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urucumuz Say›n Vehbi Koç’u ölümünün
8. y›l›nda, bir kez daha rahmetle and›k.
Neredeyse Cumhuriyetimiz ile yafl›t olan Toplulu¤umuzun bugünlere gelmesinde en büyük pay
hiç kuflku yok ki, Vehbi Koç’a aitti. Yapt›¤› tüm
ifllerde gelece¤i göz önüne alan, “Ülkem varsa
ben de var›m” sözündeki derin anlam›n tüm çal›flanlar taraf›ndan idrak edilmesini sa¤layan eflsiz bir ifladam› ve liderdi. Koç Holding, bugün
Türkiye’nin en önemli flirketleri aras›nda en üst
s›ralarda yer al›yorsa, kuflku yok ki bu, Vehbi
Koç’un liderlik özelliklerinin, de¤iflen dünyayla
uyum içinde bugünlere yans›mas›n›n bir sonucudur. Ruhu flad olsun.
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Hedef: Gelecek

• Beko, Grundig ile Dünya

Geçti¤imiz hafta gerçeklefltirilen 11. Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s›’na yine büyük bir ilgi oldu. Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›, toplant›da Türkiye ve Topluluk ile ilgili genel bir 2003 de¤erlendirmesi yapt›. Son
dönemlerde özellikle ekonomik göstergelerdeki
iyileflmenin ekonomiye ve sanayiye yapt›¤›
olumlu katk› çok aç›k kendini gösteriyor. Bunu
Bülend Özayd›nl›’n›n sunumunda da bir kez daha görme olana¤›n› bulduk.
Bülend Özayd›nl› “10 y›l sonra nas›l bir Koç
Toplulu¤u hayal etti¤imizi” anlat›rken ana hedefimizi bir kez daha hat›rlatt›. Hepimizin gelece¤ine yön verecek olan bu hedefi, bir kez de ben
tekrarlamak istiyorum:
“Ana hedefimiz; h›zl› ve kârl› bir büyüme sa¤layarak Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri olmak
ve Türk ürün ve markalar›n›n kalite imaj›n› iyilefltirmektir. Bu amac›m›za ulaflmak için y›lda ortalama %14 büyümeyi ve sermaye maliyetimizin
üzerinde kâr ederek hissedarlar›m›za de¤er yaratmay› hedefliyoruz.”
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Geçti¤imiz ay en çok dikkati çeken geliflmelerden
biri, Beko Elektronik’in, Avrupa’n›n en tan›nm›fl
elektronik markalar›ndan biri olan Grundig’i, patent haklar›, Ar-Ge’si, servis teflkilat› ve Avrupa’ya
yay›lm›fl sat›fl teflkilat› ile birlikte sat›n almas›yd›.
Bu geliflme ile Avrupa’n›n üçüncü büyük üreticisi
haline gelen Beko, pazar pay›n› yak›n bir gelecekte daha yukar›lara tafl›yacakt›r. Geçti¤imiz ay›n bir
di¤er önemli geliflmesi de enerji sektöründeydi.
Elektrik üretim flirketimiz Entek, ‹zmit’te faaliyet
gösteren Türk Edison flirketinin ço¤unluk hisselerini ald›. Entek, bu operasyon ile kurulufl kapasitesini iki kat›na ç›kar›rken, büyük bir at›l›m› da
gerçeklefltirmifl oldu. Baflar›lar bu kadarla kalm›yor. Arçelik, hem The Banker dergisi taraf›ndan
“Türkiye’de 2003 Y›l›n›n fiirketi” seçildi, hem de
“European Energy+ Yar›flmas›”nda birinci oldu.
Emek verenleri gönülden kutluyorum.

Avrupa’n›n Zirvesi
Davos’ta gerçeklefltirilen Dünya Ekonomik Forumu, son y›llarda dünyan›n neredeyse bütün liderlerini bir araya getiriyor. Ocak ay› sonunda gerçeklefltirilen forumu takip edenlerden biri de Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç
oldu. Mustafa V. Koç, yapt›¤›m›z röportajda forum
ile ilgili gözlemlerini ve görüfllerini aktard›. ‹lgiyle
okuyaca¤›n›z› umuyoruz.
Dergimizin haz›rl›klar›n› tamamlad›¤›m›z günlerde,
Koç Holding Stratejik Planlama Grubu eski Baflkan›
ve Koç YönDer Baflkan› Necati Ar›kan’›n aram›zdan
ayr›ld›¤› haberini ald›k. Koç Toplulu¤u’na büyük hizmetleri olmufl Necati Ar›kan a¤abeyimize Tanr›’dan
rahmet, yak›nlar›na da baflsa¤l›¤› diliyorum.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›

bizden

• Arçelik’e ‹ki Önemli Ödül
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“Hangi meslekte olursan›z olun adam
yetifltirin. Bilgilerinizi kendinize
saklamay›n. Ülkemizin iyi elemana,
iyi yöneticilere büyük ihtiyac› vard›r.
Daima yeni ifl imkanlar› yarat›n›z. Her
y›l artan nüfus karfl›s›nda ifl alanlar›n›
ço¤altmak zorunday›z. Bütün
ifllerinizde ‘kazan ve kazand›r’
politikas›n› izleyiniz.”
Vehbi Koç

“Cumhuriyet Ç›nar›”n›
Sayg›yla And›k
95 y›ll›k bir yaflam... 80 y›la yaklaflan bir ifl hayat›... Ankara’n›n küçük bir
soka¤›ndaki bir bakkal dükkân›ndan bir dünya devi yaratmak. Uzun bir
yürüyüflün, gecenin gündüze kat›ld›¤› bir eme¤in öyküsü... Kurucumuz
Vehbi Koç, 25 fiubat günü mezar› bafl›nda an›ld›
Vehbi Koç 2004

25

25 fiubat 1996 tarihinde ebediyete intikal eden, Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç için önce saat 10.00’da,
Zincirlikuyu Mezarl›¤›’ndaki kabri bafl›nda anma töreni yap›ld›. Törene, Koç
Ailesi fertleri, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, çal›flma
arkadafllar› ve dostlar› kat›ld›.
Törende bir konuflma yapan Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›,
Vehbi Koç’un ça¤›n› aflan bir öngörüye
sahip, halk› ile bütünleflebilen bir ifladam› ve lider oldu¤unu, ilke ve de¤erlerinin Koç Toplulu¤u’nun bugününe de
damgas›n› vurdu¤unu belirtti. Vehbi
Koç’un, liderlik vizyonu ile yaflad›¤› ça¤a ve Türkiye’nin sanayileflme hamlesine yön verdi¤ini de belirten Özayd›nl›
flunlar› söyledi: “Bu y›l buruk duygular ile sizinle birlikteyiz. ‹ki sevgi dolu insan Sevgi ve Erdo¤an
Gönül’ü arka arkaya sizin yan›n›za vakitsiz u¤urlad›k. Üzüntümüzü, duygular›m›z›
ise Koç Toplulu¤u’nun
ald›¤› olumlu sonuçlar ile
bast›rmaya çal›flt›k. Türkiye’miz y›llar sonra istikrarl› bir büyümenin ilk iflaretini verdi; Koç Toplulu¤u
flirketleri de bu olumlu ortamda baflar›l› sonuçlar ald›. Sizin ‘ülkem var ise ben

de var›m’ sözünüzün de¤erini bu
y›l bir kez daha anlad›k ve size olan
sevgi ve sayg›m›z daha da artt›.
Koç Toplulu¤u flirketleri güçlü
kimliklerini daha da güçlendiriyor, kendilerini sadece
Türkiye’nin de¤il, Avrupa’n›n say›l› flirketleri aras›na sokabilmek için birbirleri ile yar›fl›yorlar.
Umar›z ki önümüzdeki dönemde sizi ziyaret etmeye gelindi-

¤inde, size daha iddial› bilgiler verecek,
geliflmelerden söz edece¤iz. Huzur içinde yat›n›z, emanetinizi b›rakt›¤›n›z noktadan çok daha ileriye götürmek için
ciddi çabalar gösteriyor, çal›fl›yoruz.
Sizi, her att›¤›m›z ad›mda ise rahmet,
sevgi ve sayg› ile an›yoruz.”
Vehbi Koç için, ayn› gün ö¤leden sonra
da Koç Holding’in Nakkafltepe’deki
merkezinde Koç Ailesi, dostlar› ve çal›flma arkadafllar›n›n kat›ld›¤› bir dua töreni de yap›ld›.
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Vehbi Koç’un
Ölümü
25 fiubat 1996-25 fiubat 2004

Vehbi Koç 2004

K
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Koç Holding Yönetim Kurulu’nda,
Vehbi Koç’un, 1996 faaliyet raporunda
yay›nlanacak olan sunufl yaz›s› inceleniyordu. Haz›rlanm›fl olan taslak uzun tutulmufltu. Vehbi Bey görüflleri dinledikten
sonra; “Son fleklini Can Bey haz›rlas›n,
sonra Rahmi ve Suna görsün.” diyerek
konuyu noktalam›flt›. O arada her zaman
yapt›¤› gibi, bana bakarak iste¤ini anlay›p
anlamad›¤›m› bak›fllar›yla kontrol etmiflti.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra, bir
akflamüstü beni telefonla aram›fl yaz›n›n
haz›r olup olmad›¤›n› sormufltu. Ben,
metni ilk flekliyle benimsemifl oldu¤um
için genel sekreter ‹nal Avc›’ya daha önce
telefon ederek ayr› bir haz›rl›k yapmayaca¤›m› bildirmifltim. Vehbi Bey’e bu görüflümü tekrarlayarak; “Beyefendi! Yönetim
kurulunda okunmufl olan taslak görüfllerinizi aç›k bir flekilde belirtmifl oldu¤u için
ben herhangi bir de¤ifliklik yapmad›m.
Bu fikrimi ‹nal Avc›’ya bildirdim” demifltim. Vehbi Bey bir an duraklam›fl, memnun olmad›¤›n› aksettiren bir ses tonuyla;
“Pekiyi. Teflekkür ederim!” sözüyle kapatm›flt›. Bu konuflma benim Vehbi Bey’le
yapt›¤›m son temas olmufltu.
Eflim ‹nci ile beraber, 25 fiubat 1996 günü
ö¤le saatlerinde THY ile ‹stanbul’dan Nice’e gelmifltik. Niyetimiz bu bölgenin yumuflak ikliminde bir k›fl tatili yapmakt›.
Akflamüstü, televizyondan, GalatasarayTrabzonspor futbol maç›n› izliyordum.
Maç spikeri; “Sizlere ac› bir haber duyurmak zorunday›m! ‹fl dünyam›z›n büyük
giriflimcisi Vehbi Koç’u kaybetmifl bulunuyoruz. Antalya’da saat 18.00’de bir kalp
krizi sonunda Vehbi Koç ebediyete intikal
etmifltir. Ayr›nt›lar haber bültenimizde verilecektir. Ulusumuza baflsa¤l›¤› diliyoruz!” dedi. Ben ne iflitti¤imi anlamam›fl,
sonra, eflime; “‹nci, Vehbi Bey ölmüfl!” di-

ye ba¤›r›rken bu olay›n gerçek oldu¤unu,
hayk›r›rfl›m›n kulaklar›m› dolduran titrefliminden anlam›flt›m. ‹fi dünyam›z›n duayeni, patronum Vehbi Koç vefat etmiflti!..
Vehbi Koç son bir y›l boyunca, sa¤l›¤›yla
ilgili birçok badire atlatm›fl ve çevresini
ölüme uzak oldu¤una inand›rm›flt›. 95 yafl›na ra¤men, fikri melekelerini kaybetmemifl olmas›, toplant›lardaki canl›l›¤›, olaylar› izlemedeki dikkati herkesi hayran b›rak›yordu. Ben bunlar› düflünürken ‹nci’nin; “‹stanbul’a nas›l dönece¤iz, dönüfl
uça¤› bulmal›y›z!” uyar›s› ile hayal aleminden uyanm›flt›m. Nice’ten ‹stanbul’a direkt uçufl, k›fl aylar›nda yaln›z perflembe
ve pazar günleri yap›ld›¤› için Paris veya
Zürih üzerinden ‹stanbul’a ulaflmam›z
mümkün olacakt›. Ancak Nice meydan›ndaki Air-Frence ve Swiss Air bürolar› pazartesi günü için ‹stanbul’a yer olmad›¤›n›
bildirmifllerdi. Bu arada kardeflim ‹nan’›
arayarak olay›n ayr›nt›lar›n› ö¤renmeye
çal›flm›fl ama ona da ulaflamam›flt›m. ‹stanbul’daki k›z›m ve o¤lum da haberi televizyon yay›nlar›ndan ö¤renmifllerdi ve
ayr›nt› bilmiyorlard›. O¤lum Ali’ye, pazartesi sabah› Setur seyahat acentesiyle temasa geçerek, bizi Nice’ten ‹stanbul’a
uçurma yollar› bulmalar›n› rica ettim. Bu
telafl içerisinde 26 fiubat Pazar günü Nice’ten Paris’e Paris’ten ‹stanbul’a ulaflmay›
baflard›k.
Atatürk Havaliman›’na indi¤imizde gece
saat 23.00 olmufltu. Bizi çok duyguland›ran bir nezaket davran›fl› olarak eski ifl arkadafl›m ve dostum Gündüz Kösemen
karfl›lamaya gelmiflti. ‹nsan›n hayat›nda
baz› anlar vard›r ki kendini baflka bir
alemde hisseder. Ben de Atatürk Havaliman›’nda kendimi baflka bir alemde hisseder olmufltum. Nerede bulundu¤umu,
kimlere selam verdi¤imi bilmeden, bizi

bekleyen otomobile ilerliyorduk... Hareket ettikten sonra Gündüz’e nereye gidece¤imizi sordu¤umda flu flafl›rt›c› cevab›
almam› unutam›yorum: “Nakkafltepe’ye
gidiyoruz. Vehbi Bey odas›nda sizi bekliyor!” o anda ci¤erlerimin t›kand›¤›n›, nefessiz kald›¤›m› hissetmifltim. Geçmeyece¤ini sand›¤›m bir yar›m saat sonra Nakkafltepe’ye ulaflm›flt›k. Vehbi Koç’un küçük ad›mlarla geçti¤i girifl kap›s›nda beni
bekleyen ‹nan’la kucaklafl›yordum. Her
fley belli olmufltu! Patronum Vehbi Koç’u
odas›nda son defa ziyaret edecektim. Çal›flma masas›n›n önünde Türk bayra¤›na
sar›lm›fl tabutu içinde Vehbi Koç ebedi
uykusuna yatm›flt›... Sanki zaman, benim
için de durmuflt›u. 95 y›ll›k bir ömrün hikâyesini, bölüm bölüm y›ld›r›m h›z›yla
seyreder gibiydim!.
Vehbi Koç’u ölümünün sekizinci y›l›nda
sayg›yla ve özlemle an›yorum.
Can K›raç
Bu yaz›m, ‘2004’ Mart ay›nda
yay›nlanan “An›lar Olaylar” adl›
kitab›mdan al›nm›flt›r.

Sevenleri, Necati Ar›kan’›
Son Yolculu¤una U¤urlad›

küresel vizyon

‹fl yaflam›n›n bafllang›ç ve bitifl noktas›n› oluflturan Koç Holding’in bugünkü
baflar›s›nda önemli pay› olan Stratejik Planlama Grubu eski Baflkan› ve Koç YönDer
Baflkan› Necati Ar›kan sevenleri taraf›ndan son yolculu¤una u¤urland›
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Koç Holding Stratejik Planlama Grubu
Eski Baflkan› Necati Ar›kan, 26 fiubat
Perflembe günü, ‹stanbul’da tedavi gördü¤ü hastanede uzun süredir savaflt›¤›
hastal›¤a yenik düflerek yaflam›n› yitirdi.
Ar›kan’›n cenazesi, 27 fiubat Cuma günü
Teflvikiye Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda defnedildi.
65 yafl›nda hayata gözlerini yuman Ar›kan, 1963 y›l›nda Koç Toplulu¤u’nda iflletme yöneticisi olarak göreve bafllam›fl
ve emekli oldu¤u 2000 y›l›na kadar Toplulu¤a önemli hizmetlerde bulunmufltu.
Necati Ar›kan, 1961 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli¤i bölümünden mezun oldu. E¤itimini daha
sonra ABD’de Columbia Üniversitesi’nde
sürdüren Ar›kan, 1970 y›l›nda Koç Holding Planlama Koordinatörü görevine
geldi. Daha sonra 1975-1985 y›llar› aras›nda Türk DemirDöküm’de Genel Müdür Yard›mc›s› ve Genel Müdür olarak
görev yapt›. 1985 y›l›nda Koç Holding
Stratejik Planlama ve Arge Baflkan› olarak görev yapmaya bafllayan Ar›kan, bu
görevini 2000 y›l›na dek sürdürdü.
Son y›llarda “Dumans›z Hayat” kampanyas›yla önemli çal›flmalar yapan Ar›kan,
bu kampanya kapsam›nda binlerce kifliye e-mail yoluyla ulaflm›fl ve onlara sigaray› b›rakmalar› yönünde ça¤r›da bulunmufltu. Mektubunda sigara içen binlerce
insana, “Sizlerde kendimi görüyorum.
Hayat çok uzun. ‹leride neler olaca¤›n›
tahmin etmiyorsunuz” diye seslenen Ar›kan, ne yaz›k ki hâlâ üretken oldu¤u bir
dönemde aram›zdan ayr›ld›. Baflar›l›, at›l›mc› ve yeniliklere aç›k bir yöneticiydi.
Necat› Ar›kan, ifl hayat›nda baflar›l› olmas›n›n yan› s›ra çal›flma arkadafllar› taraf›n-

dan da çok seviliyordu. Son derece yard›m severdi. Topluluk bünyesinde geçirdi¤i uzun çal›flma yaflam› boyunca kimseyi k›rmamaya özen gösterdi. Sevilen
bir yöneticiydi.

Stratejik Planlamayla
Özdeflleflmifl Bir Yaflam
Necati Ar›kan, Koç Toplulu¤u’nun geliflmesinde büyük emek harcam›flt›.

Toplulu¤un yapt›¤› pek çok yat›r›mda
onun imzas› vard›. Adeta “Stratejik Planlama” kavram›yla özdefllemiflti. Yenili¤e
son derece aç›k, tüm geliflmeleri takip
eden bir yöneticiydi. Bu özelli¤iyle pek
çok yenili¤in olabildi¤ince k›sa sürede
Topluluk bünyesine kazand›r›lmas›n›
sa¤lam›flt›. Tüm yeni yat›r›mlarda hem
görevi hem de tecrübesi sebebiyle Topluluk yöneticilerinin dan›flt›¤›, görüfllerini ald›¤› bir insand›.
Uzun y›llar ‹stanbul Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Baflkan Vekilli¤i
görevlerinde de bulunan Ar›kan, ayn›
zamanda ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› Yönetim Kurulu Üyeli¤i, F›nd›kl› Rotary Kulübü ve TÜS‹AD Üyeli¤i görevlerinde
de bulundu.
Necati Ar›kan, ayn› zamanda da Koç
Yönder Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n›
yürütüyordu. Koç Holding’in bugünkü
baflar›s›nda önemli bir pay› olan Necati
Ar›kan’› son yolculu¤unda ailesinin yan› s›ra Koç Holding üst düzey yöneticileri, ifl dünyas›n›n önde gelen isimleri
ve dostlar› yaln›z b›rakmad›.

Koç Holding 11. Bas›n ve Kamuoyunu
Bilgilendirme Toplant›s›’nda Konuflan
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›:

2014

“HEDEF
küresel vizyon

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Koç Holding 11. Bas›n ve Kamuoyunu
Bilgilendirme Toplant›s›’nda ülkemizin içinde bulundu¤u ekonomik durumu
de¤erlendirdi ve Koç Toplulu¤u’nda yaflanan geliflmeler hakk›nda bilgi verirken,
stratejik hedeflere ulafl›ld›¤›nda nas›l bir Koç Toplulu¤u hayal ettiklerini anlatt›
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11. Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s› 27 fiubat
2004 tarihinde Koç Holding’in Nakkafltepe binas›nda gerçekleflti. Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, ülkemizin içinde
bulundu¤u durum ve ekonomik geliflmelerle ilgili de¤erlendirmeyi sunarken, “Bir ekonomik at›l›m dönemine girdik. Önemli
olan bu olumlu tablonun kal›c› hale gelebilmesidir” dedi. Bülend
Özayd›nl›, 2003 y›l›na girerken kafalarda oluflan soru iflaretlerinden birinin, hükümetin daha evvel bafllat›lm›fl ekonomik reform
program›n›n ve Avrupa Birli¤i’ne entegrasyon sürecinin sürdürülmesi konular›nda ne kadar kararl› oldu¤unun bilinememesi
oldu¤unu belirterek, “Di¤er taraftan yaklaflmakta olan Irak savafl› ile ilgili kayg›lar ve bu savaflta Türkiye’nin üstlenece¤i rol, belirsizli¤i art›ran unsurlard›” fleklinde konufltu.

“Hükümetimizi Kutlamak Gerekir”
Irak savafl›n›n beklenenden çabuk bitmesinin, ekonomik reform program›n›n baz› gecikmelere ra¤men sürdürülmesinin ve
AB uyum sürecinde al›nan mesafelerin güveni art›rd›¤›n› ve piyasalar›n h›zla düzelmesine olanak sa¤lad›¤›n› söyleyen Özayd›nl›, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Bir ekonomik at›l›m dönemine girdik. Bir vatandafl olarak hepimizi mutlu eden bu geliflme döneminde, üretim ve ihracat artt›. ‹ç talep canland›. Enflasyon 30 y›ld›r görülmedik seviyelere
indi, döviz rezervlerimiz yükseldi, faizler bir y›lda yüzde 70 seviyesinden yüzde 25’lerin alt›na düfltü. Bu tablo göstermifltir ki,
ifl dünyas›n›n içinde yer alan bizlerin y›llardan beri ›srarla ve alt›n› çizerek yapt›¤›m›z önerilerin hayata geçirilmesi son derece
olumlu bir sonucun ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.”

“Baflar›n›n Sürdürülebilmesi ‹çin
Yap›lmas› Gerekenler”
“2003 y›l›n› iflte böyle bir dönemin bafllang›ç y›l› olarak görmek
istiyoruz. Ancak önemli olan bu olumlu tablonun kal›c› hale gelebilmesidir. Bu yüzden, elde edilen baflar› ile rehavete kap›lmamal›, yap›lacak hatalar›n dengeleri h›zla bozabilece¤i unutulmamal›d›r” diyen Bülend Özayd›nl›, baflar›n›n sürdürülebilmesi için
yap›lmas› gerekenleri flöyle s›ralad›:
• “2001 y›l›nda IMF ile imzalanan ve halen uygulanmakta olan
stand-by anlaflmas›n›n süresi 2004 sonunda dolacakt›r. Türkiye’nin 2005 ve 2006 y›llar›ndaki yüklü geri ödemeleri de göz
önüne al›nd›¤›nda, yine uluslararas› kurulufllarla yak›n iflbirli¤i
içinde yeni bir orta/uzun vadeli program› flimdiden oluflturmaya
bafllamas›nda fayda vard›r.
• Ekonomik program›n en önemli ve belirleyici iki unsurundan biri ba¤›ms›z hareket edebilen Merkez Bankas›’n›n etkin
ve kararl› iflleyifli ise di¤eri de sa¤lanan bütçe disiplinidir. Mali
disiplin, enflasyonu ve enflasyonist beklentileri kal›c› olarak indirecek, faiz oranlar›n› afla¤› çekecek, borç yükünü azaltacak,
orta-uzun dönemli büyüme potansiyelini art›racak ve kurdaki
reel de¤er kazanc›n› kal›c› k›labilecek temel politika arac›d›r.
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• K›br›s sorununun çözümü için iki taraf›n ortak çabas› sa¤lana• Bu politikan›n ana unsurlar›ndan biri de vergi adaletinin sa¤bilir ve karfl›l›kl› ç›karlar korunarak bir çözüme ulafl›labilirse hem
lanmas›, verginin tabana yay›larak bütçenin kuvvetlendirilmesi,
ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileflme sa¤lanacak hem de
yani sürekli vergi verenin üzerine gitmek yerine, vermeyenin kaTürkiye’nin AB üyeli¤i konusunda önemli aflama kat edilecektir.
y›t alt›na al›n›p vergilendirilmesidir. Ancak son günlerde ç›kar›l• Hükümetimiz AB ile müzakerelere bafllanabilmesi için çok
maya çal›fl›lan “büyük ma¤azalar yasas›” bu amac› göz ard› etönemli kanun de¤iflikliklerini gerçeklefltirmifltir. Bu konuda bumektedir. Tamamen kay›t alt›nda bulunan ve yükümlülüklerini
günkü gündemimiz ise K›br›s müzakerelerine odaklanm›flt›r.
yerine getiren organize perakende sektörü önüne engeller ç›kaVerilecek kararda en önemli unsur uyum sürecinde ç›kar›lan
rarak, sektörün bu kurallar d›fl›nda çal›flan k›sm›n› kalk›nd›rmaya
yasalar›n uygulamadaki etkileri, yani vatandafl›n günlük hayaçal›flmak yerine sektöre has teflviklerle yeni bir düzenlemeye git›na ne ölçüde yans›d›¤›d›r. Bu nedenle gerek yasal altyap› gedilebilir.
rekse uygulama bak›m›ndan eksiklikler varsa, bunlar h›zla gi• Özellefltirme, hükümetin ciddi gayret göstermesine ra¤men
derilmeye çal›fl›lmal›d›r.”
2003’de beklenen baflar›n›n sa¤lanamad›¤› en önemli konu oldu.
Bu konuda da uygulamada iyilefltirmeler yap›larak baflar› flans›
art›r›labilir.
Koç Toplulu¤u ve Stratejik Hedef Do¤rultusunda
• Ekonomideki olumlu geliflmeler ithalat›m›zda da ciddi oranGerçeklefltirilen Faaliyetler
da bir art›fl› beraberinde getirmifltir. Bunun bir sonucu olarak
Bülend Özayd›nl›, Türkiye hakk›ndaki de¤erlendirmenin ard›ncari aç›¤›m›z da sürekli artarak 4.2 milyar Dolar’a ulaflm›flt›r. ‹hdan Koç Toplulu¤u’nda yaflanan geliflmeler ve Toplulu¤un straracat›n ithalat› karfl›lama oran› %70’lerde,
tejik hedefleri do¤rultusunda gerçekleflticari aç›¤›n milli gelire oran› da %2.5’lerde
rilen faaliyetler hakk›nda bilgi verdi.
“Özellefltirme,
seyretmekte ve flu an için ciddi bir tehlike
“H›zl› ve kârl› bir büyüme sa¤layarak Avhükümetin ciddi bir
görülmemektedir. Ama esas önemli olan
rupa’n›n lider flirketlerinden biri olmak ve
bu aç›¤›n nas›l finanse edildi¤idir.
Türk ürün ve markalar›n›n kalite imaj›n›
gayret göstermesine
• Son y›llarda arka arkaya yaflanan kriz
iyilefltirmektir” fleklindeki Koç Toplulura¤men 2003 y›l›nda
dönemleri Türk sanayisi aç›s›ndan örnek
¤u’nun ana hedefini bir kez daha hat›rlabir dayan›flmaya sahne olmufltur. Son detan Bülend Özayd›nl›, “Bu amac›m›za
beklenen baflar›n›n
rece sa¤l›kl› geliflen iflçi-iflveren diyalo¤u
ulaflmak için y›lda ortalama %14 büyümesa¤lanamad›¤›
sayesinde her iki taraf da bu a¤›r ekonoyi ve sermaye maliyetimizin üzerinde kâr
mik bunal›m döneminden en az yara alaederek hissedarlar›m›za de¤er yaratmay›
en önemli konu oldu.
rak ç›kmay› baflarabilmifltir.
hedefliyoruz” dedi. Özayd›nl›, konuflmas›Ancak bu konuda da
fiimdiki dönemde ise ekonomik göstergen› flöyle sürdürdü: “Beklentimiz; Türkiye
uygulamada baz›
ler iyileflmeye bafllam›fl ancak istihdamda
büyüme oran›n›n sürdürülebilir flekilde,
art›fl henüz yeterli düzeyde gerçekleflemebirkaç y›l üst üste en az %5-6’y› yakalamaiyilefltirmeler yap›larak
mifltir. Yakalanan karfl›l›kl› anlay›fl ortam›s›d›r. Biz de Topluluk olarak bu oran›n
baflar› flans› art›r›labilir” 2,5-3 kat›n› yani %14’lük bir büyümeyi
n›n afl›r› taleplerle zorlanmas› ve ifl bar›fl›n›n tehlikeye at›lmas› durumunda üretikendimize hedef olarak ald›k. Bu gerçekmin artmas›, yabanc› sermayenin Türkiye’ye çekilebilmesi ve
leflti¤i takdirde hem Türkiye’nin Avrupa’da ve dünyadaki konusonuçta da istihdam art›fl› sa¤lanmas›na olanak yoktur. Bugün
mu ve sayg›nl›¤› bugünkünden farkl› bir noktaya gelecek hem
Türkiye’nin ç›karlar› karfl›l›kl› sa¤duyu ile hareket etmeyi ve bade böyle bir Türkiye’deki Koç Toplulu¤u’nun dünya pazarlar›ns›n da dahil olmak üzere herkesin bu anlay›fl› desteklemesini
daki yeri bugünkünden farkl› olacakt›r.
gerektirmektedir.
Tüm çaban›n, böyle bir Koç Toplulu¤unu ad›m ad›m oluflturma-

On Y›l Sonra Nas›l Bir Koç Toplulu¤u ile Karfl› Karfl›ya Olunacak?
Öngördü¤ümüz plan› uygulad›¤›m›z ve

• Faaliyet gösterdi¤i her sektörde Türki-

ketleri aras›nda yer alan ve h›zl› büyüme-

bahsetti¤im bu hedeflere ulaflt›¤›m›z takdirde flöyle bir Koç Toplulu¤u ile karfl› kar-

ye’nin çevresindeki pazarlarda da liderli¤e
aday,

sini sürdüren,
• Kârl›l›¤›, verimlili¤i yüksek, ortaklar›na

fl›ya olaca¤›z:
• Tüm ürün ve hizmetleri ile, yöneticileri,
çal›flanlar› ve bayilerinin katk›lar› ile tüke-

• Faaliyette bulundu¤u sektörlerde teknolojiye hakim olan, kendi teknolojilerini
gelifltiren, bu teknolojileri kullanarak en

yüksek getiri sa¤layan, yat›r›mc›lar taraf›ndan en ayr›cal›kl› konumda kabul
edilen

ticinin en yak›n›nda bulunan,

yenilikçi ürün ve hizmetleri gelifltirebilen,

• fieffafl›k, dürüstlük, kanunlara ve etik

• Faaliyet gösterdi¤i sektörlerin her birinde lider veya ikinci konumda olan,
• Yurtd›fl›na daha fazla aç›lm›fl, sat›fllar›n›n en az yar›s›n› Türkiye d›fl›nda gerçek-

• Hem Türkiye’de hem de uluslararas›
pazarlarda kabul görmüfl ve kalitenin
sembolü olmufl markalar›n sahibi,
• En yetenekli profesyonellerin çal›flt›¤›,

de¤erlere sayg› bak›m›ndan örnek al›nan,
• Ve bütün bunlar›n bir sonucu olarak
flirket de¤eri bak›m›ndan Dünya’n›n say›l› flirketleri aras›nda yer alan bir Koç

lefltiren,

• Sat›fl hacmi Avrupa’n›n en büyük flir-

Toplulu¤u.”
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• Tofafl 2003 y›l›nda 83 bin araç ihraç etmifl, 770 milyon Dolar
ya yönelik oldu¤unu ifade eden Bülend Özayd›nl›, “Yurtd›fl› geile Ford Otosan’›n ard›ndan ikinci büyük ihracatç›m›z olmufltur.
lirlerimizi art›rma ve ciromuzun giderek artan k›sm›n› yurtd›fl›
Tofafl’ta Fiat Doblò’nun yan›nda ihraç amaçl› yeni bir modelin
operasyonlar›m›zdan elde etme” yolundaki strateji çerçevesindedaha üretimine geçilmesi için çaba
ki geliflmeleri flöyle s›ralad›:
• Beko Elektronik, orta¤›m›zla birRACATI harcanmaktad›r.
‹H
⁄U
LU
U
PL
TO
• Türk Traktör, ihracat›na bafllanan
likte, Avrupa’n›n en tan›nm›fl marÇ
KO
yeni seri traktörlerin katk›s› ile topkalar›ndan biri olan Grundig’i, palam üretimini 4.5 kat›na ç›karm›fl, ihtent haklar›, Ar-Ge’si, servis teflkilaracat cirosunu %515 oran›nda art›rat› ve Avrupa’ya yay›lm›fl sat›fl teflkirak 127 milyon Dolar ihracat gerçeklat› ile birlikte sat›n alm›flt›r. Bu gelefltirmifltir.
liflme ile Avrupa’n›n üçüncü büyük
• Migros da yurtd›fl›ndaki büyümesiüreticisi olan Beko’nun pazar pay›n›
ni sürdürmüfltür.
daha da art›rmas›n› hedefliyoruz.
• Geçen y›l yurtd›fl›nda 11 yeni maBeko’nun 2003 y›l› ihracat› 560 mil¤aza ve bir yeni al›flverifl merkezi
yon Dolar olarak gerçekleflmifl, 2004
aç›lm›flt›r.
için de 810 milyon Dolar ihracat
• Bu yeni ma¤azalarla toplam maprogramlanm›flt›r.
¤aza say›s› 34’e, al›flverifl merkezi
• Arçelik’in Avrupa’da geçen y›l ald›¤›
say›s› da 7’ye ulaflm›flt›r.
flirketlerdeki yeniden yap›lanma çal›fl• Perakende sektöründe yurtd›fl›ndaki ciromuz 2004 y›l›nda
malar› sürmektedir. Arçelik’in 2003 y›l›nda 1 milyar Dolar olan
520 milyon Dolar’a ulaflacakt›r.
konsolide yurtd›fl› gelirleri 2004’te 1.2 milyar Dolar’a, toplam kon• Rusya’da bugüne kadar Moskova’ya odaklanan Migros
solide cirosu ise 2.4 milyar Dolar’a ulaflacakt›r.
2003’ten itibaren yat›r›mlar›n› Moskova d›fl›na da tafl›yarak
• Ford Otosan 2003’te ihracat cirosunu geçen y›la göre %156 oraRusya’n›n di¤er bölgelerine yayg›nlaflt›rmaya bafllam›flt›r. Bu
n›nda yükselterek 880 milyon Dolar’a ulaflt›rm›flt›r. 2004 ihracat
strateji do¤rultusunda Tataristan ve Sibirya’daki ilk ma¤azahedefi %64 art›flla 1440 milyon Dolar’d›r.
lar 2003 y›l›nda devreye al›nm›flt›r.
• Aygaz ve Opet ortak olarak kurduklar› bir flirketle Bulgaristan akaryak›t ve LPG pazar›na girmifltir. Bu giriflimle befl y›l
içinde Bulgaristan pazar›ndan akaryak›tta %6.5 ve LPG’de %16
pazar pay› almay› hedefliyoruz.
• Aygaz ve Opet, savafltan sonra Irak’a akaryak›t ve LPG ihraf:
e
d
e
h
a
cat›na bafllam›fl ve bugüne kadar toplam 360 milyon Dolar tun
A
sa¤layarak
bir büyüme
›
rl
kâ
ve
ak
tar›nda akaryak›t ve LPG ihraç etmifltir. Sevk›yat›n bafllad›¤› tal›
m
›z
ol
H
nden biri
er flirketleri
lid
n
n›
a’
›
rihten bu yana Irak’›n beyaz ürün ihtiyac›n›n yaklafl›k yar›s›
up
›n
aj
vr
A
kalite im
markalar›n›n
Opet taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.
Türk ürün ve
• Türk DemirDöküm, Çin'de yerel ortak ile kurdu¤u radyatör
iyilefltirmek
fabrikas› geçti¤imiz ay içerisinde faaliyete geçmifltir. Fabrikada
ilk etapta 300 bin adet radyatör üretilmesi hedeflenmekte olup,
✔ Y›lda ortalama %14 büyüme
kapasitenin pazar flartlar›na ba¤l› olarak 2 milyon 300 bin sevi✔ Sermaye maliyetinin üzerinde kâr
yesine kadar ç›kmas› beklenmektedir.

KOÇ TOPLULU⁄U 2014

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Tüketiciye en yak›n
Lider veya ikinci
Sat›fllar›n en az yar›s› yurt d›fl›nda
Çevre pazarlarda da liderli¤e aday
Teknolojiye hakim, yenilikçi ürün ve hizmet
gelifltirmede öncü
Dünyaca kabul görmüfl markalar›n sahibi
En yetenekli profesyoneller
Avrupa’n›n en büyükleri aras›nda ve h›zl› büyüyen
Kârl›l›¤›, verimlili¤i yüksek, yat›r›mc› için ayr›cal›kl›
fieffaf, dürüst, kanunlara ve etik de¤erlere sayg›l›

Dünya ölçe¤inde flirket de¤eri
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Tüketiciye Yak›n ‹fllere Odaklanma
Bülend Özayd›nl›, “Rekabet gücümüz olan, baflar›l› oldu¤umuz, tüketiciye yak›n ifllere odaklanma” yolundaki strateji paralelinde yaflanan geliflmeleri de flöyle özetledi:
• “Düzey flirketimiz da¤›t›m a¤›n› gelifltirmeye devam etmektedir. 2002 sonunda 24 bin sat›fl noktas›na ulaflabilen Düzey,
2003 sonunda toplam 104 bin noktaya ulafl›r durumdad›r.
• Tat, rak› üretimine girmek üzere Tarifl ile %50-50 oran›nda
bir ortakl›k kurmufl ve 2004 sonunda faaliyete geçmeyi planlam›flt›r. Bu flirket, Düzey’in da¤›t›m gücünü de kullanarak 2006
sonu için %10 pazar pay›na ulaflmay› hedeflemektedir.
• Opet de h›zl› büyümesini sürdürmektedir. Opet ve Sunpet
markal› istasyon say›m›z 2003 y›l› sonunda 1147’ye ulaflm›flt›r.
Bu dönemde özellikle büyük flehirlerdeki istasyon yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmektedir. Bu geliflmelere paralel olarak akarya-

k›t piyasas›ndaki pazar pay›m›z da geçen y›ldan bu yana %10.6’dan %12.5’e
yükselmifltir.
• Aygaz’›n cirosu geçen y›la göre %42
oran›nda artm›fl, Oto Aygaz istasyon say›s› da 398’e ulaflm›flt›r.
• Elektrik üretim flirketimiz Entek, ‹zmit’te faaliyet gösteren Türk Edison flirketinin ço¤unluk hissesini sat›n alm›flt›r.
Türk Edison’un kapasitesi ve 2003 y›l›
içerisinde tamamlanan yat›r›mlar ile, Entek’in kurulu kapasitesi iki kat›na ç›karak 217 MW’a ulaflm›flt›r. Entek ayr›ca
toptan elektrik al›m-sat›m faaliyetlerinde
bulunabilmek amac› ile “Eltek” ad›nda
bir flirket kurmufltur.

• Ana bankac›l›k faaliyetlerindeki geliflme, etkin gider kontrolü ve verimlilik
art›fl› sayesinde Finansman Grubumuzun 2003 y›l› vergi öncesi kâr› geçen y›la göre %270 art›flla 280 milyon Dolar
olarak gerçekleflmifltir. Koçbank’›n,
2003 y›l›nda, flube say›s› 143’e, topKOÇ TOPLULU⁄U
lam kredi kart› say›s› %36’l›k bir arKOMB‹NE C‹ROSU
t›flla 428 bine ve müflteri say›s›
%27’lik art›flla 1.9 milyon kifliye
ulaflm›flt›r.
• Koç Allianz fiirketleri 2003’de
sektöründeki en yüksek teknik ve
vergi öncesi kâr art›fl›n› sa¤lam›flt›r.
Koç Allianz Hayat ve Emeklilik fiirketi de, haz›rl›klar›n› tamamlayarak
Bireysel Emeklilik konusunda faaliyete bafllayan ilk flirketlerden biri
olmufltur.
• Ana hedefimizin gerektirdi¤i büyüme h›z›n› uzun vadede gerçeklefltirmek için, mevcut ifllerimizdeki

(UMS)

de kombi ve klima ürünlerinde, üretim
ve sat›flta liderli¤ini sürdürmektedir.
• Dört g›da flirketimizin Tat bünyesinde
birleflmesi A¤ustos ay›nda tamamlanm›flt›r. G›dada Türkiye’nin lider flirketlerinden biri olma hedefimiz do¤rultusunda
yeni ürün kategorilerine girdik, büyüyen
ve kârl› olabilecek di¤er kategorileri de
ürün portföyümüze ekleyerek konumumuzu güçlendirmeyi planl›yoruz.
• Aygaz LPG da¤›t›m›nda Türkiye’deki
liderli¤ini sürdürmektedir. Yeni girdi¤imiz akaryak›t da¤›t›m›nda ise Opet’le
dördüncü s›rada bulunuyoruz. Daha üst
s›ralara yükselmeyi hedefliyoruz.
• Finansal hizmetler ve sigortac›l›k alanlar›ndaki stratejik ortaklar›m›zla birlikte,
bu sektörlerde h›zl› büyümek ve lider
konuma gelmek aç›s›ndan önemli geliflmeler sa¤l›yoruz.
• Koçbank, Türkiye'nin en büyük
beflinci özel bankas› konumundad›r
ve üç y›l içinde flube a¤›n› 84'ten
143'e ç›karm›flt›r.
• Koç Lease, 2003 y›l›nda liderlik
konumunu sürdürmüfltür.
• Koç Portföy, fon ve portföy yönetimi pazar›nda Türkiye’deki 3. büyük
portföy yönetim flirketi olmufltur.
• Koç Yat›r›m, bono ve repo ifllem
hacminde yat›r›m kurumlar› aras›nda
lider durumdad›r.
• Koç Faktoring 2003 y›l› sonu itibar› ile, toplam ve uluslararas› ifl hacmindeki pazar paylar›yla, Türkiye’nin en büyük faktoring flirketidir.
• Kendi sektöründe ikinci s›rada
bulunan ve bireysel emeklilik alan›nda faaliyetine bafllayan Koç Allianz flirketimiz de, di¤er sigorta hizmetlerinde oldu¤u gibi, bireysel
emeklilikte de piyasan›n liderli¤ini
hedeflemektedir.

küresel vizyon

Ana hedefimizin
gerektirdi¤i büyüme
h›z›n› uzun vadede
gerçeklefltirmek için,
mevcut ifllerimizdeki
geliflmenin yan› s›ra, yeni
ifl alanlar›na da girmeyi
hedefliyoruz. Özellefltirme
program›, bu bak›mdan
önemli f›rsatlar
içermektedir

geliflmenin yan› s›ra, yeni ifl alanlar›na
da girmeyi hedefliyoruz. Uygulanmakta
olan özellefltirme program›, önemli f›rsatlar içermektedir. Türk Telekom ve
Milli Piyango özellefltirmelerini, stratejilerimiz ve Toplulu¤umuzun özellikleri
ile uyumu bak›m›ndan öncelikli hedefler olarak belirledik ve çal›flmalara bafllad›k.”
“Bulundu¤umuz sektörlerde lider veya
yak›n takipçisi olmay›” hedefleyen strateji do¤rultusunda 2003 y›l›nda birçok
sektördeki lider konumunu sürdürme
ve hatta gelifltirme f›rsat› bulduklar›n›
söyleyen Bülend Özayd›nl›, flu örnekleri verdi:
• “2003 y›l› için, toplam Türkiye otomotiv pazar›nda Ford Otosan lider konumundayken, Tofafl da 3. konumda bulunmaktad›r. Dünyada üretilen hemen
hemen her markan›n tüm modelleri ile
rekabet etti¤i ülkemizde Toplulu¤umuzun toplam pazar pay› %28.3’tür.
• 2003’de Türkiye motorlu araç üretiminin %47’si toplulu¤umuz flirketleri taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. fiirketlerimizin Türkiye toplam motorlu araç ihracat› içindeki pay› da yine %47 olmufltur.
• Toplulu¤umuzun otomotiv ana sanayi
flirketlerinin toplam cirosu 2004 y›l›nda
4.9 milyar Dolar’›, toplam ihracatlar› da
2.4 milyar Dolar’› bulacakt›r.
• 2003 y›l›nda Arçelik Türkiye beyaz eflya üretiminin %58’ini, ihracat›n›n %62’sini gerçeklefltirmifltir. Beko Elekronik Türkiye TV üretiminden %34, ihracat›ndan
%33 pay alm›flt›r. Her iki flirketimiz de iç
piyasa pay›nda lider konumdad›r. Türk
DemirDöküm ve Arçelik LG flirketlerimiz
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KOÇ TOPLULU⁄U
YURT DIfiI GEL‹RLER‹

küresel vizyon

Bülend Özayd›nl›, “Markalar›m›z›n de¤erini art›rma ve bulundu¤umuz sektörlerde teknolojiye hakim olma” yolundaki
strateji do¤rultusunda at›lan ad›mlar› da
flöyle özetledi:

en be¤enilen flirketleri aras›nda Arçelik
birinci, Koç Holding de üçüncü s›ray› alm›flt›r.
• Bir dergi taraf›ndan profesyonel yöneticiler aras›nda düzenlenen anket sonucunda Koç Allianz, 2001 ve 2002 y›llar›nda oldu¤u gibi 2003 y›l›nda da ‘sigorta sektörünün en be¤enilen flirketi’ seçilmifltir.
• Arçelik’in elde etti¤i baflar›lar›n arkas›nda, teknoloji gelifltirmeye verdi¤i önemin pay› büyüktür. Son dört y›lda
150’nin üzerinde patent baflvurusunda
bulunan Arçelik, Türkiye’de en fazla patent sahibi olan yerli flirket unvan›na sahiptir. Arçelik bu eme¤inin karfl›l›¤›n›
Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun düzenledi¤i yar›flmada birincili¤i Türkiye’ye kazand›rarak alm›flt›r. AB Komisyonu 900

Koç Toplulu¤u olarak üzerimize düflen görevi yapmaya
haz›r›z. Bunu gerçeklefltirebilirsek Koç Toplulu¤u da
dünyan›n say›l› flirketlerinden biri haline gelecek ve
Türkiye’nin gurur kayna¤› olmaya devam edecektir
• “Beko Elektronik Grundig ile hem Avrupa’n›n en bilinen ve sayg›n markalar›ndan birine, hem de Grundig’in Ar-Ge
teflkilat› ve mevcut 717 adet patentine
sahip oldu. Beko Elektronik böylece Avrupa tüketici elektroni¤i pazar›nda sadece üretici olarak de¤il, marka ve teknolojisi ile de en iddial› oyunculardan biri
haline gelecektir.
• Ba¤›ms›z bir araflt›rman›n sonuçlar›na
göre, bu y›l da Arçelik en çok tan›nan
marka olma unvan›n› korumufltur. Ayn›
araflt›rmada Beko da ikinci s›rada yer alm›fl, Aygaz, Migros ve Tat markalar›m›z
da kendi ürün kategorilerinde ilk s›ray›
alm›fllard›r.
• Di¤er bir araflt›rmada ise Türkiye’nin

KOÇ TOPLULU⁄U
YATIRIM HARCAMALARI

ürün aras›ndan Arçelik’in buzdolab›n›
Avrupa’n›n en az enerji tüketen buzdolab› seçmifltir.
• Ford Otosan 2003 y›l›nda piyasaya sürdü¤ü yeni Ford Cargo kamyonu, gövdesinden motoruna kadar, yabanc› orta¤›ndan ba¤›ms›z, tamamen kendi teknolojisi ile gelifltirmifltir. Arac›n motoru, ‘Ecotorq’, Türkiye’de s›f›rdan tasarlanm›fl ilk
motor olma özelli¤ine sahiptir.
• Ford Otosan, teknoloji gelifltirme konusundaki baflar›s›n›n sonucu olarak,
2002’de üretimine bafllad›¤› Transit Connect’in tüm ürün gelifltirme ve mühendislik sorumlulu¤unu üzerine alm›flt›r.
• Tüketiciye yak›n olma ve marka de¤erine verdi¤imiz önem do¤rultusunda,
markalar›m›z›n müflteri memnuniyetini
ölçmek üzere bir sistem kurduk. Bu sistem ile 34 Koç ürün ve markas› ile, 100
adet rakip ürün ve markan›n müflteri
memnuniyetini ölçümledik. 2004 için bu
neticeler üzerinden iyilefltirme hedefleri
belirleyip, flirketlerimizin performans hedeflerine dahil ettik.”

2004 Y›l› Hedefleri...
Bülend Özayd›nl›, konuflmas›n›n son bölümünü 2003 y›l›nda al›nan sonuçlara ve
2004 y›l› hedeflerine ay›rd›. Özayd›nl›,
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bu verileri her zaman oldu¤u gibi Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na göre
haz›rlanm›fl rakamlar üzerinden flöyle
özetledi:
• “Koç Toplulu¤u’nun kombine cirosu
2002’ye oranla %82 (Euro %52, TL %36)
büyüyerek 17.9 milyar Dolar’a ulaflm›flt›r.
2004 program hedefi ise %9 (Euro %18,
TL %15) art›flla 19.5 milyar Dolar’d›r.
2003 büyümemiz Türkiye ekonomisinin
genel büyümesinin çok üzerinde olmufltur. Bunun bafll›ca nedenleri;
• ‹hracat ve yurtd›fl› faaliyetlerimizdeki h›zl› büyümenin sürmesi,
• Sat›fllar›m›z›n önemli bir k›sm›n›
teflkil eden otomotiv ve dayan›kl› tüketim mallar›nda iç pazarda talebin
ortalaman›n üzerinde artmas›,
• 2002 y›l› sonunda sat›n al›nan Opet
flirketinin ciroya katk›s› olmufltur.
• ‹hracat›m›z 2003’te %60 (Euro %38) art›flla 3.7 milyar Dolar’a ulaflm›fl, 2004’te
ise %26 (Euro %24) daha büyüyerek 4.7
milyar Dolar’› bulmas› hedeflenmektedir.
Bu sonuçlarla 2003 y›l›nda Türkiye ihracat›n›n yaklafl›k %8’ini Koç Toplulu¤u
olarak gerçeklefltirmifl bulunuyoruz.
• Toplam yurtd›fl› gelirlerimiz 2003 y›l›nda %56 (Euro %35) art›flla 5 milyar Dolar
olmufltur. Bu tutar›n 2004 y›l›nda %20
(Euro %18) art›flla 6 milyar Dolar olmas›

KOÇ TOPLULU⁄U VERG‹
ÖNCES‹ KÂRI (UMS)

hedeflenmifltir. Bu sonuçlarla toplam ciromuzun %31’i yurtd›fl› gelirlerimizden
elde edilmifl olacakt›r.
• Denetimi henüz tamamlanmam›fl, ve
kesinleflmemifl rakamlara göre vergi öncesi kâr›m›z %320 (Euro %255, TL %220)
artm›fl ve tahmini olarak 1,100 milyon
Dolar’a ulaflm›flt›r. Ve en önemli göstergelerden biri de faaliyet kâr›m›z›n vergi
öncesi kâr›m›za eflit seviyede olmas›d›r.
Bu da ekonominin art›k daha sa¤l›kl› bir

yap›ya kavufltu¤una iflaret etmektedir.
• 2003 y›l›nda topluluk olarak yat›r›mlar›m›z 493 milyon Dolar olarak gerçekleflmifltir. 2004 ifl program›m›z ise %50 art›flla 741 milyon Dolar’d›r.
• Personel say›m›z da 4700 kifli art›flla
2003 sonunda 54 bin 800 kifliye ulaflm›flt›r. Bu rakam›n, 2004 sonunda 6 bin 300
kifli daha artarak 61 bin 100 kifliye ulaflmas› hedeflenmektedir.”

KOÇ TOPLULU⁄U ve
YURTDIfiI FAAL‹YETLER‹

Koç Toplulu¤u, Türkiye’nin
Gurur Kayna¤› Olmaya Devam
Edecek

küresel vizyon

Türkiye’nin önemli f›rsatlarla karfl› karfl›ya
oldu¤unu belirten Bülend Özayd›nl›,
“Türkiye’nin bu f›rsatlar› en iyi flekilde
de¤erlendirece¤ine, Avrupa’n›n ve dünyan›n en güçlü, sayg›n ve iddial› ülkelerinden biri haline gelece¤ine tüm kalbimizle inan›yoruz. Koç Toplulu¤u olarak
biz de üzerimize düflen görevi yapmaya
haz›r›z. Bunu gerçeklefltirebilirsek Koç
Toplulu¤u da dünyan›n say›l› flirketlerinden biri haline gelecek ve Türkiye’nin
gurur kayna¤› olmaya devam edecektir”
diyerek sözlerini flöyle tamamlad›: “Her
zaman söyledi¤imiz gibi bu gün de tekrar
ediyorum: Türkiye’nin gelece¤ine güveniyor ve bu gelecek için çal›fl›yoruz.”

BASIN TOPLANTISINDAN NOTLAR...
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, 11. Bas›n ve Kamuoyunu
Bilgilendirme Toplant›s›’n›n sonunda sorular› da yan›tlad›
• Telekomünikasyonla sektör olarak
ilgileniyoruz. Bunun içerisinde sabit
hat operatörlü¤ü de var, GSM operatörlü¤ü de. Türk Telekom’dan söz
ediyoruz, çünkü Türk Telekom bir
özellefltirme dönemine girmifltir. Ayn›
flekilde GSM operatörlü¤ü için de
böyle bir f›rsat önümüzdeki dönemde karfl›m›za ç›karsa ilgimiz olacakt›r.
• fiirketlerimizin tamam› kendi büyüklükleri içerisinde organik büyümelerini devam ettirmektedirler. E¤er
flirketlerimiz sektörlerindeki liderliklerini koruyacaklarsa, tamam› yat›r›mlar›n› h›zland›rarak devam ettirmek durumundad›rlar. Önümüzdeki
y›llarda bu yat›r›m potansiyelinin da-

ha h›zl› büyüme sürecine girece¤ini
göreceksiniz.
• Diyoruz ki “Türkiye önümüzdeki
dönemde ihracat›n› art›racak, art›rmal›d›r”. Ancak bunu gerçeklefltirebilmek için ihracat alan›m›z›n neresi
oldu¤una bakmam›z laz›m. Bu bölgenin de Avrupa oldu¤unu görüyoruz.
Avrupa, rekabetin çok yo¤un oldu¤u
bir bölge. Bu bölgede e¤er Türk flirketleri ihracatlar›na art›racaklarsa rekabetçi olmak zorundad›rlar. Dünyan›n her yerinde üretim yapan flirketlerden daha rekabetçi olmak zorundad›rlar. Bunu sa¤laman›n yolu da
verimlilikten geçiyor. Maliyet yap›lar›n› afla¤› çekebilme becerisinden ge-

çiyor. Bunu yapabildi¤imiz oranda
Avrupa pazar›nda yükselme imkan›
bulaca¤›z.
• Türkiye krizlerden sonra ciddi bir
büyüme sürecine girdi. K›sa zamanda
yap›lanlara bakt›¤›m›z zaman bir tek
eksi¤imiz kald›¤›n› görüyoruz. Bu da
mevzuat ve yasalar aç›s›ndan, yap›lanlar›n kararl› flekilde uygulanmas›.
• Yeni Türk liras›na geçifl konusunda
arkadafllar›m›z›n bafllatt›¤› ciddi bir
çal›flma var. Yeni Türk liras›na geçifl
önemli ve birçok boyutlar› olan bir
konu. Bu konunun Türkiye’de büyük
bir dikkatle ele al›nmas› gerekiyor.
Koç Toplulu¤u olarak gerekli haz›rl›klar› yapmaktay›z.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç:

“DAVOS, Türkiye’deki
Geliflmeleri Anlatmak ‹çin

‹Y‹ B‹R OLANAK”
küresel vizyon

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na kat›lan Mustafa V. Koç,
toplant›lar›n son derece önemli oldu¤unu vurguluyor ve ekliyor: “Davos
gerçekten entelektüel olarak insan›n merak›n› çeken yüzlerce konunun
tart›fl›ld›¤› bir ortam ve insan seçim yapmakta zorlan›yor.”

T

• Türk d›fl iliflkileri aç›s›ndan Davos bir gelenek halini ald›. Bu gelene¤in Türk ekonomisine yans›malar› oluyor mu?
Türkiye’de Davos toplant›lar› a¤›rl›kl› olarak d›fl politika giriflimlerinin odak noktas› olarak alg›lan›yor. Oysa, Davos toplant›lar› çok daha zengin bir içeri¤e sahip. Siyasetin yan› s›ra ekonomi, teknoloji, yönetim bilimi konular›nda dünyadaki geliflmelerin tart›fl›ld›¤› Davos toplant›lar›na, özellikle son y›llarda sosyal
konular, sivil toplum örgütleri ve kültürel konular da eklendi.
Dolay›s›yla bu toplant›lar›, farkl› bak›fl aç›lar›na ve birikimlere
sahip, kendi konular›nda dünyan›n önde gelen insanlar›n›n, her
türlü kurumsal z›rhtan ar›nm›fl bir flekilde bir araya gelerek fikir
al›flveriflinde bulundu¤u bir ortam olarak alg›lamak gerekiyor.
Elbette, bunca fikir önderinin bir arada oldu¤u bir ortamda hem
Türkiye’deki geliflmeleri anlatmak, hem d›fl politika konusunda
giriflimleri gayri resmi olarak bafllatmak, hem de en üst düzeyde ifl görüflmeleri yapmak mümkün oluyor. Yeterli haz›rl›k ve
kat›l›m sa¤land›¤›nda ekonomiye de olumlu yans›malar› oluyor.
• Son y›llarda Türkiye’deki geliflmelerin özellikle Avrupa taraf›ndan
be¤eni ile izlendi¤i göz önüne al›n›rsa, siz Davos’ta bu olumlu havay› hissettiniz mi?
Aç›kças›, Türk ekonomisindeki olumlu geliflmeler ve d›fl politika aç›l›mlar› elbette ki hem Davos’ta hem de baflka platformlarda olumlu bir hava yarat›yor. Örne¤in, bu seneki toplant›lar›n
en önemli konuflmas›n› yapan ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’in konuflmas›nda Türkiye’den çok olumlu olarak bahsetmesi bu havan›n bir göstergesi olarak alg›lanabilir. Ancak,
Davos toplant›lar›n›n oda¤›n›n Türkiye olmad›¤›n› da vurgulamak gerekir. Örne¤in, bu sene küresel manada en çok ilgi çeken iki ülke Çin ve Hindistan oldu. Çin’in geçti¤imiz sene dünyada en çok yabanc› sermaye çeken ülke konumuna gelmesi
ve Fortune 500 firmalar›n›n 150’sinin Hindistan’da Ar-Ge bölümleri kurmufl olmas› bu ilginin boyutlar› hakk›nda güzel birer
gösterge olarak al›nabilir.
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• Davos’taki toplant›larda genel olarak ilginizi çeken konular neler
oldu?
Davos gerçekten entelektüel olarak insan›n merak›n› çeken
yüzlerce konunun tart›fl›ld›¤› bir ortam ve insan seçim yapmakta zorlan›yor. Benim ilgimi çeken konular›n bafl›nda, dünya
ekonomisinde, Çin, Irak, Rusya gibi ülkelerde beklenen geliflmeler, iyi yönetiflim ve etkin yönetim kurullar› oluflturmak için
dünyadaki güzel örnekler, risk yönetimi, ve nanoteknoloji, gen
teknolojisi ve bilgi teknolojisindeki geliflmeler oldu.

• Davos’a önümüzdeki y›llarda da kat›lmay› düflünüyor musunuz?
Ben böyle bir ortamda Türk ifl ve fikir
dünyas›n›n güçlü bir fleklide temsil edilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Art›k dünya bir a¤ ekonomisine dönüflüyor. Bu
a¤da aktif olarak yer almak güven telkin
edebilmenin ve süreklilik sa¤layabilmenin ilk flart›. fiirketini, ülkesini aktif olarak tan›tmaya, küresel sorunlara çözümler üretmeye çaba göstermeyenler bu
a¤›n d›fl›nda kal›yor. Üstelik, gerçekten
dünyan›n gelece¤ini flekillendiren insanlar›n fikirlerini ve düflüncelerini birinci
a¤›zdan, konsantre bir flekilde alma f›rsat›n›n da çok de¤erli oldu¤unu düflünüyorum. Bu nedenle gelecek sene de Davos toplant›lar›na kat›lmay› planl›yorum.

gin olam›yordu. Sanayi devrimi ile zenginlik kayna¤› emek ve sermayeye indirgendi. Japonya, ‹sveç gibi verimli topraklar› olmayan ülkeler dünyan›n en zengin
ülkeleri aras›na girdiler. Bugün ise dünyan›n en de¤erli flirketleri bilgiyi en iyi
kullanan flirketler. Türkiye de rekabet gücünü ve zenginli¤ini art›rmak için etkin
çal›flan sermaye piyasalar›na ulaflabilmeli
ve bilgi toplumuna dönüflebilmeli. AB ile
bütünleflmenin bu konudaki çal›flmalara
h›z vererek Türkiye’nin rekabet gücünü
art›raca¤›n› düflünüyorum.
• Olas› bir serbest dolafl›m hakk›, Türkiye’nin önündeki engellerden biri de¤il mi?
Avrupa bu hakk›n Türklere verilmesine sizce ne kadar s›cak yaklafl›yor?
AB’ye üye olurken ‹spanya ve Portekiz’den de benzer nedenlerle çekiniliyordu. Ancak, geliflmeler bu düflüncenin
do¤ru olmad›¤›n›, kendi ülkelerinde yakalanan yüksek büyüme h›zlar›n›n sonucu zenginleflen toplumlar›n hiç de göçe e¤ilimli olmad›klar›n› gösterdi. Türkiye’nin üyeli¤ine kadar geçecek dönem
içinde yakalanacak büyüme h›zlar›n›n

“Bugün dünyan›n en de¤erli flirketleri bilgiyi en iyi kullanan
flirketler. Dolay›s›yla, Türkiye de rekabet gücünü ve
zenginli¤ini art›rmak için etkin çal›flan sermaye piyasalar›na
ulaflabilmeli ve bilgi toplumuna dönüflebilmeli”
• Türkiye zengin do¤al kaynaklar› ve ucuz
maliyetleriyle Avrupa ülkeleri için ciddi
bir rakip de¤il mi asl›nda?
Art›k rekabet do¤al kaynaklardan ve
ucuz iflgücünden çok bilgi ve sermaye
gücüne dayan›yor. Tar›m devrinde üretim faktörleri toprak, emek ve sermaye
idi. Sermaye ve emek olsa bile genifl ve
verimli topraklar› olmayan ülkeler zen-

Türk toplumunun da göç e¤ilimini azaltaca¤›n› düflünüyorum. Üstelik, göç hiç
de tek tarafl› olmuyor. Avrupa’da emekli
olan kesim daha ›l›man iklime sahip Türkiye’ye önemli göç verebilir. Bu konunun k›sa dönemde yüksek iflsizlik yaflayan AB için bir endifle kayna¤› olmas›n›
anlay›flla karfl›lamak laz›m. Ancak, orta
dönemde AB zenginli¤ini korumak için

genç, çal›flkan ve bilgili insan gücüne ihtiyaç duyacak. Bu da unutulmamal›.
• Koç Toplulu¤u’nun son dönemlerdeki
küreselleflme at›l›mlar› Avrupa Toplulu¤u
ile bütünleflme sürecinden nas›l etkilenecek?
Türkiye’nin, AB’nin ve uluslararas› a¤lar›n etkin bir oyuncusu olmas› Koç Toplulu¤u’nun ifllerinin de geliflmesini destekler. Rahmetli dedem Vehbi Koç’un
dedi¤i gibi “Ülkem varsa, ben de var›m”.
Dolay›s›yla, Türkiye ne kadar etkin bir
devlet olursa, Türk sermayesi de o kadar
güçlü olur. Bizim giriflimci ruhumuz ve
kurumsallaflm›fl yönetim tarz›m›z, AB ile
bütünleflen, kay›t d›fl› ekonominin azald›¤› bir Türkiye ile bize önemli avantaj
sa¤layacakt›r.

küresel vizyon

• Avrupa Toplulu¤u’nun son dönemdeki
geliflme sürecine bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin Avrupa’daki yerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ülkemizde AB denince akla ilk gelen
Türkiye’nin AB’ye üye olup olamayaca¤›, üyelik için daha neler yap›lmas› gerekti¤i, Avrupal›lar›n asl›nda bizi isteyip
istemedikleri gibi konular oluyor. Akl›m›z›n arkas›nda ise hep AB üyeli¤inden
ne kazan›mlar elde ederiz beklentisi var.
Oysa, bak›fl aç›m›z› uzun bir vadeye yayabilsek ve “Türkiye’nin de üye oldu¤u
AB’nin geliflmesine nas›l katk›da bulunabiliriz” sorusuna odaklanabilsek, çok daha baflar›l› olabiliriz. AB vatandafllar› aç›s›ndan Türkiye’nin üyeli¤inin bir maliyet
de¤il, bir kazan›m olarak alg›lanabilmesi
için hem biz hem de AB uzun vadeli bir
hedefe odaklanmal›: AB’nin ekonomik
olarak geliflip dinamik hale gelmesi.

“Siyasetin yan›
s›ra ekonomi,
teknoloji,
yönetim bilimi
konular›nda
dünyadaki
geliflmelerin
tart›fl›ld›¤›
Davos
toplant›lar›na,
özellikle son
y›llarda sosyal
konular, sivil
toplum
örgütleri ve
kültürel konular
da eklendi.”

• Yurtd›fl›nda kurulan ya da sat›n al›nan
flirketlerde kimlerin istihdam edilmesi düflünülüyor? Türkiye’den mi çal›flanlar gidecek, yoksa o ülkelerden mi çal›flanlar
olacak?
Koç Toplulu¤u’nun hedefi önce bölgesel, sonra da küresel bir flirket olmak.
Dolay›s›yla, tüm ad›mlar›m›z› bu bak›fl
aç›s›yla atmam›z gerekiyor. Nas›l Türkiye’deki ifllerimizi sadece bir aileden gelen veya bölgede do¤mufl insanlardan
oluflturmuyorsak, yurtd›fl›ndaki flirketlerimizdeki istihdamda da böyle bir düflüncede olamay›z. Ancak, bizim için kurum kültürüne ba¤l›l›k büyük önem tafl›yor. Elbette ki, ifl yapt›¤›m›z ülkenin
kültürünü ve ifl yapma yöntemlerini bilmek de önemli bir avantajd›r. Dolay›s›yla, hangi ülkeden geldi¤ine bak›lmaks›z›n, kurum kültürümüze uyum sa¤layanlardan ifle en çok de¤er kataca¤›na
inand›klar›m›z Koç Toplulu¤u’nda istihdam edilecektir.
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Avrupa Enerji Ödülü

Arçelik’in

ay›n gündemi

Arçelik, bu y›l ikincisi yap›lan “European Energy+
Yar›flmas›”nda, Eskiflehir’de üretilen Blomberg marka
buzdolab› ile hem kategorisinde birinci seçildi, hem de
tüm kategoriler aras›nda “En Az Enerji Tüketen
Buzdolab›”n› üretmesi nedeniyle ödüllendirildi

A

Avrupa Birli¤i Komisyonu, Arçelik’in
Eskiflehir tesislerinde üretilen buzdolab›n›, Avrupa’n›n en az enerji tüketen
buzdolab› olarak belirledi.
Bu y›l ikincisi düzenlenen ve Avrupa
Birli¤i Komisyonu’nun teknoloji iyilefltirme projesi kapsam›nda yürütülen European Energy+ Yar›flmas›’nda Arçelik,
hem kategorisinde birinci seçilmesi,
hem de tüm kategoriler aras›nda “En Az
Enerji Tüketen Buzdolab›”n› üretmesi
nedeniyle ödüllendirildi.
Almanya’n›n Köln kentindeki Hometech Fuar›’n›n aç›l›fl› nedeniyle düzenlenen törende ödülü, Arçelik A.fi. Üretim
ve Teknoloji Grup Direktörü Turgut
Soysal ald›. Soysal, “Kendi teknolojimizle ald›¤›m›z bu ödül, bizim için ayr›
bir önem tafl›yor. Arçelik ekibinin dünya çap›nda yeni standartlar yaratma konusundaki baflar›s› ile gurur duyuyoruz” dedi.

Türk Mühendislerin Eseri
Yenilikçili¤e, ileri teknolojiye, çevreye
ve do¤al kaynaklara verdi¤i önemle çift
kap›l› buzdolab› kategorisinde ödül
alan Arçelik, ayn› zamanda Jüri taraf›ndan yap›lan Enerji Verimlilik Endeksi
de¤erlendirmesi sonucunda tüm kategoriler aras›nda “En Verimli Buzdolab›”
olarak belirlendi. Arçelik, Energy+ listesinde bulunan 21 Avrupal› üretici flirket, A+ ve A++ s›n›flar›ndan 900 farkl›
model aras›ndan yar›flmaya baflvuranlar› geride b›rakt›. Avrupa’da flu ana kadar ulafl›lan en düflük Enerji Verimlilik
Endeksi’ne sahip olan ödüllü buzdolab›, Arçelik’in Eskiflehir tesislerinde Türk
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mühendisler taraf›ndan tasarlan›p üretiliyor. Enerji Verimlilik Endeksi düfltükçe, enerji tasarrufu art›yor. A s›n›f› bir
buzdolab›n›n Enerji Verimlilik Endeksi %42-55 aras›nda yer
al›rken, Arçelik bu oran›
%19.81’e düflürmüfl bulunuyor. Günde 16W’l›k
bir ampul kadar enerji
tüketen ödüllü buzdolab›n›n y›ll›k tüketimi sadece 137kWh. Arçelik taraf›ndan üretilen bu buzdolab›na karfl›l›k, A s›n›f› standart
bir buzdolab›n›n y›ll›k tüketimi ise
325kWh’› buluyor. Bir baflka deyiflle

ödül kazanan Arçelik buzdolab›, A s›n›f› bir buzdolab›ndan %58 daha az enerji tüketiyor. Tüm bu özellikler, Arçelik
Blomberg buzdolab›na büyük ödülü
kazand›r›rken, Türk mühendislerinin de bir zaferi oldu.
“Energy+ Teknoloji ‹yilefltirme Projesi”, Almanya,
Fransa, ‹talya, ‹ngiltere,
Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Norveç,
Portekiz, ‹sveç ve ‹sviçre taraf›ndan desteklenerek finanse ediliyor ve düflük enerji tüketen so¤utucu üretiminin gelifltirilmesini
amaçl›yor.

The Banker, Arçelik’i
ay›n gündemi

Türkiye’nin En ‹yi fiirketi Seçti

Yat›r›mlar› ve gerçeklefltirdi¤i operasyonlarla uluslararas› bir flirket konumuna
gelen Arçelik, Financial Times’›n yay›nlad›¤› The Banker dergisi taraf›ndan
“Türkiye’de 2003 Y›l›n›n fiirketi” seçildi
Capital dergisi taraf›ndan “2003 Y›l›n›n
En Be¤enilen fiirketi” seçilmesinin ard›ndan Arçelik, finans sektörünün önde gelen yay›nlar›ndan Financial Times’›n yay›nlad›¤› The Banker dergisi
taraf›ndan da “Türkiye’de 2003 Y›l›n›n
fiirketi” seçildi.
Yat›r›mlar› ve gerçeklefltirdi¤i operasyonlarla uluslararas› bir flirket konumuna gelen Arçelik, The Banker Dergisi taraf›ndan “Türkiye’de 2003 Y›l›n›n fiirketi” seçildi. The Banker Dergisi ödülün,
Arçelik’in kredi itibar›, güçlü büyüme
potansiyeli ve teknolojik geliflmelerinin
yan› s›ra, h›zl› ama dengeli büyüme becerileri ve flirketin iyi yönetimi sebeple-

riyle de verildi¤ini belirtti. Arçelik Genel
Müdürü A. Gündüz Özdemir “Türkiye’de 2003 Y›l›n›n fiirketi Ödülü”nü,
The Banker dergisinin bafl editörü Stephen Timewell’den Arçelik’te düzenlenen bir törenle ald›.
Timewell, “fiirket Ödülleri”nin yüksek
performans gösteren firmalar› onurland›rd›¤›n› belirterek, önemli baflar›lar kazanan Arçelik’e ödülü takdim etmekten
onur duyduklar›n› söyledi. A. Gündüz
Özdemir ise büyüme stratejisi, yat›r›mlar› ve yeni teknolojilerin eklenmesinin,
Arçelik’i dünyan›n en iyileri aras›na tafl›yan faktörlerden baz›lar› oldu¤unu belirterek, “Bu ödüller uluslararas› pazar-

lardaki varl›¤›m›z›n güçlenmesini sa¤layacakt›r” dedi.

Dünyan›n En ‹yileri
The Banker dergisi bu y›l 29 ülkeden 29
flirketi “Y›l›n fiirketi” seçti. Kendi pazarlar›nda yüksek profile sahip olan bu flirketler aras›nda Almanya’dan Volkswagen, Japonya’dan Toshiba ve Fransa’dan Total de yer ald›.
Financial Times taraf›ndan yay›nlanan
ve 1926 y›l›ndan bu yana bankac›l›k
sektörünün önde gelen yay›nlar› aras›nda yer alan The Banker dergisi bireysel
finansman, yat›r›m, teknoloji konular›na
da yer veriyor.
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Beko, Grundig ‹le

Dünya Pazar›nda

ay›n gündemi

K

Kuruldu¤u 1966 y›l›ndan beri sektörün lider isimlerinden biri olan Beko Elektronik, ‹ngiliz orta¤› Alba Plc ile birlikte Alman elektronik devi Grundig AG’nin
önemli bir bölümünü sat›n ald›. Ritz
Carlton Otel’de 11 fiubat günü gerçeklefltirilen bir toplant›yla Grundig’i sat›n
ald›¤›n› aç›klayan Beko Elektronik, global markas›yla dünya pazar›ndaki alan›n› geniflletti. Dünyan›n bu en önemli
ve tan›nan elektronik markas›n›n geçmifli çok eskilere dayan›yor. Belki de
Grundig’in böylesine tan›n›yor olmas›n›n en büyük nedeni de zaferlerle dolu
geçmifli.

Beko Elektronik, ‹ngiliz orta¤› Alba Plc’yle birlikte
Alman elektronik devi Grundig AG’nin marka, patent
haklar›, Ar-Ge ve 12 ülkedeki sat›fl flirketleri ile servis
teflkilat›n› ald›. Böylece ilk defa bir Türk flirketi
dünyaca tan›nm›fl bir markay› sat›n alm›fl oldu

Grundig Pocket
Boy, transistörlü
radyo, 1958

Sürekli Lider Olmak
‹kinci Dünya Savafl› sonras› günler. Her
alanda oldu¤u gibi radyo alan›nda da
büyük s›k›nt›lar›n yafland›¤› bir dönem.
Üreticiler, yeni radyo imal etmektense
var olan ve uzun y›llard›r kullan›lmayan
radyo al›c›lar›n› tamir etme yoluna gidiyorlar. Uzun süredir radyo ifliyle ilgilenen Max Grundig’in imal etti¤i Tubatest
ve Novatest isimli radyo tüpü test cihazlar› ise durgun durumdaki sektöre bir
anlamda canl›l›k kazand›r›yor. Elde edilen baflar› k›sa bir süre sonra imalat›n
daha da artmas›na neden oluyor. Küçük
imalathaneden, büyük bir fabrikaya geçiliyor. Dünyada elektronik alan›nda
pek çok yenili¤e imza atacak Grundig
iflte böyle do¤uyordu.

Elektronik Dünyas›nda
Grundig Damgas›

Reporter 300,
radyo-fonograf, 1950

Grundig
Boy,
tafl›nabilir
radyo,
1949

1946 y›l›nda Heinsellmann markas›yla
k›sa, orta ve uzun dalga al›c›lar imal etmeye bafllayan Grundig’in üretimi
1949’da 150 bin radyoya ç›kt›. Grundig
ayn› y›l ilk tafl›nabilir (çanta tipi) radyolar› üretti. Ertesi y›l ise “Grundig Boy”
ad› verilen ilk cep radyolar› piyasay› ele
geçirdi. 1951 y›l›nda televizyon üretimi
için ilk fabrikas›n› kuran Grundig, art›k
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Music Cabinette 7080, 1955

sadece Almanya’n›n de¤il tüm Avrupa’n›n en büyük radyo üreticisiydi. Ayn›
y›l otomobilleri de düflünen Grundig, ilk
otomobil radyosuna da imza att›.
1952 y›l›nda Almanya’da televizyon yay›nlar›n›n bafllamas›yla birlikte yeni bir
dönem aç›ld›. Grundig’in önemli bulufllar sonucu üretti¤i FS 080, Grundig markas›n› k›sa sürede televizyon piyasas›n›n
da lideri haline getirdi. Grundig’in yenilikleri 1953 y›l›nda radyolu saat ile devam etti.
1966 y›l›na gelindi¤inde dünya çap›nda
toplam 16,5 milyon elektronik alet satan
Grundig, 1967’de renkli televizyon üretimine geçti. 1970’li ve 1980’li y›llarda da
Grundig’in elektronik alan›nda yapt›¤›
yenilikler artarak devam etti. 1974’te
üretti¤i portatif radyo ve kasetçalarlar,
radyodan teybe otomatik kay›t yapmaya
bafllay›nca, piyasada önemli bir yer
edindi. Grundig, 1983’te büyük ekran
televizyon üretmeye bafllayarak, televizyon piyasas›ndaki liderli¤ini sürdürdü.
1985’ten itibaren üretiminin ço¤unlu¤unu müzik sistemleri ve büyük ekran televizyonlara kayd›rd›.
1990’l› y›llarda ise geliflen ses ve görüntü teknikleri, Grundig’in sürekli olarak
ortaya koydu¤u yeniliklerle bambaflka
boyutlara ulaflt›. Grundig, 1990’dan bugüne kadar DVD, MP3 çalar, dijital kay›t
cihazlar› üretmeye bafllad›. 1999 y›l›nda
ürün yelpazesinin yaklafl›k %75’ini yenileyen Grundig, sadece Avrupa’ya de¤il
dünyaya da damgas›n› vurdu. 2000’e kadar yat›r›m yapan ve büyüyen Grundig,
2001 y›l›nda üretimde rekabet gücünü

kaybetmeye bafllad›. Bunun sonucunda
2003’te iflas masas›na gidilmesi, bu
elektronik devinin sonu oldu. Ancak
tüm bu olumsuzluklara karfl›n Grundig
bugün sadece Almanya’n›n de¤il, Avrupa’n›n da en tan›nan markalar›n›n bafl›nda geliyor.

Grundig Art›k Bir Türk Markas›

Elektronik ve teknolojik cihazlar›n sat›fl›
konusunda faaliyet gösteren, Beko Elektronik’in orta¤› Alba Plc’nin, 2003 y›l›nda
elde etti¤i 835 milyon Euro’luk cirosuyla
‹ngiltere’nin bu alandaki önemli flirketlerinden biri oldu¤unu vurgulayan Dr. Bülent Bulgurlu, “Beko Elektronik’in 7.7
Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan sunumunu
milyon adedi bulan sat›fllar›, Alba Plc’nin
yapmak üzere kürsüye gelen Beko
5 milyon adedi ile birleflti¤inde yaklafl›k
Elektronik Genel Müdürü Ali Sümerval,
13 milyona ulaflarak dünya ölçe¤inde ka29 Ocak günü Almanya’da yap›lan devir
bul edilir bir büyüklü¤e eriflmektedir.
anlaflmas›yla, Grundig’in, toplam 80 milGrundig operasyonu, yarataca¤› pazarlayon Euro karfl›l›¤›nda Alba Plc
ma imkânlar› ile flirketimizin flimKoç Holding
diki büyüklü¤ünün ve kârl›l›¤›n›n Dayan›kl› Tüketim ile ortak olarak al›nmas›yla büyüme stratejilerinde önemli bir
daha olumlu yerlere ulaflmas›n› ve ‹nflaat Grubu
sa¤layacakt›r. Beko Elektronik, Baflkan› Dr. Bülent aflamay› tamamlad›klar›n› belirterek, “2002 y›l›nda mevcut
Grundig’i sat›n alarak tam anla- Bulgurlu.
m›yla Avrupal› bir kurulufl olmufltur. Bundan gurur duymal›y›z” dedi.

ay›n gündemi

Grundig’in sat›n al›nmas› nedeniyle düzenlenen ve Beko Elektronik üst düzey
yöneticilerinin yan› s›ra bas›n mensubunun da kat›ld›¤› toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›, Koç Holding Dayan›kl› Tüketim
ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu gerçeklefltirdi.
Konuflmas›na, “Sizlerle uzun süredir üzerinde çal›flt›¤›m›z ve nihayet baflar›yla sonuçland›rd›¤›m›z gururlu bir olay› paylaflmak için bir araday›z” cümlesiyle bafllayan Bulgurlu, Beko Elektronik’in kuruluflundan bugüne kadar gösterdi¤i baflar›l›
geliflmelerle Türk sanayisi ve ihracat›na
önemli katk›larda bulundu¤unu belirtti.
Beko Elektronik’in uzun bir süredir üretimine ilave pazarlama imkân› sa¤layacak
yeni ve güçlü bir markay› da katarak devam etme aray›fl› içinde oldu¤unu ifade
eden Dr. Bülent Bulgurlu, sözlerine flöyle devam etti: “Yaklafl›k bir buçuk y›ld›r
çal›flmalar›n› sürdürdü¤ümüz Grundig’i
sat›n alma ifllemi nihayet sonuçland› ve
Grundig’in kalbi say›lan Home Intermedia Systems bölümü Beko Elektronik’in
portföyüne eklendi. Böylece orta¤› Alba
Plc ile birlikte Beko Elektronik, Grundig
markas›n›n 717 adet patentinin, Ar-Ge
teflkilat›n›n, Avrupa’da 30 bin noktada faaliyet gösteren sat›fl flirketlerinin ve 16
bin noktada hizmet veren tüketici hizmetleri a¤›n›n sahibi oldu.”

Grundig, Beko
Elektronik’in ileri teknoloji
ürünleriyle bütünleflebilen
bir marka. Yap›lan marka
bilinirli¤i araflt›rmalar›nda
Porsche, Mercedes,
BMW gibi otomobil
markalar›ndan sonra
Grundig dördüncü s›rada
yer al›yor

Avrupa’n›n Kalesi
Anlam›nda Bir Marka
Bu operasyonun Koç Toplulu¤u aç›s›ndan da büyük önem tafl›d›¤›n› ve ilk kez
bir Türk flirketinin Avrupa’n›n kalesi anlam›nda bir markaya sahip oldu¤unu ifade eden Dr. Bülent Bulgurlu, sözlerini,
“Beko Elektronik, Koç Holding stratejileri çerçevesinde belirlenen hedeflere uygun olarak büyümesini devam ettirecektir. Beko Elektronik’in Grundig ile birlikte dünyadaki etkinli¤i daha da artacakt›r.
Bu baflar›l› operasyonun ülkemize, Koç
Toplulu¤u’na ve flirketimize hay›rl› olmas›n› diliyorum” diyerek bitirdi.
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Beko Neyi Sat›n Ald›?
•
•
•
•
•
•

ay›n gündemi

Beko Elektronik Üst Düzey Yöneticileri bas›n mensubu ve davetlilerin sorular›n› yan›tlad›lar. Soldan Sa¤a:
Mustafa Dost, fiefik fienyürek, Dr. Bülent Bulgurlu, Ali H. Sümerval, Mustafa Tokdemir ve Erem Demircan.

OEM (original equipment manufacturing) modelinden ODM’e (original design manufacturing) dönüflüm karar› ald›k. Ocak ay›nda da Grundig’in sat›n
al›nmas›yla ODM’den global bir markaya
do¤ru en önemli ad›m›m›z› att›k” dedi.
Sümerval, Grundig’in al›nmas›yla Avrupa’da sat›fl ve da¤›t›m kanallar›na ve global bir markaya sahip olmak gibi iki yeni katma de¤er yaratm›fl olduklar›n› belirterek, “Bütün bunlar olurken Türkiye
de de¤ifliyor. De¤iflen ve Avrupa ile yar›flan bir Türkiye söz konusu. Beko da
zaten Avrupal› oldu, %15’lik pazar pay›yla onun bir parças› haline geldi” dedi.

Marka Bilinirli¤inde 4. S›rada
Beko Elektronik olarak stratejilerinin ArGe, pazarlama ve sat›fl ile sat›n almada
kaynak yaratarak büyümek oldu¤unu
vurgulayan Ali Sümerval sözlerine flöyle
devam etti: “Grundig ile iflbirli¤ine 2001
y›l›nda televizyon üreterek bafllad›k.
Grundig, Beko Elektronik’in ileri teknoloji ürünleriyle bütünleflebilen bir marka.
Bugün Almanya’da yap›lan marka bilinirli¤i araflt›rmalar›nda Porsche, Mercedes, BMW gibi otomobil markalar›ndan
sonra Grundig dördüncü s›rada yer al›yor.” Grundig’in iflas masas›na gitti¤i
2003 y›l›nda pazar pay›n› %3.1 düzeyin-

de tutabilmesinde iki parametrenin
önemli oldu¤unu belirten Sümerval, “Birincisi bizim yapm›fl oldu¤umuz büyük
destek, di¤eri de ak›ll› yönetimidir. Böyle iflas masas›na gidip pazar pay›n› tamamen kaybetmemifl bir flirket son 15-20
senedir Avrupa’da ya da dünyada yoktur. Grundig’e o kadar inanm›flt›k ki, hiç
kimsenin mal vermedi¤i dönemde biz
Grundig’e mal vermeye devam ettik.
Hatta ürün gam›n› zenginlefltirerek buna
devam ettik ve Grundig’i 3.1’den afla¤›ya
düflürmedik” dedi.

Grundig’in Teknolojisi
• Analog ve dijital televizyon kontrol teknolojisi
• Copyright’l› 100 Hz televizyon altyap›s›
• Güçlü software ve hardware altyap›s›
• Güçlü ses ve akustik altyap›s› (Hi-Fi)
• Güçlü kablosuz audio ve video haberleflme ve data aktar›m teknolojisi (Hi-Fi)
• High End marka kozmetik tasar›m teknolojisi
• 717 patent
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Marka
Patentler
Ar-Ge
Sat›fl sonras› hizmet teflkilat›
Almanya’daki ürün stoklar›
Uluslararas› sat›fl flirketleri

Konuflmas›nda yeni Grundig’in yine Almanya Nürnberg merkezli olaca¤›na de¤inen Sümerval, Beko Elektronik ve Alba Plc ortakl›¤›nda biri sat›fl, di¤eri sat›fl
sonras› hizmet olmak üzere iki flirket kurulaca¤›ndan söz ederek konuflmas›n›
flöyle sürdürdü: “Sat›fl flirketinde 125, sat›fl sonras› hizmet flirketinde 80 kifli çal›flacak. Bu flirketler Avrupa’da 30 bin sat›fl ve 16 bin servis noktas›nda hizmet
verecekler.” Art›k “televizyon” kavram›n› pek kullanmad›klar›n›, çünkü teknolojinin hepimizi yavafl yavafl böyle bir
dünyaya sokaca¤›n› ifade eden Sümerval, “Dolay›s›yla ürün gam›m›z, görüntü sistemleri, ses sistemleri, ICT ürünleri, beyaz eflya ve küçük ev aletlerinden
oluflacak. Bunlar›n hepsi zaman alan
süreçler. Amac›m›z Grundig’i tüketiciyle A’dan Z’ye bir araya getirmek. Grundig’in al›nmas›yla Koç Toplulu¤u ve
Beko, Avrupa’da tüketiciye en yak›n
topluluk olmufltur” dedi.

Yenilik, Teknoloji ve Tasar›m
Söz konusu ortakl›k sonras› hedeflerinin,
Grundig’in halen yüzde 3 civar›nda olan
Avrupa pazar pay›n›n 2007 y›l› sonunda
yüzde 9.6’ya ç›kar›lmas› oldu¤unu vurgulayan Ali Sümerval, flu anda 340 milyon Euro olan cironun ise yine 2007 y›l›
sonunda 1 milyar 135 milyon Euro’ya
ulaflt›r›lmas›n› planlad›klar›n› belirtti.
“Grundig operasyonu bir kilometre tafl›d›r. Biz 2 bin 500 kiflilik bir aileyiz. En
üstten alta kadar bu operasyonun baflar›yla yürütülmesinde herkesin büyük
pay› var. Hepimiz bundan çok gurur
duyuyoruz. ‹lk defa bir Türk flirketi
dünyaca tan›nm›fl bir markay› bünyesine katt›. Bu, bizlerin yapt›¤› bir ifl de¤il.
Bu, cumhuriyetin kuruldu¤u dönemden bu yana bu vatan üzerinde yetiflmifl bir ulusun baflar›s›d›r” dedi. Ali Sümerval’›n konuflmas›n›n ard›ndan Beko
Elektronik yönetim ekibi ve bas›n mensuplar›n›n sorular›n› cevapland›rd›.

DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA’dan Ödül Töreni

“Temiz Deniz” ‹çin
Destek Verenler Alk›flland›

ay›n gündemi

Denizlerdeki kirlili¤in ortadan kald›r›lmas› amac›yla 10 y›ld›r
sivil toplum kuruluflu olarak çal›flmalar›n› sürdüren
DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA, katk› sa¤layan kurulufllara 18 fiubat günü
düzenlenen bir törenle ödüllerini sundu
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1994 y›l›ndan bu yana bir sivil toplum kuruluflu olarak deniz ve
sahillerin kirlenmesini önlemek ve var olan kirlili¤in temizlenmesine katk›da bulunmak amac›yla çal›flmalar›n› sürdüren DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA, 18 fiubat günü Koç Holding binas›nda,
faaliyetlerine sponsor olarak destek veren kurulufllar için bir
ödül töreni düzenledi. 10 y›ld›r bu tür faaliyetleri desteklemek
ve halk› bilinçlendirmek yoluyla daha güzel ve sa¤l›kl› bir Türkiye yaratabilmeyi amaçlayan DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA’n›n düzenledi¤i ödül törenine Koç Holding üst düzey yöneticileri baflta olmak üzere birçok ifladam› ve bas›n mensubu kat›ld›.
Katk›lar›ndan dolay› 21 kuruluflun ödül ald›¤› törenin
aç›l›fl›, “Deniz bugün daha temiz” slogan›n›n vurguland›¤› ve fiener fien, Türkan fioray, Mehmet
Aslantu¤, Oya Baflar, Deniz Akkaya, Yaflar,
Mehmet Ali Erbil ve fievval Sam gibi birçok sanatç›n›n rol ald›¤› tan›t›m filmiyle bafllad›. Tan›t›m
filminin ard›ndan DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA Yönetim Kurulu Baflkan› Eflref Cerraho¤lu, konuflmas›n› yapmak üzere kürsüye davet edildi. Eflref Cerraho¤lu, derne¤in projelerinden söz ederek flunlar› söyledi:
“Dünya iklimleri için bir termostat ifllevi gören, her y›l 3 milyar
küp karbondioksiti emerek atmosferi yaflan›r k›larken insanlar›n protein ihtiyac›n›n %14’ünü karfl›layan, 500 tür canl›s›yla ilaç
sanayimizin hammaddesi olarak kullan›lan ve yaflan›r hayat

kayna¤› denizlerimizin korunmas› hepimizin ortak görevidir.
Denizlerimizde bir plastik fliflenin 450 senede kayboldu¤unun
bilinci içindeyiz.”

Uluslararas› Platformdaki Çabalar
Konuflmas›nda yap›lan tan›t›m kampanyalar› ve bu çal›flmalar›n
sonuçlar›na da yer veren Eflref Cerraho¤lu, “Tan›nm›fl birçok sanatç›m›z›n kat›l›m›yla bir dizi reklam filmi haz›rland›. Bunun d›fl›nda Türkiye’nin bütün k›y› fleridinde afifller, posterler as›ld› ve
bas›n ilanlar› haz›rland›. Bütün Türkiye’nin bu mesajlar›
izleyebilmesi için hat›r› say›l›r bir bütçeye ihtiyaç
vard›. Ancak medya sahipleri çok ciddi indirimlerle çal›flmalar›m›z› bizim öngördü¤ümüz planlarla
yay›nlamay› kabul ettiler. CNN Türk, Kanal D,
ATV, Show TV, NTV, Power TV, Number One,
Sky Türk kanallar›nda reklam filmlerimiz primetime’da 360 kere gösterildi. Milliyet, Hürriyet, Sabah, Vatan, Radikal ve Posta gazeteleri de 24 kere
yar›m sayfa ilanlar›m›z› vererek bütün Türkiye’ye
ulaflt›rd›. Sonuç olarak 25 bin kifli, ayn› gün ve saatte Türkiye fleridinde plajlar›n› ve k›y›lar›n› temizlemeye bafllad›. Baflta sigara izmariti olmak üzere 6 saat içinde teker teker toplanan
kat› at›klar, 50 bin kilograma ulaflt›. Kampanya büyük ilgi gördü ve önemli bir bilinirlik oran›na ulaflt›” dedi.

Gelecek Çocuklar›n
Daha sonra konuflmas›n› yapmak üzere DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Vera Bulgurlu kürsüye davet edildi.
Sözlerine AL‹POT Projesi’nin çocuklar› bilinçlendirmek üzere
oluflturuldu¤unu ve Norveç’te çok baflar›l› olan Blekkulf’un kardefl projesi oldu¤unu belirterek bafllayan Bulgurlu, “Baflta katk›lar›ndan dolay› Statoil ve Beko’ya, ayn› zamanda bu projeye
destek olan herkese çok teflekkür ederim. Bugün 55 okula ulaflt›k. ‹stanbul d›fl›nda Antalya, ‹zmir ve Marmaris’te de okullar›m›z var” dedi. Vera Bulgurlu konuflmas›n›n ard›ndan Çevre
Dedektifleri Çocuk Korosu’nu sahneye davet etti.
Törende, Setur Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Bülent

24

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve TURMEPA Derne¤i
Yönetim Kurulu üyeleri, geçti¤imiz y›l DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA’ya destek veren
21 kuruluflun üst düzey yöneticileriyle ödül töreninde bulufltu.

DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA Yönetim Kurulu Baflkan›
Eflref Cerraho¤lu:

“Sadece Türkiye’nin

Duyarl› Olmas› Yetersiz”

ay›n gündemi

Bulgurlu, CNN Türk Genel Müdür Yard›mc›s› Efe Önbilgin, ‹stanbul Deniz Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Metin Kalkavan, Exxon Mobil Genel Müdürü Gürsel Tuna, Efes ‹çecek Grubu
Baflkan› Muhtar Kent, Yap› ve Kredi
Bankas› Genel Müdürü Naci S›¤›n,
Bosch Türkiye Genel Müdürü Ronald
Grünberg, Opet Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk, Statoil Pazarlama Müdürü Kjetil Tungland, Arçelik Genel
Müdürü Gündüz Özdemir, Beko Elektronik Genel Müdürü Ali Hakan Sümerval, Ülker G›da Grubu Baflkan› ve ‹cra
Kurulu Üyesi Metin Yurdagül, Fritolay
Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tarhan Civelek, Mercedes Benz Çevre Yönetim
Mühendisi Dr. Oytun Hanhan, Migros
Genel Müdürü Ömer Bozer, Kamera fiirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Cansun, Conrad International Türkiye Genel Müdürü Joep Bakx,
Özel ‹stanbul Çevre Okullar› Kurucusu
ve Genel Müdürü Hüseyin Ekfli, Costa
Türkiye Temsilcisi Kaptan Angelo Della
Valle, Commercial Union Genel Müdür
Yard›mc›s› Ayfle Bolcakan, Evyap Genel
Müdürü Ahmet Durul ve Setur Marinalar› Genel Müdürü Vedat Midilli ödül ald›lar. Törenin ard›ndan Yönetim Kurulu
üyeleri ve ödül alan kurulufllar›n temsilcileri toplu foto¤raf çektirerek DEN‹ZTEM‹Z Derne¤i çat›s› alt›nda kamu yarar›na
bafllayan çal›flmalar›na ve desteklerine
devam edecekleri mesaj›n› verdiler.

DEN‹ZTEM‹Z/TURMEPA Yönetim Kurulu Baflkan› Eflref
Cerraho¤lu, derne¤e katk› sa¤layanlar›n ödüllendirildi¤i
törenin ard›ndan Bizden Haberler’in sorular›n› yan›tlad›
Denizlerin temizli¤i konusunda yetiflkinlerin yeterince bilinçli davrand›¤›n› düflünüyor musunuz?
Bizim hedefimiz 8 ile 13 yafl aras›ndaki
çocuklar› bilinçlendirmek ve onlar› çevre
ve deniz kirlili¤i konusunda e¤itmek. Zaman zaman ö¤retmenlerimize açt›¤›m›z
kurslarla onlar› da e¤itmeye çal›fl›yoruz.
Ama son 10 y›l içinde bu konuda çok
olumlu de¤iflimler gördük. Dolay›s›yla
hedefimize do¤ru yavafl yavafl da olsa
ulafl›yoruz. Önemli olan yaln›z Türkiye’nin
de¤il, çevremizdeki ülkelerin de hassas
olmas›. Karadeniz’de bulunan 6 ülkede
baz› zorluklar›m›z var ama onlar› da yenece¤iz.

lediyelerimize 7 tekne infla ettirdik ve
bugün hepsi çal›fl›yor.
Hedeflerinizden söz edebilir misiniz?
2004 hedeflerimizin birincisi, özellikle
turizm bölgesinde faaliyete geçecek 6
tane ar›tma tesisinin projesinin devlet
taraf›ndan onaylanmas›. ‹kincisi de MEPA’lar›n (Marine Environment Protection Association) Karadeniz bölgesinde
kurulmas›n› sa¤lamak ve MEPA’lar olarak federasyonu gerçeklefltirmemiz.

Projenin baflar›l› oldu¤u k›y›lar hangileri?
Baflta belediyelerimizin katk›s› olmak
üzere ‹stabul’da çok büyük bir baflar› elde etti¤imize inan›yorum. Biz 1997 senesinde bir tekne infla ettik. Bugün be-
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Entek’ten Enerji Dünyas›nda Dev Ad›m
Koç Toplulu¤u’nun enerji alan›nda hizmet veren baflar›l› flirketi Entek, Türk Edison
Enerji’nin %85 hissesini sat›n ald› ve 140 MW kurulu güce ulaflt›. Bu sat›n alma ile
Entek bir y›l içinde %100 büyümüfl oldu

Bursa’da faaliyet göstermekte
olan Entek, stratejik plan
çerçevesinde yat›r›m ve büyüme ata¤›n› kararl› bir biçimde sürdürüyor. 2003 y›l›
içinde, Bursa’daki üretim kapasitesini %40 art›ran Entek,
eflzamanl› olarak ‹zmit’te faaliyet gösteren Türk Edison
Enerji’nin %85 hissesini sat›n
ald› ve bir y›l içinde %100
büyüdü. Entek, Koç Toplulu¤u’nun önemli bir de¤eri
olan “Müflteri Odakl›l›k” temelinde, büyüme stratejilerini sürdürüyor. 2003 y›l›na kadar Bursa’da 100 MW kurulu
güç ile faaliyet gösteren Entek, öncelikle artan müflteri
talebini karfl›layabilmek amac›yla tevsi yat›r›m›n› bafllatm›fl

ve 2003 y›l› sonunda 140 MW
kurulu güce ulaflm›flt›r. Kurulu gücü 64 megawatt olan
do¤algaz santral›, baflta Pirelli olmak üzere yöredeki di¤er
fabrika ve kurulufllara enerji
sa¤l›yor. Bu operasyonla birlikte Koç Enerji Grubu’nun
toplam enerji üretimi 140 megawatt’› Entek, 13 megawatt’›
Arçelik ve 64 megawatt’› Köseköy’deki do¤algaz santral›
olmak üzere 217 megawatt’a
ulaflt›.
‹zmit Köseköy’de kurulu bulunan ve 65 MW nominal güce sahip olan Türk Edison
Enerji, bir y›la yak›n zamand›r sürdürülen görüflmeler
sonucu bünyemize kat›ld›.
Bu yat›r›m ile ayn› zamanda

haz›r bir pazar da elde edilmifl oldu. Türk Edison Enerji’nin en büyük müflterileri Pirelli Lastikleri ve Çelikord fiirketleridir; her iki iflletmenin
enerji ihtiyac› Edison’dan direkt ba¤lant› ile sa¤lan›yor.
Yeni yönetim, Türk Edison’un verimlili¤ini ve müflteri memnuniyetini art›rmak
amac›yla zaman yitirmeksizin
çal›flmalar›na bafllad›. Amaç,
k›sa sürede kapasite art›fl›
gerçeklefltirerek müflteri portföyünü artt›rmak ve çeflitlendirmek.
Entek Elektrik Üretimi yukar›da belirtilen çerçevede yat›r›mlar›na devam edecek.

‹talya’n›n Enerji Devi
As›l faaliyet alan› enerji sektörü olan ‹talyan Edison
SpA., bu alanda ‹talya’n›n
önde gelen flirketlerinden biri. Merkezi Milano’da olan
Edison, hisselerinin yüzde
91.457’sini elinde tutan Italenergia taraf›ndan kontrol
ediliyor. Italenergia’n›n da
hisselerinin yüzde 38.6’s›n›
Fiat Grubu, yüzde 20’sini
Carlo Tassara, yüzde 18’ini
Elicricite de France, yüzde
9.5’ini Banca di Roma, yüzde 7.8’ini Nuova Holding
San Paolo Imi ve yüzde
6’s›n› da Intesa BCI’n›n elinde bulunduruyor.

ENERJ‹
IPRA’n›n Büyük Ödülü Aygaz’›n
Aygaz “Dikkatli Çocuk Kampanyas›” IPRA Golden World Awards’da
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alan›nda büyük ödülün sahibi oldu
Hedef 200 Bin Çocuk

Aygaz ve “Dikkatli Çocuk Kampanyas›” proje sorumlusu Leo PR yetkilileri,
“2003 Golden World Awards”da kazand›klar› mükemmellik ödülünü bir Türk
baflkandan, Ceyda Aydede’den almalar›n›n özel bir önem taflad›¤›n› söylediler.

Aygaz “Dikkatli Çocuk Kazalara Karfl› Bilinçlendirme Kampanyas›”, IPRA (Uluslararas›
Halkla ‹liflkiler Derne¤i) taraf›ndan düzenlenen “2003 Golden World Awards”da kurumsal sosyal sorumluluk katego-

risinde mükemmellik ödülünü
ald›. Proje sorumlulu¤unu Leo
PR’›n üstlendi¤i “Dikkatli Çocuk Kampanyas›”, dünyadan
toplam 219 halkla iliflkiler projesi ile yar›flt› ve kendi kategorisinin galibi oldu.

New York’ta düzenlenen törene kat›lan Aygaz ve Leo PR
yetkilileri,
sektörün
en
önemli ödülünü almaktan
gurur duyduklar›n› belirttiler.
Ayr›ca, uluslararas› arenada
verilen bu ödülü bir Türk
baflkandan, Ceyda Aydede’den almalar›n›n da kendileri için özel bir önem tafl›d›¤›n› eklediler. 2002 y›l›n›n
Nisan ay›nda bafllat›lan “Dikkatli Çocuk Kazalara Karfl›
Bilinçlendirme Kampanyas›”
kapsam›nda 37 il, 123 ilçe ve
336 okul ziyaret edildi, toplam 152 bin 850 çocu¤a e¤itim verildi. 2004 y›l›nda da
devam edecek olan proje ile
y›l sonuna kadar toplam 200
bin çocu¤a ulafl›lmas› hedef-

leniyor. Kampanya, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar› yang›n, deprem, trafik, ilkyard›m, ev kazalar› konular›nda
bilinçlendirmeyi ve bilgilendirmeyi hedefliyor. Aygaz
Dikkatli Çocuk Ekipleri, e¤itimleri e¤lenceli bir ortamda,
k›sa seminerler fleklinde veriyorlar.
E¤itimden sonra “Dikkatli
Çocuk Sertifikas›” alan çocuklar kampanyan›n özel karakteri “Aycan” ile interaktif
bir oyun oynayarak ö¤rendiklerini pekifltirme f›rsat›
buluyorlar. Ö¤renciler semineri takiben e¤itim konular›n›n e¤lenceli ve interaktif bir
ortamda pekifltirildi¤i tiyatro
oyununu ücretsiz olarak izleyebiliyorlar.

Aygaz’dan Irak’a ‹hracat Ata¤›
Irak’a LPG ihracat›n› art›ran
Aygaz, karayolunun yan› s›ra
demiryolu tafl›mac›l›¤›n› da
2004 y›l›n›n Ocak ay›ndan itibaren devreye soktu. Irak’a
yap›lan LPG ihracat›nda
önemli bir yere sahip olan
Aygaz, TCDD Dörtyol (Hatay) istasyonundaki kendi iltisak hatt›ndan Irak’a LPG
(s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›) tafl›maya bafllad›.
Karayolunun yan› s›ra dört
gemisi ile Türkiye’nin ilk gemi filosuna sahip olan Aygaz,
demiryolu tafl›mac›l›¤› ile
LPG ikmalinde lider konumunu gittikçe güçlendiriyor.
Alman VTG flirketinden kira-

lad›¤› 20 vagon ile LPG tafl›yan Aygaz, Irak’a savafltan
bu yana sat›lan 355 bin ton
LPG’nin yaklafl›k 230 bin tonunu ihraç etti.
Vagonlar›n Irak’a ulaflmas› üç
buçuk gün sürerken, yükleme, gidifl, boflaltma ve dönüfl
ifllemleri toplam 10 günü buluyor.

Her Ülkenin
Kendi Lokomotifi
Güzergâh› Dörtyol-Nusaybin
(Türkiye-Suriye s›n›r›)-El Yaroubieh (Irak-Suriye s›n›r›)Musul olan demiryolu hatt›nda ilerleyen vagonlar›, her
ülkenin kendi lokomotifi ta-

fl›yor. ‹lk demiryolu sevk›yat›n› baflar›yla tamamlayan
Aygaz k›sa bir süre içerisinde
Ba¤dat’a kadar LPG tafl›may›
planl›yor. Aygaz, öncelikli

olarak Balkan ülkeleri olmak
üzere, di¤er komflu ülkelere
de benzer flekilde ihracat yap›lmas› için çal›flmalar›na devam ediyor.

TÜKET‹M ve TUR‹ZM
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Tat G›da Grubu’ndan E¤itim Çal›flmas›
Tat G›da Grubu; markalar›n›n pazarlama ekipleri, reklam ve PR ajanslar› ve Migros, Divan pazarlama temsilcilerinin kat›l›m›yla keyifli bir
workshop düzenledi.
Koç Holding G›da, Perakende
ve Turizm Grup Baflkan› Hasan Y›lmaz’›n, ifl hayat› ve
akademik kariyeri boyunca
elde etti¤i pazarlama deneyimlerini de aktard›¤› workshop, Rahmi M. Koç Müzesi
Toplant› Salonu’nda gerçekleflti.
Bütünleflik pazarlama iletifliminin marka aç›s›ndan önemi, kullan›lan yöntemler ve
Tat G›da Grubu markalar›n›n
yenilenme sürecinde ajanslar›n ekip içinde yürüttükleri
çal›flmalar workshop’›n gündemini oluflturdu. Grup Baflkan› Hasan Y›lmaz, böyle bir
toplant›n›n gerçekleflmesin-

den duydu¤u heyecan› dile
getirerek bafllad›¤› konuflmas›nda, marka yönetiminin ne
denli önemli ve zor bir görev
oldu¤unu anlatarak, bir mar-

kan›n hizmet ald›¤› tüm ajanslarla bir araya gelip iletiflim
planlama sürecini interaktif
bir biçimde yürütmesinin gereklili¤ini söyledi.

Tat G›da Grubu’nun düzenledi¤i e¤itim çal›flmas›, pazarlama dünyas›n›n
uzman isimlerinden Sinan Yaman’›n yönetiminde gerçeklefltirildi.

Sek ve Maret “Winter Fest”te
Geçti¤imiz günlerde Uluda¤’da düzenlenen “Winter
Fest”in Üniversite Haftas›’nda
e¤lenceli etkinlikler düzenleyen Sek ve Maret, ürünleriyle de kar keyfine lezzet katt›.
Sek ve Maret, “Winter Fest”te
üç gün “Maça Maç” slogan›yla özel bir turnuva düzenledi.
150 m2’lik bir alanda ve befler
kiflilik iki grubun kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen lang›rt tunuvas› hem üniversite gençli¤inden, hem de hafta sonu
için Uluda¤’› seçenlerden yo¤un ilgi gördü. Etkinli¤in ilk
günü Uluda¤’da tatil geçirmeye gelenler düflünülerek,
halktan ve gençlerden oluflan karma bir turnuva yap›ld›. Etkinli¤in ikinci gününde

Üniversiteleraras› Maret Turnuvas›, üçüncü gününde de
Üniversiteleraras› Sek Turnuvas› gerçeklefltirildi. Günün
flampiyonlar›na ise Sek ve
Maret ürün paketleri hediye
edildi. Müzikle bafllayan, çeflitli animasyonlarla devam

eden etkinlikte Sek ve Maret
ürünleri e¤lenceye lezzet
katt›. Etkinlik süresince Maret salam, sucuk, sosis ile
karda mangal keyfini ç›karan
gençler, Sek Haz›r Salep ile
de kar so¤u¤unda içlerini
›s›tt›lar.

Pazarlama dünyas›n›n uzman
isimlerinden Sinan Yaman’›n
yönetiminde gerçekleflen e¤itimde öncelikle; marka yönetimi, ajansa ve yarat›c› ekibe
verilecek briefin önemi, bu
briefin nas›l yarat›c› ve yenilikçi hale getirilebilece¤i konular› ele al›nd›. Sinan Yaman’›n çal›flmas›n›n ard›ndan
Tat G›da Grubu’nun reklam
ajans›
Medina
Turgul
DDB’nin müflteri iliflkileri direktörü Yasemin Kiremitçi
de “‹yi Brief Nas›l Olur?” konusunda küçük bir sunum
gerçeklefltirdi.
Son bölümde ise, “‹yi bir reklamda bulunmas› gereken
özellikler nelerdir, reklamlar
nas›l de¤erlendirilmelidir?”
bafll›kl› konular ele al›nd›.
Kat›l›mc›lar dört gruba ayr›larak, seçilmifl baz› reklamlar›
izledi ve de¤erlendirme yapt›.

Sek Salep
Üçüncü
K›flta da
Bizlerle
Türkiye’nin ilk haz›r salebi
olan Sek Salep, üçüncü
k›fl›n› tüketiciyle birlikte
kutluyor. Uluda¤’da
gençlere tan›t›lan Sek Haz›r
Salep, geçti¤imiz günlerde
de sinema salonlar›nda
gerçeklefltirilen
“tad›ml›klar”la da
sinemaseverlerle bulufltu.
Sek Haz›r Salep,
önümüzdeki günlerde de
farkl› etkniliklerle
tüketicisiyle buluflmaya
devam edecek.

TÜKET‹M ve TUR‹ZM
Koçtafl, Do¤an›n 26 Bin Rengini Evinize Getiriyor
‹nsanlar yaflad›¤› mekân›
farkl›laflt›rmak, güzel bir hale
sokmak, özellikle evlerini,
odalar›n› istedikleri renge
boyayarak yaflad›klar› yeri
dekore etmek konusunda
daha özgür davranarak hayallerindeki mekânlar› yaratma konusunda daha cesur.
Özellikle son y›llarda yaflam›m›zda önemli bir yer tutan
Uzakdo¤u felsefesini ve
renklerin insanlar üzerindeki
etkilerini dikkate alarak yaflad›¤›m›z mekân›n rengine karar veriyoruz. Art›k çok iyi
biliniyor ki renkler ruh durumumuzu ve yarat›c›l›¤›m›z›
etkileyecek güce sahip.
Örne¤in k›rm›z› duygular›
atefllerken, sar› zihinsel ve fiziksel olarak kifliye pozitif
enerji veriyor. Yeflil do¤ay› ve
tazeli¤i simgeliyor ve insan›
rahatlat›yor.
Mavi denizin, gökyüzünün,
suyun, sonsuzlu¤un rengi; insana huzurun yan› s›ra ferah-

l›k, serinlik hissi veriyor.
Koçtafl farkl› markal› boyalar›n yan› s›ra Koçtafl Colors’›
da sat›fla sunuyor. Koçtafl Colors, iç cephede plastik, saten, ya¤l› boyan›n yan› s›ra,
d›fl cephe boyalar›, tavan boyas›, ahflap boyas› ve tiner
astar gibi yan ürünleri ile boyada genifl bir çeflide sahip.
Y›llard›r kullan›lan tüm evlerde sa¤l›kl›, kaliteli ve renkli
bir yaflam sa¤layan Koçtafl

Colors, Koçtafl kalitesi ve güvencesiyle müflterilere sunuluyor. Koçtafl Colors ürünleri
sadece ‹stanbul Kartal, ‹zmir Bornova ve Balçova,
Antalya ve Bodrum’daki
Koçtafl marketlerinde sat›l›yor. E¤er vaktiniz k›s›tl›ysa
Koçtafl’›n 1 y›l garantili usta
servisi hizmetinden de faydalanarak %100 Koçtafl garantisinde ve uygun fiyatlarla evinizi boyatabilirsiniz.

Divan Lokantas›’nda

‹zmir’e Yeni

Lezzet Noktas›
12. Divan Pub, ‹zmir
Balçova’da MMM Migros’un
içinde kap›lar›n› açt›. Yeni
aç›lan ‹zmir Balçova Divan
Pub, 80 kiflilik oturma
kapasitesi ve 130 metrekarelik
alan›yla al›fl›lan Divan
lezzetlerini sunuyor. MMM
Migros’un içinde yer alan,
d›flar›ya da cepheli olan ‹zmir
Balçova Divan Pub’da, di¤er
tüm Divan Pub’lardaki mönü
uygulan›yor. ‹zmir Balçova
Divan Pub’da, Divan
Pastanesi ve Divan F›r›n
ürünleri de yer al›yor.

“fiefin Kaçamaklar›”
Divan Lokantas› ana mönüsünde her ay de¤iflen “fiefin
Kaçamaklar›” adl› mönüde bu
ay, doyurucu ama bir o kadar
da hafif, birbirinden lezzetli
‹talyan mutfa¤›ndan tatlar yer
al›yor. Ö¤lenleri 12.00-15.00
ve akflamlar› da 19.00-24.00
saatleri aras›nda aç›k olan Divan Lokantas›’n›n “fiefin Kaçamaklar›” mönüsünün lezzetlerinden kimi örnekler
flunlar: Akdeniz yeflillikleri ve
balsamik sos ile “Beef Carpaccio”, “Pomodore” sos ile
sebzeli lazanya, yufkaya sar›l›

mantar çeflitlemeleri, körpe
rezene ile deniz levre¤i, ricotta peyniri ile doldurulmufl piliç gö¤sü, vanilya ve çikolata
sos eflli¤inde kestaneli ve cevizli “panna cotta”.

sektšrel

Hizmette Kalite Ödülü Talya
Antalya Talya Oteli, kalite,
liderlik, teknoloji ve yenilik
konular›nda göstermifl oldu¤u kalite standartlar›na uygunluk sebebiyle “2004 Y›l›
Kalite Ödülü”ne lay›k görülerek “Platin Ödülü” kazand›.
Madrid’de yap›lan ödül töreninde, Talya Oteli ad›na ödülü Sat›fl Müdürü Gökçe Kesikçiler ald›. Her y›l dünyan›n de¤iflik ülkelerinde organize edilen “Business Initiatives Directions-qc100 Kalite
Ödülü”nde bu y›l Fas’tan Ramada Oteli, Tunus’tan Hamamed Sheraton gibi uluslararas› otel zincirleri ve acenteler
ödüllendirildi.

qc100 Kriterleri
Dünyan›n dört bir yan›ndan
büyükelçilik ve konsolosluklar, ticaret ve sanayi odalar›,
uluslararas› acente ve flirket
yöneticileri ve sahipleri, “Bu-

siness Initiatives Directions”
ad›na yapt›klar› gözlem ve
görüfllerini y›l içerisinde kurulufla bildiriyorlar. Bu kriterler göz önüne al›narak flirketlerin qc100 kalite standartlar›na uygunluklar› konusunda
onay verdikleri flirket, acente, otel ve üniversite gibi kurulufllara y›lda birkez olmak
üzere qc100 ödülü Avrupa’n›n de¤iflik baflkentlerinde
törenle veriliyor.

Oteli’nin

• Kalite, karar verme aflamas›nda tak›m çal›flmas›n›n ve
kat›l›m›n desteklenmesidir.
• Kalite, müflterilerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve memnuniyetlerinin sa¤lanmas›d›r.
• Kalite, hem teknolojik,
hem ekonomik aç›dan çevreye duyarl› ve çevre bilincini
gelifltirecek insan kaynaklari
modelleri yaratmakt›r.

• Kalite, insan kaynaklar› yönetimini maksimum potansiyelle uygulamakt›r.
• Kalite, çal›flanlar›n ve tak›m
arkadafllar›n›n, iflin en yüksek kârl›l›k ve verim getirecek bölümlerine konsantre
olmalar› ve böylece olabilecek en iyi sonuçlar› almalar›
için gerekli fark›ndal›¤›n yarat›lmas›d›r.

Ödülü Destekleyen
Kalite Standartlar›
Talya Oteli’nin ödüle lay›k
görülmesini destekleyen kriterler flu flekilde s›ralanabilir:
• Kalite, müflteri tatmininin
ve olumlu ifl hedeflerinin bir
sonucudur.
• Kalite, flirketin “qc100” kalite modeline uygunlu¤unun
ve uygulanabilirli¤inin sa¤lanmas›d›r.

OTOMOT‹V

Madrid’de düzenlenen törende “Business Initiatives Directions-qc100
Kalite Ödülü”nü Talya Oteli Sat›fl Müdürü Gökçe Kesikçiler ald›.

Beldeyama Yetkili Sat›c›lar› Bir Arada
2. Beldeyama Yetkili Sat›c›lar Toplant›s› 19-21 fiubat
2004 tarihleri aras›nda Antalya, Kemer/Kirifl, Limra Otelde yap›ld›. Setur taraf›ndan
baflar›l› flekilde organize edilen toplant›ya Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen 392
adet motosiklet, moped, bisiklet ve güç ürünleri yetkili
sat›c›lar› kat›ld›.
Toplant› 20 fiubat, Cuma günü Koç Holding Di¤er Otomotiv Grup Baflkan› ve Beldeyama Yönetim Kurulu
Baflkan› Selçuk Gezdur’un

konuflmas›yla aç›ld›. Gezdur
konuflmas›nda öncelikle ekonomideki son geliflmeleri de-

¤erlendirdi ve sonras›nda
Türkiye iki tekerlekli araç
pazar›ndaki büyük potansi-

Selçuk
Gezdur

yele dikkat çekti. Yamaha
Motor Avrupa Baflkan Yard›mc›s› Mr. T. Ohsugi ise
konuflmas›nda Avrupa motosiklet pazar›ndaki en son geliflmeleri aktard›. Daha sonra
kürsüye gelen Beldeyama
Genel Müdürü Hayri Erce
ise Beldeyama’n›n iki tekerlekli motorlu araçlar pazar›ndaki liderli¤ini vurgulayarak
özellikle son dönemdeki h›zl› ç›k›fl›n› bir kez daha hat›rlatt›ktan sonra önümüzdeki
y›llardaki vizyon ve hedeflerini aktard›.

OTOMOT‹V
Ford Otosan 2003 Baflkanl›k

Ödülleri Sahiplerini Buldu
Müflteri memnuniyeti aç›s›ndan en iyi hizmeti veren, sat›fl ve sat›fl sonras› performans› ile di¤er yetkili sat›c›lara örnek
olan bayileri ödüllendirmeye yönelik,
Ford Avrupa’n›n en önemli prestij ödüllerinden biri olan “Baflkanl›k Ödülü”nü
Türkiye’de kazananlar belli oldu. Buna
göre Do¤anlar Otomotiv birinci, Mehmet Bilal ve Ortaklar› ikinci ve fiahsuvaro¤lu Otomotiv de üçüncü oldu.
Farkl› kriterler ve puanlamalara göre yap›lan de¤erlendirmede dereceye giren Ford

Otosan yetkili sat›c›lar›, Ford Avrupa’n›n
verdi¤i büyük ödüle de aday oldular.
“Baflkanl›k Ödülü” için 2003 y›l› de¤erlendirmesi toplam 100 puan üzerinden yap›l›yor. De¤erlendirmenin 60 puanl›k bölümünü müflteri memnuniyeti oluflturuyor.

Bayilerde Aranan Önflartlar
Ödül almaya hak kazanan bayilerde kimi önflartlar da aran›yor. Buna göre ödül
alan yetkili sat›c›lar›n 2003 y›l› de¤erlendirme süresi boyunca 3S Ford bayii ola-

rak faaliyet göstermifl olmas› gerekiyor.
MBA sat›fl geri dönüfl oran› ile ilgili olarak getirilen kriterler de flunlar:
• Bir y›ll›k otomobil perakende sat›fl
adedi 80 ve alt›nda olan yetkili sat›c›lar›n
geri dönüfl oran› %30 veya daha yüksek
olmas› (Geri dönen müflteri yan›t› adedi
10’un alt›nda olamaz.)
• Bir y›ll›k otomobil perakende sat›fl
adedi 80 ve üzerinde olan yetkili sat›c›lar›n geri dönüfl adedi 25 veya daha yüksek olmas›.

Do¤anlar Otomotiv

Mehmet Bilal ve Ortaklar›

“Prensipler Olmazsa
Baflar› Hayal”

“Ödülü Müflteri
“Do¤ru Zamanda
Memnuniyeti Getirdi” Do¤ru Hizmet”

Do¤anlar
Otomotiv
Yönetim
Kurulu
Baflkan› U¤ur
Do¤aner
(solda) ve
Genel
Müdür Erol
Do¤aner.

“Baflkanl›k Ödülü”nde birinci s›ray› elde
eden Do¤anlar Otomotiv 1975 y›l›ndan
bu yana hizmet veriyor. 1983’ten bu yana da Ford Otosan bayii olan Do¤anlar
Otomotiv’in Yönetim Kurulu Baflkan›
U¤ur Do¤aner ve Genel Müdürü Erol
Do¤aner ile görüfltük. Baflar›n›n alt›nda
ticari prensiplerin yatt›¤›n› söyleyen Do¤aner kardefller, flunlar› söylediler: “Her
y›l›n bafl›nda kendimize bir hedef belirleriz ve bu hedefin gerçekleflmesi için de
neler yap›lmas› gerekti¤ini, çal›flanlar›m›zla, ekibimizle paylafl›r›z. Baflar›ya
ulaflmak için çal›flanlar›m›z›n mutlaka
e¤itimli olmas›, flirket içerisinde bir e¤itim sistemi oluflmas› gerekiyor. Bu ödülü
kazanmam›zda flirketimizin vardiyal›
bekçisinden tutun da serviste ve servis
sonras› hizmetlerde çal›flan arkadafllar›m›z›n, Ford Otosan’da çal›flan tüm mühendislerin, iflçilerin pay› var.”

“Baflkanl›k Ödülü”nde ikinci s›ray›
alan Mehmet Bilal ve Ortaklar› Limited
fiirketi 1973 y›l›ndan bu yana Ford
yetkili sat›c›s› olarak hizmet veriyor.
Firma yetkilisi ‹smail Güler, müflteri
memnuniyeti odakl› sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerin yaratt›¤› müflteri mutlulu¤undan dolay› bu ödülü ald›klar›n› belirtti. Güler flunlar› söyledi: “Günümüzde en önemli fley müflteri mutlulu¤u. Müflteri mutlulu¤unu yakalayamad›ktan sonra baflar› gelmiyor.
Öncelikle velinimetimiz olan müflterilerimizi mutlu etmeye odaklanmak
zorunday›z. Personelimize bu konuda
e¤itimler ald›r›yoruz, kendimiz de o
do¤rultuda bilinçleniyoruz ve müflteri
mutlulu¤una odakl› bir flekilde devam
ediyoruz, onun karfl›l›¤›nda da baflar›
geliyor. Müflteri memnuniyeti ile ilgili
önemli standartlar›m›z var.”

‹smail Güler

fiahsuvaro¤lu Otomotiv

Üç kuflakt›r Erzurum’da hizmet veren
fiahsuvaro¤lu Otomotiv, “Baflkanl›k
Ödülü”nde üçüncü s›rada yer ald›.
1983’ten bu yana Ford bayii olarak hizmet veren fiahsuvaro¤lu Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›
Murat fiahsuvaro¤lu,
1998’den bu yana kaç›rd›klar› ödülü bu y›l kazanman›n mutluluk verici oldu¤unu belirtti ve
flunlar› söyledi: “Bu sene Chairman’s Award’›
ekip ruhu ile ald›k. ‹nsanlar›n fikirleri, yetki
almalar›, sorumlulu¤u
paylaflmalar›, sat›fllar›n Murat
fiahsuvaro¤lu:
hedefi tutmas› için ellerinden geleni yapmalar› baflar›n›n yakalanmas›nda son derece etkili. Sat›fl
sonras› hizmetlerde de iddial›y›z. Müflteri memnuniyetini sa¤lamak, müflteriyi devaml› mutlu etmek de¤il, müflteriye do¤ru servisi, do¤ru hizmeti, do¤ru
zamanda vermek demektir. Müflteri
mutlulu¤u, müflterinin cebine para
koymak de¤ildir. Müflterinin mutlulu¤u, ona verdi¤iniz hizmetin do¤rulu¤u,
güvenilirli¤i ile ilgilidir.”

sektšrel
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Sultanlar,
Pamukkale
Turizm’in
Hizmetinde
Pamukkale Turizm, filosuna kataca¤› yeni araçlarda
tercihini Otokar Sultan midibüslerinden yana kulland›. Otokar taraf›ndan teslim
edilen 8 adet 145S klimal›
Sultan Midibüs, Pamukkale
Turizm’in Denizli ile Mu¤la,
Bodrum, Marmaris ve Isparta aras›nda yapaca¤› seferlerde hizmet verecek. Denizli çevresindeki seferlerinde Sultanlar› kullanmay› ter-

cih eden Pamukkale Turizm; yak›t tasarrufu, özellikle güçlü motorunun performans›, iç hacminin geniflli¤i
ve konforu nedeniyle Sultan
midibüsleri seçti.
Teslimat› yapan Otokar bayi Meydan Otomotiv’in sahibi Veysel Meydan, “Sultan midibüslerimizin Pamukkale Turizm bünyesinde tercih edilmesi son derece sevindirici. Midibüsleri-

miz sayesinde Pamukkale
Turizm’in yolcular›, Ege yollar›nda sultan keyfi yaflayacaklar.” derken, devam edecek sat›fllar ile Sultan’lar›n
yollarda daha s›k görülece¤ini belirtti.
Rahat koltuklar›, genifl iç
hacmi ve güçlü iç ayd›nlatmalar›yla dikkat çeken Sultan S serisi, yolcular›n her
flart alt›nda rahat bir yolculuk geçirmesi için tasarland›.

Oltafl’a Önemli Ziyaret
duklar› bir toplant›ya kat›ld›.
Geçti¤imiz günlerde ContiWennemer, Continental olanental AG’nin Yönetim Kururak, Türkiye’ye hem kendi
lu Baflkan› Manfred Wennepotansiyeli, hem de di¤er ülmer Oltafl’a özel bir ziyaret
kelere ç›k›fl yolu olarak farkl›
yapt›. 11 fiubat gecesi ‹stanbir aç›dan bakt›¤›n› belirtti ve
bul’a gelen Wennemer, yo¤un
flöyle dedi: “Türkiye, Contikar ya¤›fl›na karfl›n önemli tenental AG için önemli bir ülmaslarda bulundu.
ke. Son dönemlerdeki at›l›mWennemer, Oltafl flirket merlar› ve baflar›lar› Continentalkezinde Yan Sanayi ve Di¤er
Oltafl iflbirli¤inin ne kadar
Otomotiv fiirketleri Grubu
do¤ru bir ad›m oldu¤unu da
Baflkan› Selçuk Gezdur, Congösteriyor. Bundan
tinental Otomobil Las(Soldan sa¤a):
sonraki hedefimiz, bir
tikleri Avrupa Bölgesi
Okan Tamer,
ve Özel Markalar Mü- Jacques Humblet, kaç y›l içinde pazarda
dürü Jacques Humbt- Cihat ‹lkbaflaran, %10’un üzerinde pay
alarak 1 milyon adet
le ve Oltafl Genel Mü- Selçuk Gezdur,
Manfred
lastik sat›fl›n› sa¤ladürü Cihat ‹lkbafla- Wennemer ve
mak olmal›d›r.”
ran’›n haz›r bulun- Savafl Özkan.

Birmot’la
Sa¤l›kl› ve
Kazas›z
Günler

Birmot ‹zmir
Temsilcili¤i, ‹zmir ‹l
Trafik Müdürlü¤ü’nün
kazalar› önlemek
amac›yla düzenledi¤i,
“Trafik E¤itim
Haftas›”na sponsor
oldu. Kampanya
çerçevesinde üzerinde
trafik kazalar›n› önleme
amac›yla birçok mesaj
içeren pankartlar,
Birmot sponsorlu¤unda,
‹zmir’in en ifllek 27
noktas›na as›ld›.

Koç.net
Karasal Veri
‹letiflim
Lisans›n›
Ald›
Koç.net, karasal veri
iletiflim lisans› ald›. Koç.net,
1998 y›l›ndan beri
Türkiye’nin en büyük
alternatif telekom operatörü
olma yolunda çal›flmalar›n›
sürdürüyor. fiirketin ald›¤›
bu lisans, servis sa¤lay›c›
firmalar›n karasal hatlar
üzerinden iletiflim hizmetleri
vermelerine hak sa¤l›yor.
Lisans› alan Koç.net, ses
lisanslar›n›n verilmeye
bafllanmas›n›n ard›ndan,
hizmet portföyüne ses
hizmetlerini de ekleyerek
müflterilerine kaliteli ve
katma de¤erli hizmetler
sunmaya devam edecek.

Yeni ‹fl Alanlar›
Koç.net taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, flirketin
Türkiye’deki karasal veri
iletiflim pazar›nda müflteri
memnuniyetini en yüksek
düzeyde tutmay› hedefledi¤i
vurguland›. Aç›klamada,
liberalizasyon ile yeni
operatörler ve hizmet
sunucular›n›n yarataca¤›
yeni ifl alanlar› ve
istihdam›n, ekonomiye
olumlu katk› sa¤layaca¤›
kaydedildi.

E⁄‹T‹M
Van Koç ‹lkö¤retim
Okulu’ndan
“Anneler Toplant›s›”

1999 y›l›nda e¤itim ö¤retime
bafllayan ve Van’da sürekli
olarak ilkleri gerçeklefltiren
Van Koç ‹lkö¤retim Okulu, iki projeye daha imza att›. Her ay düzenlenen toplant›lar, farkl› konularda uzmanlarla anneleri bir araya
getiriyor. Van Valisi Hikmet
Tan’›n yan› s›ra sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, e¤itim uzmanlar›, doktor ve
sa¤l›k mensuplar›, rehberlik
uzmanlar›, psikologlar ve
bas›n mensuplar›n›n da kat›ld›¤› toplant›lar veliler taraf›ndan ilgiyle karfl›land›.

Gümüflün Büyülü Dünyas›
Vehbi Koç ve Ankara
Araflt›rmalar› Merkezi’nin
(VEKAM) Ankara ‹l ve ‹lçeleri El Sanatlar› Sergileri’nin
birincisi olan ve Beypazar› Belediyesi ile ortaklafla haz›rlanan “Gümüflün Büyülü Dünyas›:
Beypazar› Telkâri Sanat›” sergisi aç›ld›.
Telkâri, gümüfl ve alt›n tellerini istenen
flekle göre kesip k›v›rarak birbirlerine lehimlemek suretiyle oluflturulan motiflerle yap›lan
bir süsleme tekni¤i.

Okuma Yazma
Seferberli¤i

5000 Y›ll›k Bir Sanat

Van Koç ‹lkö¤retim Okulu
taraf›ndan uygulamaya konan ikinci proje ise ö¤renci
velilerine okuma yazmay›
ö¤retmek amac›yla hayata
geçirildi. Çal›flmalar sonunda
228 ö¤renci velisinin okuma
yazma bilmedi¤ini gören
Van Koç ‹lkö¤retim Okulu
yöneticileri, hafta sonlar› düzenledikleri okuma yazma
kursu ile halen 147 veliye
okuma yazman›n yan› s›ra
çeflitli bilgi ve becerileri de
içeren bir e¤itim veriyorlar.

Arkeolojik kaz›lardan elde
edilen eserlere göre telkâri
tekni¤inin M.Ö. 3000 y›l›ndan beri Mezopotamya’da,
M.Ö. 2500’den bu yana da
Anadolu’da kullan›ld›¤› anlafl›l›yor. Telkârinin merkezinin 12. yüzy›lda Musul oldu¤u, sanat›n Musul’dan Suriye’ye, oradan da Anadolu’ya geçti¤i ileri sürülüyor.
15. yüzy›ldan bu yana ise
Türkler aras›nda da telkâri
yap›ld›¤› ve özellikle Güneydo¤u Anadolu’da çok gelifl-

mifl oldu¤u biliniyor. VEKAM ile Beypazar› Belediyesi taraf›ndan ortaklafla gerçeklefltirilen sergide; Beypazar›’n›n geçmifli, eskilere dayanan zarif telkâri ürünleri,
üretimde kullan›lan aletler
ve yap›m tekniklerini aç›klayan resimler ile Beypazar›
foto¤raflar› bir arada sunuluyor. Sergi, 6-26 Mart tarihleri
aras›nda aç›k olacak.

Koç Üniversitesi’nde Bahar Konserleri
Koç Üniversitesi, 10. kurulufl
y›ldönümü olan 2004’te, bahar dönemini sanatla dolu
geçiriyor. Sevgi Gönül Oditoryumu, bahar aylar›nda
pek çok etkinli¤e ev sahipli¤i
yapacak. Bahar dönemi 10. y›l
konserler serisi, 8 Mart Kad›nlar Günü konseriyle bafll›yor.
Halen e¤itimlerini sürdüren
iki küçük piyanist Polen Gezmifl ve fieyda Köprülü ayr›

ayr› parçalar seslendirecek;
konserin devam›nda da Evren Kutlay ve Zeynep Yurdakul solo ve dört el piyano
eserleri sunacaklar. 16 Mart’taki Avusturyal› piyanistler Youna Park ve Ulrich Hofmayer’in, Mart sonunda klasik
müzik ve caz› birlefltiren
The Hybrid Project
konseri izlenebilir. Nisan ay›n-

da ise Türkiye’nin ilk sanat
ö¤retmenlerinden Belk›s Özbek ile fliir, piyes, piyano resitali ve defileden oluflan farkl›
bir program sergilenecek. 7
Nisan’da ise genç piyanist
Beyza Yazgan’›n
resitali izlenebilir.
Babas› da Tofafl’ta
görev yapan Beyza
Yazgan, Koç Holding E¤itim Baflar›

arma¤an›na hak kazananlardan biri. 12 Nisan’da flef Cem
Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestras›, 10 ve
11 May›s akflamlar›nda MSÜ
Modern Dans Toplulu¤u izlenebilir. Dönemin son konseri ise 24 May›s akflam›. Dünyaca ünlü çellist Marcio Carneiro’ya piyanist fievki Karayel ve kemanist Atilla Aldemir efllik ediyor.
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Bursa ‹çin

Dev Bir Proje
insan kaynaklar›

Koç Toplulu¤u bünyesinde oluflturulan “En Baflar›l› Koçlular Ödül
Sistemi”nde ödül kazanan projeleri geçti¤imiz ay tan›tmaya bafllam›flt›k.
Bu ay tan›taca¤›m›z proje, Giriflim fiampiyonlar› Kategorisi’nde ödül
kazanan “Bursaray Projesi”

E

En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde,
“Giriflim fiampiyonlar›” kategorisinde
ödülü “Bursaray Projesi” ile Otoyol Pazarlama’dan Mehmet Bayraktepe kazand›. Bursa’da 355 adet midibüs sat›fl›n›n gerçeklefltirilmesiyle beraber uzun
vadede sat›fl ve sat›fl sonras› getirisi sa¤lanan proje ile ilgili Mehmet Bayraktepe
ile konufltuk.
Bize kendinizden bahseder misiniz?
1955 y›l›nda Bursa’da do¤dum. Bursa
‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisi’nden
1977 y›l›nda mezun oldum. Yüksek lisans›m› da ayn› okulda Mali Bilimler
dal›nda yapt›m. ‹fl hayat›ma 1982 y›l›nda Bursa’da Koç Toplulu¤u Bölge Pazarlama flirketler›nden Bursa
Oto’da Ünite Sat›fl Memuru
grubundaki sat›c›l›k mesleMehmet Bayraktepe:
olarak bafllad›m. Görevime
¤ini, her ne kadar profesyo“Giriflim
fiampiyonlar›”
1984 y›l›ndan sonra Ünite ve
nel yönetici olarak devam
kategorisinde ödül
Zirai Aletler Sat›fl Müdürü
ettiriyorsam da, müflterilekazand›¤› “Bursaray
olarak devam ett›m. 1998 y›rimle olan iliflkiler, sat›fl ve
Projesi”nin
l›nda Pazarlama Müdürü olba¤lant› çal›flmalar›m› amamaceras›n› anlatt›.
dum. 2001 y›l›nda itibaren
tör bir düflünceyle sürdürüOtoyol Pazarlama’da Bursa
yorum. Zira bu çal›flma
Bölge Müdürü olarak çal›fl›yorum. Bir
temposu benim için bir yaflam biçimi
baflka deyiflle, 1982 y›l›ndan bugüne
oldu. Yaflam›mda seyahat etmek önemkadar Bursa Bölgesi ticari araçlar piyali yer tutuyor. Çünkü seyahat etmeyi
sas›nda aktif sat›c› olarak çal›flmaktacok seviyorum. Sat›c›l›k mesle¤inde de
y›m. Otomotiv alan›nda ve ticari araç
seyahat önemli yer tutuyor.
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Projeden bahseder misiniz? Böyle bir projeyi oluflturmak nas›l akl›n›za geldi?
Projenin bafllang›c› 2001 y›l›na denk geliyor. Bursa Büyükflehir Belediyesi flehrin trafik sorununun çözümü ve flehir
merkezi ile bat›s› aras›nda kalan bölgede ulafl›m› çözmek için “Metro Projesi”
bafllatm›flt›. Proje bafllang›c›nda böyle
bir yat›r›m› tüm Bursal›lar hayal ediyorlard›. Ancak gerçekleflecek miydi acaba? Belli bir sürenin sonunda yat›r›m
bafllam›flt› bile. Yaklafl›k 20 km’lik bir
hat flehrin bat›s›na kadar uzanacak. Bu

Projenin Otoyol Pazarlama’ya olan katk›lar› neler olacakt›?
Asl›nda bu projenin flirketime sa¤layaca¤› katk› sadece sat›fl ile s›n›rl› de¤ildi.
Projenin, markam ad›na sat›fl sonras›
getirileri çok daha önemliydi.
Proje son derece heyecan vericiydi.
Konuyu flirket yöneticileri ile paylaflt›m.
Böylece bu ifle uygun Otoyol Iveco
M-50 arac›m›z› denemek üzere oda yetkilileri ile görüflmeler bafllam›fl oldu.
Çal›flmalar›m›z›n önemli bölümü, Mini-

“Bursaray Projesi” ile Bursa’da
355 adet Otoyol Iveco M-50 sat›fl›
gerçekleflirken, uzun vadede sat›fl ve
sat›fl sonras› getiri de sa¤land›.

kilileri ile görüflmelerinin sa¤lanmas›,
teknik konularda kendilerine ne kadar
yak›n oldu¤umuzu hissettirmemiz gerekiyordu. Biz de öyle yapt›k.

noktas›nda 355 adet otobüs çal›fl›yor
olacakt›. Bu hacimde bir yat›r›m benim
bölgemde benim sorumlulu¤umda gerçekleflmifl olacakt›. Gerçekleflti de.

Projenin kabulü aflamas›nda sektörden
rakipler var m›yd›?
Bizler bu çal›flmalar› yaparken rakiplerden yetkililerle henüz bir görüflme aflamas›nda olmad›klar› duyumlar›n› da almak zorundayd›k. Belediye yat›r›m karar› al›nca rakipler de çal›flmalara bafllad›lar. Fakat biz tan›t›m ve test süreci,
600 kifli ile ticari koflullar› da kapsayan
görüflmelerimizi tamamlam›flt›k. Belediye tüm markalar› inceleme dönemine
girdi¤inde, taraf›m›zdan “Metro Projesi”ne uygun renkte Otoyol Iveco M-50
sunulunca bir ad›m öne geçmifltik. Ra-

Ödül kazand›¤›n›z› duydu¤unuz ilk anda
neler hissettiniz?
Bu projede katk›m olmas› nedeniyle,
ödüle lay›k görülmem bunun de¤erlendirmeye al›nmas› 20 y›ll›k sat›c›l›k hayat›mda elde edebilece¤im en büyük
baflar›yd› benim için. ‹nsanlar yaflamlar› boyunca birçok mutluluk yaflarlar.
Ancak benim mutlulu¤um, gerçekleflen
bu büyük projedeki katk›md›r. Manevi
olarak hissettiklerimi tan›mlamam olanaks›z. Ödül töreninde bir an kalbimin
durdu¤unu hissetim ve hiçbir fley söyleyemed›m.

“Buradan ald›¤›m en önemli ders, özellikle
hacmi büyük olan ifllerde, büyük filo
müflterileriyle görüflmelerde projeye nereden
bafllanmas› gerekti¤idir. Ben bunu ö¤rendim”
büsçüler Odas›’nda üyelerle birlikte geçiyordu. Otoyol Iveco M-50 arac›m›z›n
potansiyel müflterilerimize tan›t›lmas›,
kullanmalar›n›n sa¤lanmas› çal›flmalar›
ile günler geçmeye bafllam›flt›.
Araç üzerinde yap›lmas›n› istedikleri
ayr›nt›lar konuflulmaya bafllan›nca oda
üyelerinin defalarca Otoyol fabrika yet-

kiplerle karfl›laflt›rmal› olarak yap›lan
ankette ise Bursal›lar projeye uygun
özellikleri olan Otoyol Iveco için evet
dediler.
Aylar süren bu çal›flmalarda, iflin bafl›nda gerçekleflme flans› çok zay›f olan bir
proje hayata geçirilmifl ve Otoyol Iveco
seçilmiflti. Proje sonunda flehrin her

insan kaynaklar›

bölgede bulunan Bursal›lar hem trafik
sorunu yaflamayacaklar, hem de gidecekleri yerlere son derece k›sa sürede
ulaflabilecekler. Konunun en önemli
k›sm› ise flöyle: Bu güzergâhta çal›flmakta olan 600 adet minibüs s›n›f›ndaki araçlar›n hatlar› iptal olacakt›. Peki
minibüsçü esnaf› ne yapacakt›?
Bu konuda, belediyenin araç say›s›n›
azaltarak 355 adet daha farkl› konseptte yeni arac› devreye sokmay› planlad›¤› gündeme geldi. Belediyenin bu düflüncesi Minibüsçüler Odas› üyelerini
de rahatlatm›flt›. Bu duyumu al›nca, ülkenin büyük bir ekononomik kriz içinde bulundu¤u, otomotiv pazar›n›n darald›¤› ve ifllerin durma noktas›na geldi¤i bir dönemde, “neler yapabiliriz?”
sorusuna cevap arad›m. Bir Bursal›, üstelik 20 y›ld›r otomotiv piyasas›nda sat›c› olarak görev alan birisi olarak bu
soru zihnimi meflgul ediyordu? Proje
gerçekleflir miydi acaba? Bu soruya yan›t bulmaya çal›fl›yordum. Ama bir di¤er soru da akl›m› kurcal›yordu. Proje
gerçekleflirse bizim Otoyol Iveco markam›z› tercih ederler miydi?

Proje ile ilgili olarak, di¤er çal›flanlara
nas›l bir mesaj vermek istersiniz?
fiunu belirtmek isterim: ‹nsanlar plan
ve programl› bir flekilde takip ettikleri,
inand›klar› bir çal›flmada mutlaka netice elde ediyorlar. Buradan ald›¤›m en
önemli ders, özellikle hacmi büyük
olan ifllerde, büyük filo müflterileriyle
görüflmelerde projeye nereden bafllanmas› gerekti¤idir. Ben bunu ö¤rendim.
Bir projede baflar›l› olabilmek için en
bafl›ndan itibaren planl› bir biçimde çal›flman›z gerekiyor. Amac›n›z ve plan›n›z oldu¤u sürece yapt›¤›n›z iflte baflar›s›z olman›z olanaks›z.
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i l e t i fl i m

Rahmi M. Koç Müzesi, içinde
bulundu¤u dinamik mekânla,
yenilenen objeleriyle hayat›n
tam içinden geçiyor. Rahmi M.
Koç Müzesi Genel Müdür
Yard›mc›s› Mahmut
Zeytino¤lu’ndan müzenin
2003 y›l›n› nas›l geçirdi¤ini ve
gelecek hedeflerini ö¤rendik

Bu Müzeyi Siz Hâlâ

Görmediniz mi?

R

Rahmi M. Koç Müzesi’nde 2003 y›l›
için 140 bin civar›nda ziyaretçi hedeflenirken 190 bin kifliye ulafl›lm›fl. Dü¤ünden müzayedeye, moda çekimlerinden
defileye, toplant›lardan ürün tan›t›mlar›na kadar çok genifl bir alanda kurumlar›n hizmetine de aç›k olan müze, 130 kifli kapasiteli bir toplant› salonuna, iki restaurant’a ve Mahmut Zeytino¤lu’nun
deyimiyle ‹stanbul’un en fl›k pub’›na sahip. Yaz aylar›nda 1000’in üzerindeki kifliye kokteyl alan› da sunabilen Rahmi M.
Koç Müzesi’nin, al›flt›¤›m›z müzelerden
çok farkl› bir yap›s› var. Rahmi M. Koç
Müzesi Genel Müdür Yard›mc›s› Mahmut Zeytino¤lu, hayatla iç içe olma özel-
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li¤inin içinde yaflad›klar› mekânla ilgili
oldu¤unu belirterek flöyle diyor:
“Haliç bir bütün olarak çok dinamik bir
bölge. Mesela hemen yan›m›zda Miniatürk var ve gerek Miniatürk ile olsun
gerek ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin
deneme bilim merkezi ile olsun ortak bir
pazarlama çal›flmas›na bafllad›k. Özellikle seyahat acenteleri ve organizasyon flirketleriyle aktif bir fleRahmi M. Koç
kilde pazarlama çal›flMüzesi Genel
malar›n› sürdürmekMüdürü Anthony
teyiz. Bunlar›n bize
Philipson (solda)
önemli bir geri dönüve Genel Müdür
Yard›mc›s› Mahmut flümü oldu.”
Dinamik olan sadece
Zeytino¤lu.

Haliç de¤il. Müze objeleri de bu dinamik
ortamla uyum sa¤lam›fl durumda. Zeytino¤lu, “Bir müzeyi canl› tutabilmek için,
sergilenen objelerin sürekli de¤ifliyor ve
yenileniyor olmas› laz›m” diyerek sözlerini flöyle sürdürüyor: “Burada, flu anda
sahip oldu¤umuz objelerin hepsini ayn›
anda sergilememiz mümkün de¤il. Bunlar›n bir k›sm› depolarda bekliyor. Yine
restorasyon için s›rada bekleyenler var.
Müzemiz tan›nd›kça buraya obje olarak
gelen ba¤›fllar büyük adetlere ulaflt›. Buray› gören insanlar kendi evinde, çat›s›nda, garaj›nda duraca¤›na, otomobilden
gramofona kadar her türlü objeyi buraya
ba¤›fllamaya bafllad›. Bu sadece Türkiye
için de¤il, yurtd›fl›n›n ilgisi aç›s›ndan da
geçerli bir durum. Mesela Yunanistan’daki bir armatör taraf›ndan tarihi bir römorkör ba¤›flland›. Bu ba¤›fl, 2003 y›l› içinde
gelen en büyük objelerimizden biri oldu.
2003 y›l› içinde ba¤›fllanan objelerin say›s› 500’ün üzerinde.”

Borulu Gramofon
ABD, 1930’lar

“Lady Devorgilla”
Buharl› Çekme Traktörü
‹ngiltere, 1910

Rahmi M. Koç Müzesi, herkesin faydalanabilece¤i, e¤lenirken ö¤renilebilen ve
ö¤renirken e¤lenilebilen bir kültür merkezi. Sergilenen objelerin arka plan›ndaki sosyal ve ekonomik gerçekliklerin de
mümkün oldu¤unca ziyaretçilerle paylafl›ld›¤› bir müze. Belki de Rahmi M. Koç
Müzesi’ni hayatla buluflturan önemli
özelliklerden biri de merakl› ziyaretçilerle, bilgi vermeye istekli bir yönetim anlay›fl›n›n kendili¤inden gerçekleflen iflbirli¤i. Bu özellik müzeye ayr› bir kiflilik kazand›r›yor. Bu konuyu biraz açmakta yarar var ve Mahmut Zeytino¤lu, sorumuzu yan›tlarken müzeyi hayatla buluflturan özellikleri flöyle s›ral›yor:
“Neyin nas›l çal›flt›¤›n› gösteren bir bölümümüz var. Günlük hayatta kulland›¤›m›z her türlü objenin kesitini bulabilirsiniz. Yine ziyaretçilerimiz bu realitelerin
önündeki kesitlere dokunarak nas›l çal›flt›¤›n› görebiliyorlar. Ayr›ca kesitlerde
belli verileri karfl›laflt›rabilmek mümkün.
Bugün buharl› makineyi de, dizel motorlu makineyi de, benzin motorlu makineyi de geliflimleriyle beraber görebiliyorsunuz.
Bir k›sm› Microsoft bir k›sm› Apple taraf›ndan haz›rlanan bilgisayarlarla ilgili bölümümüzde, ziyaretçiler bilgisayar›n geli-

Modern Sekstant
‹ngiltere, 19. yy.

Triumph “Junior”
Motosiklet
‹ngiltere, 1975

Aktif Bir Proje: Müzebüs
Bir Danimarka firmas› olan Grundfos’un
ana sponsorlu¤u ve Opet’in yard›mc›
sponsorluklar›yla hayata geçirilen Müzebüs’ten de söz etmeliyiz. Bu projenin
amac›, müzeyi ziyaret etme imkân› bulamayan okullar›n da müze hakk›nda bilgi
sahibi olmalar›. Mahmut Zeytino¤lu, “Bir
arac›m›z ve arac›m›z›n içinde bir floförle
beraber bir ö¤retmenimiz var.” diyor ve
bu ekibin neler gerçeklefltirdi¤ini flöyle
anlat›yor:
“Bu ekip, müzeden al›nan belli objeleri
Milli E¤itim taraf›ndan belirlenen Türkiye’nin her yerindeki okullara götürüp tan›t›yor. Bu program ‹stanbul içinde bafllad› ve flu anda Türkiye’yi il il dolafl›yorlar. Her ilin Milli E¤itim Müdürü’nün öngördü¤ü okullara ziyaretlerini tamamlayarak müzeyi çocuklar›n ayaklar›na götürüyorlar. Dolay›s›yla hem onlar›n e¤itim programlar›na katk›lar› oluyor hem
de bir müzede neler olabilece¤ini görmüfl oluyorlar.”
Müzenin ö¤rencilerin ders programlar›yla iliflkili olarak hayata geçirmeye çal›flt›¤› bir e¤itim program› da var. Dersi ob-
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E¤lenirken Ö¤renilen
Bir Kültür Merkezi:

flimini rahatl›kla izleyebiliyor. Ayr›ca bir
okulun laboratuar›nda bulunabilecek
her türlü fizik deney arac› da burada
mevcut. Hafta sonlar› bir ö¤retmen gelerek bundan faydalanmak isteyen çocuklara hem teorisini anlat›yor hem de uygulamas›n› yapt›r›yor. Bunlar›n d›fl›nda
simülatörlerimiz arac›l›¤›yla bir uça¤›n,
trenin ve otomobilin nas›l kullan›laca¤›
ziyaretçilerin bilgisine sunuluyor. ‘Uçufla
ilk ad›m’ isminde bir projemiz de var.
Burada bir havac›l›k dan›flman›m›z, uça¤›n nas›l uçtu¤unu en basit aerodinamik
tabirlerle anlat›yor; ayr›ca bizzat uça¤›n
içinde bir pilotun uça¤a hangi hareketi
hangi kumanda ile yapt›rd›¤›n› görebiliyoruz. Dolay›s›yla müzemiz ziyaretçilere
bilgiyi interaktif bir ortam arac›l›¤›yla sunuyor.”

Bellanca
T-7 GCBC
Citabria
Uça¤›
ABD, 1979
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jenin bafl›nda iflleyebilmeyi amaçlayan
ve öncelikle ö¤retmenleri bilgilendiren
bu projeyle, ö¤renciler için ders, obje ve
hayat bir araya getirilerek ‘unutulmayan
dersler’ yaflanabiliyor. Mahmut Zeytino¤lu, “Ö¤retmenler bu proje hakk›nda bilgileniyorlar ve bizden nas›l faydalanabileceklerini ö¤reniyorlar. Daha sonra
derslerini burada objenin bafl›nda iflliyorlar” diyor.
Yine Rahmi M. Koç Müzesi’nin sosyal
sorumluluk çerçevesinde bafllatt›¤› bir
“kardefl okul” projesi var. Hasköy ‹lkö¤retim Okulu ile ortak bir çal›flma sonucunda bu okulun ö¤rencileri müzeden
ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar.

i l e t i fl i m

Hayat›n En Coflkulu
Rengi: Çocuklar
Hayat›n en coflkulu rengi çocuklar, müzeye daha çok oksijen kat›yor ve müzeyi
daha çok hayatla iliflkilendiriyor. Mahmut
Zeytino¤lu’na “Dolay›s›yla hayatla buluflan bir müze olarak en sad›k ziyaretçi kitlenizi çocuklar›n oluflturdu¤unu söyleyebilir miyiz?” sorusunu yöneltiyoruz.
“Çocuklar bizim hedef kitlelerimizden
biriydi. Bu konuda ‹stanbul Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ile iliflkilerimiz çok iyi geliflti
ve onlar›n da iflbirli¤iyle bu seviyeye getirebildik. Geçen sene yaklafl›k 190 bin
ziyaretçinin yar›s›ndan fazlas› ö¤renci ve
çocuklardan olufluyordu. Dolay›s›yla,
dedi¤iniz gibi çocuklar en sad›k ziyaretçilerimiz. Yine genifl yelpazede herkesin
faydalanabilmesi için girifl ücretlerimiz
son derece uygun. Buran›n ziyaret edilmesini engelleyici bir faktör olarak ortaya ç›kmamas› için girifl ücretlerini fazlaca
düflük tuttuk. Bugün bir ö¤rencinin müzeye girifli 1 milyon 500 bin TL. Bu rakam, 10 kiflinin üzerinde bir grup olursa
1 milyon 250 bin TL’ye düflüyor.”

2004 Y›l›nda Ziyaretçileri
Ne Gibi Yeni Projeler Bekliyor?
Mahmut Zeytino¤lu, 2004 y›l› içinde otomotiv sanayii ile ilgili bir sergileme düflündüklerini aç›kl›yor. Bu sergide Türk
otomobillerinin 1960’l› y›llardan günümüze kadar geliflimi gözler önüne serilebilecek. Bu proje için Otomotiv Sanayii
Derne¤i’nin deste¤i de al›nm›fl.
Mahmut Zeytino¤lu “Geçti¤imiz y›l insanl› uçuflun 100. y›ldönümüydü. Geçen
sene sonuçlanan ve bu seneye sarkan
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Muntz Televizyon/ABD, 1950’ler

havac›l›k ile ilgili baz› projelerimiz var”
diyor. Hat›rlanaca¤› üzere müzeyi ziyaret
eden havac›l›¤a merakl› kiflilerin doldurduklar› formlar de¤erlendirilmifl ve en
baflar›l› görülen 10 kifli, tek motorlu
uçakla ‹stanbul üzerinde 45 dakika uçmufllard›. Bu kapsamda 1 tane akrobasi
uça¤› getirilmifl. “Sponsorlu¤u sebebiyle
uça¤› British American Tobacco’nun renklerine boyayaca¤›z ve
sergilemeye haz›r hale getirece¤iz.”
diyor Mahmut Zeytino¤lu ve
ekliyor:
“Henry Ford’un Model T’si,
otomotiv sanayii aç›s›ndan ilk
seri üretim olmas› bak›m›ndan
önem arz eden bir modeldir. Bunun 1926 y›l›n›n modeli olan ve TT
olarak geçen otobüs versiyonunu ge-

tirdik. Bununla müze alan› içinde ziyaretçilere bir tur att›rmak istiyoruz. Ayr›ca
baz› motosikletlerin yenilenmesi, birtak›m küçük objelerin restorasyonunun tamamlanmas› gibi daha küçük say›labilecek projelerimiz de var.
Bunlar›n d›fl›nda ortak çal›flt›¤›m›z Klasik
Otomobil Kulübü ile birlikte müzede
klasik otomobiller haftas› yapaca¤›z.
Nestle’nin sponsorlu¤uyla belli konularda uzmanlaflm›fl kiflilerle sohbet günleri
düzenleyece¤iz. Engelli vatandafllar›m›z›n müzeden faydalanabilmesi için araflt›rmalar ve çal›flmalar yap›yoruz. Baharda havalar›n düzelmesiyle ‘Liman 2’ isimli buharla çal›flan ikinci römorkörümüz
ile Haliç turlar› yapaca¤›z. Tabii bu kesin
projelerin d›fl›nda, gelecekte spontane
aktiviteler de gerçekleflebilir.”
Tu¤çe Alt›nsoy

Oyuncak Hesap Makinesi

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Anthony Philipson:

“TEK‹Z VE fiANSLIYIZ”
Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü
Tony Philipson, tüm bu konufltuklar›m›za
ek olarak iki önemli noktan›n alt›n›
çiziyor: “Bunlardan birincisi, Türkiye’nin
en genç ve kendini sürekli yenileyen bir
müzesi olarak kapsam›m›z bak›m›ndan
çok flansl› ve tek oldu¤umuzu
düflünüyorum. Çünkü müzemizde
hareket eden, sesler ç›karan, yaflayan
sanat eserleri yer al›yor. Bunun d›fl›nda
Koç Toplulu¤u’nun flirketleri taraf›ndan
bizlere büyük destek veriliyor. Biz de bu
deste¤in karfl›l›¤›n› medyada da yer alan
baflar›lar›m›zla kendilerine ödemeye
gayret ediyoruz ve eminim ki bu
baflar›lar›m›z artmaya devam edecek.”
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2004 Hediyesi

750 Milyonluk Koçbank Puan

Koç Toplulu¤u’nun çal›flanlar› aras›nda elektronik ortamda bilgi paylafl›m› ve
tart›flma ortam› sa¤lamak amac›yla, “kocweb” üzerinde yer alan e-forum
portal›n›n büyük ilgi gören “Ödüllü Proje Yar›flmas›”nda 2004 y›l›n›n ilk
kazanan› belli oldu

E

“E-Forum Proje Önerileri Yar›flmas›”n›n 2004 y›l› ilk sonuçlar› aç›kland›. Elektronik ve internet teknolojileri sayesinde kültürel bir dönüflüme
u¤rayan ifl dünyas›ndaki önemli uygulamalar› Topluluk bünyesinde yayg›nlaflt›rmak amac›yla bafllat›lan edönüflüm projesinin önemli bir kolu
olan ve May›s 2001’de bafllat›lan eforum, Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n
bir serbest kürsüsü.

www.kocweb.com üzerinde yer
alan e-forum portal›na Ocak ay›nda
gelen 23 öneri aras›ndan, Koçbank
ATM Yetkilisi Sinan Vatansever’in
“Oda Nemini Sa¤layan Radyatörler” önerisi Ocak ay›n›n önerisi seçildi. Sinan Vatansever bu önerisi
sayesinde, bu y›l içinde ay›n önerisi
seçilen projelere verilecek 750 milyon TL de¤erinde Koçbank puan›n
sahibi oldu.

“Kocweb” portali üzerinde yer alan
ve Koç Toplulu¤u’nun tüm çal›flanlar›n›n üye olabildi¤i e-forum, Koç
Toplulu¤u’nun Hyde Park› olmay›
amaçl›yor. Çal›flanlar›n ortaya at›lm›fl de¤iflik bafll›klarda kendi görüfllerini ortaya koyabildikleri e-foruma önerilerinizi bekliyoruz. Sunaca¤›n›z farkl› öneriler önümüzdeki
aylarda sizlere de e-forumda ödül
kazanma flans› yaratacakt›r.
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Beldeyama SAP
ile Daha H›zl›

e - d ö n ü fl ü m

Beldeyama’daki e-dönüflüm projelerinin temelini oluflturacak ve tüm süreçlerin
gerçek zamanl› otomasyonunu sa¤layacak olan SAP projesini ve SAP taraf›ndan
2003 y›l›n›n “En ‹yi Referans Projesi” ödülüne lay›k görülmelerini Beldeyama
Genel Müdürü Hayri Erce ve Proje Yöneticisi Püren fienkan ile görüfltük
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KoçSistem’in e-dönüflüm kapsam›nda, Beldeyama ile gerçeklefltirdi¤i SAP projesi,
SAP taraf›ndan 2003 y›l›n›n “En ‹yi Referans Projesi” ödülüne de¤er görüldü. Neden SAP’nin flirketinizde hayata geçmesi
sizin için öncelik oluflturdu?
Hayri Erce: Beldeyama bildi¤iniz gibi
Koç-Yamaha ortakl›kl› iç pazar ve yurtd›fl› pazarlar için motosiklet üreten ve
pazarlayan bir flirkettir. Biz de Koç Holding’in belirlemifl oldu¤u hedefler do¤rultusunda y›lda ortalama en az %14 büyümeyi hedef alm›fl durumday›z. Bu sonuçlara ulaflabilmek ve h›zl› büyümeyi
sa¤layabilmek için, flirketimizin bilgi sistem altyap›s› büyük önem tafl›yor. E¤er
gerekli yap›sal düzenlemeleri zaman›nda
gerçeklefltirmezsek, flirket belirli bir büyüklü¤e geldi¤inde bu de¤iflimi yaratmak daha zor ve maliyetli olabilir. SAP
öncesi bizim flirketimizin de teknoloji altyap›s› muhtelif uygulamalar ve farkl› çözümlerden oluflmakta idi. Öncelikle, SAP
projesi ile bugüne kadar manuel ve birbirinden kopuk yap›lan tüm ifllemlerin
otomatize ve entegre olmas› sa¤land›.
Daha da önemlisi, flirket içerisindeki tüm

otomasyonu, KoçSistem’in yaz›l›mlar›
ve sistem entegrasyonu deste¤i ile sa¤land›. Ocak ay›nda tamamlanan projenin
ikinci faz›nda ise üretim, üretim planlama ve üretim maliyetlerinin tamam›nda
SAP sistemi uygulamaya al›nd›.
Bu kadar çapl› bir ERP projesinde KoçSistem ile nas›l bir çal›flma uygulad›n›z?
Püren fienkan: Bu tür büyük çapl› projelerde Koç Toplulu¤u sinerjisinin kullan›lmas›n›n en do¤ru karar oldu¤una inanarak, özellikle KoçSistem’in destekledi¤i
ve bizim yap›m›za çözümler getirecek
yaz›l›mlar› inceledik. Bu dönemlerde
Koç Holding’in SAP ile yapt›¤› anlaflma
çerçevesinde KoçSistem’in gerek lisans
gerekse dan›flmanl›k maliyetlerini orta
çapl› flirketler mertebesine getirmesi de
al›m karar›m›z› h›zland›rm›flt›.
Proje geçifl plan›n›z nas›l oldu?
Püren fienkan: Projemizi iki fazl› olarak
süreçleri real-time (gerçek
düflündük. ‹lk dört ay› tüm fazzamanl›) takip edebilme imBeldeyama Genel
lar› kapsayan kavramsal tasar›m
kân›na sahip olundu. Bu
Müdürü Hayri Erce
ve bunun dokümantasyonu ile
(üstte) ve Proje
projenin sa¤lam›fl oldu¤u diSorumlusu Püren
geçti. ‹lk faz muhasebe yöneti¤er bir avantaj ise, flirketimifienkan (solda),
mi (FI), sat›fl yönetimi (SD), barze ait tüm süreçlerin bir kez
Beldeyama’daki
kod uygulamalar›, stok yönetimi
daha gözden geçirilerek, gee-dönüflüm
(MM); ikinci faz ise üretim planrekli düzeltme ve iyilefltirmeuygulamalar›n›
lama modülü (PP) ile ürün malerin proje kapsam›nda yaanlatt›lar
liyetlendirme (CO-PPC), ürün
p›lmas›d›r.
a¤açlar›, ifl planlar›n›n devreye al›nmas›
ile tamamland›. Bu y›l içerisinde 2000 y›SAP uygulamas› ile gelinen aflama nedir ve
l›ndan beri devrede olan insan kaynaklasonraki aflamalar için hedefleriniz neler?
r› (HR) modülünün upgrade çal›flmas› ve
Hayri Erce: Projenin sekiz ayda tamamlasabit k›ymet muhasebe modülünün kunan birinci faz›nda, Beldeyama’n›n SAP
rulumu tamamlanarak, tüm modüller enüzerinde çal›flan tüm sat›fl, finans ve yötegre kullan›ma al›nm›fl olacak.
netimi süreçleriyle, bu süreçlerin barkod

Yeni yap›lanman›zda ne gibi faydalar bekliyorsunuz?
Püren fienkan: Mevcut sistemimizdeki uygulamalar›m›z h›zl› büyümemize paralel
olarak süreç bazl› özelli¤ini
yitirmiflti ve bir iflin birçok
noktada tekrar› yap›l›r hale
gelmifl, veriye ulafl›m, bunun de¤erlendirilmesi ve
izlenebilirli¤i zor flartlar
alt›nda yap›l›r durumdayd›. Kapal› bir sistemde çal›flt›¤›m›z için bilgiye kolayl›kla ulaflmak ve bunu
paylaflmak, yeni istekleri
h›zl› olarak devreye almak
ve web ortam›nda bunu
sunabilmek imkâns›zlaflm›flt›. Tüm bunlar zaman
ve maliyet de¤erlerimizi

art›r›rken verimlili¤imizi de düflürmekteydi. Biz de bundan sonraki hedeflerimizi bilginin en etkin flekilde kullan›m›
stratejisi üzerine kurduk. Bu amaçla SAP
gibi tüm modülleri birbirleri ile entegre
olmufl bafltan sona gerçek zamanl› bir
uygulama yaz›l›m›n› hayata geçirdik.
Canl› kullan›ma geçmemizden yaklafl›k
bir ay sonra, iflletme içinde ve d›fl›nda
tüm ilgililerin kendi ifllerinde gerekli olacak her türlü bilgiye, uygulamaya ortak
bir yap› içerisinde eriflebilmesini sa¤lamak üzere e-dönüflüm proje çal›flmalar›na bafllad›k.
fiu aflamada çal›flanlar›m›zdan gelen projeler de¤erlendirilme aflamas›nda olup
öncelik s›ras›na göre bunlar devreye al›nacakt›r. fiu anda bölgedeki sat›fl temsilcilerimiz GPRS ortam›nda dizüstü bilgisayarlar›ndan siparifl açabilmekte, müflteri risk,

bakiye ve stoklar›n› gerçek zamanl› izleyebilmektedirler. Yak›n bir zamanda ise
bayi ve yan sanayi otomasyonu projesi
çerçevesinde web ortam›nda yurtiçi ve
yurtd›fl› müflteri ve tedarikçilerimiz ile
bilgi al›flveriflinde bulunaca¤›z.
Proje aflamas›nda ne gibi zorluklar oldu?
Püren fienkan: Her projede oldu¤u gibi
zaman ve insan kayna¤› s›k›nt›lar› bizim
projemizde de yafland›. Tüm süreçlerin
tekrar gözden geçirilmesi, ifl yap›fl tarzlar›nda de¤iflikli¤in kabulü, bölüm de¤il
süreç bazl› çal›flma yöntemlerinin yerlefltirilmesi ve her ad›mda bölümler aras›
onaylafl›larak ilerlenilmesi aflamalar›nda
zorluklar yaflad›k. Yeni çal›flma süreçlerine uygun yeni yap›lanmalara gittik; özellikle anl›k oluflan maliyetlendirmelerin do¤ru ç›kabilmesi için de çok
radikal kararlar› uygulamaya ald›k. Tüm ürün a¤açlar› ve ifl planlar› yeni yar› mamul seviyelerimize uygun olarak yeniden
yap›ld›; bu zorlu bir süreçti;
bunu kat›l›m› yüksek olan
bir alt ekip çal›flmas› ile tamamlad›k. SAP ortam›nda
gerçek zamanl› barkod
uygulamas› ilk defa bu
projede gerçeklefltirildi¤i için bunun gelifltirilmesi ve test aflamas› oldukça zahmetli olmufltu.
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Projenin sizce belli bafll› özellikleri neydi?
Püren fienkan: Türkiye’de depo otomasyonunda ilk defa SAP teknolojileriyle
gerçek zamanl› depo entegrasyonu bu
projede gerçeklefltirildi. Ayr›ca UMS çal›flmas›nda SAP kullanan di¤er topluluk
flirketleri ve PriceWaterhouse ile birlikte
yap›lan ortak bir çal›flma sonucu KoçSistem taraf›ndan gelifltirilen yaz›l›m ile topluluk sinerjisi kullan›larak maliyet avantaj› yarat›ld›. Bu projenin SAP taraf›ndan
“2003 Y›l›n›n En ‹yi Referans Projesi”
ödülüne de¤er görülmesi ise gelecekteki
projeler için bize güç verdi.
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Burhan Öçal:

Bir Müzik Sihirbaz›

divan sohbetleri

“Divan Sohbetleri”nin bu ayki konu¤u Burhan Öçal. Kendine has yorumu,
farkl› ve heyecan veren konserleriyle müzik dünyas›n› yerinden oynatan
Öçal, son albümü “K›rklareli ‹l S›n›r›” ile hâlâ gündemde
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Kimileri onun için “son dönemin en iyi
müzisyeni” diyor. Kimilerine göreyse bir
“müzik dehas›”. Onlarca müzik aletini
büyük bir ustal›kla çal›yor. Besteci, grup
üyesi, lider, yorumcu… K›yafetiyle, tavr›yla sahnede tam bir y›ld›z. ‹stanbul Caz
Festivali’nde Sting konserinde bir anda
sahnede belirebilecek, Montreal Jazz Festivali’ndeki inan›lmaz performans›yla
herkesi büyüleyecek kadar flafl›rt›c› bir
y›ld›z. Los Angeles Times gazetesi, Montreal Jazz Festivali’ndeki konserinin ard›ndan onun için, “birçok enstrüman› ola¤anüstü k›vrakl›kla çalabilen bir müzik sihirbaz›. On dakika süren darbuka solosunda, adeta uçuflan parmaklar›yla, do¤açlama müzi¤in anl›k yarat›c› yetene¤inin son derece flafl›rt›c›, insan› kap›p koyuveren bir örne¤ini gözler önüne serdi”
yorumunu yapt›. San Fransisco Classical
Voice “Darbukan›n sultan› Burhan
Öçal” bafll›¤›n›n alt›na ise flunlar› yazd›:
s›k u¤rad›¤›m yerlerden biri.
“Karfl› konulmas› imkâns›z
Türk müzi¤ini dünyaya
Hem yemekler müthifl, hem
çekicili¤i ve bizlere tümden
tan›tan en önemli
de ortam. Klasik.”
yabanc› bir gelene¤i tan›t›rustalardan olan Burhan
Söz Divan’dan aç›lm›flken,
Öçal pek çok ünlü
ken sergiledi¤i üstün yetesanatç›ya da efllik etti.
Koç markas› üzerine de kone¤i, baflar›l› bir usta…”
Bir süre önce
nuflal›m diyoruz. Merak ediDünya insan› Burhan Öçal
‹stanbul’da sahneye
yoruz. Malum uzun y›llar
son albümünde s›n›rlar› küç›kan Sting’de
yurtd›fl›nda yaflam›fl biri olaçültüp, rotay› memleketi
bunlardan biriydi.
rak Koç markas›yla iliflkisi
K›rklareli’ne çeviriyor. “K›rknas›l? Gülümsüyor Öçal: “Benim çocuklareli ‹l S›n›r›” adl› albüm k›sa bir süre önlu¤um K›rklareli’nde geçti. Aç›kças› ilk
ce yay›nland›. Her ay oldu¤u gibi bu ay
gençlik y›llar›mda Koç flirketlerinin özel
da bir Divan’day›z. Divan’n›n s›cak ve
bir anlam› vard›. Buzdolab› her evde
“dostane” ortam› bizi misafir ediyor.
yoktu ama buzdolab› alacaksan›z da illa
“Ben güzel yeme¤i çok seviyorum” diye
ki Arçelik olmal›yd›. Çamafl›r makinesi
söze giriyor Öçal. “Et yemeklerini özellikiçin de durum ayn›yd›. Bizim oralarda
le severim. Ama yurtd›fl›nda bizdeki kaotomobil sahibi olmak çok önemlidir. Aldar çok çeflit ve özenli mutfak bulmak
t›nda bir Anadol’u ya da Murat 124’ü
zor. Örne¤in Harbiye Divan benim s›k

olanlar›n yürüyüflü bile farkl› olurdu. Bugün de buradaki evimde kimi Arçelik
ürünleri kullan›yorum.”

“K›rklareli ‹l S›n›r›”
Burhan Öçal ismi müzikseverler için çok
yönlülük anlam›na geliyor. Farkl› projelere imza atan Öçal’›n son albümü “K›rklareli ‹l S›n›r›”. Uzun bir aradan sonra köklerine dönen Öçal, albümde Trakya’n›n
kendine özgü melodilerini, “havalar›n›”
seslendiriyor. Fakat bu köklere dönüflü
sadece bir “proje” olarak de¤erlendiriyor.
Çünkü onun için tam dönüfl emeklilik
anlam›na geliyor. Farkl› bir mutluluk yafl›yor, “K›rklareli ‹l S›n›r›” ile...
“Dün K›rklareli’nden bir radyo kanal›ndan e-mail ald›m. ‘Bu müzikler sadece

“Bu Müzik Kan›m›zda Var”
Asl›nda Burhan Öçal’›n müzi¤ini böylesine sevilir k›lan, her fleyiyle bizden olmas›. Yaz aylar›nda verilen konserlerde halk›n tepkisi de bunun bir kan›t› asl›nda.
“Aç›khava’da, Babylon’da çald›k. Yaz›n
yine çalaca¤›z. ‹nsanlar çok mutlu. O kadar zengin ritmlere sahip bir ülkeyiz ama
nedense düz gitmekte ›srar ediyoruz.
Oysa bizim 9/8’liklerimiz, aksaklar›m›z
var. Ama insanlar kolay anlafl›lmak ve
tüketilmek ad›na çok taviz veriyorlar. Elbette di¤er de¤erler de unutuluyor, yozlafl›yor. Bizim hiç ticari kayg›m›z olmad›¤› için albümün içine çok komplike ritmlerden oluflan gürefl havas›n› koyduk, aksak ölçülerden oluflan “Tekirda¤ Karfl›lamas›”n› da koyduk. ‹nsanlar yavafl yavafl
zengin ritmlerimizin ve onlar›n zenginli¤inin, renginin fark›na var›yorlar.”

Anahtar Kelime Enerji
Projeler iyi güzel de, bu kadar yo¤unluk
hayat›n› nas›l etkiliyor Öçal’›n? Sürekli
yollarda, sürekli otellerde. Kendi üslubuyla aç›kl›yor durumu usta müzisyen:
“Hayat›m ‘check’ler ile geçiyor. Konser
için bir baflka kente gidiyorum. Otelde
‘check in’, ard›ndan ç›karken ‘check
out’. Konserden önce ‘sound check’.”
Burhan Öçal, konuflurken sahnede ol-

“Demokrasi var.
Herkes ç›kabilir
sahneye. Bazen ben
kendimi kenarda
kalm›fl hissediyorum,
dünya sahnelerine
kaç›yorum. Nerede
olursam olay›m benim
seyirciyle müthifl bir
irtibat›m var”
du¤u kadar enerji dolu. Konuflurken
karfl›s›ndakiyle ilgili. Anlat›rken de, dinlerken de heyecanl›. Sahne onun için
büyük önem tafl›yor. Ama günümüzde
herkesin sahneye ç›kmas›ndan da fazlas›yla flikâyetçi. “Zaman zaman sahnelerimiz suistimal ediliyor” diyor ve ekliyor: “Demokrasi var. Herkes ç›kabilir
sahneye. Bazen ben kendimi kenarda
kalm›fl hissediyorum, dünya sahnelerine kaç›yorum. Nerede olursam olay›m
benim seyirciyle müthifl bir irtibat›m
var. Ben bunu göstermelik oldu¤u için
yapm›yorum. O irtibat› kurmazsam çalam›yorum zaten. Bence konser, insanlara alt›n tabaklarla servis yapmaya ben-

ziyor. O zaman yapt›¤›n›z konserin izleri kal›c› oluyor.”
Sahne deyince Burhal Öçal’›n as›l enstrüman› darbukaya geliyor laf. “Ben asl›nda pek çok enstrüman çal›yorum ama
darbukayla tan›nd›m. Türkiye’de darbukan›n bu kadar önem kazanmas›nda benim etkim oldu¤una inan›yorum. Bunu
inkâr edenler de var. Daha onlar yokken ben dünyada darbuka çal›yordum.
Bu da bir gerçek. ‹lk geldi¤imde benimle çok alay eden oldu. Ben bugün darbukay› operalarda çal›yorum, büyük orkestralarla çal›yorum, solistim hem de.”
Tüm bu çok yönlülük Burhan Öçal’›n
dinledi¤i müziklere de yans›yor. “Çok
fley dinliyorum” diyen Burhan Öçal ekliyor: “Bat› klasiklerini her zaman dinliyorum. Caz vazgeçilmezlerim aras›nda,
Türk müzi¤i dinlerim. Etnik müzikleri
dinlerim.” Bir adaya düflerse yan›na alaca¤› üç albümü soruyoruz ama tek bir
albüme indirgeyemiyor. “Her birinin ayr› tad› var” diyor: “Bir kere caz al›r›m,
Bat› klasikleri ve etnik müzikleri al›r›m.
Bat› klasiklerinden piyano eserlerini çok
seviyorum. ‹mkân›m olsa ‘trendy’ olan
fleyleri de al›rd›m ama onlar geçip gidiyor. Zaten dünyada üç tane müzik türü
hep var olacak: Caz, Bat› klasikleri ve etnik müzikler.”
Burak Tezcan

divan sohbetleri

dü¤ünlerde çal›n›rd› ve kimse bilmezdi’
diye. ‘Unutulmak üzereydiler, siz onlar›
kurtar›p tekrar dinlenir hale getirdiniz’
diyor. Dünyada da dinlenince ayn› flekilde olacak. O yüzden biz önce K›rklareli,
sonra Trakya olarak çok mutluyuz. Bu
sayede Trakyal›lar›n milli fluuru yerine
geldi.” Projenin yak›n bir gelecekte yurtd›fl›na da aç›laca¤› müjdesini al›yoruz.
Mart ay›nda Paris, Nisan’da da Almanya
konserleriyle Avrupa, “Trakya müzi¤i”
ile tan›flacak. Ama her fleyden önemlisi
yak›n bir gelecekte albümün yurtd›fl›nda
da piyasaya ç›kacak olmas›. Tüm bu geliflmelerin Burhan Öçal’› fazlas›yla heyecanland›rd›¤› gözlerinden okunuyor ama
yeni projeleri de asla akl›ndan ç›karm›yor: “Rumeli ile ilgili baflka projeler de
var ama flimdi söyleyemeyece¤im. Daha
çal›flmalara bafllamad›m. Ama bu proje
benim için çok önemliydi, zira Trakya
All Stars beni halka yak›nlaflt›rd›. Bas›nla, televizyonla olan iliflkiler de son derece yo¤unlaflt›.”
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Haensel ve Gretel’in
Evinden Bildiriyorum

hayata dair

Pastaya kim “hay›r” diyebilir? Üstelik bu pasta Divan’›n özenli pasta
mutfa¤›ndan ç›kt›ysa. Milliyet gazetesinden Eylem Türk, Bizden Haberler
için Divan mutfa¤›na girdi ve muhteflem bir pasta yapt›

M

Masal kahramanlar› Haensel ve Gretel’in pastadan evinde yaflamay› hayal etmeyeniniz var m›d›r? Çikolatadan kap›lar›, flekerlemeden pencereleri, krem flantiden bacas›, pandispanyadan temeli olan o evi hangimiz düfllemedik. Ac›kt›¤›n›zda kopar›p yiyebilece¤iniz bir kap› kolu ya da can›n›z her fleker çekti¤inde
kocaman bir ›s›r›k alabilece¤iniz bir pencere pervaz›na kim hay›r diyebilir ki? Ben diyemezdim. Koç Toplulu¤u’nun ayl›k dergisi “Bizden Haberler” beni aray›p da Divan’da “pasta yapabilir” misin diye sorduklar›nda da demedim.

Tafl›nma Telafl›
Divan’›n Ümraniye’deki yeni üretim binas›na vard›¤›mda d›flar›da so¤uk ve ya¤murlu bir hava vard›. Üzerinde hâlâ inflaat izleri tafl›yan binada, henüz tafl›nman›n verdi¤i bir hareketlilik yaflan›yordu. Tafl›nmayla birlikte yap›sal bir de¤iflim de yaflayan
flirketin önce yönetim kat›na ç›kt›k. Bizden Haberler dergisinden gelen ekiple, Genel Müdür Yard›mc›s› Burak Atay’›n odas›nda bulufltuk. Ben pastay› yapacak onlar da izleyip foto¤raflayacakt›. 40 y›ll›k pasta ustas› edas›n› tak›nmam uzun sürmedi.
Sohbetimize kat›lan Atay, pasta yapmay› bilip bilmedi¤imi sorunca, “hay›r” diyebildim. Edamdan etkilenmifl olacak ki flafl›rd›.
“Bu ne cüret” diye düflünmüfl olmal›. Hele bir de pastadan Hansel ve Gretel’in evini yapma niyetimi bilseydi kim bilir ne düflünürdü. Yan›m›zda Divan Üretim Müdürü Gülsen Dural ile ArGe ve Dekorasyon Müdürü Gamze Aktan da vard›. Gözlerinden “acaba yapabilecek mi?” sorusu aç›k ve seçik okunuyordu.

Pasta Vakti
Art›k zaman gelmiflti. Binan›n en alt kat›nda bulunan imalathaneye girmenin koflullar› vard›. Beyaz önlük, bone ve galofllar›m›z› giyerek yaz k›fl 18 derecede tutulan imalathanenin
kap›s›ndan girdik. Divan, bu imalathanede y›lda 1 milyon
800 bin porsiyon pasta, 200 ton butik çikolata üretiyordu. Üretim bununla da kalm›yordu tabi. 115 ton tuzlu, 40 ton bisküvi, 55 ton kek, 150 ton lokum ve
80 ton dondurma da buradaki ustalar›n elinden ç›k›yordu. Do¤al olarak da içeriden
buram buram pasta ve çikolata kokular› geliyordu... ‹fltah›m son sürat
aç›lm›fl, çevremdeki çikolatalara öze-
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nerek bakarken 40 y›ld›r Divan’da çal›flan Çikolata Bölüm fiefi
Muhsin Çufao¤lu ile karfl›laflt›k. ‹sviçre’de e¤itim alan Çufao¤lu bu kadar uzun süre çal›flmas›na ra¤men çikolatadan hâlâ b›kmam›fl. “Her gün 100 gram çikolata yiyorum. En büyük keyfim
bu. Hatta futbol maçlar›n› stadyumda çikolata yiyerek izlerim”
dedi.

200 Kiflilik Ekip
Üç vardiya halinde, 200 kiflilik bir ekiple üretim yap›lan imalathanenin di¤er bölümlerini de gezdikten sonra pasta yapabilmem için ayr›lan uzun mermer bir tezgâh›n önüne geldik. Gamze Aktan önce pasta yap›m› için nelere ihtiyac›m oldu¤unu sordu. “Duvarlar için dört adet, çat› için iki adet kare pandispanya,
çat› için kiremit renginde krem flanti, kar görünümü için de
rendelenmifl beyaz çikolata” diye s›ralay›nca, pastadan ev
yapma hayalim de ortaya ç›kt›. Kat kat konulan pandispanyalar› önce çikolata ile s›vad›m. S›vas›z ev
düflünülemezdi tabi. Üzerine pencere ve kap›
oyuklar› açt›¤›m di¤er pandispanya parçalar›n› da duvar olarak yerlefltirdim. Çat› ve bacay› da tamamlad›ktan sonra
çat›y› kiremit renginde krem flantiyle
boyad›m. Evin duvarlar›n› da çikolata
ile kaplad›m. Sonuç nas›ld› diye soracak
olursan›z, kötüydü. Haensel ve Gretel’in
lanetleyece¤i türden bir ev olmufltu.

Pasta için olmazsa olmazlar: “Duvarlar
için dört adet, çat› için iki adet kare
pandispanya, çat› için kiremit renginde
krem flanti, kar görünümü için de
rendelenmifl beyaz çikolata”

“Evin duvarlar›n› da çikolata ile

kaplad›m. Sonuç nas›ld› diye
soracak olursan›z, kötüydü.
Haensel ve Gretel’in lanetleyece¤i
türden bir ev olmufltu.”

hayata dair

“En çok bozuldu¤um ise bir pasta için
harcad›¤›m bu sürede, arka tezgâhta
Ali Usta ve beraberindekilerin 200’e
yak›n pasta yapm›fl olmalar›yd›...”

Pasta ‹fli Erkek ‹fli
Ali Usta tüm bunlar› yaparken söylenmiyor da de¤ildi. B›y›¤›n› saklad›¤› beyaz
maskenin arkas›ndan “Bu kad›n ifli de¤il.
Erkek ifli” deyip duruyordu.
Ne diyebilirim onun bu iddias›n› hakl›
ç›karm›flt›m. Eve biraz benzediyse onun
sayesinde olmufltu. Tabii bana gün boyunca efllik eden Gamze Aktan’›n da
gösterdi¤i sabr› unutmamak laz›m. Sonuç olarak, bir ç›rp›da yapm›fl gibi anlatt›¤›m bu pasta tam befl saatimi ald›. En
çok bozuldu¤um ise bir pasta için harcad›¤›m bu sürede, arka tezgâhta Ali Usta
ve beraberindekilerin 200’e yak›n pasta
yapm›fl olmalar›yd›...

Suudi Arabistan’a
Divan Pastanesi
Pasta maceram›n sonunda beyaz gömle¤im çikolataya bulanm›fl kahverengi bir
ton elde etmiflti. Atay, pastay› görmek
için yan›m›za geldi¤inde sohbet etme f›rsat› da bulduk. Divan’›n yeniden yap›lanma sürecinde gofret, divanella krem
çikolata, tablet çikolata ve sak›z gibi 15
çeflit ürün ile market ve bakkallara da
girdiklerini söyleyen Atay, “2004 y›l›nda
ürün gam›m›z daha da çeflitlenecek. ‹hracat aya¤›n› güçlendirmek için özellikle
Amerika, Rusya ve Ortado¤u pazar›nda
çal›flmalar yap›l›yor. Suudi Arabistan’da
da Divan pastanesi açaca¤›z” dedi.
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O Bir Do¤um
Foto¤rafç›s›
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Genç bir hemflire olan fiengül Pall›, hobisiyle mesle¤ini
bir araya getiren az say›daki flansl› insanlardan biri.
Bir “do¤um foto¤rafç›s›” olan Pall›, Amerikan
Hastanesi’ndeki do¤umlar› bafl›ndan sonuna kadar
takip ediyor ve bu unutulmaz olay› karelere yans›t›yor
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Do¤um foto¤raflar›... Eskiden do¤um ve
foto¤raf kelimelerinin yan yana kullan›lmalar› sadece tek bir anlama gelirdi.
Hastanelerde bebek do¤ar do¤maz çekilen foto¤raflar. Hani yeni do¤an bebeklerin hayatlar›n›n sonuna kadar saklayacaklar› bir hazine... O y›llarda Amerikan
Hastanesi gibi özel hastaneler bu özel
hizmeti verir ve foto¤raf›n arkas›na bebe¤in do¤um saatini ve kilosunu yazarak
baz› unutkan ana-babalara yard›mc›
olurlard›. Bu hizmet art›k hemen hemen
bütün özel hastanelerde veriliyor. Yani
di¤er hastaneler bu konuda Amerikan
Hastanesi’ne yetiflti. Ama Amerikan Hastanesi “do¤um foto¤raflar›” konusunda
yine bir ad›m önde. Art›k çekilen foto¤raflar, tek kare olarak kalm›yor. Hastane
flu s›ralar bir ilki gerçeklefltirerek bütün
bir do¤umun bafltan sona çekilmesine
izin veriyor. Foto¤rafç›s› ise Cerrahpafla
Üniversitesi Ebelik Yüksekokulu mezunu, eski bir do¤um hemfliresi.
Almanya do¤umlu fiengül Pall›, Samsun
Bafra’da yetiflmifl. Liseden sonra Cerrahpafla Üniversitesi Ebelik Yüksekokulu’nu
kazanan Pall›, okuldan mezun olduktan
sonra kad›n do¤um hemfliresi olarak çal›flmaya bafllam›fl. Bir süre bu görevi sürdüren fiengül Pall›, çal›fl›rken bir yandan
da çocukluk hayallerini süsleyen Güzel
Sanatlar Fakültesi Foto¤rafç›l›k Bölümü
s›navlar›na girerek kazanm›fl.
1,5 senedir do¤um foto¤raflar› çeken
Pall› anne ve doktorlarla do¤uma giriyor

ve bebe¤in dünyaya geldi¤i an› görüntülüyor. Üstelik sadece bununla kalm›yor,
do¤um öncesinden bafllayan foto¤raf
çekme ifllemine do¤um sonras› heyecan›n› da katarak 40-50 foto¤rafl›k bir albüm oluflturuyor. fiengül Pall›’n›n bu maceras› Güzel Sanatlar Fakültesi Foto¤rafç›l›k Bölümü ikinci s›n›ftayken bafllam›fl.
O s›ralar proje haz›rlayan genç hemflireye bir hocas›n›n ‘‘Do¤um görmek istiyorum’’ demesiyle, fiengül Pall› projesi için
do¤um foto¤raflar› çekmeye bafllam›fl.
Daha önce çal›flt›¤› Amerikan Hastanesi
doktorlar›n›n arac› olmas›yla bir anne
aday›ndan izin al›narak, çekim yap›lm›fl.

Ve akl›na bu iki mesle¤i birlefltirebilece¤i gelmifl. Bir doktorun anne adaylar›yla
konuflmas›n› önermesi üzerine Pall› bu
fikre daha çok ›s›narak annelerin böyle
foto¤raflar isteyebilece¤ini düflünmüfl.
fiimdilik sadece özel hastanelerde yap›lan do¤umlarda çal›flan fiengül Pall›, bu
hastanelerdeki do¤umlarda beklenmedik sorunlarla karfl›lafl›lmad›¤› için her
fleyin yolunda gitti¤ini söylüyor. Ama
onun as›l iste¤i devlet hastanelerindeki
do¤umlara da girmek. Oralarda tepkilerin çok daha farkl› oldu¤unu söyleyor.

Her fiey Gerçek ve Do¤al
‹lk yapt›rd›¤› do¤umu hat›rlamasa da do¤um yapt›rt›rken sevmifl hemflireli¤i. Do¤um an›n›n heyecan›na kat›lmak onu da
mutlu ediyor, heyecanland›r›yor. “Annenin floku, mimikleri, tepkileri inanlmaz”
diyor ve ekliyor: “Yüzlerindeki ifade her
fleyi anlat›yor. Bazen gözlerinden bir
damla yafl ak›yor ki her fleye bedel. Bazen de normal do¤umlarda ›k›nmalar›
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çekebiliyorum. Zaten benim yakalamay›
istedi¤im de bu. Tamamen gerçek ve do¤al olmal›. Asla flafl kullanm›yorum. Oradaki ›fl›kla çal›fl›yorum. Bazen t›k›r t›k›r
çekiyorum, bazen befl dakika duruyorum. Tamamen duygusal anlar› mükemmel flekilde yakalamak istiyorum. Ben de
heyecanlan›yorum. Bir çocuk dünyaya
geliyor, bir kad›n anne oluyor. Onlar›n
heyecan›na benimki de ekleniyor ve ortaya müthifl sonuçlar ç›k›yor.’’
‹kinci mesle¤ini yapmaktan ise çok
memnun. Nas›l olmas›n ki, okul y›llar›ndan beri istedi¤i hayali gerçekleflmifl ve
geçen Aral›k ay›nda Lütfü K›rdar’da düzenlenen Bebek ve Çocuk Fuar›’nda bugüne kadar çekti¤i resimler sergilenmifl.
Do¤uma ister girsinler ister girmesinler
babalar da karelere kat›l›yorlarm›fl. Tabii
baba do¤um an›nda orada olunca çok etkileyeci üçlü resimler ç›k›yormufl ortaya...
Do¤uma girseler de girmeseler de babalar da bir flekilde foto¤raflara kat›l›yor tabii. Hele do¤um an›nda baba da odada

olunca üçünün resimleri çok çarp›c› olabiliyor: ‘‘Ben var›m diye hiçbir de¤ifliklik
yap›lm›yor. Orada yaflan›lan do¤al süreç
ak›p gidiyor. Bir belgesel havas›nda yapmak istiyorum iflimi. Sadece gerekirse ha-

fifçe yana dönerek güzel bir kare yakalamam› sa¤l›yorlar. Ya da bebe¤i benim
için bir saniye daha fazla havada tutabiliyorlar. Do¤umdan sonra çekti¤im aile foto¤raflar›yla da albüm tamamlan›yor.’’

“Bebekleri Yaflatal›m Fonu”
‹le Bir Yaflam Kurtar›n
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi,
sa¤l›k sorunlar›yla do¤an ve ailesinin
maddi gücü yo¤un bak›m masraflar›n›
karfl›lamaya yetmeyen bebeklerin tedavisine katk›da bulunmak amac›yla 1997
y›l›ndan bu yana bir fon uyguluyor. Fon,
Amerikan Hastanesi’nde tedavi gören
hastalar›n yan› s›ra, ba¤›flta bulunmak
isteyen tüm hay›rseverlere aç›k. Fona
yap›lan ba¤›fllar, Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesi uzman doktorlar› taraf›ndan, maddi deste¤e ihtiyaç duyan bebekler saptanarak, onlar›n tedavisinde
kullan›l›yor. Daha fazla bebe¤in yaflama
dönmesi için herkesin katk›lar›na ihtiyaç

var. Yap›lan her ba¤›fl, bir bebe¤in yaflama flans›n› art›racak.
Bilgi için Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi Do¤um Servisi Sekreterli¤i’ne
baflvurabilirsiniz.
Tel: (0212) 311 20 00
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Sabah Kahvalt›s›nda
fiampanya, Havyar; “Nazdrovya*”
Rusya’n›n en kuzeyindeki yerleflim merkezlerinden biri olan St. Petersburg,
Çarl›k Rusya’s›n›n baflkenti olmas›n›n yan› s›ra, Rusya’n›n en güzel
flehirlerinden biri. Setur Yurtd›fl› Turlar Müdürü Seda Da¤delen, sizlerin de
ziyaret etmesi için bu eflsiz kent ile ilgili ufak ipuçlar› veriyor

‹

ile Çar Deli Petro’nun flehri St. Petersburg sanki bana “Hofl geldiniz’’ diyordu.
Ataol Behramo¤lu’nun ‘’Yaflad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir fley var’’ isimli fliirinden birkaç m›sra geldi akl›ma:
Uzak ülkeler çekmeli seni, tan›mad›¤›n
insanlar
Bütün kitaplar› okumak, bütün hayatlar› tan›mak arzusuyla yanmal›s›n
De¤iflmemelisin hiçbir fleyle bir bardak
çay› içmenin mutlulu¤unu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaflamak
özlemiyle dolmal›s›n
Sabah›n yedisinde uça¤›m›n inmesi sonra-

‹flim gere¤i s›k s›k yurt d›fl›na ç›k›yorum.
Geçti¤imiz bayramda da yolum sizler
için St. Petersburg’a düfltü. Her bayram
birçoklar› için gerçekten “bayram” iken,
biz turizm sektöründekiler için, gerçek
bayram herkesin mutlu, mesut evlerine
geri döndükleri zaman.
Geçen hafta, ‹stanbul kara bo¤ulmadan
sadece 24 saat önce, St. Petersburg’a gittim. Uçaktan indi¤imde, iliklerime kadar
iflleyen -18 derecelik so¤uk ve buna inatla karfl› ç›kan, güleryüzlü p›r›l p›r›l bir günefl beni karfl›l›yordu. ‹stanbul’da yaflayan
biri olarak anlat›lmas› güç temiz bir hava
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Setur Yurtd›fl› Turlar
Müdürü Seda Da¤delen

s›nda, hemen otele gidip nefis flampanya ve havyardan oluflan kahvalt›m› yapt›m. Biraz da uykudan sonra flehri tan›ma turuna ç›kt›m. Otelim flehrin merkezinde bulunan, Nevsky Prospect’teydi.
Rusya’n›n sosyalist döneminden kalan o
genifl yollar›, Çarl›k Rusya’s›n›n b›rakt›¤›
o mutheflem binalar›, sanat›n kuca¤›nda
yaflanan bir flehir olarak içime sindirmeye çal›fl›yorum. Çok heyecanl›y›m.
fiehir bembeyaz kar ile kaplanm›fl. Kar
ya¤d›¤› zaman y›ld›z fleklinde ya¤›yor.
Her fley özenle yap›lm›fl bir tablo güzelli¤inde. Bu flehirde sanatç› olmamak
mümkün mü? Biraz dolaflt›ktan sonra,
iliklerime iflleyen henüz al›flamad›¤›m
so¤u¤u azaltmak için verdi¤imiz bir molada içti¤im votka ve viflne likörü, içimi
yak›yor ve bu ülkeyi sevmem için baflka
bir neden daha yarat›yordu.

Burada Her fieyin Müzesi Var

Rusya’n›n

Venedik’i

St. Petersburg 16 May›s 1703’te Çar
Büyük Petro taraf›ndan kuruldu. fiehrin
Venedik’e benzemesi için her fley
yap›ld›. Rusya’n›n Avrupal›laflmas›n›n
temsilcili¤i görevinin atfedildi¤i flehir bu
anlamda Moskova’n›n karfl›t›d›r. fiehrin
ismi 1. Dünya Savafl› sonras›nda
“Almanvari” oldu¤u için Petrograd’a
çevrilmifltir. Ekim devriminin ard›ndan
ise baflkent olma s›fat›n› Lenin’in
katk›lar›yla Moskova’ya kapt›rd›ktan
sonra, 1924 y›l›nda “sosyalist bir
flehri” sembolize etti¤i için ad›
Leningrad’a dönüfltürülmüfltür. 1991

isteyece¤i, so¤uk havas› ve batmayan
günefliyle yazarlara ilham olmufl bu
depresif kent, ayn› zamanda “Suç ve
Ceza”n›n ünlü baflkahraman›
Raskolnikov’un da kentidir. fiehre dair
en önemli özelliklerden biri de
bünyesinde bar›nd›rd›¤› Hermitage’›n
dünyan›n en büyük ve etkileyici
müzelerinden bir olmas›d›r.
Gogol; Moskova ile St. Petersburg
aras›ndaki ayr›m› anlatt›¤› bir
yaz›s›nda, “Moskova’da bir yazar
kazand›klar› ile ›sl›k çalabilir, ama St.
Petersburg’da sadece az biraz kazan›r.

y›l›nda ise “Perestroika” arac›l›¤›yla
yap›lan referandumda ilk ad› tekrar
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

St. Petersburg, Moskova’n›n
tuhafl›¤›na gülüp geçer ve alay eder,
Moskova ise St. Petersburg’un Rusça

Dostoyevski okuyan herkesin gitmek

bile konuflamamas›yla e¤lenir” der.
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Sanat›, konseri, müze gezmeyi, gece e¤lenmeyi seviyorsan›z siz de mutlaka bir
hafta sonunuzu St. Petersburg’a ay›rmal›s›n›z. Burada her fleyin müzesi var. Ekmek müzesinden tutun da, votka müzesine kadar. Tabii ki en bilineni ve en
muhteflemi, dünyan›n en büyük müzelerinden biri olan Hermitage Müzesi. 14
bin tablo, 12 bin heykel, toplam 3 milyona yak›n eserin bulundu¤u bu muhteflem müzenin özelli¤i, her tablonun orijinal olmas›. Dört büyük binadan oluflan
bu müzede, doyas›ya resim, heykel görebiliyorsunuz. Sadece önemli parçalar›
gezmek için bile üç saate ihtiyac›n›z var.
Leonardo da Vinci, Raphael, Picasso
ve Matisse gibi ünlü ressamlar›n eserlerini burada bulabilirsiniz.
St. Petersburg Academic Philharmonia Orkestras› konserine son dakika
yer bulabildim. Büyük bir keyifle dinledi¤im Prokofiev, Brahms t›n›lar› aras›nda, keyifle yedi¤im havyar ve flampanya, bu kültüre o kadar yak›fl›yordu ki.
Siz isterseniz, muhteflem bir atmosferi
olan Mariensky Tiyatrosu’nda gösterimde bulunan o güne ait bir operay›
dinlemeye gidebilirsiniz. Gece hiç bitmiyor. Caz kulüpleri, striptiz kulüpleri, casino... Siz sadece e¤lenmeye karar verin
yeter. St. Petersburg, gündüz binalar›n
ve müzelerin görkemini, geceleri kulüplerdeki e¤lencenin ihtiflam›n› yaflamak
için çok keyifli bir yer. Yaz›n hiç bitme-

yen beyaz geceleri, k›fl›n kar alt›nda k›zakla kayarak keyifle yudumlanan votka
sefas›. Bu arada tek handikap, kendi kar›fl›k Kiril alfabelerini kullanmaktaki ›srarlar›. Gitmeden önce harfler konusunda biraz çal›flmak gerekiyor.
Gönlünüz hangisini isterse, sadece perflembe ve cumaya izin alman›z yeterli.
K›sa bir kaçamak için, St. Petersburg sizden sadece üç buçuk saat uzakl›kta.
* fierefe
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Damdaki

Mizahç›
Cihan Demirci

M
son sayfa

Kar Ya¤›fll› Bir Yaz›
Malumunuz, Türkiye’de k›fl, ‹stanbul’a ne zaman kar ya¤arsa
bafllar. Bu y›l da yine aynen öyle oldu. Ülkenin do¤usunda baz› yerlerde bir metreyi aflarken, ‹stanbul’a birazc›k ya¤an kar hayat gündeminin en tepesine oturdu. K›sa süre de olsa hayat reytingimizde kendisine rakip tan›mad›. Ya¤an karla duran hayatlar›m›z bize bilinen bir f›kradaki bir cümleyi daha farkl› söyletti:
“Ben sana kardan adam olamazs›n demedim, adam olamazs›n
dedim!”
‹stanbul öyle bir flehir ki, burada tutunmak öyle kolay m›? Bu
flehre göçle gelenler tutunmak için dokuz do¤urmak zorunda.
Onlar dokuz do¤urdukça o dokuzlar bize kâ¤›t mendil sat›c›s›,
kapkaçç›, tinerci olarak geri dönüyor ço¤unlukla, ne yaz›k ki!..
Dedik ya kolay de¤il bu flehr-i ‹stanbul’da tutunmak. Asl›nda
ben ‹stanbul’a “flehir” denmesinden çok, “fleer” denmesinden yanay›m. Böylesi daha gerçekçi bence. Bak›n kar bile çok fazla tutunam›yor asl›nda... Ama biz nerdeyse istiyoruz ki, hiç kar ya¤mas›n, hiç k›fl olmas›n. Neden, çünkü flehrimizin altyap›s›na, üst
yap›s›na, defans blo¤una zerre kadar güvenimiz yok.
Sizi “Altan Erbulak”l› bir an›mla birlikte bundan tam 17 y›l öncesine götürece¤im. 1987 y›l›n›n unutulmufl bir k›fl›na...

Okifax, Altan Abi ve 1987 K›fl›...
Türk tiyatrosunun, Türk karikatürünün unutulmaz ismi sevgili
Altan Erbulak pek çok konuda oldu¤u gibi elektronik aletler konusunda da bir öncüydü. Biz her türlü elektronik aleti ilk onda
görmüfltük hep... 1987 y›l›n›n Mart ay›nda ‹stanbul’da, öyle bu
y›lki gibi filan de¤il, çok daha a¤›r, çok daha karl› bir k›fl olmufl,
adeta hayat durmufl, kimse evinden ç›k›p ifline gidememiflti; nerdeyse iki haftaya yak›n bir süre boyunca... ‹flte böylesine hayat›n durdu¤u, kimsenin çal›flt›¤› gazeteye bile ulaflamad›¤› o günlerde Milliyet gazetesinin spor sayfas›na bir de bakt›m ki Altan
abi gene karikatürünü çizebilmifl. Fakat karikatürün alt›na; “Okifax+Altan Erbulak” diye bir imza atm›fl. O zaman; “Allah allah Altan abi acaba Okifax diye bir Japonun esprisini mi çizmifl?” diye
düflünmüfltüm saf saf…
Çünkü o dönem bizler henüz “Faks” diye bir fley bilmiyorduk.
Faks›n hayat›m›za girifli 80’lerin sonunda olmufltu. Daha çok az
insanda olan, kullan›m› yayg›n olmayan bir aletti o zamanlar
faks... Bizler henüz faks nedir bilmezken, Altan abi o karak›flta
evinden faksla karikatürünü yollamay› baflarm›flt›… Ülkemizdeki köfle yazarlar›n›n büyük ço¤unlu¤u yaz›lar›n› gazetelerine
ulaflt›ramam›fllar, köfleleri bofl ç›km›flt› o günlerde… Gazetenin
pek çok köflesi bofl kal›rken Altan abinin karikatürü gene her zamanki yerindeydi. O imzadaki “Okifax” da Altan abinin faks›n›n
markas›yd› iflte…
Ortadan kar kalkt›ktan sonra gazeteye gitti¤im bir gün, kendisini gördü¤ümde, Okifax’› ona espriyi veren bir Japon zannetti¤imi söylemifltim Altan abi ortal›¤› sarsan o gür kahkahalar›ndan
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birini atarak “‹lahi Cihan, kendisi Japon ama arkadafl›m de¤il”
demiflti... Karfl›l›kl› epeyce gülmüfltük o gün...
Sahi, san›r›m gene 1987 filand› ve Türkiye’de daha kimselerde
bilgisayar yokken, b›rak›n bilgisayar olmas›n›, bilgisayar nedir
henüz Türk insan› daha onu bilmezken, Altan abi tutup TRT-2
televizyonunda “Bilgisayar” program› yapmaya bafllam›fl ve bizi
her zamanki gibi gene çok flafl›rtm›flt›... O dönem TRT’nin ikinci kanal› yay›na geçeli bir y›l bile olmam›flt›. O, sevimli görüntüsüyle, kal›n çerçeveli gözlüklerinin ard›ndan h›nz›r bak›fllarla
gülümserken, ekran bafl›ndaki ço¤u insan: “Yaaa nap›yo bu
adam?” filan diye birbirine soruyordu. Çünkü o, her fleyi erken
yapm›flt›. T›pk› 1988’de erkenden aram›zdan ayr›l›p bizi son kez
flafl›rtt›¤› gibi...
‹flte ne zaman ‹stanbul’a kar ya¤arak k›fl gelse, ben sevgili ustam Altan abiyi özlemle anar, Okifax’l› o 1987 k›fl›n› düflünürüm. Onca kara ra¤men, karla bile dalgas›n› geçip, karikatürünü gazetesine ulaflt›rabilmeyi baflarm›fl Altan abinin kahkahalar› ç›nlar kulaklar›mda... 2004 y›l›nday›z... Bizler her kar ya¤›fl›nda kolayca kardan adam olmay› baflarsak da, acaba adam olma
konusunda da ayn› h›z› yakalayabiliyor muyuz, oras› hâlâ flüpheli, ama neyse ki Altan Erbulak gibi, yaflad›¤› toplumun y›llarca önünde koflturan insanlar ç›kt› bu ülkeden; ve bakmay›n siz,
Balkanlar’dan gelen her türlü bas›nca ra¤men daha da ç›kacak...

