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em Türkiye, hem de Koç Toplulu¤u
olarak çok önemli dönemlerden geçi-
yoruz. Dergimizin bask› aflamas›nda ol-

du¤u Ekim ay›n›n bafllar›nda ülkemiz art›k
AB’ye aday ülke olma statüsünden müzakere
eden ülke statüsüne geçmifl bulunuyor. Art›k
hepimiz için istikrarl› bir siyaset, güçlü bir
ekonomi ve sosyal bar›fl ortam›, her zaman-
kinden çok daha gerekli oldu. Toplulu¤umu-
za gelince... Türkiye’nin en büyük sanayi ku-
ruluflu Tüprafl’›n özellefltirme ihalesinde Koç
Holding, 4 milyar 140 milyon dolarla rekor bir
teklif verdi. Ayn› ay 28 Eylül’de yap›lan genel
kurulla Yap› Kredi Bankas›’n›n ço¤unluk his-
sesi tamamen Koç Toplulu¤u’na geçmifl oldu.
Bu arada perakendecilikte Koç Toplulu-
¤u’nun liderli¤ini pekifltirecek Tansafl’›n ço-
¤unluk hissesinin al›m› konusundaki anlaflma
da Eylül ay›n›n önemli gündem maddeleri
aras›ndayd›. 

Mustafa V. Koç’tan “Hofl geldiniz” mesaj›
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-

fa V. Koç, dergimizde yer alan röportaj›nda, bu
sat›n almalarla Koç Toplulu¤u’nun art›k çok
ileri bir aflamaya do¤ru ilerledi¤ini vurgular-
ken, Tüprafl, Yap› Kredi Bankas› ve Tansafl ça-
l›flanlar›na da “Koç Ailesi’ne, Toplulu¤umuza
hofl geldiniz” mesaj› gönderdi.

Çanakkale’de Koç coflkusu
Koç Toplulu¤u için tarihi önemi olan bu ay
içinde, Anadolu Buluflmalar›’n›n sekizincisi, bu
kez 27 Eylül’de, Kurtulufl Savafl›’n› bafllatan
önemli zaferlerden birinin kazan›ld›¤› Çanak-
kale’de düzenlendi. Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mustafa V. Koç’un da kat›l›m›yla
350 bayinin bir araya geldi¤i Anadolu Bulufl-
mas› öncesinde, 26 Eylül akflam› Çanakkale,

Koç Toplulu¤u taraf›ndan düzenlenen K›raç
konseriyle heyecanl› bir geçe yaflad›. 

Hedef, dünyan›n en büyük 200’ü 
Koç Holding’in üç yeni flirket al›m› ve Topluluk
flirketlerindeki geliflmeler ayn› ay, Koç Holding
CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n düzenledi¤i Koç
Holding 13. Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplant›s›’n›n gündeminde ilk s›radayd›. Özay-
d›nl›, 2004’te dünyan›n en büyük 500 flirketi ara-
s›nda 389. s›rada yer alan Koç Holding’in önü-
müzdeki y›l ilk 200 aras›na girece¤ini aç›klad›.

Ankara’da Çengelhan coflkusu
Koç Holding’in temellerinin at›ld›¤›, VVeehhbbii
KKooçç’un ilk iflyeri olan bak›rc› dükkân›n› da
içinde bar›nd›ran Ankara Kalesi’ndeki tarihi
Çengelhan, düzenlenen törenlerle Rahmi M.
Koç Müzesi olarak resmen aç›ld›.

Müzakerelere bafll›yoruz
Avrupa Birli¤i ile müzakere sürecini, özellikle
d›fl politikada uzmanl›¤›yla tan›nan bir gazete-
ciyle, Hürriyet Ankara Temsilcisi Nur Batur’la,
Çengelhan Divan Pastanesi’nde konufltuk.

Mutlaka okuyun
Dergimizin bu say›s›nda, Koç Toplulu¤u spon-
sorlu¤unda 29 Ekim’de Washington’da  Smith-
sonian Sackler Gallery’de, “Stil ve Statü: Os-
manl› Türkiye’sinden Saray K›yafetleri”
ad›yla aç›lacak serginin öyküsünü bulacaks›n›z.
Yine Toplulu¤umuzun sponsor oldu¤u “YaYa
Sergisi” ile haber foto¤rafç›l›¤›n›n duayenlerin-
den Ara Güler’le sohbetin yer ald›¤› sayfalarda
kültür dünyam›zda dolaflacaks›n›z.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 
D›fl ‹liflkiler Baflkan›
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’tan

“Koç Ailesi’ne, bu büyük   

oç Toplulu¤u Anadolu Buluflma-
lar›’n›n sekizincisinin gerçekleflti-
rildi¤i Çanakkale’de sorular›m›z›
yan›tlayan MMuussttaaffaa  VV..  KKooçç,  Tür-

kiye tarihinde Kurtulufl Savafl›’n›n teme-
lini atan zaferi ve yeni bir dönemi sim-
geleyen bu flehirde yapt›klar› toplant›-
n›n simgesel bir anlam› da beraberinde
getirdi¤ini vurgulad›. 3 Ekim’le birlikte
Türkiye’nin, yeni sat›n almalarla da Koç
Toplulu¤u’nun yeni ve parlak bir döne-
min bafl›nda oldu¤unu vurgulayan
Mustafa V. Koç, “Tüketiciye en yak›n
topluluk olma” hedefinde, finans sektö-
ründe ve perakandede ilk s›raya geldik-
lerinin alt›n› çizdi.
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluflu
Tüprafl’ta 4 milyar 140 milyon dolarla
rekor düzeyde fiyat verdiklerini an›m-
satan Mustafa V. Koç,  burada devir için
gereken sürecin y›lsonuna kadar ta-
mamlanmas›n› beklediklerini söyledi.
‹halenin yap›l›fl biçimi ve verilen tekli-
fin yüksekli¤i dikkate al›nd›¤›nda Tüp-
rafl’ta bir hukuki sorunun ç›kmas›n›
beklemediklerinin de alt›n› çizen Mus-
tafa V. Koç, Koç Holding’in art›k yeni
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Yap› Kredi Bankas›’n›n
al›nd›¤›n›, Tansafl ve Tüprafl’›n al›m›nda son
aflamalara gelindi¤ini vurgulad›. Özel sektörde
lider konumda olan Koç Holding’in, bu üç
büyük flirketin sat›n al›m›n›n tamamlanmas›yla
daha üst bir segmente oturaca¤›n› vurgulad›
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ufuklara do¤ru ilerledi¤ini vurgulad›.
Avrupa Birli¤i ile müzakerelere bafllan-
mas› konusundaki tart›flmalar için, “Bu
trene ya binece¤iz, ya binece¤iz”
yorumunu yapan Mustafa V. Koç, Yap›
Kredi Bankas›, Tansafl ve Tüprafl çal›-
flanlar›na da flu mesaj› verdi: “Koç Aile-
si’ne, bu büyük Aile’ye hofl geldiniz.”

Yap› Kredi Bankas›, Koç Toplulu¤u’na geçti.
Tüprafl ve Tansafl’›n al›m›nda da son aflamala-
ra gelindi. Bu üç büyük sat›n alma, Toplulu¤u
nas›l bir noktaya tafl›yacak? Koç Toplulu-
¤u’nun, bu üç sat›n alman›n ard›ndan yeni
ufuk çizgisi nereye tafl›n›yor?
Bu üç sat›n alma, özellikle Yap› Kredi
Bankas› ve Tüprafl, hacimleri aç›s›ndan
gerçekten çok büyük “lokmalar”; özel-
likle Yap› Kredi Bankas›’n›n al›nmas›.
Koçbank ve Yap› Kredi Bankas›’n›  tek
tek ald›¤›n›z zaman kategorideki s›rala-
malar›na göre, birlefltikten sonra geldik-
leri noktada, iki kere ikinin befl de¤il,
alt› etti¤ini görüyorsunuz. Çünkü iki ka-
tegori hariç, özellikle tüketiciye en ya-
k›n olan alt› kategoride liderlik konu-
muna yerlefliyorlar. Bu bizim için çok

önemli; zaten finans sektöründe büyü-
meyi 2002 y›l›nda UniCredito ile yapm›fl
oldu¤umuz ortakl›kla kamuoyuna da

belirtmifltik. Yap› Kredi Bankas› çok
ciddi ve iyi bir al›m. Marka çok iyi bir
marka, bankan›n temeli çok sa¤lam. O

bak›mdan, iyi yönetildi¤i takdirde -ki,
ondan hiç flüphemiz yok- bir iki sene
içerisinde hak etti¤i yere gelecektir.
Tansafl’a gelince. O da çok iyi bir mar-
ka. Özellikle bat› ve güneybat›da, yani
Ege’nin geneli ve Marmara’n›n bir bölü-
münde pazara hâkim konumda. Tan-
safl’ta Rekabet Kurulu’nun karar› bekle-
niyor. Bu karar›n ard›ndan al›m gerçek-
leflince Migros’a da çok ciddi bir sinerji
sa¤layacakt›r. Yani perakendede de  li-
derlik pozisyonumuzu pekifltirmifl du-
rumda olaca¤›z. Bunun yan›nda üçüncü
bir ana faaliyet dal›m›z olan enerjide de
Türkiye’nin en büyük flirketinin yüzde
51’i için en yüksek teklifi vermifl olma-
m›z ve al›m noktas›na do¤ru ilerleme-
miz,  bu alandaki konumumuzu da çok
ciddi flekilde kuvvetlendirdi. Rakamlar›
gördük. Ciro, çal›flan say›s› bak›mdan
bu üç sat›n alma da stratejik anlamda
çok önemliydi. Bir anda Koç Toplulu¤u
bambaflka bir yere tafl›nd›.

Tüprafl’ta devir sürecinin ne zaman tamam-
lanmas›n› bekliyorsunuz?
Tüprafl’ta ihalenin ard›ndan geçecek

Yap› Kredi, Tansafl ve Tüprafl çal›flanlar›na mesaj:

 Toplulu¤a  hofl geldiniz” 
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Avrupa Birli¤i ile
müzakerelerin bafllat›lmas›

konusunda geri ad›m
at›lamayaca¤›n›

vurgulayan Mustafa V.
Koç, “Kim ne derse desin,

ça¤dafl medeniyet
seviyesini yakalamam›z
için, hem ekonomisiyle,
hem sosyal boyutuyla,
hem de evrensel hukuk

yap›s›yla bunun baflka bir
hal çaresi düflünülemez.

Biz bu trene ya binece¤iz,
ya binece¤iz” dedi

Yap› Kredi ile Koçbank’›n birlefltirilece¤inin aç›klanmas›n›n ard›n-
dan en çok merak edilen konu yeni bankan›n isminin ne olaca¤›
üzerinde odakland›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-
fa V. Koç,  “Birleflmenin ard›ndan bankan›n ismi Yap› Kredi mi ola-
cak?” sorusunu, “Yap› Kredi isminin de¤erini, büyüklü¤ünü göz
önüne al›rsan›z, bunu takdir edersiniz herhalde” diye yan›tlad›.
Mustafa V. Koç, birleflmenin ne zaman tamamlanaca¤› ve  banka-
c›l›ktaki hedefleri konusundaki soru üzerine de flu aç›klamay› yap-
t›:  “Entegrasyon 2006’n›n ikinci çeyre¤inde tamamlanm›fl olacak.”

Bankac›l›k sektöründe özel bankalar aras›nda liderli¤i hedefleyip
hedeflemedi¤ini sordu¤umuz. Mustafa V. Koç, “Tabii ki hedefimiz
bu ve bir iki sene içerisinde bankan›n bu noktaya gelece¤ine ina-
n›yorum.”  

Yap› Kredi ismi korunacak
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bürokrasi sürecinin sene sonuna kadar
tamamlanmas›n› bekliyoruz. Yani y›l
sonunda devir ifllemleri hallolmufl olur
diye umut ediyoruz. Tüprafl, stratejik
olarak bizim için çok karl› bir kurulufl;
daha verimli bir flekilde iflletilirse -ki flu
anda nas›l iflletildi¤ini derinlemesine
bilmiyorum ama, en büyük sanayi ku-
ruluflu olmas› iyi iflletildi¤inin iflareti-
çok iyi bir varl›k. Opet ve Aygaz’a da
çok büyük bir sinerji ve ufuk yarata-
cakt›r. 2005’in ilk yar›s›nda ç›kan “Pet-
rol Yasas›”yla birlikte de Tüprafl hem
da¤›t›m hem de sat›fl yapma hakk›n›
kazand›. Bu nedenle de Enerji Grubu-
muz aç›s›ndan çok avantajl› bir pozis-
yona getirecek bizi Tüprafl. Yap›lacak
yeni yat›r›mlarla da daha ileriye do¤ru
gidecek. 

“Bu trene ya binece¤iz, 
ya binece¤iz”

Avrupa Birli¤i sürecinde, 3 Ekim Türkiye ta-

rihine kritik bir gün olarak giriyor. Ancak
Avrupa Birli¤i yönünden dönüfl olmamas›
gerekti¤i tüm platformlarda da vurgulan›-
yor. Sizin de bu yönde çok kesin aç›klamala-
r›n›z var.
Evet, dilimizde tüy de bitti bu konuda.
Çok mesaj verdim ve vermeye de de-
vam edece¤im. Buradan geri dönüfl
yok art›k Türkiye için. Kim ne derse
desin, ça¤dafl medeniyet seviyesini ya-
kalamam›z için, hem ekonomisiyle
hem sosyal boyutlar›yla, hem evrensel
hukuk yap›s›yla bunun baflka bir hal
çaresi düflünülemez. Biz bu trene ya
binece¤iz, ya binece¤iz. Ha, bundan
sonra 10–12 sene içerisinde Avrupa
Birli¤i’nde bir de¤ifliklik olur. Kontro-
lümüzde olmayan de¤ifliklikler meyda-
na gelir, o zaman durum tekrar de¤er-
lendirilir. Ancak flu anda bizim bu ya-
p›sal reformlar› mutlaka devam ettirip,
Bat› standard›nda bir yaflam getirme-
miz laz›m.

oç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› MMuussttaaffaa  VV..  KKooçç,
Tüprafl ihalesinin ard›ndan, hem Koç Toplulu¤u çal›flan-
lar›na, hem de Koç Holding 13. Bas›n Bilgilendirme
Toplant›s›’nda tüm kamuoyuna mesaj verdi. Mustafa V.

Koç, ihalede en yüksek teklifi vererek “Koç” ismine yak›flan bir
hamle yap›ld›¤›n› vurgulad›.
Mustafa V. Koç’un Tüprafl ihalesinde en yüksek teklifin veril-
mesi nedeniyle yay›nlad›¤› mesaj flöyle:
“Tüprafl, ülkemiz aç›s›ndan son derece stratejik ve de¤erli bir
kurulufl olup Türkiye’nin gelece¤inde ve kalk›nmas›nda
önemli rol oynayacakt›r. Kurucumuz rahmetli VVeehhbbii  KKooçç’un
‘Memleketim var ise ben de var›m’ sözüne dayanarak olufltur-

du¤umuz ve bugünlere geldi¤imiz temel felsefelerimizden
olan ülkemize güveni, bu ihaledeki kararl›l›¤›m›z ile en somut
ve güzel flekilde göstermifl bulunuyoruz.
Tüprafl, Avrupa ve Akdeniz bölgelerinin say›l› rafinerilerinden
birisidir. Dünyada son y›llarda gözlenen petrol fiyatlar›ndaki ar-
t›fl sadece ham petrol üretim miktar›ndaki k›s›tlardan de¤il, da-
ha ziyade rafinaj kapasitenin s›n›rl› olmas›ndan da kaynaklan-
maktad›r. Bu s›n›rl› kapasitenin k›sa vadede art›r›lmas› da çok
muhtemel de¤ildir. Dolay›s› ile zamanlama bak›m›ndan ve ile-
risi için rafineri iflinin cazibesi yüksektir. Tüprafl’›n bugünlere
gelmesinde, bir kamu kuruluflu olarak iyi yönetilmesinin yan›
s›ra deneyimli ve iflinin ehli çal›flanlar›n›n varl›¤›n›n da önemli

“Tüprafl’› çal›flanlar›yla birlikte
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Koç Toplulu¤u, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluflu Tüprafl’›n yüzde 51 hissesi için aç›lan
ihalede 4 milyar 140 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Türkiye’nin en büyük ve stratejik
özellefltirmesi olarak kabul edilen Tüprafl ihalesinin ard›ndan, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç çal›flanlar›na teflekkür ederken, Toplulu¤un hedeflerine
planlanandan daha da k›sa sürede ulaflaca¤›n› vurgulad›
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Tüprafl’› y›lbafl›nda devralmay› beklediklerini
belirten Mustafa V. Koç, “Petrol Yasas›”yla

Tüprafl’a verilen da¤›t›m ve sat›fl yetkisinin Enerji
Grubu aç›s›ndan çok avantajl› oldu¤unu söyledi
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Ekonomide d›fl ticaret aç›¤› ve cari aç›k tar-
t›flmalar› artarak sürüyor. Siz cari aç›¤›n
ekonomide sa¤lanan istikrar için bir tehdit
olabilece¤ini düflünüyor musunuz?
Cari aç›k ne kadar yüksek görülse de
finanse edilebilir bir düzeyde. Milli ge-
lirin yüzde 5’ine denk geliyor.  Dolay›-
s›yla Türkiye gibi dinamik ve gelifl-
mekte olan bir ülke için gayet normal-
dir. Bunu  endifle olarak görmüyorum.
Tabii siyasi istikrar flart. Siyasi istikrar›n
devam› çok önemli. Burada bir sorun
ç›kmamal›.

“Koç Ailesi’ne hofl geldiniz”
Üç büyük flirketin al›m› konusunda ad›m at-
t›n›z. Yap› Kredi Bankas› süreci tamamland›.
Tüprafl ve Tansafl’ta da süreç iflliyor. Koç
Holding’in çal›flan say›s› da 62 bin’den
82’bine ç›kacak. Tüprafl, Yap› Kredi Bankas›
ve Tansafl çal›flanlar›na bir mesaj›n›z var
m›? 
Hepsi kuflkusuz çok de¤erli insanlar
ve kendi müesseselerinin daha ileriye
gitmesi için ellerinden gelen her fleyi
yap›yorlar. Onlar›n Koç Ailesi’ne, yani
bu büyük Toplulu¤a kat›lmas›ndan,
büyük haz ve onur duyuyoruz ve ken-
dilerine “hofl geldiniz” diyorum. 
n Esra Yener

7

Rahmi M. Koç:

Koç Holding fieref Baflkan› RRaahhmmii  MM..  KKooçç, Tüprafl ihalesinin ard›ndan yay›nlad›¤›
mesaj›nda, tüm Topluluk çal›flanlar›na “Ai-
le” ad›na teflekkür etti.  

“Bildi¤iniz gibi, flimdiye kadar memleketi-
mizde yap›lan en büyük özellefltirmelerden
biri olan Tüprafl ihalesini kazand›k. Tüprafl,
dünyan›n say›l› rafinerilerinden birisidir.
Dünyada halen bir rafineri s›k›nt›s› vard›r.
Dolay›s› ile zamanlama bak›m›ndan  ve ile-
risi için çok isabetli olmufltur. Bu al›m, Koç
Grubu için at›lm›fl çok büyük bir ad›md›r.
Toplulu¤umuza, dünyan›n 500 büyük flir-
keti  s›ralamas›nda oldukça ciddi bir kade-
me atlatacakt›r. Her Türk vatandafl›n› ya-
k›ndan ilgilendiren bu ihaledeki kararl›l›¤›-
m›z ile memleketimize olan güvenimiz bir
defa daha kan›tlanm›fl oldu. Bu, rahmetli
VVeehhbbii  KKooçç’un “Memleketim var ise ben de
var›m” sözünün arkas›nda durdu¤umuzun
en güzel göstergesidir.

Böylece en büyük varl›¤›m›z olan “Koç” is-
mini yüceltmifl olduk.

Eme¤i geçen tüm arkadafllara, Koç Ailesi
ad›na candan teflekkür eder, hepinize, s›hhat, afiyet ve ifllerinizde muvaffakiyetler
dilerim.” 

daha da gelifltirece¤iz”

bir etken oldu¤unun bilincindeyiz. Amac›m›z Tüprafl’› mevcut
konumundan çok daha iyi yerlere getirmek ve sektöründe Av-
rupa’da ciddi bir oyuncu yapmakt›r. Dolay›s› ile mevcut insan

kayna¤›n› korumak, hatta gelifltirmek de gündemimizde ola-
cakt›r.
Bu al›m, Koç Grubu için at›lm›fl çok büyük bir ad›md›r. Toplu-
lu¤umuzun ülkemizdeki lider konumunu pekifltirece¤i gibi,
dünyan›n 500 büyük flirketi aras›nda yer alan tek Türk flirketi
olma özelli¤imizi, bizi s›ralaman›n üst kademelerine tafl›yarak
kal›c› ve gururla bulunaca¤›m›z bir noktaya getirecektir. Böyle-
ce en büyük varl›¤›m›z olan ‘Koç’ ismine yak›flan bir hamle
yapm›fl olduk. Bu arada Tüprafl ihalesinde bizle k›yas›ya yar›-
flan rakiplerimize de teflekkür ederiz. Dikkat ederseniz, ihale-
de Tüprafl’›n de¤erine uygun olacak flekilde, oldukça yüksek
mebla¤lar› vermeye haz›r olan bizim gibi birkaç flirket veya
grup vard›. Bizim fark›m›z biraz daha fazla istememiz ve bu-
nun için gösterdi¤imiz kararl›l›kt›. ‹hale sonras›nda çeflitli taraf-
lardan ortakl›k ve iflbirli¤i için görüflme talepleri de almaktay›z.
Bunun yan› s›ra kamuoyundan, hükümetimizden, kamu ve
özel sektör yetkili ve temsilcilerinden, çal›flanlar›m›zdan, bayi
teflkilat›m›zdan ve bütün çevremizden ald›¤›m›z son derece
olumlu ve övücü tepkiler ne kadar do¤ru bir ifl yapt›¤›m›z›n
göstergesi olmaktad›r.

“Tüprafl’la ad›m›z daha da yüceldi”
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oç Toplulu¤u’nun 15 Eylül’de dü-
zenledi¤i 13. Bas›n› ve Kamuoyu-
nu Bilgilendirme Toplant›s›, son
dönemlerin en önemli mesajlar›-

n›n verildi¤i bir toplant› oldu.
Koç Holding CEO’su Bülend Özay-
d›nl›, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç’un Tüprafl
ihalesinde en yüksek teklifi vermeleri
nedeniyle yapt›¤› ön konuflman›n ar-
d›ndan, bas›na Türkiye ekonomisi ve
Toplulu¤un yeni stratejileri hakk›nda
bilgi verdi. Özayd›nl› konuflmas›na,
Toplulu¤un üç önemli flirketi alma ko-
nusunda son aflamaya geldiklerini
söyleyerek bafllad›. Özayd›nl›,  “Sizle-
rin de yak›ndan izledi¤iniz üzere, bu
y›l içerisinde, flu ana kadar üç büyük
sat›n alma konusunda olumlu sonuç
ald›k” dedi.
Bu yeni al›mlarla, Koç Toplulu¤u y›ll›k
kombine cirosunun yaklafl›k olarak 42
milyar dolar, konsolide cirosunun ise

30 milyar dolar seviyesine gelece¤ini
belirten Özayd›nl›, flöyle konufltu:
“Bugün 62 bin düzeyindeki çal›flan sa-
y›m›z  82 bini aflacakt›r. Bu verileri eko-
nomik kriz öncesi rakamlar›m›z ile kar-

fl›laflt›rd›¤›m›zda kârl›l›¤›m›z›n ve sat›fl-
lar›m›z›n yaklafl›k 4.5 kat›na ç›km›fl ola-
ca¤›n› ve bu kez dünyan›n en büyük
200 flirketi aras›na girece¤imizi gururla
ifade etmek isterim. Bundan sonra da

K

Koç, dünyan›n ilk 200 
flirketi aras›na girecek…
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n 2004’te, dünyan›n en büyük 500 firmas› s›ralamas›na tek Türk flirketi olarak 389. s›radan
giren Koç Toplulu¤u, Yap› Kredi ve Tansafl’›n ço¤unluk hisselerinin al›m› konusunda
anlaflma imzalarken, en büyük ve stratejik özellefltirme olan Tüprafl’ta, flirketin 
yüzde 51 hissesi için 4 milyar 140 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Koç Holding
CEO’su Bülent Özayd›nl›, bu üç büyük sat›n al›mda olumlu sonuç ald›klar›n› söyledi



stratejik plan›m›z› kararl›l›kla uygula-
maya ve Toplulu¤umuzu dünyan›n sa-
y›l› flirketlerinden biri haline getirecek
ad›mlar› atmaya devam edece¤iz. Ama-
c›m›z Türkiye ekonomisi,  tüm paydafl-
lar›m›z, müflterilerimiz, çal›flanlar›m›z,
ifl ortaklar›m›z ve hissedarlar›m›z için
de¤er yaratmakt›r. Kurucumuz Vehbi
Koç’un ‘Devletim ve ülkem var olduk-
ça ben de var›m’ ilkesi ile bugünlere
gelen bizler, her zaman ifade etti¤imiz
gibi bu gün de gür sesle diyoruz ki:
“Türkiye’nin gelece¤ine güveniyor ve
bu gelecek için çal›fl›yoruz”. 

9
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Tüprafl, Türkiye’nin
tek rafinaj kuruluflu

• 4 rafineri

• Petrokimya tesisi

• Deniz tafl›mac›l›¤› flirketi

• Y›ll›k 27.6 milyon ton ham

petrol iflleme kapasitesi

• 9 milyar dolara

yaklaflan net sat›fl

> Türkiye’nin en büyük

sanayi kuruluflu

> Avrupa’n›n 7. büyük

rafineri flirketi

Stratejik Plan

Kombine ciro (y›ll›k)

Konsolide ciro (y›ll›k)

Çal›flan Say›s›

42 milyar dolar

30 milyar dolar

82 binin üzerinde

Hedef, dünyan›n

en büyük

200 flirketi

aras›na girmek
kaspar

kOtomotiv flirketleri y›l›n ilk alt› ay›nda, 215 bin adetlik üretim ile Türkiye’deki otomo-
tiv üretiminin yar›s›n› gerçeklefltirdi. Üretim, adet olarak  geçen y›l›n ayn› dönemine gö-
re yüzde 15 artt›. Toplulu¤un, yurtiçindeki toplam pazar pay› yüzde 29 oldu. Otomo-
tivde ihracat geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 32 art›flla 137 bin adet olarak ger-
çekleflti. Tofafl; Fiat, Peugeot ve Citroen markalar› için toplam 1 milyon araç üretimini
kapsayan MiniCargo projesinin gelifltirme ve üretim sorumlulu¤unu üstlendi. Koç
Toplulu¤u,  D200 kodlu yeni bir Sedan otomobilin üretimi için Fiat ile el s›k›flt›. Bu pro-
jelerle Tofafl’›n y›ll›k üretim miktar› 300 bin arac›n üzerine ç›kacak ve Türkiye’nin en
büyük otomotiv üreticisi olacak. Ayr›ca, bu sektörde ilk defa üç ayr› markaya üretim
yaparak bir ilki daha gerçeklefltirecek. Tofafl ayr›ca,  Ferrari ve Maserati markalar›n›n
distribütörlü¤ünü ald›.  Ford Otosan da Türkiye toplam otomotiv pazar›nda birinci s›-
rada yer ald›. Ford Otosan’›n 6 ayl›k ihracat› da yüzde 60 art›flla yaklafl›k 1.2 milyar do-
lara ulaflt›. 

k Haziran ay›nda 50. y›l›n› kutlayan Arçelik, 28 Haziran’da, Rusya’da, çamafl›r maki-
nesi ve buzdolab› fabrikas›n›n temelini att›. Beko Elektronik de ayn› tesiste gerekli ya-
t›r›mlar› yaparak, 2006 sonunda devreye girecek TV üretim tesisi kurma karar› ald› ve
çal›flmalara bafllad›.  Beko Elektronik’in sat›n alm›fl oldu¤u Grundig’in Almanya’daki
TV pazar pay›, yüzde 3.2’den yüzde 9.2’ye yükseldi. Temmuz ay›ndan itibaren, Grun-
dig markal› 53 çeflit ürün Türkiye pazar›na da sunuldu. 

k Demir Döküm, Alman Schafer flirketinin panel radyatör üretim hatt›n›, da¤›t›m ka-
nallar›n›n kullan›m hakk› ve “Fix” markas› ile birlikte sat›n ald›. Üretim hatt› flirket iBo-
züyük tesislerine tafl›narak,  üretim kapasitesini 2.5 milyon metreden, 5.5 milyon met-
reye ç›karacak. Bu proje ile Demir Döküm’ün Panel Radyatör Tesisleri Avrupa üçün-
cülü¤ünden Avrupa birincili¤ine yükselecek.

k Tansafl flirketinin hisse devrinin yan›nda Tat flirketi Tarifl ile birlikte kurulan yeni fab-
rikas›nda üretti¤i ilk rak›n›n lansman›n›  yapt›.

k Türkiye’nin en büyük marinas› konumunda olan Marmaris Netsel Yat Liman›, yüz-
de 55’lik blok hissesinin sat›fl› ihalesi kazan›ld›.  Gerekli izinlerin al›nmas›n›n ard›ndan
Marmara, Ege ve Akdeniz k›y›lar›ndaki 7 marinaya Marmaris Netsel Yat Liman› da ek-
lenecek.

Yine ilklere imza at›ld›
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“Tüprafl ihalesini Türkiye kazand›” 
Tüprafl’›n büyüklü¤ü ve kârl›l›¤› ile
Koç Toplulu¤u’nun uzun y›llard›r faali-
yet gösterdi¤i ve büyüme alan› olarak
belirledi¤i enerji sektörünün lider fir-
mas› olmas› nedeniyle, stratejik hedef-
lerle uyum içinde olan bir flirket oldu-
¤unu vurgulayan Özayd›nl›, Tüprafl’›n
Türkiye’nin meydana getirdi¤i en
önemli ekonomik varl›klardan birisi ol-

du¤unun da alt›n› çizdi.  Özayd›nl›,
Türkiye’nin halihaz›rda tek rafinaj ku-
ruluflu olan Tüprafl’›n, dört rafinerisi,
petrokimya tesisi, deniz tafl›mac›l›¤› flir-
keti, y›ll›k 27.6 milyon ton ham petrol
iflleme kapasitesi, 9 milyar dolara yak-
laflan net sat›fllar› ile Türkiye’nin en bü-
yük sanayi kuruluflu olma özelli¤ini ta-
fl›d›¤›n› vurgulad›. Özayd›nl›, “Bu ka-
pasite ile Avrupa’n›n yedinci büyük

rafineri flirketidir ve Akdeniz piyasas›n-
da a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir” dedi.
Türkiye’nin 2004 y›l› petrol ürünleri tü-
ketiminin 29.6 milyon ton olarak ger-
çekleflti¤ini ve bu tüketimin yüzde
70’inin Tüprafl taraf›ndan karfl›land›¤›n›
belirten Özayd›nl›,  “Avrupa’da her iki
kifliden birinin araç sahibi oldu¤u, bu-
na karfl›l›k Türkiye’de her on kifliye bir
araç düfltü¤ü göz önüne al›nd›¤›nda,
Türkiye’nin petrol ürünleri tüketiminin
önümüzdeki y›llarda daha h›zl› artaca-
¤› tahmin edilmektedir. Bu durumda
Tüprafl’›n ülke ekonomisine katk›s› da
giderek artacakt›r” dedi.
“Tüprafl, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin tek
yak›t ikmalcisi olup, geçmiflte oldu¤u
gibi gelecekte de bu görevini sürdüre-
cektir. Ayr›ca, yüksek petrol ve petrol
ürünleri stoklama kapasitesi ile kriz dö-
nemlerinde ülkemizin enerji kayna¤›
güvencesidir”  vurgusunu yapan Özay-
d›nl›, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Tüprafl, ço¤unlu¤unu tamamlam›fl ol-
du¤u yat›r›mlar› ile Avrupa normlar›n-
da üretim yapmaktad›r. Artan ürün ta-
lebi karfl›s›nda Amerika ve di¤er ülke-
lere 2004 y›l›nda 3.4 milyon ton ürün
ihracat› gerçeklefltirmifltir.  
Gerek Türkiye’ye, gerekse de bu sek-
töre ve Tüprafl’›n gelece¤ine olan inan-
c›m›z ile flirketin bugünkü piyasa de¤e-
rinin üzerinde olan bir fiyatla bu tekli-
fi verdik. Bunu yaparken, Türkiye’nin
en köklü sanayi geçmifli olan kurulufl-
lar›ndan biri olarak flirketin performan-
s›n› gelifltirmeyi ve de¤erini daha da
yukar› ç›karmay› planlad›k. fiirketin
bünyesinde bulunan, bu sektörle öz-
deflleflmifl çok deneyimli insan kaynak-
lar›n› en önemli varl›klardan biri olarak
görüyoruz. ‹hale sonunda da belirtti¤i-
miz gibi Tüprafl çal›flanlar›n›n, Koç
Grubu bünyesine kat›lmaktan memnu-
niyet duyacaklar›na inan›yoruz. Tüprafl
dahil bugüne kadar yap›lan tüm özel-
lefltirme projelerinde en büyük kazanc›
Türkiye’nin elde etti¤ini düflünüyoruz.
Bu özellefltirmeler göstermektedir ki
Türkiye ve Türk iflletmeleri bugün çe-
flitli kriterlere göre belirlenmifl de¤erle-
rin üzerindedir. Tüm yerli ve yabanc›
yat›r›mc›lar, kazans›nlar veya kazana-
mas›nlar, Türkiye’nin ulaflt›¤› seviye,
güven ortam› ve gelece¤e olan umutla
bu projelere kat›lm›fllard›r.”

Bülend Özayd›nl› ekonomideki geliflmeleri de¤erlendirdi: 

“Türkiye yeni bir dönemin efli¤inde”
Koç Holding CEO’su Bülent Özayd›nl›, Türkiye’nin, Avrupa Birli¤i ile müzakerelerin
beklendi¤i bu ayda  “yeni bir dönemin” efli¤inde oldu¤unu vurgulad›. Özayd›nl›,
Koç Holding’in 13. Bas›n› ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s›’n›nda yapt›¤› ko-
nuflmada, Avrupa Birli¤i ile müzakereler konusunda siyasi ve psikolojik mücadele-
nin her gün artarak sürece¤ini, bu dönemin Türkiye aç›s›ndan zorlu bir süreç ola-

ca¤›n›  söyledi.

Dünyada petrol fiyatlar›ndaki
yükseliflin Türkiye gibi gelifl-
mekte olan de¤il, geliflmifl
olanlar dahil olmak üzere tüm
ülkelerin ekonomileri aç›s›n-
dan hassas bir denge olufltur-
du¤unu vurgulayan Özayd›nl›,
flöyle konufltu:

“Bizden uzak olmas›n› dileriz
ama, dünyay› sarsan terör olay-
lar›, turizm gibi bizim aç›m›z-
dan önemli sektörlerde de her
zaman için bir risk unsuru. Bu
nedenle iç ve d›fl piyasalarda
önemli güven unsurlar› olan
AB ve IMF ile olan iliflkilerimiz-

de istikrarl› bir geliflme çizgisi tutturmam›z büyük önem tafl›yor. ‹çerde ise ekonomi yö-
netiminde tutarl›l›k ve kararl›l›k, reformlarda devaml›l›k ve iç politik çalkant›lardan uzak
durmak önem kazan›yor.” 

Makro ekonomik göstergelerdeki iyileflmeye karfl›n, iç talep ve tüketici güveninde ha-
len ayn› oranda iyileflme olmad›¤›n›, bu olumsuz göstergelerdeki en önemli sorunun
da yüksek iflsizlik oldu¤unu belirten Özayd›nl›, “Türkiye’deki yüksek iflsizli¤e as›l çö-
züm, genel olarak her türlü yeni yat›r›m ve istihdam olana¤›n›n yarat›lmas› için mevcut
yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi ve ülkeye ciddi oranlarda do¤rudan yabanc› sermaye
girifliyle sa¤lanacakt›r görüflündeyiz” dedi.

Özayd›nl›, Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak cümlelerini flöyle tamamlad›:

“Özetleyecek olursak: Türkiye bugüne kadar, Avrupa Birli¤i ve IMF gibi iki güçlü çapay-
la ve hükümetin kararl› politikalar›yla dünya piyasalar›na güven vermeyi baflard›. Ekono-
mik göstergeler olumlu bir çizgiye oturdu. Uygulama hatas› yap›lmaz, mali disiplin koru-
nur ve yap›sal reformlar gerçeklefltirilir, kay›t d›fl› ekonomiyle radikal bir mücadele sa¤la-
n›rsa, sürdürülebilir büyüme h›z› yakalanacakt›r görüflümüzü; geçmifl de¤erlendirmeleri
hat›rlayarak, uygulama sonuçlar›n› görerek, bugün daha güçlü olarak ifade ediyoruz.”
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oç Holding CEO’su Bülend Özay-
d›nl› Bas›n› ve Kamuoyunu Bilgi-
lendirme Toplant›s›’nda, Koç
Holding ve Migros’un, Tansafl’›n

ço¤unluk hisselerini al›m›na iliflkin de
genifl bilgi verdi. 
Koç Holding ve Migros’un Tansafl’›n
ço¤unluk hisselerinin sat›n al›nmas› ko-
nusunda Do¤ufl Holding ve flirketleriy-
le anlaflma imzalad›¤›n› da hat›rlatan
Özayd›nl›,  “Bu flirketin yaklafl›k yüzde
78 oran›ndaki hisselerini sat›n al›nmas›
için hisse devir sözleflmesi imzalanm›fl-
t›r. ‹fllem, Rekabet Kurumu’ndan gerek-
li izinin al›nmas›n› takiben gerçekleflti-
rilecektir. Hisseler devir al›nd›ktan son-
ra, Yap› Kredi Bankas›’nda oldu¤u gibi
az›nl›k hissedarlar›na da ça¤r› yap›la-
cakt›r” dedi.

“Liderli¤imiz pekiflecek”
Özayd›nl› flöyle devam etti: “Bu sat›n
alma ile Koç Toplulu¤u perakende sek-

töründe liderli¤ini pekifltirecektir. ‹ki
flirketin entegrasyonu ile sa¤lanacak si-
nerjiden hem tüketici, hem de organize
perakende sektörünün daha da gelifl-
mesi ile ülke ekonomisi kazançl› ç›ka-
cakt›r. Nitekim ald›¤›m›z ilk izlenim bu
ifllemin müflteriler, çal›flanlar, tedarikçi-
ler ve yat›r›mc›lar aç›s›ndan olumlu ve
kazançl› oldu¤udur. Tansafl’›n Ege için
öneminin ve markas›n›n özgün konu-
munun bilincindeyiz. Bunun yan› s›ra
çok de¤erli insan kaynaklar›na sahip
oldu¤unun da fark›nday›z. Her iki flir-
kette de yap›lmakta olan en iyi uygula-
malar› birlefltirerek toplamda çok daha
iyi bir yap› elde edebilece¤imize yürek-
ten inan›yoruz.” 
“Organize perakende sektöründe lider-
li¤in, iddial› yabanc› flirketlerin aras›n-
dan s›yr›larak, bir Türk flirketi olan Mig-
ros taraf›ndan sa¤lanm›fl olmas›ndan ve
bu liderli¤in Tansafl sat›n almas› ile pe-
kifltirilmesinden ayr›ca gurur duymam›z

gerekir diye düflünüyoruz” diyen Özay-
d›nl›, “Migros perakende sektöründe
sadece Türkiye’de de¤il, Rusya gibi di-
¤er ülkelerde de rekabet ediyor ve Tür-
kiye’dekine benzer baflar›l› sonuçlar al›-
yor. Migros yurtd›fl›nda açt›¤› ve açaca-
¤› ma¤aza ve al›flverifl merkezleri ile
önümüzdeki üç y›lda sadece yurtd›fl›n-
daki cirosunu 1.2 milyar dolara yükselt-
meyi hedefliyor” dedi.

Tüketiciye en yak›n grup
Özayd›nl›, flöyle devam etti: “Vizyonu-
muz ‘H›zl› ve kârl› büyüme ile Avru-
pa’n›n lider flirketlerinden biri ol-
mak’t›r. Bu hedefi gerçeklefltirirken de,
‘Tüketiciye yak›n’ ifllere odaklanmay›,
stratejik plan›m›z›n temel tafllar›ndan
biri olarak belirledik. Bankac›l›k ve pe-
rakendecilik alanlar›ndaki at›l›mlar, bu
strateji ve önceliklerin birer ürünüdür;
vizyonumuza ulaflma yolunda önemli
kilometre tafllar›d›r.” 

3 milyar dolar› aflan ciro

Ciro (milyon dolar)

Ma¤aza Say›s› (adet)

Müflteri ‹fllem Say›s› (milyon)

Net Sat›fl Alan› (bin metrekare)

1.550

505

130

342

630

68

30

158

950

215

78

130

Migros
Yurtd›fl›

Tansafl
Yurtiçi

2.500

720

208

472

630

68

30

158

3.130

788

238

630

Migros + Tansafl
Yurtd›fl›Yurtiçi Toplam

Koç Holding ve Migros, Tansafl’›n yüzde 78 oran›nda hissesinin
sat›n al›nmas› konusunda hisse devir sözleflmesini imzalad›.

Migros ve Tansafl’la
perakendede liderlik pekiflecek
Koç Holding ve Migros’un,
Tansafl’›n ço¤unluk
hisselerini alma konusunda
imzalad›¤› anlaflma ile
Topluluk perakendede
liderli¤ini pekifltirecek.
Tüketiciye yak›n olma
stratejisinde h›zla ad›m
at›ld›¤›n› vurgulayan Koç
Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, “Bankac›l›kta ve
perakendedeki yeni
anlaflmalarla amac›m›za
ulafl›yoruz” dedi

K



“Yap› Kredi ile  bankac›l›kta
ön saflara geçiyoruz”

ap› Kredi Bankas›’n›n (YKB)
yüzde 57.4 oran›ndaki hisseleri-
nin Koçbank taraf›ndan sat›n
al›nmas› konusunda son aflama-

ya gelindi¤ini belirten Özayd›nl›, fiu
bilgileri verdi:
“‹ki bankan›n hisse devri sonras›nda
gerçekleflecek entegrasyonu ile ilgili
haz›rl›k çal›flmalar› ileri bir aflamaya
gelmifltir. YKB Grubu’ndan yetkililerin
de kat›l›m› ile birlikte uzun süredir
kapsaml› bir çal›flma yap›lmaktad›r.
Birleflmenin 2006’n›n ikinci çeyre¤inde
gerçekleflmesi hedeflenmektedir. Bu
operasyonun baflar› ile gerçeklefltiril-
mesi sonucunda, birçok sektörde ol-
du¤u gibi, stratejik önceliklerimiz içe-

risinde yer alan bankac›l›k sektöründe
de en ön saflarda yer alaca¤›z.”
YKB’nin Koç Toplulu¤u flirketleri ara-
s›na kat›l›m› ile finans sektöründe 36
milyar YTL toplam aktif büyüklü¤üne,

15 milyar YTL kredi hacmine ve ülke
çap›nda 575 noktada hizmet veren bir
flube a¤›na ulafl›laca¤›n› ve Türk ban-
kac›l›k sektöründe ilk s›ralarda yer al›-
naca¤›n› belirten Özayd›nl›, “Kredi

Yap› Kredi Bankas›’n›n
ço¤unluk hissesinin al›m›nda
sona gelindi¤ini belirten
Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, 2006 y›l›nda
tamamlanacak operasyonla,
Toplulu¤un stratejik önceli¤i
olan bankac›l›kta ön saflarda
yer alacaklar›n› vurgulad›
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“Çal›flan sand›klar›da sistem 
sa¤l›kl› iflletilmeli”
Düflüncemiz; bekleyip duruma seyirci
kalmak yerine, sistemi sa¤l›kl› konuma
getirmenin do¤ru yaklafl›m olaca¤› yö-
nündedir. Nitekim Meclis’te yeniden
görüflülecek olan, Bankalar Yasas›n›n
ilgili maddesi de sistemi sa¤l›¤a kavufl-
turmak için gerekli bir düzenlemeyi
iflaret etmektedir. 
Tasar›n›n özü, banka emekli sand›kla-
r›n›n Sosyal Sigortalara devir edilmesi
ile birlikte ilerde ortaya ç›kacak yükün
bugünden hesaplanarak Hazine’ye
ödemesini sa¤lamakt›r. Böylece devle-
te de bir yük gelmesi söz konusu ol-
maks›z›n emeklilerin gelecekleri gü-
vence alt›na al›nm›fl olacakt›r. Hem
çal›flan ve hem de emeklilerin lehine
olan bu tasla¤›n k›sa süre içinde yasa-
laflmas› bankalar için oldu¤u kadar,
emekliler için de büyük önem tafl›-
maktad›r. Öyle san›yorum ki, kamu-
oyunda banka emeklilerinin haklar›-
n›n geri al›nmas› fleklinde yans›t›lan
bu yasa tasla¤›n›n faydalar›n›n tüm
boyutlar› ile kamuoyuna anlat›lmas›
sa¤lanacakt›r.” 

kartlar›, yat›r›m fonlar›, hisse senedi ifl-
lemleri, sa¤l›k ve bireysel emeklilik si-
gortalar›nda birinci, tüketici kredileri
ve hayat sigortas›nda ikinci büyük ku-
rulufl haline gelece¤iz” dedi.

Sosyal güvenlikte yeni düzen
“Bu noktada hemen belirtmek isterim
ki, YKB’nin köklü geçmiflinde emekli
olmufl çal›flanlar›n›n büyük pay› oldu-
¤unu biliyoruz ve çal›flanlar için olufltu-
rulan emekli sand›¤›n›n da çal›flanlar
ve emeklilere ciddi güvenceler sa¤lad›-
¤›n›n ve onlar için öneminin bilincin-
deyiz. Ancak hat›rlamak gerekir ki çal›-
flanlara ve emeklilere sa¤lanan ilave
olanaklar sadece kurumlar›n sa¤l›kl›
mali yap›lara sahip olmalar› halinde bir
anlam ifade eder. Aksi takdirde kaza-
n›lm›fl gibi görünen haklar gerçekte el-
de edilemez. Sadece Türkiye sosyal gü-
venlik sistemlerine de¤il, Avrupa sos-
yal güvenlik sistemlerine de bakt›¤›-
m›zda, emekli say›s› çal›flan say›s›n›
geçti¤inde sistemin iflasa giderek yük-
leri tafl›yamaz konuma geldi¤ini görü-
yoruz. Bir süre sonra önlem al›nmaz
ise de sistemlerin edimlerini hiç yerine

getirememesi kaç›n›lmazd›r. Bu durum
emekli say›s› çal›flan say›s›n›n üzerine
ç›km›fl olan birçok köklü banka için de
geçerlidir.

575 fiube

Toplam Aktifler

Krediler

fiube Say›s› (adet)

11.4

4.9

170

24.8

10.5

405

36.2

15.4

575

Birleflme öncesi
Yap› Kredi

Toplam
Koçbank

Milyar YTL

Liderli¤e do¤ru

Tüketici Kredileri

Kredi Kart› Say›s›

Yat›r›m Fonlar›

Hisse Senedi

‹fllemleri

Leasing

Factoring

Hayat Sigortas›

Sa¤l›k ve Bireysel

Emeklilik Sigortas›

11

12

3

19

2

1

2

5

5

1

5

7

6

2

4

4

2

1

1

1

1

1

2

1

Birleflme öncesi
Yap› Kredi

Birleflme
sonras›Koçbank(s›ralama)



ap› ve Kredi Bankas› (YKB)
A.fi.’nin 28 Eylül’de gerçekleflen
genel kurulunda, bankan›n Çuku-
rova Grubu ve Tasarruf Mevduat›

Sigorta Fonu’na ait olan yüzde 57.4 his-
sesinin Koçbank taraf›ndan al›m›na ilifl-
kin devir ifllemleri tamamland›. Koç Hol-
ding ve ‹talyan bankac›l›k grubu UniCre-
dit’in yar› yar›ya orta¤› oldu¤u Koç Fi-
nansal Hizmetler A.fi. bünyesindeki Koç-
bank; söz konusu hisseler karfl›l›¤›nda 1
milyar 182 milyon euro öderken, YKB
hisselerinin tümü için 2 milyar 59 milyon
euro’luk de¤er tespit edildi. 
Koçbank, hisse devrinin tamamlanmas›-
n›n ard›ndan, Sermaye Piyasas› Kuru-
lu’nun fiyatla ilgili verece¤i onaya ba¤l›
olarak, YKB’nin halka aç›k hisselerini sa-
t›n almak için zorunlu ça¤r› yapacak.  
Devirle ilgili bir aç›klama yapan Koç Fi-
nansal Hizmetler CEO’su Kemal Kaya,
YKB hisselerinin sat›n al›nmas›n›n Türk fi-
nans sektöründeki büyüme stratejileri
do¤rultusunda at›lm›fl önemli bir ad›m ol-
du¤unu belirtirken, hissedarlar› Koç Top-
lulu¤u ve UniCredit’in, Türkiye ekonomi-
sindeki ve Türk finans sektöründeki bü-
yümenin devam› konusunda çok iyimser
ve heyecanl› olduklar›n› vurgulad›.
Oluflan grubun, Türkiye çap›nda 7 mil-
yon müflteri ve 575 flubeye ulaflan bü-
yüklü¤üyle; bireysel, kurumsal, ticari ve
özel bankac›l›k alanlar›nda birincili¤e
yükselece¤ini belirten Kaya, varl›k yöne-
timi, leasing, sigorta ve arac›l›k hizmetle-
rini kapsayan genifl bir finansal hizmet
a¤› oluflturduklar›n› kaydetti.
Aç›klamada ayr›ca, 61 y›l› aflk›n süredir
Türk bankac›l›k sektöründe önemli ilklere
imza atan ve çal›flmalar›n› her dönemde

azim ve kararl›l›kla sürdüren YKB çal›flan-
lar›n› tebrik eden Kaya, Yap› Kredi ailesi-
ni aralar›nda görmekten dolay› gurur duy-
duklar›n› da sözlerine ekledi. Yap› Kredi
Bankas›’n›n,  Koç Holding Finans Grubu
Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu’nun baflkan-

l›¤›n› yürütece¤i yeni yönetim kurulu üye-
leri flöyle: “Andrea Moneta, Ranieri De
Marchis, Giuseppe Vovk, Massimiliano
G. Moi,, Federico Ghizzoni, S. Kemal Ka-
ya, F. Füsun Akkal Bozok, Halil S. Ergür
ve Ahmet F. Ashabo¤lu.”
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Yap› Kredi Bankas›
resmen Koç Toplulu¤u’nda 
Yap› ve Kredi Bankas›’n›n yönetimi tamamen Koç Toplulu¤u’na geçti. 
Yap› ve Kredi Bankas›’n›n yeni Yönetim Kurulu Baflkan›, Koç Holding
Finans Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu oldu
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Dr. Rüfldü Saraco¤lu

ATM’ler müflterilerin ortak
kullan›m›na aç›ld› 
Yap› Kredi Bankas›’n›n, Koç Finansal Hizmetleri’ne devrini tamamlayan Genel
Kurul’un hemen ard›ndan, Yap› Kredi Bankas› ile Koçbank’›n müflterileri iki
bankan›n ATM’lerini ortak kullanmaya bafllad›. Müflteriler, kartlar› ile para çekme ve
bakiye sorgulama ifllemlerinde herhangi bir ücret ya da komisyon ödemiyor. 

Koç Finansal Hizmetler yetkilileri, Yap› Kredi’nin 1468, Koçbank’›n ise 299 ATM’si
oldu¤unu, müflterilerinin bundan böyle 1767 ATM’den oluflan genifl bir a¤a ücretsiz
olarak ulaflabileceklerini kaydederek, Koçbank’›n Alt›n Nokta üyeli¤inin de devam
edece¤ini bildirdiler. Yap› Kredi ve Koçbank toplam 575 flubeyle hizmet veriyor. 





igros’un uygulad›¤› stratejik plan
çerçevesinde; Balkanlar, Rusya ve
Orta Asya’da perakendede öncü
olmak için Ramstore aç›lmas› yö-

nündeki projenin bir aya¤› daha tamam-
land›. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve
Bulgaristan’dan sonra beflinci ülke olan
Makedonya’n›n baflkenti Üsküp’te, Vardar
Ramstore Al›flverifl Merkezi’nin resmi aç›l›fl
töreni yap›ld›. 
Aç›l›fl›, Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç, Türkiye’nin Makedonya Büyükel-
çisi Mehmet Tafler ve Üsküp Belediye
Baflkan› Trifun Kostovski taraf›ndan 30
Eylül’de yap›lan Vardar Ramstore Al›flverifl
Merkezi’yle, Migros’un Ramstore say›s› Ey-
lül sonu itibar›yla 54’e ulaflt›. Ön aç›l›fl› ya-
p›lan ve Aral›k ay›nda resmen aç›lmas›
beklenen Petersburg Ramstore Al›flverifl
Merkezi’nin yan› s›ra, Moskova’da çal›flma-
lar› süren ve Al›flverifl Merkezi format›nda
olan Sevastopolsky Ramstore bu y›l hiz-
mete girecek. 2005 sonuna kadar Rusya’da
10 Ramstore daha aç›lmas› ve Ramstore’la-
r›n y›l sonunda ma¤aza ve al›flverifl merke-
zi  say›s›n›n 64’e ç›kar›lmas› planlan›yor.
2005 sonunda Ramstore’lar›n 600 milyon
dolarl›k ciroya ulaflmas› hedefleniyor.
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
Vardar Ramstore Al›flverifl Merkezi’nin aç›-
l›fl›nda yapt›¤› konuflmada, Makedonya ile
geçmiflten gelen kültür ba¤lar› oldu¤unu,
dolay›s›yla bu ülkeye kendilerini yak›n his-
settiklerini belirtti. Amaçlar›n›n çeflitli pro-
jelerle yat›r›m yaparak Makedonya’n›n ge-
liflimine h›zla katk›da bulunmak oldu¤unu
belirten Rahmi M. Koç, Makedonya’ya ya-
p›lm›fl en büyük Türk yat›r›m›n› 20 milyon
dolarl›k yat›r›mla gerçeklefltirdiklerini,

Ramstore’lar›n bugüne kadar gitti¤i tüm ül-
kelerde g›da sektörünün ve modern pazar-
lama tekniklerinin geliflmesine vesile oldu-
¤unu, dolay›s›yla geliflime öncülük etmeye
önem verdiklerini belirtti. Haziran ay›ndaki
aç›l›fltan beri Ramstore’a günde ortalama
10 bin  ziyaretçi geldi¤ini, bunun da ken-
dilerine flevk verdi¤ini söyleyen Rahmi M.

Koç, konuflmas›n›n devam›nda; “Makedon-
ya’n›n gelifliminin artmas›nda, yeni Rams-
tore’larda, yeni muvaffakiyetlerde birlikte
olmay› arzu ederim. Att›¤›m›z ad›mda bafl-
ta Ekselans Crvenkovski’nin dirayetli yöne-
timleri ve yetkililerin de rolü vard›r, bizleri
yüreklendirerek verdikleri destek için  te-
flekkür ederiz” dedi.
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Dört ayda 1 milyon ziyaretçi 
25 bin metrekarelik kapal› alana sahip ve Lacoste, Nike, Mothercare gibi dünyada
ve sektöründe öne ç›kan markalardan oluflan 91 ma¤aza bulunan Vardar Rams-
tore Al›flverifl Merkezi’nde, toplam befl sinema salonu hizmet veriyor. Al›flverifl mer-
kezinde ayr›ca; banka, eczane, çocuk oyun salonu, kuru temizleme, foto¤rafç› hiz-
met veriyor. Food Court alan›nda birçok restaurant ve cafe’nin de yer ald›¤›
al›flverifl merkezinde 350 araçl›k kapal›-aç›k otopark bulunuyor.
16 kasas› ile al›flverifl merkezi içinde hizmet vermeye bafllayan Ramstore’da, Üs-
küplülerin ilk defa karfl›laflt›¤› peynir çeflitleri yo¤un ilgi gördü.  Ramstore’un aç›ld›-
¤› 11 Haziran’dan itibaren 17 bin  Makedon’un Ramstore Club Card ald›¤› bildiril-
di.  Al›flverifl merkezini dört ayda 1 milyondan fazla kifli ziyaret etti.  

Vardar
Ovas›’nda
Ramstore 

M

Koç Toplulu¤u, yurtd›fl› yat›r›mlar› çerçevesinde Ramstore’lar› beflinci ülke
olarak Makedonya’ya tafl›d›. Makedonya’n›n Baflkenti Üsküp’te resmi aç›l›fl› 
yap›lan Vardar Ramstore Al›flverifl Merkezi’yle Ramstore say›s› 54’e yükseldi
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951 y›l›ndan bu yana düzenli ola-
rak sürdürülen flirket bayi toplant›-
lar›n›n yan› s›ra, bölgesel olarak
tüm Koç Toplulu¤u flirketlerinin

bayileri ile bir araya gelmek ve görüfl
al›flveriflinde bulunmak amac›yla 2003
y›l›n›n Haziran ay›nda bafllat›lan “Ana-
dolu Buluflmalar›” toplant›lar›n›n seki-
zincisi, 27 Eylül’de Çanakkale’de gerçek-
lefltirildi.
Çanakkale’deki Anadolu Buluflmala-
r›’nda bu kez, Koç Holding’in stratejik
iletiflim plan›nda yer alan “Tüketiciye en
yak›n topluluk” olma ilkesi çerçevesin-
de, bayi toplant›s›ndan bir gün önce 26
Eylül akflam› Çanakkale Cumhuriyet
Meydan›’nda K›raç konseri düzenlendi.
7 binden fazla kiflinin coflkuyla izledi¤i
konserin yan› s›ra, Çanakkale ve bölge
illerinde 26-27 Eylül’de Beko ve Arçelik
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Koç Toplulu¤u Anadolu Buluflmalar›’n›n sekizincisi 27 Eylül’de Çanakkale’de
gerçeklefltirildi. “Tüketiciye en yak›n topluluk” olma ilkesinden hareketle
Trakya, kuzey Ege ve Çanakkale’deki illerde 26 ve 27 Eylül günleri boyunca
Arçelik ve Beko ürünlerinde çeflitli indirimler yap›ld›. Çanakkale, 26 Eylül
akflam› da Koç Toplulu¤u taraf›ndan düzenlenen konserde K›raç’la bulufltu 
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ürünlerinde çeflitli indirimlere gidildi.
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim Koordi-
natörü Oya Ünlü K›z›l, üç ayda bir dü-
zenlenen Anadolu Buluflmalar›’nda Ça-
nakkale’nin ard›ndan yap›lacak olanlar-
da da “Tüketiciye en yak›n topluluk” ol-
ma ilkesi çerçevesinde, halk konserleri
ve paneller düzenlenece¤ini, gidilecek il-
lerdeki üniversitelerde ö¤rencilerle bir a-
raya gelinece¤ini aç›klad›. 
Anadolu Buluflmalar› çerçevesinde, 27
Eylül’de Çanakkale’ye gelen Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç,, toplant› öncesinde Çanakka-
le’deki Koç Toplulu¤u bayilerinin yan›
s›ra Belediye Baflkan› Ülgür Gökhan ve
Vali Süleyman Kamç›’y› ziyaret etti. 
Mustafa V. Koç, Anadolu Buluflmalar›
çerçevesinde, Çanakkale, Bal›kesir, K›rk-
lareli, Edirne ve Tekirda¤ illerindeki Koç
Toplulu¤u’na ait Arçelik, Aygaz, Avis,
Beko, ‹zocam, DemirDöküm, Ford Oto-
san, Tofafl, Opet, Koç Allianz, Oltafl gibi
flirketlerin bayilik ve temsilciliklerini yü-

rütmekte olan yaklafl›k 350 temsilci ile
bir araya geldi.
Bayilere hitaben bir konuflma yapan
Mustafa V. Koç, cümlelerine “Çanakkale,
Türkiye’nin yeni ufuklara do¤ru yol al-
mas›n› mümkün k›lan ve Türk halk›n›n
azmini, mücadele gücünü bütün dünya-
ya gösteren bir sürecin bafllang›ç noktas›
olarak tan›mlanabilir” ifadesiyle bafllad›.
Mustafa V. Koç, “Bugün burada konuflu-
yor olmam›z›n bu bak›mdan simgesel bir
önemi var. Çünkü, sizlerle bu buluflma-
m›zdan yaklafl›k bir hafta sonra Türkiye,
azim ve mücadele gücü gerektiren bir
baflka sürece girecek, 3 Ekim’de Avrupa
Birli¤i ile tam üyelik müzakerelerimiz
resmen bafllayacak” dedi.
Mustafa V. Koç konuflmas›na flöyle de-
vam etti: “AB’ye tam üyelik projesi Tür-
kiye’nin yak›n tarihinin en önemli karar-
lar›ndan biridir ve özünde ekonomik ve
siyasi aç›dan dünyayla bütünleflmeyi he-
deflemektedir. Ekonomide, siyasette,
sosyal yaflamda, geliflmifl ülke standartla-
r›na ne kadar yaklaflabilirsek, bu bütün-
leflme o kadar sars›nt›s›z gerçekleflebile-
cektir.”
Ekonomik göstergelerin olumlu bir çizgi-
ye oturdu¤unu da vurgulayan Mustafa V.
Koç, “Uygulama hatas› yap›lmaz, mali di-
siplin korunur, yap›sal reformlar gerçek-
lefltirilir, kay›t d›fl› ekonomiyle radikal bir
mücadele sa¤lan›rsa, sürdürülebilir bir
büyüme h›z› yakalanabilir. Dolay›s›yla ifl-
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Konser izlerken onlara Koç Toplulu¤u’nu sorduk…

“
”

Koç deyince

akl›ma arabam›z

ve ev eflyalar›

geliyor. Palio’muz

var. Bir sürü

Arçelik var evde.

K›raç Konseri’ni

de Koç

düzenledi. 

“
”

Ev han›m›y›m ve

evdeki tüm beyaz

eflyalar›m Arçelik.

Koç deyince

akl›ma beyaz eflya

geliyor. K›raç

Konseri için

o¤lum Koç’a

teflekkür ediyor. 

“
”

59 yafl›nday›m,

ama K›raç’› çok

severim. Ben Koç

deyince Migros’u

düflünürüm.

‹stanbul’a gidince

Migros’tan

al›flverifl

yap›yorum.

“
”

Asker

emeklisiyim.

Arabam da Fiat.

Evdeki tüm beyaz

eflyalar Arçelik.

ben Tüprafl’› Koç

Ailesi’nin

almas›na çok

sevindim. 

“
”

20 yafl›nday›m 

18 Mart

Üniversitesi’nde

okuyorum. K›raç

Konseri çok iyi

geldi. En büyük

hayalim bir gün

Ford Focus sahibi

olmak. 
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sizlik oran› geriletilebilir, gelir da¤›l›m›n-
daki, bölgesel geliflmedeki eflitsizlik nis-
peten azalt›labilir. Bu da hedefimizi göz-
den kaç›rmadan, ekonomik ve toplumsal
geliflmeyi sürekli k›lmam›z› sa¤layabilir”
dedi. 2002 y›l›ndan bu yana uygulamaya
konulan stratejiler çerçevesinde, Koç
Toplulu¤u olarak büyük bir at›l›m›n içi-
ne girildi¤ini kaydeden Mustafa V. Koç,
sözlerini flöyle sürdürdü:
“Bu at›l›m Koç Toplulu¤u’nu Türkiye’de
uzak ara lider konumuna getirirken,
dünyada da say›l› flirketlerin aras›na sok-
tu. Bu y›l üç büyük flirket sat›n almas›
gerçeklefltirdik. Tansafl ve Yap› Kredi ile
perakende sektörü ve bankac›l›ktaki ko-
numumuzu güçlendirdik, rekabet gücü-
müzü art›rd›k. Tüprafl ile de enerji sektö-
ründeki iddiam›z› s›n›rlar›m›z›n d›fl›na ta-
fl›yabilecek bir konuma getirdik. Bu at›-
l›mlar, sizlerin bu Toplulu¤a yapt›¤›n›z
katk›lar olmaks›z›n gerçekleflemezdi. Sa-

mimi olarak söylüyorum, Koç Toplulu¤u
bugün bu at›l›mlar› yapacak büyüklü¤e
eriflebilmiflse, ortaklar›, yöneticileri, çal›-
flanlar›, yurt sath›na yay›lm›fl ifl ortaklar›
ve ona güvenen tüketicileriyle bir bütün
olarak bunu gerçeklefltirmifltir.”

“Dünyada en büyüklerde 
172. s›raya gelmeyi bekliyoruz”
Mustafa V. Koç’un ard›ndan, bayiilere,
Koç Toplulu¤u flirketlerindeki geliflme-
ler, yeni hedefler ve sat›n almalar konu-
sunda detayl› bir sunum yapan Koç Hol-
ding Stratejik Planlama Grubu Baflkan›
Tamer Haflimo¤lu Topluluk stratejileri-
ni anlatt›. 
Öncelikle önlerindeki befl hedefi anlatan
Haflimo¤lu, flöyle konufltu: “Bunlardan bi-
rincisi, h›zl› ve kârl› büyümedir. ‹kincisi
tüketiciye en yak›n Topluluk olarak reka-
bet gücüne sahip oldu¤umuz sektörlere
odaklanmay› sa¤lamakt›r. Üçüncü olarak
bulundu¤umuz sektörlerde lider olmay›

ilke olarak benimsedik. Faaliyet gösterdi-
¤imiz sektörlerde marka gücümüzü art›r-
mak ve teknolojiye hâkim olmak ile gelir-
lerimizin en az yar›s›n› yurtd›fl›ndan sa¤la-
mak için giriflimde bulunmak di¤er iki te-
mel hedeflerimiz aras›nda.”
Dünyan›n en ünlü ve güvenilir finans der-
gileri içinde yer alan Fortune dergisinin,
“Dünyan›n en büyük ilk 500 flirketi s›rala-
mas›nda tek Türk flirketi olarak 389. s›ra-
da yer ald›¤›n› an›msatan Haflimo¤lu,
Toplulu¤un Yap› Kredi Bankas›, Tansafl
ve Tüprafl olmak üzere üç yeni sat›m al›-
ma gitti¤ini belirterek, bu geliflme çerçe-
vesinde Koç Holding’in hedeflerini anlat-
t›. Haflimo¤lu, bu yeni sat›n almalar ve di-
¤er Koç Toplulu¤u flirketlerinin perfor-
mans›yla birlikte, önümüzdeki y›l dün-
ya’n›n en büyük 500 flirketi aras›nda ilk
200’e girmeyi, hatta listede 172. s›rada yer
almay› beklediklerini aç›klad›. Mustafa V.
Koç, 2003 y›l› Haziran ay›nda Konya’da
bafllayan Anadolu Buluflmalar› toplant›lar›
kapsam›nda flimdiye kadar toplam 49 il-
den 4100 bayi ile bir araya geldi.

Koç Toplulu¤u’na  teflekkür
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› MMuussttaaffaa  VV..  KKooçç, Anadolu Buluflmalar› çerçe-
vesinde geldi¤i Çanakkale’de Vali Süleyman Kamç›’y› makam›nda ziyaret etti.
Kamç›’ya, 18 Mart 2005’te, bayiler toplant›s›n› Çanakkale’de yapma konusunda
söz verdiklerini an›msatan Koç, bu kapsamda flehirde 300 bayi ile birlikte bulun-
duklar›n› söyledi.
Çanakkale Valisi Süleyman Kamç› da, Koç Toplulu¤u’nun Çanakkale’ye verdi¤i
öneme teflekkür ederek flöyle konufltu: “Anadolu Buluflmalar›’nda bayiler toplant›-
s›n› Çanakkale’de yapt›¤›n›z için öncelikle teflekkür ediyoruz. Zaten son dönemler-
de Çanakkale’ye verdi¤iniz önemi biliyoruz. Birkaç defa da beraber gezmifltik za-
ten. Seddül Bahir Kalesi’nde say›n Baflbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an ile yapt›-
¤›n›z protokol çerçevesinde Koç Üniversitesi’nin yapt›¤› çal›flmalar h›zla, aksaks›z
ilerliyor. Çanakkele’nin ulafl›mda çok da kolay bir noktada olmamas›na karfl›n, Ça-
nakkale’ye 300 kiflilik bir grubu getirmeniz bizi çok sevindirdi. Umar›m bu toplant›-
lar devam eder.”    



Tamer Balç›k / Çanakkale Aygaz Bayii

“Aygaz markas›n›n
güveni artacak”

Çanakkale Aygaz
Bayii Ali Tamer Bal-
ç›k,, özellikle Tüp-
rafl’a verilen teklifin
önemini ve  toplu-
lu¤u nas›l büyüte-
ce¤ini vurgulad›.
Balç›k, “Tüprafl’›n
al›nmas›, yerli bir firmada kalmas› çok
önemli. Koç Grubu’nda Aygaz bayii ola-
rak bize ne kadar yans›r bilemiyorum. O
konuda bize özel bir faydas› olacakt›r.
Öncelikle  güven ve markay› güçlendire-
cektir. Koç Toplulu¤u’nun prestijinin art-
mas›, dolayl› olarak bize yans›yacakt›r”
dedi.

Nefle Mutafo¤lu / Edirne Migros Ma¤aza Müdürü

“Perakendede
liderlik pekiflti”

Edirne Migros  Ma-
¤aza Müdürü Nefle
Mutafo¤lu ise pera-
kendecilikte Mig-
ros’un ayr› bir yeri
bulundu¤unu söy-
ledi. Migros’a ge-
len müflterinin Mig-
ros’tan ne isteyece¤ini, kalite, fiyat ve hiz-
mette bekledi¤ini alaca¤›n› bildi¤ini vur-
gulayan Mutafo¤lu, Anadolu Buluflmala-
r› konusunda ise bu kadar çok Koç Hol-
ding temsilcisi ile ilk kez bir arada bulun-
du¤unu belirtti. Tansafl’›n al›m› konusun-
da imzalanan anlaflma için ise Mutafo¤-
lu, “Zaten liderdik ve liderli¤imiz pekifle-
cek” yan›t›n› verdi.

‹lyas Arslan / Çanakkale Ford-Koç Allianz Bayii

“Bayiler iflbirli¤i yap›yoruz” 

Çanakkale Ford ve Koç Allianz Bayii ‹l-
yas Arslan Anadolu Buluflmalar›’n›
farkl› bir yönden de¤erlendirdi. Bura-
da bulunan 350’ye yak›n bayinin birbi-
riyle görüflerek yeni ifl f›rsatlar›  yaratt›-
¤›n› belirten Ars-
lan,  yarat›lan si-
nerjiyle banka ve
sigorta sektörü
ile otomotivde
nas›l iflbirli¤i ya-
pacaklar›n› gö-
rüfltüklerini söy-
ledi. Koç Toplulu¤u hakk›nda genifl
bilgi edinebildiklerini ve bayilerin bir-
birlerini daha iyi tan›malar›yla da iller
aras› güçbirli¤i oluflturman›n yolunun
aç›ld›¤›n› belirten Arslan, “Sigorta,
banka, perakende, g›da, otomotiv,
elektronik, beyaz eflya, enerji sektörle-
ri bir araya geldi. Bugün burada bir-
çok yeni iflbirli¤inin ilk görüflmeleri ya-
p›ld›, yeni projelerin temeli at›ld›. Ben-
ce Anadolu Buluflmalar›’nda en
önemli geliflme bu” diye konufltu.

Zafer Norman / Bal›kesir Arçelik Bayii

“Arkam›zdaki büyük
grubu  görüyoruz”

Bal›kesir Arçelik
Bayii Zafer Nor-
man’a, Çanakka-
le’de düzenlenen
Anadolu Buluflma-
lar› konusundaki
görüfllerini ve bir
Arçelik bayii olma-
n›n en önemli  koflulunu sorduk.

Norman, arkalar›ndaki gücü gördükleri-
ni belirtirken, Arçelik olarak önce müflte-
riye dürüst yaklaflmalar› gerekti¤ini vur-
gulad›:
“Burada Koç Holding’in gücünü gördük.
Yeni sat›n almalarla hangi noktaya ilerle-
di¤ini görüyoruz. Patronumuzun güçlü
olmas› bizim de güçlü olmam›z demek-
tir. Bas›ndan, televizyondan takip ediyo-
ruz. Ancak burada bire bir kendi a¤z›n-
dan duydu¤umuz zaman çok önemli.
Büyük bir güven veriyor. Böyle bir Toplu-
lu¤un bayisi olmak ya da onu devam et-
tirmek  toplum içinde daha büyük bir
sayg›nl›k yarat›yor ve Topluluk olarak bi-
zi önde götürüyor. ‹kinci soruna geleyim.
Arçelik bayisi olman›n birinci koflulu
dürüstlük. Müflteri de arkas›nda Koç
Toplulu¤u gibi bir grup oldu¤u için size
güveniyor. Tabii sizin müflteriniz taraf›n-
dan tan›nman›z da çok önemli. Temsil
etti¤iniz firmadan ald›¤›n›z güçle, sizin
dürüstlü¤ünüz ve verdi¤iniz hizmet bir-
leflmeli.”

Ahmet Olcay / Çanakkale Opet Bayii

“En güvenilir grubuz”

Çanakkale’nin Oto-
Aygaz ve Opet Ba-
yii olan Ahmet Ol-
cay, tüm bu toplan-
t›da Koç Holding’in
gücünü tekrar gör-
düklerini söyledi.
Tüprafl’a verilen teklifle Opet’in gücünün
artaca¤›n› belirten Olcay,  flöyle konufltu:
“Opet bayilerinin say›s› 600’den fazla.
Müflteri tercihinde de  Türkiye ikincisiyiz.
Bu al›mdan sonra Opet bayii say›s›n›n
çok artaca¤›na inan›yorum. Hedefimiz
de müflteri tercihinde ilk s›rada olmak.
Tüprafl’la markaya güven artacak.”

21

k
ü

re
s
e

l v
iz

y
o

n

Anadolu Buluflmalar› yeni iflbirlikleri getiriyor

Çanakkale’deki Anadolu Buluflmalar›’nda görüfltü¤ümüz tüm Koç Toplulu¤u bayileri, Anadolu 
Buluflmalar› ile, Koç’un gücünü daha iyi gördüklerini, Topluluk hakk›nda bas›ndan ve 

televizyonlardan duyduklar› birçok bilgiyi daha genifl olarak ö¤renme f›rsat› bulduklar›n› belirttiler.
Bayi buluflmalar›nda, bankac›l›k, sigorta, beyaz eflya, elektronik ve otomotivde ortak kampanya

ve iflbirli¤i konusunda birbirleriyle görüflmeler yapt›klar›n›, bu nedenle ‘buluflma’n›n çok 
önemli oldu¤unu belirten bayiler, sorular›m›z› yan›tlad›lar
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oç Toplulu¤u’nun sponsorlu¤unda,
29 Ekim 2005’te Cumhuriyet’in 82.
y›ldönümünde, Washington’daki
Smithsonian Sackler Gallery’de,

“Stil ve Statü: Osmanl› Türkiye’sinden
Saray K›yafetleri” bafll›kl› bir sergi aç›la-
cak. Bu sergi ayn› zamanda, Amerika Birle-
flik Devletleri ile Türkiye aras›nda paylafl›la-
cak 10 y›ll›k kültürel programlar›n bafllang›-
c› olacak. Bu program, Kültür Bakanl›¤›
arac›l›¤›yla Smithsonian Institution ile
gerçeklefltirilecek görüflmelerle, her iki ül-
kedeki sanatseverlere ve ayn› zamanda da
müze yetkililerine önemli yararlar sa¤laya-
cak sanat, e¤itim ve teknoloji transferini de
kapsayan bir dizi karfl›l›kl› etkinli¤i içeriyor.
“Stil ve Statü” sergisinin sponsoru olan Koç
Holding de her y›l program›n ana kurumsal
sponsorlu¤u ile ilgili proje de¤erlendirme
önceli¤ine sahip olacak. 
Anlaflma kapsam›nda gerçeklefltirilecek ilk
sergi 29 Ekim-22 Ocak tarihlerinde Was-
hington’daki Smithsonian Müzesi’nde aç›la-
cak. Arthur M. Sackler Gallery, The Freer
Gallery of Art ile Smithsonian Institution ta-
raf›ndan düzenlenen “Osmanl› Türkiye’sin-
den Saray K›yafetleri” adl› sergide, ipek kaf-
tanlar, muhtelif dokumalar yer alacak. 
Koç Toplulu¤u’nun sponsorlu¤u ve bu ifl-
birli¤i ile ilgili anlaflma, Ankara’da Kültür
ve Turizm Bakan› AAttiillllaa  KKooçç ile Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› MMuussttaaffaa  VV..

KKooçç aras›nda imzaland›. Koç Holding Ku-
rumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Ha-
san Bengü, Koç Holding Kurumsal ‹leti-
flim Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l, Koç
Holding Halkla ‹liflkiler Müdürü Fatma
Nur Halil’in da kat›ld›¤› imza töreninde
Atilla Koç,  bu iflbirli¤i ile Türkiye’nin kül-
türel zenginliklerini Amerikan halk› ve
tüm dünya ile paylaflmaktan duyduklar›
mutlulu¤u vurgulad›. ‹mza töreninde ko-
nuflan Mustafa V. Koç da, Koç Toplulu-
¤u’nun hedefinin Türk kültürünün tüm
yönleri ve ihtiflam› ile dünyaya ve dünya
kültürlerinin Türkiye’ye tan›t›lmas› oldu¤u-
nu belirterek flunlar› söyledi:

Farkl› olana duyulan sevgi ve anlay›fl
“fiirketlerine, markalar›na dünya sahnesin-
de yer açmay› önüne birincil hedeflerden
biri olarak koyan bir topluluk olarak, kül-

türlerin, toplumlar›n birbirini tan›mas› ve
anlamas›, birbirlerinin yaflam biçimlerini,
de¤erlerini, ürettiklerini tan›malar› ile müm-
kün olaca¤›n›, farkl› olana duyulan sevgi ve
anlay›fl›n, önce tan›mak, sonra anlamakla
geliflece¤ini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle,
kültürel al›flverifli son derece önemsiyoruz. 
Bugün imzalanan bu anlaflma, 10 y›l sü-
reyle geçerli olacak iki tarafl› bir kültürel
paylafl›m› temel al›yor: Smithsonian Mü-
zesi’nin galerileri, önümüzdeki 10 y›l bo-
yunca Türkiye’den gelecek çok say›da
önemli sergiye ev sahipli¤i yapacak. Öte
yandan dünyaca ünlü bu müzenin çok
de¤erli eserleri Türkiye’deki müzelerde
konuk edilecek. Bu sergilerin sponsorlu-
¤unu üstlenme ayr›cal›¤› da öncelikle
Koç Holding’e ait olacak. Türk insan› ve
Türkiye için de¤er yaratacak kültürel ve
sosyal sorumluluk projelerine destek de

Türkiye’nin kültür zenginli¤i
Washington’a tafl›n›yor…
Koç Holding Türk
kültürünü tüm dünyaya,
dünya kültürlerini ise
Türkiye’ye tan›tmaya
haz›rlan›yor. 10 y›l
boyunca karfl›l›kl›
kültürlerin tan›t›m› için
yap›lacak programlar Koç
Toplulu¤u sponsorlu¤unda
düzenlenecek 

K



16. ve 17. yüzy›l›n  muhteflem, görkemli imparatorluk kaftan-
lar›na adanan ve Türkçe’deki “ye kürküm ye” deyifline ben-
zeyen “clothes make the man” (insan› insan
yapan üzerindeki giysilerdir) deyiflinin
simgelendi¤i ilk uluslararas› sergi; “Stil
ve Statü: Osmanl› Türkiyesi’nden Sa-
ray K›yafetleri” adl› uluslararas› ser-
gide, renklerinin cüretkâr oyu-
nu, cesur motifleri ve zengin
rötufllar›yla büyüleyici kaf-
tanlar yer al›yor.

Sergilenen 68 objenin
merkezinde, dünya ça-
p›nda en fazla say›da ‹s-
lamî tekstil eserini bar›n-
d›ran ‹stanbul, Türkiye’de
bulunan Topkap› Saray›
Müzesi’nden getirilen zen-
gin imparatorluk kaftanlar›
koleksiyonu yer al›yor.  Di¤er
eserler; Konya, Türkiye’deki
Mevlana Müzesi ve St. Peters-
burg, Rusya’daki Hermitage
Müzesi’nden kiralanarak getiri-
lenler ile çok say›da ulusal kolek-
siyondan olufluyor.

Sergide, Osmanl›’n›n sanatsal yara-
t›c›l›¤› ve ipe¤i imparatorlu¤un güç
ve zenginli¤inin en kudretli ve belirgin
sembolüne dönüfltürmedeki baflar›s› ön pla-
na ç›kar›l›yor. Kaftanlar›n birço¤u ihtiflamlar›n›
tam olarak gözler önüne serebilecek flekilde,
bu k›yafetlere uygun olarak yap›lm›fl manken-
ler üzerinde sergileniyor. Sultan Selim, Sul-
tan Süleyman ve 1561’de idam edilen o¤lu
fiehzade Beyaz›t’a ait kaftanlar›n d›fl›nda,
sergide, Topkap›’n›n dünyaca ünlü koleksiyo-
nundan pantolon, flapka, minder ve yer döfle-
meleri ile ifllenmifl kumafllar da bulunuyor. Osmanl› ipek ve
kadifelerinden yap›lm›fl papaz cübbelerinden örnekler de
sergilenenler aras›nda yer al›yor. Serginin küratörlü¤ünü
uluslararas› üne sahip Osmanl› Sanat› Profesörü Nurhan
Atasoy ile Freer Sanat Galerisi ve Arthur M. Sackler Galerisi
Bafl Kuratörü ve ‹slam Sanat› Kuratörü Dr. Massumeh Far-
had üstlendi.
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misyonumuzun çok önemli bir parças›-
d›r. Zira toplumlar›n t›pk› ekmek gibi, afl
gibi, kültürel de¤erlere de ihtiyac› var.
Gelece¤imizi, kültür de¤erleriyle ve sa-
natsal yarat›c›l›¤›yla onur duyan, dünya-
y› iyi tan›yan, kendini dünyaya do¤ru an-
latabilen, dünyayla bir arada duran gelifl-
mifl bireylerle kuraca¤›z. Sanatla, kültür-
le, bilimle ayd›nlanm›fl bir toplum için
çal›flmak hepimizin ortak ödevi… Proje-
yi hayata geçiren Kültür Bakanl›¤›’n›n
temsilcilerine ve de¤erli akademisyenle-
rimize teflekkür ederim: Hem sanat›n
toplumla buluflmas› için harcad›klar›
emek, hem de sanat› destekleme olana¤›
sa¤lad›klar› için Koç Toplulu¤u olarak
kendilerine teflekkür ediyoruz.” 

“kaftanlarla”
Osmanl›’n›n ihtiflam›

Türk ve Osmanl›
sanat›na merakl›
bir müze müdürü 
Kültür Bakan› Atila Koç ile Koç Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’un
bas›n toplant›s›nda bir aç›klama yapan
Smithsonian Vakf› bünyesindeki The Arthur
M. Sackler Gallery ve Freer Gallery Müdürü
Julian Raby de Türkçe bafllad›¤› konuflma-
s›nda 38 y›l önce ‹stanbul'a ö¤renci olarak
geldi¤inde Türk ve Osmanl› sanat›na merak
sard›¤›n› anlatt›.  Üç y›l önce müze müdürlü-
¤üne getirilmesinin ard›ndan iki ülke aras›n-
da kültür alan›nda kurumsal bir ba¤ kurul-
mas› için çal›flmaya bafllad›¤›n› anlatan
Raby, ‹ngilizce devam etti¤i konuflmas›nda,
bakanl›k ile yürüttükleri görüflmelerde, bu
projenin iki tarafa da karfl›l›kl› fayda sa¤la-
mas›n› amaçlad›klar›n›, uzun süreli olmas›n›
istediklerini ve bölgesel müzeleri de kapsa-
mas› yönünde çal›flt›klar›n› anlatt›.

vurgulan›yor

‹pek kumafllardan
haz›rlanan Osmanl›

Saray› kaftanlar›,
alt›n ve gümüfl

ipliklerle ifllenmifl.



ir zamanlar develerin girip ç›kt›¤›,
tiftik, yapa¤›, deri sat›fllar›na sah-
ne olan tarihi Çengelhan, art›k bir
sanayi müzesi. Koç Holding fieref

Baflkan› RRaahhmmii  MM..  KKooçç’un An›tlar ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü’nden kirala-
yarak hayata döndürdü¤ü han, sanayi
tarihinden 800 objeye ev sahipli¤i yap›-
yor. 19–20 Eylül’de iki gün  düzenlenen
davet ve toplant›larla resmi aç›l›fl› yap›-
lan ÇÇeennggeellhhaann  RRaahhmmii  MM..  KKooçç  MMüüzzeessii,,
hem sanayi müzesi niteli¤i hem de
bünyesinde bulunan Divan Lokanta ve
Pastanesi ile günümüzden 500 y›ll›k
geçmifle bakan, “yaflayan” bir mekan…
VVeehhbbii  KKooçç’un Koç Toplulu¤u’nun te-
mellerinin att›¤› ilk iflyerinin de özel
olarak restore edildi¤i Çengelhan’›n
resmi aç›l›fl›, seymenler, Ankaral›lar, ga-
zeteciler, meslek örgütleri, siyasi ve
resmi erkân›n da kat›ld›¤› iki günlük
özel davetlerle gerçeklefltirildi.
Rahmi M. Koç’un “seymen” k›yafetiyle
Ankaral›lara arma¤an etti¤i Çengelhan
Müzesi’nin resmi aç›l›fl kurdelesini ise,
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kan› MMuussttaaffaa  VV..  KKooçç, Vehbi Koç Vakf›
Baflkan› SSeemmaahhaatt  AArrsseell’le birlikte, Devlet
Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› AAbbddüüllllaa--
ttiiff  fifieenneerr, Devlet Bakan› AAbbddüüllkkaaddiirr  AAkkssuu
ve Ankara Ticaret Odas› Baflkan› SSiinnaann
AAyyggüünn kesti. Koç Holding fieref Baflkan›

Rahmi M. Koç, aç›l›flta yapt›¤› konuflma-
da, bir hayalini daha gerçeklefltirdi¤i,
do¤du¤u, ailesinin kökünün yer ald›¤›
Ankara’da bir müze açman›n mutlulu¤u-
nu yaflad›¤›n› söyledi.
2003 y›l›nda Çengelhan’› 19 y›ll›¤›na ki-
ralad›klar›n› ve 1.5 y›l süresince asl›na
uygun olarak restorasyon çal›flmas› yü-
rüttüklerini belirten Rahmi M. Koç,
Çengelhan’›n, 500 y›ll›k tarihi, Ankara
Kalesi’nde olmas› ve Vehbi Koç’un ifl
hayat›na bafllad›¤› ilk yer olmas› nede-
niyle kendilerini için çok büyük önemi
oldu¤unu söyledi.

“Koleksiyonculuk desteklenmeli”
Özel sektörün müze kurma ya da yap-
ma fikrini art›k benimsemeye bafllad›¤›-
n› ve yat›r›m yapt›klar›n› belirten Rahmi
M. Koç, flöyle konufltu:
“Müzecilik anlay›fl› art›k de¤iflmifltir.
Müzeler bundan sonra statik olmaktan-
sa, dinamik olmak mecburiyetindedir-
ler. Bunlar› devletin müzelerinden ay›-
ran en belirgin özellikleri de budur.
Halk›n ve ziyaretçilerin nabz›n› devam-
l› yoklay›p, onlar›n alakas›n› canl› tuta-
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rak de¤ifliklikler ve etkinlikler yapmak,
ziyaretçi adedini art›rmak durumunda-
d›rlar.” 
Geliflmifl ülkelerde müzelerin koleksi-
yoncular›n hibeleriyle, flah›s ve kuru-
lufllar›n maddi deste¤iyle zenginlefltik-
lerini vurgulayan Rahmi M. Koç, flöyle
devam etti: “Çünkü o ülkelerde hükü-
metler koleksiyonculu¤u teflvik etmifl
ve desteklemifllerdir. Üzülerek söyle-
mek istiyorum ki Türkiye’de destekle-
mek flöyle dursun, koleksiyonculuk
hem kösteklenmifl, hem de müthifl bir
bürokrasiye bo¤ulmufltur. Madem ki

Avrupa Birli¤i’ne her konuda uyum
sa¤lamak için gerekli kanuni de¤iflik-
likleri yap›yoruz, koleksiyonculuk ko-
nusunda da cesur bir ad›m atma zama-
n› gelmifl ve geçmektedir.” 
Çengelhan Rahmi M. Koç Müze-
si’ndeki, 32 odada, aralar›nda paletli
traktör, fildiflinden araba, 1918 model
Ford araba, Commodore bilgisayar›n da
bulundu¤u 800 obje var.
Baba Vehbi Koç’un ç›rakl›k yapt›¤›
dükkân da müzenin avlusunda bulunu-
yor. Divan Lokantas› da müzenin giri-
flindeki bu avluda hizmet veriyor. Di-

van Pastanesi ise müzenin ikinci kat›n-
daki avluda ve Ankara Kalesi’ni gören
caml› bölümde yer al›yor.
Çengelhan’›n üç kat›nda farkl› temalar 
iflleniyor. En üstteki üçüncü katta rayl›
ulafl›m bölümü yer al›yor. Burada, kö-
mür treni, ekspres ve vinçli trenlerin
modellerini görmek mümkün. Bu bölü-
mün yan›ndaki odalar oyuncaklarla do-
lu: Bebekler, ahflap atlar, filler, dikifl
makineleri. ‹letiflim bölümünde Phi-
lips’in eski masa radyolar›, 1942 üretimi
pikap, Commodore marka bilgisayarlar
var. Bu bölümün bafl tac› 1900’lerin ba-
fl›ndan kalma bir Rus telefonu. 

Atatürk’ün eflyalar›
Ankara’da deniz olmasa da merakl›s›
çok. Müzede bu merakl›lar için de bir
yer ayr›lm›fl. Burada Hitler’in yat›n›n ma-
ketinden bir ‹ngiliz deniz binbafl›s›n›n
üniformas›ndaki aksesuvarlara, bir ge-
micinin marangoz tak›m›na kadar çeflitli
denizcilik eflyalar› görebilirsiniz. Havac›-
l›k bölümünde ise en çok ilgiyi Rus Ha-
va Kuvvetleri’ne ait bir uçufl kask› çeki-
yor. Müzede AAttaattüürrkk’e ait eflyalar aras›n-
da arkadafllar› taraf›ndan hediye edilen
gömlek tak›m›, Trablusgarp’ta kulland›¤›
k›l›ç, yemek tak›mlar› var. Atatürk’ün
Cumhuriyet’in ilan› için haz›rlatt›¤› ilk
Türk bayraklar›ndan biri burada. 
Üçüncü katta Rahmi Koç ve Vehbi Koç’a
ait belgeler ve Rahmi Koç’un heykeli de
bulunuyor.
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Rahmi M. Koç,
müzede en çok

babas› Vehbi
Koç’un ifl hayat›na

ilk olarak bafllad›¤›
bak›rc› dükkân›na
özel önem veriyor.

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç, Çengelhan’›n aç›l›fl› dolay›s›yla iki
gün düzenlenen programlar çerçevesin-
de, bas›n ve televizyonlar›n  Ankara tem-
silcileri ile ö¤le yeme¤inde bir araya gel-
di. Yeme¤e, Rahmi M. Koç ile gazete ve
televizyonlar›n Ankara temsilcilerinin ya-
n› s›ra,  Koç Holding  Dayan›kl› ve Tüke-
tim Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu,
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim Koordi-
natörü Oya Ünlü K›z›l, Rahmi M. Koç
Sanayi Müzesi Müdürü Anthony Phillip-
son ve Çengelhan Rahmi M. Koç Müze-
si Müdürü Tunç Koyuncu kat›ld›. 

Ankara
temsilcilerine
ö¤le yeme¤i 



1994’te kurulan ve ülkemizde teknoloji alan›ndaki ilk müze olan
Rahmi M. Koç Müzesi’nin 10. y›l› görkemli bir geceyle kutland›

ahmi M. Koç Müzesi'nin 10. kurulufl y›ldönümü 15 Eylül’de
büyük bir organizasyonla kutland›. ‹stanbul Geliflim Orkes-
tras›'n›n nefis müzi¤i eflli¤inde, Cem Y›lmaz’›n flovu ve
Türk pop müzi¤inin divas› Ajda Pekkan’›n flark›lar›yla gör-

kemli bir gece düzenlendi. Rahmi M. Koç, Müze’nin 10. y›l› ne-
deniyle düzenlenen gecede yapt›¤› konuflmada, bu müzeyi kurar-
ken, öncelikle Türkiye’de geliflen sanayi ve endüstri tarihinin arafl-
t›r›lmas›n› desteklemek istediklerini vurgulad›.
Çocuklu¤unda babas› Vehbi Koç’un ona hediye etti¤i elektrikli
trenle bafllayan sanayi ürünleri koleksiyonu yapma merak›n›n art›k
dev bir sanayi müzesine dönüflmesinin öyküsünü anlatan Rahmi
M. Koç, 1991 y›l›nda “Lengerhane”yi sat›n ald›klar›n› ve onararak
müze çal›flmalar›na bafllad›klar›n› belirtti. Ankara’da Çengelhan
Müzesi’nin aç›l›fl›na at›fta bulunan ve bu gibi gecelerdeki
ba¤›fllar ile di¤er yard›mlarla, yeni projelerle müzelerin
ço¤alt›laca¤›n› belirten Rahmi M. Koç, özel koleksi-

yonculu¤un ve müzecili¤in desteklenmesinin çok önemli oldu¤u-
nu vurgulad›.

Müzenin temeli 1991’de at›ld›
Rahmi M. Koç Müzesi ilk olarak “Lengerhane” binas›nda kuruldu.
1991 y›l›nda al›nan “Lengerhane” binas›na caml› bir rampa ile ge-
çilen yeralt› galerisi ilave edildi. Müze, Aral›k 1994'te aç›ld›. Müze-
nin ilk bölümünün süratle büyümesiyle birlikte, 1996 y›l›nda Ha-
liç'in k›y›s›nda, “Lengerhane” binas›n›n tam karfl›s›nda, bir harabe
olarak duran Hasköy Tersanesi al›nd›. 14 terk edilmifl bina ve tari-
hi k›zak orijinaline sad›k kal›narak restore edildi; müzenin ikinci
k›sm› Temmuz 2001'de aç›ld›. Müze halihaz›rda 11 bin 250 metre-

karelik bir alan üzerinde kurulu. 1994 y›l›nda ziyarete aç›-
lan Rahmi M. Koç Müzesi, 1996 y›l›nda Avrupa Kon-

seyi taraf›ndan "Y›l›n Müzesi Özel Ödülü"ne lay›k
görüldü.

10.y›l›n›
‹lk Müze

doldurdu
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irmot ve Otokoç, kurumsal olarak
arka planlar›nda yönetimlerini bir-
lefltiren, ancak tüketiciyle buluflu-
lan noktalarda operasyonel olarak

flirket kimliklerini koruyan bir güç birli-
¤ine gitti. 
Birmot&Otokoç Genel Müdürü Cenk Çi-
men, Birmot&Otokoç ismiyle an›lan bu
güç birli¤i süreci ve amaçlar› konusun-
daki sorular›m›z› yan›tlad›.

Otomotiv perakendecili¤inin sektördeki önemi
nedir? Birmot ve Otokoç bugünlere nas›l geldi? 
Nihai tüketiciyle son noktada buluflan
otomotiv perakendecili¤i bütün dünyada
otomotivin en önemli sektörlerinden biri
oldu.  Otomotiv perakendecileri hem sa-
t›flta hem de sat›fl sonras›nda, tüketicile-
re yeniden araç ald›rmada en kritik te-
mas noktalar›nda yer almaktad›r. Dünya-
ya bakt›¤›m›zda da çok büyük ölçekli
flirketlerin gerek Amerika’da gerekse Av-
rupa’da devreye girdi¤ini görüyoruz.
Koç Toplulu¤u’nun da hedefi ve ana
yaklafl›m› tüketiciye yak›n ifllere odakla-
narak, h›zl› ve kârl› biçimde Avrupa’da
büyümek. Otomotiv perakendecili¤i de
Toplulu¤un bu ana temas›nda çok kritik
bir noktada durmaktad›r.
Birmot ve Otokoç’a bakt›¤›m›z zaman bu
iki flirket de çok eski kurumlar. Oto-
koç’un kuruluflu 1928 y›l›nda Say›n Veh-
bi Koç’un ilk Ford bayili¤ini almas›yla
bafllam›fl ve birçok süreçten geçerek bu
noktalara kadar gelmifltir. Koç Toplulu-
¤u’nun bu konularda y›llar içinde açt›¤›
8 flirket, 2001 y›l›nda Otokoç çat›s› alt›n-
da birlefltirilmifltir.
Birmot’u oluflturan flirketlerin tarihi ise,

1953 y›l›nda ‹zmir’de Egemak’›n kurul-
mas›yla bafllam›flt›r. 2001 y›l›na kadar ge-
çen süreçte kurulan 11 flirket, bu tarihte
Birmot çat›s› alt›nda birlefltirilmifltir. Bu-
rada amaç büyük bir yap›, mega bayi or-
ganizasyonu kurmakt›. 2001 y›l›ndan bu
yana bakt›¤›m›z zaman diliminde bu bir-
leflmenin çok olumlu sonuçlar do¤urdu-
¤unu görüyoruz. 2001 y›l›nda yaflad›¤›-
m›z krizden, oluflturulan bu sistemle mi-
nimum zararla ç›kma flans›m›z oldu, ar-
kas›ndan da büyüyen pazarda kârl› yap›-
lar halinde çal›flmalara devam edildi.

Birmot ve Otokoç güç birli¤i oluflumunun ama-
c› nedir? Güç birli¤i ile nas›l sonuçlar elde edil-
mesi beklenmektedir? 
Otomotiv sektöründe yeni perspektifler
geliflmekte ve mega perakendeci yap›-

lanmalar›na do¤ru gidilmekte. Bunun ar-
kas›nda da “çok markal› bir organizas-
yon” diye tan›mlayabilece¤iniz oluflum-
lar mevcut. Avrupa ve Amerika’da da
otomotiv perakendecili¤inde birçok mar-
ka birlefltirilerek, mega yap›lara dönüfltü-
rülüyor. 
Mega yap›lanmalar›n içinde sadece bir-
kaç tane marka ile de¤il 30–40 markadan
ve genifl hizmet noktalar›ndan oluflan
mega yap›lanmalar bulunmaktad›r.
Birmot ve Otokoç güç birli¤i nedenleri-
ne geldi¤imizde ise; artacak ifl hacminin
getirece¤i çok büyük bir sinerjinin olma-
s›, sektöre bak›ld›¤›nda özellikle rekabet-
çi pazarlardaki konsalidasyon beklentisi-
nin fazlal›¤›, bu noktalarda da verimlilik
ve etkinlik sa¤lanmas› konular›n›n önem
kazanmas›, maliyetlerin afla¤›ya çekilme-

Otomotiv perakandecili¤inde 
güç birli¤i 
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Otomotiv perakende sektöründe hizmet
veren ve kurumsal yönetimleri birlefltirilen
Birmot&Otokoç, gerçeklefltirilen güç birli¤i ile
maliyeti düflürerek sat›fllar› ve verimlili¤i
art›rmay› amaçl›yor. Birmot&Otokoç Genel
Müdürü Cenk Çimen ile otomotivde dünya
trendlerinde mega bir yap› için
gerçeklefltirilen bu iflbirli¤ini konufltuk



si ve çok daha kuvvetli bir yap›lanma
sa¤lanmas›d›r. 
Yönetimler birleflti¤i zaman, insan kay-
naklar›, teknoloji yarat›m›, kurumsal ilifl-
kiler, mali yönetim, yönetim organizas-
yonlar› birlefltirilmesi ile öncelikle büyük
bir kaynak yarat›m› sa¤lanmaktad›r. Ay-
r›ca maliyetleri düflürerek, daha fazla re-
kabetçi noktaya gelinebilmektedir.
Otokoç ve Birmot güç birli¤inde de bu
amaçlar yer al›yor. Ancak burada alt›n›
çizmemiz gereken çok önemli bir nok-
ta var. Birmot ve Otokoç’un tüzel kifli-
likleri aynen korundu ve de¤ifltirilme-
di. fiirketler birleflmedi, güç birli¤ine
gidildi. Her iki kurumun da geçmiflleri,
genifl müflteri portföyleri ve temsil etti-
¤i markalar var. Biz de Birmot ve Oto-
koç aras›ndaki rekabetin çok net bir
flekilde korunmas›n› istiyor ve bu reka-
beti teflvik ediyoruz. Burada iki flirketin
de showroom’lar›, servisleri, sat›fl yer-
leri yani müflteri ile karfl›lafl›lan tüm
bölümleri ve  tüzel kiflilikleri de tama-
men ayr› tutulmufltur.

Güç birli¤i ile yeni organizasyon yap›s› hakk›n-
da bilgi alabilir miyiz?  
Yeni organizasyon süreçlerini planlaya-
rak h›zl› bir flekilde tamamlad›k. Kurum-
sal yönetim birimlerini tek çat› alt›nda
birlefltirdik. Ancak operasyon taraf›n› bir-
birinden ayr› tuttuk. Genel müdürlü¤ün
içinde biri Birmot, di¤eri Otokoç’tan so-
rumlu iki ayr› genel müdür yard›mc›l›¤›
mevcut. 
Organizasyonda, markalar›n kimli¤ini
bozmayacak biçimde hareket edilerek
rekabetçi bir yap›ya geçildi. Burada iki
tane marka olmas› hiçbir sak›nca olufltur-
mamakta çünkü dünyada bunu 40 mar-
kayla yapan flirketler var. Bu yap›lanma-
daki ana amaç maliyetleri düflürerek, re-
kabetçi gücü art›rmak ve kâr› yükselt-
mektir. Bir de tabii büyüklü¤ün getirdi¤i
avantajlar› kullanarak verimlilik ve etkin-
li¤i art›rmakt›r. 

Bu oluflumun bayi ve son tüketiciye yans›mas›
nas›l olacak? Sistemi nas›l de¤erlendiriyorsu-
nuz? 
Tüketicinin bulufltu¤u noktalar farkl›.
Otokoç tesislerinde Ford; Birmot tesisle-
rinde Fiat, Alfa Romeo ve Iveco sat›yo-
ruz. Buralarda bir de¤ifliklik olmad›, ol-
mayacak da. 

Birmot ve Otokoç güç birli¤inde ortaya
ç›kan tabloya bakt›¤›m›zda, Otokoç’ta
yaklafl›k 34 bin, Birmot’ta da 26 bin civa-
r›nda bir sat›fl oldu¤unu görüyoruz. Yani
toplamda 60 bin adet araç satan dev bir
yap› ç›k›yor ortaya. 
Burada önemli olan, do¤ru yönetim; li-
derli¤in do¤ru olmas› ve fark yaratan in-
san kayna¤›m›z. Burada iflimiz asl›nda

hizmet, yani arac› satmak ve sat›fl sonra-
s›nda hizmeti gerçeklefltirmek. Markalar›
temsil eden bayilerin, bunu daha karma-
fl›k hale getirmemeleri, hedef odakl› ça-
l›flmaya devam etmeleri gerekiyor. Bura-
da bizim Birmot & Otokoç olarak üç ana
hedefimiz var. Ekonomik kârl›l›k sa¤lan-
mas›, pazar pay›m›z› art›rmak ve müflteri
memnuniyetini koruyarak art›rmak. 

29

a
y
›n

 g
ü

n
d

e
m

i

1967’de ‹stanbul’da do¤an Cenk Çimen, Galatasaray Lisesi’nin ard›ndan ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i bölümünü  tamamlad›. Standford ve Los
Angeles üniversitelerinde yüksek lisans e¤itimleri alan Çimen, ifl hayat›na 1991 y›-
l›nda Nasoto’da sat›fl elaman› olarak bafllad›. 1992’de Ford Otosan’da pazarlama
eleman› olarak görev alan Cenk Çimen 1996’da Ford Otosan Filo Sat›fl Müdürlü-
¤ü’ne kadar yükseldi. Cenk Çimen 1998’den bu yana Otokoç Otomotiv Ticaret ve
Sanayii A.fi.’de Genel Müdür olarak görev yap›yor.  

Platin dergisi taraf›ndan "Zirvedeki Genç Platin Yöneticiler" Ödülü alan Cenk
Çimen, ayn› zamanda OYDER, EFDA ve KalDer üyesi. Cenk Çimen, 1999–2001
y›llar› aras›nda da Ankara Ticaret Odas› Meclis Üyesi olarak görev yapt›. Cenk
Çimen evli ve bir çocuk babas›.

Cenk Çimen kimdir?
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ur Batur, öncelikle, gazetecilik mes-
le¤inde erkeklerin elinde tuttu¤u en
büyük kalelerden biri olan “Ankara
Temsilcili¤i”ni alan bir kad›n gazete-

ci olarak karfl›m›zdayd›. 29 y›ll›k gazetecilik
tecrübesi, Yunanistan’da geçirdi¤i 12 y›ll›k
meslek hayat›, Ankara–Atina iliflkilerinde
bazen diplomaside ald›¤› görevler, Avrupa
Birli¤i Türkiye iliflkilerinin en sanc›l› dö-
nemlerinde kritik noktada oturan Nur Ba-
tur’a hem iki çocuk annesi olmay›, hem ga-
zeteci olmay›, hem de “diplomatl›k” nokta-
s›nda durmay› nas›l baflard›¤›n› sorduk.
Renkli ve heyecanl› an›larla geçen 29 y›l›,
Divan’›n güzel dondurmalar›n› yiyerek,
Çengelhan’›n teras›ndan Ankara Kalesi’ne
bakarak konufltuk.

Sizin isminiz tüm Türkiye taraf›ndan Atina  ile an›-
l›rd› y›llard›r. 12 y›l boyunca Hürriyet Gazetesi’nin
Atina Temsilcili¤i’ni yürüttünüz. Bu y›llar› anlat›r
m›s›n›z bize?
1994 y›l›nda bana görev teklif edildi¤inde
önce çok flafl›rd›m; ancak sonra çok önem-
li bir görev oldu¤u için de çok gururland›m.
Atina’ya gitmemden bir iki ay sonra Kardak
Krizi patlad›. Aradan geçen 12 y›l içinde
çok fley yafland› Yunanistan’la Türkiye ara-
s›nda. Avrupa Birli¤i sürecindeki tart›flma-
lar, K›br›s konusunun en yo¤un oldu¤u dö-
nem, AAbbdduullllaahh  ÖÖccaallaann’’›n yakalan›fl›; hepsi-
ni Atina’da yaflad›m. Size flöyle anlatay›m
mesela: Göreve bafllad›m. Atina’da iç siya-
setteki tart›flmalarla birlikte Kardak üzerin-
de bir fleyler olmaya bafllad›. Biliyorsunuz
adaya, bayrak çekildi. Ancak bu arada Tür-
kiye’de de iç siyaset çok kar›fl›k. Ben dört
gün boyunca ‹stanbul’a “Burada ciddi bir-
fleyler oluyor ilgilenelim” diye konufluyo-
rum. ‹stanbul ise bana, “Yine Yunanl›lar
bir fley yap›yorlard›r çok önemli de¤il” diye

yan›t veriyorlard›. Neyse, dördüncü gün ik-
na ettim haber merkezini. Ancak tam bu s›-
rada Milliyet helikopter kald›rm›fl, bir adaya
bayrak dikmifl. Hürriyet Haber Merkezi’nde
büyük bir hüzün olufltu. Haber atlanm›flt›;
çok mutsuz olduk. Tam o s›rada UU¤¤uurr  CCee--
bbeeccii  arad› beni “Milliyet yanl›fl yere bayrak
dikmifl. Bize harita gönder. Biz Kardak’a
bayrak dikece¤iz” dedi. Neyse haritalar git-
ti. Hürriyet helikopter kald›rd›, do¤ru aday›
buldu ve Yunan bayra¤›n› kald›r›p Türk
bayra¤›n› dikti. ‹flte o anda ben orada tam
bir bombard›mana tutuldum. Televizyonlar,
gazeteler ar›yor; tehditler ya¤›yor. Temsilci-
li¤ime bu olayla bafllad›m asl›nda.”

Peki, tüm bu olaylardan sonra sizin için zor olmad›
m› Atina’da gazetecilik yapmak.
Asl›nda çok zor olmad›. Ankara’y› iyi bilen
bir gazeteciydim. Türk siyasetçisini, diplo-
masiyi çok iyi biliyordum. Siyasetçilerin nü-
anslar›na, temel politikalar›na çok hâkim-
dim. Bu nedenle, oradaki Yunanl›lar dahil,
siyasiler dahil, benim söylediklerime çok
önem verdiler. Çünkü onlar da benim An-
kara’y› iyi bildi¤imi biliyorlad›. Çünkü git-
meden önce dönemin Cumhurbaflkan› SSüü--
lleeyymmaann  DDeemmiirreell’’le, Baflbakan TTaannssuu  ÇÇiill--
lleerr’’le röportaj yapm›flt›m. Bütün D›fliflleri
Bakanl›¤› bürokratlar›yla aram›n iyi oldu-
¤unu da, Hürriyet’in Ankara’n›n politikalar›-

N

Atina’dan Ankara’ya
“diplomat” bir gazeteci döndü
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Ankara’da Çengelhan’›n teras›ndaki Divan Pastanesi’nde, ünlü bir
gazeteciyle, Nur Batur’la gazetecilik, annelik ve diplomatl›k üzerine sohbet
ettik. Hürriyet Ankara Temsilcisi Nur Batur’a göre AB yolu zorlu geçecek 



n› çok iyi bilen bir gazete oldu¤unu da bi-
liyorlard›. Yani bir anlamda diplomat göre-
vi bile üstlendim. O nedenle Yunanl›lar da
bana fikir sordular. ‹lk baflta çok izole edil-
sem de, daha sonra art›k bir diplomatik gö-
revim de oldu.

Peki 12 y›l Atina Temsilcisi olarak çal›flt›n›z. Avru-
pa Birli¤i sürecinin en kritik noktas›ndayd›n›z. Av-
rupa Birli¤i–Türkiye iliflkilerinde süreci nas›l görü-
yorsunuz?
Gerçekçi olmak gerekirse, önümüzde uzun
ve karamsar bir dönem var. Gerçekçi olma-
m›z gerekiyor. Avrupa büyük bir kriz yafl›-
yor. ‹flsizlik çok yüksek. Türkiye konusun-
da Avrupa kamuoyunda çok soru iflareti
var. Bizim tam üye olabilmemiz için önce
Avrupa’n›n krizi atlatmas›n› beklememiz
gerekiyor. Türkiye’yi içlerine sindirmelerini
beklememiz gerekiyor. Yani müzakerelerin
bafllamas› sonuç olmayacak. Çok daha
uzun ve meflakkatli bir dönem olacak. An-
cak bafllamamak daha kötü bir tercih ola-
cakt›r. Bafllay›p o süreci yaflamal›y›z bence.
Türkiye’de insanlar olaylara siyah veya be-
yaz olarak bak›yor. Avrupal› ise gri olarak.
Avrupa insan› uzlaflmac›. Bu noktada bir-
leflmemiz de zaman alacak. Sab›r gerekiyor.
Çok zor bir süreç olacak. Ama sabretmemiz
gerekecek.

fiimdi Ankara’das›n›z. Ankara’dan olaylara bak›nca
ne hissediyorsunuz? Bir kad›n gazeteci olarak çok

önemli bir görevi üstlendiniz: Hürriyet gibi bir ga-
zetenin Ankara Temsilcisi olmak; bu arada diplo-
masi a¤›rl›kl› tüm alanlarda düflünmek; bu arada
bir anne olarak da yaflamak...
fiimdi tüm konulara daha tepeden bak›yo-
rum. Uzmanl›k alan›m diplomasi ve d›fl si-
yasetti. Art›k iç politika da, ekonomi  de il-
gilenmem gereken alanlar içinde. ‹lk bafl-
ta her fley üzerime ard› ard›na bombard›-
man gibi geldi; ancak art›k oturttum. Tafl-
lar yerine oturuyor. Kad›n gazeteci olmak,
anne olmak konusuna gelince; ben kad›n
olman›n gazeteci olarak hiç dezavantaj›n›
görmedim. Bir de kad›nlar birçok fleyi ay-
n› anda yürütebiliyorlar bence. ‹nsan ken-
disini öyle bir programl›yor ki her fleyi ida-
re edebiliyoruz.  Her fleyi bir arada yapa-
biliyoruz. Yeme¤i de, çocu¤un okulunu
da düflünebiliyor, bu arada ifl hayat›m›zda
en küçük detay› gözden kaç›rmadan çal›-
flabiliyoruz. Bu kad›n olman›n do¤as›nda
var bence. Bu arada kad›nlar Türkiye’de
de çok önemli yerlere geliyorlar. Gazeteci-
likte örne¤in kad›nlar erkeklerin kalelerini
bir bir y›k›yorlar art›k. 
En ilginç an›lar›mdan biri AArraaffaatt  ile yapma-
ya çal›flt›¤›m röportajd›r. ‹lk olarak 1981
veya 1982’deydi. Beyrut’ta savafl zaman›
Arafat ile görüflmeye çal›fl›yorum. Bana
görüflece¤i söylendi. Gece saat 02.00 s›ra-
lar›mda otelden arand›m. “Arafat sizinle
görüflecek” dendi. ‹ki tane asker geldi. Bir
jipin içinde, ben ortalar›nda, Beyrut sokak-

lar›nda tur ata ata Arafat’›n bulundu¤u ote-
le gittik. O s›ralarda Arafat  güvenli¤i için
sürekli yer de¤ifltiriyordu. Neyse bir otelin
11. kat›na ç›kt›k. Ben lobi gibi bir yerde
oturuyorum. Odan›n kap›s› aç›k Arafat’›
görüyorum. Saat sabaha karfl› befl gibi da-
n›flman› geldi. “Baflkan›m sizinle görüfle-
cek” dedi. Çok heyecanland›m. Bekledim.
15 dakika sonra dan›flman› tekrar gelip,
“Baflkan›m çok yorgun sizinle görüfleme-
yecek” dedi ve ben röportaj yapamadan
Ankara’ya döndüm. O kadar büyük hayal
k›r›kl›¤› yaflam›flt›m ki. Aradan y›llar geçti,
art›k Filistin Kurtulufl Örgütü Beyrut’tan
ç›km›fl. Ben yine Arafat’la görüflmek üzere
Filistin’e gittim. Bu arada Arafat’›n SSüühhaa
AArraaffaatt ile evlendi¤i yönünde dedikodular
var ortalarda. Arafat da Suudi Arabistan’da,
gelmesini bekliyoruz. Ben bu arada “Süha
Arafat ile görüflebilir miyim?” diye sordum.
Arafat da dan›flmanlar›na “Niye olmas›n.
Görüflsünler” demifl ve ilk kez Süha Arafat
ile röportaj yapan, foto¤raflar›n› çeken ve
tüm dünyaya resmen bildiren gazeteci ben
oldum. Milliyet de sürmanfletten vermiflti
bu röportaj ve foto¤raflar›. Ancak bu kez
de Suudi Arabistan’dan gelirken Arafat’›n
uça¤› düfltü. Ölümlerden döndü. Ben yine
kendisiyle görüflemeden Ankara’ya dön-
düm. Arafat’la ancak 1994’de röportaj ya-
pabildim. Daha sonra da iki kez daha gö-
rüfltüm.
� Esra Yener

31

d
iv

a
n

 s
o

h
b

e
ti

<< >>Bizim tam üye olabilmemiz için önce Avrupa’n›n krizi 
atlatmas›n› beklememiz gerekiyor. Türkiye’yi içlerine

sindirmelerini beklememiz gerekiyor.
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anakkale Tofafl Ana Bayii Miller
Oto’nun Koç Toplulu¤u’yla iliflki-
si ellili y›llarda bafllam›fl. Dede
HHaassaann  MMiillddoonn Gelibolu’da 1950’li

y›llarda otomotiv yan sanayii için itha-
lat yapmaya bafllam›fl. O dönemde,
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu VVeehhbbii
KKooçç’la çal›flm›fl. Bu iflbirli¤i Mildon Ai-
lesi’nin 1972’de Gelibolu’da Tofafl ba-
yili¤ini almas›yla güçlü bir ba¤a dönüfl-
müfl. Çanakkale Tofafl Ana Bayii Miller
Oto Tic. ve Sanayi A.fi. Yönetim Ku-

rulu Üyesi CCaann  MMiillddoonn’la Gelibolu’da,
Topluluk’la 1972’de bafllayan iliflkiyi ve
bugün geldikleri noktay› konufltuk. 

Tofafl bayili¤ini ne zaman ald›n›z?
‹lk olarak 1972’de babam, Miller Oto
Yönetim Kurulu Baflkan› TTuurrhhaann  MMiill--
ddoonn, Gelibolu’da Tofafl bayii olmufl.
Daha sonra Tofafl’›n Biga bayili¤ini al-
d›k. Sonra Çanakkale bayili¤ini de ala-
rak Çanakkale Ana Bayii olduk. Ancak
bizim iliflkimiz dedemle bafllam›fl. Ge-

libolu’da dedem, 1950’lerde otomotiv
yan sanayi mallar› ithal etmeye baflla-
m›fl ve say›n Vehbi Koç’la ifl yapm›fl.

Art›k merkeziniz Çanakkale’de mi?
Evet. Ancak Gelibolu’da 2  bin metre-
karelik bir entegre tesisimiz var. Yani
sat›fl, servis, ikinci el tüm Tofafl-Fiat
hizmetlerini kapsayan bir tesis. Ancak
flimdi de Çanakkale Merkez’de 3 bin
metrekarelik alan› kapsayan bir enteg-
re tesis yap›yoruz.

Ç

Tofafl-Fiat’ta tek ses oluyoruz
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Çanakkale Tofafl Ana Bayii Miller Oto’nun Yönetim Kurulu Üyesi Can Mildon,
1972’den bu yana Koç Toplulu¤u’nun içinde bulunduklar›n›, bu iliflkinin bir aile 
gibi, kötü günlerde, krizlerde daha da güçlendi¤ini belirtiyor ve “Tofafl bayileri bir
yumruk gibi tek ses oluyor” diyor 



Girit’ten
Çanakkale’ye
uzanan öykü…
Mildon Ailesi’nin geçmifli Girit’te Melidoni Bölgesi
Valisi Muhsin Bey’e uzan›yor. Aile mübadeleden
sonra Gelibolu’ya yerlefliyor. Soyad› kanunu
ç›k›nca da Mildon soyad› al›n›yor. Miller Oto’nun
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› Turhan Mildon
yap›yor. Baba Turhan Mildon 1972’de Tofafl
bayisi olmufl. Miller Oto’nun Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Mert Mildon. Can Mildon da
küçük o¤ul. Girit’ten Çanakkale’ye uzanan bu
yolda tabii ki denize düflkün bir aile olmufl
Mildon’lar. Dal›fl, bal›k tutma, sualt› sporlar› en
büyük merak› Mildon Ailesi’nin. Ayr›ca Anadolu
Atefli’ni Çanakkale’ye getiren, çeflitli sergi ve
konserler düzenleyen aile, Çanakkale’deki kültür
hayat›na katk›da bulunmay› da sosyal sorumluluk
anlay›fllar›n›n gere¤i olarak görüyorlar. Mildon
Ailesi’nin çok ilginç bir giriflimi var. Gelibolu’daki
entegre tesiste bir hayvanat bahçesi bulunuyor.
Zebra’dan, onlarca kufl türüne, maymunlardan,
midilliye, geyik ve deveye kadar çeflitli
hayvanlardan oluflan küçük ama çok bak›ml› bir
hayvanat bahçesi bu. Bu bahçenin daha da
geniflletilecek bir benzeri, Çanakkale’de temeli
at›lan 3 bin metrekarelik yeni entegre tesiste de
yer alacak.

fiirket olarak otomotivle ilgili baflka yan fir-
malar›n›z var m›?
Evet,  “rent a car” hizmeti veriyoruz.
250 araçl›k filomuz var. Tabii ki araç-
lar›n ço¤u Fiat. Merkezi ‹stanbul’da o
flirketimizin. Ayr›ca benzin istasyonla-
r›m›z var. Y›ll›k ciromuz yaklafl›k 40
milyon YTL. 120 kifli çal›fl›yor bünye-
mizde. Tofafl-Fiat ile iliflkimizi elbette
çok önemsiyoruz. Çünkü Koç Toplu-
lu¤u’nun içinde olmak, büyük bir gü-
cün arkan›zda oldu¤u güvenini de ge-
tiriyor size. Bir ailenin içinde oldu¤u-
nuzu hissediyorsunuz. Kriz de olsa,
kötü günler de yaflanacak olsa Koç
Toplulu¤u’nun yan› bafl›n›zda oldu¤u-
nu biliyorsunuz. Zaten 17 Mart
2002’de kazand›¤›m›z Guinness Re-
kor’u da bunu göstermek içindi. May-
donose Showland’de tam 2 bin 208
Tofafl bayii ve çal›flanlar› ayn› anda
davulda tek ses ç›kard›k. Bu bir yum-
ruk gibi tek ses olabilece¤imizin çok
güzel ve tarihi bir kan›t›yd›. Fiat çok

önemli bir marka ve Tofafl da çok
önemli bir kurum. Yeni seri Fiat’lar›n
hem teknolojisi hem de konforu çok
iyi. Çanakkale Bölgesi’nde araç flat›-
fl›nda ilk s›raday›z bu nedenle. Devlet
‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre
Çanakkale’de 2005’in ilk alt› ay›nda
yüzde 18.6’l›k sat›fl oran›yla ilk s›rada-
y›z. Bu y›l bin araç sataca¤›z. Çanak-
kale’nin nüfusunun 500 bin oldu¤unu
düflünürseniz, bu rakam›n önemi daha
iyi anlafl›l›r.

Tofafl-Fiat bayii olarak sizce en önemli so-
rumluluklar›n›z neler?
Elbette ilk öncelik müflteri memnuniye-
tini sa¤lamak; müflterinin s›k›nt›lar›n›
çözmek. Burada en kritik nokta yaln›z-
ca arac› satmak de¤il; arac› satt›ktan
sonra servis hizmetinizle müflterinizi
kendinize ba¤laman›z gerekiyor. Müfl-
teri satt›¤›n›z arac›n kalitesinin yan› s›ra
sizin hizmetiniz de markaya sadakat
konusunda etkili oluyor. Araç de¤iflti-

riyorsa yine bu markay› ve bayi olarak
sizi tercih etmeli. Burada da tüm hiz-
metleri en iyi flekilde vermek ve müflte-
riye güven duygusunu sa¤lamak zorun-
das›n›z. Çünkü arac› satmak iflin  bir
anlamda en kolay yan›. Önemli olan
ondan sonra da bu iliflkinin sürmesi.

kocbayi.com sitesini takip ediyor musunuz?
Elbette. Koç Toplulu¤u ile ilgili en son
geliflmelerin tümünü siteden ö¤reni-
yoruz. Bize bu siteden gelen düzenli
mail’lerle de bayi sistemi, yeni hizmet-
ler ve geliflmeler hakk›nda bilgi edini-
yoruz. Ayr›ca di¤er bayilerle bu site
üzerinden bilgi al›flveriflinde bulunma
flans›m›z oluyor. S›k s›k takip ett¤im
bir site. Örne¤in Çanakkale Anadolu
Buluflmalar›’nda bize verilen bilgileri,
bu site sayesinde di¤er bölgelerdeki
tüm Koç bayileri de ö¤renebilecek.
Bilginin Topluluk içinde herkese do¤-
rudan iletilmesi aç›s›ndan bence çok
önemli bir site.
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“‹stanbul Yaya Sergileri”nin ikincisi, 16 Eylül-22 Ekim tarihleri aras›nda Koç
Holding sponsorlu¤unda Tünel-Karaköy aks›nda gerçeklefltiriliyor

Tünel-Karaköy hatt›nda benzersiz
bir sanat deneyimi
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ç y›l önce Niflantafl›'nda aç›lan
ve büyük ilgi gören yaya sergisi-
nin bir benzeri 16 Eylül tarihin-
den itibaren Tünel-Karaköy hat-

t›nda düzenlendi. ‹nsanlar›n kentin ya-
flayan gündelik mekânlar›nda ve ka-
musal alanlarda da sanatla buluflmas›
amac›yla düzenlenen “‹stanbul Yaya
Sergileri 2: Tünel-Karaköy” sergisi 22
Ekim’e dek sürecek. Koç Holding, ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi, Beyo¤lu
Belediyesi, Dream Design Factory ve
‹stanbul Sanat Tan›t›m ve Araflt›rma
Vakf› iflbirli¤i ile düzenlenen serginin
küratörü Fulya Erdemci ve Emre
Baykal. Bina cephe ve girifllerine, oto-
parklara, caddelere, tarihi metroya, Ha-
liç k›y›s›na ve di¤er kamusal alanlara
uygulanan, mekâna özel geçici kentsel
projelerin yer ald›¤› “‹stanbul Yaya Ser-
gileri 2”ye Türkiye'den Ayfle Erkmen,
Canan Tolon, Ömer Ali Kazma, Ha-

Ü

Koç Holding sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen
“‹stanbul Yaya Sergileri 2: Tünel-Karaköy”, 13
Eylül’de,  Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet
Misbah Demircan ve Koç Holding Kurumsal
‹letiflim Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l’›n da
kat›l›m›yla düzenlenen bir bas›n toplant›s›yla
kamuoyuna duyuruldu.



“‹stanbul Yaya Sergileri 2: Tünel-Kara-
köy”ün küratörlerinden Fulya Erdemci
ile Karaköy sahilinde görüfltük. Daha ön-
ce Niflantafl›’nda düzenlenen serginin de
küratörlü¤ünü yapan Erdemci, Kara-
köy’ü seçmelerinin özel sebepleri oldu-
¤unu söylüyor...

Sergi için neden Karaköy seçildi?
Buras› bir bulvar, bir geçifl yeri asl›nda.
Buras› ‹stanbul’un en eski yerleflim yerle-
rinden biri; tarihi yar›madan›n tam karfl›-
s›nda. Fakat hiç kimse Karaköy’de fazla
bar›nam›yor. Çünkü buras› tam anlam›yla
trafik taraf›ndan iflgal edilmifl durumda.
Karaköy’ü seçmemizin temel nedeni bu.
Bir di¤er nedeni ise Karaköy’ün ‹stan-
bul’un içinden geçmekte oldu¤u dönü-
flüm sürecinde çok önemli bir yer tutma-
s›. Karaköy pilot bölge seçilmifl. Bu dönü-
flüm bafllamadan önce, biz sanatsal öne-
rilerle yaya lehine bir dönüflümü ön plana
ç›karmaya çal›fl›yoruz.

Niflantafl› ile Karaköy’ün yaya profille-
ri de birbirinden farkl›, de¤il mi?
Evet ama buras› çok daha heyecan veri-
ci. Çünkü Niflantafl›’ndaki ahaliyi siz ka-
pal› bir sergi mekân›nda da görürsünüz.
Buradaki ahali ise çok daha gerçek. Bel-
ki bunun bir sergi oldu¤unun fark›na var-
mayacaklar. Ama sonuçta bu önemli de-
¤il. Bir gülün kokusunu görseniz de gör-
meseniz de, bilseniz de bilmeseniz de
nas›l hissederseniz, sanatla olan iliflkide
böyle bir fley. Burada her gün çok güçlü
bir yaya trafi¤i var; yaklafl›k bir buçuk mil-
yon kifli gelip geçiyor. Bunun anlam›, her
gün bir buçuk milyon kifliye bu serginin
ulaflma flans›n›n olmas›. Di¤er yandan
Karaköy co¤rafi ve stratejik olarak çok
önemli. ‹stanbul tepe ve k›y›lardan oluflu-
yor. Beyo¤lu’ndan k›y›ya inen en önemli
aks Karaköy’den geçiyor. O anlamda da
çok önemli bir yaya trafi¤ini bar›nd›r›yor.

Eserlerden bahseder misiniz?
Meydanda ‹smail Hakk› Altunbezer ile
Halim Özyaz›c›’n›n iki hatt› var. Bunlar›n
özellikleri popüler ve Türkçe olmalar›.
Bunlar “Gel keyfim gel” ve “Bu da geçer
yahu”. ‹smail Hakk› Altunbezer, 1. Dünya
Savafl› s›ras›nda ‹stanbul iflgal alt›nday-
ken dükkan›n›n vitrinine “bu da geçer ya-

hu” yazm›fl. ‹flgalden sonra ise “Gel key-
fim gel” yazm›fl. Biz de bunu hem ‹stan-
bul’un geneli için hem de yaya trafi¤i aç›-
s›ndan çok uygun bulduk. Murat fiahin-
ler, Fuat fiahinler, Ayten Bafldemir ve
Yakup Çetinkaya da bu konuyla ilgili bafl-
ka ifller yapt›lar. Otopark’a “bu da geçer
yahu” yaz›ld›; sahil boyunda da “gel key-
fim gel” yazan, manzaraya karfl› banklar
var. Bu çal›flmalar› Karaköy ve ‹stanbul
ba¤lam›nda çok önemli buluyoruz. Di¤er
yandan John Körmeling’in ifli çok ilginç.
52 metre uzunlu¤unda ve 6 metreye yük-
selen, yaya için alternatif bir yol. Bunlar›n
d›fl›nda Hale Tenger, Ayfle Erkmen ve
Canan Tolon’un iflleri de çok ilginç. Hale
Tenger bir sticker haz›rlad›: “Kanad›ndan
at beni”. Hale Tenger alternatif kent kültü-
rünün ifade araçlar›ndan birini kullan›yor
ve küreselleflme süreciyle birlikte yükse-
len milliyetçili¤e karfl› bir slogan gelifltiri-
yor. Sergi mekân›n›n birçok yerinde bu
sticker’lar› görebilirsiniz. Ayfle Erkmen,
“bal›k ekmek” temas›n› iflliyor. Canan To-
lon’un ifli de çok çok güzel bir ifl; sokak
çokuklar› için özel bir çal›flma. 
� Burak Tezcan

luk Akakçe, Hale Tenger, Fuat fia-
hinler, Murat fiahinler, Ayten Bafl-
demir ve Yakup Çetinkaya ile Brezil-
ya'dan Carmela Gross, ‹talya'dan Lo-
ris Cecchini, Norveç'ten Ingar Drag-
set, Danimarka'dan Michael Elmgre-
en, Hollanda'dan John Körmeling,
Avustralya'dan Callum Morton, Al-
manya'dan Karin Sander, Ameri-
ka'dan Eve Sussman ve Hollanda'dan
Auke de Vries kat›l›yor. 
Serginin temel amac›, kentle bütünle-
flen, yaln›zca sanat için ayr›lm›fl me-
kanlar› de¤il, soka¤›, kamusal alan› da
içine alan, kentsel, sosyal ve kültürel
yap›y› irdeleyen, iki y›lda bir gerçekle-
flecek kapsaml› bir kentsel sanat sergi-
si oluflturmak. Sanatç› ve mimarlar›n
kat›l›mlar›yla gerçekleflen sergi, yaya
hareketi ve h›z›n› temel almakla kalma-
y›p, ayn› zamanda, insani bir ölçe¤e
iflaret eden yayay› esas al›yor. Disiplin-
leraras› bir yaklafl›m benimsenen sergi-
de, bina cephe ve girifllerine, otopark-
lara, caddelere, tarihi metroya, Haliç
k›y›s›na ve di¤er kamusal alanlara uy-
gulanacak mekâna özel geçici kentsel
projeler, müdahaleler, yerlefltirmeler ve
objeler yer al›yor. 
Taksim Meydan› ve ‹stiklal Caddesi
90'lardan bu yana önemli bir dönüflüm
sürecinden geçiyor. Yaya hareketi için
ayr›lm›fl uzun bir kentsel koridor olufl-
turulmas›yla, Beyo¤lu son on y›lda en
heterojen kültür-sanat, e¤lence ve al›fl-
verifl merkezlerinden biri haline geldi.
Semt, farkl› sosyal s›n›flardan ve yafl
gruplar›ndan gelen insanlar›n bir bu-
luflma noktas› haline geldi. Finans sek-
törünün, Karaköy'den Zincirlikuyu -
Maslak aks›na tafl›nmas›, bölgeyi yeni
ifllevlere ve oluflumlara açt›. 
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Haber foto¤rafç›l›¤›n›n
duayenlerinden Ara

Güler’in, 77 y›l›n› insan
ve ‹stanbul’u yans›tan

siyah beyaz 
77 foto¤raf›yla

tan›mlad›¤› “Ara’dan 77
Y›l Geçti” sergisi, Koç

Allianz sponsorlu¤unda
Foto¤raf Evi’nde aç›ld›...
Ard›ndan da 77 y›l, 250

foto¤raftan oluflan
‹ngilizce ve Türkçe
bas›lan bir kitapta

topland›. Ara Güler sergi
için seçti¤i foto¤raflar› 

tek kelime ile 
özetliyor: ‹nsan

oto¤raf denince, hele konu “objek-
tife tak›lan haber” olunca herhalde
duayen kelimesini kullanabilece¤i-
miz birkaç isimden biridir Ara Gü-

ler... Bu y›l 77. yafl›n› kutluyor usta “foto
muhabiri”miz; ki kendisine “sanatç›” di-
ye hitap edilmesine çok k›z›yor... O bir
haber foto¤rafç›s›, objektifi habere dönü-
yor... Bazen bir bak›flta, bir ac›da, bazen
de bir ibadet an›nda ya da bir bal›k ak›-
n›nda a¤lara tak›lan bal›kta, a¤›n› doldur-
maya çal›flan bal›kç›da... Ancak Ara Gü-
ler’in objektifindeki gerçek: ‹nsan... 
Ara Güler’le, Koç Allianz’›n sponsorlu-
¤unda Foto¤raf Evi’nde açt›¤› “Ara’dan
77 Y›l Geçti” Sergisi vesilesiyle sohbet et-
tik... “Sohbet ettik” diyorum, çünkü Ara
Güler ile röportaj yap›lam›yor. Ancak gü-

zel bir sohbette onun objektife bakarken
neyi önemsedi¤ini, neye dikkat etti¤ini
anlayabiliyorsunuz...
Önce “Ara’dan 77 Y›l Geçti” sergisi’ni ko-
nufltuk... 77 y›l için 77 siyah beyaz foto¤-
raf seçmifl Ara Güler... Foto¤raflarda eski
‹stanbul, savafl ve terörün  ortas›nda ka-
lan çocuklar var. Dini sembollerin yarat-
t›¤› büyüleyici sanat… Ancak hepsinde
insan faktörü ön planda. Eski ‹stanbul,
bal›kç›lar›yla; ‹slam, ibadet eden kad›nla-
r› içeren karelerle anlat›lm›fl. Savafl; ço-
cuklar›n gözündeki korkuyla; emek, iflçi-
nin yorgunlu¤uyla objektife yans›m›fl...
“Her fley insan için de¤il mi? Uçak, tutu-
lan bal›k, bindi¤iniz tren, ibadet...” diye
özetliyor foto¤raflar›nda ne anlatmak is-
tedi¤ini Ara Güler.  

Bu eski foto¤raflar› flöyle tan›ml›yor us-
ta foto muhabiri: “Bir arflivi kompütere
çekmek gibidir bu... Dünyaya mal ol-
mufltur...” 
Neden 77 y›l için bu foto¤raflar› seçti¤ini
sordu¤umuzda, tatl›, biraz da esprili bir ta-
v›rla, “Öylesine” diyor... Ancak sonra soh-
bet ilerledikçe, bu karelerdeki eski ‹stan-
bul’un “arflivler için ne kadar önemli” ol-
du¤unu anlat›yor... De¤iflen medeniyet,
teknoloji ile büyüyen ve metropole dönü-
flen ‹stanbul’un “kendi çocuklu¤undaki
hali”ni belgelemifl foto¤raflar›yla... Biraz
özlemle an›yor eski ‹stanbul’u. Ancak ek-
lemeden de geçmiyor: “Bu çerçeveler için-
de tüm kaybolan ‹stanbul’u izleyebilirsin.
Bu serginin bir amac› da kaybolan ‹stan-
bul’du. Ancak eskiden sefildi. fiimdi bu
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77 y›ld›r objektifi “insan”a dönük

F



devrin de baflka bir yan› var, teknolojiye
daha yak›n ve rahat bir yaflam› var; daha
kolay, medeni...”

225500  ffoottoo¤¤rraaffll››  bbiirr  ddee  kkiittaapp
“Ara’dan 77 Y›l Geçti” sergisinde 77 si-
yah beyaz foto¤raf var... Ancak, Koç Al-
lianz ile Foto¤raf Evi taraf›ndan Türkçe
olarak “Ara’dan 77 Y›l Geçti” ve ‹ngilizce
olarak da “Best of Ara Güler” ismiyle,
içinde 250 foto¤raf bulunan bir de kitap
ç›kar›ld›
Foto¤raflar› Ara Güler seçmifl... ‹çinde
sergide yer alan 77 foto¤raf d›fl›nda, Pi-
casso’dan Aziz Nesin’e uzanan portre çe-
kimleri ile Asya ve Ortado¤u’dan
yans›yan renkli foto¤raflar da yer al›yor... 
Biz sohbet ederken, kitaba yerlefltirile-
cek foto¤raflar ve ozalit bask› da önü-
müzdeydi. Foto¤raflara birlikte bakt›k.
‹stanbul ve Türkiye’deki karelerin yan›
s›ra, özellikle Hindistan, Bangladefl, Filis-
tin, Nepal’de çekti¤i foto¤raflar› yerlefltir-

mifl bu kitaba... Nedense Avrupa’dan bir
kare yok... Ara Güler, “Neden bu foto¤-
raflar? Neden Avrupa’dan kare yok” diye

sorunca yine insan ö¤esiyle özetliyor
çekti¤i resimleri: “Avrupal›lar imaj b›rak-
m›yorlar... Asya ve Afrika’da insanlar›n

bak›fl›nda ac›, sevinç, hüzün, korku var-
d›r. Yani duygu vard›r. Hintliler hislidir,
a¤lar sokakta mesela, ya da ibadet eder-
ken... Avrupa’da sokaktaki insan›n ne
hissetti¤ini anlayamazs›n, donuktur. Za-
ten düflün, neden tüm peygamperler Or-
tado¤u’dan ç›km›flt›r... Hiç Avrupal› bir
evliya duydun mu sen?...”  
Türkiye’de çekti¤i foto¤raflara dönüyo-
ruz... Önemli portrelere... Hemen  Veh-
bi Koç’un çok portresini çekti¤ini belir-
tiyor.... “Evine gider, sohbet ederdik...
Röportaj yapar, foto¤raflar›n› çekerdim”
diye anlat›yor Koç Ailesi ile yak›n iliflki-
sini... Özellikle Suna K›raç’›n eski ‹stan-
bul’u koruyan restorasyonlar› onu çok
etkilemifl, bir de Rahmi M. Koç’un açt›-
¤› müzeler ve tabii ki sanata destek
olan Koç Toplulu¤u.... “Çok önemli bir
görev üstleniyorlar. Vak›flarla ve müze-
lerle gelece¤e de tafl›yorlar destekleri-
ni” diyor…
� Esra Yener
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“1970’lerin bafl›nda
Ankara Kalesi’nde
çekmifltim. Terör

bafll›yordu o
dönemlerde” 

“‹stanbul’da Haliç,
Bo¤az hep böyleydi
eskiden. Haliç’e a¤
atarlard› bal›kç›lar.
Bu her gün
yakalayabilece¤iniz
bir kareydi eskiden.
Bo¤az bal›k
doluydu. Örne¤in
Kumkap›’n›n
önünde rengârenk
bal›kç› tekneleri,
a¤lar vard›... A¤lar
örülür, bal›klar
tafl›n›rd›. fiimdi
oralarda kaz›kl›
yollar var.”



nlü perküsyon sanatç›s›, Ayhan
Sicimo¤lu ile Yeflilköy’den Pier-
re Loti’ye do¤ru yola ç›karken,
öncelikle müzik ve CNN Türk’te

haz›rlad›¤› “Renkler” program› hakk›nda
konuflmay› planlam›flt›m. Ancak Ayhan
Sicimo¤lu konuflmaya bafllay›nca per-
küsyonun yan› s›ra pek çok farkl› ilgi
alanlar›n›n çevresinde doland›k. Karfl›m-
da bir perküsyon ustas›, flarap gurmesi,
Türkiye Sualt› Arkeolojisi Vakf› Baflkan›
ve bir gezgin vard›... Yeflilköy’den baflla-
yan, Bo¤az’dan Karaköy’e, oradan da
Hasköy’deki Rahmi M. Koç Sanayi Mü-
zesi’nin önünden, Haliç kenar›ndan
Eyüp’e do¤ru ilerleyen ve k›vr›lan Eyüp
sokaklar›ndan t›rmanarak, ünlü yazar,
gezgin Frans›z denizci Pierre Loti’nin is-

miyle an›lan Haliç tepesinde son bulan
gezimizde Sicimo¤lu, program› gibi
“gökkufla¤›n›” and›ran renklere götürdü
bizi... Yol boyunca bir yandan Sicimo¤-
lu’nun ritimlerini, opera e¤itimi gören
k›z› Ayfle’nin büyüleyici sesinden oluflan
parçalar›n bulundu¤u yeni CD’sini din-
ledik, di¤er yandan ‹stanbul’un görkem-
li tepesine do¤ru “renkli” bir röportaj
yapt›k.  
Tarsus Amerikan Koleji’nde okurken,
biraz Beatles biraz da okuldaki gru-
bun etkisiyle bafllayan bateri tutkusu,
Londra’da perküsyon e¤itimine kadar
götürmüfl Ayhan Sicimo¤lu’nu. Bateri
ile bafllam›fl davul çalmaya. Ard›ndan
elle deriye vurman›n “büyüsünü” kefl-
fetmifl ve perküsyon hayat› bafllam›fl. 

Ü
Latin ve Küba ritimlerinin
a¤›r bast›¤› bir
perküsyoncu, bir flarap
gurmesi, sualt›
arkeolojisinde bir uzman...
Yaflam›ndaki tüm bu
renkleri CNN Türk’teki
“Renkler” adl›
program›nda birlefltiren
Ayhan Sicimo¤lu ile Eyüp
s›rtlar›na, Pierre Loti’ye
do¤ru bir yolculuk
yapt›k... 
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Piyer Loti’den 
Haliç’e bakmak



Müzikle bafllayan sohbetimiz, bizden
ayr›ld›ktan sonra Çeflme’de sualt›nda
bir bat›k gemiye dalaca¤›n› bildi¤im
için yön de¤ifltirdi. Tüm o renkli kifli-
li¤i yan›tlar›na da yans›yor Ayhan Sici-
mo¤lu’nun. Esprili, dümdüz, hatta bi-
raz da aç›k sözlü kiflili¤iyle her soruya
yan›t veriyor. 20 yafl›nda Fransa’da
opera e¤itimi alan ve Sorbonne’da Sa-
nat tarihi okuyan k›z› Ayfle’yi anlat›r-
ken gözleri parl›yor... “K›z›ma âfl›¤›m”
diyor... Bu arada a¤z›ndan kaç›rd›¤›
cümleler de olmuyor de¤il tabii, “... 22
y›ld›r evliyim, ya da 23 oldu. Hat›rla-
m›yorum. Ben zaten evlilik y›ldö-
nümümüzü de bilmem, eflim Zeynep
Han›m hat›rlat›r hep. Do¤um günleri-
ni de bilmem; O söyler. Onu çok sev-
di¤imi bildi¤i için de k›zmaz buna”...
‹flte böyle bir röportajla ç›kt›k Pierre
Loti’ye....

Perküsyon e¤itiminizi tamamlad›ktan sonra,
profesyonel hayata ne zaman bafllad›n›z?
‹talya’da. Foto¤rafç›l›k dersi de al›yor-
dum. Bir grup ile  ‹talya’ya gittik.  Ora-
n›n en meflhur perküsyon ekibinin içine
girdim. Orada iki y›l profesyonel müzik
yapt›m. Sonra Türkiye’ye askerlik için
döndüm ve dört ay Erzincan Ordu
evi’nde bateri çald›m. 

‹ngiltere ve ‹talya’da perküsyon e¤itimi
ald›n›z. Sizi Latin ritimleriyle tan›yoruz. Kü-
ba ritimleri ne zaman bafllad›? 
Dindar kifliler nas›l hacca giderler ve
burada huzur bulurlarsa, bizim mesle-
¤imizde de Küba bu kadar önemlidir.
Küba ve Latin ritimleri bizim için de
Nirvana gibidir... Nas›l Budizm’de Nir-
vana’ya ulaflmak hedeflenirse, Latin ri-
timlerinde ustalaflmak da o kadar
önemlidir. Asl›nda ritimlerin kökeni
Afrika’d›r. Ancak Afrika’da ritim sade
kahve gibidir. ‹fllenmemifl halde ve ar-
t›k biraz da dejenere olmufl halde kal-
d›. Ancak, Küba ve Karayipler’deki
sentez çok baflka. Cazla birleflerek
çok ilginç bir kar›fl›m olufluyor. Cazla
ritmin birleflmesi Orta Amerika’da or-
taya ç›k›yor. Amerika ve Orta Ameri-
ka’da ritim ile caz›n birleflimiyle, latin
ritimleri üzerinde uzmanlaflt›m. 

Türkiye’ye ne zaman geldiniz? Bildi¤im kada-
r›yla Türkiye’de kurs da açt›n›z. Halen e¤itim

vermeye devam ediyor musunuz?
Befl y›l önce Türkiye’ye geldim. O za-
man bir grup arkadafl›m ve ritim ö¤ren-
mek isteyen kifliler ›srar etti, ders verme-
ye bafllad›m. Art›k bu e¤itim bilimsel ve
evrensel hale geldi. 14 kiflilik bir grup
olarak üç y›l önce Havana’ya gittik. Ora-
da Buena Vista ekibindeki ünlü
isimlerden e¤itim ald›k, birlikte çal›flt›k.
Bu gezinin ard›ndan, iki y›l önce ekibi-
miz gezilere devam etmek istedi. ‹ki y›l
önce de Senegal’e gittik. Orada bir kül-
tür merkezinde bir hafta Afrika ritimleri
eflli¤inde, Afrika danslar› eflli¤inde ritim
çal›flt›k.
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‹ LE  YOLLARDA ‹LE YOLLARDA ‹LE YOLLARDA ‹LE YOLLARDA

‹stanbul’un tarihi ve köklü
semtlerinden biri olan Eyüp’te,
‹stanbul’un yedi tepesinin birinin tam
üstündeki bir kahvedir Pierre Loti. Tüm
Haliç aya¤›n›z›n alt›nda, karfl›n›zda
Balat, Galata Köprüsü ile eski
‹stanbul’un Marmara’ya aç›l›fl›n›
izlersiniz.... Ünlü Frans›z yazar ve
denizci Pierre Loti’nin ad›yla an›l›r.
‹lki 1876'da, sonuncusu 1913'te olmak
üzere toplam dört kez ‹stanbul'a gelen
ve Türk hayran›. Bu gezilerden sonra
''Aziyade'', ''fiark'taki Hayalet'', ''Gönül
K›rg›nlar›'' ve ''fiark'tan Son Görüntüler''
adl› kitaplar› yazd›. 

Ünlü yazar›n ad›n›
tafl›yan kahve

Yol boyunca bir yandan
Sicimo¤lu’nun ritimlerini,
opera e¤itimi gören k›z›
Ayfle’nin büyüleyici 
sesinden oluflan parçala-
r›n bulundu¤u yeni 
CD’sini dinledik

Seyahat de sizin hayat›n›z›n bir parças›...
Özellikle nerelere gitmeyi seviyorsunuz...
En çok ba¤bozumlar›na gitmeyi seviyo-
rum. Ba¤ bozumlar›n› ve flarap kültürü-
nü ‹talya’da ö¤rendim.  Özel ba¤ bo-
zumlar›na gidiyorum.. fiarap gurmele-
riyle ba¤lar› geziyorum.

Yani gurmelik de var hayat›n›zda. Özel olarak
flarap gurmesi olarak adland›rabilirmisiniz
kendinizi? 
‹talya’da oldu bu gurmelik ifli. ‹talya’da
erkeklerin yemek yapmas› bir gelenek.
Ba¤bozumlar› ve flarap tad›mlar›yla da
ilerliyorsunuz. Örne¤in Toskana bölge-
sindeki üzümler çok özeldir. Sicilyadaki
ba¤bozumlar› çok önemli törenleridir.
K›rm›z› flarap bu bölgelerde çok özel
haz›rlan›r. Ba¤bozumlar› da bu önemde
yap›l›r. ‹talya’n›n kuzeyine gittikçe be-
yaz flarap kültürü bafllar. Ben ‹talya ve
Kaliforniya’da ba¤bozumlar›na gittim.
Çok ünlü bir flarap markas›n›n sahibi ve
usta gurme arkadafl›m var. Onun Flo-
ransa’daki ba¤bozumuna kat›l›r›m ge-
nelde. Arjantin’de de ba¤lar› var. S›rada
Arjantin’e ba¤ bozumuna gitmek de var
tabii... 

Röportaj için görüfltü¤ümüzde bu akflam Çefl-
me’ye gidip bat›k bir gemiye dalaca¤›n›z› söy-
lemifltiniz. Bu da özel ilgi alan›n›z m›? 
Ben Türkiye Sualt› Arkeoloji Vakf›’n›
kurdum. Amerika’daki uluslararas› vak-
f›n Türkiye aya¤›. Sualt›nda çok eski ba-
t›klar› inceliyoruz. “Renkler” program›-
n›n yeni bölümünde de bu gezimde ya-
paca¤›m dal›fl› yay›nlayaca¤›m. 1800’le-
rin sonuna do¤ru batan ‹nayet adl› bir
geminin bat›¤›n› incelemek üzere dala-
ca¤›z. Yan›m›zda Bodrum Müzesi’nden
dalg›ç bir komiser de olacak. Bu benim
bu bat›¤a üçüncü dal›fl›m. 57 metre de-
rinlikte. Geminin mutfa¤›nda halen fla-
rap kadehleri, porselen bardaklar var.
Frans›zca ve eski Türkçe yaz›l› tabelalar
bulunuyor. Sevdi¤im fleyleri yap›yorum
program için. ‹nsan kendi sevdi¤i fleyi
yaparsa, baflka insanlara da seyrettirebi-
liyor. Örne¤in klasik Bat› müzi¤i sanat-
ç›s›ysan›z ve çok severek yap›yorsan›z
mesle¤inizi, Diyarbak›r’da keman›n›zla
verece¤iniz konseri de herkes çok seve-
rek dinler. Ancak zorunlu çalarsan›z
kimse sizi severek dinlemez bence.
� Esra Yener
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Ofis çal›flan›n›n tedavi dura¤›
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Ender Berker, zorlu tedavi süreçlerini anlatt›

merikan Hastanesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Bölümü fizyo-
terapistleri, 8 Eylül Fizyoterapist-
ler Günü nedeniyle bir etkinlik

düzenledi. Fizyoterapistin kimli¤i ve fiz-
yoterapideki yeniliklere de¤inilen etkin-
likte havuz tedavisi egzersizleri, solunum
terapisi gibi çeflitli tedavi yöntemlerini
içeren bir seminer gerçeklefltirildi. Ayr›ca
Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Bölümü hastas› olan ünlü
isimler de seminerde yer ald›. Halkla ilifl-
kilerin duayeni Betül Mardin ile milli te-
nisçi ‹pek fieno¤lu’nun görüfllerini bil-
dirdi¤i etkinlikte Kerem Görsev de bir
caz resitali sundu. Fizyoterapiyle ilgili so-
rular›m›z› VKV Amerikan Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Ender Berker yan›tlad›. 

‘Fizyoterapi’ denildi¤inde neyi anlamal›y›z?
Fizyoterapi dendi¤inde tüm fizik giriflim-
lerle kiflinin a¤r›l› durumunu ortadan
kald›rma, ba¤›ms›zl›¤›n› art›rma ve sa¤l›-
¤›na kavuflturmay› anlamam›z gerekiyor. 
Bu bilim dal› tüm kas iskelet sisteminin
a¤r›l› hastal›klar›n›n veya a¤r›l› hastal›k
olmayan durumlar›n (örne¤in düflme),
sinir sistemi hastal›klar›n›n tedavi edil-
mesi için çal›fl›r. Bunlar felç, yar› felç, bo-
yundan afla¤› felç; elin, kolun, baca¤›n
hareketsizli¤i ya da yüz felci olabilir. Si-
nir sisteminin hareketsizlik yapan, felçle
veya a¤r›yla sonuçlanan hastal›klar›n› te-
davi etmeye çal›fl›r. 

Bu mesle¤i neden seçtiniz? Türkiye’de fizik te-
davi ve rehabilitasyon hekimli¤inin kurucusu
baban›z Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu,
seçiminizde ne kadar etkili oldu?
Babam, Türkiye’de sivil fizik tedavinin
kurucusuydu ve ayn› zamanda nörolog-
du. ‹lkokuldayken babam›n doktor ol-
mas›na çok imrenirdim. Lise son s›n›fta,
o sene için bütün fen-edebiyattan pekiyi
ile mezun olanlar› istedikleri fakülteye s›-

navs›z ald›lar. Nas›l oldu¤unu anlama-
dan t›p fakültesine girmifl bulundum. K›-
z›m da benim branfl›m› seçti. Babam, k›-
z›m ve ben bu mesle¤i seçen üç neslin
çocuklar›y›z.

Fizyoterapide tan› koyma sürecinden söz eder
misiniz?
Hastan›n teflhisini çok dikkatli koymal›s›-
n›z. Çünkü her fley bel a¤r›s› yapar. Ra-
him kanserinden kal›n ba¤›rsak kanseri-
ne veya ba¤›rsakta bir damar›n t›kanma-
s›na kadar her fley bel a¤r›s› yapar. Onun
için tan›y› koyma ve tedavi çok büyük
sorumluluk tafl›yor. Hasta a¤r›yla geldi¤i
zaman bütün bunlar› ay›r›p dahiliyeciye,
cerraha, nereye gerekirse oraya yönlen-
dirmek mecburiyetindeyim.  

Kimler size baflvuruyor?
Bize gelen iki grup hasta var. Genç hasta-
lar s›rt, boyun, bel a¤r›s›yla geliyor. Bir de
bugün hepimizin korkulu rüyas› haline ge-
len meslek hastal›klar› var. Ofis çal›flanlar›
gibi, bilgisayar, cep telefonu kullanan; de-
vaml› eliyle, koluyla çal›flanlarda gördü¤ü-
müz boyun, s›rt, omuz, el, bilek, parmak
a¤r›lar› var. Bunlar çok s›k görülüyor. 

Fizyoterapist ekibinizi arkan›za alm›fl durum-
das›n›z. Bölümünüzde kaç kiflilik bir ekiple ça-
l›fl›yorsunuz?
Biz burada hekim olarak dört kifliyiz.
Dokuz tane de fizyoterapistimiz var. Fi-
zik tedavi uzman›n›n tek bafl›na de¤il,
bir grup içinde çal›flmas› gerekiyor. 
� Neslihan Savafl
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Prof. Dr. Ender Berker
sorular›m›z› arkas›na

ald›¤› fizyoterapist
ekibiyle yan›tlad›



koçcrm

Organizasyonel yap›lanma
CRM projelerinde baflar›n›n en büyük en-
gellerinden birisi yap›sal uyum sa¤laya-
mam›fl organizasyonlard›r. Bunun bilin-
ciyle çal›flmalar›m›za Temmuz 2004’te or-
ganizasyonel de¤iflikliklerle bafllad›k. Bu
kapsamda, flirketimizin müflteriye verdi¤i
önem çerçevesinde ayr› konumland›r›lan
“Müflteri Yönetimi Müdürlü¤ü”, müflteri fli-
kâyetleri ve pazar araflt›rmalar› dahil ol-
mak üzere, tüm CRM altyap›s›n›n kurgu-
land›¤›, veri analizinin yap›ld›¤› bir birim
olarak, pazarlama, sat›fl ve sat›fl sonras›na
hizmet verecek flekilde, do¤rudan Ticari
Grup Direktörlü¤ü’ne ba¤l› olarak olufltu-
ruldu. Ayr›ca, Pazarlama Direktörlü¤ü’nde
oluflturulan “Pazarlama Uygulamalar› Mü-
dürlü¤ü” ise “Müflteri Yönetimi Müdürlü-
¤ü” ile birlikte CRM operasyonlar›n›n sa-
haya indirilmesi, f›rsatlar›n gözlenmesi,
kampanyalar›n haz›rlanmas› ve metodolo-
jilerin oluflturulmas›ndan sorumlu birim
olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Tofafl
Ticari Grup üst yönetimi de bu sürecin
bizzat içinde yer alarak büyük destek ve
katk› sa¤lamaktad›r.  

Sistemsel entegrasyon
Müflteri verilerinin entegrasyonu, zengin-
lefltirilmesi, müflteri segmentasyon ve te-
mas noktalar›n›n iyilefltirilmesi için gerekli-
liklerin tan›mlanmas›n› takiben proje plan›-
na uygun bir flekilde çal›flmalar gerçeklefl-
tirildi. Müflteri bilgilerimizin tek bir kaynak-
ta toplanmas› ve etkin biçimde kullan›lma-
s› amac›yla oluflturulan “Tofafl Data-
mart”›na Sat›fl, Sat›fl Sonras› ve Ça¤r› Mer-
kezi sistemlerimizden akan verilerin derle-
me ve analiz ifllemleri yap›larak, ihtiyaçlar›-
m›za uygun bir flekilde kullan›labilir hale
gelmesi sa¤land›. Elimizdeki müflteri bilgi-
leri ›fl›¤›nda gerçeklefltirdi¤imiz müflteri
segmentasyonunun ilk çal›flmas›n› Mart
2005 tarihinde tamamlad›k. Süreçlerin en
iyi flekilde ifllemesi ve sonuçlar›n›n baflar›-
ya ulaflmas› için müflteri bilgilerimizdeki

eksikliklerin tespiti ve iyilefltirme
çal›flmalar›na devam etmekte-
yiz. Mevcut yap›daki müflteri
odakl› çal›flma anlay›fl›m›z›n
sistemsel olarak da organi-
zasyonumuza entegre edil-
mesi çerçevesinde ParoPod’la-
r›n tüm servis noktalar›na kuru-
lumlar› tamamland› ve sistemlerin en-
tegrasyonu için ekiplerimiz çal›flmalar›na
bafllad›.

E¤itim
Hiçbir CRM projesi sadece organizasyonel
de¤ifliklikler veya sistemsel adaptasyonlar
sayesinde baflar›ya ulaflamam›flt›r. Önemli
olan bire bir müflteri temas›nda bulunulan
noktalar›n da süreçte yer almas›n› sa¤la-
makt›r. Bu düflünceyle yola ç›karak bayi
teflkilat›m›z›n uygulamalara aktif kat›l›m›n›
sa¤lamak amac›yla e¤itimler düzenlendi.
Bu sayede müflteri ile bire bir temas› olan

bayi çal›flanlar›m›z›n da “Müflteri ‹liflkileri
Yönetimi (CRM)” kavram› hakk›nda bilgi
sahibi olmalar›n› sa¤layarak, sistemimizin
iflleyifl yöntemlerini ve amaçlar›m›z› paylafl-
ma imkân› bulduk.

Kifliye özel
Her müflteriye ayn› f›rsatlar› sunan kam-
panyalar lanse etmek yerine, çeflitli özellik-
leri ile benzeflen müflterileri bir araya top-
lay›p, “kifliye özel” kampanyalar gerçeklefl-
tirdik. Müflteri veritaban›m›zdaki bilgiler ›fl›-
¤›nda planlanm›fl bire bir sat›fl kampanya-
lar›n›, müflteri ihtiyaç analizi sonras›nda ki-
fliye özel sunulan servis kampanyalar›n›
hayata geçirdik. Örne¤in; “En Sevdi¤im Fi-
at Günleri” aktivitesi kapsam›nda bayileri-
mizi ziyaret edip anket formu doldurmufl
olan 4 bin müflterimize bire bir ulafl›larak,
99 adet araç sat›fl› gerçeklefltirilmifl ve yak-
lafl›k %2.4 geri dönüfl sa¤lanm›flt›r. Tan›
koordinasyonunda di¤er Koç grubu fir-
malar› ile beraber çal›flarak müflteri ihti-
yaçlar›na uygun ikili çapraz kampanya-

lar düzenledik. Ayr›ca, Temmuz
ay›nda bafllad›¤›m›z bir kampan-
yam›zda tüketim al›flkanl›klar›na
göre segmente edilmifl müflteri
gruplar›na ihtiyaçlar›na uygun
farkl› faydalar sunarak araç al›m-

lar›nda Fiat’›, farkl› tüketim ihtiyaç-
lar› için de di¤er Koç grubu firmalar›-

n› tercih etmelerini amaçlayarak birçok
grup flirketini bir kampanya alt›nda birlefl-
tirdik. Bugüne kadar kifliye özel düzenledi-
¤imiz CRM kampanyalar›ndan hem yeni
müflteri kazan›m›, hem de mevcut müflteri-
lerin harcamalar›nda ciro art›fl› ile iyi so-
nuçlar elde ettik. Bu yolda ilerlemenin bi-
ze sa¤layaca¤› katk›lardan emin bir flekilde
daha iyiye ulaflmak ve daha büyük baflar›-
lar elde etmek için çal›fl›yoruz.

Cenap Özsaraç
Tofafl A.fi. Pazarlama Uygulamalar› Müdürü

Banu Erkmen
Tofafl A.fi. Müflteri Yönetimi Müdürü

Tüketiciye daha yak›n bir 
TOFAfi için çal›flmaya devam...

Önerileriniz için: ‹dil Laslo / idill@paro.com.tr 41
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“Tüketiciye En Yak›n Topluluk” olabilmek amac›yla bafllay›p, KoçCRM projesiyle devam
eden çal›flmalar›m›z, Tofafl için bir ihtiyaç ve bizi yar›nlara tafl›yacak bir f›rsat. Günümüz

otomotiv pazar›nda, bire bir müflteri takibi baflar› için vazgeçilmez bir flart....



ylül ay›nda sevgili cerrah dostum, a¤abeyim Tar›k
Minkari ile ‹zmir Fuar›’nda keyifli ve pek “sa¤l›kl›” bir
söylefli gerçeklefltirdik. Kendisi ülkemizin say›l› cer-
rahlar›ndan biri olmas›na ra¤men; sa¤l›kla ilgili kitap-

lardan çok mizah dolu an› ve gezi kitaplar› yazan, tam bir
hayat adam› olan sevgili Minkari’nin kan›na girip, ona flöyle
bir söylefli konusu önermifltim: “Sa¤l›kl› ve Uzun Yaflaman›n
S›rlar›.” Zira bu bafll›kla, mizahi bir söylefliden daha çok ilgi
çekece¤imiz kesindi. Amac›m, bizden bambaflka bir söylefli
bekleyen izleyicileri hem flafl›rtmak hem de biraz mizahç› üs-
lubuyla uyand›rmakt› do¤rusu. 
Özellikle son birkaç y›ld›r müthifl bir sa¤l›kl› ve uzun yaflam
bombard›man› var medyam›zda. Akflam hangi televizyon ka-
nal›n›n haberlerini aç-
san›z, haber enk›rme-
nimiz bize ço¤u yurtd›-
fl› patentli doktorlar›-
m›z arac›l›¤›yla sa¤l›kl›
yaflam önerilerinde bu-
lunuyorlar. Üstelik
bunlar sürekli de¤iflen,
birbirini pek de tutma-
yan, hem kafalar› hem
de bünyeyi altüst eden
öneriler ya¤muru! 
fiunu ye, bunu yeme,
flunu iç, onu içme, flöy-
le otur, flöyle kalk, flöy-
le yürü, flöyle yat. Ya-
flad›¤›m›z ülke daha
kendi sa¤l›k sistemini
kuramam›flken bireyle-
rine sürekli ak›l veren günümüz doktorlar› biraz komik geli-
yor bana. Bu furyada yeni bir doktor tipi ç›kt› ortaya: “Ekran
doktoru”.  Her biri pek çok diyet ve sa¤l›kl› yaflam kitab› sa-
hibi olan bu ekran doktorlar› ekranlardan gözümüzün içine
bakarak: “Bak kardeflim, flunu flunu yapmazsan uzun ve sa¤-
l›kl› yaflayamazs›n” diyorlar. Tamam sa¤l›kl› yaflamak tabii ki
güzel bir fley ama bu kadar “bask›” çok fazla de¤il mi ey t›p
alemi!
Bu konuda “Bir-iki-üç t›p” diye susmak bana yak›flmad›¤›
için sormak istiyorum. Her an abuk sabuk bir kazayla, örne-
¤in flofbenden, kömür sobas›ndan s›zan gazla, LPG’li bir tak-
sinin patlamas› ya da aç›l›p kapat›lmam›fl bir çukura düflerek,
bin bir çeflit kaza yoluyla ölebilece¤iniz bir ülkede, bu den-
li uzun ve sa¤l›kl› yaflam bask›s›, sizi bilmem ama do¤rusu
beni çok geriyor. Sa¤l›¤›ma yarardan çok zarar veriyor. 

Hele hele zavall› kad›nlar›n üzerindeki “kilo” bask›s›, buna
flimdilerde eklenen “selülit” bask›s›, bin bir çeflit anlams›z di-
yet bask›s›na ne demeli? fiiflman ya da günümüz tabiriyle
“obez” insanlara çeflit çeflit diyet önerenler, bu ülkede uzun
ve sa¤l›kl›s› bir yana sadece yaflayabilmenin bile bafll› bafl›-
na bir diyet oldu¤unu bilmiyorlar m› acaba? Sa¤l›kl› ve uzun
yaflaman›n s›rr› sadece yemede-içmede-kilo vermedeymifl gi-
bi gösteriliyor bize. Oysa  ülkemiz insan› yeme-içme d›fl›nda
kalan “sosyal” hayat›n› ne denli zengin yaflayabiliyor acaba? 
Bak›n Türk insan›n›n “kaza” yerindeki hali bile sa¤l›k duru-
mumuzun nerelerde oldu¤unu gösteriyor. Her gece haber-
lerde görüyoruz. Bir kaza olmufl, kazaya u¤rayan sürücü ara-
bas›n›n içinde s›k›flm›fl ve yard›m bekliyor. Etrafta toplanan

merakl› insanlar›m›z
bir anda doktor kesi-
lip, hep birlikte bu
zavall› kazazedeyi
bir an önce öbür ta-
rafa yollama peflin-
deler sanki. Kaza ge-
çiren biri flu düflün-
celer içinde olmal› o
an: “Eyvaaaaaah! Ka-
zadan yaral› da olsa
kurtuldum kurtulma-
s›na ama flimdi yar-
d›msever(!) halk›m›-
z›n iflgüzar yard›mla-
r› sayesinde ambu-
lans gelmeden Tah-
tal›köy’ü boylayaca-
¤›m!..”

Bir kaza an›nda bile sa¤l›k için yard›ma koflanlar›n ölüme se-
bep oldu¤u bir ülkede her gece ekranlara ç›k›p yeme, içme,
kilo verme dersleri vermek, insanlar› germekten baflka bir
ifle yaram›yor sevgili doktor dostlar. Oysa fliflman, selülitli
ama çok mutlu ve huzurlu bir sürü insan tan›d›m ben flu öm-
rümde.
Robot gibi yaflayan, ruhunu yitirmifl, adeta paketlenmifl,
naylon insanlar olmaktansa hayat›n keyfini ç›kararak, sa¤l›-
¤› da göz ard› etmeden, öncelikle mutlu yaflamay› tercih et-
mek inan›n bana çok daha sa¤l›kl› geliyor. Çünkü gerçek
uzun ve sa¤l›kl› yaflam›n anahtar› f›nd›k-f›st›ktan çok ak›l
sa¤l›¤›n› koruyan mutlu ve huzurlu bireyler olmaktan geçi-
yor. Üstelik bendeniz 1.91 cm boya sahip biri olarak zaten
epeydir “uzun” yafl›yorum flu hayat›, gerisi t›ptan bir hikaye
dostlar!..
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Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com
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Türk savunma sanayiinin öncüsü Oto-
kar, dünya çap›nda tan›nan ve tercih
edilen z›rhl› araçlar›na bir yenisini daha
ekledi. Otokar’›n yeni “Z›rhl› ‹ç Güven-
lik Arac›”, de¤iflen global güvenlik kon-
septine uygun olarak Otokar mühendis-
lerince tasarland› ve Otokar teknolojisi
ile üretildi. Yeni araç, 27–30 Eylül 2005
tarihleri aras›nda Ankara’da düzenlenen
IDEF 2005 Savunma Sanayii Fuar›’nda
ilk kez dünya vitrinine ç›kt›. 
21 Eylül’de Otokar’›n Arifiye’deki fabri-

kas›nda düzenlenen bir törenle fuardan
önce bas›na tan›t›lan “Z›rhl› ‹ç Güvenlik
Arac›”, yüksek koruma seviyeli ve her
türlü iç güvenlik harekât›na uygun. Bu-
nun yan› s›ra birçok farkl› göreve uyar-
lanabilir, yüksek kapasiteli bir araç olma
özelli¤ini de tafl›yor. 

Otokar: Savunma sanayiinde 
dünya markas›
Z›rhl› ‹ç Güvenlik Arac›’n›n Arifiye tesis-
lerindeki tan›t›m›nda konuflan Otokar

Genel Müdürü Kudret Önen, yeni z›rh-
l› arac›n Otokar stratejileri ile bire bir
uyumlu oldu¤unu belirterek flunlar› söy-
ledi: “2005 y›l› hedefimizi savunma sa-
nayii ve ihracat alanlar›nda büyümek
olarak belirledik. Bu alanda geçti¤imiz
y›l sonundan itibaren toplam tutar› 160
milyon dolara ulaflan savunma sanayii
siparifli ald›k. Bunun büyük k›sm›n› da
ihracat anlaflmalar› oluflturdu. Bu olum-
lu geliflmeler do¤rultusunda bu y›lki ih-
racat hedefimizi 55 milyon dolardan 70
milyon dolara ç›kard›k. “Z›rhl› ‹ç Güven-
lik Arac›” da bu hedefle ve Koç Toplu-
lu¤u’nun ileri teknolojiye sahip ve hâ-
kim olarak büyüme stratejisi ile bire bir
uyum sa¤l›yor. Fikri mülkiyet haklar› bi-
ze ait olan, yüzde 100 Türk tasar›m› olan
yeni arac›m›z›n, “Z›rhl› Personel Tafl›y›-
c›”, “Akrep” ve “Cobra” z›rhl›lar›m›z gibi
baflar›ya ulaflaca¤›na inan›yoruz.” 

Her detayda iç güvenlik hizmeti
13 kiflilik personel kapasiteli araç, özellik-
le uzun süreli bekleme gerektiren görev-
lerde klima, buzdolab›, su ›s›t›c›s› gibi
ekipmanlar için ayr› bir motoru bünyesin-
de bar›nd›r›yor. Araç içi personel yerlefli-
minde gerek “komutan”›n, gerekse de
personelin yüksek oturma pozisyonu tüm
ekibe oldukça iyi bir görüfl aç›s› sa¤l›yor
ve personelin araç d›fl›nda olanlar›n far-
k›nda olmalar›n›, “komuta” n›n da araç ci-
var›n› görerek durum analizi ve akabinde
plan yapabilmesini kolay hale getiriyor. 

‹lk Türk tasar›m› “Z›rhl› ‹ç Güvenlik Arac›”
IDEF 2005’te görücüye ç›kt›



Sakarya Milli E¤itim Müdür-
lü¤ü, Otokar markal› otobüs-
lerini bafltan sona yenileyen
Türkiye’nin öncü ticari araç
üreticisi Otokar’›, özel bir
plaket ile ödüllendirdi.
‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nde
servis arac› olarak hizmet ve-
ren otobüsün yenilenmesi
nedeniyle Otokar’›n Arifi-
ye’deki fabrikas›nda düzen-
lenen törende, Sakarya Milli
E¤itim Müdürü Aziz Ersoy,
Otokar Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Erdal Ak›fl’a bir pla-
ket takdim etti. Törene Üze-
yir Garih Dostluk ‹lkö¤retim
Okulu Müdürü fiükrü Turan
ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü
görevlileri de kat›ld›. 

Otokar Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Erdal Ak›fl törende
yapt›¤› konuflmada, Otokar
olarak, Koç Toplulu¤u pren-
sipleri çerçevesinde, Türki-

ye’nin gelece¤ine yat›r›m
yapt›klar›n› söyledi. Gelece-
¤e yat›r›m yapman›n yolu-
nun e¤itimden geçti¤ini söy-
leyen Ak›fl sözlerine flöyle

devam etti: “1997 y›l›ndan
bu yana ana üssümüz olan
Sakarya’da, e¤itim alan›nda
yapt›¤›m›z çal›flmalar›n yan›
s›ra bölgenin ekonomik ve
sosyal geliflimine katk›da
bulunmak için de pek çok
çal›flma yürütüyoruz. Üni-
versite - sanayi iflbirli¤i, staj
imkânlar›, kardefl okul pro-
jeleri bunlardan sadece bir-
kaç›. Son olarak ‹l Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ü’ne ait olan
Otokar markal› bir otobüsü
yenileyerek servis arac› ola-
rak kullanmak üzere teslim
ettik. Bu tören, çabalar›m›-
z›n yerine ulaflt›¤›n› göster-
mek ad›na bizim için çok
önemli.” 

Otokar’dan e¤itime destek 

OTOMOT‹V

Sultanlar ‹zmir Fuar›’nda 
Otokar, küçük otobüsü Sul-
tan’›n halk otobüsü modeli
Sultan City’yi ve yeni Sultan
145S’i ‹zmir Enternasyonal Fu-
ar›’nda vitrine ç›kard›.
Tasar›mda ve teknolojide tica-
ri araç sektörünün öncü mar-
kas› Otokar, bu y›l 74’üncüsü
düzenlenen ‹zmir Enternasyo-
nal Fuar›’na küçük otobüsü
Sultan’›n iki yeni modeli ile
kat›ld›. Sultan’›n halk otobüsü
modeli Sultan City C145S ve
yenilenen iç hacmi ile yeni
Sultan 145S fuar boyunca ziya-
retçilerin ilgi oda¤› oldu. 
Otokar ‹ç Pazar Sat›fl ve Pazar-
lama Yöneticisi Rüya Sungur-
tekin, piyasaya sunuldu¤u
günden bu yana pazarda tar-
t›flmas›z önemli bir yer edinen
Sultan’›n halk otobüsü modeli
Sultan City ve yeni Sultan 145S
ile Sultan konforunun yepyeni
bir segmente tafl›nd›¤›n› belirt-
ti. Sungurtekin, sözlerine flöyle

devam etti: “Küçük otobüsü-
müz Sultan, Türkiye’nin pek
çok yöresinde en çok tercih
edilen model. Sultan, flehir-
leraras› segmentinde oldu¤u
gibi flehir içi segmentte de za-
ten kullan›lmaktayd›. Daha
çok orta ve uzun mesafede
konforlu bir yolculuk için ta-
sarlam›fl oldu¤umuz Sultan,
k›sa mesafede de tercih edil-
meye bafllan›nca, flehir içi
dur–kalk tafl›mac›l›¤›na uygun
“belediye otobüsü” segmen-

tinde bir model üretmeye ka-
rar verdik. Sultan City, Otokar
mühendislerinin bu segment
üzerinde uzun süre devam
eden Ar-Ge çal›flmalar›n›n ar-
d›ndan üretti¤imiz, rakiplerine
göre daha üstün bir model.” 
Sultan City C 145S: fiehir içi
çal›flma flartlar›na karfl›n üstün
dayan›kl›l›k standartlar›nda
üretilen Sultan City, Deutz
motora sahip. Galvaniz kapl›
iskeleti ve gövdesi ile Sultan
City ortalaman›n çok üstünde

uzun ömür sunuyor. Genifl fla-
sisi ile mükemmel yol tutuflu
sa¤l›yor. Sultan City’yi rakiple-
rinden ay›ran en önemli
özellik, otobüs tipi dizayn› ile
sundu¤u genifl iç hacim. fiehir
içi yolcu tafl›mac›l›¤›n›n vazge-
çilmezi olan ferah iç yap› ve
konfor maksimuma ç›k›yor. 
Yeni Sultan 145S: Yenilenen
iç hacmi ile kullan›c›lar›n ilgi-
sini çeken 145S’in düz yolcu
koridoru, araç içinde hareketi
daha rahat hale getiriyor. Araç
içinde basamak olmamas› Sul-
tan’›n konforunu art›r›yor. Ya-
tabilen, yana aç›labilen yolcu
koltuklar›, genifl koltuk aral›k-
lar› ile yeni Sultan 145S keyifli
bir yolculuk sunuyor. Artan
bagaj hacmi ile flehirleraras›
yolcu tafl›mac›l›¤› için daha
ideal hale geliyor. 



Iveco, Türkiye’de üretilen
Eurobus Tector’un yeni mo-
deli Eurobus Tector 35.17’yi
8-18 Eylül tarihleri aras›nda
düzenlenen ‹zmir Enternas-
yonal Fuar›’nda gerçeklefltir-
di¤i bir toplant› ile tan›tt›. Et-
kinlikte, Otoyol Genel Mü-
dürü Murat Selek ‹zmir En-
ternasyonal Fuar›’nda ilk kez
sergilenen Eurobus Tector
35.17, Daily 18+1 ve Daily
Z›rhl› Van modelleri hakk›n-
da bilgi verdi. 
Türk otomotiv sektörünün
hafif, orta ve a¤›r s›n›f kam-
yon ve otobüs üretiminde li-
der kurulufllar›ndan Iveco,
yeni modellerini bu y›l
74’üncüsü düzenlenen “‹zmir
Enternasyonal Fuar›”nda ta-
n›tt›. Etkinlik s›ras›nda yapt›-
¤› konuflmada Eurobus Tec-
tor 35.17’nin turistik tafl›ma-
c›l›¤a uygun, zengin donan›-
m›yla sektördeki firmalar›n
lojistik ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
cak bir çözüm olaca¤›n› ifa-
de eden Otoyol Genel Mü-
dürü Murat Selek sözlerine
flöyle devam etti: “Avru-
pa’n›n en baflar›l› dizel mo-

torlar›ndan olan Tector Mo-
tor ilk kez Haziran ay› bafl›n-
da lansman› gerçeklefltirilen
Eurobus Tector 31.17’de kul-
lan›ld›. Eurobus Tector 31.17
o tarihten itibaren yurtiçinde
büyük ilgi gördü ve ihraç
edilmeye baflland›. Bugün ilk
kez be¤eninize sundu¤umuz
Eurobus Tector 35.17 üstün
donan›m ve özellikleriyle s›-
n›f›n›n en konforlu arac› ol-
ma niteli¤ini tafl›yor. Özellik-
le turizm sektöründe faaliyet
gösteren firmalar için Euro-
bus Tector 35.17’nin vazge-
çilmez bir ifl orta¤› olaca¤›na
inan›yoruz.”

Otokar, çal›flanlar›n›
Türkiye’nin farkl› lez-
zetleri ile buluflturu-
yor. Otokar çal›flanlar›,
her ay›n son haftas›n-
da Türkiye’nin farkl›
yörelerinden oluflan
mönü seçeneklerini
Divan kalitesi ile tatma
f›rsat› bulacak. 
Temmuz ay›nda baflla-
t›lan uygulamada ilk
olarak Güneydo¤u
Anadolu mutfa¤› ye-
meklerini tadan Oto-
kar çal›flanlar›, servis
ekibinin yöreye uygun
k›yafetlerle yapt›klar›

servisle kendilerini Güneydo¤u atmosferinin içinde buldu. Ye-
mek boyunca yap›lan enstrümantal Anadolu ezgilerinden olu-
flan canl› müzik dinletisi de ö¤le tatiline ayr› bir tat katt›. 

Sahip oldu¤u üstün özellikler-
le büyük ilgi gören Iveco Stra-
lis, renkli gösterge ekran›
Türkçelefltirilen ilk ithal a¤›r
araç olma s›fat›n› da kazand›.
Ekran, kapsaml› test özellikle-
riyle günlük kontrollere harca-
nan zaman ve eforu azaltarak
sürücülere büyük kolayl›k
sa¤l›yor. Avrupa’da “2003 Y›-

l›n Kamyonu” ödülünü alan
Iveco Stralis, ithal a¤›r araçlar
aras›nda renkli ve Türkçe gös-
terge ekran›na sahip ilk araç
oldu. Kolay okunur ve direk-
siyondan kumandal› renkli
ekran, ICD (Iveco Colour
Display) ortalama h›z ve yak›t
tüketiminden arac›n bak›m›na
kadar birçok parametrenin iz-
lenmesini sa¤l›yor. Ya¤ seviye
kontrolleri, parça afl›nmalar›
ve ar›zalar bu flekilde kolayl›k-
la takip edilip sürücünün gün-
lük kontroller için harcayaca¤›
zaman ve efor azalt›l›yor. Bü-
tün bu bilgilerin Türkçe olarak
sunulmas› sürücülere büyük
kolayl›k sa¤l›yor.

Stralis’in renkli
gösterge ekran›
art›k Türkçe

Otokar’da Yöresel
Lezzetler

sektöre l

Iveco yeni
modelleriyle ‹zmir
Fuar›’nda



Sosyal sorumluluk bilincini
e¤itimle özdefllefltiren Demir-
Döküm, e¤itimin kalitesini ar-
t›ran çal›flmalara imza at›yor.

‹negöl Vehbi Koç 
‹lkö¤retim Okulu 
DemirDöküm, genel müdür-
lü¤ünün bulundu¤u ‹ne-
göl’deki Vehbi Koç ‹lkö¤retim
Okulu’na geçti¤imiz y›l oldu-
¤u gibi bu y›l da gerekli des-
te¤i sa¤lad›. Ö¤rencilerin sos-
yal ve sportif faaliyetlerde bu-
lunabilmeleri için projeler de
gelifltiren DemirDöküm, kitap
okuma al›flkanl›¤›n›n pekiflti-
rilmesi için okulun kütüpha-
nesini zenginlefltirdi. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramlar›nda gele-

neksel olarak düzenlenen ve
bu y›l alt›nc›s› yap›lan resim
yar›flmas›nda dereceye giren
ö¤rencileri ödüllendiren De-
mirDöküm, bu y›l ayr›ca Veh-
bi Koç ‹lkö¤retim Okulu bün-
yesinde ilk kez gerçeklefltiri-

len spor olimpiyatlar›na da
sponsor oldu. 

Muratl› Köyü 
‹lkö¤retim Okulu 
DemirDöküm’ün yap›m afla-
mas›ndan bafllayarak özel

destek sa¤lad›¤› okullara bir
yenisi daha eklendi. ‹nflaat ih-
tiyaçlar› özel sektör taraf›ndan
karfl›lanan ve 4 Eylül 2005’te
hizmete giren Kütahya iline
ba¤l› Domaniç ilçesinin Mu-
ratl› Köyü ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun panel radyatör, sirkü-
lasyon pompas› ve radyatör
vanalar› ihtiyac› DemirDöküm
taraf›ndan karfl›land›. Okula
katk›da bulunanlar›n plaketle
ödüllendirildi¤i aç›l›fl törenin-
de, DemirDöküm Genel Mü-
dürü B. Lütfü K›z›ltan’a da
bir plaket verildi.
DemirDöküm ayr›ca, Bozü-
yük Kandilli ‹lkö¤retim Oku-
lu’na ve ‹negöl Mesudiye
‹lkö¤retim Okulu’na da bilgi-
sayar deste¤inde bulundu.

DemirDöküm’ün e¤itime deste¤i sürüyor 

Is›tma ve iklimlendirme sek-
törünün lideri DemirDöküm,
ilkler listesine yeni bir ürün
daha ekleyerek, Türkiye’nin
ilk ve tek “Desenli Panel Rad-
yatör”ünü üretti.
DemirDöküm’ün tüm yetkili
sat›fl noktalar›nda tüketicinin
be¤enisine sunulan DemirDö-
küm Desenli Panel Radyatör,
her zevke uygun, çeflitli kulla-
n›m alanlar›na yönelik desen

seçenekleriyle ›s›tman›n yan›
s›ra farkl› tarzlardaki mekânla-
r›n dekorasyonuna uyumlu
estetik bir ürün olarak dikkat
çekiyor. Salon, oturma odas›,
çocuk odas›, genç odas›, mut-
fak, ofis kullan›m alanlar› gibi
de¤iflik mekânlar için farkl› al-
ternatifler sunan “DemirDö-
küm Desenli Panel Radya-
tör”ün lansman› Eylül ay›nda
yap›ld›.  
PKKP Plus 600 modelinde
üretilen “DemirDöküm De-
senli Panel Radyatör”ün 0.6
m, 0.8 m, 1 m, 1.2 m, 1.4 m
uzunluk seçenekleri bulunu-
yor. Bafllang›ç olarak befl fark-
l› desen seçene¤i ile üretilen
DemirDöküm Desenli Panel
Radyatör’ün farkl› desen seri-
leri de piyasaya sunuldu. 

“Is›nma Sanat›”nda
son nokta

DAYANIKLI TÜKET‹M

Günlük hayat›n al›fl›lagelmifl parçalar›ndan biri olan kahveha-
nelerde çekilmifl olan foto¤raflar, “Telvenin ‹zinde Kahveha-
neler” foto¤raf sergisinde bir araya geldi. Beyo¤lu’ndaki Fo-
to¤rafevi-Koç Allianz  Galerisi’nde 3-16 Eylül tarihleri aras›n-
da sergilenen  foto¤raflar, Hakan Kürklü ve Y›lmaz Bulut im-
zal›. 2004 y›l›nda piyasaya sundu¤u Türk kahve makinesi
“Telve” ile be¤eni toplayan ve uluslararas› iF tasar›m ödülünü
kazanan Arçelik’in sponsor oldu¤u sergide sat›lan foto¤rafla-
r›n gelirleri, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’na ba¤›flland›.

“Telvenin ‹zinde
Kahvehaneler”



Opet Otodrag fiampiyona-
s›’n›n alt›nc› aya¤›, 25 Eylül
Pazar günü Antalya Türk Ha-
va Kurumu Karain Havaala-
n›’nda yap›ld›.
Beflinci ayak yar›fllar›n›n ger-
çekleflti¤i Eskiflehir’de oldu-
¤u gibi Antalya’daki THK Ka-
rain Havaalan› da heyecanl›
görüntülere sahne oldu. Be-
flinci ayakta tek bayan yar›flç›
olarak dikkat çeken S›d›ka
Baflkara, Antalya’daki yar›fla
kat›lmad›. 
Otodrag yar›fl›n›n en güçlü
motorlar›na sahip otomobil-
lerin yer ald›¤› Süper Drag
Kategorisi S›n›f 10’da birbir-
leriyle yar›flan Opet pilotlar›
Ekrem Ekmenci (OPET Yö-
netim Kurulu Üyesi) ve Le-

vent Kesen, tüm sezonda
oldu¤u gibi alt›nc› ayakta da
en çok ilgi gören isimler ol-
du. Ekmenci yar›fl› üçüncü,
Levent Kesen ise birinci ola-
rak bitirdi.
Otodrag’a verdi¤i destekle,
caddelerdeki tehlikeli ve
kontrolsüz yar›fllar›n pistler-
de, güvenli flartlarda yap›l-
mas›n› misyon edinen Opet,
“Caddelerden pistlere” sloga-
n›yla, caddedeki yar›fllar› bü-
yük ölçüde pistlere çekmeyi
baflard›. Otodrag her geçen
gün seyirci say›s›n› art›rarak
büyük ilgi çekiyor. 2005 y›l›-
n›n son koflusu olan yedinci
ayak, Ekim ay›nda ‹stanbul
Park’taki Formula 1 pistinde
yap›l›yor.

Opet’le “Caddelerden
pistlere”

Gelece¤in yak›tlar›
tart›fl›ld›
Koç Enerji Grubu flirketlerinin yöneticileri, enerji kaynaklar›
ve gelece¤in yak›tlar›n› tart›flt›.
7 Eylül’de Aygaz Genel Müdürlük binas›nda Aygaz’›n ev sa-
hipli¤inde gerçekleflen toplant›da, Koç Enerji Grubu flirketle-
rinden Mogaz, Birleflik Oksijen Sanayi, Entek Elektrik Üretim
Otoprodüktör Grubu, Koç Statoil Gaz Toptan Sat›fl ve Demir
Export’un üst düzey yöneticileri ile ifl ve teknoloji gelifltirme-
den sorumlu yöneticiler bir araya geldi. 
Doç. Dr. Yalç›n Tanes’in “Ar-Ge Yönetimi Deneyimleri”
bafll›¤› alt›nda Ar-Ge tecrübelerini de aktard›¤› toplant›da ka-
t›l›mc›lar, enerji ihtiyac› ve bu ihtiyac›n karfl›lanmas›na yöne-
lik olarak hidrojen, CNG, LNG, biyoyak›tlar gibi gelece¤in
yak›tlar› üzerinde tart›flt›lar. 
Toplant›da, sürdürülebilir kalk›nma kapsam›nda yenilenebi-
lir enerji kaynaklar›na olan ilginin günden güne artt›¤›, fosil
yak›tlar›n›n temin, fiyat ve çevresel etkiler sebebiyle günden
güne yerini di¤er enerji kaynaklar›ndan elde edilecek yak›t-
lara b›rakaca¤›, bir kez daha vurguland›.
Enerji Grubu içerisinde alternatif yak›tlarla ilgili çal›flmalar›n
de¤erlendirilmesi ve Opet’in de kat›laca¤› toplant›larla de-
vam edilmesi kararlaflt›r›ld›. 

Aygaz, bu y›l 18’incisi
21-25 Eylül tarihleri
aras›nda Alt›npark Fuar
Merkezi’nde düzenle-
nen 2005 Yap› Ankara
Fuar›’na kat›larak dök-
megaz sistemleri ile
LPG’li cihazlar› tan›tt›.
Aygaz’›n 55 m2’lik
stand›nda, dökmegaz sistemlerinin yan› s›ra Palmiye, Barbe-
kü, Kamp Cihazlar›, Soba gibi LPG ile çal›flan cihazlar da
sergilendi. Dökmegaz segmenti ile fuara kat›lan Aygaz, ya-
p› sektöründe faaliyet gösteren di¤er firmalar ile potansiyel
ve mevcut müflterileriyle buluflma f›rsat› buldu.
Aygaz Dökmegaz Sistemleri, konutlar›n elektrik enerjisi, ›s›n-
ma, s›cak su ve piflirme ihtiyaçlar›na tek merkezden kesin
çözüm getiriyor. Bak›m ve iflletim kolayl›¤› sunmas› nedeniy-
le tercih edilen Aygaz Dökmegaz Sistemleri, konuttan turis-
tik iflletmeye, tavuk çiftli¤inden sanayi tesisine kadar enerji-
ye ihtiyaç duyulan her alanda kullan›labiliyor. 

sektöre lENERJ‹

Aygaz Yap› Fuar›’nda 
yeniliklerini sergiledi



TÜKET‹M VE TUR‹ZM

Migros, 2001 y›l›ndan itibaren
çeflitli zamanlarda yap›lan
kampanyalarla, Bedensel En-
gellilerle Dayan›flma Derne¤i
arac›l›¤›yla Bingöl’den Mani-
sa’ya kadar 35 ilde, yaflama se-
vincini kaybetmeden gelece¤e
umutla bakan 2306 engelliye
tekerlekli sandalye da¤›t›lma-
s›n› sa¤lad›. Migros, zihinsel
engelli gençlerin topluma ka-
zand›r›lmas› amac›yla düzen-
lenen “Özel Olimpiyatlar Tür-
kiye” organizasyonuna da
P&G firmas›yla birlikte 2004
y›l›ndan bu yana destek veri-
yor.
2004 y›l›nda, 500 zihinsel en-
gelli sporcunun bir y›ll›k e¤i-
tim giderlerinin karfl›lanmas›-

na katk› sa¤layan Migros, sos-
yal sorumluluk projelerinin bir
kereye mahsus olmay›p, sü-
reklilik göstermesi halinde an-
lam kazand›¤› bilinciyle bu y›l
da zihinsel engelli gençlerin

topluma kazand›r›lmalar› ve
baflarman›n zevkini yaflamala-
r› amac›yla düzenlenen “Özel
Olimpiyatlar Türkiye” organi-
zasyonuna yine P&G ile birlik-
te destek oldu. 
Migros’un, duyarl› müflterileri-
nin de deste¤iyle, 2005 y›l›nda
yap›lan bir kampanya ile Ja-
ponya’da düzenlenen “2005
Dünya K›fl Olimpiyatlar›”nda
ilk kez Türkiye’yi temsil eden
zihinsel engelli sporcular, ka-
zand›klar› 8 madalya ile baflar-
man›n zevkini doyas›ya yafla-
d›lar; kendilerine destek olan-
lara da bu zevki fazlas›yla ya-
flatt›lar. E¤itim, kültür, sanat,
çevre, spor gibi sosyal konu-
larda özveri ile çal›flan vak›f

veya kurumlarla iflbirli¤i yapa-
rak do¤rudan organizasyonlar
gerçeklefltiren, ayn› zamanda
vak›f ve kurumlara kaynak
sa¤layarak toplumun faydala-
naca¤› projelerin gerçekleflme-
sine destek veren Migros, top-
lumun belirli konulara dikkati-
nin çekilmesi için çaba harc›-
yor. 
Engelli vatandafllar›n yaflamla-
r›n› kolaylaflt›racak uygulama-
lara ma¤azalar›nda da yer ve-
ren Migros, ma¤aza otoparkla-
r›nda özel otopark alanlar› ay›-
r›rken, engelli vatandafllar›n
al›flveriflini kolaylaflt›rmak için
özel dizayn edilmifl motorlu,
sepetli al›flverifl arabalar› bu-
lunduruyor.

“Önce insan” diyen Migros engelleri kald›r›yor

Koçtafl’›n Avrupa yakas›ndaki
yeni ma¤azas› 15 Ekim’de aç›-
l›yor. Cevahir ‹fl Merkezi’nin
en büyük ma¤azas› olacak
olan Koçtafl fiiflli, tüketicilere,
“Evinizi Güzellefltirin” temas›y-
la ev aksesuarlar›ndan küçük
el aletlerine kadar binlerce çe-
flit ürün sunacak.
Dünyan›n üçüncü büyük al›fl-
verifl merkezi olan Cevahir ‹fl
Merkezi’nin girifl kat›nda, met-
ro ç›k›fl›n›n hemen önünde
yer alan 8 bin metrekare bü-
yüklü¤ündeki Koçtafl fiiflli, bi-
nadaki en büyük ma¤aza ol-
ma özelli¤ini tafl›yor. Dekoratif
ürünlerden inflaat malzemele-
rine, ev tekstili ürünlerinden
aksesuarlara, bahçe mobilya-
lar›ndan ayd›nlatma ürünleri-
ne, genç odas›ndan haz›r per-
deye, hal›dan boyaya, parkeye
kadar pek çok seçenek bulu-
nan Koçtafl’ta, evinde de¤iflik-
lik yapmak isteyen bir tüketi-

cinin ihtiyaç duyabilece¤i her
çeflit ürün, çok uygun fiyatlar
ve ödeme koflullar›yla sat›fla
sunuluyor. Aç›l›fl günü Koç-
tafl’a gelecek misafirleri aktivi-
teler, ikramlar ve sürpriz hedi-
yeler bekliyor. 
‹stanbul’daki ikinci Koçtafl ma-
¤azas›n›n Avrupa yakas›nda,
dünyan›n en büyük al›flverifl
merkezlerinden birinde aç›l-
mas›n›n heyecan›n› yaflad›kla-
r›n› belirten Koçtafl Genel Mü-

dürü Levent Çak›ro¤lu ise
flunlar› söyledi: “Girifl kat›nda
yer alan Koçtafl fiiflli, hem met-
ro hem de otopark ç›k›fl›n›n
yan›nda bulunuyor. Bu saye-
de, müflterilerimiz ellerindeki
paketlerle dolaflmak zorunda
kalmadan al›flverifllerini gönül
rahatl›¤› ile yapabilecekler. 8
bin metrekarelik ma¤azam›z-
da kaliteli, uygun fiyat ve öde-
me koflullar›na sahip binlerce
ürünümüz ve ziyaretçilerimize

yeni fikirler vermeye haz›r ça-
l›flanlar›m›zla daha pek çok
evi güzellefltirece¤iz.”
Evini güzellefltirmek, kulland›-
¤› ürünlerle yaflam standard›n›
yükseltmek isteyen tüketiciler,
dilerlerse Koçtafl’tan dekoras-
yon hizmeti alabiliyorlar. Tes-
pit için keflif, projelendirme ve
sunulan projenin bütçelendir-
mesini yapan Koçtafl, istenirse
uygulama aflamas›nda da des-
tek verebiliyor. 

Koçtafl’›n yeni ma¤azas› Avrupa yakas›nda



F‹NANS

Tarifl–Tat ortakl›¤› ile üreti-
len ve 12 Eylül’de piyasaya
sürülen Mercan Türk Rak›s›,
‹stanbul ve ‹zmir’de düzen-
lenen flirket içi lansmanlar-
da, Tat ve Tarifl çal›flanlar›na
tatt›r›ld›. Eski ‹stanbul evleri
dekorunda, fas›l eflli¤inde
gerçekleflen lansmanlarda
tad›lan, geleneksel rak›
özelli¤indeki, tok ve yo¤un
içimli Mercan Türk Rak›s›,

büyük be¤eni toplad›.
Mercan Türk Rak›s›’n›n ilk
flirket içi lansman›, 19 Eylül
Pazartesi akflam›, Tat’›n Tafl-
delen’deki genel müdürlük
binas›nda gerçekleflti. 21
Eylül Çarflamba günü de
Mercan Türk Rak›s›, ‹z-
mir’deki Tarifl çal›flanlar› ta-
raf›ndan tad›ld›. Lansman,
Tarifl’in ‹zmir Alsancak’taki
genel müdürlük binas›n›n

bahçesinde yap›ld›. 
Lansmanlar için eski ‹stan-
bul evlerini yans›tan, rak›-
n›n ve rak› kültürünün gele-
nekselli¤ini hat›rlatan özel
bir dekor haz›rland›. Ayr›ca
eski ‹stanbul’un ve ‹stanbul
meyhanelerinin anlat›ld›¤›
küçük bir foto¤raf sergisi de
düzenlendi. Gecede sahne
alan fas›l ekibi, davetlilere
hofl saatler yaflatt›. 
Tarifl-Tat Alkollü ‹çkiler San.
A.fi. Genel Müdürü Ali Gök,
lansmanda yapt›¤› konufl-
mada, Mercan Türk Rak›s›
ile geleneksel rak› içicilerini
hedeflediklerini belirtti. Dü-

zey Pazarlama Genel Müdü-
rü Metin Y›lmaz ise Mer-
can Türk Rak›s›’n›n 12 Ey-
lül’de piyasaya sürüldü¤ü-
nü, hedeflerinin piyasa bu-
lunurluklar›n› maksimum
seviyeye tafl›mak oldu¤unu
belirtti.
Tarifl çal›flanlar› için ‹z-
mir’de gerçeklefltirilen lans-
manda konuflan Tarifl Genel
Müdürü Dr. SSeebbaahhaattttiinn  GGaa--
zzaannffeerr de, Tarifl ve Tat gibi
iki büyük yap›n›n ortakl›¤›y-
la üretilen Mercan Türk Ra-
k›s›’n›n, rak›severler taraf›n-
dan be¤enilece¤inden emin
oldu¤unu söyledi.

Mercan Türk Rak›s›
için flerefe

Koç Allianz minik basketbolcular›n yan›nda
Koç Allianz Basketbol Okul-
lar›, bu y›l da miniklerin be-
den ve ruh sa¤l›klar›na katk›
sa¤lamak amac›yla kap›lar›n›
basketbolsever çocuklara aç›-
yor. Koç Allianz, poliçe sa-
hiplerinin çocuklar›na hem
e¤itim dönemleri boyunca

okul d›fl›ndaki zamanlar›n›
sporla de¤erlendirmeleri f›r-
sat› sunuyor, hem de baflar›l›
miniklere Koç Allianz Spor
Kulübü (‹stanbul Kad›köy
Spor Kulübü) ile Tofafl Bas-
ketbol Tak›m› altyap› kadro-
lar›nda oynama flans› veriyor. 

Koç Allianz Basketbol Okul-
lar› ile ilgili de¤erlendirmede
bulunan Koç Allianz Genel
Müdürü M. Kemal Olgaç,
çocuklar›n sporla iç içe olma-
lar›n›n, daha sa¤l›kl› bir gele-
ce¤e yelken açmak anlam›na
geldi¤ini, bugünün minik

basketbolcular›n›, yar›n›n 12
Dev Adam’› olarak görmenin
kendileri için en büyük arma-
¤an olaca¤›n› söyledi.  
Koç Allianz sigortal›lar›n ço-
cuklar›na özel olan basketbol
okullar›nda, 6-16 yafl aras› ço-
cuklar, Koç Allianz Spor Ku-
lübü ve Tofafl Spor Kulübü
antrenörleri taraf›ndan yöneti-
len derslere kat›l›yor. Çal›fl-
malarda tak›ma girebilecek
kadar baflar›l› görülen kat›l›m-
c›lar, sezon sonunda altyap›
kadrolar›nda basketbol hayat-
lar›na devam edebilme flans›-
na sahip oluyor. Kay›tlar ve
antrenmanlar, cumartesi ve
pazar günleri, Anadolu ve Av-
rupa yakas›nda bulunan
okullar›n spor salonlar›nda
yap›l›yor. 
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Uyku Bozukluklar› Klini¤i fiefi
Dr. Sabri Derman

Ramazan süre-
since genel fizik-
sel ve ruhsal
sa¤l›¤›m›z› do¤-
rudan etkileyen
uyku düzenimiz-
de ortaya ç›kan
de¤iflikliklerden
en az düzeyde
etkilenmek için:
l Sahurdan sonra

tekrar uyuyabiliyorsan›z yatmadan ön-
ce yar›m saat bekleyin ve ikinci uyku-
nuzun iki saati aflmamas›na çal›fl›n; 
l Sahura kalksan›z da kalkmasan›zda
yemeklerinizi yavafl yiyin, lokmalar›n›-
z› çok çi¤neyin ve yeterince su için;
l Sigara, çay, kahve tüm kafeinli yiye-

cek ve içeceklerden kaç›n›n;
l Mümkünse sa¤l›¤›n›za uygun egzer-
sizler, tercihen 30 dakikal›k yürüyüfller
yap›n;
l Uykudan önce sakinleflmek için en az
bir saat ay›r›n, televizyonda kavgal›,
dövüfllü programlar, üzücü ve s›k›c›
haberler izlemeyin.

Diyetisyen
Zuhal Güler Çelik

Normal hayat›-
m›zda nas›l azar
azar ve s›k bes-
lenmemiz gere-
kiyorsa ramazan-
da da mümkün
oldu¤u kadar az
yiyerek ö¤ün sa-
y›s›n› art›rmaya
çal›flmal›y›z. Ak-
flam iftarda ye-

me¤e çok yüklenmeden bir çorba ve bi-
raz ekmekle oruç aç›l›p biraz zaman geç-
tikten sonra sebze yeme¤i ve di¤er yiye-
ceklerden az miktarda tüketilebilir. Gün
boyu aç kal›naca¤› ve ihtiyaç duyulan
besin ö¤elerinin karfl›lanmas› gerekti¤i
düflünülürse sahur yap›lmas› gereklili¤i
ortaya ç›kar. Sahurda sadece su içerek
niyetlenmek veya gece yiyip yatman›n
son derece zararl› oldu¤u unutulmamal›-
d›r. Sahurda uyan›larak protein içeren
süt, yo¤urt, peynir gibi g›dalar yenmeli,
kan flekerinin düflmesini önledi¤i için ya-
n›na mutlaka ekmek eklemeli ve su içi-
lerek s›v› al›m›na dikkat edilmelidir.

Endokrinoloji, Diyabet ve Metaboliz-
ma Uzman› Dr. Tahir Haytao¤lu

Diyabet hastalar›
için dikkat edil-
mesi gereken yi-
yecek grubu, ba-
sit karbonhidrat-
lard›r. Basit kar-
bonhidra t la r ›n
daha az miktar-
larda tüketilmesi
gerekir. Bunlar:
Sofra flekeri, sof-

ra flekerinin çok kullan›ld›¤› yiyecek-
ler, beyaz rafine unun kullan›ld›¤› yi-
yecekler, pirinç pilav›, makarna ve pa-
tatestir. Sahurda zeytin, peynir, doma-
tes ve tam bu¤day ekme¤i içeren bir
kahvalt›l›k; iftar zaman› miktar›n kont-
rol alt›nda tutuldu¤u, ya¤s›z et ve/veya
sebze yeme¤i, az ya¤l› bol salata ve ya-
pay tatland›r›c kullanarak haz›rlanm›fl
sütlü tatl› veya komposto olabilir.
‹ftar sonras› 1-2 porsiyon meyve; yatar-
ken de bir bardak süt, ayran veya bir
kâse yo¤urt almak uygun bir beslenme
düzeni olarak gösterilebilir. 

2005-2006 y›l› Koç MBA
program›, 19 Eylül-23 Eylül
tarihlerinde Rumelifeneri
Kampusü’nde düzenlenen
oryantasyon program› ile
bafllad›. Fiba fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan Yar-
d›mc›s› Dr. Ömer Aras ve
Egon Zehnder International
Genel Müdürü Murat Yeflil-
dere’nin konuflmac› olarak
kat›ld›¤› program kapsam›n-
da befl gün boyunca çeflitli
e¤itim seminerleri ve outdo-
or aktiviteleri gerçeklefltirildi.
Koç MBA program›n›n onü-
çüncü akademik y›l›na 34 ki-

fli kabul edildi. Baz›lar› OD-
TÜ, ‹TÜ, Bilkent ve Koç üni-
versitelerinden olmak üzere
14 de¤iflik üniversiteden
gelen ö¤rencilerin yüzde 40’›
bayan. Ö¤rencilerin yafl orta-
lamas› da 23, en az bir y›l ifl
deneyimi olan ö¤rencilerin
oran› ise yüzde 6.
Yo¤un tak›m çal›flmas›na
odaklanan Koç MBA oryan-
tasyon program›nda ö¤renci-
ler, mezun olduklar› üniversi-
teler, bölümler vb. itibariyle
farkl› çal›flma gruplar›na ay-
r›ld›. Oryantasyon program›
kapsam›nda gruplar›n birbir-

leri ile tan›flmas› ve kaynafl-
mas›n› sa¤lamak amac›yla
güven çemberi ve atlay›fl›,
örümcek a¤› gibi oyunlar›n
yer ald›¤› outdoor aktiviteleri
düzenlendi. Ayr›ca, Koç MBA
program›nda a¤›rl›kl› olarak
kullan›lan vaka analizlerine
aflinal›k sa¤lamak üzere vaka
çal›flmalar› ve tak›m çal›flmas›
s›ras›nda karfl›lafl›labilecek
güçlüklerin üstesinden geli-
nebilmesi için iletiflim ve ya-
rat›c›l›k gibi konularda çeflitli
çal›fltaylara da yer verildi.
Outdoor program› boyunca
oynanan çeflitli oyunlar s›ra-

s›nda tak›mlar strateji gelifltir-
me ve farkl› iletiflim yöntem-
lerini kullanmaya yönlendiril-
di. Ö¤renciler zaman zaman
birbirleri ile yar›fl›rken, baz›
oyunlarda da zamana karfl›
yar›flt›lar. 
Her oyunun ard›ndan düzen-
lenen de¤erlendirme bölü-
münde ise tak›m üyeleri bir-
birlerine ifl veya özel yaflam-
lar›ndan deneyimlerini aktar-
d›lar. 
1993 y›l›nda e¤itime baflla-
yan Koç MBA program›ndan
bugüne kadar 409 ö¤renci
mezun oldu.

Amerikan Hastanesi’nden Ramazan tavsiyeleri

Koç MBA 2005–2006 akademik y›l› bafllad›
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