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Koç Holding Türkiye’nin
En ‹deal fiirketi

Dünyaca Ünlü Üç ‹sim

Ekonomist Dergisi’nin yapt›¤› “Türkiye’nin
En ‹deal fiirketi” araflt›rmas›nda Koç Holding’in birinci seçilmesi, insan kaynaklar› ve
dünya flirketi olma yolunda uygulad›¤›m›z
stratejilerin do¤ru oldu¤u yönünde bize güven verdi.
K›sa bir süre önce halka arz› gerçeklefltirilen
Türk Traktör’deki geliflmeleri Di¤er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur
ile yap›lan röportajda okuyabilirsiniz.
Bu ay›n önemli bir sat›rbafl› da yine Haziran
ay› sonunda tan›t›m› yap›lan “Geçmiflten
Günümüze Beyo¤lu” kitab› idi. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi, TAÇ Vakf› ve Koç
Holding’in iflbirli¤inde yay›nlanan bu 900
sayfal›k görkemli eserin tan›t›m gecesinde
Büyükflehir Belediye Baflkan› Dr. Kadir
Topbafl ile yapt›¤›m›z söyleflinin sat›r aralar›nda Beyo¤lu ve ‹stanbul sevdas›n› bulacaks›n›z.

Koç Üniversitesi’nin mezuniyet töreni de
bu ay›n gündeminde önemli bir yer tutuyordu. 378 ö¤rencinin diplomalar›n› ald›klar› törende bu y›l ilk kez üç isme fieref Doktoras›

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Anadolu Buluflmalar›’n›n dördüncü aya¤›n›
Erzurum’da gerçeklefltirdik. Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve
CEO F. Bülend Özayd›nl› ile Erzurum ve
çevre illerden gelen yüzlerce bayi ile bulufltuk ve onlar›n sorunlar›n› dinledik. Koç
Toplulu¤u’nun gücü de iflte bu sinerjiden
geliyor. Bir bayimizin dedi¤i gibi, “Türk insan› sorunlar›n› ve düflüncelerini, huzurlu
oldu¤u ve rahat etti¤i ortamlarda dile getirebiliyor”. Gerçekten de bir aile ortam›nda bir
araya geldi¤imiz Anadolu Buluflmalar›, Toplulu¤umuzu gelece¤e tafl›yacak, çok önemli
bir etkinlik.

S›tk› Tuncer ile Bir Söylefli

‹letiflim

verildi. ‹ranl› ‹nsan Haklar› savunucusu, 2003
Nobel Bar›fl Ödülü sahibi fiirin ‹badi, 1998
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve “Ekonomi
Dünyas›n›n Vicdan›” olarak kabul edilen
Amartya Sen ile küreselleflmenin mimar›
Peter Sutherland ile bir arada oldu¤umuz
tören, Koç Üniversitesi’nin on y›lda önenmli
bir dünya üniversitesi olma yolunda ne kadar h›zla yol ald›¤›n›n da bir kan›t› oldu.

bizden
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zun bir süredir beklenen NATO Zirvesi Haziran ay› sonunda ‹stanbul’da gerçekleflti. Tüm dünyan›n merakla
izledi¤i zirve, Türkiye’nin uluslararas› iliflkileri aç›s›ndan büyük önem tafl›yordu. Her
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adayl›¤›n› güçlendirirken, Türkiyesiz bir Avrupa düflünülemeyece¤ini de ortaya koydu.
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NATO Zirvesi’nde
Türkiye-AB Damgas›

küresel vizyon

‹stanbul, NATO Zirvesi nedeniyle 46 ülkenin liderini a¤›rlad›. Zirvede
Türkiye, sadece ev sahibi ülke olman›n ötesinde, NATO’nun yeni kimlik
ve vizyonundaki rolü nedeniyle de, ön plandayd›
NATO’nun 55 y›ll›k tarihindeki 17. zirvesi ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. 28-29
Haziran tarihlerinde, ittifak üyesi 26 ülkenin ve NATO ile iflbirli¤i yapan 20
devletin baflkanlar›, baflbakanlar› ve bakanlar› ile sivil ve askeri yetkilileri, ‹stanbul’da bulufltu. Yeni NATO kimli¤inin
çerçevesinin çizildi¤i zirve ‹stanbul metropolünde sadece yeni dünya politikas›ndaki önemiyle de¤il, ‹stanbullunun
günlük hayat›n› etkileyen önlemler ve
protestolarla da kendini gösterdi. Metropolün NATO önlemleri nedeniyle çehre
de¤ifltirdi¤ini söylemek mümkün.

N

Türkiye için “Dönülmez Bir Yol”
NATO Zirvesine damgas›n›, dünya güvenli¤inden çok Türkiye-AB iliflkileri
vurdu. Aral›k ay›nda AB’den müzakere
tarihi almay› bekleyen Türkiye, hakk›nda karar verecek AB liderlerinin bir arada bulundu¤u NATO Zirvesi’ni, diplomatik aç›dan oldukça iyi de¤erlendirdi.
Zirve’de Türkiye AB iliflkilerinin gündemde olaca¤›na iliflkin ilk sinyaller, zir-
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ve bafllamadan bir gün önce Dublin’den
gelmiflti. ABD Baflkan› George W. Bush,
Dublin’deki AB-ABD Zirvesi’nin ard›ndan bir aç›klama yapm›fl, Türkiye’ye müzakere tarihi verilmesini istemiflti. Ancak
hemen ard›ndan Avrupa ülkelerinden
gelen tepkiler, Bush’un bu ata¤›n›n Türkiye’nin lehine olmaktan çok aleyhine
bir sonuç do¤uraca¤› yorumlar›na neden
olmufltu. Nitekim Fransa Cumhurbaflkan›
Jaques Chirac, bas›n toplant›s›nda
Bush’a sert tepki göstererek, ABD Baflkan›’n› yetkisini aflmakla itham etmiflti.
Chirac’›n bu ç›k›fl› ortam› daha daha da
gerginlefltirirken, zirvenin ilk gününün
akflam saatlerinden itibaren, AB ibresi
tekrar Türkiye’den yana döndü.
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türkiye’ye AB yolunda destek oldu¤unu
aç›kça dile getiren Almanya Baflbakan›
Gerhard Schröder’le birlikte, Fransa
Cumhurbaflkan› Chirac ile görüfltü. 15
dakikal›k görüflme de Türkiye’nin AB
yolculu¤u konusunda önemli ad›mlar
at›ld›. Fransa ve Almanya liderleri, bu

görüflmenin ertesinde yapt›klar› aç›klamalarda, Türkiye’nin AB yolunun “dönülmez bir yol” oldu¤unu dile getirdiler.
ABD Baflkan› Bush da, zirvenin ikinci
günü Galatasaray Üniversitesi’nde
yapt›¤› konuflmada, süratle uyum kriterlerini yerine getiren Türkiye’nin yerinin,
Avrupa içinde oldu¤unu belirtti. Bush,
Türkiye’nin baflar›s›n›n Avrupa bar›fl› ve
genifl Ortado¤u’nun ilerlemesi için hayati önem tafl›d›¤›n› da ifade etti. Bush ayr›ca Türkiye’nin AB üyeli¤inin ‹slam ve
bat› aras›ndaki iliflkileri gelifltirece¤ini,
AB’yi bir tek din organizasyonu olmaktan ç›karaca¤›n›, böylelikle uygarl›klar
çat›flmas› ifadesinin de geçersiz kalaca¤›n› sözlerine ekledi. ABD Baflkan› “Türkiye deste¤imizden emin olsun” diye konufltu.

Irak’ta NATO fiemsiyesi Yok
NATO Zirvesi’nde Irak’›n yeniden yap›land›r›lma sürecinden Afganistan’a, Kafkaslardaki istikrar sorunundan Balkanlar’a, NATO’nun yeni tehdit tan›m› olan
“uluslararas› terörizm”e kadar bir çok
konu tart›fl›ld›. Zirvede al›nan en somut
karar, Afganistan’daki NATO askeri say›s›n›n 6 bin 500’den 10 bine ç›kar›lmas›
oldu. NATO üyeleri, Irak’taki güvenlik
güçlerinin e¤itimi konusunda müttefiklerin teflviki konusunda da uzlaflmaya vard›lar. Ancak Irak ile ilgili bu karar›n ABD
ve ‹ngiltere’nin bekledi¤i kadar güçlü bir
karar olmad›¤›n› söylemek mümkün.
Çünkü müttefikler Irak’ta NATO varl›¤›
konusunda bir karara varm›fl olmad›lar,
sadece gönüllü müttefiklerin teflvik edilmesine vurgu yapt›lar.

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, ‹stanbul’da yap›lan
NATO Zirvesi’ni Bizden Haberler için
yorumlad›. Mustafa V. Koç, zirvede
Türkiye’nin öneminin daha da
vurguland›¤›n› söyledi ve ekledi:
“Türkiye bir odak olarak ortaya
ç›k›yor”

“AB Ülkeleri ‹çifllerinden Çok

Türkiye’yi Konufluyor”

H

NATO Zirvesi ard›ndan Türkiye’nin ABD ve bölge ülkeleriyle iliflkileri sizce nas›l bir rotada seyredecek?
Türkiye ABD iliflkileri son 50 y›ld›r çeflitli aflamalardan geçti. Kötüleflti¤i veya iyileflti¤i dönemler oldu. Ama bir an için bunlar›
bir yana b›rak›p uzun vadeli perspektiften bakarsak bu iliflkilerin temelde sa¤lam ve istikrarl› oldu¤unu görüyoruz. Bugün ise,
Türkiye’nin ABD ile iliflkileri uluslararas› konjonktürün getirdi¤i
yeni ve daha sa¤l›kl› bir zemine kay›yor. Bölge ülkeleri cephesinden bakacak olursak, demokrasiyi hayata geçirebilen, nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman bir ülke olarak Türkiye’nin ‹slam
ülkelerine yapabilece¤i önemli katk›lar var. ABD ve AB’nin
uluslararas› öncelikleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da, Türkiye bu temel üzerinde sa¤lam siyasi iliflkiler kurulacak bir müttefik olarak ortaya ç›k›yor. Bu çerçeve hiç kuflkusuz Türkiye’nin de, böl-

genin de yarar›nad›r. Bölgede bar›fl, demokrasi ve istikrar›n güçlenmesi herkesin yarar›nad›r. Bar›fl içinde ticaret geliflecek, ticaretle birlikte herkesin refah düzeyi artacakt›r.
Türkiye’nin uluslararas› profilinde yaflanan geliflmeler ekonomiyi
nas›l etkiler?
Türkiye ekonomisi son 20-30 y›l› inifller ve ç›k›fllarla geçirdi.
fiimdi bu istikrars›zl›¤› aflma çabas› içindeyiz. Uluslararas› profili böylesine yükselmifl bir ülkenin ekonomisini eski al›flkanl›klar ve yap›lanmalarla sürdürmesi pek mümkün de¤il. 2001 krizi ard›ndan uygulamaya konulan ekonomik program›n olumlu
sonuçlar›n› iki y›ld›r al›yoruz. Art›k Türkiye’nin gündeminde
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sa¤lamak ve bunu istikrarl›,
kal›c› bir platforma oturtmak var. Bunu gerçeklefltirebildi¤imiz
oranda yat›r›mlar artacak ve ülkemizin en önemli sorunlar›ndan
biri olan iflsizlikle gerçek anlamda mücadele edebilece¤iz. Bu
bak›mdan en önemli gördü¤üm iki noktay› vurgulamak isterim.
Birincisi, halen uygulanan program bu y›l sonunda bitiyor. Mali disiplinin korunaca¤›, kaynaks›z kamu harcamalar›n›n yap›lmayaca¤› yeni bir program›n, tercihen IMF ile anlafl›larak uygulanmas›nda yarar görüyorum. Yola IMF ile devam edilmesinden
yanay›m; çünkü bu kurulufl Türk ekonomisi için bir sigortad›r.
IMF ile yeni bir program, uluslararas› arenada bu kadar yo¤unlaflt›¤›m›z bir dönemde ülke ekonomisinin beklenmedik bir d›fl
etkiye karfl› k›r›lganl›¤›n› azaltacakt›r.
‹kinci bir nokta ise Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecimizdir. Bu y›l
sonunda, AB’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine bafllama karar› almas›, ekonomiye olumlu yans›yacakt›r. Çok ihtiyaç duydu¤umuz yabanc› sermayenin ülkemize bak›fl› de¤iflecektir.
Müzakerelere bafllamam›z, AB’ye üyelik sürecinde gerçeklefltirdi¤imiz siyasi ve hukuksal reformlarla birleflti¤inde, ülkemiz yat›r›mlar aç›s›ndan giderek daha çekici bir hale gelecektir. Yat›r›mc›lar› teflvik etmek için al›nacak önlemler de bu ortama katk›da bulunacakt›r. Türkiye’de kamu kesiminin de yerli veya yabanc› ayr›m› yapmadan, sermayeye ülkemizde yat›r›mlar› ve istihdam› art›racak uluslararas› bir olgu olarak bakmas› bu süreci
çok olumlu etkileyecektir.

küresel vizyon

Haziran ay›nda Türkiye ‹slam Konferans› Örgütü ve NATO gibi önemli zirve toplant›lar›na ev sahipli¤i yapt›. Bu durum, uluslararas› iliflkilerde ortaya ç›kmaya bafllayan yeni tabloda Türkiye’nin öneminin
eskiye oranla artt›¤› anlam›na geliyor mu?
Gerçekten de Haziran ay› yo¤un geçti. Uluslararas› toplant›lar
nedeniyle ‹stanbullular ve Ankaral›lar biraz s›k›nt› çekti ama baflar›l› organizasyonlar gerçeklefltirildi ve Türkiye aç›s›ndan çok
iyi bir tan›t›m yap›lm›fl oldu. Bütün bunlar›n ötesinde ise flunu
söylemek mümkün: Türkiye dünyan›n odak ülkelerinden biri
haline geliyor. Avrupa Birli¤i ülkeleri kendi içifllerinden çok
Türkiye’yi konuflmaya bafllad›lar. NATO Zirvesi de bir gövde
gösterisinin ötesine geçti. ‹ttifak›n gelecekteki rotas›na iliflkin
önemli kararlar al›nd›. Özellikle ABD Baflkan› Bush’un zirvenin
son günü Galatasaray Üniversitesi’nde yapt›¤› konuflma çok
önemli. Bir bütün olarak bu geliflmeleri de¤erlendirdi¤imizde,
teröre karfl› mücadelenin, bar›fl, istikrar ve demokrasiyi yayg›nlaflt›rman›n ön plana ç›kt›¤› yeni dünya koflullar›nda, ülkemiz
bir merkez ülke, az önce de vurgulad›¤›m gibi bir odak olarak
ortaya ç›k›yor. Öte yandan, bütün bunlar bize dünya sahnesinde küresel bir rol sundu¤u kadar çok önemli sorumluluklar da
yüklüyor. Baflta yöneticilerimiz olmak üzere tüm toplum olarak
bu sorumluluklar›n hakk›n› vermemiz gerekiyor.

5
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Erzurum Valisi Mustafa Malay’› ziyaret
eden Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl›
ve Hasan Bengü validen kentin sorunlar›
ile ilgili bilgiler ald›lar.

Anadolu Buluflmalar›
“Dadafllar Diyar›”nda
“Anadolu Buluflmalar›”n›n dördüncüsü Anadolu’nun “Dadafllar Diyar›”
Erzurum’dayd›. Koç Toplulu¤u’nun en büyük gücü olan bayi teflkilat›n› bir
araya getiren toplant›da Erzurum’un yan› s›ra 15 kentten gelen bayiler bir
araya geldiler
‹lk üçü Konya, Gaziantep ve Denizli’de
gerçeklefltirilen “Anadolu Buluflmalar›”n›n dördüncüsü 24 Haziran’da “Do¤u Anadolu’nun Paris’i” Erzurum’da
gerçeklefltirildi. Erzurum tarihi ve toplumsal öneminin yan› s›ra özellikle son
y›llarda ekonomik sorunlarla mücadele

‹
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eden bir kentimiz. ‹ran ve Kafkasya’dan
gelen yollar›n Akdeniz ve Karadeniz ile
Bat›’ya ulaflmak için çatalland›¤› bir
kavflakta bulunan Erzurum, co¤rafi aç›dan jeopolitik bir öneme sahip. Sahip
oldu¤u bu iki özelli¤i, yani hem bölgesel, hem de ticari aç›dan önemli bir rol

üstlenmifl olmas› nedeniyle klasik ifadeyle “Z-ül-cenaheyn” (iki kanatl›) olarak da adland›r›l›r.
Ekonomisi daha çok tar›m ve hayvanc›l›¤a dayal› olan Erzurum, son dönemde
özellikle k›fl turizmiyle büyük bir at›l›m›n
peflinde. Türkiye’nin en uzun kayak pist-

lerine sahip Palandöken Da¤lar›, gerekli
yat›r›mlar›n yap›lmas› sonucunda Avrupa’n›n da say›l› kayak merkezlerinden
biri olabilecek kapasiteye sahip.
Erzurum’daki toplant›ya Erzurum d›fl›nda A¤r›, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Diyarbak›r, Elaz›¤, Erzincan, Gümüflhane, I¤d›r, Kars, Mufl, Rize, Tunceli ve Trabzon illerindeki bayiler kat›ld›lar. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ve Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›
Hasan Bengü’nün kat›ld›klar› “Anadolu
Buluflmalar›”n›n bu dördüncü aya¤› Palandöken Da¤› eteklerinde gerçeklefltirilirken, kat›l›mc›lar›n yo¤unlu¤u dikkat
çekiciydi.

Yo¤un Bir Program
Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyeti
getiren özel uçak sabah saat 10.00’da
Erzurum Havaalan›’na indi. Mustafa
Koç, Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü’yü Arçelik Bayii Fuat Kulaço¤lu ve
Ford Bayii Muammer Cindillio¤lu karfl›lad›lar. Koç Toplulu¤u yöneticilerini
t›pk› di¤er illerde oldu¤u gibi Erzu-

küresel vizyon

Erzurum’u ziyareti s›ras›nda Belediye Baflkan› Ahmet Küçükler’i de ziyaret
eden Mustafa V. Koç’a, belediye baflkan› bir plaket takdim etti (solda).
Erzurum’daki Anadolu Buluflmalar›’nda 16 farkl› ilden gelen bayilere
seslenen Mustafa V. Koç, Erzurum’un Do¤u Anadolu’nun en önemli
kentlerinden biri oldu¤unu belirtti (üstte solda).

rum’da da yo¤un bir program bekliyordu. Konvoy, Erzurum’un merkezine befl
dakika mesafedeki Erzurum Hava Liman›’ndan, ilk dura¤›m›z olan Vali Mustafa Malay’›n makam›na hareket etti.
Mustafa V. Koç baflkanl›¤›ndaki heyete
tüm Erzurum halk› ad›na “hoflgeldiniz”
diyen Vali Malay, flunlar› söyledi: “‹limizde çok önemli iki kaynak var. Bunlardan ilki tar›m. Erzurum topraklar› organik tar›ma son derece uygun. Türkiye’nin en zengin meralar› Erzurum’da.
Di¤er önemli kayna¤›m›z ise k›fl turizmi. Yaklafl›k 16 kilometrelik kayak pistimiz, sadece Türkiye de¤il
Avrupa için de önemli büyüklükte. Kar kaliteli, k›fl oldukça uzun.
Gerekli yat›r›mlar yap›labilirse Pa-
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Mustafa V. Koç, F.
Bülend Özayd›nl› ve
Hasan Bengü, Ford
Bayii Muammer
Cindilli (solda),
Continental Bayii
Akp›narlar (altta
solda), Tofafl Bayii
Çimenler’i (sa¤da)
ile Otokar ve New
Holland bayii
Abdullaho¤lu’nu da
(altta sa¤da) ziyaret
ettiler.

landöken Da¤›, dünya çap›nda bir kayak merkezi olabilir”. Geçti¤imiz y›l da
Erzurum’a kayak yapmak için gelen
Mustafa V. Koç da, Erzurum’un özellikle k›fl sporlar› aç›s›ndan önemli bir potansiyele sahip oldu¤unu belirterek,
“geçen y›l geldi¤imde buradaki tesisle-
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rin yetersiz kald›¤›n› gördüm. Buradaki
potansiyeli ciddi bir biçimde de¤erlendirmekte fayda var” dedi. Görüflmenin
ard›ndan Vali Malay, Mustafa V. Koç, F.
Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü’ye
dünyaca ünlü oltu tafl›ndan yap›lm›fl birer tesbih hediye etti.

En Büyük Sorun ‹flsizlik
Koç Toplulu¤u yöneticilerinin Erzurum’daki ikinci dura¤› Belediye Baflkan›
Ahmet Küçükler oldu. Daha önce 8 y›l
belediyede hukuk müflaviri olarak görev yapan Küçükler, kentteki en önemli sorunun iflsizlik oldu¤unu belirterek
flunlar› söyledi: “Kentimizin en büyük
problemi do¤uda bulunmam›z ve k›fl
flartlar›n›n çetinli¤i nedeniyle iflsizlik.
Yüzy›llar önce vak›f fermanlar›nda bile
bu flartlar göz önüne al›narak Erzurum
vergiden muaf tutulmufl. Bugün yeni
teflvik yasas› kapsam›nda olan Erzurum’un ek desteklere ihtiyac› var.” Ahmet Küçükler, Koç Toplulu¤u’nun Erzurum’a özellikle sosyal ve kültürel alanlarda destek olmas›n› arzu ettiklerini de
belirterek, “Erzurum’da tarihi dokunun
ortaya ç›kar›lmas› ve korunmas› konusunda ciddi çal›flmalar bafllatt›k. Di¤er
yandan k›fl turizmi ile ilgili önemli çal›fl-

Erzurum’daki “Anadolu
Buluflmalar›”n›n
dördüncüsüne
Erzurum d›fl›nda A¤r›,
Ardahan, Artvin,
Bayburt, Bingöl,
Diyarbak›r, Elaz›¤,
Erzincan, Gümüflhane,
I¤d›r, Kars, Mufl, Rize,
Tunceli ve Trabzon
illerindeki tüm bayiler
kat›ld›lar

Erzurum’da Koç Damgas›

çilerin yeni traktörlerin rengi olan maviyi son derece sevdiklerini söyledi. Daha
sonra son ziyaretler Tofafl Bayii Çimenler ve Ford Bayii Erflahsuvaro¤lu’na yap›ld›. Buralarda da sat›fllar ve
Erzurum’daki otomotiv sektörü ile ilgili
bilgiler alan Koç Toplulu¤u yöneticileri,
di¤er illerde oldu¤u gibi burada da sat›fllarda Ford ve Fiat’›n ciddi bir üstünlü¤ü oldu¤unu ö¤rendiler. Çok baflar›l›
sat›fl grafikleri yakalayan her iki bayinin
showroomlar›nda birbirinden farkl› modeller sergileniyor. Tofafl Bayii Çimenler’de k›sa bir süre önce sat›lmaya bafllayan Fiat Panda flimdilik di¤er model-

Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl› ve
Hasan Bengü’nün bir sonraki duraklar›
uzun y›llard›r hizmet veren Continental Bayii Akp›narlar oldu. Art›k ifli yavafl yavafl o¤ullar›na devretti¤ini belirten Metin Akp›nar, bu iflin bir bayrak
yar›fl› oldu¤unu söyledi ve “onlar çark›n
devaml› dönmesini sa¤layacaklar” dedi.
Daha sonra New Holland Bayii Abdullaho¤lu’nu ziyaret eden kafile, burada fiefik Çelebi’den New Holland
traktörlerin sat›fllar› ile ilgili bilgi ald›.
Özellikle yeni modellerin sat›fllar›n›n
çok iyi oldu¤unu söyleyen Çelebi, çift-

lerden biraz daha fazla ilgi çeker durumda. Ford Bayii Muammer Cindilli
ise Mustafa V. Koç’a eski bir de¤irmenden ç›km›fl yaklafl›k 120 y›ll›k ve çok
de¤erli bir hattat›n elinden ç›km›fl bir
tafl yaz›t arma¤an ederken, F. Bülend
Özayd›nl› ve Hasan Bengü’ye de Erzurum’un “Nefesle” ad› verilen meflhur
küplerinden ve Erzurum kilimlerinden
hediye etti. Her iki bayide de çal›flanlarla hat›ra foto¤raf› çektiren Mustafa V.
Koç, F. Bülend Özayd›nl› ve Hasan
Bengü, sadece çal›flanlar›n de¤il, müflterilerin de yak›n ilgisiyle karfl›laflt›.

Yüzlerce Bayi Bir Arada
Anadolu Buluflmalar›’n›n bayi toplant›s›
bölümü saat 15.30’da bafllad›. Koç Toplulu¤u ile ilgili k›sa filmin ard›ndan kürsüye gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Erzurum gibi tarihi önemi olan bir kentte bir araya
gelmekten büyük mutluluk duydu¤unu
belirtti ve flunlar› söyledi: “Anadolu Buluflmalar›’na Konya’da, bundan bir y›l
önce, 18 Haziran 2003’te bafllad›k. Bu
bir y›l içinde, toplam 31 ilimizdeki bayilerimizle, karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde
bulunduk. Bu toplant›larda, hem Koç
Holding olarak hedeflerimizi, düflüncelerimizi aktarma f›rsat›n› bulduk, hem

küresel vizyon

malar›m›z da var. Kar›n bizler için bir
afet de¤il nimet haline gelmesi gerekiyor. Bu amaçla 2009 Dünya Üniversiteler K›fl Oyunlar› için aday olduk. Bu
oyunlar› alabilirsek k›fl› kent için bir turizm aktivitesi haline getirebiliriz” dedi.
Kafilenin bir sonraki dura¤› ise Erzurum
Migros ve burada yer alan Arçelik Bayii
oldu. Bayinin sahibi Fuat Kulaço¤lu,
Mustafa V. Koç’a ziyaretin bir an›s› olarak üzerinde y›llar önce Vehbi Koç’un
Erzurum’u ziyareti s›ras›nda çekilmifl foto¤raf›n›n yer ald›¤› bir tabak hediye etti. Daha sonra Migros’u da gezen Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü, Migros çal›flanlar› ile hat›ra
foto¤raf› çektirdiler.

Erzurum Anadolu Buluflmalar›’nda bayilere
seslenen CEO F. Bülend Özayd›nl›, Koç
Toplulu¤u’ndaki son geliflmelerle ilgili bilgiler
verdi (solda). Toplant›da çeflitli illerden gelen
bayiler sorunlar›n› Koç Toplulu¤u yöneticilerine
aktarma olana¤›n› buldular (sa¤da). Erzurum’da
Tofafl Bayii Çimenler’i ziyaret eden Mustafa V.
Koç, F. Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü, burada
çal›flanlarla bir hat›ra foto¤raf› çektirdiler.
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Arçelik Bayii Fuat Kulaço¤lu, Mustafa V. Koç’a, üzerinde Vehbi Koç’un Erzurum’u ziyareti s›ras›nda
çekilen foto¤raf› yer alan bir tabak hediye etti.
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de bayilerimizden Türkiye’nin farkl› köflelerinde yaflananlar, beklentiler konusunda bilgi edindik. Biliyorsunuz, Koç

SÖZ BAY‹LERDE...
Muammer Cindilli
Erzurum, Erzincan, Kars ve I¤d›r
Ford Bayii
Bizim yöresel bir tabirimiz vard›r: “Körler
sa¤r›lar birbirini a¤›rlar”. Genelde toplant›larda birbirinin hofluna gidecek laflar
edilir. Ama bizim gelene¤imiz de eldivensiz konuflmalard›r. Bu bizim en büyük gücümüzdür. Profesyonel yöneticilerin, bölge müdürleri, üst düzey yöneticilerin hofluna gitmeyecek ama do¤ru
tespitler en büyük dinamizm kayna¤›m›zd›r. Dikkat etti¤im kadar›yla Do¤u ve
Güneydo¤u insan› misafirperverli¤in gere¤ini de yerine getirdi; sayg› çerçevesinde ve profesyonellik s›n›rlar›n› zorlamadan en ac›mas›z elefltirileri de yapt›. Sonuçta tüm yöneticilerimiz bu görüflleri,
sab›rla, anlay›flla ve dikkatle dinlediler.
Bu bir baflka grupta pek olmayan bir gelenek ve bizim mali portföyümüzün ve
yat›r›mlar›m›z›n önünde olan bir fleffafl›k. Böyle bir Toplulu¤un üyesi olman›n
hazz›n› bugün bir kez daha yaflad›m.

Kadir Demir / Arçelik Kars Bayii
Toplant› son derece hofl geçti. Koç Ailesi’nin yöneticilerini burada görmek çok
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Holding olarak arkadafllar›m›z tüm bayilerimizi içeren anketler, araflt›rmalar
yap›yorlar. Bayilerimizin fikirleri, istek-

leri, memnuniyetleri ve flikayetleri bu
araflt›rmalarda ortaya ç›k›yor. Ancak
ben, yüzyüze görüflmenin önemine inan›yorum. Bu toplant›lar›m›zda ortaya ç›kan fikir ve önerilerin Koç Toplulu¤u’nun gelece¤ini flekillendirdi¤ini düflünüyorum. Bu nedenle de flahsen büyük bir faydas›n› gördü¤üm Anadolu
Buluflmalar›’n›, farkl› illerimizi ziyaret
ederek önümüzdeki y›llarda da sürdürümek istiyorum.”
Mustafa V. Koç’un Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik durumuna, gelece¤ine iliflkin
düflüncelerini aktard›¤› konuflmas›n›n
ard›ndan kürsüye gelen Koç Holding F.
Bülend Özayd›nl›, “Toplulu¤umuzun
birer üyesi olarak hepinizi sevgi ve sayg› ile selaml›yorum. Kimilerimiz bugün
bizlerle bir arada olmak için yüzlerce
kilometre yol kat ettiler, kendilerine kat›l›mlar› nedeniyle teflekkür ediyorum”
diyerek bafllad›¤› konuflmas›nda flunlar›

iyiydi. De¤iflik illerden farkl› flirketlerin
temsilcileriyle bir araya gelmemiz son
derece faydal› oldu. Bayiler sorunlara
kendi alanlar›nda haizler ama bilgilerin
tüm flirketler önünde paylafl›lmas› bizler
için ayd›nlat›c›yd›. Kars’ta Arçelik’e olan
ilgi üst düzeyde. Ben uzun y›llar önce
‘Kars’ta Arçelik’in satamayaca¤› ürün
yoktur’ diye iddia ediyordum; yeni geliflmeler ve piyasaya ç›kan ürünler bu fikrimde ne kadar hakl› oldu¤umu bir kez
daha ortaya koydu.

Mümtaz Çetinkaya
Elaz›¤ Ford Bayii
Toplant›n›n Erzurum’da yap›lm›fl olmas›
son derece güzel bir geliflme. Elaz›¤’da
da sorunlar›m›z Erzurum’dakine yak›n.
fiu anda yaklafl›k %85 civar›nda bir pazar
pay›m›z var. Ekonomideki geliflmelerin
sat›fllar›m›za ve özellikle de kârl›l›¤›m›za
yans›yaca¤›n› düflünüyorum.

Turgut Y›ld›z
I¤d›r New Holland Bayii
Toplant› gayet güzel. Bizleri böyle bir
toplant›da bir araya getirdi¤i için Koç
Holding’e teflekkür ediyoruz. Bu y›l ifl-

lerimiz son derece iyi; mavi renge olan
ilgi son derece yüksek. Yaklafl›k %75’lik
bir pazar pay›m›z var. Koç Holding
özellikle kriz döneminde önemli yat›r›mlar yapt› ve bir anlamda bizlerin
önünü açt›. Bugünkü baflar›m›z›n temel
nedeni de bu.

Halit Balc› / Aygaz Rize Bayii
Mustafa Koç’un buraya gelmesi ve bizlerle görüfllerini paylaflmas› çok güzel bir
olay. Aygaz’›n kimi önemli sorunlar› var
ama biz sorunlar› anlatmadan zaten Bülend Özayd›nl› hepsinden bahsetti. Her
ne kadar Rize’de Aygaz’›n pazar pay›
%45 civar›nda olsa da özellikle kâr oranlar›n›n düflüklü¤ü nedeniyle pek çok sorun yafl›yoruz.

Ayhan Kurdo¤lu
Arhavi Aygaz Bayii
Arhavi 15 bin nüfuslu küçük bir yer. Büyük kentlerde yaflanan sorunlar bizde de
aynen geçerli. Böyle bir toplant›da farkl›
sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmek son derece önemli. Bilgi al›fl veriflinde bulunabildik. Bir aile havas›n›n yarat›lm›fl olmas› çok güzel.

zin bence en önemlisi fludur: Tüketiciye en yak›n topluluk olmak!
Bu hedefimiz, bir ürünü satman›n
en az›ndan onu üretmek kadar
önemli oldu¤unun fark›nda olmay›
gerektirir. ‹flte Koç Toplulu¤u’nun
as›l gücü de buradad›r. Bu ilkemizin ard›nda yer alan güç, siz de¤erli bayilerimizsiniz”.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl› ve Hasan Bengü, Erzurum Migros’ta çal›flanlarla hat›ra foto¤raf›
çektirmeyi ihmal etmediler.

önümüze koydu¤umuz hedeflere yaklaflt›k. Bu bir y›l pek çok fley de¤iflti.
Ama bizim için de¤iflmeyen fleyler de
var. Bunlar›n bafl›nda da, hedeflerimize
ulaflmak için tafl›d›¤›m›z kararl›l›k ve ifl ilkelerimiz geliyor. Kurumsal hedeflerimi-

Mustafa Efendio¤lu
Arçelik Erzurum Bayii

lan sunumlar son derece aç›klay›c›yd›.
Farkl› illerden farkl› bayilerle bir araya
gelmek çok olumlu.

Son derece olumlu bir toplant›yd›. Arçelik’e olan ilgi Erzurum’da son derece iyi.
Son dönemlerde bu ilgi daha da artt›. fiu
anda mal yetifltiremiyoruz. Toplant›da
bir tak›m fikirler ve ekonomi ile ilgili bir
tak›m görüfller ald›k. Bu görüfllerin ›fl›¤›nda çal›flmalar›m›za yeni aç›l›mlar kazand›raca¤›z.

Mithat Yurt / Erzincan Aygaz Bayii
‹yi bir ortamda bir araya geldik. Toplant› özellikle bayilerin bugüne dek kendi
aralar›nda konufltuklar› sorunlar› üst düzey yöneticilere aktarmalar› aç›s›ndan
son derece olumlu geçti. Uzak yerlerden
bayilerin bir araya gelmesi çok güzeldi.
Süreklilik sa¤lanmas› daha iyi olacak.

Suat Demirbafl / Elaz›¤ Beko Bayii
Bu toplant›da bayi ve üst düzey yöneticilerin bir arada olmas› son derece olumluydu. Bayilerin farkl› ortamlarda görüfllerinin istenmesinin daha do¤ru olaca¤›
ortaya ç›kt›. Beko’nun sat›fllar› son derece iyi. Özellikle reklamlar sat›fllar› oldukça olumlu etkinledi.

Zeynel Ça¤lar / Beko Mufl Bayii
Toplant› iyi geçti. Güzel geliflmelerin oldu¤u görülüyor. Beko’ya yöremizde büyük bir ilgi art›fl› var. Bunda özellikle
reklam kampanyalar›n›n ciddi etkisi oldu¤unu düflünüyorum.

Kenan Akbafl
Lipet Bayburt Bayii

Mahsun Y›lmaz
Mufl DemirDöküm Bayii

Toplant› son derece olumluydu. Sorunlar›n böyle bir ortamda dile getirilmesi son
derece olumlu. Sorunlar her sektörde
benzerlik tafl›yor. Bu nedenle bir baflka
arkadafl›m›z›n sorusuna verilen yan›t bizleri de tatmin ediyor.

Toplant› iyi geçti. Bence iyi bir tan›flma
ortam› oldu. Gelecekle ilgili olarak bayiler beklentilerini dile getirme olana¤›
buldular. Zaten bizlerin de sorunlar› arkadafllar›n aktard›klar›yla ayn›.

Hulusi Yetifl
Beldeyama Erzincan Bayii
Toplant› son derece olumlu geçti. Yap›-

Mustafa Demirel
Elaz›¤ Koç Allianz Acentesi
Toplant›da yap›lan sunumlarda özellikle ülkemizin gelece¤iyle ilgili olumlu

mesajlar verildi. Bu mesajlar›n k›sa vadede piyasaya da yans›mas› bizi sevindirecektir. Koç Allianz olarak kimi sorunlar›m›z var. Özellikle fiyatlar›m›z
yüksek. Bu sorunlar›n ortadan kald›r›labilmesi ifl hacmimizi bir anda iki, üç kat›na ç›karacakt›r.
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söyledi: “Anadolu Buluflmalar›m›z›n
bafllang›c›ndan bu yana bir y›l geçti. Bu
bir y›l içinde Türkiye’de çok büyük ilerlemeler yafland›. Ekonomiye etki eden
olumlu rüzgar›n etkisiyle Koç Toplulu¤u olarak da çok önemli ad›mlar att›k,

Toplant›n›n sonunda ise bayiler sorunlar›n› dile getirme olana¤› buldular. F. Bülend Özayd›nl› bu sorulara yan›t vermenin yan› s›ra pek
çok sorunla ilgili notlar ald› ve bu
notlar›n› ilgili flirket yöneticilerine iletece¤ini belirtti. Yo¤un bir biçimde geçen
“Erzurum Anadolu Buluflmalar›” tüm bayilerin kat›ld›¤› akflam yeme¤i ve bu yeme¤e efllik eden Aflk›n Nur Yengi’nin
flark›lar›yla sona erdi.

Arslan Sami fien
Diyarbak›r Lipet Bayii
Toplant› son derece olumlu. Bayilerin bir
araya gelerek birbirlerini tan›malar›
olumlu. ‹stiflare her zaman baflar›y› da
beraberinde getirecektir. Gaz gruplar›n›n
sorunlar› toplant›n›n tamam›nda da fazlas›yla dile getirildi. Topluluk flirketlerinin birbirleriyle iliflki içerisinde olmalar›,
birbirlerine kimi özel uygulamalarda bulunmalar› ifl aç›s›ndan bize büyük katk›lar sa¤layacakt›r.

Kerem Süleymano¤lu
Opet Ardahan Göle Bayii
Toplant› çok güzeldi. Ekonomi ile ilgili
olarak yap›lan de¤erlendirmeler flu an
için gerçekleri yans›t›yor. fiirketle ilgili
olarak ciddi ilerlemeler oldu¤unu gördük. Koç Toplulu¤u’na olan ilgi son derece iyi. Opet’e de ayn› flekilde iyi bir ilgi var. Reklamlar›n, özellikle de Tarkan’›n büyük etkisi oldu. Gelenler “Tarkan Benzini” istiyorlar.

11

“Bilene ve Bilime
Önem Verilmeli”
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TÜB‹TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetifl, Bizden Haberler ile yapt›¤› söyleflisinde
Türkiye’nin bilim alan›ndaki en büyük problemini flu sözlerle tespit ediyor: “Bilime ve
bilene önem vermemek. Bilime ve bilene yeterli yat›r›m› yapmamak”
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TÜB‹TAK Baflkan Vekilli¤i görevini yürütüyorsunuz. Bir bilim insan› olarak baflar›n›zdaki en temel etken sizce nedir?
Uzmanl›k alan›m olan endüstri mühendisli¤i ve yönetim konular›ndaki bilgimi
hayata aktarmak, bu bilgiyi kendi kurumumdan bafllayarak çevremdeki insanlara ve kurumlara yayarak kullan›m alan›n› geniflletmek ve bunlar› yaparken
özverili, sab›rl›, hedef koyarak çok çal›flmak.

T

Ülkemizin teknoloji gelifltirme ve inovasyon kabiliyetinin yetersiz olmas›n› hangi
sebeplere ba¤l›yorsunuz?
Teknoloji transferi yerine özgün teknoloji kullan›m› artt›¤› oranda yeterlilik oran›m›z da artacakt›r. Giriflimcilerimiz uzun
süre, geri dönüflümü çok zaman alan ve
maliyeti yüksek olan özgün teknoloji yerine, k›sa sürede kâr getiren teknoloji
transferini ye¤lemifllerdir. Oysa veriler
göstermektedir ki, teknoloji transferi ile
verimlilik ilk befl y›lda üst noktaya ulaflmakta ve en geç 20 y›l içinde ömrünü
doldurmaktad›r. Özgün teknoloji ile ise,
beflinci y›lda verimlilik bafllamakta; ama
ömrü sonsuza dek uzamaktad›r. Öte
yandan, do¤ru bilince sahip olman›n yetersiz kald›¤› noktalarda, özgün teknoloji için Ar-Ge’ye pay ay›rmak zorunda kalacak olan giriflimcilerimiz için “risk sermayesi” deste¤i sa¤lanmal›d›r. Bunun
ötesinde, kurulmufl ve kurulacak teknoloji serbest bölgeleri etkin olarak kullan›lmal›d›r. Üniversite-sanayi iflbirli¤inin
gelifltirilmesinde farkl› model ve mekanizmalar gelifltirilmelidir, royalti ve lisans
sat›fllar›na özel teflvikler verilmelidir.

Teknolojinin tan›m›n› “üretim bilgisi ve bilgiyi kullanma ustal›¤›” olarak tan›ml›yorsunuz. Bilgiyi kullanan bir organizasyonun
baflkan vekili olarak, Türk insan› bilgiyi
kullanma ustal›¤›na sahip midir sizce?
Türkiye geneline bak›ld›¤›nda, gerek e¤itim sistemi gerekse toplumsal kültür nedeniyle, bilgi üretmedi¤imiz gibi var olan
bilgilerin de kopyalama suretiyle kullan›ld›¤› genel bir kan›d›r. Fakat, bas›nda
da oldukça genifl yer alan ve beni TÜB‹TAK Baflkan Vekili olarak gururland›ran
önemli geliflmeler olmakta. TÜB‹TAK’›n
bir enstitüsü olan Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araflt›rma Enstitüsü (UEKAE)
kriptoloji ve mikroçipler konusunda bilgi
üretiyor ve üretim yap›yor. Art›k, mikro-

çip teknolojisi aç›s›ndan dünyada say›l›
ülkelerden biriyiz. Bu geliflmeler oldukça
ümit verici. TÜB‹TAK olarak amac›m›z,
bilgi ve teknolojiyi gelifltirmek, yayg›nlaflt›rmak, ülke ve insanl›k menfaatleri
do¤rultusunda kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r. Bilginin üretildi¤i kaynaklardan kullan›ld›¤› alanlara aktar›lmas›n› sa¤layacak
etkin mekanizma ve araçlar› da oluflturdu¤umuzda bu yetkinli¤imizin daha da
artaca¤›n› düflünüyorum.
Bilimsel ve teknik bilgi sizce neden üretim
ve kullan›m ortamlar›na aktar›lamam›flt›r?
Ülkemizde bilimsel ve teknik birikimin
ve deneyimin oldu¤unu düflünüyorum.
Ancak bu birikim üretim sistemlerimize

ve sanayimize aktar›lamamaktad›r. Sanayimizin teknoloji ihtiyac› uzun süre lisans
anlaflmalar›, ortakl›klar, makine-teçhizat
al›m› gibi çeflitli yollarla yurtd›fl›ndan teknoloji transferi ile karfl›land›. Yani bilimsel ve teknolojik çal›flmalara olan talep
yeterince oluflamad›. Öte yandan gerek
yeterli talebin olmamas› gerekse üniversitelerimiz ve araflt›rma kurumlar›m›zdaki
çal›flmalarda patent üretimi, teknolojik
gelifltirme etkinlikleri hep ikinci planda
de¤erlendirildi. Bazen de göz ard› edildi.
Yani arz da yeterli olmad›. Öte yandan
sanayide Ar-Ge ve teknoloji teflvikleri ancak 1990’lardan sonra gündeme geldi.
Bu teflviklerin gündeme gelmesinden
sonra da ülkemizde araflt›rma ve teknoloji projeleri haz›rlama ve uygulama yetkinli¤inin yeterince yüksek olmad›¤›
gözlendi. Ancak bu yetersizliklerin giderek afl›ld›¤›n› memnuniyetle izliyoruz.

Toplam kalite prosedürleri birçok çal›flan
için yerine getirilmesi zorunlu bir yük, doldurulmas› gereken bir form gibi alg›lan›yor
ve gerçek çal›flma temposundan uzak kal›yor gibi ifade ediliyor. Toplam kaliteyi ça-

l›flma temposunun içine sokmak için sizin
önerileriniz ne olur?
Toplam kalite yönetimi veya sürekli kurumsal geliflim çal›flmalar›n›n iki temel
ö¤esi vard›r. Bunlardan birincisi lider kararl›l›¤›, di¤eri de çal›flanlar›n kat›l›m›d›r.
E¤er çal›flanlara bu çal›flmalar›n kendilerine kazand›racaklar› iyi anlat›l›r, daha da
önemlisi gösterilir ve yaflat›l›rsa, onlar›n
çal›flmalar› benimsemesi ve kat›l›m› kolaylaflmaktad›r. Baflka bir deyiflle, çal›flanlar›n akl›n›, gönlünü ve ellerini kazan›p
iflin içine sokabilirseniz, soru da, sözü
edilen tereddütler de ortadan kalkar. Ancak liderler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bu
büyük sab›r ve hoflgörüyü, ayn› zamanda kararl›l›¤› zorunlu k›lmaktad›r.
Gelece¤ini net flekillendirmek isteyen her
firma yap›lan araflt›rmalara çok ihtiyaç
duymaktad›r. TÜB‹TAK ve B‹LTEN bu konuda hangi araflt›rmalar üzerinde çal›fl›yor?
Türk sanayi ve ifl dünyas›n›n rekabet gücünü yükseltmeye katk› sa¤lamak TÜB‹TAK’›n temel görevlerinden biridir. Bu

Ar-Ge konusunda TÜB‹TAK’›n hedefleri nelerdir?
Bu dönemde en önemli hedefimiz, ülkemizde var olan bilimsel ve teknolojik birikimin sosyal ve ekonomik yarara dönüflmesine katk› sa¤lamak ve bu dönüflümü h›zland›racak mekanizma ve araçlar› oluflturmakt›r. Ayr›ca bilim ve bilmenin bizlere kazand›rd›klar›n› ve kazand›racaklar›n› toplumumuzla paylaflarak, bilim kültürünün toplumumuzun her kesimine yay›lmas›n› sa¤lamakt›r.

küresel vizyon

TÜB‹TAK’›n öncelikli faaliyet alanlar›na
bakt›¤›m›zda s›nai ve savunma alanlar›n›
görüyoruz. Savunma neden öncelikli alanda yer al›yor?
Savunma teknolojileri her ülkede kritik
ve milli olmas› gereken teknolojilerdir.
Genellikle kamu ve devlete ait araflt›rma
birimlerinde gerçeklefltirilir. Çünkü bu
çal›flmalar yüksek güvenlik gerektirir. Bu
çal›flmalar›n a¤›rl›kl› olarak TÜB‹TAK’›n
enstitülerinde gerçeklefltirilmesinin bir
di¤er nedeni de bu çal›flmalar›n sistem
entegrasyonu gerektirmesidir. Enstitülerimizde de bu kabiliyet mevcuttur. Ayr›ca
savunma teknolojileri tüm ülkelerde öncü ve (motor) çekici güçtür. Savunma
teknolojileri tüm ekonomiyi tetikler. Zaten bugün sivil hayatta kulland›¤›m›z pek
çok teknolojik geliflme ve ürün esas olarak savunma alan›nda yap›lan araflt›rma
faaliyetlerinin ürünüdür. Biz bunlara “dual” (çift kullan›ml›) teknolojiler diyoruz.
Zaten özgün ve milli savunma teknolojilerine sahip olundu¤unda tam anlam›yla
ulusal ba¤›ms›zl›ktan söz etmek mümkündür. Biz TÜB‹TAK olarak bu alanda
üzerimize düflen görevleri yapt›¤›m›za
inan›yoruz.

“Bu dönemde en
önemli hedefimiz,
ülkemizde var olan
bilimsel ve
teknolojik birikimin
sosyal ve ekonomik
yarara dönüflmesine
katk› sa¤lamak ve
bu dönüflümü
h›zland›racak
mekanizma ve
araçlar›
oluflturmakt›r”

görevi yerine getirme araçlar›ndan bir tanesi, ba¤l› enstitülerimiz arac›l›¤› ile bilimsel ve teknolojik gelifltirme hizmetleri
sanayici ve ifladamlar›m›za sunulmaktad›r. Enstitülerimizin sanayicilerimize ve
ifladamlar›m›za sundu¤u hizmetler ve gerekli tan›t›m bilgilerine www.tubitak.gov.tr adresinden ulafl›labilir. Ayr›ca
üniversitelerimizdeki araflt›rma faaliyetlerine yönelik projeler de desteklenmektedir. Bu desteklerde de sanayicinin ihtiyac›na yönelik projelere öncelik verilecektir. B‹LTEN, TÜB‹TAK Baflkanl›¤›na do¤rudan ba¤l› araflt›rma enstitülerimizden
biridir. Bu dönemde bu enstitümüzün faaliyetleri uzay araflt›rmalar› üzerinde yo¤unlaflacakt›r.

Endüstriyel Ar-Ge destekleme program›
hangi alanlarda çal›fl›yor ve amac› nedir?
Endüstriyel Ar-Ge destekleme programlar›n› ulusal kaynakl› ve uluslararas› kaynakl› destek programlar› olarak iki bafll›k
alt›nda grupluyoruz. Ulusal kaynakl› destek programlar› kapsam›nda sanayiye Arge yard›m› (T‹DEB) program›, üniversite
sanayi ortak araflt›rma merkezleri, uluslararas› kaynakl› destek programlar› kapsam›nda EUREKA projeleri ve Avrupa
Birli¤i Alt›nc› Çerçeve Programlar›n› sayabiliriz. Bu programlarla ilgili detayl› bilgiye www.tideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
Bilim kurumunun yönetiminden sorumlu bir
kifli olarak Türkiye’nin en temel ve çözmesi gereken problemi nedir sizce?
Bilime ve bilene önem vermemek. Bilime ve bilene yeterli yat›r›m› yapmamak.
Bildi¤ini zanneden bilmezlerin üretti¤i
sorunlarla yaflamay› ö¤renmek, bir anlamda bu sorunlar› fark etme yetene¤ini
kaybetmifl olmak, yani al›flmak.
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“Türk Traktör

Dünyan›n Her Yerinde”

küresel vizyon

Baflar›l› bir biçimde halka arz› gerçeklefltirilen Türk Traktör ve halka arz›n ard›ndan
ortaya ç›kan spekülasyonlarla ilgili sorular›m›z› Koç Holding Di¤er Otomotiv fiirketleri
Grubu Baflkan› ve Türk Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Gezdur yan›tlad›

14

Türk Traktör k›sa bir süre önce halka arz
edildi. Halka arz›n sonuçlar›ndan bahseder misiniz?
Türk Traktör, orta¤›m›z Case New
Holland (CNH) ile yapm›fl oldu¤umuz
anlaflma sonucunda halka arz edildi. Bu
1998 y›l›nda yap›lm›fl bir anlaflma idi.
“Ortak yönetim, eflit hisse” prensibi üzerine Koç Toplulu¤u’nun fazla hisselerinin halka arz› gerekiyordu. 1998 y›l›ndaki bu anlaflma s›ras›nda Koç Toplulu¤u’nun hissesi %62.5, CNH’in hissesi
%37.5 idi. Sonunçta biz %25’lik bir hisse
sat›fl› gerçeklefltirdi¤imizde hisselerimiz
eflit olacakt›. Ancak 1999 y›l›nda bunun
için yap›lm›fl olan giriflimler, o dönemde
ç›kan kriz ve depremin getirdi¤i ekonomik sorunlar neticesinde ertelendi. 2000
y›l›nda ekonominin biraz toparland›¤›
bir dönemde bir kez daha gündeme gelmesine karfl›n 2001 krizi görüldü ve bir
kez daha ertelendi. Sonunda 2004 y›l›n›n bafl›na gelindi¤inde Koç Toplulu¤u
olarak ortam›n elveriflli oldu¤una karar
verdik ve halka arz için do¤ru bir zaman
oldu¤unu düflündük. Bunun sonucunda
fiubat ay› içinde halka arza karar verdik.
Bunun için flirketin önce bir de¤erlendirilmesinin yap›lmas› gerekiyordu. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda 300
milyon Dolar’›n üzerinde bir flirket de¤eri oldu¤unu tespit ettik. Daha sonra
bunun üzerinden halka arz fiyat›n› tespit
ettik. Belirlenen 8 bin Liral›k fiyat flirket
de¤erini afla¤› yukar› 250 milyon Dolar
olarak öngörüyordu. Haziran ay› bafl›nda halka arz gerçeklefltirildi. Talep toplama aflamas›nda ciddi anlamda iyi bir

T

taleple karfl›laflt›k. Hatta o günlerde borsada ufak bir gerileme de olsa, bu kadar
iyi bir talebin olmas›n› bizim do¤ru ifl
yapt›¤›m›z›n bir göstergesi olarak alg›lad›k. Fiyat›m›z›n do¤ru oldu¤unu bize ispatlam›fl oldu. Toplamda 2 misli, bireysel yat›r›mc›da da 3.3 misli kadar talep
geldi ve biz de bu do¤rultuda halka arz› gerçeklefltirdik.
Bas›nda s›k s›k 8 bin Lira fiyat›n yüksek
oldu¤u yönünde spekülasyonlar yap›ld›.
Sizce bu fiyat yüksek mi?
‹ki yönden bakarsan›z bu fiyat›n yüksek
olmad›¤›n› görürsünüz. Öncelikle de¤erlendirmeler 8 bin Lira’n›n üzerine tekabül edecek bir rakam› ortaya koyuyordu. Di¤er yandan da 8 bin Lira yük-

sek olsayd›, bu kadar büyük bir talep olmazd›.
Di¤er bir tart›flma konusu da fiyat garantisi konusunda oldu. Türk Traktör böyle bir
fiyat garantisi verdi mi?
Öncelikle flunu söylemeliyim: Fiyat garantisi diye bir fley yok. Fiyat istikrar›n›
sa¤lay›c› ifllemler denilen bir olay var.
Burada halka arz yapan kurulufl, özellikle afla¤› do¤ru çok fazla fiyat hareketleri olursa, hisse alarak, talep yaratarak
hisse fiyat›n› yukar› ç›karmay› hedefliyor. Ancak bu sadece bir niyet, bir garanti de¤il. Bunun için bir fon ve bir süre ayr›l›yor. Bunu da SPK’ya bildiriyor.
Biz bunun için 15 günlük bir süre ve 8
trilyon Lira’l›k bir fon ay›rd›k. Bu fonu,

rinden biri. Di¤er yandan en yüksek temettü da¤›tan flirketlerimizden biri. Bugün traktör piyasas› Türkiye’de her zaman var olan ve devam edecek bir pazar. Türkiye hâlâ bir yerde tar›m ülkesi.
Böyle bir pazarda Türk Traktör pazar li-

Türk Traktör’ün özellikle son dönemlerde
önemli at›l›mlar› oldu. Sat›fllarda da
önemli art›fllar görülüyor. Bu geliflmeyi
neye ba¤l›yorsunuz?
Türkiye’de iki tane kuvvetli firma var.
Biri Türk Traktör, di¤eri de Uzel. ‹kisi de

ranti de¤il; hiç kimse bu konuda bir garanti vermiyor. Sadece fiyat istikrar›n›n
sa¤lanmas› aç›s›ndan bir al›m anlam›na
geliyor. Biz de bunu yerine getirdik ancak gördü¤ümüz kadar›yla bu yeterli olmad›.

deri. Bütün bu göstergeler, Türk Traktör’ün kuvvetli bir kurulufl oldu¤unu kan›tl›yor. Orta¤›m›z dünya çap›nda; Koç
Holding zaten Türkiye’nin en büyük kuruluflu. Tüm bu göstergeler son derece
olumlu. Dolay›s›yla bugünkü de¤erin
kesinlikle reel de¤eri yans›tmad›¤›na
inan›yorum.

çok köklü kurulufllar. Uzun y›llard›r
üretimlerini sürdürüyorlar ve belli bir
verimi yakalam›fl durumdalar. Türk
Traktör her fleyden önce üretim verimlili¤i konusunda son derece baflar›l›.
Son zamanlarda en son modellerde görüldü¤ü gibi tasar›m ve mühendislik yeteneklerini de bunun üzerine ilave etti.
Bu da ikinci büyük özelli¤i.
Üçüncü en büyük özelli¤i de New Holland Trakmak flirketi ve bunun da¤›t›m
a¤›. Yüzü aflk›n bayisi, Türkiye’nin her
yerinde yerleflik ve gezici servisleri, yedek parça da¤›t›m imkânlar›, sat›fl ve
servis e¤itim ile müflteri beklentilerini
tamam›yla karfl›layabilecek biçimde,
tüm süreçlerde mükemmel hareket edebilen bir ifl birimimiz var. Bu da do¤al
olarak pazarda liderli¤i sa¤lamaya neden oluyor.

Bu ciddi düflüflü siz neye ba¤l›yorsunuz?
Bu düflme bence hisse senetlerini sat›n
alan birçok yat›r›mc›n›n hisse senetlerini
ellerinden hemen ç›karmalar› nedeniyle
oldu. Halka arza çok k›sa vadeli getiriler
yönünden bakan, benim spekülatör diye adland›rd›¤›m yat›r›mc›lar›n çoklu¤u
bence en büyük neden. Halka arzda orta ve uzun vadeli getiri bekleyen yat›r›mc›lar›n olmas›n› beklerken, k›sa vadeli yat›r›mc›lar›n daha çok oldu¤unu
gördük. Bu da hisse senedi fiyatlar›nda
ciddi dalgalanmalara yol açt›.
Peki hisselerin gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
fiirket de¤erlendirmesi 300 milyon Dolar’›n üzerinde gösteriyor. Bugün düfltü¤ü rakamlar flirketin de¤erini 200 milyon
Dolar gibi gösteriyor. Demeki ki bugünkü borsa de¤eri, flirket de¤erinden düflük gözüküyor. Bir flirketin de¤erlendirilmesi yap›l›rken, gelece¤e yönelik
planlar›, temettü da¤›tabilme kapasitesi,
kârl›l›¤› üzerinden yap›l›yor. Türk Traktör, Koç Toplulu¤u’nun en kârl› flirketle-

Buradan ciddi bir kaynak sa¤land›. Bu
kaynak nas›l de¤erlendirilecek.
Bu kaynak tamamen Koç Holding’e fon
olarak geldi ve Holding bunu tamamen
yat›r›ma yönlendirecek. fiu anda özellefltirmeye yönelik kimi projeler, Koç Toplulu¤u’nun proje portföyü içerisinde yer
al›yor. Bu da Toplulu¤un protföyündeki
projelerden bir tanesinde kullan›lacak.
Böylesine büyük bir talep olmas›nda Koç
Holding ad›n›n da etkisi oldu mu sizce?
Mutlaka etkisi omufltur. Yat›r›m›c› ister
k›sa vadeli, isterse uzun vadeli düflünsün ortaya ç›kan fiyata, flirketin de¤erine
bak›yor. Çal›flt›¤› arac› kurumlarla fikir
al›flveriflinde bulunuyor. Bu yat›r›m do¤ru mu, yanl›fl m› diye kendi içinde karar›n› veriyor. Böylesine yüksek bir talebin ç›kmas›n› be¤enilmifl bir flirket, be¤enilmifl bir halka arz olarak de¤erlendirmek laz›m. Türk Traktör’ün bir Koç
Toplulu¤u flirketi olmas›, talebin yüksekli¤inin en önemli nedenlerinden biri.

küresel vizyon

kullanmas› için Koç Yat›r›m’a b›rakt›k.
Koç Yat›r›m fonun tamam›n› kulland›.
‹lk iki günde bunun 6 trilyon kadar› kullan›ld›. Ancak ilk iki gündeki sat›fl bask›s› o kadar yüksekti ki, ayr›lan bu fon düflüflü önlemeye yeterli olmad›. Bu bir ga-

Türk Traktör’de yeni projeler var m›?
Türk Traktör, TT ve TD olarak iki yeni
model ç›kard›. TD modeli flu anda orta¤›m›z CNH taraf›ndan dünyan›n her taraf›na sat›l›yor. TT modeli ise flimdilik
sadece Türkiye’ye yönelik, ancak onun
da ayn› flekilde geliflmesi düflünülüyor.
Her iki traktörün art›k müflterilerin kullan›m alanlar›na ba¤l› beklentilerine uygun modelleri gelifltirilecek. ‹ki ana
traktör modelinden türetilmifl modeller
önümüzdeki k›sa dönemde gelecek.
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Koç Toplulu¤u’ndan

Ford Ç›karmas›

küresel vizyon

Koç Holding fieref Baflkan› ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç
ve Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’un baflkanl›¤›ndaki bir
heyet, bir süre önce Ford Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini üstlenen Bill Ford’u
ABD’de ziyaret ettiler
Merkezi Detroit’te bulunan Ford’un Türkiye’den ziyaretçileri vard›. Koç Holding
fieref Baflkan› ve Ford Otosan Yönetim
Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Bilgi Grubu
Baflkan› ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Genel Müdür Turgay Durak ve Genel Müdür Baflyard›mc›s› Jerry Kania, Ford Yönetim Kurulu
Baflkan› ve CEO Bill Ford’u, flirketin
merkezinde ziyaret ettiler. Ekip, ziyaret
s›ras›nda Ford Otosan’›n yeni projelerini
de görüflme olana¤› buldu.
Toplant›ya, Ford Otosan’›n eski Genel
Müdürü ve halen Ford’un Uzakdo¤u-Asya-Afrika’dan Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Mark Schulz da kat›ld›.

M

80 Y›la Yaklaflan Birliktelik
Koç Toplulu¤u ile Ford aras›ndaki iliflki
1928 y›l›nda Vehbi Koç’un
Soldan sa¤a: Turgay f›rsat olmad›kça bizi kabul etBölge Bayisi olmas› ile baflDurak, Ali Y. Koç, mesine imkân yoktu. Bu f›rsat
l›yor. Daha sonra ülke çaMustafa V. Koç, Bill ç›k›nca ben de, dünya çap›nFord, Rahmi M. Koç, da büyük bir kuruluflu idare
p›nda distribütör olan VehJerry Kania ve Mark eden, genç yaflta ifl bafl›na
bi Koç, Ford ile iliflkilerini
Schulz, Ford’un geçmifl, fakat iflbirli¤i yapt›¤›
daha ileri bir seviyeye tafl›Detroit’teki
merkezinde insanlara kendini sayd›rmay›
mak amac›yla 1956 y›l›nda
bir arada. ve sevdirmeyi baflarm›fl bir inABD’ye gider ve Henry
sanla tan›flabilmifl oldum.
Ford II ile bir görüflme gerçeklefltirir.
Yemekten sonra yapt›¤›m›z ve ondan
Türkiye’de bir Ford Fabrikas› kurmak issonraki görüflmelerde anlad›k ki, Ford,
teyen Vehbi Koç’un bu talebi Henry
1928’de ‹stanbul’da Tophane’de kurduFord II taraf›ndan olumlu karfl›lanmaz.
¤u montaj tesisinin ac› tecrübelerinden
New York’taki görüflmeyi Vehbi Koç,
sonra, Türkiye’de kurulacak bir montaj
“Hayat Hikâyem” adl› kitab›nda flöyle
tesisine ad›n› vermek veya ortak olmak
aktar›yor: “O y›llarda dünyada Ford’un 7
istemiyordu; ama böyle bir ifli kredi vebin acentesi oldu¤unu ö¤rendim. Biz
rerek desteklemeye taraftard›.”
bunlardan biriydik, Ford’un uygun bir

16

Vehbi Koç, bu görüflmenin ard›ndan
Ford yetkilileri ile ba¤›n› sürdürür; sürekli olarak Ford flirketi ile yaz›flmalar
devam eder. Kendi deyimiyle “flartlar›
güç geldi¤inden” Ford taraf›ndan verilen
250 bin Dolar’l›k krediyi kullanmamalar›na karfl›n, 2 A¤ustos 1960’ta Otosan
Fabrikas›’n› kurar. Ford ile sürdürülen
iddial›, ›srarl› ve sab›rl› diyalog, sonunda
meyvelerini verir. 1961’de Ford ile Otosan ilk anlaflmalar›n› imzalarlar ve bu
anlaflman›n sonucu olarak Türkiye’nin
ilk otomobil montaj›n› Ford Consul ile
Otosan gerçeklefltirdi.
Bunu 1963 y›l›nda Türkiye’nin ilk “station-wagon”u Taunus 17M’lerin üretimi
izledi. Daha sonralar› Ford, Koç Toplu-

lu¤u ile olan iliflkilerini gelifltirerek 1983
y›l›nda %30 hisseyle Otosan’a ortak oldu. Bu ortakl›k sonucunda, Ford Taunus, Ford Transit ve Ford Cango gibi
otomobil, minibüs ve kamyonlar›n üretimi sa¤land›. Ford Escort’la d›fl pazarlara entegrasyon güçlendi, Türk Cumhuriyetleri’ne, çeflitli Asya ve Afrika ülkelerine ihracata geçildi. 1997 y›l›nda çeflitlenen hisse oran›yla bu ortakl›k, bugün
Türkiye’yi Ford’un global üretim stratejileri içinde önemli bir üs haline getirmifltir.

Dördüncü Kuflak ‹flbafl›nda

Vehbi Koç Henry Ford II ile birlikte. (Ekim 1956)

ve ileriye yönelik olarak Ford Otosan
aç›s›ndan ortaya ç›kabilecek yeni ifl olanaklar› de¤erlendirildi. Gezinin bir di¤er
bölümünde ise Ford’un tasar›m stüdyolar› gezildi. Bu gezi s›ras›nda Ford’un
2005’ten 2009’a dek piyasaya sürece¤i
yeni modellerin prototiplerini de inceleme olana¤› bulan Koç Toplulu¤u yöne-

ticileri, yeni modellerle ilgili bilgiler ald›lar. Gezi kapsam›nda anlaml› bir ziyaret
de Ford’un Michigan Dearborn’daki Rouge Fabrikas›’na gerçeklefltirildi. Henry
Ford’un, bugünkü Ford’un temellerini
att›¤› Rouge Fabrikas›, Koç Toplulu¤u
ve Ford Otosan yöneticileri aç›s›ndan
çok ilginç bir durak oldu.

küresel vizyon

Ford’un yönetimine bir süre önce gelen
Bill Ford, Ford Ailesi’nin dördüncü kufla¤›ndan. Koç Toplulu¤u’nu temsilen,
ikinci kuflak olarak Koç Holding fieref
Baflkan› ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, üçüncü kuflak
olarak da Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ve Ford Otosan
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Bill
Ford’a yeni görevinde baflar›lar dilemek
amac›yla bir ziyaret gerçeklefltirmifl oldular. Daha önceki y›llarda Türkiye’ye
de gelen Bill Ford ile yap›lan görüflmelerde, Ford Otosan fabrikas›n›n bugün
ulaflt›¤› kapasite ile ilgili bilgiler verildi

Rouge Plant, Dearborn

Çat›lar› Yemyeflil Bir Fabrika
Henry Ford taraf›ndan kurulan ve
Ford’un ilk büyük fabrikas› olan Rouge
Plant, Dearborn kasabas›nda yer al›yor. Henry Ford, yüzy›l›n bafllar›nda
kurdu¤u bu fabrikada farkl› bir üretim
yöntemi izledi. Bir otomobili üretmek
için gereken demiri, ahflab›, bak›r›, kumafl› hammadde olarak Dearborn’daki
fabrikaya getirten Henry Ford, tüm bu
malzemeleri burada iflleyerek otomobil
üretimine soktu ve “dikey entegrasyonlu” büyük bir fabrikan›n sahibi oldu. Bugün de Ford’un en önemli fabrikalar›ndan biri olan Rouge, modern üretim tesisleri d›fl›nda çevre bilinciyle üretim
yapmas›yla da büyük dikkat çekiyor.
Rouge Fabrikas›, enerji ve kaynak tasarrufu aç›s›ndan da ola¤anüstü baflar›lar elde etmifl. Fabrikan›n bulundu¤u
arazi son derece düz ve fabrikan›n he-

men yan›ndan büyük bir nehir ak›yor.
Ya¤mur ve yeralt› sular›n›n asit ya¤murlar› ile kirlenmesine karfl›l›k fabrikan›n gelifltirdi¤i yöntem ise tam anlam›yla bir “çevrecilik dehas›”. Fabrika yetkilileri binalar›n tamam›n›n çat›lar›n› çimle kaplatm›fllar. Böylece ya¤an ya¤mur
suyu, içindeki zararl› maddelerden ar›nana dek çat›lardaki toprak ve çim al-

t›nda özel olarak haz›rlanan kanallardan ak›yor. Bu sürecin sonunda büyük
ölçüde temizlenen sular›n dinlenme havuzlar›nda ve göletlerde bekleyerek zararl› kimyasallardan ar›nm›fl bir biçimde nehre kar›flmas› sa¤lanm›fl. Bu uygulamalar› ile büyük dikkat çeken fabrika bugün turist gruplar›n›n da ziyaret
etti¤i bir merkez durumunda.
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ay›n gündemi

Kamyon Kadar Güçlü;

Otomobil Kadar
Konforlu!
Hafif, orta ve a¤›r ticari
araç alan›nda önemli
at›l›mlar yapan Otoyol,
Iveco Daily’nin
minibüse dönüfltürülen
versiyonu ile Türkiye
pazar›nda liderli¤i
hedefliyor
18

Ticari araç sektöründeki deneyimi ve özellikle yolcu tafl›mac›l›¤›nda Eurobus ile
ulaflt›¤› noktay›, Otoyol Sanayi Tesisleri’nde Daily Minibüs’ün gövde yap›m›na
bafllanmas› ile pekifltiren IVECO, bu seride
2005 y›l›na kadar pazar liderli¤ini hedefliyor. Otoyol Sanayi Tesisleri’nde Avrupa
standartlar›nda üretim kalitesi ile minibüse
dönüfltürülen Daily’nin yenilenen özellikleri, 21 Haziran akflam› gerçeklefltirilen ba-

T

s›n toplant›s›nda tan›t›ld›. Rahmi M. Koç
Müzesi’nde gerçeklefltirilen toplant›ya Iveco SpA ‹hracat Direktörü Franco Miniero, Koç Holding Di¤er Otomotiv Grubu
Baflkan› ve Otoyol Yönetim Kurulu Baflkan› Selçuk Gezdur, Otoyol Pazarlama Genel Müdürü Cengiz Nay›r ve Otoyol Sanayi Genel Müdürü Murat Selek kat›ld›lar.
Toplant›da Daily’nin teknik ayr›cal›klar› ile
dünyadaki sat›fl adetleri hakk›nda bilgi ve-

Kalite ve Güvenlikte Bir Ad›m ‹leri

Atermik camlar ve sessiz
iç kabin

Her iki kap›dan da inme binme
kolayl›¤› sa¤layan vites kolu

IVECO
DAILY
Türkiye
pazar›nda
her ifle ve
her ihtiyaca
uygun
modelleri ile
konfor, dayan›kl›l›k ve güvenlik
kriterlerine tamamen sahip olan
Daily’de; Daily fiasi, Daily Panelvan
ve Minibüs olmak üzere üç tip
model bulunuyor. Gerek yük
gerekse yolcu tafl›mac›l›¤›nda
kullan›labilen Daily modelleri kendi
s›n›f›nda tek C kesitli gerçek flasiye
sahip. Otoyol Sanayi Tesisleri’nde
Avrupa standartlar›nda üretim
kalitesiyle dönüfltürülen Daily
Minibüs, 14+1, 17+1 ve 20+1
yolcu kapasitesi seçenekleriyle
kendi segmentinde “en genifl iç
hacim”, “en genifl bagaj hacmi, “en
uzun iç yüksekli¤e” ve “en düflük
dönüfl çap›”na sahip araç. Daily
Minibüs gam›nda sunulan di¤er
önemli yenilik ise, 125 HP
gücündeki Common Rail motor ve
kendi s›n›f›nda ilk kez uygulanan,
konfor düzeyini önemli ölçüde
art›ran arka haval› süspansiyon

ay›n gündemi

ren Otoyol Pazarlama
Genel Müdürü Cengiz
Nay›r, Daily’nin Avrupa ve dünyada çizdi¤i
baflar›l› sat›fl grafi¤inin
Türkiye’deki h›zl› büyümeyle devam etti¤ini belirterek, Daily’nin tüm modellerinde
her sektörden farkl› ifl kollar›n›n ihtiyac›na cevap verebilecek standartlara sahip
oldu¤unu sözlerine ekledi.

Koç Holding Di¤er Otomotiv Grubu
Baflkan› ve Otoyol Yönetim Kurulu Baflkan› Selçuk Gezdur, Daily Minibüs’ün,
dünya çap›nda ticari araç sektörünün önde gelen markalar›ndan birisi olan Iveco
ile Türkiye’nin köklü ticari araç üreticisi
Otoyol’un, uzun y›llard›r devam eden
stratejik ifl ortakl›¤›n›n ürünü oldu¤unu
dile getirdi. Gezdur, yolcu tafl›mac›l›¤›n›n, baflta turizm olmak üzere tüm alanlarda giderek önem kazand›¤› ülkemizde, gerek sektörde faaliyet gösteren büyük firmalar, gerekse nihai ticari araç
kullan›c›lar›n›n güvenlik ve kalite konusundaki beklenti ve bilinç düzeylerinin
artt›¤›n› ifade etti ve ekledi: “Müflteri
odakl›l›¤›, kalite politikas›n›n vazgeçilmez bir unsuru olarak benimseyen ve
bunu üretimden pazarlamaya her faaliyetine yans›tan Iveco da, Avrupa kalite
ve güvenlik standartlar›na uygun olarak
Otoyol tesislerinde dönüfltürülen Daily
Minibüs ile müflteri memnuniyetini bir
ad›m öteye götürüyor.”
1966 y›l›ndan bugüne Türkiye’de ticari
araç sektöründe hizmet veren OtoyolIVECO, 3.5 tonluk kamyonetlerden a¤›r
vas›taya, 14 kiflilik minibüsten 29 kiflilik
midibüse kadar uzanan farkl› tonaj, hacim, motor ve donan›m seçeneklerine
sahip genifl yelpazesiyle; yüksek teknoloji ve e¤itimli bir kadro ile donanm›fl
sat›fl sonras› teflkilat› ile dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ticari araç
sektörünün devlerinden biri konumunda bulunuyor. Özellikle
Türkiye’nin her yerine da¤›lm›fl 127 yetkili servis,
onlara ba¤l› çal›flan 123
tam donan›ml› gezer servis
arac›, 365 gün-24 saat çal›flan
nöbetçi servis noktalar›, ça¤r› merkezi
ve kapsaml› e¤itim hizmetleri ile müflterilerine her türlü sat›fl sonras› hizmeti en
üst seviyede sunmay› amaçl›yor.

sistemi. Daily Minibüsler dayan›kl›
C kesit flasisi, arkadan itiflli çekifl
sistemi, arkada çift teker gibi
özellikleri ile bak›m ve tamir
kolayl›¤› sa¤lamas›n›n yan› s›ra
zaman zaman ortaya ç›kan bozuk
yol koflullar›na da rahatl›kla uyum
sa¤layabiliyor. Klima, elektrikli ve
›s›tmal› aynalar, elektrikli camlar,
ABS, EBD, ABD Airbag, disk
frenler, immobilizer, koruyucu
kabin çelik kafesi ve düflük yak›t
sarfiyat› ile konforlu, güvenli ve
ekonomik bir araç olan Daily, yolcu
tafl›mac›l›¤› için yeni ve güçlü bir
seçenek oluflturuyor.
Farkl› yolcu say›s› alternatifleri ile
yeni Daily Minibüs rakiplerine karfl›
ayr› bir üstünlük sa¤layan s›n›f›nda
ilk ve tek haval› süspansiyon
uygulamas›, Common Rail Motor
seçene¤i ve yolcu güvenli¤ini
maksimize eden otomatik kap›
sistemi ile sektörünün y›ld›z› olmay›
hedefliyor.

Genifl aç›l› dikiz aynalar›
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E-Dönüflüm Büyük
Bir Baflar› Öyküsü
Son y›llarda e-dönüflüm projesiyle büyük bir baflar›ya imza atan Koç
Toplulu¤u, e-dönüflüm projesindeki ifl orta¤› Cisco Trusted Advisor Club
(TAC) toplant›s›na evsahipli¤i yapt›
Koç Toplulu¤u’nun E-Dönüflüm Projesi’ndeki ifl orta¤› Cisco Systems y›lda
dört kez düzenledi¤i toplant›lar›ndan
sonuncusunu 10 Haziran 2004 tarihinde
‹stanbul’da düzenledi. Cisco Systems,
IBSG olarak bilinen dan›flmanl›k grubunun hizmet verdi¤i müflterilerini davet
etti¤i toplant›lar daha önce Avrupa’n›n
farkl› flehirlerinde ev sahibi ülkenin tesislerinde gerçeklefltiriliyordu. XV. toplant›ya Koç Holding’in ev sahipli¤i etmesi E-Dönüflüm Projesi’nin üçüncü y›l›
sonunda gelinen noktan›n yabanc› misafirlerle paylafl›lmas› ad›na önemli bir
f›rsat oldu. Kat›l›mc›lar toplant› için, flu
ana kadar yap›lm›fl olanlar içinde
4.82/5.00 oran› ile en yüksek memnuniyet anketi notunu verdiler.
Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›lan
toplant›n›n ilk konuflmac›s› Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› oldu. Özayd›nl›, “S›çramal› Büyüme ‹çin
Liderlik” (Leading for Breakaway
Growth) bafll›kl› konuflmas›nda, Türkiye ekonomisine yönelik bir perspektif
içinde faaliyet gösterilen alanlarda Koç
Grubu’nun hedef, strateji ve planlar›n›
anlatt›. Özayd›nl›, yak›n ve orta vadedeki yeni ifl olanaklar›na, Holding’in benimsedi¤i yönetiflim yaklafl›m›n›n felsefesine de¤indi.

e - d ö n ü fl ü m
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Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›

Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç

Heyecan Verici Bir Proje

t›n›n etkileflimli bir ortama dönüflmesinde önemli bir katk› sa¤lam›fl oldu.
Daha sonra söz alan, Cisco Systems’dan
Baflkan Mark de Simone, “De¤iflim Dalgalar›: Pazardaki S›n›rs›z Olanaklar” bafll›kl› ilgi çekici bir sunum yapt›. Dünya
pazarlar›n›n geliflimine yönelik olarak
yeni bak›fl ve perspektifler çizen De Simone, Cisco’nun 10 y›l içinde 100 milyar
Dolar’l›k bir flirket olmay› hayal etti¤ini
sözlerine ekledi.
Ö¤leden sonraki bölümde, 16 ayr› yabanc› flirket temsilcisinin aras›nda bulundu¤u 40 kat›l›mc›, IMD Direktörü James
Pulcrano taraf›ndan yönetilen ve “Derin
Dal›fl” (Deep Dive) olarak bilinen yöntemin kullan›ld›¤› çal›fltay bölümüne geçildi. Büyüme stratejisi üzerine modeller
gelifltiren gruplar, yaratt›klar› prototipleri
birbirleri ile paylaflarak bilgilerini zenginlefltirme imkan›n› buldular.
Toplant›, Cisco, IBSG Bölge Baflkan›
Toby Burton’un kapan›fl konuflmas› ile
tamamland›.

“E-Dönüflüm ile Rekabet Avantaj› Kazanmak” (Gaining Competitive Advantage
through E-Transformation) bafll›kl› konuflmas› ile Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali
Y. Koç günün ikinci konuflmac›s› oldu.
Koç Toplulu¤u’nun 2000 y›l›nda böylesine büyük çapl› bir projeye bafllamas›n›n
ard›nda yatan gerekçeleri, projede liderlerin oynad›¤› rolün önemini anlatan Ali
Y. Koç, elde edilen baflar›lar ve ç›kar›lan
dersleri kat›l›mc›larla paylaflt›¤› konuflmas› sonunda sorulan çok say›da soruya
verdi¤i aç›k ve samimi yan›tlarla toplan-

Koç E-Dönüflüm Baflar› Hikayesi’nin Filmi
Cisco ve Koç taraf›ndan haz›rlanan
ve Koç E-Dönüflüm projesinin baflar› hikayesini özetleyen film TAC toplant›s› ile eflzamanl› olarak yay›nland›. Koç Holding ve flirketlerimizden
görüntüler ve üst yöneticilerin rö-
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portajlar›n›n yer ald›¤› k›sa film TAC
‹stanbul toplant›s›n›n aç›l›fl›nda ilk
kez sunulmufl oldu. ‹çerdi¤i mesajlar ile kat›l›mc›lar›n büyük ilgisini
çeken film www.e-donusum.com sitesinden izlenebilir.

Koç Holding, Türkiye’nin

En ‹deal
fiirketi!
Ekonomist dergisi yapt›¤› bir araflt›rmayla Türkiye’nin en ideal 20 flirketini belirledi.
25 sektörden 498 orta ve üst düzey yöneticinin kat›l›m›yla yap›lan araflt›rma
sonucunda Koç Holding, çal›flanlar taraf›ndan en ideal flirket olarak seçildi

E

‹flin S›rr› Kaliteli
‹nsan Gücü
Avrupa’n›n en büyük flirketleri
aras›nda yer alma yolunda ilerleyen Koç Holding, en önemli sermayesinin “insan kayna¤›” oldu¤unu her f›rsatta önemle vurguluyor. Verdi¤i bu önemden hareketle insan kaynaklar› stratejilerini
sürekli gelifltiren Topluluk, bu
alanda yapt›¤› yeniliklerle öncü
konumda. Ekonomist dergisinin
yapt›¤› araflt›rma, bu gerçe¤i net
bir flekilde bir kez daha ortaya
koydu. Ekonomist dergisinde yer
alan yaz›da Koç Holding’in, ev-

rensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müflteri memnuniyetini üst düzeyde tutma amac› için en iyi insan
gücü ile çal›flma ilkesinden yola ç›kt›¤› belirtilerek flöyle deniliyor: “Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Neslihan Tözge, ‹K stratejilerini grubun stratejilerini gerçeklefltirmek, ortaklar›na de¤er kazand›rabilmek, organizasyonun kapasitesinin
ve veriminin art›r›lmas›na katk›da bulunmak olarak özetliyor.
Bu amaçla kullan›lan araçlarla ilgili olarak da flu bilgileri veriyor:
“Do¤ru ifle do¤ru insanlar› seçme ve yerlefltirme, sürekli e¤itim ve gelifltirme, performansa ba¤l› ücretlendirme ve ödüllendirme, çal›flanlarla iç iletiflimin sa¤lanmas›.”

insan kaynaklar›

Ekonomist dergisinin 25. say›s›nda yer alan “Türkiye’nin en
ideal flirketleri” araflt›rmas›, farkl› sektörlerde çal›flan orta ve
üst düzey yöneticilerin, belki de ilk defa bir konu üzerinde büyük oranda ayn› görüfle sahip olduklar›n› gösterdi. Bu ortak
görüfl, çal›flanlar aç›s›ndan en ideal flirket olarak Koç Holding’in seçilmesi karar›nda ortaya ç›kt›. Türkiye’nin en ideal
20 flirketi listesi, özel sektörde çal›flan 25-35 yafl aras›ndaki orta ve üst düzey yöneticilerin kat›l›m›yla yap›lan anket çal›flmas›yla oluflturuldu.
Trend Group iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen araflt›rmada kat›l›mc›lara yöneltilen en can al›c› soru, çal›flmay› arzulad›klar› en ideal flirketin hangisi oldu¤uydu. Bu soruyu, kendi flirketlerini nas›l alg›lad›klar›na, flirketlerinin kendilerine ne katt›¤›na, kendileri için “ideal flirket” ölçütlerinin ne oldu¤una, ifl hayatlar› boyunca flirketlerinden ö¤rendikleri en önemli fleylere, flirketlerinin en be¤endikleri ve be¤enmedikleri yönlerine dair sorular
izledi. S›ralamada Koç Holding’i, P&G, Unilever, Microsoft ve
Coca-Cola gibi yabanc› flirketler
izledi.

Kurumsallaflmak, Yenili¤e Aç›k Olmak
ve Profesyonellik...
Ekonomist dergisinin araflt›rmas›na göre, çal›flanlar›n ideal bir
flirkette arad›¤› özelliklerin aras›nda ilk beflte; uluslararas› bir
flirket olmas›, çal›flan›na önem
vermesi, kurumsallaflmas›, yenili¤e aç›k olmas› ve profesyonel olmas› yer al›yor. Sonuca
bak›ld›¤›nda, Koç Holding,
tüm bu kriterleri yerine getiren
ve çal›flanlar›n gönlünde yatan
en ideal flirket olarak yabanc›
rakiplerinin de aras›ndan s›yr›larak liderli¤ini kan›tl›yor.
Ekonomist dergisi, insan kaynaklar›na verdi¤i önemden
kaynaklanan yat›r›mlar›yla çal›flanlar›n›n sonsuz ba¤l›l›¤›n›
kazanan Koç Toplulu¤u’nun
elinde bulundurdu¤u bu gücün, ifl sonuçlar›na kârl›l›k ve
büyüme olarak yans›d›¤›n› belirtiyor.
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Her fiey Çal›flan›n
Sürekli Geliflimi ‹çin
Ocak ay›ndan bu yana Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü görevini yürüten
Neslihan Tözge, ‹K’n›n bir flirket için hayati önem tafl›d›¤›n› söyledi ve ekledi:
“En ideal flirketin ölçüsü nedir? sorusunun cevab›n› ‘fiirketim bana ne kat›yor?’
sorusunun yan›t›nda aramak gerekir.”
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Kariyerime üniversite bitiminde 1976 y›l›nda Unilever’de yönetici aday› olarak bafllad›m. 13 y›l Türkiye, 14 y›l ‹ngiltere ve Hollanda’da olmak üzere toplam 27 y›l Unilever’de çal›flt›m. Bir çok
global ve bölgesel projelerde yer ald›m. Yurtd›fl›ndaki görevlerim s›ras›nda Uzak Do¤u, Avustralya, Afrika, Ortado¤u ve Avrupa bölgelerinden sorumlu olarak de¤iflik insan kaynaklar› görevlerinde bulundum. En son olarak da Hollanda’da Endüstriyel
Deterjan ve Hijyen bölümünde Avrupa, Ortado¤u ve Afrika bölgesinden sorumlu ‹K Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini sürdürdüm.
Ocak 2004 sonundan beri de Koç Holding’de ‹nsan Kaynaklar›
Direktörlü¤ü görevini yürütmekteyim.

insan kaynaklar›

B
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Koç Toplulu¤u gibi büyük kurulufllarda insan kaynaklar› faaliyetlerinin öneminden bahseder misiniz?
Kurumun küçük veya büyük olmas› bir fark do¤urmaz. fiirketlerin hedeflerine ulaflmas›ndaki en önemli kayna¤› olan insandan
bahsediyoruz. Vehbi Koç bu vizyonu “En önemli sermayemiz
insan kayna¤›m›zd›r” diyerek çok aç›k ve net bir flekilde ortaya
koymufl ve flöyle aç›klam›flt›r: “Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi
çal›flanlar›m›z›n kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu¤umuza çekmek ve istihdam etmek, insan›m›z›n yeteneklerinden, gücünden ve yarat›c›l›¤›ndan faydalanmak; verimliliklerini art›rmak, geliflmelerine imkan tan›mak ve iflbirli¤i ve dayan›flman›n yeflerdi¤i bir çal›flma ortam› yaratmak
Koç Toplulu¤u’nun kuflaklar boyu devaml›l›¤›n› sa¤Koç Holding ‹nsan de rol ve sorumluluklar›n do¤ru ve aç›k tarif edilmelamak için seçti¤imiz bir yoldur”. Ancak küçük kuruKaynaklar› Direktörü si ve de bütün bunlar›n gerçeklefltirilmesi için uygun
lufllarda kifliler ile teke tek, devaml› bir arada oldu¤uNeslihan Tözge: flirket kültürü yaratmakt›r. Pozisyonlara do¤ru kiflile“‹nsan en karmafl›k rin atanmas›, bu kiflilerin gerek yapt›klar› ifl ile ilgili
nuz için daha az sisteme ihtiyaç duyulur. Bizim gibi
varl›k. Her kiflinin gerekse ileriye dönük yapabilecekleri ifller için do¤büyük kurulufllarda insan kayna¤›n›n en etkin flekilde gerek flirket aç›s›ndan gerekse kiflilerin beklentile- ihtiyaç ve beklentileri ru e¤itim ve geliflim modellerinin ortaya konulmas›,
çok farkl›. organizasyonlar›n ileriye dönük ihtiyaçlar›n›n nas›l
rinin daha iyi anlafl›labilmesi aç›s›ndan yukar›dakileri
ortaya ç›karabilecek sistemlere gidilmesi zorunlulu¤u do¤uyor.
karfl›lanabilece¤i konusunda planlar yapmak ve tabii ki bunun
neticesinde kiflilerin adil ödüllendirilmesini temin etmek, ‹K deKoç Toplulu¤u’nun ‹K anlay›fl›ndan bahseder misiniz?
partman›n›n görevleri aras›nda say›labilir.
‹K departman›n›n görevini, flirketlerin gerek bugün gerekse ileriye dönük olarak organizasyon ve çal›flan verimlili¤ini art›rma
Özet olarak;
olarak görüyorum. Bu ne demek? Öncelikle flirketlerin amaçlar›• Do¤ru yap›land›rma, rol ve sorumluluklarda aç›kl›¤›n temini,
n› gerçeklefltirmeye yönelik gerek iletiflim, gerek hedef gerçek• Do¤ru kültürün yarat›lmas›,
lefltirme, gerekse h›zl› ve do¤ru karar alma için ifl modelleri do¤• Kuvvetli ve flirketi ileriye götürecek liderleri Koç Toplulu¤u
rultusunda do¤ru yap›land›r›lmalar›, bu yap›land›rma neticesinbünyesine alma, mevcutlar›n geliflimini sa¤lama,

Kendi alan›n›zda dünyadaki geliflmeleri nas›l takip ediyorsunuz?
Bugüne kadar geliflmeleri takip etti¤im
birkaç yöntem var idi :
• Global projelerde çal›flmak,
• Di¤er flirketler ile bilgi al›flverifli,
• Benchmark gezileri,
• Yuvarlak masa toplant›lar›,
• fiirketin geliflmeyi istedi¤i alanda ‹K
olarak nelerin yap›labilece¤i hakk›nda
araflt›rma yapmak. Örne¤in “yeni mamul
gelifliminde ‹K olarak ne yap›labilir?”
Koç Grubu olarak IOE’nin (Uluslararas›
‹flveren Organizasyonu) Enterprise Advisory Group isimli yönlendirici komitesine
Türkiye’yi temsilen seçildik ve bu temsil
görevini ben üstlendim. Bu organizasyon, Avrupa kökenli çok uluslu flirketlerin üst kademe ‹K yöneticilerinden oluflmakta. Ayr›ca ‹talya’n›n en prestijli okullar›ndan biri say›lan Bocconi School of
Management-HR Master Programe’›n Advisory Board’unday›m. Bu Avrupa’n›n 15
büyük çok uluslu ‹K Baflkan/Direktörlerinin yer ald›¤› bir grup. Bu tür ortamlar,
gerek geliflmeleri takip etme, gerekse o
geliflmelere yön verme aç›s›ndan çok
önemlidir.

‹K alan›nda önümüzdeki dönemde nas›l
farkl›l›klar hayata geçirilecek?
Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›zda kurumsallaflman›n sonucu olarak biraz önce
bahsetti¤im hususlar›n devreye sokulmas› için gerekli araçlar›n temini ve devreye
sokulmas› diyebilirim. Türkiye’de zaman
zaman ‹nsan Kaynaklar› yöneticilerinin
yapt›klar› ve yapmalar› gerekenler kar›flt›r›l›yor. Sanki kiflilerin yönetimi ‹nsan
Kaynaklar› Departman›n›n göreviymifl gibi görünüyor. Zaman içerisinde bunun
afl›laca¤›n› ümit ediyorum. Sorun bu konuda yeterli tecrübede ‹K yöneticilerinin
k›s›tl› olmas›nda.
Ben ‹K departman›n› Pazarlama departman›na benzetirim. ‹kisinin de hedef kitlesi insan. Bir pazarlamac›n›n müflterinin
beklentisi do¤rultusunda ürün yaratmas›
için onu ne kadar iyi tan›mas› gerekiyorsa, bir ‹K uzman›n›n da elemanlar›m›z›n
tam kapasitelerinden faydalanmak, onlar›n gururla çal›flt›¤› bir ortam yaratmak
için onlar› o kadar iyi tan›mas› gerekir.
Farkl›l›klar› bu alanda bekliyorum.
Günümüzde ‹K alan›nda çok önemli çal›flmalar oluyor. Bu çal›flmalar ifl hayat›na nas›l yön veriyor?
‹nsan en karmafl›k varl›k. Her kiflinin ihtiyaç ve beklentileri çok farkl›. Bunun d›fl›nda bir de jenerasyon farkl›l›klar›n› ve
çal›flanlar›n profillerini dikkate ald›¤›m›z
da ifl daha da karmafl›k hale geliyor.

Örne¤in bundan 20-30 y›l önce ifl hayat›ndaki üst kademe kad›n say›s› çok az
oldu¤undan kad›nlar›m›z›n erkeklerin
dünyas›nda tutunabilmesi için üstlendikleri tav›r ve davran›fllar ve erkek yöneticilerin onlarla çal›flmas› çok farkl› idi. Bugün ifl hayat›ndaki kad›n erkek oran›ndaki de¤ifliklik, art›k iki farkl› cinsiyeti birbirlerini daha iyi anlamaya ve farkl› davranmaya zorluyor. Yine 20-30 y›l önce
a¤›rl›kl› yurt içindeki Türklerle çal›flan ve
daha hiyerarflik olan toplumumuz bugün
farkl› kültürlerle çal›fl›p onlar›n dilini anlamak ve daha fazla yetki/sorumluluklar›
paylaflmak durumunda. ‹K bu farkl›l›klar› dikkate alarak organizasyona en uygun
kültürün oluflmas›na katk›da bulunmaktad›r.
Koç Toplulu¤u’ndaki ‹K çal›flmalar›n› di¤er
kurulufllardan farkl› k›lan özellikler nedir?
K›sa bir sürede büyük bir ad›m at›p bir
çok arac› yerine koymufluz. Tabii ki her
yenili¤in getirdi¤i sanc›lar› da bununla
beraber yaflam›fl›z ve yaflamaktay›z. Ancak bütün bunlar kurumsallaflmam›z›n
birer göstergesi ve bizi di¤er Türk kurulufllar›n›n nezdinde çok daha fazla profesyonel yap›yor.
Ekonomist dergisinin yapt›¤› araflt›rmada
Koç Holding “Çal›flanlar için en ideal flirket” seçildi. Bu sonucu nas›l de¤erlendiriyorsunuz ?
Büyük memnuniyet duydu¤umu belirtmek isterim. Ancak ayn› zamanda ürkütüyor. Siz de biliyorsunuz ki; bu tür araflt›rmalar belirli s›kl›klar ile yap›l›yor. Bu
nedenle geldi¤iniz yeri korumak; oraya
gelmek kadar, belki de daha zordur.

insan kaynaklar›

• fiirket hedeflerini gerçeklefltirmede yön
birli¤i sa¤lama,
• Koç Toplulu¤u ruhu yaratma,
• Do¤ru kiflilerin do¤ru ifllerde istihdam
edilmesi,
• Do¤ru ve adil ödüllendirme,
• Gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin
geliflimine katk›da bulunmak.
• Bunun gerçeklefltirilebilmesi için gerekli entegre edilmifl en do¤ru araçlar›
yaratma ve uygulamaya koyma.
Bunlar tabii ki a¤›rl›kl› olarak flirket amac›na ulaflma ile ilgilidir. Bunun bir de çal›flan taraf› var. Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n beklentilerini de kan›mca flöyle
özetleyebiliriz;
• Performans ile ilgili geri bildirim,
• Katk›s›n›n nereyi nas›l etkiledi¤ini görebilmesi,
• Kendisine olan güveninin / motivasyonunun daha da artmas›,
• Kariyeri ile ilgili beklentilerinin neler
olabilece¤ini görmesi ve kariyerini etkileyebilme imkan›n›n olmas›, kiflisel gelifliminin temin edilebilmesi,
• Kiflisel ve/veya grup baflar›s›n›n ödüllendirilmesi.

Araflt›rmada Koç Holding, global firmalar›n
da önünde yer ald›. Bu sonuçlarda ‹K uygulamalar›n›n etkinli¤i nedir ?
En ideal flirket seçiminde kullan›lan kriterlere bakt›¤›n›zda bunu anlamak daha
kolay. “En ideal flirketin ölçüsü nedir?”
sorusunun cevab›n› “fiirketim bana ne
kat›yor?” sorusunun yan›t›nda aramak gerekir. Baflar›s›z, devaml› zarar eden, flirket
içi iliflkilerin kötü oldu¤u, müflterilerin
devaml› memnuniyetsizli¤ini belirtti¤i,
mal ald›¤›n›z flirketin devaml› flikayetçi
oldu¤u bir yerde kim çal›flmak ister? Ben
bütün bunlarda ‹nsan Kaynaklar›n›n
önemli rol ald›¤› görüflündeyim.
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“Merkezi Türkiye’de Olan

Bir Avrupa fiirketi”

birlikte baflarmak

Petrol sektöründe y›llarca yöneticilik yapan ve y›llarca yönetti¤i bayilerin flimdi
bir parças› olmay› seçen OPET’in Kartal Bayii Bekir S›tk› Tuncer ile akaryak›t
sektörü, OPET’i, OPET’in yeni at›l›mlar› ve bayili¤i konufltuk
Sizi tan›yarak bafllayabilir miyiz?
Ben yaklafl›k 30 y›ld›r petrol sektörünün içindeyim. Kariyerimin 23-24 y›l›nda, uluslararas› bir da¤›t›m flirketinin çeflitli yönetim kadrolar›nda, akaryak›t sektöründe hizmet verdim ve
1999 y›l›nda emekli oldum. Emeklili¤imden sonra petrol sektöründe bulunan baz› da¤›t›m firmalar›n›n düzenledi¤i organizasyonlar içinde yer ald›m. ‹stasyonumuzu 2003 y›l›n›n Mart ay›ndan itibaren devrald›k. Eski kapasitesi 26 bin ton civar›ndayd›,
flu anda 40 binler seviyesinde. Bir aile flirketiyiz, iki o¤lum ve
ben yönetimi üstlendik ama eflim Ülker Tuncer de bize oldukça büyük destek veriyor. Büyük o¤lum Onur Tuncer istasyonun yönetimini üstlenmifl durumda; ben tamamen tepeden finansman ifllerinin denetimi ile meflgulüm; küçük o¤lum
Can Tuncer ise deyim yerindeyse iflin geriye kalan k›sm›n› yürütüyor.

S

Y›llarca petrol sektörünün çeflitli yönetim kademelerinde çal›flt›n›z ve flimdi kendi istasyonunuzu iflletiyorsunuz. Karfl›laflt›rma yaparsan›z hangisi daha zor?
Y›llarca yönetti¤im bayi kadrosunun flimdi bir parças› oldum.
Mutlaka her ikisinin de zor ve güzel taraflar› var. Seçim yapmam gerekirse, bayilik gerçekten biraz daha zor. Sorumlulu¤u
ve yetkileri paylaflam›yorsunuz, tüm yük sizin üzerinizde. Karar noktas› tamamen siz oldu¤unuz için bir sorumluluk paylafl›m› söz konusu olam›yor.
Ben bayi olma karar› verdi¤im için oldukça mutluyum; çünkü y›llar boOPET Kartal Bayii
yunca çal›flarak elde etti¤im birikiBekir S›tk› Tuncer,
mi de¤erlendirecek bir istasyon
Koç Holding ile
sahibiyim.
OPET’in son
dönemde çok büyük
baflar›lar elde eden
OPET’i bayilikten önceki çal›flma
ortakl›¤›n›
hayat›n›zda tan›yor muydunuz?
de¤erlendirdi.
OPET benim için hiç yabanc› de¤il;
çünkü OPET’in kuruldu¤u 1992 y›l›ndan bugüne kadar geçirdi¤i evreleri çok
yak›ndan takip eden bir kifliyim. Geçti¤imiz 10
y›l içinde OPET ola¤anüstü bir h›zla yükselifl kaydetti. Bu baflar›daki en büyük unsur OPET’in kurucular›n›n bayilik deneyimlerinin olmas›d›r. Örne¤in bir futbol tak›m›n›n bafl›na geti-
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rilen teknik direktörün kariyerinde futbol oyunculu¤u varsa daha baflar›l› olaca¤› kanaatindeyim. ‹kinci etken ise OPET’in çok
iyi ve profesyonel bir kadro ile yönetilmesidir. OPET’in yöneticilerinden Fikret Öztürk’ü ismen zikretmek isterim; çünkü
benim de temel felsefem olan “bir ifli ya dört dörtlük yapars›n
ya da hiç yapmazs›n” felsefesini yap›lan her iflte görmekteyiz.
Reklam ve tan›t›m kampanyalar› bu felsefenin en büyük örnekleridir. Tarkan gibi Türkiye’nin en büyük isimleriyle çal›fl›ld›.
Dolay›s›yla yap›lan ifller ve elde edilen sonuçlar bahsetti¤im
faktörlerden oluflmaktad›r.

Kartal semtinde çok fazla akaryak›t istasyonu mevcut. Rekabet ortam› çok çekiflmeli; sizin istasyonunuzu farkl›laflt›ran etkenler nelerdir?
Kartal OPET ‹stasyonu çevrede bulunan
di¤er 12 adet istasyondan daha fazla tercih ediliyor. Nedenlerini ise birkaç maddede de¤erlendirmek isterim. Öncelikle
lokasyon olarak stratejik diye tabir etti¤imiz bir merkezde bulunuyor ve bu
durum tercihleri olumlu etkiliyor.
Kartal OPET ‹stasyonu verdi¤i hizmet
kalitesi ile de bu baflar›y› hak ediyor. Bir
arac›n yak›t ihtiyac›n›n yan› s›ra di¤er

Kartal OPET ‹stasyonu çevrede bulunan di¤er 12 adet
istasyondan daha fazla tercih ediliyor. Tüketici arac›n›
buraya getiriyor, anahtar›n› teslim ediyor, yak›t ihtiyac›
karfl›lan›rken güven içinde çay›n› veya kahvesini
yudumluyor ve yoluna devam ediyor. Bu tercihi
sa¤layan en büyük etken “güven”dir
yan ihtiyaçlar›n›n da karfl›lanmas› sizin
fark›n›z› ortaya koyan faktörlerdendir.
Tüketici arac›n› buraya getiriyor, anahtar›n› teslim ediyor, yak›t ihtiyac› karfl›lan›rken güven içinde çay›n› veya kahvesini yudumluyor ve yoluna devam ediyor. Bu tercihi sa¤layan en büyük etken
“güven”dir.
OPET’in son y›llarda ciddi at›l›mlar› var.
At›l›mlar›n bir halkas›n› da OPET’in hizmet
alan›n› yurtd›fl›na tafl›mas›, Bulgaristan ve
Romanya gibi ülkelerde OPET istasyonlar›n›n aç›lmas› oluflturuyor. Uluslararas› firmalar›n oldukça etkili oldu¤u Avrupa pazar›nda bir Türk firmas› iddial› olabilir mi?
Say›n Fikret Bey’in bir konuflmas›nda
flahit oldu¤um güzel bir tan›mlama ile
cevaplamak isterim; “Merkezi Türkiye’de olan bir Avrupa flirketi”. OPET
için yapt›¤› bu tan›mlama çok hofluma
gitti. Uluslararas› petrol sektöründe Türkiye her zaman iyi bir pazar olarak de¤erlendirildi ve yurtd›fl›na aç›lmay› gerçeklefltiren ilk firma OPET oldu.
Baflar›l› olmamas› için hiçbir sebep göremiyorum; hizmet kalitesi, isminin verdi¤i güven ve profesyonel kadrosuyla

daha ileri ad›mlar ataca¤›n› biliyorum.
Geçmifl y›llarda yurtd›fl›nda bayi denetlemesi görevlerinde bulundum ve
OPET’in standartlar›n› yakalayan bir bayi görmedim. Türkiye’de siz bir firma
olarak yüksek standartlarda hizmet veriyorsan›z ve k›sa bir sürede güven sa¤l›yorsan›z, iddial› olmaman›z için hiçbir
sebep yok.

birlikte baflarmak

Koç Holding ile yap›lan ortakl›k neleri de¤ifltirdi OPET’te?
OPET’in gücüne güç katt›, yani bir sinerji ortaya ç›kard›. ‹ki bak›fl aç›s›yla bu konuyu de¤erlendirmek istiyorum; tüketici
ve bayi gözüyle. Önce bayi aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, tüm bayiler Koç ile birlikte kendilerini daha güçlü hissetmeye
bafllad›; Koç’un amblemini gördü¤ünüzde size büyük bir güven hissi veriyor.
Tüketici aç›s›ndan bakt›¤›mda son zamanlarda yap›lan reklam ve tan›t›m çal›flmalar› ile OPET ismi tüketici taraf›ndan çok iyi bilinmeye baflland›. Sektöre
yeni giren bir firma olarak tüketiciyi eski al›flkanl›klar›ndan vazgeçirmek ve sizi tercih etmesini sa¤lamak için öncelikle iyi bir hizmet verilmesi ve güven duyulmas› gerekli. Koç ve OPET ortakl›¤›
bu güveni inan›lmaz sa¤lad›. Profesyonel kadronun baflar›l› reklam çal›flmas›yla ismi tan›nd›. Tüketici art›k OPET’i daha fazla tercih etmeye bafllad›.

Tarkan’›n dahil oldu¤u reklam ve tan›t›m
kampanyalar› sat›fllar›n›z› olumlu yönde
etkiledi mi?
Bir büyük firma olarak birlikte çal›flt›¤›n›z isimler de sizin kulvar›n›zda olmal›
diye düflünüyorum. Tarkan ile yap›lan
çal›flmalar bu fikri yans›tmaktad›r. Tarkan dünya çap›nda bir sanatç› ve
OPET’e de çok yak›flt›¤›n› görüyorum.
Belki rakamlarla ifade edemem ama sat›fllar›m›z›n gözle görülür bir flekilde artt›¤›n› söyleyebilirim. Örne¤in, benzin ihtiyac›n› gidermeye gelen müflteri “Tarkan’›n benzininden alabilir miyim?” diyor. Son olarak, inan›yorum ki önümüzdeki befl y›l içinde OPET çok iyi bir konuma gelecek ve 10 y›l içinde ise Türkiye’nin lider firmas› olacakt›r.
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10.Y›lda
Büyük Gurur

Koç Üniversitesi 10. Mezuniyet Töreni 26 Haziran’da Rumelifeneri Kampüsü’nde
yap›ld›. Törende fiirin ‹badi, Amartya Sen ve Peter Sutherland’e fieref Doktoras› verildi
Bu y›l 10. e¤itim y›l›n› kutlayan Koç Üniversitesi’nin 2004 mezunlar›, 26 Haziran
günü Rumelifeneri Kampüsü’nde yap›lan Mezuniyet Töreni’nde diplomalar›n›
ald›lar. Bugüne kadar yaklafl›k 2 bin ö¤rencinin mezun oldu¤u Koç Üniversitesi’nden, bu sene 378 ö¤renci lisans ve lisans üstü diplomas›n› ald›.
Törende bir konuflma yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar,
“Rahmetli Vehbi Koç’tan kendim duymad›m. Ama ona atfen flöyle bir ifadesini dinlemifltim: ‘Dünyadan nice zenginler geldi geçti, pek ço¤unun ad›
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unutuldu gitti. Ama Harvard ad›nda
mütevaz› bir tüccar›n ad› dörtyüz senedir yafl›yor ve kurdu¤u kurum dünyay›
ayd›nlat›yor’ demifl. Bu eser sadece Türkiyemiz’e de¤il, insanl›k ailesine yap›lan en büyük hediyelerden birisi” dedi.
Konuflmas›nda en büyük amaçlar›n›n
Koç Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi haline getirmek oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Aflkar flöyle konufltu: “Dünya
Üniversitesini tan›mlayabilecek bir tarif
yoktur ama bu s›n›fta olan kurumlar›n
baz› ortak noktalar› vard›r. Bizim verdi¤imiz e¤itimimiz ve gerçeklefltirdi¤imiz

araflt›rmalar›m›z, dünyadaki bu standartlara çok yaklaflt›¤›m›z› göstermektedir. Mezunlar›m›z ifl hayat›nda, ileri e¤itim görmek için gittikleri dünyan›n en
üst düzey kurumlar›nda takdirle ilgi
görmekte ve baflar›l› olmaktad›r. Koç
Üniversitesi, baz› kategorilerde dünya
ve Avrupa s›ralamalar›na girmeye bafllam›flt›r. Örnek olarak, Frankfurter Allgemeine Gazetesi, Koç Üniversitesi’ni
dünyada son on y›lda kurulan ve seçkin
bir üniversitede olmas› gereken niteliklere sahip olan iki üniversiteden biri
olarak de¤erlendirmektedir”.

Üç Önemli Konuk

fiirin ‹badi
‹ranl› avukat ve insan haklar› savunucusu fiirin ‹badi, ‹ran’daki ilk
kad›n hakimlerden biri olan ‹badi,
1975-1979 tarihleri aras›nda
Tahran fiehir Mahkemesi’nin
Baflkanl›¤›’n› yapm›flt›r.
fiirin ‹badi, demokrasi, kanunlar
önünde eflitlik, dinde özgürlük gibi konularla ahenk içinde olan dinin yorumlanmas›n› savunmaktad›r. fiirin ‹badi’ye 2003 y›l›nda
yapt›¤› çal›flmalar›ndan dolay› Nobel Bar›fl Ödülü verilmifltir.

fiirin ‹badi (soldan üçüncü) fieref Diplomas›’n› Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç
(en sa¤da) ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Attila Aflkar’dan (en solda) ald›.

fiirin ‹badi’den sonra kürsüye gelen “Ekonomi Dünyas›n›n Vicdan›” Amartya Sen
de ekonomik geliflmeler ve hoflgörü üzerine bir konuflma yapt›. “Ortado¤u tarihi
ve Müslüman halk›n tarihi de birçok kamusal tart›flmay› ve diyaloglar arac›l›¤›yla
politik kat›l›m› içeriyor. Kahire, Ba¤dat ve
‹stanbul çevresinde kurulan veya ‹ran,
Hindistan’da oluflturulan Müslüman krall›klarda, bu kamusal tart›flmalar›n birçok
flampiyonu vard›. Düflünce farkl›l›klar›na
tan›nan hoflgörü, ço¤u zaman Avrupa’y›
geride b›rakabilecek düzeydeydi” diyen
Sen, konuflmas›n› flu sözlerle tamamlad›:
“Bu dakikalar, global fikirlerin zenginli¤i-

Amartya Sen

3 Kas›m 1933’te Bengal’de do¤an Amartya Sen, daha bir çocukken yaflad›¤› bölgelerdeki açl›k kurbanlar›yla olan yak›n iliflkileri nedeniyle hayat› boyunca gelifltirdi¤i
ekonomik analizleri ile açl›k ve fakirlikle savaflt›. Sen, politikalarda
etkisi olan nadir entellektüellerden
biri olarak kabul ediliyor. Sen’e,
1998’de gelifltirdi¤i “Sosyal Seçim
Teorisi” ile ekonomi dal›nda Nobel
Ödülü verilmifltir. Sen, halen Harvard’da akademik hayat›na devam
etmektedir.

ni hat›rlamak ve farkl› kültürlerin s›n›rlar›
içerisinde prati¤e dökmek için iyi bir zamand›r. Eminim ki sizlerin, yeni mezunlar›n, bu içinde yaflad›¤›m›z globalleflen
dünyaya ve bizi birbirimize ba¤layan ortak kavramlara ve çok tarafl› anlaflmalara
katk›lar›n›z çok daha büyük olacakt›r”.
Daha sonra kürsüye bütün dünyada “küreselleflmenin mimar›” olarak tan›nan Peter Sutherland geldi. Sutherland küreselleflme üzerine yapt›¤› konuflmas›nda
dünya ekonomisindeki durumdan bahsetti ve yüzy›l›n bafl›ndan bu yana küreselleflmeye zemin haz›rlayan geliflmelerle
ilgili bilgi verdi.

i l e t i fl i m

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçeklefltirilen 10. Mezuniyet Töreni’nde, kendi konular›nda dünyaca tan›nan üç önemli isme fieref Doktoru unvan› verildi. Bu üç kifli; yoksulluk ve eflitsizlik üzerine yapt›¤› araflt›rmalar›ndan
dolay› 1998 Nobel Ekonomi Ödülü verilmifl olan Amartya Sen, kad›n ve insan
haklar› için verdi¤i mücadeleden dolay›
2003 Nobel Bar›fl Ödülü verilmifl olan fiirin ‹badi ve dünyada küreselleflmenin
mimar› olarak tan›nan ve Dünya Ticaret
Örgütü’nün (WTO) kurucusu Peter Sutherland oldu. ‹badi, Sen ve Sutherland,
törende birer konuflma yaparken özellikle ‹ran’›n ilk kad›n hakimlerinden olan
‹badi’nin konuflmas› büyük ilgi çekti.
Hem müslüman olup, hem de insan
haklar› ve demokrasi ilkelerine sayg›
gösterilebilece¤ini, bunun uygulanmas›n›n gerekli oldu¤unu dile getiren ‹badi,
“Müslümanlara, cennet anahtarlar›n›n ‹slam› yönetenlerin elinde olmad›¤› bilinci
verilmelidir. Ancak bu flekilde terörizme
de¤il, ‹slami hareketlere tan›k olabiliriz.
Gerçekte uygarl›klar ve çeflitli dinler aras›nda ortak bir çok yön vard›r. Ayr›ld›¤›m›z yönleri de¤il, ortak yönlerimizi konuflal›m. Savaflmaya çal›flmayal›m. Bu
u¤ursuz fenomenden hiç kimse k›vançl›
ç›kmayacakt›r” dedi.

Peter Sutherland
Peter Sutherland, 1993 y›l›n›n
Haziran ay›nda, Dünya Bankas› ve
IMF taraf›ndan 2. Dünya Savafl›
sonunda uluslararas› ticaret anlaflmalar›n›n yap›ld›¤› bir forum
olarak kurulan GATT (General Agreement of Tariff and Trade) kuruluflunun bafl›na getirilmifltir. Burada büyük bir baflar› sa¤layan Sutherland, de¤iflik ülkelerin birbirleriyle yapt›klar› ticarette ç›kacak
problemlerle ilgilenmek üzere kurulan Dünya Ticaret Organizasyonu’nun (WTO) ilk baflkan› olarak
atand› ve buradaki çal›flmalar› nedeniyle küreselleflmenin mimar›
olarak kabul edilmektedir.
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Hayal Gücü

S›n›r Tan›maz
i l e t i fl i m

Beko Çamafl›r Makinesi farkl› bir bak›fl aç›s›yla yap›lan “Havuz” reklam›yla ödüle
doymuyor. Reklam bir Büyük Ödül, iki Kristal Elma ve bir Baflar› Belgesi ile
özgünlü¤ünü baflar›ya döktü. Havuz reklam›n›n reklam yazar› Erdinç Mutlu ve Stratejik
Planlamac›s› Toygun Y›lmazer ile reklam üzerine ve baflar›l› marka üzerine konufltuk
Beko TBWA/‹stanbul iliflkisi Mart 2000 y›l›nda “Hayal gücü s›n›r tan›maz” konsepti ile bafllad›. 2002 y›l›nda Beko kendi
markas›yla 65 ülkeye aç›ld› ve tan›nd›.
Bu süreci bize tan›t›r m›s›n›z?
Erdinç Mutlu: 2000 y›l›nda haz›rlad›¤›m›z imaj filmleri ve onlar› takip eden
ürün filmlerinde “hayal gücü s›n›r tan›maz” konseptinden yola ç›km›flt›k.
2002 y›l›nda haz›rlanan “Havaalan›”
imaj filmiyle Beko’nun dünyan›n 65 ülkesine ulaflt›¤›n› anlatt›k ve takip eden
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ürün filmlerinde, ürün özellikleri üzerine giderek, bir dünya markas› çat›s› alt›nda çal›flmalar haz›rlad›k. Beko Elektronik Çamafl›r Makinesi ile ilgili çal›flmam›z da yine bir dünya markas›n›n
sahiplenece¤i bir ürün özelli¤i üzerineydi: “Ak›ll› Y›kama Sistemi”. Bir baflka deyiflle ne kadar çamafl›r, o kadar
su, o kadar elektrik.
Toygun Y›lmazer: Biz bu süreç içerisinde, Beko’nun stratejik planlamas›nda,
Beko’nun yurt d›fl›ndaki kendi kategorisinde yer alan trendlerini ve Türkiye’deki rakiplerinin kendilerini nas›l
konumland›rd›klar›n› inceledik, incelemeye devam ediyoruz, genel duruflunu
flekillendiriyoruz. Günlük olarak da bir
“brief” geldi¤inde Beko Çamafl›r Maki-

Beko reklam›n› yaratan
ekip: (soldan sa¤a)
Toygun Y›lmazer
(stratejik planlama),
Erdinç Mutlu
(reklam yazar›) ve
Mustafa Baripo¤lu
(art direktör).

nesi “Havuz” reklam›nda oldu¤u gibi,
“tüketici neler düflünüyor”; bu bilgileri
al›yoruz. Hangi yönde iletiflim yap›lmas› gerekti¤ine karar veriyoruz.
Beko sektöründe nerede duruyor?
Toygun Y›lmazer: Beko’nun Türkiye’de
çok net bir konumland›rmas› var, daha
teknolojik bir alan› sahiplendi. Bafltan
beri buna inand›k. ‹lk baflta bir dünya
markas› olarak kendini tan›tm›flt›, ismini duyurdu ve marka bilinirli¤inin en
yüksek oldu¤u zamand›. “Bir dünya
markas›y›m ben” dedi. Bizim de neden
bir dünya markas› oldu¤unu anlatmam›z gerekiyordu. “Hayal gücü s›n›r tan›maz” konseptiyle “biz hayal gücüne
inan›yoruz, sürekli geliflime ve teknolojiye inan›yoruz” diyerek nerede durdu¤umuzu söylemifl olduk. Pazarlama
Grubu ve biz bahsetti¤im konseptten
ayr›lmadan çal›flmalara baflar›l› bir flekilde devam ediyoruz. Reklamlar›n genel olarak çizgisi ayn› ama reklamlar
art›k içerisinde daha fazla insan ö¤esi
bulunduruyor. Önceden uzay konseptine yak›n duruyorduk, devam eden
dönemde ise filmler daha çok bizim
dünyam›zdan. Belli dönemlerde genel
strateji korunarak de¤ifliklikler oluyor.
Beko’yu siz bir marka olarak nas›l görüyorsunuz?
Erdinç Mutlu: Modern, teknolojik. Ayr›ca, ak›ll›, pratik ve keyifli bir hayat süren insanlar›n markas›.
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Reklam filmine haz›rlan›rken ürün hakk›nda hangi bilgilere ihtiyac›n›z oluyor?
Erdinç Mutlu: Genellikle süreç flöyle iflliyor. Bir ürünün spesifik bir özelli¤i
üzerine bir çal›flma haz›rlamak için
“brief” al›yoruz. Bu rakiplerde olmayan
bir özellik olursa daha heyecan verici
ve farkl›laflmaya daha elveriflli bir durum yarat›yor. Yarat›c› grup olarak çal›fl›yoruz ve sonuçta ortaya filmler ç›k›-

yor. Beko Elektronik Çamafl›r Makinesi
için çal›fl›rken de ayn› süreci yaflad›k
tabii.
Beko markas›n› “baflar›l› bir marka” olarak tan›yoruz. Özellikle reklam filmleri
ürünün özünü k›sa ve net olarak ifade
ediyor. Reklam›n baflar›l› olmas› size göre hangi kriterlerde?
Erdinç Mutlu: Baflar›y› baflkalar› de¤erlendiriyor. Biz sadece marka ve kendi
yapt›¤›m›z iflin eti¤i ad›na do¤ru ve özgün iflleri haz›rlamaya çal›fl›yoruz. Kreatif anlamda bakarsan›z, baflar› reklam›n ne kadar farkl› durdu¤uyla, ne kadar ak›ll›ca çözülmüfl oldu¤uyla ve en
önemlisi markay› ya da ürünü nereye
götürüyor oldu¤uyla ilgili...
Toygun Y›lmazer: Senaryo aflamas›nda
reklam filmlerini “fokus grup” dedi¤imiz hedef kitleyi temsil eden bir gruba
anlat›yoruz. Daha sonra reklamdan ne

anlad›¤›na, mesaj›n ne oldu¤una dair bir
tak›m sorularla reklam çekilmeden fikir
al›nm›fl oluyor. Havuz reklam› bu araflt›rmalarda çok iyi tepkiler alm›flt›. Biz de
tasarlad›¤›m›z flekilde çektik. Baflar› kriterinde önemli bir ölçü say›labilir.

i l e t i fl i m

Beko Çamafl›r Makinesi/Havuz reklam filmi TV dal›nda Kristal Elma Büyük Ödül’ü
ald›, kampanya kategorisinde “baflar›
belgesi”, TV reklam› ve bas›n olmak üzere 2 tane de Kristal Elma ald›. Kristal Elma sürecini anlat›r m›s›n›z?
Toygun Y›lmazer: Çal›flmalar›m›z gönderiliyor ve yap›lan de¤erlendirmeyle bir
yar› finalist listesi haz›rlan›yor. Oylama
yap›larak “özgünlük” kriterine ve reklamda verilen mesaj›n netli¤ine uygun
olarak en baflar›l› reklamlar seçiliyor.
Havuz reklam› baflar›l› oldu çünkü mesaj› çok netti ve biz de bunu özgünlük
içinde iyi ifade ettik. Reklam›n yarat›c›l›¤›n› ölçen bir yar›flma diyebiliriz. Havuz reklam› özgünlü¤ü ile bahsi geçen
ödülleri ald›. Pazarlamadan al›nan bilgiler do¤rultusunda tüketici üzerinde
de çok iyi bir etki b›rakt›¤› saptanm›fl.
Böylelikle iki taraftan da olumlu karfl›land›¤›n› söyleyebiliriz.

Bir TBWA yöntemi olan “disruption”› bize
biraz tan›t›r m›s›n›z?
Erdinç Mutlu: Bir TBWA felsefesidir.
Farkl› sorular sorma, yeni yollar bulma
yönetimi diyebiliriz. Al›fl›lm›fl›n d›fl›na
ç›kabilme diyebiliriz.
Toygun Y›lmazer: Günlük hayat içinde
al›flageldi¤imiz, herkesin yapt›¤› ve bu
yüzden de kan›ksad›¤›m›z davran›fl biçimleri olufluyor. Biz bu kal›plaflm›fl
davran›fl biçimlerine “konvansiyon” diyoruz. Rekâbet ortam›nda farkl›laflmak
için konvansiyonlar› sorgulamal› ve bu
kal›plar›n d›fl›na ç›kmal›. Beko Çamafl›r
Makinesi’nde yöntemi flöyle uygulad›k.
Konvansiyonel bir çamafl›r makinesi
reklam›nda ev han›m›n› çamafl›r y›kama
sürecinde görürüz; makineyi açmas›,
çamafl›rlar› y›kamas›, ipe asmas›, mutlu
olmas›... Biz havuz metaforunu kullanarak kal›plar›n d›fl›na ç›km›fl oluyoruz.
Çamafl›r makinesinin farkl› ve önemli
bir özelli¤ini havuz kullanarak aç›klam›fl oluyoruz. Bu sayede rakiplerinden
ayr›larak kendine çok net bir alan yaratm›fl oluyor.
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Çekim Enerjisi ile
Marka Yaratmak
Günümüzdeki zorlu rekabet ortam›nda baflar›l› olabilmek farkl›laflmadan
geçiyor. Dünyan›n say›l› marka stratejistlerinen Mark Schulz, marka
yaratman›n kurallar›n› ve farkl›laflma anahtar›n› anlat›yor
Ben reklamlar› çok severim. Pek çok reklam›n müzi¤ini ve sözlerini ezbere bilirim, ama reklam›n› yapt›klar› ürünleri sat›n ald›¤›m enderdir. fiunu asla unutmay›n: Tüketiciler reklamlar›n›za
bay›labilirler ama ürününüzü hiçbir zaman sat›n almayabilirler.
Coca-Cola bu sorunu ilk kez 1970’lerin ortalar›nda o harika “Mean JoeGreene” ve “Dünyaya fiark› Söylemeyi Ö¤retmek ‹sterdim” reklam kampanyalar› s›ras›nda yaflad›. Her iki reklam da
sektör ölçülerine göre inan›lmaz derecede baflar›l›yd›. Hat›rlan-
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ma oranlar› %90’d› ve “en sevdi¤im marka Coca-Cola” diyen tüketicilerin say›s› neredeyse iki kat›na ç›km›flt›. Pazarlama aç›s›ndan büyük baflar›, de¤il mi? Reklam, amac›na ulaflm›flt›; marka
bilinci, hatta marka düflkünlü¤ü yarat›lm›flt›. Ama Coca-Cola sat›fllar› hâlâ oldu¤u yerde say›yordu. fiirketin pazarlama ekibi bunun nas›l olabilece¤ini çok merak ediyordu.
Herhalde flimdiye kadar bu sorunun yan›t›n› vermifl, ürünü satt›racak bir reklam yapman›n yolunu bulmufl ve pazarlama için

ürün markas› yaratma modeli; yani sorunlar› dile getirip çözüm satma yaklafl›m›, ço¤u pazarlamac›n›n markalar›n› konumland›rmaya iliflkin düflüncelerinin temelini oluflturmaktad›r. Giysileriniz mi
kirlendi? Tide temizler. Kendinizi halsiz
mi hissediyorsunuz? Hemen bir Bounty’s
al›n, an›nda canlan›rs›n›z. Bu basit marka
yaratma modeli bugün de hâlâ pek çok
marka yaratma çal›flmas›n›n temelidir:
Ürününüzün en ifle yarar avantaj›n› bulun ve bayrak gibi sallay›n. Hedefinizden
flaflmay›n, çekinmeyin.

Tüketici Gelifliyor

i l e t i fl i m

harcad›¤›m›z her bir Dolar’›n bize geri
dönmesini sa¤lam›fl olmam›z gerekti¤ini
düflüneceksiniz.
Ama biz hâlâ markam›z› bunca kalabal›k
bir pazarda tan›tmak için “ola¤anüstü yarat›c›l›k” u¤runa milyonlarca Dolar ak›t›yoruz. Çok e¤lenceli, ileri teknoloji ürünü, dansç›larla, flark›c›larla, konuflan hayvanlarla dolu reklamlar haz›rl›yoruz.
Ama ürünümüz sat›l›yor mu?
Hem evet, hem hay›r. Ak›lda kal›c› reklamlarda sunulan markalar “hat›rlama”
araflt›rmalar›nda genellikle yüksek puanlar al›yorlar ancak ürün sat›fllar› ile ilgili
reklamlar›n hat›rlanma oranlar› aras›ndaki iliflki giderek zay›fl›yor. Önde gelen
pek çok marka, özellikle de tüketiciler
aras›nda çoktand›r tan›nan isimler için
reklamlara harcad›klar› paralar ile ürün
sat›fllar› aras›ndaki aç›k giderek geniflliyor. Bu, pazarlamada en s›k yap›lan ve
en pahal›ya mal olan hatad›r.
Procter&Gamble’›n ün kazand›rd›¤›

1990’larda pazar›n dinamikleri de¤iflmeye bafllad›. Reklamlar daha önce hiç görülmemifl biçimlere büründü, daha önce
hiç olmad›klar› yerlerde görülür oldu.
Kablolu televizyonun yayg›nlaflmas›, belli radyo programlar›n›n çok sevilmesi,
flirketlerin yar›flmalara, sanat olaylar›na
ve spor olaylar›na sponsor olmalar› ve
“infomercial” ad› verilen haber tarz› reklamlar›n do¤uflu, reklamc›lar için ürünlerinin duyurusunu yapabilecekleri yeni
da¤›t›m olanaklar› yaratt›. Medyadaki
olanaklar artt›kça pek çok küçük flirket
ve yeni ürün de mesajlar›n› tüketiciye
makul bedeller karfl›l›¤›nda iletebilecekleri yollar buldular.
Tüketici gittikçe daha fazla reklam bombard›man› alt›nda kal›rken, reklamlarda
söylenenlere duyduklar› güven de azalmaya bafllad›. Her an, her yerde karfl›s›na ç›kan ola¤anüstü tan›t›mlar, duydu¤u
inan›lmaz vaatler tüketiciyi yordu. Art›k
tüketici her söyledi¤inize inanm›yor, reklamlara kuflkuyla bak›yordu ve y›llard›r
pekala ifle yaram›fl olan ürününüzün yararlar›n› sürekli tekrarlama yaklafl›m› art›k
sa¤›r olmufl kulaklara seslenemiyordu.
Tüketici art›k tatl› sözler, güzel vaatler
duymak de¤il, bir parça huzur istiyordu.
Ama tüketici huzur yerine yeni bir ç›lg›nl›kla, kendisini sersemleten yeni bir darbe ile karfl›laflt›; o da internet idi. Internetin vaatleri o güne kadar kadar duydu¤u her fleyden daha inan›lmaz, daha
ola¤anüstü idi. Internet onun yaflam›n› de¤ifltirecekti; webcam
ve an›nda mesajlar ile aile
iliflkilerine hatta ifline yeni bir biçim kazand›racakt›. Birdenbire herkesin yeni bir ifl kurmak

için çal›flan, teknoloji hisselerine ak›ll›ca
yat›r›mlar yapan ve Internetten kitap ve
giysi siparifli yapan tan›d›klar› oluverdi.
Ama olmad›. fiimdi tüketici öfkeli ve kötümser. Oturdu¤u yerden siparifl edece¤i ürünlerin eskilerden daha iyi olaca¤›na inanm›yor. Tüketiciyi bu durumdan
çekip ç›kartmak için güçlü bir etki gerekiyor. Yaln›zca rakiplerinizle de¤il tüketicinin güvensizli¤i ile de mücadele etmek zorunda oldu¤unuz günümüz pazar›nda markan›z› yaratmak için “çekim
enerjisinden” yararlanmal›s›n›z.
“Çekim enerjisi” yaratabilmenin dört temel unsurunu flöyle s›ralamak mümkün:
1. Moment etkisi. Tüketici tembeldir.
Belirli bir sat›n alma davran›fl›n› benimsedikten sonra bunu de¤ifltirmesini sa¤lamak zordur. Müflteri, güçlü bir alternatif
avantaj›n m›knat›s etkisi ile yörüngesinden ç›kmad›¤› sürece, yerleflik sat›n alma
davran›fl›n› sürdürür.
2. ‹nsanlar› de¤ifltirme iflini bir fanus
içinde gerçeklefltiremezsiniz. Arkas›nda aç›k seçik ve inand›r›c› bir destek olmadan ürününüzün reklam›n› yapmak,
mesaj›n›z› oksijensiz b›rakmak demektir.
Müflteri ürününüzün, sözünü etti¤iniz o
kendine özgü yarar›n› nas›l sa¤layaca¤›n›
bilmek ister. Müflteriye, size inanmas›
için gerçek bir neden göstermelisiniz.
3. Yeni bir fikrin pazara giriflinde
müflteriyi çekme gücü, yarar› ile
“Gerçek Neden”in çarp›m›na eflittir.
Ürünün müflteriye sa¤layaca¤› aç›k yarar
ile “Gerçek Neden” eflit derecede önemlidir. Bu ikisinin bir araya gelmesi ile tüketiciyi rakiplerinizden uzaklaflt›r›p ürününüzü sat›n almaya ikna edebilecek
güçlü bir çekim enerjisi ortaya ç›kar. Tüketiciye ürününüzün onu çok ilgilendiren ve aç›kça yarar›na olacak bir özelli¤ini anlat›n ve bu yarar› ona nas›l sunaca¤›n›za iliflkin “Gerçek Neden” gösterin.
4. Pazarda kurulu dengeyi bozman›n
tek yolu, varolandan önemli ölçüde
farkl› bir yarar ve “Gerçek Neden” ortaya koymakt›r. Ürünün yarar› ile arkas›ndaki “Gerçek Neden”in birlikte kâr getirebilmeleri için yeni ve farkl› olmalar›
gerekir. Kâra giden yol farkl› olmaktan
geçer. Farkl› fikirlerin baflar›l› olma ve
kâr getirme olas›l›¤› varolan üzerindeki
çeflitlemelere göre çok daha fazlad›r.
Bu yaz› yazar›n›n izni al›narak
yay›nlanm›flt›r.
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Avrupa’da “2004
Y›l›n›n Otomobili”
seçilen Fiat Panda,
Türkiye pazar›na
iddial› bir girifl
yapt›. K›sa bir süre
önce ‹talyan
Konsoloslu¤u’nda
bas›na tan›t›lan Fiat
Panda geçti¤imiz ay
bafl›nda da Fiat
bayileriyle bulufltu

‹talyan
Atefli

Türkiye’de
Fiat’›n Avrupa’da “2004 Y›l›n›n Otomobili” seçilen modeli Fiat Panda,
Türkiye’de sat›fla sunuldu. Avrupa’n›n
22 ülkesini temsilen toplam 58 uzman
gazetecinin seçimleri ile en yak›n rakibinden 40 puan fazla alarak “Y›l›n Otomobili” seçilen Fiat Panda, kompakt
boyutlar› ve ekonomik yak›t tüketimi sayesinde tam bir flehir otomobili özelli¤i
tafl›yor. Fiat Panda, sundu¤u yenilikçi vi-
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tes sistemi Dualogic ve ekonomik yak›t
tüketimleri ile artan park ve trafik sorununa çözümler sunarak, özellikle bayanlar, gençler ve kendini genç hissedenlerin gözdesi olaca¤a benziyor.
Fiat Panda, ateflli kiflili¤ini yans›tan çekici çizgileriyle baflkalar›ndan hemen ayr›l›yor. Fiat Panda’n›n pastel kumafllarla
donanm›fl, canl› bir parlakl›¤a sahip genifl iç ortam›, arkada kullan›fll› bir bagaj

bölümüyle sürüyor. ‹leri ve geri hareket
ettirilebilen arka koltuklar› yat›rmakla
786 dm3 hacminde bir bagaja sahip olunabiliyor. Tek dü¤meye bas›larak, yedi
saniyede aç›lan “Skydome” tavandan
gökyüzünü panoramik izleme olana¤›
sunuyor.
Fiat Panda, s›n›f›nda alt› hava yast›¤› ve
ESP’yi (Elektronic Stability Program) birlikte sunabilen tek otomobil. Fiat Panda,

uluslararas› standartlara göre en a¤›r çarp›flma testlerini bile baflar›yla geçti. Yüksek darbe emici flasi, takviye edilmifl
yolcu kabini, yüksek dirençli çelikten
koruma barlar›na sahip gösterge paneli
ve kap›lar kullan›c›lar› d›fl etkilere karfl›
koruyor. Böyle dirençli bir gövdeyi zengin bir güvenlik donan›m› tamaml›yor.
Savrulma, ani direksiyon k›rma gibi durumlarda, dört tekerle¤in her birine ayr›
frenleme kuvveti uygulayarak arac›n
dengesini koruyan EPS devreye giriyor.
Fiat Panda en geliflmifl ABS (Anti Blockage System) ve EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ile donat›lm›fl. Bu sistem sayesinde tekerlekler kilitlenmeden
minimum reaksiyon süresinde maksimum frenleme sa¤lan›yor.

Konfor = Fiat Panda
ise, flehir içi kullan›m ve park etme için
uygun olup, direksiyonun çevrilmesi
için harcanan gücü minimuma indiriyor.
‹kinci ayar› yapmak için “City” dü¤mesine basman›z yeterli. fiehir d›fl›na ç›kt›¤›n›zda bu dü¤meyi bas›l› unutursan›z ne
olur? Bu konuda endiflelenmeye gerek
yok, çünkü her türlü durumda maksimum sürücü güvenli¤inin sa¤lanmas›na
yönelik olarak, her iki programda da 35
km/saat süratin üzerine ç›k›ld›¤›nda, direksiyona uygulanan hidrolik etkisi ayn›
seviyeye geliyor.
Bu sistem, kullan›m kolayl›¤›, tatminkâr-
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Konfor deyince, Fiat Panda’da bulaca¤›n›z o kadar çok özellik var ki. Otomatik
klima, dualdrive servo direksiyon, uzaktan kumandal› merkezi kilit, buz çözücülü elektrikli d›fl dikiz aynalar›, sis farlar› ve “Follow me home” farlar, park
sensörü, yüksekli¤i ayarlanabilir direksiyon simidi, yol bilgisayar›, direksiyondan kumandal› CD çalar.
Fiat Panda’n›n elektrohidrolik direksiyon sistemi ile sürücülere iki farkl› ayar
program› yapabilme olana¤› sunuluyor.
Bu ayarlardan birincisi, sürücü ve araç
aras›nda maksimum empati sa¤l›yor ve
flehird›fl› sürüfller için ideal. ‹kinci ayar

l›k ve güvenli¤in yan› s›ra dönüfller sonras› direksiyon simidinin arac›n o andaki h›z›na ba¤l› olarak aktif bir flekilde
kontrol edilmesini sa¤lar. Sürekli çal›flan
bir pompaya gereksinim duyan standart
hidrolik direksiyon sistemlerinin aksine,
sadece gerekti¤i anlarda (örne¤in direksiyon çevrildi¤inde) güç çeker. Bu da,
daha az güç gereksinimi anlam›na gelir
ve ortalama %3 oran›nda yak›t tasarrufu
sa¤lar.
Belirli oranda gürültü yapan hidrolik
pompan›n kullan›lmamas› nedeniyle,
yolcu bölmesindeki gürültü seviyesi de
azal›r. Ayr›ca hidrolik direksiyon sistemine göre daha düflük s›cakl›klarda çal›flabildi¤inden ve devre s›v›s› içerisindeki partiküllerden etkilenmedi¤inden, daha güvenli olarak de¤erlendirilmektedir.
Fiat Panda 21 milyar 450 milyon TL’den
bafllayan fiyatlarla Fiat bayilerinde, ‹talyan ateflini merak edenleri bekliyor.

Y›l›n Otomobili
Fiat Panda
Avrupa’n›n 22 ülkesini temsilen, toplam 58 uzman gazetecinin oluflturdu¤u “Y›l›n Otomobili” (Car of the Year)
jürisi, Fiat Panda’y› “2004 Y›l›n›n Otomobili” seçti.
1964’ten bu yana her y›l düzenlenen ve dünyan›n en prestijli otomobil organizasyonlar›ndan
biri olan “Y›l›n Otomobili”ne, bu y›l 35 aday otomobil kat›ld›. Markalar›n prestijleri aç›s›ndan
büyük önem tafl›yan yar›flmada finale kalan yedi
otomobil aras›ndan birinci olan Fiat Panda, 21 ülkeden bin gazetecinin kat›ld›¤› organizasyon süresince en büyük ilgiyi toplad›. fiehir içi trafi¤ine uygunlu¤unun
yan› s›ra, uzun seyahatlerde de eflsiz konfor sunan ve “Ko-

ca küçük otomobil” olarak tan›mlanan Fiat Panda, 281 oyla birincili¤i yakalad›. Fiat Panda’y›, 241 oy kazanan
Mazda 3 ve yine 241 oya sahip olan Volkswagen
Golf takip etti. Fiat Panda 2004 y›l›n›n otomobili seçildi¤i gibi, en çok jüri üyesinin aday gösterdi¤i ürün de oldu. 58 üyeden 55’inin aday gösterdi¤i Panda, 16 üye taraf›ndan da en yüksek
puan› ald›. ‹lk kez A segmentinden bir otomobilin, sektörün en prestijli ödüllerinden birini kazand›¤› de¤erlendirmenin ödülü, Frans›z otomobil dergisi L’Automobile Magazine’in organizasyonuyla 19 Ocak
2004 tarihinde Paris’te verildi.
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Sinerjiden

Do¤an Güç
Beko Ticaret’in faaliyetlerinden bahseder
misiniz?
Beko Ticaret, Toplulu¤un köklü, eski
flirketlerinden bir tanesi. Beko Ticaret asl›nda ikinci defa do¤uyor. Geçti¤imiz y›l
17 Haziran’da, Koç Holding CEO’su F.
Bülend Özayd›nl› flirketlerin genel müdürlerini toplad› ve medya sat›nalmas›n›n toplu olarak yap›lmas› konusunda
flirketlerle mutabakat sa¤lad›. Daha sonra uzun y›llard›r Topluluk’ta çal›flan Hakan Gören baflkanl›¤›nda bir yap›lanmaya gidildi. Bu projenin flu anda geldi¤i aflamada flirketlerimiz bir bütün olarak
çal›fl›yorlar. Reklamveren flirketlerimizin
uzmanlar› s›k s›k bir araya geliyorlar. Bunun birinci yarar› birbirlerinin uzmanl›klar›ndan yararlanmak. ‹kincisi Toplulu¤un toplu al›m gücünden faydalan›yorlar. Birlikte proje gelifltirebiliyorlar. Buras› bir uzmanl›k merkezi haline dönüfltü.
K›sa dönem içinde çok ciddi baflar›lara
imza at›ld›. Toplu hareket etmenin yarar›n› herkes flu anda paylafl›yor. Birlikte
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B

K›sa bir süre önce
faaliyetlerini
yo¤unlaflt›ran Beko
Ticaret, Koç
Toplulu¤u’nun medya
sat›nalmalar›ndan tafleron
ifllerine kadar pek çok
projeye imza at›yor.
Beko Ticaret’in
faaliyetlerini, “sinerjinin
yaratt›¤› gücü
kullan›yoruz” diyen
Genel Müdür Murat
Menemenli ile konufltuk
hareket ederek sat›nalman›n yararlar› görülmeye bafllan›nca, yine F. Bülend
Özayd›nl›’n›n talimatlar› do¤rultusunda
bütün tafleron iflleri de merkezi olarak
sat›n al›nmaya baflland›. Personel tafl›mac›l›¤›, temizlik, güvenlik gibi konularda
Topluluk flirketleri ve bu flirketlerdeki

uzmanlar bir araya geliyorlar, birlikte çal›flarak bu konulardaki flartnameleri oluflturuyorlar. Böylece tüm bu çal›flmalar bir
toplu al›m projesine dönüflüyor. Biz bu
çal›flmayla her flirketteki uzmanlaflm›fl kiflileri Topluluk bünyesine tafl›yoruz.
Böylece gizli uzmanl›klar farkl› flirketler
için de kullan›labilir oluyor. Biz bu projeleri hayata geçirdikçe, çal›flmalar›n ciddi yararlar›n› gördük. Yemek fifli, güvenlik ve personel ihalelerini tamamlad›k.
fiu anda Topluluk’taki tüm firmalar›n temizlik ifllerinin ihalesi var. Tüm bu ihaleleri de Promena’n›n sistemini kullanarak gerçeklefltiriyoruz. Arkadafllar çal›flmalardan çok memnunlar, zira beklenenin de ötesinde sonuçlar elde edildi. Asl›nda bu çal›flmalar Topululuk aç›s›ndan
bir kültür de¤iflikli¤inin de ilk ad›mlar›
olarak nitelenebilir. Birlikte hareket edebilme projeleri yap›yoruz. Aç›kças› Topluluk’ta bugüne kadar böyle çal›flmalar
pek yap›lmam›fl.
Koç Toplulu¤u’nun pek çok farkl› lokasyonda yer alan pek çok firmas› var. Bu anlamda böylesi bir çal›flmay› hayata geçirmek zor olmad› m›?
Elbette belli zorluklar oldu. Ancak bu
uzman arkadafllar›n en büyük baflar›s›
bu ortak standartlar› ortaya ç›karmakt›.
Her bir flirketimiz çok özel ve birbirlerinden çok farkl›. Bir tarafta otelcilik yap›yoruz, bir di¤er tarafta bankac›l›k yap›yoruz. ‹flin s›rr› zaten bu kadar farkl›
standartlar›n ortak paydalar›n› bulabilmek. Aram›zdaki uzman arkadafllar bunlar› kolayl›kla yapabilecek bilgi ve donan›ma sahipler. Toplulu¤umuzda çok k›ymetli ve konular›nda uzman arkadafllar›n
oldu¤u ortaya ç›kt›. fiimdi onlardan yararlanmak için komisyonlar kurduk. Bu

34

komisyonlar, bahsedilen kalemlerde büyük giderleri olan flirketlerdeki uzmanlardan olufluyor. Onlar, o komisyonlarla
çal›fl›yorlar ve süreci yönetiyorlar. Kendi
istekleri do¤rultusunda yönetince de istedikleri sonuçlar› kolayl›kla al›yorlar.
Herhalde medya sat›n alma bu çal›flmalar›n en önemli ayaklar›ndan biri. Bu kadar
farkl› sektörde etkin olmak, medya sat›nalma aç›s›ndan da Toplulu¤u çok önemli
bir güç haline getiriyor, de¤il mi?
Elbette. fiirketlerimiz son derece ciddi
reklamverenler olduklar› için flirket olarak son derece üst noktaya gelmifllerdi.
Ancak iyinin de iyisi var elbette. Tüm flirketlerimiz Türkiye’nin en önemli reklamverenleri aras›nda.

Beko Ticaret’in yapt›¤› faaliyetlerin somut
sonuçlar›ndan bahseder misiniz?
‹hale süreci son derece enteresan. Zira
ihaleye haz›rlan›rken flirketlerimiz süreci
bir kez daha gözden geçiriyorlar. Bu
gözden geçirme ister istemez çok ö¤retici oluyor. Daha sonra di¤er flirketlerimizin bu ifli nas›l yapt›klar›n› ö¤reniyorlar.
Bütün flirketlerimizin birbirlerinden
önemli farklar› var. Bu projelerin hepimiz için bir e¤itim yönü oldu¤unu söylemeliyim. Toplu olarak sat›nalman›n beraberinde getirdi¤i do¤al bir tasarruf var.
Burada çok ciddi rakamlarda tasarruf
sa¤lan›yor. fiirketlerimiz tek bafllar›na
büyük ama Topluluk hepsinden daha
büyük. Dolay›s›yla o büyüklü¤ün getirdi¤i bir güçle projeleri hayata geçiriyor
olmak önemli tasarruflar› da beraberinde
getiriyor. ‹fller standardize olmaya bafllayacak. O standardizasyonun getirdi¤i ve

“Toplu olarak sat›nalman›n beraberinde getirdi¤i do¤al
bir tasarruf var. Burada çok ciddi rakamlarda tasarruf
sa¤lan›yor. fiirketlerimiz tek bafllar›na büyük ama
Topluluk hepsinden daha büyük. Dolay›s›yla o
büyüklü¤ün getirdi¤i bir güçle projeleri hayata geçiriyor
olmak önemli tasarruflar› da beraberinde getiriyor”
gelecekte daha da artacak faydalar var.
fiu anda tüm flirketlerimizin standartlar›
var ama Topluluk düzeyinde kimi standartlar da ortaya ç›kmaya bafllad›. Çok sinerjik uygulamalar var. Örne¤in yan yana flirketlerimizin personelini farkl› flirketler tafl›rken, birlikte hareket etmenin
getirece¤i kimi faydalar oldu¤u görüldü.
Bu sinerjileri aramaya devam edece¤iz.
Toplu hareket etmenin getirdi¤i kimi tasarruflar›n yan› s›ra süreçlerin incelenmesiyle ortaya ç›kacak olan çok önemli
yararlar oldu¤unu düflünüyoruz.
Beko Ticaret sadece flirketlerin talep etti¤i projelerle mi ilgileniyor, yoksa kendi gelifltirdi¤i projeler de var m›?
Tafleron giderleri y›llard›r bizim Mali
Grubumuz taraf›ndan dikkatle incelenen
giderler aras›nda yer al›yor. Bu giderler
halen e-tafleron sisteminde takip ediliyor
ve raporlan›yor. Böylece, her flirket kendini k›yaslama imkân› buluyor. Dolay›s›yla Topluluk’ta bu konuda zaten bir
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Beko Ticaret’in flirket yap›s›ndan bahseder
misiniz?
fiu anda 15 kifliyiz. Daha pek çok yeni
projemiz var ve bu projelerin yönetimiyle ilgili de kadrolara ihtiyac›m›z olacak.
Beko Ticaret her konuda bir uzmanl›k
merkezi haline dönüflecek. Reklam konusunda zaten bir uzmanl›k merkezi haline dönüfltü. Reklam sat›nalma projeleri
geçti¤imiz y›l A¤ustos’ta bafllad›. Bugün
son derece önemli mesafeler al›nm›fl durumda. Di¤er konular henüz çok yeni.
‹haleler yap›lal› çok k›sa bir zaman oldu.
Projeler hayata geçirildikçe, bu konularda uzman arkadafllara ihtiyaç olacak.

fark›ndal›k vard›. Bize bu görev verildi¤inde aç›kças› kendimize haz›r bir oyun
alan› bulduk. Karfl›m›za hemen “olmazsa olmaz” kimi projeler geldi ve öncelikli olarak bunlar› gerçeklefltirdik. Personel tafl›ma, temizlik, güvenlik göz önünde olan, bir keflif yapmam›z gerekmeyen projelerdi. Art›k yavafl yavafl keflif
sürecine de giriyoruz. Bunlar›n sonucunda çok ilginç projelerin hayata geçirilece¤ine inan›yoruz. Bu keflifler pek
çok yeni baflar›y› da beraberinde getirecek. Projelerin hayata geçirilmesi ile
önemli tasarruflar›n flirketlere dönmeye
bafllamas› ile yeni aç›l›mlar da sa¤lanacak. Zaten flirketlerimiz kendi esas ifllerine odakland›klar› için, kendi esas iflleri d›fl›nda kalan faaliyetleri Topluluk baz›nda yapabilecekleri bir ortam buldular. Kâ¤›t üzerinde yararlar ortaya ç›kt›kça projelere çok ciddi destekler olmaya
bafllad›. Pek çok yöneticimiz, yararlar
kendini göstermeye bafllad›kça projelere
daha da fazla destek veriyorlar.
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Kültürel

Mirasa Dev

kültürel vizyon

Bir Katk›
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“Geçmiflten Günümüze Beyo¤lu”
kitab› Rahmi M. Koç Müzesi’nde
düzenlenen bir davetle tan›t›ld›.
Beyo¤lu’nun geçmiflten günümüze
sanat, kentleflme, sosyal yaflam,
mimarl›k ve kültür alan›ndaki
kronolojik geliflimini içeren kitap,
‹stanbul’un sahip oldu¤u baz› özel
de¤erleri de gözler önüne seriyor
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› ve Koç Holding’in
katk›lar› ile TAÇ Vakf› (Türkiye An›t Çevre Turizm De¤erlerini
Koruma Vakf›) taraf›ndan haz›rlanan “Geçmiflten Günümüze
Beyo¤lu” kitab›n›n tan›t›m Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›ld›.
Tan›t›m toplant›s›na, Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Dr. Mimar Kadir Topbafl ve TAÇ Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Dr. M. Sinan Genim kat›ld›.
Toplant›da bir konuflma yapan Rahmi M. Koç, kat›l›mc›lar› eski
Beyo¤lu’ndaki günlere götürdü. Rahmi M. Koç, “Beyo¤lu, kozmopolit, fl›k bir yerdi. Her türlü al›fl verifl buradan yap›l›rd›.
Büyüdük, koleje bafllad›k. 1940’larda arkadafllar ile birlikte Yeni Melek Sinemas›’na 14.30 matinesine gelirdik. 16.30’da Budak’tan pasta yer ve herkes evine da¤›l›rd›. Evler yak›n oldu¤u

‹

900 Sayfada Beyo¤lu
Beyo¤lu, yerlisinden yabanc›s›na, tarihçisinden sosyolo¤una, onlarca araflt›rmac›ya laboratuvar olmufl bir semt.
Hakk›nda yay›nlanan kitaplar listesi en uzun olan adrestir belki de Türkiye için. Yukar›daki sat›rlar›n yaz›lmas›na
vesile olan da yine böyle bir yay›n. “Geçmiflten Günümüze Beyo¤lu”, iki ayr› ciltten oluflan bir Beyo¤lu külliyat›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve TAÇ Vakf›’n›n ortak çal›flmas›n›n ürünü olan yay›n, Koç Holding’in sponsorlu¤unda
okuyucular›yla bulufltu. Kitap, titiz bir arfliv çal›flmas›yla
derlenmifl eski Beyo¤lu an›lar› sayesinde, ayn› zamanda
bir edebi eser tad› da veriyor. “Geçmiflten
Günümüze Beyo¤lu”nun bir
di¤er özelli¤i ise alan›nda
uzman isimleri buluflturan
bir yazar yelpazesine sahip
olmas›. 52 yazar›n imzas›n›
tafl›yan eser, yay›nc›lar›n›n
deyifliyle, “sadece bir Beyo¤lu monografisi de¤il.” Yay›n
Beyo¤lu için bir rehber niteli¤i de tafl›yor ve semtin sahip
oldu¤u kültürel ve tarihi miras›n bir dökümünü de içeriyor.

için sinemadan sonra eve yürünür, sokakta fl›k insanlar görülürdü. Trafik çok olmad›¤› için arabalar istedi¤i yerde park ederlerdi. Galatasaray’da ortada yak›fl›kl› bir trafik polisi vard›. Araba kullanan han›mlara selam verir, yol gösterirdi. Onlar da hayran hayran bakarlard›” dedi.

Valilik'ten Tan›t›ma Kaynak
Rahmi M. Koç’un ard›ndan kürsüye gelen ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Baflkan› Kadir Topbafl, kitab›n, unutulmaya yüz tutan tarihi de¤erleri hat›rlatmay› amaçlad›¤›n› söyledi. Kadir Topbafl, Beyo¤lu'nun, birçok ülkenin diplomatik temsilcili¤ine ev
sahipli¤i yapt›¤›n› hat›rlatt›. “Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤› döneminde, yabanc› misyon temsilcilerine
Soldan sa¤a: ‹stanbul
ilçeyi tan›tan bir eser sunmakta zorlaValisi Muammer
n›yordum” diyen Topbafl, kitab›n
Güler, ‹stanbul
önemli bir eksikli¤i giderdi¤ini vurguBüyükflehir Belediye
lad›. ‹stanbul'un di¤er ilçeleri için de
Baflkan› Dr. Mimar
benzer çal›flmalar›n yap›laca¤›n› kayKadir Topbafl ve Koç
detti. Topbafl, “Beyo¤lu çok farkl›,
Holding fieref Baflkan›
çünkü bat›l›laflma döneminde TürkiRahmi M. Koç.
ye’nin ve Genç Cumhuriyet’in kap› ve
penceresi oldu¤u için ve birçok bat› ak›m›n›n ve modan›n takip
edildi¤i merkez oldu¤u için bir farkl›l›¤› var” dedi. Daha sonra
bir konuflma yapan ve ‹stanbul’u, “doyas›ya yaflan›lmas› gereken bir flehir” olarak tan›mlayan Vali Muammer Güler, “böylesine bir kenti gerekti¤i gibi tan›tabiliyor muyuz?” diye sordu.
Benzer çal›flmalar için, ‹l Özel ‹daresi’nin kaynak ay›rd›¤›n› aktaran Güler, “siz projeleri haz›rlay›n. Kaynak bizden” dedi.

“Beyo¤lu ‹stanbul’un

Anafikri”

“Geçmiflten Günümüze Beyo¤lu” kitab›n›n tan›t›m gecesinde Bizden Haberler’in
sorular›n› yan›tlayan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Dr. Mimar Kadir Topbafl,
‹stanbul gelecekte pek çok sorununudan s›yr›laca¤›n› belirtti
Bebekli¤iniz, çocuklu¤unuz, gençli¤iniz;
k›saca yaflam›n›z›n çok büyük bir bölümü
Beyo¤lu’nda geçti. Beyo¤lu sizin için ne
ifade ediyor?
Çok fleyler ifade ediyor. Adeta gezip dolaflmad›¤›m semti, mahallesi, soka¤› kalmad› Beyo¤lu’nun. Beyo¤lu’nda bu kadar y›l›m›z geçti. An›lar›m›z, güzel günlerimiz var. Dedi¤iniz gibi çocuklu¤um ve
gençli¤im de Beyo¤lu’nda geçti. Beyo¤lu gerçekten de çok farkl› bir kültür ve
hoflgörü merkezi. Çünkü buras› farkl›
dinlerin ve kültürlerin bulufltu¤u, ayn› s›rada, yanyana oturdu¤unuz, farkl› dinlere mensup insanlarla ayn› soka¤›, ayn›
apartman› paylaflt›¤›n›z, lokantada ayn›
masay› paylaflt›¤›n›z bir yer Beyo¤lu.
Hoflgörüyle büyüdü¤ünüz, flakalaflt›¤›n›z
o çocukluk arkadafllar›n›z›n, hat›ralar›n›z›n oldu¤u bir yer oras›. Beyo¤lu, büyüklerden ilham ald›¤›m›z, büyüklerin
davran›fllar›n›n bizlere örnek oldu¤u, ‹stanbul kavram›n›n belirginleflti¤i, kültürüyle, sanat›yla ön plana ç›kan bir bölge
buras›. Buraya ‹stanbul’un her bölgesinden insan gelirdi; burada kaynafl›r ve
mekânlar› paylafl›rd›. Hatta ben hep flunu söylerim: Bizler ortak mekân say›m›z› ne kadar art›r›rsak, mekânlar› ne kadar
paylafl›rsak, sevgi ve hoflgörü o oranda
daha fazla ortaya ç›kar. ‹stanbul Beyo¤lu’su bir anlamda, ‹stanbul birçok semtinin ortak mekân›yd›, birlikte paylaflt›klar› yerdi. Beyo¤lu sadece burada oturanlar›n de¤ildi. Beyo¤lu çok farkl› yerlerden, çok farkl› ilçelerden gelen insanlar›n paylaflt›klar› bir semtti.
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Siz ayn› zamanda da mimars›n›z. ‹stanbul’a
belediye baflkan› de¤il de, bir mimar gözlü¤ü ile bakt›¤›n›zda neler görüyorsunuz?
Elbette bir mimar bak›fl aç›s›yla bakt›¤›n›zda pek çok sorun gözüküyor. Çok
fleyler görüyorum ama bunlar›n düzelece¤ini söyleyebilirim.

Bir mimar olarak sorunlar daha m› büyük
gözüküyor?
Çözülmeyecek hiç bir sorun yok. Medeniyetleri insanlar kurdu ve medeniyetleri
insanlar yok etti. Ben insan›n azminin
elinden hiç bir fley kurtulmayaca¤› inanc›nday›m. Uzaya giden, dünyaya inan›lmaz eserler b›rakan insano¤lunun hiçbir
sorun karfl›s›nda pes etmeyece¤ine inan›yorum. Elbette bir mimar olarak sorunlar karfl›m›za daha farkl› boyutlarda ç›k›yor. Ama tümünün yak›n bir gelecekte
çözülmesi için canla baflla çal›fl›yoruz.

kültürel vizyon

Beyo¤lu Belediye Baflkanl›¤› yapt›n›z. Ard›ndan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› seçildiniz. ‹stanbul Büyükflehir Bele-

diye Baflkan› olarak geçen bir kaç ay› de¤erlendirmeniz mümkün mü?
‹stanbul Türkiye’nin bir özetiyse, Beyo¤lu da onun anafikri gibidir. Elbette konsept ayn› ama farkl› talepler, farkl› anlay›fllar›n yans›malar› var. Çok daha büyük
bir flemsiyenin alt›ndas›n›z. Beyo¤lu’nda
mahalleler baz›nda çözmeye u¤raflt›¤›m›z sorunlar› burada ilçeler baz›nda çözmek için çaba gösteriyoruz. ‹stanbullular’›n beklentileri elbette Beyo¤lu’ndaki
çal›flmalar›m›z› gördükten sonra daha
farkl› bir boyut ald›. Seçildi¤imizden bu
yana geçen k›sa sürede canla baflla çal›flt›k. Ben hiç bir fleyin zor olmad›¤›na inan›yorum. Biz yüre¤imizi koyduk. ‹nsanlar bize güvendi, bu güveni sarsmadan
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.

‹stanbul’la ilgili en büyük hayaliniz ne?
Bir çok hayalim var. Öncelikle trafikle ve
depremle ilgili sorunlar› çözmek istiyoruz. ‹stanbul’u ‹stanbul’da yaflayan insanlar›n sahip ç›kt›klar›, sorunlar› birlikte
çözmek için çaba gösterdi¤imiz, birlikte
mutlu oldu¤umuz bir kent haline getirmek istiyoruz. ‹stanbul’da k›sa bir süre
önce çok önemli bir zirve yap›ld›. Bu
aç›dan bakarsak en büyük hayallerimizden biri ‹stanbul’un bir cazibe merkezi
haline getirilmesi.
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Geçmiflten Günümüze
Galata’dan Beyo¤lu’na…
Oras› Galata, Pera ve Beyo¤lu... Bir görüfle göre Galata ismi, ‹stanbul’un süt
ihtiyac›n› karfl›layan bu bölgedeki ah›r ve mand›ralardan kaynakland›. Çünkü,
Latince “gala” süt demek. Pera da Yunancada öteki, karfl› anlam›nda kullan›lan
“pera” sözcü¤ünden geliyor. Bugünün ise Beyo¤lu’su… ‹flte Beyo¤lu’nu
“Beyo¤lu” yapan k›sa tarihi...
Do¤u ile Bat› medeniyetlerinin bulufltu¤u, dünyan›n en eski
uygarl›klar›n›n befli¤i say›lan, yüzlerce y›ll›k bir yerleflim geçmifline sahip olan Beyo¤lu, ‹stanbul’un canl› ve etkileyici bir medeniyet mozai¤i. Galata ve Pera baflta olmak üzere bugünkü
Beyo¤lu bölgesinde Ceneviz, Bizans, Arap ve Osmanl› izlerini
görmek mümkün.
Beyo¤lu’nun çekirde¤i olan bölge, bugün Galata denilen yöre.
Bu yörenin, bilinen en eski ad›, “Sike” Grekçede “incir a¤açla-
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r›” anlam›na geliyor. MÖ 146 y›l›nda, bölgeye egemen olan Romal›lar›n, yöreye “Sycena” dedikleri biliniyor. MS 330 y›l›nda
ise, o zaman “Deutera Rome” (‹kinci Roma) ad›yla, bugünkü
‹stanbul, Roma’n›n ikinci baflkenti olarak tarih sahnesine girdi¤i zaman, kentin ad› “Regio Sycena” olarak geçiyor. Yöreye
resmi olarak, Latince “Regio Sycena”; halk aras›nda Grekçe, “Sike” denilirken, Bizans ‹mparatoru “Ioustinianus” buray› imar
edip, surlarla çevirince, bir süre için “Ioustinianoupolis” denil-

meye bafllanm›flsa da, sonra bu ad terk
edilmifl. VIII. yüzy›ldan sonra “Galata”
ad› ortaya ç›kar. “Galata” ad›n›n nereden
geldi¤i çok tart›flmal›d›r. Bir görüfle göre
bu ad Latince “süt” anlam›ndaki “gala”dan gelmektedir. Çünkü bölge mand›ralar bölgesidir. Bir di¤er görüfle göre,
“Galata” ad› ‹talyancan›n Cenova lehçesinde “yokufl” anlam›na gelen “caladdo”
sözcü¤ünden türemifltir. Galata’n›n kuzeyinde kalan bölgeye, Bizans ça¤›nda
Grekçe “öte, ötesi” anlam›na gelen “peran” sözcü¤ünden esinlenilerek “Pera”
deniliyordu. Peran sözcü¤ü bugün Yunancada, “pera” biçimini alm›flt›r. Büyük
bir ihtimalle bölgeye eskiden “Peran”
denilirken, daha sonra sözcükteki de¤iflime uyularak “Pera” denilmeye bafllanm›flt›r. Buradaki ba¤lar›n ad› da “Pera
Ba¤lar›”yd›.

Beyo¤lu 1700 y›l›nda bugünkü TünelGalatasaray Caddesi ile bu caddenin yan
sokaklar›ndan ibaretti. Cadde dar ve kald›r›ms›zd›. O tarihte Beyo¤lu’nda yaln›zca Dörtyol, Tomtom, Polonya, Asmal›
Mescit ve Galata Saray› semtleri bulunuyordu. Bunlardan ilk üçü H›ristiyan di¤er ikisi ise Müslüman semtleriydi. Osmanl› yönetimi Pera’y› yapt›¤› çal›flmalarla a¤açl› ve çiçekli hale getirerek
banklarla ve masalarla donatt›. Cadde-i
Kebir’i ›fl›kland›rd›, böylece ‹stanbul ilk
›fl›kl› caddesine kavufltu. Daha sonra tiyatro, meyhane içerikli ahflap ama fl›k
yap›larla süsledi, yerlefltirilen orkestralar
müzik icra etmeye bafllad›lar ve o eski
mistik ve dura¤an havaya melodiler ser-

pilerek yepyeni bir dünya dokundu.
As›rl›k cami, türbe, kilise ve sinagoglar
aras›nda yükselen çan ve ezan seslerinin
yan›nda meyhane, pastane, kahvehane
ve müzikhollerle bütünleflen Tepebafl›’ndaki bu e¤lence imparatorlu¤u özellikle 18. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren tarih sahnesindeki yerini alm›flt›r.
Haziran 1870’te yaflanan yang›n semt tarihi için önemli bir dönemeç olur. Yang›n sekiz bin yap›y› yok eder, 650 kadar
da kiflinin ölümüne yol açar. Bugünkü
Büyük Parmakkap› Sokak’tan bafllayarak Galata dahil olmak üzere aradaki
bölge tamamen yanar. 1871 y›l›nda yeni
bir düzenleme, bir yerel plan yap›l›r. Yeni sistem, burada arazi fiyatlar›n›n müthifl yükselmesine neden olur ve birdenbire çok daha üst s›n›f›n sahibi oldu¤u
bir yerleflim alan› oluflur.

Beyo¤lu’nun e¤lence hayat›nda günümüzde de ayr› bir yeri vard›r. Tiyatro ve
sinema salonlar› ayr› bir dünyad›r. Birçok ilkleri yaflam›fl olan Beyo¤lu halka
aç›k ilk sinema gösterisinin yap›ld›¤›
yerdir. 1908 senesinde aç›lan ilk yerleflik
sinemadan bu yana, günümüzde art›k
tamamen sinema salonlar›yla sar›lm›flt›r.
Daha sonra Yeflilçam Soka¤› Türk filmcili¤inin merkezi olmufltur. Beyo¤lu, tiyatrolar› ile ayr› bir yere sahiptir. Türkiye’de tiyatronun yayg›nlaflmaya bafllad›¤› 19. yüzy›l›n sonunda ilk gösteriler yine Beyo¤lu’nda olmufltur. Zenginliklerle
dolu bir geçmifle sahip olan Beyo¤lu,
özellikle 1955-1960 y›llar› aras›nda uygulanan imar planlar›, y›k›mlarla, yaln›z
çehresini de¤ifltirmekle kalmaz, kültürel
ve sosyal yap› da sars›l›r. Tarihi binalar
bak›ms›zlafl›r, suç oran› artar. Eskilerin
deyifliyle bir vakitler sokaklar›nda kravats›z erkek, flapkas›z kad›n görülmeyen
Pera, birer birer kapanan pastaneleri,
dükkânlar›yla, an›larda kalm›fl hüzünlü
bir düfltür art›k.
Ancak bu durum çok uzun sürmez.
1990’l› y›llarda semt için yeni bir toparlanma dönemi bafllar. Binalar onar›l›r,
görüntü kirlili¤i azalt›l›r, kültür-sanat
merkezi, kitapç› say›s› artar. 2000’li y›llarda, yani bugün ise yeniden canlanan
Markiz’i, festivalleri, yeniden aç›larak ‹stanbul’un e¤lence hayat›n› Beyo¤lu’na
çeken Pera Pasaj›, restore edilen binalar› ile Beyo¤lu yine dimdik ayakta. O
kravatl›, flapkal› asaleti yok belki ama
renklilik ve çeflitlilik aç›s›ndan kültürel
mozai¤i çok daha zengin.
fiebnem Aksoy
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Her Döneme Cadde-i Kebir
Damgas›

E¤lencenin ‹kinci Adresi
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Derinlerdeki

EZG‹...
divan sohbetleri

7 Kas›m 1999 Pazar günü Türkiye, derin maviliklerde
dünya rekoruna do¤ru kulaç atan cesur bir Türk k›z›
için nefesini tuttu. Sudan ç›kt›¤›nda “O” art›k bir
dünya flampiyonuydu... Yasemin Dalk›l›ç, o günlerden
bu yana yüzümüzü güldürmeye devam ediyor...
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Yasemin Dalk›l›ç efli ve
antrenörü Rudi Castineyra
ile birlikte yaz döneminde
Kafl ve Rusya’da dal›fl
e¤itimleri verecek.

Divan Sohbetleri’nde bu ayki konu¤umuz k›rd›¤› rekorlarla tüm dünyada
ad›ndan s›kça söz ettiren Yasemin Dalk›l›ç. Kalam›fl Divan’a efli ve antrenörü Rudi Castineyra ile birlikte gelen
Dalk›l›ç ile oldukça s›cak geçen iki saatlik sohbetimiz s›ras›nda rekorlar›n›n
yan› s›ra yaflam›n› dolduran, kimsenin
bilmedi¤i farkl› yönleri üzerine de konufltuk.
Sohbete Dalk›l›ç’›n sponsorlar› aras›nda
yer alan Amerikan Hastanesi ve
BOS’tan (Birleflik Oksijen Sanayi) söz
ederek bafll›yoruz. Dalk›l›ç, geçen y›l
pankreas tümörünün al›nmas› için geçirdi¤i ameliyat› hat›rlatarak, “Rekortmen bir sporcu olarak sa¤l›kl› insan örne¤i gibi gözüküyorum ama benim bile
bafl›ma böyle bir sorun gelebiliyor. Bu
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nedenle alan›nda uzman olan Amerikan
Hastanesi ile çal›flmak istedim” diyor.
Dalk›l›ç için rekorlar s›ras›nda güvenli¤in ve bu anlamda özel sa¤l›k sponsorunun varl›¤› çok önemli. Kendisine t›bbi ekibi sa¤layan Amerikan Hastanesi
ayn› zamanda sporcunun düzenli olarak sa¤l›k kontrollerini de gerçeklefltiriyor. Güvenlik dalg›çlar›n›n soludu¤u,
özel bir kar›fl›mdan oluflan gaz› oluflturman›n çok zor ve masrafl› oldu¤unu
belirten Dalk›l›ç, BOS’u Türkiye’de en
hassas ayarlarla çal›flan kurulufl oldu¤u
için tercih etti¤ini ifade ediyor.

En Çok Ad› Geçen Türk!
Serbest dal›fl›n az bilinmesinden kaynaklanan avantaj›n› uluslararas› baflar›lar›yla birlefltirerek yediden yetmifle
tüm dünyaya ulaflt›¤›n› belirten Dalk›l›ç,
yurt d›fl›ndaki medyan›n da kendisine
oldukça yo¤un ilgi gösterdi¤ini söylüyor. CNN, BBC, NBC, Eurosport, Fox
Sports, ESPN, Le Figaro, Sunday Times
ve bunun gibi pek çok uluslararas› kanalda ad› geçen Dalk›l›ç, “Sports Illustrated” isimli dünyan›n en büyük spor
dergilerinden birinde de yer ald›. Yurtd›fl›nda reklam de¤eri her geçen y›l artan sporcu, “Rekorlar›m tüm kanallar›n
haber bültenlerinde yer ald›. Ayn› zamanda Discovery Channel ve TLC (The
Learning Channel) gibi kanallarda bel-

gesellerim y›llard›r oynat›l›yor.” Dalk›l›ç, istatistiklere göre 2001 y›l›nda yurtd›fl›nda ad› en çok geçen “Türk” oldu¤unu da sözlerine ekliyor.

Serinkanl›l›k Do¤as›nda Var...

Müzik Sektöründe de
Rekorlar K›racak!
Derinliklerin sad›k ziyaretçisi Yasemin
Dalk›l›ç’›n müzi¤e olan düflkünlü¤ünün ve genlerinde tafl›d›¤› yetene¤in ço¤u kifli henüz fark›nda de¤il.
Ancak çok yak›nda O’nu ablas› piyanist Hande Dalk›l›ç gibi sahnelerde görebilece¤iz. 6-7 yafllar›nda
piyano çalmaya bafllayan Dalk›l›ç,
ablas›n›n konservatuara bafllamas›n›n ard›ndan “Bir eve iki piyanist
fazla gelir” düflüncesiyle gitar çalmaya bafllad›¤›n› belirtiyor. “Derinlik
Tutkusu” belgeselinin müziklerini
yaparak profesyonelli¤e ilk ad›m›
at›yor. Daha sonra bilgisayar üzerindeki hakimiyetini yetene¤iyle birlefltirerek elektronik müzi¤in t›n›lar›n›
coflturan Dalk›l›ç’›n sadece müzik merkezli bir tak›m planlar› var. Dünya rekortmeni, daha çok elektronik ve newage tarz› üzerinde çal›flt›¤›n› söylüyor.
Dalk›l›ç’›n herkesi flafl›rtacak bir projesi
daha var: “Bir kitap yazma plan›m var.
Rekorlarla ilgili kimsenin bilmedi¤i arka
plandaki detaylar çok daha önemli.
Türkiye’de pek çok olanaks›zl›¤›n afl›labilece¤ini ve bu hikayelerin insanlara
örnek olabilece¤ini düflünüyorum.”

Sporcunun motor sporlar›na da
yo¤un bir ilgisi var. Dalk›l›ç’›n bu
tehlikeli spora olan ilgisi hakk›ndaki düflüncelerini almak için
Rudi Castineyra’ya dönüyoruz
ve beklenen yan›t› al›yoruz:
“Sonuna kadar destekliyorum”.

Peki Ya Dal›fltan
Sonras›?
Kas›m ay›nda 122
metreye
dalarak
Amerikal› rakibine ait
rekoru
gelifltirmeyi
planlayan Dalk›l›ç, dalmay› b›rakaca¤› günler için
serbest dal›fl e¤itimleriyle ilgilenmek istiyor. Bunun d›fl›nda müzik çal›flmalar›n› gittikçe gelifltirmeyi düflünen sporcu, film müzikleri de yapmak istedi¤ini belirtiyor ve ekliyor,
“‹lerde, motor sporlar›yla ilgili bir kariyer yapma aray›fl›na da girebilirim. Ancak bu, zamana ve bir yerde sabit kalabilmemize ba¤l›.” Dalk›l›ç’a göre, yurt
d›fl›ndan kat›l›mlar›n yüksek oldu¤u
kurslar konusunda Türkiye’de genel bir

karars›zl›k sorunu var. Rekortmen, kat›l›mc›lara “learnfreediving.com” sitesi
arac›l›¤›yla ulafl›yor. Siteyi Mingus Design Studios’un katk›lar›yla haz›rlad›klar›n› belirten Dalk›l›ç, en son gerçeklefltirdi¤i rekor s›ras›nda sitenin oldukça
popüler oldu¤unu, günde yaklafl›k 15
bin kifli taraf›ndan ziyaret edildi¤ini söylüyor.
Sohbetimiz en sonunda söz sporcunun
y›llardan beri Türkiye Su Alt› Federasyonu ile aras›ndaki soruna gelip dayan›yor. Dalk›l›ç’a göre, aradaki sorunun temelinde kurumun serbest dal›fl sporunun uluslararas› federasyonu olan “Freediving Regulations & Education Entity”
(F.R.E.E.) kuruluflundan temsilcilik almam›fl olmas› yat›yor. Gerisini Dalk›l›ç
anlat›yor: “Her rekorda bana ‘Gel bizim
bünyemizde bulunan flu bölümde yar›fl’
diyorlar. O yüzden, her rekorumda,
‘Biz, bu rekoru kabul etmiyoruz’ gibi
aç›klamalar yap›yorlar. Halbuki rekorlar
uluslararas› çapta kabul ediliyor ve bütün dünyada gayet iyi tan›n›yor.”

divan sohbetleri

Ekranlar› bafl›nda Dalk›l›ç’›n rekor denemelerini canl› yay›nda izlerken heyecandan yerlerinde duramayan milyonlar,
her defas›nda bu minyon k›z›n serinkanl›l›¤› ve olgunlu¤u karfl›s›nda hayrete
düflüyor. Dalk›l›ç’a bu gözlemimizi aktararak sebeplerini sordu¤umuzda çok
makul bir yan›t al›yoruz: “Bu, benim kiflili¤imde var ve sahip oldu¤um bu kiflilik yap›s› rekorlar›m› yapmam› sa¤layan
en önemli faktörlerden biri”. En bafltan
beri amac›n›n dünya rekoru k›rmak olmad›¤›n›, bu ifle kendini gelifltirmek için
giriflti¤ini ve rekorun bu denemelerden
birinde gerçekleflti¤ini belirten Dalk›l›ç,
“En çok dal›fllar› yapmaktan keyif al›yorum. Her dal›fltan sonra çok benzer bir
sevinç yafl›yorum. Rekor çok özel olmuyor benim için” diyor.

Tu¤çe Alt›nsoy
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Damdaki
En keyifli patlama:
Turizm patlamas›!

son sayfa

E
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Çocuklu¤umdan beri kula¤›m her yaz
geliflinde hep ayn› cümleyi duymufltu:
“Bu y›l mutlaka turizm patlamas› yaflanacak!” Derken bu cümle afl›r› kullan›lmaktan öylesine eskidi ki, art›k yurt
içinde ve yurt d›fl› temsilciliklerimizde
kullan›m›n›n herhangi bir anlam ve önemi kalmad›. Zira turizm çekildi¤i yazl›k
bir köflede kendi kendine, hatta
kendi vatandafl›na bile çakt›rmadan öylesine büyüdü ve öylesine patlad› ki, ortadan ikiye
bölünmesiyle ünlü Diyarbak›r karpuzu yan›nda
halt etmifl!..
Örne¤in bu y›l›n ilk
befl ay›nda ülkemize 5
milyon civar›nda turist gelmifl. Bu say›
geçen y›la göre yüzde 53 art›fl göstermifl. Tabii kimilerine bu patlama da
yeterli gelmeyebilir, amaç flüphesiz
daha da fazlas›d›r
ama ülkemizde art›k öyle yerler var
ki, oralarda yak›nda
b›rak›n yerli turisti,
yerli vatandafl bile bulamayacaks›n›z. Örne¤in; ALANYA... Alanya,
ülkemizde turizme en erken aç›lan ilçelerin en bafl›nda gelir. Daha Akdeniz ve
Ege’de pek çok yer “turist” nedir bilmezken, Alanya 60’l› y›llar›n
sonlar›nda turistle hafl›r neflir olmaya
bafllam›flt›. Geçen y›l bir yar›flman›n jüri
üyesi s›fat›yla Alanya Belediyesi’nin davetlisi olarak uzunca bir süredir gitmedi¤im Alanya’ya gittim ki, oras› Alanya m›,
Almanya m›, ben de flafl›rd›m do¤rusu!
Ö¤rendi¤ime göre Alanya’da 20 binden
fazla Alman art›k turist de de¤il, yerleflik
olarak yafl›yormufl ve bu say› her geçen
gün h›zla art›yormufl. Türkler zaman›nda, nas›l “Alamanyal›” olduysa, Almanlar
da art›k “Alanyal›” oluyor anlafl›lan.

Mizahç›
Cihan Demirci

Alanyan›n ad›na çok küçük bir oynamayla yak›nda çakt›rmadan bir “m” harfi de eklendi mi, zaten direkt olarak “Almanya” oluyor. Alanya öylesine Almanya olmufl ki, insan bu ilçede kendini Almanya’da san›p fiengen vizesinin olup
olmad›¤›n› düflünüyor. Benim en çok il-

gimi çeken burada yaflayan Almanlar›n
“Türklerin konukseverli¤inden yard›mseverli¤inden çok etkilenmeleri” oldu.
Oysa biz bu özelliklerimizi kendi içimizde yitirdi¤imizi zannederiz ve bize özgü
bu güzelliklerin yitip gitmesinden dolay›
içimiz buruklafl›r ço¤u zaman. Tabii ben
bunu ‹stanbul’daki bizler için söylüyo-

rum. Oysa Alanya’daki Alman hiçte öyle düflünmüyor demek ki... Alman çiftler
öylesine Alanyal› olmufl ki, ben bir akflam yafll› bir Alman erke¤inin kar›s›na:
“Monikaaa hadi gel gariiiiii” diye seslendi¤ini bile duydum Alanya’da!.. Bir baflka Alman daha da müthiflti, restoranda
gelen hesaba bak›p garsona aynen flöyle diyordu: “Bak, bizhe kaz›k atm›yohzun yah, ben buhran›n yerlihsiyim ona
göhre dostum!..” (Aynen çevrilmifltir!)
‹flte vaziyet flimdilerde aynen böyle...
Art›k turizm patlad› ya da patlamad›
laflar›n› de¤il, çok daha baflka
fleyleri konuflman›n zaman› geldi san›r›m. fiimdi gelin, sözlerimizi konuya uygun özgün
bir f›krayla noktalayal›m...
Türkiye’yi çok seven iki Alman turist Hans ve Günter
Almanya’da gözlemledikleri Türklerin rak›ya neden bu kadar düflkün olduklar›n› anlamak ve
araflt›rmak için tutmufl
‹stanbul’a tatile gelmifller... Beyo¤lu’nda bir
meyhaneye oturmufl,
yan masadakilerin söylediklerinin ayn›s›n› siparifl
etmifller... Bafllam›fllar so¤uk mezeler eflli¤inde rak›lar›n› içmeye... ‹lk kadehler bittikten sonra Hans,
Günter’e sormufl:
“Ne hissediyorsun Günter?..”
Günter yan›tlam›fl: “Daha bir fley
anlamad›m, devam edelim!..”
‹kinci kadehten sonra Hans gene
sormufl: “Nas›l gidiyor Günter, bir de¤ifliklik var m›?..” Günter cevap vermifl:
“Yok bir fley, devam edelim!..” S›cak
mezeler eflli¤inde rak› kadehleri üç-dört
derken epeyce çak›rkeyif olan Hans
barda¤›n› kald›r›rken tekrar sormufl:
“Heeey Günter dostuuum, nas›l hissediyorsun kendini?..”
Günter a¤›rlaflan göz kapaklar›n› a¤›r
a¤›r aç›p, sallana sallana cevap vermifl:
“B›rak flimdi kendimi nas›l hissetti¤imi
Hansc›m, söylesene yaaaa, ne olacak
buuu Almanya’n›n haliiii?..”

