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oç Toplulu¤u’nun üretim, ihracat hacmi,
yaratt›¤› istihdam ile ekonomideki yeri
yaln›zca Türkiye ile s›n›rl› de¤il. Finans
dünyas›n›n sayg›n dergileri aras›nda yer alan
Fortune’›n Temmuz’da aç›klad›¤› geleneksel
“Küresel 500” listesine Türkiye’den tek giren
ﬂirket Koç Holding oldu. Geçen say›da ayr›nt›l› iﬂledi¤imiz bu önemli gösterge “Bizden Haberler”in bu say›s›nda da çok özel bir röportajda kendisini gösteriyor. Ford Company’de
uzun y›llar çal›ﬂt›ktan sonra 1 May›s’da Ford
Otosan Genel Müdür Baﬂyard›mc›s› olan Michael Flewitt, Koç Toplulu¤u ile ortakl›¤›n Ford
Company’ye neler kazand›rd›¤›n› anlat›yor.
1928’de Vehbi Koç’un Ford bayili¤ini almas›yla
baﬂlayan ortakl›k ﬂu anda Ford için çok önemli bir noktaya t›rmanm›ﬂ durumda. Flewitt, Ford
Otosan’›n, Ford Company’nin dünyadaki en
önemli üretim merkezi oldu¤unu vurguluyor.

K

‹stihdamda Koç vurgusu
Devlet Bakan› Beﬂir Atalay, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olan iﬂsizli¤i ve yoksullu¤u Bizden Haberler’e de¤erlendirdi. Atalay,
yoksullu¤a karﬂ› iﬂ yarat›lmas›n›n önemini vurgularken, Koç Toplulu¤u’nun 60 bin çal›ﬂan›
ile en çok istihdam sa¤layan özel sektör grubu
oldu¤unu belirtti.

Turizmde Formula 1 rüzgâr›
Elbette 19-21 A¤ustos aras›nda düzenlenen
Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, dünyada gözlerin ‹stanbul’a çevrilmesine neden oldu. Efsane araçlar Ferrari ve Maserati’nin, Türkiye distribütörü FerMas da showroom’unu 18 A¤ustos’ta Kuruçeﬂme’de açt›. Formula-1 Türkiye
Grand Prix’ye, Tofaﬂ, Koç Allianz, Iveco, BOS
ve Divan ﬂirketlerimiz de imzalar›n› att›lar.
Grand Prix’de BMW Williams’a destek veren
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Koç Allianz’›n Murahhas Aza’s› Kemal Olgaç,
dergimizin konuyla ilgili sorular›n› yan›tlad›.
Divan ise 100 bin kiﬂilik bu dev organizasyonun catering hizmetini vererek bir ilke imza att›. Bu baﬂar›n›n ard›ndaki gerçekleri de Divan
Genel Müdürü Kamil Berk anlatt›.

Mercan Rak› piyasaya ç›k›yor
A¤ustos’da Koç Toplulu¤u aç›s›ndan bir baﬂka
heyecan daha yaﬂand›. Alkollü içki pazar›na bu
ay baﬂ›nda piyasaya ç›kacak olan Mercan Rak›
ile giren Tariﬂ-Tat ortakl›¤› da yo¤un bir çal›ﬂma içindeydi. Kas›m ay›nda da Fas›l Rak›’y› piyasaya ç›karacak olan tecrübeli ortakl›k, yeni
ürün çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.

Anne ve babalar mutlaka okuyun
Bu say›m›zda ekonominin biraz d›ﬂ›nda, ancak
okunmas› gereken iki önemli röportaj daha
var. Çocuk edebiyat›n›n önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, büyüme ça¤›ndaki yeni neslin nas›l kitap okumaktan uzaklaﬂt›¤›n›n alt›n›
çiziyor. Yalvaç Ural’›n anlatt›klar›n› anne ve babalar›n mutlaka okumas›n› öneriyoruz. Ve
Türk sinemas›n›n en önemli isimlerinden biri,
bir enerji simgesi ﬁener ﬁen röportaj›…

bizden

Küresel Vizyon
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• Devlet Bakan›
Beﬂir Atalay, sosyal
yard›m kavram›n›n do¤rudan
yard›mla de¤il, istihdam
yarat›larak amac›na
ulaﬂabilece¤ini vurgulad›.
Atalay, bu anlamda hem 60
bin çal›ﬂan›yla en büyük
istihdam› yaratan, hem de
bayi a¤›yla yeni iﬂ
olanaklar›na kap› açan Koç
Toplulu¤u’nun, Türk
ekonomisindeki önemli
yerini anlatt›.
• 1 May›s’ta Ford Otosan
Genel Müdür Baﬂyard›mc›s›
olarak Türkiye’ye gelen Michael
Flewitt, Koç ile ortak olduklar›
Ford Otosan’la, Türkiye’nin
Ford’un en önemli üretim
merkezi oldu¤unu söyledi.

Koç Toplulu¤u yine
gündemi belirledi…
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Devlet Bakan› Beﬂir Atalay sosyal yard›mlar› ve istihdam› karﬂ›laﬂt›rd›:

“Koç Toplulu¤u
ülke ekonomisinin merkezinde”
Sosyal yard›mda en büyük baﬂar›n›n muhtaç kiﬂileri “iﬂ sahibi” yapmak
oldu¤unu vurgulayan Devlet Bakan› Atalay, “Koç Grubu 60 bin çal›ﬂan›yla
Türkiye’de en büyük istihdam› sa¤layan özel sektör grubudur” dedi
ürkiye, 2.5 milyonu aﬂan iﬂsiz say›s› ve artan yoksulluk oran›yla mücadele etmeye çal›ﬂ›yor. Türkiye
nüfusunun yüzde 10 düzeyinde bir
kesiminin, yani 7 milyon kiﬂinin yoksulluk s›n›r› alt›nda yaﬂad›¤› düﬂünülürse,
ekonomi politikalar›nda da öncelik yoksullu¤un ve iﬂsizli¤in azalt›lmas› projelerine yöneliyor. “Sosyal Yard›mlaﬂma Fonu”ndan sorumlu olan Devlet Bakan›
Beﬂir Atalay, iﬂsizlik ve yoksullukla mücadelede en önde gelen isimlerden biri.
Hem muhtaç kiﬂilere yard›mdan, hem
okuyamayan çocuklar›n e¤itimini sa¤lamaktan, hem de iﬂ yaratacak projeleri,
programlar› haz›rlamaktan sorumlu olan
Devlet Bakan› Beﬂir Atalay ile sosyal yard›m kavram›n› konuﬂtuk. Sosyal yard›m
do¤rudan yap›lan gelir ödemesi mi olmal›, yoksa iﬂ yaratarak yoksullu¤un
uzun vadede önlenmesi mi hedeflenmeli? Avrupa Birli¤i’nde de art›k sosyal yard›m›n istihdam karﬂ›l›¤›nda yap›ld›¤›n›
vurgulayan Devlet Bakan› Say›n Beﬂir
Atalay, sorular›m›z› çok net yan›tlad› ve
özel sektör kuruluﬂlar›na da sitemde bulundu: “Büyük gruplar Sosyal Yard›mlaﬂma Fonu’na ba¤›ﬂta bulunmuyor; ancak
bu fon sayesinde yard›mlar do¤ru yerlere ulaﬂacakt›r.”

küresel vizyon

T

Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› Teﬂvik Fonu ne zaman kuruldu? 2005 y›l› tahmini geliri
nedir? ‹lk alt› ayl›k geliri ne seviyede oldu?
Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay›
Teﬂvik Fonu, 1986’da kuruldu. 2005 y›l›nda fonun gelirlerinin 1 milyon YTL’yi
aﬂmas› hedeflenmektedir. ‹lk alt› ayl›k
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dönemde gerçekleﬂen gelir toplam› 675
bin 519 YTL’dir. Bir büyük Toplulu¤un
dergisi ile söyleﬂi oldu¤u için, fonun
geliri ile ilgili olarak önemli bir görüﬂümüzü de paylaﬂmak isterim. Fon’un
kaynaklar› içinde, kanunda “ba¤›ﬂ ve
yard›mlar”dan söz edilmektedir. Ancak
bu kaynaktan fon geliri çok s›n›rl›d›r.
Bilindi¤i gibi; birçok ﬂirket, topluluk,
hay›rsever vatandaﬂ sosyal amaçl› harcamalar yapmaktad›r. ﬁirketler bu
amaçla y›ll›k bütçelerine pay koymaktad›r. Ancak, harcamalar›n bir k›sm› ya
çok mevzii kalmakta veya hedefine tam
ulaﬂmamaktad›r. Çünkü, bu özel çal›ﬂ›lmas› gereken bir aland›r. Bu özel katk›lar, sosyal yard›m amaçl› harcamalar
fon kaynaklar›na eklense çok daha verimli sonuçlar al›nabilir. Küçük yard›m
veya ba¤›ﬂ bütçeleri bile daha fazla hedefine ulaﬂabilir.

Bu gelirler nas›l kullan›l›yor?
Bu gelirler, ülkemizde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaﬂlar›m›z›n temel ihtiyaçlar›n› (yakacak, g›da, giyim, e¤itim,
sa¤l›k gibi) karﬂ›lamakta, özürlü vatandaﬂlar›m›z›n yard›mc› araç ve gereçleri
(sakat arabas›, protez, ortez vb.) ile e¤itim ve rehabilitasyon giderlerine katk›
sa¤lamakta, k›rsal ve kentsel alanlarda
yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z›n gelirlerini art›rmak ve sürekli bir iﬂe sahip olmalar›na
yönelik projelere destek vermek amac›yla kullan›lmaktad›r.
Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu bölgelerindeki sosyal yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma vak›flar›na yüzde 50 oran›nda daha
fazla pay aktar›lmaktad›r.
Üzerinde önemle durdu¤umuz bir nokta; sosyal yard›mlar› daha hedefli k›lmak,
geçici yard›mlardan ziyade, kal›c›, istih-

dama ve üretime kat›c› fonksiyonunu art›rmakt›r. ‹htiyaç sahibi fakat iﬂ yapabilir
olan vatandaﬂlar›m›z›n bir iﬂ yapmas›n›
teﬂvik etmek, buna katk› sa¤lamakt›r. Bu
yönde geliﬂtirilen ve uygulanan projeler,
sosyal yard›m formatlar› var.
D‹E’nin son verilerine göre Türkiye’de 136 bin
kiﬂi günlük 1 dolardan az gelirle yaﬂ›yor. Rakamlar endiﬂe verici boyutta. Bu tablo “sosyal
yard›m” anlay›ﬂ› ile iyileﬂtirilebilir mi?
Hassas bir konuya de¤indiniz. Y›llar›n
biriktirdi¤i gelir da¤›l›m› bozuklu¤u, iﬂsizlik, yoksullaﬂma olgusunu sadece sosyal yard›m politikas› ile çözmek mümkün de¤ildir. Yoksulluk bu genel kalk›nma ile önlenecektir.
Sosyal yard›mlar, mevcut durumda geçimini sa¤layamayan vatandaﬂlar›m›z›
çaresiz ve yaln›z b›rakmayan, durumlar›n› iyileﬂtiren, iﬂ sahibi yapmaya teﬂvik
eden bir mekanizmad›r ve devletin görevidir.

Çözüm aray›ﬂlar› hangi temel noktalarda yo¤unlaﬂ›yor?
‹ﬂsizli¤in azalt›lmas›, istihdam›n art›r›lmas› özel sektörün geliﬂtirilmesi, desteklenmesi, teﬂvik edilmesi ile sa¤lanacakt›r.
Yat›r›m›n, ticaretin, ihracat›n canlanmas›
ile bu alan geniﬂleyecektir. Hükümetimizin uygulad›¤› yat›r›m teﬂvikleri bu yönde etkili olmuﬂtur. Esnafa sa¤lanan krediler, tar›m destekleri de bu yönde
önemli uygulamalard›r.
Sosyal yard›mlaﬂma konusunda AB ülkelerindeki durumu özetleyebilir misiniz?
Avrupa Birli¤i ülkelerinde yap›lan
sosyal yard›mlar karﬂ›l›¤›nda devlet

mu olma unvan›na sahip olmaktad›r.
Günümüzde ülkemizin en önemli sorun
lar›ndan olan istihdama yapt›¤› katk› takdire ﬂayand›r. Ayr›ca Koç Toplulu¤u’nun
ülke ekonomisi aç›s›ndan önemli olmas›n›n bir di¤er nedeni de gerçekleﬂtirdi¤i
ihracatt›r. Tek baﬂ›na ülke ihracat›n›n
yüzde 16’s›n› gerçekleﬂtiren Koç Toplulu¤u, ekonomimize bu yönde de büyük
destek sa¤lamaktad›r.
Genelde ülkemizdeki bayi sistemi, özelde Koç
Toplulu¤u bayileri ile ilgili bugüne kadar edindi¤iniz gözlemleri de¤erlendirebilir misiniz?
Bayilik sistemi sosyal aç›dan da önemli
bir iﬂlev görmektedir. Elinde k›s›tl› sermaye olanaklar› olan giriﬂimcilerin gü-

“

Avrupa Birli¤i’nde
sosyal yard›m
istihdam karﬂ›l›¤›nda
sa¤lan›yor. Yani
temel hedef istihdam
yarat›lmas›. Bu
nedenle öncelikle
özel sektörün yeni
iﬂ sahas›
yaratabilmesi için
teﬂvik edilmesi
sa¤lanmal›

küresel vizyon

D‹E’nin Haziran ay›nda aç›klad›¤› verilere göre
Türkiye’de ﬂu anda 2 milyon 594 bin iﬂsiz var.
‹ﬂsizlik öncelikli konular›n›z aras›nda m›?
ﬁu anda iﬂsizlik konusu ülkemizin en
önemli sorunudur; hükümetimiz de
böyle görmekte ve iﬂsizli¤i azaltmak
için büyük çaba harcamaktad›r. Y›llar›n biriktirdi¤i iﬂsizli¤in k›sa sürede
çözümlenmesinin mümkün olmad›¤›
da bilinmektedir. Ülkemizde her y›l
yaklaﬂ›k 650 bin kiﬂi iﬂgücüne kat›lmaktad›r; yani, iﬂ arar duruma gelmektedir. Bu oranda istihdam alan›
üretilemezse her y›l iﬂsiz kesime eklenmeler olmaktad›r.

vatandaﬂtan istihdama aktif olarak kat›lmas›n›, kendini e¤itim ve mesleki
yönden geliﬂtirmesini talep etmektedir. Burada amaç, yoksul kesimlerin
her ﬂeyi devletten beklemesinin önüne geçmek, gerekli istihdam ve e¤itim
imkânlar›n› oluﬂturarak vatandaﬂlar›n
kendi ayaklar› üzerinde durmas›n›
sa¤lamakt›r. Bunun yan›nda, çal›ﬂamayacak durumda olan yaﬂl›lar, özürlüler ve bak›ma muhtaç çocu¤u olan
kad›nlar gibi yoksul vatandaﬂlara karﬂ›l›ks›z sosyal yard›mlar devam etmektedir. AB ülkelerinde sosyal yard›mlar vatandaﬂlara bir sorumluluk
yüklemekte, kendi ayaklar› üzerlerinde durmas›n› hedeflemektedir.

”

Hükümetinizin bir üyesi gözüyle, Koç Toplulu¤u’nun d›ﬂar›dan bir de¤erlendirmesini almay›
arzu ederiz. Sizce Koç Toplulu¤u Türk ekonomisinin neresinde duruyor?
K›saca cevap vermek gerekirse Koç Toplulu¤u’nun ülke ekonomisinin merkezinde durdu¤unu söyleyebilirim. Asl›nda,
Türkiye’nin sanayileﬂme serüveni ile Koç
Toplulu¤u’nunki paralel gitmektedir.
Üretim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin en çok üretim yapan 10 firmas›ndan beﬂi Koç Toplulu¤u’na aittir. Bu üretimi gerçekleﬂtirebilmek için Koç Toplulu¤u 60 bini aﬂk›n insan› istihdam etmektedir ki, bu rakamla ülkemizin en çok istihdam gerçekleﬂtiren özel sektör kuru-

venli bir biçimde ticaret yapabilmelerini
kolaylaﬂt›rd›¤› için, hem kaynak israf›n›
azaltmakta, hem de daha çok say›da insan›n müteﬂebbis olmas›na olanak tan›maktad›r. Tabii ana firman›n yapt›¤› istihdam›n yan› s›ra bayilik sisteminin yaratt›¤› istihdam olanaklar› da alt› çizilmesi gereken bir di¤er husustur.
Tüm bu nedenlerle Türkiye’de bayilik
sisteminin geliﬂmesine ve kurumsallaﬂmas›na önemli katk›larda bulunmuﬂ Koç
Toplulu¤u’nun ve bayilerinin hizmetlerini takdirle karﬂ›lad›¤›m› belirtmek istiyorum. Bence Koç Toplulu¤u’nun sahip oldu¤u en önemli varl›klardan biri ülkenin
dört bir yan›na yay›lm›ﬂ bayi a¤›d›r.
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Ford en büyük ç›k›ﬂ›

Koç’la yakal›yor...
küresel vizyon

Ford Otosan Genel Müdür Baﬂyard›mc›s› Michael
Flewitt, Ford Company ile Koç ortakl›¤›ndaki
Ford Otosan’›n baﬂar›s›n› iki cümle ile özetledi:
Türkiye’de bu kadar baﬂar›l› olmam›z›n nedeni
Koç Toplulu¤u. Ford dünya çap›nda bir
ﬂirket ama dünyan›n baﬂka yerlerine göre
Türkiye’deki ortakl›kla büyük bir baﬂar› kazand›k
9 yaﬂ›nda stajiyer olarak girdi¤i Ford
Company’de otomobil imalat›nda
baﬂlad›¤› çal›ﬂma yaﬂam›n›, ﬂirketin
sa¤lad›¤› olanaklarla tekniker, mühendis, ard›ndan da uluslararas› alanda
önemli bir yönetici olarak sürdüren Michael Flewitt, Ford Otosan Genel Müdür
Baﬂyard›mc›s› olarak geldi¤i Türkiye’yi ve
bu noktaya gelen kariyerinin öyküsünü
anlatt›. Ancak Flewitt, röportaj›n›n en baﬂ›nda, neden Türkiye’nin Ford Company
için önemli oldu¤unu da vurgulad›. Çünkü Türkiye, Koç Toplulu¤u ile kurulan
Ford Otosan’la, ﬂirketin dünyadaki di¤er
ülkelerine göre en büyük baﬂar›y› sa¤lad›¤› ülke oldu. Flewitt, kariyeri, otomobil
tutkusu ve Ford Company için Türkiye’nin önemi konusunda sorular›m›z› yan›tlad›.

1

Sorular›m›za önce Ford Otosan’›n mevcut durumu ve gelece¤ine yönelik k›sa bir de¤erlendirme alarak baﬂlayabilir miyiz?
Ford Otosan çok köklü bir ﬂirket. Ford
Motor Company ve Koç Holding’in iliﬂkisi 1928 y›l›nda rahmetli Vehbi Koç Bey’in
Ford’un distribütörlü¤ünü almas›yla baﬂlad›. ‹ﬂler devaml› büyüdü ve ›srarl› çal›ﬂmalar ve kazan›lan baﬂar›lar hisselerin
eﬂitlenmesine kadar geldi. Otosan olarak
46 y›ll›k faaliyet tarihimiz boyunca pek
çok dönüm noktas› yaﬂanm›ﬂt›. Ancak
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bunlar›n en önemlisi 1997 y›l›nda ﬂirket
ortaklar› Ford ve Koç Holding’in hisselerini eﬂitlemelerinin ard›ndan gelen ihracata dönük yeni ürün ve üretim yat›r›mlar›
karar›d›r. Bu karar ﬂirketimizin; Transit,
Transit Connect ve Cargo ticari araçlar› ile
Kocaeli Fabrikas› ve ‹nönü Fabrikas›’yla
bugünkü lider konumuna gelmesini sa¤layan en önemli at›l›m oldu.
Ford Otosan olarak bir arac›n s›f›rdan
üretime tüm tasar›m aﬂamalar›n› yapabilir
konumday›z. ﬁu anda üretmekte oldu¤umuz Transit ve Transit Connect’in geliﬂtirilmesi için Avrupa ile ortak mühendislik
çal›ﬂmalar› yap›yoruz. Ford Cargo ve motoru Ecotorq ise yüzde yüz Türk mühendislerinin eseri.
Türkiye potansiyeli oldukça yüksek olan
bir pazar. Ford Otosan ise üstün mühendislik yeteneklerine, dev bir sat›ﬂ ve pazarlama gücüne sahip ﬂirket haline geldi.
ﬁu anda piyasa pay› aç›s›ndan de¤erlendirdi¤inizde Avrupa’daki en iyi piyasa ve
geliﬂmeyi sürdürüyoruz.
Biz de kendi iﬂimizi geliﬂtirece¤iz. K›sa ve
orta dönemdeki amac›m›z ﬂu anda teslim
ald›¤›m›z ticari araç üretimini artt›rmak,
bu süre içinde yeni iﬂ olanaklar›n› da tabii ki bak›yor olaca¤›z. Detay bilgi veremesem de size neden yeni yat›r›mlar yap›laca¤›n› söyleyebilirim. Ford taraf›ndan
bakt›¤›n›zda, Avrupa’n›n doymuﬂ ve fazla

geliﬂmeyen pazarlar› yan›nda, Türkiye
pazar›n›n, genç nüfusun ve stabil bir ekonomi ile artan araç sat›ﬂlar›n›n vaat etti¤i
boyut çok önemli. Tabii bir de orta¤›m›z›n Koç olmas› da çok önemli. Dünyan›n
pek çok yerine k›yasla Türkiye’de daha
baﬂar›l› olduk, bunun en önemli nedeni
Koç’la olan s›cak ve güvene dayal› bir
iliﬂki kurmuﬂ olmam›z ve Koç ailesinin
Türkiye’deki etkinli¤i.

Michael
Flewitt
“Dürüstlük...
Üst düzey yönetici
iseniz ve ﬂirkette bir
problem varsa,
üstünü kapatmaman›z
gerekir. ﬁirketin içinde,
her konuda tam bir
ﬂeffafl›k ve dürüstlük
olmal›.”

küresel vizyon

Ford Motor Company Kaynak Departman› stajyeri olarak iﬂ hayat›na baﬂlad›¤›n›zda kaç yaﬂ›ndayd›n›z? Üniversiteyi bitirmiﬂ miydiniz? O y›llar› anlat›r m›s›n›z?
‹ﬂe baﬂlad›¤›mda 19 veya 20 yaﬂ›ndayd›m. ‹lk iﬂim Ford Escort’lar› imal etti¤imiz Harewood fabrikas›nda idi. Ford Escort’lar üretiyorduk… On sekiz ay bu iﬂi
yapt›ktan sonra ﬂirketin en kritik bölümlerinde fiilen çal›ﬂt›m, fiziksel olarak araba imalat›nda bulundum, bu çok önemli.
Bunu asla unutmayaca¤›m. Yönetici olsam da olmasam da fabrika hayat›na ve
otomobil imal eden insanlara bak›ﬂ aç›m›
etkileyecek. Bu benim için çok e¤itici oldu. Orada Ford’da bir mühendis olarak
e¤itim görme f›rsat› yaratt›m. Bu e¤itimi
tamamlad›m ve Harewood’a ﬂef mühendis olarak döndüm, burada iﬂler benim
için iyi gitti. Kariyerime bir araba imalat
eleman›, bizim verdi¤imiz isimle üretim
operatörü olarak baﬂlad›m. ﬁu anda bulundu¤um noktadan çok memnunum.
Ford’un çok büyük bir ﬂirket oldu¤unu
biliyorum ve gelecekte bana sa¤layaca¤›
imkânlar için de heyecanlan›yorum.
Genç bir stajyer olarak Ford’un kap›s›ndan girdi¤inizde hayaliniz/hedefiniz neydi?
Aç›k söylemek gerekirse Ford’a girerken
ne gibi hayallerim oldu¤unu hat›rlam›yorum. Arabalar› her zaman tutkuyla sevmiﬂimdir. Benim hobim yeni arabalar de¤il,
eski arabalard›. Arabalarla ilgilenmeye ne
zaman baﬂlad›¤›m› hat›rlam›yorum, ama
ilk arabam› ald›¤›mda 17 yaﬂ›ndayd›m.
Onar›lmas› gereken, çok çok eski, üstü
aç›labilen bir Triumph’d›. Çok ucuz bir
araba de¤ildi. Hep otomotiv sanayiinde
bir ﬂirkete, bana kariyer imkânlar› sunacak bir ﬂirkete girmek istemiﬂimdir. Küçük bir ﬂirket olmamal›yd› bu. Bana kariyer yapabilecek e¤itimi verecek bir ﬂirket
olmal›yd›. ‹stedi¤im ﬂey, ömür boyu ayr›lmayaca¤›m bir ﬂirkete girmekti.
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küresel vizyon

Michael Flewitt Kimdir?
Her yöneticinin “baﬂar›ya ulaﬂt›ran kural›” vard›r. Sizin kural›n›z ne?
Dürüstlük. Dürüstlükten kastetti¤im do¤ru veya yanl›ﬂ kavram› de¤il. Bunu bazen
ﬂeffafl›k diye adland›r›yoruz. ‹nsanlar›n
ﬂirkette neler olup bitti¤ini bilmesi gerçekten önemli. Çal›ﬂanlar bir resim gibi
hissettikleri bir ﬂeyin içinde yer alm›yorlar. Resmin gerisinde çal›ﬂanlar kendi iﬂlerini yap›yorlar. Çal›ﬂanlar›n gerçe¤i görebilmeleri son derece önemli. Üst düzey
yönetici iseniz ve ﬂirkette bir problem varsa, üstünü kapatmaman›z gerekir. ‹nsanlar benim duymak istediklerimi düﬂünerek konuﬂmamal›, her ﬂeyi güzel görünecek ﬂekilde haz›rlamamal› ve problemleri
kendileri çözmeye çal›ﬂmamal›. ﬁirketin
içinde, her konuda tam bir ﬂeffafl›k ve dürüstlük olmal›. Ford Otosan’da 8-9 bin kiﬂi çal›ﬂ›yor. Bu 9 bin kiﬂinin hepsi ﬂirkete
katk›da bulunmak için ne yapmalar› gerekti¤ini bilse ve çal›ﬂmaya istekli olarak
gelse, ola¤anüstü baﬂar›l› bir ﬂirket oluruz.
Yöneticinin görevi, çal›ﬂanlar›n görevlerinin ne oldu¤unu bilmelerini ve bunu istekli olarak yapmalar›n› sa¤lamakt›r. Yönetici olarak görevlerinizin yar›s›ndan ço¤u insanlar› çal›ﬂma hayat›nda motive etmek, cesaret vermek ve yönlendirmektir.
‹ﬂlerden bunal›p “Yeter art›k, gidip domates yetiﬂtirip bal›k tutmak istiyorum” noktas›na geldi¤iniz olur mu? Böyle anlardan nas›l kurtulursunuz?
Çok yo¤un çal›ﬂ›yorum. Beni gerçekten
dinlendiren ﬂeylerden biri ‹ngiltere’deki
evim. Burada oldu¤um, Türkiye’de bulundu¤um sürece, hep oray› düﬂünüyorum. ‹ngiltere’de sabahlar› erken kalkar›m, köpeklerimi alarak çiftlik içinde yü-
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1962’de ‹ngiltere’de do¤an Michael Flewitt, 1987’de H.N.C. Üretim ve Makine
Mühendisli¤i Bölümünü tamamlad›. 1992’de Salford Üniversitesi Yönetim
Çal›ﬂmalar› ve 1996’da yine ayn› üniversitede Proje Yönetimi konusunda yüksek
lisans yapan Flewitt, okudu¤u bu dönemde çal›ﬂma hayat›na 1983’de Ford
Motor Company Kaynak Departman› stajyeri olarak baﬂlad› ve ayn› bölümde
departman müdürlü¤üne kadar yükseldi. 1995’de geçti¤i Rolls-Royce Motor
Cars’da, Üretim Direktörü, 1998’de de Autonova’da Yönetim Direktörü olarak
kariyerine devam eden Flewitt, 2000’de TWR Group Limited’de Üretim ve
Operasyon Grup Direktörü oldu. A¤ustos 2003’de Ford Avrupa’da Üretim Kalite
Direktörü olarak görevine baﬂlad›. Flewitt, 1 May›s 2005’den bu yana Ford
Otosan’da Genel Müdür Baﬂyard›mc›s› olarak çal›ﬂ›yor.
rüyüﬂ yapar›m, eve gelirim. Biri beni
cep telefonumdan aramad›¤› sürece, rahatça dinlenebilir ve hayat›n tad›n› ç›karabilirim. Evimin oldu¤u köyde sadece
80 kiﬂi yaﬂ›yor, ‹stanbul ise 16 milyon kiﬂinin yaﬂad›¤› büyük bir metropol. Bana
göre tam bir rahatlamay› sa¤layan ﬂey
de iki hayat›n birbirinden bu derece
farkl› olmas› zaten...
Bugün kariyerinin henüz baﬂ›nda olanlara neler
önerirsiniz?
‹nsanlar›n ihtiyac› olan ﬂey aç›k fikirli ve esnek olmak. Yapmaktan hoﬂland›¤›n›z ﬂeylerle ﬂirketinizin sizden bekledi¤i ﬂeyler aras›nda bir denge bulman›z gereklidir. Bu iﬂte en belirgin olan ﬂeylerden biri de¤iﬂim
h›z›d›r. ﬁimdi yeniden üretim operatörlü¤ü
iﬂine geri dönsem, bu iﬂin 20 y›l önce yapt›¤›m iﬂten tamamen farkl› oldu¤unu görece¤im. Bir ﬂirkete girerken, ne olmak istedi¤inizi ve ne yapaca¤›n›z› kesinlikle bildi¤inizi ve bunlar›n de¤iﬂmeyece¤ini sanarak
girmeyin. Çünkü mutlaka de¤iﬂecektir. Ne
yapmak istedi¤iniz, hayalleriniz, hoﬂland›¤›n›z ﬂeyler ve iﬂin gerekleri aras›nda bir denge bulmak zorunda kalacaks›n›z. Çünkü
yapmaktan hoﬂland›¤›n›z ﬂeylerle iﬂin gerekleri birbirine uymuyorsa, çözüm bulmak

çok zor olur. Birçok insan›n iﬂinde mutsuz
olmas›n›n sebebi budur. Bu dengeyi
kurmak çok önemli.
Türkiye’ye daha önce gelmiﬂ miydiniz? Bu ülkede yaﬂamay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹nsanlar›n konukseverli¤i müthiﬂ. Aç›k
söylemek gerekirse, Avrupa’daki birçok
yerden çok daha fazla. Birçok kiﬂi bana
Türkiye’de yerleﬂmenin zor olaca¤›n›,
çünkü ‹ngiltere’den çok farkl› bir ülke
oldu¤unu söylemiﬂti; cevab›m “hay›r”.
Buraya yerleﬂmek çok kolay, çünkü herkes size bir ﬂekilde yard›mc› oluyor. Buradaki insanlar çok samimi, konuksever
ve yard›mc›. Bir önceki aﬂamada insanlar›n nas›l çok çal›ﬂt›klar›n› görüyor ve
takdir ediyorsunuz. ‹nsanlar›n motivasyonu çok yüksek. Baz› baﬂka Avrupa ülkelerinde insanlar hayatta doygunlu¤a
ulaﬂm›ﬂlar ve çok fazla çal›ﬂm›yorlar.
Burada insanlar›n kendilerini geliﬂtirmek, hayat tarzlar›n› geliﬂtirmek, iﬂlerini
ve ülkelerini geliﬂtirmek için inan›lmaz
derecede çok çal›ﬂt›klar›n› gördüm, bundan gerçekten ders al›nmas› gerekir. Burada herkes gün boyu uzun saatler çal›ﬂ›yor. Bu gerçekten çok etkileyici.
I Kadriye Çal›ﬂkan

Ferrari ve Maserati’nin Türkiye

adresi Kuruçeﬂme

18 A¤ustos’ta ünlü Formula 1 pilotu Schumacher’in de kat›l›m›yla, efsanevi
markalar Ferrari ve Maserati’nin Türkiye temsilcili¤ini üstlenen Koç
Toplulu¤u’na ait FerMas Oto’nun showroom aç›l›ﬂ› Kuruçeﬂme’de yap›ld›...
errari ve Maserati Türkiye Distribütörlü¤ü görevini üstlenen FerMas
Oto Ticaret A.ﬁ. ﬂirket merkezini ve
showroomunu Kuruçeﬂme’de açt›.
Kuruçeﬂme sahilde yaklaﬂ›k 800 m2 kapal›
ve 200 metrekare aç›k alan üzerine kurulu
olan bu merkezde, dünyan›n en itibarl›
markalar› Ferrari ve Maserati ilgililerin be¤enisine sunulacak. Showroom’un yan›s›ra motorsporlar›, Ferrari Club bölümü, özel hobi alan› ve cafe gibi sosyal alanlar›n
da yer ald›¤› tesis, Istanbul’un en dikkat çekici köﬂelerinden biri olmaya ﬂimdiden aday.
Temmuz’da resmen Ferrari ve Maserati Türkiye Temsilcili¤ini
üstlenen FerMas Oto Ticaret A.ﬁ., k›sa sürede hizmete haz›rlad›¤› yeni merkezini, ‹talya ve Türkiye’den gelen üst düzey yöneticilerin kat›l›m›yla düzenledi¤i görkemli bas›n toplant›s›yla
hizmete açt›. Ferrari Genel Direktörü ve Ferrari Formula1 Tak›m Kaptan› Jean Todt, Maserati Yönetim Kurulu Üyesi ve Tofaﬂ CEO’su Alfredo Altavilla ve FerMas Genel Müdürü Orhan
Ülgür’ün ev sahipli¤ini yapt›¤› bas›n toplant›s›na Formula 1 pilotu, Schumacher de kat›ld›.
Beﬂ y›l arka arkaya ﬂampiyon olarak dünyan›n en çok taraftar› olan ve en sevilen yar›ﬂ tak›mlar›ndan biri s›fat›na sahip Ferra-

ay›n gündemi
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ri’nin tüm Formula 1 faaliyetlerinden sorumlu ismi Jean Todt, Türkiye pazar›n›n
Ferrari markas› için önemine dikkat çekerek ﬂöyle konuﬂtu: “Türkiye, her alanda
Avrupa’n›n önemli merkezlerinden biri olma yolunda ad›mlar at›yor. Bu sene Formula 1 yar›ﬂlar›na ilk kez ev sahipli¤i yapmas› da bunun en belirgin örneklerinden
biri. Tüm dünyada Formula 1 ile paralel yürüyen Ferrari sempatisinin Türkiye’de de oldukça büyük yank› buldu¤una inan›yorum. Ticari anlamda da bu yeni aç›lan tesisimiz ve güven
üzerine kurulan iliﬂkimiz sayesinde markam›za olan sempatinin
faydas›n› görece¤imize eminiz.”
Maserati Yönetim Kurulu Üyesi ve Tofaﬂ CEO’su Alfredo Altavilla da Maserati markas›n›n temsil etti¤i de¤erlerin üzerinde durarak “Kullan›lan otomobilde kendine özgü farkl›l›klar
arayan, herkes gibi olmamay› tercih eden kullan›c›lar›n dünyadaki en önemli adreslerinden biri Maserati. Bu markan›n
Türkiye’de çok say›da kullan›c› taraf›ndan tercih edilece¤inden hiç ﬂüphe duymuyoruz. Maserati’nin sportif ve elit imaj› Türk kullan›c›lar›n›n be¤enisi ile örtüﬂüyor” dedi.
Tasar›m› ‹talyan ve Türk mimarlar›n›n ortak çal›ﬂmas› ile yap›lan tesis, dünyan›n en iddial› showroomlar›’ndan biri olma
özelli¤ine de sahip.

‹stanbul’dan Formula 1 geçti...
Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 19-21 A¤ustos tarihlerinde ‹stanbul
Park’ta gerçekleﬂtirildi… Baﬂar›l› organizasyon, haz›rlanan pist, 203
ülkede canl› yay›nlar ve 200 bin izleyiciyle kazanan Türkiye oldu...

Ç

önünde girdi. 12. viraja girildi¤inde beklenmeyen bir ﬂey oldu ve
Schumacher, tur bindirdi¤i Webber’in darbesiyle spin att›. Daha
sonra pite giren Schumacher arac›ndan ç›karken, efsane için bu yar›ﬂ›n bitti¤ini piste kurulan dev ekranlar binlerce Ferrari taraftar›na
duyuruyordu. “Schumi” korkulu sekizinci viraja tak›lmam›ﬂ ama
Williams pilotu Marc Webber’e tak›lm›ﬂt›.
Finiﬂi toplam 1 saat 24.34 ile “Buz Adam” Kimi Raikkönen en ön s›rada tamamlad›. Raikkönen’i 18.609 saniye
farkla Fernando Alonso izlerken, Juan Pablo
Montoya da üçüncü s›rada yer ald›. Ferrari tak›m›ndan Rubens Barrichello ise yar›ﬂ› 10. s›rada tamamlad›.

ay›n gündemi

ok konuﬂuldu, çok yaz›ld›, çok tart›ﬂ›ld›. “Türkiye’ye gelir”
dendi, “burada yap›lmas› imkans›z” da. Ama bir gerçek var
ki, o da Türkiye Grad Prix’si büyük bir baﬂar›yla gerçekleﬂtirildi ve Türkiye’ye uluslararas› platformda büyük art›lar kazand›rd›.
Yar›ﬂ›n yap›ld›¤› 21 A¤ustos Pazar günü bütün nefesler tutuldu desek yeridir. Çünkü ‹stanbul Park Pisti’ni dolduran on binlerce Formula 1 tutkunu, ‹stanbul Grand Prix’sini izlemek üzere geldikleri ‹stanbul Park’ta tarihi bir
güne tan›kl›k edeceklerdi.
Üç günde yaklaﬂ›k 200 bin izleyicinin yar›ya yak›n› yurtd›ﬂ›ndan gelen yabanc› F1 tutkunlar›yd›. Bas›n tribününde, yabanc› medya
kuruluﬂlar›na mensup yüzlerce gazeteci yerini alm›ﬂt›. ‹stanbul tam
anlam›yla dünya gündeminin birinci s›ras›na oturmuﬂtu.
Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone, ‹stanbul Grand Prix’si ile
ilgili olarak ﬂu cümleleri sarf ederken gerçekten de yar›ﬂ›n ne kadar
büyük bir olay oldu¤unun alt›n› çiziyordu: “Olimpiyatlardan ve
Dünya Kupas›’ndan sonra en büyük aktivite olan Formul 1 projesi
Türkiye’nin imaj›n› yükseltip, Avrupa’daki prestijini ve ismini daha
yükseklere çekecektir.”
Gerçekten de tribünleri dolduran on binlerin yan› s›ra 203 ülke televizyonunda 2.2 milyar kiﬂi ekranlar› baﬂ›nda ‹stanbul’u izliyordu.
Formula 1’de beklenen an›n, 58 turluk unutulmaz an›n start› verildi¤inde Alonso ve Fisichella’n›n ilk s›rada start alan Raikkönen’i
geride b›rakmak için yapt›klar› muhteﬂem ataklar izlendi. Ancak
“Buz Adam” lakab›n› boﬂuna almad›¤›n› ispat etmek için mücadele
eden Raikkönen, bu ataklara muhteﬂem bir ﬂekilde karﬂ› koydu.
‹lk tur biterken gözler üçpilotun üzerindeydi. “Buz adam” özellikle
virajlardaki muhteﬂem pilotaj›yla yar›ﬂa damgas›n› vuruyordu. Ferrari’nin efsane pilotu “Schumacher” ise 19. s›rada baﬂlad›¤› yar›ﬂ›n
ilk turunda tam sekiz arac› geride b›rakarak 11. s›raya yükseliyordu.
Herkes “Schumi”den bir mucize bekliyordu. ‹lk turlardaki pilotaj› da
bu mucizenin gerçekleﬂebilece¤ini gösteriyordu. Ferrari’nin di¤er
pilotu Rubens Barrichello ise Schumacher’in hemen önünde yer
alarak yar›ﬂ› 10. s›rada sürdürüyordu. Bu s›ralama 14. tura kadar sürdü. Bu tura Schumacher, tur bindirdi¤i Marc Webber’in hemen

Geride kalanlar
Üç günlük muhteﬂem ﬂölen, 58 turluk yar›ﬂla geride kal›rken, ‹stanbul Grand Prix’sinin tek galibi kuﬂku yok ki Türkiye’ydi. Kelimenin
tam anlam›yla muhteﬂem bir organizasyona imza at›lm›ﬂt›. Lale motifinden esinlenilerek yarat›lan kupa Raikkönen’in ellerinde yükselirken, gerek tak›mlar gerekse izleyiciler Türkiye’nin mükemmel bir
organizasyona imza att›¤› fikrinde birleﬂiyorlard›. Organizasyonel
baﬂar›n›n yan› s›ra maddi olarak da büyük kazan›mlar elde edildi.
Toplam 14.5 milyon dolarl›k tribün geliri bugüne dek ülkemizde bir
spor karﬂ›laﬂmas›nda elde edilen en büyük has›lat olarak tarihe geçiyordu. Bu rakam k›sa bir süre önce yine ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen ﬁampiyonlar Ligi final maç› gelirinin iki kat›na eﬂitti. Di¤er yandan birkaç saat boyunca tüm dünya televizyonlar›nda yar›ﬂlar›n ve
‹stanbul’un gösterilmesinin de¤eri ise yaklaﬂ›k olarak 2.5 milyar dolar› buluyor. Kuﬂku yok ki üç gün süren bu muhteﬂem ﬂölen ile Türkiye spor tarihinin en büyük organizasyonuna imza at›ld›. Yurtd›ﬂ›ndan pek çok övgü gelirken, galiba en anlaml› yorumu ‹spanya’n›n en önemli spor gazetelerinden biri olan El Mundo Deportivo yapt›: “Türkiye di¤er ülkelerin F1 pistlerine dudak uçurtacak
cinsten bir organizasyon yapt›. ‘Türkiye az geliﬂmiﬂ’ diyenler, gelip
hem ülkeyi hem de mükemmel bir pist kazand›ran Türk halk›n› tan›d›lar. Türkiye’nin hiçbir Bat› ülkesinden fark› yok. Teﬂekkürler
Türk halk›na.”
I Burak Tezcan
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Koç Alianz Genel Müdürü Kemal Olgaç Formula 1’i ﬂöyle özetliyor:

“H›z, imaj, tutku ve

dev bir ekonomi”
Türkiye, Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinden tam not ald›. Koç Toplulu¤u ﬂirketleri
Koç Allianz, Tofaﬂ, BOS, ‹veco ve Divan’›n da parças› oldu¤u bu büyük organizasyon
için Koç Allianz Genel Müdürü Kemal Olgaç, Türkiye’de bu kadar çok Formula 1
tutkunu oldu¤una inanamad›¤›n› belirtiyor. Koç Allianz’›n verdi¤i 90 bilet için 35 bin
kiﬂi, ﬂirketin kurdu¤u www.kocallianzf1.com web sayfas›nda k›yas›ya yar›ﬂm›ﬂ...
ok konuﬂuldu, çok yaz›ld›, çok
tart›ﬂ›ld›. “Türkiye’ye gelir” dendi, “Burada yap›lmas› imkâns›z”
da. Ama bir gerçek var ki, o da,
Türkiye Grand Prix’sinin büyük bir baﬂar›yla gerçekleﬂtirildi¤i ve Türkiye’ye
uluslararas› platformda büyük art›lar
kazand›rd›¤›. Bu dev organizasyonun
ön s›ralar›nda Koç Toplulu¤u ﬂirketleri
Koç Allianz, ‹veco, Tofaﬂ, Divan ve
BOS yer ald›. Hatta Divan, 100 bin kiﬂilik bu organizasyonun tüm yiyecekiçecek hizmetini eksiksiz yürüttü.
Koç Allianz, Murahhas Azas› ve Genel
Müdürü M. Kemal Olgaç da, BMW Williams’a destek olduklar› Formula 1 Türkiye Grand Prix’si için “Dev bir ekonomik yar›ﬂ” de¤erlendirmesini yap›yor.
Olgaç, uluslararas› finans devi ortaklar›, Allianz’›n BMW’ye sponsor tek olmas› nedeniyle Türkiye Grand
Prix’sinde sponsor olarak bulunduklar›n› belirtiyor. ‹lk aﬂamada bu tutkuyu
ve imaj› yeterince anlayamad›¤› Formula 1 için, ﬂimdi görüﬂlerinin çok de¤iﬂti¤ini vurgulayan Olgaç, yar›ﬂ› ﬂu
cümleyle tan›ml›yor: “H›z, imaj, tutku
ve dev bir ekonomi.”
Koç Allianz, Türkiye Grand Prix’si çerçevesinde, önce internet sitesinde, Formula 1 ile ilgili güncel haberlerden tak›mlar›n ve pilotlar›n durumlar›na, özel
röportajlardan teknik detaylara kadar
birçok bilgiye yer veren www.kocallianzf1.com adresini kurdu. Bu adreste internet üzerinden düzenlenen, “Puan
Prix” adl› yar›ﬂmay› kazananlar kategori-
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lerine göre tiﬂörtler, ﬂapka, mouse pad,
f1 yar›ﬂ otomobili maketi ve biletle ödüllendirildi. Yan›tlar› en do¤ru ve çok bilen 90 ﬂansl› yar›ﬂmac› Formula 1 ‹stanbul Grand Prix’sini izleme f›rsat› elde etti. Koç Allianz, 19–21 A¤ustos tarihleri
aras›nda düzenlenen Grand Prix’de çok
önemli bir misafir de a¤›rlad›. BMW Williams Tak›m›’n›n sahibi ve tam bir For-

mula 1 efsanesi olan Sir Frank Williams onuruna Rahmi M. Koç Müzesi’nde Koç Allianz taraf›ndan verilen
kokteyl için Rahmi Koç Müzesi Erdo¤an Gönül Galerisi, Formula 1 pisti gibi dekore edildi.
Tüm bu görkemli organizasyonu Koç
Allianz Murrahhas Azas› ve Genel Müdürü Kemal Olgaç’la konuﬂtuk.

Sizce Formula – 1 Türkiye Grand Prix’i organizasyonu nas›ld›?
“Birçok insan saatlerce yolda kald›.
Trafik kilitlendi” filan diye tart›ﬂmalar
ç›kt›. Ancak bence 100 bin insan birkaç saat içinde bir lokasyona gitmesi
için bu s›k›ﬂ›kl›k her ülkede ve ﬂehirde
olur. Ben Formula 1 efsanesi olan Sir
Frank Williams’la da pisti konuﬂtum.
Kendisi de pist ve organizasyonun
muhteﬂem oldu¤unu söyledi. Williams
yaln›zca pisti ve organizasyonu de¤il
‹stanbul’u da çok övdü. ‹stanbul’a hayran kald›¤›ndan bahsetti. Williams bu
kadar görkemli bir ﬂehir beklemedi¤ini de vurgulad›. Galiba biz burada pisti ve yar›ﬂ›n organizasyonunu çok iyi
yapt›k ama Türkiye’nin tan›t›m›n› iyi
yapamad›k. Bundan sonraki yar›ﬂta
özel olarak Türkiye ve ‹stanbul tan›t›m
organizasyonu haz›rlanmal›. Bu büyük
bir tan›t›m projesi olmal›.
Gerçekten, yurtd›ﬂ›ndan binlerce insan geldi. Yurtd›ﬂ›ndan yar›ﬂ› izlemeye gelenler
aras›nda sizin de misafiriniz olan çok
önemli iﬂadamlar› vard›. NATO Zirvesi’nde
bile ‹stanbul dünyada bu kadar çok kiﬂinin
gözlerinin çevrildi¤i bir ﬂehir olmam›ﬂt›
herhalde?

BOS Shell-Ferrari ekibinin yan›ndayd›
Türkiye’de ilk kez düzenlenen
Formula 1 Grand Prix’sine
kat›lan Shell-Ferrari tak›m›n›n
analiz cihazlar›nda kulland›¤› S›v› Azot, BOS taraf›ndan karﬂ›land›. Türkiye’de kalitesinden emin
olduklar› bir firma arad›klar›n›
belirten tak›m yetkilileri, BOS’u
verdi¤i güven ve sahip oldu¤u
kalite belgeleri nedeni ile tercih
ettiklerini belirtti. 1950 y›l›nda ilk
olarak ‹ngiltere’de düzenlenen
Formula 1, baﬂlad›¤› dönemden günümüze kadar büyük ilgi
görmeyi baﬂard›. ‹ngiltere’de Silverstone Pisti’nde 13 May›s 1950’de start alan Formula 1’de ilk yar›ﬂ› Alfa Romeo ile yar›ﬂan Nino Farina ilk s›rada tamamlad›. Yar›ﬂlar›n tarihinde ilk birincili¤i elde eden Alfa Romeo pilotu Nino Farina ayn› zamanda Formula 1 tarihinin de ilk ﬂampiyonu oldu.
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‹sterseniz konuya önce Formula 1 tutkusuyla baﬂlayal›m. Siz de Formula 1 tutkunlar›ndan m›s›n›z? Türk halk› sizce bu yar›ﬂ› izliyor mu?
‹tiraf etmeliyim, ben Formula 1 konusunda
çok bilgi sahibi de¤ildim. Formula 1 Türkiye Grand Prix’si yap›lana kadar da Türkiye’de ilgilenen bu kadar büyük bir kitle oldu¤unu düﬂünmemiﬂtim. Ancak Koç Allianz internet sitesinde, 90 kiﬂiye f1 için bilet
ödülü verilecek bir yar›ﬂma düzenledik. Site 78 bin 34 kiﬂi taraf›ndan ziyaret edildi,
ana sayfa 27 milyon 415 bin 970 kere izlendi ve yaklaﬂ›k 35 bin kiﬂi bu biletler için yar›ﬂt›. Düﬂünebiliyor musunuz? Hatta hacker’lar bile web sitesinde yar›ﬂ› k›rmaya, bilet kazanmaya çal›ﬂt›lar. O zaman Türkiye’de bu büyüklükte bir Formula 1 tutkusu
oldu¤unu fark ettim. 100 bin kiﬂi her türlü
s›k›nt›ya katlan›p yar›ﬂ› izlemeye geldi.
Dünyan›n önde gelen iﬂadamlar› buradayd›. Yani Formula 1 yaln›zca yar›ﬂ de¤il, bir
tutku ve imaj ayr›ca. Zaten orta¤›m›z Allianz da “performans” imaj› nedeniyle Formula 1’de BMW’nin sponsoru...

Iveco filo müﬂterilerini Formula 1’e götürdü
Ferrari ekibinin resmi taﬂ›y›c›s› Iveco filo müﬂterilerini ‹stanbul Park’ta gerçekleﬂtirilen Formula 1 yar›ﬂlar›na götürdü.
Konuklar, 20-21 A¤ustos tarihlerinde
gerçekleﬂtirilen s›ralama turlar› ve yar›ﬂlar› VIP tribününden izlediler. Ev sahipli¤ini Iveco ad›na Genel Müdür Murat Selek’in gerçekleﬂtirdi¤i hafta sonu
etkinli¤inde, konuklar Türkiye’de ilk
defa gerçekleﬂtirilen yar›ﬂlar›n heyecan›na ortak oldular.

Galiba öyle. Binlerce kiﬂi yar›ﬂ› izlemek için saatlerce yollarda beklemeye
raz› oldular. Hatta ‹stanbul’da helikopter bulamad›k. Çok önemli misafirlerim vard›. Trafikte bir saat s›k›ﬂ›nca helikopter istedim. Bana, “Ancak 1.5 saat
sonra ve yaln›zca dört kiﬂiyi alabilecek
bir helikopter bulabiliriz” dediler. Bu

bile gelen kiﬂilerin düzeyini, önemini
gösteriyor. Bu anlamda yaln›zca pist
ve yar›ﬂ de¤il, asl›nda ‹stanbul ad›na
bir organizasyon bu. Bu nedenle de
önümüzdeki yedi y›l boyunca yap›lacak Türkiye Grand Prix’lerinde art›k
Türkiye ve ‹stanbul tan›t›lmal›. Bu çok
büyük bir f›rsat.
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Dev organizasyonda

Divan imzas›
Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin perde arkas›nda, 200 bin kiﬂiye catering
hizmeti veren Divan vard›. Divan Genel Müdürü Kamil Berk, 450 personelle
gece-gündüz çok baﬂar›l› bir catering hizmeti sa¤lad›klar›n› vurgulad›...
stanbul Grand Prix’sinde catering hizmeti
verilmesi nas›l gerçekleﬂti?
Bu iﬂe talip olanlar aras›nda bizden baﬂka firmalar da vard›. Ancak tüm talipliler aras›nda gerek prezantasyon, gerekse
kurumsal kimli¤imizle, Formula 1 yönetimi
taraf›ndan çok be¤enildik. Belirlenen ﬂartlar vard›. Bunun yan›nda tüm operasyonun
ﬂekli F1 yönetimi taraf›ndan ﬂekilendirildi.
Bütün bu saptanan koﬂullar› yerine getirerek bu iﬂi gerçekleﬂtirdik. Di¤er yandan üç
gün boyunca toplam 450’ye yak›n personel
ile hizmet verdik ve bu personelin tamam›n› kendi bünyemizden sa¤lad›k. Bunu Türkiye’de bu süreler içerisinde ve bu h›zda
yapabilecek baﬂka bir yiyecek içecek firmas›n›n oldu¤unu zannetmiyorum.

i

F1’de üç günde toplam 200 bine yak›n kiﬂiye
hizmet verildi. Bu çok önemli bir rakam.
Bu elbette bizim için çok çok önemli
bir projeydi. Bizim de bu boyutlardaki
ilk tecrübemizdi. Biz zaten bu iﬂe talip
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olurken ﬂirkete yeni bir ufuk kazand›rmay› amaçl›yorduk. Büyük bir operasyona girmek birinci önceli¤imizdi; zira
yiyecek içecek alan›nda ciddi bir büyüme kat ediyoruz. Bu da çok önemli bir
yiyecek içecek operasyonu. Farkl› bir
hat ama olaya sadece büfe sat›ﬂlar› olarak bakmamak laz›m. Kuruçeﬂme Ziyafet Ekibi’miz de üç gün boyunca VIP
kulelerinin hizmetini sa¤lad›. Hem yapabilece¤imizi göstermek, hem de fark-

l› bir tecrübe elde edebilmeyi çok
istiyorduk. Sadece yönetici arkadaﬂlar›m›z de¤il, tüm çal›ﬂanlar gerçekten çok
büyük bir özveriyle çal›ﬂt›lar. Görevdeki arkadaﬂlar›m›z iki, üç gün boyunca
neredeyse uykusuz çal›ﬂt›lar.
Divan, organizasyon boyunca toplam kaç noktada hizmet verdi?
VIP kuleleri de dahil olmak üzere toplam 28 noktada hizmet verdik. Büfe büfe bak›ld›¤›nda ise büfe say›m›z 24. Ancak tüm büfeler son gün aktif hale geldi. Her gün büfe say›s› art›r›ld›. Toplam
450 personel ile çal›ﬂ›ld› ve bu say›n›n
içinde d›ﬂar›dan personel yoktu.
Yaﬂanan zorluklar oldu mu?
Elbette ilk olman›n yaratt›¤› kimi zorluklar var. Ancak bunlar›n hepsinin üstesinden son derece esnek bir biçimde
gelmeyi baﬂard›k. Ö¤rendi¤imiz ve
kendi aç›m›zdan önümüzdeki y›l tekrar

Üç gün boyunca toplam ne kadar g›da tüketildi?
Yaklaﬂ›k olarak 200 bin kiﬂiye hizmet
verildi. Bu sürede toplam 4 ton hamburger, 2 ton köfte, 1 ton sosis, 18 bin
litre bira, 42 bin adet su, 35 bin litre
içecek tüketildi.
Toplam 200 bin kiﬂiden bahsediliyor. Bunun
yaklaﬂ›k yar›s› da yurtd›ﬂ›ndan. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda önümüzdeki y›llarda mönüde bir
de¤iﬂikli¤e gidilmesi düﬂünülüyor mu?
Bizim için önemli olan yeme¤in lezzetli verilmesinden öte sa¤l›kl› verilmesi.
Öylesine s›cak bir ortamda sa¤l›k büyük önem taﬂ›yor. G›da zehirlenmesi
bizim için çok kritik bir nokta. Lezzet

ay›n gündemi

edilmesini istemedi¤imiz kimi tecrübelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi lojistik ile ilgili. Operasyonun oldu¤u gündüz saatlerinde kimi k›s›tlamalar ortaya
ç›k›yor. Bu da ürün tedarikinde haz›rl›kl› olmam›za ra¤men kimi zorluklar›
beraberinde getiriyor. ‹kincisi kuyruklarla ilgili kimi s›k›nt›lar oldu. Kuyrukta
bekleme süresini azaltmak için arkadaﬂlarla çözümler getirmeye çal›ﬂt›k.
Aç›kças› onbinlerce insana hizmet verilen bir ortamda kuyruk olmas› son derece normal. Yapmam›z gereken bekleme sürelerini minimize edebilmek. Büfe say›s› hergün planland›¤› bir biçimde
artt›; hatta son gün plan ötesi artt›. Ancak yine de önümüzdeki y›l için plan›m›z ihtisaslaﬂm›ﬂ büfeler oluﬂturmak.
Yani so¤uk içecek büfesini ayr›, s›cak
içecek büfesini ayr› tutmak. Yurtd›ﬂ›ndaki uygulamalar da zaten bu ﬂekilde.
Bizim için en kritik nokta bekleme süresini azaltmak.

Divan Genel Müdürü Kamil Berk (sa¤da) bu dev organizasyondaki baﬂar›da en büyük paylardan
birinin de Yiyecek ve ‹çecekten Sorumlu Burak Atay’a ait oldu¤unu belirtti.

ve müﬂteri tatmini daha sonraki kritik
noktalar›m›z. Mönüleri kuyrukta bekleme süresini daha da azaltacak biçimde
ﬂekillendirmemiz gerekiyor. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda örne¤in döner gibi bize
özgü lezzetleri orada sunmam›z pek de
olas› gözükmüyor. Aç›kças› yabanc›lar›n bu kadar çok olmas› bizi ﬂaﬂ›rtt›.
Onlarla birebir yapt›¤›m›z görüﬂmelerde büfelerden son derece memnun olduklar›n› söylediler.
Kurulan büfelerin yan› s›ra VIP kulelerinde de
servis verildi. Biraz da oradaki faaliyetlerden
bahseder misiniz?
Bir tanesinde yo¤un olarak devlet protokolünün a¤›rl›kta oldu¤u her iki kulede hizmet verdik. Sabah kahvalt›dan
baﬂlanarak ö¤le yeme¤ine kadar hizmet
verdik. Burada ilk kez Divan’›n yapt›rd›¤› “t›r mutfak” hizmet verdi. Yemekler oradan servis edildi. Davetlilerin
gün boyunca bütün yiyecek içecek ser-

visleri Divan taraf›ndan büyük bir baﬂar›yla sa¤land›. Orada da son derece
olumlu tepkiler ald›k.
Önümüzdeki dönemde de ‹stanbul Park’ta
çok önemli etkinlikler var. Divan bu etkinliklere de talip olacak m›?
Elbette. Bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Zira F1 organizasyonu
ile çok fazla bir tecrübe kazand›k. Son
gün 110 bin kiﬂiye sat›ﬂ yapabilme, hizmet üretebilme, lojisti¤ini sa¤layabilme
tecrübesini kazand›k. Bu bizim için
yepyeni bir f›rsat. Bunu sadece motorsporlar› olarak görmemek laz›m. Servis
yelpazemizi geniﬂletmeye çal›ﬂt›¤›m›z
bir dönemde, bu bizler için tam anlam›yla yeni bir alan. Ciddi bir altyap›m›z
ve insan gücümüz var. Bu gücümüzü
farkl› bir alanda kulland›k ve bunu yapabilece¤imizi gösterdik. Her ﬂeyin
ötesinde bu çal›ﬂma bize müthiﬂ bir özgüven kazand›rd›.
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Tariﬂ – Tat “Mercan
Rak›”yla start ald›
Tariﬂ–Tat ortakl›¤› bu ay piyasaya ç›kard›¤›
“Mercan Rak›” ile alkollü içecek pazar›na ad›m
att›... Kas›mda “Fas›l Rak›” ile sürecek üretim
yeni markalarla büyüyerek devam edecek
lkollü içeceklerin özel sektör taraf›ndan üretilmesine izin veren
yasan›n ard›ndan Tariﬂ–Tat ortakl›¤› Manisa Alaﬂehir’de kurduklar› büyük fabrika ile üretim yapmaya
baﬂlad›. Alkollü içki üretimine ilk olarak rak› ile baﬂlayan grup, Eylül baﬂ›nda piyasaya ç›kard›¤› ilk markas› “Mercan Rak›”y› tüketicinin be¤enisine sundu... Mercan Rak›’y›
Kas›m ay›nda “Fas›l Rak›” izleyecek.
Ortakl›k yeni markalarla sektörde büyüyerek ilerleyecek...
Tariﬂ-Tat Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ömer Bozer, yapt›¤› aç›klamada, yüksek kalite ve geleneksel tat için baﬂ›ndan beri uzman bir ekiple çal›ﬂt›klar›n›,
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bugüne kadar gerçekleﬂtirdikleri tüm
fabrika tad›mlar›nda Mercan Rak›’n›n
istedikleri performans› yakalad›¤›n› belirtti.
“Mercan Rak›” için degüstatörlerin anason kokusu zengin, damakta yo¤un,
içimi tok ve yo¤un içimli rak› yorumunu yapt›klar›n› kaydeden Bozer, “Fas›l
Rak›”da daha yumuﬂak
bir içime yöneleceklerini
belirtti. Ömer Bozer, pazara giriﬂ öncesinde pazarda yaﬂanan
geliﬂmeleri çok yak›ndan takip ettiklerini, kalite ç›tas›n›n yükseltilmesi gereken noktalara ve tüketici tatminini zenginleﬂtirecek konulara odakland›klar›n›
vurgulayarak, “Bu gözlemlerimizin stratejimize önemli katk›s› oldu. Pazara ye-

Tariﬂ-Tat ortakl›¤›
Ege Bölgesi’nde 65 yerleﬂim biriminde 106 tar›m sat›ﬂ kooperatifi, 127 bin 900'ü
aﬂk›n üretici orta¤› ile Türkiye’nin ilk ve en büyük kooperatif kuruluﬂu olan Tariﬂ’in
üretimdeki uzmanl›¤›, Koç Grubu ﬂirketlerinden Tat’›n pazarlama alan›ndaki köklü
uzmanl›¤› ile buluﬂtu. Ortakl›k sürecinde, öncelikle Manisa Alaﬂehir’deki tesis, rak›
üretimi için haz›r hale getirildi. “Mercan Rak›” ve “Fas›l Rak›”, 18 milyon dolar yat›r›m yap›larak, y›ll›k 5 milyon/lt kapasiteli ve kapasite art›r›m› için gerekli altyap›s› tamamlanan bu tesiste üretilecektir. Tariﬂ-Tat ortakl›¤›n›n planlar› aras›nda, ek bir yat›r›m yaparak votka ve ﬂarap üretmek de bulunuyor.
Tesisin yat›r›m çal›ﬂmalar› devam ederken bir yandan da pazarlama ve sat›ﬂ faaliyetleri yürütüldü. Pazarlama stratejisi olarak “tüketici ile birlikte çal›ﬂmak” tercih
edildi. Bu strateji do¤rultusunda; marka konumland›rmas›, ﬂiﬂe ve kapak tasar›m›
ve kategoriler ile ilgili çal›ﬂmalar›n her aﬂamas›nda tüketici araﬂt›rmalar›ndan yararlan›ld›. Yürütülen tüm çal›ﬂmalar›n ve gerçekleﬂtirilen her türlü üretimin hedefi, rak›
dünyas›n›-kültürünü yans›tacak sonuçlar yaratmak oldu. Gelinen noktada, Mercan
ve Fas›l; rak› dünyas›n› yans›tan, tüketiciler taraf›ndan onaylanan markalar oldu. ‹ki
markan›n da ortak ve en güçlü özeli¤i, tüketicilerce yarat›lm›ﬂ olmalar›d›r.
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“Mercan Rak›”y› keyifle için
“Mercan Rak›”n›n tad›m› için buluﬂan degüstatör komitesinde; Tekel’in eski üst düzey yöneticileri Recai D›blan, Osman Akçakoca, Muhittin Karavelio¤lu, Tevfik Yeldan, degüstatör Melek Koçkar ve “Adab› ile Rak› ve Çilingir Sofras›” kitab›n›n yazar› yiyecek içecek dan›ﬂman›-degüstatör Vefa Zat
yer ald›. Tad›m çal›ﬂmas›na dair dikkat çeken noktalar ﬂunlar:
I Rak› tad›m›nda; tuzu al›nm›ﬂ ya¤l› beyaz peynir küpleri, küp halinde kesilmiﬂ

bekletilmiﬂ ekmek, sar› leblebi ve beyaz sak›z leblebi kullan›l›yor.
I Rak› tad›m›; görünüm, koku, tat ve yorum aﬂamalar›ndan oluﬂuyor. Yorum aﬂamas›nda, rak›n›n karakteristik yap›s› ve tad›m özellikleri tespit ediliyor.
I Rak› tad›m› s›ras›nda, birinci ad›mda rak› sek olarak tad›l›yor, ikinci ad›mda ise

bire bir oran›nda suyla tad›m yap›l›yor. Bu tad›m ‘içim tad›m›’,‘içim tad›’ olarak adland›r›l›yor.
I Tad›m için en uygun zaman 10.30 -11.30 gibi sabah saatleri. Bu zaman dilimi,

duyusal alg›lar›n en üst düzeyde oldu¤u nokta olarak ifade ediliyor.
I Tad›m yapacak kiﬂinin a¤z›nda daha önceden kalm›ﬂ belirgin bir tat olmamas›
gerekiyor. Tad›m öncesinde sigara içmek, ac›l›, sar›msakl›, so¤anl›, aﬂ›r› baharatl›
g›dalar yemek içkinin tad›n› alg›lamay› güçleﬂtiriyor.

I Tad›m yap›lacak ortam›n do¤al ›ﬂ›kla (ya da do¤al ›ﬂ›¤a en yak›n ﬂekilde) ayd›n-

ni giren isim olarak bir anlamda pazardaki en üst toplam deneyime sahip
oyuncu konumuna geldik” dedi.

Sahte rak›ya karﬂ› önlem
“Mercan” ve “Fas›l Rak›”da sahte rak›
üretimine karﬂ› oluﬂturulan güvenlik
önlemleri çerçevesinde, tek kullan›ml›k
ﬂiﬂelerde taklidin önlenmesine yönelik
özel bir iﬂaret bulundurulacak. Kapaklar›n içinde özel cam bilye bulundurularak yeniden dolum imkans›z hale getirilecek. Tariﬂ-Tat için özel olarak geliﬂtirilen kapak ek güvenlik sistemi, 2.5
trilyon liral›k yat›r›mla gerçekleﬂtirildi.
Bu sayede de piyasadaki en yüksek güvenli¤e sahip kapaklar Tariﬂ-Tat markalar›nda kullan›lmaktad›r.

Gurulardan tam not
“Mercan Rak›” rak› severlerden önce
Türkiye’nin rak› gurular›n›n be¤enisine
sunuldu. Uzmanlar, “Mercan Rak›”n›n
içim tad› olarak geleneksel rak› kriterlerine uygunlu¤unu, özel degüstasyon
yöntemleri ile de¤erlendirdi. Profesyonel anlamda ba¤›ms›z rak› uzmanlar›n-

lat›lm›ﬂ olmas› önemli. Karanl›k, loﬂ bir yerde içkinin renk skalas› ve berrakl›¤› yeterince görülemeyebiliyor.

ay›n gündemi

I Tad›mdan önce parfüm ve kokulu benzer maddelerin kullan›lmamas› gerekiyor.
Kokulu el sabunlar›, kremler, parfümler, içkinin kokusunun yanl›ﬂ alg›lanmas›na
neden olabiliyor. Bu durum sadece kokulu ürün kullanan tad›mc›y› de¤il, di¤er tad›mc›lar› da etkileyebiliyor.

I Tad›m masas›n›n, tad›m uzmanlar›na yetecek büyüklükte olmas› ve masada be-

yaz örtü kullan›lmas› gerekiyor. Masada, tad›lacak her içki için bir kadeh, bir de su
barda¤› bulunmas› gerekirken tad›mc›n›n tatt›¤› içkiyi içmeyip, tükürece¤i için içi
talaﬂ doldurulmuﬂ küçük kovalar›n da haz›r bulunmas› gerekiyor.
I Tad›m ortam›n›n sesiz ve her türlü gürültüden ar›nd›r›lm›ﬂ olmas› gerekiyor.

ca rak› tad›m›, sektörde ilk kez TariﬂTat taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Bu tad›m
sonucunda da, görünüm, tat ve koku
alan›ndaki de¤erlendirmeler sonucunda “Mercan Rak›” içim tad› olarak uzmanlardan tam not ald›.
Degüstasyon çal›ﬂmas›nda Tariﬂ-Tat ortakl›¤› ve markalar hakk›nda da bilgi
veren Bozer ﬂu aç›klamalarda bulundu:
“Tariﬂ’in 14 kooperatifinde, 20 bini aﬂk›n orta¤› ile üzüm ve üretimdeki tart›ﬂmas›z üstünlü¤ünün, Tat’›n h›zl› tüketim maddelerindeki pazarlama uzmanl›¤› ile buluﬂtu¤u ilk günden itibaren,
kalite kavram› ortakl›¤›m›z›n temel de¤erlerinden oldu. ‹ç de¤erlendirmelerimizde, hedeflenen performans› yakala-

yan “Mercan Rak›”y› bir de uzman damaklar›n be¤enisine sunmak istedik.
Uzmanlar da geleneksel rak› standartlar›nda bir tat yaratt›¤›m›zda hemfikir oldular ve rak›m›za tam not verdiler.”
Rak› tutkunlar› ile Eylül baﬂ›nda buluﬂan “Mercan Rak›”y›, Kas›m’da “Fas›l
Rak›”n›n izleyece¤ini aç›klayan Bozer,
“Degüstatörlerimizin yorumlar› ‘anason kokusu zengin, damakta yo¤un,
içimi tok ve yo¤un içimli rak›’ biçiminde oldu. Fas›l Rak›’da daha yumuﬂak
bir içime yönelece¤iz. ‹ki markam›zla
da, geleneksel rak› kültürünün köklü
de¤erlerine sahip ç›karak, rak› kadar
de¤erli olan, rak› adab›na da sahip ç›kaca¤›z” dedi. “
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Anahtar teslim
biliﬂim paketi
ay›n gündemi

KoçSistem önderli¤inde, bilgi teknolojilerinde
alanlar›nda lider sekiz firma “Platform
360”› kurarak, kurumlara bütün teknoloji
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak “anahtar teslim”
biliﬂim hizmeti paketi sunuyor...
oçSistem’in önderli¤inde, biliﬂim
teknolojisi sektöründe farkl›
alanlarda, öncü olan sekiz ﬂirket,
son y›llar›n en önemli stratejik
hizmetine imza att›. Sekiz ﬂirketin iﬂbirli¤i ile kurulan “Platform 360”, kurumsal müﬂterilerin tüm teknoloji ihtiyaçlar›n› ‘anahtar teslim’ karﬂ›lamay›
hedefliyor... Bin kiﬂilik genç ve yetenekli beyin gücünün çal›ﬂaca¤› “Platform 360”, dünyada da birleﬂerek çal›ﬂan en kalabal›k bilgi teknolojisi uzmanlar› ekibi olma aç›s›ndan da
önemli. “Platform 360” , 6–11 Eylül
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lacak
Biliﬂim Zirvesi’nde “Stratejik Yol Haritas› ve Vizyon Oluﬂturma” seminerine
sponsor oldu. Seminerin gündemi;
“Platform 360”la hedeflenen iﬂbirli¤i.
KoçSistem Genel Müdür yard›mc›lar›
Bar›ﬂ Öztok ve Cihan Esassolak konu hakk›ndaki sorular›m›z› yan›tlad›.

K

Eylül ay›n›n gelenekselleﬂen CeBIT Biliﬂim
Fuar› ve Zirvesi’ne KoçSistem olarak bir seminerin sponsoru olarak kat›l›yorsunuz.
Bildi¤imiz kadar›yla “Platform 360” olarak
zirvede sunum yapacaks›n›z...
Bar›ﬂ Öztok: Eylül, Türkiye’de art›k
biliﬂim sektörünün oldukça ön plana
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ç›kt›¤› bir ayd›r; hem zirve hem de fuar aç›s›ndan. Biliﬂim sektörü için bir
biliﬂim etkinli¤i çok önemli. Zirve taraf›, bilgilerimizi, teknolojideki yeni
geliﬂmeleri tazeledi¤imiz, fikirlerimizi
tazeledi¤imiz, yeni fikirleri de¤erlendirdi¤imiz bir süreç. Fuar taraf›na ise
ne yaz›k ki, Türkiye’de biliﬂim sektöründeki karar vericiler çok fazla kat›lm›yorlar. Kat›lsalar bile a¤›rl›kl› son
kullan›c›ya
yönelik
bir
tutum
sergiliyorlar. Dolay›s›yla; özellikle biliﬂimin forum etkinli¤i, bir anlamda karar vericilerin geldi¤i ve kendi dünyalar›nda biliﬂimin yerini sorgulad›klar›
bir etkinlik olarak düﬂünülüyor. Biz
de burada “Stratejik Yol Haritas› ve
Vizyon Oluﬂturma” seminerine sponsor olduk. Ancak yaln›zca KoçSistem
olarak de¤il, sekiz teknoloji ﬂirketinin
kurumsal hizmet vermek üzere kurdu¤u “Platform 360” olarak sponsoruz
seminere.
“Platform 360”›n hedefi, kurumsal müﬂterilere paket olarak teknoloji hizmeti vermek
de¤il mi? Amac›n›z ve sistemin nas›l iﬂleyece¤ini anlat›r m›s›n›z?
Cihan Esassolak: Evet “Platform
360”a kat›lan ﬂirketlerin her biri ayr›

bir alanda veya birbirini tamamlayan
alanlarda kurumsal olarak ﬂirketlere
ve iﬂ dünyas›na teknolojik altyap› kurmak ve teknolojiyi getirtmek üzerine
kurulu. Buradaki ﬂirketler, belli konuda uzmanlaﬂm›ﬂ, yüzde yüz yerli sermayeli, kendi konular›nda önder firmalar. Örnek vermek gerekirse, platformu oluﬂturan üç tane kurumsal
kaynak planlamas› ﬂirketi var. Bunlardan bir tanesi Netsis, bir tanesi Soft,
bir tanesi de Obase. Bunlardan, Netsis
orta boy iﬂletmelerde, Soft turistik ve
taﬂ›mac›l›k sektöründe, Obase de perakende sektöründe pazar lideri.
Örne¤in bu firmalar bir ﬂirketin kurumsal kaynak planlamas›n› yapt›ktan
sonra sahadaki ekiplerinizin otomasyonu gündeme geliyor. ‹ﬂ ortakl›¤›yla
ba¤lant›lar gündeme geliyor, müﬂterilerle daha s›k› iﬂbirli¤i, kurumsal ya da
bireysel müﬂterilerle daha s›k› iﬂbirli¤i
yapaca¤›n›z platformlar gündeme geliyor. ‹nfotech, Mobilera ve Prizma da
bu tarafta bu ihtiyaçlar› tamaml›yor.
KoçSistem’in bu oluﬂumdaki yeri ne?
Bar›ﬂ Öztok: KoçSistem bütün bu yap› içerisinde, tüm teknoloji bileﬂenlerinin sa¤lanmas›ndaki çat› görevini

“

Biliﬂim ihracat› geliﬂmekte olan
ülkeler için büyük bir f›rsat.
Mesela ‹rlanda, Avrupa Birli¤i
içindeki en düﬂük gelir
seviyesindeki bir ülke iken, bilgi
teknolojilerini ihraç ederek kendi
gelir düzeyini art›rm›ﬂ bir
ülkedir. Bugün Hindistan milyar
dolarlar düzeyinde biliﬂim
ihracat› yapan bir ülke. ‹srail
ayn› ﬂekilde. Ve bunu baﬂlatmak
beyinsel sermayeyi gerektirir.
Türkiye bunun için çok elveriﬂli.
Üniversite mezunu, iyi e¤itim
alm›ﬂ çok say›da kalifiye
insan›m›z var.

”

Cihan Esassolak

s›. Bu firmalar kendi alanlar›nda uzmanlar fakat bu uzmanl›klar›n birleﬂtirmesi gerekir.
Burada öncelikli olarak hedef
kitleniz ne tür ﬂirketler?
Bar›ﬂ Öztok: Türkiye’nin
ﬂirketlerini iki temel kategoriye ay›r›rsak, kurumsal
büyük firmalar; bunlar Avrupa ölçe¤ine göre firmalar
yani ilk büyük 500 ﬂirket ve
ikinci 500; daha sonra daha
küçük ﬂirketler geliyor; yani
küçük ve orta boy ölçekli
olanlar. ﬁimdi, Platform’un
hedefleri aras›nda bu iki
gruba da hizmet vermek
var. Büyük ﬂirketlerde parça parça verilen hizmetlerin
tek bir proje halinde yap›lmas›n› sa¤layacak bir yaklaﬂ›m getiriyoruz. Dolay›s›yla büyük ﬂirketler do¤al müﬂteri
adaylar›. Platform’daki ﬂirketlerin
portföyünde, Türkiye’deki ilk 500
büyük firman›n 450’si zaten var. Ama
bu iﬂbirli¤iyle birlikte, hizmetlerin son
kullan›c›ya kadar h›zlanmas› söz konusu. Yani bu parçalar› birleﬂtirmek
iki sene sürece¤ine, alt› veya üç ayda
bitecek. Temel yaklaﬂ›mlar›ndan bir
tanesi bu.
Otomotiv yan sanayiinde mesela. Binin üstünde firma var. Bunlar› adresleyen bir çözüm geliﬂtiriyoruz. Perakende sektöründe 800 bin orta ve küçük
boy iﬂletme var; yani bakkal›ndan, küçük buti¤inden, marketine kadar.
Bunun belki de ilk yüzde
10’luk k›sm›n› hedefliyoruz; yani içinde üç-dört
tane veya en az›ndan iki
tane kasas› olan, belirli iﬂ
hacmi olan. Lojistik sektöründe binin üstünde firma var. Bunun belki ortas›nda kalan 200–300 firmay› kastediyoruz
Anlad›¤›m kadar›yla buradaki
hedef kitle ilk 500’e giren büyük sanayi kollar›na iﬂ yapan,
yan sanayi firmalar›...
Cihan Esassolak: Kesin-

“

Bizde 560 civar›nda çal›ﬂan var.
Çal›ﬂan say›s›, di¤er firmalar›n
toplam›yla bine ç›k›yor. Yani,
yar›s›n› KoçSistem çal›ﬂanlar›
oluﬂturuyor. Ama di¤er firma
çal›ﬂanlar›yla oluﬂan bu bin kiﬂi
de kendi konular›nda uzman diye
düﬂünürseniz çok büyük bir
rakam, sektörde olmayan bir
rakam. Yani uluslararas› pazarda
çok ciddi de¤er ifade eden bir
rakam. Bin kiﬂilik bir teknoloji
grubu. Uyumlu çal›ﬂan, birbirini
tamamlayan, birbirinin
eksikliklerini kapatan, yani insan
kaynaklar› aç›s›ndan da yarat›lan
bir sinerji.

Bar›ﬂ Öztok

”

likle. Büyük ﬂirketler, uluslararas› rekabet iﬂte Avrupa Birli¤i ihracat›n›n
artmas› bask›s› yani içerdeki rekabetin yurtd›ﬂ›na taﬂ›nmas›, art›k onlar›n
iﬂ ortaklar›n›n da verimlili¤ini sorgular hale getirdi. Yani sizin kendi iﬂletmenizin s›n›rlar› içerisinde verimlilik
sa¤laman›z, d›ﬂarda rekabet etmenize
yetmiyor. ‹ﬂ ortaklar›n›z›n da sizin gibi rekabetçi olmas› gerekiyor.
Rekabeti de ﬂu anda teknoloji ile sa¤layabiliyorsunuz. Yani bunun içinde
lojisti¤i var, sat›n almas› var, üretimi
var. Bütün bunlar› sa¤layabilmek için
de en büyük yapt›r›c› güç teknoloji,
biliﬂim teknolojileri. Dolay›s›yla o firmalardan yola ç›k›p daha küçüklere
do¤ru da gitmek gerekiyor; Türkiyenin potansiyelini daha harekete geçirmek için. ‹ﬂin ikinci boyutuna yani
yurtiçinden yurtd›ﬂ›na bakarsak, teknolojik hizmet ihraç etmek istiyoruz.
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üstleniyor. Alt yap›lar›n kurulmas› ve
bunlar›n üstünde, bu çözümlerin, bununla ilgili gerekli platformun sa¤lanmas›, alt yap›n›n kurulmas›, bunun iﬂletilmesi ve yönetilmesi olarak düﬂünün. Yani KoçSistem’in sa¤lad›¤› hizmetler olmadan bu ﬂirketler kendi
baﬂlar›na bir yere kadar gelebiliyorlar.
Bu kurulan sistemin kurulmas›n› ve
yaﬂat›lmas›n› da KoçSistem sa¤l›yor.
Tabi bunlar baﬂka firmalardan parça
parça al›narak da yap›labilir. Buradaki
iﬂbirli¤i ile biz, müﬂteriye anahtar teslim biliﬂim sektörü hizmet paketi sa¤l›yoruz. Sektörün ihtiyac› olan çözümü tüm alanlarda tek bir platformla
onlara kuruyoruz.
Cihan Esassolak: Art›k herkes çözüm
ar›yor. Yani bir yaz›l›m ya da donan›m, güvenlik, ﬂudur budur de¤il. Bütünsellik, çözüm istiyor. Çünkü ma¤azas›ndaki kasas›ndan onun müﬂteriye
ç›k›ﬂ›n› falan; geriye döndü¤ünüz zaman, o mal›n teminine kadar giden o
süreçteki tüm geliﬂimleri izlemek istiyor. Deposuna ald›¤›, deposuna girenç›kan, stok say›m›, varl›¤›-yoklu¤u,
müﬂteriye ne satt›¤›. Adam yurtd›ﬂ›ndan mal ithal ediyor. Türkiye’nin içerisinden al›yor. Bunu hangi koﬂullarda
nas›l yap›yor? ﬁimdi bunu kimin için
al›yor; müﬂterisi için al›yor. Satabilecek mi? Ben bütün bunlara bakt›¤›m
zaman; ﬂimdi bu yaz›l›mla m› yürüyor?
Donan›mla yürüyor; network ile yürüyor ve iﬂ bilmekle yürüyor. ‹ﬂte KoçSistem’in alan olarak girdi¤i yer bura-

Bu platformla teknoloji ihracat›ndan nas›l
bir sonuç hedefliyorsunuz?
Bar›ﬂ Öztok: Türkiye’nin biliﬂim teknolojilerine yapabilece¤i yat›r›m, ay›rabilece¤i kaynak belli. Biz kaynaklar› k›t bir ülkeyiz. Ama bizim üretimimizin gidebilece¤i potansiyel pazarlar var. Bu ﬂirketlerin hepsi bunu
yapm›ﬂ durumda. KoçSistem de yapm›ﬂ durumda. Bizim “Platform 360”
ile birlikte, bu yurtd›ﬂ› faaliyetlerinde
belli bir noktada kontrol etme ﬂans›m›z oldu.
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YALVAÇ
ﬂövalyesi
URAL
divan sohbetleri

Çocuk edebiyat›n›n

Çocuk edebiyat›n›n ve dergicili¤inin
duayenlerinden Yalvaç Ural, çocuklar›n duygu
ve düﬂüncelerini hiç hesaps›z anlatmalar›na
bay›l›yor. Polonya’n›n “ﬁövalyelik Niﬂan›”
verdi¤i Ural, minik okuyucular›n›n “Son ﬂiirin
berbatt›” türünden notlarla kendisine ilettikleri
eleﬂtirilerdeki samimiyete hayran
ocuk edebiyat› ve çocuk dergileri konusunda Türkiye’nin pek çok ülkeyi
geride b›rakt›¤›n› ö¤rendi¤imizde
aç›kças› biraz ﬂaﬂ›rd›k. Çocuk yaz›n›nda duayen bir isim olan Milliyet gazetesi yazarlar›ndan, Miço Dergisi Yay›n Yönetmeni ve yazar Yalvaç Ural’la bu konuyu ve “zamane çocuklar›n›”, onlar›n teknolojiyle, edebiyatla iliﬂkilerini mutlaka konuﬂmal›y›z diye düﬂündük. Ne de olsa 75’i
bas›lan 100 çocuk kitab›n›n yazar› ile
konuﬂuyoruz... Yak›nda TRT’de, Türk kültürüne damgas›n› vurmuﬂ tarihi kiﬂilikleri konu alan çizgi dizisi de baﬂlayacak Yalvaç
Ural’la Taksim Divan Lokantas›’nda buluﬂtu¤umuzda bizim akl›m›zda onlarca soru;
onunkinde yeni çizgi diziler, kitaplar vard›.
Biz sorduk o anlatt›; o anlatt› biz dinledik..
Velhas›l ‹stanbul’un orta yerinde, Divan Lokantas›’n›n insan› ﬂehrin karmaﬂas›ndan

Ç
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kurtaran konforunda tatl› tatl› sohbet ettik;
dünya tatl›s› bu “hoﬂsohbet ve ﬂampiyon”
edebiyatç›yla. Sak›n bunun suya sabuna dokunmayan bir sohbet oldu¤unu sanmay›n
ama. Bugüne pek çok dile çevrilmiﬂ 75 kitab› bulunan Yalvaç Ural edebiyat, çocuk ve
pazarlama dünyas› hakk›nda zehir zemberek aç›klamalarda da bulundu...

100 çocuk kitab›
Milliyet Çocuk, çocuk dergicili¤inde bir tür efsaneydi. Siz Milliyet Çocuk’la ne zaman tan›ﬂt›n›z?
Milliyet Çocuk dergisiyle tan›ﬂ›nca dünya
görüﬂüm tamamen de¤iﬂti, 1978 y›l›yd›. O
dönemden sonra yetiﬂkin ﬂiirleri yazmad›m
bir daha mesela. Haftal›k bir dergiydi ve
her hafta bir dünya klasi¤i yay›nl›yorduk.
Pek çok dünya klasi¤ini ben de Milliyet
Çocuk’un o zamanki okurlar› ile birlikte
çizgi roman okuyarak ö¤rendim. O zaman

Milliyet Çocuk okuyan, ﬂimdi çocuklar›
olanlarla karﬂ›laﬂ›yorum. Milliyet Çocuk’la
yetiﬂmiﬂ olan bugün 30-45 yaﬂ aras› bir çok
insan, Türkiye’deki en bilinçli anne babalard›r. Çocuk dergisinin, çocu¤a okuma
al›ﬂkanl›¤› kazand›rmas›ndaki önemini bu
anne babalar bilirler.
Dünya klasikleri sanki okuma listelerinden ç›kt›...
Evet, bugün çocuklar dünya klasiklerini
okumas›n gibi bir yaklaﬂ›m var. Art›k bunlar bayatlad› diye düﬂünenler var. Tamam,
okumas›n ama sen de sadece Harry Potter
okutarak çocu¤u öldürmeye çal›ﬂ›yorsun.

Türkiye çocuk edebiyat›nda önde
Harry Potter’›n ne suçu var?
Yazarlar kitaplar› sat›ls›n diye yaz›yor. Bugün çocuklar› kuﬂatan ürünlerin yüzde 80’i
yan ürünleri satmak için planlanm›ﬂ ürün-

Yalvaç Ural Kimdir?
I Yalvaç Ural 1945 y›l›nda Konya’da do¤du. Anne ve babas›n›n memuriyeti nedeniyle
ilk ö¤renimini yedi ayr› okulda tamamlad›.
I Televizyonlar için animasyon diziler yapt›. TRT için 62 bölümlük Evliya Çelebi’nin Gezileri “Az Gittik Uz Gittik”, 27 bölümlük “Sihirli Pabuçlar”, 26 bölümlük “Tekir Noktalama
‹ﬂaretlerini Ö¤retiyor” TRT’de yay›nlanan animasyon dizileri.
I Yeni yay›n dönemi içinse Türk kültüründe etkili 10 ismin yer alaca¤› animasyon dizi ha-

z›rl›yor. Senaryosunu yazd›¤› ve kendi sundu¤u 32 bölümlük “Sar› Trampet” adl› bir dizi
de geçti¤imiz dönemlerde Kanal D’de yay›nlanm›ﬂt›.
I Yalvaç Ural yurtd›ﬂ› ve yurtiçinde pek çok ödül ald›. 1980 Milliyet Sanat Dergisi Oyun
Yar›ﬂmas› Ödülü, 1983 Abdi ‹pekçi Dostluk ve Bar›ﬂ Ödülü Yar›ﬂmas›’nda “ﬁiir Baﬂar›
Ödülü” ve kendisinin en çok önemsedi¤i, Polonya Uluslararas› Gülümseme Niﬂan› ve ﬁövalyelik Ödülü d›ﬂ›nda daha pek çok ödül alan yazar, uluslararas› platformlarda “Çocuk
Edebiyat› ve ﬁiirinin ﬁampiyonu” olarak tan›mlan›yor.

ler olarak ortaya ç›k›yor. Harry Potter, dünyan›n en güzel yaz›lm›ﬂ eseri olabilir.
Önemli olan eserin dünya ve çocuk dünyas›na ne amaçla sunuldu¤u. Çal› süpürgesi yapm›ﬂlar plastikten, üzerine Harry Potter yazm›ﬂlar; tuvalet ve bahçe süpürmeye
yarayan süpürgeyi adam 250 milyon liraya
sat›yor. Kütüphane kurmak için yat›l› bölge okullar›n› gezmiﬂtik. Bir mezraya kitap
götürdük, Türkçeyi düzgün konuﬂamayan
bir çocuk bize Harry Potter’› sordu. ﬁimdi
sen kendi kültürünü ö¤retmeden evrensel
kültürün içine taﬂ›yorsun. Taban› boﬂ, toplumuna yabanc› insanlar ç›k›yor ortaya.
Dünyada çocuk edebiyat›n›n durumu nedir?
Çocuk kitab› dedikleri ﬂeyler ﬂiddet unsuru
içeren kahramanlarla dolu. ABD’de bir tek
dergi var, onun d›ﬂ›nda çocuk edebiyat›
içeren bir dergi yok. Sadece Tommiks’leri

çocuk kitab› olarak kabul ediyorlar. Avrupa’da da çocuk edebiyat› yoktur, çocuk kitaplar› vard›r. Bol resimli, metnin önemli olmad›¤› görsel kitaplar... Halbuki Türkiye’ye
bakt›¤›n›zda, ben Türkiye’de ç›kan tam 41
çocuk dergisinde görev yapt›m. Bu kadar
çocuk dergisine sahip çok az ülke var.
Peki bilgisayar meselesi ne olacak? Çocuklar bilgisayar›n baﬂ›ndan ayr›lm›yor. Kitap okumuyorlar. Teknolojiye mi yeniliyor kitap?
Geçti¤imiz günlerde Çin’de bir çocuk, bilgisayar›n karﬂ›s›nda kendisini geren bir
oyun oynarken kaskat› kesildi ve kalbi
durdu. Bunlar eskiden yoktu. Hat›rl›yorum
eskiden tilt salonlar› vard› Beyo¤lu’nda..
Ben lise ö¤rencisiydim, 18 yaﬂ›nda olmad›¤›m için almazlard› beni oraya. Yaﬂ›, boyu
büyük olanlar girerlerdi. Böyle yasaklar
vard›. Diyece¤im ﬂu ki, bu tür oyunlar›

ﬂimdi eve kadar taﬂ›d›k. Üstelik de stres unsurlar›yla dolu bir oyunla çocu¤unu ekran
baﬂ›nda b›rak›p, çocu¤um bilgisayarla e¤leniyor diye mutlu olan aileler var.
Ama çocuklar teknolojiye çok yak›nlar, bunun sak›ncalar› olabilir mi?
Anne, baba ve çocuk aras›nda bu kadar
kuﬂak fark› hiç olmad›. Bilgisayar›n dü¤mesini açamayan anne baban›n sekiz yaﬂ›ndaki çocu¤u, internetten ﬂark›lar, oyunlar indiriyor. Japonlar “baﬂparmak kuﬂa¤›”
diyorlar. Cep telefonuyla mesajlaﬂan, uzaktan kumanda elinden düﬂmeyen velet sürüsü... Bilgi ça¤›ndan yararlanamay›p da
sadece teknoloji kullanan çocuk olurlarsa,
konfeksiyonda çal›ﬂ›p çok iyi dikiﬂ makinesi kullanan kad›nlara dönerler.

divan sohbetleri

“Kütüphane kurmak için
yat›l› bölge okullar›n›
gezmiﬂtik. Bir mezraya
kitap götürdük, Türkçeyi
düzgün konuﬂamayan bir
çocuk bize Harry Potter’›
sordu. ﬁimdi sen kendi
kültürünü ö¤retmeden
evrensel kültürün içine
taﬂ›yorsun. Taban› boﬂ,
toplumuna yabanc›
insanlar ç›k›yor ortaya”

Çocuklar›n okumas›n› ﬂiddetle önerece¤iniz kitaplar hangileri?
Önerdi¤im tek ﬂey sözlük. Karap›nar ‹lkokulu’ndayken ö¤retmen bize birer tane
sözlük verdi. Arkadaﬂ›m dedi ki “Burda konu yok, kahraman yok”. Ö¤retmenimiz,
“Bunu okuyacaks›n›z ki ne denli k›t ak›ll›
kargalar oldu¤unuzu anlayacaks›n›z” diye
cevap vermiﬂti. “Bilmedi¤iniz sözcüklerin
yan›na nokta koyun” diye de tembihlemiﬂti. Okuma bitti¤inde sözlük baﬂtan aﬂa¤›
noktayla doluydu.
Çocuklarla yak›n olmak sizi nas›l etkiliyor?
Tamamen, saf, dürüst bir hayat›n içindeyim. Mesela çocuk yazd›¤›m bir ﬂiiri be¤enmemiﬂse, mail gönderiyor; “Son ﬂiirin
berbat olmuﬂ, kafiyesi bile yok” diye.
I Handan Bay›nd›r
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Sevgi Gönül’ü
12 Eylül 2003’te kaybettik
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Sevgi Gönül’ü
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül’ün aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n
üzerinden iki y›l geçti. Hayat›n› kültüre ve sanata adayan Sevgi Gönül,
12 Eylül 2003’te hayata gözlerini yumdu. Sevgi ve sayg›yla an›yoruz...
Koç Ailesi’nin, kendisini sanata ve kültüre adayan, de¤iﬂim ve yeniliklerin, ö¤renmenin önderli¤ini yapan Sevgi Gönül’ün aram›zdan ayr›ld›¤› 12 Eylül 2003’ten bu yana iki y›l geçti. Asl›nda Sevgi
Gönül’ü en iyi anlatan cümleler onun kardeﬂlerinin kaleminden,
kendisinin yaz›lar›ndan oluﬂan kitapta yer ald›. Ölümünden k›sa
bir süre sonra yay›nlanan “Sevgi’nin Diviti” adl› kitab›n giriﬂinde,
ablas› Semahat Arsel ﬂöyle sesleniyordu kardeﬂine:
“Sevgi’ci¤im, çocuklu¤undan beri bizlerden de¤iﬂiktin. Daha otonom, daha cesurdun. Ben seni egzantrik, sen de beni fazla klasik
bulurdun. Gene de çok iyi anlaﬂ›r, gönülden seviﬂirdik. P›r›l p›r›l
bir kiﬂili¤in vard›. Her yönü ayr› parlayan prizmalara benzetirdim
seni. ‹çin neyse d›ﬂ›n da oydu. Her güzelli¤e, sanata, müzi¤e hevesin çocuklu¤undan beri mevcuttu. Elin becerikliydi. Kaliteye merakl›yd›n. Kaliteli insanlara bay›l›r, eﬂyan›n en kalitelisini al›r, kaliteli iﬂ yapmaya çal›ﬂ›rd›n. Yeniliklere daima aç›k, ö¤renmeye
araﬂt›rmaya merakl›yd›n. Nitekim, son nefesine kadar ömrün, ö¤renmekle ve olaylar› incelemekle geçti...”
Annesi ad›na Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’ni kuran,
Sevgi Gönül, Geyre Vakf›’n›n Ayd›n’da bulunan tarihi Afrodisias
kentinin kaz› çal›ﬂmalar› için düzenledi¤i organizasyonlarla da
kültür tarihimize izini b›rakt›.
1993’te bir dönem ANAP’a üye oldu. Türk Nümanistik Der-
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sayg›yla an›yoruz
ne¤i Baﬂkanl›¤›, Beﬂiktaﬂ Belediyesi Encümen Üyeli¤i görevlerini üstlendi.
16 Kas›m 2001’de Koç Üniversitesi’nde Sevgi Gönül Oditoryumunu açt›. 2001’in Haziran ay›ndan itibaren Hürriyet Gazetesi’nde
“Sevgi’nin Diviti” baﬂl›kl› köﬂe yaz›lar›na baﬂlad›... Bu yaz›lar›n sonuncusunda ise kendisinden iki ay önce hayata veda eden sevgili
eﬂi Erdo¤an Gönül’e sesleniyordu... “Dodo keﬂke hayatta olsayd›
ve bu yaz›m› okuyabilseydi” baﬂl›kl› yaz›s›nda hem eﬂine, hem de
yaz›lar›na veda etti...
Kardeﬂi Sevgi Gönül için Rahmi M. Koç’un kaleme ald›¤› cümleler ise bu dolu hayat› özetliyordu:
“Ailemizin baz› geleneklerini sen de¤iﬂime u¤ratt›n. Partiye girdin,
belediye meclisi üyesi oldun, gazetede yaz› yazmaya baﬂlad›n. O
kadar güzel içini döküyor ve samimi yaz›yordun ki, okurlar›n her
hafta yaz›n› merakla ve heyecanla bekliyorlard›. Di¤er taraftan sal› gününden itibaren, gelecek pazar neler yazaca¤›n›n stresini yaﬂad›¤›n› biliyorum. Evvel Allah, mevzu bak›m›ndan hiç s›k›nt› çekmedin...”
12 Eylül 2003’te henüz 65 yaﬂ›ndayken kaybetti¤imiz Sevgi Gönül’ün bugünü gelece¤e taﬂ›yacak olan koleksiyonu Vehbi Koç
Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde yaﬂ›yor... Hayat›n› kültür ve sanata ay›ran Sevgi Gönül’ü sevgi ve sayg›yla an›yoruz...
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Tofaﬂ Yüre¤ir Ana Bayii M›c›lar Otomotiv Yönetim Kurulu Baﬂkan› Faruk M›c›:

Tofaﬂ ve Fiat

birlikte baﬂarmak

güven ve sorumluluk getiriyor
Tofaﬂ-Fiat Adana
Yüre¤ir Ana Bayii
Mıcılar Otomotiv
Yönetim Kurulu Baﬂkanı
Faruk Mıcı, Tofaﬂ ismi
ve Fiat markas›n›n
yarattı¤ı güven ve kalite
imajının önemini
vurguluyor. Tofaﬂ-Fiat
bayii olmanın sloganını
ﬂöyle özetliyor Mıcı:
"Güven, hizmet, kalite,
samimiyet ve dostluk."
dana’n›n Yüre¤ir ilçesinde Nisan’dan bu yana Tofaﬂ ana bayii
olarak hizmet veren M›c›lar Otomotiv Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Faruk M›c›, bölgede müﬂterilerle güvene dayal›, hizmetin ve dostlu¤un üzerine
kurulu bir hizmet anlay›ﬂ› geliﬂtirdiklerini vurguluyor. M›c›’ya göre, bölgede sektörün önde gelen isimlerinden biri olmalar›n›n en önemli nedeni, Tofaﬂ kalitesi
ile Fiat markas›n›n sa¤lad›¤› o güven
duygusu. M›c›, “Türkiye'nin önde gelen
otomotiv devi Tofaﬂ-Fiat ailesinin bir ferdi olman›n getirdi¤i güç san›r›m kelimelerle ifade edilemez” diyor.

A

Ne zamand›r Tofaﬂ bayisi olarak çal›ﬂ›yorsunuz? Bayi oldu¤unuzdan bu yana ﬂirketle iliﬂkilerinizde nas›l geliﬂmeler yaﬂad›n›z?
1993 y›l› May›s ay›nda Tofaﬂ Ana Bayii
Tormak A.ﬁ.'nin yetkili sat›c›s› olarak
Adana'n›n Kadirli ilçesinde faaliyete baﬂlad›k. Kadirli o y›llarda Adana iline ba¤-
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l›yd›. 14 Nisan 2005 de, zaten bu iliﬂkinin
gelmiﬂ oldu¤u noktad›r. Önceleri her ne
kadar direkt bayi olmasak da yapt›¤›m›z
baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n Tofaﬂ taraf›ndan takdiri ile istikrar›m›z, performans›m›z, güvenilirli¤imizin neticesinde bugün buraday›z. Yani bir ana bayiye ba¤l› iken Nisan’dan bu yana Yüre¤ir’de ana bayi olarak hizmet veriyoruz.
Tofaﬂ bayii olarak rakiplerinize göre hangi
avantajlara sahipsiniz?
Burada en büyük avantaj›m›z taﬂ›d›¤›m›z
Tofaﬂ ismi ve satt›¤›m›z Fiat markas›. En
geniﬂ ürün gam›,
en uygun fiyat
politikas›, en cazip kredi imkânlar›, her an en
iyi fiyatta takas olana¤›, filo sat›ﬂlar›na
uygulanan özel imkânlar, yayg›n servis
a¤›m›z ve sat›ﬂ sonras› hizmetimiz, rakiplerimizden olan baﬂl›ca farkl›l›klar›m›z.

Markam›z›n imaj› da bu noktada çok
önemli. Uzun garanti süreci ve ucuz servis maliyeti önemli etkenler. Dolay›s› ile
tüketici gözünde markam›z› çok iyi bir
konuma taﬂ›yor. Sat›ﬂ aﬂamas›nda müﬂterilerimize karﬂ›laﬂt›rmal› servis maliyetlerini, yedek parça ve iﬂçilik ücretlerini, ek
olarak da markam›za özel uzat›lm›ﬂ garanti hizmetimizi sunarak tüketicinin kafas›nda herhangi bir soru iﬂareti b›rakm›yoruz.
Çal›ﬂma ilkeleriniz ve prensipleriniz neler?
Koﬂulsuz ve sonsuz dürüstlük; müﬂteri
memnuniyeti tek
ilkemizdir.
Bu
do¤rultuda müﬂterilerimiz bizimle
uzun vadeli, dostlu¤a ve güvene dayal› bir iliﬂki içerisinde
olduklar›n›n bilincindedirler. Bunu baﬂarm›ﬂ olmak hem bana hem de ekibime
huzur ve mutluluk sa¤l›yor.

Koç Toplulu¤u tüketiciye en yak›n topluluk olma hedefini ön planda bulunduruyor. Bu anlamda bir Tofaﬂ bayii olarak nas›l çal›ﬂmalar
yap›yorsunuz?
Ayn› zincirin, Koç Toplulu¤u’na ba¤l›
Tofaﬂ-Fiat ailesinin halkas› olmam›zdan
dolay›, bulundu¤umuz bölgede markam›z› ve Toplulu¤umuzu en iyi ﬂekilde
temsil etmek, tüketiciye en kaliteli hizmeti sunabilmek, onlar›n sorunlar›na samimi ﬂekilde yaklaﬂmak ve elimizden
gelen en k›sa sürede çözüme ulaﬂt›rmak,
bize her zaman yak›n olduklar›n› hissettirmek bu halkan›n gereklili¤idir.

Tofaﬂ-Fiat'taki son geliﬂmeleri
takip etmenin ve bayilerin
birbirleriyle ba¤lantı içinde
olmasının ne kadar önemli
oldu¤unun altını çizen Faruk
M›c›, kocbayii.com’un
bayilerle iletiﬂim aç›s›ndan
önemini vurguluyor
Müﬂteri memnuniyeti ve sat›ﬂ konusunda nas›l bir strateji izliyorsunuz?
Zaten günümüzde, hizmet sektöründe
mutlu müﬂteri demek iﬂ demektir, sat›ﬂ
demektir. Hizmeti iyi veren, güler yüz,
samimiyet ve güveni sa¤layan bir iﬂletme iseniz art›k düﬂünecek fazla bir ﬂey
yoktur demektir.
kocbayii.com sitesini kullan›yor musunuz? Nas›l buluyorsunuz?
Böyle bir sitenin oluﬂturulmas›n›n hepimiz için çok faydal› oldu¤u kanaatindeyim. Tüm yeniliklerden haberdar olmak ve güncel haberlere ulaﬂmak için s›kl›kla siteden yararlan›yorum. Ayr›ca herkesin bu siteye üye olmalar›n› öneriyorum.

Faruk M›c› müﬂterileriyle uzun vadeli,
dostlu¤a ve güvene dayal› bir iliﬂki
kurduklar›n›, Tofaﬂ isminin getirdi¤i
sorumlulu¤a dikkat ettiklerini
söylüyor.

5 bin metrekarelik bayi
Adana’daki iki ana bayiden biri olan Tofaﬂ-Fiat Yüre¤ir Ana Bayii M›c›lar Otomotiv A.ﬁ, 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde hizmet veriyor. S›f›r kilometre araç sat›ﬂ› d›ﬂ›nda, ikinci el ve “rent a car” hizmeti de veren M›c›lar Otomotiv’de, showroom, yedek parça sat›ﬂ, servis ikinci el sat›ﬂ , kaporta–boya, sigorta bölümleri de
bulunuyor.
Y›ll›k sat›ﬂ rakam› 1300 ile 1500 araç aras›nda olan M›c›lar Otomotiv bölgenin eski ﬂirketlerinden biri. 1980’li y›llarda Lassa–Briston bayii olan M›c›lar Oto Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Faruk M›c›, 1993 y›l›nda Tofaﬂ bayii olarak hizmet vermeye baﬂlam›ﬂ. Bayi olarak alan›n› ve hizmetlerini büyüten Faruk M›c› bu y›l Nisan ay›nda yeni tesisi ve hizmet verdi¤i bölümlerin kalitesiyle, ana bayii haline gelmiﬂ. Tofaﬂ’›n
ana bayii olma kriterleri ise oldukça uzun: “Müﬂteri memnuniyeti seviyesi, sat›ﬂ
performans›, güçlü sermaye, itibar, vizyon, kârl›l›k, yönetim anlay›ﬂ›, etik ve ticari
de¤erlere uyum, Tofaﬂ prensiplerine uyum, ikinci jenerasyon ve bayili¤in sürdürülmesi. Tofaﬂ, ana bayi olma kriteri aras›nda iyi bir “iﬂ orta¤› olma” maddesini de ön
planda tutuyor.

birlikte baﬂarmak

Tofaﬂ ailesinden olmak nas›l bir duygu; nas›l
bir güç getiriyor size?
Karﬂ›l›kl› özgüven ve bizim markam›z›n
arkas›nda durma sebebimiz, hangi duygular› hisseti¤imizin aç›k bir belirtisidir.
40 y›ll›k ticari birikimimin ve dürüstlükten ödün vermemiﬂ ismimizin yan› s›ra,
Türkiye'nin önde gelen otomotiv devi
Tofaﬂ-Fiat ailesinin bir ferdi olman›n getirdi¤i güç, kelimelerle ifade edilemez.

Fiat Adana’n›n gözdesi
Adana’da y›lda yaklaﬂ›k 3 bin adet Fiat marka araç sat›l›yor. Tofaﬂ–Fiat için Adana
nüfus art›ﬂ oran› ve gelir seviyesinin yüksek olmas› nedeniyle oldukça önemli bir
sat›ﬂ noktas›. Tofaﬂ’tan al›nan bilgiye göre, Adana’da sat›ﬂ oran› her y›l istikrarl›
biçimde art›yor. Tofaﬂ yetkilileri, Adana için “Pazar pay›m›z›n yüksek oldu¤u, Türkiye’deki kalelerimizden biri” tan›m›n› yap›yor.
Adana’da Tofaﬂ-Fiat’›n iki ana bayii var. Biri Seyhan ‹lçesi’nde Birmot Oto, di¤eri
de Yüre¤ir ‹lçesi’ndeki M›c›lar Otomotiv A.ﬁ.
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Avrupa’n›n en iyisi yine

içimizden biri

Ford Otosan’dan
Ford Otosan iki y›l üst
üste Avrupa’da
birincilik ald›...
Çanakkale Arslanlar
Ford Plaza’dan Canan
Ülker ile ikinci kez,
Avrupa’n›n En ‹yi Sat›ﬂ
Temsilcisi
Yar›ﬂmas›’nda birincilik
Ford Otosan’a geldi...
ord’un Avrupa çap›nda düzenledi¤i En ‹yi Sat›ﬂ Temsilcisi Yar›ﬂmas›’n› bu y›l da Ford Otosan’dan
bir isim kazand›. Çanakkale
Arslanlar Ford Plaza’da çal›ﬂan Canan
Ülker 21 Avrupa ülkesinin temsilcileri
aras›ndan s›yr›larak birinci oldu.
1978 do¤umlu Canan Ülker, 2001 y›l›ndan bu yana Ford Otosan’da Sat›ﬂ Temsilcisi olarak çal›ﬂ›yor. Ülker, yar›ﬂman›n
hem Türkiye hem de Avrupa ayaklar› ile
Ford Otosan’da çal›ﬂman›n ve Koç ailesinden olman›n ne anlama geldi¤ine iliﬂkin sorular›m›z› yan›tlad›.

F

Ford Avrupa taraf›ndan düzenlenen “En ‹yi Sat›ﬂ Temsilcisi” yar›ﬂmas›nda birinci oldunuz.
Öncelikle bize yar›ﬂma süreci hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?
En ‹yi Sat›ﬂ Temsilcisi yar›ﬂmas›, iki aﬂamada gerçekleﬂtirildi. ‹lk aﬂamada, yeni
Ford Focus'un ürün özellikleriyle ilgili
bir s›nava tabi tutulduk ve bir sonraki
aﬂamaya geçebilmek için yeterli puan›
toplamaya çal›ﬂt›k. Bu aﬂama sonunda,
21 sat›ﬂ dan›ﬂman› aras›ndan üç sat›ﬂ
dan›ﬂman›, ikinci aﬂamaya geçmeye
hak kazand›. ‹kinci aﬂamada sat›ﬂ da-
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Canan Ülker, Ford Avrupa Satıﬂ Pazarlama ve Sat›ﬂ Sonrası’ndan sorumlu Baﬂkan Yardımcısı Geoff
Polites (solda)’ten ödülü olan yeni Focus'un anahtarını, Ford Otosan Satıﬂ Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Aykut Özüner ile (sa¤da) birlikte teslim alırken.

n›ﬂmanlar›n›n bayiye gelen bir müﬂteriye yeni Ford Focus’u nas›l tan›tt›¤›n› bir
araç baﬂ›nda canland›rmam›z› istediler.
Hepimiz, önceden haz›rlad›¤›m›z beﬂ
ad›mda araç sunumlar›m›z› jüri üyelerine sunduk.

Canan Ülker, 21 Avrupa
ülkesinin kat›ld›¤› bu
yar›ﬂmay› iki y›l üst üste
Türkiye’nin kazanmas›n›n
bir rastlant› olmad›¤›n›
düﬂündü¤ünü belirtiyor.
Bu Ford Otosan’›n verdi¤i
e¤itimle baﬂar›l›yor
Siz bu yar›ﬂmaya nas›l kat›ld›n›z?
Bu y›l ikincisi düzenlenen bu yar›ﬂmaya, yeni Focus ürün e¤itimine kat›lan
sat›ﬂ dan›ﬂmanlar› aras›nda yap›lan s›nav sonras›nda 100 üzerinden 85 ve da-

ha fazla puan alanlar kat›ld›. “2004 Gizli Müﬂteri Araﬂt›rmas›” sonuçlar› ve e¤itim durumlar›na göre belirlenen ilk 20
kiﬂi aras›na da girerek Türkiye elemelerine kat›lmaya hak kazand›m.
Türkiye’den yar›ﬂmaya kaç kiﬂi kat›ld›? Kriterler nelerdi?
Türkiye elemelerine 20 kiﬂi kat›lmaya
hak kazand›. Daha sonra o 20 kiﬂi,
Showrooma gelen müﬂterilere yeni Focus’u nas›l tan›tt›klar›n› jüriye beﬂ ad›mda sundu. Her kat›l›mc›, yeni Ford Focus’un beﬂ temel özelli¤ini, müﬂteriye
sundu¤u fayda ile birlikte dört dakikay› geçmeyecek bir sunumla anlatt›.
Yar›ﬂman›n Türkiye aya¤›nda birinci olduktan
sonra geçen sürede neler yaﬂad›n›z? Finale
nas›l haz›rland›n›z?
Aç›kças› çok heyecanland›m. Çünkü
beni çok zor bir görev bekliyordu. Türkiye’yi temsil edecektim. Üstelik geçen
sene Almanya’da yap›lan yar›ﬂmay› da

Türkiye’den kat›lan Derya Alt›nyurt
kazand›¤› için kendimi çok ﬂansl› hissetmiyordum. ‹kinci kez Türkiye’nin seçilmeyece¤ini düﬂünüyordum. Ford
Otosan E¤itim ve Pazarlama Departman›’n›n destekleri ve yönlendirmeleriyle
iyi haz›rland›m. Amac›m eleme usulü
ile yap›lacak olan yaz›l› s›navdan sunuma, yani finale kalmakt›.

Birinci oldu¤unuzu ö¤rendi¤inizde neler hissettiniz? Duygular›n›z› bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
Çok mutlu oldum tabii ki. Geçen sene
de Türkiyenin kazand›¤› ve bu y›l yar›ﬂman›n da Türkiye’de yap›lmas› ve ikinci kez yar›ﬂmay› bizim kazanmam›z çok
onur verici bir duyguydu.
‹yi bir sat›ﬂ dan›ﬂman› olman›n ve bu sektörde sat›ﬂ yapman›n s›rr› nedir?
Ürün özelliklerini iyi bilmek gerekiyor.
Çünkü satt›¤›n›z ürünün özelliklerini,
rakiplerine göre art›lar›n› biliyorsan›z
ürününüze güvenirsiniz. Ürününüze
öncelikle siz güvenmelisiniz ve inanmal›s›n›z ki onu iyi sunabilesiniz. Müﬂterinizin beklentilerine ve ihtiyaçlar›na
cevap verecek özellikleri, ona sa¤layaca¤› fayday› ön plana ç›kararak araç sunumu yapmak sizi sat›ﬂa bir ad›m yaklaﬂt›r›yor. Showrooma gelen ya da ziyaretine gitti¤iniz müﬂterilerinize ilk günkü heyecan›n›z› kaybetmeden pozitif
bir tutum içerisinde hitap etmek çok
önemli.
K›sacas› do¤ru tutum sergilenmeli.
Yüksek mebla¤larda ödeme yapacak
olan müﬂteriniz sizden ilgi, bilgi, gü-

ven ve kaliteli hizmet bekliyor. Müﬂteriniz sizi sat›c› olarak de¤il dan›ﬂman›
olarak görmeli ki beklentilerini dile
getirsin. O markaya olan güveni nedeniyle arac›n fiyat› rakiplerine göre
yüksek de olsa belli bir de¤er için verdi¤ini bilecektir. Sat›ﬂ aﬂamas›n›n ard›ndan, sat›ﬂ sonras› hizmetlerinizle de
yan›nda oldu¤unuzu bilmelidir. ‹lk te-

Bu y›l ikincisi düzenlenen
yar›ﬂman›n Türkiye
aya¤›na, yap›lan s›nav
sonras›nda 100 üzerinden
85 ve daha fazla puan
alan kiﬂiler aras›ndan,
2004 Gizli Müﬂteri
Araﬂt›rma sonuçlar› ve
e¤itim durumlar›na göre
belirlenen ilk 20 kiﬂi
kat›ld›
mastan baﬂlay›p sat›ﬂ sonras›nda da
devam etmesi gereken güleryüz, bilgi
ve ilgi çok önemli.
Müﬂterinizi iyi tan›d›n›z, onun için en
uygun arac› önerdiniz, test sürüﬂünü
gerçekleﬂtirdiniz müﬂteriniz size hay›r
cevab› veriyorsa; ben hay›r cevab›n›n

nedenine bakmaya çal›ﬂ›yorum. Onun
için yapabilece¤im bir ﬂeyin olup olmad›¤›n› soruyorum e¤er düﬂünmek
istiyorsa belli bir süre sonra tekrar arayarak yeni öneriler getiriyorum. Kendisi almasa da gösterdi¤iniz ilgiden ve
yaklaﬂ›mdan kendisini borçlu hissetti¤i
için çevresine öneriyor ve size yeni
müﬂteriler getiriyor.

içimizden biri

‹stanbul’da yap›lan finalde neler yaﬂand›?
Sizden bu süreci de dinleyebilir miyiz?
UEFA ﬁampiyonlar Ligi final maç› ‹stanbulda oynand›¤› için yar›ﬂma da ‹stanbul’da yap›ld›. 21 Avrupa ülkesinin
temsilcileri Otokoç ‹stinye’de öncelikle
eleme usulüyle yaz›l› s›nava al›nd›.
S›navda yeni Focus’un özellikleri ve rakipleriyle farklar›n› içeren sorular soruldu. Her aﬂamada elenen ülkeler oldu.
Belçika, ‹sveç ve Türkiye finale kald›.
Sonra üç ülkenin sat›ﬂ dan›ﬂmanlar›
olarak yeni Focus’un beﬂ ad›mda sunumunu yapt›k. Jüri üyeleri de¤erlendirdi
ve biz ikinci kez birincili¤in ülkemizde
kalmas›n› sa¤lad›k.

Bu konuda e¤itim ald›n›z m›? Kat›ld›¤›n›z
kurslar ya da seminerler var m›?
‹letiﬂim ve beden dili, psikoloji, sat›ﬂ
teknikleri ile ilgili kitaplar okuyorum.
Ford Otosan'da “Sat›ﬂ Okulu” ad› alt›nda ürün e¤itimi, potansiyel müﬂteri geliﬂtirme ve sat›ﬂ teknikleriyle ilgili e¤itim ald›m. Güncel otomobil dergilerini
takip ediyorum.
Ford bayii çal›ﬂan›, dolay›s›yla Koç Toplulu¤u’nun bir üyesi olmak nas›l bir duygu?
Onur verici bir duygu; ve 21 Avrupa ülkesinin kat›ld›¤› bu yar›ﬂmay› iki y›l üst
üste Türkiye’nin kazanmas›n›n bir rastlant› olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Ford
Otosan’›n her alanda çal›ﬂanlar›n e¤itimine kendilerini geliﬂtirmesine önem
verdi¤i ortada. Özellikle Ford Otosan
Pazarlama ve E¤itim Departman› olmak
üzere yar›ﬂmaya haz›rlanmamda eme¤i
geçen bayim Arslanlar Otomotiv Genel
Müdürü ‹lyas Arslan’a ve Sat›ﬂ Müdürüm Ayd›n Uygun’a teﬂekkürlerimi bir
borç bilirim.
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KoçAilem üyeleri
iletiﬂim

ralli heyecan› yaﬂad›
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin bütün çal›ﬂanlar›n›n kat›labildi¤i KoçAilem
Program› çerçevesinde gerçekleﬂtirilen hediye çekiliﬂinde, “Fiat ve Volkan
Iﬂ›k ile Ralliye ‹lk Ad›m” e¤itimi kazanan Topluluk çal›ﬂanlar›, rallinin
heyecan ve h›z dünyas›n› tatt›, yeni bir deneyimin heyecan›n› yaﬂad›
oçAilem Program› çerçevesinde
hediye çekiliﬂinde kazanan 30
kiﬂiden 17’si 22-24 Temmuz’da
‹zmit Körfez Pisti’nde “Fiat ve
Volkan Iﬂ›k’la Ralliye ‹lk Ad›m”
e¤itimine kat›ld›. Talihlilerden baz›lar›, Fiat Motorsporlar› Tak›m›’n›n Pilotu Volkan Iﬂ›k’dan ders alman›n
mutlulu¤unu yaﬂarken, baz›lar› da
“Ders almaya devam” diyenler aras›na
kat›ld›. Topluluk çal›ﬂanlar›n› bir araya getirerek farkl› deneyimler yaﬂatan
KoçAilem Program›’n›n çok yararl› oldu¤u konusunda hemfikir olan çal›ﬂanlar›n, Ralli e¤itimiyle ilgili düﬂünceleri ise ﬂöyle:

K

Can Atacan
DemirDöküm Bursa/Mali ‹ﬂler
KoçAilem çekiliﬂinde birçok hediyenin
aras›ndan ralli e¤itimi kazanmak, oto-
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mobilleri çok sevdi¤im için asl›nda isabet oldu. Ben çok
uzun y›llard›r araba
kullan›yorum ama
bu e¤itimden sonra
“hiç kullanm›yormuﬂum” dedim. Bu nedenle çok faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum. Otomobile yüzde 100 hâkim olunabilece¤ini gördüm. Volkan Iﬂ›k’› y›llard›r takip ediyorum; e¤itimi ondan
olmak da ayr› bir mutluluk oldu benim
için. Dersler yorucu olmas›na ra¤men
çok keyifli geçti. Çok mutlu ve memnun dönüyorum. Bu ilk ad›m e¤itiminin ard›ndan ikinci, üçüncü ad›m e¤itimlerin verilece¤ini ö¤rendim. Bu e¤itimlere ilk baﬂvuracak olanlardan biri
ben olaca¤›m çünkü tad› dama¤›mda
kald› diyebilirim. KoçAilem çok fayda-

l›. Bütün Koç çal›ﬂanlar›n›n Koç ürünlerini al›rken böyle küçük hediyelere
sahip olmas›, Toplulu¤a ba¤l›l›¤›n artmas› aç›s›ndan yararl›.

Nesrin ﬁahin
Koçbank ‹stanbul/Hukuk ‹ﬂleri-Avukat
Bu hediyenin bana ç›kmas› gerçekten
büyük isabet oldu. Çok istiyordum ve
devam etmeyi düﬂünüyorum. Bu e¤itimi almadan asla ö¤renemeyece¤imiz
ﬂeyleri
ö¤rendik.
Profesyonellerden
e¤itim almak da çok
zevkliydi.
‹kinci
gün ald›¤›m›z pratik
e¤itim çok keyifliydi. Ben dokuz y›ld›r araba kullan›yorum. Yanl›ﬂ al›ﬂkanl›klar›m oldu¤unu
gördüm. E¤itim s›ras›nda, e¤itmenler

t› bulduk ve gerçek bir ralli yaﬂamak
çok heyecan verici. Volkan Iﬂ›k’la birlikte yapt›¤›m›z sürüﬂ çok keyifliydi.
Motor sporlar›ndan da çok hoﬂlan›yorum. Benim için çok güzel bir hafta sonu oldu. E¤itimlere devam etmek istiyorum. KoçAilem’e çok teﬂekkür ediyorum. Bu tür sosyal aktivitelerin devam›n› diliyorum.

RecepTomak

Ali Cihan Tiranova

Volkan Iﬂ›k

Bayram Ali Asrak
Otokar/Sakarya
KoçAilem çekiliﬂi
sayesinde bu e¤itimi almak çok güzel. E¤itimler çok
zevkli geçti. Burada do¤ru araba
kullanmay› ö¤rendik. Baz› teknikler ö¤rendik. Volkan Iﬂ›k’tan e¤itim almak
çok güzel. Onun kulland›¤› otomobile
bindim. Tek kelimeyle müthiﬂti.

Oral Akaylar
Ford Otosan / ‹zmit
Koç Toplulu¤u’nun KoçAilem projesi
arac›l›¤› ile “Volkan Iﬂ›k ile Ralliye ‹lk
Ad›m E¤itimi”ni kazanm›ﬂ olmak beni
çok sevindirdi. Gözüm bu hediyede
kalm›ﬂt›. Ford fabrikas›n›n düzenlemiﬂ
oldu¤u bir e¤itim
vard›. Gidememiﬂ,
çok k›skanm›ﬂt›m. Atmosfer çok iyi,
çok keyifli. Teorik e¤itimler çok bilgilendiriciydi. Çok fazla test yapma f›rsa-

iletiﬂim

sayesinde bunlar› de¤iﬂtirmeye baﬂlad›m. Normal hayat›mda da çok h›zl›
araba kullan›r›m. Ufak tefek çok da kaza yapt›m ama art›k daha bilinçli bir
kullan›c› olaca¤›m› düﬂünüyorum. Ayr›ca ben e¤itimlere devam etmeyi ve copilot olmay› düﬂünüyorum. Hayat›mda
çok farkl› bir pencere aç›ld›¤›n› söyleyebilirim. Organizasyonu düzenleyenlere çok teﬂekkür ederim. KoçAilem’in
de geç kal›nm›ﬂ bir proje oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama güzel bir baﬂlang›ç.
Çünkü Topluluk içinde çok say›da ﬂirket ve binlerce personel var. Bu güzel
projeyle bütün Koç çal›ﬂanlar›, bütün
ﬂirketlerden avantajlar kazan›yor.

Arçelik/Çay›rova
Hediye listesine bakt›¤›mda, aralar›nda
en çok kazanmak istedi¤im hediye bu
e¤itimdi. Kendimi ayr›ca ﬂansl› hissediyorum. E¤itimler gayet iyiydi, sürüﬂ
teknikleri oldukça
bilinçlendirici. 1990
y›l›ndan beri otomobil
kullan›yorum. Bilmedi¤im,
yanl›ﬂ yapt›¤›m ﬂeyler oldu¤unu gördüm. Bundan sonra
araba kullan›rken bu ö¤rendiklerimi
mutlaka uygulayaca¤›m. Volkan Iﬂ›k’›
da televizyonlardan takip ediyordum.
Daha önce tan›ﬂma f›rsat›m olmam›ﬂt›.
Kendisinden ders almak da çok heyecan vericiydi. KoçAilem projesi de çal›ﬂanlara sa¤lad›¤› avantajlar aç›s›ndan
çok önemli ve geç bile kal›nd›¤›n› düﬂünüyorum. 15 y›ld›r Arçelik’te çal›ﬂ›yorum. Geç de olsa projenin baﬂlam›ﬂ olmas› güzel.

Migros / ‹stanbul
18 y›ld›r Migros’ta
çal›ﬂ›yorum. F1 merakl›s› olarak bu
e¤itime kat›lm›ﬂ olmaktan dolay› çok
mutluyum. Volkan Iﬂ›k’› daha önce rallilerden tan›yordum. Ayn› otomobilde bulunmak çok güzel bir duyguydu. Hediyeyi kazand›¤›m› ö¤renince havaya z›plad›m. De¤iﬂik hediyeler vard› ama benim gözüm bu hediyedeydi. Çok güzel
bir hafta sonu geçirdim. Uzun y›llard›r
araba kullan›yorum ama birçok eksi¤imin oldu¤unu ö¤rendim. Ö¤rendiklerimi
kesinlikle uygulayaca¤›m. Co-pilot olmak için de müraacatta bulunaca¤›m.

Sinan Sal›c›
Aygaz/Adana
KoçAilem çekiliﬂi
ile buraday›m. Koç
ﬂirketlerinin bu aileye sahip ç›kmas›
çok güzel. Asl›nda
böyle bir ﬂey hep
vard› ama ismi
yoktu. ﬁimdi her sektör çal›ﬂanlara bir
ayr›cal›k sunuyor. Personel olarak bu
bizi mutlu ediyor. Bu çekiliﬂin ﬂansl›lar›ndan biri de ben oldum. Bu hediyenin bana ç›kmas›na çok sevindim.
Otomobil sporlar›na ilgim var. Kendi
kendime kullanmaya çal›yordum ama
bilmedi¤im bir sürü teknik var. Bundan sonra d›ﬂar›da çok daha sa¤l›kl›
araç kullanaca¤›m› düﬂünüyorum. Ben
sat›ﬂ ekibinde çal›ﬂt›¤›m için de günün
büyük bir k›sm› sahaday›m. Benim
için bu yönüyle de çok önemli bir e¤itim oldu. Böyle bir organizasyona
Adana’dan gelip kat›lmak normal ﬂartlarda çok zor. Bu anlamda da bir f›rsat
oldu. De¤erlendirmiﬂ olmaktan çok
mutluyum.
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Türk Sinemas›

enerjisini O’ndan al›yor:

kültürel vizyon

ﬁener ﬁen
Baz› insanlar vard›r, sadece isimleri bile çok
ﬂey anlat›r. Baz› oyuncular vard›r kimli¤ine
büründü¤ü karakterlerle bütünleﬂip ak›llara
kaz›n›r. Hem isimleri hem de canland›rd›¤›
karakterlerle haf›zalarda yer edinenler ise
parmakla say›lacak kadar azd›r. ‹ﬂte bu
tart›ﬂ›lmaz isimlerden biri olan ﬁener ﬁen,
ﬂimdilerde Aygaz’›n enerjisini yans›tan
reklamlarla evlerimize konuk oluyor

u say›m›zda, Türk insan›n›n sevgi
ve sayg›s›n› kazanan, mütevaz›
kiﬂili¤i ile öne ç›kan, ad› yapt›¤›
iﬂlerle an›lan usta oyuncu ﬁener
ﬁen ile hayata ve sinemaya dair keyifli
bir söyleﬂi yapt›k. Bir süredir Aygaz’›n
reklam filminde duvarlardan geçebilen,
bir anda ortadan kaybolup baﬂka bir
yerde ortaya ç›kabilen ve Aygaz’›n
enerjisini yans›tan görünmez bir
karakter olarak televizyon ekran›ndan
bizlere merhaba diyen ﬁener ﬁen, yer ald›¤› çal›ﬂmalardan söz ederken mütevaz›l›¤› elden b›rakm›yor. “Filmlerimi seyrettiren öncelikle senaryonun büyüsüdür” diyen ﬁen, ekip ruhuna gönülden
inan›yor ve kendi tabiriyle, sette, kendisini yönetme ne teslim ediyor.

B

Sizin filmleriniz her defas›nda, daha önce hiç
izlenmemiﬂ gibi keyifle izleniyor. Bu iﬂin t›ls›m› nerede? Siz de mi; yönetmenle aran›zda kurulan dil birli¤inde mi?
Benim inand›¤›m birtak›m kurallar var.
Filmlerimi seyrettiren öncelikle senaryonun büyüsüdür. O senaryoya uygun ki-
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Son dönemde evlerimize Aygaz
reklamlar›yla konuk olan
ﬁener ﬁen, “Yönetmen sette tek
hâkimdir, tek adamd›r.
Bu konuda ben de disiplinliyimdir,
yönetmene teslim olurum.” diyor.

“Hababam S›n›f›”, “Tosun Paﬂa” neredeyse herkesin en az üç kez izledi¤i filmlerdir. Ya da “Eﬂk›ya”y› izleyip sizden etkilenmemiﬂ olan bir kiﬂi yoktur herhalde... “Gönül Yaras›”ndaki ö¤retmenle belleklere yerleﬂtiniz. Bu sevgi sizi nas›l
etkiliyor, hayat›n›za yön veriyor mu?
Yapt›¤›m›z, inand›¤›m›z ﬂeylerin karﬂ›l›k
görmesi çok hoﬂ, çok sevindirici. Emeklerin boﬂa gitmedi¤ini gösterir. Baz› ﬂeylere inan›rs›n›z da sizden baﬂka inanan
olmaz, karﬂ›l›k görmez. Sinema da öyle
tuhaf bir ﬂeydir. Bireysel bir sanat de¤ildir. Birçok ö¤enin bir araya gelmesi ile

yap›lan çok kolektif bir iﬂtir. En önemli
unsur seyircidir. Seyirciler taraf›ndan da
onaylanmas› gerekir. Bu bak›mdan biz
yapt›¤›m›z iﬂlerin, yüzde olarak oranlarsak ço¤unlu¤undan mutluyuz. Bütün

kültürel vizyon

bunlar›n yaﬂam›n›z› anlamland›ran bir
de¤eri tabii ki oluyor. Yapt›¤›m›z ﬂeylerin boﬂa gitmedi¤ini anl›yoruz.

ﬂilerin bir araya gelmesi, iyi yönetmen,
iyi oyuncular, iyi yap›mc›. Bunlar çok
önemli ama en çözülemeyen, en zor ﬂey
senaryo. Senaryo yolun baﬂ›. Bahsetti¤iniz filmlerin ço¤u Arzu Film kaynakl›d›r.
Arzu Film’e özgü, Ertem E¤ilmez’den
kaynaklanan, Sad›k ﬁendil, Yavuz Turgul’dan kaynaklanan, yaz› grubundan
kaynaklanan bir sihir var. Baﬂka türlü
aç›klanam›yor. Bir s›cakl›k var bu
senaryolarda. Halk›n ortalamas›na iyi gelen bir anlat›ﬂ biçimi var.

Bütün Türkiye dizilere kilitlenmiﬂ, onlarla yaﬂay›p gidiyoruz. Niçin ﬁener ﬁen’i bir dizide
seyredemiyoruz? Üstelik, onca diziye ra¤men
“‹kinci Bahar”›n tad› hâlâ dama¤›m›zdayken...
Sinemadaki seçicilik diziler için de geçerli. ‹yi bir proje, iyi bir senaryo bizi hareket ettirebilir ama ﬂimdiye kadar öyle
bir ﬂey olmad›. Do¤rusu dizilerin bu kadar yo¤un oldu¤u bir dönemde, ki hakikaten bir dizi enflasyonu var, sistem gere¤i baz› diziler iki üç bölümden sonra
yay›ndan kald›r›l›yor. Bu az›l› rekabet ortam›nda birbirleriyle mücadele ediyorlar.
Tabii böyle bir ortamda rekabet kaç›n›lmaz ama böyle bir arenan›n içine atlamak do¤rusu bana çok hoﬂ gelmiyor.
Kanallar›n da belli bir politikas› olmal›.
Reyting denen o anlamad›¤›m›z ﬂeyler
etkili olmamal›, kaliteli güzel ﬂeyler devam etmeli. “‹kinci Bahar”, hakikaten
güzel bir çal›ﬂma oldu ve biz onu tad›nda, zaman›nda fazla uzatmadan bitirdik.
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zevklerimizin peﬂinden gidiyoruz. Bugüne kadar çok yan›lmad›k. Bize iyi gelen
ﬂeyler halka da genellikle iyi geliyor.

kültürel vizyon

ﬁener
ﬁen
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ﬁener ﬁen, Aygaz Reklam› için “Dev bir buluﬂma”
diyor... Usta oyuncuya göre, hem Koç Toplulu¤u, hem
Aygaz, hem de ﬁener ﬁen aç›s›ndan güçlü bir uyum
var bu reklamlarda. ﬁener ﬁen, bir y›l boyunca sürecek
“enerji”yi vurgulayan Aygaz reklamlar›nda, izleyicileri
çok daha hoﬂ sürprizlerin bekledi¤ini söylüyor...
Çünkü önceden tespit etmiﬂtik. Talep
gelince kimse dayanam›yor ve iﬂ uzuyor
ve sihri kayboluyor.
Son filminiz “Gönül Yaras›”na kadar aradan sekiz y›l geçti. Sekiz y›l boyunca neler yapt›n›z?
Nereleri gördünüz, hangi sesleri dinlediniz,
kimleri, neleri çok sevdiniz, nelerden nefret ettiniz, hangi yolculuktan sevinçle döndünüz ve
sizi ﬂaﬂ›rtan ﬂeyler nelerdi?
Baﬂkalar›n›n yapt›klar›n› takip etmeye
çal›ﬂ›yorum ama aslolan benim ya da bizim ekibin ne yapmak istedi¤i. Biz oraya
odaklanm›ﬂ durumday›z. Bizi mutlu
eden projelerin peﬂinden gidiyoruz ama
ﬂu anda ortada somut bir ﬂey yok. Baﬂar› hepimizi ilgilendiriyor. Baﬂar›l› olaylar›
takip etmeye çal›ﬂ›yoruz. Seyirci ile kurulan iletiﬂimi anlamaya çal›ﬂ›yoruz. En bilinmeyen ﬂey, sineman›n hâlâ bir s›r oluﬂu. Aksi halde her filmde on ikiden vurulurdu. Dünyan›n en büyük sektörlerinden biri sinema ama maalesef s›rr› çözülemiyor. O kadar filmin aras›nda, bak›yorsunuz dünyan›n en iyi starlar›, birçok
para harcanm›ﬂ ve sonuçta yine ortada
bir fiyasko var. Onun için baﬂar›yla ilgili
her ﬂey bizi ilgilendiriyor. Ama kendi
do¤rular›m›z›n, bildiklerimizin ve estetik

Yavuz Turgul’la çal›ﬂma nedenlerinizi aç›klarken “Ekip ruhuna inan›r›m” diyorsunuz. Bu
“Ekip ruhuna inanma” hali ﬁener ﬁen’in yeni yönetmenlere, senaristlere bak›ﬂ›n› s›n›rland›r›yor mu? Tan›mad›¤›n›z birinden gelen senaryoyu okur musunuz mesela?
Tabii ki okuyorum. Benim için s›ralamada birinci olan senaryodur. Beni heyecanland›r›yorsa dikkat ederim. Tabii yönetmen de çok önemli. Çünkü ben iﬂbirli¤ine, iﬂbölümüne de çok inan›r›m. Yönetmen sette tek hâkimdir, tek adamd›r.
Bu nedenle bütün sanatsal tart›ﬂmalar›n
ve her türlü yorumun önceden halledilmesi laz›md›r. Bu konuda ben de disiplinliyimdir, yönetmene teslim olurum.
Bu söz epeyce sorumluluk yüklü. Yönetmene de güvenmem laz›m. Bir yemekte
ya da karﬂ›l›kl› bir araya geliﬂte de bu güven sa¤lanabilir. Ona inanmam laz›m.
Benim için önemli olan bu.
Sinemada senaryo titizli¤iniz biliniyor. Reklam filmine bak›l›rsa ayn› titizlik orada da devam ediyor. Aygaz reklam› için yapt›¤›n›z çal›ﬂmadan memnun kald›n›z m›? Çekim öncesi, çekim s›ras› ve sonras› duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Reklam filmi ile ilgili olarak iki dev buluﬂtu diyebiliriz. Köklü bir kurumla kendi ilkeleriyle haraket eden bir oyuncunun birleﬂmesi oldu. Bence çok da hoﬂ
oldu. ‹ﬂe yaklaﬂ›mdaki ciddiyet, iﬂi
önemseme, iﬂe kendimizi verme konular›nda çok ortak noktam›z oldu. Baﬂar› tabii ki bizi çok ilgilendiriyor. Hoﬂ bir birliktelik oldu; hem Koç, hem Aygaz grubu, hem de benim aç›mdan. En zor k›sm› bu ilk filmle gerçekleﬂtirmiﬂ olduk.
Bir y›l sürecek olan bir kampanya. Daha
hoﬂ ve güzel ﬂeyler olacak.
Koç ürünleriyle iliﬂkiniz bu filmle mi baﬂlad›,
yoksa günlük hayat›n›zda Koç ürünlerinin zaten yeri var m›?
Türkiye’de yaﬂay›p da Koç ürünleri ile
karﬂ›laﬂmamak mümkün de¤il. Her köﬂe
baﬂ›nda bir Koç bayii görüyorsunuz.
Herkesin evinde, iﬂinde mutlaka bu
ürünlerden biri vard›r. Tabii ki ben de
Koç ürünlerini kullan›yorum.
I Kadriye Çal›ﬂkan
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Mimar Sinan’›n

‹LE YOLLARDA

en pahal› imzas› Kemerburgaz’da
Focus’la yola ç›kt›¤›m›zda rotam›z bir sahil kasabas›yd›. CNBC-e’nin tan›nan
yüzü Gülay Avﬂar, “Siz ‹stanbul’da suyun öyküsünü biliyor musunuz; peki ya
Mimar Sinan’›n en pahal› eserini?” diye sordu ve rotay› belirledi: Kemerburgaz
u ay Ford ile yola ç›karken yan›m›zda Gülay Avﬂar vard›. CNBC-e
televizyonu Programlar Koordinatörü ve “Piyasa Ekran›”n›n beﬂ y›ld›r editörlü¤ünü ve sunuculu¤unu üstlenen Avﬂar, bu aydan itibaren kanal›n “Son
Bask›” program›n› devral›yor. Avﬂar’a yolculuk için pek çok öneri getiriyoruz. Hiçbirini be¤enmiyor, “Kemerburgaz’daki su
kemerleri var ya, onlar› Mimar Sinan yapm›ﬂ. Hadi gidip onlara bakal›m” diyor.
Ford Focus’un rotas›n› Sar›yer’den Kemerburgaz’a do¤ru çevirdi¤imizde Gülay Avﬂar, bize ﬂimdiye kadar çok da fark›nda olmad›¤›m›z ‹stanbul’da suyun tarihini, su
kemerlerinin hikayesini anlat›yor. Anlatt›k-

‹LE YOLLARDA
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lar›, bir ﬂehri gezerken önceli¤im tarihi
eserleri de¤ildir” diyen biri için bizi epey
ﬂaﬂ›rt›yor.
Kanuni Sultan Süleyman, ‹stanbul’un
giderek artan su ihtiyac›n› karﬂ›lanmas›
için Mimar Sinan’dan, Belgrat ormanlar›n›n suyunun ‹stanbul’a taﬂ›nmas›n› istemiﬂ. Mimar Sinan bu iﬂ için alt›n dolu keseleri uc uca dizecek kadar çok para gerekti¤ini söylemiﬂ. Kanuni’nin cevab› ise
ﬂöyle olmuﬂ: “Mimarbaﬂ›, e¤er oradan su
getirmek mümkünse ben keseleri uç uca
de¤il yan yana dizmeye raz›y›m.” Gülay
Avﬂar’›n buraya kadar anlatt›klar› bizi heyecanland›r›yor, “Sonra ne olmuﬂ” diyoruz. Avﬂar, “Kemerburgaz’a gidince görü-

rüz art›k ne oldu¤unu” diye yan›tl›yor.
iki tarafl› a¤açl› yolda, k›vr›la k›vr›la gidiyoruz Ford Focus’la. Su kemerlerinin hikayesi biraz daha bekleyebilir ama hem
yönetici, hem editör, hem sunucu, hem de
iki yaﬂ›ndaki Burak ile 10 yaﬂ›ndaki
Ali’nin annesi olan Gülay Avﬂar’a soraca¤›m›z pek çok soru var.
Sizin için tatil ne anlam taﬂ›yor? Tatil tercihleriniz nereleri?
Buket Uzuner’in bir kitab› vard›, orada
“ﬂehir romanti¤i” diye bir tan›m yapm›ﬂt›.
Bu tan›m tam da bana göre. ﬁehir seven
bir insan›m. Do¤an›n içinde, sessiz, ›ss›z
bir yer hiç bana göre de¤il. Daha çok Av-
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Gülay Avﬂar “Sonra anlat›r›m” dedi ama biz sizi bekletmeden anlatal›m Kanuni’nin
emri üzerine Mimar Sinan’›n neler yapt›¤›n›: Bu emirle, Mimar Sinan'›n hayat› boyunca yapt›¤› iﬂler içinde maliyeti en yüksek olan K›rkçeﬂme Tesisleri ortaya ç›km›ﬂ. Sinan, 55 bin 374 metre uzunlu¤undaki dev isale hatt› üzerinde Uzunkemer,
Ma¤lova Kemeri, Güzelcekemer ve Paﬂakemeri’ni birbirine ekleyerek Belgrat ormanlar›ndaki sular› 1562’de ‹stanbul'a ulaﬂt›rm›ﬂ. Velhas›l, suyun öyküsünü ö¤renmek için Kemerburgaz’a gitmeli... Kemerburgaz’da bugün görülebilecek su kemerleri ise ﬂöyle: Manglava çay›r›nda bulunan Ma¤lova Memeri, E¤ri Kemer, Cebeciköy’ün 1.5 km do¤usundaki Cebeciköy ya da Güzelce Kemer ve Uzunkemer.
cek, bir saat sonra yemek için eve dönülecek.... Tatiller dahil bir tek gün bile saatsiz
yaﬂamad›m.
Kendinizi nas›l tan›ml›yorsunuz?
Dinamik, heyecanl›, hareketli, telaﬂl›... Hayat› önemsiyorum ve olabildi¤ince çok ﬂeyin fark›na varmak istiyorum. Dünyadan
gitmeden önce, yapmak isteyip de yapamad›¤›m bir ﬂey kal›rsa, gözüm arkada kal›r gibi geliyor. Neye yetiﬂti¤imi ben de bilmiyorum. Hep telaﬂ›m var.

Ev iﬂleriyle aran›z nas›l? Yemek yapar m›s›n›z?
Ömrüm boyunca yapmad›¤›m, denemeye bile kalk›ﬂmad›¤›m tek ﬂey yemek
yapmak. Mutfakta geçirilen zaman bana
çok gereksiz geliyor. Ama güzel yeme¤i
severim. Sofra düzenini severim. Bu konudaki ﬂans›m, evdeki yard›mc›m›n harika yemekler yap›yor olmas›.
Siz ütü yapmay› da bilmezsiniz...
Bak›n onu biliyorum. Da¤ gibi ütü
yapmad›m hiç ama, güzel gömlek
ütülerim.
I Handan Bay›nd›r

‹LE YOLLARDA

Al›ﬂveriﬂle aran›z nas›l?
Kendimi al›ﬂveriﬂe düﬂkün bir insan olarak
tarif etmiﬂimdir hep. Fakat almak duygusunu de¤il, al›ﬂveriﬂ keyfini seviyorum. ‹ki arkadaﬂ›n›zla sohbet edip, bir kafede oturup
biraz da insanlar› gözlemlemek bence büyük keyif. Yaﬂamdan geriye gördü¤ünüz
kareler kal›yor çünkü.

Sat›n almadan geçemedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Ayakkab›ya hiç dayanamam. Servetim
ayakkab› dolab›mda yat›yor. Evdekilere,
“Bir sabah kalk›p beni bulamazsan›z ayakkab›lar›ma bak›n, onlar› da ald›ysam bilin
ki dönmeyece¤im” diyorum.
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Bir kad›n ve televizyoncu olarak hayat›n içinde
organize olmak zor de¤il mi?
Hakl›s›n›z, o kadar yorucu ve zor ki... ‹ﬂin
as›l sizi yoran taraf›, devaml› yar›m saat
sonras›n› planl›yor olmak. Benim iﬂimin
türü saniyelerle planlamay› gerektirdi¤i
için özel hayat›m› da öyle yaﬂamaya baﬂlad›m. 7.00 kalk›ﬂ, 7.30 büyük o¤lan›n okul
servisi, 7.40 evden ç›k›ﬂ, 9.00 makyaj odas›ndan ç›k›ﬂ gibi, dakika aksamadan gitmek zorunda gün. Hafta sonu bile benzeri programla yaﬂ›yorum. Büyük o¤lan› basket kursundan alaca¤›z, küçük parka gide-

Kemerburgaz’›n “kemerleri”
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A¤›r temposu nedeniyle televizyonu b›rakmay›
düﬂündünüz mü hiç?
TV farkl› bir tutkudur. Sahne tozu yutmak
denir ya, ben ona ekran tozu yutmak diyebilirim. Gerçi biz medyatik de¤iliz o kadar.
Olmay› da istemem ama televizyona ç›kt›n›z m› hep ç›kmay› istersiniz. ‹stemiyorum
diyen yalan söyler.
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CNN Türk, Kanal E ve CNBC-e’de toplam 10 y›ld›r
ekrandas›n›z. Bu zorlu kariyer yolculu¤unda anne
olmak cesur bir ad›m de¤il mi?
Çocuk da yapar›m kariyer de (gülüyor).
Hangisini daha iyi yapt›m ya da her ikisini
de biraz eksik mi götürüyorum? Bu, hemen her çal›ﬂan ve çocuk sahibi olan kad›n›n kendini sorgulad›¤› bir konu. Ama
özetle, vicdan azab›yla birlikte yaﬂamaya
al›ﬂ›yorsunuz demek mümkün. Bunu dramatik bir ifadeyle söylemiﬂ olmayay›m tabii. Çocuklar›n›za yeteri kadar zaman ay›ramad›¤›n›z› biliyorsunuz. Dengeyi kurmaya çal›ﬂ›rken genelde iﬂ hayat› a¤›r bas›yor.
Bunun aksini yapabileni takdir ediyorum.
Ama bizim gibi biraz da s›f›rdan baﬂlay›p
bir yerlere do¤ru hedef koyup gitmeye çal›ﬂanlar için daha çok çal›ﬂmak gerekiyor.
Dolay›s›yla çocuklar›n›z olgun birer çocuk
oluyor, sizi anl›yorlar hatta teskin ediyorlar. Zirve için Davos’tayken o¤lum ilk karnesini ald›¤›nda yan›nda de¤ildim. O¤lum
telefonla aray›p, “Karnemi sana hediye
edebilir miyim, biraz önce seni televizyonda seyrettim ve seninle çok gurur duydum” demiﬂti. Çocuklar›n sizi anlad›¤›n›
bilmeniz bir parça rahatlat›yor tabii.
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rupa’da, görebildi¤im kadar yer görmeyi
istiyorum, tercihlerim o yönde oluyor. Avrupa’da sokakta bir kafede oturup kahve
içti¤imde çok dinlenmiﬂ hissediyorum
kendimi.
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hayata dair

VKV Amerikan Hastanesi ile
Theodora Vakf›’n›n iﬂbirli¤i bu ay
birinci y›l›n› doldurdu... Vakf›n
“palyaço doktorlar›” hasta çocuklara,
hayatlar›nda e¤lenceye, gülmeye,
neﬂeye de yer oldu¤unu hat›rlat›yor.
Onlar›n reçetesinde hep “bol bol
kahkaha ve gülücük” var

Çocuklar en çok bu

doktorlar› seviyor
ehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi’nin çocuk klini¤ine do¤ru
ilerliyoruz... Koridordaki yönlendirme levhalar› dikkatimizi çekiyor önce. Rengarenk, komik figürlerle
yaz›lm›ﬂ “Çocuk Klini¤i” yaz›lar›n› takip
ediyoruz. Yol ald›¤›m›z koridorun sa¤
taraf› tamamen denizalt› figürleriyle
bambaﬂka bir dünyaya sürüklüyor bizi.
Sevimli denizatlar›, güleç yüzlü denizanalar›, ﬂeker mi ﬂeker bal›klar... Koridor
bitti¤inde art›k çocuk klini¤inin bekleme salonunday›z. Burada da içinde oynay›p z›plad›klar› iki sandal karﬂ›l›yor
çocuklar›. Esas sürpriz, figürleriyle kendini bize gösteren denizalt› dünyas›n›n
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küçük ölçekte de olsa gerçe¤ini görmek oldu. ‹çinde çeﬂit çeﬂit bal›klar›n
bulundu¤u akvaryum, belli ki çocuklar›n ilgi alan›. Salonda miniklerin boylar›na uygun masalar›n üzerindeki rengarenk oyuncaklar›n yaratt›¤› renk cümbüﬂünü ise anlatmak zor... Bu atmosferin içinde hasta de¤il tabii ama çocuk
olmay› çok istedik.
Çocuk Hastal›klar› Bölüm Direktörü Dr.
P›nar Dayan›kl› ile randevumuz var.
Soruyoruz, ilerde solda, kedili odada
diyorlar. Kedili oda? Evet ilerde solda,
kap›s›nda kocaman bir kedi figürü, içeride de hipopotam ﬂeklindeki muayene
masas›n›n önünde bir doktor var. Dok-

tor P›nar, harikalar diyar›n›n büyüsü
içinde tek gerçek olarak karﬂ›m›zda duruyor.

Perﬂembe günleri Amerikan
Hastanesi’ndeler
Dr. P›nar Dayan›kl›’dan çocuk klini¤inin bu yeni haliyle bir y›ld›r hizmette
oldu¤unu ö¤reniyoruz. Geçen y›l haziran ay›nda dekorasyonu biten klinik,
ayn› dönemde Theodora Vakf›’na da
birlikte çal›ﬂma teklifiyle gitmiﬂ.
1998’den beri dört hastanede hasta çocuklar› ziyaret edip onlar› e¤lendiren
vakf›n çal›ﬂanlar›, di¤er bir deyiﬂle “palyaço doktorlar” geçen y›ldan bu yana

Dr. Bebiﬂ: “Ziyaretimizle
kan de¤erleri bile
yükseliyor. ‹nan›lmaz.”
Yasemin Osman 1998’den beri Theodara Vakf› için çal›ﬂ›yor. ﬁehir Tiyatrolar›
oyuncular› aras›ndan seçilen Osman, “Sesimizi duyar duymaz a¤layan çocuklar susuyor, bizim ziyaretimizle kan de¤erleri bile yükseliyor. Bu mucizevi bir ﬂey” diye anlat›yor Dr. Bebiﬂ olmay›. Peki, özellikle onkoloji hastalar›nda duygusal olarak zorlanm›yorlar m›? “Hay›r” diyor Dr. Bebiﬂ, “Bu
kostümleri giydi¤inizde odakland›¤›n›z
tek ﬂey o çocuklar›n gülücükleri. Tabii, yaﬂad›¤›m›z duygusal travma için üç ayda
bir terapi seanslar›m›z oluyor.”

Dr. Pinky: “Çocuklar
‘kahkaha reçetemizi’
çok seviyorlar”

Theodora Vakf›
Theodora Vakf› 1993 y›l›nda Jan ve Andre Poulie taraf›ndan ‹sviçre’de kurulmuﬂ. Türkiye’de 1998 y›l›ndan beri “palyaço doktor” projesiyle faaliyet gösteren vakf›n amac›
hastanelerde k›sa veya uzun dönemli tedavi gören çocuklar›n ac›lar›n› hafiletmek, onlar›n e¤lenmelerine ve gülmelerine yard›mc› olmay› hedefliyor. “Palyaço doktor” program› hastanelere ücretsiz sunuluyor ve vakf›n tek gelir kayna¤›n› yard›msever vatandaﬂlar›n ba¤›ﬂlar› oluﬂturuyor. (www.theodora.org)
her perﬂembe Amerikan Hastanesi’ni de
ziyaret ediyorlar. Dr. Dayan›kl›, palyaço
doktorlar›n çocuklar üzerinde çok
önemli etkileri oldu¤unu belirtiyor:
“Onlar daha koridora girer girmez, a¤layan, ba¤›ran çocuklar susuyor. Zaten
çocuklar için en iyi ilaç, dikkatlerini da¤›tmak. Theodora Vakf› çal›ﬂanlar› bu
iﬂi hakikaten çok iyi baﬂar›yorlar.” Dr.

P›nar Dayan›kl›, özellikle kronik hastal›klar› olan çocuklar›n hastal›klar› ve yaﬂamla ilgili endiﬂelerinden ötürü çok
mutsuz olduklar›n› belirterek, “Theodora Vakf› çal›ﬂanlar›n›n ziyareti, onlar›n
hayat›nda e¤lenceli bir pencere aç›yor
ve a¤›z dolusu kahkahalarla gülmelerini
sa¤l›yor” diye özetliyor palyaço doktorlar›n çocuklar üzerindeki etkisini.

Yeﬂim Osman da sekiz y›ld›r Dr. Pinky
olarak çocuklar› ziyaret ediyor. Anaokulu
ö¤retmeniyken ‹ngiltere’de Theodora Vakf›’n›n çal›ﬂmalar›na tan›k oldu¤unda “Benim iﬂim bu olmal›” diye düﬂünmüﬂ ve Türkiye’ye döner dönmez vak›f için çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂ. ﬁu anda sekiz kiﬂilik bir ekiple
çal›ﬂt›klar›n› belirten Yeﬂim Osman, “Say›m›z arts›n ve daha çok hastanede daha
çok çocu¤a ulaﬂal›m istiyoruz” diyor. Dr.
Pinky yazd›klar› “kahkaha reçetesi”nin bile
çocuklar taraf›ndan çok önemsendi¤ini
söylüyor.

hayata dair

VKV Amerikan
Çocuk Hastanesi
Çocuk
Hastal›klar›
Direktörü P›nar
Dayan›kl›
(sol- alt) palyaço
doktorlar›n
çocuklar üzerinde
çok etkisi
oldu¤unu
söylüyor.

Berk Do¤an:
“S›k›l›yorum ama
Dr. Bebiﬂ’in geldi¤i
günler hariç”
Berk 13 yaﬂ›nda, 8’inci s›n›fa geçmiﬂ.
Dersleri iyi, “Türkçe biraz zorluyor” sadece. Yüzme ve tenis seviyor. ﬁu s›ralar oynayamasa da futbol aﬂk› baﬂka tabii... ‹ki ayd›r düzenli aral›klarla Amerikan Hastanesi’ne geliyor. Kemoterapi tedavisi görüyor.
“S›k›ld›m art›k” diyor Berk, “Ama Dr. Bebiﬂ’in geldi¤i günler baﬂka... O olunca s›k›lm›yorum. Konuﬂmas›n› çok seviyorum.
Her seferinde yeni oyunlar yap›yor. Perﬂembe, en sevdi¤im gün”. Berk’in annesi
Nurhan Do¤an da vakf›n çal›ﬂmas›n› “Çok
incelikli düﬂünülmüﬂ” diye de¤erlendiriyor.
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“Dikkatli Çocuk”lar için

iki ödül birden...
Aygaz’›n baﬂlatt›¤›, “Dikkatli Çocuk Kazalara Karﬂ› Bilinçlendirme
Kampanyas›”, Sabre Adwards’da “Endüstriyel Üretim” ve “Toplumu
Bilinçlendirme” kategorilerinde iki ödüle birden lay›k görüldü
y›l› aﬂk›n süredir düzenlenen
ve Amerika’n›n en büyük halkla iliﬂkiler yar›ﬂmas› kabul edilen Sabre Awards, bu y›l ilk
kez kap›lar›n› Amerika d›ﬂ›nda Asya ve
Avrupal› iletiﬂimcilere açt›. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden Aygaz’›n “Dikkatli Çocuk Kazalara Karﬂ› Bilinçlendirme Kampanyas›” ile “Endüstriyel Üretim” ve
“Toplumu Bilinçlendirme” kategorilerinde yar›ﬂt›¤› yar›ﬂmada, her iki kategoride
birden ödül ald›. Aygaz’›n ödül alan kampanyas›n›, ödül gecesinde yaﬂananlar› ve
sosyal sorumluluk vizyonunu, Aygaz Kurumsal ‹letiﬂim Yöneticisi Beyza Tebbutt’tan dinledik.

sosyal sorumluluk

10

Öncelikle ödül ve ödül gecesine iliﬂkin duygu
ve düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Bu y›l ilk kez Amerika d›ﬂ›nda bir yerde, Paris’te yap›lan Sabre Awards’›n
ödül törenine Aygaz Kurumsal ‹letiﬂim
Sorumlusu ve kampanyam›z›n fikir annelerinden Zülal Yalç›n, ben ve ajans›m›z›n temsilcileri ile birlikte kat›ld›k.
Ödül alamayacaksak gitmeyelim diye
düﬂünüp, kimlerin kazand›¤›n› ödül
gecesi öncesinde ö¤renmeye çal›ﬂt›k
ama çok ciddi bir organizasyon ve profesyonel bir yar›ﬂma oldu¤u için ö¤renemedik. Ödül gecesi, önce “Endüstriyel Üretim” kategorisinin birincisi aç›kland›. Her kategoride yap›lan eleme
sonucunda beﬂ proje finale kal›yor. Aygaz da bu kategorideki finalistlerden
biriydi. Birincilik ödülünü alan proje
olarak Aygaz’›n ad› okundu¤unda yaﬂad›¤›m›z mutlulu¤u, sevinci ve heycan› anlatamam. Zülal a¤lamaya baﬂlad›.
Hepimiz coﬂku içinde sahneye ç›kt›k.
Ödülümüzü iletiﬂim sektörünün çok
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Beyza Tebbutt (sa¤da) ve Zülal Yalç›n Aygaz’›n “Dikkatl› Çocuk Kazalara Karﬂ› Bilinçlendirme
Kampanyas›” ile Sabre Awards’da iki ödül ald›.

önemli ve tan›nm›ﬂ bir ismi olan Holmes Group CEO’su Paul Holmes’un’un elinden ald›k. S›ra “Toplumsal Bilinçlendirme” kategorisine
geldi¤inde herhangi bir beklenti içinde
de¤ildik. Elimizde bir ödül tutuyorduk.
Bu kategoride de Aygaz’›n ad› okununca sevincimiz görülmeye de¤erdi. Salondan da hayret ve tebrik sesleri yükseldi. Çok büyük bir coﬂkuyla ikinci
ödülümüzü de ald›k.
Yar›ﬂmada kaç proje yer al›yordu? Türkiye’den kat›lan baﬂka proje var m›yd›?
Toplam 500 projenin yar›ﬂt›¤› yar›ﬂmada tek Türk kat›l›mc› Aygaz’d›. Kampanyam›z, Unilever, P&G, Coca-Cola
gibi çok büyük uluslararas› firmalar›n
kampanyalar› ile yar›ﬂt›. ‹ﬂin enteresan
taraf›, 45 ayr› kategori aras›nda da bir
yar›ﬂma yap›ld› ve kategoriler aras› birinci seçildi. “Platin Ödülü” denilen bu
kategoride Aygaz beﬂ finalist aras›nda

yer ald›. “Platin Ödülü”nde, finale kalan projeler en ince detay›na kadar anlat›ld›. Bu ödüle sahip olamad›k ama
projemizin tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan
ilgiyle izlenmesi çok sevindiriciydi.
Ödül alan kampanyan›z “Dikkatli
Çocuk Kazalara Karﬂ› Bilinçlendirme Kampanyas›” 2002 y›l›ndan bu
yana devam ediyor. Kampanyada
gelinen en son nokta nedir?
E¤itim amaçl› projelerimizden olan “Dikkatli Çocuk” kampanyam›z, gerçekten çok
ciddi ve baﬂar›l› bir kampanya. Bu kadar
uzun soluklu bir projeye Türkiye’de çok
az rastlan›yor. Trafik, ilkyard›m, yang›n,
deprem, ev ve okul kazalar› konusunda
çocuklara, özel e¤itimcilerle ders veriyoruz. Bugüne kadar 69 ilde 310 bin çocu¤a
e¤itim ve sertifika verildi. Çok detayl› ve
titiz çal›ﬂ›ld›. Kampanyam›z, Sabre
Awards’tan önce de 2003 y›l›nda IPRA’n›n
büyük ödülüne sahip oldu.

CRM’e aç›lan kap›n›n anahtar›
“Migros Club Kart›n›z var m›?”

koçcrm

Her Migros al›ﬂveriﬂinizden önce sorulan bu soru, müﬂterimizi tan›maya,
ihtiyaçlar›n› anlamaya ve kiﬂiye özel avantajlar sunmaya yönelik at›lan
ad›m›n baﬂlang›c›d›r
duyuruluyor. 2005 y›l›nda 900 bin
müﬂteriye eve direkt postalama yap›lmas› planlan›yor. SMS iletiﬂim kanal› ile de çift yönlü kampanya ve
uygulamalar gerçekleﬂtiriliyor.

1

Sonbahar dönemi

bu organizasyonlar, Migros’un farkl›
iletiﬂim kanallar›yla müﬂterimize kiﬂiye özel olarak duyuruluyor. Migros’a
gelmeden önce eve postalama, Migros içerisinde ma¤aza kiosklar›, Migros’tan ç›karken de Paro Podlar sayesinde kiﬂiye özel avantajlar müﬂteriye

Sonbahar döneminde okullar›n
aç›lmas›yla birlikte yeni sezonun
haz›rl›klar› baﬂlat›ld›. Bu dönemde çocuklu 150 bin aileye Migros’ta faydalanabilecekleri indirim
kuponlar› gönderilecek. Ailelerin çocuklar›n›n beslenme çantalar›nda yer
verebilecekleri çeﬂitli ürünlerdeki indirim kuponlar› yan›nda, ailenin genel ihtiyaçlar›na yönelik indirim kuponlar› da bulunacak. Bunun yan›nda her zarf›n içerisinde Migros indirim çeki gönderilecek. Gönderilerde
sadece Migros’un tedarikçileri yer alm›yor. Koç CRM kapsam›nda Koç
Toplulu¤u’nda yer alan di¤er firmalar da çocuklu kitle içerisinden istedikleri hedef kitleye Eylül avantajlar›
hakk›nda broﬂürler gönderiyor. Örne¤in çocuklu aileye özel olarak bu
dönemde, Rahmi M. Koç Müzesi ziyaretlerinde çocuklardan giriﬂ ücreti
al›nmayacak. Migros ayn› zamanda
çeﬂitli tedarikçileriyle birlikte okul
dönemine yönelik aktiviteler düzenliyor. Özellikle belirli bir tutar harcayan müﬂterilere k›rtasiye ürün grubundan hediyeler veriliyor.
Ayr›ca, geçen y›l büyük bir baﬂar›yla
yürütülen Migros 50. y›l kampanyas›,
bu y›l da g›da ürünlerinde yüzde 10
indirim ve g›da d›ﬂ› ürünlerde yüzde
10 indirim ya da 12 taksit avantajlar›yla devam edecek. Son olarak da
k›rtasiye sezonu boyunca, KoçAilem
Kart sahiplerine özel olarak 100 YTL
ve üzerindeki k›rtasiye al›ﬂveriﬂlerinde tek sefere mahsus olmak üzere 20
YTL indirim yap›lacak.

Önerileriniz için: ‹dil Laslo / idill@paro.com.tr

iletiﬂim

998’de lansman› yap›lan ve Türkiye’nin ilk sadakat program› olan Migros Club Kart,
mevcut durumda 3.5 milyon aktif üyeye hizmet veriyor.
Migros ve ﬁok ma¤azalar›nda uygulanan kampanyalar›n ço¤undan
yararlanabilmek için Migros Club
üyesi olmak gerekiyor. Bunun yan›
s›ra 2002’den bu yana müﬂterilerimiz için kiﬂiye özel CRM çal›ﬂmalar›
sürdürülüyor. “360° Müﬂteri Bak›ﬂ›”
ad› verilen kavram alt›nda müﬂterinin
sepetinden tüm ipuçlar›n› elde edip,
bunlar› müﬂterimize özel avantaj sa¤lamakta kullan›yoruz. Bu kapsamda,
müﬂterilerimizin baﬂvuru formlar›nda
beyan ettikleri iletiﬂim ve demografik
bilgilerine, sat›n ald›klar› ürünlerine
bakarak da sat›n alma davran›ﬂlar›n›
inceleyebiliyoruz. Sat›n alma davran›ﬂlar›ndan yola ç›karak müﬂterilerimizi farkl› segmentlerde grupland›r›yoruz. 45 farkl› segmentasyon modelinin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda, müﬂterilerimiz yaﬂam tarz›, yaﬂam evresi,
yapt›klar› harcamalar ve ziyaret ettikleri ma¤azaya göre grupland›r›l›yor.
Segmentasyon çal›ﬂmalar›ndan sonra
Migros CRM, gruplara özel pazarlama
stratejilerini oluﬂturmaya baﬂl›yor.
Dört farkl› pazarlama stratejisini esas
olarak kabul eden Migros, sad›k müﬂterilerinin sadakatini ve harcamas›n›
art›rmaya yönelik aktiviteler düzenlerken, Migros’u yeni müﬂterilerle tan›ﬂt›rmaya yönelik iﬂbirliklerine gidiyor. Öte yandan Migros’a gelmeyi b›rakan müﬂterileri tekrar Migros’a davet etme yönünde ad›mlar at›lmaktad›r. Kampanyalar kiﬂiye özel oldukça,
kupon geri dönüﬂleri yükselmektedir.
Örne¤in belirli yaﬂam tarz›na yönelik
yap›lan özel gönderilerde (diyet, gurme vb.) kupon geri dönüﬂ oran› yüzde 60’a kadar yükselmektedir. Tüm
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izahç›
Damdaki
‘Wah Zawall›’ Türkçemiz
Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

endi dilini konuﬂamayan insanlar›n ülkesi haline geldik epeyce bir süredir. Özellikle ekranlardaki “Türkçe”nin hali içler ac›s›. Zamane ünlülerimiz madden
çok zenginler ama iﬂ Türkçeye gelince felaket derecede fakir hepsi. Ben ülkemize gelen baz› yabanc› turistlerin bizlerden daha iyi
Türkçe konuﬂtu¤unu düﬂünüyorum art›k. ﬁimdi sizler
için ekranlardan toparlad›¤›m Türkçe manzaralar›na
gelin ﬂöyle bir göz atal›m...
Bak›n bir futbolcumuz ekranda ﬂöyle diyor: “Bu tip
dolmuﬂlara gelmemek laz›m.” ﬁu bizim k›rk y›ll›k
dolduruﬂ ne zamand›r dolmuﬂ oldu da, haberimiz yok
acaba?.. E, laf olsun ki, ekranlar dolsun!..
Ekranlar› saran abuk yar›ﬂmalardan birinin erkek yar›ﬂmac›s› ﬂöyle diyor: “Çekingelerim var...” Arkadaﬂ›m›z “Çekince” demek istiyor asl›nda ama diyemiyor,
neyse ki “çekirge” filan da
demedi. Ayn› erkek yar›ﬂmac› bir baﬂka yerde de:
“‹lk kez bir evlenme teklifi
al›yorum, üstelik bir bayandan” diyor... Bu cümleye
bakarsan›z sanki kendisi
daha önce erkeklerden evlenme teklifi alm›ﬂ, hay›r
kendisi sadece daha önemli
iﬂlerle u¤raﬂmaktan Türkçeye pek zaman bulamam›ﬂ, hepsi
bu!.. E, laf olsun ki, ekranlar dolsun!..
Ekranlar› saran vole’li bir programda bir ﬂark›c› için ﬂöyle deniyor: “Ac›l› kahvesini içmeden güne baﬂlamaz...” K›rk y›ll›k
ac› kahveyi de sonunda “Ac›l›” yapm›ﬂlar, tebrikler!.. Ac›l› olmayan bir kahvemiz kalm›ﬂt› zaten. Bunlar, Türkçeye ac›mayanlar, gördükleri her kelimeyi ac›l› hale getirip an›nda yamultuyor, bozuyor ve ekrandan bize sunuyorlar...
S›rada özel kanallarda sunucular›n son dönemlerde s›kça
kulland›¤› ve hepimizin diline giren bir cümle var: “Ben sana döncem...” Ne zaman ayr›ld›k da nereye dönüyorsun ca-

son sayfa

K
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n›m kardeﬂim?.. Sizler “döncem” diye diye dilimiz sonuçta
dönüyor, aya¤›m›za dolaﬂ›yor sadece...
Geçenlerde ekranlardaki bir ﬂark›c› yar›ﬂmas›nda jüri üyeli¤i
yapan türkücümüz ﬂöyle dedi: ‘O da benlikli konuﬂmas›n!..”
Haydaaaa... “Benlikli” miiii
i?.. Yoksa evlere ﬂenlikli miii?.. Efendim kendileri “Benim
hakk›mda konuﬂmas›n” diyecek demesine ama ah bir diyebilseeee...
Ekrandan kula¤›ma çal›nan
evlere ﬂenlik bir cümle daha:
“Sanatç›m›z sanat›nda beﬂinci
y›l›n› devirdi...” Can›m sunucum, insan sanat›ndaki y›llar›
neden devirsin ki?.. ‹nsan y›llar› devirirse, kazayla alt›nda da
kalabilir maazallah!..
Sansasyonel mankenlerimizden biri bak›n ne diyor: “Baz›
mankenler beni aletlerine emel
etmeye çal›ﬂ›yorlar!” Efendim
eskiden emellere alet olunurdu. Ünlü olmaya gösterdikleri
özeni dillerine gösteremeyenler sayesinde art›k aletlere
emel olunuyor anlaﬂ›lan...
Televizyon dizileriyle ünlenen bir erkek ﬂark›c›m›z bak›n ne demiﬂ: Bana kurulan
komplolar›n haddi var, hesab› yok!” K›rk y›ll›k; haddi
yok, hesab› yok bak›n ne hale gelmiﬂ. Haddi varm›ﬂ, eh
bu durumda bakars›n›z yak›nda hesab› da olur can›m!
Bir hesap açars›n›z olur biter!.. ﬁark›lar›ndan çok, özel sorunlar›yla hep karﬂ›m›za ç›kan bir ﬂark›c› bak›n ne demiﬂ: “Önemli olan hata yapmak de¤il hatalar› tekrarlamakt›r çocuklar!..”
Bu arkadaﬂ›n daha ne kadar çok hata yapaca¤› ﬂimdiden belli, hata yapt›kça var oluyor belki de; kendisine bol hatalar diliyoruz... Bir futbol maç› öncesi kendisine mikrofon uzat›lan
futbolcumuz bak›n ne diyor: “Kendi özeleﬂtirimi yapan benim.” Ah be futbolcu kardeﬂim, özeleﬂtiri dedi¤in ﬂey zaten
baﬂkas› taraf›ndan yap›lmaz ki, top peﬂinde koﬂtururken gene
Türkçe’den ofsayta düﬂmüﬂsün. Yerimiz biter ama bu örnekler bitmez, ne diyelim: “Wah zawall›” Türkçemiz wah!..
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Opet’in sponsor oldu¤u Ford Rallye Sport
Turkey, ﬂampiyonluk yolunda

Son derece çekiﬂmeli geçen 32. Hitit
Rallisi’nde, Ankaral› motorsporu tutkunlar› sezonun en h›zl› yar›ﬂ›n› izlediler.
Yar›ﬂ›n birinci gününe ilk etapta elde etti¤i best time ile baﬂlayan ve günü lider
olarak tamamlayan ve OPET’in sponsor
oldu¤u Ford Rallye Sport Turkey’nin Focus WRC ile yar›ﬂan ekibi Mehmet Besler-Afﬂin Baydar ikilisi, ikinci gününe
de ayn› tempoyla baﬂlad› ve günün ilk
etab›nda en iyi zaman› yapt›. ‹kinci
etapta k›sa bir an yol d›ﬂ›na ç›kan ancak
çok zaman kaybetmeden geri dönmeyi
baﬂaran Besler, kaybetti¤i 10 saniyeye
yak›n zamanla genel klasmanda rakibi
Serkan Yaz›c›’n›n hemen ard›nda ikinci s›raya geriledi. Bu yar›ﬂa lider olarak
baﬂlad›¤› Pilotlar ﬁampiyonas›ndaki pozisyonunu korumak amac›yla günün geri kalan etaplar›nda temposunu düﬂüren

Mehmet Besler, yar›ﬂ› az farkla ikinci s›rada tamamlad›.
Tak›m›n di¤er Ford Focus WRC pilotu
Nejat Avc› ise, ilk gün genel klasman
üçüncüsü olarak kapal› parka girmiﬂti.
‹kinci günün start› ile baﬂlayan yar›ﬂ büyük çekiﬂmeye sahne oldu. Son etap öncesi 4. s›rada yer alan Nejat Avc›, yar›ﬂ›n
son etab› olan Motta’da tecrübesi ve sergiledi¤i yüksek performansla rakibinden
5.3 sn daha iyi bir etap derecesi yaparak, genel klasman 3.lü¤ünü kazand›.
Tecrübeli pilot bu derece ile pilotlar
ﬂampiyonas›nda tak›m arkadaﬂ› Mehmet
Besler’in ard›ndan ikinci s›radaki yerini
korudu.
Hitit Rallisi’nde elde edilen genel klasman 2 ve 3’lü¤ü ile markalar ﬂampiyonas› için önemli puanlar elde edildi¤ini
söyleyen Ford Rallye Spor Turkey Ta-

k›m Direktörü Serdar Bostanc› “Sezonun en h›zl› ve en çekiﬂmeli yar›ﬂ› Hitit’de yaﬂand›. Pilotlar›m›z›n toprak etaplarda iyi zamanlar ç›kararak izleyenlere
zevkli bir hafta sonu yaﬂatt›klar›n› düﬂünüyorum. Ford Focus WRC’lerimiz zaten
kendini kan›tlam›ﬂ araçlar›m›zd›. Bunun
yan›nda, Fiesta Super1600 ile yar›ﬂan
Ya¤›z Avc›’n›n bu yar›ﬂta sergiledi¤i
performans da gerçekten hepimizi çok
sevindirirken, son etapta yaﬂad›¤› lastik
patlamas›na üzüldük.” dedi.
2006 y›l›nda sezona yepyeni bir heyecan
kazand›racak Fiesta Cup araçlar› Hitit
Rallisi’nde “0” ve “00” olarak yer ald›lar.
Motorsporlar› tutkunlar›, toprak parkurda araçlar›n sergilemiﬂ oldu¤u performansa hayran kald›lar. Fiesta Cup kay›tlar›nda baﬂvurular 30 Eylül 2005 tarihinde sona erecek.

OTOMOT‹V
Türk Traktör, Hidrojen Kongresi ve
Fuar›’na kat›ld›
Türkiye’nin bugüne kadar yap›lm›ﬂ en büyük bilimsel organizasyonlar›ndan biri olan
IHEC’2005, gelece¤in enerji
sistemi, hidrojen enerjisi konusunda dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› ve kuruluﬂlar›n› ‹stanbul’da bir araya
getirdi. 13-15 Temmuz 2005
tarihleri aras›nda Uluslararas›
Hidrojen Enerjisi Teknolojileri
Merkezi (UNIDO-ICHET) ve
Hidrojen Enerji Forumu
(HEF) taraf›ndan düzenlenen
Hidrojen Kongresi’ne Enerji
Bakan› Dr. Hilmi Güler ve
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ ev sahipli¤i yapt›. Üç gün içinde
posterlerle birlikte 500’e yak›n tebli¤in sunuldu¤u kong-

rede, Temiz Enerjiler Fuar› da
hidrojen enerjisiyle çal›ﬂan ve
yak›n gelecekte günlük hayat›m›za girecek olan ürünlerin
tan›t›m›na olanak verdi.
Ayr›ca UNIDO Baﬂkan› Mr.
Carlos Alfredo Magarinos,
Rusya’dan Teknoloji Bakan›
Prof. Dr. G.B. Afanasievich
ve Almanya Westphalia Eyaleti Enerji Bakan› Dr. Axel
Horstmann da kongreye kat›larak aç›l›ﬂta birer konuﬂma
yapt›.
Kongre fuar alan›nda yer alan
Türk Traktör stand›, Enerji Bakan› Dr. Hilmi Güler, ‹stanbul
Büyükﬂehir Baﬂkan› Kadir
Topbaﬂ, Kongre Onursal Baﬂkan› Prof. Dr. Nejat Veziro¤lu ve birçok yerli/yabanc› ka-

t›l›mc› taraf›ndan ziyaret edildi. Kongre Onursal Baﬂkan›
Prof. Dr. T. Nejat Veziro¤lu taraf›ndan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ﬁ.’ye, gelece-

¤in enerjisi hidrojen için yap›lan uluslararas› bilgilendirme
çal›ﬂmalar›na sa¤lad›¤› destek
ve fuara kat›l›m› nedeniyle
ödül verildi.

Dandy de Iveco’yu tercih etti
Dünyan›n önde gelen sak›z
üreticilerinden biri olan
Dandy Sak›z ve ﬁekerleme
10 adet Iveco Daily Van teslim edildi. 10 adet Daily Van
35 C 11’in teslimat›, düzenlenen bir törenle gerçekleﬂti.
Fal›m, First ve ﬁ›psevdi markalar› ile Türkiye sak›z pazar›n›n yaklaﬂ›k yüzde ellisini
elinde tutan Dandy, tercihini
s›n›f›nda sunulan en yüksek
yükleme hacmine sahip Daily Van 35 C 11’den 15,6
metreküpten yana kulland›.
Daily Van’lar 3,5 ton azami
yük a¤›rl›¤›, güçlü, dayan›kl›
ﬂasisi ile otomobil konforunu birleﬂtiren panelvan›, 105
beygir gücünde, yüksek performansl› Turbo Intercooler
Motoru, ile sessiz ve konfor-

lu bir sürüﬂ imkan› sa¤l›yor.
Daily Van’lar 270 derece aç›labilir arka kap›lar›, s›n›f›ndaki en büyük ölçülere sahip geniﬂ kayar kap›s› ve en
düﬂük dönüﬂ çap› de¤erlerine sahip panelvan modelle-

riyle firmalar›n taﬂ›mac›l›k
ihtiyaçlar›na uygun çözümler
sunuyor. Otoyol Sanayi A.ﬁ.,
iç ve yurtd›ﬂ› pazarlar› için
Iveco’nun güncel modellerinin üretimini gerçekleﬂtiriyor. Yapt›¤› sat›ﬂlarla hem

Iveco’nun global rekabet gücünü art›racak bir endüstriyel üs, hem de Koç Toplulu¤u’nun vizyonuna uygun
global bir oyuncu olma hedefleri do¤rultusunda ad›mlar atmaya devam ediyor.

sektörel

Otoyol’dan Arifiye
Belediyesi’ne
ambulans
Otoyol, üretim tesislerinin bulundu¤u Arifiye Belediyesi’ne tam
teﬂekküllü bir ambulans hediye etti.
Arifiye Belediye Baﬂkan› Yusuf Çelebi, Otoyol Genel Müdür
Yard›mc›s› Cevdet Özdo¤an, ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Seher
Demirci, ‹nsan Kaynaklar› Birim Yöneticisi Osman Çelebi ve
‹l Sa¤l›k ﬁube Müdürü Nurgül Do¤ru’nun bir araya geldi¤i teslim töreninde, arac›n anahtarlar›, Cevdet Özdo¤an taraf›ndan
Belediye Baﬂkan› Yusuf Çelebi’ye verildi. Burada bir konuﬂma
yapan Cevdet Özdo¤an,
“Bu beldeyi yuvam›z
olarak kabul ettik. Çal›ﬂanlar›m›z›n birço¤u bu
beldede yaﬂamaktad›r.
Belediyeye ambulans
hediye etmekten gurur
duyuyoruz” dedi. Belediye Baﬂkan› Çelebi de
verilen destekten dolay›
Otoyol’a teﬂekkür etti.

Türk Traktör’de
yaz ﬂenli¤i
Türk Traktör’ün geleneksel
“Yaz ﬁenli¤i” her y›l oldu¤u
gibi bu y›l da Temmuz ay›n›n
ilk haftas›nda yap›ld›.
Fabrika bahçesinde yap›lan
ve yaklaﬂ›k 4 bin kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlikte tüm personel, eﬂleri ve çocuklar› ile doyas›ya
e¤lendi. Çeﬂitli yar›ﬂmalar›n
düzenlendi¤i, müzik eﬂli¤inde
danslar›n edildi¤i ﬂenlikte, çocuklar için e¤lence alanlar› ve

sahne kuruldu. Tiyatro, animasyon, yüz boyama standlar›, cankurtaran köpekler ve
pony atlar çocuklar›n ilgi oda¤› olurken, t›rmanma duvar›,
canl› lang›rt, çekme basket,
bungee run ve sumo da yetiﬂkinlerin e¤lencesi oldu. “Alt›n
Mikrofon Ses Yar›ﬂmas›”nda
Türk Traktör çal›ﬂanlar› aras›nda en güzel sesli personellere ödül verildi.

Döktaﬂ, bayileriyle
‹zmir’de buluﬂtu
Döktaﬂ, 25 Temmuz’da ‹zmir
Crown Plaza’da bayileriyle bir
araya geldi. Toplant›ya kat›lan Oltaﬂ Genel Müdürü Cihat ‹lkbaﬂaran, Döktaﬂ Genel Müdürü Yaylal› Günay,
Döktaﬂ Genel Müdür Yard›mc›s› Hakan Göral ve Döktaﬂ
Jant Sat›ﬂ Müdürü Turhan
Akman yapt›klar› konuﬂma
ve sunumlarla kat›l›mc›lar›
bilgilendirdi.
Mevcut “DJ” markas›n›n yan›
s›ra, gerek modelleri gerekse
de özel boya seçenekleri ile
üst segmenti hedef alan
“MAXX” markas›n›n lansman›
da bu toplant›da yap›ld›. Türkiye’nin en efektif ve seçkin

jant da¤›t›c›lar›ndan oluﬂmuﬂ
davetli kitlesinin be¤enisine
sunulan yeni “MAXX” serisi
jantlar, büyük ilgi ve be¤eni
toplad›. Al›ﬂ›lm›ﬂ›n aksine
“MAXX” serisi jantlar numaralar yerine, “Tiger”, “Shark” gibi gücü temsil eden y›rt›c›
hayvan isimleri ile an›lacak.
Manisa’da kurulu Döktaﬂ Alüminyum Döküm ve Jant Tesisleri’ni de gezen ve uygulanan teknoloji ve gösterilen
yak›n ilgi karﬂ›s›nda memnuniyetlerini ifade eden davetliler, ayn› günün akﬂam›nda da
‹zmir Cumba Restaurant’da
onurlar›na verilen yemekte
gönüllerince e¤lendiler.

Garantidesin!
Müﬂteri Destek
Sistemi
Traktör sektörünün lider kuruluﬂu New Holland Trakmak,
bir ilke daha imza atarak “Garantidesin!” ad›ndaki “Müﬂteri
Destek Sistemi”ni hayata geçirdi. Birinci s›n›f müﬂteri memnuniyetine ulaﬂmak amac›yla A¤ustos ay›nda baﬂlat›lan uygulama, traktörün sat›ﬂ bayisine teslimat› ile baﬂl›yor, müﬂterinin sat›n almas›ndan itibaren iki y›ll›k garanti süresince
gerçekleﬂtirilecek iﬂlemleri ve Yak›t Güvence Sistemini kaps›yor. “Müﬂteri Destek Sistemi”, çiftçiye New Holland Trakmak yetkili bayilerinden sat›n ald›¤› her New Holland markal› traktör için iki y›l boyunca ihtiyaç duyulacak belirli periyodik bak›mlarda ücretsiz iﬂçilik ve yak›t güvencesini kapsayan bir sat›ﬂ sonras› hizmet sunuyor.

DAYANIKLI TÜKET‹M
“Yeni Bir Fikrim Var!”da geri say›m baﬂlad›

Arçelik’in, 50’nci kuruluﬂ y›l›nda üniversite ö¤rencileri
aras›nda düzenledi¤i “Yeni
Bir Fikrim Var!” adl› Yenilikçi
Teknoloji ve Endüstriyel Tasar›m Proje Yar›ﬂmas›’nda geri say›m baﬂlad›.
31 May›s 2005’te sona eren
ön baﬂvuru süresi sonunda
yenilikçi teknoloji ve endüstriyel tasar›m kategorilerinde
toplam 620 proje için kay›t

yap›ld›. Yar›ﬂmac›lar, proje
dosyalar›n›, 12 A¤ustos 2005
tarihine kadar yar›ﬂma sekreterli¤ine gönderdi. Projeler,
teknoloji ve endüstriyel tasar›m alanlar›nda uzman akademisyenler ve uluslararas›
profesyoneller taraf›ndan de¤erlendirilecek.
Yar›ﬂmaya kat›lan projeler ilk olarak detayl›
bir ön eleme ile de¤erlendirilecek.
Ön elemeyi geçen proje sahipleri Kas›m ay›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek final de¤erlendirmesine davet edilecek. Finalistler; akademisyenler ve ulusla-

Belek’te
“‹ki Dünya Markas›”
Beko ve Rixos
“Tatil Sanat›” konsepti ile Antalya Belek’te aç›lan ve konuklar›na benzersiz bir hizmet sunmak için tasarlanan
Türkiye’nin ilk 7 y›ld›zl› tesisi
Rixos Premium, oda ve özel
villalar›nda “Bir Dünya Markas›” Beko’yu tercih etti.
Akpa taraf›ndan gerçekleﬂtirilen proje ile 933 adet Beko
LCD ve 65 adet Beko 106
Plazma TV’nin yan› s›ra, 36

adet özel villada Beko ankastre ürünler kullan›ld›. Ayr›ca
Akpa taraf›ndan ithal edilen
güvenlik kasalar› da odalarda
yerini ald›.
En üst gelir düzeyindeki Avrupal› turistlere 7 y›ld›zl› hizmet sunan Rixos Premium
Belek, Türkiye’de ilk olmas›n›n yan› s›ra dünyada da say›l› tesisler aras›nda yer al›yor.
Sundu¤u süper lüks hizmet
dünyada baﬂka bir otelde olmayan Rixos Premium Belek, “Her Avrupal›n›n evinde Koç markal› bir ürün” hedefi
do¤rultusunda faaliyetlerini yürüten Beko’nun
teknolojisini konuklar›yla tan›ﬂt›r›yor.

raras› profesyonellerden oluﬂan jüriye projelerini sunacak. Final de¤erlendirmesinin
ard›ndan, dereceye giren
projelerin sahipleri düzenlenecek ödül töreni ile kamuoyuna aç›klanacak.

Arçelik taraf›ndan, TÜB‹TAK
iﬂbirli¤i ile düzenlenen “Yeni
Bir Fikrim Var” proje yar›ﬂmas› ile üniversite ö¤rencilerinin yarat›c› yönlerinin ortaya ç›kar›larak, bilimsel araﬂt›rma yapmak için özendirilmeleri hedefleniyor. Yar›ﬂmaya kat›lacak projelerin
görsel ve/veya teknolojik
yenilik sunmas›, tüketicinin yaﬂam konforunu art›rmas›, katma de¤er yaratmas› ve kullan›m kolayl›¤›n›n yan› s›ra kaynak kullan›m› konusunda ekonomik, çevreye
duyarl› olmas› ve enerji
tasarrufu sa¤lamas› bekleniyor.

Dünyada 250 milyon
kiﬂi Beko kullan›yor
Türkiye’nin “Dünya Markas›” Beko, uluslararas› alanda sahip
oldu¤u gücünü rakamsal verilerle ortaya koymaya devam ediyor. Beko’nun üstün teknolojiye sahip ürünleri bugün dünya
çap›nda 250 milyon kiﬂi taraf›ndan tercih ediliyor. Rekabetçi
gücü, tüketici ihtiyaçlar›na cevap veren ürünleri ve pazarlama
stratejileri ile uluslararas› alanda girdi¤i pazarlarda büyük baﬂar› yakalayan Beko, “Dünya Markas›” olman›n hakl› gururunu taﬂ›yor. Beko, yeni reklam filmi ile yurtd›ﬂ› pazarlarda güçlü bir marka oldu¤unu bir kez daha vurguluyor. Bugünlerde
yay›nlanmakta olan Beko’nun yeni filmi, 2004 y›l›nda yap›lan
ve markaya güçlü duygusal de¤erler kazand›ran “Dünyada sadece bir marka, dünyan›n 101 ülkesine 2 saniyede 1 ürün sat›yor’ konseptinin devam› olarak kurguland›. “Dünyada 250
milyon kiﬂi Beko markal›
ürünleri tercih ediyor.
Beko teknolojisi dünyaya
yay›lmaya devam ediyor”
mesaj›n›n iﬂlendi¤i yeni
filmde, bir Türk ürününün dünya çap›nda sat›lmas›n›n yaratt›¤› gurur
paylaﬂ›l›yor.
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Arçelik’in 50. y›l kutlamalar›
kapsam›nda düzenlenen “Personel Konserleri”nin son dura¤› Eskiﬂehir oldu. 13 bin Eskiﬂehirlinin kat›ld›¤› konserde
sahne alan sanatç›lar Candan
Erçetin ve Songül Karl› ile
ﬂovmen Ercan Ak›ﬂ›k, izleyenlere çoﬂku dolu saatler yaﬂatt›.
Arçelik’in 50. kuruluﬂ y›l› kutlamalar› kapsam›nda Temmuzda baﬂlayan “Personel

Arçelik’te ‹zocam Mimari
Yal›t›m Detaylar›
50. Y›l
CD’si piyasada

Konserleri” Arçelik’e ait iﬂletmelerin bulundu¤u Bolu, Ankara, ‹stanbul ve Eskiﬂehir’de
gerçekleﬂtirildi. Konserlerin
sunuculu¤unu ünlü ﬂovmen
Ercan Ak›ﬂ›k üstlenirken, sahnede türküleri ile izleyenleri
coﬂturan Songül Karl› ve güçlü yorumuyla dinleyenleri büyüleyen Candan Erçetin yer
ald›. Konserleri, Arçelik çal›ﬂanlar› ve aileleri ile birlikte
toplam 27 bin kiﬂi izledi.

‹zocam bayileri
Dubai ve
Bat› Amerika’da…
‹zocam’›n baﬂar›l› bayileri için düzenledi¤i yurtd›ﬂ› seyahatlerinden ilki, 27 Nisan-2 May›s 2005 tarihleri aras›nda “Dubai”; ikincisi ise 7-15 May›s 2005 tarihleri aras›nda “Bat›
Amerika” olarak gerçekleﬂti
‹zocam bayileri 27 Nisan-2 May›s tarihleri aras›nda gerçekleﬂen Dubai seyahatinde Dubai’nin modern, tarihi ve turistik yerlerini bir arada görme imkân› buldu. 7-15 May›s 2005
tarihleri aras›nda düzenlenen Bat› Amerika seyahati ise Los
Angeles, Las Vegas ve San Francisco ﬂehirlerini kapsad›. Los
Angeles ﬂehir turunun ard›ndan, dünyaca ünlü filmlerin çekildi¤i Universal Stüdyolar›’n› gezen bayiler, Las Vegas ve
San Francisco’da da keyifli ve e¤lenceli vakit geçirdiler.

Yal›t›m sektörünün lideri
‹zocam, inﬂaat sektörüne
hizmet eden mimarlara yal›t›m detay› geliﬂtirmeleri konusunda yol gösterecek Mimari Yal›t›m Detaylar› CD’si
haz›rlad›. CD’lerin da¤›t›m›na da baﬂland›. ‹lk kez Dünya Mimarl›k Kongresi’nde
da¤›t›lan ve fuar›n en çok ilgi gören ürünü olan Mimari
Yal›t›m Detaylar› CD’si, ‹ngilizce ve Türkçe olarak haz›rlanm›ﬂ 96 adet detaydan
oluﬂuyor. ‹çeri¤inde çat›, duvar, döﬂeme, ara bölme, tesisat gibi yal›t›m detaylar›n›n
haricinde Optimum, Terratherm-Manto, Everest, Vana
Ceketi gibi ürünlere yönelik
özel detaylar›n da yer ald›¤›

CD, halen bu alandaki tek
güncel ürün olma özelli¤ini
taﬂ›yor.
Yal›t›m sektörüne hizmet
eden tüm profesyoneller,
‹zocam Mimari Yal›t›m Detaylar› CD’sine, ‹zocam Bölge Müdürlükleri ve Bürolar›
arac›l›¤›yla ulaﬂabilecekler.

‹zocam dünya
mimarlar› ile bir arada
UIA Uluslararas› Mimarl›k Fuar›’a yal›t›m sektörünün lideri
‹zocam da kat›ld›. 3–7 Temmuz tarihleri aras›nda düzenlenen fuarda yer alan ‹zocam, ürün ve hizmetlerini Türkiye’nin ve dünyan›n önde gelen mimarlar›na sunma imkân›
buldu. Hilton Convention Center’›n giriﬂ kat›nda yer alan
‹zocam stand›nda, ziyaretçilere ﬂirketin tüm ürünlerinin detayl› olarak yer ald›¤› genel ürün klasörü
da¤›t›ld›. Bu kez ayr›ca
standa, ilk kez ‹zocam Mimari Yal›t›m Detaylar›
CD’si da¤›t›ld›. ‹zocam genel ürün klasörü, gerek
içeri¤i gerekse görüntüsü
ile Mimarl›k Fuar›’nda mimarlara yak›ﬂan bir ürün
olarak ilgi toplad›.

DAYANIKLI TÜKET‹M
TerrathermManto rüzgâr›
esiyor
‹zocam ve Weber Markem iﬂbirli¤inin d›ﬂ
cephe ›s› yal›t›m› konusunda sundu¤u
Terratherm-Manto sistemi, tan›t›m toplant›lar› ve usta e¤itimleriyle tüm Türkiye’yi
dolaﬂmaya devam ediyor. S›val› D›ﬂ Cephe Is› Yal›t›m Sistemi’nin faydalar›n›n tüm
profeyoneller taraf›ndan bilinmesi ve bu
sistemden tam verim al›nabilmesi için
do¤ru uygulaman›n ö¤retilmesi konusunda faaliyetlerini sürdüren ‹zocam ve Weber Markem, 2005 y›l› içerisinde Bursa,
Denizli, Çorlu ve Kayseri’de tan›t›m toplant›lar›, ayr›ca Ankara’da M.E.B. sertifikal› Usta E¤itimleri düzenledi.

DemirDöküm’den “Art Nouveau”
sergisine destek
DemirDöküm’ün de sponsorlar› aras›nda bulundu¤u, “Yeni Sanat (1890-1930)
Avrupa’dan ‹stanbul’a Art Nouveau”
sergisi, UIA (Union of International
Architects) 2005 Kongresi kapsam›nda
30 Haziran-31 Temmuz 2005 tarihleri
aras›nda, Topkap› Saray› Darphane Binas› mekânlar›nda ve ba¤lant›l› avluda
gerçekleﬂtirildi. Sergi, DemirDöküm’ün
yan› s›ra ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, BELB‹M, Beko, ‹zocam ve Tarih
Vakf› sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirildi.
DemirDöküm Genel Müdürü B. Lütfü
K›z›ltan yapt›¤› aç›klamada, mimari sanat ak›m› aç›s›ndan önemli bir yeri olan

Art Nouveau konusunda, önemli bir
kongre bünyesinde yap›lan sergi sponsorlu¤unun, sanata yapt›klar› katk›lar›n
bir göstergesi oldu¤unu belirtti. K›z›ltan, DemirDöküm’ün sanata deste¤inin
artarak devam edece¤ini vurgulad›.
“Yeni Sanat (1890-1930) Avrupa’dan ‹stanbul’a Art Nouveau” sergisi, 19. yüzy›l›n sonunda Avrupa’n›n önemli bir
yenilikçi sanat ak›m› olan “art nouveau”nun ‹stanbul’da Avrupa ile eﬂzamanl› olarak ortaya ç›kt›¤›n› vurgulamak
amac›yla, ‹stanbul a¤›rl›kl› olmak üzere
çeﬂitli Avrupa kentlerinin kat›l›mlar›n›
da içeriyor.

ENERJ‹
Aygaz diyabetik çocuklara destek veriyor!
Sosyal sorumluluk bilinciyle
hareket eden Aygaz, kendi
düzenledi¤i kampanyalar›n
yan› s›ra sponsorluklar›yla da
çeﬂitli projelere kaynak aktar›yor. Son iki y›ld›r Diyabetik
Çocuklar Kamp›’na kat›lanlar,
Aygaz’›n deste¤i ile rahat bir
kamp geçiriyor.
Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derne¤i’nin kamplar›na
Türkiye’nin her yerinden diyabetik çocuklar kat›labiliyor.
Kampa kat›lanlar, diyabette
takip kriterleri konusunda
teorik ve uygulamal› e¤itim
al›yorlar. Ayr›ca bu e¤itimin

yan› s›ra çeﬂitli aktivitelere ve
sportif faaliyetlere kat›lma
ﬂans›na sahip oluyorlar. Bu

aktiviteler yüzme, sutopu,
basketbol, futbol, masa tenisi,
yürüyüﬂ, voleybol, aerobik,
folklor, dans, el sanatlar› ve
piknik ﬂeklinde s›ralan›yor.
13’üncü Diyabetik Çocuklar
Kamp›, Çocuk ve Adolesan
Diyabetikler Derne¤i ile ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi

Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Anabilim Dal› Büyüme-Geliﬂme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dal› taraf›ndan düzenlendi. ‹stanbul Üniversitesi’nin Enez Sosyal Tesisleri’nde, 19-25 Temmuz tarihleri aras›nda yap›lan kamp, bu
y›l da Aygaz’›n deste¤iyle gerçekleﬂtirildi. Aygaz’›n “Dikkatli Çocuk Kazalara Karﬂ› Bilinçlendirme Kampanyas›”
ekibi de kamp› ziyaret ederek
çocuklara yang›n, deprem,
trafik, ilkyard›m, ev ve okul
kazalar› konular›nda e¤itim
verdi.

sektörel

Aygaz tüp kullan
Fiat Albea kazan
Aygaz’dan ev veya piknik tüpü alanlar
fabrika ç›k›ﬂl›, çift yak›tl› (LPG’li ve
benzinli) Fiat Albea ve 106 ekran Beko Plazma TV kazanma ﬂans› yakal›yor. 16 hafta sürecek kampanyada her
hafta bir talihli Fiat Albea ve bir talihli
Beko Plazma TV kazanacak. Aygaz taraf›ndan düzenlenen, 18 Temmuz-6
Kas›m tarihleri aras›nda 16 hafta boyunca devam edecek olan çekiliﬂ kampanyas› kapsam›nda Aygaz ev tüpü ve
kamp tüpü kullan›c›lar› 16 adet fabrika
ç›k›ﬂl› çift yak›tl› Fiat Albea ve 106 ekran Beko Plazma TV kazanma ﬂans›
yakal›yor.
Kampanyaya Turkcell 2966’ya mesaj
göndererek kat›lanlar milyonlarca kontör ve konuﬂma süresi de kazanabiliyor.
18 Temmuz-6 Kas›m tarihleri aras›nda
sat›lan her 12 kg’l›k Aygaz ev tüpüyle
beraber alt› çekiliﬂ hakk› de¤erinde
olan mavi renkteki “Ev tüpü çekiliﬂ ku-

ponu” ve her 2 kg’l›k Aygaz piknik tüpüyle beraber bir çekiliﬂ hakk› de¤erinde olan sar› renkteki “Piknik tüpü çekiliﬂ kuponu” Türkiye’nin her yerindeki
Aygaz müﬂterilerine verilecek.

“Opet Kart Kampanyas›”
talihlileri hediyelerini ald›
“Opet Kart Kampanyas›” çekiliﬂi sonras›nda otomobil kazanan talihliler, Opet Merkezi’nde düzenlenen törenle otomobillerini teslim ald›. Opet taraf›ndan 12 Nisan19 May›s 2005 tarihleri aras›nda düzenlenen “Opet Kart Kampanyas›”ndan ödül
kazanan talihliler, çekiliﬂle belirlendi. Çekiliﬂ sonras›nda Opet Kart talihlilerinden
‹smail Özbay 2005 Model Fiat Albea,
Halit Sayar da 2005 Model Ford Fiesta’n›n sahibi oldu. Opet Merkezi’nde dü-

zenlenen anahtar teslim töreninde Opet
Genel Müdürü Yavuz Erkut, talihlilere
otomobillerinin anahtarlar›n› teslim etti.
Opet Kart Çekiliﬂ Kampanyas› dahilinde
1 kiﬂiye 2005 Model Yeni Albea, 1 kiﬂiye
2005 Model Ford Fiesta, 3 kiﬂiye Arçelik
Plazma TV, Kaide, Hoparlör, 10 kiﬂiye Arçelik DVD Player, 5+1 Hoparlör Sistemi,
3000 kiﬂiye 10 YTL’lik Migros Al›ﬂveriﬂ
Çeki, 3000 kiﬂiye 10 YTL’lik Opet Akaryak›t ödül olarak verildi.

New Holland
Trakmak
Traktörlerine
Yak›t Güvence
Sistemi
Ford-Otosan, Fiat ve önde gelen ticari
araç markalar›ndan Iveco için akaryak›t
kaynakl› ar›zalar›n giderilmesini garanti
kapsam›na alan Opet, bu kez traktör sektörünün lider kuruluﬂu New Holland
Trakmak ile “Yak›t Güvence Sistemi” iﬂbirli¤i yap›yor. Bu yeni iﬂbirli¤i ile Opet,
New Holland Trakmak yetkili bayileri taraf›ndan sat›lan s›f›r kilometre traktörler
için akaryak›tlar›n› Opet istasyonlar›ndan
ald›klar› sürece, yak›t sistemlerinde akaryak›t kaynakl› bir ar›za ç›kt›¤›nda tüm maliyetlerini ücretsiz olarak karﬂ›lamay› taahhüt ediyor.

Microsoft’tan
OTOB‹L‹M’e ödül
Bu y›l alt›nc›s› düzenlenen Microsoft Türkiye Ödülleri’nin “Y›l›n sektörel en iyi çözümü” kategorisinde Opet, OTOB‹L‹M
projesi ile ödül ald›. Opet’in, Veripark çözüm orta¤› ile gerçekleﬂtirdi¤i OTOB‹L‹M
projesi “Perakende ve CRM konular›nda
“Y›l›n Sektörel En ‹yi Çözümü” ödülünü
kazand›. OTOB‹L‹M Projesi akaryak›t
sektöründe bu alanda al›nm›ﬂ ilk ödül olma özelli¤i ile ayr› bir de¤er taﬂ›yor.

ENERJ‹
Opet ve Aygaz
Uluslararas› ‹stanbul
Bienali’ne sponsor oldu

BOS ve Mogaz iﬂbirli¤i
anlaﬂmas› imzalad›
Koç Holding Enerji Grubu ﬂirketlerinden endüstriyel ve
medikal gaz alan›nda faaliyette bulunan Birleﬂik Oksijen
Sanayi (BOS) ile LPG sektöründe faaliyette bulunan Mogaz, endüstriyel alanda iﬂbirli¤i yapmak amac› ile sözleﬂme
imzalad›lar.
Mogaz’›n tüm Türkiye’ye yay›lan bayi a¤› ve marka gücü,

BOS’un endüstriyel ve medikal alandaki üretim ve teknik
bilgisi bu anlaﬂmada birleﬂti.
Böylelikle endüstriyel ve medikal gazlar Koç güvencesi ile
sanayicilere uygun fiyatlarla
Mogaz veya uygun görülecek
baﬂka markalar ile sunulurken, teknik destek olarak
BOS’un deneyim ve uzmanl›¤›ndan yararlan›lacak.

‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan Aygaz ve Opet co-sponsorlu¤unda düzenlenen 9. Uluslararas› ‹stanbul Bienali, 16 Eylül-30 Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’u dünya sanat çevrelerinin ilgiyle izledi¤i bir sanat platformuna dönüﬂtürecek. Avrupa’da Venedik Bienali ile beraber 2005 y›l›n›n en önemli sanat
etkinli¤i olarak an›lan 9. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’nin küratörlü¤ünü Van Abbemuseum
Direktörü Charles Esche ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi Yöneticisi Vas›f Kortun üstleniyor. Bienale bu y›l uluslararas› ça¤daﬂ sanat çevrelerinden
eleﬂtirmen, küratör, müze ve galeri yöneticisi ile yabanc› bas›n
mensubu olmak üzere 3 binin
üzerinde konuk bekleniyor. 9.

Uluslararas› ‹stanbul Bienali, daha önceki senelerden farkl› olarak, tarihi mekânlar› kullanmak
yerine ‹stanbul’daki kültürel hayat›n merkezine yerleﬂmek
amac›yla kendisine Galata bölgesini seçecek ve bu bölgedeki
çeﬂitli mekânlar› sergi alan› olarak kullanacak. Bienalin sergi
mekânlar›: ﬁiﬂhane’deki Deniz
Palas, Bankalar Caddesi’ndeki
eski Garanti Bankas› Binas›,
Tophane’deki Tütün Deposu,
Tünel’deki Bilsar Binas›, Tophane’deki Antrepo no: 5, ‹stiklal
Caddesi’ndeki Platform Garanti
Güncel Sanat Merkezi ile Garibaldi Binas›’ndan oluﬂuyor. Ayr›ca ‹stanbul için özel olarak haz›rlanan alt› proje de kentin çeﬂitli noktalar›nda sanatseverlerin
karﬂ›s›na ç›kacak.

VEHB‹ KOÇ VAKFI
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi’ne büyük ilgi
Aç›ld›¤› günden bu yana
her yaﬂtan ziyaretçinin ilgisini çeken ve ziyaretçilerinin say›s› her geçen gün artan Çengelhan Rahmi M.
Koç Müzesi, Ankaral›lar›n

ve Ankara’y› ziyaret edenlerin u¤rak noktalar›ndan biri
oldu. Müze, geçti¤imiz günlerde Ankara’da bulunan
KKTC Cumhurbaﬂkan›’n›n
eﬂi Oya Talat ve Türk Tarktör’de staj yapan 60 kiﬂilik
ö¤renci grubu taraf›ndan ziyaret edildi.
Müze ﬂeref defterini imzalayan Oya Talat, müzeyi gezmekten ve tarihe yolculuk
yapm›ﬂ olmaktan duydu¤u
memnuniyeti dile getirirken,
Ankara’da çeﬂitli üniversitelerde ö¤renim gören ve Türk
Traktör’de staj yapan 60 kiﬂilik ö¤renci grubu da müzeye
ve sergilenen eserlere hayranl›klar›n› gizleyemedi.

