Yo¤un Bir Ay›
Geride B›rakt›k
‹çindekiler
Küresel Vizyon

4

• 3. Anadolu Buluflmalar›
Denizli’de Gerçeklefltirildi
• E-Dönüflüm Avrupa
Bakanlar Konferans›’nda
• Arçelik Dev Firmalar›
Geride B›rakt›
16

Ay›n Gündemi

• “Lezzet Fabrikas›” Aç›ld›
• Migros’a Tüketicilerden
Alt›n Madalya
• 24. E¤itim Baflar›
Arma¤anlar›

‹letiflim

24

Anavatan›nda
“Le nouvel Economiste”de
• Koçweb portal› yenilendi
• Bambaflka Bir Koç Müflterisi
• Birmot ile ‹kinci
Elde Güven

32

• En Baflar›l› Koçlular’da
Tofafl’a ‹ki Ödül

e-dönüflüm

‹lklerin Alt›nda Koç ‹mzas›
Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdi¤imiz e-dönüflüm projesi geçti¤imiz günlerde
Avrupal› bakanlar›n huzurundayd›. Macaristan’›n baflkenti Budapeflte’de düzenlenen Avrupa Bakanlar Konferans›’na kat›lan Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, yapt›¤› konuflmada edönüflümü anlatt›. Asl›nda Toplulu¤umuzun
biliflim alan›ndaki yenilikleri sadece e-dönüflümle s›n›rl› kalm›yor. 2002 y›l›nda kurulan ve
bugüne dek baflar›l› çal›flmalar yapan “BT Kurulu”nun faaliyetleriyle ilgili olarak Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörü ve BT
Kurulu Baflkan› Alper Gö¤üfl ile yapt›¤›m›z
söylefliyi de sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.

‹lginç Konular, ‹lginç Konuklar

• Koç Toplulu¤u

‹nsan Kaynaklar›

fa V. Koç ile Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik taraf›ndan imzaland›. Proje ile 60 ilde 290
yat›l› ilkö¤retim bölge okulundaki yaklafl›k
200 bin ö¤rencinin e¤itim ve bireysel geliflimlerine destek sa¤lanacak.
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• Alper Gö¤üfl: “BT Kurulu

Baflar›y› Ödüllendirmek
Bizden Haberler olarak bu y›l 24.’sünü verdi¤imiz “E¤itim Baflar› Arma¤anlar›” sahiplerini buldu. Say›n Vehbi Koç taraf›ndan bafllat›lan ve bugüne dek 403 baflar›l› ö¤rencinin
ödüllendirildi¤i bu anlaml› törende baflar›l›
ö¤rencilerimiz ve onlar›n velileriyle bir aradayd›k. Gençlerin heyecanlar› yüzlerinden
okunuyordu. Bizler için de heyecan verici bir
törendi. Mart ay›n›n e¤itimle ilgili bir di¤er
gündem maddesi de Van’da hayata geçen
“E¤itimde Gönül Birli¤i” projesiydi. Arçelik’in katk›lar›yla gerçeklefltirilecek projenin
anlaflmas› Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Musta-

bizden

• Puronun ve Salsa’n›n

H

›zl›, yo¤un, tempolu ve dinamik bir ay›
geride b›rakt›k. Bu ay›n en önemli etkinli¤i kuflku yok ki Denizli’de üçüncüsünü
gerçeklefltirdi¤imiz Anadolu Buluflmalar› idi.
Denizli, Ayd›n, Afyon, Isparta, Burdur, Uflak ve
Mu¤la’dan gelen 500’ü aflk›n Koç bayisinin
Mustafa V. Koç ve F. Bülend Özayd›nl›’n›n
de¤erlendirmelerini dikkatle dinlemeleri ve
aktif olarak toplant›ya katk› sa¤lamalar› bizi
fazlas›yla memnun etti. Denizli pek çok aç›dan
önemli bir kent. Bugün özellikle ihracatta elde
edilen baflar›lar Denizli’yi bölge kentleri aras›nda öne ç›kar›yor.
Mustafa V. Koç’un toplant›da yapt›¤› konuflmada alt›n› çizdi¤i rakamlar da bu baflar›n›n bir
kan›t›: “Geçen y›l Denizli’den yap›lan ihracat›n
1.2 milyar Dolar’› buldu¤unu ö¤rendim.
ABD’de sat›lan havlu ve bornozlar›n %35’i, Avrupa’dakilerin ise %22’si Denizli’de üretiliyormufl.” Denizli’deki buluflma, bu bölgenin ne
kadar dinamik oldu¤unu bir kez daha gözler
önüne serdi.

Toplulu¤umuzun fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, geçti¤imiz günlerde Küba’y› ziyaret etti.
Bu ziyaretin detaylar›n› sayfalar›m›za aktarmaya çal›flt›k. Amerika k›tas›n›n kendine özgü bu
ülkesiyle ilgili yaz›n›n ilginizi çekece¤ini umuyoruz. ‹lginizi çekecek bir baflka konu da, bu
ayki Divan Sohbetleri’nin konu¤u olan Okan
Bayülgen’le yap›lan röportaj. Ayn› zamanda
“s›k›” bir iPod kullan›c›s› olan Bayülgen’in
söyleflisi hofl bir tebessümü de beraberinde
getiriyor.
Sevgi ve sayg›lar›mla.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Gelece¤e Yön Veriyor”

Divan Sohbetleri
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Denizli Valisi
Gazi fiimflek,
geçti¤imiz y›l
Denizli’den
yap›lan 1.2 milyar Dolar’l›k
ihracat›n bu y›l
2 milyar Dolar’›
bulaca¤›n›
müjdeledi.

“Anadolu Kaplanlar›”
Denizli’de Bulufltu
“Anadolu Buluflmalar›”n›n üçüncüsü Denizli’deydi. Koç Toplulu¤u’nun en
büyük gücü olan bayi teflkilat›n› buluflturan toplant›da, Denizli’nin yan› s›ra
Ayd›n, Afyon, Isparta, Burdur, Uflak ve Mu¤la’daki bayiler bir araya geldiler

‹

‹lk ikisi Konya ve Gaziantep’te gerçeklefltirilen “Anadolu Buluflmalar›”n›n
üçüncüsü, tekstil ihracat›n›n can damar›, Ege’nin geliflmekte olan en önemli
kentlerinin bafl›nda gelen Denizli’de 26
Mart’ta gerçeklefltirildi. Özellikle son y›llarda ekonomik alanda yapt›¤› at›l›mlarla kendini gösteren Denizli “Anadolu
Kaplanlar›” olarak adland›r›lan kentlerin
bafl›nda geliyor. Denizli’deki toplant›ya
Denizli d›fl›nda Ayd›n, Afyon, Isparta,
Burdur, Uflak ve Mu¤la illerindeki tüm
bayiler kat›ld›lar. Koç Holding Yönetim
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Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç
Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›
ve Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler
Baflkan› Hasan Bengü’nün kat›ld›klar›
“Anadolu Buluflmalar›”n›n üçüncü aya¤›, Denizli’ye 18 kilometre mesafedeki
Pamukkale’de yap›ld›.

Bayilerle Birlikte
Mustafa Koç ve beraberindeki heyeti
getiren özel uçak sabah saat 10.00 sular›nda Denizli Çardak Havaalan›’na indi.
Mustafa Koç, Bülend Özayd›nl› ve Ha-

san Bengü’yü Denizli Ticaret Odas› Baflkan› ve Denizli Arçelik Bayii Nail Kalemci ile Denizli Tofafl Bayii Metin Özkardefl karfl›lad›lar. K›sa bir görüflmenin ard›ndan heyet için yo¤un bir program bafllad›. En önde Mustafa Koç’u tafl›yan otomobil, arkas›nda da bizim
araçlar›m›z›n oluflturdu¤u befl otomobillik konvoyla birlikte Denizli’ye do¤ru
hareket edildi. Yaklafl›k 45 dakikal›k bir
yolculu¤un ard›ndan ilk durak Tofafl
bayii Özkardefller Otomotiv oldu. K›sa
bir bayi turunun ard›ndan üst kattaki

Denizli, Ayd›n,
Afyon, Uflak ve
Mu¤la bayilerinin kat›ld›¤›
Anadolu
Buluflmalar›’nda
bayiler sorunlar›n› direkt
olarak Koç
Toplulu¤u
yöneticilerine
aktarma
olana¤› buldular.

Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyet, aç›k havada yenen ö¤le yeme¤inde yöresel
lezzetleri de tatma imkân› buldu.
1962 y›l›ndan
bu yana Koç
bayili¤i yapan
Raflit Özkardefl,
93 yafl›na
karfl›n Vehbi
Koç ile olan
an›lar›n› dün
gibi hat›rl›yor

Otomotivde Tofafl ve
Ford Damgas›
Mustafa Koç, Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü’nün sonraki duraklar› Denizli’de en fazla sat›fl gerçeklefltiren Tofafl
bayii olan Otomak oldu. Mustafa Koç,
Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü’yü
yenilenen binalar›nda, Mehmet Karatoprak ve o¤lu Murat Karatoprak karfl›lad›lar. Tofafl’›n tüm yeni modellerinin
sergilendi¤i showroom gözal›c› iç yap›s›yla dikkatleri çekti. Özellikle Mustafa

Koç ve Bülend Özayd›nl› Fiat Doblò ile
yak›ndan ilgilendiler. Mustafa Koç, Fiat’›n son dönemde Türkiye’yi çok
önemli bir ortak olarak gördü¤ünden
bahsetti ve ekledi: “Tofafl’›n istikbali parlak”. Bülend Özayd›nl› ise Tofafl’›n sat›fl
hedefini bir kez daha yeniledi: “1 milyon araç”.
Çok baflar›l› bir sat›fl grafi¤i yakalayan bir
di¤er bayi ise Yargül. Ford yetkili bayii
olarak hizmet veren Yargül’ün showroom’unda birbirinden farkl› modeller sergileniyor. Mustafa Koç, Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü’nün dikkatini Ford’un
Fusion ve Focus modelleri çekti. Yargül’ün servis ve bak›m birimlerini gezen
heyet, Ford’un Denizli’de %22, Tofafl’›n
da %24’lük pazar pay› oldu¤unu ö¤rendi. Koç Toplulu¤u’na ba¤l› iki otomotiv
flirketi bugün Denizli’deki otomotiv sektörünün yaklafl›k yar›s›na hükmediyor.

küresel vizyon

ofise ç›k›ld›. Heyeti bayinin 93 yafl›ndaki sahibi Raflit Özkardefl karfl›lad›.
1962 y›l›ndan bu yana Koç Toplulu¤u’nu temsil ettiklerini söyleyerek söze
giren Özkardefl: “Rahmetli Vehbi Koç
ile sadece ifl anlam›nda bir birlikteli¤imiz yoktu. Kendisi ayn› zamanda yak›n
bir dostumdu” dedi. Özkardefl, geçmifl
y›llara tan›kl›k eden foto¤raf albümlerine bakarken bir yandan da Denizli’de
yapt›rd›¤› ö¤renci yurdundan ve bu
yurdun yap›m› için Vehbi Koç’un deste¤inden bahsetti. Mustafa Koç’un bu konuda söyledikleri ise adeta Koç Toplulu¤u’nun e¤itime bak›fl›n›n bir ifadesiydi: “Memleketin fevkalade e¤itime katk›ya ihtiyac› var. Bu nedenle çak›lan
her çivinin büyük önemi var”.
Denizli’deki ikinci durak Denizli New
Holland Trakmak Bayii Etem Tokat oldu. Siparifllere traktör yetifltiremediklerinden yak›nan Tokat: “fiu anda %75’lik
bir piyasa pay›na sahibiz ve traktörlerimiz çok tutuluyor” dedi. Etem Tokat ve
kardefllerinin bir di¤er özelli¤i de Pamukkale fiaraplar›’n›n sahibi olmalar›.
1958 y›l›nda kurduklar› Pamukkale fiaraplar› bugün Türkiye’nin önemli flarap
markalar›ndan biri. fiu anda Türkiye’de
%10’luk bir piyasa pay›na sahip Pamukkale fiaraplar›’n›n 50’ye yak›n araçtan
oluflan filosu da tamamen Fiat Doblò ve
Ford Transit araçlar›ndan olufluyor.
Mustafa Koç, Pamukkale fiaraplar›’yla ilgili detayl› bilgiler ald› ve flarap konusundaki yaklafl›m›n› da flu sözlerle ifade
etti: “Önemli olan ucuz fiyatla iyi flarab›
seçebilmektir. Yoksa birkaç yüz dolara
alabilece¤iniz bir flifle flarab›n kötü olmas› söz konusu de¤ildir”.

Denizli’ye Daha Fazla
Koç Yat›r›m›
Bir sonraki ziyaret Denizli Valisi Gazi
fiimflek’e gerçeklefltirildi. Denizli’ye Koç
Toplulu¤u yat›r›mlar›n›n yap›lmas› talebini ileten vali, Denizli’nin tekstil alan›n-
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daki at›l›mlar›ndan da bahsetti. Mustafa
Koç, Denizli’nin özellikle son dönemlerde yapt›¤› at›l›mlar› heyecanla takip ettiklerini söyledi ve flunlar› ekledi: “Geçti¤imiz günlerde bir haber okudum.
ABD’de sat›lan havlu ve bornozlar›n
%35’i, Avrupa’dakilerin ise %22’si Denizli’de üretiliyormufl. Bu gerçekten çok büyük bir baflar›”. Ziyaretin sonunda ise
Denizli Vali’si fiimflek, Mustafa Koç’a Denizli’nin dünyaca ünlü el dokumalar›ndan hediye etti.
Heyet daha sonra dura¤› ise son seçimlerden önceki Denizli Belediye Baflkan›
Ali Aygören’i ziyaret etti. Görüflmede
Denizli’nin çal›flkan bir kent oldu¤undan
ve yaklaflan seçimlerden bahsedildi.
Belediye Baflkan›’na yap›lan ziyaretin ard›ndan Mustafa Koç, Bülend Özayd›nl›,
Hasan Bengü ve beraberlerindeki heyet
için s›ra Denizli’nin Kaleiçi’nde, ifllek
ama bir o kadar da dar bir sokakta karfl›l›kl› yer alan Beko ve Arçelik bayilerine geldi. Arçelik Bayii Gülflim Ticaret ve
Beko Bayii Hayrettin Kartop ifllerinin
son derece iyi gitti¤ini ve Beko ile Arçelik olarak piyasan›n çok büyük bir bölümünü ellerinde tuttuklar›n› söylediler. ‹fllek ve kalabal›k cadde Mustafa Koç’un
gelifliyle bir anda hareketlendi. Dükkânlara kimin girip ç›kt›¤›n› görmeyenler ise
birbirlerine sordular.

Aç›khavada Ziyafet
Saat 13.00’a yaklaflt›¤›nda Mustafa Koç
ve beraberindeki heyet ö¤le yeme¤i için
davetli olduklar› Denizli ile Pamukkale
aras›ndaki Koncal› Köyü’ne gitti. Aç›khavada kurulmufl sofralarda yörenin meflhur kese yo¤urdu yerini alm›flt›. Mönüde
ise sac böre¤i, çöp flifl ve tavuk ›zgara

Denizli Ticaret Odas› Baflkan› ve Denizli
Arçelik Bayii Nail Kalemci tüm bayiler ad›na
Mustafa V. Koç’a bir plaket verdi.
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“‹MREN‹LECEK B‹R BAY‹
TEfiK‹LATIMIZ VAR”
Anadolu Buluflmalar›’n›n üçüncüsünün gerçeklefltirildi¤i
Denizli’de bayilerle bir araya gelen Mustafa V. Koç,
Toplulu¤un bayi teflkilat›n›n en büyük güçleri oldu¤unu
belirtti
yararl› ve kesinlikle sürdürmeyi düflünüyoruz.

Anadolu Buluflmalar›’n›n üçüncüsü Denizli’de gerçeklefltirildi. Hedeflenen
amaçlara ulafl›l›yor mu?
Biz burada bayilere birer anket da¤›tt›k. Asl›nda bu sorunun yan›t› o anketlerde var. Bana göre “Anadolu Buluflmalar›” hedefine ulaflmaya bafllad›. Eskiden bu kadar çok bayimiz yoktu.
Dolay›s›yla il il gezmek mümkündü.
Fakat art›k bu mümkün olmad›¤› için
bu toplant›lar› yöresel yapt›k. O bak›mdan, baz› illerdeki bayilerimizin
buna hassasiyet göstermelerine karfl›n,
bizi anlay›flla karfl›layacaklar›n› ümit
ediyorum. Mühim olan yöreden
önemli bir il seçip, herkesi onun etraf›nda toplamak. Bugün bütün bayilerimiz her fleyi, tüm sorunlar›n› aç›kça
söylediler. O bak›mdan bu toplant›
fevkalade yararl›. Piyasadan bire bir
bilgi alabiliyoruz. Bundan sonra Erzurum, daha sonra da büyük olas›l›kla
Samsun olacak. Bu y›l› bu iki toplant›yla tamamlayaca¤›z. ‹ki y›l›n ard›ndan yeniden Orta Anadolu olacak, ard›ndan da san›r›m güneyde Mersin’de
toplanaca¤›z. Sonra da ‹zmir’i düflünüyoruz. Bu toplant›lar bizce son derece

Denizli’ye indi¤iniz andan
itibaren yo¤un bir program›n›z oldu. Genel hatlar›yla
Denizli’yle ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz?
Denizli, ald›¤›m›z verilere
bakt›¤›m›zda Türkiye’nin
en müteflebbis illerinden
bir tanesi. “Anadolu Kaplanlar›”ndan bir tanesi. Say›n Vali yapt›¤›m›z görüflmede çok ilginç bir noktaya temas etti; “burada kimse devletten
bir fley beklemez, herkes kendi bafl›n›n çaresine bakar” dedi. Zaten bu ihracat rakamlar›ndan da belli. O bak›mdan buras› son derece enteresan bir
kent.
Anadolu’da pek çok ilden d›flar›ya göç
giderken, buras› tam tersi göç alan bir
il. Pamukkale’nin olmas› bölgeyi turistik aç›dan da gözde bir yer haline getiriyor. Benim genel izlenimim son derece olumlu.
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi
Koç’tan bu yana Toplulu¤un belki de en
önemli gücü bayi teflkilat›. Bu konuda
neler söyleyebilirsiniz?
Bugünkü konuflmamda da bu konuya
de¤indi¤im gibi, yabanc›lar›n imrendikleri ve g›ptayla bakt›klar› en önemli gücümüz bayi teflkilat›m›z ve servis
a¤›m›z. Bugün yabanc›lar›n belirli sektörlere bu güçte girememelerinin en
önemli sebebi bu bayi a¤›. Bizim en
büyük gücümüz de buradan geliyor.
Biz de bayi a¤›m›z› olabildi¤ince kuvvetlendirmeye ve onlar› mutlu k›lmaya çaba gösteriyoruz.

tim Kurulu Baflkan› Mustafa Koç, Ege
Bölgesi’nin dinamizmini simgeleyen Denizli gibi bir kentte bir araya gelmekten
büyük mutluluk duydu¤unu belirtti ve
flunlar› söyledi: “Baflar›lar›n kolay gelmedi¤ini biliyorum. Bu bölgenin giriflimcileri de Türkiye’nin geri kalan› gibi, ekono-

mik krizin getirdi¤i tüm s›k›nt›lar› gö¤üslemek zorunda kald› ve ciddi bir s›navdan geçti. Siz de¤erli bayilerimiz de bu
s›navdan geçtiniz ve baflar›yla ç›kt›n›z.
fiimdi önümüzde yeni bir dönem aç›l›yor.” Mustafa Koç’un ard›ndan kürsüye
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›

BAY‹LER‹M‹Z “KOÇ A‹LES‹”N‹N ÖNEML‹ FERTLER‹
Denizli’de bayilerin sorular›n› yan›tlayan F. Bülend Özayd›nl›, toplant›n›n ard›ndan Anadolu
Buluflmalar› ile ilgili bu kez de bizim sorular›m›z› yan›tlad›
Anadolu Bulufl
flm
malar›’n›n üçüncüsü Denizli’de yap›ld›. Toplant›y› k›saca de¤erlendirir
misiniz?
Anadolu Buluflmalar›’ndan biz fevkalade yararlan›yoruz, çünkü bayilerimizi daha yak›ndan tan›ma olana¤› buluyoruz. Di¤er yandan
onlar›n sorunlar›n› ilk a¤›zdan dinleyebiliyoruz. ‹lgili flirketlerimiz zaten bayilerimizle
toplant›lar›n› s›kl›kla yap›yorlar. Biz de mümkün oldu¤unca bu toplant›lara kat›lmaya ça-

mik aç›dan ciddi bir geliflmifllik var. ‹flsizlik
oran› çok düflük. Sanayi son derece geliflmifl durumda. Denizli bunu özel giriflimcileri
sayesinde baflarm›fl bir kentimiz.
Buradaki toplant›da, yeni olufl
fltturaca¤›n›z
bayilerle ortakl›k projesinden bahsettiniz.
Her alanda Türkiye’de ilklere imza atm›fl ve
örnek olmufl Koç Toplulu¤u ad›na bu da Türkiye’de bir ilk de¤il mi?

l›fl›yoruz ama Anadolu Buluflmalar›’n›n ama-

Bu da ilklerden biri olacak. Bu projeyi ger-

c› Topluluk flirketlerini bir araya getirip ortak konular›m›z› birlikte paylaflmak ve Koç
Toplulu¤u ile Koç Holding’in ileriye dö-

çeklefltirebilirsek flu anki ifl ortakl›¤›m›z› çok
daha ciddi boyutlara tafl›m›fl olaca¤›z. Bu

projenin ayr›nt›lar›n› bugüne dek hiç aç›klamad›k çünkü bu üzerinde çok titizlikle çal›flt›¤›m›z ve sonuç almak istedi¤imiz bir proje.
Projeyi, bayilerimizi orta ve uzun dönemde
mutlu edecek biçimde tasarl›yoruz.
Toplant›da da görüldü ki bayiler, sorunlar›yla ilgili ulafl
flm
makta zorluk çektikleri fl
fliirket yetkililerine seslerini duyurmak için sizi bir köprü olarak kabul ediyor ve kendilerine yak›n
hissediyorlar. Toplant›lar›n bafl
fla
ar›s›n›n da
bir göstergesi bu de¤il mi?
Elbette. Hem toplant› düzeninde aç›k aç›k
her türlü sorunumuzu paylaflmakta,

nük hedeflerini, düflüncelerini onlarla
paylaflabilmek.

hem de sosyal bir ortamda birlikte olmak suretiyle birbirimizi daha yak›n-

Denizli son dönemlerde ad›ndan s›kça

dan tan›yoruz. ‹fl ortakl›¤›m›z› sosyal
bir boyuta da tafl›m›fl oluyoruz. Buna
da oldukça önem veriyoruz. Biz bayile-

söz ettiren bir kentimiz. Sizin Denizli’yle
ilgili düfl
flü
ünceleriniz neler?

küresel vizyon

vard›. Lezzetli ve unutulmaz bir yemek.
Yemekte Mustafa Koç, Bülend Özayd›nl›, Hasan Bengü’nün yan› s›ra Denizli Valisi Gazi fiimflek, ziyaret edilen bayiler ve
Denizlispor Baflkan› Zafer Katranc› da
var. Katranc›’n›n varl›¤›yla ilk sohbet futbol üzerineydi. Belli ki ligin baflar›l› ekibi Denizlispor, tüm Denizlililer’in en büyük gurur kayna¤›. Ö¤le yeme¤inde ise
sohbetin ana konusu Denizli’deki yat›r›mlar ve ihracat. Konuklardan biri, Bizden Haberler’de DemirDöküm’ün Çin
yat›r›m› ile ilgili haberi okudu¤unu ve
Çin’in dergide de anlat›lan bu yükseliflinin piyasay› olumsuz etkiledi¤ini söyledi. Mustafa Koç’un yorumu ise ferahlat›c›yd›: “Çin’in en büyük avantaj› iflgücünün son derece ucuz olmas›. Fakat yak›n
gelecekte Çin’in bu avantaj›n› kaybedece¤ini düflünüyorum.”
Anadolu Buluflmalar›’n›n bayi toplant›s›na ayr›lan bölümü saat 16.00’da bafllad›.
Koç Toplulu¤u ile ilgili k›sa filmin ard›ndan kürsüye gelen Koç Holding Yöne-

Asl›nda sadece Denizli de¤il, Ege Türki-

rimizi “Koç Ailesi”nin önemli fertlerinden biri olarak kabul ediyoruz. Aile

ye’nin son derece özgün bir bölgesi.
Denizli de bu bölge içinde giriflimci ruhuyla kendini gösteren bir kent. Bu
kentimizde kamu yat›r›mlar›na hemen

fertleri zaman zaman, f›rsat buldukça
bir araya gelirler, dertleflirler, sorunlar›na birlikte çözüm ararlar. Bu toplant›lar da bu anlamda ele al›nmal› ve

hemen hiç rastlanm›yor. Fakat ekono-

düflünülmeli.
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Mustafa Koç, Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü Denizli’deki pek çok bayii de ziyaret ettiler: New Holland Trakmak Bayii Etem Tokat (üstte solda),
Beko Bayii Hayrettin Kartop (üstte sa¤da), Ford Bayii Yargül Ticaret (altta solda) ve Fiat Bayii Otomak (altta sa¤da).
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geldi ve konuflmas› Denizli’yi överek
bafllad›. “Geçenlerde okudu¤um bir makalede flöyle deniyordu: 2 milyar Dolar’a
dayanan ihracat, üretimin neredeyse tamam›n› yurtd›fl›na gönderen, iç pazara
zerrece ba¤›ml›l›¤› ve minneti olmayan
bir sanayi, %80’lerin alt›na düflmeyen kapasite kullan›m›, Türkiye ortalamas›n›n
yar›s›n›n bile alt›nda iflsizlik. Gerçekten
de Denizli, ‘Anadolu Kaplanlar›’
olarak an›lan illerimizden biri.
Ege Bölgesi’nin giriflimci özelliklerini bünyesinde toplam›fl
bir kentimiz. Umar›m size
bahsetti¤im makalede yazar›n
tarif etti¤i keyif, dalga dalga
tüm ülkemize yay›l›r.”
Bülend Özayd›nl›’n›n konuflmas›nda Denizlispor’dan ve baflar›lar›ndan övgüyle bahsetmesi salonu dolduranlar taraf›ndan da coflkuyla karfl›land›.
Son olarak kürsüye Denizlili bayiler ad›na Denizli Ticaret Odas› Baflkan› ve Denizli Arçelik Bayii Nail Kalemci geldi. Kalemci flunlar› söyledi: “Denizli 400 bin
merkez nüfuslu, Ege Bölgesi’nin on il
aras›nda ikinci büyük ilidir. Denizli; tu-

rizmiyle, sanayisiyle, ihracat›yla bölgenin
en geliflmifl illerinden biridir. 1983 y›l›ndan sonra h›zlanan Denizli, baz› ekonomik sorunlarla karfl›laflm›fl olmasayd›,
bugün dünyan›n en geliflmifl tekstil sektörüne sahip, dünyaya mal ihraç edecek

durumda olurdu. Denizli her ne kadar
tökezlemifl olsa da bugün dünyan›n pek
çok yerinde Denizli’de üretilen tekstil
maddelerini görmek mümkün. Denizli,
1.2 milyar Dolar’l›k ihracat›n› bugün 2
milyar Dolar seviyelerine getirdi.”

Sorunlar› Birinci
A¤›zdan Dinlemek
Toplant›n›n sonunda ise bayiler sorunlar›n› dile getirme olana¤› buldular. Bülend Özayd›nl› sorulara yan›t vermenin
yan› s›ra notlar da ald› ve bu notlar› ilgili flirket yöneticilerine iletece¤ini belirtti.
“Anadolu Buluflmalar›” tüm bayilerin kat›ld›¤› akflam yeme¤i ve yeme¤e efllik
eden Deniz Seki’nin eflsiz flark›lar›yla sona erdi.
Gelelim k›sa gezinin notlar›na.
Mustafa Koç ve yan›ndaki heyet
her durakta sadece su içmekle
yetinmek zorunda kald›lar. Bu
hem k›sa bir güne s›¤d›r›lan yo¤un program›n h›z›, hem de heyetin sa¤l›¤› aç›s›ndan son derece
önemli bir detay. Befl araban›n ardarda
ziyaret etti¤i bayilerin önünden geçenler
kimin geldi¤ini, bayilerin içinde neler oldu¤unu merak ettiler. Zaman zaman kap›lara y›¤›ld›lar. Tan›yanlar hemen selamlaflmak istediler. Baz› müflteriler ise
sat›n ald›klar› ürünlerle ilgili flikâyetlerini
direkt Mustafa Koç’a ilettiler.
Burak Tezcan

SÖZ BAY‹LERDE ...
Ömer Faruk Tabak/Mogaz
Son derece iyi bir toplant› oldu. Koç Toplulu¤u’nun üst düzey yöneticilerinin Türk
ve dünya ekonomisi ile ilgili düflüncelerini ö¤renme olana¤› bulduk. Türkiye ekonomisinde son derece iyiye do¤ru bir gidifl var.

Ayd›n Külleci/Ayd›n Arçelik Bayii
Anadolu Buluflmalar›, özellikle Mustafa
Koç’un da kat›l›m›yla bizi etkiledi ve çal›flma h›rs›m›z› art›rd›. Bu toplant›lar›n dönemsel de¤il de daha s›k aral›klarda, kendi
flehirlerimizde yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bu bizi daha da ateflleyecek.

Vedat ‹çöz
Ayd›n Beko ve Aygaz Bayii

Bekir Ayd›no¤lu
Arçelik Denizli Bayii
Bu toplant›da bayi ve üst düzey yöneticilerin bir arada olmas› son derece olumluydu.
Zannedersem di¤er bayiler için de ayn› fley
geçerli. Arçelik Denizli’de beyaz eflya pastas›n›n büyük bir bölümünü elinde tutuyor.
Çelik’in piyasaya ç›kt›¤› ilk günlerle birlikte sat›fllarda önemli hareketlilik oldu.

Hilmi Ezerel
Koçbank Denizli fiubesi Müdürü
Bu toplant› için Denizli’nin seçilmifl olmas›
ise son derece isabetli. Denizli ekonomisi
büyük ölçüde tekstile ve ihracata dayal›.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türk Liras›’n›n döviz karfl›s›nda de¤er kazanmas› ihracat›n
ön planda oldu¤u bir kent için çok büyük
bir avantaj de¤il. Ancak Denizli’nin ifladamlar› bence Ege’nin en çal›flkan kesimi; bu
zaten ifl sonuçlar›na da yans›yor.

Mustafa Kaymakç›
Koçbank Fethiye fiubesi Müdürü
Benim ana sektörüm turizm. Ancak ben
Denizli’de daha önce alt› buçuk y›l görev
yapt›¤›m için buran›n piyasas›n› iyi tan›yorum. Anadolu Buluflmalar›’n›n verimli oldu¤unu düflünüyorum. Asl›nda Koç Toplulu¤u’nun sinerjisinin tam anlam›yla bir araya getirilemedi¤i kanaatindeyim.

Metin Özkardefl
Özkardefller-Tofafl Denizli Bayii

Ekonomik alanda yap›lan de¤erlendirmeler son derece faydal›yd›. Buraya özellikle
Mustafa Koç’u ve Bülend Özayd›nl›’y› dinlemek için geldim. Bu nedenle konuflmalar› benim için son derece ilgi çekiciydi. Bizim sektörümüzde toplant›da da ifade etti¤im gibi Çin önemli bir sorun. Ancak gerek
Mustafa Koç, gerekse Bülend Özayd›nl›’n›n
saptamalar› bizi biraz olsun rahatlatt›.

Toplant› çok iyi geçti. Baflta Denizli olmak
üzere tüm çevre iller aç›s›ndan çok önemli
bir gündü. Bugün Denizli’de beyaz eflya,
traktör, otomobil ve kamyon dedi¤inizde
akla gelen ilk olarak Koç markalar›d›r. Örne¤in Ford ve Fiat markalar› Denizli’nin
otomotiv sat›fl›n›n %50’den fazlas›n› elinde
tutuyor. Biz 1962 y›l›ndan bu yana Koç
Toplulu¤u ile çal›fl›yoruz ve bu birliktelikten büyük mutluluk duyuyoruz.

Ahmet Kartop/Beko Denizli Bayii
Toplant› biz bayilerin önümüzü görmemiz
aç›s›ndan son derece olumluydu. Biz Koç
Toplulu¤u ile çal›flmaktan büyük gurur duyuyoruz. ‹ki nesilden bu yana Topluluk ile
çal›fl›yoruz. 32 y›l›m›z› verdik. Bizim anne
babam›zdan sonra Koç Toplulu¤u geliyor.
Bu duyguyla çal›fl›yoruz. Denizli’de Beko
ile Arçelik aras›nda çok güzel bir rekabet
var. Bundan çok memnunuz. Bunun bizce
art›lar› var, eksileri yok. Beko’nun son at›l›mlar› bizi son derece mutlu etti. Özellikle
Grundig’in sat›n al›nmas›, imaj, isim ve
markalaflma yönünden son derece önemli.
Burada Beko’nun ayn› zamanda Grundig’in tüm Ar-Ge yat›r›m›n› da alm›fl oldu¤unu ö¤rendik. Demeki ki bunun meyvelerini yak›nda toplayaca¤›z.

Celal Ergin/Düzey Pazarlama
Manisa ve Ayd›n Distribütörü

Gökhan Pehlivan
Zafer Oto-Ford Ayd›n Bayii

Murat Karatoprak
Otomat-Tofafl Denizli Ana Bayii

Toplant› son derece verimli geçti. Burada
da görüldü ki farkl› sektörlerdeki bayilerin
farkl› sorunlar› var. Bu nedenle bayilerin
farkl› ortamlarda görüfllerinin istenmesinin
daha do¤ru olaca¤› ortaya ç›kt›. Özellikle
otomotiv ve dayan›kl› tüketimde önemli
geliflmeler oldu¤u görülüyor. Bülend
Özayd›nl›’n›n bugün üzerinde durdu¤u fleffafl›k, Topluluk bünyesinde kendini fazlas›yla gösteriyor. Bu nedenle yeni bir yat›r›m yapmay› düflünsem bu yat›r›m kuflku
yok ki yine Koç Toplulu¤u’na ba¤l› bir flirketten olurdu.

Toplant›n›n bence iki önemli sonucu oldu.
Birincisi bayiler cephesinde kâr marjlar›n›n
düflmesi. Bu bence sadece bayiler için de¤il, bizzat Koç Toplulu¤u için de geçerli bir
durum. Bugün hiçbir ifl kolunda eski kârl›l›k kalmad›. Mustafa Koç’un konuflmas›nda
da söyledi¤i gibi Vehbi Koç dönemindeki
%40-50’lerde dolaflan kâr marjlar› çok gerilerde kald›. ‹kinci ana tema ise Vehbi
Koç’un büyük önem verdi¤i bayilerle yak›nl›¤›n daha da artarak sürdürülmesi.

‹brahim Demir/Beko Uflak Bayii

Toplant› özellikle bayilerin bugüne dek
kendi aralar›nda konufltuklar› sorunlar› üst
düzey yöneticilere aktarmalar› aç›s›ndan
son derece olumlu geçti. Bu tür toplant›lar›n daha s›k olmas› herkes için çok daha iyi
olur. Denizli’de Ford’a olan ilgi gün geçtikçe art›yor. Kentimiz özellikle tekstil alan›ndaki yat›r›mlar›yla dikkati çekiyor. Denizli’deki ekonominin geliflmesi bizler aç›s›ndan da son derece iyi olacakt›r.

Uflak’ta Beko’ya olan ilgi son derece iyi.
Ancak ürün temininde ve stokta kimi sorunlar›m›z oluyor. Di¤er yandan Beko’nun
reklamlar›n›n yetersiz kald›¤›n› düflünüyorum. Ancak Koç Toplulu¤u ile çal›flmak
çok güzel. ‹nsan arkas›nda devlet gibi bir
gücün oldu¤unu hissediyor. Ben çok eski
bir bayi olmamama karfl›n bunu fazlas›yla
hissediyorum.

Bu tür toplant›lar çok faydal›. Moral aç›s›ndan da büyük faydas› var. Zira flirket Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n ve CEO’sunun sizlerle beraber olmas›, holdingin gelece¤iyle
ilgili fikirlerini beyan etmesi çok önemli.
Böylece siz de kendinizi bu geliflmelere paralel bir flekilde planl›yorsunuz. Düzey Pazarlama olarak en büyük sorunumuz kimi
ürünlerde ürün gam›n›n yetersiz kalmas›.
Elbette ilk günümüzle bugün aras›nda ürün
gam›nda önemli geliflmeler var. Düzey Pazarlama Koç Toplulu¤u’nun üretti¤i mamullerin kalitesinden emin. D›flar›dan al›nan
markalarda ise Koç ad›n› koydu¤umuz için
ayn› güvenin olmas› gerekiyor.

küresel vizyon

Toplant› genel olarak son derece iyiydi.
Özellikle Türk ekonomisinin tahlili aç›s›ndan son derece yararl› oldu¤una inan›yorum. Toplant›da da belirtti¤imiz gibi özellikle Aygaz olarak flu anda sat›fl hacmi bak›m›ndan çok iyi durumday›z. Ancak bu
durum kârl›l›¤a yans›m›yor.

Celalettin Gürel
Gürel Yap›-‹zocam Afyon Bayii

Fatih Bilge/Yargül-Ford Denizli
Bayii Sat›fl Müdürü
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu:

“Koç Türkiye ‹çin
Önemli Bir Örnek”

küresel vizyon

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Bizden Haberler için yapt›¤›m›z söyleflide Koç Toplulu¤u’ndan
bahsederken: “Koç Toplulu¤u flirketleri, sanki ifl hayat›na yeni bafllayan bir
müteflebbis gibi, flevkle ve coflkuyla yeni yat›r›mlara devam ediyorlar” dedi
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T

Türkiye gündeminin 2004 y›l›ndaki en
önemli konusu AB üyeli¤i. fiu an gelinen
durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
2004 y›l›, d›fl iliflkiler aç›s›ndan yo¤un ve
kritik geliflmelerin yaflanaca¤› bir y›l olacakt›r. D›fl politikam›z, ekonomimizin istikrar içinde büyümesi hedefini sürekli
gözetmelidir. Öte yandan ekonomideki
yap›sal dönüflüm süreci de, d›fl politikadaki hareket alan›m›z› geniflletecek ve
d›fl politikan›n olas› maliyetlerini daha
kolay karfl›lamam›z› sa¤layacakt›r. Türkiye, Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirme
konusunda büyük aflama kaydetmifl ve
müzakerelere bafllayacak duruma gelmifltir. 1999 y›l›nda Türkiye’nin adayl›k
statüsü, içinde bulundu¤umuz geniflleme
kufla¤› ba¤lam›nda, ülkemiz için de teyit
edildikten sonra, kat›l›m öncesi stratejinin tüm enstrümanlar› gelifltirilmifltir.
2002 y›l›nda ise, kat›l›m müzakerelerinin
bafllat›lmas› için gerekli karar›n, 2004 y›l› Aral›k ay›nda al›naca¤› be- TOBB Baflkan›
Sürekli olarak AB’nin Türkiye’ye
yan edilmifltir. Resmi belgeler- Rifat Hisarc›kl›o¤lu: olan katk›lar›nda bahsediliyor.
de de Türkiye’nin AB üyeli¤i “Koç Toplulu¤u
Peki sizce Türkiye’nin AB’ye ne
için ehil oldu¤u teyit edilmifltir. ülkemizin
gibi katk›lar› olacakt›r?
Bu flartlar alt›nda, 2004”ün kalk›nmas› için
Bugün AB’ye yönelik en büAral›k ay›nda Türkiye’ye mut- emek vermifl bir
yük elefltiriler, birli¤in ekonolaka 2005’in bafl› için bir müza- dünya flirketidir.”
mik aç›dan bir dev olmas›na
kere takvimi verilmelidir. Türra¤men, d›fl politikada ayn›
kiye’nin AB tam üyeli¤i d›fl›nda bir iliflkia¤›rl›¤a sahip olamamas› ve stratejik vizyi kabul etmesi mümkün de¤ildir. Örneyondan uzak oluflu ile ilgilidir. AB bu¤in, imtiyazl› ortakl›k gibi modeller AB
nun s›k›nt›s›n› ilk olarak 10 y›l önce Yuile iliflkilerimizin yasal temellerine ters
goslavya’n›n da¤›lmas› sürecinde ve son
düflmektedir. Avrupa Birli¤i üyesi ülkeleolarak da Irak savafl›nda fazlas›yla çekti.
rin karar mercilerini, üyeli¤imizin AB’ye
Dünya bar›fl›na katk› sa¤lamak, dünya
katacaklar› konusunda ayd›nlatmal›y›z.
ekonomisi ve siyasi dengelerinde a¤›rl›k-

l› bir konumda yer almak isteyen Avrupa Birli¤i’nin, bu hedefini gerçeklefltirmesinde Türkiye’nin çok önemli katk›lar› olacakt›r. Türkiye ayn› zamanda “medeniyetler çat›flmas›” tezinin antitezi olabilme özelli¤ine sahiptir.
AB üyelik müzakereleri sürecinde unutulmamas› gereken husus, Türkiye’nin
AB’ye oldu¤u kadar, AB’nin de Türkiye’ye ihtiyac› oldu¤udur. Burada vurgulanmas› gereken nokta fludur: ‹ki taraf›n
karfl›l›kl› zorunluluklar› birbirine simetrik
de¤ildir veya ayn› alanla ilgili de¤ildir.
Zaten böyle olmas› zorunlu da de¤ildir.
AB’nin Türkiye için anlam› iktisadi düz-

lemde belirginleflmektedir. Türkiye’nin
AB için anlam› ise esasen siyasi düzlemdedir. Genifl Ortado¤u bölgesindeki siyasi ve sosyal yeniden yap›lanmaya do¤rudan ve en az maliyetle katk›da bulunmak istiyorsa, Avrupa’n›n AB üyesi bir
Türkiye’ye ihtiyac› vard›r. Burada Türkiye’ye duyulan ihtiyaç, Türkiye’nin bir
bölge ülkesi olmas›ndan kaynaklanmamaktad›r. Bu ihtiyaç nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan ve Bat›l› de¤erleri
benimsemifl bir bölge ülkesine duyulan
ihtiyaçt›r. Türkiye ilk kez co¤rafi yeri aç›s›ndan de¤il, kimli¤i aç›s›ndan stratejik
önem kazanm›flt›r.

bir baflar› sürecinde, modern bir Türkiye
hedefi do¤rultusunda, ülkemizin kalk›nmas› için emek vermifl ve bugün hepimizin gurur duydu¤u bu dünya flirketini ortaya ç›karm›flt›r. Bugün Koç Grubu,

“Türkiye’ye duyulan ihtiyaç, Türkiye’nin bir bölge ülkesi
olmas›ndan kaynaklanmamaktad›r. Türkiye ilk kez co¤rafi
yeri aç›s›ndan de¤il, kimli¤i aç›s›ndan stratejik önem
kazanm›flt›r.”
ki kurularak aç›¤›n kapat›labilece¤ini düflünmek mant›kl› görünmemektedir. Bu
tür seçenekler Türkiye aç›s›ndan en iyi
veya ikinci en iyi de¤ildir.
Sizce Koç Toplulu¤u’nun Türk ekonomisindeki yeri ve önemi nedir?
Mustafa Kemal Atatürk “savafl meydanlar›nda kazan›lan zaferler, ekonomik zaferlerle taçland›r›lmad›kça kal›c› olmaz”
diyerek, sanayisiz bir ülkenin gelece¤inin tehlikede oldu¤unu vurgulam›flt›r. ‹flte bu hedef do¤rultusunda hareket eden,
Türk sanayiine yön veren ve ülkemizde
milli sanayinin geliflmesine öncülük ederek, ad›n› dünyaca tan›nan bir marka haline getirmifl olan Koç Ailesi’ni, baflta
hep rahmetle and›¤›m›z Vehbi Koç olmak üzere kutlamak istiyorum. Koç
Toplulu¤u, neredeyse bir as›rl›k istikrarl›

100’den fazla flirketi, 20 milyar Dolar’a
ulaflan cirosu, 5 milyar Dolar’a yaklaflan
ihracat› ve 60 bini geçen çal›flan› ile ülkemizin gözbebe¤i bir kurulufltur. Baflta
rahmetli Vehbi Koç olmak üzere, Koç
Ailesi sadece önde gelen birer sanayici
olmakla da yetinmemifl, bu ülkenin örnek birer vatandafllar› olarak ve büyük
bir sorumluluk bilinciyle hareket ederek,
çeflitli e¤itim, sa¤l›k ve kültür gibi sosyal
alanlarda da faaliyetlerde bulunmufltur.
Koç Toplulu¤u flirketlerinin, sanki ifl hayat›na yeni bafllayan bir müteflebbis gibi,
flevkle ve coflkuyla yeni yat›r›mlara devam ettiklerini gördükçe, bu ülkenin gelece¤ine daha bir umutla bak›yor ve herkesin de ayn› azimle çal›flmam›z gerekti¤ini görüyoruz.

küresel vizyon

AB adayl›¤› Türkiye ekonomisini nas›l etkileyecek?
Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecimiz, ülkemizin iki y›ld›r sürdürmekte oldu¤u yap›sal de¤iflimi daha h›zl› gerçeklefltirmek
aç›s›ndan bir f›rsatt›r. Asl›nda, AB üyeli¤imizden ba¤›ms›z olarak, her halükârda, bu dönüflümü yapmaya zaten mecburuz. Ama üyelik vas›tas›yla bu süreci
daha az maliyetle tamamlayabiliriz.
AB süreci, dönüflüm sürecinde ulafl›lan
aflaman›n bir sonucu olman›n ötesinde,
bu sürecin sa¤l›kl› bir biçimde tamamlanabilmesinin önkofluludur. Ça¤dafllaflma
projesi ve bunun gerektirdi¤i kurumsallaflma süreci, AB üyeli¤i ile tamamlanabilecektir. Önümüzde, ülkemizin son 80
y›lda inan›lmaz bir ivme kazanan yaklafl›k 150 y›ll›k dönüflüm sürecinin performans›na iliflkin önemli bir aflama bulunmaktad›r. Ça¤dafl uygarl›k düzeyini yakalamay› hedefleyen Türkiye, Avrupa ile
bugün tamamlamaya çal›flt›¤› süreci kendi iradesi ile bafllatm›fl ancak devam›n›
ayn› istekle getirememifltir.
‹kinci olarak, iktisadi toparlanmadan sürdürülebilir büyümeye geçiflte AB sürecinin tamamlanmas› son derece önemlidir.
Konu yine yukar›da bahsedilen kurumsallaflma süreci ile yak›ndan alakal›d›r.
Ancak bu kurumsallaflma sürecinin tamamlanmas› ile birlikte Türkiye sürdürülebilir bir iktisadi büyüme patikas›na oturabilir. Aksi halde iyileflmeden normalleflmeye geçifl son derece sanc›l› olabilecektir. Krize meyyal bir ortamdan kurtularak, kendi ayaklar›m›z üzerinde durman›n bu üyelikle yak›ndan alakal› oldu¤unu dikkate almak gerekmektedir.
Üçüncü olarak ise, uzun vadeli bak›ld›-

¤›nda, tüm bir k›tay› kaplamakta olan
AB’nin Türkiye aç›s›ndan yak›n gelecekte baflka bir iktisadi alternatifi olamaz.
Bir yanda trilyonlarca Dolar’l›k bir piyasa varken, çevredeki ufak piyasalarla ilifl-

Koç Toplulu¤u gibi köklü kurumlar›n AB’ye
entegre sürecindeki rolleri nedir?
Daha önce de vurgulam›fl oldu¤um gibi
ülkelere rekabet gücünü flirketler sa¤lar.
Özellikle Gümrük Birli¤i sürecinden
sonra flirketlerimizin Avrupal› rakipleri
ile bafla bafl rekabet edebilmesi daha kritik bir önem arz etmektedir. Koç Toplulu¤u flirketleri bu süreçte AB’deki rakipleri ile rekabette baflar›l› olmufltur. Yeni
teknolojiler alm›fl, d›fl rekabetle baflar›yla
mücadele etmifl, aç›lm›fl ve bu sayede
AB pazarlar›nda da önemli paylar edinmifltir. Türkiye’nin Gümrük Birli¤i sürecinden elde etti¤i faydalarda bu flirketlerin büyük pay› olmufltur. Koç Toplulu¤u flirketlerinin AB pazarlar›ndan daha
fazla pay almas›n›n yan› s›ra, yurtd›fl›nda
yapt›¤› yat›r›mlar› ve flirket sat›n alma faaliyetlerini de memnuniyetle izliyoruz.
Bu tür faaliyetler sadece Türk markalar›n›n yurtd›fl›nda tan›t›m›na katk› sa¤lamakla kalmamakta, Türkiye’nin bu ülkelerle olan iliflkilerinin de güçlenmesine
imkân vermektedir.
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E-dönüflüm
Bakanlar Konferans›’nda

küresel vizyon

Macaristan’›n baflkenti Budapeflte’de yap›lan “Geniflleyen Avrupa’da Büyüme
için Yeni F›rsatlar” konulu Avrupa Bakanlar Konferans›’nda Türkiye’den tek
konuflmac› olarak bir kat›lan Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, Koç Toplulu¤u
e-dönüflüm projesini anlatt› ve e-devlet için Toplulu¤un deneyimlerini paylaflt›

G

“Geniflleyen Avrupa’da Büyüme ‹çin Yeni F›rsatlar” konulu
Bilgi Toplumu Avrupa Bakanlar Konferans› 26-27 fiubat tarihlerinde Macaristan’da gerçeklefltirildi. Budapeflte’de toplanan
konferans›n davet sahibi ‹rlanda Avrupa Konseyi Baflkanl›¤›’yd›. Konferans›n; Macaristan Hükümeti, Avrupa Komisyonu, AB ile üyelik, kat›l›m ve aday statüsünde irtibatl› ülkelerin
d›fl›nda pek çok kat›l›mc›s› vard›: Norveç ve Güneydo¤u Avrupa ülkelerinden bakan ve temsilciler; özel sektör, sivil toplum,
araflt›rma kurulufllar› ile uluslararas› finans kurumlar›n›n temsilcileri. Türkiye, konferansa Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Doç. Dr. Abdüllatif fiener baflkanl›¤›nda bir heyetle kat›ld›. Konferansta Türkiye ad›na bir konuflma yapan Koç Bilgi
Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, e-dönüflüm projesini anlatt›. Ali Koç,
konuflmas›na flu sözlerle bafllad›: “2000 y›l›nda, Avrupa’n›n ekonomik yar›flta Amerika Birleflik Devletleri’nin bir hayli gerisinde
kalmas› karfl›s›nda, Avrupa Birli¤i Komisyonu bu sorunu çözmek üzere e-Avrupa 2003 aksiyon plan›n› bafllatt›. May›s 2003’te
afla¤›daki bildiri yay›mland›: ‘Hükümeti de¤ifltirmeden, bürokrasiyi düzene koymadan, halka kaliteli hizmet sunmadan firmalar›m›za ve ülkemize faydal› bir rekabet avantaj› sa¤lamam›z
mümkün de¤ildir ve bunlar› yerine getirmeden dünya ülkelerinin h›z›na yetiflemeyiz.’ Koç Toplulu¤u Yönetim Kurulu da gelecekteki rekabet gücümüzün ve hayatta kalmam›z›n grubumuzun e-dönüflümüne ba¤l› oldu¤u bilinciyle ‘Koç e-dönüflüm
Projesi’ni bafllatt›.”

Rekabet Gücü
Ali Y. Koç, üç ana bafll›k alt›nda toplad›¤› konuflmas›nda, Koç
Toplulu¤u’nun e-dönüflümünü, baflar›l› bir e-dönüflüm sürecinde liderli¤in önemini ve Türkiye’nin e-dönüflümünde bugünkü
durumunu aktard›. Ali Y. Koç, büyük ilgi gören konuflmas›n›n
ilk bölümünde Koç Toplulu¤u’nun e-dönüflüm sürecine yönelmesini tarihsel örneklerle birlikte anlatt›. Ali Y. Koç flunlar› söyledi: “Tarih boyunca ülkeler, flirketler ve insanlar hep rekabet
içinde yaflam›fllard›r. Rekabet gücü tayin etmifltir kazananlar› ve
kaybedenleri. Kazananlar› inceledi¤imizde, rekabetin bask›s› alt›nda kazananlar›n daima teknolojiyi yaratanlar ve teknolojiye
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Budapeflte’de
yap›lan Avrupa
Bakanlar
Konferans›’nda
konuflan Ali Y. Koç,
konuk ülke bakanlar› taraf›ndan
ilgiyle dinlendi.

kendilerini en iyi uyarlayanlar oldu¤unu
görüyoruz. Yar›fl› kazanmak büyüklü¤e,
yafla, do¤al kaynaklara, derinin rengine
ya da dine de¤il, sürate ba¤l›d›r. Rekabetin dinami¤i hükümetler ve özel sektörler
için de ayn› biçimde ifller ve küreselleflen
dünyam›zda rekabet avantaj›n› kaybedenler di¤erlerinin arkas›nda kalmaya
mahkûm olurlar. Bu rekabet avantaj›n› yaratacak en önemli
araçlardan biri, bilgi teknolojisidir. Bu rekabet sonucunda, çok
iyi bildi¤iniz gibi 500 S&P flirketinden %50’si 10 y›l içinde de¤iflmifltir. Bu ülkeler için de, daha uzun bir zaman diliminde, geçerlidir. Bugün Birleflmifl Milletler’de temsil edilen bayraklar›n,
s›n›rlar›n, milli marfllar›n dörtte üçü 50 y›l önce yoktu.”

Üç Aflamal› Proje
Ali Y. Koç, konuflmas›na Koç Toplulu¤u’ndaki e-dönüflüm sürecini aktararak devam etti. E-dönüflüm projesinin iki ana hedefini aktaran Koç, bu hedefleri flöyle aç›klad›: “Toplulu¤u bütün
olarak daha rekabetçi duruma getirmek ve hissedarlar›m›zla en
etkili biçimde karfl›l›kl› etkileflim sa¤lamak. E-dönüflüm projemiz üç aflama halinde yönetildi. Çal›flmalar›n ilk aflamas›, hisse-

Liderli¤in Önemi
E-dönüflüm projesini ve Topluluk olarak
ö¤renilenlerin e-devlet oluflumu ile pek
çok paralellik gösterdi¤ini belirten Ali Y.
Koç, e-dönüflümün muazzam yat›r›m ge-

n› çizdi¤i konuflmas›na flöyle devam etti:
“Koç Grubu’nun e-dönüflümündeki deneyimlerimize dayanarak, flirket gibi bir
varl›¤›n e-dönüflüm çal›flmalar›nda liderlerin kalitesinin ve vizyonunun son derece önemli oldu¤unu inand›¤›m› belirtmeliyim. Bu bir ülke söz konusu oldu¤unda elbette daha da önemlidir. Tarihte devrimlerin getirdi¤i de¤ifliklikler yüzünden günlük yaflam›m›z› son derece
etkileyen birçok dönüm noktas›ndan
geçti¤imiz s›r de¤il. Bence bir ülkenin ya
da flirketin baflar›s› büyük ölçüde liderlerinin vizyonu ve yarat›c›l›¤›na ba¤l›d›r.
Böyle durumlarda liderlik niçin bu kadar
önemlidir? fiu iki neden yüzünden bu
alanda liderli¤e ihtiyaç vard›r:
Birincisi, özellikle geliflmekte olan ülkelerde, günlük hayattaki baflka öncelikler
ya da teknolojik geliflimin neler getirece¤inin bilinmemesi yüzünden, bilgi

“fiirket gibi bir varl›¤›n e-dönüflüm çal›flmalar›nda
liderlerin kalitesinin ve vizyonunun son derece önemli
oldu¤unu inand›¤›m› belirtmeliyim. Bu bir ülke söz
konusu oldu¤unda elbette daha da önemlidir.”
rektiren zor ve uzun bir süreç oldu¤unu,
ancak, bu alanda yat›r›m yapmama karar› al›n›rsa uzun vadede bunun çok daha
pahal›ya mal olaca¤›n› da vurgulad›. Ali
Y. Koç, e-dönüflümde en fazla ihtiyaç
duyulan unsurun liderler oldu¤unun alt›-

teknolojisinin edinilmesi halk›n öncelikleri aras›nda yer almaz.
‹kincisi, gerekli büyük yat›r›mlar yüzünden, kârl›l›¤a dayanan serbest piyasadaki güçler bu de¤iflimi kald›racak kadar
yeterli de¤ildir. T›pk› özel sektörün fon-

lar› ile bütün milletin kullanaca¤› trenyollar›n›n, karayollar›n›n, elektrik santrallar›n›n yap›lamayaca¤› gibi. Ayn› fley
bir milletin e-dönüflümü için de geçerlidir. Özel sektörün yat›r›m yapmas›n›
sa¤layacak verimli alanlar daima olacakt›r. Etkili bir kullan›m için bu teknolojilerden bütün segmentlerin yararlanmas›
gerekir ki, bu sadece özel sektörün çabalar› ile gerçekleflemez.” Etkili liderli¤in büyük fark yaratt›¤› bir baflka alan›n
da çal›flmalar›n koordinasyonu oldu¤unu belirten Ali Y. Koç, devlet kaynaklar›n›n baflar›l› bir biçimde da¤›t›lmas› ve
gerekli biçimde kullan›lmas›n›n iki nedenden dolay› son derece önemli oldu¤unu söyledi ve bu iki nedeni flöyle belirledi:
• Hükümetin e-dönüflümünde devlet ifllerindeki ana sistemler aras›nda uyum
sa¤lanmas› flartt›r. Aksi takdirde, kaynak
ve yat›r›mlar›n üst üste ayn› sistemlere
tahsis edilmesi ve bunlara pahal› bak›m
masraf› yap›lmas›, gereksiz harcamalar
ve zaman kayb› ile sonuçlan›r.
• Hükümetler bilgi teknolojisi e¤itim ve
kullan›m›n› mümkün k›lacak ve gelifltirecek bir ortam› haz›rlamal›d›r.
Konuflmas›n› makro bazda Türkiye’deki
e-dönüflüm çal›flmalar›ndan bahsederek
sona erdiren Ali Y. Koç, Türkiye’nin bilgi ekonomisi yolundaki gayretlerinde
baflar›l› olaca¤›n› belirtti ve sözlerini
flöyle tamamlad›: “Genç, e¤itimli, aç›k
görüfllü, dinamik ve hizmete odaklanm›fl bir iflgücüne sahibiz. Ayr›ca bilgi
teknolojilerinin faydalar›na de¤er veren
bir yönetime, düflük enflasyon dönemine girmekte olan bir ekonomiye, mobil
ve hatl› telekomünikasyon sistemlerine
ait sa¤l›kl› bir altyap›ya ve geliflmekte
olan tekno-parklara sahibiz.”

küresel vizyon

darlar ve üst yönetim aras›nda bilgi teknolojilerinin kullan›m›na acil ihtiyaç oldu¤u bilincini yaratmaya yönelikti. Bu
aflamay› tamamlamak için en üst yönetim kademesinin iflletmelerimizde bilgi
teknolojilerinin kullan›lmas›n›n sa¤layaca¤› faydalar konusunda e¤itilmesi gerekiyordu. Koç Toplulu¤u’ndaki en üst kademe yöneticilerinin 100’den fazlas› Cisco’nun San Francisco ve Londra’daki e¤itim merkezlerinde düzenlenen çeflitli seminerlere kat›ld›. ‹lk aflaman›n bir baflka
parças›, çal›flanlar›m›z› bilgisayar ve internet kullanmaya al›flt›rmak için e-posta,
elektronik rehber ve e-eriflim vas›tas›yla
iletiflime teflvik etmek gibi, bizim çabuk
kazan›m projeleri dedi¤imiz projeleri tamamlamakt›. ‹kinci aflama ise tamamen
planlama yapmak, standartlar gelifltirmek ve flirketler aras›nda dijital paylafl›m sorununu halletmek üzere yat›r›m
yapmakt›. fiirketlerin teknolojik geliflim
seviyelerini daha iyi anlayabilmek için
Cisco, grubun tümünde bir net-haz›rl›k
testi yapt›. En büyük 10 flirketin bilgi
teknolojisi müdürleri aras›ndan bir Bilgi
Teknolojisi Kurulu seçildi. Bu kurul
grubun tümü ad›na CIO olarak görev
yapt›.
Üçüncü aflama, flirketlerin esas çal›flma
konular›na odakland›¤› için iflin en agresif ve zor k›sm›yd›. Ancak birinci ve ikinci aflamalar gerçekleflmeden bu aflamaya
geçilemezdi. Bu aflamada, call center,
dolayl› sat›nalma gibi merkezi projelerin
yan› s›ra, CRM ve envanter yönetimi gibi
flirketlere has projeler de yer al›yordu.”
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Arçelik Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir

Arçelik
küresel vizyon

Dev Firmalar›
Geride B›rakt›
Son dönemde yapt›¤› yurtd›fl› yat›r›mlar› ve kazand›¤› ödüllerle
ad›ndan fazlas›yla söz ettiren Arçelik’in yurtd›fl› yat›r›mlar›na
iliflkin sorular›m›z› Genel Müdür A. Gündüz Özdemir yan›tlad›

A

Arçelik geçti¤imiz y›l içinde özellikle
yurtd›fl›nda pek çok markay› sat›n ald›.
Bu operasyonun amaçlar›ndan bahseder
misiniz?
Bildi¤iniz gibi, Türkiye’nin en büyük
özel flirketi olma unvan›m›z› ve sektördeki lider konumumuzu y›llard›r koruyoruz. Ancak, 2005’de Avrupa’n›n en
büyük ilk befl beyaz eflya üreticisinden
biri olma hedefimiz için daha büyük
ad›mlar atmal›yd›k. ‹çinde bulundu¤umuz yo¤un rekabet ortam› ve globalleflme süreci, stratejik kararlar gerektirmekteydi. Bu aflamada üretim, pazarlama, sat›fl ve lojistik gibi konularda flirketimize katma de¤er sa¤layacak uluslararas› marka ve tesisleri bünyemize
katma karar›n› ald›k. Büyüme stratejilerimiz çerçevesinde yapt›¤›m›z ayr›nt›l›
incelemeler sonucunda, 2002 y›l›nda
Almanya, Avusturya, ‹ngiltere ve Romanya’da üç flirket ve alt› marka sat›n
ald›k.
Hedeflenen amaçlara ulafl›ld› m›?
Sat›n ald›¤›m›z flirket ve markalar ile
Avrupa’daki konumumuzu daha da
güçlendirdik. Bildi¤iniz gibi yap›lan yat›r›mlar›n tam verim sa¤lams› hemen 1-
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2 y›l içinde gerçekleflmez. Ancak biz,
verimlilik ad›na baz› üretim tesislerimizin yerini de¤ifltirerek bu süreci h›zland›rd›k. Bunun en aç›k örne¤i Romanya’da ald›¤›m›z Arctic Fabrikas›’d›r. Arctic’e yapt›¤›m›z teknoloji ve know-how
transferi sayesinde, fabrikan›n kapasitesi çok k›sa sürede 2 kat›na ç›km›fl bulunmaktad›r. Bu nedenle Mart ay›n›n

bafl›nda Arctic’te düzenledi¤imiz töreni
Romanya Cumhurbaflkan› Illiescu da
onurland›rm›fl, Arçelik’in katk›lar› nedeniyle teflekkürlerini sunmufltur.
Arctic, Romanya’da pazar pay› en büyük marka haline gelmesinin yan› s›ra,
lojistik, üretim ve pazarlama konular›nda Arçelik’e karl›l›k aç›s›ndan da önemli katk›lar sa¤lam›flt›r.

Yurtd›fl› yat›r›mlar›yla ilgili 2004 y›l› hedefleriniz neler?
2005 y›l›nda Avrupa’n›n en büyük befl
beyaz eflya üretici flirketinden biri olma
hedefimize paralel, h›zl› ama dengeli
ve karl› bir flekilde büyümeye devam
edece¤iz. Uluslararas› pazardaki flirketleri sürekli izliyoruz. Bu do¤rultuda,
oluflabilecek yurtd›fl› yat›r›m f›rsatlar›n›
en iyi flekilde de¤erlendirece¤iz.
Arçelik’e son dönemde yurtd›fl›ndan da
kimi ödüller geldi. Bu ödülleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Arçelik’in son dönemlerde yurtd›fl›ndan
pek çok ödül ald›. Burada özellikle
2003’teki son, 2004’teki ilk ödülümüzden bahsetmek istiyorum:
2003 Aral›k ay›nda, Dünyan›n en sayg›n kurulufllar›ndan olan Financial Times taraf›ndan yay›nlanan The Banker

“Ald›¤›m›z ödüller,
insan kaynaklar›m›za,
teknolojimize ve Ar-GE’ye
y›llard›r yapt›¤›m›z
yat›r›mlar›n meyvesidir.
Arçelik, ald›¤› her ödül
ile, ç›tay› her defas›nda
biraz daha yükseltmek
gayreti içerisinde, kendisi
ile yar›fl›r bir haldedir”
Dergisi, Arçelik’i “Türkiye’de 2003 Y›l›n›n fiirketi” seçti. Arçelik bu ödüle kredi itibar›, güçlü büyüme potansiyeli ve
teknolojik geliflmelerinin yan› s›ra, h›zl› ama dengeli büyüme becerileri ve flirketin iyi yönetimi sebepleriyle lay›k görüldü. Arçelik, böylece sayg›nl›¤› ve

büyüklü¤ü tüm dünya taraf›ndan kan›tlanan Volkswagen, Toshiba ve Total gibi firmalarla ayn› ödülü paylaflm›fl oldu.
2004 fiubat ay›nda ise, Arçelik’in Eskiflehir tesislerinde Türk mühendisler taraf›ndan üretilen “en az enerji ile en iyi
performans”› sa¤layan buzdolab› teknolojisi, Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan birincilikle ödüllendirildi. Arçelik, yenilikçili¤e, ileri teknolojiye, çevreye ve do¤al kaynaklara verdi¤i önem
sayesinde, Avrupa beyaz eflya üreticisi
dev firmalar› geride b›rakt›.
Bu ödüller, insan kaynaklar›m›za, teknolojimize ve Ar-GE’ye y›llard›r yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n meyvesidir. Arçelik, ald›¤› her ödül ile, ç›tay› her defas›nda
biraz daha yükseltmek gayreti içerisinde, kendisi ile yar›fl›r bir haldedir. Amac›m›z zirvede kalmak ve bayra¤› daha
da ileriye tafl›makt›r.
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Arçelik taraf›ndan 2002 y›l›nda sat›n
al›nan Romanya’n›n en büyük beyaz
eflya üreticisi Arctic’in kapasitesini iki
kat›na ç›karan ek tesisler geçti¤imiz
günlerde törenle hizmete girdi. Bükrefl’e 70 kilometre uzakl›ktaki Gaesti
kentinde bulunan fabrika flehrin ekonomisini kalk›nd›rmakla kalmad›, Türkiye-Romanya iliflkileri aç›s›ndan da
yeni bir sayfa açt›.
Törene Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, Dayan›kl›
Tüketim ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Bülent Bulgurlu, Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü,
Arçelik Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir’in yan› s›ra Romanya Cumhurbaflkan› lon Iliescu da kat›ld›.
2002 y›l›nda Arçelik taraf›ndan sat›n
al›nd›ktan sonra yap›lan yat›r›mlar ile
y›ll›k kapasitesi 750 bin adede ulaflan
Arctic, dev bir beyaz eflya markas› oldu. 2002’de y›ll›k kapasitesi 325 bin
adet olan Artic, geçen y›l bu say›y› 440
bin adede ç›karm›flt›. 2005 y›l›nda hedeflenen kapasite ise 1 milyon 200 bin

Romanya’n›n en tan›nm›fl beyaz eflya üreticisi Arctic’i alan
Arçelik, buzdolab› fabrikas›n›n üretim kapasitesini 325
binden 750 bine ç›karan ek tesisleri törenle hizmete açt›.
Kapasite 2005’te 1.2 milyona yükseltilecek

küresel vizyon

Romanya’da Özellefltirmede
Baflar›l› Bir Örnek: Arctic

ni, hem kapasiteyi hem de teknolojiyi
adet. Romanya’da %91 bilinirlik oran›
yükseltti¤ini belirterek “Arctic Romanile Avrupa beyaz eflya devlerini geride
ya’da özellefltirme sürecinin en baflar›b›rakan Arctic, Arçelik taraf›ndan sat›n
l› örne¤i haline geldi. Ben
al›nmas›n›n ard›ndan h›zl›
Arctic’in ek tesislerinin
de bu fabrikay› ilk kurulbir ata¤a kalkt›.
aç›l›fl›nda bir konuflma
du¤u tarihten beri hep taRomanya Cumhurbaflkan›
yapan Romanya
kip ederim. Koç bu anlamIliescu, Koç’un fabrikay›
Cumhurbaflkan› Ion
sat›n alarak ciddi bir soIliescu son ziyaretini de da büyük bir sorumluluk
Arctic’e yapm›fl oldu.
ald› ve projeyi gelifltirdi.
rumlulu¤un alt›na girdi¤iKendilerini yürekten tebrik ediyorum”
diye konufltu.
Iliescu, geçmiflte Türk yat›r›mc›lar› ile
ilgili baz› kötü tecrübeler edindiklerini
de vurgulayarak, Koç’un bu anlamda
da büyük bir görev üstlendi¤ini ve bunu lay›k› ile baflard›¤›n› belirtti. Mustafa Koç, “Sat›r aralar›nda bu k›rg›nl›¤›
fark ediyorsunuz. Kötü izleri böyle bir
yat›r›mla sildi¤imiz için çok mutluyuz.
Bu Türkiye aç›s›ndan da çok olumlu
bir geliflme oldu” diye konufltu.
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“Lezzet Fabrikas›”
K›sa bir süre önce yeni yap›lanmaya giden Divan’›n Ümraniye’deki
“Divan Merkez Binas› ve Üretim Tesisleri” törenle aç›ld›. Tesislerde hijyen
ve kalite anlay›fl› ön plana ç›k›yor

ay›n gündemi

D

Divan’›n otelcilik, yiyecek-içecek sektöründeki 48 y›ll›k deneyimi ve bilgi birikimi ›fl›¤›nda hem mevcut yap›y› sadelefltirerek yal›n yönetim sa¤lamak hem
de tüm firmalar› tek bir “Divan” çat›s›
alt›nda toplamak için bafllatt›¤› yeniden
yap›land›rma oluflumunun fiziksel bir
yans›mas› olan “Divan Genel Müdürlük
ve Üretim Tesisleri” Ümraniye’de aç›ld›.
Divan’›n genifl ve yayg›n operasyon a¤›n›n merkez ofisi olarak hizmet verecek
olan “Divan Genel Müdürlü¤ü” ile Divan’›n yiyecek-içecek grubunda y›llard›r
sürdürdü¤ü hijyen ve kalite anlay›fl› ile
da bir kez daha dile getirmek istedim.
üretim yapacak “Divan Üretim Tesisleri”
2004’ten sonra, halka aç›k bir firma olaKoç Ailesi’nin de kat›l›m›yla bas›na tan›t›ld›.
Divan Merkez Binas› rak, uluslararas› platformda faaliyet
Aç›l›fl töreninde konuflve Üretim Tesisleri gösteren bir dünya markas› olmay›
ma yapan Divan Genel
Koç Ailesi’nin ve düfllüyoruz”.
Müdürü Kamil Berk,
Topluluk yöneticilerinin kat›ld›¤› bir 5.7 Milyon Dolar’l›k Tesis
fabrikayla ilgili ayr›nt›l›
törenle aç›ld›. 6 bin 500 m2’si üretim ofislerine aybilgi verdi ve flöyle kor›lan toplam 8 bin m2 alan üzerine
nufltu: “Otelcilikle baflkurulu olan ve Divan’›n kalitesini, farkl›
layan bu serüven bizi bugün gördü¤ülezzetini simgeleyen yemek, pastane
nüz gibi yiyecek sektörünün en büyük
ürünleri ve unlu mamullerin üretim bive modern üretim tesislerini kurar ve iflrimleri, sevk›yat alan› ve depo katlar›
letir hale getirdi. Ancak, biz otelcili¤i ihbulunan “Divan Üretim Tesisleri” 2 milmal etmeyi hiç düflünmedik. Aksine,
yon Dolar bedel karfl›l›¤›, 2003 y›l›nda
bundan sonra bu alanda da büyümek isal›nd›. Divan’›n ayr›cal›kl› ve usta aflç›l›tiyoruz. Divan yönetimi olarak önem
¤›n›n ileri teknoloji ile buluflmas› için teverdi¤imiz bir stratejimizi huzurlar›n›z-

{{

K›sa K›sa Divan

pastane ve cafe ile 12 f›r›n›n say›s›n› yurt

n› s›ra özel davetlerin, dü¤ünlerin aran›lan

genelinde art›rmay› hedefliyor.

markas› olan, ziyafet ve catering’in prestij-

{ Divan, 2004 y›l›nda toplam 85 trilyon

{

Divan, Brassarie kültürünü ülkemize

li adresi olarak kabul edilen, eski ABD

Lira ciro hedefliyor.

ilk kez tafl›yan Kalam›fl ile Bebek’te bulu-

Baflkan› Bill Clinton’› a¤›rlayan ve Davos

{ Divan, bu y›l 1 milyon Dolar’l›k ihracat

nan ve özel mutfaklar› ile vazgeçilmez me-

Görüflmeleri’nin catering hizmetini bafla-

gerçeklefltirmeyi planl›yor.

kânlar›n bafl›nda gelen Divan Brasserie’le-

r›yla sunan Kuruçeflme Divan’›n yeni olu-

{ Divan, kalite ve lezzetini daha genifl kit-

rin, Hai-Sushi restoran›n›n, pizzac›s›n›n

flum içinde yüksek kapasitedeki hizmetini

lelere ulaflt›ran ve flu anda 14 ayr› çeflidi

daha genifl kitlelere ulaflmas›n› amaçl›yor.

daha da art›rmay› amaçl›yor.

ile Türkiye’nin 10 bin ayr› noktas›nda kul-

{

Divan, bir ‹stanbul klasi¤i olan, Akde-

{ Divan, bu y›l ayr›ca catering hizmeti sek-

lan›c›s›yla buluflan market ürünleri gam›n›

niz ile Türk mutfa¤›n› baflar›yla sunan Di-

törüne güçlü ve farkl› bir markayla giriyor.

geniflletiyor.

van Lokantas›’n› Moskova’da açmay› plan-

Endüstriyel yemek hizmetleri sunacak olan

Divan, yiyecek-içecek sektöründe hiz-

laman›n yan› s›ra özüne sad›k kalarak Di-

Divan’›n bu yeni markas› Türkiye’nin yedi böl-

met verdi¤i ve Türkiye’nin befl ayr› ilinde

van Lokanta’y› genç kitlelere de tan›flt›r-

gesinde yüzlerce iflletmeye ve 10 binlerce

bulunan “ilk Türk konsept zincir restoran-

may› hedefliyor.

çal›flana Divan’›n sa¤l›kl› ve kaliteli lezzetini

lar” olarak tan›mlanan 12 Divan Pub’›, 22

{ Divan, kurumsal organizasyonlar›n ya-

tafl›yacak.

{
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sis, 5.7 milyon Dolar’l›k bir tesise dönüfltürüldü. Sektörel standartlar›n gelifliminin ve sürdürülmesinin daimi öncüsü
olan, kalite ve lezzetiyle ünlü “Divan Çikolata”s›n›n, Türk lokumlar›ndan zeytinya¤l› yemeklere varan özel tatlar›n üretilece¤i “Divan Üretim Tesisleri”nde en
son teknolojinin yan› s›ra Divan’›n geleneksel ünlü reçeteleri ve el eme¤i gerektiren ifllerde insan eme¤i kullan›lmas› ise sürdürülecek.
133 üretim personeli ile faaliyet gösteren “Divan Üretim Tesisleri”nde bulunan Ar-Ge birim ve laboratuarlar› ile ayr›ca ürün ve üretim yelpazesini çeflitlendirmek konusunda araflt›rma ve gelifltirme de yap›l›yor.

Migros’a “Alt›n Y›l›”nda
Tüketicilerden

“Alt›n Madalya”

ay›n gündemi

Tüm Tüketicileri Koruma Derne¤i, 15 Mart Dünya
Tüketiciler Günü nedeniyle Türk tüketicisine en
be¤endi¤i markay› sordu. Cevap “Migros” oldu
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Ülkemizde tüketici haklar›n›n korunmas›
ve tüketicileri daha da bilinçlendirmek
için faaliyetlerini sürdüren Tüm Tüketicileri Koruma Derne¤i (TTKD), 2003
y›l›nda tüketicilerle birlikte yürüttü¤ü incelemeler sonunda Migros’u 50. y›l›nda
“Alt›n Madalya” ile ödüllendirdi. Dünya
Tüketiciler Günü’nde “Al›flverifl Merkezleri, ma¤azalar ve hipermarketler” dal›nda tüketiciler taraf›ndan verilen “Alt›n
Marka” ödülünü 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde düzenlenen törende Migros Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s›
Aziz Bulgu, ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Abdülkadir Bakan’dan ald›.
Aziz Bulgu ödülü al›rken yapt›¤› konuflmada; tüketicinin yarar›na olan pek çok
yenili¤in Migros’la Türk perakende hayat›na girmesi ve tüketicinin ihtiyaçlar›n›
önceden görüp rasyonel çözümler sunmas›n›n Migros’a bu ödülü kazand›rd›¤›n› söyledi. Bulgu, Migros’un her zaman
müflterilerinin ad›na yenili¤in önünde
koflaca¤›n› ve daha da iyi hizmeti hedefleyerek ilerlemesini sürdürece¤ini belirterek bu ödülü Migros’un “Alt›n Y›l›”nda
kazanmaktan büyük mutluluk duyduklar›n› dile getirdi.
Tüm Tüketicileri Koruma Derne¤i’nin
yapt›rd›¤› tüketicilerin marketlerden sat›n ald›¤› 1434 g›da maddesinin
mikrobiyolojik ve kimyasal
analizlerine göre, en iyi
sonuçlar Migros’tan al›nan ürünlerden ç›kt›.
TTKD Baflkan› Mehmet
Barak, Migros’tan al›nan
ürünleri didik didik ettik-

lerini, sa¤l›¤a zararl› hiçbir madde bulamad›klar›n›, Migros’un üretim izni ve içeri¤i belli olmayan ürünlere kap›lar›n› kapal› tuttu¤unu, kendi g›da kontrol birimi
ve “üçüncü” uzman laboratuvarlarda
ürünleri periyodik olarak test etti¤ini belirtti. Bu nedenle g›da hijyeni, kalitesi,
kontrolleri ve müflteri yaklafl›m› nedeniyle tüketiciler taraf›ndan verilen “Alt›n
Marka” ödülünü almaya hak kazanan
Migros, 50 y›ld›r “dün”ün birikim ve deneyimiyle “yar›n”lar›n ihtiyaçlar›n› tespit
ederek, çözümler üreterek, kurumsal
kimli¤i alt›nda müflterilerinin taleplerine
cevap veriyor. Tüketicinin yarar›na olan
pek çok yenili¤in Migros’la Türk perakende hayat›na girmesi ve sektörde standart olarak kabul görmesi Migros’a bu

ödülü kazand›rd›. 50 y›ld›r perakende
sektöründe her alanda “ilk”leri tüketiciye
sunarak pek çok yenili¤i hayata geçiren
Migros, teknoloji ve hizmet alan›ndaki
öncü hizmetlerle tüketicinin yan›nda yer
almaya ve sektörde öncü olmaya devam
ediyor.

Türkiye’nin 50 Y›ll›k
Al›flverifl Markas›
Hizmet vermeye bafllad›¤› 1954 y›l›ndan
itibaren, self-servis, gramaj ve son kullanma tarihi belirtme, fiyat etiketleri,
ça¤dafl ve modern al›flverifl ma¤azalar›,
barcode sisteminin kurulmas›, koflulsuz
iade, g›da denetimi, hijyen ve paketle
sat›fl gibi tüketicinin yarar›na olan pek
çok yenilik Migros’la Türk perakende
sektörünün ve tüketicisinin hayat›na
girdi. Ma¤azalarda farkl› yerde tart›larak
fiyat› belirlenen meyve-sebze yerine kasalarda elektronik tart›, meyve-sebzede
seçip alma serbestli¤i, kredi kart› kullan›m›na bafllanmas›, periyodik indirimler, lider firmalar taraf›ndan üretilen
Migros marka “private
Migros Genel
label” ürünler, yap›Müdür Yard›mc›s›
lan indirimlerin an›nAziz Bulgu
(solda), 2004 Y›l› da tüm raflarda onliTüketici Ödülü’nü ne sisteme geçmesini
sa¤layan elektronik
‹stanbul Vali
raf etiket sistemi, SaYard›mc›s›
nal Market, Migros
Abdülkadir
Bakan’dan ald›.
Club Kart›, Migros
Kredi Kart›, kasiyersiz
kasa, fifllerde emekli-ücretli ay›r›m›,
POS’lu kasa ve Migros FM, yeniliklerden baz›lar›.

Genç Sanatç›lardan

Sevgi Gönül’e Sayg›
Ad›na her y›l Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nde “Güzel
Sanatlar Ödülü” verilen, geçti¤imiz Eylül ay›nda kaybetti¤imiz
Sevgi Gönül, ö¤renciler taraf›ndan 27 Mart gecesinde düzenlenen
“Sevgi Gönül Sanat Gecesi” ile an›ld›
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manslarla flimdiden önemli baflar›lara imza atan Demircio¤lu, liseden sonra NYU
Tisch School Arts’›n dans bölümünden
ekonomi ara dal› yaparak mezun oldu.
Kariyeri boyunca dünyaca ünlü Nacho
Duato, Nicolo Fonte, Linda Tarnay,
James Sutton, Berrak Yedek, Djamel
Fellouche, Lindsay Smith ve Melissa
Quek gibi bir çok koreografla çal›flan
Demircio¤lu, geçti¤imiz y›l Broadway’de
gerçekleflen “Chip Defaa Dance Festival”de yer alan iki dans eserinin koreografisini yaparak baflrolünü oynad›.
Gece boyunca gençler, sanat alan›nda
gerçeklefltirmeye çal›flt›klar› hedeflerinin
en büyük destekçileri olan Gönül’ü bu
flekilde ölümsüzlefltirmenin mutlu¤unu
yaflad›lar. Gösterinin ard›ndan görüfltü¤ümüz genç sanatç›lar, heyecanl› ve bir
o kadar da gururluydular. Genç piyanist
Batuhan Uzgören, böylesi bir gecede
sahneye ç›km›fl olman›n kendisini onurland›rd›¤›n› söylerken, genç dansç› Beliz
Demircio¤lu da “okulumuza büyük
emekleri geçen Sevgi Gönül için düzenlenen bir gecede sahne almak gerçekten
çok güzel bir duygu” dedi.

ay›n gündemi

VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi taraf›ndan gerçeklefltirilen “Sevgi
Gönül Sanat Gecesi”, 27 Mart’ta Koç Allianz Sigorta binas›nda yap›ld›. Geçti¤imiz Eylül ay›nda kaybetti¤imiz Sevgi
Gönül’ün an›s›na düzenlenen ve kendisinin çok önemsedi¤i “yarat›c›l›k ruhu”na
adanan gece, Sevgi Gönül’ün sanatsever
kiflili¤inin ö¤rencilerin çabas›nda yaflat›lmas›n›n yan› s›ra, sanat alan›nda özel
olan ve sanatç› olmayan hedefleyen
gençleri de yüreklendiren bir etkinlik oldu. Gecenin aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltiren Koç Özel ‹kö¤retim Okulu ve Lisesi Müdürü John R. Chandler, “Bu
na düzenlenen etkinlik, bu
özel etkinli¤imizin, Koç
“Sevgi Gönül Sanat
alanda özel ve yarat›c› olmak
Özel ‹lkö¤retim Okulu ve
Gecesi”nde genç
Lisesi’ndeki güzel sanatlar
sanatç›lar›n gösterileri isteyen gençlerin özel olarak
haz›rlad›¤› programlarla devam
ile bütünleflmifl olan Sevgi
seçkin davetli topluetti. ‹lk olarak Melissa Gürkan
lu¤u taraf›ndan ilgiyle
Han›m’›n ismini tafl›mas›
izlendi.
ve Cihan Tekay’›n birlikte gerve onun onuruna düzençeklefltirdi¤i dans gösterisi izlelenmesi hem çok anlaml›
yicileri
büyülerken,
dört y›ld›r flan e¤itimi
hem de çok yerindedir” dedi. Daha sonalan Burçin fiimflek konuklara enfes bir
ra bir konuflma yapan Sevgi Gönül’ün
müzik dinletisi sundu. 11 yafl›nda olmaye¤eni ‹pek K›raç, annesi taraf›ndan
s›na ra¤men sanata gönül vererek kanun
teyzesi için yaz›lm›fl bir mektubu okudu.
dersleri alan Yi¤it Öztunao¤lu’nun kaSevgi Gönül’ün k›z kardefli ve Koç Holnun dinletisi ise tüm seyircilerden takdir
ding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat
toplad› ve küçük sanatç› dakikalarca alArsel ise Sevgi Han›m’›n sanata ve yarak›flland›. Ard›ndan sahne alan Batuhan
t›c›l›k sürecine olan sevgisi ve deste¤inUzgören’in piyano dinletisi, Koç Lisesi
den bahsetti. Sevgi Gönül Sanat GeceGüzel Sanatlar bölümünde gerçeklefltirisi’ne konuk konuflmac› olarak kat›lan
len e¤itimlerin seçkin oldu¤unu bir kez
Prof. Dr. ‹lber Ortayl› ise “onun üç
daha kan›tlad›.
prensibi; dünyay› oldu¤u gibi kabul etProgram›n en özel konuklar›ndan biri ise
meyerek de¤ifltirmeye çal›flmak, yorulBeliz Demircio¤lu’ydu. Koç Özel Lisesi
madan koflmak ve ilginin s›n›rlanmas›na
mezunlar›ndan ve Broadway’de dans
müsaade etmemek” dedi.
eden ilk Türk dansç›s› olma özelli¤ine
sahip Beliz Demircio¤lu’nun sundu¤u
Farkl› Konuklar
dans gösterisi, Koç Lisesi’nin sanata afl›k
Okulun kuruluflundan bu yana sanat
tüm konuklar› taraf›ndan uzun süre alödüllerinin ve okulun sanata olan ilgisik›flland›. New York’ta sundu¤u perfornin destekçisi olan Sevgi Gönül’ün an›s›-
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Koç Toplulu¤u
24. Kez E¤itimde

Baflar›y› Ödüllendirdi

ay›n gündemi

Koç Toplulu¤u Bizden Haberler Dergisi E¤itim
Baflar› Arma¤anlar›’n›n 24.’sü düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Törende, ilkö¤retim ve lise
düzeyinde okul birincisi olan toplam 25 baflar›l›
ö¤renciye ödül verildi

K

ten Özayd›nl›, ö¤rencilerin baflar›lar›yla
Koç Toplulu¤u, tüm çal›flanlar›n›n baflagururland›klar›n› söyledi.
r›l› çocuklar›n› 24. kez ödüllendirdi. ‹lBülend Özayd›nl›, Türkiye ve onun gekö¤retim ve lise düzeyindeki okul birinlece¤ine duyduklar› güven ve yapt›klar›
cilerine da¤›t›lan ve art›k gelenekselleçal›flmalar›n, asl›nda bu ülkenin yar›nlaflen E¤itim Baflar› Arma¤anlar› bu y›l, 16
r› olan çocuklar ve gençlere yönelik olMart günü, Koç Holding’in Nakkafltepe
du¤unun da alt›n› çizerek, “Çok çal›flmatesislerinde düzenlenen bir törenle san›n tüm yaflam›n›zda son derece gerekhiplerini buldu.
li, önemli ve size ayr›cal›k kazand›racak
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkabir özellik oldu¤unu bu yafllarda kavran› Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su
m›fl olman›zdan dolay› bizler de çok
F. Bülend Özayd›nl› ve Koç Holding
mutluyuz” dedi.
Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler BaflkaKoç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi
n› Hasan Bengü’nün kat›ld›¤› ödül töKoç taraf›ndan, 23 y›l önce bafllat›lan ve
reninde, ö¤rencilere çeflitli arma¤anlar
bugüne kadar toplam 403 ö¤verildi. F. Bülend Özayd›nl›
Ödül alan ö¤rencilrencinin ald›¤› E¤itim Baflar›
yapt›¤› konuflmada ö¤rencileri
er Semahat Arsel,
baflar›lar›ndan dolay› kutlad›.
F. Bülend Özayd›nl› Arma¤anlar› bu y›l da, ilkö¤Koç Toplulu¤u olarak e¤itime
ve Hasan Bengü ile retim ve lise düzeyinde okul
birincisi olan 25 baflar›l› ö¤büyük önem verdiklerini ve
bir arada.
renciye verildi.
daima desteklediklerini belir-

Ödül Kazanan
Baz› Ö¤rencilerle Gelecek
Üzerine...
& Ad›m Fatma Önder.
Gazi Anadolu Lisesi’nde okuyorum.
Böyle bir ödülü almak benim için çok
büyük bir mutluluk. Difl hekimi olmak
istiyorum. Bu ödül bu amac›ma ulaflmam için beni daha da gayretlendirecek.
& Ad›m Sevda Tekcan.
Bolu Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nde
okuyorum. Bu ödül elde etti¤im baflar›n›n bir göstergesi. Bu da beni çok
mutlu ediyor. Ailemi sevindirdi¤ime
inan›yorum. ‹leride ‹ngilizce ö¤retmeni
olmay› istiyorum, çünkü dil ö¤renmeyi
çok seviyorum.
& Ad›m Beyza Yazgan.
MSÜ Devlet Konservatuar›’nda okuyorum. Ödülü ald›¤›mda çok mutlu oldum. En büyük hedefim e¤itimimi Almanya’da tamamlamak ve baflar›l› bir
piyanist olmak. Pek çok kez topluluk
önünde sahneye ç›kmama karfl›n bugün oldukça heyecanland›m.
& Ben Orkun Kaan Balkan.
Burak Bora Anadolu Lisesi’nde okuyorum. Bu ödülü almak çok baflka bir
fley. Makine mühendisi olmak ve ilerleyen y›llarda Koç Toplulu¤u’nda görev
almak istiyorum.
& Ad›m Aylin Mutlu.
‹TÜ’de Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nde okuyorum. Ödül ald›¤›m
için çok mutluyum. E¤itimimi Amerika’da tamamlamak ve oradaki laboratuarlarda çal›flmak istiyorum.
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“E¤itimde Gönül Birli¤i”

ile Dev Bir Ad›m

ay›n gündemi

Türkiye’nin gelece¤ine yön verecek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan
Arçelik, “E¤itimde Gönül Birli¤i” ad›n› tafl›yan projesiyle, sekiz y›l boyunca
Türkiye genelindeki yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›ndan 200 bin ö¤renci ve
6 bin ö¤retmene ulaflacak
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Arçelik, Türkiye’nin gelece¤ine yön verecek dev bir sosyal sorumluluk projesine imza at›yor. “E¤itimde Gönül Birli¤i” ad›n›
tafl›yan bu proje ile sekiz y›l boyunca Türkiye genelindeki yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›ndan 200 bin ö¤renci ve 6 bin ö¤retmene ulafl›lacak. Arçelik, bu ö¤rencilerin e¤itim ve geliflim standartlar›n›n yükseltilmesi ve örnek bireyler olarak topluma kazand›r›lmalar› konusunda katk› sa¤lamay› hedefliyor.
Arçelik’in “E¤itimde Gönül Birli¤i” projesinin protokolü 22
Mart’ta Van ‹skele Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu’nda düzenlenen törende, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ve Arçelik
A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa V. Koç ile Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik aras›nda imzaland›.
Törende yap›lan konuflmalarda Mustafa Koç, “Arçelik, sadece
ürün ve hizmet kalitesiyle de¤il, sosyal sorumluluk anlay›fl› ile
de örnek olmay› hedefleyen bir kurumdur. Sürdürülebilir insani geliflim için Türkiye’nin gelece¤ine yön verecek olan böylesine kapsaml› bir sosyal sorumluluk projesini bafllatm›fl olmas›ndan heyecan duyuyorum. Ayr›ca, de¤erli deste¤i ve katk›lar› nedeniyle Milli E¤itim Bakan›m›za flükranlar›m› sunuyorum” dedi.
Türkiye’deki e¤itim sorununa da de¤inen Mustafa Koç konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “21. yüzy›lda geliflmifl ülkeler bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine geçmifltir. Bu yeni toplumda en
büyük sermaye bilgidir. Ancak bilgiye ulaflmas›n› ve onu yönetmesini bilenler baflar›l› olabilmektedir. Henüz bilgi toplumuna
geçifli sa¤layamam›fl olan Türkiye’de e¤itim sistemimiz ne yaz›k
ki arzu edilen seviyeye hâlâ ulaflamam›flt›r. S›n›flardaki ö¤renci
say›s›n›n fazlal›¤›, e¤itim araçlar›ndaki yetersizlikler ve imkâns›zl›klar maalesef hâlâ bir tart›flma konusudur. Bütçemizde e¤i-

time ay›rabildi¤imiz pay -ortalama- gayri safi yurtiçi has›la’n›n %3’ünün alt›ndad›r. Bu
oran Fransa’da %6, Norveç’te ise %7 seviyesine yaklaflmaktad›r.” Bakan Çelik ise, “Gelece¤imiz olan çocuklar›m›z›n e¤itimine
yapt›¤› de¤erli katk›lar nedeniyle Arçelik’i
tebrik ediyorum. Projenin di¤erlerine örnek
olmas›n› diliyorum” dedi. Mustafa Koç, törenden sonra Van Koç ‹lkö¤retim Okulu’nu gezdi, incelemelerde bulundu ve ö¤rencilere çeflitli hediyeler verdi.

E¤itimde Gönül
Birli¤i Projesi’nin
protokolü
Mustafa V. Koç
ve Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin
Çelik aras›nda
imzaland›.

Hedef 200 Bin Ö¤renci
Arçelik “E¤itimde Gönül Birli¤i” projesiyle, Türkiye’nin geliflmifllik düzeyinin artmas› için örnek bir e¤itim dünyas›n›n yarat›lmas›na katk› sa¤lamay› hedefliyor. 60 ilde 290 Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulundaki yaklafl›k 200 bin ö¤rencinin e¤itim ve bireysel
geliflimlerine destek sa¤layacak projenin pilot uygulamas›, 2004
y›l› içinde Van, Hakkari ve I¤d›r’da bafllat›l›yor.
Sekiz y›l sürecek “E¤itimde Gönül Birli¤i” projesi; “Gönüllü Aile Birli¤i Platformu”, “Ö¤renci Bireysel Geliflim Program›”, “Ö¤retmene Destek ve E¤itim Program›”, “Onlar da Çocuktu” ve
“Arçelik E¤itim Bursu” gibi alt projelerden olufluyor. Bu çerçevede ilk olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n deste¤i ile “Gönüllü Aile Birli¤i” kurulmas› için harekete geçiliyor. Böylece aile s›cakl›¤›ndan uzak yaflayan ö¤rencilere manevi destek verilecek.
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ENERJ‹
Aygaz Hometech
Fuar›’ndayd›

Aygaz, Almanya’n›n Köln
flehrinde düzenlenen Hometech 2004 fuar›na kat›ld›. 25-27 fiubat tarihlerinde
gerçekleflen fuar, Avrupa’n›n en büyük beyaz eflya
ve komponent fuar› olarak
biliniyor. 48 ülkeden yaklafl›k 1000 firman›n kat›l›m› ile
gerçekleflen fuara Aygaz 100
metrekarelik bir stand ile
kat›ld›. Fuarda tüp, soba,
palmiye ve barbeküler ile
kamp cihazlar› ve regülatörler sergilendi.

Aygaz, LPG Konusunda
Tüketiciyi Bilinçlendiriyor
43 y›ld›r güvenli¤i ve kaliteyi ön planda tutan Aygaz,
flimdi de tüketicisinin dikkatini tüp kullan›m›ndaki hassas noktalara çekiyor.
Aygaz’›n, tüketicilerini bilinçlendirmek amac›yla haz›rlad›¤› bilgilendirme k›lavuzunda LPG tüpü (tüpgaz)
al›m ve kullan›m›nda dikkat
edilmesi gereken hususlar
ve gaz kokusu hissedildi¤inde yap›lmas› gerekenler
hakk›nda önemli bilgiler yer

al›yor. M›knat›sl› flekilde tasarland›¤›ndan buzdolab› gibi yüzeylere yap›flt›r›labilen
bilgilendirme k›lavuzunda,
tüpte “Garanti Mühür Kapak” olmas›na dikkat edilmesi, gaz kaça¤› kontrolünün yak›c› maddelerle de¤il,
sabun köpü¤üyle yap›lmas›,
tüp ve cihaz aras›ndaki hortumun tek parça ve 1,5 metreden uzun olmamas› gerekti¤i gibi pek çok yararl›
bilgi yer al›yor.

‹hracata verdi¤i önemin bir
gere¤i olarak yurtd›fl› fuarlarda da yerini alan Aygaz,
2003 y›l›nda toplam gaz
aletleri ihracat cirosunu %50
art›rarak 17.4 milyon Dolar’a, ihracat yapt›¤› ülkelerin say›s›n› 27’den 37’ye ç›kard›.
Türkiye’nin en büyük tüp,
soba, tank ve LPG’li cihaz
ihracatç›s› olan Aygaz, dünyada sobada ilk iki, tüpte ilk
befl ihracatç›dan biri konumunda yer al›yor.

SAYI 313

Aygaz
Büyümeye
Devam Ediyor
Birleflik Oksijen Sanayi’deki BOC’e ait toplam
yüzde 50 oran›ndaki hissenin Aygaz taraf›ndan
15 milyon 250 bin Euro
bedelle sat›n al›nmas› konusunda anlaflma sa¤land›. Aygaz böylece,
%47,43 hissesine sahip
oldu¤u Birleflik Oksijen
Sanayi’deki (BOS) ifltirak
oran›n› %97,43’e yükseltti. British Oxygen Company Group Plc ve BOC
Nominees Ltd.’e ait %50
oran›ndaki BOS hisselerinin sat›n al›nmas› ile ilgili
anlaflma sa¤land›. ‹mza
törenine, Koç Holding
Enerji Grubu Baflkan› ve
Aygaz Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Ömer M.
Koç ve Aygaz Yönetim
Kurulu Üyesi Erol Memio¤lu ile flirket ve BOC
yetkilileri kat›ld›. 1987 y›l›nda %50 Koç Grubu,
%50 The BOC Group ortakl›¤› ile kurulan BOS,
endüstriyel, medikal ve
özel gazlar›n üretimi,
sat›fl ve da¤›t›m› alan›nda
faaliyet gösteriyor.

ENERJ‹
Entek’ten Arka Arkaya
At›l›m Hamleleri
Entek’in, toplam elektrik üretim kapasitesini 205 MW’a
ç›karan ünitesi aç›ld›. Entek böylece sektördeki pazar
pay›n› %4’ten %6’ya ç›kararak dördüncü s›raya yerleflti

Entek, Bursa Demirtafl Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki üçüncü ünitesini açt›. 5
Mart’ta düzenlenen aç›l›fl törenine, Bursa
Valisi O¤uz Ka¤an Köksal, Koç Holding
Enerji Grubu ve Entek Yönetim Kurulu
Baflkan› Ömer M. Koç, Enerji Grubu fiirketleri ‹cradan Sorumlu Yönetim Kurulu
ve Entek Yönetim Kurulu Üyesi Erol Memio¤lu, Entek Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Celal Sönmez, Demirtafl Organize
Sanayi Bölge Müdürlü¤ü Yönetim Kurulu
Baflkan› Ertu¤rul Kaplan ve Entek ortaklar›, müflterileri, yüklenicileri, misafirleri
ve çal›flanlar kat›ld›.

Kaliteli ve Ucuz Elektrik
1999-2000 y›llar›nda devreye al›nan 104
MW elektrik üretim kapasiteli tesislere ek
olarak Entek, üçüncü ünite yat›r›m›n› dokuz ay gibi benzer örnekleri bulunmayan,
k›sa bir süre içinde tamamlad›. fiirket, bu
yat›r›m› ile birlikte, Bursa’da elektrik enerjisi üretebilir gücünü 140 MW nominal kapasiteye yükseltti. Ömer M. Koç, Entek’in
üçüncü ünitesinin aç›l›fl törenindeki konuflmas›n›, “Aral›k ay›nda, 40 MW’l›k yeni
ünitelerimizin montaj› tamamlanm›fl ve bize y›lda 300 milyon kilovatsaat ilave elektrik sa¤layabilecek sistem kurulmufltur. Bu

tesis dokuz ayda tamamlanm›fl ve emsallerinin çok alt›nda bir tutarla, bütçesinin
%60’›na gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra 23
fiubat 2004 tarihinde, 64 MW kurulu kapasiteli, eski ad› Türk Edison Enerji olan ‹zmit’teki bir Otoprodüktör Tesisi’nin %84,8
hissesi sat›n al›nm›flt›r. Benzer teknolojideki bu tesisi de en k›sa süre içerisinde,
flu anda içinde bulundu¤umuz tesis kalitesinde ve verimlili¤inde çal›flt›raca¤›z. Bu
faaliyetlerimiz sonucu, piyasa pazar pay›m›z› %4’ten %6’ya, DOSAB ile beraber
müflteri adedimizi 60’tan 150’ye yükseltmifl olduk” sözleriyle tamamlad›.
Entek Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Celal Sönmez ise ülkenin içine girdi¤i ekonomik darbo¤azdan ç›kmaya çal›flt›¤› bir
dönemde, Entek’te yap›lan üçüncü ünite
yat›r›m›n›n çok anlaml› oldu¤unu söyledi
ve “Kalk›nman›n temel girdisi, hiç flüphe
yok ki elektrik enerjisidir. Bu nedenle
müflterilerine kaliteli ve ucuz elektrik satarak, onlar›n rekabet gücünü art›rmay›
kendisine misyon olarak seçen Entek, kapasite art›fllar›n› bu öngörüde yapmaktad›r” dedi.
Entek Genel Müdürü Deniz Ünal ise “Entek’te son 1,5-2 y›ld›r piyasalar›n do¤rultusu, Koç Holding stratejilerinin bizlere iflaret etti¤i tevsi yat›r›m›m›z dünya literatürüne girecek kadar k›sa bir sürede ve düflük
bir maliyetle gerçekleflmifltir. Bu yönde
büyük bir de¤iflim süreci yaflad›k. Bu süreç daha da devam edecek” dedi.

Türkiye’nin
En Küçük
Akaryak›t
‹stasyonu
Miniaturk’te

OPET, Türkiye’nin en
küçük akaryak›t istasyonunu Miniaturk
Sütlüce’de açt›.
Sergilenmeye bafllad›¤›
günden bu yana ziyaretçi
ak›n›na u¤rayan
Türkiye’nin en küçük
akaryak›t istasyonu
OPET/Miniaturk, gerçek
bir akaryak›t istasyonunun sahip oldu¤u her
detaya sahip. Bütün ekipmanlar› eksiksiz olan istasyonda döner dev OPET
amblemi, dijital fiyat
panosu ve istasyon
bünyesinde hizmet veren
7 Eleven’›n detaylar›
ziyaretçileri hayrete
düflürüyor. Akaryak›t sektöründe her zaman ilklere
imza atarak ad›ndan s›kça
söz ettiren OPET,
Türkiye’nin en küçük
akaryak›t istasyonunu da
açarak, bir ilke daha imza
atm›fl oldu.

sektšrel

Madeni Ya¤ Sat›fllar›
Hedeflerin Üzerinde

Aygaz Gaziantep’te
Yenilendi

Aygaz Çukurova Bölge Müdürlü¤ü, Gaziantep fiubesi’nin
yeni binas›na tafl›nmas› dolay›s› ile bir aç›l›fl töreni gerçeklefltirdi. Gaziantep fiubesi’ne ba¤l› tüm otogaz ve tüplügaz bayilerinin davetli oldu¤u törende Aygaz üst yönetimi de haz›r
bulundu. Çukurova Bölge Sa-

t›fl Müdürü Fikret Coflar ve
Aygaz Sat›fltan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Ahmet Aydede’nin aç›l›fl konuflmalar› ile
bafllayan törende; bayiler hem
bir arada olman›n keyfini yaflad›lar hem de sektör ile ilgili
görüfllerini yöneticiler ile paylaflt›lar.

Rom Madeni Ya¤ Sat›fl
Ekibi, 2004 y›l› Sat›fl Gücü
Toplant›s›’n› Çeflme Sheraton Otel’de gerçeklefltirdi.
Üç gün süren Sat›fl Gücü
Toplant›s›’nda, sat›fl ve pazarlama konusundaki bilgilerini de güncellemeyi
planlayan Rom Madeni
Ya¤ Sat›fl Ekibi, Y›ld›z Üniversitesi Dekan Yard›mc›s›
Doç.Dr. ‹brahim K›rcova’dan Müflteri ‹liflkileri
konulu bir e¤itim ald›.
Rom Madeni Ya¤ Sat›fl
Müdürü Sedat Yalt›r›k,

madeni ya¤ sektöründeki
rekabetin giderek artt›¤›n›
belirterek, “ekibimizin ifli
her y›l biraz daha zorlafl›yor. Bu nedenle 2004 Sat›fl
Gücü Toplan›s›’nda gerek
bilgi donan›m› gerekse
moral aç›s›ndan kendimizi
yeniledik” dedi.

B‹LG‹ GRUBU
Bilkom ‹fl Ortaklar›
ile Bulufltu
Apple’›n Türkiye’deki tek
yetkili distribütörü Bilkom,
‹fl Ortaklar› Toplant›s›’nda,
2003 y›l› biliflim sektörü de¤erlendirilerek, 2004 y›l› hedefleri paylafl›ld›. Toplant›ya
Koç Bilgi Grubu Pazarlama
Direktörü Murat Tomruk,
Bilkom Genel Müdürü Veli
Tan Kirtifl ve Apple CEMEA Bölgesi Sat›fl Müdürü
Philippe Lang kat›ld›.

Veli Tan
Kirtifl

2004 y›l› Apple ‹fl Ortaklar›
Toplant›s›’nda bir konuflma
yapan Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörü Murat
Tomruk, bilgi teknolojileri
sektörünün ekonomide yaflanan krizleri an›nda hissetmesine ra¤men, krizin olumsuz
etkilerinden kurtulmas›n›n
aylar ald›¤›n› söyledi. Bilkom
Genel Müdürü Veli Tan Kirtifl
ise toplant›da Bilkom’un
2004 y›l› stratejilerini ve hedeflerini anlatt›. Toplant›ya
kat›lan Apple Avrupa CEMEA
Bölgesi Sat›fl Müdürü Philippe Lang ise Apple’›n dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de
önemli de¤ifliklikler yaflad›¤›n› kaydetti. Lang, Apple’›n
h›zl› bir büyüme grafi¤i yakalad›¤›n› da söyledi.

Bilkom’dan Kablosuz
“F” Klavye ve Kablosuz “Fare”
Bilkom, bluetooth destekli
ürünleri “kablosuz klavye” ve
kablosuz “fare”yi
Türkiye pazar›na
“limitsiz özgürlük” slogan›yla sundu. Apple’›n
kablosuz iletiflim teknolojisiyle üretti¤i klavye ve
“fare”si, kullan›c›lar›na
mekândan ba¤›ms›z olarak
istedikleri yerde
çal›flmalar›na imkân sa¤l›yor.
Apple’›n yeni ürünleri;
kablosuz Türkçe “F” klavye
95 Euro ve kablosuz “fare”
75 Euro fiyatlarla tüm
Bilkom bayilerinde
kullan›c›lar›n›n be¤enisine
sunuldu. 1983 y›l›ndan bu
yana “F“ klavyeyi bilgisa-

yarlar›ndan “standart” olarak
sunan tek firma
olan Bilkom,
kablosuz “F”
klavyesi ile Türkçe
klavye kullan›c›lar›n›
en yeni teknolojilerle
buluflturuyor. Kablosuz
“fare” ise özellikle diz üstü
bilgisayarla seyahate ç›kan
kullan›c›lara önemli ölçüde
kolayl›k sa¤l›yor.
Açma/kapama tuflu
sayesinde “fare”, yolculuk
s›ras›nda pil gücünden maksimum yararlanabiliyor.
Kullan›c›n›n yolculuk
s›ras›nda yapmas› gereken
tek fley, Mac ile kendi
kablosuz ba¤lant›s›n› kurmas›.

OTOMOT‹V
Otoyol 38 Yafl›nda

Otoyol’un 38. kurulufl y›ldönümü, Koç Holding CEO’su
F. Bülend Özayd›nl› ve Di¤er Otomotiv ve Yan Sanayi
Grup Baflkan› Selçuk Gezdur’un kat›l›mlar›yla büyük
bir çoflkuyla kutland›.
F. Bülend Özayd›nl› ve Selçuk Gezdur’a üst yönetim taraf›ndan verilen brifingde,
stratejik plan do¤rultusunda
fabrikada yap›lan çal›flmalar
ve iyilefltirmeler hakk›nda
bilgi verildikten sonra Otoyol’un tüm çal›flanlar› ile yap›lan buluflma toplant›s›na
geçildi. Toplant›da bir ko-

nuflma yapan F. Bülend
Özayd›nl›, “Otoyol son dönemde çizgi ötesi bir çal›flma
yapm›flt›r. Bu çal›flma sanki
Türkiye’nin son dönemdeki

h›zl› ç›k›fl›na paralellik sa¤l›yor. Otoyol bugün, dinamik
ve heyecanl› bir kadro ile ‹ddial› hedefleri olan, ayaklar›
yere basan bir çal›flman›n
içindedir. Bu çal›flmalar›n
olumlu sonuçlar›n› önümüzdeki dönemlerde hep birlikte görece¤iz. Iveco bugün,
kendi dal›nda en iddial› olan
flirketlerden biridir. Genifl
ürün gam› ile ön plana ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda stratejik orta¤›m›z Iveco ile Türkiye’nin ve Otoyol’un sunmufl oldu¤u f›rsatlar›n de¤er-

F. Bülend Özayd›nl›: “Otoyol, iddial› hedefleri olan,
ayaklar› yere basan bir çal›flman›n içindedir.”

Otoyol’dan
Kurumsal E¤itim
2003 y›l›nda arama konferans› ile
bafllayan stratejik planlama çal›flmalar› çerçevesinde, belirledi¤i iddial›
hedeflere ulaflma yolunda çal›flanlar›n›n geliflimine büyük önem veren
Otoyol, Koç Bryce iflbirli¤iyle
“Çoklu Ortamda Etkileflimli ‹ngilizce
E¤itimi”ni kapsayan “e-learning”
projesine imza att›. Otoyol çal›flanlar›n›n ‹ngilizce seviyelerini yükseltmeyi amaçlayan proje kapsam›nda,
English Center taraf›ndan gerçeklefltirilen ‹ngilizce s›nav›n›n sonuçlar›na göre belirlenen isimlerden bafllanarak befl y›l içerisinde tüm beyaz
yakal›lara yay›l›m hedefleniyor.

lendirilmesi konusunda görüfl birli¤ine var›lm›flt›r. Bu
düflüncelerin ileriki günlerde
somutlaflt›r›lmas› ile Eurobus
marka midibüslerin Avrupa
pazar›nda görücüye ç›kma
süreci bafllat›lm›fl olacakt›r”
dedi. Kurulufl y›ldönümü ve
fabrikay› ziyaretinin an›s›na
Otoyol Sanayi Genel Müdürü Murat Selek; F. Bülend
Özayd›nl› ve Selçuk Gezdur’a birer plaket ve OtoyolIveco formas› hediye etti.
Törenin ard›ndan yap›lan
fabrika gezisinde F. Bülend
Özayd›nl› ve Selçuk Gezdur
Otoyol’un çal›flma düzeni ve
teknolojisini inceleme olana¤› buldular.

Mars Logistics Otokar’› Tercih Etti
Otokar, lojistik sektörünün önde gelen firmalar›ndan Mars Logistics’e
48 adet Fruehauf treyler
teslim etti. Otokar Treyler Pazarlama ve Sat›fl
Yöneticisi Murat Tokatl›: “Sektörün önde gelen
firmalar›ndan Mars Lo-

gistics’in yeni treyler
al›mlar›nda yine Otokar’›
tercih etmesi bizler için
mutluluk verici. Fruehauf markal› treylerlerimiz
ile, Avrupa’n›n tafl›mac›l›k alan›nda en önde gelen önemli lojistik flirketlerinden Mars Logistics’e

sadece Türkiye’de de¤il,
tüm Avrupa ülkelerinde
hizmet vermeye devam
edece¤iz” dedi.
Türkiye’de ISO 9000 sertifikal› tek treyler üreticisi olan Otokar, di¤er faaliyet alanlar›nda oldu¤u
gibi treyler alan›nda da
müflteri odakl› bir
yaklafl›m sergiliyor. Mars Logistics’e teslim edilen
treylerler de bu
yaklafl›m do¤rultusunda Mars Logistics’in ihtiyaç ve
tercihlerine göre
üretildi.

sektšrel

Fiat Çal›flma Toplant›s› Gerçeklefltirildi
Tofafl bayileri ve Tofafl yöneticilerinin kat›ld›¤› Fiat Çal›flma Toplant›s›’nda söz alan Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› M. Vehbi Koç, “Tofafl iç pazarlardaki a¤›rl›¤›n› art›rmakta ve güçlü bir
marka olarak rakiplerine karfl› avantaj sa¤lamakta” dedi
20-23 Mart tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen Fiat Çal›flma
Toplant›s›’na Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Koç Holding Ceo’su F. Bülend Özayd›nl›, Tofafl Ceo’su Diego
Avesani ve Tofafl yöneticilerinin yan› s›ra, Tofafl bayii sahipleri ve yöneticileri kat›ld›.
Dört gün süren toplant›lar›n
ilk iki günü, Tofafl bayilerinde çal›flan sat›fl elemanlar› ve
servis sorumlular›na yönelik
geçerken, son iki gününde
bayi sahipleri ve üst düzey
yöneticileri bir araya geldi.
Tofafl yöneticilerinin konuflmalar›yla bafllayan toplant›,
sunumlar, ortak çözüm öneri-

Mustafa V. Koç

leri, Tofafl çal›flanlar› taraf›ndan yap›lan mini skeçler ve
workshop çal›flmalar› ile devam etti. Mustafa V. Koç yapt›¤› konuflmada, Tofafl’›n üre-

timde ve ihracatta gerçeklefltirdi¤i büyük baflar›lar› özetleyerek, bu baflar›larda en
önemli rolü oynayan Tofafl
bayilerini tebrik etti. 2003’ü

baflar›l› geçiren Tofafl’›n bu
y›l için de iddial› hedefleri oldu¤unu vurgulayan Mustafa
V. Koç, “Tofafl’›n uluslararas›
düzeydeki bu baflar›s›, iç pazarlardaki a¤›rl›¤›n› da art›rmakta ve güçlü bir marka
olarak rakiplerine karfl› avantaj sa¤lamaktad›r” dedi.
Tofafl çal›flanlar› taraf›ndan
haz›rlanan ve Tofafl ile bayiler ve bayiler ile müflterilerin
iliflkisindeki sorunlar› mizahi
bir dille ele alan mini skeçler
ise bayi yöneticilerini bir taraftan e¤lendirirken, öte yandan ö¤leden sonra gerçeklefltirecekleri workshop çal›flmalar› aç›s›ndan yararl› bir kaynak oluflturdu.

Birmot Bayileri Moskova’da

Deutz’dan Sultan’a Onay
Otokar’›n geçti¤imiz y›l pazara sundu¤u Sultan midibüsler Avrupa yollar› için haz›rlan›yor. Sultan, kalite ve dayan›kl›l›¤› ile uluslararas› düzeyde kabul görmüfl motorlar›n üreticisi Deutz’un Almanya tesislerinde gerçeklefltirilen son testlerini baflar› ile tamamlad›. Motor ve yan ekipmanlar›n uygulama kriterleri
ve ses ölçümleri için Almanya’daki Deutz tesislerinde de-

¤iflik testlere tâbi tutulan Sultan, Deutz yetkililerinin be¤enisini kazand›. Araç hakk›nda
detayl› bilgi alan yöneticiler,
böylesine iyi tasarlanm›fl bir
araçta Deutz motoru kullan›lmas›ndan duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler. Deutz
yöneticileri, üstün performans›, yol konforu ve stabilitesi
ile Sultan’›n Avrupa pazar›na
girebilecek düzeyde bir araç
oldu¤unu belirttiler.

Türkiye’nin en büyük yedek
parça ana bayii olan Birmot,
2555 yedek parça bayisi aras›ndan, 2003 y›l›n›n son dört
ay›nda, hedef sat›fl kotas›n›
gerçeklefltiren bayilerinden
oluflan toplam 75 kiflilik bir
grubu Moskova’da a¤›rlad›.
Gezide Moskova’da flehir turu
yap›ld› ve son gün gala yeme¤i düzenlendi. Birmot Yedek
Parça ve Sat›fl Koordinatörü

Memduh Sapmaz geziyle ilgili olarak “Bütün yedek parça bayilerimiz tüm organizasyondan çok memnun kald›lar
ve önümüzdeki sene tekrarlanmas›n› istediler. Çok ilginç
bulduklar› bir fley, sürekli olarak Kremlin’in üzerinde dolaflan ve amaçlar› kalenin kubbelerini pisleten kargalar›
uzaklaflt›rmak olan e¤itilmifl
40 flahin oldu” dedi.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT
DemirDöküm’den Demser Bilgi Kulesi
kenler ve ayarlar ile ilgili bilgiler var. Malzemelerin sökülmesi ve monte edilmesi gibi
bilgiler görsel nitelikteki sunumlar ile desteklendi¤inden
servis teknisyenlerinin tümünün elektronik ortamda e¤itimi daha etkin hale geliyor.
Montaj ve Tesisat› fiartnameleri bölümünde çeflitli tip ›s›tma
ve so¤utma ürünlerinin yer
seçimi, tesisat› ve montaj›na
yönelik bilgiler bulunuyor.

DemirDöküm, sektöründe
en yayg›n servis a¤›na sahip
firma imaj›n› yeni bir projeyle
destekliyor. DemirDöküm,
yeni projesi Demser ile hem
müflteri memnuniyeti hem de
zaman tasarrufu konusunda
maksimum fayda sunuyor.
Demser’in Servis E¤itim Bültenleri bölümünde ürünlerin
teknik özellikleri, ifllevleri, tesisat ba¤lant›lar›, ilk devreye
alma s›ras›nda yap›lmas› gere-

DemirDöküm’den Konya’ya “Merhaba”
Ülkemizde do¤al gaz›n yayg›nlaflt›r›lmas› projesi kapsam›nda 2004 y›l›nda çok say›da ilin do¤al gaz kullan›m›na
geçmesi bekleniyor. Bu illerin bafl›nda gelen Konya’da
at›l›mlar›n› sürdüren DemirDöküm, yeni showroom’unun aç›l›fl›n› 16 Mart 2004 tarihinde gerçeklefltirdi.
Aç›l›fl kurdelesini kesen DemirDöküm Genel Müdürü

Melih Bat›l›, yapt›¤› konuflmada Konya’da do¤al gaz›n
bir y›l gibi k›sa bir sürede
hava kirlili¤inin yo¤un oldu¤u bölgelerden bafllayarak
yayg›nlaflmas›n›n beklendi¤ini söyledi. DemirDöküm
106 metrekarelik showroom’u, 100 metrekarelik e¤itim salonu, irtibat bürosu ve
sürekli görev yapacak mühendisleri ile Konya’da do-

¤al gaz kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› sürecinde tüketiciye
daha yak›n olmay›, beklenti

ve ihtiyaçlar›na uygun ürün
ve hizmet sunabilmeyi hedefliyor.

‹zocam 4. Uluslararas› Bayi Toplant›s›
M›s›r’da Yap›ld›

‹zocam 4. Uluslararas› Bayi
Toplant›s› Kahire’de düzenlendi. Conrad Cairo Otel’de
gerçekleflen toplant›ya Türkiye’den ve yurtd›fl›ndan ‹zocam bayileri ve eflleri kat›ld›.
Tarihi ve turistik özellikleriyle

mistik bir flehir olan M›s›r’da
‹zocam bayileri ve eflleri üç
gün boyunca yo¤un bir program geçirdiler. Dünyan›n yedi
harikas›ndan biri olan Piramitleri gezen ve M›s›r’›n en
önemli simgelerinden birisi

olan Nil’de gezinti yapan ‹zocam bayileri, Citadel, Giza ve
Sakkara bölgeleri, Khan ElHalili Çarfl›s›, dünyan›n en büyük müzelerinden birisi olan
M›s›r Medeniyetler Müzesi,
Muhammed Ali (Kavalal›
Mehmet Ali Pafla) Camii, Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri, Basamakl› Piramit
ve Kral 2. Ramses’in sfenksini
görme imkân› buldular.
Organizasyonun son günü;
Türkiye’de, dünyada ve sektördeki son geliflmeler ile ‹zocam’›n 2004 y›l› planlar›n›n

bayilerle paylafl›laca¤› toplant›ya ayr›ld›. 23 fiubat Pazartesi
günü ‹zocam’›n kurucusu
merhum Vehbi Koç’un an›s›na sayg› duruflu ile bafllayan
toplant›, Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu
Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu,
‹zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut, eski Devlet Bakan›
Y›lmaz Karakoyunlu ve Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s› Fatih Öktem’in konuflmalar›n›n ard›ndan bayilerin görüfllerini dile getirdi¤i
forum bölümüyle son buldu.

F‹NANS
Arçelik, En Çok Çal›fl›lmak
‹stenen Firma Seçildi
Kariyer.net üyesi adaylar,
en çok çal›flmak istedikleri
firmalar› seçti. Aral›k-Ocak
aylar›nda 38 bin 268 aday›n
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
“En Çok Tercih Edilen Firmalar” anketinde Arçelik,
31.007 aday›n oyunu alarak
birinci seçildi. Bir firman›n
imaj›n›n, d›flar›ya yans›tt›¤›
kurum kültürünün ne kadar
olumlu oldu¤una ancak o firmaya d›flar›dan bakanlar›n

karar verebilece¤i düflüncesinden hareketle yap›lan anket, sitenin ifl arayanlara yönelik bölümünde gerçeklefltirildi. Kariyer.net kullan›c›lar›
karfl›lar›na ç›kan listede en
çok çal›flmak istedikleri firmalar› iflaretledi. Ayr›ca adaylara genel ve sektörlere göre
seçim yapma imkân› da sunularak, hem genel hem de
sektörlere göre tercihleri belirlendi.

sektšrel

Hizmet Kalitesi
En ‹yi Ça¤r› Merkezi

Procon GFK araflt›rma firmas›n›n yapm›fl oldu¤u gizli müflteri araflt›rmas›na göre Koçbank Ça¤r› Merkezi 2003 y›l›nda “Hizmet Kalitesi En ‹yi Ça¤r› Merkezi”
seçildi. Koçbank Ça¤r› Merkezi Ekim-Aral›k 2003 döneminde, %84,3 toplam ba-

flar› yüzdesi elde ederek
tüm ça¤r› merkezleri içinde
en yüksek baflar› puan›
alan ça¤r› merkezi oldu.
Pek çok kriter do¤rultusunda Koçbank Ça¤r› Merkezi,
2003 y›l›nda “Hizmet Kalitesi En ‹yi Ça¤r› Merkezi”
seçildi.

TÜKET‹M VE TUR‹ZM
Bahar› Koçtafl’la Karfl›lay›n
‹nsanlar›n evlerini güzellefltirerek yaflam standartlar›n›
yükseltmeleri için fikirler ve
çözümler yaratan Koçtafl,
yaz mevsiminin habercisi
olan bahçe mobilyalar› ve
aksesuarlar›n› evinize getiriyor. Koçtafl’›n yurtd›fl›ndan ithal etti¤i
d›fl hava koflullar›nda dayan›kl›l›¤›n› ve görüntüsünü kaybetmeyen tropikal a¤açlardan
yap›lm›fl ahflap bahçe mobilyalar›n›n hepsi FSC (Forest
Stewardship Council) sertifikas›na sahip ürünler. FSC ormanlar›n yok olmas›n› önlemek, ormanlardaki do¤al yaflam› koruyarak devaml›l›¤›n›
sa¤lamak için kurulmufl bir
konsey.
Bahçe mobilyalar›n› Koçtafl’›n ‹stanbul Kartal, ‹zmir Bornova ve Balçova,

Antalya ve Bodrum ma¤azalar›ndan sat›n alabilece¤iniz gibi 0216 488
80 00 telefonla Si-

parifl Hatt›’n› arayarak
ya da internetten siparifl
edebilir ve en geç üç
gün içerisinde kap›n›zda teslim alabilirsiniz.

40. Y›l
Kutlamas›
Talya’da
12 y›ld›r her yaz tatilinde
Talya Oteli’ne gelen ‹ngiliz
çift David ve Linda Tilby,
40. evlilik y›ldönümlerini
Talya Oteli’nde kutlad›lar.
Tatillerinde y›lda bir kez
mutlaka Talya Oteli’ni tercih eden çift, Antalya’daki
evlerinin Talya Oteli oldu¤unu söylediler. 21 Mart
günü Talya Oteli Teras Restoran’da kendileri için haz›rlanm›fl özel 40. evlilik y›ldönümü kutlama yemeklerini aileleri ile yiyen çift, bir
haftal›k tatillerini de otelin
davetlisi olarak geçirdiler.

E⁄‹T‹M
Koç Üniversitesi, Hollanda’da AB

Sempozyumuna Öncülük Ediyor
2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda Avrupa Konseyi Baflkanl›¤› yapan, ikinci yar›s›nda da Avrupa Birli¤i Baflkanl›¤› yapacak
olan Hollanda’n›n önemli
üniversitelerinden Maastricht
School of Management ve
Koç Üniversitesi; Avrupa Komisyonu sponsorlu¤unda,
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
üyeli¤i ve bu üyeli¤in Avrupa’n›n gelece¤i üzerindeki etkilerini tart›flmak üzere 4-5
Nisan tarihlerinde Maastricht
School of Management’ta bir
sempozyum düzenledi. Türkiye, Hollanda, Belçika ve

Almanya’dan konu üzerinde
uzmanlaflm›fl profesyonellerin kat›laca¤› ve Türkiye’nin
jeopolitik, sosyo-ekonomik,
dini ve kültürel konular› ile
bu konularda Avrupa’n›n önyarg›lar›n›n tart›fl›laca¤› sempozyuma Türkiye D›fliflleri
Bakan› Abdullah Gül ve
Hollanda D›fliflleri Bakan›
B.R. Bot, Hollanda Ekonomi
Bakan› L.J. Brinkhorst, Avrupa Komisyonu Üyesi C.
Patten ve Türkiye Diyanet
‹fllerinden Sorumlu Devlet
Bakan› Prof. Mehmet Ayd›n
kat›ld›.

Maastricht’te yap›lan sempozyumda Koç Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar ve Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Fuat Keyman eflorganizatör oldular. Sempozyumdan sonra, Maastricht School of Management
ve Koç Üniversitesi taraf›ndan, amac› Türk ve Avrupa
Birli¤i üyesi ülkelerden gelen yöneticilere Avrupa Birli¤i politikalar›, uluslararas› ifl
idaresi ve politik idare gibi
konularda e¤itim vermek
olan bir merkez kurulacak.

Can K›raç’tan Kolajlar ve An›lar
1995 y›l›nda yazd›¤› “An›lar›mla Patronum Vehbi Koç” isimli kitab› 50 bin satan Can
K›raç, yeni iki kitab› “An›lar Olaylar” ve “Kolajl› Tafllamalar” ile yeniden gündemde

K

Koç Holding’in eski yöneticisi Can K›raç, 41 y›ll›k çal›flma hayat›n›n ard›ndan
flimdi de yazarl›¤›n tad›n› ç›kar›yor. ‹lk kitab› “An›lar›mla Patronum Vehbi
Koç”u 1995 y›l›nda ç›karan K›raç, iki yeni
kitapla karfl›m›zda: An›lar›n› ve birikimlerini aktard›¤› “An›lar Olaylar” ile siyaset, ifl
ve sanat dünyas›n›n ünlü isimlerini fotomontajla bir araya getirdi¤i “Kolajl› Tafllamalar”. K›raç kitaplar›n› Divan Oteli’nde düzenledi¤i bir bas›n toplant›s›yla tan›tt›; heyecanl› ve her zamanki gibi espriliydi: “‹nsanlar belli bir yafla geldikten sonra unutulmamak ve toplumda iz b›rakmak istiyor. Y›llar
sonra insanlar bu siyah beyaz yaz›lar› gördüklerinde beni hat›rlas›nlar diye bu kitaplar› yaz›yorum.”

“An›lar Olaylar”
‹lk kitab› “An›lar›mla Patronum Vehbi
Koç” yaklafl›k 50 bin satan Can K›raç,
“An›lar Olaylar”da birikimlerini, tecrübelerini ve an›lar›n› aktar›yor. Kitapla il-

gili olarak Do¤an H›zlan Hürriyet gazetesindeki köflesinde flunlar› aktard›: “An›lar Olaylar, birkaç aç›dan önem tafl›yor. Koç gibi bir kurumun bafl›nda
bulunmufl birinin mesleki deneyimleri, onlardan ç›kard›¤› dersler. Bunlar› böyle yapt›m, öyle yapt›m
diye kendine yontarak, balland›ra balland›ra kiflisel övgüye dönüfltürmüyor.”
“Kolajl› Tafllamalar” ise hiciv yüklü bir çal›flma. Kitap; Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Ali Babacan, Kemal Unak›tan, Rahmi Koç, Sak›p
Sabanc›, Cem Boyner, Hülya Avflar ve Mehmet Ali Erbil’in de aralar›nda bulundu¤u birçok ünlünün fotomontajlanm›fl resimlerinden
olufluyor. Kitab› üç yafl›ndaki torunu Yasemin’e
arma¤an eden K›raç, “15 y›l sonra Yasemin’in bu
kitaba bak›p flu anda çevremizden olan insanlar›
görmesini istedim” diye konufltu. Kitab›n kapa¤›na Salih Memecan’›n düfltü¤ü not, kitaba bir mizahç›n›n penceresinden bak›yor: “Bu kitaptaki fotomontajlara bakmak herkesi e¤lendirecek, düflündürecek; ama eminim iflin keyfini ve Can K›raç’›n
fotomontajlarla elde etti¤i iletiflim gücünü fark eden
yarat›c› birkaç›na da ilham kayna¤› olacak.”

“Puronun ve
Salsa’n›n
Anavatan›”nda
i l e t i fl i m

Amerika k›tas›n›n en farkl› ve özel ülkelerinden biri kuflkusuz Küba.
K›sa bir süre önce bir grupla Küba’y› ziyaret eden Koç Holding
fieref Baflkan› Rahmi M. Koç bu ülkede birkaç gün geçirdi ve Devlet
Baflkan› Fidel Castro ile görüfltü
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Küba denince akla ilk olarak ne geliyor?
Benzersiz müzi¤i mi? Eflsiz do¤as› m›?
Yoksa y›llard›r pek çok belgesele, filme
ya da kitaba konu olmufl politikas› m›?
Sadece Fidel Castro mu, yoksa? Tüm
dünyada sat›lan ve be¤enilen, bir tutku
haline gelen purolar› m›? Kuflkusuz Küba bunlar›n hepsi. 110 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle, 11 milyon insana
ev sahipli¤i yapan Küba, Kristof Kolomb’un günlü¤ünden dökülen sat›rlarla
“Bir insan gözünün görebilece¤i en güzel yer”. Florida’dan sadece 180 kilometre uzakta olan bu ülke, dünyadaki son
dört sosyalist devletten biri.
K›sa bir süre önce Koç Holding fieref
Baflkan› Rahmi M. Koç da ifladamlar›
ve tan›nm›fl simalardan oluflan bir heyetle birlikte Küba’ya gidenler aras›ndayd›. Rahmi M. Koç, Küba’da geçirdi¤i süre boyunca kimi ticari temaslarda
bulunman›n yan› s›ra Amerika’n›n en
güzel ve farkl› kentlerinden biri olan
baflkent Havana’y› gezme olana¤› da
buldu.
Olympia Havayollar›’na ait dört
Koç Holding fieref
Geliflen Bir Ülke
Baflkan› Rahmi M.
motorlu dev Airbus’la 14 saatlik
Küba uzun y›llar ABD
Koç, Küba Devlet
kesintisiz bir yolculuktan sonra
ambargosunda yaflad›¤›
Baflkan› Fidel Castro
Havana’ya ulaflan kafile, uçaktan
için büyük ekonomik
ile Havana’daki
iner inmez Devlet Baflkan› Fidel
zorluklara gö¤üs germifl
Baflkanl›k Saray›’nda
Castro’nun konu¤u olarak Baflbir ülke. Ancak ülkede
görüfltü.
kanl›k Saray›’na gitti. Sovyet miözellikle son y›llarda
marisinden izler tafl›yan bu muhteflem
önemli ekonomik at›l›mlar var. Rahmi M.
saray, ayn› zamanda Havana’n›n en
Koç da gezisi s›ras›nda bu ülkeye yat›r›m
önemli yap›lar›ndan biri.
olanaklar›n› araflt›rd›. Rahmi M. Koç’un

verdi¤i bilgilere göre Kübal›lar›n ilgisi
daha çok otel ve turizm yat›r›mlar› üzerine. Rahmi M. Koç, Küba hükümetine
marina iflletmecili¤inden Ramstore’a dek
pek çok farkl› alanda teklif götürdü. Asl›nda Küba pek çok alanda yat›r›ma aç›k
bir ülke. Otomotivde ciddi yat›r›m ihtiyac› var. Havana sokaklar›, ömürlerini tamamlam›fl da olsa bir dönem bütün dünyada Amerikan rüyas›n› temsil eden dev

Küba Deyince...
Havana Eski fiehir
(Habana Vieja)
1982’de UNESCO’nun dünya
kültürel miras›na katt›¤› yer,
Latin Amerika’daki büyük kolonyal
döneme ait merkez.

burada kendimizi bir Rolls Royce’un içinde hissettik. Otomobilin kap›s›n›n aç›ld›¤› her yerde krallar gibi karfl›land›k. Bunda Rahmi Bey’in etkileyici karizmas›n›n
ve fl›kl›¤›n›n da çok büyük etkisi vard›
flüphesiz.”

Köfle Bucak Havana

L‹DER “MAXIMO” FIDEL
Büyük hatip, politikac›, devrimci, Kübal›lar›n “Lider Maximo”su yani büyük
lideri Fidel, bugün 78 yafl›nda ama hâlâ dimdik ayakta. Tipik bir aslan burcu olan Fidel, do¤u Küba’da ‹spanyol
bir göçmenin o¤lu olarak do¤mufl,
Cizvit papazlar›ndan gördü¤ü e¤itimden sonra da hukuk diplomas› alm›flt›. Sürgünde oldu¤u Meksika’dan, arkadafl› Arjantinli Che Guevara ve di¤er isyanc›larla dönüp, 1956’da Batista rejimine karfl› savafl bafllatt›. Zafer
1959’da geldi ve Fidel 16 fiubat’ta baflbakan seçildi. ‹lk ifli ›rk ayr›m›na son
vermek, kiralarda ve elektrikte indirim
yapmak ve bütün topraklara devlet
ad›na el koymak oldu. Ard›ndan da

mutlak “El Maximo” iktidar›. ‘80’lere
kadar kiliseler bombofl kalm›fl; Pazar
ayini ve vaftiz iflten at›lma sebebi olmufltu. Rusya’da sosyalizmin çökmesi
ve Küba’n›n en önemli deste¤ini yitirmesinin ard›ndan y›llar›n kurdu Fidel
Castro hemen dini liderlerle diyalo¤a
girmifl, 1998’de Papa gelip binlerce kifliyle ayin yapm›flt›.

1777’de bitirilen ve Aziz
Cristobal’e yani Kolomb’a adanan
katedral, Amerika k›tas›ndaki en
güzel dini binalardan biri.

Capitolio
Washington’daki
Capitol’un bir
kopyas› olan bu
eski parlamento
binas›, bugün
Bilim Teknoloji
ve Çevre
Bakanl›¤› olarak
kullan›l›yor.

i l e t i fl i m

cüsseli 1950-1960 model otomobillerle
dolu. Yak›n bir gelecekte Fiat Doblò, Fiat Albea ya da Ford Transit Connect gibi
Koç Toplulu¤u markalar›n› Havana sokaklar›nda görmek kimseyi flafl›rtmas›n.
Rahmi M. Koç, Havana’y›, Küba’da kald›¤› sürece kendisine tahsis edilen özel bir
araç ile gezdi. Seyahatte Rahmi M.
Koç’un yan›nda olan Posta gazetesi muhabiri Hakan Çelik, yolculu¤u okurlar›na flöyle aktar›yor: “Rahmi Bey’e burada
makam otomobili olarak özel bir otomobil tahsis edilmifl. Havana koflullar›na göre son derece lüks bir araç oldu¤u için

Bundan befl y›l önce Küba’ya bir kez daha gelen Rahmi M. Koç, o zaman daha
az yo¤un bir programa kat›ld›¤› için denize girme imkân› da bulmufl. Ancak
karfl›lar›nda barakudalar› görünce deniz
sefas›n›n k›sa sürede sona erdi¤ini anlat›yor gülerek. Bu seferki seyahatte ise
Havana flehrini gezen Rahmi M. Koç, pazarda al›flverifl yapma, halkla yak›ndan
tan›flma ve konuflma olana¤› da buldu.
Rahmi M. Koç’un en fazla be¤endi¤i yerlerin bafl›nda ise aç›k hava müzesi geldi.
Özellikle müzede sergilenen uçaklar ve
di¤er tafl›t araçlar› Rahmi M. Koç’un oldukça ilgisini çekti.

Katedral Meydan›

Devrim Müzesi
Eski baflkanl›k rezidans› olan
müze binas› 1920’de aç›lm›fl ve
1959 devrimine kadar 22
baflkan taraf›ndan kullan›lm›fl.
Binay› New York’tan Tiffany dekore etmifl.

Varadero
Havana’ya yaklafl›k iki saat
mesafedeki sayfiye yeri Hicacos
yar›madas›nda yer al›yor. Palmiye
ve begonviller aras›nda otel,
restoran, tatil köyü, bar ve disko
dolu. Varadero dalmak için de
ideal; mercanlar muhteflem ve
su ›s›s› hiçbir zaman 18
derecenin alt›na inmiyor.
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Hedef

Avrupa!

i l e t i fl i m

Avrupa’n›n önemli ekonomi yay›nlar›ndan biri olan “Le nouvel Economiste”,
5 Mart’ta yay›nlanan say›s›nda befl sayfas›n› Türkiye’ye ay›rd›. Greg Coonen
taraf›ndan haz›rlanan haberin ana ekseninde yer alan firmalar›n bafl›nda ise
Koç Holding yer al›yordu

M

Merkezi Paris’te bulunan ve Avrupa’n›n
en prestijli ekonomi yay›nlar›ndan biri
olan “Le nouvel Economiste”in Türkiye ile ilgili yaz›s› flu sat›rlarla bafll›yor:
“Brüksel, Aral›k ay›nda Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lmas› hakk›nda durum belirleyecek: Yaflas›n Noel!”
“Önümüzdeki Noel’de hangi hediyeyi
almay› arzulard›k diye daha flimdiden
düflünmek için vakit erken, fakat Türkiye seçimini yapm›fl bile: Brüksel’den hediye olarak Avrupa Birli¤i’ne giriflinin
kap›s›n› açacak resmi görüflmelerin bafllat›lmas›n› bekliyor. Evet, önümüzdeki
Aral›k ay›nda bir karar verilecek. ‹ddialar flimdilik iyi ve Türkiye flu anda kazanan taraf olarak görülüyor. Alman
flansölyesinin geçenlerdeki Ankara ziyareti bu izlenimi biraz daha kuvvetlendirdi. Gerhard Schröder Türkiye’nin lehinde konufltu.”

“Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an da
bu lehte tak›n›lan tutumun Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki iliflkilerin kritik
bir an›na rast geldi¤inin alt›n› çizdi. ‘‹flte
k›rk senedir Avrupal›lar ve Türkler gittikçe daha ba¤lay›c› anlaflmalar imzalayarak görüflmeleri derinlefltiriyorlar.
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fiimdi ise atlayaca¤›m›z ilave bir etap
var. Karar›n al›nabilmesi için bize tevdi
edilen görevlerin listesi her gün azal›yor. Yapt›¤›m›z politik ve ekonomik tercihlerin fleffafl›¤› sayesinde güven tesis
oluyor. Geriye dönüfl imkân› yok: Giriflilen reformlar süreç içinde yerlerini al›yorlar’.”

Türk Patronlar› ‹çin
Paris Kendi Evleri Gibi
Özellikle Türkiye ve Fransa aras›ndaki
ekonomik iliflkileri ön plana ç›karan yaz›, son dönemde iki ülke aras›ndaki
ekonomik iliflkileri de mercek alt›na yat›r›yor. ‹ki ülke aras›ndaki iliflkiyi; “Türkiye Cumhuriyeti Seine nehri k›y›lar›na
ulaflm›fl durumda. Osmanl› ‹mparatorlu¤u Tuna nehrini ancak geçebilmiflti” sat›rlar›yla aktaran haber flöyle devam edi-

yor: “Fark sadece burada kalm›yor: askeri zaferleri ekonomik yay›lma takip
ediyor. 9 Mart’ta, Frans›z ve Türk ekonomi bakanlar› Francis Mer ve Ali Babacan’›n huzurlar›nda (Frans›z MEDEF’in karfl›l›¤› olan Türk Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i) TÜS‹AD’›n d›fl ülkelerdeki dördüncü anteni Frans›z baflken-

tinde aç›lacak. Bu giriflim, Küçük Asya’n›n yani Anadolu’nun kurumlar›ndaki s›hhat alametini yans›t›yor. Türkiye
2001’de geçirdi¤i ciddi krizin devam›nda, IMF Türk Hükümeti’nin iyileflme politikas›n› 16 milyar dolarl›k bir kredi ile
destekledi. 2002 de %7,8’e eriflen PNB
büyümesi geçen sene yine %6’y› geçmifl
olup 2004’te de enflasyon h›z›n›n indi¤i
bir zeminde olmas›na ra¤men %5’lerin
biraz üzerinde bekleniyor.”

Hep Daha ‹leriye
Yaz›n›n büyük bir bölümü, Koç Holding’in yat›r›mlar›na ayr›lm›fl. “Küreselleflme tüketiciler aç›s›ndan birçok sürpriz bar›nd›r›yor” diye bafllayan bölüm
flöyle devam ediyor: “Mesela McDonald’s firmas›n›n hamburger severlere

cömertçe da¤›tt›¤› ufak ketçap paketçiklerinin Türkiye’de imal edildi¤ini biliyor
muydunuz? Veyahut sevdi¤iniz yüzlerce
Carrefour mamulünün ‹stanbul civarlar›nda haz›rland›¤›n›? S›n›r tan›maz kapitalizmin bu iki hikâyesinin arkas›nda asl›nda Türkiye’nin uluslararas› iki büyük
flirketi var: Koç ve Sabanc›. Birincisi
1963’te kurulmufl olup ekonominin bü-

ci konumuna gelmektir.”
“Geçen sene 4.868 milyar Dolar’a ulaflan uluslararas› ifl rakamlar›m›z, toplam ifl rakamlar›n›n %30’unu temsil
ediyor ve biz bu pay› %50 civar›na tafl›mak istiyoruz. Hedefimiz zaten
2003 ile 2008 aras›nda gelirlerimizde
ortalama %14 bir art›fl sa¤lamakt›r.
Ortado¤u ve Kuzey Afrika pazarlar›
bizi cezbetmek konusunda formaliteleri yeteri kadar kolaylaflt›r›c› de¤iller; fakat bunun aksine, eski Sovyet ve Do¤u Avrupa ülkeleri mükemmel f›rsatlar sunuyorlar. Oralarda nereye yerleflmifl isek sektörde birinci veya ikinci aktör oldu¤umuzu ö¤reniyoruz. Koç Grubu
olarak büyüme plan›m›z› Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girmesi
üzerine kurduk. Sat›n alma gücü
400 milyar Dolar paritesinde bir
PIB ile, zaten flimdiden Avrupa
k›tas›n›n yedinci büyük ekonomisiyiz. Brüksel Türkiye’nin bu
belirgin a¤›rl›¤›n› hesaba katacak ve ümit ederim ki AB bu f›rsat› kaç›rmayacakt›r ve biz de 2004 Aral›¤›nda bir tarih alaca¤›z. Türkiye bunu hak ediyor.”

i l e t i fl i m

tün sektörlerinde yer almaktad›r. Ayn› flemsiye alt›nda 100 kadar flirketi bar›nd›ran Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›, ‘her Türk ailesinin
evinde bir veya daha fazla
Koç ürünü vard›r. Tüketiciye
yak›n olmak bizim kurumumuzun stratejik hedefi olmufltur.’ diye izah ediyor; ‘‹smimiz
en önemli de¤erlerimizden biridir. On binlerce çal›flan›m›z için
oldu¤u gibi müflterilerimiz veya
tedarikçilerimiz aç›s›ndan da kalite ve saydaml›kla ve sorumluluk duygusuyla eflanlaml›d›r bu
isim. Her üç ayda bir sonuçlar›m›z› internette yay›nlar›z ve bizim
dokümanlar›m›z uluslararas› muhasebe normlar›na tamamen uyarlar. Bu da yabanc› ortaklar›m›zla
aram›zda güven iliflkisini kurmaya
ve ülkemizin imaj›n› gelifltirmeye
yard›m eder’ diye üzerine bas›yor
Bülend Özayd›nl›.
“Türkiye’nin flöhretinin genifl bir ölçüde Koç’un flöhretine ba¤l› oldu¤unu gösteren rakamlar ortada:
‘1996 ile 2003 aras›nda Türkiye’den yap›lan toplam ihracattaki
grubumuzun pay› %3,7’den %7,9’a ç›km›flt›r. Bu geliflme de
gösteriyor ki biz 1997’de Avrupa Birli¤i ile imzalanan Gümrük
Birli¤i anlaflmas›n›n yaratt›¤› yeni flartlara ayak uydurmufl durumday›z. Rekabetin artmas› ve örne¤in baflta otomobil sektöründe ithalat›n s›çramas› gerçe¤ine ra¤men hem Koç Toplulu¤u hem de Türk ekonomisinin tamam› yine de iyi tepki verdi.
Biz de yap›m standartlar›n› armonize ettik ve yar›flabilirlik özelli¤imizi gelifltirerek Avrupa pazar›n› fethe/yola ç›kt›k. Türkiye
1996’da 23 milyar Dolar de¤erinde ihracat yap›yordu: geçen sene sat›fllar 47 milyar rakam›na ulaflt›. Koç bu yükseliflin bafll›ca
motorlar›ndan biri olmufltur: Biz elektrikli ev aletleri ile herkese hitap edecek elektronik eflya gibi dayan›kl› tüketim mallar›n›; yedek parçalar› ve otomobilleri bütün Avrupa k›tas›na satmaktay›z’ diye izah ediyor Bülend Özayd›nl›.”

“Türkiye AB’yi Hak Ediyor”
Koç Toplulu¤u’nun yurtd›fl›ndaki yat›r›mlar›na da yer verilen
yaz›, Toplulu¤un bu konudaki ilk ad›mlar› olarak Arçelik’in sat›n ald›¤› Arctic, Blomberg, Leisure ve Elektra Bregenz markalar›n› gösteriyor. K›sa bir süre önce sat›n al›nan Grundig’i ise
bu konuda at›lan çok önemli bir ad›m olarak de¤erlendiren “Le
nouvel Economiste”, yaz›ya Bülend Özayd›nl›’n›n flu sözleri ile
devam ediyor: “Grundig ile sapasa¤lam bir isme sahip olduk ve
bu isim ürünleri daha iyi bir art› de¤erle satmam›z› sa¤layacakt›r. Elektrikli ev aletleri ve elektronik ile ilgili faaliyet alan›m›z
Avrupa’da yedinci s›rada yer al›yor ve biz üretimimizin yar›s›ndan fazlas›n› ihraç eder durumday›z. fiimdiden k›tan›n üçüncü
s›radaki televizyon üreticisiyiz ve hedefimiz 2008’e kadar birin-
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Koçweb Portali Yenilendi

i l e t i fl i m

Her gün yaklafl›k 5 bin Koç Toplulu¤u çal›flan›n›n “t›klad›¤›” Kocweb.com intranet
portali yenilendi. Portal, 15 Nisan’dan itibaren yeni çehresiyle kullan›mda olacak
2001 y›l›nda hizmete giren Kocweb.com
intranet portal› bafltan bafla yenilendi.
Koç Toplulu¤u’na bilgi tedarik eden ve
bilginin paylafl›ld›¤› bu portal, tüm Koç
Toplulu¤u çal›flanlar› taraf›ndan kullan›l›yor. Yenilenen portalin sadece
görünüflünün de¤il, içeri¤inin ve fonksiyonlar›n›n
de yenilendi¤ini söyleyen
Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörü Alper Gö¤üfl flunlar› söyledi:
“Tüm flirketlere aç›k bir
bilgi portali olan Kocweb.com, yenilenen haliyle
çok daha kullan›fll› oldu.

yapabilecekler. Bunun yan› s›ra kullan›c›lar, web pencereleri (web part) arac›l›¤›yla portali kiflisellefltirme olana¤›na da

Kiflisellefltirilebilen Bir Portal

kavuflacaklar. Kullan›c›lar dilerlerse portalin bir baflka özelli¤i sayesinde, her türlü yenilik ve bilgi güncellemesinde uyar›lacaklar.”

Bundan böyle Koç Holding’teki her bölüm, Toplulukla paylaflmak istedikleri
tüm bilgilerin güncellemelerini kendileri

Kocweb.com portalinde yer alan bir di¤er özellik de “görüntülü mesaj” bölümü. Bu bölüm bundan böyle portalin
sa¤ üst köflesinde yer alacak.
Yenilenen portalin aç›l›fl mesaj›,
Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl› taraf›ndan verilecek.
Portalde yer alan e-forum da yenilendi. Daha önce pek çok farkl› bafll›¤›n yer ald›¤› e-forum’da
bundan böyle üç bafll›k olacak:
Yeni fikirler, kiral›k/sat›l›k ve
sohbet. Portalde yer alan
“Ödüllü Proje Yar›flmas›” da
portalin yenilenen çehresiyle
birlikte devam ediyor.
Not: “Ödüllü Proje Yar›flmas›”nda
Topluluk çal›flanlar›n›n kendi kurulufllar›na iliflkin çal›flmalar› de¤il, di¤er firmalar için haz›rlayabilecekleri hayata geçirilmemifl, orijinal, yenilikçi projeleri kabul ediliyor.

Koç-Yönder, Yeni Yöneticilerini Seçti

K

Koç-Yönder’in 8. Ola¤an Genel Kurulu
Toplant›s› 23 fiubat’ta yap›ld›. Toplant›da, Koç-Yönder Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için yap›lan seçimlerle
görev da¤›l›mlar› gerçeklefltirildi. Yönetim Kurulu’nda Tunç Ulu¤ (Baflkan),
Y›lmaz Çinetçi (‹kinci Baflkan), Mesut
Ilg›m (Genel Sekreter), Bilge Sezin
(Sayman), Sunuk Pasiner, Ural Belgin, Mehmet Ali Berkman, Mete Nakibo¤lu ve Uran Tiryakio¤lu; Denetleme Kurulu’nda ise Ali Yetenek, Abbas
Yüksel ve Behçet Ergene göreve getirildi. Di¤er yandan Koç-Yönder, genel
kurulda tüzü¤ünü de¤ifltirip Topluluk
flirketlerinin üyeli¤ini de kapsayarak yeni bir kimlik kazand› ve ad›n› da “Koç
Toplulu¤u Yöneticileri Derne¤i” olarak
de¤ifltirdi.
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Genel kurul toplant›s›nda al›nan kararlar
çerçevesinde, üyelerin bilgi birikimi ve
tecrübelerinin, baflta Koç Toplulu¤u flirketleri olmak üzere Türk ifl çevresi genelinde, KOB‹’lere ve ihtiyaç duyan di¤er kurulufllara ve onlar›n genç yöneticilerine aktar›lmas› ve bu sayede ifl dünyas›nda ve toplumda “Koç Toplulu¤u’nun prensip ve felsefelerinin” yayg›nlaflt›r›lmas› amaçland›. Koç-Yönder bu
konuyla ilgili çal›flmalar›n› KOSGEB‹MES Küçük ‹flletmeler Gelifltirme Merkezi ile sürdürerek, KOB‹’lerin e¤itim ve
rehabilitasyon programlar›na aktif destek vermeyi ve üniversite yönetimleriyle
yap›lacak ortak bir çal›flmayla da ifl dünyas› ile ilgili birçok konuda seminer düzenlemeyi amaç ediniyor. Bununla beraber, dernek üyelerinin Koç Toplulu-

¤u’ndan emekli olduktan sonraki yaflamlar›nda, ifl dünyas›n›n genç soluklar›n›n yaflam biçimlerine uygun “sosyal
ve kültürel faaliyetler” düzenleyerek beraberlik ve dayan›flmay› devam ettirmeleri ve baflar›lar›n sürekli k›l›nmas›na
katk›da bulunmalar› hedefleniyor.

Geçmiflten Gelece¤e Köprü
Koç Holding ve Koç-Yönder fieref Baflkan› Rahmi M. Koç yapt›¤› konuflmada, her f›rsatta derne¤in varl›¤›n› ve
misyonunu önemsedi¤ini ve destekledi¤ini ifade ederken, Koç-Yönder ‹kinci Baflkan› Y›lmaz Çinetçi de, ayn› tutumun Koç Ailesi ve Koç Holding üst düzey yöneticilerince de benimsenmifl olmas›n› hissetmenin daha gurur verici
bir durum oldu¤unu belirtti.

“Bambaflka Bir

Koç Müflterisi”
Koç Toplulu¤u firmalar›n›n kuflkusuz en de¤erli varl›klar› müflterileri.
Bir süre önce hayata geçirilen “Koç Müflterisi Projesi” de iflte bu
“en de¤erli varl›¤›n” Toplulu¤a olan ba¤l›l›¤›n› art›rmay› hedefliyor

T

• Ba¤l›l›¤› art›r›lan Koç Toplulu¤u müflterilerinin Toplulu¤un en de¤erli varl›¤›
haline dönüfltürülmesi,
• Böylece Koç Toplulu¤u’nun rekabet
gücünün artmas›.
Konuflman›n ard›ndan, Tan› Pazarlama
ve ‹leflitim Hizmetleri’nin Genel Müdürü
Tu¤rul Fad›ll›o¤lu, Tan›’n›n projedeki
rolünden bahsetti. Tan› ile birlikte projenin yönetilmesinde iflbirli¤i yapan
Peppers&Rogers Group’un haz›rlad›¤›
sunumu, Tan›’dan Tunç Özcan ve Peppers & Rogers Group’tan Orkun O¤uz

birlikte sundular. Projenin ilk hedefi, flirketlerin gerekli altyap› çal›flmalar›n› tamamlay›p pilot kampanyalarla deneyim
ve ö¤renim kazan›lmas›n› kapsayan iyilefltirilmifl mevcut durumun 2004 ve
2005 y›llar› içinde tamamlanmas›.
fiirketler aras› düzenli kampanyalar›n
ve pazarlama programlar›n›n gelifltirilmesi ve flirketlerin müflteri paylafl›m› ile
ek sat›fl potansiyeli kazan›lmas›n› hedefleyen Koç Kalesi Ufuk Noktas›’na
ise 2005 ve 2006 y›llar›nda ulafl›lmas›
öngörülüyor.

i l e t i fl i m

“Tüketiciye en yak›n topluluk” olma hedefi do¤rultusunda yürütülen “Koç Müflterisi Projesi”nin aç›l›fl toplant›s› Koç
Holding’de yap›ld›. Projenin ilk faz›na
dahil olan Arçelik, Aygaz, Ford-Otosan, Koç Allianz, Koçbank, Migros,
Opet, Tofafl ve önümüzdeki dönemde
dahil olmay› planlayan Birmot, DemirDöküm ile Proje Koordinasyon rolü
üstlenen Tan› ve dan›flman flirket Peppers & Rogers Group’tan genifl bir kat›l›mla gerçeklefltiren toplant› son derece verimli geçti.
Projeye sponsor olan Koç Bilgi Grubu’nun Baflkan› Ali Y. Koç, konuflmas›nda projenin Koç Toplulu¤u’na beklenen katk›s›n› dört bafll›k alt›nda toplad›:
• De¤erli ve yüksek potansiyele sahip
müflterilerin belirlenmesi,
• Bu müflterilerin giderilmemifl ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik yeni ifl f›rsatlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›,

fi i r k e t p r o j e l i d e r l e r i n i n p r o j e i l e i l g i l i g ö r ü fl l e r i :
Ø “Bu proje ile ulufllararas› pazarlarda rekabet
ederek büyümeyi hedefleyen flirketimizde, ürün
ve bayilik konusunda yakalad›¤›m›z mükemmelli¤i müflteri alan›nda gerçeklefltirmek için önemli f›rsat oluflmaktad›r.”
Tunç Berkman-Arçelik
Ø “Türkiye’nin her yerinde günde yaklafl›k 200
bin eve ulaflan bir flirket olarak, müflteri iliflkileri yönetimi ile bu potansiyelden Aygaz ve Koç
Kalesi aç›s›ndan daha etkin flekilde yararlanmay› ve müflterilerimizle iliflkilerimizi daha da sa¤lamlaflt›rmay› amaçl›yoruz.”
Murat Haskan-Aygaz
Ø “Otomotiv sektöründe artan rekabet sonras›nda farkl›laflmak ve müflteri kazan›mlar›n› art›rmak için kitlesel iletiflimin ötesinde müflterilerimize bire bir ulaflmal›y›z. Bunun için çok daha

sa¤l›kl› ve kapsaml› bir müflteri iliflkileri yönetimi altyap›s› oluflturmay› ve bu yap›y› kullanarak
sürekli ve tutarl› iliflkiler kurmay› hedefliyoruz.”
Aykut Özüner-Ford Otosan

Ø

“Bireysel emeklilik pazar›nda büyümemizde
“Koç Müflterisi Projesi”yle sa¤lanacak katk›lar›n önemli rol oynayaca¤›n› düflünmekteyiz.”
Semih Yavuz-Koç Allianz

Ø “Perakende bankac›l›kta kârl› müflterilerle
büyüme stratejimizin önemli bir baca¤›n› da
Koç Toplulu¤u’nun di¤er flirketlerinden gelecek
en de¤erli ve yüksek potansiyelli müflterilerine
dayand›rmay› planl›yoruz.”
Özlem Aydil Kayserilio¤lu-Koçbank
Ø “Bu proje ile yeni potansiyel müflterilere ulaflman›n yan› s›ra, Türkiye’de uygulanan en gelifl-

mifl loyalty programlar›ndan biri olan Migros
Club’a, daha da ivme kazand›rmay› hedefliyoruz.”
Orçun Onat-Migros

Ø “Tüketicinin birinci tercihi olmak için ba¤l›l›k
program› kritik rol oynayacak.”
Timuçin Güler-Opet

Ø “Fiat marka de¤erlerinin müflteri gözünde
daha iyi anlafl›lmas› ve marka imaj›n›n yükseltilmesi için yapt›¤›m›z çal›flmalarda, ürün ve hizmetlerimizle birlikte, marka iletiflimi ve Müflteri ‹liflkileri Prensipleri de büyük önem arz etmektedir. Bu yolda, en önemli aflamalardan bir
tanesi, bu projeyle gerçeklefltirmeyi planlad›¤›m›z kendi müflterimizi daha yak›ndan tan›ma,
anlama ve ihtiyaçlar›na daha do¤ru ve h›zl› cevap verebilme çal›flmalar› olacakt›r.”
Altan Aytaç-Tofafl
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Birmot ile

‹kinci Elde Güven
Birmot, son y›llarda yasal düzenlemelerin de etkisiyle hareketlenen ikinci el
otomobil piyasas›n›n en önemli kurumlar›ndan biri. Birmot Genel Müdürü
H. Ersin ‹kier ile Türkiye’deki ikinci el otomobil pazar›n› ve ikinci el otomobil
al›rken üzerinde durulmas› gereken detaylar› konufltuk

K
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K›saca Birmot’tan bahseder misiniz?
Birmot, bugün Türkiye’de kullan›lm›fl otomobil ticaretini en
büyük çapta yapan bir profesyonel kurulufl. 2003 y›l›nda 4 bin
139 adet ikinci el otomobilin sat›fl›n› gerçeklefltirdik. 2004 y›l›nda hedefimiz perakende olarak sat›fl›n› yapt›¤›m›z her yeni
otomobilin %30’u kadar ikinci el otomobil sat›fl›n› gerçeklefltirmek. Bu, 5 bin ile 6 bin aras›nda bir otomobil sat›fl›d›r.
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Türkiye’de ikinci el otomobil piyasas›n›n bugünkü durumundan
bahseder misiniz?
Geliflmifl ülkelerde yeni otomobil sat›fl› kadar önemli olan
ikinci el otomobil pazar›, al›c›s›, sat›c›s› ve sonuçlar› ile Türkiye’de tekrar önemli olmaya bafllad› ve her geçen gün önemini de art›rmaya devam edecek. Bu konuda yeni otomobil pazar›n›n üç-dört kat› büyüklü¤ünde bir pazardan söz ediyoruz.
Örnek olmas› için söylüyorum; bu y›l Türkiye’de 350 bin yeni
otomobil sat›laca¤›n› varsayarsak, ikinci el otomobilde yaklafl›k 1 miyon 400 bin civar›nda ikinci el otomobil muhtelif kereler el de¤ifltirecek. Bu alanda marka ya da model gibi k›s›tlama yok. Kâr marj› aç›s›ndan, tavsiye edilen belli fiyatlara uymak ya da dar çerçevede kalmak gibi bir zorunluluk da yok.
Üstelik bütün dünyada oldu¤u
gibi yeni otomobil sat›fl›, belli
bir süre sonra doyma noktas›na
gelirken, yenileme sat›fl›na dönüflüyor. Türkiye’de de yenileme oranlar› neredeyse %50’lere
ulaflt›. Bugün Birmot’a gelen her
iki kifliden biri ilk otomobilini
al›rken, di¤eri de otomobilini yeniliyor. Bu da pazar›n büyümesinin önemli bir göstergesi. ‹kinci el
otomobil sat›fl› Türkiye’de bu nedenle büyümekte ve daha da büyüyecek. Bu davran›fl flekilleri hem
pazar›n önemini art›r›yor, hem de
nicelik aç›s›ndan büyümeye izin
veriyor. Bunun sonucunda ise eski-

den sadece galericiler arac›l›¤›yla yap›lmakta olan ikinci el otomobil ticareti günümüzde Birmot gibi kurumsal
flirketlerin, niteliksel anlamda yenilik
ve avantajlar› ve önemli iyilefltirmeleri
ile bu pazara girmelerine neden oluyor. Bu da müflteri nezdinde ön plana
ç›kan fevkalade önemli avantajlar›n geliflmesine neden oluyor.

Birmot Genel Müdürü
H. Ersin ‹kier
Birmot’un
avantajlar›ndan
bahsederken kurumsallaflman›n önemini
vurgulad›.

‹kinci el otomobil sat›fl›nda Birmot’un ulaflt›¤› rakamlar son derece yüksek. Bunun nedeni nedir?
Birmot’un pek çok önemli avantajlar› var. Örne¤in, ikinci el
otomobil ticaretinde en önemli husus, kullan›lm›fl bir ürün
alan müflterinin araca, araç hakk›nda bilgi sa¤layan sat›c›ya,
dolay›s›yla arac› sat›n ald›¤› kuruma duydu¤u güven. Bu da
Birmot’un en önemli avantaj›. Birmot’ta di¤er yandan çeflit ve
adet zenginli¤i var. Bugün ne zaman sorsan›z, 200 ila 400 adet
kullan›lm›fl otomobili, muhtelif lokasyonlarda sat›fla arz eder
vaziyetteyiz. Müflterilerimizin her arac›n› 60 noktada kontrol-

araç vard›. Bu araçlar›n muhtelif bölümüyle ilgili olarak talep gelmeksizin
ekspertiz yap›yoruz. Yapt›¤›m›z ekspertize paralel olarak arac› belgeliyoruz; fiyat veriyoruz; üstelik bu hizmeti de ücretsiz yap›yoruz. Bir anlamda ikinci el
otomobil sat›fl›n› da tahrik ediyoruz ve
piyasan›n büyümesine neden oluyoruz.
Türkiye’de ikinci el otomobil pazar› nereden nereye geldi?
Aç›kças› öyle bir karfl›laflt›rmay› yapmakta zorlan›yorum. Zira bizdeki bilgiler ve tahminler, ülkemizde bir otomobilin yaklafl›k 20-25 y›l trafikte kald›¤›n›
ortaya koyuyor. Araç canl› olarak yafl›yor, fakat bunlar›n ne zaman trafikten
ç›kt›¤›, kaç kere el de¤ifltirdi¤i gibi bilgileri çok yak›n takip etmek mümkün olmuyordu. 2002 y›l›nda ç›kan yeni bir
vergi yasas›, bu anlamda insanlar›n devir ifllemlerini yapmaktan kaç›nd›klar›
yüksek vergileri azalt›p ortadan kald›rarak art›k daha rahat kay›t alt›na girip,
noter kanal›yla araçlar›n› satabilmelerine
olanak tan›d›. Bunun sonucunda önümüzdeki y›llarda ikinci elde “ne oldu?”,
“ne kadar büyüdü?” gibi sorular›n da yan›tlar›n› kolayl›kla verebiliyor olaca¤›z.
‹kinci el otomobil piyasas›n›n kendine özgü dinamikleri var. ‹kinci el piyasas›n› etkileyen faktörlerden bahseder misiniz?
‹kinci el piyasas› pek çok fleyden etkileniyor. Örne¤in 2003 y›l› A¤ustos ay›nda
kullan›lm›fl otomobil piyasas›n› direkt
etkileyen bir fley oldu. Hükümet, “hurda

yasas›” ad› alt›nda yeni bir uygulama
bafllatt›. K›saca 20 yafl ve üzerindeki bir
araca sahip kiflilerin, bu arac›n trafikteki
kayd›n› sildirmesi ve motor hacmi 1600
cc’yi aflmayan bir otomobil almas› halinde önemli bir vergi indiriminden yararlanmalar›n› sa¤lad›.
Bu yasan›n 2005 y›l› sonuna kadar geçerli oldu¤unu ilan etti. Bugün indirim
tutar› 5.3 milyar TL. Bu çok önemli bir
rakam. ‹lk bak›flta sadece yeni otomobil
piyasas›n› etkileyen bir karar gibi görünen bu durum, ikinci el piyasas›n›n 4-5
milyarl›k fiyat düflüflünden kaynaklanan
dalgalanmalar nedeniyle talebi düflürdü¤ü görüldü. Bu yaklafl›k 6-7 ay sürdü ve
ikinci el otomobil ifli yapanlar› olumsuz
yönde etkiledi. Bu durum eskiden yüksek fiyatlarla al›nan araçlar›n sat›lamamas›na, sat›lmak istendi¤inde de zarar›na sat›fllara neden oldu. Ama flimdi bu
piyasalar da normale döndü.

i l e t i fl i m

lerden geçiriyoruz ve arac›n kondisyonunu bir sertifika ile belirliyoruz. Dolay›s›yla Birmot olarak müflteri nezdinde
sürprizleri azalt›yoruz. Baflka bir özelli¤imiz de, sat›fl›n› yapt›¤›m›z belirli özellikteki araçlara bir y›l garanti veriyor olmam›z. Cazip taksitli ve düflük faizli kredi olanaklar› yarat›yoruz. Bu al›c› aç›s›ndan son derece önemli. 11 lokasyonda,
deneyimli ve uzman 13 arkadafl›m›z, bir
de merkezde tüm sistemleri kuran koordinatör arkadafl›m›z ile müflterilerimize
hizmet veriyoruz. Web sitemiz bu konuda tüm araçlar›m›z›, tüm müflterilerimize
gösterecek biçimde tasarland›. Birmot’un 11 lokasyonundan biri de Beylikdüzü’ndedir. Orada “EldenEle” ad›n›
verdi¤imiz bir aç›k otomobil pazar›m›z
var. Di¤er yandan 2003 y›l› Aral›k ay›nda ve bu y›l Mart ay›nda Milpa ile ortak
düzenledi¤imiz ve Türkiye’de ilk kez
yap›lan kredili ikinci el sat›fllar› içeren
kampanyalar›m›z oldu.
Temsilciliklerde bulunan mekanik servis
ve kaporta boya ünitelerimiz, sat›fla sundu¤umuz kullan›lm›fl otomobillerin performanslar›n›n ve fiziksel görünüfllerinin
iyilefltirilmesi yönünde çok ciddi bir
avantaj sa¤l›yor. Yine her noktada sahip
oldu¤umuz ve “otomobil koruma sistemleri” ad› alt›nda ifade etti¤imiz ünitelerimiz, muhtelif kimyasal reaksiyon ve
malzemelerle bu araçlar›n albenilerini
fevkalede bir biçimde art›r›yor. Bu da
ciddi bir avantaj olarak görülüyor. Ayr›ca geçen y›l servislerimize tamir, bak›m
ve onar›m için müracaat eden 143 bin

‹kinci el otomobil al›rken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Tüketici ikinci el otomobil almak için piyasaya bir kargafla içinde ç›k›yor. “Acaba gazete ilan›yla m› alay›m?”, “‹kinci el
sat›fl› yapan galerileri mi dolaflay›m?”,
“Pazara m› gideyim?” ve bunun gibi geçmifle dönük pek çok soru, tüketicinin
akl›n› kar›flt›r›yor. Di¤er yandan otomobilin mevcut durumu, hasar durumu gibi faktörler de tüketicinin kafas›n› meflgul ediyor. Bu endifleler de son derece
do¤al. Sistem içinde olmayan, dolay›s›yla kurumsallaflmam›fl bir yap› içinde sorular›n›z›n yan›tlar›n› tam ve net olarak
alam›yorsunuz. Rekabetin de düzgün olmad›¤› bir ortamda bu s›k›nt›lar yaflanmak zorunda kal›n›yor. Bu nedenle kurumsallaflm›fl yap›lar, ikinci el al›c›lar›n›
ve sat›c›lar›n› rahatlatan bir yap› sunuyorlar.
Melis Tosyal›
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En Baflar›l› Koçlular’da

Tofas’a ‹ki
En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde “Geliflimi Sürekli K›lanlar” kategorisinde Tofafl
ve Sürücü Kartlar›n›n Tamiri” projesiyleödül al›rken, 10 kiflilik Tofafl ekibi “Teori Kalite

T

insan kaynaklar›

Tofafl’ta görev yapan Hasan Mutlu, “En Baflar›l› Koçlular” ödül
sisteminde “Elektronik Kart Tasar›m› ve Sürücü Kartlar›n›n Tamiri” projesiyle ödül ald›. Mutlu ile Bursa’daki Tofafl fabrikas›nda görüfltük.
Öncelikle sizi tan›yabilir miyiz?
1989 y›l›ndan beri Tofafl’ta, robotlar ve imalat sürecine destek
veren tesislerin bak›m›n› gerçeklefltiriyorum. Bak›m yaparken
belirledi¤imiz üç ana hedefimiz var. Bunlar›n bafl›nda, bozulan
elektronik kartlar› yerinde tamir ederek, tekrar kullan›m›n› sa¤lamak geliyor. Bunu yaparken bak›m maliyetlerini ve depo
stoklar›n› en aza indirmeye çal›fl›yoruz. Ayr›ca, iyilefltirme yönünde imalattan gelen teklifleri de¤erlendirerek, tezgâhlar üzerinde modifikasyonlar yap›yoruz.
Bir Tofafl çal›flan› olarak, bu kadar önemli bir ödülü al›rken neler
hissettiniz?
Benim için çok gurur verici bir olayd›. Ödülü ben alm›fl olsam
da, bu baflar›n›n bir ekip çal›flmas›n›n sonucu oldu¤unu bilerek
öncelikle çal›flma arkadafllar›mla mutlulu¤umu paylaflt›m. Ayr›ca Koç Toplulu¤u’nun en önemli ödülünde iki ayr› kategoride
Tofafl’›n baflar› kazanmas› mutlulu¤umuzu pekifltirdi.
Size ödül kazand›ran proje ve çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?
Koç Toplulu¤u’nun “Kendini sürekli gelifltiren çal›flan” dal›nda
ödül kazanmay› hak ettim. Bu ödülü kazanmamdaki en büyük
etken, kaynak robotu üzerinde gerçeklefltirdi¤imiz iyilefltirme
çal›flmalar› oldu. Bu robot önceden sadece Fiat Bravo ve Marea
bagaj parçalar›n›n birlefltirmesini yapabiliyordu. Üretimden kaynaklanan aksamalar sonucu imalat teknolo¤u taraf›ndan bize bu
robotun Fiat Doblò’da da kullan›labilmesi için gerekli çal›flmalar› yapmam›z yönünde bir talep geldi. Gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmayla, Fiat Doblò’nun bagaj birlefltirme operasyonu da robotla yap›labilmeye bafllad›.
Tofafl’›n bu projeden kazanc› ne olacak?
Öncelikle dört farkl› operasyonda, elle yap›lan ifllemler, art›k sadece iki operasyonda ve robot kullan›larak gerçeklefltiriliyor. Bu
da kalitenin yükselmesinin yan› s›ra Tofafl için üretimde h›z ve
süreklilik anlam›na geliyor.
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Bu projede ve di¤er teknolojik çal›flmalar›n›z› gerçeklefltirirken, Tofafl’tan ne
tür destekler al›yorsunuz?
Tofafl, sahip oldu¤u teknoloji ve gerçeklefltirdi¤i Ar-Ge çal›flmalar›yla Türkiye’de liderli¤ini sürdüren bir isim. Ayr›ca, var olan uzman
kadrosu Tofafl çal›flanlar›n›n her türlü e¤itimlerinin tamamlanmas› için yo¤un bir çaba harc›yor. Biz burada sürekli bir e¤itime tâbi tutulurken, bir taraftan da bu teorik e¤itimleri pratikte
uygulama flans›na sahip oluyoruz.
“Elektronik Kart
Tasar›m› ve Sürücü
Kartlar›n›n Tamiri”
projesiyle ödül
kazanan Hasan Mutlu.

Uygulamay› düflündü¤ünüz baflka projeler var m›?
Öncelikle fabrika içerisinde yer alan tüm binalar›n do¤algaz kaçak dedektörlerinin kalibrasyon bozuklu¤unu ve kablolarda
oluflabilecek hatalar› izleyen bir kart sistemi tasar›m› gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Burada bizlere sunulan yüksek bir teknoloji ve çeflitli projeleri yürütmemiz ad›na maddi manevi bir destek var. Bizler de bunlar›n ›fl›¤›nda çal›flmalar›m›za devam ederek, “En Baflar›l› Koçlular” ödüllerinde Tofafl’a önümüzdeki senelerde de ödüllerle dönmeyi hedefliyoruz.

Ödül Birden
iki ödül birden ald›. Mavi Yaka kategorisinde Hasan Mutlu, “Elektronik Kart Tasar›m›
Çemberi” ile “Çal›flma Arkadafllar›n› Gelifltirenler Kategorisi”nde ödül ald›
sahiplenmesi ile sonuçland›. Öte yandan çal›flanlar›n sabah sporlar›na bafllamas›, çal›flanlar›n kaynaflarak ekip ruhunu oluflturmalar›na neden oldu. Di¤er
bir ifadeyle Montaj Üretim Müdürlü¤ü
için, bu çal›flmalar sonras› iyilefltirme faaliyetleri hedef olmaktan ç›karak, hedeflerimiz için araç olmaya dönüfltü.

Bu durum, Tofafl’›n üretim sürecini nas›l
etkiledi?
Öncelikle ortama ve üretim sürecine büyük bir canl›l›k geldi. 2002 y›l›nda bafllayan bu canlanma, 2003 y›l›nda en üst
derecelere vararak, bizim “En Baflar›l›
Hangi çal›flmalar›n›z sonucu bu ödülü kaKoçlular” ödülünü alzanmay› baflard›n›z?
Bugüne dek verdikleri
mam›z› sa¤lad›.
Montaj Üretim Müdürlü¤ü ola64 projeyle ayn› zamanda
rak on kiflilik bir ekiple bu seTopluluk bünyesinde en
Ödülü al›rken neler hisne sürekli iyilefltirme kapsafazla projeye imza atan
settiniz?
m›nda 64 ayr› projeye imza atTofafl ad›na ödül kazanan
Böylesine gurur verici
t›k. Bu projelerimizi bir sene
Montaj Üretim Müdürlü¤ü
bir olayda bizim ekip
gibi k›sa bir süre içerisinde
Teori ‹yilefltirme Ekibi.
gerçeklefltirmemizin yan› s›ra, Tofafl’a
kalite, iflçilik, maliyet ve üretimde süreklilik gibi konularda katk›lar›m›z sonucu bu ödüle lay›k bulunduk.

olarak hissettiklerimiz san›r›z anlat›lamaz; ancak yaflanabilir.
Bu çal›flmalar›n›zda Tofafl’›n sizlere ne tür
destekleri oldu?
Öncelikle yöneticilerimiz gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalara ve üretti¤imiz projelere
inand›lar ve bize gereken her türlü deste¤i sundular. Özel bir e¤itim kuruluflu
ise gereken her türlü e¤itimi almam›z›
sa¤lad›. Bizim bu uygulamam›z di¤er birimler taraf›ndan da takdir toplad› ve uygulanmaya baflland›.
‹leriye dönük hedefleriniz nelerdir?
Koç Toplulu¤u’nun en büyük ödüllerinden birini kazanmak bizim için çok büyük bir moral oldu. Bundan sonra daha
da farkl› ve daha baflar›l› ifllere imza atmam›z gerekiyor. Art›k böyle bir misyonumuz olufltu.
Melis Tosyal›

insan kaynaklar›

E

En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde
Tofafl ad›na ödül kazanan bir di¤er ekip
de Montaj Üretim Müdürlü¤ü Teori ‹yilefltirme Ekibi oldu. “Teori Kalite Çemberi” ile ödül alan ekip flu isimlerden
olufluyor: Vahit Özener, Okan Yurtcan, Enver Alkan, Osman Kemalo¤lu, Eyüp Sevinç, Mesut Güler, ‹smail
Kocakulak, Seyfettin Seher, Hüseyin
‹lgün ve Cengiz Çak›r. Ekip geçti¤imiz
y›l haz›rlad›klar› 64 farkl› projeyle ayn›
zamanda Topluluk bünyesinde en fazla
projeye imza atm›fl oldu.

Çal›flmalar›n›z› detaylar›yla anlat›r m›s›n›z?
Bir buçuk y›ldan beri süren altyap› çal›flmalar›m›z sonucu “Yal›n Üretim” ad›n› verdi¤imiz bir sistem oluflturuldu. Bu
sistemle birlikte, çal›flanlar art›k ifllerini
daha çok sahiplenerek, iyilefltirmeyi sürekli k›lmak için yo¤un çaba harcamaya
bafllad›. Ayr›ca, her sabah gerçekleflen
toplant›larla hem bir gün öncesinin de¤erlendirilmesi hem de üretimin planlanmas› sistematiklefltirildi. Daha önce
üst düzeyde gerçekleflen bu toplant›lara
çal›flanlar›n direkt kat›l›m›, onlar›n ifli
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BT Kurulu

Gelece¤e Yön Veriyor
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2002 y›l›ndan bu yana hizmet veren BT Kurulu, Koç Toplulu¤u’nun bilgi teknolojileri
alan›ndaki tüm yat›r›mlar›na yön veriyor. Henüz iki y›l olmas›na karfl›n büyük yol
kat eden kurulun çal›flmalar›yla ilgili Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörü
ve BT Kurulu Baflkan› Alper Gö¤üfl ile görüfltük
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Koç Holding’de bir süredir faaliyet gösteren bir BT Kurulu var ve siz de bu kurulun
baflkanl›¤›n› yürütüyorsunuz. Bu kuruldan
bahseder misiniz?
BT Kurulu, e-dönüflüm projesi neticesinde do¤mufl bir kuruldur. 2002 y›l›n›n
Haziran ay›nda kuruldu. E-dönüflüm
projesinden önce BT Standartlar› diye
bir oluflum vard›. Yaln›z bu çal›flma son
senelerde çok fazla bir yenileme sürecine girmemiflti, at›l olarak kalm›flt›. Sonradan e-dönüflümle beraber BT standartlar› ile ilgili, biliflim teknolojileriyle
ilgili birtak›m proje çal›flmalar› yapt›k.
Çeflitli çal›flmalar yap›lmaya bafllan›p da
bu projeler neticelendi¤inde ortaya ç›kan flu vard› ki, biz bir yerde bu iflleri
koordine etmeliyiz. Di¤er bir deyiflle
Topluluk ad›na konuflan bir kurula ihtiyaç oldu¤u görüldü.
Böylece bu kurulun ana yap›s› ortaya
ç›km›fl oldu. Büyük flirketlerimizin bilgi
ifllem yöneticileri bu kurula girdiler.
Hangi flirketlerdi bunlar? Arçelik, Koçbank, Koçnet, KoçSistem, Aygaz,
Ford, Migros, Bilgi Grubu, Tofafl ve
Koç Holding olarak toplam 10 flirket ve
12 kifliden oluflan çekirdek bir BT Kurulu oluflturuldu. Önceden iki ayda bir
toplan›yorduk, sonradan her ay toplanma fleklinde düzene girdi. Her ay›n ikinci perflembesi toplan›yoruz ve BT standartlar›m›z›n güncellenmesi gerekti¤inde, teknik IT ile ilgili sorular varsa ve
toplu al›m söz konusuysa tedarikçi firmalarla direkt Koç Toplulu¤u ad›na görüflmeleri yap›yoruz. Bu görüflmelerden
ç›kan neticeleri kurulda tart›fl›yoruz. Kurulda, Koç BT pastas›n›n yüzde 80’ini

tedarikçi flirketlerden sunumlar al›yoruz.
Orada da flirketlerin daha çok araflt›rmaya vakit ay›ramad›klar›, daha yak›ndan
temasta bulunamad›klar› flirketler geliyorlar, ürün tan›t›mlar› yap›yorlar, standlar kuruyorlar. Buraya tüm BT çal›flanlar›m›z davetli. Kat›l›m 150-200 civar›nda
oluyor. Günün di¤er bir amac› da BT çal›flanlar›m›z aras›nda koordinasyonun
sa¤lanmas› olarak nitelenebilir.
BT Kurulu’nun kuruldu¤undaki amaçlar›yla bugün var›lan noktay› karfl›laflt›rmak
mümkün mü?
BT Kurulu, Koç Toplulu¤u’nun, tedarikçilerinden iyi fiyatlarla kaliteli hizmet almas›n› sa¤lamay› amaçl›yordu. Karfl›l›kl›
olarak hizmetin kalitesini art›rmak ve
hizmetleri Bilgi Grubu flirketlerimizden
temin edilmesi planlan›yordu. Bugün
yüzde yüze yak›n bir netice alm›fl durumday›z. Hedeflenene ulaflt›¤›m›z› söyleyebilirim. BT Kurulu en bafllarda bir
temsil eden flirketlerin temzorlama gibi gelse de bugün
silcileri var. Burada ald›¤›Koç Holding
toplant›lar son derece verimli
m›z kararlar do¤rultusunda
Biliflim Hizmetleri
geçiyor ve kat›l›m son derece
Koordinatörü ve
flirketlerimiz standartlar› uyBT Kurulu Baflkan›
genifl oluyor. BT Kurulu pek
gulamak zorundalar. Di¤er
Alper Gö¤üfl: “BT
çok güncel konuyla ilgili yo¤un
yandan y›lda iki veya üç kez
Kurulu Türkiye’deki bir çal›flma yürütüyor. Örne¤in,
BT Günü organize ediyoruz.
pek çok firmaya
e-imza ve liradan alt› s›f›r at›lBu günde Koç Topluluörnek olacak bir
mas› gibi konularda al›nmas›
¤u’nun tüm BT çal›flanlar›
oluflum.”
gereken ortak kararlar aç›s›nbir araya geliyor.
dan yap›lacak çal›flmalar› planlayan bir
Sabah seans›nda mevcut projelerimiz,
üst kurul olarak çal›fl›yor.
Topluluk ad›na yap›lan projelerin ne
aflamada oldu¤u tart›fl›l›yor; Topluluk
2004 y›l› için ne gibi hedefler öngörüldü?
olarak nereden nereye gitmemiz gerekÖncelikle ilk hedefimiz muhakkak olati¤ine dair birtak›m kararlar varsa bunlarak ayl›k toplant›lar›m›z›n düzenli olarak
r› al›yoruz. Bunlarla ilgili çal›flmalar›m›zyürütülmesi. BT standartlar›n› güncel
dan bilgiler veriyoruz. Ö¤leden sonra da

BT Kurulu, Alper Gö¤üfl baflkanl›¤›nda bir toplant› s›ras›nda.

Koç Toplulu¤u gibi çal›flan say›s›n›n çok
fazla oldu¤u ve flirketlerin farkl› lokasyonlarda yer ald›¤› kurulufllar için bilgi teknolojilerinin büyük önemi var, de¤il mi?
Elbette. Daha önce, özellikle e-dönüflüm öncesinde geleneksel yaklafl›ma
göre, BT departman› bir yaz›l›m yapar,
bunu da mevcut departmanlar kullan›rd›. Günümüzde, e-dönüflüm projesiyle
birlikte bir anlay›fl de¤iflikli¤ine gidildi.
Art›k departmanlar bize geliyorlar ve
yapmak istedikleri uygulamaya göre bir
yaz›l›m istiyorlar. Di¤er yandan internet
tabanl› çal›flmalarda da her fleyi rahatl›kla paylaflabildi¤iniz için, herkes her flekilde bilgiye eriflmek istiyor.
Di¤er yandan bak›l›rsa, e-dönüflüm ifl yapma biçimlerini ya da ifl kültürünü nas›l de¤ifltirdi?
Daha önce ifl yap›ld›ktan sonra sisteme
bilgi vermek, bilgi beslemesinde bulunmak, raporlama yapmak bir lükstü. Birileri istedi¤i için bir çal›flma yap›l›rd›.

Ancak bugün kimse bilgisayar sisteminden bilgi almadan ifl yapmak istemiyor.
Yap›lacak iflin bir kez yap›lmas› ve bunun sürecinin siparifle, raporlamaya kadar sürdürülmesi ön plana ç›kt›. Dolay›s›yla ifl yapma biçimleri tam anlam›yla
de¤iflti.
Topluluk firmalar›n›n farkl› yaz›l›mlar kulland›klar› görülüyor. Bunlar›n konsolidasyonu çok zor de¤il mi?
Biz BT Kurulu olarak Türkiye’de bir ilke
imza at›yoruz. Çünkü böyle bir kurul
herhangi baflka bir kuruluflta yok. Bunun meyvelerini k›sa vadede almam›z
mümkün olmayacak. Ancak bunun zaman içinde önemli sonuçlar› elde edilecek. Art›k bir BT Anayasam›z var diyebiliriz. Bu anayasa, geçerlili¤i sona erecek
bir anayasa da olmayacak; sürekli olarak
yenilenecek ve güncellenecek. Art›k
herkesin ileriye giderken bir rehberi olacak. fiu anki mevcut foto¤rafta muhtelif
flirketlerin farkl› yaz›l›mlar kulland›klar›
görülüyor. BT Kurulu’nun bu alanda
önemli çal›flmalar› var. Geçmiflten gelen
durumda bunun hemen düzelmesi zor,
ancak bundan sonra yap›lacak olan sat›n almalarda bu konsolidasyonun sa¤lanmas›na çal›fl›yoruz. BT Kurulu olarak
en fazla dikkat etti¤imiz husus, standart-

lar›m›zda minimum iki, maksimum üç
ürün seçmek. Rekabetçi olabilmek için
iki, kaynaklar›m›z› çok fazla yaymamak
için de üç ürün ile s›n›rland›rd›k.
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tutmak BT Kurulu’nun en önem verdi¤i
konular›n bafl›nda geliyor. Zira BT dünyas› çok h›zl› hareket ediyor. Çok s›k
de¤ifliklikler oluyor. Bizim Topluluk olarak bu dinamik dünyay› son derece yak›ndan takip etmemiz gerekiyor.

Bugün e-dönüflüm projesi Türkiye’nin edönüflümüne örnek teflkil ediyor. Bu ba¤lamda BT Kurulu da Türkiye için bir örnek
olabilir mi?
Bildi¤im kadar›yla di¤er firmalarda böyle bir kurul yok. Ancak benzer büyük
flirketlerde koordinasyonu sa¤lamak ve
her fleyden önemlisi kaynaklar› dengeli
ve düzgün kullanmak ad›na böyle bir
kurul kurmalar›n› tavsiye ediyorum. Örne¤in, biz BT Kurulu’nun yapt›¤› birtak›m çal›flmalarla yaz›l›m da dahil olmak
üzere at›l olan kimi ürünleri Topluluk
flirketleri aras›nda kayd›rmaya, lisanslar›
Topluluk ad›na almaya bafllad›k. Böylece lisanslar› flirketler aras›nda kayd›rabiliyoruz. Bir flirketimiz küçülmeye gidince elinde belli say›da lisans aç›¤a ç›k›yor. Bunun avantaj› son derece büyük.
Yüz binlerce dolarl›k bir harcamay› önledik. Tedarikçi firmalarla bu konuda
anlaflt›k. Onlar asl›nda bizi Koç Toplulu¤u olarak de¤il, tek tek firmalar olarak
görmek istiyorlar. Ancak yap›lan çal›flmayla tüm lisanslar›n Topluluk bünyesine al›nmas›n› sa¤lad›k.
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Okan Bayülgen:

Hareketli, Baflar›l›,
Heyecan Verici
t›pk› “iPod” gibi...

divan sohbetleri

“Divan Sohbetleri”nin bu ayki konu¤u Okan Bayülgen. Onunla son
dönemlerin en müthifl aleti olan iPod’dan foto¤rafç›l›¤a, sinemadan televizyona kadar pek çok konuda sohbet ettik

36

H

Hani on parma¤›nda on marifet derler
ya, öyle birisi. Her fleyden önce baflar›l›
bir tiyatro yönetmeni. Televizyon programlar› genifl bir hayran kitlesi taraf›ndan
takip edilen bir televizyoncu. Baflar›l› bir
radyo programc›s›. ‹yi bir sinema oyuncusu. Bir de üstüne üstlük, son dönemlerde ön plana ç›kan bir özelli¤iyle, foto¤rafç›.
Okan Bayülgen, bugün kuflku yok ki
Türkiye’de flov dünyas›n›n en önemli yap› tafllar›ndan biri. Kendine has üslubu,
programc›l›k anlay›fl› ve enerjisiyle tam
anlam›yla bir “televizyon çocu¤u”.
Bilkom Pazarlama Müdürü Oya Orbey,
k›sa bir süre önce Okan Bayülgen’in, son
dönemlerin en müthifl aleti olan iPod’un
s›k› bir kullan›c›s› oldu¤unu söylemiflti.
Bayülgen’in müzi¤e olan ilgisini zaten biliyorduk ama iPod daha ilgi çekiciydi.
Okan Bayülgen ile Bebek Divan’da bulufltuk. Bebek Divan’›n kendine has ortam›nda iki saate yak›n bir zaman geçirdik.
Yerinde duramayan, k›p›r k›p›r bir Okan
Bayülgen vard› karfl›m›zda. T›pk› televizyon programlar›nda
oldu¤u gibi. Lafa müzi¤e olan
ilgisiyle bafll›yoruz. Zaten bilgisayar olarak da Apple kullanan Bayülgen, iPod’un
“Mac” dünyas›n›n gösteriflli
bir uzant›s› oldu¤unu söyleyerek giriyor söze:
“‹pod müthifl bir alet. Bir
kere çok fazla flark›y›

haf›zalama flans›m var. Biz Zaga’ya her
sene yeni bir flark› yap›yoruz. Ya bir flark› buluyoruz ve haklar›n› al›p yap›yoruz
ya da bir ak›mdan esinleniyoruz. Bunun
için de çok flark› dinliyorum. 10 bin flark›l›k bir haf›za da öyle az buz bir fley de¤il. Di¤er yandan tasar›m› da son
derece etkileyici. fiu çok konuflulur: hem ifllevsel hem de tasar›m›
güzel. Birinden birini seçmek yanl›fl. ‹kisinin de olmas› laz›m. Bu nedenle iPod, ‘flekli mi ifllevi mi’ diye
düflündü¤ümüz zaman hakikaten
tatminkâr bir alet. Onun için buna
tek kelimeyle ne söyleyebilirim, tam
olarak bulam›yorum. Belki ‘ak›ll›’ diyebiliriz. Hakikaten ak›ll› bir

fley, ak›ll› insanlar›n kulland›¤› bir alet.”
Laf müzikten aç›lm›flken, Okan Bayülgen’in müzi¤e olan ilgisinden bahsetmeden geçemiyoruz. Müzi¤e olan ilgisini
neredeyse her programda gösteriyor. Zaman zaman flark›lara efllik ediyor, zaman
zaman elinde gitarla birkaç nota bas›yor.
“Evde de gitarlar›m var” diyor Bayülgen
ve ekliyor: “Bazen evde gürültü yap›yorum onlarla. ‹sterim ki onlarla geçirece¤im bir zaman›m olsun. 15 yafl›nda hayal
ettiklerimin hepsini gerçeklefltirmek istiyorum. fiükürler olsun ki 50 tane apartman dairem olsun ya da flu kadar son
model arabam olsun diye hayal etmedim. Yani herkesin yapabilece¤i fleyleri
hayal etmedim.”

Usta Bir Foto¤rafç›

Sinema ve Bayülgen
Okan Bayülgen’in “koltu¤undaki karpuzlar”dan biri de sinema. Bayülgen,
1995 y›l›nda “‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda” ile bafllad›¤› sinema oyunculu¤unda bugüne dek yedi filmde rol ald›. Kendi döneminin oyuncular›na oranla fazlaca filmde rol ald›¤›n› düflünüyor: “Keflke
eski zaman olsayd›, ben de Tar›k Akan
gibi ‘120 filmim var’ diyebilseydim. Ama
daha seçici oluyorsunuz, ifllere güvenmiyorsunuz; baz› ihtiraslar›n›z oluyor ki o
ihtiraslar›m› tatmin etti¤imi düflünüyorum. Eski jenerasyonla çal›flmak istiyordum. Onlardan Tar›k Akan’la, Kadir
‹nan›r’la, Müjde Ar’la, Zeki Alasya’yla
ve baflta Sümer Dilmaç olmak üzere
pek çok tan›nm›fl karakter oyuncusuyla
birlikte oynad›m. Zeki Ökten’le, Nesli
Çölgeçen’le film çekme flans›m oldu.
Ama aç›kças› daha fazla filmde oynamak
isterim. Türkiye’de projelerinizde seçici
olursan›z, birtak›m yönetmenlerle çal›flmay› beklerseniz o zaman fil gibi ömrünüz olmas› laz›m. Bizdeki yönetmenlerin
ne yaz›k ki hayatlar›nda bir ya da iki film
çekme flanslar› ya var ya yok. Tümü
mutlaka kendi hikâyesini çekmek istiyor.
Diyorsun ki ‘ben sana daha iyi, pazarda
flans› daha fazla olan ya da daha sanatsal bir hikâye anlat›yorum’, ‘hay›r’ diyor,

‘ben çocuklu¤umu anlatmak istiyorum,
kendi okudu¤um roman› anlatmak istiyorum’. Türkiye’deki kadar konu çeflitlili¤i, yaflanm›fl hikâye bollu¤u Amerikal›larda olsa, o saçma konular›n ucundan
tutturup da bütün dünyaya satmak zorunda kalmazlar.”

“Televizyon Çocu¤u”,
“Gece Kuflu” ve “Zaga”
Okan Bayülgen’le limandan limana yelken açarken konu televizyona geliyor.
Kendi deyimiyle “as›l ifli” televizyonculuk. “Gece Kuflu” ile bafllad›¤› flov kariyerine, “Televizyon Çocu¤u” ile devam
etti. Uzun y›llard›r cumartesi geceleri,
geç saatlerde “Zaga” ile ekranlara geliyor. Yay›n saatine karfl›n ciddi bir izleyici kitlesi, takipçisi var. ‹nsanlar Bayülgen’in yaratt›¤› tiplerin taklidini yap›yor,
programda sataflt›¤› ünlüleri ve programlar› konufluyorlar. Peki bu baflar›y› o neye ba¤l›yor: “Bu konudaki baflar›, örne¤in bir ifladam›n›n baflar›s› ya da bir doktorun baflar›s› gibi de¤ildir. Sen “ben
onun b›y›klar›n› be¤enmiyorum” gibi bir
fley söyleyemezsin; adam doktor. Ama

bizim iflimizde biri ‘saçlar› çok çirkin’ dedi mi senin bütün kariyerini bitirir. Bizim
iflimizdeki kendimizi halk›n gözünde nereye oturtaca¤›m›z çok önemli. Voltaire’in bir sözü var, “hiçbir zaman seyirciyi kendinden daha az zeki sanma”. Ben
seyirciyle girdi¤im iliflki içerisinde hep
mesajlar veriyorum, mesajlar al›yorum ve
buradan bir fley ç›kar›yorum; bir adam
görüntüsü. Sonra bu görüntüyü gazetelerde okuya okuya, televizyonda göre
göre o adama inanmaya bafllayabilirim.
O yaratt›¤›n görüntüye inanmaya bafllad›¤›n anda zaten bir krediyi kullanmaya
bafll›yorsun. Sonra seni senden daha güzel alg›layan seyircilerin, izleyicilerin bir
süre sonra seni at›yorlar. Ben Okan Bayülgen’in bir marka oldu¤unu kesinlikle
düflünmüyorum. Bilakis “Zaga”y› kendi
önüme geçirdi¤imi düflünüyorum. Bence
“Zaga”da iyi bir marka yönetimi var. Beraber çal›flt›¤›m›z ekip programa daha da
çok sahip ç›k›yor böyle oldu¤u için. Hatta bana ‘abi sen yafllan›nca Zaga’y› kime
b›rakacaks›n? Bana b›rak›r m›s›n?’ diyen
asistan da oldu.”
Burak Tezcan

divan sohbetleri

Okan Bayülgen, son dönemde foto¤rafç› kimli¤iyle de ön plana ç›kan bir isim.
Baflar›l› ifllere imza at›yor. Foto¤rafç›l›¤›
bir 16 yafl heyecan› olarak niteliyor. Bir
süre önce hediye olarak ald›¤› Leica
marka foto¤raf makinesi bu heyecan›n›
yeniden alevlendirmifl. K›sa sürede evi
foto¤raf malzemeleriyle dolan Bayülgen
ticari amaçla çekti¤i foto¤raflar›n onu
h›zla gelifltirdi¤ini söylüyor ve ekliyor:
“Sizden talep edilen bir fley, bir ödeviniz
var. fiimdiki hedefim foto¤rafç›l›k okumak. Tabii ki o beni çok güçlü hissettirir. Kimileri ald›¤›m ifllerin flöhretime geldi¤ini düflünüyor. Do¤rudur ama foto¤rafç›l›k flöhretinizin bafl›n›za dert olaca¤›
bir konudur. Hani bir baflkas›n›n çekti¤i
kötü bir foto¤raf kimse taraf›ndan fazla
konuflulmaz ama ‘Okan Bayülgen bir iki
tane iyi ifl yapt›, sonra olmad›’ denir. Foto¤rafç›l›k çok mu para kazand›ran bir
ifl? De¤il; ancak geri kalan bütün her fleyi silecek kadar beni heyecanland›r›yor.”
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Me¤er ‹çimde Bir
Van Gogh Yokmufl

hayata dair

Kartal’daki Koçtafl, uzun bir süredir hemen hemen her gün farkl› konularda verdi¤i
e¤itimlerle tüketicilere bambaflka ufuklar aç›yor. Sabah gazetesinden Leyla fien de bir
cumartesi günü Bizden Haberler için Koçtafl’›n “Ahflap Boyama” kursuna kat›ld›
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Sanatla tan›flmam lise y›llar›na rastlar. Sanat tarihi hocam›z Nilgün Han›m’› tan›mam benim için tam bir dönüm noktas›d›r. Botticelli’yi, Dürer’i, Monet’yi ve
tabii ki Van Gogh’u birazc›k biliyorsam
onun sayesindedir. Arkeolog olma hayallerim de ondan sonra bafllad›. K›smet
de¤ilmifl, gazeteci olduk. Ama içimde
hep ressam, heykelt›rafl ya da bir flairin
sakl› oldu¤unu umut ederdim. Belki de
vard› da ben henüz keflfedememifltim.
Bizden Haberler’den, haftasonu Koçtafl’›n Kartal’daki “ev gelifltirme merkezi”nde -onlar kendilerini yap› marketi
de¤il böyle adland›r›yorlar- ahflap boyama kursu daveti al›nca, “tamam” dedim.
Bugüne kadar flair veya ressam olamad›m ama bu olamayaca¤›m anlam›na
gelmez. ‹çimdeki yetenekleri keflfetmek
için bulunmaz bir f›rsat. Neticede ahflap
boyama da bir sanat, üstelik çok zor bir
sanat, bunu iflin sonunda anlad›m.
Emekli olduktan sonra böyle ifllere bafllay›p alay konusu olaca¤›ma flimdiden
bafllar, küçük küçük yol al›r›m. Evet, yol
epeyce uzun sürdü. Cumartesiydi, hava
p›r›l p›r›ld› ve ben Niflantafl›’ndan Kartal’a gitmeye çal›fl›yordum. Trafik haliyle
biraz s›k›fl›kt›. Ama olsun, böylece “ne
boyasam?” diye düflünmeye bol bol vaktim oldu. Asl›nda boyayaca¤›m ahflap
önemli de¤ildi. Önemli olan zemin üzerinde yarataca¤›m harikalard›. Neden,
flöyle Van Gogh’un s›cac›k sar› renkleriyle insan›n içini ›s›tan ayçiçeklerinden birini ahflab›n üzerine kondurmayay›m
ki... Tabii ki Van Gogh’la rekabet edecek
kadar “deli” de¤ilim. Ama kötü bir benzerine de raz›y›m. Ne de olsa ilk defa elime f›rça alaca¤›m (Bir kere de evimi bo-

yamaya kalkm›flt›m ama tavanlar felaket
olmufltu). Ben bu hayallerle oyalan›rken
yol bitti. Kap›da Koçtafl’›n Pazarlama Müdürü Arzu Esginyurt’la “merhabalafl›p”
içeriye dald›k. Ve neden Koçtafl’›n “yap›
marketi” terimini kullanmad›¤›n› da anlam›fl oldum. Çünkü buras›, bahçe mobilyalar›ndan armatürlerine, beyaz eflyas›ndan mutfa¤›na kadar tam bir ev gelifltirme ve güzellefltirme merkezi. fiark› söyleyen jakuzisi bile var. Mutfaklar›na da
bay›ld›m. P›r›l p›r›l. Tepe Mobilya Fantasia ad› ile Koçtafl’a üretim yap›yormufl.
Üstelik, Türkiye’nin neresinde olursan›z
olun siparifliniz kap›n›za
getiriliyor.

Neyse, boyamaya dönelim. Önce boyayaca¤›m›z ahflab›, boyalar› ve f›rçalar›,
hocam›z Ayflen Elmas’›n yard›m›yla
seçtik. Ben, -biraz büyükçe oldu amaaraba fleklinde bir gazetelik seçtim. Çabucak bitiririm sand›m. Kaz›n aya¤›n›n
öyle olmad›¤›n› flimdi anlataca¤›m.
Ayflen Han›m, yaklafl›k 12 kad›n ile birlikte -bunlar›n ço¤u ev han›m›- boyamaya bafllamadan önce bize temel baz› bilgiler verdi. ‹flte ahflap boyaman›n incelikleri:
Önce rahat boyama yapman›z için ahflab›n›z› z›mparalaman›z gerekiyor. Sonra
zemin boyas›na bafll›yorsunuz. Bir kat
zemin boyas› sürdükten sonra, kurumas›
için 20-30 dakika beklemeniz laz›m. Bu
süre yaz ve k›fla göre de¤ifliyor. E¤er
beklemek istemiyorsan›z bir fön makinesinden yard›m alabilirsiniz. Kuruduktan
sonra ara z›mpara ifllemi var. Sonra ikinci bir kat daha... O da kuruduktan sonra
desen çal›flmas›.

“Bir kat zemin boyas›
sürdükten sonra, kurumas› için 20-30 dakika
beklemeniz laz›m. Bu
süre yaz ve k›fla göre
de¤ifliyor. E¤er beklemek
istemiyorsan›z bir fön
makinesinden yard›m
alabilirsiniz.”

Zemin boyam›z› plastik bir taba¤a döküp boyamaya koyulduk. Arada bir f›rçay› hafif ›slatmak gerekiyor. Herkes har›l har›l çal›fl›yor. Tabii ben de... Ama zemin boyas› bir türlü bitmiyor. Herkes ilk
kat boyay› bitirip kurutma ifllemine geçti bile. Ben kan ter içinde çal›fl›yorum...
Çünkü di¤er kursiyerler anahtarl›k, yüzük kutusu gibi küçük objeler seçerken,
ben sanat aflk›yla biraz büyük bir obje
seçmiflim. fiimdi bunun cezas›n› görüyorum. Neyse yaklafl›k bir saat sonra ilk kat› bitirdik. Bu arada Koçtafl Pazarlama
Sorumlusu Ayflin Altun’un yard›mlar›n›
unutamam. Peki ikinci kat, desenler...
Tanr›m ben bunlarla nas›l bafl edece¤im?

hayata dair

“Herkes ilk kat
boyay› bitirdi. Ben
kan ter içinde
çal›fl›yorum... Çünkü
di¤er kursiyerler
küçük objeler
seçerken, ben sanat
aflk›yla biraz büyük
bir obje seçmiflim.”

Oysa ne hayallerle gelmifltim. ‹çimdeki
Van Gogh’u keflfedecek, s›cak gülüfllü
ayçiçekleri resmedecektim ahflaba. Demek içimde, b›rak›n Van Gogh’u, Kenan
Evren bile yokmufl. Koçtafl’›n cafe’sinde
çay›m› yudumlarken bir yandan da bunlar› düflünüyorum. Neyse hocam durumu kavram›fl ki, daha fazla üzülmeyeyim
diye arabama muhteflem bir desen konduruverdi. ‹çimde bir ressam olmasa da
yan›mda varm›fl. Bu da bir flans tabii...

Koçtafl, Dünya Orman Konseyi
Onayl› Ahflap Ürünleri Sat›yor
Bu arada molada Koçtafl Genel Müdürü
Levent Çak›ro¤lu ile sohbet ettik. Avrupa’n›n perakende devlerinden ‹ngiliz
King Fisher’e ba¤l› B&Q ile ortak olan
Koçtafl; Bodrum, ‹zmir, Kartal ve Antalya olmak üzere befl markete sahip.
2005’te üç yeni ma¤aza daha açmaya
haz›rlanan flirket, bunlar›n ikisini ‹stanbul’un Avrupa yakas›nda açacak. Arazi
sorunu nedeniyle bugüne kadar Avrupa
yakas›nda market açamad›klar›n› kayde-

den Çak›ro¤lu, sektörde lider olmak için
yeni stratejiler gelifltirdiklerini söylüyor.
Asl›nda sektör hâlâ küçük nalburlar›n
elinde. Organize olmufl büyük marketlerin toplam›n›n pay› ise, yüzde 10’un alt›nda. O nedenle potansiyel büyük. ‹ngiliz orta¤› sayesinde birçok alanda kaliteli ve ucuz ürün satabildiklerini kaydeden Çak›ro¤lu, flirketin tafl›d›¤› sosyal
sorumluluk konusunda da flu flafl›rt›c›
örne¤i verdi: “Bahçe mobilyalar› konusunda çok iddial›y›z. Ama bizim ithal etti¤imiz bütün a¤aç ürünleri, Dünya Orman Konseyi’nin onay›ndan geçmifl
a¤açlardan yap›l›yor.
Bu flu demek: Bu a¤açlar›n bulundu¤u
ormanlarda do¤al ortam korunuyor. Kesilen a¤açlar›n yerine yenileri dikiliyor.
Orman içindeki hayvanlar korunuyor.
Orman köylüleri e¤itiliyor. ‹ngiliz orta¤›m›z King Fisher’in müfettifl kadrosu var.
Bu müfettifl kadrosu orman köylerini dolafl›p denetim yap›yor. Do¤al hayata kesinlikle zarar verilmiyor.” Ne diyelim,
flapka ç›karmak laz›m...
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Damdaki

Mizahç›
Cihan Demirci

Ç
son sayfa

Bahar, Aflk› Nas›l Yaza Kapt›rd›?
Çok sevilen eski bir flark›da “Bir bahar akflam› rastlad›m size, sevinçli bir telafl içindeydiniz” der. Buradan da anlafl›laca¤› gibi insanlar bahar akflamlar›nda sevinçli bir telafl içerisinde olurlar.
Bahar zaten “telafl” demektir! Nedense acayip bir temizlik duygusu kaplar içimizi bahar›n gelifliyle birlikte. Di¤er mevsimlerdeki temizliklerin pek ad› san› bilinmez ama “Bahar temizli¤i”
diye özel bir temizlik bile vard›r hayat›m›z›n içinde. Bahar gelince insan›n içini hijyenik bir k›p›rt› kaplar. K›p›r k›p›r olur insan›n yüre¤i. Bahar temizli¤i tutkusuyla yan›p tutuflan insano¤lu, baharla birlikte kalbinde de bir temizli¤e giriflme ihtiyac› hisseder. Kalp at›fllar›n›n eski h›z›nda olup olmad›¤›n› anlamakt›r
biraz da amac›. Bu nedenle her bahar geliflinde insan hem iç
hem de d›fl temizli¤e yönelir. Tabii art›k “fiimdi bahara erdik,
gonca gonca gül derdik” diyebilmek eskisi kadar kolay de¤il.
Çünkü bahar›n kendini göstermesi de o kadar kolay olmuyor
flimdilerde. Bahar art›k eskisi gibi söz verdi¤i zamanda gelmiyor
randevusuna. Elimizde bir demet k›r çiçe¤iyle, güneflli bir günde onu bekliyor olsak da, ço¤u zaman ahmak ›slatan bir ya¤murla an›s›z›n “k›fl” pis pis s›r›t›yor kara bulutlar›n aras›ndan.
Biz özlemle bahar› beklerken araya k›fl giriyor. ‹çimiz üflürken
düflünmeden edemiyoruz, bu bahara da neler oluyor böyle? Sahi bu bahara neler oluyor? Bahar›n s›k s›k k›flla yakalanmas› ne
anlama geliyor? Baharla k›fl›n aras›nda düzeyli bir iliflki oldu¤u
do¤ru mu? Bahar “Biz k›flla sadece arkadafl›z” derken ne kadar
inand›r›c›? ‹lkbaharla, sonbahar birlikte mi kaçt›lar hayat›m›zdan? “Bahar pembe beyaz olur, güzellerde naz olur” türküsü
pembe ve beyazl›k aç›s›ndan hâlâ geçerli mi, yoksa bu baharda da beyazlar ayr› renkliler ayr› m›? Hepsinin cevab› azzz sonraaaa!..

Dört Mevsimden ‹kiye Nas›l ‹ndik?
Efendim tabii burada “Bahar” diyerek sürekli ad›n› and›¤›m›z bahar, malumunuz “‹lkbahar” oluyorlar. Biliyorsunuz bir zamanlar
elimizde tam› tam›na dört tane mevsim vard›. O zamanlar mevsimler dört dörtlüktü anlayaca¤›n›z. Ancak insano¤lunun kendisi bu mevsimleri sa¤l›kl› yat›r›m araçlar›nda de¤erlendiremedi¤i
ve çevresindeki her fleyi hoyratça çarçur etti¤i için bu dört mevsimden elimizde sadece ikisi kald› gibi... Yazdan direkt k›fla, k›fltan direkt yaza geçiyoruz ve arkam›za bile bakmadan öylesine
kapt›r›p gidiyoruz! ‹kinci bahar bir yana birincisi bile ço¤u zaman yok ortada! ‹lkbahar ve sonbahardan uzunca süredir haber
al›namamas› yurt genelindeki hava hareketlerini de etkiliyor.

Sahi, Afl›k Olma Mevsimi Hangisi?
‹lkbahar duygular›n kolbafl›n›n k›rat› gibi flahland›¤›, kalbin ritminin dokuz-sekiz att›¤› tuhaf bir mevsimdir. Önce mart gelir,
kediler dama ç›k›p nasibini al›r bu k›p›rt›dan, derken nisanla
birlikte insan girer devreye.
Bahar zaman›nda gelirse, günlerle birlikte duygular da uzar! Bahar›n gelmesiyle birlikte hormonlar harekete geçer. Hormonlardaki artan çal›flma temposu, insan› k›rlara, bay›rlara, tepelere
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iter. Ancak ilkbahar›n son y›llarda su koyvermesi ve zaman›nda
gelmemesi yüzünden “Bahar aflk›” denilen o yüce kavram›n yeri biraz bofl kalm›fl ve bu bofllu¤u da an›nda devreye giren “Yaz
aflklar›” doldurmufltur. Günümüzün gençlerinin “Yaz aflk›” dedi¤i fleyin temelinde yatan asl›nda geç kalm›fl o ilkbahard›r, yani
as›l aflklar bahar aflklar›d›r ama reytingler yazdan yana ifllemektedir, bunu bilmekte ne yarar var, valla onu bilemiyorum!..
Bafllang›çta and›¤›m o güzelim sanat müzi¤i flark›s›n›n sözleri
hani flöyle devam eder: “Derinden bak›nca gözlerinize, neden
bafl›n›z› öne e¤diniz.” fiimdilerde kimsenin ne kadar derinden
bakt›¤› pek belli olmuyor, zira baharla birlikte gözlerde yerini
alan simsiyah günefl gözlükleri bu duruma engel oluyor. Ayr›ca
derinden bak›lsa bile kimsenin bafl›n› öne e¤ecek zaman› yok
sanki. Çünkü tepemizdeki günefl gene bizim sayemizde art›k
bahardan çok yaza çal›fl›yor. O art›k ars›z bir yaz günefli... Yakt›kça yak›yor, kavurdukça kavuruyor... Kavrulan insano¤lu kavruldukça savruluyor ve bafl›n› sadece güneflten korunmak için
öne e¤iyor... ‹flte böylece, ad› art›k yaz aflk› haline gelen bahar
aflklar› da t›pk› bir ahmak ›slatan ya¤muru gibi gittikçe daha k›sa sürüyor... Ne olursa olsun, isterse cemreler zaman›nda havaya-suya-topra¤a düflmesin. Öyle ya da böyle, insan olan›n hâlâ
aflka düflecek zaman› var ya, bu da bir fley... Gelecek aya dek,
mevsiminize göre GÜLEKALIN!..
B‹R K‹TAP NOTU: Sevgili okurlar, hayata düflen deneme yaz›lar›mdan oluflan “Hayata Düflen Yalana Sar›l›r” adl› yeni kitab›m
Nisan bafl›nda Bileflim Yay›nevi’nden ç›kt›, hani bilginiz ola!..

