‹çindekiler
Küresel Vizyon

4

• Koç Holding 40. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›
• Koç, Teknoloji At›l›m›nda
• OPET-Aygaz
Bulgaristan’da
• ‹SO Meclis Baflkan›
Hüsamettin Kavi
• Stratejik Planlama Koç
Toplulu¤u’nun Gelece¤ine
Yön Veriyor

Ay›n Gündemi

20

• Türk Sanayii “A¤a”s›n›
Kaybetti

‹letiflim

24

• TRT Uluslararas› 23 Nisan
Çocuk fienli¤i
• “Yak›fl›kl› ve Delikanl›”
Traktörleriyle TT Serisi
• Vehbi Koç Vakf› Genel
Müdürü Erdal Y›ld›r›m
• 16. Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i Bafllad›

e-dönüflüm

34

• KoçSistem’den e-dönüflüm
At›l›m›

Nisan günü Koç Holding 40. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’n›
gerçeklefltirdik. Toplulu¤umuzun uluslararas› ifl
dünyas› içindeki yerini ve gücünü sa¤lamlaflt›rd›¤› bir dönemde yap›lan Genel Kurul, farkl›
anlamlar tafl›yordu. Topluluk flirketlerinin performanslar›n› art›rd›klar›, hisse de¤erlerini yükselttikleri bir süreçte hedef art›k çok daha büyük. “H›zl› ve kârl› bir büyüme sa¤layarak Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri olmak” biçiminde flekillenen bu hedef tüm grubun çal›flmalar›na yön verecek. Yurtd›fl› faaliyet gelirlerinin toplam ciro içindeki pay› gün geçtikçe daha da art›yor.

OPET’le Dev Bir Ad›m
Geçti¤imiz ay Bulgaristan’da, OPET-Aygaz ortakl›¤›nda Sofya’daki ilk benzin istasyonumuzun görkemli aç›l›fl törenindeydik. Koç Holding
fieref Baflkan› Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ömer M. Koç’un kat›ld›klar› aç›l›fl töreni, uzun soluklu olacak bir çal›flman›n ilk ad›m› olmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›yordu.
OPET ve Aygaz ortakl›¤›nda kurulan OPET-Aygaz Bulgaria EAD’nin hedefi befl y›l içinde yüze yak›n istasyon açmak. Her aç›dan önemli,
her aç›dan dikkatle takip edilmesi gereken bir
at›l›m bu. H›zla büyüyen bir pazarda güçlü bir
biçimde var olmak, “gelece¤i görebilmek”...
“Gelece¤i görmek” denince akla ilk gelenlerden biri de Topluluk flirketlerinin büyük bir baflar›yla yürüttükleri Ar-Ge çal›flmalar›. Bugün
gururla söyleyebiliriz ki, Koç Toplulu¤u flirketleri, araflt›rma ve gelifltirmeyi, bölgesinde lider
ekonomik güç olman›n vazgeçilmezi olarak

görüyor. Ar-Ge faaliyetleri, günümüzde sadece
teknoloji yaratma ya da yeni bulufllara imza atma de¤il, rekabet üstünlü¤ü sa¤laman›n da
vazgeçilmez bir yolu. fieref O¤uz imzas›yla haz›rlad›¤›m›z dosyam›zda Topluluk flirketlerinin
Ar-Ge çal›flmalar›na genel bir bak›fl bulabileceksiniz.

Çocuklarla Birlikte
Koç Holding-TRT iflbirli¤inde 7. kez düzenlenen Uluslararas› Çocuk fienli¤i, 26. yafl›n› kutlad›. Her geçen gün daha da büyüyen, daha da
güçlenen bu flenli¤in bir parças› olmak bizi
mutlu ediyor. fienli¤e konuk olan çocuklar›n
mutluluk ve sevinçleri, Topluluk olarak ne kadar önemli ve do¤ru bir projeye imza att›¤›m›z› bizlere kan›tl›yor.
Uzun y›llard›r büyük bir heyecanla düzenlenen
Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i de bu y›l 16. kez
düzenleniyor. Topluluk flirketleri yine spor salonlar›nda ve sahalarda k›yas›ya mücadele edecek, baflar› için çaba gösterecekler. Tüm sporculara baflar›lar diliyorum.

Sak›p Sabanc›’ya Veda
Sak›p Sabanc›, kuflku yok ki Vehbi Koç ile
birlikte Türk sanayiinin en önemli kilometre
tafllar›ndan biriydi. Bugün at›lan her önemli
ad›mda bu iki ismin öncü rolü kendini gösteriyor. Sak›p Sabanc›’y› 10 Nisan günü ebediyete
u¤urlad›k. Türk ekonomisinin, Türk sanayiinin,
Türkiye’nin bafl› sa¤ olsun.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç:

“Ana Hedefimiz

Avrupa’da Lider
fiirketlerden Biri Olmak”
Koç Holding Genel Kurulu 29 Nisan’da yap›ld›. Toplant›da bir konuflma yapan
Mustafa V. Koç, Koç Holding’in ana hedefini h›zl› ve kârl› bir büyüme
sa¤layarak Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri olmak fleklinde ifade etti
Koç Holding 40. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, 29 Nisan
2004 Perflembe günü Koç Holding Nakkafltepe Tesisleri’nde yap›ld›. Toplant›ya Koç Holding’in ortaklar›, üst düzey yöneticileri
ve Topluluk yöneticileri kat›ld›.
Toplant›da bir konuflma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, Toplulu¤un 2003 y›l› faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. “Koç Holding, Topluluk flirketlerinin performanslar›n› art›rarak kârl›l›¤›n› ve hisse de¤erini yükseltmeyi, hissedarlar›na de¤er yaratmay› ve yeni yat›r›mc›lar› da hissedarlar› aras›na katmay› hedeflemektedir” diyerek sözlerine bafllayan Mustafa
V. Koç, “2003, Koç Toplulu¤u aç›s›ndan iç ve d›fl piyasalarda
beklentilerin çok üzerinde performans›n gösterildi¤i bir y›l oldu.
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Mustafa V. Koç: “2003,
Koç Toplulu¤u aç›s›ndan
iç ve d›fl piyasalarda
beklentilerin çok
üzerinde performans›n
gösterildi¤i bir y›l oldu.”
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sini otomotiv ve dayan›kl› tüketim
Ana ifl birimlerimizde görülen yüksektörlerinde gerçeklefltirmektesek art›fllar 2003 y›l› konsolide cidir. Grubumuz bir taraftan uluslaromuzu 11.1 milyar Dolar’a, konraras› pazarlardaki mevcudiyetini
solide net kâr›m›z› 274 milyon Doart›rmakta di¤er taraftan yeni palar’a ç›kard›. Bu olumlu göstergezarlara girmektedir. Koç Toplululer; otomotiv, dayan›kl› tüketim,
¤u, 25 ülkede 31 ba¤l› ortakl›k ve
perakende, finansal hizmetler gibi
9 ofisiyle temsil edilmektedir.
ana ifl birimlerimizdeki gücümüz
Topluluk flirketleri 2003 süresince
ve son birkaç senedir yapt›¤›m›z
uluslararas› pazarlarda 4.994 milyat›r›m ve giriflimlerimizin sonucuyon Dolar’l›k kombine sat›fl gerdur” dedi.
çeklefltirmifltir. Bu sat›fl, geçen seKonuflmas›nda Toplulu¤un 2003
neye göre ABD Dolar› baz›nda
y›l› finansal sonuçlar›yla ilgili bilgi%56’l›k bir art›fl› ifade etmektedir”
ler veren Mustafa V. Koç, flunlar›
dedi.
söyledi: “Koç Holding 2003 y›l›n›
baflar›l› finansal sonuçlarla kapatm›flt›r. Türkiye ekonomisindeki
Yap›sal De¤ifliklikler
olumlu hava, düflen faiz oranlar›,
Konuflmas›nda Koç Toplulu¤u
özellikle otomotiv ve dayan›kl› tübünyesinde hayata geçirilen yap›ketim sektörlerinde artan iç piyasa
sal de¤ifliklikler ile ilgili de bilgiler
talebi, yine otomotivde ihracat arveren Mustafa V. Koç, flunlar› söyt›fl›n›n devam etmesi ve 2002 soledi: “2003 y›l›nda Stratejik Plan›nunda %50 hissesi sat›n al›nan
m›z do¤rultusunda birçok yap›sal
Opet’in katk›s›, Koç Holding’in sade¤ifliklik gerçeklefltirdik.
bit TL baz›nda cirosunu %20, faaliG›da sektöründe faaliyet gösteren
yet kâr›n› %83, net kâr›n› ise %725
Tat, Maret, Pastavilla Makarna
Koç Holding Yönetim Kurulu
art›rmas›n› sa¤lam›flt›r. Konsolide
ve Sek Süt flirketlerimizi, Tat bünBaflkan› Mustafa
finansal oranlar›n tümünde 2002
yesinde birlefltirdik. Bu birleflme
y›l›na göre olumlu geliflme sa¤lanile gücünü art›ran flirketimiz, DüV. Koç: “2003 y›l›, Koç
m›flt›r. Bu sonuçlar›n elde edilmezey’i de yan›na alarak, Türkiye’nin
Toplulu¤u aç›s›ndan iç
sine katk›da bulunan geliflmeler
lider g›da ve da¤›t›m flirketi olmave d›fl piyasalarda beklentilerin
özetle flunlard›r:
y› hedeflemektedir. 2003 y›l›nda
Toplulu¤umuzun 2003 y›l› kombiayr›ca Enerji Grubu’nda LPG pazaçok üzerinde performans›n
ne cirosu 24.912 trilyon TL olup,
r›nda faaliyet gösteren Mogaz ve
gösterildi¤i bir y›l oldu”
bu rakamdan uluslararas› muhaseLipet flirketlerimizin birleflmesi de
be standartlar›n›n müflterek yönegerçeklefltirilmifltir. Turizm sektö%13.9’a düflmesi nedeniyle TL baz›nda
time tabi ortakl›klara uygulanmas› sonuründe Setur ve Inres flirketlerimizin bir%69 azalm›flt›r.
cunda 5.986 trilyon TL ve konsolidasyon
leflmesi tamamlanm›fl, Mares ve Talya
Faiz oranlar›ndaki düflüfl ve TL’nin 2003
gere¤i yap›lan düzeltmeler sonucu 3.422
otellerini birlefltirme karar› al›nm›flt›r.
y›l› içerisinde ABD Dolar› ve Euro karfl›trilyon TL düflülmesi sonucunda 15.504
Otomotiv yan sanayi sektöründe Matay
s›nda de¤er kazanmas› finansman gidertrilyon TL konsolide ciro sa¤lanm›flt›r.
flirketindeki az›nl›k hissemizi ve Koç Ece
lerinin azalmas›n› sa¤lam›fl, net finansKombine ciromuz %70 artarak 17.9 milflirketindeki hisselerimizin büyük k›sm›n›
man gelirleri 2002 y›l›ndaki 24 trilyon TL
yar Dolar olmufltur. 2003 y›l› kombine
y›l içerisinde, taahhüt sektöründeki Gadüzeyinden 2003 y›l›nda 146 trilyon TL
vergi öncesi kâr›m›z 1.555 trilyon TL ve
ranti Balfour Beatty flirketindeki hissedüzeyine yükselmifltir. 2003 y›l› neticeleDolar baz›nda geçen y›la göre %390 armizi ise 2004 Ocak ay›nda satarak bu flirrinde, gerek faaliyet kâr› ve net finanst›flla 1.114 milyon Dolar olmufltur. Topketlerden ç›kt›k.
man gelirinin art›fl› gerekse net parasal
lulu¤un izledi¤i etkin tasarruf politikalaEnerji Grubumuzun %50 hissesini 2002
pozisyon zarar›n›n azalmas› 2002 y›l›nda
r›n›n da yard›m›yla 2002 y›l›ndaki 455
sonunda sat›n ald›¤› Opet, 2003 finansal
46 trilyon TL tutar›ndaki net kâr› 382 triltrilyon TL faaliyet kar› %83 nispetinde bir
sonuçlar›na önemli katk›da bulunmuflyon TL düzeyine yükseltmifltir. Bu
art›flla 833 trilyon TL olarak gerçeklefltur. Aygaz flirketimiz Opet ile birlikte,
%725’lik bir art›fl demektir”.
mifltir.
Güneydo¤u Avrupa ülkelerinde geliflen
Konuflmas›nda Koç Toplulu¤u’nun 2003
Enflasyonist ortamlarda faaliyet gösteren
akaryak›t ve otogaz piyasas›na girmek,
y›l› yurtd›fl› faaliyetleri ile ilgili bilgiler de
firmalar›n net parasal pozisyonlar› üzemevcut teknoloji ve deneyimini yurtd›fl›
veren Mustafa V. Koç, “Yurtd›fl› sat›fllar›rindeki enflasyon etkisini gösteren parapazarlara tafl›mak amac›yla, öncelikli olan› art›rmaya odaklanan Koç Toplulu¤u,
sal kay›p tutar› enflasyonun 2002 y›l›ndarak Bulgaristan pazar›nda faaliyet gösteruluslararas› sat›fllar›n›n yaklafl›k üçte ikiki %30.8 seviyesinden 2003 y›l›nda
mek üzere %50-50 ortakl›kla bir flirket
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KOÇ HOLD‹NG 2003 YILI SONUÇLARI
Kombine ciro

maye olarak koymufl ve Koç Holding’i
bundan böyle tek yat›r›m arac› olarak
kullanma karar›n› uygulamaya geçirmifltir.”

Kombine net kâr

Yeni At›l›m ve Giriflimler
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Kombine yurtd›fl› gelir
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kurmufltur. Savafl sonras› Irak’ta ifl ve ihracat imkânlar›n› de¤erlendirmek üzere
flirketlerimiz koordinasyon içerisinde çal›flm›fllar ve 2003 y›l› içerisinde bu ülkeye toplam 294 milyon Dolar ihracat gerçeklefltirmifllerdir. Bunun içerisinde en
büyük pay Opet ve Aygaz flirketlerimize
ait olmufltur
Arçelik, 2002 y›l›nda Avrupa’da sat›n ald›¤› flirketleri yeniden yap›land›rarak
önemli maliyet tasarruflar› sa¤lamaktad›r. Bu amaçla Almanya ve Avusturya’daki baz› üretim hatlar›, Bolu ve Romanya’daki tesislere nakledilmektedir.
Beko Elektronik, Dijital Set Top Box
ürünü ile ilgili teknolojiyi gelifltirerek pazarlamak üzere ‹ngiltere’de bir flirket
kurmufltur. Beko Elektronik ayr›ca 2003
senesinde Grundig firmas›n› sat›n almak için yo¤un çal›flmalarda bulunmufl,
2004 bafl›nda sonuca ulaflm›fl, Grundig’i,
patent haklar›, Ar-Ge’si, servis teflkilat›
ve Avrupa’ya yay›lm›fl sat›fl teflkilat› ile
birlikte %50 ortak olarak sat›n alm›flt›r.
Türk Demir Döküm’ün Çin’de yerel
ortak ile kurdu¤u radyatör fabrikas› y›l
içerisinde faaliyete geçmifltir. fiirketimiz
ayr›ca d›fl pazarlarda varl›¤›n› güçlendirme stratejisi do¤rultusunda, ürünlerinin
baflta ‹ngiltere, Fransa ve Almanya ol-

Kombine ihracat

mak üzere tüm Avrupa ülkelerine sat›fl›n› gerçeklefltirmek amac› ile, ‹ngiltere’de
bir flirket kurmufltur.
Koç Allianz Hayat ve Emeklilik flirketimiz, uygulamaya giren mevzuat çerçevesinde, bireysel emeklilik sistemini faaliyet konular› aras›na katm›flt›r. Koç Ailesi 2003 y›l› içerisinde, Temel Ticaret
arac›l›¤› ile sahip oldu¤u Migros’a ait
%50.81 hisseyi, Koç Holding’e ayni ser-

Genel Kurul’da da¤›t›lan faaliyet raporunda Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl› özellikle yurtd›fl› faaliyetlerle
ilgili bilgiler verdi: “2003’teki baflar›l› finansal sonuçlar›m›zla beraber, Stratejik
Plan›m›z›n uygulanmas›nda da önemli
mesafeler ald›k. Yurtd›fl›ndaki h›zl› büyümeye ba¤l› olarak yurtd›fl› gelirlerimizin toplam ciromuz içindeki pay› artmaktad›r. Bunun do¤al bir sonucu olarak yurtiçi piyasalardaki dalgalanmalardan do¤acak riskleri azalt›yoruz.
Topluluk olarak bu geliflmeyi otomotiv,
dayan›kl› tüketim ve perakende ifl birimlerimizin kendi alanlar›nda kayda de¤er
performans sergilemesine borçluyuz.
Dayan›kl› tüketim mallar› kombine ihracat›m›z 1.3 milyar Dolar’a eriflirken otomotiv flirketlerimizin toplam ihracatlar›,
geçen y›la k›yasla Dolar baz›nda %97 artarak 2 milyar Dolar’a ulaflt›. 2003’te üretilen ve ihraç edilen her iki motorlu
araçtan birinin üretiminin flirketlerimiz
taraf›ndan yap›lm›fl olmas›ndan dolay›
gurur duyuyoruz. Otomotiv ihracat›m›zda yeni modellerin ilavesi ile dayan›kl›
tüketim grubumuzda ise bünyemize yeni kat›lan Grundig markam›z›n katk›s›yla, 2004’te ihracatta büyümeye devam
edece¤iz.”

Koç Toplulu¤u’nda Rekabet Avantaj›n›n
Yeni Dinamosu: Ar-Ge ve Teknoloji

Koç,

Koç Toplulu¤u flirketleri, araflt›rma ve
gelifltirmeyi, bölgesinde lider ekonomik
güç olman›n vazgeçilmezi olarak görüyor

K

Küreselleflmenin etkilerini dünyan›n ücra
köflelerinde dahi hissettirdi¤i günümüzde
var olabilmek, teknoloji yaratmak ve bunu iyi kullanmaktan geçiyor. Alan› bütün
dünya olan yeni rekabet yar›fl›nda önde
giden firmalar aras›na girebilmek için de
bu bir zorunluluk durumunda. Firmalar›n
daha ucuz ve kaliteli ürüne ulaflabilmelerine en önemli destek, yap›lan araflt›rma
gelifltirme (Ar-Ge) faaliyetlerinden ve buluflçuluktan geliyor. Firmalar›n rekabet
gücü elde edebilmelerindeki en önemli
araç olarak tan›mlanan Ar-Ge, küresel
alanda var olabilmenin alt›n anahtar› haline geliyor. Bunu gayet iyi bilen lider firmalar, kaynaklar›n›n ciddi bir k›sm›n› ArGe faaliyetlerine ay›r›yor ve böylece gelecekte de var olmalar›n› garanti alt›na
al›yorlar. Küresel rekabette önde olabilmenin en önemli araçlar›ndan olan ArGe, art›k bütün Türk firmalar› için bir
“vazgeçilmez birim” olarak de¤erlendiriliyor. Kendi ürününü gelifltiremeyen, yenilik yapamayan oyuncular rekabet yar›fl›ndan h›zla silinip gitmeye mahkûm görünüyor. Koç Toplulu¤u; yaln›zca ülke-

mizde de¤il, ayn› zamanda bölgesinde
de lider olma hedefi do¤rultusunda son
y›llarda h›z verdi¤i teknoloji yaratma ve
Ar-Ge faaliyetlerini, art›k rekabet üstünlü¤üne yans›tma noktas›na tafl›m›fl bulunuyor. Gerek yeni zenginlik alanlar›nda
var olabilmek ve gerekse “müflteriye en
yak›n topluluk” yaklafl›m›yla, insanlar›n
hayat›n› kolaylaflt›rabilmek için son y›llarda temposu artan bu giriflimlerimizden
baz›lar›n› derledik.

küresel vizyon

Teknoloji
At›l›m›nda

Yepyeni Bir Arçelik
Arçelik, halk›n yak›ndan tan›d›¤› Çelik’in de¤ifltirdi¤i imaj›yla zaten giderek
teknoloji yo¤un bir firma haline gelmeye
bafllad›. Arçelik, 90’l› y›llar›n bafl›ndan bu
yana kendi teknolojisini üretme konusunda gösterdi¤i performans› ile Araflt›rma ve Teknoloji Gelifltirme Merkezi’ni
(ATGM) zaten bu amaçla oluflturdu ve
geçen 14 sene içinde yenilikçi anlay›fl›,
ileri teknolojisi, çevreye ve do¤al kaynaklara verdi¤i önem do¤rultusunda ciddi yat›r›mlar yapt›. Bugün bu yat›r›mlar›n
meyvelerini toplayan Arçelik, teknoloji
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Arçelik bünyesinde bulunan akustik laboratuvar› bu konuda her türlü testin
yap›ld›¤› çok önemli bir merkez. Laboratuvardaki yank›s›z odan›n (solda)
dünyada da benzerleri say›l›. Yine ayn› flekilde bulafl›k makineleri ile ilgili
mekanik ve elektronik testlerin yap›ld›¤› merkezler de (sa¤da) Arçelik
Ar-Ge’nin gücünü sa¤lad›¤› tesisler.
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alan›nda ödüllerin de sahibi olmaya bafllad›. Arçelik teknolojiye yapt›¤› yat›r›mlarla, Türkiye Teknoloji Gelifltirme
Vakf›, TÜS‹AD ve TÜB‹TAK’›n birlikte
verdi¤i Teknoloji Büyük Ödülü’nün de
iki y›l üst üste sahibi oldu. 1997 y›l›nda
Orbital Çamafl›r Makinesi, 1998 y›l›nda
MQM-Motor Hata Tan›mlama Sistemi ile
büyük ödülü al›rken, Orbital Buzdolab›
ile 2001 Y›l› Teknoloji Büyük Ödülü finalisti olmaya hak kazand›. Arçelik’in
uluslararas› alanda ald›¤› bir di¤er önemli ödül de Energy+ Ödülü idi. Geçti¤imiz fiubat ay›nda Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun
düzenledi¤i
European
Energy+ Yar›flmas›’nda Arçelik kendi kategorisinde birinci olurken, tüm kategoriler aras›nda “En Az Enerji Tüketen Buzdolab›n›” üretmesi nedeniyle ayr›ca
ödüllendirildi; ve Energy+ yar›flmas›na
baflvuran 21 Avrupal› üretici flirketin, A+
ve A++ s›n›flar›ndaki 900 farkl› modelini
geride b›rakt›. fiu ana kadar ulafl›lan en
düflük Enerji Verimlilik Endeksi’ne sahip
olan ödüllü buzdolab›, Arçelik’in Eskiflehir ‹flletmesi’nde Türk mühendisleri taraf›ndan tasarlan›p üretildi.
Teknolojiye yat›r›m sürecinin en önemli
parças›, yarat›lan teknolojinin patentlerle
koruma alt›na al›nmas› olarak gözüküyor; patentlerle korunmayan teknoloji

rakipler taraf›ndan kolayca taklit edilebiliyor. Bu amaçla, Ar-Ge faaliyetlerinin olgunlaflmas› ile beraber 1995 y›l›ndan itibaren Arçelik içinde “Fikri Haklar” konusunda oluflturulan ekiple birlikte, 1996
y›l›ndan itibaren Arçelik patent baflvurular› artmaya bafllad›. Mevcut 230 baflvurunun 72’si için patent al›nd›. Son üç y›lda Türkiye’de yap›lan patent baflvurular›n›n yüzde 10’u yine Arçelik’e ait oldu.

Beko: Bir Dünya Markas›
Beko Elektronik, bugün Avrupa’n›n en
modern ve geliflmifl televizyon fabrikas›na sahip. Üretimdeki otomasyon oran›
yüzde 95’i buluyor. Ayr›ca üretimin ihtiyac› olan otomasyon sistemlerinin üretimini, ürün test sistemlerinin donan›m ve
yaz›l›m dizaynlar›n›, üretim hatlar›n›n yaz›l›m ve mekanik tasar›m›n› kendi bünyesinde gerçeklefltirebilecek bilgi birikimi ve tecrübesine sahip. Televizyon üreticisi olarak büyük baflar›lara imza atan
Beko, 2005 y›l›nda Avrupa’n›n lider televizyon üreticisi olma hedefi do¤rultusunda, 2003 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak yeni
“display” teknolojileri olmak üzere toplam 29.8 milyon Euro’luk yat›r›m gerçeklefltirdi. Ayr›ca ‹ngiltere’de kurdu¤u Fusion Digital Technologies Ar-Ge ve sat›fl
flirketiyle de Avrupa’da her y›l %100 bü-

yüme gösteren dijital televizyon (IDTV)
ve “set-top-box” (STB) pazar›na da iddial› bir flekilde girdi. 2003 y›l›n›n ilk çeyre¤inde kurulan Fusion Digital, güçlü ve
alan›nda uzman Ar-Ge ve sat›fl teflkilat›yla Avrupa pazar›nda h›zla pay›n› art›r›yor. Beko’nun Ar-Ge Grubu farkl› lokasyonlarda faaliyet gösteriyor. Endüstriyel
Tasar›m/Analog, Dijital ve Mekanik Tasar›m ‹stanbul’da yer al›rken, Dijital Tasar›m da Beylikdüzü, ‹zmir, ‹ngiltere ve
Nürnberg’de hizmet veriyor. Beko’nun
bugün mekanik ve elektronik uygulamalara dair mevcut befl adet patenti var.
Bunun yan› s›ra Grundig’in sat›n al›nmas›yla birlikte bu kurulufla ait 717 adet aktif patent de Beko’ya geçti.

Ford Otosan: Ar-Ge’de de Lider
Ford Otosan, son dönemde, Türkiye’de
otomotiv sektörünün lideri olma bilinci
ile 2010 y›l›na uzanan bir Ar-Ge perspektifi ortaya koydu. Bu kapsamda ArGe Program Koordinatörlü¤ü’nü kuran
Ford Otosan, edindi¤i tecrübeleri ve yo¤un bilgi potansiyelini yeni teknolojilerin
yarat›lmas›nda kullanmak ve Ar-Ge faaliyetlerini art›rmak için yeni bir yap›lanma
oluflturarak teknoloji envanterini ç›kard›.
fiirket bünyesinde Avrupa Birli¤i’nin ArGe fonlar›ndan yararlanmak ve bu tür

mesajlar› da okuyabiliyor. GVZ’nin gelifltirdi¤i bir di¤er teknoloji olan Konuflma
Tan›ma, duyulan sesi bilgisayar taraf›ndan, listelenmifl kelime veya cümlecikler
içerisinden en yak›n olan›na eflleyerek
yaz›ya dönüfltürüyor, herhangi bir seçenek listesinden konuflulan seçene¤i alg›lay›p karfl›l›¤›nda bir aksiyon üretiyor.
Ocak 2002 tarihinde kurulan Promena,
elektronik sat›nalma (e-Procurement) ve
elektronik ihale düzenleme (e-Source)
konular›nda internet tabanl› çözümler
sunuyor. ‹fl süreçlerini h›zland›ran, çal›flanlar›n verimlili¤ini art›ran ve kâr› maksimize ederek flirketlere yüzde 50’nin
üzerinde verimlilik ve maliyet tasarrufu
sa¤layan Promena’n›n gelifltirdi¤i e-sat›nalma platformu ve e-ihale uygulamala-

Teknolojiye Türkçemizi
Ö¤retiyoruz
Ses teknolojileri alan›nda bir ilk olarak
kurularak 2000 y›l›nda Koç Bilgi Grubu
çat›s› alt›nda faaliyete geçen GVZ; Interpro Biliflim Ödülleri yar›flmas›nda
“Y›l›n Ar-Ge Projesi” ödülünü kazanan
Konuflma Sentezleme, Konuflma Tan›ma, Konuflmac› Tan›ma teknolojilerini
flirket bünyesindeki Ar-Ge ekibi ile gelifltirerek pazara yön veriyor. Bu teknolojilerden Konuflma Sentezleme, elektronik
ortamlarda bulunan her türlü Türkçe
metni son derece anlafl›labilir ve do¤al
olarak Türkçe seslendiriyor; konuflma h›z›n›, tonu, vurgusunu ve kal›nl›¤›n›/inceli¤ini ayarl›yor. K›saltmalar›, rakamlar›,
parasal ve takvimsel terimleri tan›yabildi¤i gibi “html” sayfalar›n› ve elektronik

Koç Toplulu¤u; uzun
y›llard›r yapt›¤›
çal›flmalarla
Arçelik, Beko, Ford
Otosan, Bilgi Grubu,
Tofafl, Migros, Aygaz,
Otoyol, Otokar,
DemirDöküm ve
Divan’daki teknoloji
yaratma ve Ar-Ge
faaliyetlerini, art›k
rekabet üstünlü¤üne
yans›tma noktas›na
tafl›m›fl bulunuyor

r›, flirketlerin ulusal ve uluslararas› rekabet güçlerini art›rmalar›na yard›mc› oluyor. 2005 y›l›na kadar firmalar aras› ticaretin yüzde 35’inin elektronik ortama tafl›naca¤› tahmin edilirken, Promena, Türkiye ve bölgesindeki ülkelerde en büyük pazar yerlerinden birisini yaratarak
öncü ve lider konumunu devam ettirmeyi hedefliyor.

Sanal Al›flverifl’in
Öncüsü Olmak
Bu giriflimler d›fl›nda Koç Bilgi Grubu,
2000 y›l›n›n Ocak ay›nda kurulan ve bugün B2C alan›nda Türkiye’de lider konumda bulunan Kangurum; yine 2000
y›l›n›n bafllar›nda kurulan, kullan›c›lar›n›n popüler kültür, sanat ve spor etkinlikleri hakk›nda bilgi edinmesine ve Türkiye çap›nda bu etkinliklerin biletlerini
online, telefonla veya giflelerinden sat›n
almas›na olanak sa¤layan ve Türkiye’de
alan›nda bir ilke imza atan Biletix; 2001
y›l›nda kurulan ve BT e¤itimlerinde tek
kurumsal ve uluslararas› flirket olan
KoçBryce; KOB‹’lerin yeni ekonominin
f›rsatlar›ndan yararlanabilmesini, interaktif hizmetlerle rekabet gücünü art›rabilmesini ve uzun vadede gerek
yerel, gerekse uluslararas› pazarlarda ticaret yapabilir hale gelmesini hedefleyen Kobiline flirketleri ile müflterilerinin, Koç
Toplulu¤u’nun ve Türkiye’nin
e-dönüflümüne öncülük etme
hedefi ile yoluna devam ediyor. Tan›’n›n gelifltirdi¤i Paro
ise, online kampanya konusunda gelifltirdi¤i ifl modeli ve yaz›l›m
teknolojisiyle bir baflka teknolojik yenilik
sunuyor. Firmalar›n, kendi müflterilerini
daha iyi tan›malar› konusunda gelifltirdi¤i yenilikçi modeller sayesinde Paro,
“CRM’in VISA’s›” olma yolunda ilerliyor.
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projelerde ortak olmak amac› ile çal›flmalar yap›ld›; flu aflamada iki adet entegre projede partner olunmas› kesinleflti ve
projeler ilgili AB komiserli¤inin de¤erlendirmesine sunuldu. Di¤er iki projenin
ise haz›rl›klar› devam ediyor. Ülkemizin
bu konudaki genel baflar›s›n›n düflüklü¤ü göz önüne al›nd›¤›nda bu çok önemli bir yol alma olarak de¤erlendiriliyor.
Ford Otosan, ÜG/AR-GE projelerinin
kapsam›na giren baz› çal›flmalar› üniversiteler ile birlikte yapma karar› ald› ve
üniversitelerin de görüfllerini alarak, projede çal›flacak ö¤renciler için bir destek
fonu oluflturuldu. ODTÜ-B‹LT‹R, Bo¤aziçi Üniversitesi ve ‹TÜ ile bu kapsamdaki “Endüstride Uygulama Destekli Tez
Program›” anlaflmalar› imzaland› ve sadece dört ay içinde alt› proje ifllerlik kazand›. Bu anlaflmalar sonucunda Ford
Otosan; TÜB‹TAK ve üniversiteler taraf›ndan di¤er firmalara bir örnek model
olarak sunuluyor. AB fonlar› dahilinde
d›fl rakiplerle ortakl›k zemini araman›n
yan›s›ra, yurt içindeki firmalar/kurulufllar
ile de rekabet öncesi iflbirli¤i çerçevesinde yürütülecek ortak projelerin görüflmelerine baflland›. Bu aflamada “Yak›t
Pili ve Hidrojen’’ konulu bir ortak projenin yürürlü¤e konmas› konusunda Arçelik, Tofafl
ve TTGV ile bir konsorsiyum
oluflturuldu. Bu y›l Ford Otosan
2 faydal› model, 1 eser (yaz›l›m), 12
endüstriyel tasar›m, 1 marka ve 7 adet
patent baflvurusunda bulundu.

Tofafl’ta Amaç:
Hep Daha ‹yisini Yaratmak
Türk otomotiv sektöründeki en büyük
araflt›rma ve gelifltirme birimi olan Tofafl
Ar-Ge, donan›m› ve profesyonel kadrosuyla çeyrek yüzy›l› aflk›n bir süredir
Türk insan›na “dünya kalitesinde” ve
“Türkiye koflullar›na en uygun” ürünleri
sunma konusundaki çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. 1994 y›l›n›n Aral›k ay›nda
Endüstriyel Planlama ve Ar-Ge Müdürlü-
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ürün gelifltirme faaliyetlerinde üretim birimleri d›fl›nda sat›nal¤ü’ne ba¤l› olarak kurulan Tofafl Ar-Ge, 310 mühendisi, 540 tekma, sat›fl, pazarlama ve kalite departmanlar›ndan da üyeler bunik personeli ve 3 bin 300 iflçisi ile ileri teknoloji ve sürekli gelunuyor. Müflterilerin beklenti ve isteklerine cevap verebilmek,
lifltirmeye odaklanm›fl bir kurulufl olarak yoluna devam ediyor.
di¤er üreticiler ile rekabet edebilmek, pazar pay›n› art›rmak, deMisyonunu de¤iflen tüketici talepleri ve müflteri memnuniyeti
¤iflen standart ve yönetmeliklere uygun ürünler üretmek için
prensibi do¤rultusunda ürün de¤iflikliklerini, güncellefltirmeleriürün gelifltirme faaliyetleri yap›l›yor. Otoyol, teknolojik geliflim
ni gerçeklefltirmek, pazar ihtiyaçlar›na zaman›nda ve ekonomik
ve ak›fl sürecini kendi bünyesinde bilgisayar ortam›nda olufltuolarak cevap vermek, en h›zl› ve en düflük maliyetle ürün geruyor ve bu safhalarda ortaya ç›kan çözüm ve önerileri bir billifltirmek ve kalite iyilefltirme çal›flmalar›n› yürütmek olarak begi havuzunda topluyor. Know-how havuzunda toplanan datalirleyen Tofafl Ar-Ge, vizyonunu da bu do¤rultuda belirliyor. Filar, ilgili bölüm ve yan sanayilerce parça-montaj ön flart› olarak
at Auto’nun üretim merkezleri aras›nda kalite yükseltme ve mapaylaflt›r›l›yor. Bilgi paylafl›m›, iletiflimin h›z› için Otoyol, 2001
liyet düflürme performans› yönüyle en iyi olmak ve Türkiye’dey›l› itibar› ile ürün veri yönetimi (Baan-Pdm) ve mühendislik deki olanaklar› göz önüne alarak, seçilen alanlarda mükemmellik
¤ifliklik yönetimi (Eco) sistem çal›flmalar›n› sürdürüyor.
merkezi olmay› hedefleyen Tofafl, orta¤› Fiat’›n yüzy›l› aflan
Otokar yeni teknolojiler üretmek ve bu teknolojileri kullanarak
ürün ve teknoloji gelifltirme deneyimlerinden de yararlanarak,
yeni tafl›tlar tasarlamak için uzun süreli projeler bafllat›yor ve bu
gerek Türkiye pazar›nda gerekse ihracat yapt›¤› piyasalarda, en
projeleri yurtiçi ve yurtd›fl› araflt›rma kurulufllar› ile ortak çal›flaüst düzeyde müflteri mutlulu¤unu yakalamay› baflar›yor.
rak yürütüyor. Otokar Ar-Ge Bölümü, bilgisayar destekli tasar›m
1995-2002 y›llar› aras›nda süspansiyon, gövde, motor ve emisuygulamalar›n› Türkiye’de otomotiv sanayinde kullanan ilk fliryon, titreflim ve akustik alanlar›na 12 milyon Dolar’l›k yat›r›m›n
ket konumunda. Otokar bünyesinde yer alan Ar-Ge biriminde
gerçeklefltirildi¤i merkezde, sanal modelleme sistemleri, sonlu
“Bilgisayar Destekli Tasar›m”, “Bilgisayar Destekli Müelemanlar yaz›l›mlar›, süspansiyon analizi gibi mohendislik”, “Özel Test Ekipmanlar›” ile AR-GE
dern projelendirme yöntemleri kullan›l›yor. 15
Arçelik,
çal›flmalar›na ayr›lm›fl “Prototip Atölyeleri”
Catia istasyonu bulunan merkezde, yeni
90’l› y›llar›n
yer al›yor.
projelerin gürültü, titreflim ve konfor anabafl›ndan bu yana kendi
DemirDöküm, yürütülmekte olan Arlizleri yap›l›rken, çarpma analizlerinde
teknolojisini üretme
Ge projeleri çerçevesinde, kombi alaise Fiat Auto ile birlikte çal›fl›l›yor.
konusunda gösterdi¤i
n›nda Avrupa pazar›ndaki geliflmeleri yak›ndan takip ediyor; yak›n zaModern Ma¤azac›l›k Anlay›fl›
performans› ile Araflt›rma ve
manda ve gelecekte ne tür ürünlere
Ar-Ge çal›flmalar›na önem veren
Teknoloji Gelifltirme Merkezi’ni
ihtiyaç duyulaca¤›n› flimdiden tahbir di¤er flirket de Migros. 1993 y›(ATGM) zaten bu amaçla
min edip çevresel, teknolojik ve vel›nda “Metod Organizasyon ve
oluflturdu ve geçen 14 sene
rimlilik faktörleri konusunda rakipPlanlama” ad›yla kurulan ve daha
içinde yenilikçi anlay›fl›, ileri
lerden fark yaratacak çal›flmalar yap›sonra “Ar-Ge ve Planlama” ad›n›
yor. Türkiye’nin tek ›s› laboratuvar›na
teknolojisi, çevreye ve do¤al
alarak faaliyetlerini sürdüren departsahip
olan DemiDöküm Ar-Ge Bölümanda, Migros’un stratejik büyüme
kaynaklara verdi¤i önem
mü, EN 442’ye uygun, TSE dahil olmak
hedeflerine ve tüm süreçlerinin verimlilido¤rultusunda ciddi
üzere di¤er firmalar›n da ›s›l güç ölçümleri¤inin art›r›lmas›na yönelik araflt›rma ve geyat›r›mlar yapt›
ne cevap veriyor. Bu laboratuvar sayesinde Delifltirme çal›flmalar› sürdürülüyor. Yeni ifl geliflmirDöküm kendisinin ve rakiplerinin gelifltirdi¤i patirme çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve modern metod ve
nel radyatörlerin ›s›l güçlerini test ederek, en yüksek ›s›l güçteknolojiler yard›m›yla tedarik zincirinde bir yandan maliyetlü radyatörü üretiyor. DemirDöküm, Mimar Sinan Üniversitesi
leri azaltmak, di¤er yandan da üretilen fayday› ço¤altmak sureile yürütülen ortak çal›flma ile ö¤rencilerin ve akademik profestiyle optimum verimlili¤in yakalanmas›, a¤›rl›kl› olarak doktorayonellerin teknoloji ve tasar›m gelifltirme konular›ndaki bilgi ve
l› veya yüksek lisansl› mühendislerin çal›flt›¤› departmanda esas
yeteneklerini birlefltirerek sinerji yaratmay› amaçl›yor.
faaliyet konusunu oluflturuyor.
Ar-Ge alan›nda ilginç çal›flmalar yapan firmalardan biri de DiMigros bünyesinde geliflen teknolojilerin takibi, sektörel teknovan. Divan Ar-Ge ekibi, hem yurtiçi hem de yurtd›fl›nda varoloji adaptasyonlar›n›n gerçeklefltirilmesi, ifl süreçlerinin pazar ve
lan ürünlerdeki geliflmeleri takip ederek ve müflteri taleplerini
ürün geliflimine paralel büyümeyi destekleyici yönde sürekli yade¤erlendirerek ürün gelifltirme plan› yap›yor ve çal›flmalar›n›
p›land›r›lmas›, iç verimlilik ve rekabet gücü göstergelerinin tabuna göre yönlendiriyor. Divan bünyesinde iki Ar-Ge ekibi fakip edilerek yeni projeler için baz teflkil etmesi Ar-Ge ve planaliyet gösteriyor. Bunlardan Pastane Ürünleri Ürün Gelifltirme
lama teflkilat›n›n misyonu konumunda.
Ekibi, hem lezzet hem de dekorasyon aç›s›ndan faaliyet gösteriyor ve günlük sat›lan ürünlerin d›fl›nda y›lbafl›, sevgililer günü,
Ar-Ge: De¤iflimin ‹tici Gücü
paskalya, anneler günü gibi özel günler için de yeni ürünler geKoç Toplulu¤u bünyesindeki di¤er firmalar›n da Ar-Ge alan›nlifltiriyor. Market Ürünleri Ürün Gelifltirme Ekibi ise laboratuvar
da önemli çal›flmalar› var. Aygaz’daki çal›flmalar üretim birimleflartlar›nda denemeler yap›ld›ktan sonra süreç denemeleri ve tarinin sorumlulu¤unda olup, baflta üretim müdürü olmak üzere,
d›mlar yaparak proje çal›flmalar›n› yürütüyor.
ürün gelifltirmeden sorumlu mühendis, prototip eleman› ve lafieref O¤uz
boratuvar teknisyenleri taraf›ndan direkt olarak yürütülüyor. Bu

Arçelik: Ar-Ge’nin

Birinci Adresi
Özellikle 1990’l› y›llarla birlikte büyük
at›l›mlar›n gerçeklefltirildi¤i Arçelik’in
Ar-Ge çal›flmalar›n›, Ar-Ge Direktörü
fiemsettin Eksert ile konufltuk

çarp›yor. Birincisi, bizdeki personel

yap›s›ndan bahseder misiniz?

maliyetleri onlar›nkinin yar›s›. Bizim

Arçelik’in ürün iflletmelerinde tecrü-

Ar-Ge giderlerimizin de yar›s› perso-

beli, uzmanlaflm›fl arkadafllardan olu-

nel maliyeti. Böyle olunca, oran zaten

flan bir ürün gelifltirmesi var. Bir de

benzer bir noktaya gelecektir. Mü-

merkezi Ar-Ge var. Burada, muhtelif

him fark insan kayna¤›n›n kalitesinde.

teknolojik birimler bulunuyor. Teknolo-

Bunu anlatt›¤›m zaman inanmakta

ji aileleri ve onlar›n laboratuvarlar› da

güçlük çekiyorlar. Avrupa’da, özellikle

burada duruyor. Buradaki laboratu-

Almanya’da insan kaynaklar›nda yeni

varlar, d›flar›ya ve Koç Toplulu¤u flir-

mezunlara önerilen ilk 100 içine gire-

ketlerine de hizmet veriyor. Örne¤in

bilen herhangi bir beyaz eflya flirketi

prototip atölyesinin cirosunun yakla-

yok. Bu flu demek; onlar›n kulland›k-

patent baflvurular›, geçen y›l bir bu-

fl›k %70’i d›fl sat›fllardan geliyor. Bu-

lar› kaynak onlar›n e¤itim hiyerarflile-

çuk kat›na ç›kt›; bu y›l da iki kat›na ç›-

gün Arçelik’in toplam›nda, yaklafl›k

rinde tepenin birkaç dilim alt›nda. Biz-

kacak. Arçelik 2004 senesinden iti-

300 kifli Ar-Ge ifliyle ilgileniyor.

de ise, Arçelik flafl›rt›c› bir baflar›ya

baren her y›l ortalama yüz patent

sahip. Arçelik son 16 y›l›n 15’inde en

baflvurusu yap›yor olacak. Arçelik bu-

Arçelik’in Ar-Ge’sini yurtd›fl›ndaki ben-

fazla tercih edilen firma olmufl. Koç

gün patent konusunda kendi kendine

zer firmalarla karfl›laflt›rd›¤›n›zda du-

Holding, idarecilerinin de önemli viz-

yetemiyor. Rakamsallaflt›rmaya kal-

rumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

yonu sayesinde, Türkiye üniversitele-

karsak, ulaflt›¤›m›z rakam Almanya

‹talyanlar h›zl› takipçi olmaya devam

rinden bize ciddi bir ak›fl var. Biz, e¤i-

orijinli rakiplerimize yak›n, ‹talyan ra-

ediyorlar. ‹talyanlarla karfl›laflt›rd›¤›-

tim hiyerarflisinin en tepedesinde yer

kiplerimizin iki üç kat›na ulaflm›fl du-

n›zda bizim Ar-Ge’miz onlara göre çok

alan ve zaten sanayide çal›flmay› dü-

rumda.

güçlü. Alman kökenli firmalarla karfl›-

flünmeyen, akademik kariyer yapan

laflt›rd›¤›m›zda ise durumumuz son

tabakan›n hemen alt›ndaki insan kay-

Bu kadar teknik faaliyetin içinde yara-

derece iyi. Patent aç›s›ndan çok güç-

na¤›n› kullan›yoruz. Bu Arçelik’in tüm

t›cl›¤›n pay› nedir?

lüyüz. Masraf cinsinden bakt›¤›n›zda

birimleri için geçerli.

Ar-Ge deyince d›flar›dan buras› bir

küresel vizyon

Arçelik’teki Ar-Ge örgütlenmesinin

mucitler ordusu gibi alg›lan›yor. Tabii

durum biraz farkl›. Bizim takriben
20-22 milyon Euro civar›nda Ar-Ge

Arçelik’in flu anda toplam kaç paten-

yap›lan her günlük çal›flma icat de-

giderimiz var. Buna karfl›l›k, örne¤in

ti var?

mek. Teknolojik geliflim daha ziyade

Merloni Grubu’nun Ar-Ge gideri 55

Arçelik, iki y›l öncesine kadar her y›l

evrimsel bir geliflimle, adeta topra¤›n

milyon Euro civar›nda. Bosch-Si-

30-35 patent için baflvuruyordu. Bu-

t›rnakla kaz›nmas›yla elde ediliyor.

emens Grubu’nun 150-170 milyon

gün de Arçelik aç›k farkla en çok pa-

Bunlar›n sonuçlar›n› ilk olarak buzdo-

Euro, Electrolux’de ise 200 milyon

tent alan flirket. Arçelik fikri haklara

lab›nda gördük. Bir y›l içinde, hemen

Euro civar›nda. Bu giderin ciroya ora-

son derece sayg› gösteren bir flirket.

tüm ürünlerde, rakiplerimizin herhan-

n› olarak bakt›¤›m›z da ise oran›n

21. yüzy›l›n fikri haklar yüzy›l› olaca¤›

gi birinde olmayan iflleri buralarda

%2.5 civar›nda oldu¤unu görüyoruz.

pek çok yönetim kongresinde söyleni-

görmüfl olaca¤›z. Yarat›c›l›k konusun-

Bizde ise bu oran yaklafl›k %1.5 civa-

yor. Baflka türlü kendinizi koruman›-

da farkl› yarat›c›l›k teknikleri uygulu-

r›nda. Avrupal› rakiplerimizle mukaye-

z›n imkân› yok. ‹ki y›l öncesine kadar

yoruz; ancak bunlar elbette yapt›¤›-

se etti¤imizde iki tane farkl›l›k göze

30-35 gibi y›ll›k ortalamalarla gelen

m›z iflin gizli bir bölümü.
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Büyük Yürüyüfl’ün
‹lk Ad›m› Sofya’da
Türkiye merkezli uluslararas› ilk akaryak›t da¤›t›m flirketi olan OPET ve
Aygaz ortakl›¤› ile kurulan OPET-Aygaz Bulgaria EAD (OAB), Bulgaristan’daki
ilk istasyonunu açt›. ‹stasyon say›s› befl y›l içinde 100’ü bulacak

K

du¤unu söyledi. Mustafa V. Koç, üç y›l sonra AB’ye girecek
Koç Toplulu¤u, grup flirketlerinden OPET ve Aygaz’›n ortakolan Bulgaristan’daki bu yat›r›m› önemli bir kilometre tafl› olal›¤›yla kurulan OPET-Aygaz Bulgaria EAD (OAB) ile yurtd›fl›nrak gördükleri için, Toplulu¤un aç›l›fl töreninde üst düzeyde
da ilk ad›m›n› Sofya’da att›. 28 Nisan günü Sofya’n›n en ifllek
temsil edildi¤ini söyledi. Törenin ard›ndan istasyonun ilk bencaddelerinden biri olan Stambulovski Bulvar›’n›n üzerindeki
zin sat›fl› da Mustafa V. Koç taraf›ndan yap›ld›. Mustafa V. Koç,
Musagenitsa kavfla¤›nda yer alan ilk OPET benzin istasyonuBulgar plakal› bir araban›n deposuna 30
nun aç›l›fl› büyük bir törenle gerçeklefltiLeva’l›k (25 milyon TL) benzin doldurdu.
rildi. Törene Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Enerji
Dev Yat›r›m
Grubu Baflkan› Ömer M. Koç, TürkiOPET-Aygaz Bulgaria (OAB) flirketi, Bulye’nin Sofya Büyükelçisi Haydar Berk,
garistan’da ilk iki ay içerisinde befl, y›l soOPET Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret
nuna kadar 15, 2006 y›l› sonuna kadar ise
Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Üyeleri
toplam 60 benzin istasyonu açmay› planNurten Öztürk ve Ufuk Öztürk, Enerji
l›yor. OPET’in Bulgaristan’daki yat›r›m hePiyasas› Düzenleme Kurulu Baflkan› Yudefi 100 milyon Dolar. ‹stasyon aç›l›fl›nsuf Günay ve OPET reklamlar›n›n y›ld›dan önce düzenlenen bas›n toplant›s›nda
z›, sanatç› Tarkan kat›ld›. Sorular›m›z›
konuflan Aygaz Genel Müdürü Mehmet
yan›tlayan Mustafa V. Koç, Bulgaristan’›n Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç ve
Ali Neyzi, “Komflu ülkelerle iliflkilere büTürkiye’ye yak›n ve önemli bir piyasa ol- Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Haydar Berk aç›l›flta.
yük önem veriyoruz. Bu aç›dan Bulgaris-
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tan da Türkiye için çok önemli bir pazar. Yurtd›fl›ndaki yat›r›mlar›m›za Bulgaristan ile bafllamay› uygun bulduk.
Bulgaristan’da sa¤layaca¤›m›z baflar›yla di¤er Güneydo¤u Avrupa ülkelerine
de buradan yay›laca¤›m›z› umuyorum”
dedi. Neyzi, Bulgaristan’da fiyatlar›n
serbestçe belirlendi¤ini, piyasan›n rekabete aç›k oldu¤unu vurgulad›.
OPET Genel Müdürü Yavuz Erkut da,
flirketin yeni logosunu da ilk kez Bulgaristan’da kulland›klar›n› söyledi. Erkut, “OPET olarak en büyük hedefimiz
uluslararas› bir petrol flirketi olmak. Bu
amaçla çok önemli at›l›mlar içindeyiz.
Bulgaristan’daki yat›r›m da bu at›l›m›n
önemli bir parças›” dedi. OPET-Aygaz
Bulgaria Genel Müdürü Jean Keup ise
Bulgaristan’daki akaryak›t pazar›yla
birlikte otogaz pazar›ndan da pay almak istediklerini söyledi. ‹lk aflamada
pazar pay› hedeflerinin yüzde 10 oldu¤unu anlatan Keup, yak›t tüketiminin
yüzde 25’inin Bulgaristan’daki Nef-

Üst Düzey Resepsiyon
Aç›l›fl›n ard›ndan Bulgaristan Ulusal
Tarih Müzesi’nde bir resepsiyon verildi. Resepsiyona Bulgaristan Baflbakan› Simeon Sakskoburggotski de
kat›ld›. Resepsiyon süresince Rahmi
M. Koç ile yak›n bir diyalo¤a giren
Sakskoburggotski, Bizden Haberler’in sorusu üzerine yap›lan yat›r›m›
flöyle de¤erlendirdi: “Koç Grubu Bulgaristan’daki yat›r›mlar›na Ramstore
ile bafllad›. Bugün OPET’in bir benzin
istasyonu açmas› bizi çok mutlu etti.
Koç Toplulu¤u gibi güçlü yat›r›mc›lar›
ülkemizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Toplulu¤un ülke ekonomisine yapaca¤› katk› ve getirece¤i
hareketlili¤in, önümüzdeki y›llarda
daha da artmas›n› umuyoruz”. Sofya’n›n üç kilometre d›fl›nda muazzam
bir binada yer alan müzede gerçeklefltirilen resepsiyonun gözde ismi yine
Tarkan idi. Bulgar Baflbakan› Sakskoburggotski ile de sohbet etme olana¤›
bulan Tarkan, davete kat›lanlar›n ilgi
oda¤› oldu.

TARKAN ‹ZD‹HAMI
Sofya’daki aç›l›fla Tarkan’›n kat›lmas› iz-

etti. OPET organizasyonu ile sonbahar-

dihama neden oldu. Aç›l›fla kalabal›k
bir koruma ordusu ile kat›lan Tarkan’a

da Sofya’da bir konser vermeyi düflünüyoruz. San›r›m bu konserdeki coflku

büyük ilgi gösterildi. Tarkan, Bulgar
hayranlar› ile bol bol foto¤raf çektirdi
ve imza da¤›tt›. ‹stasyonda hoparlörlerden “Dudu Dudu” flark›s› duyuldu-

buradakinin de üzerinde olacak” dedi.

¤unda ise herkesin bir a¤›zdan flark›y›
söylemesi, Tarkan’› oldukça heyecanland›rd›. Aç›l›fl›n ard›ndan konufltu¤umuz Tarkan, törende bulunmaktan büyük heyecan duydu¤unu belirtti ve
“böylesine bir ilgiyi beklemiyordum
aç›kças›. Burada da albümün sat›ld›¤›n› biliyordum ama bu kadar coflkulu bir
kalabal›¤›n karfl›lmas› beni çok mutlu

Enerji Grubu Baflkan› Ömer M. Koç:

“Bu Bir
‹lk Ad›md›r”
Sofya’da aç›lan bu istasyon, Enerji Grubu’nun
yurtd›fl›ndaki yat›r›mlar›n›n önemli bir aya¤›.
Duygular›n›z› ö¤renebilir
miyiz?
Her fleyden önce çok
memnunuz. Bu istasyon
önemli bir at›l›m›n ilk
ad›m›. Çok iddial›y›z. Buraya kal›c› olmak için geldik. ‹leride istasyon say›s›n› art›rmay› düflünüyoruz.
Bu bir ilk ad›md›r. Di¤er pazarlar› da
etüt edece¤iz. Cazip imkânlar oldu¤unu biliyoruz. Daha detayl› çal›flt›ktan
sonra, di¤er pazarlara da aç›lmay› düflünüyoruz.
Böyle bir yat›r›m için neden Bulgaristan’› seçtiniz?
Pazar›n bir cazibesi vard›. Burada
önemli bir Türk nüfus da var. Birkaç
etken bir araya geldi, dolay›s›yla bizim
için bir cazibe arz etti. Bu bak›mdan
buradan bafllamak çok makuldü.

küresel vizyon

OPET-Aygaz Bulgaria Genel Müdürü Jean Keup

tochim flirketinden sa¤land›¤›na, kalan miktar›n ithal edildi¤ine dikkat
çekti. OPET’in Bulgaristan ç›karmas›ndaki en önemli detaylardan biri de yenilenmifl logosu oldu. Tasar›m› yeni tamamlanan logo ilk kez Bulgaristan’da
“görücüye ç›kt›”. Daha önceki sar› ve
lacivert renklerin korundu¤u logo, h›z
ve yenilik kavramlar›n› ça¤r›flt›ran bir
tasar›mla haz›rlanm›fl.

2003 y›l› Enerji Grubu aç›s›ndan son
derece hareketli geçti. Bu hareketlilik
sürecek mi?
Elbette sürecek. Biliyorsunuz do¤algazda da çok iddial›y›z. 2005 y›l›nda
pazar da serbestleflecek. OPET’le olan
ortakl›¤›m›z da son derece baflar›l›. Pazar pay›m›z her gün art›yor. Türkiye’de
de önemli yat›r›mlar›m›z var. LPG’de de
iddiam›z› sürdürüyor ve en büyük da¤›t›c› olarak konumumuzu korumay› istiyoruz.
Bu aç›l›flta Tarkan da buradayd› ve büyük ilgi gördü. Tarkan, Enerji Grubu’nun atak yap›s›na uyan bir sanatç›
oldu, de¤il mi?
Aç›kças› bafllang›çta Tarkan’›n ürünün
önüne geçebilece¤inin endiflesini yaflad›k. Ancak bugün Tarkan’›n çok iyi bir
seçim oldu¤u sat›fllardan da görülüyor. Halk›n inan›lmaz bir ilgisi var. Buarada da bu ilgiyi gördük. Tarkan
OPET’in yap›s›na fazlas›yla uyan bir seçimdi.
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‹SO Meclis Baflkan› Hüsamettin Kavi:

“Türkiye Özellefltirmeyi

Baflarmak Zorunda”

küresel vizyon

‹stanbul Sanayi Odas› Meclis Baflkan› Hüsamettin Kavi, özellefltirmenin Türkiye
aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›n› söyledi ve ekledi: “Özellefltirme bazen satmak
kurtulmakt›r; bazen de verimlili¤i sa¤lamaya yönelik bir araçt›r”
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T

Türkiye’nin gündemini son birkaç y›ld›r en
fazla meflgul eden konular›n bafl›nda özellefltirme geliyor. Sizce özellefltirme ile hedeflenenler baflar›ld› m›?
Türkiye’de asl›nda esas problem, özellefltirmenin ne oldu¤unun ve niçin yap›lmak zorunda oldu¤unun topluma anlat›lamamas›. Bu konuda toplumsal deste¤in çok uzun y›llar önce sa¤lanmas› gerekirdi. Bu yüzden de Türkiye, 80’li y›llar›n ortas›ndan bu yana yaklafl›k 20 y›ll›k süreç içinde hâlâ özellefltirme kelimesini gündeminde tutuyor. Türkiye özellefltirmeyi baflarmak zorunda. Çünkü kamusal alanda art›k bugünkü demokrasinin ve rekabete dayal› pazar ekonomisinin ortaya koydu¤u temel baz› gerçekler
var. Devletin asli görevi; ekonomik sürecin, rekabetin kendi aktörleri aras›nda
adil bir flekilde gerçekleflmesiHüsamettin Kavi: Halbuki özellefltirme bazen satni sa¤lamak. Dolay›s›yla dü“Ekonomideki mak kurtulmakt›r; bazen de vezenleyici ve hakem rolünü ek- geliflme sürecinde, rimlili¤i sa¤lamaya yönelik bir
do¤ru ve iyi araçt›r. Özellefltirmenin, önce bu
siksiz yerine getirmesi için
ilerleyen bir iflletmelerin kamuya yük olmakdevletin üretim ve hizmet sekbirikim var.” tan ç›kar›lmas› ve verimlilik art›töründeki faaliyetlerinden ç›kr›lmas› oldu¤unu görmemiz, kamas› laz›m.
bul etmemiz laz›m. Ne yaz›k ki ülke olaBu ayn› zamanda kamusal alanda ciddi
rak çok zaman kaybettik. Özellefltirme
bir verimlili¤i de beraberinde getirir.
flu an rotas›na oturma vaziyetindedir;
Çünkü siz bir taraftan hem rekabet diyeama bundan sonra bu sürecin h›zlanacaceksiniz, öbür taraftan hisse senetlerinin
¤›na inan›yorum.
ço¤unlu¤unun veya tamam›n›n size ait
oldu¤u bir kuruluflun adil bir ortamda
Bir süre önce Koç Toplulu¤u ile Sabanc›
rekabet etmesini sa¤layacaks›n›z. Bu
Toplulu¤u, Türk Telekom’un ve Milli Piyanmümkün de¤il. Özellefltirmenin koflullago’nun özellefltirilmesine ortak talip olr›n›, kimlerin girece¤i kimlerin giremeyeduklar›n› aç›klad›lar. Böyle bir iflbirli¤i ile
ce¤ini, özellefltirmenin salt bir sat›fl olmailgili görüfllerinizi ö¤renebilir miyiz?
d›¤›n› maalesef çok geç ö¤rendik. O
Yak›n bir gelecekte, Türkiye daha fazla
yüzden de baz› ad›mlar›m›z› ya yavafl atçok tarafl› iflbirliklerini yaratmak zorunt›k ya da uygulayamaz duruma düfltük.

da. Türk firmalar› olarak art›k demokrasinin temel anlay›fl› olan ço¤ulculuk kültürü, ortak ak›m ve sinerji anlay›fl›n› benimsememiz laz›m. Benim gücümü afl›yorsa “ben buna giremem” anlay›fl› yerine belki o gücü tesis edecek ilgili taraflar› bir araya getirerek, o konsorsiyumlar› oluflturarak buna girmek laz›m. Bu,
bizim yar›n farkl›l›klar içinden bir zenginlik yaratarak belki de eksi¤imizi, hatam›z› minumuma indirecek bir anlay›fla
sahip olmam›z› mümkün k›lacakt›r. Dolay›s›yla kesinlikle iflbirli¤ine gerek ol-

du¤una inan›yorum. Bugün dünyada en
büyükler bir araya geliyor.

ama bir iflletmede üç olgu var. Bunlardan bir tanesi kâr marjlar›. ‹flletmelerdeki kâr marjlar› flu
kayna¤›ndan
an son derece s›n›rl›: S›f›r, s›f›r›n alt›nda veya biSizin de bahsetti¤iniz gibi Türk hammaddemize kadar
raz üstünde. Dolay›s›yla
ekonomisinde belli bir iyileflme hepsini en yüksek
kapasitede kullanmay›
art›k kaba ayarlar ile iflsöz konusu. Rakamlara yans›yan
ö¤renmeliyiz.”
letmelerin yönetiminde
bu olumlu havay› ticaret ya da sabaflar›l› olmak mümkün
nayide de görmek mümkün mü?
de¤il. Hassas yerlerde ince ayar yap›lEnflasyon ve faizler düflüyor. Kurlarda
mas› gerekiyor. Elimizdeki kapasiteyi en
da belli bir istikrar var. Ancak kurlar›n
üst düzeyde kullanmay›, maliyetlerimizi
istikrar› ayn› yerde kalaca¤› anlam›na
veya girdilerimizi, insan kayna¤›ndan
gelmiyor. Hangi kriterlerle nas›l de¤iflehammaddemize kadar hepsini en yükce¤ini do¤ru görmek laz›m. Bugün gesek kapasitede kullanmay› ö¤renmeliçerli olan “floating rate”. Bir baflka deyiz. ‹kinci önemli nokta ise istihdam.
yiflle, tercüme edildi¤i gibi “dalgal›” de-

“Türkiye çok büyük bir de¤iflim sürecinden geçiyor.
‹flbirli¤i, güç birli¤i, ortakl›k ve sinerji yaratmak
Türkiye’nin kaç›n›lmaz bir gerçe¤idir. Bu düflünce
tarz›m›z›n de¤iflmesini zorunlu k›l›yor”
¤il “yüzen kur”. “Yüzen kur”un temel referans noktas› piyasalar ve d›fl ticaret.
Türkiye d›fl ticaret aç›¤› olan bir ülke;
cari ifllemler aç›¤› olan, döviz borcu olan
bir ülke; bunlar› do¤ru biçimde yönetece¤iniz bir kur varsa, do¤ru kur odur. O
yüzden “kur bir yere oturdu”, “istikrar›n› buldu” dememeli. Enflasyon düflüyor,
faizler düflüyor; bunlar önemli fleylerdir

Günümüzde flirketler ellerindeki k›s›tl›
iflgücü ile belli bir ifli baflarmaya çal›fl›yor. Bunun birinci nedeni tart›flmas›z,
rekabet gücü maliyeti. Kâr marj› çok s›n›rl›, dolay›s›yla istihdam etmek kolay
ama bir insan›n ifl akdini feshetmek çok
a¤›r. Üçüncü ayak ise yat›r›m. Yat›r›m
konusunda daha yolun bafl›nday›z. Yat›r›m yapmak için tasarruf etmek zorun-

day›z. Ancak kâr ederek yat›r›m yapars›n›z. Borçlanarak yat›r›m yapman›n bedellerini Türk ekonomisi çok a¤›r ödedi.
Ekonomideki geliflme sürecinde, do¤ru
ve iyi ilerleyen bir birikim var. Ama henüz güven duyulacak ve ihtiyaçlar› karfl›layacak bir sürece dönüfltü¤ünü söylemek için çok erken.

küresel vizyon

Bu sinerji ekonominin tüm aktörleri için
önemli, de¤il mi?
Türkiye çok büyük bir de¤iflim sürecinden geçiyor. ‹flbirli¤i, güç birli¤i, ortakl›k ve sinerji yaratmak Türkiye’nin kaç›n›lmaz bir gerçe¤idir. Bu düflünce tarz›m›z›n de¤iflmesini zorunlu k›l›yor. Türk
insan›n›n yönetim anlay›fl›n› de¤ifltirmesi laz›m. Türkiye bugün ihracat yap›yor.
Türkiye’nin ihracat verilerine bakt›¤›n›zda iki sektörde çok h›zl› bir geliflme görülüyor. Bir tanesi otomotiv di¤eri de
beyaz ve kahverengi eflya dedi¤imiz
elektrikli cihazlar. Bunlar yüksek katma
de¤erli ürünler. Bizim art›k düflük katma
de¤erli ürünlerle yaflam›m›z› sürdürme
flans›m›z az. Tak›m olmam›z laz›m. Türkiye’nin en büyük gücü, insan gücü.
Teknoloji sat›n alamazs›n›z. Teknolojinin üretti¤i makineyi sat›n alabilirsiniz.
Ald›¤›n›z anda o teknoloji eski- “Elimizdeki kapasiteyi en
mifltir. ‹nsana yat›r›m yapaca¤›z. üst düzeyde kullanmay›,
‹nsan›m›z›n e¤itimini, kalitesini maliyetlerimizi veya
girdilerimizi, insan
art›raca¤›z.

Türk ekonomisinin gündemine bakt›¤›m›zda yine çok konuflulan bir konu 2005’te alt› s›f›r›n at›lmas›. Bunun etkileri nas›l olacak?
Alt› s›f›r›n at›lmas›n› Türkiye’nin kararl›l›¤› olarak alg›l›yorum. Ekonomik olmaktan öte son derece ciddi bir siyasi
karar. Bir di¤er deyiflle, ülke yönetimi
enflasyondaki art›fl›n 20’ler, 50’ler, 80’lerin üzerine ç›kmayaca¤› bir yönetim anlay›fl›n› öngörmekte. Bunun için özellefltirme flart. Ekonomimizin büyümesi, bu
trendi kaç›rmamam›z laz›m. Bak›n d›fl ticaretimiz 150 milyar Euro’ya do¤ru gidiyor. Dolay›s›yla ekonomimizi büyütmemiz laz›m. Bugün ekonomimizi olumsuz
yönde etkileyen en önemli konu kamu
maliyesidir. Kamu kâr edemedi¤i için
vergi yoluyla aç›¤›n› kapamaya gidiyor.
Paran›zdan alt› s›f›r atmak son derece
pozitif bir harekettir. Ayr›ca teknolojik
olarak da flu anki ifllemler imkâns›z hale gelmiflti. Di¤er yandan halk›n s›f›rlar›n
at›ld›¤›n› görmesi laz›m.
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Stratejik Planlama,
Koç Toplulu¤u’nun
Gelece¤ine Yön Veriyor

küresel vizyon

Stratejik planlama, Koç Toplulu¤u için hayati önem
tafl›yan bir konu. Ocak ay›ndan bu yana Stratejik
Planlama Grubu Baflkan Vekili olan ve 1 May›s
itibar› ile baflkanl›¤a atanan Tamer Haflimo¤lu,
stratejik planlama ve bunun Topluluk için önemi ile
ilgili sorular›m›z› yan›tlad›

B

Bu y›l bafl› itibar› ile Stratejik Planlama Grubu
Baflkan Vekilli¤i görevini Mehmet Ali Berkman’dan devrald›n›z. Grubunuzun misyonunu ve
bafll›ca görevlerini k›saca anlatabilir misiniz?
Grubumuz, çok ana hatlar› ile özetleyecek
olursak, Toplulu¤umuzun vizyonunun, portföy prensiplerinin, ana hedef ve stratejilerinin
belirlenmesinde Koç Holding Yönetim Kurulu ile CEO’ya destek sa¤lar; ifl grubu ve flirketler baz›nda do¤ru stratejilerin uygulanmas›
için koordinasyondan sorumludur. ‹fl programlar› ve y›ll›k performans hedeflerinin Topluluk ve ifl birimi stratejilerine paralel olarak
belirlenmesi için çal›fl›r ve performans›n takibini sa¤lar. Devaml› gelece¤e bakan bir grup
olarak k›sa, orta ve uzun vadede Toplulu¤un
önüne ç›kabilecek risk ve f›rsatlar› belirleyebilmek için politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik geliflimleri takip eder.
Stratejik planlama Türkiye’de art›k daha s›k
duydu¤umuz bir kavram haline geldi. Bu konudaki düflünceleriniz nelerdir? Stratejik planlama
neden önemli?
Strateji kavram› yurtd›fl›nda zaten önem verilen bir konu. Türkiye’de ise politik ve ekonomik istikrars›zl›k, y›llarca kriz yönetimini stratejinin önüne koydu. fiimdi girmekte oldu¤umuz dönemde, yani makroekonomik göstergelerde iyileflmeler olan, politik ve ekonomik
istikrar›n artt›¤› bu yeni dönemde flirketler
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kriz yönetimini b›rak›p daha ileriye bakabilecekler. Düflük enflasyon ortam›nda maliyetlerin kontrolü ve kâr marj›n›n korunmas› daha
fazla önem kazanacak; bu ortamda Türkiye’ye
gelebilecek olan yabanc› sermayenin artmas›
da rekabeti gittikçe zorlaflt›racakt›r. Bundan
sonraki dönemde ana konu global rekabette
ayakta kalabilmek ve hatta öne geçebilmek
olacakt›r. Bunun da yolu rekabet gücünü art›rabilmek için do¤ru stratejilerin belirlenmesi
ve uygulanmas›ndan geçmektedir.
Koç Toplulu¤u Stratejik Plan›’n›n ana hatlar›n›
k›saca özetleyebilir misiniz?
Koç Toplulu¤u Stratejik Plan›; vizyon, portföy
temas› ve prensipleri ile bir bütün oluflturmaktad›r. Bu plandaki ana hedef, kârl› ve h›zl› büyüyerek Avrupa’n›n önde gelen flirketleri
aras›nda yer almakt›r. Plan›m›za göre önümüzdeki dönemde odakland›¤›m›z sektör say›s›n› azaltmay› ve faaliyet gösterdi¤imiz tüm
sektörlerde uluslararas› rekabet gücüne sahip
olmay› hedefliyoruz. Portföyümüzü de bir tema etraf›nda toplamay› uygun bulduk ve “Tüketiciye En Yak›n Topluluk” olma prensibini
benimsedik. Odaklanaca¤›m›z ifller; uluslararas› rekabet gücümüzün oldu¤u, teknoloji ve
marka gücümüz bulunan, ciromuzun önemli
bölümünü yurtd›fl› faaliyetlerden ve ihracattan
elde etti¤imiz, iç piyasada lider ya da ikinci
konumda bulunan ifller olacak. Hedeflenen

büyümeyi sa¤layabilmek için; mevcut ifllerimizde organik büyümenin yan› s›ra
sat›nalmalar planlarken, telekomünikasyon ve enerji gibi ifl sahalar›nda yeni yat›r›mlara girmeyi de öngörüyoruz. Ancak
burada unutulmamas› gereken konu,
bütün bu plan›n sermayedara yarat›lan
de¤erin maksimize edilmesi amac›na
hizmet etmesidir. Bu nedenle, tüm flirketlerimizden beklentimiz, sermaye maliyetinin üzerinde kâr sa¤lamalar› ve dolayl› olarak hem kendilerinin hem de
Koç Holding’in piyasa de¤erini yükseltmeleridir.

“Stratejik planlama,
yöneticilerin güncel
operasyonlar›n› hedefleri
ile uyumlu olarak
yürütebilmelerine
yard›mc› olabilecek bir
yönetim modelidir.”

yan de¤erli varl›klar›m›z› ortaya ç›kartt›k. Bu çal›flma sonucunda zaten, Toplulu¤un çevredeki bu de¤iflime ayak uydurabilmesi için yeni bir stratejik plan yapmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›.
Bundan sonra içinde bulundu¤umuz her ifl birimi için o sektörün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu ile gelecek beklentilerini de¤erlendirdik ve ilgili flirketlerimizin rekabetçi güçlerini inceledik. Bu suretle, içinde bulundu¤umuz sektörlerin birbirleriyle olan göreceli konumunu ortaya ç›kararak hanKoç Toplulu¤u Stratejik Plan›;
gi alanlara daha fazla a¤›rvizyon, portföy temas› ve prensipleri
l›k vermemiz gerekti¤ini
ile bir bütün oluflturmaktad›r.
belirledik.

Koç Holding Stratejik Plan›
için nas›l çal›flmalar yapt›n›z,
nas›l bir süreç iflledi?
Topluluk Stratejik Plan› önce
Bu plandaki ana hedef, kârl› ve h›zl›
bir çevre analizi ile bafllad›.
Bu y›lki stratejik plan haz›rlabüyüyerek Avrupa’n›n önde gelen
Biz bu çal›flmaya 1999 y›l›nma süreci nas›l iflleyecek?
da bafllad›k ve 2000’lere giflirketleri aras›nda yer almakt›r
17 Mart’ta Koç Holding’de
rerken; globalleflmenin yayflirket yetkilileri ile bir araya gelerek
g›nlaflmas›, teknolojide h›zl› ilerlestratejik plan sürecini bafllatt›k. Strame, özellikle telekomünikasyon
tejik plan haz›rl›klar› ile ilgili aç›klasektöründeki geliflmelerin tüm sekmalar› içeren doküman paketi Nitörleri ve ifl yap›fl biçimlerimizi desan bafl›nda flirketlerimize gönderil¤ifltirmesi, rekabetin giderek sertlefldi. Belirlenen tarihlerde sapma olmesi gibi önemli de¤iflimler olmakmad›¤› takdirde, stratejik plan götayd›. Bu trendler baz› farkl›l›klarla
rüflmelerinin May›s’ta bafllamas›n›
hâlâ da devam etmekte. Dünyadaki
ve Haziran ay›nda tamamlanmas›n›
bu de¤iflimin Türkiye’ye etkilerini
öngörüyoruz. Bu toplant›larda ele
ve Türkiye’nin kendi dinamiklerinin
al›nan stratejilerin karara ba¤lanmauzun vadede ülkeyi ne yöne götüs› için bütün ifl birimlerimizin straterece¤ini de inceledik. Uzun y›llar
jilerinin ve uzun vadeli planlar›n›n
kronik problemlerle mücadele eden
Topluluk baz›nda konsolide edilTürkiye’nin yap›sal sorunlar›n› çömesi ve optimizasyonu gerekmekzerek h›zl› ve sürdürülebilir bir bütedir. Haziran-Eylül döneminde yayüme dönemine girece¤ini öngörp›lacak çal›flmalarla konsolidasyon
dük. Bundan sonra Koç Toplulu¤uve finansman plan›n›n haz›rlanma’nun durumunu ele ald›k; geçmifl
s›n› takiben, stratejilerimiz karar için
performans›na bakt›k, rakiplerle
Koç Holding Yönetim Kurulu’na
karfl›laflt›rd›k, güçlü ve zay›f yönlerisunulacak.
mizi, bize rekabetçi avantaj sa¤la-

küresel vizyon

Plan haz›rlama sürecinde Topluluk flirketlerinden neler bekliyorsunuz?
Stratejik planlar›n sa¤l›kl› yap›labilmesi
ve yap›lan plan›n tüm flirket taraf›ndan
benimsenerek hayata geçirilebilmesi için, çal›flmalar›n mümkün
oldu¤u kadar genifl kat›l›mla gerçeklefltirilmesi gereklidir. Sürecin, Koç Holding’in talep etti¤i bir çal›flman›n flirketler taraf›ndan haz›rlanmas› de¤il, flirketlerin sürdürülebilir baflar› için yapmalar› gereken bir çal›flman›n ç›kt›lar›n›n, belirlenen takvim ve
esaslar çerçevesinde Koç Holding ile paylafl›lmas› oldu¤u unutulmamal›d›r.
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Hac› Ömer Sabanc› Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Sak›p Sabanc›, 10 Nisan
günü sabaha karfl› tedavi gördü¤ü Amerikan Hastanesi’nde vefat etti. 30 Mart’ta
hastaneye yat›r›lan Sak›p Sabanc›, ölümünden iki gün önce 71. do¤um gününü kutlam›flt›. Sabanc›’n›n vefat›ndan
sonra, Sabanc› Ailesi taziyeleri kabul etti.
Sabanc› Ailesi’ni ziyaret eden Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç, “Ölüm haberi herkesi oldu¤u gibi bizi de derinden yaralad›. Kendisi dinmeyen enerjisi, coflkusu ve hayat sevinciyle her zaman yan›m›zda olaca¤›n› düflündü¤ümüz bir büyü¤ümüzdü. Türkiye’de özel sektörün kurucular›ndan ve ifl
dünyam›za her zaman ›fl›k tutan duayenlerden biriydi. Sorunlar› bir engel olarak
görmez, çözüm üretirdi. Geçti¤imiz y›llarda her söz ald›¤›nda dile getirmeyi ihmal
etmedi¤i ‘ülkem için daha neler yapabilirim?’ sözlerinin hepimizin paylaflt›¤› bir ilke haline gelmesini umuyorum” dedi.
Sak›p Sabanc›, Vehbi Koç ile birlikte
Türk sanayiinin en önemli simas›yd›. Vefat›n›n ard›ndan taziye defterine Vehbi
Koç için “Pirimiz” diye yazan Sak›p Sabanc› kuflku yok ki Türk sanayiinde
önemli bir kilometre tafl›yd›.
Vehbi Koç, Sabanc› için “zenginli¤i sempatik k›lan” demiflti. Gerçekten de tav›rlar›yla, yaklafl›mlar›yla ifl dünyas›n›n en
sempatik lideri olan Sak›p Sabanc›, gerek

Kaybetti

Vehbi Koç, 29 Aral›k 1983 tarihinde Sak›p Sabanc›’ya
yazd›¤› mektupta, “atalar›m›z›n deyimi ile ‘analar›n
kunda¤›na s›¤mayan’ bir ifladam›s›n›z” diyordu
ifl hayat›nda, gerekse sosyal sorumluluk
alanlar›nda yapt›¤› çal›flmalar›nda Vehbi
Koç’u örnek ald›¤›n› kesinlikle gizlemezdi. Sabanc›, bir röportaj›nda Vehbi Koç
ile ilgili flu sözleri söylemiflti: “Ben kendimi Vehbi Koç’un o¤lu gibi hissediyorum.
Onu da bir üniversite olarak kabul ediyorum. Ondan dersler al›yorum. Kitaplar›mda ondan da bahsediyorum”.
Vehbi Koç ise s›k s›k "Sak›p Bey sen
âlemsin!.." derdi. Vehbi Koç'un Sak›p Sabanc›'ya yazd›¤› bir mektuptaki sözleri
belki de Sak›p Sabanc›'y› en güzel anlatan ifadeler oldu:
"Altm›fl senelik ifl hayat›mda çeflitli devirleri yaflad›m, birçok ifladamlar› tan›d›m;
fakat sizin gibi ifllerine hakim, sosyal faaliyetlerini de ihmal etmeyen, artistlere
tafl ç›kartacak kadar esprili bir ifladam›na
rast gelmedim. ‹fladam› vard›r, kendilerini dev aynas›nda görürler. ‹fladam› vard›r, sosyal hayata dalm›fllar, ifllerini ihmal
ederler. ‹fladam› vard›r, birdenbire yükselmek hevesine düflmüfllerdir. K›sa zamanda ikindi günefli gibi sönüp gitmifllerdir. Siz bir taraftan sosyal hayata ehemmiyet veriyorsunuz ve hemen her gün
bas›nda kendinizden bahsettiriyorsunuz;
di¤er taraftan da ifllerinize o kadar hakimsiniz ki; bugün firman›z› Türkiye'de
en üst seviyeye ç›kard›n›z.”

Garson “Ne ‹çersiniz?”
Diye Sordu¤unda...

Rahmi M. Koç ve Sak›p Sabanc›, pek çok
etkinlikte s›k s›k bir araya gelmifllerdi.
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Vehbi Koç, Sabanc› için “zenginli¤i sempatik k›lan” demiflti.

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç da Sak›p Sabanc›’n›n ilginç kiflili¤ine, Fransa’da yaflanan bir hat›ray› anlatarak dikkat çekiyor: “Sabanc›’lar›n Lassa’y›
kurduklar› dönemde lastik imalatç›s› olarak Pirelli ve Uniroyal zaten vard›. Lastik
flirketleri greve gitmek üzereydi. Dolay›-

s› ile Sak›p Bey Paris’te bir toplant› tertip
ediyor ve üç imalatç›y› Plaza Athena
Oteli’ne ö¤le yeme¤ine davet ediyor. Yemekler siparifl ediliyor; garson “ne içersiniz?” diye soruyor. Sak›p Bey, “ben flaraptan anlamam, anlayan varsa iyi bir flarap siparifl etsin” diyor.
Ben anlar›m, diyen Pirelli yöneticisi listeden flarab› seçiyor ve siparifli veriyor.
Heyecanl› konuflmalar esnas›nda dört flifle flarap içiliyor. Toplant› ö¤leden sonra
befl gibi bitiyor. Sak›p Bey faturay› istiyor
ve 5-6 bin dolar tutar›nda bir fatura geliyor; Sak›p Bey gözlerine inanam›yor.
Acaba ‘s›f›r’ yanl›fl› m› var diye bak›yor
ama fatura do¤ru. ‹flin enteresan taraf›
bundan sonra bafll›yor. Sak›p Bey bu
olaydan sonra birisini yeme¤e götürmeden önce o lokantan›n içki fiyatlar› hakk›nda ön bilgi almay› adet ediniyor.
Ucuz bir flarab› seçmeye ve Frans›zca da
bilmedi¤inden, seçti¤i flarab›n ismini cep
defterine yazmaya ve yemek s›ras›nda
da garson arzu edilen flarab› sorunca
usulca cep defterinden bak›p sipariflini
veriyor. Bu ön araflt›rmay› yapma imkân› olmad›¤› hallerde de tan›nm›fl birkaç
flarab›n ismini yazd›¤› defterine bak›yormufl. Yani, Paris’teki bu olay Sak›p Bey
için ders oluyor.
Sak›p Bey’in bu an›s›na ‘Dünya Seyahati’ kitab›mda da yer verece¤im; çünkü
New York’ta gitti¤im Güher-Süher Pekinel konserinden sonra Pekin Baran
Bey bizi Carlyle Oteli lokantas›na yeme¤e davet etti. Bafl garson geldi, ne içersiniz, diye sordu. Pekin Bey de “ne istersen onu getir” dedi. Kendisine Sak›p Bey’in bu hat›ras›n› anlatt›m. O gece içti¤imiz flaraplardan bir flifle de ben ald›m,
hâlâ adadaki mahzenimde durur.”
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Dinamik ve yenilikçi yüzüyle tüketicilerin
karfl›s›na ç›kan Sek’in öncelikli hedefi çocuklar
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Sek Süt’ün dinamik, yenilikçi yüzünü
yans›tan reklam filminde çocuklar›n hedeflenmesinin nedeni pazar ve tüketici
araflt›rmalar›nda ortaya ç›kan sonuçlar.
Türkiye’deki süt pazar›n› ve tüketim al›flkanl›klar›n› inceleyen araflt›rmalar, kad›nlar›n ve çocuklar›n yeterli miktarda
süt içmediklerini gösteriyor.
Kad›nlar genellikle tatl›, pasta ya da yo¤urt yap›m›nda süt kullan›rken, çocuklar
da annelerinin zoruyla süt içiyor. Süt içtikleri zaman arkadafllar› taraf›ndan “süt
çocu¤u” olarak adland›r›lmak çocuklar›n
hofluna gitmiyor. Süt içme al›flkanl›¤›
edinmeyen çocuklar, konuyla ilgili e¤itimin yetersizli¤i nedeniyle de gazl› içeceklere yöneliyor.
Türkiye’de genellikle bebeklik döneminin içece¤i olarak alg›land›¤›ndan süt
zorlu bir kategori olarak da tan›mlanabilir. Ülkemizde süt konusundaki yetersiz bilinç nedeniyle günlük süt gerekti¤i kadar
tüketilmiyor. Türkiye, sahip
oldu¤u üretim ve nüfus potansiyeline ra¤men kifli bafl›na y›ll›k içme sütü tüketimi aç›s›ndan di¤er ülkelere
göre çok gerilerde kal›yor.
Kifli bafl›na y›ll›k içme sütü
tüketiminin en fazla oldu¤u
ülkeler s›ralamas›nda Finlandiya 149 litre ile birinci, ‹spanya 111 litre ile ikinci, ‹ngiltere de 108 litre ile üçüncü
s›rada yer al›yor. Türkiye’de ise
y›ll›k içme sütü tüketimi henüz 5-6 litre.

Sütün Beslenmedeki Önemi

“Sütçüler Tak›m›” Gerçek Hayatta

Süt, yap›s›ndaki besin unsurlar› aç›s›ndan ideal bir g›da maddesidir. Besleyici
de¤eri çok yüksek olan süt, kemiklerin oluflum ve geliflimini sa¤layan
kalsiyum ve fosfor tuzlar›n›n yan›
s›ra vitaminler ve mineralleri bol miktarda içerir. Günlük
kalsiyum ihtiyac›n›z› en az iki bardak
süt içerek karfl›layabilirsiniz.
Okul ça¤›ndaki
çocuklar›n beslenme saatlerinde içti¤i 200 ml
süt, onlar›n zihinsel ve fiziksel
geliflmelerine, boylar›n›n uzamas›na önemli ölçüde katk›da bulunur.

Türkiye’de günlük sütte öncü bir rol üstlenen Sek, yeni iletiflim çal›flmalar›nda
çocuklara sesleniyor. Bu amaçla Sek, çocuklar› süt içmeye özendirmek için “‹çSEK BüyüSEK” slogan ile düzenledi¤i
“‹çSEK, BüyüSEK Basketbol fienli¤i” ile
sütün çocuklar›n hayat›ndaki kahramanl›k rolü bir kez daha gözler önüne serildi. ‹lham›n› Sek Süt içerek baflar›dan baflar›ya koflan “Sütçüler Tak›m›”ndan alan
flenlik, 3-18 Nisan tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Ifl›k Spor Kulübü’nün spor
salonunda düzenlenen flenli¤e ‹stanbul’daki 10 basketbol okulundan 150 çocuk kat›ld›. Final gününde tüm oyunculara, basketbol dünyas›n›n tan›nm›fl isimleri Önder Seden, Fehmi Sad›ko¤lu,
Aziz Akkaya, Çetin Y›lmaz, Yasemin
Horasan ve Levent Türknas taraf›ndan
“en sütçü” madalyalar› verildi.

Koç Holding’de

Latin Atefli
Son y›llarda ülkemizde de büyük ilgi gören latin danslar› art›k Koç Holding’de.
Yaklafl›k iki ayd›r çal›flmalar›n› sürdüren Topluluk çal›flanlar›n›n en büyük amac›,
yak›n bir gelecekte haz›rlad›klar› danslarla izleyici karfl›s›na ç›kmak

Çal›flmalara Devam
Kursun hocal›¤›n› yapan
dans e¤itmeni ve koreograf
Soner Alpsan, “Devam
oran› çok yüksek; kursiyerler çal›flmalar› ciddiye
al›yorlar. Bu da son derece sevindirici. Bizim
kurs, Holding bünyesinde ciddi bir k›p›rdanmay› da beraberinde getirdi. Yeni bir s›n›f oluflturacak kadar baflvuru oldu¤unda ikinci bir dans
s›n›f› oluflturmay› düflünüyoruz” dedi.
Dans kursunun bafllamas›na önayak olan
Hakan Perçin, “Koç Holding’de yo¤un bir
çal›flma ortam› içerisinde yorulan çal›flanlar› bir

araya getirerek, ifl yaflant›s›n›n stresinden kurtulmalar›n› ve rahatlamalar›n› sa¤layacak bir faaliyeti hayata geçirmeyi düflündüm. Kat›lanlar bafllang›çta çekindiler ama herkes flu anda son
derece ilgili” dedi. Yaz aylar› süresince de devam edecek olan
çal›flmalar sonunda dans grubunun en büyük amac› yak›n bir
gelecekte haz›rlad›klar› danslarla izleyici karfl›s›na ç›kmak.

Dans Tutkunu Kursiyerler
Çal›flmalardan Memnun
Ayflegül Düzeler: Çal›flmalar›m›z gayet iyi gidiyor. Çal›flmalar çok uyumlu devam ediyor. Son derece baflar›l› oldu¤umuza
inan›yorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Bu kurslar› hep merak ederdim;
zira bilerek dans etmek istiyordum.

ay›n gündemi

G

Günümüzde, ifl yaflam›ndan bunalan ve yo¤un çal›flma ortam›
içerisinde yorulan çal›flanlar, farkl› etkinliklerle bu zorluklar›
atlatman›n yollar›n› ar›yorlar. Hafta sonlar› gerçeklefltirilen geziler, kimi zaman sosyal etkinlikler bu faaliyetlerden sadece
birkaç›. Son y›llarda ülkemizde de büyük bir ilgi gören Latin
danslar›, Koç Toplulu¤u’nun bir grup
çal›flan› için de iflte bu anlam› tafl›yor.
Koç Holding Tesis Müdürü Hakan
Perçin’in önderli¤inde bafllayan çal›flmalar her hafta çarflamba akflamlar›
gerçeklefltiriliyor. Kursa flu anda
15 kifli devam ediyor. Çaça ve
merengue ile bafllayan çal›flmalar salsa ve rumba ile devam edecek. ‹ki saat süren çal›flmalar›n sonunda ise kursiyerlerin istekleri do¤rultusunda sirtaki ve rock’n’roll çal›flmalar› da yap›l›yor.

Ebru Ertüzün: Opet’te çal›fl›yorum. Eflimle
bir yerlere gitti¤imizde dans edememek
bizi özüyordu. Bir kursa gidelim diye de
kendi aram›zda konufluyorduk. Holding’de
dans kursu aç›l›nca hemen bafllad›k. Büyük bir keyif al›yoruz. Eflimle farkl› ortamlarda birlikte dans etmeye bafllad›k.
Murat Ertüzün: Bence herkesin içinde dansa
bir ilgi var; fakat Türkiye’de yeterince d›fla vurulam›yor. Benim de içimde böyle bir istek
vard›. Eflimin de önderli¤inde kursa kat›ld›k.
Çal›flmalar çok iyi gidiyor. Ben kendimde
gözle görülür bir farkl›l›k hissedebiliyorum.
Do¤u Özden: Mali Denetim Grubu’nda çal›fl›yorum. Daha önce üniversitede bir
süre dans kursuna kat›lm›flt›m; fakat
tamamlayamam›flt›m. Böyle bir f›rsat
ç›k›nca de¤erlendirmek istedim.
Çal›flmalar son derece iyi gidiyor;
ortam çok güzel.
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Onlar da Türkiye’nin
Gönüllü Elçileri Oldular
Dünya çocuklar› “TRT Uluslararas› 23 Nisan Çocuk fienli¤i”
nedeniyle bir kez daha Türkiye’de bulufltu. Bu y›l 26. yafl›n› kutlayan
ve Ankara’da düzenlenen flenlikte dilleri, dinleri ve ›rklar› farkl›
29 ülkenin çocuklar› dostlu¤u ve bar›fl› paylaflt›lar

U

UNESCO taraf›ndan “Dünya Çocuk Y›l›”
olarak ilan edilen ve 1979 y›l›ndan bu
yana kesintisiz olarak her y›l düzenlenen
“TRT Uluslararas› 23 Nisan Çocuk
fienli¤i” dünya çocuklar›n› Türkiye’de
buluflturuyor. Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’nun ev sahipli¤inde ve Koç
Holding’in sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen bu dev organizasyonla, bu y›l 26.
yafl›n› kutlayan “Çocuk fienli¤i” 17-26 Nisan tarihleri aras›nda Ankara’da kutland›.
Bilindi¤i gibi TRT, Ulu Önder Atatürk’ün
Türk çocuklar›na arma¤an etti¤i dünyadaki ilk ve tek resmi çocuk bayram› olan
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
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Bayram›”n› uluslararas› düzeyde kutlamak, bu bayram sevincimizi dünya çocuklar›yla paylaflmak, dünya çocuklar›
aras›ndaki kardefllik, sevgi, dostluk ba¤lar›n› gelifltirmek ve onlar› bar›fl›n hakim
olaca¤› bir gelece¤e haz›rlamak amac›yla dünya çocuklar›n› böylesine büyük bir
organizasyonla bir araya getiriyor.

26 Y›ll›k Baflar› Öyküsü
“TRT Uluslararas› 23 Nisan Çocuk fienli¤i”ne düzenlendi¤i ilk y›l, 1979’da, Türkiye’nin de içinde bulundu¤u 6 ülke kat›ld›. Her y›l konuk ülke say›s›n›n artt›¤›
organizasyon, 1985 y›l›na kadar Anka-

ra’da gerçeklefltirildi.
Konuk gruplar 1985’ten
1989 y›l›na kadar özel
bir trenle 23 Nisan akflam› ‹stanbul’a götürüldüler ve bu büyük
buluflmay› orada noktalad›lar. 1992 y›l›nda
ise flenlik ‹zmir’de gerçeklefltirildi. 1993 ile 1998 y›llar› aras›nda yine Ankara’da düzenlenen fienlik, 1999
y›l›nda Ankara’da bafllad› ve ‹stanbul’da
tamamland›. Dünya çocuklar› 2000’de
Kufladas› ve Selçuk’ta, 2001’de ‹stanbul’da, 2002’de Ankara’da, 2003’te Antal-

ya’da bulufltu. Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu’nun düzenlemekten büyük onur
ve mutluluk duydu¤u
flenlik sayesinde, ülkemizde bu y›la kadar
87 ülkeden 14 bin
701’i çocuk, 4 bin 55’i
yetiflkin (lider, müzisyen, gözlemci ve televizyon görevlileri) olmak üzere toplam 18 bin
756 konuk a¤›rland›. Ve bu konuklar, Türkiye’nin dünyan›n dört
bir yan›nda yaflayan gönüllü elçileri oldular.
Bu y›l Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladefl,
Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Filistin, Fransa, Gürcistan, H›rvatistan, Hollanda, Irak,
Kazakistan, K›rg›zistan, KKTC, Lib-

VEKAM’dan Coflku
Dolu Bir 23 Nisan

ya, Macaristan, Makedonya, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya,
Rusya Federasyonu, S›rbistan-Karada¤, Slovenya ve Ukrayna’dan
gelen konuk gruplar, Ankara’da ilkö¤retim ö¤rencilerinin evlerinde
a¤›rland›lar. 10 gün boyunca misafir çocuklar ve ev sahibi çocuklar,
pek çok etkinli¤e kat›ld›lar. Çocuklar sevgide, dostlukta, bar›flta
buluflup kaynaflt›lar ve gelece¤e
umut tohumlar› ektiler.

Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi
(VEKAM), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›
fienliklerini 19-25 Nisan tarihleri aras›nda
gerçeklefltirdi. Ülkemizi ziyaret eden yabanc›
çocuk gruplar›n›n gösterileriyle kat›ld›klar›
flenlik kapsam›nda, Cumhuriyetimizin kurulufl
y›llar›na ait tarihi görüntüleri içeren ve Vehbi
Koç Vakf› taraf›ndan haz›rlat›lan “Cumhuriyet
Türküsü” belgeseli de gösterildi.
Programda ayr›ca, Cumhuriyet’in kuruluflunun
80. y›l› kutlamalar› kapsam›nda haz›rlanan ve
Cumhuriyet Türkiye’sinde ça¤dafl milli e¤itime
verilen önemi vurgulayan “Ak›lça¤›: E¤itim Belgeleri” sergisi yer ald›. Etkinlik kapsam›nda,
24 Nisan tarihinde Akköprü Migros’ta Noterler Birli¤i ‹lko¤retim Okulu ile birlikte özel bir
gösteri gerçeklefltirildi.

Çocuklar› Önemseyen Bir Çal›flma”
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“23 N‹SAN fiENL‹⁄‹
Koç Holding, TRT Çocuk fienli¤i’ne yedi y›ld›r sponsorluk yap›yor. Bu baflar›l› proje ile ilgili olarak
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü sorular›m›z› yan›tlad›
için de, geçen y›l anlaflmam›z› befl y›ll›¤›na uzatt›k. Koç Toplulu¤u yapt›¤›
bütün ifllerin topluma yarar sa¤lamas›
ilkesine ba¤l›d›r. TRT Çocuk fienli¤i’nin de yaklafl›m ve ilkelerimizle
çok uyumlu oldu¤unu düflünüyoruz.

Bu y›l 26’nc›s› düzenlenen “TRT Uluslararas› 23 Nisan Çocuk fienli¤i”, TRTKoç Holding iflbirli¤inde düzenlenen
yedinci flenlik. 1997 y›l›nda befl y›ll›k
bir anlaflma ile flenlik sponsoru olan
Koç Holding, geçti¤imiz y›l deste¤ini
befl y›l boyunca sürdürmeye yönelik
anlaflmay› imzalam›flt›.
Koç Holding’in TRT Çocuk fienli¤i’ne
sponsor olmas› kimin projesiydi?
Proje bize 1997 y›l›nda TRT taraf›ndan
önerildi. Gelece¤imizin güvencesi
olan çocuklar› çok önemseyen ve onlara odaklanm›fl bir çal›flmayd›. Zira
bugün verece¤iniz mesajlar ile gelece¤in toplumunu flekillendiriyorsunuz.
Biz de bunun bilinci ile çal›fl›yor ve
sorumlulu¤unu hissediyoruz.
23 Nisan fienli¤i’nin sosyal boyutta ve
flirket için önemi nedir?
Bu projeye dahil olma nedenimiz, ül-

Bugüne dek ne kadar kaynak aktar›ld›?
fienli¤e sponsor oluflumuzdan bu yana aktard›¤›m›z kaynak miktar› yaklafl›k olarak 2 milyon Dolar.

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl
‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü (sa¤da) ve
TRT Genel Müdür Müflaviri Cevdet Tellio¤lu.

kemizin gelece¤i olan çocuklara yönelik olmas›yd›. Koç Toplulu¤u her
zaman Türkiye’nin gelece¤ine güveniyor ve bu gelecek için çal›fl›yor. Ülkemizin gelece¤i olan çocuklar için
yapt›¤›m›z bu katk›n›n son derece anlaml› oldu¤una yürekten inand›¤›m›z

1997 y›l›nda bafllayan bu iflbirli¤i 2007
y›l›nda bitecek mi? Yoksa devam edecek mi?
Anlaflmam›z, 2007 y›l›na kadar. O tarihten sonras› için flimdiden bir fley
söylemek zor. Ancak, bu proje yaklafl›m, içerik, ulaflt›¤› hedef kitle ve mesajlar› aç›s›ndan bizimle çok özdeflleflmifl bir proje. Bu anlamda, 2007 y›l›
sonras› için de tabii ki, de¤erlendirme
yap›lacakt›r.
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“Yak›fl›kl› ve Delikanl›”
Traktörleriyle

TT Serisi

i l e t i fl i m

New Holland TT serisi traktörlerin bas›n tan›t›m› çiftçilerin ev sahipli¤inde
‹stanbul’da yap›ld›. Yeni traktörlerin bayilere tan›t›m› ise Ankara’dayd›.
Çiftçilerin ve bayilerin büyük be¤enisini kazanan yeni traktörler, tar›m›n her
alan›nda kullan›labiliyor ve her biri üstün özelliklere sahip

N

New Holland Trakmak’›n yeni ürünü
olan TT serisinin bayi tan›t›m› Ankara’da
New Holland Trakmak bayi ve çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
New Holland Trakmak Genel Müdürü
M. Atefl Arsan’›n aç›l›fl konuflmas› ile
bafllayan toplant›, Koç Holding Di¤er
Otomotiv Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur ve New Holland Trakmak Genel
Müdür Yard›mc›s› Fatih Akçiçek’in konuflmalar› ile devam etti. Koç Holding
Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Selçuk
Gezdur, Koç Toplulu¤u’nun her zaman
tüketiciye en yak›n grup oldu¤unu ve
büyümelerinin devam edece¤ini vurgularken, TT serisi traktörlerin tamamen

New Holland Trakmak Genel Müdürü
M. Atefl Arsan

yerli ürün oldu¤unu belirtti ve çal›flmalar›ndan dolay› Türk Traktör Fabrikas› ile
New Holland Trakmak’a teflekkür etti.
Toplant›da konuflan New Holland Trakmak Genel Müdür Yard›mc›s› Fatih Akçiçek, traktör piyasas›nda Cumhuriyet tarihinin en kötü döneminin yafland›¤› son
üç y›lda, sektörde, çiftçiye kredi veren
tek kurulufl olduklar›n›, iki y›l önce Türk
çiftçisinin kullan›m›na sunduklar› TD serisi ile yat›r›mlara devam edildi¤ini ve
1999 y›l›ndan beri pazar lideri olduklar›n› vurgulad›. Alt›n C serisinin yerini b›rakt›¤› ve Türkiye’deki her tar›msal ihtiyaca sundu¤u çözümlerle “Türkiye’nin
Traktörü” unvan›na lay›k görülen genç

New Holland TT Serisi
“Türkiye’nin Traktörü”
Yeni TT serisi traktörler, dört ana
modele sahip. Tar›m ve hayvanc›l›¤›n
yan› s›ra endüstriyel ve nakliye amaçl›
kullan›ma da elveriflli boyut ve özelliklere
sahip modellerin varl›¤› TT serisinin
çeflitli beklentileri karfl›lamaya uygun,
müflteri odakl› tasar›m›n bir sonucu.
De¤iflik çal›flma koflullar›n›n gerekli
k›ld›¤› farkl› boyutlardaki traktör
beklentilerini karfl›lamay› amaçlayan
TT serisi; “Dar”, “Bahçe” ve “Standart”
versiyonlar› ile pazara sunuldu.
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New Holland
TT serisi
traktörlerin
bas›n tan›t›m›
Türkiye’nin
çeflitli
yörelerinden
çiftçilerin
kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

TT serisi ile ilgili olarak New Holland Trakmak bayilerine seslenen Fatih Akçiçek “Tarla performans› gelifltirilmifl, yolda h›zl›,
bak›m ve kullan›m› kolay, motoru güçlü, dayan›kl› ve uzun
ömürlü, görünümü yak›fl›kl›, genç delikanl› traktörleri sizlere
emanet ediyoruz” dedi. Farkl› ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere “Standart”, “Dar” ve “Bahçe” olarak 50-65 beygir gücü aral›¤›nda, 15
farkl› model ve 28 versiyon olarak üretilen TT serisinin içinde
Türkiye’nin en dar traktörü olma özelli¤ine sahip bir model de
bulunuyor.

“Traktör Çiftçinin Eli Aya¤›”

TRAKTÖR:
Türk
Çiftçisinin
Sevdas›
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan
bu yana traktör kuflku yok ki çiftçilerin en büyük sevdas›. Genç Cumhuriyet’in kurulmas›n›n ard›ndan tar›ma büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk, teknolojinin
her alanda oldu¤u gibi tar›mda da kullan›lmas›n› arzu etti.
Atatürk ve tar›m denince akla ilk gelen foto¤raf karelerinden biri de kuflkusuz Ulu Önder’in traktör üzerindeki görüntüsü. Atatürk’ün kullanm›fl oldu¤u, 1921 model Fordson traktör uzun bir süredir
Rahmi M. Koç Müzesi’nde
sergileniyor. Müzede sergilenen bu traktörü, bugün en üstün teknolojilerle üretilen ve
çiftçilere tar›m›n her alan›nda
destek olan traktörlerin gelmifl
olduklar› noktay› daha iyi kavramak için mutlaka görmeli.
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New Holland TT serisi traktörlerin bas›n tan›t›m› ise ‹stanbul’da
yap›ld›. Tan›t›m davetinde Türkiye’nin çeflitli yörelerinden çiftçiler, ö¤retim üyeleri, Koç Toplulu¤u ve CNH Global üst düzey
yöneticileri ile bas›n mensuplar› bir araya geldi. Eski traktörlerin de sergilendi¤i davet, Koç Holding Di¤er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur, CNH Global Avrupa Bölgesi Baflkan Yard›mc›s› Michael Edmondson ve New Holland

Trakmak Genel Müdürü M. Atefl Arsan birer konuflma yapt›lar.
Konuflmas›nda Koç Toplulu¤u’nun tar›m alan›ndaki stratejilerine de¤inen Selçuk Gezdur, “Tar›m sektörünün girdilerinin bafl›nda traktör geliyor. Traktör çiftçinin eli aya¤›, kazanç kayna¤›. Avrupa ülkeleri ile k›yaslad›¤›n›zda Türkiye’de önemli boyutta traktör park› ve talebi var. Ekonomik krizler neticesi, bu
talepte büyük azalmalar olsa dahi, talep var ve devam ediyor”
dedi. Daha sonra kürsüye gelen Michael Edmondson ise konuflmas›nda CNH Global ile ilgili bilgiler verdi. Edmondson,
“CNH, tar›m traktörleri için Türkiye’nin büyük bir pazar olarak
önemini alg›lamakta ve New Holland Trakmak ortak girifliminde Koç Toplulu¤u ile çal›flmaktan mutluluk duymaktad›r. Ekonomik göstergeler, y›lda 50 bin adet noktalar›na yükselip, 10
bin adede düflen Türkiye traktör sat›fl›n›n güçlenen bir ekonomi iflareti oldu¤unu öne sürmekte ve istikrar›n ilk iflaretlerini
göstermektedir” dedi.
New Holland Trakmak Genel Müdürü M. Atefl Arsan ise Koç
Holding bünyesinde traktör ithalat› ile bafllanan 50’li y›llardan
yerli üretime, CNH Global ile yap›lan iflbirli¤inden 90’l› y›llarda
özel hasat makinelerinin ithalat›na uzanan geliflme sürecinin tamamland›¤›n› ve pazara yeni sunulan TT serisi traktörlerle bugün bir dönüm noktas›nda olduklar›n› ifade etti.

Türk Traktör 50 Yafl›nda
‹lk ürünü olan UTSD modeli, MM Türk Traktör’ü 6
Nisan 1955’te üreten Türk Traktör’de do¤um günü
kutlamas› vard›. O günlerin mütevaz› bafllang›c›n›, azim
ve kararl›l›kla tüm dünyaya sat›lan traktörleri üreten
bir firmaya tafl›yan Türk Traktör, çal›flanlar›yla birlikte
banttan inen bu ilk ürünü bir kez daha hat›rlad›.
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Miras›n Hakk›n›
Vermek”
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Bu y›l Vehbi Koç Ödülü’nün üçüncüsü veriliyor. Ödülün amac›na
ulaflt›¤›n› düflünüyor musunuz?
Böylesine önemli bir ödülün henüz üçüncü y›l›nda amac›na
ulaflt›¤›n› söylemek pek kolay de¤il. Ödülü bu y›l sa¤l›k alan›nda veriyoruz. Ödülü ilk y›l kültür alan›nda, ikinci y›l da e¤itim alan›nda vermifltik. E¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›n› kapsayan birinci turu daha yeni tamaml›yoruz. ‹lk baflta, yola ç›karken üç amac›m›z vard›. Vehbi Koç’un hayat› boyunca yapmak isteyip de yapamad›¤›, hayal etti¤i, ancak baflaramad›¤›
çok fazla bir fley yok. Kendi sa¤l›¤›nda bu ödül konusunda çal›flm›fl. Ama çeflitli nedenlerden ötürü ödül Vehbi Koç’un sa¤l›¤›nda hayata geçememifl. Dolay›s›yla bizim amaçlar›m›zdan
bir tanesi, Vehbi Bey’in bir anlamda vasiyeti olan ödülü hayata geçirmekti. ‹kinci hedefimiz bunu yaparken vakf›n temel faaliyet alanlar›nda Türkiye’ye ve Türk insan›na hizmet eden, bu
alanlarda yaflam kalitesinin yükseltilmesine hizmet eden kifli
ve kurumlar› ödüllendirmekti. Üçüncü hedefimiz ise di¤er kifli ve kurumlar› da do¤rudan veya dolayl› olarak teflvik etmekti. Bu üç amaçtan birincisini ve ikincisini gerçeklefltirdik. Teflvik konusunda ise belli bir zaman geçmesi laz›m.
Vehbi Koç Ödülü’nün verilmesinde etkili olan kriterler neler?
Bizim Seçici Kurul Üyeleri’ne verdi¤imiz üç
sayfal›k bir ödül yönetmeli¤i var. Orada da
temel kriterin, bu alanlarda Türkiye’ye ve
Türk insan›n›n yaflam kalitesine katk›da bulunmak oldu¤u ifade ediliyor. Bizim Seçici Kurul’a verdi¤imiz tek rehber bu. Bu alanlar›n her
üçü de Türkiye için çok önemli. Ama aralar›nda
baz› farkl›l›klar da elbette var. Örne¤in kültür
alan›nda, “tarihi ve kültürel miras” alt bafll›¤› alt›nda Topkap› Saray›’n› ödüllendirdik. Ödülle
ilgili Seçici Kurul Baflkan›m›z Talat Halman’d›.
Yapt›¤›m›z görüflmelerde, kendisi kültürün çok
genifl bir alan oldu¤unu, dolay›s›yla bir alt bafll›k belirlemek gerekti¤ini önerdi. Biz de bu
öneriyi son derece olumlu karfl›lad›k ve ödülü
belirlenen alt bafll›¤a göre verdik. E¤itim ala-

28

Türkiye’de eskiden beri var olan ancak
unutulmaya yüz tutmufl vak›f gelene¤ini
canland›rmak için kurulan ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk büyük özel vakf›
olan Vehbi Koç Vakf› 35. y›l›n›
doldurdu. Vakf›n Genel Müdürü Erdal
Y›ld›r›m ile bu ay sonunda üçüncüsü
verilecek olan Vehbi Koç Ödülü ve
vakf›n çal›flmalar› ile ilgili konufltuk

Vehbi Koç Vakf›
Genel Müdürü Erdal
Y›ld›r›m: “Vehbi Koç
Vakf› olarak her
geçen gün bir
öncekinden daha
iyisini yapmam›z
laz›m.”

n›ndaki ödülümüzde böyle bir alt bafll›¤a gerek duyulmad›. Ancak, ödül alan› ne olursa olsun, temel prensip Türk
insan›n›n yaflam kalitesinin artmas›na
ciddi bir katk›da bulunmak ya da bulunma potansiyeline sahip olmak.

Vakf›n 2004 çal›flmalar› elbette ki sadece ödülle s›n›rl› de¤il. Neler var 2004 projeleri aras›nda?
Bizim, her y›l düzenli olarak yapmakla yükümlü oldu¤umuz
çal›flmalar var. Bunlar bütün h›z›yla devam ediyor. Kurumlar›m›z arac›l›¤›yla yapm›fl oldu¤umuz hizmetler var. Koç Üniversitesi, Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi, Koç ‹lkö¤-

Türkiye’de sivil toplum kurulufllar› son y›llarda etkinliklerini art›rmaya bafllad›lar,
seslerini duyuruyorlar. Bu etkinli¤in artmas› sizce yeterli mi?
Yeterli de¤il ve hiçbir zaman da yeterli
olmayacak. Türkiye’de sivil inisiyatifin
etkinli¤ini art›rmas› aç›s›ndan k›r›lma
noktalar›ndan bir tanesi 1999’daki depremlerdi. Bu bir tesadüf de¤il elbette.
Dünyada da bakt›¤›n›z zaman halk›n sivil inisiyatif olarak tepki verdi¤i olaylardan bir tanesi do¤al afetler. Sivil toplum
kurulufllar›n›n etkinli¤inin artmas› ile ilgili iki faktörden söz etmek olas›. Bir tanesi, d›fl faktörler. Bunlar, her yerde oldu¤u gibi Türkiye’de de sivil toplumun
geliflmesini körüklüyor. D›fl faktörlere
örnek olarak Avrupa Birli¤i’nin üye ve
üye aday› ülkelerde üçüncü sektörün
geliflimi için bafllatt›¤› programlar› gösterebiliriz. Avrupa Birli¤i’nin ve di¤er baz›
uluslararas› kurulufllar›n gittikçe artan
destekleri sonucunda, sivil toplum aç›s›ndan bize oranla çok daha zay›f bir

kimi e¤itim programlar›n›n hem say›lar›n›n, hem de verdikleri hizmetin niteli¤inin artmas› laz›m.

mirasa sahip birçok ülkede önemli aflamalar kaydedildi. Türkiye de bu geliflmelerden do¤al olarak etkileniyor. ‹çeriye bakt›¤›m›z zaman, geliflmeyi birkaç
kriterle ölçmek mümkün. Dernek ve vak›f say›s›nda son y›llarda çok büyük art›fllar olmad›¤›n› görüyoruz, ancak daha
“etkin” kurum say›s›nda bir ilerleme var.
Sivil toplum kurulufllar›nda hem gönüllü çal›flan aç›s›ndan hem de profesyonel
çal›flan aç›s›ndan Türkiye’de henüz “kritik kütle” oluflamad›. Profesyonel hayatta çok baflar›l› olan bir kiflinin “üçüncü
sektör” kuruluflunda da, gönüllü veya
profesyonel olarak, baflar›s› garanti de¤il. Türkiye’deki vak›f ve derneklerde,

Vehbi Koç Vakf›’n›n önemli bir çal›flmas›
da kültür alan›nda. Vakf›n sahip oldu¤u
müzeler yeterli ilgiyi görüyor mu?
Sadberk Han›m Müzesi’nin, müzecilik
aç›s›ndan Türkiye’de çok özel bir yeri
var. Çok baflar›l› bir müze. Uluslararas›
ödüller alan, yurtd›fl›na koleksiyonlar
yollad›¤› zaman çok ilgi gören bir müze.
2002 y›l›nda “Sadberk Han›m Müzesi’nden Seçmeler” bafll›¤› alt›nda Japonya’ya bir sergi yollad›k. Bu sergi yaklafl›k 200 bin kifliye ulaflt›. Ne yaz›k ki Sadberk Han›m Müzesi’nin Türkiye’de hak
etti¤i ilgiyi görmedi¤ini söyleyebilirim.
Konum aç›s›ndan karfl›laflt›¤›m›z engelleri, müzenin daha merkezi bir yere tafl›nmas›yla aflabilece¤imizi düflünüyoruz. Günümüzde müzeler, gittikçe artan
oranda e¤itimin içinde yer al›yor. 21.
yüzy›lda da bunu yapan müzeler daha
fazla insan çekecekler.
Vehbi Koç Vakf›’n›n bugün itibar› ile bulundu¤u noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Vehbi Koç Vakf›’n›n yapabilece¤i ve yapaca¤› birçok fley var. Ama bunlara belli bir perspektifte bakmak laz›m. Vehbi
Koç Vakf›, 35 y›ll›k bir vak›f. Türkiye’den bakt›¤›n›z zaman, yafll› bir kurum olarak adland›rman›za karfl›n, dünya ölçe¤inde Vehbi Koç Vakf› genç bir
organizasyon. Vakf›m›z›n devrald›¤› miras›n hakk›n› veren, bu ülke için çok
önemli birçok etkinli¤in alt›na imzas›n›
atm›fl öncü bir kurum oldu¤unu söyle-
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retim Okullar›, Amerikan Hastanesi,
Sadberk Han›m Müzesi, Ankara’da
VEKAM ve Antalya’daki Suna-‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma
Enstitüsü; kendi alanlar›nda, kendi ölçeklerinde faaliyetlerini gayet baflar›l› bir
flekilde yürütüyorlar. Bizim bir mutsuzlu¤umuz vard›. ‹talyan Hastanesi baz›
yasal sorunlar nedeniyle kapal›yd›. Bunlar› çözme noktas›na çok yaklaflt›k. Ümit
ediyoruz ki ‹talyan Hastanesi k›sa bir süre içinde aç›lacak. Amerikan Hastanesi’nde eskiden kalma iki bloku bu y›l
içerisinde yenilemeye bafll›yoruz. Bu çal›flma 2006’da tamamlanacak. Sadberk
Han›m Müzesi ile ilgili olarak; müzenin
‹stanbul’da daha merkezi bir noktaya tafl›nmas›, daha genifl bir sergi alan›na sahip olmas› ve biraz da müzecili¤in bugün içinde bulundu¤u ve gelecekte içinde bulunaca¤› durumu dikkate alarak
revize edilecek bir konsept ile yeniden
ele al›nmas›yla ilgili bir projemiz var.
Afla¤› yukar› 2 bin bursiyerimiz var;
bunlara burs vermeye devam ediyoruz.
13 adet Koç ‹lkö¤retim Okulu’nu pilot
olarak de¤erlendirebilece¤imiz bir çal›flmam›z var. E¤itimde teknoloji kullan›m›
ile ilgili çok önemli bir proje bu. Bir süredir haz›rlan›yorduk ve belli bir noktaya geldik.

“Biz; Vehbi Koç’un ad›n› tafl›yor olmaktan ötürü
farkl› boyutta da bir sorumlulu¤u yükleniyoruz.
Baflar›l› oldu¤umuzu söylemeliyim ama asla ve
asla yetinece¤imiz bir noktada da de¤iliz”
özellikle yönetim kurullar›n›n almas› gereken daha çok mesafe var. Profesyonel
olarak çal›flanlara bakt›¤›m›z zaman, bu
konuyu kariyer olarak seçen insanlar›n
say›s›, eskiye k›yasla çok fazla, ama hâlâ olmas› gereken noktada de¤il. Burada
da olay›n iki boyutu var: Biri bu sektörde çal›flarak tecrübe kazanmak, ikincisi
de, bu konuda e¤itilmek. Yeni bafllayan

mek gerek. Ancak, vak›flar›n, geldikleri
noktayla yetinmemek gibi sorumluluklar› var. Di¤er yandan biz; Vehbi
Koç’un ad›n› tafl›yor olmaktan ötürü
farkl› boyutta da bir sorumlulu¤u yükleniyoruz. Baflar›l› oldu¤umuzu söylemeliyim ama asla ve asla yetinece¤imiz bir
noktada da de¤iliz. Daha iyisini yapmam›z laz›m.

29

i l e t i fl i m

Yenilik,
Ama Nas›l?
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Yenilik denince insanlar›n gözlerinin
önüne ABD’nin IBM, Japonya’n›n
Sony, Güney Kore’nin Samsung, Finlandiya’n›n Nokia ya da ‹sviçre’nin
Novartis gibi teknoloji lider flirketler gelir. Bu tür flirketler pek çok önemli patenti elinde bulundurur ve dünyan›n en
iyi üniversiteleri ile rekabet edebilen ArGe laboratuvarlar›na sahiptir. Merkezleri,
yenilikleri destekleyen say›s›z kuruluflun
oldu¤u ülkelerdedir: Likit finans pazarlar› ve teknolojiye büyük paralar yat›ran
macerac› sermaye sahipleri, y›¤›nla PhD
dereceleri veren araflt›rma üniversiteleri,
entelektüel nitelikleri koruma alt›na alan
çok aç›k bir yasal çerçeve. Buna karfl›n,
geliflmekte olan ülkelerdeki flirketler bu
avantajlardan yoksundur. Fakat bu, yeniliklerin buralarda baflar›l› olamayaca¤›
anlam›na m› gelmektedir? K›sa ve net cevap “kesinlikle hay›r”d›r.
Geçen birkaç y›l içinde, geliflmekte olan
ülkelerde bu çetin engelleri aflm›fl ve
dünyan›n önde gelen yenilikçi flirketleri
aras›na girmifl flirketleri araflt›rd›k. Meksikal› çimento devi CEMEX (Cementos
Mexicanos), Brezilya’n›n kozmetik alan›ndaki liderlerinden biri olan Natura ve
Çin firmas› Haier, bunlardan sadece
üçü. Bu flirketler ve onlara benzer di¤er
flirketlerin ortak noktalar›, yenili¤e olan
farkl› yaklafl›mlar›: Müflterilerinin e¤ilimleri hakk›nda stratejik olarak ayr›nt›l› bilgi ediniyor, teknolojinin kendisinden
çok etraf›nda yenilik yap›yor ve parlak
fikirler bulmak için dünyay› kar›fl kar›fl
tar›yorlar. ‹nan›yoruz ki bu stratejiler geliflmifl ülkelerdeki yöneticiler için de geliflmekte olan dünyadaki idareciler kadar

Günümüzde firmalar› farkl›laflt›ran en önemli
özellik kuflkusuz yenilikçilik. Üç önemli
iletiflimci, Donald N. Sull, Alejandro Ruelas-Gossi
ve Martin Escobari, Harvard Business Review’da
yay›nlanan makalelerinde geliflmekte olan
ülkelerde bunu baflarman›n s›rr›n› araflt›r›yorlar
önemlidir. Bu yaz›dan ç›kar›lacak dersler, kaynaklara eriflimi hangi düzeyde
olursa olsun her flirkete büyüme f›rsatlar›n› belirleme ve de¤erlendirme konusunda yard›mc› olabilir.

Müflterilerinizin E¤ilimlerini
Bilin-Ayr›nt›l› Olarak
Yenilikler iki flekilde ç›k›yor karfl›m›za:
Teknoloji itimi ve müflteri çekimi. Teknoloj itimi -hassas araflt›rmalara dayal›
yeni ürün tan›t›m›- geliflmekte olan ülkelerdeki ço¤u flirket için bir seçenek de¤ildir. Bunun sonucu olarak da, müflteri
çekimi yaklafl›m›na güvenmek zorundad›rlar: Yani müflterilerinin ikilemlerini
yeni bilgilere güvenmeksizin çözmenin
yollar›n› bulmaya. Geliflmekte olan ülke
pazarlar›na giren çokuluslu flirketlerin
ço¤u, daha az varl›kl› müflterilere hizmet
verecek yan servislere para öder; ancak
sonra tüketiciye asl›nda daha varl›kl› pazarlar için tasarlanm›fl ürünlerin biraz daha düflük kaliteli olanlar›n› sunarlar. Bu
yaklafl›m nadiren baflar›l› olur. Ancak baz› flirketler, kendilerini daha az varl›kl›
müflterilerin ihtiyaçlar›n› anlamaya ve bu
bilgiyi müflteri sorunlar›na yarat›c› çözümler üretmek için kullanmaya adam›fllard›r.

Dünyay› Parlak Fikirler ‹çin
Kar›fl Kar›fl Taramak
Samsung ya da Novartis gibi flirketler yenilikleri Ar-Ge laboratuvarlar› arac›l›¤›yla, bilimsel bulufllar› sürekli yeni ürünlere dönüfltürerek yürütebilirler. Buna karfl›n, geliflmekte olan ülkelerdeki ifl alanlar›nda yenilik çok farkl›d›r. Genel olarak yenilikler ürün teknolojisinden de¤il,
üretim, lojistik, da¤›t›m ve finansman gibi ürün teknolojisini çevreleyen ifl modelinin di¤er tüm unsurlar›ndan ortaya ç›kmaktad›r.
Araflt›r›lan flirketlerin farkl› yönlerinden
biri de, parlak fikirler bulmak için dünyay› dolaflma arzular›yd›. Yöneticiler
baflka bir yerde gördüklerini yaln›zca
kopya etmedikleri için, geleneksel piyasa belirlemesi de¤ildi bu. Daha çok bulduklar› uygulama ya da teknolojiden bölümler al›yor ve onlar› müflterilerin sorunlar›n› çözmek üzere yeni yollarla bir
araya getiriyorlard›. GPS sistemini gelifltiren CEMEX ekibi bu fikri Houston’da
gördükleri bir 911 ça¤r› merkezinden alm›fllard›. Müteahhitlerin zaman›nda teslim gereksinimlerini fark eden ekip, örnekleme yolu ile acil durum ekiplerinin
de önceden tahmin edilemeyen kaynaklardan gelen acil taleplere süratli bir ya-

herhangi bir yerindeki her flirket için
umut vard›r. Bunun da ötesinde, geliflmekte olan ülkelerdeki liderlerin kulland›klar› pratik yenilikçi gereçler, yönetici-

ler taraf›ndan her yerde dar bütçelerle
yenilik yapmak için kullan›labilir.
Bu makale, yazarlar›n›n izni
al›narak yay›nlanm›flt›r.

i l e t i fl i m

n›t vermek konusunda benzer bir sorun
ile karfl› karfl›ya kald›klar› sonucunu ç›kard›. Bu anlay›fla dayanarak ça¤r› merkezlerinin paramedikleri trafik s›k›fl›kl›¤›
ve öngörülemez ça¤r› paternleri d›fl›nda
on dakika içinde nas›l yönlendirdiklerini
araflt›rd›.
Dünyay› parlak fikirler için kar›fl kar›fl taramak ve bu fikirleri hedef pazarlara
uyarlamak konusunda bir di¤er örnek
ise Natura’d›r, 2002 y›l›ndaki geliri 467
milyon Dolar olan Brezilya’n›n lider bir
kozmetik flirketi. Brezilya’n›n önde gelen
ifl dünyas› dergilerinden olan Exame taraf›ndan y›l›n flirketi seçilen Natura, kuruluflundan bu yana Brezilya’n›n etnik
farkl›l›klar gösteren nüfusunun özel ihtiyaçlar›na hizmet vermeye odaklanm›flt›r.
fiirketin, Ar-Ge’ye her y›l yüz milyonlarca Dolar yat›r›m yapan Procter&Gamble, Estée Lauder ve Shiseido gibi global rakipleri ile asla rekabet edemeyece¤inin fark›nda olan Natura yöneticileri,
Fransa ve Birleflik Devletler’deki üniversiteler ile yak›n iliflkiler içine girmifl, tüm
dünyadaki üniversiteler ve araflt›rma
merkezlerinden teknoloji lisanslar› temin
etmifltir. Natura’n›n Ar&Ge müdürü Philippe Pommez, “zor olan teknolojiyi
bulmak de¤ildir; as›l zor olan neyi arad›¤›n› bilmektir. Bu bizim yeni ürünler ve
yeni seriler konseptimizin vazgeçilmez
noktas›d›r” diyor.
Örne¤in Chronos (otuz yafl üzeri kad›nlar için gelifltirilmifl bir cilt bak›m kremi)
bu yaklafl›mdan do¤mufl bir ürün. Krem
mevcut teknolojilerle gelifltirilmifl, ancak
bunlardan birkaç› kullan›larak özellikle
Brezilyal› kad›nlar›n ihtiyaçlar›na cevap
verecek entegre bir ürün ortaya ç›kar›lm›fl. Pommez “Lancome’un k›r›fl›kl›klar
için üç ayr› ürünü vard›r; biri A vitamini
içerir, bir di¤eri C vitamini ve bir di¤eri
ise D vitamini. Hepsi marka anlay›fl› ile
sat›lmaktad›r. Chronos bu üç vitamini tek
üründe bir araya getirmifltir. Neden? Çünkü tüm vitaminler özellikle yafll› ciltler
için faydal›d›r ve özellikle de Brezilya gibi güneflli ve nemli bir iklim için” diyor.
Geliflmekte olan ülkelerdeki yöneticiler
daha büyük ve daha güçlü sermayeli çokuluslu flirketler ile aralar›ndaki uçurumu
kapatabilmek konusunda bazen umutsuzlu¤a kap›l›rlar.
Aç›kças›, yenilikçilik ve yarat›c›l›k sayesinde kazanmak konusunda dünyan›n
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16. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i

Rekabet ve
Dostluk Yan Yana
i l e t i fl i m

16. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i, 1 May›s günü Koç Üniversitesi Kampüsü’nde
gerçeklefltirilen bir törenle bafllad›. Aç›l›fl törenine çal›flanlar›n yan› s›ra onlar›n
aileleri ve Koç Holding üst düzey yöneticileri de kat›ld›lar
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Uzun zamand›r bahar› kucaklamaya çal›flan ‹stanbul, Nisan ay›yla vedalafl›rken
güneflli, parlak ve s›cac›k bir güne merhaba dedi. Do¤an›n sundu¤u f›rsat› da
de¤erlendiren Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i, k›fl›n so¤uk yüzünü geride b›rakmaya çal›flanlara adeta bahar› müjdeledi...
fienlik mekân› ise, bahara iflaret eden çiçek kokular›n› ve tertemiz bir havay› soludu¤unuz, yeflilin her tonunu görebilece¤iniz bir orman›n içinde konumlanm›fl
Koç Üniversitesi idi... Do¤al güzellikleri
kadar profesyonel organizasyonuyla da
aileleriyle birlikte çal›flanlara flehrin stresli havas›ndan uzak, unutulmaz bir gün
yaflatan Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i 1
May›s Cumartesi günü gerçekleflti. Bu y›l
16.’s› gerçeklefltirilen flenli¤e yaklafl›k 54
flirketten 1800 sporcu, onlar›n aileleri ve
baflta Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl› olmak üzere üst düzey yöneticiler kat›ld›lar. fienli¤in aç›l›fl›n› yapmak
üzere Koç Holding Endüstri ‹liflkileri Koordinatörü Emre Görgün kürsüde yerini almaya haz›rlan›rken, birbirinden

renkli formalar› içinde sporcular 1 ay boyunca yar›flacak olman›n heyecan›n› yafl›yorlard›.
Sosyal sorumluluklar›n›n bir gere¤i olarak Türk sporuna da önemli katk›larda
bulunan Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›na
verdi¤i de¤eri bu y›l flenlik arac›l›¤›yla
bir kez daha kan›tlad›. Konuflmas›na Koç
Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluklar›
kapsam›nda gelenekselleflen flenli¤in anlam ve öneminden bahsederek bafllayan
Emre Görgün, kat›lanlara teflekkürlerini
sunduktan sonra ‹zmit Büyükflehir Belediye Bandosu’nun çald›¤› marfllar eflli¤inde sporcular› geçit törenine davet etti.
Sporcular, 5 Haziran’a dek devam edecek olan karfl›laflmalarda futbol, basketbol, bay-bayan voleybol, bay-bayan tenis
ve masa tenisi branfllar›nda müsabakalar
yapacaklar.

Rekabet Centilmence Olmal›
Sporcular›n geçit töreninden sonra kürsüye gelen Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, bir kuruluflun en önemli
sermayesinin insan kaynaklar› ve bu
kaynaktan gelen entelektüel sermaye oldu¤unu belirtti ve “bugün ölçek itibariyle dünya çap›nda bir kurulufl olan ve Avrupa’n›n önde gelen flirketleri aras›na
girmeyi hedefleyen Koç Toplulu¤u’nun
belirledi¤i uzun ve orta vadeli hedeflerin
en büyük dayana¤› insan kaynaklar›m›z-

alarak çal›nan müzik eflli¤inde ruhsal ve
fiziksel enerji depolad›lar.

Çal›flanlara Ödül Ya¤›yor

F. Bülend Özayd›nl›: “Rekabette amaç, her zaman
önde olabilmektir; ancak, bu süreçte her zaman
kurallara uygun, centilmence davranmak temel
prensibimizdir”

d›r. Rekabette en önde olabilmek için insan kaynaklar›m›z›n niteli¤i ile motivasyonunu yükseltmek gerekti¤inin bilincindeyiz. Rekabette amaç, her zaman önde
olabilmektir; ancak, bu süreçte her zaman kurallara uygun, centilmence davranmak temel prensibimizdir” dedi.

Sporcular Enerji Depolad›lar

Erman Toro¤lu ve fiansal
Büyüka Koç Holding’deydi
16. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i
kapsam›nda gerçeklefltirilen “chat”in
konu¤u, spor bas›n›n›n iki gözde ismi
Erman Toro¤lu ve fiansal Büyüka
idi. Geçti¤imiz y›l da yap›lan ve büyük be¤eni toplayan “chat” 3 May›s
günü yap›ld›. Tüm Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›n›n intranet üzerinden kat›ld›klar› sohbette Toro¤lu ve Büyüka’ya
pek çok farkl› soru yöneltildi. Toro¤lu
ve Büyüka, flampiyonluk ve küme
düflmeme mücadelesi içinde pek çok

flaibeli durumun ortaya ç›kt›¤›n› belirttiler. Sohbetin ilerleyen dakikalar›nda
konu dönüp dolafl›p teflvik primi iddialar›na geldi. Bu konuyla ilgili yöneltilen sorulara Erman Toro¤lu’nun yorumu ilginçti: “Teflvik primi almayan
tak›m›n olmad›¤›n› zannediyorum.
Yöneticiler ‘bizim tak›m almaz’ diyorlar. Bence onlar›n ruhu bile duymaz.
Yoksa yar›s›n› onlar al›r.” Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n üzerinde ›srarla
durduklar› bir di¤er konu da Türkiye
A Milli Futbol Tak›m› oldu. Bu konuda fiansal Büyüka, “Ersun Yanal ile iyi
bir bafllang›ç yapt›k. 2006 elemelerinde çok güçlü bir gruptay›z, bu nedenle iflimiz hiç de kolay de¤il. Ancak yine de yakalanan havan›n olumlu oldu¤unu düflünüyorum” dedi.

F. Bülend Özayd›nl› (solda) ve Hasan Bengü

Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nde çal›flanlar›n bir arada olmaktan dolay› duyduklar› mutlulu¤u onlarla paylaflan Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü ve Koç Holding Endüstri ‹liflkiler
Koordinatörü Emre Görgün’den flenlik
hakk›ndaki görüfllerini ald›k:

F. Bülend Özayd›nl›: fienli¤in de¤iflik flirketlerimizden arkadafllar›m›zla bir
arada olma olana¤›n› tan›mas› nedeniyle
büyük mutluluk duyuyorum.
fienlik, baharla birlikte daha nefleli ve
renkli bir döneme girmemizi simgeliyor.
Bunu birbirimizle yar›flarak daha dinamik hale getiriyoruz. Etkinli¤in as›l nedeni, flirketler aras› iletiflimi ve kiflilerin birbirlerini tan›mas›n› sa¤lamak, grup ruhunu gelifltirmek. Bu bak›mdan çok yararl›
bir aktivite oldu¤una inan›yorum.

i l e t i fl i m

F. Bülend Özayd›nl›’n›n konuflmas›n›n
ard›ndan sahneye gelen Tofafl K›l›ç Kalkan Ekibi, yapt›klar› gösteriyle izleyicilere heyecanl› dakikalar yaflatt›. Törenin tamamlanmas›ndan sonra, flirketler aras›nda bar›flç›l bir rekabetin hakim olaca¤› 1
ay süresince müsabakalarda yer alacak
sporcular ve onlara destek olacak aileleri
ile ifl arkadafllar›, yiyecek ve içeceklerini

Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i kapsam›nda
çal›flanlara birbirinden güzel hediyeler
kazand›racak etkinlikler düzenleniyor.
Bunlardan biri Koç çal›flanlar›n›n internet
üzerinden kat›lacaklar› ve birinci olacak
tak›m› tahmin edenlere flirketlerin ürünlerinden hediyelerin verilece¤i “Kim Bilecek” yar›flmas›. Bunun yan› s›ra Rahmi
M. Koç’un önerisiyle bu y›l bafllat›lan bir
ilk de, “En Güzel Eflofman” yar›flmas›.
Yar›flma kapsam›nda oluflturulan ve bafl›nda Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›’n›n bulundu¤u alt› kiflilik jürinin yapaca¤› ön elemenin ard›ndan ikinci elemeler web ortam›nda çal›flanlar taraf›ndan yap›lacak. Birinciyi tahmin
edenlere eflofman ödülleri verilecek.
fienlik kapsam›nda, tüm geliri Türkiye
Sakatlar Spor Federasyonu’na ba¤›fllanacak “Engelleri Aflal›m” ad› alt›nda bir
aç›k art›rma düzenlenecek. Befliktafl, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin
sporcular› taraf›ndan imzalanm›fl eflofmanlar ve toplar›n yan› s›ra Koç üst düzey yöneticilerinin eflyalar› da web ortam›nda aç›k art›rmaya sunulacak.

COfiKULU
B‹R fiENL‹K

Hasan Bengü: Her sene düzenledi¤imiz bu etkinliklere büyük bir coflku içinde binin üzerinde çal›flan›m›z aileleriyle
beraber kat›l›yor. Bir ay boyunca gerçekten büyük bir rekabet oluyor. En sonunda baflar›l› olan sporcular› kupalarla
ödüllendiriyoruz. Kurumsal iletiflim ve iç
iletiflim aç›s›ndan çok önemli etkinliklerimizden biri.

Emre Görgün: Sadece bir ayl›k süre içinde spor müsabakalar› de¤il birçok
etkinlik de yap›yoruz. Tüm mensuplar›m›z›n kat›ld›¤› birtak›m aktivitelerimiz var.
Bu aktiviteler kapsam›nda
çeflitli hediyeler verece¤iz.
En önemli aktivite ise, Koç
üst düzey yöneticileri karmas› ile Spor Yazarlar› Derne¤i’nin futbol maç›. Zaman
içinde di¤er etkinliklerimizi
de duyuraca¤›z.

Emre Görgün

33

E-Dönüflüm

Mimarlar›
e - d ö n ü fl ü m
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KoçSistem’deki e-dönüflüm çal›flmalar›yla
ilgili bilgi verir misiniz?
fiu anda e-dönüflüm tamam›yla Koç Bilgi Grubu’nun kontrolü alt›nda sürdürülüyor; ancak projelerde deneyiminin büyüklü¤ü nedeniyle KoçSistem son derece aktif bir biçimde yer al›yor. E-dönüflümde firma baz›nda ihtiyaçlar belirlenip, projelendirme çal›flmalar›n›n bafllamas›yla birlikte KoçSistem aktif olarak
devreye giriyor. Koç Toplulu¤u’nda edönüflüm üçüncü y›l›na girdi ve ciddi bir
olgunlu¤a eriflti. Bizim son dönemlerde
yapt›¤›m›z ifllerde de bu olgunluk kendini gösteriyor. Bunun bir sonucu olarak
da yapt›¤›m›z ifller farkl›laflt›. Özellikle
geçti¤imiz y›l kayda de¤er çal›flmalar yap›ld›. Bildi¤iniz gibi bafllarda bilinçlendirme, teknolojik altyap›n›n tüm Topluluk’ta belli bir seviyeye tafl›nmas› ve yayg›nlaflt›rma gibi hedeflerimiz vard›. Çok
fazla say›da flirketle çal›flmalar yap›ld›.
fiimdi ise özellikle süreçlerini elektroniklefltirip rekabet avantaj› elde etmek isteyen, süreç bak›fl aç›s›yla ana ifl kollar›na

Koç Toplulu¤u’nda hayata geçirilen e-dönüflüm
projelerine baflar›yla imza atan KoçSistem, gerek
deneyimi gerekse ortaya koydu¤u uygulamalarla
dikkati çekiyor. KoçSistem E-Dönüflüm Birimi
Yöneticisi Pelin Gürkan sorular›m›z› yan›tlad›
odaklanmay› isteyen flirketler daha detayl› projelere girmek için harekete geçtiler. Bu anlamda geçti¤imiz y›l özellikle
otomotiv ve g›da perakendecili¤i aç›s›ndan önemli çal›flmalar yapt›k. Art›k kaynaklar›m›z›n da s›n›rl› olmas› nedeniyle
talep eden firmalarla ortak çal›flmalar yürütüyoruz. KoçSistem özellikle hem Koç
Toplulu¤u’nun bafla güreflti¤i sektörlerde, hem de Türkiye ekonomisinde kritik
olan sektörlerde uzmanlaflmak için gayret gösteriyor. Bu y›lki birikimimizi otomotiv ve g›da perakendecili¤inde yo¤unlaflt›rmaya gayret gösteriyoruz. Belli
bir olgunluk düzeyine geldi¤imiz ve çok
ciddi bir deneyim elde etti¤imiz için bizim ifl orta¤›m›z olan Cisco ile birlikte

Yöneticili¤ini Pelin Gürkan’›n (ortada) yapt›¤› KoçSistem e-dönüflüm birimi.
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bu deneyimlerimizi Topluluk d›fl›na da
tafl›may› arzu ediyoruz. Bundaki amac›m›z da aç›kças› e-dönüflümün Türkiye’de öncülü¤ünü yapmak. Bunu misyon olarak kabul ettik.
fiu anda hayata geçirilmekte olan projelerle ilgili bilgi verir misiniz?
Öncelikle portföy oluflturma amac›yla bir
de¤erlendirme yap›l›yor. Bu portföy belli bir yol haritas› içerisinde takibe al›n›yor. Bu anlamda yol haritas›n› oluflturdu¤umuz ve çal›flmalara bafllad›¤›m›z flirketler var. Örne¤in KOSGEB ile böyle
bir çal›flmaya k›sa bir süre önce bafllad›k.
Bu anlamda da amac›m›z özellikle tek
bafl›na kurumlar›n yapmakta zorland›klar› çal›flmalar› mümkün k›labilmek, atlamalar› gereken bir efli¤i daha kolay atlanabilir bir hale getirmek. Bizim görevimiz asl›nda zaten belli bir noktaya kadar.
Bundan sonras›ndaki çözüm ve uygulamalarda biz ancak “güvenilir dan›flman”
rolü üstleniyoruz.
fiu anda KoçSistem bünyesinde e-dönüflüm
projelerinde çal›flma yapan kadroyla ilgili
bilgi verir misiniz?
Asl›nda oldukça küçük bir ekibimiz var.
Bu yüzden de özellikle bize gelen talepleri ciddi anlamda de¤erlendirmek durumunday›z. fiu anda benimle birlikte befl
kifliden oluflan bir ekibiz. Dan›flman arkadafllar›m›n KoçSistem’de ortalama olarak dört befl y›ll›k bir deneyimleri var.

Uygulamalara son derece hakim bir kadro. Sektörler konusunda son derece uzmanlaflm›fl bir ekip. Her birinin bir ifl vizyonu var. Zira biz kendimizi ifl gereksinimleri konusunda konumland›r›yoruz.
Direkt teknolojik dan›flmanl›k vermiyoruz. Do¤ru parçalar›n bir araya getirilmesine çal›fl›yoruz.

KoçSistem’in kendi ifl süreçlerindeki durum nas›l? Süreçlerin ne kadar› elektronik
ortamda?
Projeye girdikten sonra kendi uygulamalar›m›z›, yani kurumsal entegre sistemlere geçiflimizi gerçeklefltirdik. Daha önce
kendi gelifltirdi¤imiz bir uygulamay› kullan›yorduk, flu anda pek çok SAP modülünü kullan›yoruz ve di¤er analitik uygulamalar›m›z› bunun üzerine infla ediyo-

tal ve bilgi yönetimi konulu örnek bir
uygulama vard›. Bu çal›flmalar zaten sürüyor. fiu anda bizim bir ölçüde geri kald›¤›m›z› söyleyebilece¤imiz konu ifl ak›fl
uygulamalar› idi. Bu konuda gelifltirmeleri yap›yoruz. Tüm ifl ak›fllar›m›z›, masraf yönetimi, izin takibi gibi tüm uygulamalar› da devreye alarak oldukça büyük
bir kapsam› elektronik ortama geçirmifl
olaca¤›z.
Koç Toplulu¤u’ndaki e-dönüflüm ülkemiz
aç›s›ndan örnek bir uygulama. Bu perspektiften bak›ld›¤›nda Türkiye’de sözü
edilen e-dönüflümün hayata geçirilmesi
ne kadar mümkün?
Bu iflin iki boyutundan bahsedebiliriz.
Birinci boyut vizyon ve strateji gelifltirme. Bu anlamda herhangi bir karfl›l›k

“Bugüne dek teorik olarak anlatt›¤›m›z, soyut kalan
uygulamalar› bugün Koç Toplulu¤u’nu örnek
göstererek anlatabiliyoruz. Zira elimizde e-dönüflüm
gibi çok büyük ve baflar›l› bir uygulama var”
ruz. Bu bak›mdan ana ifl süreçlerinde kesinlikle önemli bir de¤iflim oldu. Elbette
iflin pek çok boyutu var. Tedarikçilerle
ya da müflterilerimizle iliflkilerimiz var.
Bizim zaten 1998-1999 y›llar›nda, Andersen ile birlikte yapt›¤›m›z kurumsal por-

beklemeden özellikle sivil inisiyatifle
birlikte destek sa¤lamaya devam ediyoruz. Türkiye’nin e-dönüflümü için her
türlü organizasyonumuzda bunu destekleyen çal›flmalar› ortaya koyuyoruz. Bizim bu anlamda bir avantaj›m›zdan da

bahsetmemiz gerekiyor. Bugüne dek teorik olarak anlatt›¤›m›z, soyut kalan uygulamalar› bugün Koç Toplulu¤u’nu örnek göstererek anlatabiliyoruz. Zira elimizde e-dönüflüm gibi çok büyük ve
baflar›l› bir uygulama var. fiayet KoçSistem, Türkiye ekonomisinde %7-8 gibi
paya sahip bir özel kuruluflta e-dönüflümün hayata geçirilmesinde rol sahibi bir
flirketse Türkiye’nin e-dönüflümünde de
ciddi bir role ve paya sahip olacakt›r. Zira at›lacak ad›mlar anlam›nda büyük
farkl›l›klardan söz etmek mümkün de¤il.
Yap›lacak fleyler büyük ölçüde birbirlerine benziyor.
Deneyimimiz, birikimimiz buna uygun.
Bundan kuvvet alarak e-devlet konusunda da önemli ad›mlar atabiliriz. Di¤er yandan iflin politik yönleri de var.
Kadrolar›n s›k s›k de¤iflmesi bu anlamda önemli bir sorun olarak kendini gösteriyor. Bu nedenle e-devletten önce ekurumun hayata geçirilmesi büyük
önem tafl›yor. Biz de kendi gücümüzle
paralel biçimde e-kurumun daha ön plana ç›kmas› için çal›flmalar yap›yoruz.
Bugün hayata geçirilecek olan her türlü
projede, bir noktada d›flar›ya aç›lmay›
sa¤layacak biçimde e-kurumlar›n mümkün k›l›nmas›, bahsetti¤imiz süreçlerin
hayata geçirilmesi için büyük önem tafl›maktad›r.

e - d ö n ü fl ü m

KoçSistem bir teknoloji firmas›. E-dönüflümün hayata geçmesiyle birlikte KoçSistem’de neler de¤iflti?
Kesinlikle çok önemli de¤iflimler oldu.
E-dönüflümün bize de yepyeni bak›fl aç›lar› sa¤lad›¤› bir gerçek. Bizim iç projelerimiz de bu yaklafl›mla gerçekleflmeye
bafllad›. Di¤er yandan sektörel alanlarda
deneyim ve ifl gereksinimlerinden yola
ç›k›yor olmak, gördü¤ümüz en önemli
eksiklik olarak ortaya ç›k›yordu. KoçSistem söylemifl oldu¤unuz gibi bir teknoloji firmas›. Bu son derece kritik. Biz
kendimize sistem entegratörü diyorduk.
fiu andaki slogan›m›z ise “e-dönüflüm
mimar›”. Bu ana dek çok ifle odakl› olmayan, daha teknolojik gözüken vizyonumuzu, ana ifl süreçlerine odakl› bir biçimde çözümler üretmek noktas›na getirdik. Zira e-dönüflüm temel olarak ifl
süreçlerinin elektronik ortama tafl›nmas›
olarak adland›r›labilir. Kendimizi de bu
anlamda gelifltiriyoruz.
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Milkrun projesini hayata geçiren
ekip (soldan sa¤a): Gürhan
Korkut, Gökhan Karadeniz, Murat
Gökhan Ofluo¤lu, Recai Ifl›ktafl,
Emrah Sar›soy ve Ahmet Özgür.

Bu ‹flbirli¤i
Gelece¤e Tafl›yor
En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde “Gelece¤e Tafl›yan ‹flbirli¤i” kategorisinde
ödül alan Ford Otosan ve TNT Logistics ekibi, gelifltirdikleri “Milkrun” projesi
ile sadece Türkiye de¤il, dünya için de örnek bir uygulamay› hayata geçirdiler

‹

‹lk kez 2000 y›l›nda uygulamaya al›nan
Milkrun, Ford Otosan ve TNT Logistics ekiplerine “En Baflar›l› Koçlular”
ödül sisteminde baflar› kazand›rm›fl bir
proje. Projeyi hayata geçiren, Recai
Ifl›ktafl, Murat Gökhan Ofluo¤lu,
Gökhan Karadeniz, Emrah Sar›soy,
Gürhan Korkut, Ahmet Özgür, Hakan Çetin’den oluflan Ford Otosan ve
TNT Logistics ekibiyle proje ve ödül ile
ilgili konufltuk.

Projenin ad› Milkrun. Ne anlama geliyor?
Recai Ifl›ktafl: Milkrun, Avrupa ve Amerika’da geliflmifl bir konsept. Daha çok
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üretici firmalar›n, malzemelerini imalatç›lar›ndan azar azar, belli s›kl›klarla, belirlenmifl zaman aral›klar›nda toplama
usulüyle sa¤lad›klar› bir sistem. Bu terim
ve sistem tahmin ediyorum, Amerika’da
sütçülerin her sabah kap› kap› bofl flifleyi al›p, dolusunu koymalar› usulünden
geliyor. Biz de imalatç›ya bofl kasay› b›rak›yoruz, dolu kasay› al›yoruz. Eskiden
imalatç›lara belli üretim programlar› verdi¤imiz zaman, onlar buna uygun bir flekilde üretimlerini yap›yorlard›, fakat plana uygun sevk etmiyorlard›. Olabildi¤ince programa uygun olarak üretimlerini
yapt›ktan sonra ya istenilenden daha az

ya da istenilenden daha çok gönderiyorlard›. Biz de üretimi garanti alt›na alabilecek flekilde belli bir stok tutmak durumunda kal›yorduk. Milkrun sayesinde,
imalatç›lara bilgi vererek, gerek al›fl saati, gerekse miktar konusunda imalatç›yla teyitleflerek yeteri kadar stok tutmaya
bafllad›k. ‹malatç› art›k, “ben bunu nas›l
sevk edece¤im”, “bunu hangi kamyonla
ne zaman sevk edece¤im” gibi sorunlardan ar›nd›. Proje olufltuktan sonra bunu
yapacak firmay› araflt›rd›k. Bu firmalardan biri de TNT Logistics idi. TNT Logistics’in bu konuda bir “know-how”› vard›; bunu zaten Avrupa’da Ford fabrikas›

dan biz Ford Otosan’da olmayan farkl›
bir uygulama yapt›k. Hatt›n üzerindeki
arabalara göre kritik listeler ç›kard›k.
Bunlar›n mümkün oldu¤u kadar manüel flekilde baz al›nmas›n› sa¤lad›k.

Ford Otosan ekibi

için yap›yordu. TNT Logistics’in seçilmesindeki önemli kriterlerden birisi buydu.
Biz TNT Logistics ile çal›flmaya 2001 y›l›nda bafllad›k.

Recai Ifl›ktafl: Sonuçta “know-how” vard› ama bunu uygulayabilecek yetiflmifl
kalifiye eleman yoktu. Biz ise bu projeyi Kas›m 2000’e kadar, alt› ayl›k bir süre
kendi kadromuzla gerçeklefltirdi¤imiz
için bir mazimiz vard›. ‹flin konsepti aç›s›ndan, bizim de geride kald›¤›m›z nokta eldeki “know-how”›n nas›l kullan›laca¤›yd›. O süreci çok çabuk geçtik. Zaten ödül almam›z›n en büyük sebebi de,
çok iyi bir iflbirli¤i olmas›. Çok iyi bir tak›m kuruldu. Arkadafllar kendi aç›lar›ndan konuyu çok çabuk kavrad›lar. Sonuçta, “know-how” olsa da bunun uygulamalar› içinde baz› de¤ifliklikler var.
Uygulad›¤›n›z fabrikaya, yöreye, imalatç›ya göre de¤ifliklikler yapman›z gerekiyor. Çok iyi hat›rl›yorum, aylarca, s›rf
prosedürler üzerine odalara kapand›k,
prosedürlerle alakal› tüm arkadafllar› ça¤›rd›k; tahtaya çizilmifl prosedürler üze-

Sisteme imalatç›lar›n tepkileri nas›ld›?
Murat Gökhan Ofluo¤lu: ‹malatç›lara bu
sistemi anlatmak, kabul ettirmek ve uygulamaya koymakta aç›kças› s›k›nt›lar
yaflad›k. Ama ilk sistem uygulamalar›n›
kullanmaya bafllad›klar›nda gördüler ki
kendileri için daha faydal› bir sistem.
Bunun faydas›n› anlad›ktan sonra, elbette çok benimsediler.
Milkrun projesinin üretim planlamas› aç›s›ndan da katk›lar› oldu mu?
Emrah Sar›soy: Bugün bu sayede günlük
bazda plan yap›yoruz. Günümüzde birçok firma günlük plan yapam›yor. Bizim
flu anki fabrikam›zda yerli parçalar›m›z›n
stoku bir ile bir buçuk gün civar›nda. Eskiden dokuz on günlük stok tutuyorduk
ve buna ra¤men hattan eksik parçal› bir
sürü araba iniyordu. fiu an yerli parçalarda bu s›k›nt›y› minimize ettik. Biz
Ford Otosan içinde de bu konuda göze
çarpan fabrikalardan biriyiz. Di¤er yan-

Ödüle baflvurma aflamas› nas›l geliflti?
Recai Ifl›ktafl: ‹nsan Kaynaklar›, ödüle
aday gösterilecek bir proje olup olmad›¤›n› sordu¤unda bu projeyi önerdik. Biz
bu projeyi lojistik konferanslar›nda da
sunmufltuk zaten. Gördük ki kayda de¤er bir proje. Biz asl›nda baflka bir kategoriye baflvurmuflken, sonradan uygun
kategoriye aktar›ld›k. Ama asl›nda en
do¤ru kategori ödül ald›¤›m›z “Gelece¤e
Tafl›yan ‹flbirli¤i” kategorisi. ‹ki firman›n
birbirine entegre olmas› önemli bir fley.

insan kaynaklar›

Projenin bir de TNT Logistics cephesi var.
Projenin TNT Logistics aç›s›ndan öneminden bahseder misiniz?
Gürhan Korkut: TNT Logistics, hem Avrupa’da hem de di¤er k›talarda önemsedi¤i ifl kollar›nda bunu yap›yor. Avrupa’da
zaten önemli bir geçmiflimiz var. Ford
Otosan, günümüze uygun üretim tekniklerini bu yeni fabrikas›na yerlefltirmeye çal›fl›rken, uzman olmad›¤› iflleri uzmanl›¤› olan firmalara vermek istedi¤inde TNT Logistics ve benzeri firmalara
ulaflmak istemifl. Bunlar›n içinde de TNT
Logistics’i geçmiflinden dolay› seçmifl. O
tarihte asl›nda flirkette bu ifli bilen pek
yok gibiydi. Yaflayarak ö¤rendik.

rinde bire bir gittik; flu anda uygulamas›
en iyi giden prosedürleri kurduk. Daha
sonra pilot çal›flma yaklafl›k yedi ay sürdü. Pilot çal›flma sonuçlar›n›n ard›ndan
May›s’ta ana kontrat› imzalad›k ve tüm
imalatç›lara da yaymaya bafllad›k. Dört
ay gibi k›sa bir sürede 13 imalatç›dan
120’ye f›rlad›k. ‹malatç›lar ziyaret edildi,
e¤itim verildi.

Projenin ileriye dönük hedefleri var m›?
Recai Ifl›ktafl: Bu projenin en büyük hedefi sürekli iyilefltirme. Projenin sonu
yok. Bizim imalatç› say›m›z çok fazla de¤iflmemekle beraber maksimuma ulaflt›
zaten. Asl›nda bu iflin en mükemmel durumu olabildi¤ince az imalatç›yla çal›flmak. Say› aç›s›ndan bakarsan›z, mevcut
imalatç›lar›n yüzde 95’i sistemin içerisinde. D›flar›da kalanlar da zaten, kendileri
bire bir günlük sevk etmek zorunda kalan imalatç›lar. Sistemin onlara kataca¤›
bir avantaj olmayacak. O yüzden imalatç› say›s› aç›s›ndan maksimum seviyeye
geldik diyebilirim.

Ödülü ald›¤›n›z gece neler hissettiniz?
Recai Ifl›ktafl: Tüm yöneticilerin oldu¤u
bir toplant›da sahneye ç›kmak insan›
gururland›r›yor. Çok da heyecanland›k
tabii. Özellikle de böyle bir projeyi aç›p
be¤endirmek iyi bir fleydi. Hem biz gururland›k, hem de kendi yöneticilerimizin de bizimle gururland›¤›n› hissettik.
Gerek Ford Otosan olarak, gerekse TNT
Logistics olarak belli bir fleyleri elde etmifl olmak çok daha gurur verici.

TNT Logistics ekibi
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Koç Toplulu¤u’na Kat›lmak ‹çin:

Koçkariyer
insan kaynaklar›

Bir süredir Koç Toplulu¤u flirketlerinde ifle al›m uygulamalar› Koçkariyer sitesi üzerinden
yap›l›yor. Gerek ifl ilan› say›s›, gerekse çeflitlili¤i aç›s›ndan oldukça zengin olan siteyle
ilgili sorular›m›z› Koç Holding ‹K Koordinatörü fierife Füsun Ömür yan›tlad›

K

Koçkariyer sitesi hakk›nda bize bilgi verir misiniz?
Bildi¤iniz gibi Koçkariyer sitesi “www.kockariyer.com” adresinde hizmet vermekte ve Koç
Toplulu¤u’nun tüm flirketlerinin ifle al›m ve staj
baflvurular› için kulland›¤› bir kariyer portal›.
Toplulu¤a yeni kat›lmak isteyenler için tasarlanan
sitede, ifl baflvurusu yapman›n yan›nda Koç Toplulu¤u flirketleri ve insan kaynaklar› uygulamalar›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi de edinilebilir.
Koçkariyer sitesinin di¤er kariyer sitelerinden fark›
nedir? Bu siteyi kullanman›n ifl arayanlara ve flirketlerimize ne gibi katk›s› olabilece¤inden bahseder misiniz?
Koçkariyer sitesi Türkiye’nin en büyük özel sektör
toplulu¤u olan Koç Toplulu¤u’nun tüm flirketlerine
aç›k oldu¤u için ifl ilan› say›s› ve çeflitlili¤i bak›m›ndan oldukça zengin bir site. Koçkariyer kariyer sitelerinde çok önemli hale gelen gizlilik prensiplerine
son derece önem veriliyor. Koç Toplulu¤u’na özel tasarlanm›fl bir altyap›ya sahip olmas› ve flirketlerimizin ihtiyaçlar›na yönelik olarak de¤iflikliklere aç›k olmas›, bilginin paylafl›labilirli¤ini sa¤lamas›, sitenin kurumsal kullan›c›lar›na önemli avantajlar sa¤l›yor.
Koçkariyer sitesinin aç›l›fl›ndan bu yana siteye gelen baflvurular› de¤erlendirir misiniz?
“Kockariyer.com” iki senelik bir geçmifle sahip olmas›na ra¤men üye aday say›s› bak›m›ndan önemli bir büyüklü¤e ulaflt›. Topluluk ad›na üniversitelerde düzenlenen kariyer günleri
ile sitenin bilinirli¤i daha da artmakta ve özellikle Nisan-Temmuz döneminde siteye h›zl› bir baflvuru süreci yaflanmaktad›r.
Ayr›ca, ifle al›mlar›n yo¤un yap›ld›¤› dönemlerde gazete ve
dergilere Koçkariyer’in ilan› verilmektedir.
Son dönemlerde en çok hangi firmalara ve pozisyonlara ilgi var?
Otomotiv sektöründe yaflanan canlanma bu sektörde yeni iflgücüne olan ihtiyac› art›rd›. Bu kapsamda otomotiv sektöründeki flirketlerimizin son dönemde birçok ilan› bulunmakta. Ek
olarak, Toplulu¤umuzun büyüme stratejisi çerçevesinde her
sektörde iflgücü ihtiyac› olabilmekte. Bu ihtiyaçlar›n karfl›lan-
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mas›nda ilk kullan›lan araç “kockariyer.com” oldu¤u için flirketlerimizin hemen her sektörden farkl› pozisyonlara yönelik
ilanlar› olabiliyor.
Yeni mezun al›mlar›nda “kockariyer.com” nas›l kullan›l›yor?
Bu sene üçüncüsü uygulanacak Koç Toplulu¤u Yetkinlik
Bazl› ‹fle Alma ve Yerlefltirme sistemi, yeni mezunlara ve en
fazla iki y›l ifl tecrübesine sahip adaylara yönelik bir program.
Bu süreçte sadece “kockariyer.com” üzerindeki baflvurular taran›yor. Adaylar, ifl gruplar› baz›nda yetkinlik bazl› seçme sürecine kat›l›yor ve tercihleri/beklentileri/özellikleri do¤rultusunda ilgili flirketlere yönlendiriliyorlar. Nisan ay›ndaki kariyer günleri ile bafllayan sürecin bu y›l için Temmuz bafl›nda
bitmesi hedefleniyor. Bunun d›fl›nda, yeni mezun olanlar›n y›l
içerisindeki ihtiyaçlar için flirketlerimizin ilanlar›na baflvuru
yapma flanslar› var.
Tüm Koç Toplulu¤u flirketlerine yap›lan ifl müracaatlar› bu siteden mi gerçeklefltiriliyor?
Tüm Koç Toplulu¤u flirketlerine ayn› anda ulafl›labilecek tek
kariyer portal› www.kockariyer.com.

Ifl›kla Avlanan

Hayalet Notalar
kültürel vizyon

Kofisa’da görev yapan Münir Göle, ayn› zamanda bir
foto¤raf sanatç›s›. Göle, caz tarihinin önemli simalar›n›n
foto¤raflar›ndan oluflan yedinci kiflisel sergisini Paris’te açt›

M

Münir Göle, Kofisa’daki Pazarlama
ve Operasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› görevinin yan› s›ra foto¤rafa gönül vermifl bir isim.
Göle’nin yedinci foto¤raf sergisi Paris’te, caz›n mekân› olarak kabul edilen Saint-Germain des Prés’teydi.
Sergi mekân› ise sergini konusuna
uygun olarak seçilen ve iyi bilinen
bir caz kulübü olan “Chez Papa”dayd›. Sergide toplam 20 siyah-beyaz foto¤raf yer ald›. Serginin bafll›¤› “La
Note Fantome”, yani “Hayalet Nota”
idi. “Hayalet Nota”, caz müzisyenlerinin çalmad›klar› notaya iflaret ediyor.
Hayalet nota bir sessizlik an›ysa da,
caz performans›nda duygusal yo¤unlu¤u en yüklü anlara karfl›l›k geliyor
asl›nda. Hayalet notalar, iflitilmese de
derinden alg›lanan notalar.
15 y›la yay›lan sürede çekilen foto¤raflarda, her biri caz tarihinde büyük
önem tafl›yan Miles Davis, Art Blakey, Ahmad Jamal, Keith Jarrett,
Billy Higgins, Joshua Redman gibi
isimler var. Münir Göle ile foto¤rafç›l›k ve sergisi ile ilgili konufltuk.
Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1961 y›l›nda ‹stanbul’da do¤dum,
yüksek ö¤renimimi bitirdikten sonra
bir buçuk y›l Floransa’da yaflad›m,
ard›ndan Cenevre’ye yerlefltim.
1989 y›l›ndan beri Kofisa’da çal›fl›yorum. Hobi olarak bafllad›¤›m foto¤raf ve yaz› çal›flmalar›, iflimden
ve ailemden arta kalan zaman›n büyük bölümünü al›r oldu. Bugün ye-
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Daha önceki sergileriniz ile ilgili bilgi
verir misiniz?
Paris’ten önce, iki Istanbul’da, iki
Cenevre’de, bir Lugano’da, bir de
Ankara’da kiflisel sergi açt›m. Birçok karma sergiye kat›ld›m. Genelde
yolculuklar›m›n ürünlerini sergiledim. ‹fllerimi düzenli olarak dergilerde yay›nlamay› sürdürüyorum.
Etkilendi¤iniz ya da örnek ald›¤›n›z sanatç›lar var m›?
Çok sevdi¤im foto¤raf sanatç›lar›
var elbette; ço¤undan flu veya
bu flekilde etkilenmifl oldu¤umu yads›yamazsam da,
ifli örnek almaya kadar
götürmedi¤imi umuyorum.

dinci kiflisel sergimi açt›m, beflinci
kitab›m bask›ya haz›rlan›yor.
Foto¤rafç›l›¤a ne zaman bafllad›n›z?
Foto¤raf çekmeye Cenevre’ye geldikten sonra, 1985 y›l›nda bafllad›m.
Önce basit bir Nikon makineyle siyah-beyaz denemeler yap›yordum,
sonra yoluma Jacqueline Sadeghi
ç›kt›; onunla çal›flmaya bafllay›nca ifl
biraz daha ciddiye bindi. Nihayet üç
y›l kadar J. Favre’›n asistanl›¤›n› yapt›m; haftada üç gün iflten ç›k›p stüdyoya giriyordum; nihayetinde kendi
yoluma koyuldum.

Caza ilginiz nas›l bafllad›?
Cazla ilgim eskiye, ö¤renim y›llar›ma
dayan›yor. Bo¤aziçi y›llar›mda Bebek’te bir evde oturuyordum; evin
odalar› Bo¤az’a bakard›, ama salonunda hiç pencere yoktu. Oras› gün
boyu caz kulübü olarak kullan›l›rd›.
Evde düzenli “jam session”lar yap›ld›¤› için komflulardan s›k s›k azar iflitirdim. Caz›n farkl› bir özgürlük esintisi oldu¤unu düflünüyorum; bir flekilde her bireyin kendi bafl›na yol ald›¤›, ama asla bütünü kaybetmedi¤i
bir mekân.

Serginize tepkiler nas›ld›?
Saint-Germain des Prés’nin göbe¤inde mistik bir mekânda sergi açmak
bile bir ayr›cal›kt›. Organizasyonu
yapan kulüp sahibi ve sergiyle ilgilenen arkadafllar, aç›l›fl günü için güzel
bir haz›rl›k yapm›fllar; çok say›da gelen oldu. Paris’in önemli birkaç ismi
davetliler aras›ndayd›; radyo ve yaz›l› bas›n da kat›ld›. Güzel fleyler söylendi, güzel fleyler yaz›ld›. Müzisyen
arkadafllar da güzel bir sürpriz yap›p
kalabal›k gelmifllerdi; sabah saat dört
buçu¤a kadar “jam session” yapt›lar.
Ben çekti¤im foto¤raflarda müzi¤in
bir an›n› dondurmufltum, onlar müzi¤e yeniden can verdiler.

kültürel vizyon

Caz foto¤raflar› çekmek nereden akl›n›za geldi?
Montreux Caz Festivali baflta olmak
üzere, ‹sviçre caz merakl›s›na genifl
imkânlar sa¤lar. Ben de f›rsat buldukça sevdi¤im müzisyenlerin konserlerine giderim. Foto¤raf makinemi
de yan›mdan eksik etmem. Zaman
içinde, çekti¤im foto¤raflar yay›nland›kça, baflka konserlere görevli olarak gider oldum; bu da iflimi kolaylaflt›rd› tabii. Hatta y›llar önce, bir caz
dergisi ad›na, bence caz müzi¤inin
en büyük ismi olan Miles Davis’in ‹sviçre’deki konserlerini izleme flans›n›
yakalad›m. Sergimin afifline de onu
koymam bir zorunluluk oldu tabii.

“Hayalet Nota”,
caz
müzisyenlerinin
çalmad›klar›
notaya iflaret
ediyor.
Hayalet
nota bir
sessizlik
an›ysa da, caz
performans›nda
duygusal
yo¤unlu¤u en
yüklü anlara
karfl›l›k
geliyor
asl›nda

Foto¤rafla ilgili yeni projeler var m›?
Bu projelerden bahseder misiniz?
Vakit bulabilirsem, k›fla do¤ru ‹stanbul ve Ankara’da paralel iki sergi
açmay› ve son üç y›l içinde yolculuklarda oluflturdu¤um iflleri sergilemeyi arzu ediyorum. Ayr›ca, bir süredir üzerinde çal›flt›¤›m, foto¤raf ve
yaz›lar›m› bir araya getirece¤im bir
kitab› tamamlamak niyetindeyim.
Bence as›l proje foto¤raf› çekme
an›d›r, kullan›m sadece bir paylaflma arac›d›r. Bu yüzden de yeni yollar, yeni foto¤raf kareleri peflindeyim.
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Damdaki

T

Mizahç›
Cihan Demirci

son sayfa

Türk Ailesi Yar›flt›kça Yar›fl›yor!
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Bu ay sizler için “Mortstar Ailesi”nin evlerini en yak›n damdan
gözlemeye bafllad›m. Mortstar ailesini neden seçtim derseniz,
çünkü bu aile kendini tamamen yar›flmalara verip, yar›flarak geçimini sa¤lamaya bafllam›fl klasik bir Türk ailesi! fiimdi “Damdaki Mizahç›”n›z›n keskin gözleri Mortstar ailesinin salonuna
zum yapacak ve bundan sonra ben de¤il onlar konuflacak... Ailenin babas› Mansur Mortstar, aile fertlerini salondaki yemek
masas›n›n çevresine toplam›fl, bakal›m neler diyor...
- Mortstar ailesinin de¤erli fertleriiiiii... Bugünkü ola¤anüstü yar›flma faaliyet raporunu aç›kl›yoruuuuum... (Alk›fllar, ›sl›klar vb.)
Çocuklar bak›n durumumuz hiç parlak de¤il... Han›m önce senden bafll›yorum... Bak Hilkat, geçen gece büyük umutlarla kat›ld›¤›n “Kim 500 milyar ister” yar›flmas›nda birkaç milyar›n
bile yüzünü göremeden elendin geneeee!.. Çark-› Felek’e son
3 ayda tam 978 kez telefon açm›fls›n, sonuç rezalet Hilkat!.. Memetali bey bir kez eve ba¤land›, hayat›n›n flans› eline geçti ama
sen n’apt›n Hilkat?.. Memetali beye yeterince yalvarmad›n...
fiöyle yalvar-yakar, salya-sümük bir flekilde, “N’oluuuuuur
yard›m et Memetali beeeeey” diyemedin do¤ru-dürüst...
Adam da bakt› yalvaran yok lang›rt diye kesti ba¤lant›y›... Elimize geçen sadece a¤›r bir telefon faturas› Hilkat!. Cepten yollad›¤›n k›sa mesajlar› burda saymak bile istemiyorum.
- Mansurcum, n’olur bana bir flans daha
tan››››... “Kim 500 milyar ister”de heyecan›m›n kurban› oldum. Kenan Ifl›k bana öyle spot ›fl›¤› gibi bakmasayd› flafl›rmayacakt›m... N’olur SMS’li telefonumu
elimden almaaaa ben onsuz yaflayamaaaaam!..
- Kusura bakma Hilkat... Senin yar›flma
kredin çoktan doldu art›k. Hat›rl›yor
musun y›llar önce ilk kez “Süper Turnike”ye kat›ld›¤›nda da gene heyecanland›m demifltin. Kalp çarp›nt›n
var biliyorum, sana kaç kez kat›lma dedim ama beni dinlemiyorsun kiiii!.. Bundan sonra arayaca¤›n her telefon ilerde aleyhinde delil
olarak kullan›lacakt›r ona göreee!.. fiimdi
sana gelelim o¤lum Solgun... Mortstar ailesinin yüz ak› olarak sonunda büyük bir ifl baflar›p “ÖzTürkstar”›n finallerine kald›n. Üstelik o kadar berbat sesle. Buraya kadar iyi de, daha ilk haftadan elenip eve dönmek hiç iyi olmad› Solguuuun!..
- Ama babaaa, biliyorsun ki hakk›m› yediler benim!..
Elenmemek için senin akl›na uyup yar›flmaya girmeden önce birkaç kifliyi yaralam›fl, pek çok kavgaya
kar›flm›fl hatta komflunun k›z›n› bile kaç›rm›flt›m biliyorsun ama hiçbiri bir ifle yaramad›. Me¤erse bu tür
sansasyonlar›n hepsi daha önce yap›lm›fl.
‹maj›m zay›f kald› babaaaa!...

Ben daha çok gencim nerden bileyim, senin tecrübeli bir yar›flma reisi olarak beni uyarman gerekmez miydi babaaa!.. Hiç k›v›rma, elenmemde sen de suçlusun babaaa!..
- Pejmürde, sana ne diyece¤imi bilemiyorum k›z›m... “Biri Bizi
Gözetliyor” evine seni sokmak için araya torpiller koyduk zaman›nda hat›rl›yor musun?.. Eve girmenle ç›kman bir oldu... Ard›ndan Hopstar dedin girdin, elendin; Popstar dedin girdin,
elendin... Banyoda flark› söylerken bile elendi¤in söyleniyor...
Sahi banyodaki yar›flma ne zaman bafllad› yaaa, ben onu kaç›rd›m galiba?.. Ah Pejmürde aaaah!.. “Bir Sevda Masal›” senin
son umudundu k›z›m, onu da beceremedin, oooooof of!.. Hay›r seni genel kültür yar›flmalar›na da sokamay›z ki, b›rak geneli sen de özel bir kültür bile yok Pejmürdeeee!...
- Öyle deme yaaa babaaaa!.. Yak›nda Zortivi’de “Ben Boflan›yorum” diye yeni bir yar›flma bafllayacakm›fl. Bu kez yüzünüzü kara ç›karmayaca¤›m. Çünkü evlenmek de¤il, boflanmak
tam bana göre... Girip hemen boflanaca¤›m!.. Bunu kimse engelleyemez!..
- Ukala k›z!.. Sen bize flu yar›flmaya giricem dedin de biz girme mi dedik. Bak ablan fiuhran’a, hiç olmazsa o fianstopu, 10
numara, Say›sal Loto, Süper toto, Alt›l› ganyan, iddia filan oynay›p hiç olmazsa arada ufak tefek bir fleyler yakal›yor, aile
bütçesine bir nebze de olsa katk› sa¤l›yor. Küçük kardeflin Çat›han’›n geçen gün ald›¤› çeyrek bilete amorti ç›kt›. Ben bu Çat›han’dan
çok umutluyum çooook... Daha sekiz
yafl›nda çocuk, önünde kim bilir bizim
bilmedi¤imiz ne yar›flmalar var... Onu
sizler gibi yapmayaca¤›m, küçük yafltan yetifltirece¤im, yar›flmalar›n efendisi olacak o, aslan›m Çat›han... Amaaaaa... Bugün bu ola¤anüstü toplant›y›
yapmam›z›n as›l nedenine geliyorum
flimdi... Mortstar ailesinin gerçek yüz
ak››››››, gururuuuuu, her fleyiiiiii... O
olmasa biz bir hiçtik çocuklaaaar...
‹flteeeee... ‹flteeeee... Büyükannemiz fiehriyeeeee... O ne yapt››››?..
Kald›¤› Yafll›lar Yurdunda düzenlenen
“Rast-star” yar›flmas›nda rast makam›ndan okudu¤u bir sanat müzi¤i parças›yla birinci olup, ömür boyu o yurtta bedava
kalma hakk› kazand››››››!..
- Ay sa¤ olas›n Mansur evlad›m... Beni çok ama çooook
mütehass›s ettin... Neredeyse a¤layaca¤›m ama ortal›kta
kamera filan göremiyorum... Gözyafllar›m bofla gitmesin,
bir yar›flmada gerekebilir... Ama ben flark›dan yana amac›ma ulaflt›m, flimdi benim gözüm “Bir Sevda Masal›”n›n yafll›lar versiyonunda evlad›m, yak›nda onu da
yapacaklarm›fl... Yani flu anda ak›llar›ndan geçmese bile asl›nda yapmal›lar di mi amaaa, flimdi o kadar yar›flma vaaaar, eh bir o eksik kalmas›n yaniiii...

