İçindekiler

Ayın Gündemi
16
• Kazakistan’da düzenlenen
Yabanc› Yat›r›mc›lar
Konseyi’nde Türk ekonomisini
Koç Holding temsil etti.
• Koç Toplulu¤u Teknoloji
Günü’nde konuﬂan Koç
Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, hedeflerin
gerçekleﬂmesinde marka ve
teknolojinin önemini anlatt›.
Birlikte Gezelim
• Antakya Ford, Tofaﬂ ve
Düzey Pazarlama Bayii
Osman Oval›, tarihi
kentini gezdirdi.

26

Ford ile Yollarda
34
• 5N1K’n›n sunucu ve
yap›mc›s› Cüneyt Özdemir’le
Rumelihisar›’na gittik.
Hayata Dair
36
• Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu
ve Lisesi Müdürü Tony
Paulus, Türkiye’deki e¤itim
modelini de¤erlendirdi.

oç Toplulu¤u 2005 y›l›n›, hedefleri
çerçevesinde finans, perakende ve
enerjide Toplulu¤u bir üst segmente
taﬂ›yacak büyük sat›n al›mlarla tamaml›yor.
Ancak 2005, Koç Toplulu¤u için çok önemli bir anlam daha taﬂ›yacak. Koç Holding,
Türk halk›n›n önem verdi¤i de¤erlere sahip
ç›kma felsefesi çerçevesinde 10 Kas›m’da
Mustafa Kemal Atatürk’ün Londra’daki
dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzesi’nde
yer alan balmumu heykelini yeniledi. Heykelin de¤iﬂtirilmesi nedeniyle düzenlenen
resepsiyon televizyonlarda yay›nlan›nca,
Koç Holding’in mail adresine ya¤an yüzlerce teﬂekkür, bize birçok önemli ödülden çok
daha fazla gurur verdi.
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Kad›n ve e¤itimde reform
‹talya-Türkiye ‹ﬂ Forumu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Avrupa Birli¤i’ne
tam üyelik sürecinde, ekonomi ve politikada
oldu¤u gibi, kad›n›n toplumdaki yeri ve e¤itim konusunda da reformlar gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

AB’de rekabet, sanayiye
yat›r›mla sa¤lanabilir
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
‹stanbul Sanayi Odas›’n›n “Avrupa Birli¤i’ne Üyelik Sürecinde Türk Sanayii” temas›n›n iﬂlendi¤i IV. Sanayi Kongresi’ndeki
konuﬂmas›nda, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik sürecinde Türkiye’nin lider ülkelerle ancak sanayi sektöründe sa¤lanacak geliﬂimle rekabet edebilece¤ini vurgulad›. Özayd›nl›, bu yolda, yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirecek yap›sal önlemlerin al›nmas› gerekti¤inin de alt›n› çizdi.
B‹ZDEN HABERLER
KOÇ HOLD‹NG A.ﬁ.
AYLIK YAYIN ORGANI
Yönetim Yeri: Bizden Haberler
Nakkaﬂtepe, Azizbey Sok. No: 1
81207 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: (0 216) 531 03 86
Faks: (0 216) 343 15 37
Internet: http://www.koc.com.tr
e-mail: bizdenhaberler@koc.com.tr
Yay›n Türü: Yerel Süreli
Aral›k 2005 Say›: 333

Yap› Kredi tüketiciyle büyüyecek
2005’te Koç Holding aç›s›ndan önemli sat›n
al›mlardan biri olan Yap› Kredi Bankas› ile
Koçbank birlikte de¤erlendirildi¤inde, özel
sermayeli üçüncü büyük banka ortaya ç›k›yor. Koç Holding Finansman Grubu Baﬂkan›
ve Koçbank ile Yap› Kredi Bankas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Dr. Rüﬂdü Saraço¤lu, Yap›
Kredi Bankas›’n›n tüketiciye ve tüketiciye
mal satan KOB‹’lere finansman sa¤lama hedefiyle büyüyece¤ini anlatt›.

Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü
Koç Holding’in hedeflerine ulaﬂma yolunda
önem verdi¤i “markalaﬂma” ve “teknoloji”
konusu çerçevesinde düzenlenen Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü’nde ana konsept
“Yükselen Teknoloji” oldu. Koç Holding
Stratejik Planlama Grubu Baﬂkan› Tamer
Haﬂimo¤lu, toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n dikkat
çekti¤i Ar-Ge konusunda, teknolojinin verimli kullan›lmas›n›n önemini vurgulad›.

bizden
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10 Kas›m’da büyük
bir gurur yaﬂad›k...

Kazakistan’da Türkiye’yi
Koç Holding temsil etti
Koç Holding, Kazakistan’›n Baﬂkenti Almat›’da düzenlenen Yabanc› Yat›r›mc›lar Konseyi’nde Türk ekonomisini temsil etti. Türkiye’den yaln›zca Koç Toplulu¤u’nun kat›ld›¤›
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Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç Kazakistan
Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev ve
uluslararas› ﬂirket yöneticileriyle de ikili temaslarda bulundu.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve
D›ﬂ ‹liﬂkiler Baﬂkan›

Sahibi: Koç Holding A.ﬁ. ad›na Bülend Özayd›nl›
Genel Yay›n Yönetmeni: Hasan Bengü
Yay›n Direktörü: Oya Ünlü K›z›l
Sorumlu Yönetmen: Fatma Nur Halil
Editör: Esra Yener Sanat Yönetmeni: Murat Kaspar
Yay›n Kurulu: ﬁeref O¤uz, ﬁeniz Akan, Ülkü S. Osmano¤lu,
Ar›n Saydam, Kadriye Çal›ﬂkan
Yap›mc›: Kesiﬂim Yay›nc›l›k ve ‹letiﬂim Hizmetleri Ltd. ﬁti.
Tel: (0 212) 337 51 99
Renk Ayr›m› ve Bask›: Çali Grafik Matbaac›l›k A.ﬁ.
Dereboyu Cad. Özgür Sok. Çali Binas› Halkal›-‹stanbul
Tel: (0 212) 696 52 27 (pbx)

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.

3

Koç Holding Atatürk’ün Madame Tussauds Müzesi’ndeki balmumu heykelini yeniletti...

Türk halk›ndan teﬂekkür ya¤d›
Koç Holding, Mustafa Kemal Atatürk’ün Londra’daki dünyaca ünlü Madame
Tussauds Müzesi’nde yer alan balmumu heykelini yeniledi. Türk toplumu,
balmumu heykelin yenilenmesi nedeniyle Koç Holding’in web sitesindeki
iletiﬂim adresine yüzlerce teﬂekkür mail’i yollad›

K

oç Holding Mustafa Kemal Atatürk’ün Madame Tussauds Müzesi’nde yer alan balmumu heykelini, liderin karizmas›n› ve simgeledi¤i gücü daha belirgin gösteren yeni
heykeliyle de¤iﬂtirdi. Bir y›ll›k giriﬂimler
ve çal›ﬂmalar sonucunda haz›rlanan yeni balmumu heykel, Atatürk’ün 67. ölüm
y›ldönümüne denk gelen 10 Kas›m’da
Madame Tussauds Müzesi’nde gerçekleﬂtirilen bir resepsiyonla yerine kondu.
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Balmumu heykelinin yenilenmesi resepsiyonunun ard›ndan, Koç Holding’in
web sitesine mail ya¤d›. Marmara Vakf› da, Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykelinin asl›na uygun haline getirilmesi ve Koç Toplulu¤u’nun hayata
geçirdi¤i di¤er sosyal sorumluluk projeleri dolay›s›yla Mustafa V. Koç’a ödül
verdi.
Koç Holding, ça¤daﬂ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata-

türk’ün, y›llard›r ‹ngiltere’nin baﬂkentindeki Madame Tussauds Müzesi’nde sergilenen balmumu heykelinin, asl›na uygun olmayan bir örnek olmas› ve Türk
kamuoyunun bu konudaki duyarl›l›¤›n›
dikkate alarak, 2004 Ekim’inde heykelin
de¤iﬂtirilmesi için bir giriﬂim baﬂlatt›.
Koç Holding 2004 y›l› Ekim ay›nda Madame Tussauds Müzesi’yle yap›lan bir
dizi görüﬂme sonras›nda, heykelin asl›na
uygun yenisi ile de¤iﬂimi konusunda
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yetkilileri ikna etti. Balmumu heykelin
yeniden yap›m› süreci An›tkabir Komutanl›¤›’n›n sa¤lad›¤› geniﬂ destek ve olanaklar ile yürütüldü.
Yap›lacak eserin, Ulu Önder Atatürk’ün
görsel heybetini, yak›ﬂ›kl›l›¤›n›, karizmas›n›, ›ﬂ›¤›n› yans›tabilmesi ve gerçe¤e
uygun olabilmesi için, elde edilen pek
çok görsel ve yaz›l› materyal, yap›m›
gerçekleﬂtirecek ekip ile paylaﬂ›ld›.
Atatürk'ün heykelinin, asl›na tamamen
uygun, 50-51 yaﬂ›ndaki halini yans›tacak
biçimde yap›lmas›na karar verildi. An›tkabir Komutanl›¤›'n›n arﬂivinde bulunan, Atatürk'ün ölümünden hemen sonra al›nm›ﬂ bire bir yüz mask› kopyaland›. Heykeli yapacak olan ekip Nisan
ay›nda Türkiye ziyaretinin ard›ndan, çal›ﬂmalar›na h›z verdi. Proje 2005 Ekim
ay›n›n ortalar›nda tamamland›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç 10 Kas›m 2005 akﬂam›,
Madame Tussauds Müzesi’nde gerçek-

leﬂtirilen yeni heykelin aç›l›ﬂ töreninde
yapt›¤› konuﬂmada, bu törenin ev sahibi olman›n kendisi için çok anlaml› ve
gurur verici oldu¤unu vurgulad›. Mustafa V. Koç sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün asl›na
uygun balmumu heykelinin aç›l›ﬂ›n›,
Atatürk’ün ölüm y›ldönümü olan 10 Kas›m tarihinde yapmak bizim için çok anlaml›. Zira, fiziken aram›zda olmasa da,
20. yüzy›l›n liderleri aras›nda, peﬂinden
kitleleri sürükleyebilecek karizmaya ve
öngörüye sahip, idealleri halen yaﬂayan
ve fikirleri ile “ölümsüz” baﬂka bir lider
yok. Bugün burada, heyecan ile toplanm›ﬂ olan bizler de bu ölümsüzlü¤ün en
somut örne¤iyiz.
Ulu Önder Atatürk’ün bizlere verdi¤i
‘Türkiye’yi ça¤daﬂ uygarl›¤›n ilerisine
taﬂ›ma” hedefi do¤rultusunda 82 y›ld›r
aral›ks›z olarak kendimizi geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Avrupa’n›n bir parças› olmak üzere büyük hamleler yapt›¤›m›z
bugünlerde, ülkemizi ve tarihimizi uluslararas› platformda do¤ru tan›tmak için
hepimize büyük görevler düﬂüyor.
Topluluk olarak biz de üzerimize düﬂenleri yapmay› bir borç biliyoruz. Koç Toplulu¤u olarak ülke içindeki sosyal sorumluluk projelerimizin yan› s›ra, Türkiye’yi uluslararas› platformda tan›tmay›
amaçlayan projelerimizi de sürdürece¤iz.
Madame Tussauds'daki Atatürk heykelini asl›na uygun olarak yeniden yaratan
müzenin baﬂ heykelt›raﬂ› Steve Swales’›n 10 Kas›m’daki resepsiyonunda gazetecilere yapt›¤› de¤erlendirme de Türk
halk›n›n bu konudaki duyarl›l›¤›n›n belirgin göstergesi gibiydi. Swales için "yaﬂ› olmayan bir kahraman" yaratma noktas›na gelmek hiç de kolay olmam›ﬂ. Atatürk'ü tan›yabilmek için defalarca Türkiye'ye gidip gelen Swales, gazetecilerin
sorular› üzerine "Halk›n böylesine tapt›¤›
büyük bir liderin, gerçe¤ine en yak›n
heykelini yapmaya cüret etmek çok ürkütücüydü" de¤erlendirmesi yapt›.
Koç Holding taraf›ndan yenilenen, Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli Madame Tussauds Müzesi’ndeki yeni yerinde 11 Kas›m 2005 tarihinden itibaren ziyaretçilere de aç›ld›.
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Koç Holding Atatürk’ün Madame Tussauds Müzesi’ndeki balmumu heykelini yeniletti...

Koç Holding’e
yüzlerce mail geldi

kuresel vizyon

10 Kas›m gecesi ulusal kanallarda Atatürk’ün yeni balmumu heykelini
gören Türk halk› Koç Holding’in web sitesindeki iletiﬂim adresine mail
ya¤d›rd›. Toplulu¤un mail adresine gelen duygu yüklü yüzlerce
teﬂekkür mesaj›ndan birkaç› ﬂöyle:
Nevin - Bedrettin Kükçü
Eﬂimin görevi nedeniyle 13 y›l
önce gitti¤imiz Madam Tussauds Müzesi’ndeki Atatürk heykelini gördü¤ümüzde gerçekten ﬂoke olduk. Heykelin de¤iﬂtirilmesini yürekten diledik.
Bunca y›l sonra bunun istedi¤imizden çok daha iyi bir ﬂekilde gerçekleﬂti¤i için çok
mutlu olduk. San›r›z bu duyguyu tüm milletimiz de paylaﬂ›yor. Eﬂim ve ben Türk Milleti'nin ebedi kurtuluﬂ simgesi
Ata’m›za olan sevgi, sayg› ve
milli duygular›m›z› yüceleﬂtiren Koç Grubu'na en içten
sevgi, sayg› ve minnet duygular›m›z› gönderiyoruz.
‹smail Y›ld›r›m
Say›n Mustafa Koç Bey’in büyük Atatürk’ün Londra’daki
müzede asl›na aynen uygun
yeni heykeli için göstermiﬂ
oldu¤u gayret ve u¤raﬂ›s› konusunda ﬂahs›na en derin sayg› ve muhabbetlerimi arz
eder, zat›na ve Koç Holding
camias›na teﬂekkür ederim
Prof. Dr. Cwvat Gerni
Madame Tussauds Müzesindeki Atatürk heykelinin asl›na
uyun biçimde yenilenmesinden ailece duydu¤umuz
memnuniyeti belirtmek istedim. Gerçekten, 1992 y›l›nda
müzeyi gezerken o zaman henüz 9 ve 8 yasindaki çocuklar›m görünce "Aa... Baba bu bizim Atatürk de¤il" diye tepki
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göstermiﬂlerdi! Yeni hali çok
güzel olmuﬂ. Koç Grubu'na
çok teﬂekkür ediyorum.
Cellalettin Akdeniz
Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nde yer alan Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu
Önder Atatürk'ün balmumu
heykelini yenilemenizden ve
aç›l›ﬂ›n› 10 Kas›m 2005 gününe rastlatman›zdan dolay›, sizlerin Cumhuriyet’in yaratm›ﬂ
oldu¤u sanayici ve iﬂadam›
olarak bunun bilincinde olarak göstermiﬂ oldu¤unuz ilgiye teﬂekkür eder esenlikler dilerim..
Seher Akbulut Selcan Kahraman
Türk genci olarak, Koç Holding'in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Londra'daki
Madame Tussauds Müzesi'nde yer alan balmumu heykelinin yenilenmesinde göstermiﬂ oldu¤u duyarl›l›¤a teﬂekkür ederiz. Ne Mutlu Türküm diyene...
Enver Arsoy
Sevgili Koç Grubu, sevgili Atam›z’›n eﬂsiz görüntüsünün yenilenmesindeki gayret ve baﬂar›lar›n›z› kutluyorum. Bu yüce davran›ﬂ›n›z karﬂ›s›nda o
kadar onurland›m ki, sanki yeniden do¤dum. NOT: Evimde
size ait ürünlere her bakt›¤›mda Yüce Atatürk’ü ve sizleri

daime hat›rlayaca¤›m. Esen kal›n
Aynur Üner - Türk Kad›nlar
Birli¤i ﬁiﬂli ﬁubesi Baﬂkan›
Londra’daki müzedeki Atatürk
heykelini de¤iﬂtirerek asl›na
uygun hale getirilmesindeki
çabalar›n›z› be¤eni ve takdirle
izledik. Günümüz Türkiye’sinde bu tarz giriﬂimlerin Laik
Cumhuriyetimizin korunmas›
ve devam›nda büyük katk›s›n›n olaca¤›na inan›yoruz. Atatürkçü ve laik bu tür giriﬂimlerinizin artarak devam etmesini
diliyoruz. Sivil toplum örgütü
olarak her zaman yan›n›zda
oldu¤umuzu bildirir çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar dileriz.
Avukat Ya¤mur Saraç
Say›n Koç Ailesi; 20 y›l önce
Atatürkçü bir ailenin Atatürk
ilkeleri ile yetiﬂen 12 yaﬂ›nda
bir k›z çocu¤u iken yaz okulu
için Londra'ya gitmiﬂtim.
Ata’m›z›n balmumu heykelini
de görce¤imden dolay› büyük
merak ve heyecanla Madame
Tussauds Müzesi’ne gitmiﬂtim.
Atatürk olarak gösterilen, büyük Atam›zla benzerli¤i olmayan o heykeli görünce, gözyaﬂlar›ma engel olamam›ﬂt›m.
Koç Holding ve Say›n Mustafa
Koç'a Atam›z› lay›k oldu¤u ﬂe-

kilde gösteren balmumu heykelin yap›m›n› sa¤lad›klar›
için sonsuz ﬂükran duyuyorum. Ülkemiz için faydal› daha çok ﬂey yapaca¤›n›za inan›yorum.
ﬁule Uran
Say›n Mustafa Koç, biraz önce
TV'de Londra'dan yap›lan
canl› yay›nda yeni Atatürk
heykelini gururla izledim,
gözlerim yaﬂard›. Baﬂta siz olmak üzere eme¤i geçen herkesi tebrik ederim.
Elif Rumani
Say›n Mustafa Koç, bir Türk
vatandaﬂ› olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün
Londra Madame Tussaud Müzesi'ndeki balmumu heykelinin asl›na uygun haline getirilmesi konusundaki katk›lar›n›z
için size “ÇOK TEﬁEKKÜR ETMEK” istiyorum. Müzeyi ziyaret etmiﬂ bir kiﬂi olarak bu, sizin de belirtti¤iniz üzere, benim için de duyarl› bir konuydu. Atatürk'ümüzün yeni balmumu heykelini çok be¤endim. Ülkemizi yurtd›ﬂ› platformlarda tan›tmay› amaçlayan di¤er projelerinizi heyecanla bekliyor, ﬂimdiden size
iyi seneler diliyorum.

ATV’nin Haber Genel Yay›n Koordinatörü Korcan Karar:

“Heykel haberi, yay›n› kilitledi”
Koç Holding taraf›ndan yenilenen Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykelinin
Londra’daki Madame Tussauds Müzesi’ndeki aç›l›ﬂ törenini ATV canl› yay›nlad›.
Haber bülteni s›ras›nda Türk halk›, yaﬂad›¤› duygu yo¤unlu¤unu telefonlara sar›larak
gösterdi. Koç Toplulu¤u’na teﬂekkür içeren bu telefonlar ve kanalda yaﬂanan duygu
yo¤unlu¤unu ATV Haber Genel Yay›n Koordinatörü Korcan Karar anlatt›. Karar’la hem
Londra’daki izlenimlerini hem de bu duygu yo¤unlu¤unu konuﬂtuk
ncelikle sizin müze ve heykel hakk›ndaki izlenimlerinizi ö¤renebilir miyiz?
Madame Tussauds Müzesi y›llard›r var olan, Londra’daki en
önemli müzelerden biri. Asra damgas›n›
vurmuﬂ önemli kiﬂilerin, politikac›lar›n,
sanatç›lar›n, müzisyenlerin, futbolcular›n balmumu heykelleri bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve asr›n
en önemli liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de burada balmumundan bir heykeli vard›. Ancak bu
heykel oradaki Türk Büyükelçili¤i’nde
y›llard›r kriz yaﬂat›yordu. Oraya giden
her büyükelçinin -ki bunu Say›n Mustafa Koç ile birlikte canl› yay›nda da söylemiﬂtik- yapt›¤› ilk iﬂ, Atatürk’e hiç
benzemeyen heykelin de¤iﬂmesine yönelik olarak Madame Tussauds ve D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na mektup yazmakt›. Bu,
y›llard›r hep sözde kalm›ﬂ, bir türlü hayata geçirilememiﬂ bir konuydu. Ben
eski heykeli birkaç kez görmüﬂtüm, gerçekten de çok kötü bir heykeldi.

Ö
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Ancak bugün bu heykel de¤iﬂti...
Evet bugün o müzeye koyulan heykel
bire bir Atatürk’e benziyor. Eskisi ile
aras›ndaki fark çok net görülebiliyor.
Yeni heykelin konumu da bugün çok
farkl›. Böyle büyük bir projeye Koç
Holding imza att›ktan sonra Atatürk’ün
müzedeki yeri de¤iﬂti. “Main Hall” denilen ana salonda, Kraliyet Ailesi’nin hemen yan›ndaki sütunun alt›na tek baﬂ›na koydular. Tabii ki bu çok önemli bir
proje. Bugüne kadar D›ﬂiﬂleri bakanlar›

araya girmiﬂ, elçiler girmiﬂ, yaz›lm›ﬂ, çizilmiﬂ ama Koç Holding gitmiﬂ F›rt›na
Paﬂa’n›n fikir babal›¤›nda bu iﬂe el atm›ﬂ
ve çok ciddi bir çal›ﬂma yapm›ﬂ. Ciddi
bir bütçe ayr›lm›ﬂ. Koç Holding, gerçekten bu projeye gönlünü koymuﬂ ve
emek harcam›ﬂ.
Biraz da canl› yay›n sürecinden söz eder misiniz?
Bu projeden bana ilk söz edildi¤inde
çok heyecanland›m ve 10 Kas›m için
muhteﬂem bir yay›n olaca¤›n› düﬂündüm. Geçti¤imiz 10 Kas›m’da Savarona’dan canl› yay›n yapm›ﬂt›k ve çok güzel bir yay›n olmuﬂtu. Bu 10 Kas›m’da,
geçen y›lki yay›n›n üzerine ç›kmak zorundayd›k ve bu projeyle bunu baﬂard›k. Bültenimizin tamam›n› Atatürk’e
ay›rd›k. Sadece Say›n Mustafa Koç ile
Londra’dan yapt›¤›m›z canl› yay›n 22
dakika sürdü. Onun öncesindeki
VTR’mizde de 7 dakika 50 saniye yer

verildi. Mustafa Koç ile yapt›¤›m›z canl›
yay›n› bitirir bitirmez ATV’nin telefonlar›n›n kilitlendi¤ini duyduk. Gece boyunca, teﬂekkür etmek isteyen vatandaﬂlar›n ATV’den Koç Holding’in telefon numaralar›n› ald›klar›n› ö¤rendik.
Buraya gelen bütün mesajlarda izleyenlerin çok duyguland›klar›n› hatta a¤layarak bu canl› yay›n› seyrettiklerini gördük. O gün yay›nlanan ilk 100 program
içinde haber bültenimiz ikinci olmuﬂ.
Siz neler hissettiniz?
Ben de gerçekten çok duyguland›m.
Ata’m›z, bak›ﬂ›yla, duruﬂuyla, saç rengiyle
üzerindeki frak ve köste¤iyle, mendiliyle,
alt›n manﬂetleriyle o kadar gerçekçiydi
ki, sanki yan›m›zdaym›ﬂ gibi bir hisse kap›ld›m. Etkilenmemek mümkün de¤ildi.
Orada kim varsa herkes ayn› duygular›
yaﬂad›. Bu kadar çok telefon gelmesinin
nedeni de buydu san›r›m.
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Koçbank ve Yap› Kredi KOB‹
tüketicilerle büyüyecek

ve

küresel vizyon

Koç Holding Finansman Grubu Baﬂkan› ve Koçbank ile Yap› Kredi Bankas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dr. Rüﬂdü Saraço¤lu, Yap› Kredi Bankas›’n›n üç y›ll›k
büyüme stratejisi üzerinde çal›ﬂt›klar›n› belirterek, “Bu plan çerçevesinde, Yap›
Kredi’de tüketici ve tüketiciye hizmet veren küçük ve orta boy iﬂletmelerin
finansman ihtiyaçlar›n› ön plana ç›karan bir model uygulayaca¤›z” dedi

T

üketiciye en yak›n Topluluk olma stratejisi çerçevesinde büyüme programlar›n› sürdüren Koç
Holding, Yap› Kredi Bankas›’n›n
sat›n al›nmas›n›n ard›ndan finans sektöründe de bu temel prensiple ilk s›rada yer almay› hedefliyor. Koç Holding
Finansman Grubu Baﬂkan› ve Yap›
Kredi Bankas› Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Dr. Rüﬂdü Saraço¤lu, Yap› Kredi’nin üç
y›ll›k çal›ﬂma program›n›n da Toplulu¤un tüketiciye en yak›n grup olma stratejisi çerçevesinde çizildi¤ini belirtti.
Bu çerçevede küçük ve orta boy iﬂletmeler ile tüketicilerin finansman ihtiyac›n› karﬂ›layacak bir model kuracaklar›n› vurgulayan Saraço¤lu, Yap› Kredi
Bankas› ile ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
Yap› Kredi Bankas› ile Koçbank’› birleﬂtirmeyi düﬂünüyor musunuz? Entegrasyon süreci
tam olarak ne zaman tamamlan›r sizce? Olas› bir birleﬂmenin ard›ndan, Yap› Kredi Bankas› ismi kal›r m›?
ﬁu ana kadar önceli¤imiz, sat›n alma iﬂleminin tamamlanmas› ve pay sahiplerine ça¤r›da bulunularak hisse senedi
toplanmas› ile ilgili süreçlerdi. Birleﬂme ile ilgili de birtak›m hukuki süreçler var bildi¤iniz gibi. Konu ile ilgili de¤erlendirmelerimiz devam etti¤inden
henüz bu süreç baﬂlamad› ama, sadece
hukuki süreçler aç›s›ndan bile bakarsak, halka aç›k iki genel kurul yap›lacak. Her biri için 30’ar gün beklenecek.
Sermaye Piyasas› Kurulu inceleyecek.

8

Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, Bankalar Yasas›’nda, banka çal›ﬂan munzam sand›klar› konusundaki maddenin iptali için
Anayasa mahkemesi’ne baﬂvurdu. Bu maddenin iptali bu sürecte bir sorun yarat›r m›?
Hay›r yaratmaz. Ancak herkesin ﬂunu
bilmesi gerekiyor: Bu konu Türk bankac›l›k sektöründe çok ciddi bir sorun.
Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z çok olumlu
bir aç›yla olaya bakmaya çal›ﬂ›yor.
Müktesep haklar›n korunmas›na çal›ﬂ›yor. Ancak müktesep hakk› veren bankalar›n, bunu yerine getirmek için haz›rl›kl› olup olmad›klar› belli de¤il.
Çünkü bu haklar için karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂ. ﬁeffaf bir bilançolamada da, bu
yasa yar›n iptal edildi¤i takdirde, bize
getirece¤i ilave maliyet oldukça fazla.
Sand›¤› olan bütün bankalara da ayn›
yük gelecektir. Ancak bu kez de, Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z›n iyi niyetle korumaya çal›ﬂt›¤› müktesep haklar›n hak
sahipleri çok daha büyük bir ma¤duriyete u¤rayacaklar.”

“Yabanc› sermaye aç›s›ndan
en büyük risk siyasi risktir”
Dr. Rüﬂdü Saraço¤lu, kamu borç yükü ve cari iﬂlemler aç›¤› dikkate al›nd›¤›nda, uzun vadeli, düﬂük faizli kredilerin bankac›l›k sektörü aç›s›ndan
risk oluﬂturup oluﬂturmad›¤› yönündeki soruya ﬂu yan›t› verdi:

küresel vizyon

Bunlar› dikkate ald›¤›m›zda, Koçbank
ile Yap› Kredi Bankas›’n›n birleﬂmesini
gerçekçi olarak hesaplarsak, karar verilmesinden itibaren alt› ay içinde tamamlanabilir gibi geliyor bana. Yani
en erken 2006 y›l›n›n ilk yar›s›n›n sonunda. ‹ki bankan›n birleﬂmesi ile ilgili yapt›¤›m›z de¤erlendirmelerde isim
seçimi de var kuﬂkusuz. Yap› Kredi
Bankas›’n›n isminin korunmas› konusunda kesin bir karar olmamakla birlikte, ﬂu andaki yönetimin ve hissederlar›n düﬂüncesi bu yönde.
Koçbank ve Yap› Kredi Bankas›, birlikte de¤erlendirildi¤inde, özel sermayeli
üçüncü büyük banka oluyor. ‹ki grup
birlikte hesapland›¤›nda, tahminen 622
ﬂubeli bir büyüklük ortaya ç›kacak.
Yaln›zca bankan›n 575 ﬂubesi bulunacak. Aktif büyüklük olarak bankac›l›k
hizmeti veren üçüncü büyük özel sermayeli kuruluﬂ olacak. Tabii, bu kuruluﬂlar› konuﬂurken yaln›zca bankay›
düﬂünmemek gerekiyor. Her iki grup
bünyesinde de hem leasing var, hem
factoring, hem arac› kurum hem de
portföy yönetimi var. Bütün bunlar›
birleﬂtirdi¤imiz zaman çok büyük bir
grup ortaya ç›k›yor. Bunlar›n hepsini
birlikte de¤erlendiriyoruz.

“Bu risklerin hepsi hesaplanabilir riskler. Ancak ﬂu bilinmeli, risk s›f›ra indirilemez. Zaten böyle bir ﬂey yoktur. Riskin hesapl› olmas› ve riski alan›n,
bu riski çok iyi bilmesi gerekir. Yabanc› sermaye için en önemli risk her
zaman siyasi risktir. Avrupa Birli¤i ile baﬂlayan bu süreç, çok baﬂ›nda da
olsa, zaman içinde dalgalanma gösterecek de olsa, Türkiye’yi belli bir yola sokmuﬂtur. Bunun bence en önemli art›s› siyasi risk olgusunun çok
azalm›ﬂ olmas›. Hükümetler art›k, kafas›na esti¤i gibi her istedi¤ini yapabilece¤i düﬂüncesindeki idare sisteminden vazgeçmek zorundad›r. Bu bir
kere yat›r›mc›ya çok büyük bir güvence vermiﬂtir. Kurallar giderek belli olmaktad›r, belirsizlikler azalmaktad›r. Giderek hem belirginleﬂmekte hem
de yabanc›lar›n bildi¤i Avrupa standartlar›na do¤ru gitmektedir. Uyum sürecindeyiz. Bütün uygulamalar›m›z zaman içinde Avrupa uygulamalar›na
paralel hale gelecek. Uygulama bugün yüzde yüz paralel olmasa bile, müzakere süreci içinde uygulamalar Avrupa Birli¤i kriterlerine gelecek. Almanya’ya, ‹talya’ya ‹ngiltere’ye benzeyecek. Bu da riskleri azaltan en
önemli olgudur. Benim tahminin risk seviyesi art›k çok daha aﬂa¤›lardad›r. Finansal olarak borç yükü var, ama enflasyonun geldi¤i yerlere bak›n,
faizin geldi¤i yerlere bak›n. Bu faizlerde, gayri safi milli gelirin yüzde 70’i
seviyesinde bir borç yükü bence risk olmaktan ç›km›ﬂt›r art›k. Ancak, hükümetler enflasyonu yükseltici iﬂler yaparsa riskler hemen yükselir; ama
ben hiçbir hükümetin art›k bunu yapabilece¤ini sanm›yorum.

9

küresel vizyon

> Dr. Rüﬂdü Saraço¤lu Koçbank ve Yap› Kredi Bankas›’n›n büyüme stratejisini anlatt›

10

Yap› Kredi Bankas› önümüzdeki süreçte nas›l
bir büyüme stratejisi izleyecek. Hedef özel
bankalar aras›nda ilk s›raya yerleﬂmek herhalde?
ﬁu anda ciddi bir ﬂekilde Yap› Kredi
Bankas›’n›n üç y›ll›k stratejik plan› üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Bu plan çok önemli
büyümeleri içeriyor. Biz bu hedefleri
gerçekleﬂti¤imiz takdirde bir numara
olur muyuz? Hay›r. Sektörün en büyüklerini yakalay›p geçmek kolay de¤il.
Ama sektörde söz sahibi bir banka haline gelece¤imiz de ﬂüphesizdir. Bizim
Yap› Kredi’deki en büyük avantaj›m›z
Koç Toplulu¤u’nun iki y›l önce ortaya
koydu¤u vizyona çok yak›n bir iﬂ sahas› olmas›. Yani biz hep, tüketiciye en
yak›n topluluk olma stratejimiz çerçevesinde plan yap›yoruz. Yap› Kredi’de de
tüketiciye birinci derecede finansman
sa¤layan, tüketiciye hizmet veren ﬂirketlerin finansman ihtiyaçlar›n› ön planda tutan bir model uygulamay› planl›yoruz. Bu da Koç Holding’in 2003’te ortaya koydu¤u vizyonuyla son derece tutarl›. Zaten bizim Topluluk olarak kültürümüz bu. Tüketiciye yak›n olmakla ﬂekillenmiﬂ bir kurumsal kültürümüz var
eskiden beri. Biz muhtemelen çok iyi
bir enerji santral›n› inﬂaa edemeyiz, ama
o enerjiyi çok iyi da¤›t›r›z. Zaten ﬂu anda da bu yönde Yap› Kredi Bankas›’nda
çal›ﬂmalar baﬂlad›. OPET, Worldcard
program›na al›nd›. Yani iki bankay› birleﬂtirmeden tüketiciye yönelik çal›ﬂma-

Koç Finansal Hizmetler, Yap› Kredi Grup ve
2005 y›l› sonu tahmini büyüklük
Hacimler
(Milyon YTL)

Toplam Aktifler

Koç Finansal
Hiz.
2005
17.449

Yap› Kredi
Grup
2005
25.714

Yeni Grup
2005
Kombine
43.163

Krediler (Net)

7.566

10.737

18.303

Mevduat

9.034

16.532

25.566

Yönetilen Top. Varl›klar

3.869

2.650

6.519

Müﬂteri Emanetleri

4.651

4.300

8.951

Gayri Nakdi Krediler

3.525

9.300

12.825

Ticari endikatörler (adet)
ﬁube Say›s›

175

447

622

Personel Say›s›

3.944

12.576

16.520

Aktif Müﬂteri Say›s› (bin kiﬂi)

1.299

6.217

7.516

lar› baﬂlatt›k. Türketici bizim en büyük
önceli¤imiz. Büyük ﬂirketlere de tabii ki
kredi verilecek. Ancak, Koç Holding
olarak KOB‹’ler ve tüketiciler bizim önceli¤imizi oluﬂturuyor.
Yap› Kredi Bankas›’n›n KOB‹’lere yönelik finansman modeli üzerinde büyüme stratejisinde, Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik yolunda, bu
ﬂirketlerin yeniden yap›lanmalar› gerekti¤i
yönündeki temel prensip mi yat›yor? Yapi Kredi Bankas› tüketici ve KOB‹’lerin kredi ihtiyaçlar›nda akla ilk gelecek banka m› olacak?
Bak›n ben size konuyu Koç Holding’i
örnek vererek anlatay›m. Bugün Koç
Holding olarak dünyadaki bütün ban-

kalarla iliﬂkimiz var. Örne¤in Tüpraﬂ’›n
finansman› gündeme geldi¤inde, dünyadaki tüm bankalar›n merkez ofisleriyle temas ediyor, do¤rudan diyaloga girebiliyoruz. Bizim ulaﬂabilece¤imiz finansman kaynaklar› bu kadar geniﬂ olabildi¤i için de bizden o bankalar az para kazan›yorlar. Ancak KOB‹’leri düﬂündü¤ümüzde bu iﬂletmelerin geniﬂ bir finansman ﬂanslar› yok. Biz KOB‹’lere bu
imkan› götürmek istiyoruz. Küçük iﬂletmelere, tüketiciye, onlar›n ihtiyac› olan
finansman modellerini götürmek, onlar
için finansman modeli geliﬂtirmek istiyoruz. Burada UniCredito gibi çok tecrübeli bir orta¤›m›z da var. Yani, ﬂu an-

Bankac›l›k sektörünün Avrupa Birli¤i’ne uyumu a¤›r olacak
Dr. Rüﬂdü Saraço¤lu, bankac›l›¤›n Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde en çok zorlanacak sektörlerden biri oldu¤unu belirtti. Saraço¤lu ﬂöyle devam etti:
“Ancak hakk›n› vermemiz laz›m. Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurulu (BBDK) Türkiye’de bankac›l›¤› Avrupa Birli¤i standartlar›na yaklaﬂt›rmak için çok büyük iﬂler yap›yor. Hakikaten ﬂeffafl›k, yap›lanma, risk de¤erlemesi gibi hususlarda
çok ciddi ad›mlar at›l›yor. Bunlar yeterli mi? Hay›r, atmam›z gereken daha çok ad›mlar var. Bunlar›n yumuﬂat›larak yap›lamayaca¤› da kesin. Bankalar BDDK’n›n getirdi¤i kurallara, Avrupa
normlar›na uymak için, ﬂirketleri zorlayacaklar. Örne¤in art›k
muhasebeler çok daha fazla önem kazanacak. Bu ﬂirketlerin

Ekonomide ﬂu anda tüketicilerde de küçük ve
orta boy iﬂletmelerde de artan kredi talebi
var. Bu talebin, tüketici ve KOB‹’lerde doyum
noktas›na gelinmesi nedeniyle düﬂme olas›l›¤› var m› sizce?
Biz, ekonomideki büyümeye devam etti¤i sürece böyle bir doyum noktas›
beklemiyoruz. Elbetteki daha zay›f dönemler olacakt›r. Ancak Türkiye geliﬂti¤i, büyüdü¤ü sürece, tüketicilerin de
her zaman yeni ihtiyaçlar› do¤acakt›r.
Bu nedenle tüketicilerin finansman ihtiyaçlar›n›n düzenli olarak karﬂ›lanmas›
çok önemlidir. Tüketici de KOB‹’ler de
sahip olmak istedikleri ﬂeyleri ya da ihtiyaçlar›n›, esnek koﬂullu taksitle sa¤layabilecek. Her aﬂamada tüketicinin tek
tek her ihtiyac›na cevap verecek bir esneklik içinde kredi sa¤lamak istiyoruz.
Örne¤in “Üç ay taksit ödemeyeyim,
bundan sonraki üç ay yüksek miktarda
taksit ödeyeyim” diyorsan›z, bunu sa¤layaca¤›z. Bu bir örnek, birçok model
ve ihtiyaca yan›t veren esneklik olacak.

Sonuç olarak bakt›¤›n›zda, Koç Toplulu¤u olarak da üretip satt›¤›m›z mallar›
alacak olanlar bu tüketiciler. Beko televizyon sat›n alan, Arçelik’ten, çamaﬂ›r
makinas›, buzdolab›, kurutma makinas›
sat›n alan, al›p kullananlara zaten bizim
bu finans kuruluﬂlar›m›z›n imkan sa¤lamas› laz›m. Arçelik’in pazar pay›n› düﬂünecek olursan›z, dayan›kl› tüketim
için verece¤imiz kredilerin büyük bir
bölümü bu ﬂirketlere geri dönecek. Biz
bu konularda iddal›y›z. Yap› Kredi Bankas›’n›n kendisinde de çok güçlü bir tüketiciye yak›n olma kültürü vard›. Biz
almadan önce de vard›. Yap› Kredi Bankas›’n›n bize bu kadar uygun olmas›n›n
bir nedeni de zaten bu varolan kültür.
Dolay›s›yla ben önümüzdeki beﬂ y›l
içinde özellikle tüketiciye dönük olarak
çok baﬂar›l› hizmetler verece¤imizden
ﬂüphe duymuyorum. Zaten Yönetim
Kurulu Baﬂkan› olarak da görevim bir
anlamda bu.
Orta¤›n›z bu temel prensip konusunda hangi
noktada?
Orta¤›m›z UniCredit’in iﬂ modeli, Do¤u
Avrupa ülkelerinde de h›zl› büyüyen bir
banka olmak. Dolay›s›yla orta¤›m›zla
bizim iﬂ modellerimiz yüzde yüz örtüﬂüyor. Zaten onlar›n yapt›¤› bankac›l›k da
küçük iﬂletmelere yönelik. Bu alanda
çok baﬂar›l› bir banka. Do¤ru Avrupa’da, Almanya’da da böyle bir büyüme
yolunda ilerliyorlar. Bu da bizim ana

stratejimizle son derece örtüﬂen birﬂey.
Onlar tüketiciye bankac›l›k hizmetinin
nas›l verilece¤ini çok iyi biliyorlar; tüketiciye mal nas›l üretilip sat›l›r, biz de
onu çok iyi biliyoruz. ‹ki ortak aras›nda
ciddi bir felsefi sinerji de var yani.
De¤erlendirmenize göre özel bankac›l›k sektöründe aktif büyüklük aç›s›ndan olmasa bile,
tüketiciye yak›nl›k ve KOB‹ finansman›nda ilk
s›rada olma konusunda iddial›s›n›z. Koçfinans
da bu kapsamda 150 milyon dolar sendikasyon kredisi alm›ﬂt›.
Evet bu konuda iddal›y›z. Bir kere kredi kartlar› iﬂinde birincili¤imizi pekiﬂtirmek; ikincisi tüketci kredilerinde konuta kadar giden tüm kapsamlara öncelikler vermek; tüketiciye hizmet veren ve
kendileri tüketici konumunda olan küçük boyutlu iﬂletmelere öncelik vermek; bunlar›n finansman ihtiyac›n› sa¤lamak, bizim a¤›rl›kl› olarak ön plana
ç›karaca¤›m›z stratejimiz bu olacak.
Koçfinans’›n ald›¤› sendikasyon Yap›
Kredi ile ilgili de¤il. Ancak, verilen belli krediler topluca pazarlan›r, bunlar›n
karﬂ›s›nda topluca bir finansman oluﬂur.
Bankalar bir krediyi bir baﬂkas›na tabiri
caizse satar. Koç Toplulu¤u’nun en
önemli iﬂ sahalar›ndan biri de otomotiv
oldu¤u için, Koçfinans bizim ﬂirketlerin
satt›¤› araçlar›n, sat›n al›nmas› için tüketiciye finansman sa¤layan bir ﬂirket. Bu
sendikasyon burada kullan›l›yor.
I Esra Yener
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da uluslararas› finansman piyasas›na
ulaﬂamayan ama baﬂar›l› küçük ve orta
boy iﬂletmelerin birinci finansman modeli olmay› hedefliyoruz. Zaten KOB‹’lerin desteklenmesi, genel Avrupa
Birli¤i politikalar› aras›nda. ﬁu anda tar›m d›ﬂ›nda en büyük teﬂvikler biliyorsunuz KOB‹’lere veriliyor. Bizim Yap›
Kredi Bankas›’ndaki politikam›z da bu
politikayla tamamen paralel oluyor.

birço¤u da KOB‹. ﬁirketin hesab› da belli de¤il. Dolay›s›ya bunlar›n de¤iﬂmesi gerekecek. Ben banka olarak ald›¤›m risklerin
hesab›n› BDDK’ya vermek için, ald›¤›m risklerin ne oldu¤unu
bilmek zorunda olaca¤›m. ﬁirkete gidip sormam gerekecek.
Rakamlar› beni tatmin etmiyorsa, kredi veremeyece¤im. Muhasebesi çok ﬂeffaf olmal›. Zaten muhasebe sorununu çözdü¤ünüz zaman iﬂin yar›s›n› tamamlam›ﬂ oluyorsunuz. Eskiden krediyi, yeterli ipotek varsa veriyorduk. Ancak bu dönem bitti. Bankalar›n kredi vermek için müﬂterilerinden almak zorunda oldu¤u çok fazla bilgi olacak. Bu da hem ﬂirketlerin, hem kiﬂilerin
kendilerini Avrupa Birli¤i’ne haz›rlamalar› için itici güç haline
gelecek.
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600 ‹talyan ve 3 bin Türk iﬂadam› ‹talya–Türkiye ‹ﬂ Forumu’nda bir araya geldi

“Türkiye geliﬂmiﬂ ülkelere
ulaﬂaca¤›n›n taahhüdünü verdi”

küresel vizyon

Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, ‹talyan-Türk
‹ﬂ Forumu’nun aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada, Avrupa Birli¤i’ne tam
üyelik için ekonomik ve politik geliﬂmelerin yan› s›ra, kad›n›n
günlük yaﬂamdaki yeri ve e¤itim gibi sosyal alanlarda da çok
büyük reformlar yap›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi
talya Cumhurbaﬂkan› Carlo Azeglio
Ciampi, Fiat Baﬂkan› ve ‹talyan Sanayiciler Konfederasyonu Baﬂkan›
Luca Cordero di Montezemolo,
‹talyan Bankalar Birli¤i Baﬂkan› Maurizio Sella ve ‹talyan Ticaret Merkezi
Baﬂkan› Umberto Vattani ile 600 ‹talyan ve 3 bine yak›n Türk iﬂadam›n›n kat›ld›¤› Türkiye–‹talya ‹ﬂ Forumu 24 Kas›m’da Ç›ra¤an Saray›’nda yap›ld›.
DE‹K, TOBB ve TÜS‹AD iﬂbirli¤i ile dü-

rupa Birli¤i ile tam üyelik müzakerelerine baﬂlamas› yönünde al›nan kararla
çok önemli bir eﬂi¤i aﬂarak, “aday ülke”
statüsünden “müzakere eden ülke” statüsüne geçti¤ini an›msatt›.

‹

Taahhüt verildi

zenlenen forum çerçevesinde biraraya
gelen Türk ve ‹talyan iﬂadam› ikili görüﬂmeler yaparak yeni iﬂ ba¤lant›lar›
üzerine konuﬂtu.
Türkiye’deki iki ülke aras›nda düzenlenen en geniﬂ kat›l›ml› ‹ﬂ Forumu olarak
kabul edilen toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Koç Holding Yönetim Kurulu Mustafa V. Koç, Türkiye’nin, 3 Ekim’de Av-

“Bu önemli eﬂi¤in geçilmesi, Türkiye
aç›s›ndan geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda yerini almak için gerekli de¤iﬂim sürecine
süreklilik kazand›raca¤› konusunda bir
taahhüt olarak görülmelidir” diyen Mustafa V. Koç, sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Avrupa aç›s›ndan ise Birli¤in, kendi gelecek vizyonunu Türkiye’yi hesaba katmadan oluﬂturmak istemedi¤inin bir
göstergesi say›lmal›d›r

“Reformlar› ara vermeden
sürdürüyoruz”
Türkiye olarak aﬂmam›z gereken engelleri küçümsemiyoruz. Ekonomide istikrarl› ve h›zl› büyüme çizgisine oturmak
için çok ﬂey yapt›k, önemli baﬂar›lara
imza att›k. Ama bunun henüz bir baﬂlang›ç çizgisi oldu¤unun bilincindeyiz.
Dengeli geliﬂen, h›zl› at›l›mlarla aradaki
mesafeyi kapatan bir yap›ya kavuﬂmak
için reform çabalar›m›z› ara vermeden
sürdürüyoruz.
Siyasette istikrar›n, de¤iﬂim kararl›l›¤›n›n
ve iradesinin izlerini güçlü bir ﬂekilde
görmek mümkün. Ama, daha h›zl› mesafe alabilmek için, Avrupa Birli¤i’nin
demokrasi ve insan haklar› alan›ndaki

normlar›na uyum için yap›lan düzenlemelerin toplumumuzun tümü taraf›ndan
özümsenmesi, uygulamaya kal›c› biçimde yans›mas› gerekti¤inin de fark›nday›z
ve bu do¤rultuda çabam›z› yo¤unlaﬂt›r›yoruz.”

Kad›n ve e¤itim öncelikli madde

Özel sektör üst
platforma s›çrayacak
Mustafa V. Koç konuﬂmas›n› ﬂöyle tamamlad›: “ﬁuras› bir gerçek ki, bütün bu
de¤iﬂimlerin, zamanlamas› d›ﬂ›nda, Avrupa Birli¤i ile iliﬂkisi yok. Türkiye bu
de¤iﬂimleri gerçekleﬂtirmek için çal›ﬂ›yor; çünkü bunlar› yapmad›¤› ve geliﬂmiﬂ Bat› toplumlar› aras›nda yerini almad›¤› takdirde, genç, dinamik ve kalabal›k nüfusunu ekonomik ve sosyal bak›mdan tatmin edemeyece¤ini biliyor.
Öte yandan geliﬂmiﬂ bir Türkiye, sadece
bölgenin de¤il, dünyan›n istikrar›na katk›da bulunma gücüne sahip olacakt›r.

“Türkiye müthiﬂ bir potansiyele sahip”
Ç›ra¤an’da düzenlenen ‹talya-Türkiye ‹ﬂ Forumu’na (sa¤dan sola) ‹talya Cumhurbaﬂkan› Carlo Azeglio Ciampi, ‹talyan Ticaret Merkezi Baﬂkan› Umberto Vattani, Fiat
Baﬂkan› ve ‹talyan Sanayiciler Konfederasyonu Baﬂkan› Luca Cordero di Montezemolo ve ‹talyan Bankalar Birli¤i Baﬂkan› Maurizio Sella ile birlikte kat›lan 600 iﬂadam› Türkiye’deki özelleﬂtirmelerle ilgilendiklerini aç›klad›lar. Forum’da konuﬂan Cumhurbaﬂkan› Ciampi, ekonomik ve kültürel al›ﬂveriﬂin kayna¤›nda yer alan, bat› ile do¤unun s›n›r›n› oluﬂturan Türkiye'nin, genç bir nüfusa ve müthiﬂ bir potansiyele sahip
oldu¤unu vurgulad›.

“Türkiye, AB ile tam
üyelik müzakerelerine
baﬂlamas› yönünde
al›nan kararla çok önemli
bir eﬂi¤i aﬂt›. Bu önemli
eﬂi¤in geçilmesi, Türkiye
aç›s›ndan geliﬂmiﬂ ülkeler
aras›nda yerini almak için
gerekli de¤iﬂim sürecine
süreklilik kazand›raca¤›
konusunda bir taahhüt
olarak görülmelidir”
Bu yeni dönemde Avrupa’ya düﬂen,
uzun dönemli ç›karlar›n› do¤ru tahlil
ederek, Avrupa’n›n gelece¤i ve dünya
bar›ﬂ› için büyük önem taﬂ›yan bu birleﬂme sürecine, k›sa vadeli münferit po-

küresel vizyon

Ekonomik ve siyasal de¤iﬂimin sosyal
de¤iﬂimle beraber yürümesi gerekti¤inin
aç›k oldu¤unu belirten Mustafa V. Koç,
bu konuda yetkililere bu geliﬂimin
önündeki engelleri temizlemek düﬂtü¤ünü söyledi.
E¤itim gibi çok temel konularda gerekli
reformlar› baﬂlatmak gerekti¤ini belirten
Mustafa V. Koç ﬂöyle devam etti:
“Ama bunlar kendi baﬂ›na yeterli de¤il.
Sosyal dönüﬂümü sa¤lamak için ek çaba
gerekli. Bu konuda da Türkiye’de çok
h›zl› bir geliﬂme temposu içinde bulunan sivil toplum kuruluﬂlar›na güveniyoruz. E¤itim, kad›n›n günlük yaﬂamdaki
yeri, çocuklar›n yetiﬂme koﬂullar› gibi
alanlarda çal›ﬂan sivil toplum kuruluﬂlar›m›z, ülkenin dört bir yan›nda bu de¤iﬂim sürecine h›z kazand›rmak için ter
döküyor.”
‹talya–Türkiye ‹ﬂ Forumu’nda yaln›zca
ekonomik ve politik geliﬂmelerin de¤il,
“kad›n›n toplumda de¤iﬂen rolünün” de
konuﬂulaca¤›n› an›msatan Mustafa V.
Koç, “Bu bizim Türkiye’de çok önemsedi¤imiz bir konu. Toplumsal ve ekonomik geliﬂmesini sürdürerek ça¤daﬂ dünyadaki yerini sa¤lamlaﬂt›rmay› amaçlayan Türkiye, bunun için gerekli reformlar› yaparken, kad›n›n toplumdaki yeri
konusunda da eskisinden h›zl› yol alman›n imkânlar›n› da yarat›yor” dedi.

litik ç›karlar›n gölge düﬂürmemesini sa¤lamakt›r. Türkiye’ye düﬂen ise sa¤lad›¤›
muazzam ilerlemeyi sürdürmek, kazan›mlar›n› sa¤lamlaﬂt›rmakt›r.
‹stikrarl› siyaset, güçlü ekonomi ve sosyal bar›ﬂ ortam›nda ilerlemesini sürdürecek bir Türkiye, müzakere ve uyum sürecinde çok daha güçlü ve etkin olabilecektir. Süreç daha ﬂimdiden hükmünü
yürütmeye baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye’nin gerek h›zl› ve istikrarl› büyüme, gerekse
AB iliﬂkileri aç›s›ndan vaat etti¤i gelecek, yabanc› sermayeyi yo¤un bir biçimde ülkemize çekmektedir.
Büyük sermayesi ile KOB‹’siyle, geliﬂmiﬂ
ülkelerin özel sektörü ile Türkiye’nin ﬂirketlerinin kurdu¤u ya da kuraca¤› ortakl›klar da özel sektörün gerek birikimlerini gerekse deneyimlerini bir üst platforma s›çratacakt›r. Bu da Avrupa Birli¤i
sürecinde Türk özel sektörünün, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
itici güç olmas›n› sa¤layacakt›r.”
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Koç Holding CEO’su
Bülend Özayd›nl›, Avrupa
Birli¤i’ne tam üyelik
sürecinde Türkiye’nin
lider ülkelerle ancak
sanayi sektöründe
sa¤lanacak geliﬂimle
rekabet edebilece¤ini
belirtti. Özayd›nl›, yeni
yat›r›mlar›n önünün
aç›lmas› için de yat›r›m
ortam›n› iyileﬂtirecek
yap›sal önlemlerin h›zla
al›nmas› gerekti¤inin
alt›n› çizdi

AB ile h›zl› entegrasyon için

do¤ru sanayi politikas›

K

oç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› 25-26 Kas›m’da gerçekleﬂtirilen “‹stanbul Sanayi Odas› IV. Sanayi Kongresi”nin “Avrupa Birli¤i
Perspektifinde Türk Sanayiinin Gelece¤i”
konulu panelde konuﬂma yapt›.
Özayd›nl›, bu y›lki temas›, “Avrupa Birli¤i’ne Üyelik Sürecinde Türk Sanayii” olan
IV. Sanayi Kongresi’ndeki konuﬂmas›nda,
giderek küçülen, bilginin h›zla yay›labildi¤i, s›n›rlar› belirsizleﬂen dünyada yaﬂanan
tüm politik, ekonomik, sosyal geliﬂmelerin
er ya da geç, az veya çok tüm ülkeleri ve
toplumlar› etkileyece¤ini vurgulad›.

AB de¤iﬂimin odak noktas›
Özayd›nl›, “Türkiye ise, AB üyesi olma yolunda h›zl› ilerliyor. Gerek son birkaç y›lda
yapt›¤› at›l›mlar, gerekse önünde bulunan
Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik süreci ile de¤iﬂimin odak noktalar›ndan birini oluﬂturuyor” dedi. Özayd›nl› konuﬂmas›na ﬂöyle
devam etti:
“Önümüzde yer alan de¤iﬂim sürecinin öncekilerden çok daha kapsaml›, daha zorlu
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ve daha etkili olaca¤› konusunda hemen
herkes hemfikirdir. Ülke olarak bu dönemden baﬂar›yla ç›kman›n yolu ise rekabet
gücümüzü art›rarak lider toplumlar aras›ndaki yerimizi almaktan geçiyor. Bu de¤iﬂimle birlikte iﬂ dünyas›n›n da yeni ortama
uyum sa¤lamak için tüm iﬂ yap›ﬂ süreçlerini gözden geçirmesi kaç›n›lmazd›r. Özetle,
ciddi bir de¤iﬂim süreci söz konusudur ve
bu sürecin iyi yönetilmesi gerekir.

“Sanayi sektörünün önemi ortada”
Bu noktada, sanayi sektörünün önemi ortadad›r. Bugünkünden daha geniﬂ kitlelere
iﬂ bulma zorunlulu¤unu burada hat›rlatmak istiyorum. Oysa bugün Türkiye istihdam›n›n yüzde 34 gibi büyük bir k›sm› hala tar›m sektöründedir.”
Bu nedenle AB entegrasyonu sürecinde,
ekonomik yap›m›zda köklü de¤iﬂimler
beklemeliyiz. Daha önce benzer süreçten
geçen ve sosyo-ekonomik yap›lar› bize
benzeyen ‹spanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere bak›ld›¤›nda müzakereler boyunca tar›m›n ekonomideki rolünün azal›r-

ken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin pay›n›n oldukça artt›¤›n› görüyoruz. Hatta bu
süreç tam üyelik sonras›nda da devam etti.
Tar›m›n istihdamdaki pay› ‹spanya’da yüzde 18’den yüzde 5’e, Portekiz’de yüzde
26’dan yüzde 10’a, Yunanistan’da yüzde
39’dan yüzde 12’ye geriledi.

“Sanayi politikalar› belirlenmeli”
Ancak bu geliﬂmelerin tam üyelik müzakere sürecinde kendili¤inden olmas›n› da
beklememeliyiz. Ekonomik s›n›rlar›n kalmad›¤› bugünkü rekabet ortam›nda bu geliﬂmeyi sa¤laman›n yolu belli bir strateji paralelinde sanayi politikalar›n›n belirlenmesi
ve uygulanmas›ndan geçiyor. De¤iﬂimin ve
gelece¤in iyi yönetilmesi, yönlendirilmesi
gerekiyor. Bu durum bugünkünden daha
ciddi bir planlama anlay›ﬂ› ile hareket etmemizi gerektiriyor. Sanayinin geliﬂmesini
sa¤layan do¤ru politikalar› uygularsak,
Türkiye’nin AB’yle entegrasyon süreci de
h›z kazanacakt›r.”Avrupa Birli¤i’nin 23-24
Mart 2000’de Lizbon’da düzenlenen toplant›da, daha çok say›da, daha iyi iﬂ ve da-

ha büyük toplumsal bütünleﬂmeyle sürdürülebilir büyümeyi gerçekleﬂtirebilecek,
bilgiye dayal›, dünyan›n en rekabetçi ve dinamik ekonomisi durumuna gelinmesi için
on y›ll›k stratejik hedefleri içeren yeni bir
vizyon oluﬂturdu¤unu belirten Özayd›nl›,
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Lizbon zirvesi paralelinde Avrupa Birli¤i, sürdürülebilir büyümeyi sa¤lamak, iﬂ yaratmak ve
sanayiyi güçlendirmek amac›yla 5 Ekim
2005’de yeni bir sanayi politikas› yay›nlad›.
Bu yeni yay›nlanan politika bir aç›dan Çin
ve Asya rekabetinin AB ülkeleri üzerinde
yaratm›ﬂ oldu¤u tehditleri yok etme amac›na da hizmet etmektedir. Bizler özel sektör olarak, ﬂirketlerimiz için stratejik planlar haz›rl›yoruz. Ülkeler de sanayi politikalar›n› uzun dönemli planlar çerçevesinde
oluﬂturmal›d›rlar. Bu planlar› haz›rlarken
de serbest piyasa ekonomisi kurallar›n›n
yanl›ﬂ alg›lanmamas› önem taﬂ›yor.”

Rekabetçi sektörler desteklenmeli

“Katma de¤eri yüksek
alanlarda büyümeliyiz”
Güçlü oldu¤umuz bu sektörlerdeki mevcut
konumumuzu daha da kuvvetlendirmek

Geleneksel iﬂletmeler uzmanlaﬂmal›

“Hukuk dahil olmak
üzere olay›n tüm
boyutlar›n› kapsayan bir
planlama anlay›ﬂ›n›
benimsememiz
gerekti¤ine ve katma
de¤eri yüksek olan
ihracat› destekleyen
do¤ru sanayi
politikalar›yla,
Türkiye’nin Avrupa’n›n
en önemli sanayi
merkezlerinden biri
olaca¤›na yürekten
inan›yorum”

için dikkat edilmesi gereken noktalar ﬂunlar olmal›d›r. ‹hracatta ara mallar›na olan
ba¤›ml›l›¤›m›z azalt›lmal›, katma de¤eri
yüksek olan ihracat›m›z geliﬂtirilmeli, teknolojik yeteneklerimiz art›r›lmal›d›r. Bunun
için katma de¤eri yüksek alanlarda güçlenmemiz gerekmektedir.”
Bugün Türkiye’de sanayinin geliﬂmesi aç›s›ndan hala birçok eksik oldu¤unu belirten
Özayd›nl›, sorunlar› ﬂöyle s›ralad›: “Ar-Ge
faaliyetlerine gereken önemin verilmemesi,
hukuksal altyap›n›n yetersizli¤i, özellikle
yasalar›n uygulama aﬂamas›nda eksiklikler,
haks›z rekabete yol açan kay›t d›ﬂ› ekonomi, fikri ve s›nai mülkiyet haklar›n›n koruma alt›na al›namamas›, istihdam ve gelirler
üzerindeki yüksek vergiler, finansman olanaklar›n›n yetersizli¤i, temel ve mesleki

Özayd›nl›, sanayi sektörünün rekabetinin
art›r›lmas› ve Avrupa Birli¤i’ne entegrasyonda h›zl› yol al›nmas› için al›nabilecek
önlemleri de ﬂöyle anlatt›:
“Mevcut sanayi iﬂletmelerine bakt›¤›m›zda iki ana gruptan söz etmek mümkündür. Bir grup iﬂletmemiz, ekonomik ölçeklerde üretim yapan, yurtd›ﬂ› pazarlarda giderek daha fazla yer edinebilen,
uluslararas› rekabet gücüne ulaﬂm›ﬂ iﬂletmeler haline gelmiﬂtir. Bunlar›n d›ﬂ›nda
kalan ve büyük ço¤unlu¤u oluﬂturan iﬂletmelere bakt›¤›m›zda ise düﬂük ölçeklerde, düﬂük verimlilikle, düﬂük teknolojik düzeyde üretim yapan, kurumsallaﬂmaktan uzak yap›lar› görüyoruz. Geleneksel sektörü oluﬂturan bu iﬂletmeler
bir araya gelerek ölçeklerini geliﬂtirmeli,
verimliliklerini art›rmal›, kendilerine özgü alanlarda uzmanlaﬂmal›, profesyonelleﬂmeye önem vermelidirler.
ABD’de h›zl› tüketim mallar› perakendecili¤inde faaliyet gösteren küçük iﬂletmelerin
mal al›m›nda ölçeklerinden kaynaklanan
dezavantajlar› telafi etmek için oluﬂturduklar› toplu al›m birlikleri bu konuya güzel
bir örnek oluﬂturmaktad›r.”

küresel vizyon

Türkiye’nin, Avrupa Birli¤i’nin belirledi¤i
bu stratejik hedefe ulaﬂabilmesi için, öncelikli olarak uluslararas› alanda rekabetçi oldu¤u sektörleri belirlemesi gerekti¤inin alt›n› çizen Özayd›nl›, ﬂu de¤erlendirmeyi
yapt›: “Bu noktada en önemli kriterlerden
biri söz konusu sektörün ihracat gücüdür.
Halen ihracat›n üçte ikisi otomotiv, elektrikli makine, tekstil/giyim sektörü ve demir-çelik sektörü taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Bu sektörler nisbi olarak AB ile entegrasyonu önemli ölçüde tamamlam›ﬂ, ölçek
ekonomisini yakalam›ﬂ, uluslararas› rekabet edebilirli¤i yüksek sektörlerdir. Bu sayede ad› geçen sektörler Gümrük Birli¤i’ne
ve özellikle son y›llarda gözlenen avantajl›
olmayan kurlara ra¤men rekabetçi konumlar›n› sürdürmeye devam etmektedirler.
Ancak ihracat gelirlerimiz hala ekonomik
potansiyelimizin çok gerisindedir. Y›ll›k 40
milyar dolar› aﬂan d›ﬂ ticaret aç›¤›m›za ra¤men, turizm gelirleri sayesinde cari aç›¤›m›z 20 milyar dolara gerilemektedir. Bu rakam ülkemizin makroekonomik dengeleri
aç›s›ndan tehdit oluﬂturmaktad›r. Türkiye’deki ekonomik büyüme süreci devam
ettikçe cari aç›¤›m›z da büyüme e¤ilimini
sürdürecektir.

e¤itimde zaafiyet, etkinlikten uzak teﬂvik
sistemi gibi birçok sorun sanayinin önünde
engel olarak durmaktad›r. Bu listeyi daha
da uzatmak mümkündür.”

Planl› yat›r›m program›
Türkiye’nin sanayi stratejisinin, dünyadaki
mevcut ve muhtemel geliﬂmeler, bilim ve
teknolojideki e¤ilimler, di¤er sektörlerle etkileﬂim, sosyal yap›daki de¤iﬂim ve ihtiyaçlar da dikkate al›narak tasarlanmas› gerekti¤ini vurgulayan Özayd›nl›, sözlerini ﬂöyle
tamamlad›: “Bu konuda uzun vadeli politikalara ihtiyaç vard›r. Bu tür rekabet gücü
yüksek sanayi iﬂletmelerinin uzun vadede
ihtiyaç duyaca¤› altyap› ihtiyaçlar›n›n belirlenerek ﬂimdiden daha planl› bir ﬂekilde
gerekli yat›r›mlar›n programlanmas› gerekmektedir.
Özetle, De¤iﬂim sürecinin iyi yönetilmesi
için, hukuk dahil olmak üzere olay›n tüm
boyutlar›n› kapsayan bir planlama anlay›ﬂ›n› benimsememiz gerekti¤ine ve katma de¤eri yüksek olan ihracat› destekleyen do¤ru sanayi politikalar›yla, Türkiye’nin Avrupa’n›n en önemli sanayi merkezlerinden
biri olaca¤›na yürekten inan›yorum.”

15

ay›n gündemi

Kazakistan’da Türk ekonomisini

Koç Holding temsil etti
Kazakistan’›n düzenledi¤i Yabanc› Yat›r›mc›lar Konseyi’nde Türk
ekonomisi bu y›l da Koç Holding taraf›ndan temsil edildi. Konseyde
Türkiye’yi temsil eden Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V.
Koç, Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev ve uluslararas›
ﬂirket yöneticileriyle ikili temaslarda bulundu

A

lmat›’da düzenlenen Kazakistan
Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev’in baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›
Yabanc› Yat›r›mc›lar Konseyi’nde Türk ekonomisini bu y›l da Koç
Holding temsil etti. Konsey toplant›s›na kat›lmak üzere Almat›’ya giden Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, Almat›’daki Samal ve
Atakent Ramstore ma¤azalar›nda da
incelemelerde bulundu.
Kazakistan’daki Yabanc› Yat›r›mc›lar
Konseyi’nin 14. toplant›s› 24-26 Kas›m’da Almat›’da gerçekleﬂtirildi. Türk
ekonomisini temsilen yaln›zca Koç
Holding’in yer ald›¤› toplant›ya giden
Topluluk heyetinde Kurumsal ‹letiﬂim
ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Baﬂkan› Hasan Bengü,
Ram D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. Genel Müdürü
Halil Gülçur ve di¤er yetkililer yer ald›. Kazakistan’da 1998’de, yabanc› ya-
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t›r›mc›larla direkt diyalogun kurulmas›
ve yat›r›m alanlar›ndaki meselelerin
etkin bir ﬂekilde çözümünün sa¤lanmas› amac›yla oluﬂturulan Yabanc›
Yat›r›mc›lar Konseyi’nde yer alan
uluslararas› ﬂirketler ﬂöyle:
Koç Holding, EBRD, ABN AMRO
Bank, Eni Group, BAE Systems, Baker
and McKenzie, BG Group, Mittal Steel
Co., Mitsubishi Corporation, Deutsche
Bank, Samsung Corporation, Total,
Chevron Texaco Corporation, Luk Oil,
Exxon Mobil Corporation, Ernst and
Young CIS, Euroasian Industrial Association, Access Industries.
Mustafa V. Koç, toplant›n›n ard›ndan
Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev’in verdi¤i ö¤le yeme¤ine kat›ld›
ve di¤er üyelerle ikili görüﬂmelerde
bulundu.
Mustafa V. Koç ve Koç Holding heye-

ti daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Almat› Büyükelçisi H. Taner Seben’e
nezaket ziyaretinde bulunarak, ülke
ekonomisi hakk›nda ve genel konularda de¤erlendirmelerde bulundular.
Hasan Bengü Türk Büyükelçili¤i’nin
Kazakistan Milli Kütüphanesi’ne yapmakta oldu¤u kitap yard›m› kampanyas›na katk›da bulunacaklar›n› bildirdi. 25 Kas›m günü resmi görüﬂmelerini tamamlayan Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyet 26 Kas›m günü Almat›’daki Samal ve Atakent Ramstore
ma¤azalar›n› ziyaret ettiler. Ma¤azalarda incelemede bulunan Mustafa V.
Koç ve heyetine Rambutya Ltd. ﬁti.
Genel Müdürü K›vanç Alt›nöz ve ﬂirket yetkilileri refakat ettiler. K›vanç
Alt›nöz, heyete Ramstore’un Kazakistan’daki durumu ve büyüme planlar›
hakk›nda bilgi sundu.

Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü, bu y›l
“Yükselen Teknolojiler” ana temas›yla
gerçekleﬂtirildi. Çok say›da uzman›n
konu hakk›nda son geliﬂmeleri anlatt¤›
toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Koç
Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
Toplulu¤un hedeflerinin
gerçekleﬂtirilmesinde marka ve
teknolojinin önemine vurgu yapt›

ay›n gündemi

Hedefler için gereken
markalaﬂma ve teknoloji

K

oç Toplulu¤u Teknoloji Günü’nün
ikincisi, 15 Kas›m’da Koç Holding
Konferans Salonu’nda düzenlendi.
‹lki geçen y›l düzenlenen toplant›da bu y›l›n ana temas› olarak belirlenen
“Yükselen Teknolojiler” hakk›nda, konunun uzmanlar› bilgi ve görüﬂlerini kat›l›mc›larla paylaﬂt›. Koç Toplulu¤u’nun
teknoloji ile ilgili tüm üst ve orta düzey
yöneticileri ile uzmanlar›n davet edildi¤i
toplant›da Koç Toplulu¤u’nun teknolojiye bak›ﬂ aç›s› hakk›nda bilgiler veren

Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, Toplulu¤un belirledi¤i hedefleri gerçekleﬂtirmede marka ve teknoloji olmak
üzere iki önemli nokta bulundu¤unu
belirtti.
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin geliﬂiminin Türkiye ekonomisinin geliﬂimine
paralel bir seyir izledi¤ini anlatan
Özayd›nl›, marka ve teknoloji konular›n›n Türkiye’de 1990’l› y›llarda önem
kazand›¤›n› ve iddial› hedefleri yerine
getirebilmek için bu konularda üstün-

Uzman gözüyle “Yükselen teknoloji”
Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü’nün bu y›lki temas› olan “Yükselen Teknolojiler” konusunda uzmanlar, taraf›ndan yap›lan sunumlar, kat›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle izlendi. Gün boyunca devam eden toplant›larda, Statoil Do¤algaz Özel Dan›ﬂman› Per
Lindberg taraf›ndan “Current trends in Global Energy Sector – The Views of an International Oil and Gas Producer” “Küresel Enerji Sektöründe Trendler Uluslararas› Benzin ve Gaz Üreticisinin Görüﬂleri”, Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araﬂt›rma Merkezi Baﬂkan› Prof. Dr. Ekmel Özbay taraf›ndan “Günümüzde Nanoteknoloji ve Uygulamalar›”, ‹TÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Baﬂkan›
Doç. Dr. Candan Tamerler Behar taraf›ndan “Biyoteknolojiden BiyoNanoteknolojiye Geçiﬂ: Yeniden ﬁekillenen Anahtar Teknolojiler”, Bo¤aziçi Üniversitesi- Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü’nden Ata Ak›n PhD taraf›ndan “Dünyada ve Türkiye’de Biyomedikal Teknolojileri”, Kale Alt›nay Robotik ve Otomasyon A.ﬁ. Genel
Müdürü Hakan Alt›nay taraf›ndan “Türkiye’de Robot Teknolojilerinin Geliﬂimi ve
Gelece¤i”, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Hakan Ürey taraf›ndan “MEMS ve Display Teknolojileri” ve Sabah Gazetesi Teknoloji Editörü Timur
S›rt taraf›ndan da “‹letiﬂim Teknolojileri ve Medya” baﬂl›kl› sunumlar yap›ld›.
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lük sa¤lanmas› gerekti¤ini söyledi.
Bunun tüm dünya ﬂirketleri için geçerli oldu¤unu kaydeden Özayd›nl›, günümüzde bu alanlarda geliﬂim sa¤lamak için pek çok f›rsat bulundu¤unun
alt›n› çizdi.
Bu f›rsatlar›n neler oldu¤unu maddeler
halinde anlatan Özayd›nl›, öncelikli
olarak Koç Toplulu¤u ﬂirketleri aras›ndaki yo¤un paylaﬂ›ma dikkat çekti. Bülend Özayd›nl›, hükümetin, teknoloji
ve Ar-Ge hizmetleri konusunda verdi¤i
deste¤in bugüne kadar görülmemiﬂ
oranda yüksek oluﬂunun da önemli bir
f›rsat oldu¤unu belirtti. Bu deste¤in yabanc› ortaklar›n da ilgisini çekti¤ini ifade eden Özayd›nl›, bir di¤er önemli f›rsat›n ise AB kaynaklar›ndan sa¤lanan
fonlar oldu¤unu söyledi. AB fonlar›n›n
zannedildi¤i gibi sadece mühendislik
ve pozitif bilimlerle s›n›rl› olmad›¤›n›
anlatan Özayd›nl›, hizmet sektörünün
de bu fonlardan rahatl›kla yararlanabildi¤ini belirtti.
Konuﬂmas›n›n sonunda Özayd›nl›,
“Anayasam›z olan Stratejik Planlar›m›z›n en önemli noktas›, holdingin deste¤inin bütün ﬂirketlerimizin arkas›nda
olmas›d›r. Ald›¤›m›z iyi sonuçlar›n keyfini hep birlikte paylaﬂaca¤›z. Bu anlamda Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü’nün çok faydal› olaca¤›na inan›yorum” dedi.

“Ar-Ge’ye özel
veriyoruz”

önem

Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü’nün aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Baﬂkan›
Tamer Haﬂimo¤lu, toplant›n›n ard›ndan sorular›m›z›
yan›tlad›

B

Geçti¤imiz y›l ilki yap›lan Teknoloji Günü ile bu
y›lki aras›ndaki farklar neler?
Geçen sene düzenlenen Teknoloji Günü’nde a¤›rl›kl› olarak topluluk ﬂirketlerimizden kat›l›mc›lar; Ar-Ge teﬂvikleri, üniversite iliﬂkileri, fikri haklar konular›nda
kendi deneyimlerini ve görüﬂlerini aktard›lar. Topluluk d›ﬂ›ndan davet etti¤imiz
misafir konuﬂmac›lar “Teknoloji Yol Haritalar›” ve “Vizyon 2023” hakk›nda bizleri
bilgilendirdiler. Koç Toplulu¤u Teknoloji
Günü 2005’in amac›, son y›llarda gittikçe
güçlenerek hayat›m›za giren ve bizi ileride
daha fazla etkileyece¤i tahmin edilen
“Yükselen Teknolojiler” hakk›nda bilgi sahibi olmakt›. Bunlar nedir? ﬁu anda bu
teknoloji dünyada hangi noktaya geldi?
Türkiye’de bu konuda bilgi birikimi ne

Teknoloji Günleri”ni beklenen bir gelenek haline getirmemiz isteniyor.

kadard›r? Bu teknolojilerin ilerleme potansiyeli nedir? Uygulama alanlar› nerelerdir?
Bizim iﬂlerimizi ne oranda etkilerler? Do¤urduklar› f›rsatlar nedir? Hangi tehditleri
oluﬂturuyorlar? Tüm bu sorular›n cevaplar›n› bu konuda Türkiye’deki en yetkin uzmanlardan almak istedik. Özetle, geçen
seneki toplant› daha çok “Teknoloji Yönetimi” odakl› ve Topluluk içerisine dönüktü. Bu seneki toplant› ise “Bilimsel ve
Teknolojik Yenilik” odakl› ve daha d›ﬂa
dönük oldu.
Koç Toplulu¤u’nun teknoloji ile ilgili tüm üst ve
orta düzey yöneticileri ile uzmanlar›n davetli oldu¤u organizasyona iliﬂkin kat›l›mc›lar›n yorumlar›n› ö¤renebilir miyiz?
Kat›l›mc›lar›n yorumlar› bizim bekledi¤imizden daha olumlu. Yapt›¤›m›z de¤erlendirme anketine gelen cevaplardan da
bunu anl›yoruz. Bu arada yap›lan de¤erlendirme anketini dolduran, görüﬂlerini
paylaﬂan ve önerilerde bulunan kat›l›mc›lara da teﬂekkür etmek isterim. De¤erlendirme anketine kat›lanlar›n tümü teknoloji günlerinin devam›ndan yana. Gelen öneriler ve eleﬂtirilerin ›ﬂ›¤›nda önümüzdeki y›llarda art›k “Koç Toplulu¤u

Koç Toplulu¤u’nun teknolojiye, “Yükselen Teknoloji”ye bak›ﬂ aç›s›n› de¤erlendirebilir misiniz?
CEO’muz Say›n Bülend Özayd›nl›’n›n
Teknoloji Günü’nde ifade etti¤i gibi,
“Yükselen Teknoloji”ler hem Topluluk
ﬂirketlerimiz hem de Koç Holding için
önemli. ﬁirketlerimiz yeni teknolojiler
alan›ndaki geliﬂmeleri yak›ndan izleyip,
oluﬂabilecek f›rsatlar› rakiplerinden önce de¤erlendirerek kendilerine avantaj
sa¤lamak, en az›ndan geri düﬂmemek
zorundalar. Bu da gittikçe zorlaﬂan bir
iﬂ, çünkü teknolojiler aras›ndaki s›n›rlar
gittikçe belirsizleﬂiyor, yeni teknolojiler
ortaya ç›k›yor. Belli bir ürünü veya iﬂ
alan›n› kökünden de¤iﬂtirecek bir teknolojik geliﬂmenin hangi alandan gelece¤ini kestirmek güçleﬂiyor. Örne¤in,
otomotiv endüstrisi geçmiﬂte tamamen
mekanik ile ilgiliyken, bugün elektronik, alternatif enerji kaynaklar›, yeni
malzemeler gibi birçok farkl› teknoloji
iﬂin içerisine girmiﬂ durumda.
Toplant›da gördük ki, yak›n gelecekte biyoteknoloji de otomotivin anahtar teknolojileri aras›na girerse ﬂaﬂ›rmamam›z laz›m. Koç Holding olarak, yeni geliﬂen teknolojileri izleyerek, bunlardaki geliﬂmeler
sonucu ortaya ç›kabilecek yeni iﬂ alanlar›
ile ilgili f›rsatlar› de¤erlendirebilmemiz gerekir. Bu konuda Topluluk ﬂirketleri aras›nda bir iﬂbirli¤i mekanizmas› kuruyoruz.
Oluﬂturdu¤umuz çal›ﬂma gruplar›ndan bir
tanesi, teknoloji izleme alan›nda ortak ihtiyaçlar› belirleyerek, teknoloji izleme ve
teknoloji geliﬂtirme projelerini hayata geçiriyor. Özetle birçok alanda liderlik konumunda bulunan Koç Toplulu¤u, liderli¤ini sürdürmek ve geliﬂtirmek için yükselen teknolojiler konusunda da önderlik etmelidir diye düﬂünüyorum.

ay›n gündemi

u y›l ikincisini düzenledi¤iniz Koç Toplulu¤u Teknoloji Günü’nün amac› nedir?
Koç Holding olarak teknoloji ve ArGe’ye özel bir önem veriyoruz. Bu
konu stratejik planlar›m›zda en öncelikli
alanlardan birini oluﬂturuyor ve son y›llarda performans sistemimize de girdi. Giderek sertleﬂen rekabet ve h›zlanan teknolojik devrimler rekabet gücü için teknolojiye
daha fazla kaynak ay›rmam›z gerekti¤ine
iﬂaret ediyor. Holding olarak teknolojiye
bak›ﬂ aç›m›z›, teknolojinin Stratejik Planlar›m›z içindeki yerini ve ona verdi¤imiz
önemi ﬂirketlerimizle paylaﬂmak, tüm ﬂirketlerimizden Ar-Ge ile ilgili yönetici ve
uzmanlar› bir araya getirerek bir iletiﬂim
ortam› yaratmak için bu toplant›lar› düzenliyoruz. Bu toplant›larda ayr›ca Topluluk içinde teknolojiye ayr›lan kaynaklardan daha verimli faydalan›lmas› için Toplulu¤a ba¤l› ﬂirketler aras›nda ortak çal›ﬂmalar› organize ederek sinerji üretmek
için kurulan “Koç Toplulu¤u Teknoloji
Çal›ﬂma Grubu”nun faaliyetlerini de kat›l›mc›larla paylaﬂmay› hedefliyoruz.
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Ford’dan “kocbayi.com” üyelerine

y›lbaﬂ› kampanyas›
Ford Otosan, Koç bayilerine
Ford araçlar›nda yüzde 12’lik
indirim sa¤l›yor.

“www.kocbayi.com”

ay›n gündemi

sitesine üye olan bayiler,
kampanyadan
yararlanmak için en yak›n Ford
bayiine gidebilirler
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2

005 y›l›n› da lider kapatmay› hedefleyen Ford Otosan, Koç Holding ﬂirketleri ve bayilerine verdi¤i önemi yeni bir kampanya
ile ortaya koyuyor. Koç bayileri Ford
araçlar›n› kendilerine özel yüzde 12 indirimli fiyatla alabilecek.
Vergi hesaplamalar›yla ilgili kapan›ﬂlar›n yap›ld›¤› y›l›n bu son aylar›nda araç
al›mlar›n›n artt›¤›n› ifade eden Ford
Otosan Sat›ﬂ ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› Aykut Özü-

ner’in, kampanyayla ilgili yorumlar›
ﬂöyle: “Koç Holding’in geniﬂ bayi a¤›na
sahip bir yap›s› var, bugün gelinen noktada bayilerin ne derece önemli bir rolü
oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Sat›ﬂ portföyümüz içinde çok önemli yeri oldu¤unu
bildi¤imiz Koç bayilerine hem teﬂekkür
etmek hem de yeni y›llar›n› kutlamak
istedik.”
Kampanyadan yararlanmak isteyen bayilerin www.kocbayi.com sitesine üye
olmalar› gerekiyor.
Kampanya ile ilgili aç›klama yapan
Özüner, “Pazarlama ve sat›ﬂ bölümümüzün h›zl› ve verimli iﬂbirli¤i sayesinde
kampanyay› bir hafta gibi k›sa bir sürede hayata geçirebildik. Kampanya ile
www.kocbayi.com portal›na kendi imkânlar›m›z dahilinde destek verirken,
sat›ﬂlar›m›za da katk› sa¤layaca¤›m›z›

umuyoruz. Koç bayilerinin bir araya
geldi¤i bu sitenin önemli bir iletiﬂim
platformu olmas› ve mesajlar›m›z› h›zla
iletebiliyor olmam›z, kampanyan›n etkisini art›racakt›r” dedi.
Kampanya y›l sonuna kadar, sadece
Koç bayileri için Cargo kamyonlar› hariç tüm Ford araçlar›nda yüzde 12’lik indirim sa¤l›yor. Kampanyadan yararlanmak isteyen bayilerin www.kocbayi.com sitesine üye olduktan sonra en
yak›n Ford yetkili sat›c›s›na baﬂvurmas›
gerekiyor. Otomotiv sektöründe y›llard›r liderlik koltu¤unda oturan ve birçok
alanda örnek al›nan Ford Otosan, rekabet ortam›nda CRM ve bire bir pazarlama gibi yeni yöntemleri de kullanarak
katma de¤er yaratmay› hedefliyor. Bu
çal›ﬂmayla birlikte müﬂterilerin yan› s›ra
bayilere de bire bir ulaﬂarak fayda sunmay› amaçlayan Ford Otosan’›n CRM
konusundaki çal›ﬂmalar›n›n temelini
kuvvetli bir veri taban› ve IT-PazarlamaSat›ﬂ üçgeninin sa¤l›kl› iﬂbirli¤i oluﬂturuyor. Bu bilinçle çal›ﬂmalar›n› yönlendiren Ford Otosan, 2005 y›l› boyunca
bu beraberlik sonucunda birçok kampanyaya imza atm›ﬂ durumda. Bunlar›n
baz›lar› do¤rudan sat›ﬂa yönelik, baz›lar› müﬂteri memnuniyeti amaçl›, baz›lar›ysa Koç ﬂirketleri aras›nda çapraz fayda amaçl› oldu.

“kad›n patron” oldu
‹stanbul Ticaret Odas›’n›n Baﬂar›l› KOB‹ Yar›ﬂmas›'n› "Kad›n Giriﬂimci"
dal›nda Hidrotam Makine’nin kurucusu Ayﬂan Dalk›l›ç ald›. Ayﬂan
Dalk›l›ç, baﬂar›s›n› Arçelik Araﬂt›rma Geliﬂtirme (Ar-Ge) Bölümü’nde
çal›ﬂt›¤› 22 y›la borçlu oldu¤unu belirtiyor

H

aydarpaﬂa Teknik Lisesi Makine
Ressaml›¤› bölümünü bitirdikten
sonra 1972’de Arçelik’te Ar-Ge bölümünde iﬂe baﬂlayan Ayﬂan Dalk›l›ç, 1994’te emekli olduktan sonra Kartal Oto Sanayi Sitesi’nde Hidrotam Makine'yi kurmuﬂ. Dört y›l sonra, oto sanayii
alan›nda çal›ﬂan eﬂi Fehmi Dalk›l›ç da
ﬂirkete kat›lm›ﬂ. Son olarak k›zlar› Berrak Dalk›l›ç Çekin de aile ﬂirketinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Kurdu¤u Hidrotam
Makine ile ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂar›l› KOB‹ Yar›ﬂmas›’nda “Kad›n Giriﬂimci”
dal›nda ödül alan Ayﬂan Dalk›l›ç makine
imal ediyor. Halen Kartal Oto Sanayi Sitesi’nin tek kad›n patronu olan Ayﬂan
Dalk›l›ç ile çal›ﬂma hayat›n› ve kazand›¤›
baﬂar›n›n öyküsünü konuﬂtuk.

Bize öncelikle sizi bu noktaya getiren çal›ﬂma
hayat›n›z› anlatabilir misiniz?
Arçelik’te 1972 y›l›nda iﬂe baﬂlad›m Çay›rova Ar-Ge bölümünde 22 sene çal›ﬂt›m. Oradan emekli oldum. Ar-Ge’de çal›ﬂt›¤›m için, Arçelik çok güzel bir okul
oldu. Arçelik’teki çal›ﬂmam›n bana verdi¤i art›lardan dolay› bugün bir yerlere gelebildim. Öncelikle beni yetiﬂtiren aileme
bunun için de teﬂekkür ediyorum ama
sonra da Arçelik’e teﬂekkür ediyorum. O
dönemlerde beni yurtd›ﬂ›na gönderdi.
Türkiye’deki firmalarda birçok e¤itimden
geçirdi. Akl›n›za ne gelirse her ﬂeyi Arçelik’in sayesinde ö¤rendim. Koç Toplulu¤u’nun, Arçelik’in, tutumlu olman›n ve
çal›ﬂkanl›¤›n, h›rs›n, verimlili¤in, kalitenin savunucusuyum çünkü orada ö¤ren-
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Arçelik’te ö¤rendi, makine yap›m›nda

di¤im bilgiler beni buraya getirdi. Biliyorsunuz Koç Toplulu¤u’nun da böyle
bir ayr›cal›¤› vard›r.
Anlat›m›n›za göre, Arçelik’te ald›¤›n›z e¤itim ve
kendinize karﬂ› duydu¤unuz güven taﬂ›d› sizi
bu noktaya.
Tabii orada ö¤rendi¤im bilgilerle, oradaki kendime güvenle, ﬂirketimizi on üç
senede bir noktaya getirdik. Örne¤in,
ben emekli oldu¤umda Türkiye’de ISO
9000 yay›lmam›ﬂt›. Yabanc› bir otomotiv
firmas›na teklif verdik ve firma yetkilileri
bize hayretle bakt›lar; çünkü ISO 9000’i
Türkiye’de yaln›zca büyük firmalarla çal›ﬂanlar biliyorlard›. Bizim bu bilgimizi
görünce iﬂi verdiler. Aparatlar›n›, bütün
kal›plar›n›, tesislerinin kurulmas›n› biz
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üstlendik. E¤er o Arçelik’teki bilgiye sahip olmam›ﬂ olsayd›m o gün o iﬂleri yapamazd›m. Arçelikte Ar-Ge çok önemlidir. Orada ö¤rendi¤im bilgilerle, kendi
iﬂyerimi geliﬂtirirken de TÜB‹TAK’tan
destek ald›m. Bütün bunlar› Arçelik’te
Ar-Ge’de çal›ﬂt›¤›m dönemde ö¤rendim.
KOB‹ olarak ayakta kalmak çok zordur.
Çünkü kendi sermayenizi ortaya koyuyorsunuz. Bir yerde sermaye t›kan›yor ve
bazen baﬂar›s›zl›kla da sonuçlanabiliyor.
Ama devletin böyle firmalar› yönlendirmesi, bizim de Ar-Ge’ye a¤›rl›k vermemizi sa¤l›yor.

kiﬂiye ulaﬂt›k. Ald›¤›m›z yeni iﬂlerle 45
kiﬂiye ç›kt› çal›ﬂan say›s›. Taﬂ›n alt›na elimizi koyduk. Kendi finans›m›z› bu iﬂe
harcad›k. Kriz döneminde de eskiden
kalma evimizi dükkân›m›z› satarak da
elemanlar›m›z› bünyemizden ç›karmama
düﬂüncesiyle gittik. Bir bölümü kendi
ﬂirketlerini kurdu, 15 kiﬂilik çekirdek
kadro kald›. Bakt›k iﬂi uluslararas› alanda
yapmam›z gerekiyor. Düﬂündük ve kal›p
makineleri için çal›ﬂma yap›p bütçe ay›rd›k. ﬁimdi, kal›p satan ilk on ﬂirkette baﬂar›l› KOB‹ seçildik. Uluslararas› alanda
iﬂ yapan KOB‹ olarak A puan› ald›k.
Tüm bu çal›ﬂmalarla ciromuz yükseldi.

yollad› örne¤in. Bulaﬂ›k makinesi kal›b›
yap›m› e¤itimi ald›m. Çünkü ilk kal›p kabulünü üretimde ben çizmiﬂtim. Arçelik’te çal›ﬂt›¤›m zaman hiç ikinci s›n›f bir
vatandaﬂ olarak görmedim kendimi aç›kças›. Tabii yine buna ra¤men kendimi kabullendirmek için çok çal›ﬂt›m. Çok yol
kat ettim. Gece kad›nlara mesai olmad›¤›
halde çal›ﬂt›m. Arçelik’de azimli bir kad›n
çal›ﬂan oldu¤um için önüm aç›ld›. Kad›nlar zaten azimlidir, daha çabuk ö¤renir,
de¤iﬂen koﬂullara daha h›zl› uyum sa¤lar.
Örne¤in Arçelik’ten emekli olmadan
dört–beﬂ y›l önce kâ¤›t çiziminden bilgisayar çizimine geçildi. En h›zl› ben
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Arçelik’te çal›ﬂ›rken unutamad›¤›n›z, sizi çok
heyecanland›ran bir an›n›z var m›?
Bir tanesi çok özel bu an›lar›n. Çok oldu.
Arçelik’te sac kazandan plastik kazana
geçilmiﬂti. Uluslararas› çok büyük bir
ödül ald›k. Arçelik, yaln›z Türkiye’de de¤il, dünyada da bu ödülle çok büyük
sansasyon yaratt›. Ben de o dönemde ArGe’de oldu¤um için çok gururlanm›ﬂt›m.
Firman›z› kurduktan sonra Arçelik veya Koç
Toplulu¤u ﬂirketleri için proje yapt›n›z m› hiç?
17 Aral›k depreminin yaﬂand›¤› y›ld›.
Depremin ard›ndan, Arçelik için buzdolab› lehimleme makinesi iﬂi yapt›k. Deprem oldu¤unda Arçelik bizi Eskiﬂehir’e
ça¤›rd›. Teklifleri ald›lar ve bizim ucuz
oldu¤umuzu, kalitede onlar›n istedi¤i gibi bir teknolojiyi sunaca¤›m›z› bildikleri
için iﬂi bize verdiler. Biz bu iﬂi yaklaﬂ›k
sekiz ay boyunca ﬂirketimizde yapt›k ve
baﬂar›ya ulaﬂt›k. Arçelik’in ç›kard›¤› buzdolaplar›ndaki lehimi yapan makineyi
biz yapm›ﬂ olduk. Bir de Tofaﬂ’a araban›n kal›plar›n› delme tezgâh›n› yapt›k.
Ayd›nlatma sektörüne ciddi armatürler
yapt›k. En son alt› ay önce de market raflar›n› yapan makine yapt›k.
Bize ﬂirketinizi anlat›r m›s›n›z? Kaç çal›ﬂan›n›z
var, üretim alanlar›n›z neler?
1994’te ﬂirketimizi kurdu¤umuz zaman
bir tornam›z, biz, iki tane tornac›m›z bir
de sekreterimiz vard›. ﬁirket büyüme yolunda oldu¤u zaman istihdamda da art›ﬂ
yoluna gittik. Arçelik’ten emekli olduktan sonra emekli param›zla bu sitede
dükkan, iﬂyeri ald›k. Eﬂim de dört sene
sonra emekli olup gelince, bir yer daha
ald›k. Sonra bir kiral›k yer tuttuk. 1000
metrekare yere ç›kt›k. O dönemlerde 20
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Ayﬂan Dalk›l›ç, ﬂirketindeki 15 kiﬂilik uzman çekirdek kadrosuna, ‹talya’da e¤itim gören ve
Arçelik’te staj yapan k›z› Berrak Dalk›l›ç Çekin’in (sa¤ baﬂta) iﬂletmeci olarak kat›ld›¤›n› belirtti.

Örne¤in geçen seneki ciromuz 844 bin
Euro. K›z›m›z Berrak da bizimle çal›ﬂ›yor ﬂimdi. ‹talyanca ve ‹ngilizcesi de var.
O da Arçelik’te, ‹talya'da iki sene staj
yapt›. ‹talya’da üniversitede okudu hem
de çal›ﬂt›. Çay›rova’da da insan kaynaklar›nda çal›ﬂt›. ‹ki dönem orada staj yapt›. Dolay›s›yla o da yine Arçelik’in havas›n› teneffüs etti. ﬁimdi bize yeni bir kan
katt› Berrak. Bizim ‹ngilizcemizle yurtd›ﬂ› ba¤lant›s› yapmam›z çok zordu. Berrak bize yurtd›ﬂ›n› açt›.
Bir kad›n olarak, çal›ﬂma hayat›nda, hem de erkek egemenli¤inde bir alan olan makine imalat›nda ne kadar zorluk yaﬂad›n›z?
Ben Arçelik’te kad›n erkek ayr›m›n› hiç
görmedim asl›nda. Arçelik’te çal›ﬂt›¤›m
dönemlerde, yaklaﬂ›k 20 y›l önce, yöneticim beni ‹talya'ya kal›p kabulü e¤itimine

ö¤rendim ve benim masama hemen bilgisayar konuldu. Kendi firmam› kurdu¤um zaman da, kad›n olarak karﬂ›lar›na
konuyu bilerek gitti¤inizde daha çok güvenerek iﬂ veriyorlar size. Kad›n olman›n
avantajlar›n› çok iyi de¤erlendirdim, kulland›m. Benim teknik lisede okudu¤um
dönemlerde bizim s›n›fta dört tane bayan
vard›. Koca okulda dört tane bayan›n olmas› da çok büyük bir farkt› yani. Bir kad›n›n erkeklerden farkl› oldu¤unu, daha
h›rsl› oldu¤unu istediklerini daha rahat
yapt›rabildi¤ini daha iyi bir giriﬂimci oldu¤unu, ayaklar›n›n üstüne bast›¤›n›, bir
iﬂi yaparken baﬂka bir iﬂi de yapabildi¤ini, teknik zekâs› oldu¤unu iﬂ hayat›m
içinde de yak›ndan gördüm ve çal›ﬂt›¤›m
yerlerde de bunu fark ettirdim. Gerçekten kad›nlar›n bu konuda çok büyük becerileri var.

birlikte geziyoruz

Katolik Kilisesi’nin teras›na
ç›k›ld›¤›nda, çan kulesi ile Habibi
Necar’›n minaresinin ahenkli uyumu
karﬂ›m›za ç›k›yor. Kurtuluﬂ
Caddesi’nde Katolik Kilisesi, Sar›miye
Camii ve havran›n duvarlar› birbirine
yaslanm›ﬂ.

Medeniyetlerin
buluﬂtu¤u kent: Antakya

Antakya Ford, Tofaﬂ-Fiat ve Düzey Pazarlama Bayii Osman Oval›,
2 bin 400 y›ll›k tarihin katt›¤› zenginliklerle, farkl› din ve kültürlerin
içinden geçerek günümüze gelen bar›ﬂ kenti Antakya’y› gezdirdi
atay Ford, Tofaﬂ-Fiat, Koç Allianz
ve Düzey Pazarlama Bayii Oval› Ailesi merkez ilçe Antakya’n›n eﬂraf›ndan. Baba Abdurrahman Oval›’n›n 1961 y›l›nda Otokoç bayii olarak
baﬂlatt›¤› giriﬂim ﬂimdi dört o¤ul taraf›ndan yürütülüyor.
Antakya’y› Oval› Motorlu Araçlar Lti.
ﬁti.’nin dört kardeﬂten oluﬂan ortaklar›ndan Osman Oval› ile birlikte gezdik. Osman Oval› bize önce kentin 2 bin 400
y›ll›k tarihini anlatt›.
Antakya’y› MÖ 4. yüzy›lda Suriye Kral› 1.
Seleukos kuruyor ve babas› Antiochos’un
ad›n› veriyor. Kent MÖ 64 y›l›nda Roma
‹mparatorlu¤u’na ba¤lan›yor ve bu dönemde geliﬂerek nüfusu 200 bine ulaﬂ›yor. Gemiler k›y›dan 29 km uzakl›ktaki
bu kente Asi Nehri üzerinden gelebiliyorlar. Hareketli bir ticari hayat ve lüks mal-

H
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lar›n üretimi ﬂehre büyük bir zenginlik
kazand›r›yor. Bu zenginlik dönemi, ﬂehrin 526 depreminde yerle bir olmas›na
kadar sürüyor. Antakya tarihinde dokuz
büyük deprem yaﬂ›yor. Bu büyük depremlerle Asi Nehri art›k gemilerin seyahat
edebildikleri bir ticari yol olma özelli¤ini
yitiriyor. Ancak bereketli ova, denize yak›nl›k ve korunakl› vadi olma özelli¤i ile
Mezopotamya’n›n bat›ya aç›lan en kolay
ulaﬂ›m yolu üzerinde olmas› nedeniyle
kent önemini bu depremlerden sonra da
yitirmiyor... Antakya 526 depreminde tamemen y›k›ld›ktan sonra, yeniden inﬂaa
ediliyor. 300 y›l süreyle Arap ‹slam ordular›n›n denetiminde kal›yor, Ard›ndan
kent Bizans ve Selçuklu dönemini yaﬂ›yor. 1516’da Osmanl› ﬂehri olan Antakya
1918’de Frans›z yönetimine geçiyor.
1938’de ba¤›ms›z bir devlet statüsü ka-

zanan kent 1939’daki referandumla Türkiye’ye ba¤lan›yor.

Toplum bar›ﬂ› örmüﬂ
MÖ 4. yüzy›lda kurulan Antakya birçok
dinin ilk kurulan ibadethaneleri, devirlerin
en büyük imparatorluklar›n›n ihtiﬂamlar›n›
yans›tt›klar› sanat eserleri, binalar› ile özellikle tarih merakl›lar› aç›s›ndan çok önemli izler taﬂ›yor. Ancak bu de¤iﬂik kültürler,
dinler ve ›rklar›n yaﬂad›¤› ﬂehirde izler yaln›zca binalarda, ibadethanelerde ya da
mozaik eserler ile heykellerde kalmam›ﬂ.
Kent, günümüzde her dönemin izini taﬂ›yan evler, konaklar, ibadethaneler ile farkl› bir mimari dokuya sahip. Kentin as›l
dikkat çekici özelli¤i ise Antakyal›lar›n 2
bin 400 y›la dayanan geçmiﬂlerindeki tüm
kültürleri ve dinleri, bar›ﬂ içinde birlikte
yaﬂamak için toplumsal yap›lar› içinde or-

“Eski Antakya evinde müze kuraca¤›z”
Osman Oval› ile Antakya’y› gezerken ailenin Koç Toplulu¤u ile iliﬂkilerini de konuﬂuyoruz. Koç Toplulu¤u ile Oval› Ailesi aras›ndaki iliﬂki 1961 y›l›nda baﬂlam›ﬂ. Antakya’n›n Reyhanl› ilçesinde Amik Ovas› üzerindeki arazisinde ziraatla ilgilenen baba Abdurrahman Oval›, 1961 y›l›nda Otokoç’un bayii olmuﬂ. 1960’lar›n sonunda
aile Antakya’ya taﬂ›nm›ﬂ. Otokoç bayili¤i de geliﬂmiﬂ. Oval› Ailesi 1990’da Hatay
Ford Ana Bayii olmuﬂ. Ard›ndan Tofaﬂ-Fiat ve Koç Allianz bayili¤i ile sürmüﬂ Oval›
Ailesi ile Koç Toplulu¤u iliﬂkisi.
Baba Abdurrahman Oval›; dört o¤lu, Kenan,
‹lhan, Osman ve Mehmet Ali büyüyünce çiftli¤e
çekilmiﬂ. ‹lhan Oval› ‹stanbul’da otomotiv perakendecili¤i ve yan sanayi sektörüyle ilgileniyormuﬂ. Di¤er üç kardeﬂ ise Antakya’da ﬂirketi büyütüyor. Reyhanl›’da baﬂlayan Ford bayili¤i, ﬂimdi 4
bin 500 metrekare kapal› sahas› olan Antakya
Ford Plaza, 3 bin metrekarelik Tofaﬂ–Fiat Plaza,
1500 metrekarelik de Düzey Pazarlama depo
alan›yla koca bir ﬂirkete dönüﬂmüﬂ durumda.
ﬁirket Hatay’›n ikinci büyük ilçesi ‹skenderun’da
da 1500 metrekarelik show room’a sahip. ﬁirket
2006’da da ‹skenderun’da dev bir Ford Plaza kurulacak.
Kenan Oval› ise asl›nda t›p doktoruymuﬂ. Ancak
10 y›ld›r Oval› Motorlu Araçlar Limited ﬁirketi’nin
finansman›ndan sorumlu orta¤› olarak sürdürüyor çal›ﬂma hayat›n›. Ayr›ca foto¤raf merak› olan
Kenan Oval›’n›n bu konuda dünya birincili¤i de
bulunuyor. Osman Oval›, babas› Abdurrahman Oval›’n›n Otokoç bayii oldu¤u dönemlerde Otokoç’da yönetici olarak görev yapan Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç’un Adana’daki ﬂirketlerin genel kurullar› sonras›nda hafta sonunu geçirmek üzere Antakya’ya geldi¤ini anlat›yor. Osman Oval›, Rahmi M. Koç ve babas›
Abdurrahman Oval›’n›n, iki gün boyunca antik eserleri, ören yerlerini ve müzeyi
gezdiklerini belirtirken, bu tarih merak›n›n kendilerine de geçti¤ini, yaklaﬂ›k 30 y›ld›r küçük de olsa bir koleksiyon oluﬂturduklar›n› anlat›yor. Üç defter kay›tl› eserime
sahip olduklar›n› belirten Osman Oval›, eski bir Antakya evini restore ettirip; bu
eserleri sergilemeye haz›rland›klar›n› anlat›yor.

bir dünya içinde buluyorsunuz kendinizi.
Antakya lehçesiyle, birbirleriyle ﬂakalaﬂan
dükkân sahipleri, elinde çay gezdiren çocuklar›n, künefe yap›lan dükkânlar›n aras›ndan, telaﬂl› evin erza¤›n› almaya çal›ﬂan kad›nlar›n pazarl›klar› içinde baharatç›lar çarﬂ›s›na iniyorsunuz. Güney’in al›ﬂ›lagelmiﬂ kurutulmuﬂ biberleri, patl›canlar›, bak›rc› dükkânlar›, taﬂ f›r›nlardan peynircilere, zeytincilerden bulgur satan dükkânlara, Antakya’ya özgü tatl›lardan giyim
ma¤azalar›na kadar ﬂehrin dokusunun tümü bu sokak içinde.

Dünyan›n ünlü mozaikleri
Uzun Çarﬂ›’n›n ard›ndan, gezimize dünyan›n ikinci büyük mozaik müzesi olarak
kabul edilen Antakya Mozaik Müzesi ile

birlikte geziyoruz

tak bir dokuda buluﬂturabilmiﬂ olmalar›.
Yemeklerden, evlere, lehçelerden geleneklere, sosyal yap›lara kadar tüm ortak
kültür miraslar›n› korumaya çal›ﬂ›yor kent
insan›.
Osman Oval› da bize verdi¤i bu Antakya
tarihi ve de¤erlerine ait ön bilgilerin ard›ndan, ﬂehri gezdirmeye baﬂl›yor. Gezimize Habibi Neccar Da¤›’n›n eteklerinde
kurulan St. Pierre Kilisesi’yle baﬂl›yoruz.
‹sa'n›n 12 havarisinden St. Pierre’in, MS
29 - 40 y›llar›nda sakland›¤› ve hristiyanl›¤› yaymak için mücadele verdi¤i ma¤ara
daha sonra kiliseye dönüﬂtürülmüﬂ. Bu
kilise, H›ristiyanlar›n kutsal kiliselerinin
en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyormuﬂ. St. Pierre Kilisesi’nin ard›ndan,
Kurtuluﬂ Caddesi'ne iniyoruz. ﬁehrin bilinen en eski ana caddelerinden biri olan
ve çok say›da dükkân›n s›raland›¤› cadde
üzerinde Hazreti ‹sa'n›n ilk "inanan"lardan olan ve de bu u¤urda can›n› veren
Habibi Naccar’›n ad›n› taﬂ›yan cami var.
Yerin 4 metre alt›nda da Habibi Neccar'›n
türbesi bulunuyor. Ayn› cadde üzerinde,
Osmanl› döneminde yap›lan Ulu Cami,
Süveyka Camisi, Katolik Kilisesi ve havra
bulunuyor. Kurtuluﬂ Caddesi’nde Katolik
Kilisesi, Sar›miye Camii ve havran›n duvarlar› birbirine yaslanm›ﬂ. Kurtuluﬂ Caddesi’ni ﬂehrin en eski meydan›na ba¤layan sokakta ise giriﬂ kap›s› üzerindeki
freskleriyle dikkat çeken Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Osman Oval›, Kurtuluﬂ Caddesi’nin bu ibadet merkezleriyle toplumun yap›s›n› da sergiledi¤ini anlat›yor bize. Cadde üzerinde bat› mimarisiyle yap›lm›ﬂ büyük taﬂ binalar dikkatimizi çekiyor.
Oval›’n›n verdi¤i bilgilere göre bu binalar
da 1918–1938 y›llar› aras›nda Frans›zlar
taraf›ndan yap›lm›ﬂ.
Habibi Neccar Camii’nin yan›ndan ﬂehrin
en eski ticaret yeri olan Uzun Çarﬂ›’ya giriyoruz. ‹ki taraf›nda Antakya’ya özgü yiyecek maddelerinin sat›ld›¤›, taﬂ f›r›nlar›n
bulundu¤u, küçük avlulu kahvehanelerin
yer ald›¤› arnavut kald›r›m› eski binalar›n
oluﬂturdu¤u dar sokakta yürüyerek asl›nda ﬂehrin tüm geleneksel yap›s›n› ve yemek kültürünü izleyebiliyoruz.
Antakya’ya özgü, peynirler, salçalar, zeytinler, tatl›lar, taﬂ f›r›nlarda yap›lan et yemekleri, hepsi Kurtuluﬂ Caddesi’nden Asi
Nehri’nin kenar›ndaki meydana kadar
inen o dar sokak içindeki küçük ve eski
dükkanlar içinde yer al›yor. Rengârenk

devam ediyoruz. Osman Oval›’n›n verdi¤i
bilgilere göre, Antakya’da yaﬂanan zenginlik ve ihtiﬂam dönemini simgeleyen en
güzel eserler, eﬂi bulunmaz Antakya mozaikleri olarak kabul ediliyormuﬂ. Antakya Mozaik Müzesi, sergilenen mozaiklerin
büyüklü¤ü, say›s› ve kalitesi aç›s›ndan
dünyan›n en zengin ikinci mozaik müzesi say›l›yor. Mozaikler Grek, Roma ve Bizans dönemine ait. Samanda¤, Harbiye ve
Antakya’da bulunan hamam, kilise ve evlerin tabanlar›n› süslemiﬂ mozaiklerin ço¤unda mitolojik konular iﬂlenmiﬂ. Bu mozaikler paneller halinde sergileniyor Antakya Müzesi’nde. Müzede ayr›ca heykeller de bulunmaktad›r ki, bunlar›n içinde 3
metre boyundaki Apollon heykeli ilgimizi
çekiyor. Mozaiklerin özelli¤i günlük haya-
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t›, çevreyi, yaﬂam› yans›tmas›. Roma
döneminde Antakya'daki mozaik okulu
ö¤rencileri tüm ﬂehri mozaikle donatm›ﬂ...
Bu keyifli gezi, Antakya’n›n 10 kilometre
d›ﬂ›ndaki Defne ya da mitolojideki ad›yla
ad›yla Daphne ﬁelaleleri’nin yer ald›¤›
Harbiye’de sürüyor. Oval›’n›n verdi¤i bilgiye göre, Harbiye’de defne ya¤› ve yapra¤›ndan üretilen, saç ve cilt bak›m›nda
doktorlarca önerilip kullan›lan sabunlar›n
üretimi y›llard›r sürüyormuﬂ. Hatta Antakya’n›n zeytinya¤› ve defne kar›ﬂ›m› sabunlar› oldukça önemli bir ticari u¤raﬂm›ﬂ yak›n zamana kadar. Son dönemlerde de talep çok artm›ﬂ bu do¤al sabunlara.

birlikte geziyoruz

Harbiye’de yemek molas›
Harbiye, özellikle Antakya’ya özgü mezelerin yap›ld›¤›, künefesiyle ünlü restorantlar›n yer ald›¤› bir mesire yeri ayn›
zamanda. Sofrada, zeytin, kekik, biber salatalar›, patl›can yo¤urtlama, havuç yo¤urtlama, “öcce” diye adland›r›lan dövme
etten yap›lan bir tür kebap, humus çeﬂitleri, yine dövme etle haz›rlanan çi¤köfte
sofray› süsleyen mezelerin baﬂ›nda geliyor. Harbiye’den künefe yenmeden de ayr›l›nmazm›ﬂ.
Antakya’ya özgü yemeklere döndü¤ümüzde de¤iﬂik isimlere rastl›yoruz, Türkiye genelinde içli köfte diye adland›r›lan
yeme¤in ad› Antakya’da “oruk”. “Semirsek” adl› baklava hamurundan yap›lan etli börek de kentin özel tadlar›ndan. Bir de
mortedella ad›nda so¤uk yenen bir tür salam var kentin özgün yemekleri aras›nda.
Osman Oval› “mortedella”n›n Frans›zlardan kalan bir tad oldu¤unu belirtiyor.

Tek Ermeni köyü
Osman Oval›’yla gezimiz, Asi Nehri’nin denize döküldü¤ü Samanda¤’a do¤ru devam
ediyor. Samanda¤ yolu üzerinde Amanos
Da¤lar›’na do¤ru t›rman›yoruz önce. Vak›fl› Köyü’ne de u¤ruyoruz. Kendi küçük,
ünü s›n›rlar› aﬂm›ﬂ bir köy Vak›fl›. Organik
tar›m yapmas›, köy halk›n›n birkaç dil bilmesi yan›nda en önemli özelli¤i Türkiye'nin tek Ermeni köyü olmas›. Köyün nüfusu 300 civar›nda. Ancak köye giderek artan bir ilgi varm›ﬂ. Eski evler bir bir restore
ediliyormuﬂ. Hatta köy nüfusu yaz›n 500’ü
aﬂ›yormuﬂ. Her y›l a¤ustos ay›n›n ikinci
haftas›nda yap›lan isim günü törenleri için
dünyan›n dört bir taraf›ndan Ermeniler köye gelince nüfus birkaç gün için bile olsa
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Antakya’ya özgü tatlar
Uzun Çarﬂ›’da yürüyüﬂünüz boyunca de¤iﬂik peynir, baharat ve tatl› çeﬂitlerine rastl›yorsunuz. Antakya’da “tuzlu yo¤urt” ad› verilen yiyecek, yayg›n olarak tüketilen bir
k›ﬂ erza¤›. Tuzlu yo¤urt için, keçi sütünden mayalanan yo¤urt tahta kaﬂ›kla sürekli
kar›ﬂt›r›l›p tuz eklenerek iyice piﬂiriliyor. Süzme yo¤urttan daha sert bir k›vama gelen
tuzlu yo¤urt kal›plara konuyor. So¤uk su ile eritilerek çorbalara, sebze ve bu¤day
ürünlerinden yap›lan yemeklere ekleniyor. Bir de biber ve farkl› baharatlarla çökele¤in birleﬂtirilmesinden oluﬂan k›ﬂl›k bir çeﬂit tuzlu peynir var. Bunun d›ﬂ›nda s›cak suda eritilerek ﬂekil verilen peynir çeﬂitleri her gün taze olarak gelen sütten ayar tuzuyla haz›rlan›yor.
Antakya’da tatl› denince
akla künefe geliyor. Bir
de keçi ve ineklerin do¤um yapt›ktan sonraki
ilk sütlerinin kesilmesinden oluﬂan a¤›z kat›¤›yla yap›lan “a¤›zl› kaday›f” bölgenin ünlü tatl›lar›ndan. Ancak a¤›z ancak o gün sa¤›l›p kesilmiﬂ sütten yap›labiliyor. Kalan a¤›zlar bir günden fazla dayanm›yormuﬂ. Antakya’da
künefenin özelli¤i de tüm Türkiye’deki künefelerden farkl›. Çünkü künefe peyniri de
her gün taze sütten tuz olmadan mayalan›yormuﬂ. Bu peynir hemen o gün mayalan›p künefede kullan›l›yormuﬂ. Osman Oval› kalan peynirlerin at›ld›¤›n› vurguluyor.
Çünkü tuzlanmam›ﬂ taze peynir hemen piﬂirilip tüketilmezse bozuluyormuﬂ. Antakyal›lar bu nedenle baﬂka illerde yap›lan künefenin gerçek olmad›¤›n› savunuyorlar.
Çünkü künefenin en önemli özelli¤i tuzsuz taze peynirle yap›lmas›. Bir de tabii, künefenin tel kaday›f›n›n da o gün taze haz›rlanmas› tatl›n›n en büyük özelli¤iymiﬂ.
Uzun Çarﬂ›’da yürürken gördü¤ümüz lokma, züngül gibi tatl›lar›n yan› s›ra bir de Antakya’ya özgü kabak tatl›s› dikkatimizi çekiyor. Bu Antakya’da yetiﬂen bir çeﬂit, beyaz renkli kabaktan yap›l›yormuﬂ. Bu kabak kireç suyuna yat›r›l›p bekletilerek sertleﬂtiriliyor, piﬂirilip ﬂerbette bekletiliyormuﬂ. Kabak tatl›s› tahin veya cevizle yeniyor.

bine kadar ç›k›yormuﬂ. Vak›fl› Köyü’nden
yönümüzü Samanda¤’a çeviriyoruz. Roma
‹mparatorlu¤u dönemindeki en büyük limanlardan biri olan Samanda¤, narenciye
bahçeleri ve ipe¤i ile ünlü. Samanda¤ ipe¤i özellikle terletmeyen saf dokusuyla hem
giyim, hem de döﬂeme için kullan›l›yor. Samanda¤ içinde ipek tezgâhlar›n› görebiliyorsunuz. Samanda¤ asl›nda ünlü mozaiklerin bulundu¤u merkezlerin de baﬂ›nda
geliyor. Samanda¤’›n 4 kilometre kuzeybat›s›nda, deniz k›y›s›nda Çevlik Köyü var.
Çevlik Köyü’nde Seleukia Piera antik kenti
kal›nt›lar› bulunuyor. Burada, dünyan›n ilk
tüneli var. Roma döneminde da¤lardan

inen sular›n sürükledi¤i tortular›n liman›
doldurmas›n› önlemek için ‹mparator Vespesianus taraf›ndan yap›m›na baﬂlananan
tünel ‹mparator Tutis zaman›nda da tamamlanm›ﬂ. 7 metre yüksekli¤inde ve 130
metre uzunlu¤undaki Tutis Tüneli bir mühendislik harikas› olarak kabul ediliyor.
Antakya, eski avlulu evlerin, sabunhanelerin, zeytinya¤› atölyelerinin restorasyonu
ile düzenlenmiﬂ bir çok butik otele sahip.Ayr›ca, çok say›da modern mimariye
sahip otel de bulunuyor kentte. Ancak Antakya’da yap›lacak bir gezi, öyle bir günde
insan›n içine sindirerek tamamlayabilece¤i
gibi görünmüyor.

Gençler “Eski Türkçe”yi,
yaﬂl›lar gençleri anlayacak...

kültürel vizyon

Binlerce deyim, eski ve yeni
Türkçe’de hayata giren ve
kullan›lan onbinlerce kelimeyle
oluﬂturulan “Kubbealt› Lugat›–Misalli
Büyük Türkçe Sözlük-” 100 bin
örnekli temel baﬂvuru kitab› olarak
Vehbi Koç Vakf›’n›n deste¤iyle
kamuoyuna tan›t›ld›
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aﬂayan Türkçe’nin do¤ru kullan›m› ve zenginli¤inin yans›t›lmas› amac›yla Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sanat
Vakf› taraf›ndan haz›rlanan “Kubbealt› Lugat› –As›rlar
Boyu Târihî ‹çinde Seyri Misalli Büyük Türkçe Sözlük-”
için Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan Topkap› Saray›’nda tan›t›m toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Sözlüklerin dil ö¤renimi ve ö¤retiminde, dilin do¤ru kullan›lmas›nda yararlan›lan baﬂl›ca kaynaklar oldu¤undan hareketle,
Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sanat Vakf› taraf›ndan haz›rlanan “Kubbealt› Lugat›” yaln›zca yaﬂayan Türkçe’nin de¤il, tarihi seyri içinde Türk dilinin kazanm›ﬂ oldu¤u kelime ve kullan›mlar› belgeleyerek Türkçe ile ilgilenen herkese bu dilin zenginli¤ini göstermek amac›yla oluﬂturuldu.
Uzun y›llara ve ekip çal›ﬂmas›na dayanan bir eser olan “Kubbealt› Lugat›” için ilk bilimsel dan›ﬂma toplant›lar›na 1971 y›l›nda
ilim ve fikir adamlar› ile Türk dili üzerinde çal›ﬂm›ﬂ akademisyenlerden oluﬂan 12 kiﬂilik heyetle baﬂlanm›ﬂt›.
Sâmiha Ayverdi, Dr. Ekrem Hakk› Ayverdi, Nihad Sami Banarl›, Prof. Dr. Tahsin Banguo¤lu, Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Prof. Dr. Abdülkadir ‹nan, Prof.
Dr. Faruk Kadri Timurtaﬂ, Faruk Nafiz Çaml›bel, Orhan
Seyfi Orhon, Fevziye Abdullah Tansel ve ‹lhan Ayverdi’den
oluﬂan bu heyetin çal›ﬂmalar› 34 y›ll›k eme¤in sonucunda üç
ciltte topland›.
Farkl› devirlerdeki yaz›l› ve sözlü dil örneklerini üç cilt içinde 3
bin 644 sayfa, 61 bin ana madde ve ara madde, yaklaﬂ›k 35 bin
deyim ile 400 müellifin 1000’e yak›n eserinin taranmas›yla elde
edilen 100 bin örnekli bu temel baﬂvuru eseri, bir sivil toplum
kuruluﬂunun Türk diline katk›s› aç›s›ndan oldukça önemli bir
kaynak olarak gösteriliyor.
1971 y›l›nda baﬂlayan 31 y›l süren titiz bir çal›ﬂma neticesinde
2004 y›l›nda tamamlanan “Kubbealt› Lugat›”, lisans, yüksek lisans ve doktora ö¤rencileri, akademisyenler ve Türkçe’ye ilgi
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duyan, kullan›m›nda titizlik arayan, dilinin geçmiﬂi ile ba¤ kurmak, tan›mak isteyen herkes için çok önemli bir kaynak olacak.
Dr. Fahrünnisa Bilecik, üç ciltlik bu lugatta, yaln›zca eski
Türkçe deyim ve kelimelerin bulunmad›¤›n›, günümüzde yabanc› kelimelerden Türkçe’ye giren yabanc› kelimelerin de
yer almas›na büyük özen gösterdiklerini söyledi.
Bu yolla yaln›zca genç kuﬂa¤›n, eski Türkçe konusunda çekti¤i s›k›nt›y› de¤il, eski kuﬂa¤›n gençlerin kulland›¤› kelime ve
deyimleri anlama konusunda yaﬂad›¤› s›k›nt›y› da gidermeyi
hedeflediklerini belirten Bilecik, üç ciltlik bu çal›ﬂmada t›p
kavramlar›ndan sosyolojide kullan›lan deyimlere kadar çok
geniﬂ bir alanda sözlük ihtiyac›n›n karﬂ›lanaca¤›n› sözlerine
ekledi. Bilecik, bu sözlük temelinde, ilko¤retim ö¤rencileri ve
lise ö¤rencilerine yönelik daha dar kapsaml› iki ayr› lugat daha ç›karacaklar›n› da bildirdi. 1970 y›l›nda Kubbealt› Cemiyeti olarak kurulan ve 1978 y›l›nda vak›f statüsüne geçen Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sanat Vakf›, kuruluﬂundan bu yana çeﬂitli kültür etkinlikleri, sempozyumlar, burslar, dil-edebiyat alan›nda toplant› ve çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiriyor.

FORD ‹LE YOLLARDA

Nev’i ﬂahs›na münhas›r

bir ﬂehir: ‹stanbul
Televizyonda yay›nlanan 5N1K program›ndan tan›d›¤›m›z gazeteci-yazar
Cüneyt Özdemir’le ya¤murlu bir günde, ‹stanbul’un en güzel ve en önemli tarihi
mekânlar›ndan biri olan Rumelihisar›’nda ‹stanbul’da yaﬂam› konuﬂtuk
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onbahar ya¤murlar›n›n ‹stanbul’u iyiden iyiye ›slatt›¤›
bir günde, “Ford ile Yollarda” için sözleﬂti¤imiz gazeteci-yazar Cüneyt Özdemir’le Gümüﬂsuyu’ndaki ofisinde buluﬂtuk. Sisli, puslu ve ya¤murlu bir havada bile
güzelli¤inden hiçbir ﬂey yitirmeyece¤ini düﬂündü¤ümüz ‹stanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Bebek’e do¤ru yola koyulduk. Ard›ndan da kendimizi Bebek’in hemen yan›
baﬂ›ndaki bir baﬂka özel mekânda, tarihi Rumelihisar›’nda
bulduk. “‹stanbul’u yaﬂayabilmek” diye baﬂlad›¤›m›z sohbet,
zaman zaman Özdemir’in televizyon program› 5N1K’ya, zaman zaman gazetecili¤ine ve
yazarl›¤›na uzand›...

Bo¤az büyük bir lüks
Ankaral› olan Cüneyt Özdemir
için ‹stanbul’un anlam› bir baﬂka. ‹stanbul’u dünyan›n birçok
ﬂehrinden farkl› k›lan özelli¤inin, ortas›ndan geçen büyük
su yolu oldu¤unu düﬂünen
Özdemir, bu mavilikteki su yolunun pek de al›ﬂ›ld›k bir durum olmad›¤›n› söylüyor.
‹stanbul’da olup da ‹stanbul’u
yaﬂayamamay› dramatik buldu¤unu belirten Özdemir’e,
“Siz nas›l yaﬂ›yorsunuz ‹stanbul’u?” diye soruyoruz, baﬂl›yor anlatmaya: “Ben Ankaral›y›m asl›nda. O nedenle ‹stanbul’a biraz daha d›ﬂar›dan bakabiliyorum ve de¤erini daha
iyi anlayabiliyorum. Y›l›n yaklaﬂ›k dört ay›n›, bazen haber
için bazen de s›rf gezmek için yurtd›ﬂ›nda bir yerlerde geçiriyorum. Güney Amerika’dan Avrupa’n›n bir baﬂka ülkesine, dünyay› gezdikçe ﬂunu görüyorsunuz ki, ‹stanbul asl›n-
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da nev’i ﬂahs›na münhas›r bir ﬂehir. Bir ﬂehrin ortas›ndan bu
kadar büyük bir su yolunun geçmesi al›ﬂ›lmad›k bir durum.
Bu su yolunun mavi renkte olmas› daha da al›ﬂ›lmad›k. Avrupa’ya bakt›¤›n›zda bütün ﬂehirler asl›nda bir suyun etraf›na kurulmuﬂtur. San Francisco ya da birkaç büyük denizi
olan ﬂehri ç›kard›¤›n›zda, bu kadar h›zl› trafi¤in olmas›na
ra¤men do¤al bir ferahlama alan› olan su yolu yoktur. ‹stanbul’un hangi kesiminden, hangi gelir veya kültür düzeyinden olursan›z olun Bo¤az’la
iletiﬂim kurabilmeniz kolay. ‹sterseniz lüks bir bal›kç› restoran›na, isterseniz bir çay bahçesine gidin sonuçta ayn› Bo¤az’a gidiyorsunuz. ﬁehrin
içindeki insanlara, ‹stanbullu
arkadaﬂlar›ma bak›yorum ve
bu lüksün fark›nda olmad›klar›n› görüyorum. Aylarca Bo¤az
hatt›na inmemiﬂ arkadaﬂlar›m›
biliyorum. ‹stanbul’un çeﬂitli
semtlerinde yaﬂay›p Bo¤az’›
görmemiﬂ insanlar da var tabii.
Bu çok dramatik bir durum.

Kaosun içindeki ritim
‹stanbul bir de dünya ﬂehri olmaya baﬂlad›. Yaﬂam kalitesi
bunu gösteriyor. Düzenlenen
konserler, sanat etkinlikleri,
festivaller... Kimi büyük sergilerin art›k Türkiye’ye s›radan
bir olay gibi gelebilmesi…
Bunlar beni çok etkiliyor. Ben ‹stanbul’da Sultanahmet çevresini çok seviyorum ve aç›kças› Etiler’den çok daha yaﬂan›l›r bir yer olarak görüyorum. Mesela Gülhane Park› benim
Avrupa’da gördü¤üm en ﬂ›k parklardan bir tanesi. Beyo¤lu’nun ‹stiklal Caddesi’nin o kendine özgü kaosu, o kaosun

Heybetli
Rumelihisar›
‹stanbul Bo¤az›’n›n en dar yerinde ve
Anadoluhisar›’n›n tam karﬂ›s›nda
1452 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yapt›r›lan Rumelihisar›, eskiden oldu¤u gibi bugün de bütün heybetiyle yeﬂillikler aras›ndan gö¤e yükseliyor. Hisar›n ve çevresindeki eski
yal›lar›n tarih kokan muhteﬂem güzelli¤ine, konu¤umuz Cüneyt Özdemir’le birlikte Gümüﬂsuyu’ndan Kabataﬂ’a, Beﬂiktaﬂ sahilinden Bebek’e
do¤ru eﬂsiz deniz manzaras›, koyu bir
sohbet ve ya¤murun sesi eﬂli¤inde
vard›k. Güzelim Ortaköy’ü ve Bo¤aziçi Köprüsü’nü arkam›zda b›rakarak...

ritmi, bir dükkâna girip çok e¤lenebilme ihtimali, yan dükkâna girdi¤inizde ise bir cinayete tan›k ya da kurban olabilme hali de insana farkl› olas›l›klar› sunuyor. Bu da bence
yaﬂama heyecan katan bir unsur.”
Cüneyt Özdemir’in hayat›nda önemli olan mekân kavram›,
5N1K’ya da yans›yor ve farkl› yerlerden yapt›¤› sunuﬂlar be¤eni topluyor. Bu durumun da ‹stanbul’un dokusu ile ilgili
oldu¤unu belirten Özdemir, “‹stanbul’da program yap›yorsak, ‹stanbul dokusunu verelim istedik” diyerek tramvay ve
arabal› vapur dahil birbirinden çok farkl› mekânlarda bulunduklar›n›, bir y›l boyunca Darphane-i Amire’de program
yapt›klar›n›, ﬂimdilerde ise Yedikule Zindanlar›’ndaki kulenin içine kurduklar› stüdyodan izleyicilerin karﬂ›s›na ç›kt›klar›n› söylüyor.

Üretim soylu bir ﬂey
As›l mesle¤i gazetecilik olan ve kendisini ilk olarak 32.
Gün’le tan›maya baﬂlad›¤›m›z Cüneyt Özdemir’in yay›nlanm›ﬂ yedi kitab›, üzerinde çal›ﬂt›¤› bir de ﬂiir kitab› bulunuyor. Özdemir’e, yaz› yazman›n kendisine ne ifade etti¤ini
sordu¤umuzda ald›¤›m›z yan›t, “Özgürlük ve kendine güvenin ifadesi” oluyor. Haddini bilerek yap›lan üretimin soylu
bir ﬂey oldu¤unu anlatan Özdemir, “Ben bir gazeteciyim ve
birçok ﬂeye tan›k oluyorum, yaﬂ›yorum, araﬂt›r›yorum. Tele-

vizyon gazetecili¤i nankör bir iﬂ. Çok u¤raﬂ›yorsunuz, araﬂt›r›yorsunuz, bir iki saatte uçup gidiyor. Ben bunlar›n paylaﬂ›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum, bu yüzden yaz›yorum.
Yazd›¤›m kitaplar›n bir k›sm› gazetecilikle, bir k›sm› belgesellerle, bir k›sm› da daha amatörce ilgilendi¤im edebiyatla
ilgili denemeler tarz›nda. ﬁimdi bir ﬂiir kitab› ç›k›yor. Bunlar iddial› oldu¤um ﬂeyler de¤il ama yine de bir insan›n
kendisine inanmas› önemli bir ﬂey. Haddini bilerek yap›lan
üretimin kimseye zarar› oldu¤unu düﬂünmüyorum. Üretim
soylu bir ﬂey. Bizim insan oldu¤umuzu kan›tlayan bir ﬂey.
Konu üretmekten aç›l›nca Cüneyt Özdemir’e, alt› y›ld›r devam eden 5N1K program›n›n baﬂar›s›n›n s›rr›n› soruyoruz.
Özdemir, program›n kendileri için büyük bir keyif oldu¤unu ve ekip olarak hayatlar›na anlam katt›¤›n› söylüyor. Hayatlar›n›n sadece 5N1K’dan ibaret olmad›¤›n› ve zevkle yapt›klar› baﬂka iﬂler de oldu¤unu vurgulayan Özdemir, program› birlikte yapt›klar› Soner Yalç›n’›n da kitap yazd›¤›n›
söylüyor.
Zaman›n nas›l geçti¤ini anlamad›¤›m›z keyifli bir yolculuk daha Rumelihisar›’n›n gölgesinde sona erdi. Konu¤umuz Cüneyt
Özdemir’i, Rumelihisar›’n›n görkemini ard›m›zda b›rakarak
günlük koﬂuﬂturmas›na kald›¤› yerden devam edebilmesi için
ofisine b›rakt›k; ‹stanbul’u biraz daha severek…
I Kadriye Çal›ﬂkan
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Migros ve Aygaz e¤itim
için AB fonlar›na baﬂvurdu
AB’nin “insan kaynaklar›” alan›ndaki e¤itimlerde sa¤lad›¤› “Leonardo da
Vinci Program›” fonlar›na Aygaz ve Migros baﬂvurdu. Migros çocuklara
“bilinçli tüketici”, Aygaz güvenlik ve hizmet kalitesi e¤itimi verecek

sosyal sorumluluk

K

oç Toplulu¤u içinde Avrupa Birli¤i (AB) fonlar› hakk›nda
bilinirli¤i art›rmak ve fonlardan yararlanmak isteyen ﬂirketlere yön göstermek amac›yla yap›lan çal›ﬂmayla, Kocweb’deki ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü ana portal› alt›nda AB portal›na ulaﬂ›m sa¤land›. K›lavuzlar, baﬂvuru ﬂartlar›, di¤er detaylar ve “Ulusal Ajans›n” fonlar hakk›ndaki güncel haberlerinin yer ald›¤› “www.ua.gov.tr” adresindeki AB portal› tüm Koç
Toplulu¤u ﬂirketlerinin ve çal›ﬂanlar›n›n eriﬂimine aç›ld›.
Avrupa Birli¤i’nin insan kaynaklar› için
verdi¤i fonlardan Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin de yararlanalabilmesi amac›yla,
baﬂvuru ﬂekil ve ﬂartlar› hakk›nda bilgilerin derlenmesi, detayl› k›lavuzlar›n
oluﬂturulmas› ve bu fonlar hakk›nda
Topluluk çal›ﬂan ve ﬂirketlerinin fark›ndal›¤›n›n yarat›lmas› amac›yla May›s
2005’te ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü
ve Emre Görgün’ün sponsorlu¤unda
bir çal›ﬂma baﬂlat›ld›. Çal›ﬂmalar› yürüten ekip, Temmuz sonunda Koçweb‘te
tüm Koç ﬂirketlerinin hizmetine sunulan AB portal›n›n aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. Proje kapsam›nda, düzenlenen seminerle ilgili kaynaklar ve baﬂvuru detaylar› ile ilgili
e¤itim, daha sonra da “Leonardo da Vinci Program›” fonlar› ile ilgili workshop’lar gerçekleﬂtirildi. Koç Toplulu¤u’ndan, çal›ﬂma
grubunda kat›l›mc› olan iki ﬂirket Aygaz ve Migros Eylül ay›nda
Leonardo da Vinci B Tipi Pilot Proje Fonu için baﬂvuruda bulundu. Bu fonlardan yararlanmak isteyen di¤er Koç Toplulu¤u ﬂirketleri ve Koç Vakf›, Deniz Temiz, E¤itim Gönüllüleri Vakf› gibi sivil toplum kuruluﬂlar›n›n benzer konularda projelerini haz›rlayarak ﬁubat ay› baﬂ›na kadar “Ulusal Ajans”a baﬂvurmalar› gerekiyor. Migros ve Aygaz taraf›ndan ön baﬂvurular› yap›lan Leanorda
B Tipi Pilot projeler ﬂöyle:

Migros’tan bilinçli tüketici e¤itim projesi
Migros’un baﬂvuruda bulundu¤u projede, gelece¤in bilinçli tüketicileri olacak ö¤rencilerin okul s›ralar›nda alacaklar› e¤itime yönelik olarak ö¤reticilerin mesleki e¤itimlerine katk›da bulunulmas› amaçlan›yor. “Gelece¤in Bilinçli Tüketicilerini Yetiﬂtirecek Ö¤reticilerin Mesleki E¤itimleri Projesi” ad›n› taﬂ›yan çal›ﬂmayla, ilkö¤retim 3. s›n›ftan itibaren müfredatta yer alan Tüketici E¤itimi
ünitesinin iﬂlenmesine, içerik ve örnekler konusunda farkl› ﬂekillerde katk›da bulunulmas› amaçlan›yor. Migros; Yunanistan ve
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Almanya merkezli iki firma ile de projede ortakl›k için anlaﬂmaya yapt›. Proje çerçevesinde, ö¤renci ve ö¤reticilerin mesleki e¤itim ihtiyaçlar›n› giderecekleri uzaktan e¤itim modüllü ve elektronik ö¤renme içeri¤i bulunan bir web portal› haz›rlanacak. E¤itimciler d›ﬂ›nda, aileler, müfredat planlayanlar ve ilgili sivil toplum
örgütleri, sa¤l›k personelleri, tüketici haklar› uzmanlar› ve hukukçular bu portalda gereksinimlerini, deneyimlerini, yenilikçi yaklaﬂ›mlar›n› paylaﬂabilecek. E¤iticilerin e¤itim ihtiyaçlar›n› belirlemek
üzere Yunanistan, Almanya ve Türkiye'deki e¤iticiler “focus” grup çal›ﬂmalar› yapacak, uluslararas› sanal bir
iletiﬂim a¤› kurulacak Fonla ö¤renciler için mini bir al›ﬂveriﬂ laboratuvar›
haz›rlanacak. Bu laboratuvar, ö¤retmenlerin yüksek teknolojili donan›mlar›yla hem e¤itim alabilecekleri
hem de ö¤rencilere market al›ﬂveriﬂi
tecrübesini yaﬂatacaklar› mini bir ma¤aza görünümünde tasarlanacak.
Mobil ma¤aza uygulamas›yla özellikle ﬂehir merkezlerine uzak noktalardaki ö¤retmen ve ö¤rencilerin bu ihtiyaçlar›na cevap vermek
amac› güdülüyor. Ö¤renciler ve ö¤retmenler için deneysel ö¤renme ile didaktik e¤itim malzemeleri, kitler, k›lavuzlar üretilecek,
pilot olarak seçilecek üç adet ilkö¤retim ilkokulunda tasarlanan
süreçler uygulamaya konulacak. Tüketici haklar› ile ilgili toplum
bilincini art›racak e¤itici filmler ve broﬂürler haz›rlanacak.

Aygaz’dan “LPG Sektöründe Süper Hizmet Tak›m›” projesi
Aygaz da, teknik ve davran›ﬂ konular›nda uygulamal› e¤itimleri
amaçlayan önemli bir projeye imza att›. Program kapsam›nda
Türkiye, Belçika ve ‹spanya’n›n LPG sektörü incelenecek, bilgi
paylaﬂ›m› yap›lacak ve hedef kitlenin geliﬂtirilmesine yönelik, e¤itim içerik ve yöntemleriyle, materyalleri oluﬂturulacak, oluﬂturulan geliﬂim program› hedef kitleye uygulanacak. Bu fon, ev ve
iﬂyerlerine servis yapan LPG bayi ya da da¤›t›m ﬂirketleri personeline, teknik ve davran›ﬂ konular›nda, LPG taﬂ›mac›l›¤› alan›nda;
kamyon ve tankerlerle tüplügaz ve dökmegaz taﬂ›yan sürücülere ise “Güvenli Sürüﬂ Teknikleri, Teknik ve Mükemmel Hizmet”
alan›nda verilecek e¤itimlerde kullan›lacak. E¤itim çerçevesinde,
teorik ve uygulamal› olarak bu e¤itimler yayg›nlaﬂt›r›lacak. Projeyle, sektörde her boyutuyla güvenlik kavram ve bilincinin yükseltilmesi de amaçlan›yor.

Gelece¤in liderlerini
yetiﬂtiriyoruz
Yaklaﬂ›k dört ayd›r Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu
ve Lisesi’nin müdürlü¤ünü yürüten Tony Paulus
ile Türkiye’deki e¤itim ve gelece¤in liderleri
üzerine konuﬂtuk...

hayata dair
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ize öncelikle biraz kendinizden bahselince hemen ev ödevimi yapmaya koder misiniz?
yuldum. Her ne kadar ilk baﬂlarda e¤iTürkiye’ye gelmeden önce bütün
tim sistemi ile ilgili olarak hiçbir fikrim
deneyimim k›sa bir Avrupa maceolmasa da içinde bulundu¤um bu k›sa
ras›n›n d›ﬂ›nda sadece ABD ile s›n›rl›yd›.
sürede pek çok ﬂey ö¤rendim. Bu döÜniversite e¤itimimin ard›ndan ö¤retnemde ‹stanbul ve Ankara’da Milli E¤imenlik kariyerime Boston’da baﬂlad›m.
tim Bakanl›¤›’ndan yetkililerle görüﬂNormalde ‹ngilizce ö¤retmeniyim ve aytüm. Onlar›n Koç Özel Lisesi’ne bak›ﬂ
n› zamanda da beyzbol koçlu¤u yap›yoaç›lar› ve aç›kças› okulu e¤itim sisterum. Ö¤retmenli¤in yan› s›ra uzun bir
minde bir de¤iﬂimin öncüsü olarak kasüredir yönetim görevlerinde yer ald›m.
bul ediyor olmalar› benim için son deÇal›ﬂma hayat›m›n son beﬂ y›l›nda John
rece etkileyiciydi. Onlarla birlikte çal›ﬂChandler ile tan›ﬂt›m.
mam›z› ve bu çal›ﬂma
Daha sonra Chandsonucunda da Türkiler’›n önerisiyle Koç
ye’deki geliﬂimi sür“Ö¤rencilerimize
Özel ‹lkö¤retim Okulu
dürmek en büyük
öncelikle vermek
ve Lisesi’nde görev
amaçlar›m›zdan. Buistedi¤imiz özellik,
yapmaya baﬂlad›m.
rada bulunmam›n en
e¤itimi sevmeleri ve büyük sebeplerinden
Beyzbol koçlu¤u da yapt›- bu sevgiyi daha sonra biri de bu zaten.
n›z. Türkiye’de bu sporun
Türkiye’de ya da
olmamas› sizin aç›n›zdan
Geride kalan dönemi de
yabanc› bir ülkede
sorun yarat›yor mu?
göz önünde bulundururElbette olsa iyi olursak e¤itimle ilgili ﬂu andevam ettikleri
du. Ama pek çok spor
ki düﬂünceleriniz neler?
üniversitelerde de
dal›n› severek izliyoﬁu an dikkatimi çesürdürmeleri”
rum. Daha önce göken en büyük özellik
rev yapt›¤›m okullarö¤rencilerin genellikda futbol tak›mlar›m›z da vard›, bu nele akademik çal›ﬂma odakl› olmalar› ve
denle Avrupa’da çok yayg›n olan futboüzerlerinde önemli bir bask›n›n bulunla da aﬂinay›m.
mas›. Ben onlar›n okul hayatlar› süresince spor ve sanat gibi u¤raﬂlarla e¤iTürkiye’ye gelmeden önce Türkiye’deki e¤itimleri aras›nda daha iyi bir denge yatimle ilgili bilginiz var m›yd›?
kalayabilmelerinden yanay›m. Elbette
Aç›kças› John Chandler’dan ilk teklif
bizim asli görevimiz onlar› Türkiye’degeldi¤inde Türkiye hakk›nda neredeyki üniversite s›nav›na ve yurtd›ﬂ›ndaki
se hiç bilgim yoktu. Böyle bir teklif gee¤itimlerine haz›rlamak. ﬁu anda me-

zunlar›m›z›n yaklaﬂ›k %30-40’› yurtd›ﬂ›nda e¤itimlerine devam ediyorlar.
Onun için akademik olarak iyi haz›rlanm›ﬂ olmalar› gerekiyor. Ancak bizim bir
di¤er önemli görevimiz de onlar›n hayata pek çok farkl› aç›dan donan›ml›
olarak haz›rlanmas›. Bugün son derece
yo¤un bir e¤itim veriyoruz. Ö¤renciler
günde 40’ar dakikal›k dokuz derse giriyorlar. Akademik olarak çok yo¤un bir
programlar› var. Aç›kças› resmi e¤itim
programlar›yla arzulad›¤›m›z e¤itim
aras›nda bir denge sa¤lamak durumunday›z.
“Okul”, derslerden daha fazlas›n› ifade ediyor, de¤il mi?
Elbette. Kültürel etkinlikler, spor aktiviteleri, hepsi... Bizim okullar›m›zdaki

de ﬂu anda ö¤rencilerimizi bu s›navda
baﬂar›l› olabilecek bir biçimde yetiﬂtirmeye çabal›yoruz. Ö¤rencilerin okulla
ilgili çabalar› sadece sabah sekizden
ö¤leden sonra üçe kadar sürmüyor.
Uzun bir yoldan geliyorlar okula ve bazen onlardan normalden fazla ﬂeylerin
talep edildi¤ini düﬂünüyorum.
Dört aya yak›n bir süredir Türkiye’desiniz.
Sizce bu k›sa süre içinde gözlemleyebildi¤iniz kadar›yla Türkiye’de e¤itim alan›ndaki en
önemli problem nedir?
Bizim misyonumuz, ö¤rencilerimizi, e¤itimlerini hayat boyu sürdürecek biçimde
yetiﬂtirmek. Etik liderler olmalar›n› istiyoruz. Bence Koç Özel Lisesi gibi okullar,
gelece¤in liderlerinin yetiﬂtirilmesinde
büyük bir pay sahibi olmal›. Bu nedenle

kemmel. Elbette bunda en büyük pay
Vehbi Koç Vakf›’n›n. Vehbi Koç Vakf›, okulun her alanda lider olmas›n›
arzuluyor. Bu aç›dan fiziksel ihtiyaçlar›m›z› h›zl› bir biçimde karﬂ›layabilme olana¤›na sahibiz. ﬁu anda okul
binas›na kimi yeni eklemeler yapt›r›yoruz. Bu inﬂaat bitti¤inde ilkö¤retim
okulumuz ülkenin en mükemmel
okulu olacak. ‹lkö¤retimden üniversiteye dek vakfa ba¤l› tüm okullarda
uluslararas› bir yap› var ve bu yap› iki
dilde yap›lan bir e¤itimle destekleniyor. Di¤er yandan Koç Holding her
aç›dan etkileyici bir kuruluﬂ. Sadece
iﬂ hayat›ndaki gücü ve etkinli¤iyle de¤il, ayn› zamanda Vehbi Koç Vakf› gibi pek çok alan› kucaklayan bir sosyal oluﬂuma sahip olmas›yla da güçlü

hayata dair

Tony Paulus, Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nin özellikle dünyada rekabete haz›r ö¤renciler yetiﬂtirmeyi hedefledi¤ini belirtiyor.

durum da buna paralel bir biçimde gerçekleﬂiyor zaten. Ö¤rencilerimizin okul
d›ﬂ› aktivitelere kat›l›p okulumuzu temsil etmeleri en büyük arzumuz. Pek çok
ö¤rencimiz gerek ülke çap›nda, gerekse uluslararas› pek çok etkinli¤e ve
projelere kat›l›yorlar.
Türkiye’de üniversiteye giriﬂte farkl› bir sistem var. Tüm e¤itiminiz, girdi¤iniz üç saatlik
bir merkezi s›navla s›nan›yor. Bununla ilgili
düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Neler hissetti¤imi kolayl›kla anlayabilirsiniz. Gerçekten de her ﬂeyi üç saatlik
bir s›nav›n belirlemesi çok do¤ru de¤il.
Ama yak›n bir gelecekte bu sistemin
de¤iﬂece¤ini düﬂünüyorum. Ancak yine

çok önemliler ve benim de bu okulda
görevi kabul etmemin en büyük sebeplerinden biri bu. Sadece Türkiye için de¤il, bütün dünya için önemli liderler yetiﬂtirdi¤imize inan›yorum. De¤iﬂim bir
gecede gerçekleﬂmiyor. Ö¤rencilerimize
öncelikle vermek istedi¤imiz özellik, e¤itimi sevmeleri ve bu sevgiyi daha sonra
Türkiye’de ya da yabanc› bir ülkede devam ettikleri üniversitelerde de sürdürmeleri.
Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi çok güzel
bir kampüste hizmet veriyor. Ö¤renim
sürecinde çevrenin de büyük önemi var, de¤il
mi?
Evet. Buradaki olanaklar bence mü-

bir kuruluﬂ. Böyle bir kuruluﬂun alt›nda görev yapmak gerçekten de müthiﬂ bir duygu. Geçti¤imiz Aral›k ay›nda Suna K›raç ve Rahmi Koç ile ilk
kez görüﬂtü¤ümde onlar›n okul için
ne kadar destekleyici olduklar›n› gördüm. Bu gerçekten çok güzel. Gelece¤in liderlerini yetiﬂtirmeye çabalarken onlara Koç Ailesi gibi bir örne¤i
verebilmek çok önemli. Aile bizim
için mükemmel bir örnek. Suna K›raç’›n k›z› ‹pek K›raç ﬂu anda Brown
Üniversitesi’nde okuyor. Okulunu bitirdikten sonra gelip mutlaka daha etkin olaca¤›n› düﬂünüyorum. Gelece¤in liderleri için bundan daha iyi bir
örnek olabilir mi?
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Ford Otosan

Ford’dan
kocbayi.com
üyesi bayilere

%12
y›lbaﬂ› indirimi

Koç Holding hakk›nda tüm haberler
Koç Holding ﬂirketleri
Bayiler için teknoloji ve sa¤l›k konularda bilgi
Finans konusunda günlük sayfa
Hepsi Koç bayilerine özel web sitesi için

www.kocbayi.com
Oltaﬂ

Koç bayilerine
özel ödeme f›rsatlar›…
Oltaﬂ,
Aral›k ay› boyunca
Koçbank Kredi Kart› ile
%15 indirim ve
8 ay taksit
imkân› sa¤l›yor

Koç Leasing

Sizin için
biz sat›n al›yoruz…
Koç Leasing’ten
bayilerimize
gayrimenkul için
finansman paketi

koçcrm

OPET Kart sahibi akaryak›t
tüketicisi say›s› 600 bini aﬂt›
OPET ve Migros iﬂbirli¤iyle hizmete sunulan OPET Kart, müﬂterilerine birçok avantaj
sunuyor. Say›lar› 600 bine ulaﬂan OPET Kart kullan›c›lar›, OPET istasyonlar› d›ﬂ›nda
Migros ve ﬁok ma¤azalar›nda yapacaklar› al›ﬂveriﬂlerden de puan kazanabiliyor

Müﬂteriye yak›n olma yolunda
önemli bir ad›m
OPET Kart uygulamalar› ile beraber
müﬂteriye daha yak›n olma yolunda

önemli bir ad›m at›lm›ﬂ oldu. Bu aﬂamadan sonra müﬂterilerin kendini OPET’e
daha da yak›n hissetmelerini sa¤layacak
programlar yürütülüyor. Bir baﬂka deyiﬂle, müﬂteriler OPET’i tercih ettikleri için
ödüllendirilecek. Gerek OPET Kart uygulamalar›nda, gerekse çok çeﬂitli eksenlerde yürütülen
kampanyalar çerçevesinde her geçen gün
OPET, müﬂterisini daha iyi tan›yor. ﬁu anda yap›lan kampanya
ve sunulan avantajlarla müﬂteriler grup
grup alg›lan›yor ve bu gruplar için kampanyalar düzenleniyor. Önümüzdeki
dönemde de birey baz›nda davran›ﬂ al›ﬂkanl›klar› ç›kar›lacak müﬂteriler için
kampanyalar düzenlenecek. Müﬂteriyle
do¤ru ve h›zl› iletiﬂim kurmak, ayn› zamanda sorunlar› ile önerilerini almak ve
yönlendirmeleri neticesinde giriﬂimlerde
bulunmak amac›yla OPET bünyesinde
Ça¤r› Merkezi kuruldu. OPET müﬂterisi,
haftada 7 gün 24 saat, 444OPET/4446738
no’lu Ça¤r› Merkezi’nden OPET’e ulaﬂabiliyor. OPET, müﬂterilerinin sorunlar›n› en
k›sa zamanda çözüme ulaﬂt›r›rken, önerilerini de de¤erlendirmeye al›yor. Ayr›ca,

OPET olarak k›sa mesaj (SMS) vas›tas›
ile müﬂterilerle iletiﬂim daha da güçlendiriliyor. Bu uygulamalar›n d›ﬂ›nda,
OPET Kart sahiplerine internet üzerinden puanlar›n› ö¤renme ve bilgilerini
güncelleme ﬂans› tan›n›yor. OPET Kart
internet sitesi www.opetkart.com.tr sayesinde OPET müﬂterileri, OPET sadakat programlar› çerçevesinde ne gibi
kampanyalar yürütüldü¤ünü daha yak›ndan takip edebiliyor. Bu uygulamalarla, tüm müﬂteri iletiﬂim kanallar› aç›k ve
kolay ulaﬂ›labilir hale getirildi. OPET
Kart’la k›sa sürede sa¤lanm›ﬂ olan baﬂar›n›n alt›nda hep müﬂteriye daha yak›n olma çabas› yat›yor. OPET’in “Tüketicinin
birinci tercihi olmak” vizyonu, OPET Kart
program›n›n baﬂar›s›yla pekiﬂti.

iletiﬂim

OPET, müﬂterilere vermiﬂ oldu¤u hizmet yelpazesini geniﬂletmek amac›yla
“Sadakat Program›” baﬂlatma karar› ald›. “Sadakat Program›” çerçevesinde
ilk olarak, müﬂteriyi tan›ma prensibi
do¤rultusunda, tan›ma arac› olarak
OPET Kart hizmete sunuldu. Program›n ilk aﬂamas›nda müﬂteriler kart arac›l›¤›yla istasyonlardaki promosyonlardan, indirimlerden ve daha birçok
avantajdan yararlan›yor.
4 Nisan 2005 tarihinde baﬂlat›lan OPET –
Migros ortak puan uygulamas›yla da,
Migros gibi Türkiye’nin önde gelen
önemli bir firmas› ile çal›ﬂmak OPET
müﬂterileri aç›s›ndan büyük avantajlar yaratt›. 4 Nisan tarihinden itibaren müﬂteriler OPET Kart ile hem OPET istasyonlar›nda, hem de Migros ve ﬁok ma¤azalar›nda puan kazanabiliyor. OPET Kart’la
sa¤lanan puanlarla müﬂteri, isterse ücretsiz akaryak›t alabiliyor ya da kampanyalar dahilindeki birçok ürüne sahip olabiliyor. Söz konusu program faaliyete geçirilirken, OPET hep daha çok sad›k müﬂteri yaratmay› hedefledi. Gelinen noktada
gerek iﬂlem say›lar›, gerekse yarat›lan ciro
kalemlerinden bu sistemdeki baﬂar› rahatl›kla görülebiliyor. OPET Kart, OPET
müﬂterisi yaratman›n en etkin arac› haline
geldi. Her geçen gün daha da büyüyen
OPET, iyi ve kaliteli hizmetleriyle müﬂterilerin ilk tercihi olma hedefine yaklaﬂ›rken, OPET Kart sistemi de bu hedefte etkin bir itici güç oldu.

Grup sinerjisi
Öte yandan OPET,
otomotiv sektörüyle
büyük bir sinerji yakalad›. Ford ile yürüttü¤ü Yak›t Güvence Sistemi’nin ard›ndan
Fiat, Iveco ve Trakmak marka araç sahipleri için de Yak›t Güvence Sistemi geliﬂtirdi. Koç ﬂirketleri ile ortak çal›ﬂmalar
otomotiv sektörü ile s›n›rl› tutulmuyor.
Birçok Koç Toplulu¤u ﬂirketi ile Koç
müﬂterisi yaratmak amac› ile Avis, Demirdöküm, Biletix ve Setur gibi farkl› firmalar ile de çal›ﬂmalar yap›l›yor. OPET, Koç
Toplulu¤u ﬂirketleri ile yapmakta oldu¤u
programlar› geliﬂtirip yeni uygulamalarla
desteklemeyi planlamakta.
Haz›rlayan: Tülin Dinçelli Pir
Opet Petrolcülük A.ﬁ.
Kurumsal ‹letiﬂim Müdürü

Önerileriniz için: ‹dil Laslo / idill@paro.com.tr
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Bizden Haberler Dergisi
E¤itim Baﬂar› Arma¤an›

Yo¤un talep
üzerine baﬂvuru
süresi
uzat›lm›ﬂt›r

Toplulu¤umuzun Kurucusu ve ﬁeref Baﬂkan› Vehbi Koç’un iste¤iyle baﬂlat›lan ve 1977
y›l›ndan bu yana Bizden Haberler Dergisi taraf›ndan düzenlenen “E¤itim Baﬂar› Arma¤an›”na
baﬂvurular baﬂlad›. Bu y›l 26’nc›s› düzenlenen “E¤itim Baﬂar› Arma¤an›”na, Koç Toplulu¤u
personeli ile bayi, yan sanayi, yetkili sat›c› ve servislerinde görev alan çal›ﬂanlar›m›z›n
ilkö¤retim okulu ve liseyi birincilikle bitiren çocuklar› kat›labilecek.
Baﬂvuruda bulunabilmek için gerekli koﬂullar:
• Ö¤rencinin, 2004-2005 ö¤retim döneminde ilkö¤retim okulunu veya liseyi
birincilikle bitirdi¤ine dair belge;
• Ö¤renci velisinin; Koç Toplulu¤u personeli oldu¤una veya bayi çal›ﬂan›,
yan sanayi, yetkili sat›c› veya servislerinde çal›ﬂt›¤›na dair, ba¤l› bulundu¤u
ﬂirketten alaca¤› belge;
• Ö¤rencinin kimlik fotokopisi ve yeni çekilmiﬂ bir adet foto¤raf›.
Ö¤renci velilerinin gerekli olan belgeleri çal›ﬂt›klar› kurumlara ya da iﬂbirli¤i içinde
bulunduklar› ﬂirketlerin ‹nsan Kaynaklar› Yöneticili¤i’ne iletmesi gerekiyor. ‹nsan
Kaynaklar› Yöneticili¤i taraf›ndan toplanan evraklar en geç 30 Aral›k 2005 Cuma gününe
kadar, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü’ne gönderilecek ve ödüle hak
kazanan ö¤rencilerin isimleri Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü taraf›ndan
bildirilecek.

Damdaki

Mizahç›
Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

Noel Baba’yla baca üstünde konuﬂtum!
eni bir y›l daha kap›m›za, Noel Baba ise bacam›za dayand›. Damlarda gezerken bir baca önünde içeri girme
antrenmanlar› yapan Noel Baba ile karﬂ›laﬂt›m. Kendisi
beni k›rmad› ve onunla “Bizden Haberler” okurlar› için
bir y›lbaﬂ› röportaj› yapt›m.

Y

- Valla elde avuçta da¤›tacak herhangi bir hediye filan kalmam›ﬂt› arkadaﬂ, n’apiim? Ben de girdim böylece babalar›n dünyas›na, ama klasik k›yafetimi hiç ç›karmad›m. Çünkü Noel Baba
k›yafeti ile kimse benden ﬂüphelenmiyordu. Art›k bana verilen
“mallar” hediye paketi niyetine bacalardan aﬂa¤› indiriyordum.

- Merhaba Noel, size “baba” diyebilir miyim?

- Vay beee!.. Neler duyuyorum böyle Noel Baba!.. ‹nan›l›r gibi
de¤il... Demek hediye paketlerinde “mal” taﬂ›r oldun haaa?..

- Rahat ol evlat, zaten ben senin bildi¤in Noel Baba’lardan de¤ilim art›k...

son sayfa

- Nas›l yani, anlayamad›m?
- Bak evlad›m, her ﬂey bir y›lbaﬂ› gecesi baﬂlad›. Malum ben
y›lbaﬂ› geceleri bacadan sark›p,
ﬂömineden içeri girer, hediye
filan da¤›t›rd›m bir zamanlar.
Ancak bundan birkaç y›l önce,
ﬂöminesinden içeri girdi¤im
evin sahibi s›k› bir mafya babas› ç›kt›!.. Adam beni öyle kurum içinde yerlerde görünce
hiç unutmam ﬂöyle dedi: “Bak
babal›k, Noel Baba’l›¤›n sonu
yok. Bir gün ﬂömineden inerken düﬂüp kolunu-baca¤›n› k›racaks›n. ﬁu yapt›¤›n hareket
hiç yaﬂ›na baﬂ›na yak›ﬂ›yor mu?
Al ﬂu kart›m› da yeni y›lda beni gör!..”

- Eeee, n’apars›n evlat, dedim ya, Noel Baba’l›¤›n sonu yoktu,
gelece¤imi düﬂünmek zorundayd›m. Hem giderek iﬂleri büyüttüm. Beni bu aleme kazand›ran “Baba”n›n sayesinde
kendime ait bir otopark mafyas› zinciri kurdum zamanla.
ﬁimdi iﬂler gayet iyi. Genç Noel Baba’lara tavsiyem, ilerdeki
yaﬂl›l›k günlerini düﬂünüp, ona
göre bacalara girsinler. Bacaya
giren kurumuna katlanmal›!..
Baca kurumu adamda nefes
darl›¤› bile yap›yor arkadaﬂ!..
Sonra bizim ülkemizdeki evlerde ﬂömine hâlâ pek az. ﬁömineli ev bulaca¤›m da, ordan
aﬂa¤› inece¤im diye ekstradan
yorgunluk yaﬂ›yorsun. Oysa
yurtd›ﬂ›nda evlerin ço¤u zaten
ﬂömineli. Yabanc› Noel Baba’lar›n ﬂömineli ev arama derdi yok yani...

- Eeee, sonra... Sonra o Baba’y›
gördünüz mü?
- Evet o gece ﬂömineye vurdu¤um kafama art›k dank etmiﬂti. Y›llard›r hiçbir güvencem yoktu. Sigortas›z çal›ﬂ›yordum. ‹ki kere damdan düﬂmüﬂ, beﬂ kere
yanan ﬂöminenin içine oturmuﬂtum!.. Art›k eski çevikli¤im de
yoktu. Noel Baba’l›k öyle d›ﬂardan san›ld›¤› gibi cazip bir meslek de¤ildi. Karda, k›ﬂta, k›yamette alt›n›zda eski model bir k›zakla, üstelik her taraf kargo ﬂirketi dolmuﬂken, hâlâ ordan oraya hediye da¤›tmak kolay m› san›yorsunuz? Allahtan bu “Baba”
bir babal›k yap›p beni yan›na ald›rd›...
- Yapma yaaaa!.. Sen ki koskoca ‘Noel Baba’, sende mi Noel?
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- Peki Baba, o eski masum
‘Noel Baba’y› hat›rlay›p, yeniden o eski günlere dönmek istedi¤in hiç oluyor mu?..
- Art›k istesek de maziye dönemeyiz. Bacadan girdi¤im günler geride kald›. Ben art›k evlere kap›dan giren önemli bir
adam›m... Ama ne zaman y›lbaﬂ› gecesi gelse, villam›n ﬂöminesine gözüm gidiyor, ordan gelip, bana hediye verecek bir
Noel Baba’n›n fena halde özlemini çekiyorum. Oooof ooof,
a¤latacaks›n ﬂimdi beni, hadi git art›k, otoparkta yer bulamayacaks›n sonra, hadi mutlu y›llar bakiim, herkese mutlu y›llaaaaar!..
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TEGV’in
10’uncu
y›l
gururu
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Suna K›raç’›n öncülü¤ünde 23 Ocak
1995’te temel e¤itime destek olmak amac›yla kurulan Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› (TEGV), baﬂar›yla geçen 10 y›l›n›,
vakfa ba¤›ﬂ yapanlar ve mütevellilerin kat›ld›¤› bir geceyle kutlad›. 10 y›l içinde 170
binden fazla ba¤›ﬂç›s›yla 45 milyon dolarl›k kaynak yaratan, 13 bin 500 gönüllü
üyesi ile Türkiye’nin sosyoekonomik aç›dan yoksun bölgelerindeki 33 ilin 86 noktas›nda, 650 bini aﬂk›n çocu¤a e¤itim deste¤i veren TEGV’in 10’uncu y›l› gecesine,
600’e yak›n davetli kat›ld›. Sunuculu¤unu
Halit K›vanç’›n üstlendi¤i gecenin konuk
sanatç›s›, Sertab Erener oldu.

“Geçmiﬂi örnek al›yor
gelece¤e umutla bak›yoruz”
“Geçmiﬂi örnek al›yor, gelece¤e umutla
bak›yoruz” ana temas›yla gerçekleﬂtirilen
TEGV 10’uncu Kuruluﬂ Y›l› Balosu’nda bir
konuﬂma yapan TEGV Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Prof. Dr. Süha Sevük, vakf›n, on
y›l boyunca gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklerle
ald›¤› baﬂar›l› sonuçlar›, ba¤›ﬂç›lar›n›n ve
gönüllülerinin içten deste¤ine borçlu oldu¤unu belirtti. Sevük, “Hedeflerimize ulaﬂabilmek için genç kuﬂak e¤itim gönüllülerimizin yapacaklar› çal›ﬂmalara ve sa¤layacaklar› katk›lara çok ihtiyac›m›z var. Bu

nedenle, geçmiﬂi örnek al›yoruz ama gelece¤e de umutla bak›yoruz. Genç kuﬂak
gönüllülerimizin ‘ﬁimdi s›ra bende’ diyerek bu hizmet yar›ﬂ›nda görev alacaklar›na
ve bizi hedeflerimize ulaﬂt›racaklar›na yürekten inanmaktay›z. Hedefimiz, önümüzdeki 10 y›lda iki milyon çocu¤a ulaﬂabilmek” diye konuﬂtu.
Prof. Dr. Süha Sevük konuﬂmas›nda ayr›ca, vakf›n bugünlere gelmesini sa¤layan
önceki yönetimlere ﬂükran borçlu olduklar›n› ifade ederek, TEGV 10’uncu Kuruluﬂ
Y›l› Balosu’na ev sahipli¤i yapan ‹stanbul
Conrad Oteli’ne, Balo Komitesi Baﬂkan› ve
TEGV Mütevelliler Kurulu Üyesi Ender
Mermerci’ye, geceye renk katan ‹zzet
Öz’e, Enbe Orkestras›’na, Halit K›vanç’a
ve Sertab Erener’e teﬂekkür ederek birer
plaket verdi.

Suna ve ‹nan K›raç’tan
2 milyon dolar ba¤›ﬂ
Baloya, Türkiye’nin önde gelen iﬂ, medya,
spor ve sanat camias›ndan yaklaﬂ›k 600 kiﬂi kat›ld›. Gecede Suna ve ‹nan K›raç,
yapt›klar› 2 milyon dolarl›k ba¤›ﬂla E¤itim
Gönüllüleri’nin ‹stanbul F›nd›kzade E¤itim
Park›’n›n tüm masraflar›n› üstlenerek,
10’uncu Y›l Kampanyas›’n› baﬂlatt›. Davetiyeleri bin dolardan sat›lan gecede, E¤itim
Gönüllüleri’nin ilkö¤retim ça¤› çocuklar›na verdi¤i e¤itim deste¤i için 820 bin
YTL’ye yak›n bir kaynak sa¤land›. Balo’da,
‹zzet Öz taraf›ndan haz›rlanan bir VTR ile
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra baﬂlat›lan
e¤itim seferberli¤i ve Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n on y›l› vurguland›. Balo
salonu, 1920’leri an›msatacak ﬂekilde “artdeco” tarz›nda düzenlendi.

OTOMOT‹V
FIAT yöneticileri FerMas
Showroom’unu gezdi
Ford Otosan’a iki
ödül birden

‹talyan iﬂadamlar›n›n Türkiye gezisi kapsam›nda Ankara ve ‹stanbul’da temaslarda bulunan Fiat yöneticileri, üç günlük seyahatlerini ‹stanbul Kuruçeﬂme’deki FerMas Showroom’una yapt›klar› ziyaretle tamamlad›. ‹talyan
Sanayiciler Konfederasyonu Baﬂkan› da olan
Fiat Baﬂkan› Luca Cordero di Montezemolo’nun da kat›ld›¤› ziyarette, Fiat CEO’su Ser-

gio Marchionne, Fiat Baﬂkan Yard›mc›s›
John Elkann’›n yan› s›ra Tofaﬂ CEO’su Alfredo Altavilla da haz›r bulundu. FerMas
Showroomunun bulundu¤u sahil boyunca
yerleﬂtirilmiﬂ 24 ayr› Fiat modeli tek tek inceleyen Fiat’›n en üst düzey yöneticileri, burada
Koç Holding’in otomotiv bölümünden
sorumlu yöneticileri ile de bir araya geldi.

Ankara’da, Baﬂbakanl›k D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan baﬂlat›lan 8’inci
D›ﬂ Ticaret Haftas› kapsam›nda 2004
y›l›n›n baﬂar›l› ihracatç›lar›na ödülleri
verildi. Ford Otosan, iki kategoride birden ödüle sahip oldu. Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma
aras›nda ikinci s›rada yer alarak ''‹hracat Baﬂar› Ödülü''ne sahip olan Ford
Otosan, taﬂ›t araçlar› ve yan sanayi
sektöründe en fazla ihracat firmalar
aras›nda yine ikinci s›rada yer alarak
''Sektörel ‹hracat Baﬂar› Ödülü''ne sahip oldu. Ford Otosan ad›na ödülleri
MP&L Genel Müdür Yard›mc›s› Cengiz Kabatepe, Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Devlet Bakan› Kürﬂat Tüzmen’in elinden ald›.

Filo yöneticilerinin ticari
araç tercihi Ford
Ö¤renciler Ford
Transit’le taﬂ›n›yor
Ford Otosan ve Soydem aras›nda yap›lan iﬂbirli¤i çerçevesinde, Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu
ve Lisesi’nin ö¤renci servislerinde kullan›lmak
üzere 150 adet Ford Transit araç, düzenlenen
bir törenle teslim edildi. Ford Otosan Sat›ﬂ Pazarlama ve Genel Müdür Yard›mc›s› Aykut
Özüner, yapt›¤› konuﬂmada, “Ö¤renci, personel taﬂ›mac›l›¤›nda kaliteli hizmetleriyle tan›nan Soydem firmas›n›n, Ford Otosan’›n güvenlik ve konfor özellikleriyle ön plana ç›kan ve
özellikle okul taﬂ›t› olarak planlanan Ford
Transit araçlar›m›z› filosuna katmas›ndan dolay› mutluyuz. Ford Transit araçlar›n›n güvenli¤i
düﬂünüldü¤ünde, ö¤renci taﬂ›mac›l›¤› için en
uygun araçlardan biri oldu¤u tart›ﬂ›lmaz” dedi.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’nda üretilen Transit ve Transit Connect araçlar,
Ford Otosan’›n ihracat yapt›¤› pazarlar
aras›nda önemli görülen ‹ngiltere’de, filo iﬂletmecileri taraf›ndan “Y›l›n Ticari
Arac›” seçildi. Ford Transit ve Ford Transit Connect, ‹ngiltere Otomobil Filosu ‹ﬂletmecileri Derne¤i (ACFO) taraf›ndan
düzenlenen “2005 Y›l› Filo Otomobili ve
Ticari Araçlar› Ödülleri”nde kendi s›n›flar›nda birinci oldu. Ford Transit Con-

nect, üçüncü kez
bu ödüle lay›k
görülüyor. Bu baﬂar›y› de¤erlendiren Ford Otosan Sat›ﬂ
ve Pazarlama Genel Müdür Yard›mc›s›
Aykut Özüner, “Tüm Avrupa’ya araç
ihraç ediyoruz. Ancak özellikle ‹ngiltere
bizim için çok kritik bir pazar. Burada
çok büyük filo müﬂterilerimiz mevcut.
Memnuniyetlerinin devam etti¤ini görmek bizim için çok önemli” dedi.

Türk Traktör’den örnek iﬂçi
15-17 Kas›m tarihlerinde Ankara’da yap›lan “IV. Uluslararas› ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Bölgesel Konferans›” etkinlikleri çerçevesinde, Türk Traktör çal›ﬂan› Eyüp Güler, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
taraf›ndan “Örnek ‹ﬂçi” seçildi. Eyüp Güler
ödülünü Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu’nun elinden ald›.
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Oltaﬂ’tan özel kampanya

Alo Iveco

Continental, Uniroyal, Barum ve Sportiva marka lastik al›mlar›nda Oltaﬂ,
Koç Toplulu¤u bayilerine ve yetkili servislerine özel f›rsatlar sunuyor.
Oltaﬂ, Aral›k ay› boyunca Koçbank kredi kart›
ile yüzde 15 indirim ve sekiz ay taksit imkan›
sa¤l›yor. Otomobil, hafif ticari araç, van, minibüs, 4X4, kamyonet, otobüs, kamyon, traktör,
tar›m makinalar›, endüstriyel (fork-lift), çok
amaçl› (mpt) araçlar, iﬂ makinalar›, motorsiklet,
bisiklet vb. gibi her türlü araca lastik üreten Continental, dünyan›n dört
büyük lastik üreticisinden biri konumunda.

Ticari araç pazar›n›n önde gelen kuruluﬂu Iveco’nun (0 212) 337 47 47
numaral› ça¤r› merkezi hizmete
girdi. Alo Iveco ça¤r› merkezinde
görevli uzmanlar, acil yol yard›mlar›n›n yan› s›ra bilgi taleplerini karﬂ›layacak, ﬂikâyet ve önerileri dinleyecek.
Alo Iveco, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Türkiye genelinde hizmet verecek olan Alo Iveco hatt›na gelen talepler, Iveco’nun uzman müﬂteri temsilcileri taraf›ndan canl› olarak yan›tlanacak.

Türkiye Iveco’nun
üretim üssü oluyor

Ticari Araçlar
Fuar›’nda
Iveco rüzgâr›
Üretti¤i araç ve motorlarla Avrupa’da faaliyet gösterdi¤i segmentlerde pazar lideri veya ikincisi olan
Iveco, yeni modellerini ‹stanbul
Ticari Araçlar Fuar›’nda Türkiye’ye
tan›tt›.
Avrupa’n›n en çok satan kamyonu
Eurocargo, belediye tipi Citelis
CNG otobüsü ve lüks yolcu otobüsü Domino HDH 55, ziyaretçilerden yo¤un ilgi gördü. Otoyol taraf›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›nda Avrupa’da pazar lideri olan

Eurocargo’nun 2006 y›l›ndan itibaren Adapazar› fabrikas›nda üretilip
ihraç edilece¤i müjdesi verildi.

MotoGP Türkiye’den geçti
Formula 1 organizasyonunun
ard›ndan, en büyük motor sporlar› organizasyonu olan MotoGP’nin bir aya¤› da ‹stanbul
Park’ta düzenlendi. Beldeyama’n›n orta¤› Yamaha Tak›m›’n›n 2004 ve 2005’te Dünya
ﬁampiyonu olan yar›ﬂç›s› Valentino Rossi de bu dev organizasyonda yar›ﬂt›.
Türkiye organizatörlü¤ünü Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun üstlendi¤i yar›ﬂ›, Telefonica Movistar Tak›m›’ndan Marco Melandri kazand›. Yamaha
Tak›m›’ndan, üç yar›ﬂ önce
2005 Dünya ﬁampiyonlu¤u’nu

ilan etmiﬂ olan Valentino Rossi
ikinci olurken, Repsol Tak›m›’ndan Nicky Hayden ise
üçüncü oldu.
MotoGP yar›ﬂlar›n›n organizatörü olan Dorna firmas›n›n yar›ﬂ
organizasyonu s›ras›nda kulland›¤› 20 adet Yamaha BW’S100
model scooter’lar ve Yamaha
Tak›m›’n›n pist içinde kullanmak için ihtiyac› olan beﬂ adet
BW’S100, Beldeyama taraf›ndan
verildi. Ayr›ca Türkiye MotoGP
yar›ﬂ›n›n Direktör Yard›mc›l›¤›’n› (Clerk of the Course) Beldeyama Pazarlama Uzman› Osman Lav yapt›.

Iveco, Türkiye’deki yat›r›mlar›na h›z veriyor.
Türkiye’de, yerli orta¤› Koç Toplulu¤u ile
Otoyol çat›s› alt›nda faaliyet gösteren ‹talyan
devi, iki ﬂirketin Otoyol’daki hisselerinin eﬂitlenmesiyle birlikte Türkiye’de büyüme stratejisini hayata geçirecek.
Iveco, yeni yat›r›mlar›yla birlikte, Avrupa’n›n
en büyük ticari araç pazarlar›ndan biri olarak
gördü¤ü Türkiye pazar›nda en yeni modellerinin üretimine ve ihracat›na haz›rlan›yor. Eurocargo ve Daily gibi, Iveco’nun Avrupa’daki
lider modellerinin Otoyol’un Adapazar› tesislerindeki üretimine 2006 y›l›nda baﬂlanmas›
ve yeni ürünler için 50 milyon dolarl›k yat›r›m
yap›lmas› planlan›yor.

Otokar’›n halk otobüsleri
Kocaeli Körfez’de
Sultan’›n halk otobüsü versiyonu Sultan City, Sivas ve Erzurum’dan sonra Kocaeli’de. Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi SS10 No’lu Yar›mca Kooperatifi’ne 43 adet Sultan
City teslim eden Otokar, bu yeni modeli k›sa süre içinde
Türkiye’nin tüm bölgelerinde yayg›nlaﬂt›rmay› hedefliyor.

Yamaha Baﬂkan›’ndan
Koç Holding ve
Beldeyama’ya ziyaret
Yamaha Motor Co. Dünya Baﬂkan› Takashi Kajikawa 14 Kas›m’da Koç Holding ve Beldeyama’y› ziyaret etti.
Yamaha Avrupa Baﬂkan Yard›mc›lar› Takashi Mabuchi, Yoshihiko Takashi ve Türkiye Sorumlusu Kazuhiro Kuwata ile beraber Beldeyama’n›n ‹stinye’deki tesislerini ziyaret etti. Ard›ndan
Türkiye motosiklet pazar› ve ekonomisi ile ilgili bir prezantasyon izleyen Kajikawa, Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
Di¤er Otomotiv ﬁirketleri Grubu Baﬂkan› Selçuk Gezdur ve
Otokar Genel Müdürü Kudret Önen’in de bulundu¤u ö¤le yeme¤ine kat›ld›. Kajikawa, Avrupada en çok Yamaha motosiklet
sat›lan beﬂinci ülke konumuna gelen Türkiye’nin motosiklet pazar›n›n, tahminlerinden daha h›zl› geliﬂti¤ini belirtti.

Müﬂteriye özel treylerler
ve finansman koﬂullar›
Treyler pazar›n›n parlayan y›ld›z› Otokar Fruehauf’un
AB standartlar›ndaki müﬂteriye özel treyler modelleri,
tüketicinin belirleyece¤i ödeme koﬂullar›yla ve 36 aya
varan vade imkânlar›yla tüm Otokar bayilerinde. 2006
y›l›n›n taﬂ›mac›l›k sektörü aç›s›ndan zorlu geçece¤i tahminlerinin yap›ld›¤›n› belirten Otokar Treyler Pazarlama
ve Sat›ﬂ Yöneticisi Murat Tokatl›, bu s›k›nt›l› dönemi
atlatmak için uluslararas› nakliye firmalar›n›n yat›r›m
yapmas› gerekti¤ini fakat finansal riskler nedeniyle yat›r›mlar›n› ertelediklerini belirtti.

Döktaﬂ’a ödül ya¤muru
Ekonomist dergisi ve
D›ﬂbank’›n iﬂbirli¤i ile
bu y›l ikincisi düzenlenen “Anadolu’nun En
Büyük 250 ﬁirketi”
araﬂt›rmas›nda Döktaﬂ,
“Anadolu’nun En Büyük 12’nci ﬁirketi”,
“Anadolu’nun En Çok
‹hracat Yapan 5’inci
ﬁirketi” ve “Anadolu’nun En
Çok ‹stihdam Yaratan 13’üncü
ﬁirketi” seçildi. 9 Kas›m’da

Hürriyet Medya Towers’ta düzenlenen
ödül törenine; Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik
Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu’nun yan› s›ra,
D›ﬂbank CEO’su Tayfun Bayaz›t, Ekonomist Dergisi Yay›n Direktörü M. Rauf Ateﬂ
ve üst düzey yetkililer kat›ld›.
Döktaﬂ ad›na ödülleri, Genel
Müdür Yaylal› Günay ald›.

Otokoç Ankara’da
keyifli buluﬂma
22 Kas›m’da Otokoç Ankara’da yap›lan kokteylde Yap› Kredi
Bankas› ile Koçbank ﬂube ve bölge yöneticileriyle Otokoç ve
Birmot ﬂubeleri bir araya geldi. Yaklaﬂ›k 60 kat›l›mc› ile gerçekleﬂen buluﬂmada, Otokoç Ankara ﬁube Yöneticisi Yusuf
Soydaﬂ faaliyetler hakk›nda bilgi verdi ve yarat›labilecek sinerji konusunda dilek ve beklentilerini aktard›.

ENERJ‹
Opet Otodrag finali
Opet Otodrag ﬁampiyonas›’n›n 2005 sezonu, ‹zmit Körfez
Pisti’nde koﬂulan 7’nci ayakla noktaland›.
6 Kas›m’da start alan
bu ayakla birlikte,
sezonun ﬂampiyonlar› da belli oldu. Otodrag yar›ﬂ›n›n en güçlü motorlar›na sahip
otomobillerin yer ald›¤› Süper Drag kategorisi S›n›f 10’da sezon boyunca birbirleriyle yar›ﬂan Opet pilotlar›; Pontiac GTO
NOS ile yar›ﬂan Ekrem Ekmenci (Opet Yönetim Kurulu Üyesi) ve Chevrolet Camaro ile yar›ﬂan Levent Kesen, tüm sezonun en çok ilgi gören isimleri oldu. Yar›ﬂ›n tek bayan yar›ﬂmac› S›d›ka Baﬂkara, sezonun son yar›ﬂ›nda, 7’nci s›n›fta ﬂampiyonluk kupas›n› kald›rd›. Bu sezon baﬂ›nda toplam 10 s›n›fta
koﬂulan drag yar›ﬂ›nda s›n›f 2 d›ﬂ›ndaki tüm kategorilerde pilot kat›l›m› gerçekleﬂti.

‹zmirli ﬂoför esnaf›n
tercihi “Otobilim”
ﬁubat 2005’te sektörde bir yenili¤e imza atarak, bireysel tüketiciye özel otomasyon sistemi Otobilim’i hizmete geçiren
Opet, farkl› müﬂteri segmentlerine, farkl› uygulamalarla avantajl› müﬂteri gruplar› yaratmaya baﬂlad›. Opet, akaryak›t istasyonlar›ndan ticari araçlar› ile hizmet alan ﬂoförlere, özel ﬂartlarda akaryak›t hizmeti sa¤layarak sektöründe bir ilki daha yaﬂat›yor.
Bu sistem ile Opet, ‹zmir Otobüsçüler ve Umumi Servis Araçlar› ‹ﬂletmecileri Odas›’na kay›tl› 5 bine yak›n üye Kas›m
2005’ten itibaren Opet’in ayr›cal›kl› müﬂteri program› Otobilim
sistemine üye olarak özel ﬂartlardan yararlanmaya baﬂlad›.
Otobilim ile tüketiciler, araç anahtarlar›na tak›lan özel bir
anahtarl›k (chip) arac›l›¤›yla yak›t alabiliyor. Ayn› anahtarl›k
sayesinde, Otobilim üyelerinin akaryak›t al›mlar› banka kredi
kartlar›na borç yaz›l›yor.

10’uncu y›l›n›
doldurana ödül

Bayanlar Ralli ﬁampiyonu
belli oldu

Gebze’de bulunan Aygaz Gaz Aletleri Üretim Tesisleri’nde gerçekleﬂtirilen ödül töreninde, Koç Toplulu¤u’nda
10’uncu y›l›n› dolduran 40 tesis çal›ﬂan›na plaket ve ödül
verildi. Törene Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer M. Koç, Koç Holding Enerji grubu Baﬂkan› Erol
Memio¤lu, Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi ve
Aygaz üst yönetimi kat›ld›. Çal›ﬂanlara plaketlerini, Ömer
M. Koç, Erol Memio¤lu, Mehmet Ali Neyzi ve Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› Cemal Kirkit’ten ald›.

Wynn’s Oto Bak›m Ürünleri markas› sponsorlu¤unda
ve Tok Motosport ekibinde
yar›ﬂan Nisa Bozkurt-Melis Çeker ekibi 2005 Türkiye Bayanlar Ralli ﬂampiyonu oldu. Bozkurt-Çeker
ekibi, Aral›k ay›nda düzenlenecek ödül töreninde kupalar›n› alacak. Opet’in yetkili distribütörü oldu¤u ve 1997 y›l›ndan beri Belçika’dan ithal etti¤i Wynn’s
Oto Bak›m Ürünleri, Nisa Bozkurt-Melis Çeker ekibine destek vererek 2005 Türkiye Bayanlar Ralli ﬁampiyonas›’nda sponsor olmuﬂtu. Türkiye Otomobil ve Motor Sporlar› Federasyonu (TOMSFED)
taraf›ndan düzenlenen ﬂampiyona bu sezon; Ege, Pirelli, Yeﬂil Bursa, Hitit ve Kocaeli ayaklar› olmak üzere toplam beﬂ yar›ﬂ olarak
düzenlendi. Ayr›ca Avrupa Ralli ﬁampiyonas›’n›n bir aya¤› ile Dünya Ralli ﬁampiyonas›’n›n bir aya¤› da Türkiye’de yap›ld› ve puanlamaya dahil edildi. Yar›ﬂmaya kat›lan otomobillerin s›n›flar›na ve
gruplar›na göre kategorize edildi¤i organizasyonda, bu y›l beﬂ bayan pilot ve co-pilot birincilik için mücadele etti.

Aygaz’dan Diyabetikler
Derne¤i’ne destek
Çocuk ve Adolesan Diyabetikler
Derne¤i’nin diyabetik çocuklar ve
ailelerini y›l boyunca bir araya
getirebilmek, diyabet e¤itimi vermek, kültürel etkinlikler gerçekleﬂtirmek ve hasta aileleri aras›nda iletiﬂimi güçlendirmek
amac› ile sat›n ald›¤› merkez ofisi, Aygaz’›n da deste¤iyle
aç›ld›. Çocuk diyabetiyle ilgili e¤itici ve sosyal etkinliklerin de düzenlenece¤i merkezin aç›l›ﬂ›na, dernek üyesi çocuklar ve aileleri ile dernek yöneticisi veya diyabetle u¤raﬂan uzman doktorlar ve Aygaz yöneticileri kat›ld›.

BOS G›da Teknolojileri
Fuar›’na kat›ld›
Birleﬂik Oksijen Sanayi (BOS), 9-13 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul Tüyap-Beylikdüzü Fuar Alan›’nda düzenlenen ve g›da
teknolojilerinin sergilendi¤i fuarda, stand› ve ürün çeﬂitleri ile
sektöründe teknoloji lideri oldu¤unu gösterdi. Fuarda ziyaretçilere g›da ve paketlenmiﬂ g›da üretimlerinde kullan›lan, s›v›
azot ve MAP gazlar› hakk›nda detayl› bilgiler verildi.

‹zocam 6. Üniversiteleraras› Yal›t›m
Yar›ﬂmas› baﬂvurular› baﬂlad›
Yal›t›m sektörünün lider kuruluﬂu ‹zocam’›n,
mimarl›k ve mühendislik e¤itimi alan üniversite ö¤rencilerine yal›t›m sektörünü yak›ndan
tan›tmak ve bu sektörde uzmanlaﬂmalar›n›
sa¤lamak amac›yla bu y›l alt›nc›s›n› düzenledi¤i “Yal›t›m Yar›ﬂmas›” için baﬂvurular baﬂlad›. Bu y›lki proje konusunun “Sanayi Yap›lar›nda Yal›t›m” olarak belirlendi¤i yar›ﬂmaya
son baﬂvuru tarihi, 9 Aral›k 2005. ‹ki aﬂamal›
olarak gerçekleﬂtirilecek yar›ﬂman›n birinci

aﬂamas›nda; yar›ﬂma jürisi taraf›ndan seçilecek bir mimari proje, yar›ﬂmaya kat›lacaklar›n› bildiren üniversite ekiplerine gönderilecek
ve ö¤rencilerden bu projeyi ilgili yal›t›m ve
tesisat standartlar›na göre yapmalar› istenecek. Yar›ﬂman›n ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek
olan ikinci aﬂamas›nda ise gönderilen projelerin de¤erlendirilmesi sonucunda ilk alt›da yer
alan üniversite ekipleri, sözlü final etab›nda
yar›ﬂacak.

DAYANIKLI TÜKET‹M
Arçelik, yenilikçi üniversite ö¤rencilerini ödüllendirdi
Arçelik’in teknoloji ve tasar›m
alan›nda yarat›c›l›¤› özendirmek amac›yla, üniversite ö¤rencilerine yönelik düzenledi-

¤i “Yeni Bir Fikrim Var” proje
yar›ﬂmas› tamamland›.
Dereceye girenlere ödül verilen törende konuﬂan Arçelik
Genel Müdürü Aka Gündüz
Özdemir, ﬂirket olarak yarat›c› fikirlerin teﬂvik edilmesi ve
projelerin hayata geçirilmesine
büyük de¤er verdiklerini belirterek, “Yeni Bir Fikrim Var yar›ﬂmas›n›, gençlerin yarat›c›l›klar›na verdi¤imiz de¤erin bir
göstergesi olarak gelenekselleﬂtirerek, üniversite ö¤rencilerinin yarat›c›l›klar›n› ve yeni-

likçi vizyonlar›n› de¤erlendirebilecekleri bir platform haline
getirmek istiyoruz” dedi. 9 Kas›m’da Arçelik’in Çay›rova
Kampüsü’nde gerçekleﬂtirilen
yar›ﬂmada, Yenilikçi Teknoloji
kategorisinde Ortado¤u Teknik Üniversitesi ö¤rencisi Ayﬂe Yenilmez, Ak›ll› Çay Makinesi projesi ile Endüstriyel Tasar›m kategorisinde ise Ortado¤u Teknik Üniversitesi ö¤rencisi Cihangir Ünlütürk,
Modüler Buzdolab› adl› tasar›m› ile birinci oldu.

Arçelik, Romanya’da Chest
Freezer üretimine baﬂlad›
Arçelik, 2002 y›l›nda sat›n ald›¤› Romanya’daki
Arctic fabrikas›nda, Chest Freezer üretimine
baﬂlad›. Y›ll›k üretim kapasitesi 400 bin adet
olarak planlanan ürünün hatt› için 5 milyon euro’luk yat›r›m gerçekleﬂtirilirken, fabrikan›n toplam üretim kapasitesi 1.5 milyon adede ç›kar›ld›. Hatt›n aç›l›ﬂ› nedeniyle Romanya’n›n baﬂkenti Bükreﬂ’e ba¤l› Gaesti’de düzenlenen törene,
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nﬂaat Grubu Baﬂkan› Dr. Bülent Bulgurlu ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir kat›ld›. Dr.

Bülent Bulgurlu yapt›¤› konuﬂmada, “Arçelik,
belirledi¤i strateji do¤rultusunda, Romanya’daki
yat›r›mlar›n› art›rarak lider konumunu daha da
güçlendirmiﬂtir. Dünyada 100 milyar dolarl›k
hacme ulaﬂan beyaz eﬂya pazar›n›n önemli bir
oyuncusu olan ﬂirketimiz, daima dünya ile rekabet edebilece¤i büyük hedefleri benimsemiﬂtir”
dedi. Gündüz Özdemir ise a¤›rl›kl› olarak Do¤u
Avrupa pazar›n› hedefleyerek gerçekleﬂtirdikleri Arctic yat›r›m›n›n, bugün istenen noktaya geldi¤ini belirtti.

Arçelik’in 9
ayl›k cirosu
3.8 milyar YTL
Arçelik, 2005’te de kârl› büyümesini devam ettiriyor.
Arçelik’in üçüncü çeyrek
sonu itibariyle cirosu, geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 5,.3 artarak 3.8
milyar YTL’ye ulaﬂt›. Y›l›n
ilk dokuz ay›nda Arçelik’in
net kâr› ise 241 milyon YTL
olarak gerçekleﬂti. Cirosunun yüzde 39’unu yurtd›ﬂ›
sat›ﬂlar› ile gerçekleﬂtiren
ve 2005’in en kârl› çeyre¤ini geçiren Arçelik’in üçüncü çeyrek sonunda net kâr›
241 milyon YTL olarak gerçekleﬂti. Avrupa’n›n en büyük beﬂ beyaz eﬂya üreticisinden biri olan Arçelik,
yurtiçi beyaz eﬂya pazar›nda da yüzde 50’nin üzerinde bir paya sahip ve 2005
y›l›nda 3 milyar euro konsolide ciro hedefliyor.

TÜKET‹M ve TUR‹ZM
Mercan y›lbaﬂ› sofralar›nda
Tariﬂ-Tat uzmanl›¤› ile üretilen Mercan Türk Rak›s›, rengi, kokusu ve tad›yla y›lbaﬂ› sofralar›ndaki yerini almaya haz›rlan›yor. Adab›yla rak› içmenin keyfini yaﬂatan Mercan Türk
Rak›s›, yeni y›l› karﬂ›larken dost sohbetlerine eﬂlik edecek. Özenle seçilen üzümlerden ve tamamen do¤al
anason tohumlar›ndan üretilen Mercan Türk
Rak›s›, her ﬂiﬂede ayn› standard› sunan tad›yla

y›lbaﬂ›nda da rak›severlerin tercihi
olacak. Rak›severlerin farkl› damak
tatlar› ve içim zevkleri oldu¤undan
yola ç›karak üretim yapan Tariﬂ-Tat,
de¤iﬂik beklentilere cevap verecek
rak› üretimleri yapacak. K›sa süre önce geleneksel rak› tutkunlar› ile buluﬂan sert içimli Mercan Türk Rak›s›’n›,
önümüzdeki günlerde piyasaya sunulacak olan
kolay içimli Fas›l Türk Rak›s› izleyecek.

Divan Y›lbaﬂ› Yard›m A¤açlar›
hediyelerinizi bekliyor
Divan, yard›ma muhtaç çocuklar için 2003 y›l›nda baﬂlatt›¤› geleneksel “Y›lbaﬂ› Yard›m
A¤açlar›” kampanyas›n› bu y›l Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortaklaﬂa
gerçekleﬂtiriyor.
28 Kas›m-25 Aral›k tarihleri aras›nda Divan
Pub’lar, Bebek Brasserie ve Marina Brasserie’de
kurulacak y›lbaﬂ› a¤açlar› ile Divan severleri
kimsesiz çocuklar›n yüzünde mutlu bir gülümseyiﬂ yaratmaya ça¤›r›yor. Divan, bu proje kapsam›nda, y›lbaﬂ› a¤açlar› alt›nda toplanan hediyeleri, yeni y›l arma¤an› olarak ‹stanbul’daki
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
yuvalar›na da¤›tacak. Bu kampanyaya kat›larak

kimsesiz çocuklar›n da
yeni y›l hediyeleriyle
2006’ya daha umut dolu
girmelerine katk›da bulunmak isteyenler aﬂa¤›da belirtilen adreslere hediyelerini b›rakabilirler:
“Ataﬂehir Divan Pub: 0216 456 51 10; Elmada¤ Divan Pub: 0212 231 41 00; Kuruçeﬂme
Divan Pub: 0212 257 71 50; Maslak Divan
Pub: 0212 290 22 62; Balmumcu Divan Pub:
0212 216 01 49; Erenköy Divan Pub: 0216 386
52 36; Bebek Brasserie: 0212 257 72 70; Kalam›ﬂ Marine Brasserie: 0216 414 57 03; ‹zmir
Balçova Divan Pub: 0232 278 40 01”

sektörel

Divan Bodrum
Palmira’ya
iki ödül birden
Skalite 2005 Ödülleri’nde
“En ‹yi Butik Otel” ödülü
alan Divan Bodrum Palmira; 14 Kas›m’da Londra The
Carlton Tower’da düzenlenen, Avrupa ve Akdeniz
bölgesinin en prestijli otellerinin yar›ﬂt›¤› 2006 Conde
Nast Johansens Ödülleri organizasyonu
taraf›ndan
“2006 Avrupa’n›n En Büyüleyici Oteli” seçildi.
Ödül törenine, Divan Genel
Müdürü Kamil Berk ve Divan Bodrum Palmira Otel
Müdürü Kamil Erenyat›r
kat›ld›.
Tören sonras›nda Divan
Genel Müdürü Kamil Berk,
amaçlar›n›n Türk turizmine
katma de¤er sa¤lamak oldu¤unu söyleyerek, Divan
Grubu’nun,
uluslararas›
platformdaki yerini sa¤lamlaﬂt›rd›¤›n› belirtti.

F‹NANS
Koç Allianz Konya’da
Sigortac›l›¤›n bütün alanlar›nda uzun y›llard›r baﬂar›yla faaliyet gösteren
Koç Allianz, Türkiye’nin dört bir köﬂesindeki müﬂterilerine ulaﬂmak ve
en iyi hizmeti vermek için çal›ﬂmalar›na h›zla devam ediyor. Koç Allianz; ‹zmir, Bursa, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, Gaziantep, Kocaeli
ve ‹stanbul’da Altunizade, Erenköy, Beﬂiktaﬂ, Gayrettepe, Bak›rköy ilçelerinde bulunan direkt sat›ﬂ ofislerine bir yenisini ekleyerek “14. Direkt
Sat›ﬂ Ofisi”ni Konya’da açt›. Koç
Allianz Murahhas Aza ve Genel
Müdürü M. Kemal Olgaç, Genel
Müdür Yard›mc›s› Semih Yavuz
ve Sat›ﬂ Koordinatörü ﬁansal
Bayrakgil’in de aç›l›ﬂ›na kat›ld›¤›
ofis, yetkin müﬂteri temsilcileriyle
Konyal›lara hizmet verecek.

“Zamana direnenler”
ödüllerini ald›
Bu y›l 12. düzenlenen ve konusu “Zamana Direnen Tarih” olarak belirlenen
Koç Allianz Foto¤raf Yar›ﬂmas›’n›n ödül
töreni, Koç Allianz Genel Müdürlük Binas›’ndaki oditoryumda yap›ld›. Gecede, piyanist Ayﬂe Tütüncü de perküsyon grubu ile bir konser verdi.
Yar›ﬂman›n siyah-beyaz daldaki birincili¤ine Suzan Ç›nar, ikincili¤e Adnan Sokol, üçüncülü¤e de Sad›k Demiröz lay›k görüldü. Renkli foto¤raf dal›nda ise birincili¤i Soner Çapo¤lu, ikincili¤i Ömer Ya¤l›dere, üçüncülü¤ü de Salih Güler ald›.

RAHM‹ M. KOÇ MÜZES‹

KoçCRM Forumu
Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›ld›
Üçüncü KoçCRM Forumu, Koç Holding
CEO’su Bülend Özayd›nl›, baﬂkanlar,
projeye dahil ﬂirketlerin genel müdürleri, üst düzey yöneticiler ve proje ekibinin kat›l›m›yla Rahmi M. Koç Müzesi’nde
yap›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Koç Bilgi
Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, KoçCRM
projesi dahilinde firmalar›n ortak çal›ﬂmalar›n›n, sinerjiyle hareket etmelerinin
ve sonuçlar›n ortaya ç›kmaya baﬂlamas›n›n memnuniyet verici oldu¤unu söyledi. Bu ortam›n oluﬂmas›nda, konular›nda uzman yöneticilerden oluﬂan CRM

Kurulu’nun rolünü vurgulayarak, kurulun, ortaklaﬂa karar alma ve sinerjiyi yakalama aç›s›ndan önemini belirtti. Ali Y.
Koç, projede ilerinin daha net görülmeye baﬂlanmas›n›n, odaklan›lacak noktalar›n belirlenebilmesinin ve uzun vadeli
projeksiyonlar›n yap›labilmesinin olumlu bir geliﬂme oldu¤unu vurgulad›.
Ali Y. Koç’un ard›ndan Tan› Pazarlama
Genel Müdürü Tu¤rul Fad›ll›o¤lu yapt›¤› sunumda, firmalar›n CRM faaliyetlerindeki geliﬂmeler, CRM Kurulu, gerçekleﬂen zincirleme ve çapraz kampanya-

Çengelhan önemli
konuklar a¤›rlad›
23-24 Kas›m’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleﬂtiren ‹talya Cumhurbaﬂkan› Carlo Azeglio Ciampi’nin eﬂi Franca Ciampi, Ankara’da Çengelhan
Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezdi. Franca Ciampi, müze yetkililerinden Çengelhan’›n tarihi ve sergilenen
objeler kanusunda bilgi ald›. Çengelhan Rahmi M.
Koç Müzesi’nin geçen ay bir di¤er önemli konu¤u
da 6’nc› Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren oldu.

lar, KoçCRM Ödülü ve yeni projelere
yönelik bilgiler verdi. Y›l içinde gerçekleﬂtirilen zincirleme ve çapraz kampanyalarla iki milyondan fazla müﬂteriye kiﬂiye özel teklif sunuldu¤u belirtildi.
Firmalar›n KoçCRM proje temsilcilerinin
sunumlar› ile devam edilen forumda,
gerçekleﬂtirilen çapraz kampanyalar da
paylaﬂ›ld›. Uygulamalar›n finansal dönüﬂlerinin de anlat›ld›¤› sunumlarda,
Tofaﬂ ve Migros’un ortak kampanyas›nda gelen müﬂteri teﬂekkür mektubu, güzel bir örnek olarak paylaﬂ›ld›.

