
Holding Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› ve Otokar Yönetim Kurulu Baflkan›
Selçuk Gezdur flunlar› söyledi: “Türkiye pazar›ndaki baflar›lardan sonra,
Otokar Avrupa ticari araç sektöründe

de yerini almaya haz›r. ‹hracat pazarlar›na sundu¤umuz NAVIGO küçük
otobüslerimiz, Avrupa pazar› ihtiyaç
ve standartlar› do¤rultusunda gelifltirildi. IAA’de sergiledi¤imiz NAVIGO
165 serisi, Avrupa’da minibüs ve büyük otobüs segmenti aras›ndaki bofllu¤u dolduracak ve bu alandaki ihtiyac› karfl›layacak.”
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Fiat Abarth Motorsports Tak›m Koordinatörü Emin Ali Sipahi:

“Akl›m›z, H›rs›m›z›n
Önünde Yer Ald›!”

i l e t i fl i m

Super 1600 kategorisinin de¤iflmeyen flampiyonu Fiat Abarth Motorsports
Tak›m Koordinatörü Emin Ali Sipahi, “Üst üste gelen baflar›lar, Fiat
markas›n›n motor sporlar›n›n teknolojisi, baflar›s› ve h›z›yla özdeflleflmesini
sa¤l›yor” dedi

Sezonun bafl›nda tak›mda yeniden bir yap›lanmaya girildi. Bundan bize bahseder
misiniz?
Bu göreve ilk geldi¤imde tak›mda sadece Volkan Ifl›k, Erkan Güleren ve
Kaan Özflenler yer al›yordu. Tak›m›
tamamen yeniden oluflturduk. Bu yeniden yap›lanman›n risk tafl›yan yanlar›
da vard›; fakat belirli noktalarda avantaj sa¤layaca¤›n› da düflünüyorduk. Bu
yeni organizasyonla birlikte, disiplinli
ve özenli bir çal›flman›n içerisine girdik. Bütün bunlar sonucunda da flampiyonlu¤u yakalad›k. Burada en önemli etkenlerden biri de Fiat ve Alfa Romeo otomobillerini yar›flt›ran “N teknoloji”nin deste¤i oldu. ‹talyanlarla beraber gerçeklefltirilen bu baflar›l› çal›flma,
flampiyonlu¤u yakalamam›zda büyük
rol oynad›.
Geçen y›l›n flampiyonu Volkan Ifl›k için
flanss›z bir sezondu. Bu durum bafllarda
sizi korkuttu mu?
Volkan Ifl›k sadece Fiat Abarth Motorsports tak›m›n›n de¤il, ayn› zamanda
Türkiye’nin de y›ld›z›. Volkan Ifl›k ve
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Hamdi Ünal parkurlar›n flafl ismi haline
geldi. Bu durum yeniden yap›lanmayla
do¤ru bir at›l›m›n yap›ld›¤›n›n da göstergesi mi oldu?
Hamdi Ünal zaten grafi¤i sürekli olarak
t›rmanan bir pilottu. Bu flampiyonlu¤un
onun için çok anlaml› oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü Opel’de senelerce böyle bir flampiyonlu¤u çeflitli nedenlerden
dolay› yakalayamam›flt›. Bizimle beraber
yakalamas› Tofafl aç›s›ndan da anlaml›...

Fiat Abarth için al›fl›lm›fl bir flampiyonluk
olsa da sizin için bir ilkti. Zorland›¤›n›z
durumlar oldu mu?
Motor sporlar› koordinatörlü¤ünde ilk
tecrübem olmas›, sezon bafl›nda biraz
zorlanmama neden oldu. Öte yandan,
Tofafl çok güçlü bir kurum ve böyle bir
kurumda do¤ru oynad›¤›n›z zaman, baflar› da beraberinde geliyor.

Erkan Güleren’in yaflad›¤› bu talihsiz
olay, tak›m›n sorumlu¤unun Hamdi
Ünal ve Kaan Özflenler’in s›rt›na binmesine neden oldu. Bu ikili ise planl›
ve programl› yar›flarak, sorumluluklar›n› yerine getirdiler. Motor sporlar›nda
akl›n›z hep h›rs›n›z›n önünde olmal›,
onlar da bunu gayet iyi becerdiler. Asl›nda en çok zorlayan k›sm›, Volkan’›n
kazas›ndan sonra tak›mdaki moral çöküflüydü. Çünkü herkes sürekli yar›fl
kazanabilen, dünyaya mal olmufl iyi bir
pilotun tak›mdan düflmesini, bir moral
bozuklu¤u olarak yaflad›. Ama sizi öldürmezse güçlendirir diye bir laf vard›r,
iflte biz de güçlenerek ç›kt›k. Dezavantaj› belli alanlarda avantaja çevirebildik.

Selim Baceo¤lu ise parkurlar›n en genç
isimlerinden. Onun Fiat tak›m› ad›na yar›flmas›, Fiat’›n bu konuda gençlere verdi¤i
deste¤in de bir kan›t› m› sizce?
Selim Baceo¤lu, ileride büyük baflar›lara imza atabilecek yetenekte ve azimde
bir genç. Sadece biraz tecrübeye ihtiyac›
var ve böylesine iyi bir tak›mda yar›fl›yor
olmak bu deneyimin kazand›r›lmas› ad›na çok önemli. Bu y›l, Grup 1600’de
flampiyon olarak ikinci hedefimizi onunla beraber yakalad›k. Pistte oldukça baflar›l›, rallide de kilometre yapt›kça süratlenece¤ine inan›yorum.
Biz bu ekipte sadece dört pilot, dört co-pilot ve sizi görüyoruz. Peki görünmeyen k›s›mlar›ndan bahseder misiniz?
Biz oldukça kalabal›k bir ekibiz. Bunun
içinde “N teknoloji”nin ‹talyan mekanikerleri var. Onlar, bu konudaki büyük
birikimlerini bizlere aktararak, baflar›m›zda büyük rol oynuyorlar. Onlarla olan
iliflkimiz içinde hem tak›m› do¤ru flekilde yar›flt›rabilmek hem verdikleri e¤itim

reklam ve imaj kampanyas›. Bunun yan›nda Dünya Ralli fiampiyonas›’n›n aya¤› iki senedir Türkiye’de yap›l›yor, Formula 1 geliyor. Bunlar›n hepsi flu anda
motor sporlar›n›n geliflece¤ini gösteriyor. Yar›flt›¤›m›z bölgelerin halk›nda da
bu ilginin art›fl›n› gözlemleyebiliyoruz.
Art›k Volkan Ifl›k’› ve Fiat Palio’yu çok
iyi tan›yorlar.

Fiat Abarth Motorsports Tak›m Koordinatörü Emin Ali Sipahi
(en önde) bu y›l flampiyonlu¤u kazanan tak›mla birlikte.

sporlar› bafllad›ysa, Avrupa’da bu tarihin
1920’lere dayand›¤›n› görüyorsunuz. Fakat gelen genç nesille birlikte ülkemizde
de ilgi art›yor. Art›k insanlar otomobille
daha iç içe yaflamaya bafllad›. Ben
1988’de yar›flmaya bafllad›¤›mda, gitti¤imiz köylerde, “koflu taksisi geldi” derlerdi. Bu durum ülkemizde otomobil kültürünün eksik oldu¤unu gösteriyor. Öte
yandan bizim gibi firmalar için bu durum bir avantaj. Otomobil sporlar›n› bizim markam›zla tan›yor olmalar› ve her
geçen gün popülerleflen bir sporun bizim markam›z›n öncülü¤ünde güçlenmesi, marka aç›s›ndan çok büyük bir

Gelecek sezon hedeflerinizden bahseder
misiniz?
Fiat’›n hedefi flampiyonluktan baflka birfley olamaz. Biz iyi bir tak›m›z ve ayn›
baflar›y› gelecek sezonda da devam ettirece¤imiz inanc›nday›z. Önümüzdeki sezon hedeflerimizin bafl›nda beflinci kez
Super 1600 flampiyonlu¤unu almak geliyor. Bunun yan›nda pistle ilgili aktiviteler düzenliyoruz. Ayn› tak›m ve ayn›
ekip ruhu ile birlikte parkurlarda yine f›rt›na gibi esece¤iz.
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yer al›yor. Baflar› söz konusu oldu¤u zaman kenetlenmek, tak›m haline gelmek
çok daha kolay oluyor. Ekibimiz genç ve
yeni bir kadrodan oluflsa da, gerekli
özen ve disiplini gösteriyorlar. Birimizin
yapt›¤› ifl di¤erinkinden daha önemli de¤il, biz bir zincirin halkalar›y›z. Mekani¤in bir tanesi bir c›vatay› biraz daha az
s›karsa, pilot istedi¤i kadar süratli olsun,
koordinatör istedi¤i kadar bu ifle özen
göstersin, sonucu alamazs›n›z.
Tak›mda çok önemli rol oynayanlardan
birisi de Koray Kafkas. Böyle büyük bir
kurumun iflleyiflini gayet iyi biliyor. Koray’›n deste¤i baflar›m›zda etkili oldu.
Perdenin arkas›nda çok güçlü bir isim.

Fiat Palio Super 1600, ülkemiz otomotivi
aç›s›ndan ne anlam ifade ediyor?
Saffet Üçüncü ve Tofafl’›n özel çabalar›yla oluflturulan, “N teknoloji”nin yapt›¤›
bir araç Fiat Palio Super 1600. Türkiye’nin bir ilki. Dünya parkurlar›nda birçok defa yar›flt› ve çeflitli baflar›lara imza
att›. Yar›fl karakterli bir otomobil oldu¤undan, ufak tefek de¤iflikliklerle rakiplerini geride b›rakabilecek kabiliyette oldu¤una inan›yorum.

Bu üst üste gelen baflar›lar Fiat’a neler kazand›r›yor?
Reklamlara veya iletiflime bakt›¤›n›zda
önemli olan baz› noktalar var; bunlardan
birisi de süreklilik. Bu baflar›larla birlikte,
Fiat markas›n›n motor sporlar›yla, motor
sporlar›n›n teknolojisi, baflar›s› ve h›z›yla
özdeflleflmesi söz konusu oluyor. Üst üste bunlar› kazanarak, bu imaj›n› her geçen gün daha kuvvetli bir flekilde oturtuyor. Zaten otomobil üreten bir fabrikan›n
motor sporlar› d›fl›nda olmas› düflünülemez; çünkü imaj› birebir örtüflüyor: Dayan›kl›l›k, h›z, performans, teknoloji. ‹flte
tüm bunlar›n hepsi motor sporlar›n›n
içinde var.
Türkiye’de bugün motor sporlar›na ilgi ne
durumda?
Ülkemizde 70’li y›llar›n bafllar›nda motor
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divan sohbetleri

Biraz Cevizli Kek
Biraz Beethoven
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“Divan Sohbetleri”nde bu ay ilginç bir
konu¤umuz var: Vehbi Koç Vakf›
Amerikan Hastanesi Beyin ve Omurilik Cerrahisi Bölüm fiefi Prof. Dr. Ali
Çetin Sar›o¤lu. “Bir beyin cerrah›yla
röportaj yapmak da nereden akl›n›za
geldi?” diye sorabilirsiniz. Asl›nda her
fley okudu¤um bir kitapla bafllad›: 2002
y›l›nda ülkemizde yay›nlanan “Beynine
Bir Kez Hava De¤meye Görsün” adl›
Amerikal› beyin cerrah› Frank Vertosick Jr.’un an›lar›n› anlatt›¤› bir kitap.
Ülkemizde de beyin cerrahisi denince
ilk akla gelen isim olan Ali Çetin Sar›o¤lu ile beynin s›rlar› ve beyin cerrahisi üzerine konufltuk. Peki y›llar›n› beyin
cerrahisine veren bir uzman için beyin
ne ifade ediyordu. “Beyin her fleyden
önce merkez” diye sözlerine bafllad›
Sar›o¤lu. “Beyin her fleyin merkezi. Son
derece de lüks bir organ. Her fleyimiz
orada bafll›yor, orada bitiyor. Benim
hep hastalar›ma anlatt›¤›m bir hikâye
var. Bir Rus turist Sirkeci’de bir han›n
dam›ndan intihar amaçl› kendini afla¤›ya atm›fl. Oradan geçen bir gazeteci de
foto¤raf›n› çekmifl. Turist kendini at›yor
ama elleri yine kafas›nda, kafas›n› korumaya çal›fl›yor. Eski bir Alman beyin
cerrah›n›n bir yaz›s›n› okumufltum y›llar önce. ‘Berlin bombalan›rken, binalar y›k›l›rken insanlar bir yerden bir yere kaç›yormufl. O s›rada da ellerindeki
gazetelerle kafalar›n› koruyorlar’ diyordu. Beyin en de¤erli organ›m›z”.

Divan Sohbetleri’nde
bu ay ünlü beyin cerrah›
ve VKV Amerikan
Hastanesi Beyin ve
Omurilik Cerrahisi
Bölüm fiefi Prof. Dr.
Ali Çetin Sar›o¤lu
konu¤umuz. S›cak bir
sonbahar günü Bebek
Divan’da sohbet
etti¤imiz Sar›o¤lu beyni
çal›flt›rman›n en iyi
yolunun yeni fleyler
ö¤renmek oldu¤unu
söylüyor ve ekliyor:
“Bilmiyorsan›z kek
yapmay› ö¤renin”

Patron Beyin
Hep kalpten bahsedilir asl›nda. Her
duygunun kayna¤› kalp olarak gösterilir ama esas patron beyindir hep. Baflar›l› kifliler için hep ayn› tan›m kullan›l›r:
“Ekibin beyni”, “tak›m›n beyni”, “flirketin beyni”. Bizi âfl›k eden beyindir asl›nda. Güzel bir koku al›p kendimizi iyi
hissetti¤imizde, o güzel kokuyu alan

beyindir asl›nda. Her fley beyinde bafll›yor, beyinde bitiyor. Âfl›k olmak da,
istemek de, istememek de beyinde bafll›yor; arzulamak da. Tüm bu özellikleri
bile beyni vazgeçilmez k›l›yor. Ayn› zamanda da yenilenmez: “Kalbe pompalar yap›ld›. Kalbi replase etmek mümkün. Yeni bir kalp takabilirsiniz. Kalbe
pompa da koyabilirsiniz. Ama beyne
ne pompa koyabilirsiniz, ne de beyni
replase etmek mümkündür. Onun için
en k›ymetli organ›m›z beyin”.

Beynin K›vr›mlar› Aras›nda
Dolaflmak
Beyin belki de vücudumuzun en büyük s›rr›. Heyecan verici bir organ. Ali
Çetin Sar›o¤lu da beyni ilk gördü¤ü zamanlarda heyecanland›¤›n› an›ms›yor:
“fiimdi rutin hayat›m›n bir parças› oldu.
Benim için beynin k›vr›mlar› aras›nda
dolaflmak çok s›rad›fl› de¤il. Hayatta
her fley antrenman. Bu da antrenman›n
bir parças› gibi. ‹nsan›n duygular› da
heyecanlar› da bu antrenmandan geçiyor. Beyni gördü¤üm zaman ekstra bir
fley duymuyorum art›k. Ameliyat s›ras›nda çok heyecanland›¤›m›z anlar›m›z
oluyor. Çok hofl anlar›m›z, hofl olmayan anlar›m›z oluyor. Çaresiz oldu¤umuz anlar oluyor. Zaferle ç›kt›¤›m›z anlar oluyor.”
Asl›nda her ameliyat hastal›kla, yaflamla oynanan bir oyun. Akl›m›za ünlü
cerrah Tar›k Minkari’nin bir sözü geliyor: “Ben her ameliyata girdi¤imde
Tanr›’yla bir pazarl›k yapar›m” diyor
Minkari. “Bu sefer ameliyattan aln›m›n
ak›yla ç›kmam için bir pazarl›k. Ve her
yeni ameliyatta yeni bir pazarl›k.” Ali
Çetin Sar›o¤lu da “ola¤anüstü bir cerrah” olarak niteledi¤i, ilk cerrahi hocas› Tar›k Minkari’nin bu fikrine kat›l›yor:
“Her ameliyat bir heyecan bence. Her
ameliyata girerken yeni bir fley yap›yormufl gibi oluyorum. Benim beyin
cerrahisindeki hocam rahmetli Feyyaz

karam›yorum. ‹nsanlar unutuyor. Ceplerimde küçük küçük notlar var. Unutuyorum çünkü. Unutmamak için ne
yapmak laz›m? Beyni sürekli çal›flt›rmak laz›m. Çal›flt›rman›n en güzel, en
pratik yolu devaml› yeni bir fley ö¤renmektir. Örne¤in ben cevizli kek yapmay› bilmiyorum. Ya da ben lale yetifltirmesini bilmiyorum. Lale yetifltirmesini ya da cevizli kek yapmas›n› ö¤renmek bile beyne bir antrenman. Bu örnekleri art›rmak mümkün. Klasik müzi¤i ö¤renebilirsiniz yeniden, bafltan afla¤› sadece Beethoven’› ö¤renebilirsiniz.
Hep yeni bir fley ö¤renmek laz›m.”

Beyni Kullan›yoruz
Hem de Her fleyiyle

kullan›yoruz. Ama flunu bir kez daha
vurgulamak gerekiyor, beyin gerçekten
de lüks bir organd›r. Örne¤in tansiyon.
Beyin yeterince kan almazsa insan›n
tansiyonunu yükseltir. ‹htiyac› oldu¤u

“Beyin gerçekten de
lüks bir organd›r.
Vücutta neye ihtiyac›
varsa al›r. Suya ihtiyac›
varsa, suyu çeker al›r.
Kana ihtiyac› varsa, kan›
çeker. Her fley onundur
ve her fley onun
kontrolündedir. ‘Ben
bu kan› çekersem
karaci¤ere zarar veririm’
diye düflünmez”

Son sözü yine deneyimli operatöre b›rak›yoruz. Söyleflinin bafl›nda “lüks bir
organd›r” demiflti kalp için. Akl›m›z,
beynimiz bu lükse tak›ld› kald› aç›kças›. Bir de tabii hep söylenen: “Beynimizi tam kapasiteyle kullanam›yoruz...”
“Beyni tam kapasiteyle kullanamad›¤›m›z› hep söylerler. Do¤rusunu isterseniz kimse de beyni ne kadar kulland›¤›m›z› bilmiyor. Cerrahi yapt›¤›m›z zaman beynin kimi bölgelerini ç›karmak

kadar kan almak üzere tansiyonu yükseltir. Hem de öyle bir yükseltir ki, siz
d›flar›dan hiçbir müdahale ile o tansiyonu düzeltemezsiniz. Vücutta neye ihtiyac› varsa al›r beyin. Suya ihtiyac› varsa, suyu çeker al›r. Kana ihtiyac› varsa,

zorunda kal›yoruz ama o hastaya hiçbir
fley olmuyor. Ondan geriye dönerek
deniyor ki, ‘beynin büyük bir k›sm›
kullan›lm›yor’. Bence bunda bir bilgisizlik var. Bence her fleyi bol miktarda

kan› çeker. Her fley onundur ve her fley
onun kontrolündedir. ‘Ben bu kan› çekersem karaci¤ere zarar veririm’ diye
düflünmez”.
Burak Tezcan

divan sohbetleri

Berkay’d›. Feyyaz Bey emeklili¤ine
yaklaflt›¤› son dönemlerde açar, bakar,
‘hay Allah bunca senedir çal›fl›yorum,
ilk defa böyle bir fley görüyorum’ derdi. Ben de kendi kendime, genç bir
asistan hinli¤i ile ‘hoca s›k›flt› herhalde,
onun için böyle laflar söylüyor’ diye
düflünürdüm. Y›llar geçince hocan›n
çok hakl› oldu¤unu gördüm. Her açt›¤›n›z de¤iflik bir kompozisyon, her açt›¤›n›z›n de¤iflik bir özelli¤i var. Onun
için de Tar›k Bey’in pazarl›k yapmas›n›
çok do¤ru buluyorum ben.”
Her mesle¤in oldu¤u gibi beyin cerrahl›¤›n›n da alt›n kurallar› var elbette. Tek
bir kelimeyle koyuyor alt›n kural› usta
cerrah: “Titizlenmek. Her bir detaya titizleneceksiniz. Zannetmeyin ki her fleyi çok iyi biliyorum, her fleye çok hâkimim. Hiç beklemedi¤iniz cerrahide,
beklemedi¤iniz komplikasyonlarla karfl›laflabilirsiniz. Hiçbir fleyi hafife almamak laz›m. Ben 1978 y›l›nda Zürih’e
Gazi Yaflargil’in yan›na gittim. Daha
yeni uzman olmufltum. Yaflargil harika
ameliyatlar yap›yor. Bak›yorum ve ‘ne
kadar kolay’ diye düflünüyorum. Ustalar›n elinde ifller çok kolay oluyor. Günün birinde o masan›n öbür taraf›na
geçip, ben ameliyat yapmaya bafllay›nca neler çekti¤imi anlatamam. Anatomiyi ve tekni¤i çok iyi bileceksiniz. Stratejinizi önceden yapacak ve gerekirse
stratejinizi de¤ifltireceksiniz. Ameliyattan önce filmlere tekrar tekrar bakacaks›n›z. Takti¤inizin mutlaka olmas› gerekiyor. En al›flt›¤›n›z ameliyat dahil olmak üzere mutlaka çok iyi bir taktik
yapman›z gerekiyor. Her vaka birbirinden çok farkl›. Her vakan›n kendince
tuzaklar› var.”

Beyni koruman›n yollar›
Beyinden bahsederken ister istemez
akl›m›za beyni koruman›n yollar› geliyor. Malum, gazetelerde, dergilerde
boy boy reçeteler ç›k›yor her gün; “Kalbi koruman›n yollar›”, “daha iyi gözlere
nas›l sahip olabiliriz?”. Peki beyni koruman›n yollar› yok mu? “Asl›nda yok” diyor Sar›o¤lu ve ekliyor: “Beyni koruman›n yollar› genel sa¤l›k kurallar› içinde.
Hastalar bana hep unutkanl›k flikâyetiyle gelir. Ben de unutuyorum asl›nda.
Bir insan› görüyorum bir yerde. Çok iyi
tan›d›¤›m bir yüz, ama ad›n› bir türlü ç›-
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“Biz BÜYÜK
B‹R Aileyiz”
birlikte baflarmak

Bir aile flirketi olan Yalt› Koç Allianz Sigorta Acentesi baflar›y› tak›m çal›flmas›na
borçlu. 2004’te 24. evlilik y›ldönümlerini kutlayan Nükhet ve Sancar Yalt› çifti
hem evde hem de iflyerinde mükemmel bir tak›m çal›flmas› modeli sergiliyorlar

Y

Yalt› Koç Allianz Sigorta Acenteli¤i’ni tan›yabilir miyiz? Nas›l kuruldu?
Nükhet Yalt›: Bizim sigortac›l›¤a bafllama
zaman›m›z 1989 Aral›k. Aç›kças› sigorta
hakk›nda genifl bilgimiz yoktu. Acenteli¤imize Türkiye’de hiç olmayan bir ürün
satarak bafllad›k. “Yang›n Sistemlerinin
Projelendirilmesi” adl› bir konuyla ilgileniyordum. E¤er belli bafll› yang›n önleme standartlar›na uymuflsan›z size sigortan›zda baz› fiyat indirimleri veriliyordu.
Fakat o dönemler benim düflündüklerimle Türkiye’nin bak›fl aç›s› ayn› de¤ildi.
Dolay›s›yla bu çal›flmalar› yaparken Koç
Allianz ile tan›flt›m. O zamanlarda bünyesinde yang›n mühendisi bar›nd›ran tek
sigorta firmas› Koç Allianz idi. Daha sonra Kemal Olgaç ile tan›flt›k. Hatta bahsetti¤im yang›n mühendisi de Kemal Olgaç idi. Ciddi bir çal›flma sonucu ve dürüstlü¤ümüzle bugünlere geldik.
15 y›ll›k serüveniniz nas›l geçti?
Nükhet Yalt›: Bizim bafllang›c›m›z çok iyi
oldu. Gerçekçi olmak gerekirse insanlar›n bana duydu¤u güven bende yoktu.
Ama bu güveni, o zamanlarda müflterimiz olan ki hâlâ müflterimiz ve eflim
Sancar Yalt› verdi. Bana göre bir ifli ya
yapar›m ya da hiç yapmam. ‹lk y›llar›m›zda sat›fllar›m›z çok iyiydi ve ayn› flekilde devam ediyor. Dürüstlü¤ümüzün
baflar›m›za çok fley katt›¤›n› düflünüyorum. Bunun yan›nda y›llar boyu krizlerden etkilenmeden bu baflar›m›z› devam
ettirebilmemizin sebeplerinden biri de;
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acentemizde çok ciddi bir iflbölümü olmas›. Ben çok iyi bir sat›c›y›md›r, eflim
Sancar Bey mali konularla ve yönetimle
ilgilenir. Ben hep flunu derim; “bizim
evlili¤imiz 24 y›ld›r devam ediyor; 14 seneyi ayn› büro ve ev içinde geçirebiliyorsan›z baya¤› bir yol kat etmiflsiniz
demektir.” Bunu da bahsetti¤im bu ciddi iflbölümüne borçluyuz.
Nükhet Yalt›

Sigorta sektöründeki müflterilerinizden
gelen tepkileri göz önüne al›rsan›z, Koç
Allianz’›n tercih edilmesinin en belirgin
nedenleri nelerdir?
Nükhet Yalt›: Görev da¤›l›m›m›z nedeniyle benim ve Sancar Bey’in söyleyecekleri farkl› bak›fl aç›lar›n› yans›tabilir.
Hiçbir fley tek bafl›na bir önem tafl›maz
ve ifade etmez. Sizin tek bafl›n›za çok iyi
bir firmayla çal›flman›z, çok donan›ml›
bir poliçe imzalaman›z sizi kurtarm›yor.

Bu bir ekip iflidir. Bu bir flirket, acente
ve müflteri üçgenidir. Örne¤in acentenin
bilgiden önce dürüst olmas› gerekiyor.
Bizim Koç Allianz ile aram›zda profesyonel ve olmas› gereken bir iliflki mevcut. Koç Allianz’›n en büyük fark› mantalitesi yani düflünce yap›s›d›r. Müflterilerimi kaybetmeme sebebim e¤er biraz
bensem, Koç Allianz’›n bu noktadaki
dürüstlü¤ünün de çok pay› vard›r.
Sancar Yalt›: Koç Allianz hiçbir zaman
bir konuya at gözlü¤üyle bakmaz. Herhangi bir soru gündeme geldi¤inde mutlaka do¤ru cevap bulunana kadar üzerinde çal›fl›l›r ve araflt›r›l›r. Bu durum bize ve eminim çal›flanlar›na büyük bir
flevk veriyor. Müflteri flöyle düflünüyor:
“Demek ki benimle ilgili insanlar çal›fl›yor, araflt›r›yor.” Cevap her zaman
olumlu olmayabiliyor ama müflteri verilen cevaptan mutlaka tatmin oluyor. Sa-

Sancar Yalt›

Nükhet ve Sancar Yalt›
çifti, Yalt› Sigorta
çal›flanlar›
ile birlikte.

Sizin sigortac›l›kta baz› ilkleriniz de mevcut. Sektöre getirdi¤iniz ilklerden bahseder misiniz?
Nükhet Yalt›: Türkiye’de ilk defa okul
servislerinin müflterisi olan çocuklar›n
sigortalanmas› konusunda bir çal›flma
bafllatt›k. Çok zorlu günler oldu ama ilk
defa böyle bir sigorta ürünü meydana
getirdik. O zamanlar yaklafl›k 15 bin çocu¤un bu flekilde sigortalanmas›n› sa¤lad›k. ‹fle birkaç tane servis ile bafllad›k.
Serviste tafl›nan çocuklar›n hiçbir garantisi yoktu. Bu konuyla ilgili bir proje gelifltirilmesini istedim. Tek tek servis flo-

förlerini, okullar› dolaflt›m ve gece yar›lar›na kadar çal›flt›m. Daha sonra bu konu oldukça yayg›nlaflt›.
Sancar Yalt›: Bizim e¤itim kurumlar› ile
flöyle bir çal›flma fleklimiz vard›r; biz sat›lan hiçbir poliçeden komisyon almay›z.
Çal›flma prensibimiz bu flekilde. Dolay›s›yla bu ilkle de çok gurur duyuyoruz.
E¤itime, çal›flanlar ve iflyeri sahipleri olarak bu flekilde destek vermeyi düflünüyoruz ve veriyoruz.
Yurtd›fl›ndaki sigortac›l›k sektörüyle ülkemizdeki sigorta sektörü aras›nda, müflteri
baz›nda ciddi bir bilinç fark› var. Nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Nükhet Yalt›: Sigortac›l›k bir noktada
kültür meselesidir. Bugün benim o¤lum
Emirhan Yalt›’n›n sigorta anlay›fl› ile
benim sigorta anlay›fl›m farkl›. Sigortan›n eski zamanlara göre çok daha konuflulur olmas›n›n bir getirisi ve bilinci var.
Sigorta anlay›fl› nedir? Sigortac›l›k bir
imecedir. Siz ihtimalleri hesaplayarak bir
yerlere para koyars›n›z ve bu ihtimal
gerçekleflir, siz de gerçekleflen zarar› bu
kenara koydu¤unuz paradan karfl›lars›n›z. Sigortan›n anlam› budur. Yurtd›fl› ile
ülkemiz aras›nda ciddi bir fiyat fark› var.
Bizde her teminat›n ç›k›fl› esnas›nda bir
istatistik hesab› vard›r. Bu ürün ne zaman kârl› bir duruma gelir? Bu ürün, flu
kadar poliçe sat›l›rsa ve flu kadar prim
al›n›rsa ancak o zaman kâra geçer. Ör-

ne¤in Japonya’da sigorta kullan›m› %97
oran›nda ama Türkiye’de zorunlu sigortalar aras›nda bulunan araç sigortas› bile
%60’lar civar›ndad›r. Sigorta kullan›m›n›n bu kadar az olmas› ürün çeflidini de
azalt›yor.
‹statistiklerin sigortac›l›k sektöründe oldukça önemli bir yeri var m›?
Nükhet Yalt›: Evet çok önemli bir yeri
var. Ürün gelifltirilmesi tamamen istatistiklerin sonuçlar›na göre flekillendirilmelidir. Koç Allianz da rakamsal verileri en
iyi kullanan flirkettir. Çünkü bizim ürünlerimize bakarsan›z baz›lar›n›n ucuz baz›lar›n›n ise pahal› oldu¤unu görürsünüz.; bilimsel verilere dayan›r. Dolay›s›yla Koç Allianz ile çal›flman›n çok büyük
farklar›n› görüyoruz. Do¤ruyu söylemek
gerekirse Koç Allianz ciddiyetinde çal›flan ikinci bir flirket bana göre yoktur.

birlikte baflarmak

dece müflteri de¤il acente de ayn› hislere sahip oluyor. Biliniyor ki herhangi bir
durum meydana geldi¤inde Koç Allianz
bunu mutlaka sorguluyor ve tatmin edici bir yan›tla dönüyor. Müthifl bir güven
duygusu bu.
Nükhet Yalt›: Eski dönemlerde acentelerin hesap kesim tarihi hep y›l sonuydu.
Y›l içinde müflterinin paras› kullan›l›rd›
ve y›l sonunda sigorta flirketine ödeme
yap›l›rd›. Daha sonra bu durum kanunla garanti alt›na al›nd› ve sigorta flirketleri de ciddi tedbirler ald›. Bugün bakt›¤›n›z zaman di¤er flirketler acentelerin
ödemelerini ay sonunda kabul eder ama
Koç Allianz her hafta sonunda hesap
dökümü yapar. Koç Allianz’›n bir cümlesi vard›r ki bence gerçek fark burada
yatar: “Biz bir aileyiz.”

Yalt› Sigorta’n›n baflar›s›n›n s›rr› sizce nerede yat›yor?
Sancar Yalt›: Biz bu ifle “müflterilerin güvenini kaybetmeyece¤iz” diye girdik. Biz
seneler boyunca öyle bir çizgi tutturduk
ki, hiçbir zaman flirketimizi de, müflterilerimizi de zor durumda b›rakmad›k. Ayr›ca ben mühendis oldu¤um için çal›flmalar›m›z› her zaman verimlilik üzerine
kurgular›m ve buna dikkat ederim.
Beril Sönmez
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Damdaki

Ç
son sayfa

Direkleraras›’ndan Bayrama...
Çocukluk y›llar›m›zda ramazan geldi¤i
zaman mutlaka “Direkleraras›”ndan konu
aç›l›r, fiehzadebafl›’ndaki ramazan e¤lenceleri anlat›l›rd›. Y›llar sonra tan›d›¤›m bir
kaleci bana flunu anlatm›flt›: “Benim babam da çocuklu¤umda hep Direkleraras›’ndan bahsederdi ama ben futbola merak sal›p da kaleci olunca zaten kendimi
Direkleraras›’nda buldum. Gerçi benim
direkleraras›nda hep gol vard›, öyle ramazan e¤lencesi filan yoktu ama ben de
bir kaleci olarak direkler aras›n› ve o direklerin aras›ndan ç›kard›¤›m nice topu
iyi bilirim laf aram›zda.” Malum ramazan
demek bir yerde davulcu yüzü görmek
demektir. Her ramazanda mahallemize
bir sürü davulcu gelir. Bunlar›n ço¤u hayatlar›nda davulu ilk kez ellerine alan ve
nas›l çalaca¤›n› bile bilmeyen insanlard›r.
Sahur zaman› öylesine kötü bir flekilde
vururlar ki o davula, sanki yüzünüz-gözünüz davul gibi flifler durur o anda... Tabii davulcunun as›l derdi bayrama ulaflmakt›r. fiimdi bir bayram sabah›na Temel’in evine gidelim, vaziyeti görelim...

Mahallemizin Davulcusu!
Bayram sabah› Temel’in kap›s› çalm›fl...
Elindeki tokma¤› sürekli davula vuran
adam Temel’e kendini tan›tm›fl: “Abi ben
mahallenizin davulcusu, bayram›n›z kutlu olsun!” Temel davulcuya bayram bahfliflini verip yollam›fl... Befl dakika geçmemifl ki Temel’in kap›s› gene çalm›fl, bu
kez elinde darbuka olan baflka bir adam
s›r›tm›fl: “Abi ben mahallenizin darbukac›s›, bayram›n›z kutlu olsun!..” Temel biraz bozuk, elini gene cebine at›p adama
bayram harçl›¤›n› vermifl. Aradan befl dakika daha geçmemifl ki zil gene çalm›fl.
Temel bu kez h›rsla kap›y› açm›fl. Karfl›s›nda bu kez de elindeki tefi sallayan bir
adam görünce siniri bozulmufl ve ba¤›rm›fl: “Ula yeter be uflfla¤um, haçan pizum
mahallede ritm grubu kurdunuz da pizum haberimiz mi yoktur!”

Bu Bayram Son Kez
“Milyoner”siniz!
Bak›n flu önümüzdeki bayram›n çok
önemli bir özelli¤i var sevgili dostlar. Bu
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bayram son kez s›f›rlar› bol paralarla çocuklara bahflifl verilecek. Zira 1 Ocak’tan
itibaren art›k Yeni Türk Liras›’na geçiliyor. Yani bu bayram›n çocukluk an›lar›nda çok ayr› bir yeri olacak. Zira o çocuklar bir daha kolay kolay 20 milyon, 10
milyon yüzü göremeyecekler... Zira henüz ö¤renemeyenler için belirtelim ki;
Yeni Türk Liras›’nda 20 milyon demek,
20 trilyon demek olacak. 10 milyon da 10
trilyona karfl›l›k geliyor!.. Anlayaca¤›n›z
çocuklar bu bayram son kez “milyoner”
olacaklar. O yüzden onlardan bayram
harçl›klar›n›z› esirgemeyin, zira bir dahaki bayram 10 lira ya da 20, ya da 50 lira
alan bir çocu¤un yüzü ister istemez ekfliyecek. O yüzden bu son s›f›rl› bayram›
iyi de¤erlendirmekte yarar var, Damdaki
Mizahç›n›zdan söylemesi! Yaz›m›z› iki
f›krayla noktalarken, hepinize gülünesi
bayramlar.

‹çki Ömrü K›salt›rm›fl
Dursun ramazan günü meyhanenin
önünden geçiyormufl... Bakm›fl ki yak›n
dostu Temel ramazan filan demeyip içerde gene içiyor, yan›na yaklafl›p söylenmifl: “Ula Temel bu kadar içmeyesun, içki insan›n ömrünü k›salt›r daaa.” Temel
rak›s›ndan bir yudum al›p, Dursun’a cevap vermifl: “Ula Tursun duymad›n mi,
insano¤lunun ömür ortalamas› zaten
epey fazla yukselmifl, haçan içkiyle bunu
piraz normale duflursek fena mi olur uflfla¤um!..”

Bayram De¤iflikli¤i
Bir soka¤›n köflesinde yerde oturmakta
olan iki dilenci konufluyordu: “Bayram
geliyor Himmet abi, bu bayram n’ap›caks›n?” Di¤er dilenci cevap verdi: “Bu bayram karfl› kald›r›ma geçip orda dilenece¤im k›smetse Siyami!..”

