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eni y›l›n ilk haftas›nda Türk DemirDö-

küm’ün Çin’deki fabrikas›n›n aç›l›fl› için

Mustafa V. Koç Çin’e bir ziyaret yapt›. Bas›nda

genifl çapl› yer alan bu aç›l›fl, Koç Toplulu¤u

aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Son on y›lda

gösterdi¤i performansla toplam 500 milyar Do-

larl›k yabanc› yat›r›m çekmeyi baflaran Çin, bu-

gün sadece üretim de¤il tüketim aç›s›ndan da

uluslararas› flirketler için büyük önem tafl›yor.

Topluluk olarak 1994 y›l›nda Ram Pacific flir-

ketimiz ile ad›m att›¤›m›z Çin, son befl y›ll›k sü-

rede, Asya-Pasifik ülkeleri aras›nda Japonya’dan

sonra Türkiye’nin en büyük ikinci partneri. An-

cak iki ülke aras›ndaki d›fl ticaret dengesi ma-

alesef Çin’in lehine. Bu aç›dan yap›lan yat›r›m,

Toplulu¤umuz için yeni bir dönemin bafllang›c›

anlam›na da geliyor.

Anadolu Buluflmalar› Gaziantep’teydi
Çin’den döner dönmez aya¤›m›z›n tozuyla Gazi-

antep’e,  12-13 Ocak tarihleri aras›nda düzenle-

nen “Anadolu Buluflmalar›”n›n ikinci aya¤› için

gittik. Toplant›da Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Mustafa V. Koç, CEO F. Bülend Özay-

d›nl› ile birlikte Gaziantep ve çevre illerden ge-

len bayilerle bir araya gelme olana¤› bulduk.

Gaziantep, son dönemde, özellikle Irak’taki ye-

niden yap›lanmayla birlikte önemi artan Güney-

do¤u Anadolu’nun lokomotifi durumunda. Ge-

rek bölgeye yap›lan yat›r›mlar, gerekse bölgenin

giriflimci karakteri, özel sektörün a¤›rl›¤›, Gazi-

antep’in önemini daha da art›r›yor. Mustafa V.

Koç’un toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada

söyledikleri ise Gaziantep’in önemini vurgula-

yan sözlerdi: “Maalesef, 1989 y›l›nda bafllayan

körfez krizi ve Irak’a karfl› y›llarca uygulanan

ambargolar, bu çal›flkan ve dinamik kentimizi

zor durumda b›rakt›. Ancak tüm olumsuzluklara

ra¤men, Gaziantep bugün önemli baflar›lara im-

za at›yor.”

Otoyol Iveco Birlikteli¤i Büyüyor
Toplulu¤umuzun yabanc› iflbirliklerinden

önemli bir tanesi de Otoyol ile Iveco ortakl›¤›.

Geçti¤imiz günlerde Türkiye’ye gelen Iveco SpA

Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Baflkan Yard›m-

c›s› Franco Fenoglio ve Iveco ‹hracat Direktö-

rü Franco Miniero, düzenlenen bas›n toplant›-

s›nda Iveco’nun dünya pazar›ndaki konumunu

ve Türk pazar›na bak›fl›n› paylaflt›lar. Bu aç›dan

Fenoglio’yla yapt›¤›m›z söyleflinin ilginizi çeke-

ce¤ini umuyoruz.

Koç Üniversitesi çat›s› alt›nda ilk kez 1994 y›-

l›nda bafllayan “Executive MBA” program›, geri-

de kalan 10 y›l içinde çok önemli bir yol ka-

t etti. Bugün profesyonel yöneticilere yönelik en

önemli yüksek lisans program› olan “Executive

MBA” program›n›n dününü, bugününü Koç

Üniversitesi ‹flletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr.

Bar›fl Tan ile konufltuk. Programa kat›lan pro-

fesyonellerin görüflleri ise son derece ilginç.

Küçük Bir Tebessüm
Arçelik’in baflar›l› reklam kufla¤›nda “Bekçi S›rr›”

tiplemesiyle büyük ilgi gören fiafak Sezer, bu

ayki “Divan Sohbetleri”nin konu¤u. fiafak Se-

zer’in yaflam›ndan sundu¤umuz küçük ama e¤-

lenceli bir kesitin ilginizi çekece¤ini umuyoruz.

Bir di¤er söyleflimiz de pop müzi¤in sevilen is-

mi Deniz Seki’yle.

Her ay oldu¤u gibi bu ay da büyük bir keyifle ha-

z›rlad›¤›m›z Bizden Haberler’in bu say›s›n›n da ta-

d›na varman›z umuduyla, keyifli okumalar.

Hasan Bengü

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim 

ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Y
‹ ç i n d e k i l e r

3

b
iz

d
e

n
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Koç Holding üst düzey yöneticileri ile Anadolu’daki bayileri bir

araya getirmek amac›yla hayata geçirilen “Koç Toplulu¤u Ana-

dolu Buluflmalar›”n›n ikincisi 12-13 Ocak tarihlerinde Gazian-

tep’te düzenlendi. Toplant›ya Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Mustafa V. Koç, CEO F. Bülend Özayd›nl› ve Ku-

rumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü kat›ld›.

Koç Toplulu¤u taraf›ndan 1951 y›l›ndan bu yana, flirketler ba-

z›nda düzenli olarak sürdürülen bayi toplant›lar›n›n yan› s›ra,

bölgesel olarak tüm Koç Toplulu¤u flirketlerinin bayileri ile bir

araya gelmek ve görüfl al›flveriflinde bulunmak amac›yla baflla-

t›lan “Anadolu Buluflmalar›” toplant›lar›n›n ikinci dura¤›nda,

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve CEO

F. Bülend Özayd›nl›; Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde yer

alan, Ad›yaman, Kilis, Kahramanmarafl, fianl›urfa ve Gaziantep

illerindeki, Arçelik, Beko, Ford Otosan, Tofafl, Opet, Koç Alli-

anz, Koçbank, Aygaz, Oltafl, ‹zocam, DemirDöküm, Sunpet, Li-

pet, Mogaz, Tekiz, Koç.net flirketlerinin bayilik ve temsilcilik-

lerini yürütmekte olan yaklafl›k 350 temsilci ile bir araya geldi.

Toplant›n›n öncesinde Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.

Koç, CEO F. Bülend Özayd›nl› ve Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹lifl-

Anadolu ile ‹kinci 
Buluflma Gaziantep’te
Haziran ay›nda Konya’da gerçeklefltirilen Anadolu Buluflmalar›’n›n
ikincisi Gaziantep’teydi. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç ve CEO F. Bülend Özayd›nl›’n›n kat›ld›¤› toplant›da
Gaziantep ve çevre illerden gelen bayiler bulufltu
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Mustafa V. Koç ve F. Bülend Özayd›nl› Gaziantep Valisi Lütfullah Bilgin ile bölgedeki yat›r›mlar üzerine görüfltüler.
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kiler Baflkan› Hasan Bengü, bir süre ön-

ce 17 yafl›ndaki o¤lunu kaybeden Arçe-

lik Gaziantep bayilerinden Mehmet De-

mirtafl’› ziyaret ettiler ve Demirtafl’a bafl

sa¤l›¤›nda bulundular.

Daha sonra Gaziantep Valisi Lütfullah

Bilgin ve Gaziantep Büyükflehir Beledi-

ye Baflkan› Celal Do¤an’› ziyaret eden

Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl›,

Hasan Bengü ve beraberlerindeki heyet

burada bölgedeki yat›r›mlar ve gelece¤e

dönük projeler üzerine konufltular.

“Kriz Sonras› Nekahat”
Koç Toplulu¤u yöneticileri yapt›klar› zi-

yaretlerin ard›ndan “Anadolu Buluflma-

lar›’n›n önemli bir k›sm› olan bayi

toplant›s›na geçildi. Bayilerle bir araya

gelinen bu toplant›n›n aç›l›fl›nda bir ko-

nuflma yapan Mustafa V. Koç, Koç Top-

lulu¤u’nun 2003 y›l› de¤erlendirmesini

ve 2004 y›l› için hedeflerini, Türkiye de-

¤erlendirmesi ile birlefltirerek, bayiler

ile paylaflt›.

2003’ün ekonomik aç›dan, umut verici

bir y›l olarak tamamland›¤›n› vurgula-

yan Koç, bu dönemde ekonominin

önemli bir büyüme ve canlanma yaflad›-

¤›na de¤inerek, “kriz sonras› nekahat”

dönemi nitelemesini yapt›. Bu y›l da,

ekonomik program›n gerekleri do¤rul-

tusunda taviz vermeksizin ilerlendi¤i

takdirde, baflar›n›n perçinlenece¤ini

vurgulayan Koç, 2004 y›l›n›n Türkiye ve

Koç Toplulu¤u için bir dönüm noktas›

olaca¤›n› belirtti.

Mustafa V. Koç, bayilere yönelik yapt›¤›

konuflmada flunlar› söyledi: “Bugün Ga-

ziantep’te sizlerle bir arada olmaktan

mutluluk duydu¤umu ifade ederek söz-

lerime bafllamak istiyorum. Gaziantep,

Kurtulufl Savafl›’m›zda ortaya koydu¤u

mücadele gücü ve fedakârl›¤› ile gazi

unvan›n› alm›fl bir ilimiz. Cumhuriyet’in

ilan›ndan sonra da Gaziantep, ekono-

Gaziantep’in kendine özgü lezzetlerinden olan
tatl›lar bir süredir yap›lan yat›r›mlar sonucunda
birer dünya markas› olma yolundalar.

Mustafa V. Koç ve F. Bülend Özayd›nl› Gaziantep Belediye Baflkan› Celal Do¤an’› ziyaret ettiler.

Gaziantep’te yap›lan “Anadolu Buluflmalar›”na
Gaziantep ve çevre illerden yaklafl›k 350 bayi ve
temsilci kat›ld›.

mik alanda önemli bir mücadele ortaya

koymufltur. Gaziantep, Anadolu’nun s›-

nai ve ticari gelifliminde, bölgesel kal-

k›nmada önemli rol oynam›fl bir kenti-

mizdir. 

Maalesef, 1989 y›l›nda bafllayan körfez

krizi ve Irak’a karfl› y›llarca uygulanan

ambargolar, bu çal›flkan ve dinamik

kentimizi zor durumda b›rakm›fl ve ne

yaz›k ki 2001’den çok daha önce Gazi-

antep’i krize itmifltir. Ancak tüm olum-

suzluklara ra¤men, Gaziantep bugün

önemli baflar›lara imza at›yorsa, bunun

alt›nda ba¤›ms›zl›k mücadelesi günlerin-

den kalma o mücadele ruhu ve azim ya-

t›yor.”
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Koç Toplulu¤u’nun 
Topluma Aç›lan Penceresi
Daha sonra kürsüye gelen CEO F. Bü-

lend Özayd›nl› ise, Koç Toplulu¤u’nun

2003 y›l›ndaki sektörel bazda ve genel

de¤erlendirmesini aktard› ve 2004 y›l›na

iliflkin somut hedeflerini bayilere iletti.

2003 y›l›n›n, Koç Toplulu¤u aç›s›ndan

son derece baflar›l› geçmifl bir y›l oldu-

¤unu vurgulayan Özayd›nl›, do¤ru ve

planl› ifller yap›ld›¤› takdirde, iddial› gö-

rünen hedeflere ulaflman›n hayal olma-

d›¤›n› belirtti. 

2004 y›l›nda ve sonras›nda da, global

ekonominin önemli bir oyuncusu ola-

bilme hedefine ulaflmak için daha çok

çal›flmalar› gerekti¤ini de sözlerine ekle-

yen Özayd›nl›, belirlenmifl hedeflerine

de ulaflacaklar›na inand›klar›n› söyledi. 

Özayd›nl› flöyle konufltu: “Anadolu Bu-

luflmalar› ad›n› verdi¤imiz, bölgesel ba-

yi toplant›lar›m›z›n ikincisinde, Gazian-

tep’te bulunmaktan son derece mutlu-

yum. 

Daha önce hat›rlarsan›z 2003 y›l›n›n Ha-

ziran ay›nda da Konya’da bayilerimiz ile

buluflmufltuk. Amac›m›z, ifl orta¤›m›z ve

en büyük destekçimiz olan sizlere ülke-

miz ve Koç Toplulu¤u ile ilgili görüflle-

rimizi, duygu ve düflüncelerimizi aktar-

mak, gelece¤e dönük hedeflerimiz ko-

nusunda bilgiler sunmak, sizlerin görüfl-

lerinizi alarak onlardan yararlanmakt›r. 

Bayi teflkilat› ile sa¤l›kl› ve geliflime aç›k

iliflki kurmak ve gelifltirmek, bildi¤iniz

gibi, Koç Toplulu¤u’nun temel gelenek-

lerinden biridir. Geçmiflinden ald›¤› güç

ile yar›na daha emin ad›mlarla ilerleyen

bir topluluk olarak amac›m›z, sizlerle bu

verimli iflbirli¤ini sürdürmektir.

Anadolu Buluflmalar›’n›n ikincisi Gazi-
antep’te gerçeklefltirildi. Toplant›la-
r›n amac›na ulaflt›¤›n› düflünüyor mu-
sunuz?
Anadolu Buluflmalar› toplant›lar›
Koç bayilerini daha yak›ndan tan›-
mak, onlar›n sorunlar›n› paylaflmak,
görüfl al›flveriflinde bulunmak, Koç
bayileri aras›ndaki yak›nlaflmay›
sa¤lamak amac› ile Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Mustafa V. Koç’un öne-
risi ile hayata geçirilmifl bir toplan-
t›lar dizisidir. Bu toplant›lar› f›rsat
bilerek Türkiye’mizin her bölgesini
periyodik bir flekilde dönüflümlü ola-
rak ziyaret edecek ve bayilerimiz ile
bütünleflece¤iz. Gaziantep’te ikinci-
sini gerçeklefltirdi¤imiz Anadolu Bu-
luflmalar› Toplant›s› büyük ölçüde
amac›na ulaflm›flt›r. Gaziantep’teki
izlenimlerimizi ve saptamalar›m›z› ‹s-
tanbul’a döndü¤ümüzde ilgili arka-
dafllar›m›z ile de paylaflt›k.

Bayilerin bu toplant›lara olan tepki-
lerini siz nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bayilerimiz geleneksel misafirper-
verlik anlay›fl› ve s›cak yaklafl›mlar›
ile iletiflimin sa¤l›kl› olmas›na büyük
katk›da bulunuyorlar.

Irak ve Suriye’de son dönemlerde
meydana gelen de¤ifliklikler Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu’nun önemini
art›rd›. Bunun ›fl›¤›nda Koç Toplulu-
¤u’nun bölgeye bak›fl›n› de¤erlendi-
rir misiniz?
Gerek Irak, gerek Suriye, Türkiye
aç›s›ndan ticari iliflkilerin gelifltiril-
mesi gereken iki önemli ülke. Bu ül-
keler ile birlikte gerçeklefltirilme
potansiyeline sahip, hem ticari
hem de endüstriyel ifller var. Suri-
ye ile yak›n tarihte bafllayan yak›n-
laflma sinyalleri gerçek hayata ge-
çer, Irak’ta güvenlik sorunu afl›l›r
ise Gaziantep baflta olmak üzere

bu bölgede bulunan ifladamlar›m›z
yöreyi tan›yan kifliler olarak bu ül-
kelerde geliflecek iliflkilerin kal›c›
tohumlar›n› atacak kifliler olacak-
lard›r. Biz de Koç Holding olarak
perakende, LPG ve dayan›kl› tüke-
tim mallar›, otomotiv sektörlerinde
üretim ve da¤›t›m konular›nda Tür-
kiye’de yapt›¤›m›z benzer iflleri bu
ülkelerde yapmak istiyoruz. Bu ko-
nularda ilgili flirketlerimizin projele-
rinin hayata geçirilmesi ise, söyle-
nen güzel sözlerin bu ülkelerce ha-
yata geçirilmesine ba¤l›.

Genel olarak bölgeyle ilgili gözlemle-
rinizden söz eder misiniz?
Gaziantep bölgesi; yat›r›mlar›n as-
gari düzeyde oldu¤u, ancak bölge
insan›n›n giriflimcilik ad›na cesur
at›l›mlar gerçeklefltirmesi ile Türki-
ye’nin üretimine, istihdam›na ve ih-
racat›na ciddi katk›da bulunan ör-
nek bir bölgemiz. Gaziantep ili ise,
belediyecilik anlay›fl›n›n geliflti¤i, Bü-
yükflehir belediyesinin ciddi eserler
yaratt›¤›, farkl› partilere mensup il-
çe belediye baflkanlar›n›n da uyum
içinde çal›flt›¤› örnek bir ilimiz.

Anadolu Buluflmalar›’n›n ikincisinin gerçeklefltirildi¤i
Gaziantep’te ifladamlar› ve bayiler ile bir araya gelen 
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Anadolu
Buluflmalar› ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›

GAZ‹ANTEP TÜRK‹YE
‹Ç‹N ÖRNEK B‹R ‹L

F. Bülend Özayd›nl›, TEGV park›nda
çocuklar› da ziyaret etti.



Gaziantep’te yap›lan Anado-
lu Buluflmalar›’nda bayileri
temsilen bir konuflma yapan
tan›nm›fl ifladamlar›ndan Ab-
dullah Kazaz, 1963 y›l›nda
bu yana Arçelik bayili¤i ya-
pan bir isim. Çal›flmalar› ile
bölgede hakl› bir isim yapan
Kazaz’›n bir de yard›msever
taraf› var. Kazaz, radyestezi
ilmine dayal› sarkaçla yeralt› suyu bulma
iflinden elde etti¤i geliri hastalara yard›m
ve maddi durumu iyi olmayan ö¤rencilere
burs olarak da¤›t›yor. Kazaz, toplant›da
yapt›¤› konuflmas›nda, 1963 y›l›nda bafl-
lad›¤› Arçelik bayili¤ini devam ettirmenin
ve ayn› zamanda Koç Ailesi’nin üçüncü ku-
fla¤› ile birlikte çal›flabilmenin mutlulu¤u-
nu ve gururunu yaflad›¤›n› belirtti ve flun-
lar› söyledi: “Gaziantep, Avrupa’dan Çin’e
kadar giden “‹pek Yolu” üzerinde bulun-
maktad›r. fiehrimiz çeflitli savafllara sah-
ne olmufltur. En mühimi 1918 y›l›nda
Frans›z iflgaline u¤ram›fl, 11 ay kuflatma-
da kalm›fl, 6300 flehit vermifl, açl›k ve

sefalet içinde kalmas›na ra¤-
men atalar›m›z flehrimizi Fran-
s›zlara teslim etmemifllerdir.
Gaziantep bulundu¤u co¤rafi
konum ve tarihten gelen sana-
yi ve ticari birikimi ile çok genifl
bir ürün yelpazesine sahip bir
ildir. Baflta tekstil olmak üzere
g›da, kimya, plastik, makine,
metal, hal›, makarna, bakliyat,

antep f›st›¤›, kuruyemifl, çikolata, sente-
tik çuval ve oto yan sanayi gibi ürün çefli-
di bulunmakta ve ülkemiz genelin-
de büyük yer tutmaktad›r. 
Gaziantep bugünkü ekonomik gü-
cüne tamamen özel sektör a¤›rl›k-
l› bir yap› ile ulaflm›flt›r. Devlet ya-
t›r›m› yaln›z Tekel ‹çki Fabrikas›’d›r.

Yat›r›mlara Aç›k 
Bir Bölge
Gaziantep sanayi bölgesinde befl
yüze yak›n sanayi tesisi hizmet ver-
mektedir. Gaziantepli giriflimciler
1965’ten bu yana devam eden ça-

balar›n›n ürünü olan Gaziantep Organize
Sanayi Bölgesi 15 bin iflçinin istihdam›n›
temin etmektedir. Gaziantep Türkiye’de
hal› üretiminin %70’ini makarna üretimi-
nin %60’›n›, akrilik iplik üretiminin
%60’›n›, sentetik çuval üretiminin %50’si-
ni, un üretiminin %25’ini bölge sanayi te-
sislerinde gerçeklefltirmektedir. Gazian-
tep Organize Sanayi Bölgesi’nden, Alman-
ya, ‹ngiltere, ABD, Arap Ülkeleri, Irak ve
Suriye de dahil 100’ü aflk›n ülkeye ihra-
cat gerçeklefltirilmektedir.”

Güçlü Bayi Teflkilat›
Koç Toplulu¤u’nun stratejik plan›nda

yer alan temalar›n belki de en önemlisi

‘Tüketiciye en yak›n topluluk’ olma ilke-

mizdir. Bu ilkemizin ard›nda yer alan

güç, iflte siz de¤erli bayilerimizsiniz.

Tüm Türkiye’ye yay›lm›fl, dürüst, güve-

nilir, iflinin ehli ve art›k adeta birer flirket

orta¤›m›z konumuna gelmifl bayi teflkila-

t›m›z, bugün Koç Toplulu¤u’na hiçbir

rakibinin hayal bile edemeyece¤i bir

avantaj sa¤lamaktad›r...

Koç Toplulu¤u 56 bin kifliye ulaflan çal›-

flan›yla çok büyük bir ailedir. Koç Top-

lulu¤u’nu oluflturan büyük ailenin bir di-

¤er unsuru da say›lar› 12 bini aflan bayi

ve servislerimizdir. Bugün sizlerle bir

araya geldi¤imiz bu toplant›y›, bir aile

ortam› olarak düflünmenizi, içinizden

geldi¤i gibi duygular›n›z›, düflüncelerini-

zi dile getirmenizi bekliyoruz.”

Gaziantep’te Tüccar Olmak...

Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç, Koç Holding
CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›, Koç Holding
Kurumsal ‹letiflim ve D›fl
‹liflkiler Baflkan› Hasan
Bengü ve Gaziantep
Arçelik bayilerinden
Abdullah Kazaz ile
birlikte bir süre önce
o¤lunu kaybeden Arçelik
Gaziantep bayisi
Mehmet Demirtafl’›
ziyaret ettiler.

Gaziantep’te
son y›llarda
büyük 
ölçekli
fabrikalar›n
say›s› 
artsa da
zanaatkarlar›n
ve küçük
iflletmelerin
hâlâ büyük
önemi var.

Abdullah 
Kazaz
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S
Son 10 y›lda gösterdi¤i performansla toplam 500 milyar Dolar-

l›k yabanc› yat›r›m çekmeyi baflaran Çin, bugün sadece üretim

de¤il tüketim aç›s›ndan da uluslararas› flirketler için büyük

önem tafl›yor. 1994 y›l›nda Ram Pacific flirketini kurarak

Çin’de ifl yapmaya bafllayan Koç Toplulu¤u, geçti¤imiz gün-

lerde Guandong eyaletinin Shenzhen kentinde aç›l›fl› yap›lan

DemirDöküm’e ait radyatör fabrikas› ile bölgedeki yat›r›mla-

r›na bir yenisini ekledi.

Çin sadece Koç Toplulu¤u için de¤il, tüm Türk firmalar› için

büyük önem tafl›yan bir pazar. Çin Halk Cumhuriyeti, 2000 y›-

l› itibar› ile Güney Kore’yi geçerek Asya-Pasifik ülkeleri aras›n-

da Japonya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci partneri ha-

line geldi. Ancak Türkiye’nin Çin’e ihracat›, y›llar itibar› ile de-

mir-çelik ürünleri baflta olmak üzere birkaç kalemle s›n›rl› kal-

m›fl, Çin bu kalemlerde üretici konumuna geçtikçe de ihracat

rakamlar› giderek düflmüfltü. 2001 y›l› sonu itibar› ile Çin’in

Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) girifli Türkiye ile Çin aras›nda-

ki ticari ve s›nai iliflkilerin yeni bir döneme girmesini sa¤lad›.

Çin mevzuat›nda DTÖ kurallar›na uyum çerçevesinde yasal

düzenlemelerin h›zland›r›lmas›, Çin ile Türkiye aras›ndaki eko-

nomik iliflkilerin geliflmesine yol açan önemli etkenlerden biri.

Dünyan›n Üretim Üssü
Bugün 1,5 milyara ulaflan nüfusuyla dünyan›n en kalabal›k ül-

kesi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde, 1949-1978 y›llar› aras›nda

“Maocu” dönem olarak adland›r›lan sürecin ard›ndan 1978 y›-

DemirDöküm’ün Çin’de açt›¤› ya¤l› radyatör fabrikas›, bölgenin ticari
önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle son y›llardaki
geliflmeler ve meydana gelen ticari ve s›nai de¤iflim, Çin’i sadece
Türkiye için de¤il tüm dünya için kilit bir konuma getiriyor

DemirDöküm,
Chung Mei
Industries
Limited ve Ram
Pacific
ortakl›¤›nda
kurulan tesisin
aç›l›fl töreni.



l› sonunda bafllat›lan reformlar ile sis-

tem yumuflat›lmaya baflland›. Daha son-

raki y›llarda önce piyasa düzenlemeleri

ile desteklenen planl› ekonomi, 1993 y›-

l›nda reformlarla da sosyalist piyasa

ekonomisi modeli benimsendi. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin yüzölçümü

Türkiye’nin yaklafl›k 12 kat› büyüklü-

¤ünde. Bu büyüklükte bir ülkenin ulus-

lararas› ticarete kap›lar›n› gün geçtikçe

daha fazla açmas›, dünyan›n gözlerinin

Çin pazar›na yönelmesine neden oldu.

Bu çerçevede ekonomi ve d›fl ticaret

hacmi son 20 y›lda büyük bir h›zla bü-

yüdü. 2001 y›l›nda %7,3 oran›nda büyü-

yen ekonomi, 2002 y›l›nda %8 büyüme

gösterdi.

Çin’de Koç Damgas›
Özellikle DemirDöküm fabrikas›n›n

aç›lmas›yla birlikte Çin’de önemli yat›-

r›mlar› hayata geçirmeye haz›rlanan

Koç Toplulu¤u aç›s›ndan Çin büyük

önem tafl›yor.

Is›tma ve iklimlendirme konusunda

dünya standartlar›nda ürünler sunma ve

ismini ›s› konforu ile özdefllefltirme yo-

lunda h›zla ilerleyen DemirDöküm, ye-

ni üretim tesisini Çin’de kurdu. Demir-

Döküm, bu yeni tesisiyle, ilk ihracat›n›

gerçeklefltirdi¤i Çin’de ya¤l› radyatör

üretmeye bafllad›. 

7 Ocak 2004’te Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’un da

kat›l›m›yla Çin’in Shenzhen kentinde

aç›l›fl› yap›lan yeni üretim tesisi, Demir-

Döküm’ün ilk yurtd›fl› üretim tesisi olma

özelli¤ini de tafl›yor. 

Fabrikan›n aç›l›fl töreninde konuflan

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç, Toplulu¤un Çin’e olan

ilgisinin 10 y›l öncesine dayand›¤›n› be-

lirtti ve flunlar› söyledi: “Bugüne kadar

karfl›l›kl› güven ve istikrara dayal› iflbir-

li¤i modeli, fabrikam›z›n ortaya ç›kmas›-

n› sa¤lam›flt›r. Karfl›l›kl› güvene dayal›

bu iflbirli¤i, Koç Toplulu¤u’nun Çin’de-

ki ilk üretim yat›r›m›n›n Sebastian Man

flahs›nda Chung Mei firmas› ile gerçek-

leflmesi sonucunu do¤urmufltur. Bu ya-

t›r›m bir kilometre tafl› gibi

de¤erlendirilebilir.”

Di¤er Türk 
Firmalar›na Örnek
“Çinlilerle AB aras›nda ken-

dimizi bir köprü gibi gördü-

¤ümüzü söyledik; ve bu

köprüyü ciddi bir atlama

tahtas› olarak da kullanma-

lar› gerekti¤i konusunda

görüfllerimizi bildirdik. Bu

tesis, Koç Grubu için önem-

lidir. Çünkü Çin’de önemli

bir üretim aya¤›m›z ve Tür-

kiye’deki var olan operas-

yonlar›m›z›n tamamlay›c›s›

olacak.

DemirDöküm’ün Çin’deki

ilk Türk yat›r›m› olan bu ya-

p›lanma, dolay›s›yla di¤er

Türk firmalar›na da örnek

olacakt›r.” 

DemirDöküm Çin’de sektö-

rün lideri olan Hong Kong

Merkezli “Chung Mei In-

ternational Holdings Li-

mited” grubunun bir üyesi

olan “Chung Mei Industri-

es Limited” ile 2002 y›l›nda

gerçeklefltirdi¤i stratejik or-
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300 bin
seviyesine
kadar
ç›kmas›
bekleniyor.
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takl›kla Doka ve Demrad markas›yla radyatör üretmeye res-

men bafllam›fl oldu.

Global pazarlara entegre olarak büyük sermaye ak›fl›ndan da-

ha fazla pay alman›n flirketlerin ve ülkelerin gelece¤i için bü-

yük önem tafl›d›¤›n› vurgulayan DemirDöküm Genel Müdürü

Melih Bat›l›, DemirDöküm’ün arka arkaya gerçeklefltirdi¤i ye-

ni ortakl›klarla global pazarda önemli ad›mlar att›¤›n› belirtti.

Çin’in büyük pazar hacmi ile üretici flirketlerin dikkatini çekti-

¤ini vurgulayan Bat›l›, ayr›ca,  “Bu bizim için bir bafllang›ç.

Radyatör ve kombi alan›nda önümüzdeki befl y›lda Türkiye’de

de büyük yat›r›mlar yaparak bu alanda dünyan›n en büyük 10

flirketi aras›na girece¤iz. Ve yeni gelifltirece¤imiz ürünleri de

Çin’e tafl›yaca¤›z” fleklinde konufltu.

‹lk Hedef 300 Bin Radyatör
%45 DemirDöküm, %45 Chung Mei Industries Limited, %10

Ram Pacific fleklinde hayata geçirilen ortakl›kla DemirDö-

küm’ün Bozüyük’teki çelik radyatör tesisleri iki ay içinde 44

konteyner ile Çin’in Dogguan eyaletine tafl›nd›. ‹lk etapta 300

bin adet radyatör üretilmesinin hedeflendi¤i fabrikada  üretim

kapasitesinin pazar flartlar›na ba¤l› olarak 2 milyon 300 bin se-

viyesine kadar ç›kmas› bekleniyor.

Philips, Kenwood, Hamilton Beach/Poctor Silex, Black&Dec-

ker, Delongi ve benzerleri gibi uluslararas› markalara orijinal

teçhizat üreticisi (OEM-Original Equipment Manufacturer) ba-

z›nda üretim yapan Uzakdo¤u’da sektörün öncüsü Chung Mei

Industries Limited, DemirDöküm’ün teknolojisi ve rekabetçi

gücü ile mücadele edecek. DemirDöküm-Chung Mei Industri-

es Limited ad› alt›nda kurulan yeni flirketin ilk y›l için 6 ila 7

milyon Dolar aras›nda ciro yapmas› bekleniyor. 

Sat›fl Hedefi 100 Bin Radyatör
DemirDöküm’ün Çin’deki faaliyetleri yeni aç›lan fabrikayla s›-

n›rl› de¤il. fiirketin, Tianjin Demrad International ad›yla kurdu-

¤u flirket Çin’e panel radyatör sat›fl›na bafllad›. fiirketin Genel

Müdürü Murat Telek, 3 ayda 1500 adet radyatör sat›ld›¤›n› be-

lirtti ve ekledi: “2008 Olimpiyat Oyunlar› için haz›rlanan Pekin,

yeniden yap›lan›yor. 2-3 y›l içinde fiangay’› bile geride b›rak›r.

Çin’de inflaat sektörüne 2 y›lda 50 milyar Dolar yat›r›m yap›la-

cak. 2004 y›l›nda ise 10 bin adet radyatör satmay› hedefliyo-

ruz.” 

Chung Mei’nin sahibi Sebastian Man yat›r›m›n Çin takvimine göre
“Koç Y›l›”nda yap›lmas› nedeniyle Mustafa V. Koç’a bir koç figürü
hediye etti.

Çin’de 18 ayr› serbest bölge bulunuyor. Ço¤u denize
yak›n olan bu bölgelerin içinde fiangay’›n ayr› bir yeri var.
fiangay’da 17 milyon insan yafl›yor. Çinliler fiangay’›,
geçti¤imiz y›la kadar ‹ngilizler’in elinde olan Hong Kong’a
rakip olmas› için kurmufllar. Ancak flehrin bugünkü
durumu tam anlam›yla Hong Kong’u geride b›rakm›fl.
fiangay gibi geliflmifl yerlerde 4-5 bin Dolar› bulan kifli
bafl›na düflen milli gelir geri kalm›fl bölgelerde 97 dolara
kadar düflüyor. Çin’de yaklafl›k 30 milyon insan 152 Yuan
(18 Dolar) olan açl›k s›n›r›n› alt›nda yafl›yor. 
Çin’in 2003 y›l› ihracat oran› %35 artm›flken, ithalat
oran› da %40 art›fla ulaflt›. ‹hracat ve ithalat aras›ndaki
bu denge pek çok ülke ekonomisini k›skand›racak
durumda. Çin’in d›fl ticarette gösterdi¤i üstünlük gerçek
bir baflar› öyküsü olarak görülmeli. Bununla birlikte flu da
gözden kaçmamal› ki, Çin’in ihraç etti¤i mallar›n ço¤u
kendi üretimi de¤il.

fiANGAY:
Çin’in Kalbi

Tesisin aç›l›fl
töreninde Koç

Holding
Yönetim Kurulu

Baflkan›
Mustafa V.

Koç,
DemirDöküm

Genel Müdürü
Melih Bat›l›

(soldan birinci)
ve Koç Holding

Kurumsal
‹letiflim ve D›fl

‹liflkiler
Baflkan› Hasan
Bengü (sa¤dan
birinci), Chung
Mei’nin sahibi

Sebastian
Man’la birlikte.
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Otoyol’un ‹talyan ifl orta¤› Iveco, yeni

dönem stratejilerini ve planlar›n› aç›kla-

mak üzere 21 Ocak’ta Koç Holding’de

bir bas›n toplant›s› düzenledi. 

Iveco SpA Sat›fl ve Pazarlamadan Sorum-

lu Baflkan Yard›mc›s› Franco Fenoglio

ve Koç Holding Yan Sanayi ve Di¤er

Otomotiv Grubu Baflkan› Selçuk Gez-

dur, Iveco’nun Türkiye pazar›na bak›fl›,

Türkiye’deki ifl orta¤› Koç Holding ile

Otoyol’un gelece¤ine yönelik ortak he-

def ve planlar›na iliflkin önemli aç›klama-

lar yapt›lar. Iveco ‹hracat Direktörü Fran-

co Miniero ise Iveco’nun dünya pazar›n-

daki konumu, üretim kapasitesi ve oto-

motiv sektörünün geliflimiyle ilgili ayr›n-

t›l› bir sunum yapt›. Toplant›da Otoyol

Genel Müdürü Murat Selek ve Otoyol Pa-

zarlama Genel Müdürü Cengiz Nay›r da

haz›r bulundular.

Iveco’nun Dünya 
Pazar›ndaki Geliflimi
Avrupa d›fl›ndaki ülkelerde otomotiv pi-

yasas›n›n yüzde 70 oran›nda bir geliflme

kaydetti¤ini belirten Iveco ‹hracat Direk-

törü Miniero, bu oran›n umut verici oldu-

¤unu söyledi. Iveco’nun bu pazar›ndaki

pay›n›n son dört y›lda yüzde 70’lik bir ar-

t›fl gösterdi¤ini vurgulayan Miniero, bu

tablonun Iveco’nun Avrupa d›fl› ülkeler-

de genifl ürün yelpazesi sunarak varl›¤›n›

sürdürmekteki kararl›l›¤›n› kan›tlad›¤›n›

belirtti.

Iveco SpA Sat›fl ve Pazarlamadan Sorum-

lu Baflkan Yard›mc›s› Franco Fenoglio

toplant›daki konuflmas›nda, ça¤dafl bir

firman›n sürekli yenilenen, rekabet gücü-

ne sahip ve donan›ml› ürünler ç›karmas›

gerekti¤ine inand›klar›n› belirtti. Ive-

co’nun, otomotiv sektöründe yaflanan s›-

k›nt›l› dönemi genifl ürün yelpazesi ve

Ar-Ge çal›flmalar›na yapt›¤› yat›r›mlar sa-

yesinde atlatt›¤›n› söyleyen Fenoglio, sa-

t›fllar›n›n yüzde 2,5’ine tekabül eden bir

rakam› Ar-Ge çal›flmalar›na ay›rd›klar›n›

ifade etti. Son 8-10 y›l içinde ise 5 milyar

Euro’luk bir yat›r›m yaparak tüm ürün

yelpazesinde büyük bir yenilenme sa¤-

land›¤›n›, bugün art›k Iveco’nun ürün

yelpazesinin %70 oran›nda yenilenmifl

oldu¤unu söyleyen Franco Fenoglio,

2004-2005 senesinde de ürün gam›n›n ta-

mamen yenilenmifl olaca¤›n› vurgulad›.

Fenoglio, ürünleri aras›nda savunma

araçlar› ve yang›n merdivenleri de bulu-

nan Iveco’nun, özellikle yang›n merdi-

venlerinin üretimi konusunda dünya ça-

p›nda bir numara oldu¤unu söyledi.

Franco Fenoglio, otobüs üretimi alan›nda

ise Renault otobüs grubunu da Iveco’ya

dahil ederek daha da gelifltirmeyi amaç-

lad›klar›n› belirtti. 

Türkiye Üretim Üssü Olacak
Toplant›n›n en önemli aç›klamalar›ndan

birisi de, Iveco ‹hracat Direktörü Franco

Miniero’nun Türkiye’yi otobüs üretimin-

de bir üs olarak kullanmak istediklerini

söylemesiydi. Miniero, 9 metrenin üze-

rindeki otobüs üretimi konusunda Oto-

yol’la yürüttükleri çal›flmalar›n tüm h›z›y-

la sürdü¤ünü belirtti. 

Koç Holding Di¤er Otomotiv ve Yan Sa-

nayi Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur da

toplant›da yapt›¤› aç›klamada Türkiye’nin

otomotiv üretimi konusunda bir üretim

üssü haline geldi¤ini belirtti. Iveco’nun

dünya çap›nda ve ticari araç sektöründe

çok güçlü bir kurulufl oldu¤unu vurgula-

yan Gezdur, Koç Holding ve Iveco’nun

köklü ve yak›n bir stratejik iflbirli¤i içinde

oldu¤unu, bu güçlü ortakl›¤›n, önümüz-

deki dönemde daha da baflar›l› giriflim ve

at›l›mlar› hayata geçirmekte kararl› oldu-

¤unu söyledi. Gezdur ayr›ca, Koç Hol-

ding olarak Türkiye’nin stratejik ve eko-

nomik gücüne inand›klar›n›, otomotiv en-

düstrisinin Türkiye’deki geliflimine güven-

diklerini belirterek, IVECO’nun ortak ku-

ruluflu olan Otoyol’un, bu güçlü stratejik

ortakl›ktan ald›¤› destekle, hem iç pazar-

da hem de ihracatta daha büyük hedefler

gerçeklefltirece¤ini de vurgulad›.

“Iveco’nun Otobüs 
Üretim Üssü Olaca¤›z”
Otoyol’un uzun y›llard›r ifl orta¤› olan Iveco’nun pazara ve Türkiye’deki otomotiv

sektörüne bak›fl›, Koç Holding Di¤er Otomotiv ve Yan Sanayi Grubu Baflkan› Selçuk

Gezdur, Pazarlamadan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Franco Fenoglio ve ‹hracat

Direktörü Franco Miniero’nun kat›ld›klar› bir toplant›yla bas›na aktar›ld›

(Soldan sa¤a) Otoyol Pazarlama Genel Müdürü Cengiz Nay›r, Iveco ‹hracat Direktörü Franco 
Miniero, Iveco SpA Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Franco Fenoglio, 
Koç Holding Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur ve Otoyol Genel
Müdürü Murat Selek bas›n toplant›s›nda.
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O
Iveco-Otoyol iflbirli¤i ile ilgili neler söyleyeceksiniz?
Iveco’nun Fiat grubuyla olan iflbirli¤i 1989’dan beri devam et-

mekte. Iveco olarak bu iliflkiyi kurmufl ve götürüyor olmaktan

çok mutluyuz. Önümüzdeki senelerde de bu iliflkiyi sürdür-

mek istiyoruz. Y›llar boyunca birçok ülke Türkiye’yi bekledi ve

biz de art›k Türkiye piyasas›n›n istikrarl› flekilde geliflmekte ol-

du¤unu rahatl›kla ifade edebiliriz. Türkiye hakk›ndaki verilere

bakt›¤›m›zda görüyoruz ki, Türkiye nüfusunun önemli bir bö-

lümünü gençler oluflturuyor. Bir ülkenin nüfusu genç oldu¤u

zaman hep geliflme ve ileriye gitme arzusu olur. 2000-2002 y›l-

lar›nda yaflanan art›fl trendinin 2003 ve 2004’te de devam ede-

ce¤ini umut ediyoruz. Burada bulunmam›z›n nedeni de Koç

Grubu’yla olan iflbirli¤imizi görüflmek ve hedeflerimizi birbiri-

ne paralel hale getirmek. Bu baflar›l› iflbirli¤inin müflteri nez-

dinde de giderek artan bir baflar›ya tekabül edece¤ini umuyo-

ruz. Türkiye, bizim için gerçekten stratejik ve önemli bir ülke,

dolay›s› ile Otoyol da stratejik ve önemli bir ortak. Onlarla bu

çal›flmay› sürdürmeyi umuyoruz. 

Iveco’nun baflar›s›nda, ürünleri d›fl›nda ne gibi faktörlerin etkili
oldu¤unu düflünüyorsunuz?
Baflar›l› olmak için çok iyi bir ürüne sahip olmak zorundas›n›-

z ama bu ürünlere sahip olduktan sonra ikinci ad›m› ürünü-

nüzle ilgili çok iyi hizmet vererek atars›n›z. Bizim de iddiam›z

sadece ürün sat›fl›nda de¤il, ayn› zamanda çok güçlü bir bayi

ve servis flebekesine sahip olmak. Bir ürünü satt›¤›n›zda, o

ürünü satt›¤›n›z kiflinin ömür boyunca Iveco’ya rahatl›kla gelip

birtak›m hizmetleri talep edebilmesi gerekir. Firma olarak bel-

li eksenler çerçevesinde çal›fl›yoruz: Teknoloji, ekoloji ve ser-

vis. Bu tabii ki dünyan›n tüm ülkeleri için geçerli olan bir he-

defler bütünü.

Iveco’nun d›fl pazarlardaki durumunu de¤erlendirebilir misiniz?
Iveco’nun hedeflerinde birinci eksen teknoloji ve ekoloji ise

ikinci eksen Avrupa’n›n d›fl›nda mevcudiyetini sürdürmektir.

Bu da gerçekten bizim için en önemli noktalardan biri. Orta

ve Do¤u Avrupa ülkelerinde son y›llarda büyük at›l›mlar yap-

t›k. Avustralya’da lider firma oldu¤umuzu belirtebilirim. Çin-

’de 10 y›l önce temel tafllar› at›lan ve bugün de baflar›yla de-

vam eden bir iflbirli¤imiz söz konusu. 

Çin’de sadece sat›fl yapm›yoruz, üretim de yap›yoruz. Güney

Amerika’da da mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Son sene vuku

bulan ekonomik kriz bizim oradaki ifllerimizi etkiledi; fakat bu

Üç Ana Eksenimiz Var:

Teknoloji,

Ekoloji ve Servis
Otomotiv sektörünün gerek dünyada gerekse Türkiye’de yaflad›¤› krizi atlatmakta

oldu¤unu, Türkiye’nin ise giderek daha güvenli bir piyasa olma yolunda

ilerledi¤ini söyleyen Iveco Baflkan Yard›mc›s› Franco Fenoglio, düzenlenen bas›n

toplant›s›n› ard›ndan Bizden Haberler için sorular›m›z› yan›tlad›

Iveco Baflkan Yard›mc›s› 
Franco Fenoglio



krizi nas›l aflaca¤›m›z› planlamakta ve

ona göre bir yol belirlemekteyiz. Rus-

ya’da önemli kanallar açmaktay›z.

Otoyol’la ihracat konusunda bir iflbirli¤i-
ne girmek gibi bir plan var m›?
Di¤er ülkelere ihracat yapmak için Tür-

kiye stratejik aç›dan çok önemli bir ko-

numa sahip; Avrupa ülkeleri de dahil.

Bugünlerde zaten bu konuda çal›flmala-

r›m›z sürmekte. Maliyetler ve ürünler

aç›s›ndan planlama yap›yoruz. Oto-

yol’un da en büyük arzular›ndan biri ih-

racat konusunda iddial› olmak. ‹hracat-

ta iddial› olmak için kendi üretti¤iniz ül-

kede de iddial› olmak ve büyük bir pa-

ya sahip olmak durumundas›n›z. Iveco-

Otoyol üretiminin Türkiye’deki hacmini

de art›rmak istiyoruz.

Bayi örgütlenmesinin firman›n baflar›s›n-
daki ve geliflimindeki pay› hakk›nda ne
düflünüyorsunuz? 
Bayi örgütlenmesinin Iveco için çok ö-

nemli oldu¤unu düflünüyorum. Gelifli-

mimiz için gerçekten stratejik bir konu.

Birçok firma bu konuya gereken önemi

vermiyor. Koç Toplulu¤u’yla da gerçek-

ten giderek daha uzmanlaflm›fl bir flebe-

ke oluflturmak konusunda görüflmekte-

yiz. Hafif araçlar› da satabilecek bayiler

tabii ki önemli ama a¤›r vas›talar konu-

sunda da uzmanlaflm›fl bir flebekenin

oluflmas›n› istiyoruz. Avrupa’da da za-

ten örgütlenme bu flekilde gerçeklefli-

yor. Biz de gerçekten bu konuya yat›-

r›m yapmam›z gerekti¤ini düflünüyoruz.

Bu konuyla ilgili orta¤›m›zla yapt›¤›m›z

görüflmeler tüm h›z›yla devam ediyor.

24-36 ay sonra örgütlenmemiz gayet fa-

al bir hal alm›fl olacak.

Iveco motor üretimi de yapmakta. Bu ko-
nuda neler söyleyeceksiniz?
Motor üreticisi olmak Iveco’nun güçlü

yanlar›ndan biri. fiu anda üretimini ger-

çeklefltirdi¤imiz motorlar gerek otomo-

bil piyasas›nda gerekse di¤er piyasalar-

da çok büyük baflar› elde eden ürünler.

Bunlar›n baz›lar› sadece k›s›tl› tüketimle-

re yönelik motorlar. Bu ürünlerin di¤er

aç›dan önemi çevre dostu olmalar›d›r.

Biz otomobil yar›fllar›na kat›lm›yoruz.

Biz bir motorda “en güçlü” olmas›n› za-

ten aram›yoruz. Bizim aray›fl›m›z tüketi-

mi az ama güçlü olan araçlar üretmek.

Birtak›m alternatif enerjiler konusunda

araflt›rmalar yap›yoruz. Bu konuya çok

fazla yat›r›m yap›yoruz. “Fuel cell” ko-

nusunda da araflt›rmalar›m›z var. Yeni

teknolojilerin uygulamas›na 2015’ten

önce geçilece¤ini düflünmesek de biz

bu alandaki yat›r›mlar›m›za devam edi-

yoruz. “Metan” enerjisine yönelik çok

yo¤un çal›flmalar›m›z var. Tüm dünyada

“metan”›n çok tan›nmad›¤›n› düflünüyo-

ruz. Biz “metan”› tüm gücümüzle des-

tekliyoruz. 

Pekin’de yap›lacak Olimpiyatlar konu-

sunda Iveco çok önemli bir ihaleyi ka-

zand›. 2008’de Pekin’de yap›lacak Olim-

piyat Oyunlar›’n›n ana temas› “ekoloji”. 

Olimpiyat Oyunlar› süresince tüm spor-

cular› ve seyircileri “Metan”la çal›flan Ive-

co motorlar›na sahip ürünler tafl›yacak.

Bunu özellikle belirtmek istiyorum; çün-

kü Iveco bu alanda yapt›¤› çal›flmalarla

yeterince tan›nm›yor. Iveco teknoloji ve

çevre korumac›l›¤› konusunda son dere-

ce vizyon sahibi bir firma. Bu konudaki

yat›r›m, araflt›rma, gelifltirme çal›flmalar›-

n› sürdürmekte son derce kararl›d›r.
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Bizim aray›fl›m›z tüketimi az ama güçlü olan
araçlar üretmek. Birtak›m alternatif enerjiler
konusunda araflt›rmalar yap›yoruz. Bu konuya
çok fazla yat›r›m yap›yoruz. “Fuel cell”
konusunda da araflt›rmalar›m›z var

“Pekin’de yap›lacak
Olimpiyatlarda Iveco
çok önemli bir ihaleyi
kazand›. 2008’de
Pekin’de yap›lacak
Olimpiyat Oyunlar›’n›n
ana temas› ekoloji”
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Haftal›k Alman gazetesi Die Zeit’da yer alan “Made in Turkey” bafll›kl› 

tam sayfal›k yaz›da, gazeteci Kolja Rudzio, gözlemleriyle ve röportajlar›yla

tan›d›¤› Koç Toplulu¤u’nu Alman okurlar›na flu sözlerle tan›t›yor: 

“Birçok Alman fark›nda olmadan Koç ürünlerini al›yor.”

Almanya’ya da

Koç Damgas›

N
“Nestle’nin eski patronu Helmut Maucher, Ford’dan Wayne

Booker ve Harvard’›n eski Dekan› John McArthur gibi kifliler

Koç Holding’in Yönetim Kurulu’nda yer al›yorlar. Yoksa 10

y›l sonra Koç, bir Alman flirketi de¤il de global bir flirket olduk-

lar›n› uzun süre gururla öne süren Deutsche Bank gibi mi ola-

cak?” Bu soruya cevap verirken Özayd›nl› kahkahay› bas›yor

ve hemen ekliyor: “Hay›r, bizim için Made in Turkey diyebil-

menin giderek daha de¤erli hale geldi¤ine inan›yoruz.”

“Büyük Bilinmeyenler” dizisinin 5. bölümü olarak sunulan yaz›,

bafll›¤›n› bu cümleden alm›fl. Almanya’n›n ünlü haftal›k gazete-

si Die Zeit, “Made in Turkey” bafll›¤›yla yay›nlanan ve Koç Top-

lulu¤u’nun Bat› Avrupa’daki yükseliflini anlatt›¤› tam sayfal›k di-

zi yaz›s›nda Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ile ga-

zeteci Kolja Rudzio’nun yapt›¤› röportaja ve izlenimlere yer ve-

rirken, birçok Alman’›n fark›nda olmadan Koç ürünleri ald›¤›na

dikkat çekiyor. Kolja Rudzio, “temkinli, soru ve elefltirileri dik-

katle dinliyor, düflünerek cevap veriyor; ayaklar› yere sa¤lam

basan cevaplar veriyor” dedi¤i Koç Holding CEO’su F. Bülend

Özayd›nl› ile kapsaml› bir röportaj yaparak, Toplulu¤u yak›ndan

tan›mak amac›yla Arçelik’in tesislerini gezmifl ve Koç Üniversi-

tesi’ni ziyaret ederek rektör Attila Aflkar ile görüflmüfl. Koç

Toplulu¤u’nun ‹stanbul’daki çok çeflitli alanlardaki izdüflümleri-

ni gözlemleyen gazeteci, “müflteriye yak›n olmak” hedefinden

yola ç›karak pek çok önemli detay› da röportaj›na yans›tm›fl. 

Die Zeit gazetesindeki röportajda, Koç Toplulu¤u’nun Türkiye

için öneminin yan› s›ra yurtd›fl›na yapt›¤› ihracatla da büyük bir

güç oldu¤u vurgulan›yor. Gazetedeki röportajda, “Ford Transit

Connect ve Fiat Doblò, Türkiye’de üretilip bütün dünyaya ih-

raç edilmektedir. Arçelik’in ev aletleri -çamafl›r makineleri,

elektrik süpürgeleri ve buzdolaplar›- uzun süredir Karstadt’ta

sat›lmaktad›r. Alman evlerinde ve garajlar›nda bulunan Koç

ürünlerinin say›s› çoktan yüz binleri geçmifl, ancak bu ürünleri

alanlar bunun pek fark›nda de¤iller” deniliyor. 

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ile Röportaj
Alman gazeteci, “Befl y›l sonra ciromuzun yar›s›n› yurtd›fl›ndan

elde etmek amac›nday›z” diyen Özayd›nl›’yla yapt›¤› röportaj›,

Nakkafltepe’deki “nefes kesici bir manzara”ya sahip oldu¤unu

söyledi¤i holding merkezinden flöyle bafllat›yor: “55 yafl›ndaki

yönetici her cuma günü flirketin tepe yöneticilerini toplant›ya

ça¤›r›r. Hep beraber en yeni ihracat verileri ve sat›fl rakamlar›

incelenir. Avrupa’yla ilgili ilerleme hamleleri gözden geçirilir.

Dev/Koç Holding büyümeye devam ediyor; özellikle yurtd›fl›n-

da ve özellikle de Avrupa’da. ‘Bu, stratejik planlar›m›z›n bir

parças›’ diye aç›kl›yor Özayd›nl›. Günümüzde Koç, cirosunun

üçte birini yurtd›fl›ndan elde etmektedir. ‘Befl y›l sonra ciromu-

zun yar›s›n› yurtd›fl›ndan elde etmek amac›nday›z’ diye ekliyor

Koç Holding CEO’su.”

Beko Elektronik’in Avrupa pazar› için televizyon üreten üçün-
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alan röportaj flöyle sürüyor:

“Hedef, bu y›l ikinci olmak. Koç, otomo-

tiv sanayinde hem iç piyasaya, hem d›fl

piyasalara yönelik otomobil üretimine

devam etmektedir. Ford Transit Connect

ve Fiat Doblò, Türkiye’de üretilip bütün

dünyaya ihraç edilmektedir. Arçelik’in

ev aletleri -çamafl›r makineleri, elektrik

süpürgeleri ve buzdolaplar›- uzun süre-

dir Karstadt’da sat›lmaktad›r.

‹simler farkl› olabilir. Çamafl›r makinesi-

nin üzerinde “Sanyo”, tele-

vizyonun üzerinde “Grun-

dig” yazabilir, ama imalat ye-

ri ‹stanbul. Alman evlerinde

ve garajlar›nda bulunan Koç

ürünlerinin say›s› çoktan yüz

binleri geçmifl, ancak bu

ürünleri alanlar bunun pek

fark›nda de¤iller.

Özayd›nl› temkinli, soru ve

elefltirileri dikkatle dinliyor,

düflünerek cevap veriyor.

Beyrut Amerikan Üniversite-

si mezunu olan Holding’in

CEO’su, dünyadaki di¤er

meslektafllar› gibi büyük

stratejik planlara uygun hare-

ket edildi¤i söylemekle bir-

likte, ayaklar› yere daha sa¤-

lam basan cevaplar vermeyi

tercih ediyor ve Koç’un en

büyük avantaj›n›n maliyet ve

kalite konusunda oldu¤unu

vurguluyor.”

Atatürk’ten 
Vehbi Koç’a...
Arçelik fabrika ziyaretiyle il-

gili olarak da Alman gazete-

cinin övgü dolu gözlemlerini

okuyoruz: 

“Fabrika ziyareti. Otoyoldan

do¤uya do¤ru gidiyoruz, ‹stanbul’un

çevresinde bulunan yüksek binalar geri-

de kal›yor. Arabada üç tane k›sa ses sin-

yali duyuluyor -Türkiye’deki Otomatik

Geçifl Sistemi mükemmel- karfl›m›zda

Çay›rova sanayi bölgesi. Koç Grubu’nun

bir flirketi olan Arçelik burada çamafl›r

makinelerini üretiyor. Daha ilk bak›flta

durum ortada. Buras›, insana ve çevreye

sayg› duymayan, a¤›r flartlarda üretim

yapan, tipik üçüncü dünya ülkesi ima-

lathanelerine hiç benzemiyor. Fabrika

arazisi yemyeflil, etrafta a¤açlar ve bitki-

ler, aralarda tenis ve basket sahalar›, ko-

caman kapal› bir spor sahas› ve son de-

rece modern ofis binalar›.” 

Alman gazetecinin fabrika duvarlar›nda-

ki resimlerden hareketle yapt›¤› bir il-

ginç de¤erlendirme de flöyle: “Ça¤dafl

Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk’ün

varl›¤› Türkiye’nin her yerinde her an

hissedildi¤i gibi, burada da Vehbi

Koç’un varl›¤› her yerde hissediliyor.”

Gemilerin dahi s›¤abilece¤i büyüklükte

olan ana fabrika binas›ndaki üç ayr›

montaj hatt›ndan her an yeni çamafl›r

makineleri ç›kt›¤›n› belirten Alman gaze-

teci Rudzio, elektrik mühendisi Tufan

Demirer’le yapt›¤› konuflmay› da flöyle

özetliyor: “Tufan Demirer, makine gü-

rültüsü aras›ndan bize ‘birinci hattan 1,6

dakikada bir, ikinci hattan 0,5 dakikada

bir ve üçüncü hattan 2,5 dakikada bir’

yeni bir çamafl›r makinesi ç›kt›¤›n› aç›k-

l›yor. Günde üç vardiya, 24 saat ve haf-

tada yedi gün çal›fl›l›yor. ‘Y›l sonunda,

1,9 milyon çamafl›r makinesi üretmifl

olaca¤›z’, diye ekliyor Demirer, elindeki

küçük kâ¤›da bakarak. Bunun üçte ikisi

ihracat amaçl› üretiliyor. Fabrika ç›k›fl›

öncesi bütün makineler bilgisayara ba¤-

l› bir test ünitesinden geçirildikten son-

ra, makinelerin %2,5’i fabrikan›n bir

ucunda yer alan test laboratuar›nda, tek-

rar kalite kontrolüne tâbi tutuluyor.

Camdan girifl kap›s›n›n üzerinde “KGB”

yazan laboratuarda, kalite kontrol uz-

manlar› kapsaml› testlerini yap›yorlar.

Hiçbir aksakl›¤›n olmamas›

için, her çal›flan›n önünde,

buradaki makinelerin kont-

rol ve bak›m› ile ilgili bilgi-

ler ile bunlar›n nas›l proto-

kole geçirilece¤ine dair

aç›klamalar bulunuyor. ‘Ja-

pon standartlar›na göre ça-

l›fl›yoruz’, diyerek sözlerine

devam ediyor Demirer.

Kendisi Almanya’da yetifl-

mifl. Bütün bu sistemlerin

kurulmas› ve mükemmel

biçimde çal›fl›r hale getiril-

mesi befl y›l sürmüfl. Bun-

dan iki y›l önce fabrika, Ja-

ponya’daki Institute for

Plant Maintenance kurulu-

flu taraf›ndan ‘Dünyan›n En

‹yi Çamafl›r Makinesi Fabri-

kas›’ ödülünü kazanm›fl.”

Koç Üniversitesi’ne 
‹liflkin Olumlu 
Gözlemler
Haftal›k Die Zeit gazete-

sinde yer alan bu kapsam-

l› yaz›da, Koç Vakf›’n›n

Türkiye’de e¤itim hamlesi-

nin önünü açt›¤› belirtilir-

ken, “Bu neslin iyi e¤itil-

mesini sa¤layabilir ve ifl

imkânlar› yaratabilirsek, gelece¤imiz

parlak olacakt›r” diyen Koç Üniversite-

si Rektörü Attila Aflkar’la yap›lan söyle-

fliye ve Kolja Rudzio’nun Koç Üniversi-

tesi’ne iliflkin olumlu gözlemlerine yer

veriliyor. Die Zeit gazetesi, Türkiye’nin

gelece¤ini siyasetin belirleyece¤ine

dikkat çekerken, “domates salças›ndan

kamyona kadar akla gelebilecek her

türlü mal› üreten bir sanayi devi”nin,

ülke gelece¤inde önemli bir rolü oldu-

¤unu ifade ediyor.
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Koç Toplulu¤u’nun ilke ve de¤erlerinden yola ç›k›larak gelifl-

tirilen En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde baflar›l› olanlara

ödülleri 19 Aral›k 2003 tarihinde yap›lan Koç Toplulu¤u 17.

Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda verildi. Aygaz Yar›mca

Dolum Tesisi ekibinin projesi, “Yarat›c› Y›ld›zlar Kategori-

si”nde ödüle hak kazand›. 

Ödül kazanan ekibin iki üyesi Özgür Erdem ve Adnan Ça-

l›flkan ile ödül sürecinden projeye dek farkl› konularda ko-

nufltuk. Erdem ve Çal›flkan, bu projeye birlikte bafllad›klar› ve

bu projeyi birlikte gelifltirdikleri, ancak Kas›m ay›nda hayat›n›

kaybeden arkadafllar› Erdinç Türk’ü anarak sözlerine bafllad›-

lar: “Biz projeye bafllarken üç kifliydik. Maalesef bu projede

bizimle olan di¤er arkadafl›m›z› geçen y›l›n sonunda kaybet-

tik. Projenin bafl›ndan sonuna kadar beraberdik. Ama maale-

sef o, projenin son k›sm›n›, yani en güzel k›sm›n› göremedi.

Ödül törenine onun yerine k›z› geldi. Bunun daha anlaml›

olaca¤›n› düflünmüfltük. O ortam, o atmosfer çok güzel, çok

önemli bir atmosferdi. Bizce o atmosfer, onun hat›ras›nda çok

güzel bir yer edindi.”

Çal›flmalar›n›za geçmeden önce isterseniz ödül töreninden bah-
sedelim. Neler hissettiniz bu ödülü kazand›¤›n›z› duydu¤unuzda?
Özgür Erdem: Bence muhteflem kelimesi yeterli gelmez. Bizim

için çok önemli ve çok güzeldi. Herhalde bir çal›flan›n haya-

t›nda yaflayabilece¤i en güzel anlardan biriydi. ‹flin en güzel

taraf›, Türkiye’nin hatta dünyan›n en büyüklerinden olan Koç

Holding’in en üst düzeylerinin, gerçek sahiplerinin bulundu-

¤u bir ortamda, tüm flirketlerinin genel müdürlerinin bulundu-

¤u bir ortamda sunufl yap›yorsunuz, muhteflem bir atmosfer.

Ödül töreninden sonra Ömer M. Koç yan›m›za geldi ve bize

teflekkür etti. Bu da bizim için en güzel anlardan biriydi. 

Adnan Çal›flkan: Kap›n›n önünde beklerken çok heyecanl›y-

d›k. Sahneye ç›kt›¤›m›zda ise heyecan en üst düzeyindeydi.

‹nan›lmaz bir ortamd›. Aç›kças› ben böyle bir fley yaflayaca¤›-

m› hiç düflünmemifltim. 350 üst düzey yöneticinin karfl›s›nda

projenizi anlat›yorsunuz, ödül al›yorsunuz. Aç›kças› çok da

sözle anlat›lacak gibi de¤il, bence yaflanmas› laz›m. 

Proje fikri nas›l ortaya ç›kt›? 
Adnan Çal›flkan: Fikir esas›nda müflteri flikâyetlerinden ç›kt›.

Bizde müflteri flikâyetleri sürekli takip edilir ve sonras›nda dü-

zeltici çal›flmalar bafllat›l›r. Çal›flman›n bafllang›ç noktas›n› da

bunlar oluflturdu. 

Özgür Erdem: Aygaz’da çal›flmak bizim için çok önemli. Bu ka-

dar sevdi¤iniz bir flirkete ba¤l›l›¤›n›z› ve teflekkürü göstermek

için, bu tür çal›flmalar› bir yöntem olarak belirliyorsunuz. En

bafl›nda, bu çal›flmalara ilk bafllad›¤›m›zda bu ödül yoktu. Böy-

le bir atmosferin olaca¤›n› kimse bilmiyordu. Bafllad›k, bakt›k

ki, bu ifl olacak. Bu ifli yapt›¤›m›z› göstermek ad›na, bizim bir

beklentimiz olmadan, çal›flmalar›m›z›n tamam›n› mesai saatleri

içinde yapt›k. Çal›flmalar bir y›ll›k bir periyodu kapsad›. En so-

nunda proje ortaya ç›k›nca gördük ki birçok kiflinin haberi yok

projeden. Bir di¤er deyiflle sürpriz bir proje oldu. 

Yarat›c› Y›ld›zlar 

’dan
Koç Toplulu¤u bünyesinde oluflturulan “En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi”nde ödül

kazananlar geçti¤imiz ay aç›klanm›flt›. Bu aydan itibaren ödül kazanan “En Baflar›l›

Koçlular”› ve yapt›klar› çal›flmalar› tan›taca¤›z. ‹lk tan›taca¤›m›z proje Yarat›c› Y›ld›zlar

kategorisinde ödül kazanan Aygaz Yar›mca Dolum Tesis Ekibi

Ödül kazanan Adnan Çal›flkan (solda) ve Özgür Erdem (ortada), projeyi
birlikte hayata geçirdikleri, fakat bir süre önce vefat eden arkadafllar›
Erdinç Türk ile birlikte.
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Projeden bahseder misiniz?
Özgür Erdem: Fabrikadaki kalite kontrolü

sistemimizde tüpleri havuzdan geçiyor-

duk. Bu tamamen kiflinin gözle yapt›¤›

bir kontroldü. Fakat gözlemledik ki, bir

süre sonra gözler yoruluyor. Onun için

bunun çok sa¤l›kl› olmad›¤› ortaya kon-

du. Bunu bir flekilde çözmemiz gerekti-

¤ini birinci alternatif olarak koyduk ke-

nara. Bu aflaman›n hemen devam›nda

da kapak takma ifllemi vard›. Bir veya

iki kifli tamamen manüel olarak kapak

tak›yordu. Bunun sonucunda kapak dü-

flebiliyordu, farkl› sorunlar ortaya ç›kabi-

liyordu. Biz bu sorunlar› ortadan nas›l

kald›rabilece¤imizi düflündük. Birinci

aflamada ön tarafa bir makine yap›p ha-

vuzu iptal etmemiz gerekiyordu. Bunun

için daha önce de kulland›¤›m›z bir

kontrol cihaz›ndan yola ç›karak tama-

men yeni ve çok daha hassas bir kont-

rol cihaz› ürettik. Bir y›ll›k periyotta de-

nedik. Bu arada bizim kapak çal›flmam›z

bafllad›. 7-8 ayl›k bir süre sonunda oto-

matik olarak kapak takan bir makine

ürettik. 

Adnan Çal›flkan: Tüm bu çal›flmalar›n ar-

d›ndan çok fazla bo¤az kaça¤› ç›kt›¤›n›

gördük. Kullan›lan macunun LPG’ye da-

yanmad›¤›n›, bir buçuk y›l içinde bozul-

du¤unu tespit ettik. Bundan sonra inter-

netten araflt›rmalar yapt›k, tedarikçilerle

görüfltük. Ard›ndan yedi sekiz çeflit ma-

cun denedik. En son yapt›¤›m›z ve flu an

kulland›¤›m›z valf macununun analizleri

‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde yap›ld›.

Bir y›l boyunca denedik, yüz elli bin ta-

ne valf tak›p sirkülasyona verdik ve hiç-

birinin yanmad›¤›n› gördük. Bugün

dünyada bu teknik özelliklere sahip bir

macun yok. 

Projelerin gelifltirilmesinde en önemli et-
kenin müflteri flikâyetleri oldu¤unu söylü-
yorsunuz. Bu konuyu biraz açar m›s›n›z? 
Adnan Çal›flkan: Müflterinin sesini dinle-

mek zorundas›n›z. Müflteri bir sorunla

geldi¤inde bunu çözmek zorundas›n›z.

Tüpgaz hepimizin evine giren bir ürün.

Tüm emniyet kontrollerinin yap›l›p

maksimum güvenlikle tesisten ç›kmas›

laz›m. Bu aç›dan sorumlulu¤u da a¤›r. O

yüzden karfl›laflt›¤›n›z tüm sorunlar› çöz-

mek zorundas›n›z. Bu nedenle baflar›l›

olmak, müflteri geri dönüflleri azald›¤›,

s›f›rland›¤› zaman inan›lmaz bir duygu.

Bir kere görevinizi yapt›¤›n›z› hissedi-

yorsunuz. Cihazlar›n›za gidip bak›yorsu-

nuz, ifle yarad› bu cihazlar diyorsunuz.

Bunlar iflin manevi taraf›. Ancak di¤er

yandan iflin bir de maddi yönü var. Bu

projelerin Aygaz’a y›lda 470 bin dolar

getirisi var ve bu getiri her y›l tekrarla-

nan bir getiri. 

Bu tür projeleri çal›flanlar›n üretmesi çok
daha verimli, de¤il mi?
Özgür Erdem: Kesinlikle. Öncelikle ne is-

tedi¤inizi biliyorsan›z, hedefe ulaflmak

daha kolay. Bu s›k›nt›y› d›flar›dan birine

anlatsan›z onun bak›fl aç›s› çok daha

farkl›. Ama siz burada s›k›nt›lar› gördü-

¤ünüz, nerede ne olabiliri gördü¤ünüz

için çözüm bulman›z daha rahat. 

Adnan Çal›flkan: Çal›flan problemi zaten

iyi biliyor. Problemi tespit etti¤inizde çö-

zümü kolay. Yönetimin de deste¤ini

al›nca, size çal›flmaktan baflka bir fley

kalm›yor. 

Bu ödül di¤er çal›flma arkadafllar›n›z› nas›l
etkiledi? Onlar› bu tür çal›flmalar için mo-
tive etti mi?
Özgür Erdem: Art›k herkes kendi çap›nda

bir fleyler yapmak istiyor. Baz› öneriler

getiriyorlar. Ama her öneri getiren kifli-

nin bunu uygulama flans› olmayabiliyor. 

Adnan Çal›flkan: Biz arkadafllarla bir ekip

kurduk. Yaflad›klar›m› anlatt›m. fiimdi

arkadafllar›n daha büyük istekle çal›flt›k-

lar›n› görüyorsunuz. Kazand›¤›m›z ödü-

lün ard›ndan projeleri daha da sahiplen-

diklerini görüyoruz. Hatta flimdi, gör-

dükleri her aksakl›¤› bir ekip çal›flmas›

haline getirip, tekrar proje haline dönüfl-

türüp çal›flma yapmak istiyorlar. 

Yarat›c› Y›ld›zlar
kategorisinde ödül
alan Adnan
Çal›flkan (solda) ve
Özgür Erdem,
projeleriyle
Aygaz’a y›ll›k 470
bin Dolar kazanç
sa¤lad›lar.

17

in
s
a

n
 k

a
y
n

a
k
la

r›



in
s
a

n
 k

a
y
n

a
k
la

r›

18

D
Dünyadaki ana trendlere bak›ld›¤›nda,

dünya genelinde bir odaklanma oldu¤u

görülüyor. Siyasetteki odak noktas› de-

mokrasi ve insan haklar› iken, ekonomi-

nin odak noktas› pazar ekonomisi ol-

mufltur. Özel sektör de, bu ortama uyum

sa¤layarak, kurumsal yönetime do¤ru

kaymaktad›r. Rekabetin global ortamda

hiperleflti¤ini hepimiz biliyoruz. 

Bu h›zl›l›k, yenilik, giriflimcilik ve yarat›-

c›l›k ortam›nda rekabet hepimizi zorlu-

yor. Bu ortamda entelektüel sermaye

önem kazanmaktad›r; teknolojinin ilerle-

mesi çok h›zland› ve art›k günümüzde

kazanan›n her fleyi ald›¤› bir ortam olufl-

tu. Burada kazançl› ç›kan bir grup var as-

l›nda; o da müflteri. Müflteri konusunda

da mikro segmentasyon bafllad› ve özel

müflteriler ile müflteriye ba¤l› pazarlama

gündeme geldi. 

Böyle bir ortamda kritik baflar› faktörü

art›k rekabet üstünlü¤ü haline gelmifltir.

Türkiye’de çok önemli iki büyük sorun

yaflanmaktad›r; bunlardan birincisi iflsiz-

lik, ikincisi ise kifli bafl›na milli gelirin dü-

flüklü¤üdür. 

Demografik faktörlere bakacak olursak

bunlar, OECD’nin rekabette ikinci önem-

li faktör olarak gördü¤ü insan gücünün

rekabetçi gücünü ölçmek için kulland›¤›

göstergelerden baz›lar›d›r. Son say›mlara

göre Türkiye’de yaklafl›k 67 milyon insan

yafl›yor. 1970’ten 2020’ye kadar bak›ld›-

¤›nda, nüfusun art›fl h›z›nda bir düflüfl

trendine girildi¤i ve bu oran›n %1’lere

kadar inece¤i beklentisi bulunmaktad›r.

Bu oran, yine de, rekabet etti¤imiz ve

üyesi olmaya çal›flt›¤›m›z Avrupa Birli-

¤i’ne dahil ülkelerdekinin çok üstünde-

dir. Nüfus art›fl h›z›ndaki azalma bir f›rsat

olabilir, çünkü kifli bafl›na düflen milli ge-

lirde bir art›fl f›rsat› beliriyor asl›nda. 

Türkiye nüfusunun yafl grubu da¤›l›m›na

bak›ld›¤›nda, hep söylendi¤i gibi, genç

bir nüfus ve bu genç nüfus içinde çal›flan

iflgücünün oran› yüksek; yani, istihdam-

da kullan›labilecek kifli say›s› yüksek. Bu

oran flu anda %66’d›r ve Almanya, Fran-

sa, ‹talya ve ‹spanya ile yaklafl›k ayn› se-

viyededir. Ancak, ileride, önümüzdeki

20 y›ll›k dönemde bu nüfusun artmas›

beklenmektedir. Geçmifle bakt›¤›m›zda,

Japonya ve Kore’de ayn› tip bir nüfus ar-

t›fl h›z›n›n ekonomik kalk›nmay› tetikle-

di¤ini görüyoruz. Biz de bunu baflarmak

zorunday›z. Bu da, ifl yaratma, istihdam

sa¤lama zorunlulu¤unu ortaya ç›kar›yor. 

Türkiye Nüfusu Hangi 
Sektörlerde Çal›fl›yor?
Türkiye’de istihdam›n hâlâ, Avrupa ülke-

lerine k›yasla, tar›m a¤›rl›kl› kald›¤›n› gö-

rüyoruz. Tar›mdaki istihdam oran›m›z

%36. Bu oran, 1988’den beri gerilemifl

olmas›na ra¤men, halen yüksektir. Bura-

da umut verici nokta tar›mdan hizmet

sektörüne do¤ru bir geçiflin olmas›d›r.

Elimizdeki yetiflmifl insan gücünün istih-

dam durumuna bakt›¤›m›zda, D‹E kay›t-

lar›na göre, durumun çok parlak olmad›-

¤›n› gözlemliyoruz. fiu anda, istihdam›n

yaklafl›k %47’si ilkö¤retim düzeyinde ve-

ya daha düflük düzeydedir. Bilgi üreten

bir toplum olmay› amaçl›yorsak, bu kri-

tik bir faktördür. Bu veri asl›nda bize

meslek içi e¤itimin çok önemli oldu¤unu

gösteriyor. Nüfus var, e¤itim gücü var;

karfl›m›za flu tür sorular ç›k›yor: “Bunlar

Türkiye’de istihdam edilebiliyorlar m›?”

“Bundan biz katma de¤er yaratabiliyor

muyuz?” Bu sorular›n cevab›n› da, Türki-

ye’nin yüksek iflsizlik oran› veriyor. Ka-

Rekabette Baflar›l› Olmak ‹çin

Nas›l Bir ‹nsan Gücü?
Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü fierife Füsun Ömür’ün, II.

Sanayi Kongresi’nde yapt›¤› “Rekabet Gücü ‹çin ‹nsan Faktörü” bafll›kl›

konuflmas›nda ülkeler ve flirketlerin rekabet ortam›nda insan faktörüne

yönelik nas›l politika ve stratejiler oluflturmas› gerekti¤inden bahsetti

• Türkiye’de henüz sadece yüz kifliden 4,1’i bilgisayar kullan›yor. Oysa bu
oran ABD’de %62,5.

• Tar›mdaki istihdam oran›m›z %36. Bu oran, 1988’den beri gerilemifl
olmas›na ra¤men, halen yüksektir.

• fiu anda, istihdam›n yaklafl›k %47’si ilkö¤retim düzeyinde veya daha
düflük düzeyde.

• Kay›tl› ekonomiye göre iflsizlik oran› %10,3. Eksik istihdam› da göz
önüne al›rsak, bu oran %14,5 seviyesine geliyor. 2006 y›l›nda bu
oran›n, belli bir büyüme h›z›yla, %9,6’ya düflebilece¤i öngörülüyor.

• Türkiye’ye son on y›lda yabanc› sermaye girifli toplam 13 milyar Dolar
iken, Brezilya’ya sadece geçen y›l 17 milyar, Meksika da 14 milyar
Dolar seviyesinde oldu. 

• Türkiye’de y›lda 0-40 saat aras›nda de¤iflen e¤itim süresi, Japonya’da
100-200, Amerika’da ise 100 adam/saattir.

Türkiye’nin Önündeki Sorunlar...
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y›tl› ekonomiye göre iflsizlik oran› %10,3’tür. Eksik istihdam› da

göz önüne al›rsak, bu oran %14,5 seviyesine geliyor. 2006 y›l›n-

da bu oran›n, belli bir büyüme h›z›yla, %9,6’ya düflebilece¤i ön-

görülüyor.

fiirket Aç›s›ndan “Rekabet Gücü”
Ülkemizde bu gerçekler hüküm sürerken, global arenada du-

rum de¤iflmifltir. Bilindi¤i gibi, ekonomi sürekli bir de¤iflim sü-

recinden geçiyor; uzun bir süre tar›m ekonomisi vard›, sonra sa-

nayi ekonomisine geçtik, flimdi ise bilgi ekonomisi ça¤›nday›z.

Bu de¤iflim, her fley gibi, içinde yaflad›¤›m›z flartlar› da de¤ifltir-

di. fiu andaki konumuz aç›s›ndan bakt›¤›m›zda neler de¤ifliyor?

Çal›flma yöntemleri de¤ifliyor, üretim flekillerimizin de¤iflmesi

gerekiyor, iflgücü piyasas›n›n niteli¤i de¤ifliyor. Entelektüel ser-

mayenin önemi gittikçe art›yor. Bizden çok önde oldu¤unu dü-

flündü¤ümüz Avrupa Birli¤i, bilgi ekonomisine geçiflte radikal

olarak bir fleyler yapma gere¤ini hissetmifl durumdad›r. Avrupa

Toplulu¤u’nun istihdam› art›rmak için ald›¤› kararlar› flu flekilde

özetleyebiliriz: ‹ki ana hedefleri var. Biri, dünyadaki en rekabet-

çi ve dinamik bilgi toplumu olmak; di¤eri de, %100 herkesi is-

tihdam etmek, tam istihdam sa¤lamak. Bunun için yasal düzen-

leme gerektiren konular› flu flekilde tespit etmifller: 

• Esnek çal›flma düzenlemeleri,

• Yeni çal›flma biçimleri ve süreleri,

• Yeni teknolojilerin kullan›lmas›,

• E¤itim ve yeniden e¤itime eriflim.

Buraya kadar rekabette insan gücü faktörü gös-

tergelerini makro ölçekte inceledik. Mikro öl-

çe¤e bakt›¤›m›zda, flirketlerin ne yapmas›

gerekti¤ini sorgulamal›y›z. 

fiirket aç›s›ndan rekabet gücü, rakiple-

re karfl› ürün fiyat› veya ürün kalite-

si yönünden, en az›ndan ayn› du-

rumda olmak, aslen de üstün

durumda olmak demektir.

Bunu günümüzde dört

ana kriterle özetleyebili-

yoruz: 

• H›zl›l›k, 

• Yenilik, 

• Farkl›l›k,

• Verimlilik. 

Bir önceki sene ulaflt›¤›n›z de¤erler sizin

için yeterli olmamal› ve bunun üstüne git-

melisiniz. Bunu yapabilmek için, bir flirke-

tin sahip olmas› gereken önemli faktörler,

yetiflmifl insan gücü, flirkette biriktirilen

bilgi ve uygun teknolojinin kullan›m›d›r.

Sadece insanla olmuyor; teknoloji de ge-

rekiyor. Bu ortamda yaflayacak iflgücü na-

s›l olmal› dedi¤imizde, iki süreç önem ka-

zan›yor: Birincisi, istihdam edilecek iflgü-

cünün niteli¤idir. Bugün, art›k, kiflilerin

bu bilgiyi nas›l kulland›klar› rekabette

önem kazand›. Biz bunlara yetkinlik diyo-

ruz. Burada da öne ç›kan unsurlar 

• Sürekli ö¤renme, 

• Yenilikçilik, 

• Yarat›c›l›k, 

• Risk almak, 

• Proaktif olmakt›r. 

‹kincisi, belli bir bilgiyle gelen bu insanlar›n, sü-

rekli de¤iflen ortamda, flirket içinde de sürekli

e¤itilerek niteliklerinin gelifltirilmesi gereki-

yor. Sürekli geliflimin sa¤lanmas› temel

unsur. Seçme sürecini art›k, yetkinlik

bazl› bir yap›ya getirmemiz gereki-

yor. Bu insanlarla sürekli birlikte

olabilmek için performans yöne-

tim sistemlerini etkin uygula-

mal›y›z; kiflilerin kariyerleri-

ni planlamal›, gelifltirme-

liyiz. Sürekli e¤itim ve

gelifltirme sonucunda birlikte ulaflt›¤›m›z yüksek

performans› da, kifliler baz›nda rekabetçi olarak

ödüllendirmeliyiz. Bütün bu unsurlar› tafl›yan

entegre insan kaynaklar› sistemlerine ihtiyac›-

m›z art›k kaç›n›lmazd›r.

Yaflayacak iflgücü nas›l
olmal›?
2 faktör önemli...
1. ‹stihdam edilecek iflgücünün niteli¤i.
Önceden, istihdam edilecek iflgücünde sadece bilgi
önemli idi; iyi üniversitelerden mezun olmak, makine
mühendisi olmak, inflaat mühendisi olmak gibi
iflletmenin ihtiyac› olan bilgiye sahip kiflilerin
istihdam› önemliydi. Bugün, art›k, kiflilerin bu bilgiyi
nas›l kulland›klar› rekabette önem kazand›. 

2. Sürekli geliflim. Organizasyonun bilgi
biriktirmesi gerekir ve bilgi insanlarda oldu¤u için,
organizasyonlar etkin ve ça¤dafl insan kaynaklar›
sistemleriyle yönetilmelidir. Bu nedenle, bugün
kulland›¤›m›z insan kaynaklar› sistemlerini
de¤ifltirmeli, sürekli yenilemeli, güncellemeliyiz.
Seçme sürecini art›k, yetkinlik bazl› bir yap›ya
getirmemiz gerekiyor.

Gelece¤e damgas›n› vuracak insan kimdir?
• H›zl› • Yenilikçi
• Farkl› • Verimli

Bilgiyi kullanmada öne ç›kan unsurlar
• Ö¤renme • Yenilikçilik
• Yarat›c›l›k • Risk alma
• Proaktiflik
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B
Bundan 10 y›l önce ilk kez Koç Üni-

versitesi’nde okutulmaya bafllanan

Executive MBA programlar›, bugün Tür-

kiye’nin en önemli yüksek lisans prog-

ramlar›ndan biri. En az befl y›ll›k ifl de-

neyimine sahip yöneticilerin kat›labildi-

¤i bu program, gerek içeri¤i gerekse uy-

gulan›fl›yla pek çok farkl›l›k içeriyor.

Executive MBA program›n›, Koç Üni-

versitesi ‹flletme Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Bar›fl Tan ile konufltuk...

Koç Üniversitesi MBA programlar› hakk›n-
da bilgi verir misiniz?
Koç Üniversitesi’nde, iki senelik tam

zamanl› MBA program› ve en az befl se-

nelik ifl tecrübesine sahip yöneticiler

için bir senelik Executive MBA prog-

ramlar› veriliyor. Executive MBA prog-

ram›n› 1994 y›l›nda Türkiye’de ilk defa

Koç Üniversitesi bafllatt›. Bu, üst düzey

pozisyonlar için gerekli stratejik bak›fl

ve liderlik özelliklerini, fonksiyonel bil-

gilerini, dünyadaki en son uygulamala-

ra paralel olarak gelifltirmek isteyen en

az befl senelik ifl deneyimine sahip yö-

neticilere yönelik on üç ayl›k bir yüksek

lisans program›. Executive MBA progra-

m›m›z 2004 senesinde, Frankfurter

Allgemeine taraf›ndan yapt›r›lan bir

araflt›rmada Avrupa’n›n en iyi 20 Execu-

tive MBA program›ndan biri seçildi.

Program›m›z›, ö¤retim üyelerini, ö¤ren-

cileri, mezunlar›n kariyer geliflimini in-

celeyen bu araflt›rma için, 2002 ve 2003

senelerinde iki defa bizi ziyaret ettiler

ve sonuçta Avrupa’n›n en iyi 20 okulu

aras›nda yer ald›k. Üniversitenin 10. se-

nesinde program›m›z›, mümkün oldu¤u

kadar k›s›tl› say›da ifl günü kullanarak

kat›l›ma imkân verecek flekilde yeniden

tasarlad›k. Buna göre 2004 A¤ustos

ay›nda bafllayaca¤›-

m›z yeni program-

da dersler, progra-

m›n bafllad›¤› A¤us-

tos ve bitti¤i A¤us-

tos ay›nda iki hafta

boyunca, haftada

alt› gün tam zaman-

l›, aradaki dönemde ise sadece cumar-

tesi günleri yap›lacak. On üç ayl›k bu

program›n toplam ders saati hemen he-

men iki y›ll›k tam zamanl› MBA progra-

m›m›zla eflit. 

Kat›l›mc›lar hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
fiu an bu programda toplam 20 kat›l›m-

c› bulunuyor. Bu kat›l›mc›lar›n yafl orta-

lamas› 32 ve ortalama 8 senelik ifl dene-

yimine sahipler. Executive MBA progra-

m›n› tamamlayarak Türkiye’nin ve dün-

yan›n önde gelen flirketlerinde çal›flan

toplam 242 mezunumuz var. fiimdiye

kadar en fazla kat›l›mc› gönderen flir-

Profesyonel yöneticiler için bambaflka olanaklar›n kap›s›n› açan Executive
MBA program›, Koç Üniversitesi’nde 10. y›l›n› doldurdu. Program, bugün
Türkiye’de profesyonellerin en fazla ilgi gösterdi¤i ve baflar›l› buldu¤u
“Executive MBA” program›

Farkl› Lider Olman›n Yolu

“Executive 
MBA”den Geçiyor

Koç Üniversitesi
‹flletme Enstitüsü
Direktörü Prof. Dr.
Bar›fl Tan, Executive
MBA program› ve
içeri¤i ile ilgili
bilgiler verdi.
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ketler aras›nda Arçelik, Aygaz, Citi-

bank, DemirDöküm, Ford Otosan,

‹zocam, Koç Holding, Koçbank,

Merck, Otoyol Pazarlama, Pfizer,

PriceWaterhouseCoopers ve Tofafl

yer al›yor.

Executive MBA programlar› kiflilere nas›l
bir katk› sa¤lar?
Hepimizin bildi¤i üzere, günümüzde

rekabet hem flirketler, hem de kifliler

aras›nda çok artm›fl durumda. Bütün ra-

kipler belli bilgiler ve yaklafl›mlarla ifl

hayat›n›n içine girerken sizin de buna

sahip olman›z gerekiyor. fiirketler için

de durum farkl› de¤il. Bizler de MBA

programlar›m›z sayesinde kat›l›mc›lar›-

m›z›n ve flirketlerin bu yo¤un rekabet

ortam›nda bir ad›m öne ç›kabilmesi için

gerekli donan›ma sahip olmas›n› amaç-

l›yoruz. Executive MBA program›nda

en az befl senelik ifl deneyimi olan ve

flirketlerinde -fonksiyonel alanlar›nda-

baflar›l› görev yapan kat›l›mc›lar, bu

program ile üst düzey pozisyonlar için

gerekli liderlik ve stratejik bilgilerini ar-

t›rma, tak›m çal›flmas› özelliklerini ge-

lifltirme ve tüm fonksiyonel alanlar hak-

k›nda bilgi sahibi olma imkân›na sahip

oluyorlar. Ayr›ca baflka flirketlerden,

sektörlerden ve fonksiyonel alanlardan

gelen, ayn› hedeflere sahip kat›l›mc›lar-

la bir sene yo¤un olarak çal›flma, prog-

ramdan oldu¤u kadar birbirlerinden de

ö¤renme imkân› sa¤l›yor. En son yapt›-

¤›m›z bir anketin sonuçlar›na göre, ka-

“Yaflad›¤›m en zorlu akademik
deneyime dönüp bakt›¤›mda, Koç
Executive MBA adaylar›na
tavsiyem bu f›rsat›
kaç›rmamalar› olacakt›r. Bu
u¤urda harcayaca¤›n›z zaman ve
paran›n buna de¤di¤ini
göreceksiniz.” 
Ya¤›z Eyübo¤lu (Koç EMBA
1996)-Arçelik, Finansman ve
Mali ‹fller Grup Direktörü

“Bu e¤itim alan›ndaki deneyim
sonucu, ifl yaflam› ile paralel
olarak götürülmesi planlanm›fl
bir program. Koç Executive MBA
kendi de¤erinizi art›rmak
demektir. Bu deneyimi yaflay›n.”
Tu¤rul Berge (Koç EMBA 2000)-
Pfizer ‹laçlar›, K›demli Yeni Ürün
Planlama Müdürü

“‹fl yaflam›nda baflar› yol
gösterici olman›za ba¤l›d›r.
Kat›l›mc› ö¤renmeye dayanan
Koç Executive MBA deneyimim
bana tak›m lideri ve bir ‘Coach’
olabilmenin yolunu gösterdi.”
Murat Ö¤el (Koç EMBA 1998)-
Koç PortföyYönetimi, Genel
Müdür

“Bu program›n ilk mezunlar›ndan
birisi olarak, müdür ve tak›m
liderlerimizin Koç Executive MBA
program›n›n sa¤lad›¤› zorlu
e¤itime gösterdikleri ba¤l›l›¤›
takdirle karfl›l›yorum. ‹zocam’›n
gelece¤inin iyi e¤itilmifl
müdürlerin elinde olmas›ndan
dolay› kendimizi flansl›
görüyoruz.” 
A. Nuri Bulut (Koç EMBA
1995)-‹zocam, Genel Müdür

“Koç Executive MBA
program›nda bir ifli yönetmek ve
ifl fonksiyonlar›n› en iyi flekilde
kullanmak konusunda genifl bir
vizyona sahip oldum. Koç

Executive MBA program›n›n hem
yönetim tarz›m› de¤ifltirmeme,
hem de kariyer hedeflerimi
gerçeklefltirmeme yard›mc›
oldu¤unu söyleyebilirim.” 
Celal Kaya (Koç EMBA 1999)-
Burger King International,
Türkiye Ülke Yöneticisi

“Program›n sizi dünyan›n tüm
rekabetine açabilmesi ve sizi
motive edebilmesi, kendinize
özgüven katabilmesi gerekiyor.
Bu nedenlerle, Koç Executive
MBA program›n›n benzerlerinden
aç›k ara ile önde oldu¤unu
söyleyebilirim.” 
Taner K›l›nç (Koç EMBA1996)
Dell Türkiye, Genel Müdür

“Bu kadar dinamik ve rekabetçi
bir ortamda, bunlar›n üzerine
sürekli bir fleyler eklemezseniz
her zaman geride kal›rs›n›z.
Benim Koç Executive MBA
Program›na bafllamam›n nedeni
de buydu. Koç Üniversitesi’nde
bir y›l geçirdikten sonra; Koç
Executive MBA’nin kiflinin
kariyerine gerçek bir yat›r›m
oldu¤una, farkl›l›k yaratarak
kiflinin becerilerine çok fazla
katk›da bulundu¤una iyice karar
verdim.” 
Lale Ergin Arat (Koç
EMBA2001), Borusan Holding
A.fi., Stratejik Planlama, Müdür
Yard›mc›s›)

“Çal›flanlar›m›z›n geçmifl
deneyimleri, program›n hem
becerileri hem de yönetimsel
yeterlilikleri art›rmadaki
baflar›s›n› kan›tl›yor. Koç
Executive MBA, yetenekli genç
kiflileri gelecekte flirketlerde
liderlik sorumluluklar› almaya
haz›r hale getiriyor.”
Agah U¤ur, Borusan Holding,
Genel Müdür

Kat›l›mc›lar ve Yöneticiler
Ne Diyor?
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t›l›mc›lar›n %84’ü çal›flt›klar› flirkette

kendi fonksiyonel alanlar›n›n d›fl›ndaki

bir alanda katk›da bulunduklar›n› belirt-

mifltir. Ayr›ca mezunlar›n %40’› mezun

olduktan sonra flirketlerinde maliyet dü-

flürücü veya kâr art›r›c› bir projeye ön-

cülük ettiklerini ve bu projelerin getiri-

sinin 100 ile 500 bin Dolar aras›nda ol-

du¤unu belirtmifllerdir.

Bu programlara baflvuran adaylarda hangi
özellikleri ar›yorsunuz?
Adaylar›n iki program için de dört sene-

lik bir üniversiteden mezun olmas› ge-

rekiyor. Executive MBA program›nda

en az befl senelik ifl tecrübesi gerekiyor.

Executive MBA’de TOEFL ve GMAT gi-

bi s›navlar› flart koflmuyoruz. Baflvuru

s›ras›nda kendilerini, amaçlar›n› ve ni-

çin Executive MBA yapmak istediklerini

anlatt›klar› üç yaz›y› baflvurular› ile veri-

yorlar. Daha sonra biri ö¤retim üyesi ol-

mak üzere iki kifli bir mülakat yap›yor.

Belli bir vaka çal›flmas›n›n da tart›fl›ld›¤›

yaklafl›k bir saatlik bu mülakat sonu-

cunda, o kiflinin olaylara yaklafl›m›, ‹n-

gilizce bilgi ve becerisi ve hâkimiyeti

göz önüne al›narak karar veriliyor.

A¤ustos ay›nda bafllayacak bu program

için baflvurular› Haziran sonuna kadar

kabul ediyoruz. Program ve kat›l›m flart-

lar› ile ilgili olarak 28 fiubat, 27 Mart, 8

May›s ve 19 Haziran tarihlerinde Koç

Üniversitesi’nde Executive MBA progra-

m› için tan›t›m toplant›lar› düzenlenecek.

Web sayfam›zda (www.gsb.ku.edu.tr)

ayr›nt›l› bilgi mevcut.

Derslerin içeri¤inden de söz eder misiniz?
Executive MBA program›nda 19 ders

yer al›yor. Bu dersler içinde Strateji, Pa-

zarlama, Finans, Muhasebe, Operasyon

Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi,

Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Uluslara-

ras› ‹flletme, Liderlik ve Yönetim Beceri-

leri, ‹statistik ve Say›sal Yöntemler, Ye-

ni ‹fl Oluflturma ve Giriflimcilik, Yönetim

Simülasyonu dersleri yer al›yor. Bu

derslere ek olarak tak›m olarak çal›flma,

iletiflim, yaz›m, yarat›c›l›k gibi konular-

da workshop’lar yap›l›yor. MBA progra-

m›m›zda hafta aras› verilen 20 seçmeli

ders Executive MBA program› kat›l›mc›-

lar›na aç›k. Bu dersler içinde Koç ve

Harvard vaka çal›flmalar›, projeler ve si-

mülasyonlar kullan›l›yor. 

Pazarlama ve strateji konular›nda çal›fl-

t›klar› flirketlerle ilgili iki kapsaml› rapor

haz›rl›yorlar. Koç Üniversitesi’nden 10

ö¤retim üyesine ek olarak, Strateji için

INSEAD, Liderlik için E. Michigan, Giri-

flimcilik için Babson College ve Simü-

lasyon için Cornell’den dört yabanc› ö¤-

retim üyesi ve ifl dünyas›ndan gelen üç

üst düzey yönetici Executive MBA prog-

ram›m›zda yer al›yor.

Kat›l›mc›lar›n izlenimleri ve geri dönüflü
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Program s›ras›nda ve sonras›nda sürekli

olarak kat›l›mc›lar›n ve mezunlar›n fikir-

lerini ve önerilerini al›yoruz. Ö¤rencileri-

mize ise program hakk›nda ne düflün-

düklerini, ald›klar› derslerin onlar›n kari-

yer geliflimine nas›l katk›s› oldu¤unu sü-

rekli olarak ölçümlüyoruz. Örne¤in MBA

ö¤rencilerimizin ifl bulma oranlar›na bak-

t›¤›m›zda; 1994-2003 y›l› aras›nda kifli ba-

fl›na ifl teklifi iki civar›nda. Executive

MBA’ye kat›lanlar ise zaten belli bir ifle

sahip oldu¤u için, bu kiflilerin kariyer ge-

liflimlerini ölçümlüyoruz. Programa kat›-

lanlar›n yüzde 20’ye yak›n› program bit-

meden terfi ediyor. Geri kalan k›sm›n

yüzde 50’si ise mezuniyeti takip eden k›-

sa bir süre içinde terfi ediyor. 

“Adaylar›n iki program

için de dört senelik bir

üniversiteden mezun

olmas› gerekiyor.

Baflvuru s›ras›nda

kendilerini, amaçlar›n›

ve niçin Executive MBA

yapmak istediklerini

anlatt›klar› üç yaz›y›

baflvurular› ile veriyorlar.

Daha sonra biri ö¤retim

üyesi olmak üzere iki

kifli bir mülakat yap›yor”



SSEKTÖREL
V‹ZYON

fiUBAT 2004 SAYI 311

Türkiye’nin önemli ifl ve

ekonomi dergisi Capital ve

insan kaynaklar› sektörünün

lider flirketi Adecco’nun ifl-

birli¤i ile düzenlenen “Türki-

ye’nin En Be¤enilen fiirketle-

ri 2003” araflt›rmas›n›n ödül

töreni 14 Ocak’ta The Ritz

Carlton ‹stanbul’da yap›ld›.

Arçelik de¤erlendirmede

üçüncü defa birinci olurken,

Koç Holding Türkiye’nin

tüm holdingleri aras›nda en

üst s›rada yer alarak üçüncü

olmufltu. Düzenlenen gece-

ye Türkiye’nin tan›nm›fl sa-

nayici ve ifladamlar› kat›ld›-

lar. Kokteyl ile bafllayan ge-

ce Capital Dergisi Yay›n Di-

rektörü Rauf Atefl ile Bell

Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Livio Manzini’nin

konuflmalar›yla devam etti. 

Pek çok yöneticiye uygula-

nan anketin sonuçlar›na gö-

re yap›lan de¤erlendirmede

sektörel bazda da, Arçelik

beyaz eflyada, Koç Finansal

Kiralama leasingde ve Koç

Allianz da sigorta sektörle-

rinde 2003 y›l›n›n “En Be¤e-

nilen fiirketleri” oldular.

Ödül töreninde Arçelik ad›na (soldan sa¤a) Genel Müdür A. Gündüz Özdemir,
Koç Holding ad›na Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü
ve Koç Allianz Hayat ad›na da Genel Müdür Kemal Olgaç ödül ald›lar.

ENERJ‹
Rom Madeni Ya¤ Kalite 
Güvence Sistemini Yeniledi
Kalite Güvence Sistemini ye-

nileyen Rom Madeni Ya¤,

ISO 9001/2000 Belgesi alma-

ya hak kazand›. Rom Madeni

Ya¤ Genel Müdürü Murat

Seyhan, sistemi tüm grup flir-

ket yöneticileri, çal›flanlar› ve

tedarikcileri ile birlikte elde

ettiklerini belirterek “Bu bafla-

r› hepimizin” dedi. Yeni kalite

sisteminin RWTÜV taraf›ndan

denetlenerek elde edildi¤ine

iflaret eden Seyhan flöyle ko-

nufltu: “Rom Madeni Ya¤ ilk

olarak 1998 y›l›nda ISO

9002:1994 ile belgelendiril-

mifltir. Belgemizin günümüz

kalite sisteminin iflleyiflimize

adapte edilmesi ile birlikte,

RWTÜV taraf›ndan yeniden

denetlenerek ISO 9001:2000

Belgesi almaya hak kazand›k”

Aygaz, Avrupa Birli¤i

ülkelerinde uygulanan TS EN

589 Standard›’na uygun, k›fl

koflullar›na özel Otoaygaz

LPG1’i kullan›ma sunuyor.

K›fla özel kar›fl›m›yla

yeni Otoaygaz

LPG1, arac› ilk

çal›flt›rmada

kolayl›k sa¤l›yor,

rölantide

titreflimi azalt›yor.

Böylece

tüketiciler so¤uk

hava koflullar›nda araçlar›n›

daha rahat kullanabiliyor. 12

Ocak’tan itibaren Türkiye

çap›ndaki Otoaygaz

istasyonlar›na da¤›t›lmaya

bafllanan

Otoaygaz LPG1’in

bundan böyle

ekim ile mart

aylar›n›

kapsayan k›fl

döneminde

sat›fla sunulmas›

planlan›yor.

Aygaz’dan Bir ‹lk Daha: 
K›fll›k Otoaygaz LPG1

Koç Holding ve Arçelik Ödüllerini Ald›lar



DAYANIKLI TÜKET‹M ve ‹NfiAAT
Arçelik, Ankastre Ürünlerde 2004’e ‹ddial› Giriyor

Arçelik Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi 10 Yafl›nda
Arçelik Bulafl›k Makinesi ‹fl-

letmesi kuruluflunun 10. do-

¤um günü, genifl bir kat›l›mla

kutland›. Arçelik Teknoloji

Grup Direktörü Turgut Soy-

sal aç›l›fl konuflmas›nda, Ar-

çelik ve dünya ekonomisinin

geçirdi¤i evreler hakk›nda

bilgi verdikten sonra, globali-

zasyonun ön plana ç›kt›¤›n›,

ya bizim en iyi ürünü yapa-

ca¤›m›z› ya da baflkalar›n›n

bunu gerçeklefltirece¤ini, bu

nedenle k›yas›ya rekabetin

bafltan kabul edilip herkesin

iflini bu gerçe¤e göre yapma-

s› gerekti¤ini söyledi. Turgut

Soysal’›n konuflmas›n›n ar-

d›ndan, Arçelik ‹flletme Di-

rektörü Salih Arslantafl; Ah-

met Sak›zl› ve fiemsettin

Eksert’e iflletmemizin bu-

günlere gelmesindeki katk›la-

r› için teflekkür ederek baflla-

d›¤› konuflmas›nda, Arçelik

Bulafl›k Makinesi ‹flletme-

si’nin geçmiflinden söz etti.

Tören tüm davetlilerin kat›l-

d›¤› iflletme turunun ard›n-

dan sona erdi.

Haz›r mutfakta baflar›y› ya-

kalayan Arçelik, 2004 y›l›na

yepyeni ankastre ürünlerle

giriyor. Tüketiciler bu yeni-

liklerin birço¤unu Türki-

ye’de ilk defa Arçelik ürün-

lerinde görme f›rsat›n› bula-

cak.

18 Aral›k 2003 tarihinde Ar-

çelik Etiler Mutfak Ma¤aza-

s›’nda düzenlenen ve ankast-

re ürünlerdeki yeni gam› ta-

n›tan bas›n toplant›s›nda ko-

nuflan Arçelik Genel Müdürü

Gündüz Özdemir, ankastre

mutfak konseptinin hem Av-

rupa’da, hem de Türkiye’de

son y›llarda giderek ön pla-

na ç›kt›¤›n› belirterek, Arçe-

lik’in de bu alanda ciddi ya-

t›r›mlar yapt›¤›n› söyledi. 

Arçelik’in yayg›n bayi ve sa-

t›fl sonras› servis a¤›yla bu

konuda da beklentileri karfl›-

layacak bir ürün gam›yla tü-

keticilerinin karfl›s›na ç›kt›¤›-

n› ifade eden Özdemir, “Ar-

çelik demek, yenilik demek.

Ankastre ürünlerdeki bu ge-

liflmelerimizle yenilikçili¤i-

mizi devam ettiriyoruz” dedi.

El Yakmayan Ocak ve
Kendi Kendini 
Temizleyen F›r›n
Arçelik’in yeni model an-

kastre ürünlerinden multi-

fonksiyon plus pirolitik f›r›n,

özellikleriyle Türk tüketicisi-

ni de birçok ilkle tan›flt›r›yor.

A enerji s›n›f›nda yer alan f›-

r›n›n ak›ll› piflirme program›,

ak›ll› temizleme fonksiyonu,

animasyonlu interaktif mat-

rix ekran›, f›r›n temiz-

leme zaman uyar›s›, f›-

r›n içi kirlilik gösterge-

si, 4 kat caml› so¤uk

kapak, koku giderme

fonksiyonu, ak›ll› ener-

ji tüketimi Türkiye’de

sadece Arçelik ankast-

re ürünlerin sahip ol-

du¤u özelliklerin bir-

kaç›. Arçelik, yeni in-

düksiyonlu ocaklar›yla

kullan›c›y› yeni bir tek-

nolojiyle tan›flt›r›yor. ‹ndük-

siyon özelli¤inde yeme¤i pi-

flirmek için gerekli olan

enerji direkt olarak tencere-

nin içerisine ak›yor, bu da

hem enerji tasarrufu sa¤l›yor,

hem de zaman kazand›r›yor.

Is›nmayan seran cam yüzeyi

sayesinde emniyetli olan in-

düksiyonlu ocaklar el yakm›-

yor ve kolay temizlenebili-

yor. Sadece, m›knat›s›n tuta-

bildi¤i paslanmaz tabanl›

tencerelerle kullan›labilen

bu ocaklar için, Arçelik, in-

düksiyon serisi ile birlikte

tencere setini de hediye ola-

rak veriyor.
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Beko Elektronik’te 2003 y›-

l› içerisinde üretilen 5 milyo-

nuncu Televizyon banttan

ç›kt›. 2003’te üretilen 5 mil-

yonuncu televizyon olan 20”

LCD TV, Beko Elektronik

Yönetim Kurulu Baflkan›

Rahmi M. Koç’a hediye

edildi. 2002 y›l›nda 4 milyon

242 bin adet TV üretimi ger-

çeklefltiren Beko Elektronik,

2003 y›l›n› 5 milyon 167 bin

adet TV üretimiyle tamamla-

d›. Beko Elektronik çal›flan-

lar›, yo¤un bir üretim tem-

posu içinde geçen 2003 y›l›-

n› geride b›rak›rken, “Avru-

pa’n›n En Büyük TV Üretici-

si” olma yolunda önemli bir

ad›m daha att›lar.

Arçelik Durumsal 
Ödülleri Verildi
Geçti¤imiz günlerde düzenle-

nen Depo Tak›m Liderleri

toplant›s›nda Lojistik Türkiye

Yöneticili¤i 2003 y›l› durumsal

ödüllerinin sahipleri aç›klan-

d›. Ödülleri kazanan Çay›rova

Depo Tak›m Lideri Adnan

Bahattin Dündar’a ve Eski-

flehir Depo Tak›m Lideri

Adem Ang›’ya plaketleri,

Türkiye Pazarlama/Sat›fl Grup

Direktörü fiirzat Subafl› ve

Tüketici Hizmetleri Direktörü

Atilla ‹lbafl taraf›ndan verildi. 

Aral›k ay›nda düzenlenen

Türkiye’nin Üretim ve Tekno-

loji Liderleri Zirvesi, üretim ve

perakende sektörünün lider-

lerini bir araya getirdi. Zirvede

Arçelik, teknoloji yat›r›m›yla

gelen baflar› öykülerini anla-

tan flirketler aras›nda yer ald›.

Arçelik’te kurumsal zekâ’y›

oluflturan etkenlerin biri k›sa-

ca ARES olarak adland›r›lan

Arçelik Enformasyon Sistemi.

ARES’in amac›; Arçelik’te or-

tak bilgi kültürü’nü sa¤lam te-

mellere oturtarak, flirketin ka-

rar verme refleksini iç/d›fl et-

kenlere ve teknolojide mey-

dana gelen de¤iflimlere göre

düzenlemek. Arçelik Enfor-

masyon sistemi; sat›fl, üretim,

insan kaynaklar› ve finans ile

ilgili olan tüm verilerin ana

kaynaklardan süzülerek h›zl›

bir flekilde kullan›c›lara bilgi

olarak sunulmas› süreci ola-

rak da tan›mlanabiliyor.

Beko Elektronik’ten 5 Milyonuncu Televizyon

Arçelik’ten
Kurumsal Zekâ

Beko Elektronik, Avru-

pa’dan sonra iddias›n› Ame-

rikan pazar›na tafl›yor. Kendi

teknolojisini kullanarak dün-

ya pazarlar›na sundu¤u

ürünlerini flimdi de ABD’de-

ki dünyan›n en büyük elekt-

ronik fuarlar›ndan olan

CES’te tan›tt›. 110 ülkeden, 2

bin 300 ürünün tan›t›ld›¤›

CES, 8 -11 Ocak tarihleri ara-

s›nda gerçekleflti. Bu y›l ilk

kez kat›ld›¤› fuarda Beko

Elektronik, teknolojisinin

geldi¤i noktay› ve h›zl› iler-

leyiflini ABD pazar›na aktar-

d›. Beko Elektronik CES’te,

öncelikle flaflisini Amerikan

TV yay›n sistemi NTSC’ye

uyarlad›¤› TV’lerini tan›tt›.

Ayr›ca, yeni audio gam›n›,

kendi dizayn› olan 42

inch’lik plazmalar›, 50

inch’lik plazmalar›, pure flat

ve konvensiyonel televiz-

yonlar›, 30 inch’lik yeni gam

LCD’leri, home theatre siste-

mini ve DVD’lerini de Ame-

rika pazar›na sundu. Türkiye

ve Avrupa pazar›na ayn› an-

da sundu¤u LCD TV’leri

CES’te büyük ilgi gördü.

Beko Elektronik
ABD Pazar›nda



E⁄‹T‹M
Sincan Koç
‹lkö¤retim Okulu
Ö¤rencisi’ne Ödül

Sincan Koç ‹lkö¤retim Okulu

ö¤rencisi Hatice Coflkun, “24 Kas›m

Ö¤retmenler Günü” sebebiyle

düzenlenen “ö¤retmen” konulu

kompozisyon yar›flmas›nda

“Mele¤im” bafll›kl› yaz›s›yla birinci

oldu. Jüri üyeleri taraf›ndan büyük

be¤eniyle karfl›lanan kompozisyon

nedeniyle Hatice Coflkun, hem ‹lçe

Milli E¤itim Müdürlü¤ü, hem de

okul müdürlü¤ü taraf›ndan ayr› ayr›

ödüllendirildi.

Arçelik ve Tat G›da Grubu’nun Destekledi¤i 
“Hayat Güzeldir”e Büyük Ödül
Kaliteden ödün vermeyen ya-

p›s›n›, pazarlama iletiflimi fa-

aliyetlerine de tafl›yan Arçelik

ve Tat G›da Grubu taraf›ndan

desteklenen ve kaliteli içeri¤i

ile dikkat çeken “Hayat Gü-

zeldir” program› 2003’ün En

‹yi Kad›n Program› seçildi. ‹c-

lal Ayd›n’›n haz›rlay›p sundu-

¤u, çeflitli sanatç›lar, uzmanlar

ve yaflam›n içinden kiflilerin

kat›ld›¤› “Hayat Güzeldir”,

özellikle kad›nlar›n yaflad›¤›

sorunlara de¤inmesiyle ve ka-

liteden ödün vermemesiyle

dikkat çekti. Arçelik, Tat, Ma-

ret, Sek ve Pastavilla sponsor-

lu¤unda gerçeklefltirilen “Sizin

için denedik" isimli özel bir

yemek bölümünü de içeren

program, "Anneden Anneye"

kampanyas›yla da toplumsal

bir çal›flmaya imza att›. 

“Hayat Güzeldir”in, Özel Rad-

yo ve Televizyon Yay›nc›lar›

Derne¤i’nin internet üzerin-

den gerçeklefltirdi¤i oylama

ile y›l›n En ‹yi Kad›n Program›

seçilmesi, Arçelik ve Tat G›-

da’n›n kalite konusundaki

yaklafl›m›n›n hakl›l›¤›n› göste-

riyor. Törende konuflan ‹clal

Ayd›n da, program›n kendi

dal›nda en iyi seçilmesini,

“kalite”nin baflar›y› getirdi¤i-

nin bir kan›t› olarak görüyor.

Beko Elektronik, Aral›k ay›

içerisinde gerçeklefltirilen ve

“Farkl›laflma” konusunda dünyan›n ve

Türkiye’nin önde gelen uzmanlar›n›n

ve farkl›l›¤› yakalayan firmalar›n

kat›ld›¤› “Mor ‹nek Farkl›laflma

Konferans›”n›n sponsorlar›ndan ve

kat›l›mc›lar›ndand›. 

‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre

Saray›’nda gerçeklefltirilen

Konferans’a konuflmac› olarak kat›lan

Beko Elektronik Genel Müdürü Ali

H. Sümerval, “Baflar›l› Farkl›laflma

Modeli” olarak Beko Elektronik’i,

Beko’nun niçin farkl› oldu¤unu,

nerelerde farkl›laflt›¤›n› anlatt›. 

Beko Elektronik, Fark›n› Anlatt›

Yal›t›m sektörüne hizmet veren kifli,

kurulufl, akademisyen ve uzmanlar

aras›nda bilgi paylafl›m›n›, teorik ve

pratik e¤itimler ile sektörel geliflime

katk›da bulunmay› hedefleyen

‹zocam Yal›t›m E¤itim Merkezi

(‹YEM), gelifltirilen e¤itim seminerleri

ile yeni e¤itim dönemine bafll›yor.

‹YEM’de, sektörün uzmanlar› ve

akademisyenler taraf›ndan verilen

ücretsiz e¤itim seminerleri herkesin

kat›l›m›na aç›k olarak bu y›l da

devam ediyor. 

‹YEM Ocak-Haziran 2004 E¤itim

Program›’nda yer alan 19 ayr› e¤itim

semineri; akustik ve tesisat yal›t›m›

da dahil olmak üzere ›s›, ses, yang›n

ve su yal›t›m› konular›n› kaps›yor. 

2004 y›l› e¤itim seminerleri ve daha

genifl bilgiye www.iyem.com.tr

adresinden ve 0 800 211 43 86

numaral› telefondan ulafl›labilir.

‹YEM’DE Yeni E¤itim Dönemi



Koçtafl, ‹stanbul Kartal, ‹z-

mir Bornova ve Balçova,

Antalya ve Bodrum’daki

ma¤azalar›nda yaratt›¤› yeni

ayd›nlatma showroomunda

sergiledi¤i ürünler ile ›fl›¤›n

efektlerini evinize getiriyor.

Yaflad›¤›n›z mekân› ayd›nla-

tacak dekoratif, ifllevsel ve

mekan›n›zdaki güzel ayr›nt›-

lar› ortaya ç›karabilece¤iniz

tarz›n›za ve mekân›n›za uy-

gun de¤iflik renk ve desen-

lerde avize, spot, lambader,

masa lambas›, aplik ve sar-

k›tlar gibi birbirinden fl›k ay-

d›nlatma ürünlerini Koçtafl

ma¤azalar›nda bir arada bu-

labilirsiniz. Mekânlar›n de-

korasyonunda en önemli ay-

r›nt› ayd›nlatma seçimi. 

Bu sebeple sadece yerli fir-

malar›n ürünlerini de¤il, it-

hal ayd›nlatma ürünlerini ve

Koçtafl’›n kendi ithalat› olan

ve yaln›z Koçtafl ma¤azala-

r›nda bulabilece¤iniz spotlar,

masa lambalar› ve japon fe-

nerleri ile de Koçtafl ma¤aza-

lar›nda ürün çeflitlili¤ini bir

arada görebilirsiniz.

100 milyon TL ve üzerindeki

tüm al›flverifllerinizde öde-

menizi Koçbank Kredi Kart›

ile peflin fiyat›na üç taksitte

yap›n ve tekkat puan kaza-

n›n. 

Üstelik fiubat’ta Koçtafl’tan

Koçbank Kredi Kart› ile ister

peflin ister taksitle al›flverifl

yap›n, bir sonraki hesap ekt-

resinde ödemeye bafllay›n.

Onlara 
Kazanma
fians› 
Verdiler

Migros’tan
Özel Olimpiyat
Türkiye’ye destek

“Bana kazanma flans› verin,

kazanmasam bile çabamda

cesur olmama yard›m edin”

slogan›yla yola ç›kan zihinsel

engelli sporcu adaylar›na

Migros ve P&G’den destek.

Migros ve P&G iflbirli¤iyle 22

Ocak 2004’te bafllat›lan olan

kampanya, Özel

Olimpiyatlar Türkiye

Organizasyonu’na 500

sporcu daha kazand›racak.

22 Ocak 2004 tarihinden

itibaren tüm Migros’lardan

al›nan P&G ürünleri, zihinsel

engelli sporcu adaylar›n›

baflarma keyfini yaflamaya

bir ad›m daha

yak›nlaflt›racak. Elde edilen

yard›mlar, zihinsel engelli

sporcular›n e¤itimlerine

destek verecek. Düzenlenen

bas›n toplant›s›nda konuflan

Migros Halkla ‹liflkiler

Müdürü Ahu Baflkut

Alyanak P&G ile birlikte

zihinsel engelli sporcu

adaylar›na destek verecek

bir projeye bafllamaktan

memnuniyet duyduklar›n›

belirtti.

Bu y›l beflincisi

düzenlenen Open Kapal›

Kort Pamukspor Tenis

Turnuvas› 8-18 Ocak

tarihleri aras›nda

Migros’un ana

sponsorlu¤unda

gerçekleflti. Y›l›n ilk open

tenis turnuvas› olmas›

dolay›s›yla dikkat çeken

turnuvaya rekor bir kat›l›m

oldu ve turnuvada 525’i

aflk›n tenisçi mücadele etti.

Migros-Open Kapal› Kort

Pamukspor Tenis

Turnuvas›’nda maçlar tek

bayanlar, tek erkekler, çift

bayanlar, çift erkekler,

kar›fl›k çiftler ve özel

kategorilerde gerçekleflti.

17 kategoride dereceye

giren tüm sporculara

“Migros Özel Kupas›”

verilirken, özel olarak

düzenlenen “Yöneticiler

Kategorisi” de büyük ilgi

çekti. 

Çift erkekler kategorisinde

Koç Tüketim Grubu

Baflkan› Hasan Y›lmaz ile

Migros Genel Müdürü

Ömer Bozer final

maç›nda Zühtü Sezer ve

Erdal Karamercan

ikilisine 6-2, 6-4 yenilerek

ikincili¤i elde ettiler.

Migros’tan Tenis Heyecan›

Mekanlar›n dekorasyonundaki en önemli
ayr›nt›lar›n bafl›nda ayd›nlatma geliyor.
Koçtafl, sergiledi¤i ürünler ile ›fl›¤›n benzersiz renklerini ve
desenlerini evlerinize getiriyor

Koçtafl’tan Ayd›nlatma 
Dünyas›na Yeni Tasar›mlar

TÜKET‹M ve TUR‹ZM sekt�re l



Divan’dan Sevgililer Günü’ne Özel
Divan Pastaneleri ve Divan

Oteli, her y›l oldu¤u gibi bu

y›l da Sevgililer Günü’ne özel

pek çok sürpriz haz›rlad›. Bu

sürprizlerin ilki Divan Pasta-

neleri’nin Sevgililer Günü için

haz›rlad›¤› birbirinden farkl›

lezzetler. K›rm›z› kadife kalp

kutu içinde, eflsiz lezzeti da-

maklardan kaybolmayan sütlü

ve bitter madlenler, özel am-

balaj› ile “Aflk Kurabiyeleri”,

arzuya göre haz›rlanacak bir-

birinden güzel kalp pastalar›,

Divan’›n haz›rlad›¤› ürünler-

den sadece birkaç›. Ayr›ca,

Divan’›n tecrübeli ustalar› ta-

raf›ndan haz›rlanan ve ünü

yurtd›fl›na uzanan çikolata

ürün yelpazesinden de¤iflik

pralin çeflitleri ile zarif dekor-

larla süslenmifl birbirinden gü-

zel cam ve tahta hediyelikler

sevdiklerinize “seni seviyo-

rum” demenin en tatl› yolu.

Bafl Bafla Bir Gece
Sevgililer Günü’nde sevdi¤i-

nizle bafl bafla bir gece geçir-

mek için Divan’›n sundu¤u al-

ternatifler, unutulmayacak bir

“Sevgililer Günü” anlam›na da

geliyor. Divan Ebru Salonu,

Divan Lokantas›, Kalam›fl Ma-

rina Brasserie ve Hai! Sushi &

Pizza Marina’n›n “Sevgililer

Günü”ne özel olarak haz›rla-

d›klar› mönüler, bu özel günü

romantik bir geceye dönüfltür-

menin de en güzel yolu. 

Divan Oteli’nden 
fi›k ve Özel Bir Gece
Divan Oteli, kentin tam mer-

kezinde, fl›k ve özel “Summit

Executive Odalar›”nda, “14

fiubat Sevgililer Günü”ne özel

program sunuyor. Divan Lo-

kantas›’nda ya da Hai! Sus-

hi’de akflam yeme¤i yiyen bir

çifte %15 indirimin yan› s›ra

farkl› sürprizlerden oluflan bir

paket sadece 90 Dolar.

Divan Pub’lar ve Kad›köy Beledi-

yesi taraf›ndan Aral›k ay› boyunca

Kad›köy ilçesindeki yard›ma muhtaç

çocuklar› sevindirmek için düzenle-

nen “Yard›m A¤ac›” kampanyas›nda

toplanan tüm hediyeler, 9 Ocak gü-

nü çocuklara teslim edildi. ‹stan-

bul’daki 9 noktada bulunan Divan

Publar’da kurulan Y›lbafl› Yard›m

A¤açlar› alt›nda toplanan 1200’den

fazla hediye, Kad›köy Belediye Bafl-

kan› Av. Selami Öztürk ve Divan

Oteli Genel Müdürü Kamil Berk’in

kat›l›mlar›yla, Fahriye Vandemir ‹l-

kö¤retim Okulu, Celal Yard›mc› ‹l-

kö¤retim Okulu ve Ata ‹lkö¤retim

Okulu’ndaki yad›ma muhtaç çocuk-

lara arma¤an edildi.

“Yard›m A¤ac›”ndan Bir Kamyon Dolusu Hediye

Maret, uluslararas› standartla-

ra göre g›da güvenli¤i sistemi-

nin de¤erlendirilmesinde ba-

¤›ms›z bir kurulufl olan AIB

denetiminden geçerek “mü-

kemmel” sonucunu ald›. Ma-

ret, ald›¤› bu sonuçla tüketici-

lerinin markaya olan güvenini

hakl› ç›kard›. AIB, g›da gü-

venli¤ine yönelik kabul edil-

mifl standartlar› uygulayarak,

g›da güvenli¤i risklerini ope-

rasyonlar içinde de¤erlendiri-

yor. Yap›lan denetimlerle

standartlar içinde belli kriter-

lere uygunluk seviyeleri belir-

leniyor. AIB’nin, Maret’in

Tuzla’daki üretim tesisinde

yapt›¤› kontroller, fabrikada

uygulanan g›da üretimi ve hij-

yen programlar›n›n uluslara-

ras› standartlara mükemmelik

derecesinde uygun oldu¤unu

gösteriyor.

Maret, Ürünlerinin Güvenilirli¤ini Onaylatt›
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“Star Wars Galaxies”
Dünya ile Ayn› Zamanda Türkiye’de

Yeflim Tekstil’den 
Promena’ya Tam Not

Koç.net’ten
‹zmir ‹fl 
Dünyas›na 
Seminer

Yeni bin y›l›n dijital oyunu

olarak nitelendirilen “Star

Wars Galaxies; An Empire

Divided” dünya ile ayn› za-

manda Türk oyun severlerle

bulufluyor. Star Wars evrenini

filmlerindeki gibi en do¤al

ses ve görüntülerle yaflatan

“Star Wars Galaxies: An Em-

pire Divided”, oyunculara ge-

zegenler aras›nda bir uçtan

di¤er uca yolculuk yapman›n

keyfini yaflat›yor. 

Koç Bilgi Grubu-Porttakal

A.fi. iflbirli¤iyle kurulan Tür-

kiye’nin ilk online dijital e¤-

lence platformu Avaturk’ün

da¤›t›m›na bafllad›¤› “Star

Wars Galaxies: An Empire Di-

vided”, Star Wars evreninde

geçen ve çok oyunculu or-

tamlar aras›nda, oyuncular›na

Star Wars filmlerindeki evreni

ve gezegenleri bütün do¤all›-

¤›yla yans›tan dünyadaki ilk

oyun olma özelli¤i tafl›yor.

Oyunu, dünyan›n dört bir ya-

n›ndan kat›lan binlerce kifli

tek bir sunucuya ba¤lanarak

oynayabiliyor.

fiirketlerin e-ifl altyap›s› ihti-

yaçlar›na anahtar teslim ve

katma de¤erli çözümler su-

nan Koç.net, ‹zmir’de dü-

zenledi¤i “Türkiye’nin Yeni

Biliflim Hamlesi” seminerin-

de, flirketlerin e-ifl altyap›lar›

üzerinde biliflim teknolojileri-

nin kullan›m› ile sa¤lanan ve-

rimlilik, maliyet ve rekabet

avantajlar›, baflar› hikâyeleri

eflli¤inde anlat›ld›. Seminer-

de, Koç.net’in farkl› sektörle-

re özel çözümlerinin yan› s›ra

flirketlerin yat›r›mlarda tercih

edebilecekleri alternatif tek-

nolojilere dikkat çekildi.

Koç.net’in “‹flin rengini de¤ifl-

tirmeye var m›s›n›z?” slogan›

ile bafllatt›¤› “Türkiye’nin Ye-

ni Biliflim Hamlesi” seminerin-

de, aç›l›fl konuflmas›n› Koç.net

Genel Müdürü Bülent Y›ld›-

r›m yapt›. Y›ld›r›m, bilgi ça-

¤›n›n yafland›¤› dünyadaki

de¤iflim ile Türkiye’de flirket-

lerin e-ifl altyap›lar›n›n yeni-

den yap›lanma sürecinin h›z

kazand›¤›n› söyledi. Y›ld›r›m,

“‹fl dünyas›, böyle bir dönem-

de biliflim teknolojilerinin or-

taya ç›kard›¤› f›rsatlardan ya-

rarlanarak dünya ile entegre

olma flans›n› yakalayabilir”

dedi. 

Seminerde Koç.net’in Sat›fltan

Sorumlu Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Cengiz Berik, “Gele-

ce¤iniz ‹çin Yeni Teknoloji-

ler” konulu bir sunum yapt›.

Cengiz Berik sunumunda,

Koç.net’in yayg›n network’ü

üzerinden internet, data ve

katma de¤erli yönetilen hiz-

metlerini, 7x24 destek ve

yüksek servis garantisiyle

sundu¤unu söyledi. 

Koç.net’ten
Ek Hizmet
Paketleri
‹nternet servis sa¤lay›c›

pazar›n›n lider ismi Koç.net,

ADSL teknolojisi ve internete

ba¤lanan kullan›c›lar için

gelifltirdi¤i çözümlerle ADSL

ba¤lant›n›n h›z keyfini

Koç.net güvenli¤i ve katma

de¤erli hizmetleriyle bir

arada sunuyor. ADSL

teknolojisi, h›zl› ve

ekonomik olmas›yla bir çok

kullan›c› taraf›ndan tercih

ediliyor. Koç.net ADSL

çözümleri, Güvenli e-posta,

Ofis Çözümü, KOB‹

Çözümü ve ADSL Modem

Çözümü olmak üzere dört

farkl› paketten olufluyor.

Paketlerin fiyatlar› 9 Dolar

ile 399 Dolar aras›nda

de¤ifliyor.

Türkiye’deki pek çok firma

gibi, ülkemizin en büyük

tekstil üretici ve ihracatç› fir-

malar›ndan olan Yeflim Teks-

til de milyonlarca dolarl›k sa-

t›nalmalar›n› Promena e-iha-

le sistemi üzerinden gerçek-

lefltiriyor. Yeflim Tekstil Genel

Müdürü fienol fiankaya ile

elektronik ihaleler ve Prome-

na’n›n uygulamalar› üzerine

konufltuk.

Yeflim Tekstil olarak elek-

tronik ihaleler konusu ile

ilk ne zaman tan›flt›n›z?  

‹nternet üzerinden elektronik

ihale sistemi ile yurtd›fl›ndan

bir müflterimiz vas›tas›yla ta-

n›flt›k. Onlar›n açm›fl oldu¤u

bir ihaleye kat›larak, internet

üzerinden fiyat verip elektro-

nik ihalenin nas›l çal›flt›¤›n›

görme f›rsat›m›z oldu. 

Promena sisteminden bek-

lentileriniz nelerdi?

Bizim bu sistemden beklenti-

miz sat›n almalar›m›z› piyasa-

n›n verece¤i en uygun fiyat-

larla gerçeklefltirmekti. Di¤er

bir beklentimiz de, sat›n alma

bölümlerindeki arkadafllar›m›-

z›n zamanlar›n› piyasadan fi-

yat toplamak için de¤il, sat›n

alma f›rsatlar›n› yakalamak

üzere de¤erlendirmelerini

sa¤lamakt›.

Promena sistemi ile bek-

lentileriniz gerçekleflti mi?

Yaklafl›k dört ay süren test ça-

l›flmalar›m›z sonucunda gör-

dük ki, Promena e-ihale siste-

mi; pazarl›k sürecinin k›sal-

mas›, gereksiz ifl gücü kayb›-

n›n önlenmesi, fleffaf bir or-

tamda sat›nalma faaliyetlerinin

yürütülmesi ve her ihalede pi-

yasan›n verece¤i en iyi fiyat

ve flartlara ulafl›lmas› konu-

sunda bize çok büyük fayda-

lar sa¤lad›. Bu test dönemin-

de, Promena’n›n özverili çal›fl-

malar› ve destekleriyle çok

baflar›l› ihaleler düzenledik.



Genifl ürün yelpazesi ile tafl›-

mac›l›k sektörünün önde ge-

len markas› Iveco ile ulusla-

raras› tafl›mac›l›k alan›nda

önde gelen kurulufllardan bi-

ri olan Al›flan Uluslararas›

Tafl›mac›l›k, 2004’e ad›m

atarken var olan iflbirliklerini

yeni bir ortakl›k ile pekifltir-

diler. Iveco ile Al›flan fiirket-

ler Grubu aras›ndaki çözüm

ortakl›¤›, 2002 y›l›nda 20 adet

IVECO Eurotech Cursor’›n

Al›flan filosuna kat›lmas›yla

bafllad›. 

Al›flan, Iveco’nun gerek ürün

kalitesi, gerekse Avrupa stan-

dartlar›ndaki, sürekli geliflen

sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetle-

rinden memnun kalarak, filo-

sunu stil, konfor, teknoloji ve

verimlili¤in yeni ölçütü Iveco

Stralis Active Time genifllet-

meye karar verdi. Teslimat,

Al›flan Uluslararas› Tafl›mac›-

l›k ve Tic. A.fi. Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Ertu¤rul Al›flan,

Otoyol Pazarlama Genel Mü-

dür Baflyard›mc›s› Gino Cos-

ta ve Iveco Otomotiv Genel

Müdürü Adil Demir’in kat›l-

d›¤› bir tören ile Iveco Oto-

motiv Samand›ra Tesisle-

ri’nde gerçekleflti.

OTOMOT‹V

Birmot, 2004 y›l› için TÜS‹-

AD-KalDer Ulusal Kalite

Ödülü’ne baflvurusunu yap-

t›. Baflvuru Formu 22 Ocak

tarihinde Birmot Genel Mü-

dür Yard›mc›s› Dr. Faik Öz-

tunç taraf›ndan KalDer’e

teslim edildi. Dr. Faik Öz-

tunç baflvuru ile ilgili flunlar›

söyledi: “Birmot Büyük Öl-

çekli Kurulufllar Kategori-

si’nde yar›flacak. 800 Birmot

personeli yo¤un olarak çal›fl-

malar›na devam ediyor”.

Birmot Kalite Ödülü’ne Aday

Uzun y›llard›r Türkiye ticari

araç pazar›nda hafif, orta ve

a¤›r s›n›f kamyon ve otobüs

üretiminde sektörünün önde

gelen kurulufllar›ndan olan

Otoyol, Koç Üniversitesi’nde,

uzun y›llard›r iflbirli¤i içinde

oldu¤u yan sanayi firmalar›-

n›n kat›l›m›yla bir “Yan Sana-

yi Toplant›s›” düzenledi. 

Otoyol’un ileriye dönük hedef

ve stratejilerinin ve yan sanayi

politikalar›n›n, 150’ye yak›n

yan sanayi firmas›n›n üst dü-

zey yöneticileriyle paylafl›ld›¤›

toplant›ya Otoyol Sanayi Ge-

nel Müdürü Murat Selek ve

di¤er Otoyol üst düzey yöneti-

cileri ev sahipli¤i yaparken,

Koç Holding Yan Sanayi ve

Di¤er Otomotiv Grubu Baflka-

n› Selçuk Gezdur da organi-

zasyona konuflmac› olarak ka-

t›ld›. Toplant›da, Otoyol-Ive-

co’nun durumu, yeniden yap›-

land›rmaya yönelik stratejik

plan› ve dönüflüm projeleri

özetlenerek, bu plan do¤rultu-

sunda tedarik zinciri ile ilgili

stratejilere de¤inildi. 

Iveco’dan Al›flan 
Filosuna Destek

Otokar Bayileri 
Biraraya Geldi

Otoyol ile ‹fl Birli¤i’nden Güç Birli¤ine

Otokar, yap›lan bir toplant›

ile bayileriyle biraraya geldi.

Türkiye’deki tüm Otokar mi-

nibüs ve midibüs bayilerinin

kat›ld›¤› toplant›da 2003 y›l›-

n›n ilk 11 ay de¤erlendirmesi

yap›ld›. Otokar’›n özellikle

minibüs pazar›ndaki uzun

ömürlü, dayan›kl› ve kaliteli

araçlar› ile tüm Türkiye ge-

nelinde büyük be¤eni topla-

d›¤›n› belirten Otokar bayile-

ri, dilek ve isteklerini Oto-

kar’a ilettiler. Bayiler, “Ko-

çum” ve “M-2000 Platinium”

ile Türkiye’de ilk kez “özel

seri” uygulamas›n› gerçeklefl-

tiren Otokar’dan özel seri uy-

gulamas›n›n devam etmesini

istediklerini belirttiler. 
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Otokar, 40. yafl›n› geçti¤imiz günlerde

‹zmit Uluslararas› Fuar Merkezi’nde dü-

zenlenen bir toplant› ile kutlad›. Top-

lant›ya Otokar Yönetim Kurulu Baflkan›

Selçuk Gezdur, Yönetim Kurulu Bafl-

kan Yard›mc›s› Halil Ünver, Otokar es-

ki Genel Müdürü Jan Nahum ve 800

Otokar çal›flan› kat›ld›. 

Sunuculu¤unu Cem Davran’›n yapt›¤›

40. y›l kutlama toplant›s›nda çal›flanlar,

Otokar Ailesi’nin birer üyesi olman›n

mutlulu¤unu ve gururunu bir kez daha

yaflad›lar. 

Kutlama yeme¤inin ard›ndan toplant›,

gece için özel olarak haz›rlanan bir

filmle devam etti. ‹flçisinden memuruna

kadar de¤iflik kademelerde Otokar çal›-

flanlar›n›n, Otokar’da çal›flmay› anlatt›k-

lar› filmde, Otokar’›n tarihçesi foto¤raf-

larla aktar›ld›. Filmde, yüzde yüz yerli

sermayeye sahip olan Otokar’›n kendi

bünyesinde tasarlad›¤› ve üretti¤i araç-

lar yer ald›. Gecede ayr›ca, Otokar’a en

uzun süre hizmet vermifl 40 çal›flana “40

Alt›n Adam” ödülü verildi. Sahneye ken-

di ürettikleri araçlar ile gelen “40 Alt›n

Adam”, ödüllerini Otokar Genel Müdürü

Kudret Önen, Selçuk Gezdur, Halil Ün-

ver ve Jan Nahum’un ellerinden ald›. 40

Alt›n Adam, ödüllerini al›rken, Otokar’da

çal›flman›n verdi¤i gururu ve bu kadar

büyük bir ailenin parças› olmaktan duy-

duklar› mutlulu¤u dile getirdiler. 

40 Y›ll›k Birlik ve Beraberlik
Gecede konuflma yapan Otokar Genel

Müdürü Kudret Önen, 40 y›l›n sonunda,

baflar›dan kaynaklanan hakl› bir gurur

yaflad›klar›n› söyledi. “Bu baflar›n›n ar-

kas›nda inanç ve yapt›¤› ifle, içinde bu-

lundu¤u kuruma güven duyan Otokar

çal›flanlar› var” diyen Önen; ticari araç-

tan, savunma sanayiine yönelik araçlara

ve treyler üretimine kadar genifl bir

alanda önemli projeleri gerçeklefltirdik-

lerini hat›rlatt›. Önen, alt›na girdikleri

her projede çal›flanlar›n›n inanç ve azmi

ile sonuca ulaflt›klar›n› belirterek flunla-

r› söyledi: “Ben, Otokar Ailesi’nin her

üyesinin baflar›ya ulaflmak için gerekli

bilgi ve beceriye, cesaret ile kendine

güvene sahip oldu¤una inan›yorum.

Güveniyor ve biliyorum ki, inand›ktan

ve istedikten sonra, Otokar çal›flanlar›-

n›n baflaramayaca¤› hiçbir fley yoktur.”

Önen, Otokar Ailesi’nin 40. yafl›n› kutla-

d› ve gelecek y›llarda da Otokar’›n ba-

flar›s›n›n Otokar Ailesi’nin birlik ve be-

raberli¤i sayesinde devam edece¤ini

vurgulad›. 

Toplant›n›n sonunda, pazara sunulmas›-

n›n ard›ndan bir y›l gibi k›sa bir süre

geçmesine ra¤men, çok ciddi bir ç›k›fl

yaparak pazardan büyük bir pay alan

Sultan midibüslerinin baflar› hikâyesi

anlat›ld›. Bu baflar›da eme¤i bulunan

tüm Otokar çal›flanlar›, ürettiklere araç-

lara duyduklar› güveni simgelemek üze-

re, bu gecenin an›s›na özel olarak üreti-

len Sultan115L üzerine imzalar›n› att›.

800 Otokar çal›flan›n›n imzalad›¤›

Sultan115L, törenin ard›ndan Arifiye

fabrikas›nda sergilenmeye baflland›. 

Gecenin sonunda her çal›flana “Bir fin-

can kahvenin 40 y›ll›k hat›r› vard›r” me-

saj› ile fincan seti ve 40. y›l baflar› ser-

tifikalar› hediye edildi. 

Otomotiv sektörünün lider kuruluflu Otokar, 40. kurulufl 
y›ldönümünü bütün çal›flanlar›n kat›ld›¤› bir toplant› ile kutlad›

Otokar’dan
40. Yafl Coflkusu
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1.
1. Sürdürülebilir Kalk›nma Kongresi

yerli ve yabanc› konuflmac› ve dinleyi-

cilerin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Lütfi

K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda

toplanan kongrede, Dünya Sürdürü-

lebilir Kalk›nma ‹fl Konseyi, Dünya

Bankas›, Birleflmifl Milletler Kalk›n-

ma Program›, Avrupa Komisyonu

ve sürdürülebilir kalk›nma konusunda

çal›flma yapan ulusal ve uluslararas› flir-

ketlerin üst düzey yetkilileri haz›r bu-

lundu. 

TEMA Vakf› ile TOBB’un liderli¤inde

ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kalk›nma

Raporu haz›rlayan ilk firma olan Ay-

gaz’›n ana sponsorlu¤unda gerçekleflti-

rilen kongrede, kaynaklar›n tükenme-

di¤i ve yaflanabilir bir gelecek için,

ekonomik kalk›nman›n nas›l yürütül-

mesi gerekti¤i masaya yat›r›ld›. 

Kongrede konuflma yapan TOBB Bafl-

kan Vekili Halim Mete, sürdürülebilir

kalk›nman›n sosyal, kültürel, çevresel

ve ekonomik boyutlar› oldu¤unu söyle-

di. Sürdürülebilir kalk›nma bilincinin

ülkemizde de yerleflmesi için Türk ifl

dünyas›n›n ve sivil toplumun öncülü-

¤ünde hareket edilmesi gerekti¤ini be-

lirten Hisarc›kl›o¤lu sözlerini flöyle sür-

dürdü: 

Dünya ekonomisi yedi

kat büyürken zengin ve

yoksul aras›ndaki

uçurum da artt›. 

Dünya nüfusunun

%20’si, elektri¤in

%68’ini, ka¤›d›n

%84’ünü tüketiyor.

Sanayileflmifl bir ülke

vatandafl›, bir

Etiyopyal›n›n

tüketti¤inin 77 mislini

tüketiyor. Bu gidifli

dünyam›z›n tafl›mas›

mümkün de¤il

Dünyan›n Gelece¤i ‹çin 

Sürdürülebilir Kalk›nma



“‹fl dünyas›n›n sürdürülebilir kalk›nma-

y› gerçeklefltirme yolunda en önemli

katk›s›, bilim ve teknolojidir. Sürdürüle-

bilir kalk›nman›n gerçeklefltirilmesinde

öncelikli teknoloji alanlar› olarak belir-

lenen bilgi ve iletiflim teknolojileri, bi-

yoteknoloji ve nanoteknoloji, Türki-

ye’de de öncelikli teknoloji alanlar› ola-

rak belirlenmelidir. 

Çevreye sayg›l› üretim her fleyden önce

kaynak israf›n›n da önüne geçecektir.

Haliç’i önce kirletmek, sonra da temiz-

lemek için büyük harcamalar yapmak

yerine hiç kirletmeme yaklafl›m›n› be-

nimsemeliyiz.”

TEMA Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›

Nihat Gökyi¤it de yapt›¤› konuflmada

flunlar› söyledi: “Son 50 y›lda dünyan›n

do¤al varl›klar›, yenilenme ve artmala-

r›na f›rsat verilmeden tüketildi. Çöllefl-

me sürüyor. ‹fllenebilir tar›m topraklar›-

n›n üçte biri, meralar›n yar›s› elden ç›k-

t›. Tropik ormanlar›n üçte biri yok ol-

du. Yeralt› su seviyeleri alçald›. Baz›

nehirler art›k denize ulaflam›yor. Göller

kuruyor. 

Dünya ekonomisi yedi kat büyürken

zengin ve yoksul aras›ndaki uçurum da

artt›. Dünya nüfusunun %20’si, elektri-

¤in %68’ini, ka¤›d›n %84’ünü tüketiyor.

Sanayileflmifl bir ülke vatandafl›, bir Eti-

yopyal›n›n tüketti¤inin 77 mislini tüke-

tiyor. Bu gidifli dünyam›z›n tafl›mas›

mümkün de¤ildir. Art›k insano¤lu, do-

¤a felaketi ile insan sefaleti aras›nda bir

tercih yapmak yerine, do¤al kaynaklar

üzerinde talebi azaltan, çevreyi ve yok-

sulu kollayan bir kalk›nmaya yönelmek

durumundad›r.”

Sürdürülebilir Kalk›nma Nedir?
Dünyada, yaflam standartlar›n›n yüksel-

tilebilmesi için kurumlar taraf›ndan y›l-

lard›r gerçeklefltirilen sosyal sorumlu-

luk çal›flmalar›, dünyada art›k global

bazda ele al›n›yor ve “sürdürülebilir

kalk›nma” kapsam›nda tan›mlan›yor.

Karfl›l›kl› destek ve sinerji yaratma,

benzer deneyimleri paylaflma hedefleri-

ni tafl›yan bu yeni ekol, çevresel, top-

lumsal ve ekonomik unsurlar›n birbiriy-

le iletiflimde oldu¤u bir kavrama daya-

n›yor. 

Sürdürülebilir kalk›nma, do¤al kaynak-

lar›n ihtiyaçlardan fazla kullan›m›n› ön-

leyerek bu kaynaklar› iyilefltirmeye,

dünya vatandafllar›n›n hayat kalitesini

art›rmaya ve ekonominin iyilefltirilmesi-

ne odaklan›yor. Sürdürülebilir kalk›n-

ma, bir flirketin kurumsal davran›fl biçi-

mini ve kimli¤ini, dolay›s›yla flirketin

ulusal ve uluslararas› pazarlardaki de-

¤erini ve konumunu etkiliyor.

Plans›z Kalk›nma 
Gerilemeye Dönüflüyor
‹nsan ile do¤a aras›nda bir denge kur-

madan gerçeklefltirilen kalk›nma faali-

yetleri yarardan çok zarar getiriyor. 

Ormanlar›n kesilerek veya kasten yak›-

larak yok edilmesi, göllerin kurutulma-

s›, ekonomik ömürleri gözetilmeden

barajlar infla ederek co¤rafyan›n kökten

de¤ifltirilmesi gibi olgular, k›sa vadede

ekonomik kazançlar sa¤l›yor gibi gö-

zükse de orta ve uzun vadede elde edi-

len kazançlar›n kaybedilmesinin yan›

s›ra, ortaya ç›kan bozulman›n tedavisi

için harcanacak rakamlar göz önüne

al›nd›¤›nda, ekonomiye katk›dan çok

gerileme ve zarar getiriyor. 

‹fl Dünyas› ‹çin 
Sürdürülebilir Kalk›nma
“‹fl Dünyas› ‹çin Sürdürülebilir Kalk›n-

ma”; iflin gerektirdi¤i strateji ve etkinlik-

lerin, flirket ve ortaklar›n ihtiyaçlar›n›

karfl›layacak flekilde ifl yaflam›na adapte

edilmifl oldu¤u bir ortamda, gelecekte

de ihtiyaç duyulacak kaynaklar›n ko-

runmas›, sürdürülebilir olmas› ve gelifl-

tirilmesi olarak tan›mlan›yor. 

Bu tan›m kapsam›nda yer alan ekono-

mik geliflmeler sayesinde flirketin ve or-

taklar›n›n flirket çal›flmalar›ndan kazanç

elde etmesi hedeflenirken, hissedarlar,

müflteriler, çal›flanlar, tedarikçiler ve

toplumun da fayda sa¤lamas› hedefle-

niyor.
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Arçelik Asist’le 
Daha Güçlü

30
30 Nisan 2003 tarihinde uygulamaya geçilen Asist Projesi,

Arçelik ve Beko yetkili sat›c›lar›n›n tüm gereksinimlerinin

karfl›land›¤›, anlaflmal› bankalarla tek POS üzerinden sat›fl ya-

p›labilen, Arçelik’le entegre çal›flan bir ERP yaz›l›m. Yaz›l›m;

sat›fl, tahsilat, malzeme, finansal muhasebe ve resmi muhase-

be ana modüllerini içeriyor. Arçelik sistemleriyle çift tarafl›

veri al›flverifli, bankalarla yaz›l›ma entegre tek POS üzerinden

tüm banka ifllemleri yap›labiliyor. Proje, Arçelik aç›s›ndan

özellikle bayi a¤›yla iletiflimde büyük önem tafl›yor.

Arçelik Asist Projesi nas›l do¤du?
Ahmet ‹hsan Ceylan: Bu konu, herhalde, y›llard›r sat›c›lar›n ha-

yali. Sonuçta, esas fikir, pazardaki her sat›fl hareketini an›nda

merkezden görebilmek. Firman›n 3 bin tane bayisi var, patro-

nu var, kurumsal kimli¤i var. Bunun için tek bir sistem flim-

diye kadar hiç olmam›flt›. Bizim Arçelik ve Beko’da bir iki ta-

ne denememiz oldu. Ancak onlar da eski çal›flmalard›. Arçe-

lik ve Beko sat›fl yönetimi olarak ayn› çat› alt›ndalar. Durum

böyle olunca tüm bayilerimize standart bir yaz›l›m yapmay›

planlad›k. Onlara bizden gitmesi gereken bilgiyi gönderelim,

stok kodlar› standart olsun, onlardan bize almak istedi¤imiz

bilgiyi alal›m diye düflündük. Örne¤in Arçelik olarak yapt›¤›-

m›z kampanyalardan çok h›zl› bir flekilde geri dönüflünü ala-

m›yoruz. Bunlar› görebilece¤imiz bir yaz›l›m olmas›-

n› istedik. Bu fikir çok uzun zamand›r vard›, bir di-

¤er deyiflle bir iki y›ll›k bir fikir de¤il, ama bunu ya-

pabilecek teknolojik seviyeye yavafl yavafl bu y›llar-

da ulaflt›¤›m›z için, buna gereken ilgiyi gösterelim,

gereken harcamay› yapal›m, bir an evvel bu ifli hal-

ledelim diye düflündük. 

Projenin üretiminde neler yap›ld›, nas›l çal›fl›ld›?
Gürkan Serteller: En baflta bir proje ekibi oluflturuldu ve bu

ekip bir proje plan› haz›rlad›. Bunun onaylanmas›ndan sonra,

proje ekibi olarak toplan›p gerek duyulan dokümanlar› ç›kar-

d›k. Bu projede ne istendi¤ini belirledik. Bunu belirledikten

sonra, projenin ekran›n›n nas›l olaca¤›n›, ne girilece¤ini ve

bunlar›n nas›l ç›kaca¤›n› oluflturduk. Bunlar da tamamland›k-

tan sonra yaz›l›m›n yap›lmas›na bafllad›k. Yaz›l›m yapma sü-

reci sürerken ayn› zamanda testleri yapt›k. 

Ne zaman kullan›lmaya baflland›?
Gürkan Serteller: Yayg›n olarak kullan›m›na

2003’ün Nisan’›nda baflland›. Biliyorsunuz, ya-

z›l›m gelifltirmek kolay bir ifl de¤il. Üç bin bayi

üç bin tane farkl› iflyeri demek. Bunlar›n hep-

sinin birbirinden farkl› iflleyifli söz konusu ola-

bilir. Bu üç bin iflyeri, ana olarak iki ama top-

lam olarak bakt›¤›n›zda ondan fazla farkl› yaz›-

l›m kullan›yordu. Yaz›l›m kullanmayanlar da

vard› ama onlar›n say›s› çok düflüktü. Yaz›l›mlar›n iflleyifli çok

farkl›yd›. Herkesin al›flt›¤› yaz›l›m farkl›yd›. Bunu de¤ifltirmek

asl›nda oldukça zor. Bunun s›k›nt›lar›n› çektik ama bunun da

çözümünü biliyoruz, devaml› e¤itim ve mümkün oldu¤unca

yak›n destek; bunu daha iyi yapmaya bafllad›k son zamanlar-

da. ‹yileflerek devam ediyor yaz›l›m gelifltirme süreci. Kullan›-

lan yaz›l›ma bayilerimizin tepkisi oldukça iyi. Çünkü, asl›nda

bu yaz›l›m, son biliflim teknolojisini kullanarak çal›flan, bayi-

Koç Toplulu¤u’nda üçüncü y›l›n› tamamlayan E-Dönüflüm’de 2003 y›l›n›n 

en baflar›l› projeleri seçildi. Projelerin birincisi ise Arçelik Asist Projesi idi.

Projeyi Arçelik Biliflim Teknolojileri Direktörü Ahmet ‹hsan Ceylan ve Biliflim

Teknolojileri Destek Yöneticisi Gürkan Serteller ile konufltuk

E-Dönüflüm’de 2003
y›l›n›n en baflar›l›
projelerinden olan
“Arçelik Asist
Projesi”nin yarat›c›lar›:
Ahmet ‹hsan Ceylan
(sa¤da) ve Gürkan
Serteller.
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lerimizin isteklerini bar›nd›ran, daha

önceki yaz›l›mlar›n yapamad›¤› ve ba-

yilerimizin talep ettikleri fleyleri yapabi-

len, bizim de öngördü¤ümüz yenilikle-

ri tafl›yan, oldukça iyi bir ürün. 

Bu projenin somut kazan›mlar› nedir?
Gürkan Serteller: Bu projenin dört

önemli getirisi var. Bunlardan bir tane-

si, geleneksel sat›fl ortam›nda müflteri

bayiye gitti¤inde ne yap›yorsa, yani

ürünü soruyor, pazarl›k ediyor, ödeme

koflullar›n› de¤ifltirmeye çal›fl›yor, ön

görüflme yap›yor, bir fley sorup ç›k›yor

ya da çay içip ç›k›yorsa bütün bunlar›n

kay›tlar›n› tutma imkân› var. Asl›nda,

geleneksel sat›fl ortam›n› programa tafl›-

d›k diyebiliriz. ‹kincisi, karfl›l›kl› veri

transferi. Geliflmifl biliflim teknolojisinin

sa¤lad›¤› olanaklarla, karfl›l›kl› veri trans-

feri. Normalde bayi ba¤land›¤› anda, bi-

zim bayiye gönderdiklerimiz, bayinin

bizden çekecekleri veriler otomatik ola-

rak karfl›l›kl› gidip geliyor. Stoklar›, sa-

t›fllar› görüp buna göre fabrikalar›m›zda

üretim planlamas› yapabiliyoruz. Üçün-

cüsü ise, bu proje kapsam›nda, Arçe-

lik’in, baz› bankalarla yapt›¤› çerçeve

anlaflma. Bu Türkiye’de hatta dünyada

ilk defa uygulanan bir sistem. Normal-

de PC’ye ba¤l› tek bir POS cihaz› var.

Bu tek bir POS cihaz› üzerinden kredi

kart› kullan›l›yor. Bu sayede çok düflük

komisyon oranlar› elde edildi.

Dördüncü olarak bu proje kapsam›nda,

bayilerimizle, acil yedek olay›nda tek

bir çözüm kullan›lacak. Her türlü bak›-

m› daha planl› yapabiliyoruz. Bilgi pay-

lafl›m› daha iyi oluyor. E¤itimleri daha

planl› yapabiliyoruz. Bayilerin birbirle-

riyle iletiflimi daha iyi oluyor. 

Ürün kodlar› standart bir hale geliyor.

Eskiden, her bayi ayn› ürün için farkl›

bir ürün kodu kullanabiliyordu. Ben bu

bilgiyi toplasam dahi benim için çok

fazla bir anlam› yoktu. Ama flimdi, her-

kes ayn› ürün için ayn› ürün kodunu

kullanaca¤›ndan bunun büyük bir art›s›

var. 

Tüm bayiler bu yaz›l›m› kullanmaya bafl-
lad› m›?
Ahmet ‹hsan Ceylan: Yavafl yavafl bu ya-

z›l›m› kullanmaya geçiyorlar. Yüzden

fazla bayi tümüyle bu yaz›l›m› kullan-

maya bafllad›. Baz›lar› eski kulland›kla-

r› yaz›l›mla paralel olarak kullanmakta-

lar. Ama yavafl yavafl hepsi bu sisteme

geçiyorlar. 2004 y›l› sonu itibar› ile tüm

bayilerimizi bu sisteme geçirmeyi düflü-

nüyoruz.

Dedi¤iniz gibi yüzde yirmisi çok aktif bir
flekilde kullan›yor. Bayilerden gelen tepki
nas›l peki? 
Gürkan Serteller: Geleneksel sat›fl orta-

m›n› buraya tafl›man›n getirdi¤i bir art›

var. Daha önceden, diyelim ki bayimize

bir müflteri geldi, de¤iflik ödeme koflul-

lar› talep etti¤i takdirde, müflterimizin

önünde buna cevap verecek bir yaz›l›m

yoktu. Ne yap›yordu? Al›yordu hesap

makinesini, belki yanl›fl yap›yordu, yan-

l›fl yapmas›ndan dolay› belki müflteri

ürünü baflka bir yerden alabiliyordu.

fiimdi biz bunu engelledi¤imizi düflünü-

yoruz. Bu tip fleyleri biz programa tafl›-

d›k. Daha önce elle girdikleri birtak›m

sirkülerler, kampanyalar, fiyatlar, bunlar

art›k otomatik olarak giriliyor. Hepsini

bir “mail” gibi düflünün. Sabah ba¤lan›-

yor, otomatik olarak tüm bilgiler geli-

yor. Yanl›fl girmeyi, farkl› ürün kodu

girmeyi, zaman›n› bofla harcamas›n› en-

gellemifl oluyoruz.

Ahmet ‹hsan Ceylan: Biz buradan faturay›

kesti¤imiz zaman hem sevk›yat birimini

de gönderebiliyoruz. Belli bir üründen

elimde befl tane olsun derse, dörde düfl-

tü¤ünde sistem ona otomatik olarak

öneri getirip bir t›klamayla bize siparifl

verebilir. Yaz›l›m iyice oturduktan sonra

entegrasyon ad›na yap›lacak çok iyi f›r-

satlar var burada. Birçok ifli otomatik ha-

le getirip hem onlar›n zaman›ndan hem

de bizimkinden kazanç sa¤layabiliriz. 

• Arçelik’in tüm yetkili sat›c›lar› için
bankalarla bir çerçeve anlaflmas›
yap›lm›flt›r,
• Taksitli kartlar için ilk “tek POS”
uygulamas› gerçeklefltirilmifltir,
• “Transaction”  baz›nda switch
edebilen ilk “tek POS”  uygulamas›
gerçeklefltirilmifltir,
• ‹lk internet tabanl› “card present”
uygulamas› ile ek güvenlik olana¤›
sa¤lanm›flt›r,

• Beko Elektronik’le yaz›l›m deste¤i
anlaflmas› yap›larak sinerji
sa¤lanm›flt›r, 
• Da¤›t›m kanal› ile entegrasyon
güçlendirilmifltir,
• Yetkili sat›c›lar ile stratejik bilgi
paylafl›m› sa¤lanm›flt›r,
• Da¤›t›m kanallar›n›n baflar›s›n›
art›rmak için yetkili sat›c›lar›n bilgi
teknolojilerinden en üst seviyede
faydalanmalar› sa¤lanm›flt›r.

Arçelik Asist Projesi’nde Elde Edilen Kazan›mlar
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“Divan Sohbetleri”nde bu haftaki konu¤umuz son dönemdeki

baflar›l› çal›flmalar›yla ad›ndan s›kça söz ettiren fiafak Sezer.

Kalam›fl Divan’da bir ö¤le saatinde bafllayan sohbetimiz, tam

manas›yla “su gibi” geçti. Arçelik reklamlar›ndan “Hababam

S›n›f›”na, tiyatrodan ailesine dek pek çok konuyu konufltuk Se-

zer’le. D›flar›da so¤uk bir hava, içeride ise Divan’›n lezzetli kah-

vesi eflli¤inde s›cak bir sohbet...

Söze elbette Arçelik reklam› ve Bekçi S›rr› tipiyle bafll›yoruz.

Gerçekten çok baflar›l› bu tipleme, zaten pek çok kifli taraf›ndan

iyi tan›nan fiafak Sezer’e, “flöhretin kap›lar›”n› ard›na kadar aç-

m›flt›. Tamamen do¤açlama ile oluflan S›rr› tipinin öyküsünü gü-

lerek anlat›yor Sezer: “Daha önce bir bekçi denemifller. Fakat

çok baflar›l› bulunmam›fl. Daha sonra bana söylediler. Her fley

orada meydana ç›kt›. S›rr› abimin ismidir. Serdar Erener ‘nere-

lisin?’ dedi, ben de ‘Erzincanl›y›m’ dedim. Gerçekten de öyle-

yim. Hikâye böyle devam etti.”

Bekçi S›rr› ve Çelik’in öyküsü tam anlam›yla bir baflar› hikâyesi

asl›nda. Haf›zalara kaz›nan, herkesçe hat›rlanan ve taklit edilen

bir reklam filmi. Bugüne dek dizi filmlerde yaratt›¤› tiplemeler-

le büyük baflar› elde eden fiafak Sezer, Bekçi S›rr› tipinin son

derece sevimli oldu¤unu ve bu baflar›y› bekledi¤ini söylüyor ve

ekliyor: “Bekçi S›rr› hikâyesinin çocuklar ve ev han›mlar› tara-

f›ndan çok be¤enilmesi güzel bir fley. Zaten reklamda çocukla-

r› yakalayabilmek çok önemli.” Arçelik reklamlar› fiafak Sezer

için baflar›l› bir proje olman›n ötesinde de anlamlar tafl›yor.

“Bekçi S›rr›”, “u¤urlu” oldu¤unu kabul ediyor Arçelik reklamla-

r›n›n: “Ola¤anüstü bir kap› aralad› bize. Reklam› gören yap›m-

c›lar, reklam ajanslar›, tiyatrolar bana kap›lar›n› açt›lar. Ard›ndan

evlendim, çocu¤um oldu. Hayat›m farkl› bir yere gitti.”

Evde Arçelik Var m›?
fiafak Sezer’in ismi böylesine Arçelik ile özdeflleflmiflken, ister

istemez evinde de Arçelik kullan›p kullanmad›¤›n› merak edi-

yoruz. “Elbette evde Arçelik eflyalar›m var” diyor Sezer. “Peki

en çok hangisini seviyorsunuz?” deyince gülümsüyor ve ekli-

yor: “Robot Çelik’i elbette. Ama flimdi kimi dertlerim de oldu.

Eve kim gelirse direkt Çelik’i ar›yor. Bende büyü¤ü var robo-

tun, onu gösteriyorum. Bazen Çelik’i balkona ç›kar›yorum,

karfl› evdeki çocuklar flafl›r›yor. Zaten çocuklar bana ‘robot

Sezer’ diye sesleniyorlar. Ama en garibi, robotu sanki ben

imal ediyormuflum gibi herkesin benden robot istemesi.”

Bir reklamla bu kadar özdeflleflmenin tehlikleri de yok de¤il

Arçelik reklam›nda yaratt›¤› Erzincanl› Bekçi S›rr› tiplemesiyle büyük

be¤eni kazanan fiafak Sezer, art›k Arçelik markas›yla özdeflleflti¤ini

söylüyor ve ekliyor: “Çelik, fiafak, Bekçi S›rr› diye ba¤›ran yok. 

Beni gören herkes Arçelik diye ba¤›r›yor.”

“
Arçelik Geçiyor”
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asl›nda. Hele hayat›n› rol yaparak kaza-

nan biri için, tek bir rolle an›lmak en

zoru. Ama fiafak Sezer, “Bekçi S›rr›” ti-

pini çok seviyor. “Arçelikle çok özdefl-

lefltim. Beni gören herkes ‘Arçelik geçi-

yor’ diye ba¤›r›yor. Çelik, fiafak, “Bekçi

S›rr›” diye ba¤›ran yok. Bu tabii zor,

ama benim için çok güzel bir duygu.”

Bir süre önce Koç Holding fieref Baflka-

n› Rahmi M. Koç ile tan›flmas›n› ise

hofl bir an› olarak anlat›yor: “Merhaba-

lar, ben Erzincanl› Bekçi S›rr›, dedim, o

da ‘içinden mi?’ dedi. Ben de ‘içinden’

deyince, karfl›l›kl› gülüfltük. Hofl bir an›

tabii.”

fiafak fiöhretler Karmas›’nda 
Söz dönüp dolafl›p k›sa bir süre önce

gösterime giren “Hababam S›n›f›”na ge-

liyor. “Hababam S›n›f›” dördüncü filmi

Sezer’in. “Oyun Bozan”, “Rus Gelin”

ve “Vizontele”nin ard›ndan rol ald›¤›

“Hababam S›n›f›”nda Mehmet Ali Er-

bil’in o¤lunu canland›r›yor. Bir süre

sonra da Cem Y›lmaz ile birlikte oyna-

d›¤› beflinci filmi gösterime girecek:

“Gora”. “Hababam S›n›f›”n›n kendisi

için çok önemli bir deneyim oldu¤unu

söylüyor ve ekliyor: “Filmde rol alanla-

ra bak›yorsunuz, adeta bofl yok. En

ufak rollerde bile tiyatro sanatç›lar› oy-

nuyor. Bu aç›dan zor bir filmdi. “Vizon-

tele” de öyleydi. O kadar insan aras›n-

da yar›flta hissediyorsun kendini. Hep

daha iyisini yapmaya u¤rafl›yorsun.” Di-

zi filmlerde de kendini gösteren fiafak

Sezer’in yeni bir dizisi, k›sa bir süre

sonra yay›na bafllayacak. Dizilerde rol

almay› sevse de, reklam filmleri ve sine-

ma büyük önem tafl›sa da, “gönlünde

yatan aslan”›n tiyatro oldu¤unu söyle-

meden geçemiyor: “Yapmad›¤›m za-

man huzursuz oluyorum. Tiyatro hep-

sinden daha çok hastal›k yaratm›fl du-

rumda. Benim zaten kökenim tiyatro.

‘‹ner misin Ç›kar m›s›n’ yar›flmas›nda bi-

rincili¤i kazan›p, popüler olmadan önce

yedi y›l tiyatroda oynam›flt›m. Onun

için benim ilk göz a¤r›m tiyatrodur.”

“‹nsanlar Hep Gülmek ‹stiyor”
Bir oyuncu için en zoru hangisidir?

Güldürmek mi, a¤latmak m›? Asl›nda

her ikisi de zor. Ama bir de güldürme-

ye bafllad›n›z m› insanlar›, hep güldür-

menizi istiyorlar. “Rahmetli Kemal Su-

nal’›n da derdi buydu zaten” diyor fia-

fak Sezer. “Hababam S›n›f›’nda dram

olan sahneler var. Bazen sinemaya gi-

rip halk›n aras›nda izliyorum, orada da

gülüyorlar. Ölsem yine gülecekler.

Rahmetli Kemal Sunal’a da yüklenen

böyle bir misyon vard›. Somurtsa yine

gülüyorlard›.” Antalya’da yaflad›¤› bir

olay ise bu durumun en canl› örne¤i

asl›nda: “Antalya’da film çekerken bir

arabay› kaza yapm›fl ve ters dönmüfl

gördük, hemen yard›ma gittik. Ben ç›-

karay›m diyorum ama gelen görevliler

dahil herkes gülüyor bana. Arabadan

ç›kard›klar›m›n fluuru yerinde de¤ildi,

aç›k olsa onlar da gülecek.”

Bir de ünlü olman›n zorluklar› var el-

bette. Yolda herkes taraf›ndan tan›n-

mak, sürekli bir ilgi. Bu durumdan as-

l›nda hiç de flikâyetçi de¤il fiafak Sezer.

“‹nsanlar›n beni tan›mas›ndan memnun

oluyorum” diyor ve ekliyor: “Ama tra-

fikte rahats›z oluyorum. Araba kullan›r-

ken insanlar bana bak›nca, korna çal›n-

ca ‘bir hata m› yapt›m?’ diye düflünüyo-

rum. Güldü¤ü veya el sallad›¤› zaman

problem olmad›¤›n› anl›yorum. Bazen

arkamdan korna çal›yorlar. Hemen du-

ruyorum bir fley oldu diye.” 

‹ner misin Ç›kar m›s›n?
fiafak Sezer’i kitlelerle buluflturan, ta-

n›nmas›n› sa¤layan “‹ner misin, Ç›kar

m›s›n” adl› yar›flma olmufl. Üç hafta üst

üste birinci oldu¤u bu yar›flma onun

için pek çok kap›y› da açm›fl. Kazand›-

¤› bu ilk birincili¤in ard›ndan bile pek

çok insan›n yolda onu tan›mas› büyük

bir sürpriz olmufl. 

“Kendimi gerçek bir kahraman gibi his-

settim önceleri. O dönemler enerji do-

lu insanlar vard›, herkes enerjik ve ye-

tenekliydi. Bayhan gibi alt› saat durmu-

yorduk, Arma¤an Ça¤layan gibi bir jü-

rimiz de yoktu; bizim jürimiz halkt›.

Yar›flmadan gelmifl olmak bu aç›dan

benim için güzeldi.”

Son söz ise projelerle ilgili elbette. fia-

fak Sezer tiyatro, dizi ve sinema proje-

lerinin yan›nda, “Bekçi S›rr›” projesinin

devam etmesini gönülden istiyor ve ek-

liyor: “Zaten son filmi de öyle bitirdik,

öbür reklamda görüflürüz dedik.”

Burak Tezcan

“‹nsanlar›n beni tan›mas›ndan memnun
oluyorum. Ama trafikte rahats›z oluyorum. 
Araba kullan›rken insanlar bana bak›nca, korna
çal›nca ‘bir hata m› yapt›m?’ diye düflünüyorum.”



K›fl›n zorlu flartlar› kendini iyice göstermeye bafllad›. K›fl kar, kar da
trafikte yaflanan sorunlar anlam›na geliyor. Ancak k›fl›n özellikle
lastikleriniz için özel bir anlam› da var

KardaAraç Kullanmak 
Zordur

K›fl flartlar›na ve zorlu yol koflullar›na karfl› Oltafl, hayat› kolaylaflt›racak yeni bir
ürünü daha Türk tüketicisinin hizmetine sunuyor. Maggi Group taraf›ndan
üretilen Fix-Trak, normal zincirlerin tak›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤u araçlar da dahil
olmak üzere her türlü otomobile ve otobüse kolayl›kla uygulanabilen yarat›c› bir
çözüm. Günümüzde birçok otomobilde lastik ve gövde aras›ndaki mesafenin
darl›¤› ve geliflmifl elektronik donan›m zincir tak›lmas›n› imkâns›z veya sak›ncal›
k›lmakta. Fix-Trak, bu tip araçlar baflta olmak üzere tüm otomobillere ve
otobüslere tak›labilen pratik ve güvenli bir sistem. 
Çok kolay tak›labilen Fix-Trak’la, art›k karda zincir takmak konusunda zorluk
çeken bayanlar da rahatl›kla karl› ve buzlu zeminde güvenle trafi¤e ç›kabilecekler.

So¤uklar›n kendini iyiden iyiye hissettirdi¤i bu k›fl
günlerinde, lastiklerinize gerekli bak›m› yapt›rman›z,
hatta daha da önemlisi k›fl lastikleri kullanman›z, ortaya
ç›kabilecek birçok soruna daha en bafl›ndan “dur”
demeniz anlam›na geliyor. 
Is›n›n düflmesiyle birlikte, arac›n›zda bulunan yaz
lastiklerinin desen ve kauçuk yap›s› nedeniyle, yeri
kavrama yetene¤inde gözle görülür bir azalma olur. Bu
nedenle, bu mevsimde k›fl lastiklerinin kullan›lmas›
sürücü ve sürüfl güvenli¤i aç›s›ndan büyük önem tafl›r. 

‹flte K›fl Lastiklerini Kullanman›z 
‹çin Alt› Önemli Neden:
• Is› 7 derece civar›nda seyretti¤i zaman, yaz lastikleri
sertleflmeye bafllar. Sertleflen lastik parça kopar›r ve
yeri kavrama yetene¤ini kaybeder.
• K›fl aylar›nda kaza yapma riski, yaz aylar›na göre alt›
kat daha fazlad›r.
• K›fl lastikleriyle 50 km/s h›zla seyreden bir arac›n fren
mesafesi 35 metre iken, yaz lastikleriyle bu mesafe 43
metredir.
• Buzlu bir zeminde, 30 km/s ile giden ve k›fl lasti¤i

takan bir arac›n fren mesafesi 57 metredir. Yaz
lastikleri ile bu mesafe 68 metreye kadar uzar.
• K›fl lastiklerinin yivlerinin derin olmas› nedeniyle, karl›
ve buzlu yollarda arac›n›z›n çekifl gücü artar.
• K›fl lastikleriyle güvenilir bir kavrama ve h›zlanma elde
edersiniz.

Bunlara da Dikkat
• Karl› ve buzlu zeminde kalkma, durma ve direksiyon
hamleleriniz yavafl olmal›d›r.
• Normal, karl› veya buzlu yollarda hiçbir flekilde
lastiklerinizin havas›n› düflürmeyin.
• Buzlu alana yaklafl›rken frene aral›klarla bas›n›z. ABS’li
araçlarda ise pedala tam bas›nç uygulay›n›z.
• Akflamlar› kar ve buzlanmaya karfl› önlem için
kald›r›lan cam sileceklerinin ayarlar›, gece boyunca
esebilecek rüzgar nedeniyle bozulabilir. Silece¤i
kald›rmadan, cam ile aras›na çok kal›n olmayan karton
konulmas› do¤ru çözümdür.
• Karda veya buzda hareket etmek için arac›n›z 1.
viteste patinaja neden oluyorsa, daha yavafl kalk›fl için 2.
vitesle kalk›fl› deneyiniz.

Karda Devrim: 

Fixtrak
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‹
‹lk albümünü 1997 y›l›nda “Hiç Kimse De¤ilim” ad›yla ç›-

karan Deniz Seki, bugün Türkiye’nin en be¤enilen kad›n

flark›c›lar›ndan biri. Dördüncü albümü “Aflklar›n En Gü-

zeli”nde 1970’li y›llar›n müzi¤inden esintiler sunan Deniz

Seki’yle, “Anadolu Buluflmalar›”nda sahne almak üzere

geldi¤i Gaziantep’te, “Bizden Haberler” için konufltuk...

Müzikte baflar›l› olmak için yetenek mi, yoksa e¤itim mi ön
planda olmal›?
Kesinlikle önce yetenek gerekiyor. Çünkü dünyada duy-

gunun ya da yetene¤in alt›n› çizebilecek bir okul yok.

Önce sizin yetenekli do¤man›z gerekiyor. Ondan sonra

yetene¤inizi teknikle besleyip bilgilenmeniz ve bilinç-

lenmeniz söz konusu. Ama ben herhangi bir müzik e¤i-

timi almad›m. Ailem müzikle u¤raflmam› çok fazla iste-

miyordu. 

Çok fazla kendi bafl›ma savafl verdim. Konservatuar e¤i-

timi almad›m; fakat sonradan kendimi d›flar›dan e¤ittim.

Befl y›l flan e¤itimi ald›m.

Nota ve armoni ö¤renmek, enstrüman çalmay› ö¤renmek

istiyorum ama art›k bu saatten sonra onu çok iyi çalar-

sam ö¤renmeliyim. Çünkü besteleri kendim yaz›yorum.

Bir fleyleri az bilmek beste yapmak aç›s›ndan beni k›s›r-

laflt›racakt›r. O yüzden bir enstrüman çalmak en büyük

hayallerimden biri ama galiba hayal olarak kalacak. Her

fleyden önce gerçekten bu ifle afl›ksan›z ve yetenekliyse-

niz, bu aflkla ömür boyu bu ifli yapmay› hedefliyorsan›z

kimse sizin önünüzde duramaz. 

Türkiye müzik aç›s›ndan geleneksel kaynaklar› çok fazla
olan bir ülke. Sizce pop müzikte bu kaynaklar yeterince de-
¤erlendirilebiliyor mu?
Hangi sektörde bu kaynaklar çok fazla de¤erlendiriliyor

da müzikte de¤erlendirilmiyor? Asl›nda biz ülke olarak

flansl› flanss›zlardan›z. Kendimle ilgili tabii ki çok uçsuz

bucaks›z hayallerim var ama Türkiye’de yaflad›¤›m›n ve

çok fleye ihtiyac›m oldu¤unun da fark›nday›m. Yani

ayaklar›m yere basarak hayal kuruyorum. Ayn› zamanda

geleneksel kaynaklar› çok fazla olan bir ülkeyiz ama

Pop Müzi¤in Sevilen ‹smi Deniz Seki:

“Koç Toplulu¤u’nun Hemen 
Her Ürününü Kullan›yorum”
Gaziantep’te düzenlenen “Anadolu Buluflmalar›”n›n konu¤u pop müzi¤in

ünlü sanatç›s› Deniz Seki idi. Deniz Seki ile müzik, baflar› ve flöhret 

üzerine konufltuk
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bunlar› do¤ru kullan›yor muyuz? Ya da bu kay-

naklardan haberdar m›y›z, bunlar›n de¤erini bi-

liyor muyuz, bunlar› müzi¤imize yans›tabiliyor

muyuz? Onlar›n yapt›¤› müzi¤i biz burada alla-

y›p pullay›p farkl› bir flekilde onlara sundu¤u-

muzda bizim kayna¤›m›z nerede kal›yor? Yani

Türk müzi¤inin popülaritesi nerede kal›yor?

Bunlar çok tart›fl›lmas› gereken konular.

Türk pop müzi¤i sizce geliflme içinde mi?
Kesinlikle de¤il. Ciddi bir gerileme söz konusu.

Çünkü her sektörde oldu¤u gibi müzik sektö-

ründe de çok h›zl› bir tüketim var. Müzik bir sa-

nat dal› ve ortaya koydu¤unuz eserin kal›c› ol-

mas› için çok baflka fleylere ihtiyac›n›z var. E¤i-

tim düzeyinin çok fazla geliflmifl oldu¤u bir ül-

kede müzi¤inizi yapmaya ihtiyac›n›z var. Bunlar

söz konusu olmad›¤›nda siz de o ülkenin profi-

line uygun bir fleyler yap›yorsunuz. Bunlar da

çok çabuk tüketiliyor. Tüketilen fleyin kalitesi

çok ucuz oluyor. Ucuz olan fleyin amac› sapt›r›l-

m›fl oluyor. O yüzden ciddi bir gerileme var.

Çok iyi niyetli bak›yor ve yeni nesle çok güve-

niyorum.

Koç Toplulu¤u’nun ürünlerini kullan›yor musunuz?
Koç Toplulu¤u’nun hemen her ürününü kullan›-

yorum. Mesela arabam›n markas› Ford. Evimin

bütün al›flveriflini Migros’tan yap›yorum. Ço-

cuklu¤umdan beri evimizde bildim bileli Arçe-

lik’ten baflka bir ürün kullan›lmad›¤›n› söyleye-

bilirim. 

Koç Toplulu¤u’nun sizi en çok etkileyen özelli¤i
nedir?
Birincisi çok istikrarl› olmas›. Bu kadar büyüme-

lerine ra¤men hâlâ ayn› heyecan ve flevkle ayn›

baflar›y› sürdürüyor olmalar›. Bu herhalde Veh-

bi Koç’un genlerinden kaynaklan›yor diye dü-

flünüyorum. Baflta Rahmi M. Koç ve Mustafa

V. Koç olmak üzere bayra¤› alan di¤er isimler,

bu bayra¤› o kadar iyi sahiplenmifller ki, bu sa-

n›r›m uzun y›llar nesilden nesile geçecek bir

al›flkanl›k haline dönüflecek.

Koç, hemen her alanda marka olmufl bir topluluk.
Siz de Pop müzikte marka olmufl bir isimsiniz. Si-
zin baflar›n›z›n s›rr› nedir?
Birincisi, istikrarl› olmak baflar›n›n en temel ku-

ral›. ‹kincisi baflard›m deyip köfleye çekilmek-

tense, baflar›n›n getirdi¤i daha fazla çal›flma so-

rumlulu¤unun bilincinde olmak, baflar›n›za ba-

flar› katman›za yard›mc› oluyor. Herhalde Koç

Toplulu¤u’nun felsefesi de bu olsa gerek. Çok

çal›flmak.

1992 y›l›nda kurulmufl olan
TEMA Vakf›, ülkemizin çevre
konular›nda en yayg›n ve en
genifl kat›l›ml› sivil toplum
kuruluflu. TEMA 12 y›ld›r
genifl bir gönüllü kat›l›m›yla,
topra¤› erozyonlardan
korumak, verimli k›lmak ve
yeflil alanlar›m›z› ço¤altmak
için faaliyet gösteriyor. 220
bin üye, 86 noktada 555
TEMA temsilcisi ile; her gün 400 bin
kamyon dolusu topra¤›n› kaybeden ülkemizde, bu gidifle dur
demek için çal›fl›yor.
TEMA Vakf› önümüzdeki Mart ay›nda, çal›flmalar› ve projeleri
için kaynak oluflturmak, yang›nlar ve erozyon ile kaybetti¤imiz
orman ve bitki örtüsünü yeniden yeflertmek için büyük bir
“çevre seferberli¤i”ne imza atmaya haz›rlan›yor; “Bir kar›fl daha
vatan topra¤› kaybetmemek için 1 milyon fidan” kampanyas›
bafllat›yor. 7 Mart 2004 tarihinde ulusal  televizyon
kanallar›n›n deste¤iyle yap›lacak özel yay›nlarla kamuoyu ve
kurumlar kampanyaya kat›lmaya, ba¤›fl yapmaya ça¤r›lacak.
2.5 milyon TL ba¤›fl ile hem bir fidan dikimi sa¤lanm›fl, hem de
Vakf›n çal›flmalar› için destek yarat›lm›fl olunacak. Bireysel
ba¤›fllar›n yan› s›ra kurumlar›n toplu ba¤›fllar›n›n da çok de¤erli
olaca¤› kampanya ile Türkiye’nin ilk en genifl kat›l›ml› çevre
etkinli¤i de hayata geçmifl olacak.
Kampanyaya kat›lmak isteyenler afla¤›daki bankalar›n ça¤r›
merkezlerini arayarak ba¤›fl yapabilecekler. Koçbank da
ba¤›fllar için ça¤r› merkezi hizmeti verecek bankalar aras›nda.
Bir milyon fidan› toprakla buluflturmak, erozyonla yitirdi¤imiz
verimli topraklar›m›zda ve yang›nla kaybetti¤imiz orman
alanlar›nda toprak kayb›na dur demek için, TEMA Vakf› herkesi
bu seferberli¤e kat›lmaya davet ediyor.

TOPRAKLA
DAYANIfiMAYA!

B‹R KARIfi DAHA
Vatan Topra¤› Vermemek ‹çin
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Her gün yolda yüzlerce insan› tafl›yorlar... Ama bir gün mini-

büsçülük yapaca¤›m akl›ma gelmezdi. Ta ki, Koç Holding’in

kurumsal dergisi Bizden Haberler’den aranana kadar. Teklif

çok ilginçti ancak bir o kadar da heyecan vericiydi. Otokar’›n

üretti¤i minibüslerden biriyle Ayagaza¤a-Befliktafl hatt›nda mi-

nibüsçülük yapacakt›m. 

Tamam, y›llard›r otomobil testleri yap›yoruz, lansmanlara ka-

t›l›yoruz ama böyle bir deneyimim yoktu. Benim için büyük

ve farkl› bir test olacakt›. Koyulduk yola. 

Dile kolay, minibüsçüler için mesai sabah alt›da bafll›yor ve

gece yar›s›na kadar sürüyor. Konuk oldu¤umuz Ayaza¤a du-

ra¤›nda çaylar›m›z› yudumluyoruz. fioförler, Minibüsçüler

Odas› Baflkan›, Otokar’›n Servis Koordinatörü, Otokar’dan yö-

neticilerle birlikte ulafl›mdaki sorunlar› dinliyoruz. Türkiye’de

yaflay›nca, sorunlar bitmek bilmiyor. “‹fller nas›l?” diye sordu-

¤umuz da, “fiükür iflte, geçinip gidiyoruz” cevab›n› al›yoruz.

‹fller eskisi gibi olmay›nca, hatlar aras›nda rotasyona bafllam›fl-

lar. Yani bir hafta Befliktafl-Ayaza¤a, bir hafta Befliktafl-Mas-

lak... Bir anda zil sesiyle irkiliyoruz. Durakta minibüsçülerin

bekleme süresi üç dakikayla s›n›rland›r›lm›fl. Bu zil de “süre

tamam” anlam›na geliyor. Vedat Kaptan, “Haydi müflteri

beklemez” diyor ve yola koyuluyoruz.

“Bismillah” Dedik, Çal›flt›rd›k Minibüsü
Aç›kça söylemek gerekirse, heyecanl›yd›m. Minibüs kullan-

mak, hatta minibüsçülük yapmak, öyle otomobil testlerine

benzemiyordu. Önce dura¤›n orada bir tur atmaya karar ver-

dik. Ne de olsa ilk deneyimimiz ve yolcular bize emanet. Ç›-

kartt›k ceketi, geçtik direksiyonun bafl›na. “Bismillah” dedik,

çal›flt›rd›k minibüsü, önce “imdat”› (minibüsçüler aras›nda el

freni) b›rakt›k. Vedat Kaptan, “Dikkat, frenleri iyidir ve sert-

tir” uyar›s›nda bulunuyor. Vites ise, bildi¤iniz üzere tersten.

Yani birinci vitese takmak, minibüste üçe geçirmek anlam›na

geliyor. Neyse ki, hemen kavrad›k. 1-2 dakikal›k turdan son-

ra dura¤›m›za yanafl›p, müflteri beklemeye bafllad›k. Yola ç›k-

t›¤›m›z saatler 12.00-13.00 aras›. Bu saatler aras›nda fazla yo-

¤unluk olmazm›fl. “R›zk›m›za raz›y›z” dedik. ‹lk müflterim

genç bir bayand›. Levent’e gidiyormufl. Aman bozuk param›z

bitmesin. ‹nsafl› davrand›. 1 milyon lira verdi! (Gidece¤i yerin

ücreti, 800 bin lira.) Derken bir aile, bir de genç arkadaflla bir-

likte yola ç›kt›k. Tepeden afla¤›ya do¤ru b›rakt›m kendimi. Vi-

rajlar› genifl almak gerekiyor. Frene fazla bas›p, müflterimizi

rahats›z etmek istemiyorum. Aynalar› iyi kontrol etmek gerek.

Çünkü, yolcu gördü¤ünüz anda sa¤a yanaflmak zorundas›-

n›z... Birinci vites, ikinci vites derken havaya girdim. Belirli

noktalarda k›sa beklemeler yap›p, kornam›z› çal›yorduk ta-

bii... “Yoldan nas›l yolcu alaca¤›z” diye düflünürken -ekmek

paras› nas›l almazs›n- bir tek müflteriyi yolda b›rakmad›m! Ba-

zen 5-10 milyon lira para üstü vermek zorunda kal›yordum,

ama ne yapal›m, ifl iflte. Maslak ve Levent’te yolcu trafi¤i bi-

Sabah Gazetesi Otomotiv Editörü Mete Tansu

‹stanbul yollar›nda minibüs deyince akla ilk gelen marka Otokar. 
Bu say›m›zda da Sabah Gazetesi Otomotiv Editörü Mete Tansu,
Bizden Haberler için minibüs floförü k›l›¤›na girdi ve Befliktafl-Sar›yer
hatt›nda direksiyon sallad›

Para Üstü
Almayan Var m›?



raz artt›. “Arkadan para üstü almayan

var m›” diye sesleniyorum. Kimseyi at-

lamam›fl›z. Dikiz aynas›ndan yolcuyu

kontrol ediyorum, herkes hayat›ndan

memnun. Bizi gerçekten minibüs flofö-

rü zannettiler. Yolun belirli bölümlerin-

de foto¤raf çekilince, iflin gerçe¤i orta-

ya ç›kt›. Ama olsun, bizim amac›m›z is-

tedikleri yere götürmek... 

Arabesk Modas› Bitti mi?
Vedat Kaptan’a soruyorum. “Eskiden

minibüs denince, sonuna kadar sesi

aç›lan arabesk müzik, deri ceket ve tes-

pih sallamak gelirdi. Ancak bak›yorum,

art›k bu unsurlar pek görülmüyor.”

Tespitimiz do¤ruymufl. Art›k eskisi gibi

öyle Orhan Babalar çal›nm›yor. Bir bafl-

ka deyiflle, minibüsçülük babadan o¤u-

la geçtikçe, gelenekler de de¤ifliyor.

Felsefelerinde de¤ifltirmedikleri tek

fley; yolcuyu istedi¤i yere, flartlar ne

olursa olsun götürmek. Bunu ‹stan-

bul’u felç eden kar ya¤›fl›nda daha da

iyi anlad›m. Malum kar ya¤›fl› nedeniy-

le bütün yollar kapand›, ancak mini-

büsçüler “halk hizmetine” devam etti-

ler. Ana yollar›n kapal› oldu¤unu gören

floför arkadafllar, kestirme yollar bula-

rak ‹stanbul halk›n› evlerine tafl›d›. Hat-

ta evime gitmeye çal›fl›rken, bir dört çe-

kerli arac›n yolda patinaj yapt›¤›n› gör-

düm. Tam o s›rada yan›ndan a¤z›na ka-

dar dolu bir minibüs geçti. “‹flte hizmet

budur” dedim içimden. 

Tam Otokar minibüse, yola, ifle ve yol-

cuya al›flm›flt›k ki, süremiz doldu. Hafif

terlemifltik ama minibüsçülü¤ün de üs-

tesinden gelmifltik. Bana yard›mc› ol-

maya çal›flan Vedat Kaptan bizi, ‘Aç

kalmazs›n Mete bey, sabah saatlerini

gel sana vereyim’ esprisiyle u¤urlad›...

Otokar minibüsüyle yapt›¤›m bu floför-

lük tecrübesi, çok ilginçti. Minibüs kul-

lanman›n ve bu ifli yapman›n zorlu¤u-

nu anlad›m. Hani bazen trafikte “mini-

büsü üzerimize sürüyor” diyerek sinir-

leniyoruz. Hatalar› yok mu? Tabii ki

var... Bu önemli tecrübeyle anlad›m ki,

bu ifl o kadar da kolay de¤il. Az para-

ya, halk hizmeti.

“Minibüste vites, bildi¤iniz
üzere tersten. Yani birinci
vitese takmak, minibüste
üçe geçirmek anlam›na
geliyor. Neyse ki, hemen
kavrad›k.”“Eskiden minibüs

denince, sonuna
kadar sesi aç›lan
arabesk müzik, deri
ceket ve tespih
sallamak gelirdi.
Ancak bak›yorum,
art›k bu unsurlar
pek görülmüyor.” 

“Minibüsçülük babadan o¤ula geçtikçe, gelenekler de
de¤ifliyor. Felsefelerinde de¤ifltirmedikleri tek fley; yolcuyu
istedi¤i yere, flartlar ne olursa olsun götürmek.”
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B
Bayramlar... Büyük bir coflku ve derin

duygularla birlikteli¤in, paylaflman›n,

sayg› ve sevginin ön plana ç›kt›¤›, küs-

lüklere son verildi¤i, muhtaçlara yard›m

ellerinin uzand›¤›, yaflam›n dura¤anl›¤›-

na renk getiren günler... Gelenekleri en

güçlü olanlardan biri de dini kökenli

bayramlard›r. Kurban Bayram› pek çok

aç›dan farkl› gelenekleri olan bir bay-

ramd›r. Kurban kesiminde de uygulanan

baz› gelenekler vard›r. Bunlar›n bir k›s-

m› ‹slam dininin getirdi¤i fleyler, bir k›s-

m› da uluslara ve bölgelere göre de¤iflen

geleneklerdir. Örne¤in baz› yörelerimiz-

de kurbanl›k koçlar› y›kama, k›nalama

ve gelin telleri, kurdelalarla süsleme

âdetleri vard›r. Bizdeki kurbanl›k hay-

vanlar› k›nalama âdeti Yahudilerde de

görülen çok eski bir âdettir. Hayvanlar›

gelin telleri ve kurdelayla süslemek ise

Orta Asya’da baz› bölgelerde görülen

geleneklerdendir. Kurban etinin üçte bi-

ri kesilen evde kal›r. Di¤er k›s›mlar kom-

flu, akraba ve fakir insanlara da¤›t›l›r.

Kurban Bayram›’na has geleneklerden

biri de bayram›n ilk gününün sabah›,

kurban kesilen evlerde piflirilen kavur-

mad›r. Kavurmayla bafllayan “ziyafet”

günün ilerleyen saatleriyle birlikte baflka

baflka et yemekleriyle sürer. ‹lerleyen

günler ise etlerin “nas›l saklanmas›” ve

daha sonra da “nas›l tüketilmesi” konu-

sundaki soru iflaretleriyle geçer. Kavur-

ma buzdolaplar›ndaki “kurban etleri” ta-

mamen tükenene dek evlerde piflirilir.

Özellikle Kurban Bayramlar›nda bolca

tüketilen k›rm›z› et; içerdi¤i ya¤lar, pro-

teinler, madensel tuzlar ve vitaminler se-

bebiyle besin de¤eri fazlas›yla yüksek

olan bir g›dad›r. Ayn› zamanda k›rm›z›

etin insan sa¤l›¤› üzerinde yeni hücreler

oluflturarak dokular›n yenilenmesini sa¤-

lamas› nedeniyle olumlu etkileri de bu-

lunmaktad›r. Özellikle k›fl aylar›nda gö-

rülen ve salg›n hastal›klara sebep olan

mikroplara karfl› vücut direncini sa¤lam

tutan k›rm›z› et, günlük beslenme al›fl-

kanl›klar› içinde yer edinmifltir. Yemek-

lerin besin de¤erini art›ran et ya da et

suyu, lezzet aç›s›ndan da farkl›l›klar ya-

ratmas› bak›m›ndan mutfaklar›n vazge-

çilmez besin maddesidir.

Sa¤l›¤a Dikkat
Kurban etlerinin saklanmas› ve pifliril-

mesi ile ilgili olarak görüfltü¤ümüz Di-

van Oteli Mutfaklar Koordinatörü Aybek

fiurdum, kurban etini saklaman›n en

do¤ru yönteminin etleri küçük parçalara

ay›rmak oldu¤unu belirtiyor. fiurdum di-

¤er yandan, etlerin kullan›lmadan önce

en az iki gün dinlendirilmesinin önemli

oldu¤unu belirtiyor. Et böylece hem da-

ha lezzetli bir hal al›yor, hem de daha

kolay piflirilebiliyor. 

Taze ette dikkat edilecek en önemli un-

sur ise d›fl yüzeylerinde yer alan mikro-

organizmalar. Ancak bunlar›n dezenfek-

te edilmesi ise son derece kolay. Yar›m

litre su ile yar›m litre sirke kar›fl›m›n›n

etin yüzeyine sürülmesi etin dezenfekte

edilmesi için yeterli.

Kurban Bayram›, mutfaklarda etin taze

ve bol bulundu¤u bir bayram. Bu ne-

denle de Kurban Bayram›’nda yap›lan

yemeklere daha bir özen gösterilir. An-

cak her iflte oldu¤u gibi, yemek konu-

Bayram Bitti
Lezzeti Hâlâ Sofralarda
Kurban Bayram› denince akla gelenlerin bafl›nda bayram sofralar› gelir.

Bayram ve bayram sonras›nda kurulan zengin sofralar›n bafl köflesinde 

ise et yemekleri bulunur. Baflar›n›n s›rr› ise püf noktalar›nda yat›yor
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sunda da ustal›k Kurban Bayram›’nda

daha bir ön plana ç›kar. Elbette ilk ko-

nu kavurma. 

Bayrama Özel Lezzetler
Hem yorucu bir bayram sabah›n›n ar-

d›ndan, hem de ilerleyen günlerde pra-

tik bir yemek olarak yenecek olan ka-

vurman›n lezzetli olmas› için kimi püf

noktalar› var. Bu püf noktalar›n› da Ay-

bek fiurdum’dan ö¤reniyoruz. Öncelikle

kavurma için en uygun bölge but. But

parçalarken ise, baz› kurallar› takip et-

mek gerekiyor. Keskin bir b›çakla but

kemi¤i takip edilerek et ikiye yar›l›r. Da-

ha sonra but çevrilerek kesme ifllemine

devam edilir. Elde edilen parçalar çap-

raz olarak dilimlere ayr›l›r. Uygun etler,

do¤ru bir biçimde kesildikten sonra s›ra

piflirmeye geliyor. Kavurman›n püf nok-

tas›, ete piflerken kesinlikle su konulma-

mas› gerekti¤i. Piflerken kendi suyunu

salan et, daha sonra kendi ya¤›nda kav-

rulur. Baharatlar, iste¤e göre sar›msak

ve baflka sebzeler de et suyunu sald›k-

tan sonra tencereye konur.

Etleri pamuk gibi yumuflatmak, ilk önce

terbiyeden geçiyor. ‹yi bir terbiye ifllemi

içinse malzemelerin özenle seçilmesi

gerekiyor. Yumuflatma iflleminde kulla-

naca¤›n›z ana maddeleri belirledikten

sonra, etin içine damak zevkinize hitap

edecek farkl› baharatlar ilave ederek

lezzetli soslar elde edebilirsiniz. 

Örnek olarak bu temel malzemeler, 1

çay barda¤› s›v› ya¤, 1 tane iri so¤an›n

rendesi, 1 yemek kafl›¤› yo¤urt, karabi-

ber, tuz ve iste¤e göre tercih edilebile-

cek çeflitli baharatlardan oluflabilir. Ha-

z›rlad›¤›n›z bu kar›fl›m›n içinde 3-4 saat

kadar kalan et piflirmeye haz›r k›vama

gelmifl demektir.

Geride kalan bayram, umar›m tüm bu

tavsiyelerimize ihtiyaç duyulmadan ge-

çen bir bayram olmufltur. Ancak tüm bu

püf noktalar›n›n ötesinde, karar›nda ye-

mek, sadece bayram›n de¤il, sa¤l›kl› bir

yaflam›n da önemli püf noktas›. 

KURBAN KAVURMA

Malzemeler: 
Kurban etinden 180 gr
kuflbafl›, 2 difl sar›msak, tuz,
karabiber

Kuzu, but kemiklerinden
ayr›larak kuflbafl› olarak
do¤ran›r. Tencereye konulan et
önce suyunu salar, daha sonra
sadece kendi ya¤› kal›r. Bu
s›rada bütün sar›msak, kekik,
tuz ve karabiber konularak, et
kendi ya¤› ile kavrularak yavafl
ateflte piflmeye b›rak›l›r. 
Dilerseniz bu yeme¤e güzel bir
koku ve lezzet verebilecek
kuyruk ya¤› da ekleyebilirsiniz.
‹ste¤e göre kavurman›n içine
küp domates, havuç
do¤rayabilir ya da bezelye ilave
edilebilir.

FIRINDA KUZU BUDU

Malzemeler: 
1 bütün kuzu budu, 1/2 su
barda¤› zeytinya¤›, 1 tatl›
kafl›¤› tuz, 1 çay kafl›¤› toz
karabiber

Kuzu budunu f›r›n tepsisine
yerlefltirin. Her taraf›na ya¤›,
tuzu ve karabiberi ovarak
sürün. Önceden 160 dereceye
›s›t›lm›fl f›r›nda yaklafl›k bir
buçuk-iki saat et
yumuflay›ncaya kadar piflirin.
Arada bir f›r›n› aç›p etin
tepsiye b›rakt›¤› suyunu
üstüne kafl›kla gezdirin ve
biraz k›zar›nca f›r›ndan
ç›kart›p bir servis taba¤›na
al›n ve yan›nda iç pilav ile
birlikte sofraya getirin.

KUZU KAPAMA

Malzemeler: 
300 gr kuzu incik, 1/2 litre su,
un, 1 adet yumurta, 1 adet
havuç, 1 adet kabak, 1 adet
so¤an, tuz, 1 adet yeflil so¤an,
zeytinya¤›, dereotu, limonsuyu, 1
yaprak paz›

Kuzu inci¤e s›ras›yla so¤an, su
ve tuz ekleyerek piflmeye b›rak›n.
Piflmesine yak›n serçe parmak
fleklinde kesilmifl kabak ilave
edin. Yeflil so¤an› da kabak gibi
do¤rayarak dereotu ile birlikte
inciklere ilave edin. Un, yumurta
ve limon suyunu kar›flt›rarak
kaynamakta olan yeme¤e ilave
edin. Bir tafl›m kaynat›n.
Kaynamakta olan yeme¤in
içinden bütün so¤an› al›n. Paz›lar›
hafllayarak içi al›nm›fl bir dilim
domates ile inci¤i paz›ya sar›p
servise sunun.

Divan Oteli’nden Benzersiz Lezzetler
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Son günlerde gazetelerde yer alan grip

ile ilgili haberler iki ayr› salg›ndan bah-

sediyor. Bunlardan bir tanesi Aral›k ay›-

n›n bafllar›nda Amerika Birleflik Devlet-

leri’nde bafllay›p daha sonra Bat› Avru-

pa’ya, derken son günlerde Orta ve Do-

¤u Avrupaya gelmifl olan grip salg›n›.

Bu salg›nda flu s›ralarda ilk bafllad›¤› yer

olan Amerik Birleflik Devletlerinde “ak-

tivite”nin yavafl yavafl azald›¤› ancak flu

ana kadar 90’›n üzerinde çocuk ölümü-

nün ortaya ç›km›fl oldu¤u belirtiliyor. 

Amerika’daki bafllang›c›n›n beklenen-

den çok erken tarihlerde olmas› ve bir-

den fliddetlenmesi sebebiyle, son y›llar-

da beklenen büyük salg›n olmas›ndan

endiflelenilmiflti. Ancak flu aflamada bu-

nun geçmifl y›llardaki küçük çapl› sal-

g›nlar›n çok önüne geçmeyece¤i görü-

lüyor. Baz› uzmanlar bu konuda henüz

son sözün  söylenmedi¤ini, tekrar bir

ç›k›fl›n yaflanabilece¤ini söyleseler de

henüz bu yönde bir faaliyet görülmüyor

ve Amerika’da grip “aktivitesi”nin düfl-

tü¤ü gözlenmiyor. Ancak Ocak ay›n›n

son günleri itibar›yla Avrupa’da, özellik-

le Orta ve Do¤u Avrupa’da halihaz›rda

grip say›s›nda art›fl ve yay›lma gözlendi. 

Yukar›da bahsedilen insanlarda görülen

grip türü iken bugünlerde çokça konu-

flulan di¤er bir salg›n da tamamen fark-

l› biçimde kufllardan kümes hayvanlar›-

na, onlardan da insanlara geçmifl olan

kufl gribidir. Bu ilk olarak Vietnam’da

görüldü ve daha sonra Tayland ve Çin-

’de de rastland›. Kümes hayvanlar›na

bakt›¤›m›z takdirde de Vietnam, Güney

K›fl aylar›yla birlikte grip salg›nlar› yeniden kendinden söz ettirmeye
bafllad›. Art arda yaflanan salg›n haberleri bu konuda çok daha dikkatli
olman›n gere¤ini ortaya koyuyor. Konu ile ilgili Amerikan Hastanesi
doktorlar›ndan Hayri Ayd›n ile görüfltük

Kufl Gribine
Tufl Olmay›n...

Dr. Hayri Ayd›n / ‹ç Hastal›klar› Uzman›



Kore, Kamboçya ve Japonya’daki kü-

mes hayvanlar›nda, bu özellikleri tafl›-

yan kufl gribine rastland›. Kufl gribinin

insanlara geçifli ilk 1997 y›l›nda gözlen-

di. Genel olarak vahfli kufllar bu virüsü

hasta olmadan  tafl›yabilirken, evcil

kufllar ve kümes hayvanlar› bu gribe

yakalan›yor ve hastal›k bu kufllarla ilgi-

lenen insanlara da geçebiliyor. Herhan-

gi bir flekilde ifllenmifl kümes hayvanla-

r›ndan geçmiyor, yani dondurulmufl ya

da piflirilmifl kümes hayvanlar›n› tüket-

me yoluyla bulaflm›yor. Yaln›zca canl›

hayvanlar ile bir arada olanlar›n riski al-

t›nda. Ancak buradaki iki önemli nok-

ta; bu virüsün ölüme daha çok sebebi-

yet verdi¤i ve di¤er insan tipi virüsler

ile kar›fl›p genetik de¤iflikli¤e u¤rayarak

daha yayg›n, dünya çap›nda salg›nlara

yol açabilme tehlikesinin bulunmas›d›r. 

Çocuklara Dikkat
Grip virüsü, hastal›kl› insanlar›n, virü-

sün oldu¤u vücut salg›lar›na dokun-

mufl olan elleri ile baflka yerlere do-

kunmalar› ve daha sonra burayla temas

eden sa¤l›kl› insanlar›n ellerini a¤›z ve

burunlar›na götürmeleri ile vücuda gi-

rer. Gripten korunmak için özellikle el-

leri s›k s›k y›kamal›. E¤er y›kamak

mümkün olmuyor ise alkol bazl› de-

zenfektan, temizleyici maddeler ile te-

mizlemeli. Hastal›¤› olanlar›n topluluk-

lara kar›flmamas›, özellikle çocuklar›n

okula gönderilmemesi önemli olacak-

t›r. Bu seneki grip afl›s›, bu sene Ame-

rika’da bafllam›fl olan salg›ndaki virüse

benziyor ama ayn›s› de¤il. O yüzden

grip afl›s› olanlar tam koruma elde ede-

medilerse de bu sene daha hafif geçir-

iyorlar. Grip afl›s› önemli bir korunma

arac› olmakla beraber bu sene birçok

ülkede kalmad›. 

Özellikle grip ve grip komplikasyonla-

r›na aç›k olan 65 yafl üstündekiler, 65

yafl›n üstünde olmay›p ancak kalp-ak-

ci¤er hastal›¤›, baflka kronik hastal›kla-

r› olanlar, hemodializ hastalar›, solu-

num yolu flikâyetleri olan kiflilerden

uzak durmaya çal›flmal›d›rlar. Bunun

d›fl›nda e¤er grip oldu¤u düflünülen bi-

risi ile yak›n temasa girecek iseler ko-

ruma amaçl› grip antibiyotikleri düflü-

nülmelidir. Bununla ilgili olarak bir

doktora müracaat etmeleri, tavsiye al-

malar› gerekecektir. 

Grip, inflenza virüsünden kaynaklanan

bir hastal›k oldu¤u için bildi¤imiz anti-

biyotiklerin bu konuda herhangi bir

faydas› yoktur. Ancak bütün üst solu-

num yolu flikâyetleri de grip de¤ildir.

Genel olarak grip; atefl, burun ak›nt›s›,

bo¤az a¤r›s›, kas ve eklem a¤r›lar›, ök-

sürük, halsizlik gibi flikâyetler verir.

Bunlar›n di¤er solunum yolu virüsleri-

nin de yaratt›¤› flikâyetler oldu¤u düflü-

nülecek olursa ay›r›m yapmak çok ko-

lay de¤ildir. Ancak gripte genellikle bu

belirtiler biraz daha a¤›r seyreder. ‹nf-

lenza virüsüne karfl› yeni antiviraller

gelifltirilmifltir. Bunlar özellikle ilk 24-

48 saat içinde al›nd›¤› zaman etkinlik-

leri olan, hastal›¤›n daha hafif ve daha

k›sa sürmesini sa¤layan ilaçlard›r. 

Grip oldu¤unu düflünen insanlar›n bir

an önce bir doktor ile görüflmesi ve bu

konuda önerilerini almas› uygun ola-

cakt›r. Bu arada bol bol C vitamini içe-

ren meyveleri tercih etmek, yine grip

önleme konusunda yapabileceklerimiz

aras›ndad›r. 

Afl› Olmak ‹yi de...
Grip afl›s› bir önceki senenin ilkbahar

aylar›nda aktif olan grip türlerinden ha-

z›rlanmakta, bir sonraki sene piyasaya

sürülmektedir. Tabii ki çok çeflitli grip

virüsü olaca¤› için her zaman %100 tut-

mas› beklenemez. Bu sene de benzer-

likleri olmas›na ra¤men bu seneki virüs

ile %100 örtüflmemektedir. Ancak bu

sene grip afl›s› olanlar gribi daha hafif

geçirmektedirler. 

Okullarda çocuklar bir arada yaflad›¤›

ve hastal›¤›n çok daha kolay bulaflabi-

lece¤i düflünülecek olunursa grip salg›-

n› daha çabuk yay›labilir. Amerika’da

ölümle sonuçlanan pediatric vakalar›-

n›n bir bölümünde kronik hastal›klar

varken di¤erlerinde böyle bir fleye rast-

lanmam›flt›r: Amerika’da yine iki yafl›na

kadar olan çocuklara grip afl›s› öneril-

mektedir. 2-6 yafl aras›nda duruma gö-

re doktor karar› ile tavsiye edilmekte-

dir. Çocuklar›n özellikle grip flikâyetle-

ri varsa okula gönderilmemesi, di¤er

çocuklar›n korunmas› aç›s›ndan önem-

li olacakt›r. 

Hasta olanlar›n öksürürken veya hapfl›-

r›rken bir mendile veya yoksa elbisesi-

nin kolunu a¤z›na götürmesi grip vi-

rüslerinin da¤›lmas›n› azaltacakt›r. Ço-

cuklar›n s›k s›k ellerini y›kamalar›

ö¤ütlenmelidir. Okulun sabun, su ve

kâ¤›t mendilleri çocuklar›n ulaflabile-

cekleri yerlerde bol miktarda bulun-

durulmal›. Eriflkinler içinde gripten ko-

runma tavsiyeleri afla¤› yukar› ayn›d›r.

S›k s›k el y›kama, özellikle solunum

yolu flikâyetleri olan insanlar›n di¤er

insanlar›n yan›nda kâ¤›t maskeler kul-

lanmas› veya öksürme, hapfl›rma oldu-

¤unda kâ¤›t mendil kullanmas› önemli

olacakt›r. Yine antiviraller (grip antibi-

yotikleri) korunma amaçl› da kullan›la-

bilir. Özellikle yüksek risk alt›ndaki

hastalar›n yak›nlar›nda grip olgular› ol-

du¤u zaman, bu yola baflvurmak dene-

nebilir.
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Grip virüsü, hastal›kl› insanlar›n, virüsün oldu¤u
vücut salg›lar›na dokunmufl olan elleri ile baflka
yerlere dokunmalar› ve daha sonra burayla temas
eden sa¤l›kl› insanlar›n ellerini a¤›z ve burunlar›na
götürmeleri ile vücuda girer
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Tiyatro Ayna-Dilek Tür-

ker’in sahneledi¤i, Prof.

Dr. Tar›k Minkari’nin “Bir

Cerrah›n An›lar›” ile “An›-

lar, Portreler, Tören” adl› kitaplar›n-

dan sahneye uyarlanan “Merhaba Ha-

yat” adl› oyun Akatlar Kültür Merke-

zi’nde perdelerini açt›. Koç Allianz ve

Vehbi Koç Vakf› sponsorlu¤unda, 2004

Nisan’›na kadar sahnelenecek oyunda,

Dilek Türker’le birlikte Prof. Dr. Tar›k

Minkari de rol al›yor. Dilek Türker,

“Merhaba Hayat”›; sevginin, tutkunun,

aile ba¤lar›n›n, insan iliflkilerinde bafla-

r›n›n, fedakârl›¤›n, araflt›rman›n, dost-

larla dostça yaflanan y›llar›n; bazen ko-

mik, bazen trajik, bazen de ibret verici

teatral anlat›m› olarak yorumluyor ve

ekliyor: “Yaflad›¤› gibi coflkuyla yazan,

yaflad›¤› gibi duyguyla yazan ve yaflad›-

¤› gibi duru yazan Minkari’nin, doktor-

hasta, hoca-ö¤renci ve anne, baba, kar-

defl, efl, evlat, koca iliflkilerine getirdi¤i

bak›fl ve yaflay›fl-

la da örnek insan

olman›n ipuçlar›-

n› verdi¤i yaz›lar›-

n›n oyunlaflt›r›lma-

s›ndan büyük haz

ald›k. Oyunun se-

yircide de bizde ya-

ratt›¤› gibi büyük bir haz yarataca¤›na

inan›yoruz.”

Dilek Türker: 
Tiyatroya Adanan Bir Yaflam
Dilek Türker, 1965 y›l›nda ‹stanbul fie-

hir Tiyatrolar›’nda bafllad›¤› oyunculu-

¤unu uzun y›llar Almanya’da sürdürdü.

1990’da, Türk yazarlar›n›n oyunlar›n›

sergileyerek, Türk tiyatrosuna yazarlar

kazand›rmay›, geleneksel motifleri uy-

gulayarak tiyatroya yeni aç›l›m, do¤ru

ve yal›n Türkçe’yi özendirerek de Türk

diline katk› sa¤lamak amac›yla Tiyatro

Ayna’y› kuran Dilek Türker, tiyatro se-

rüvenine Türkiye’de devam etti. Tiyatro

Ayna, tiyatronun yaln›zca güldürmek

ya da yaln›zca düflündürmek olmad›¤›-

n›, sanat›n muhalefet etmek oldu¤unu

savunan, cesur oyunlara sahne oldu.

Tiyatro Ayna-Dilek Türker’in yeni oyu-

nu “Merhaba Hayat”, 55 y›ll›k cerrah

Prof. Dr. Tar›k Minkari’nin “Bir Cerra-

h›n An›lar›” ve “An›lar, Portreler, Tarih”

adl› kitaplar›ndan Tunca Aykut taraf›n-

dan oyunlaflt›r›ld›. Dramaturjisini ve yö-

netmenli¤ini Mahmut Gökgöz’ün üst-

lendi¤i oyunun dekorunu Osman fien-

gezer, müziklerini Nurettin Özfluca,

›fl›¤›n› Yüksel Aymaz yapt›. 

Yönetmen yard›mc›l›klar›n› ise Zeyno

Üstün›fl›k, Sinem Koyun ve Muzaf-

fer Aksoy üstlendi. Oyuna karikatür

sanatç›s› Semih Poroy ile foto¤raf sa-

natç›s› Ersin Alok da gönüllü olarak

katk›da bulundu. Afiflleri Semih Poroy

yaparken, foto¤raflar›n› da Ersin Alok

çekti.

Bir Cerrah›n An›lar› 

Tiyatro Sahnesinde
Tar›k Minkari bir t›p

profesörü ama, onun
için “yaflam›n
güzelliklerini

yakalama profesörü”
demek daha uygun

olur. Minkari bu kez
de an›lar›n›n an›ld›¤›
“Merhaba Hayat” adl›
oyunda Dilek Türker

ile birlikte ayn›
sahneyi paylafl›yor
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Sahi, nerde o eski bayramlar?
Damdaki Mizahç›’n›z, damdaki ayl›k ye-

rini ald› ve dam üzerinden hayata “zum-

lanmaya” bafllad›. Bir Kurban Bayram›

daha flu an karfl›m›zda kurbanl›k koyun

gibi duruyor sevgili dostlar. “Hayat So-

rar ‹nsana” bafll›¤› alt›nda y›llard›r,

gözden ve sözden kaçm›fl küçük hayat

sorular› sorup duruyorum. Bunlardan

bir tanesi de “bayramlar”la ilgili. 

Sorum flöyle...

Hayat sorar insana: Her bayram a¤z›m›-

za sak›z olmufl bir cümle kullan›yoruz:

“Nerede o eski bayramlar?” Oysa de¤i-

flen bayramlar m›, yoksa insanlar m›? O

halde bu cümlenin de do¤rusunun;

“Nerede o eski insanlar?” olmas› gerek-

mez mi?

Bence bayramlar de¤il, asl›nda insanlar

de¤ifliyor ve o yüzden de bize bayram-

lar de¤ifliyor gibi geliyor. Örne¤in bun-

dan 25-30 y›l önce bayramlar sadece

“Tatile ç›kma f›rsat›” olarak alg›lanmaz-

d›. Henüz dokuz günlük tatiller keflfe-

dilmemiflti çünkü. fiimdilerde bayram

tatiline ç›kanlar e¤er karayolundan tati-

le ç›kacaksa, bayram öncesinde helalle-

flerek ayr›l›yorlar art›k evlerinden. Dün-

yan›n hangi bir ülkesinde bayramlar

“Trafik kazas›” rekorlar› k›r›larak geçiri-

liyor, flimdilik bilemiyoruz!

Bayram Harçl›¤›nda 
Bol S›f›rl› Son Bayram!
Bayramlarda çocuklara verilen harçl›k-

lar bir zamanlar çok ama çok önemliy-

di. fiahsen ben, ailemdeki akrabalar›

bana bayramlarda verdikleri harçl›klara

göre de¤erlendirir, el öpme s›ras›n› ona

göre ayarlard›m, çocukluk iflte! En iyi

harçl›¤› teyzem verdi¤i için onun elini

öpmek ayr› bir keyif verirdi do¤rusu.

Teyzemin en önemli özelli¤i hiç katlan-

mam›fl, bankadan yeni ç›km›fl banknot-

lar vermesiydi. Ondan o zamanlar ald›-

¤›m 20 liral›klar›, 10 liral›klar› ben de

katlamaya k›yamaz, t›pk› kurutulmufl

bir gülü koyar gibi defterlerimin, kitap-

lar›m›n aras›na koyard›m. Sonra unu-

turdum orda, ama bir süre sonra o pa-

ray› bulmak çok daha keyifli olurdu ha-

ni...

Bak›n bu bayram›n çok önemli bir

özelli¤i var, e¤er söylendi¤i gibi önü-

müzdeki y›l param›zdan alt› s›f›r at›lm›fl

olacaksa, bu ne demektir; flu demektir:

Bu bayram çocuklar›n bol s›f›rl› harçl›k

alaca¤› son bayram! Bu bayram 20 mil-

yon verece¤iniz bir çocu¤a gelecek y›l

20 lira vermifl olacaks›n›z. Bu durum si-

zin için iyi olabilir ama ya o paray› al›p

surat›n› buruflturacak çocuk için durum

ne olacak? Zira gelecek y›l at›lacak alt›

s›f›r sayesinde 50 milyon, 50 lira haline

gelecek ve o yüzden 50 milyon harçl›k

alan bir çocu¤un bile yüzü büyük bir

olas›l›kla ekfliyecek.

Bayraml›k “El” 
Çeflitlerimize Buyrun!
Bayram deyince tabii ki insan›n akl›na

el öpme, el s›kma, bayramlaflma geli-

yor... Bizler milletçe el s›k›flmay› çok

ama çok severiz. Ama bugüne dek el

s›kman›n ard›nda neler yatt›¤›n›, el s›k›-

flan insanlar›n ne tür tiplere sahip ol-

duklar›n› hiç düflündük mü acaba? Me-

rak etmeyin, bunlar hepiniz ad›na dü-

flünülmüfltür. fiimdi gelin “el s›kma”

üzerine ne türlü insan tiplemeleri var-

m›fl birlikte görelim:

• ‹nsan vard›r, s›kt›¤› eli kirletir...

• ‹nsan vard›r, s›kt›¤› eli terletir...

• ‹nsan vard›r, elinizi s›kt› m›, “Parmak-

lar›m hâlâ tamam m›?” diye sayma ge-

re¤i duyars›n›z...

• ‹nsan vard›r, elinizi mi s›k›yor, atefli-

nize mi bak›yor, anlayamazs›n›z...

• ‹nsan vard›r, elinizi s›karken, bir bi-

lek gürefli antrenman›n› da aradan ç›ka-

r›yor san›rs›n›z...

• ‹nsan vard›r, dostça el s›karken, düfl-

manca ac›t›r...

• ‹nsan vard›r, yaln›z elinizi de¤il, can›-

n›z› da s›kar...

• ‹nsan vard›r, elinizi s›kar ama gönlü-

nüzü ferahlat›r...

• ‹nsan vard›r, elinizi öyle bir s›kar ki

eliniz an›nda dara düfler!..

• ‹nsan vard›r, s›kt›¤› eli b›rakmaz, sa-

r›p da yan›nda götürmek ister...

• ‹nsan vard›r, her s›kt›¤› elden mutla-

ka bir s›kma karfl›l›¤› bekler...

• ‹nsan vard›r, her elini s›kan›n önün-

de iki büklüm emekler...

• ‹nsan vard›r, elinizi içtenlikle s›km›-

yorsa, elini yürekten uzatm›yorsa, bafl-

ta vard›r demifltim ama o insan asl›nda

yoktur!..

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci


