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ehbi Koç Vakf› taraf›ndan, 2002 y›l›ndan
bu yana organize edilen Vehbi Koç
Ödülü’nün dördüncüsü bu y›l edebiyat
dal›nda sahibini buldu. Titiz çal›ﬂmalardan sonra
bu daldaki ödülü Türk ﬂiirinin yaﬂayan en önemli temsilcilerinden biri olan ﬂair Faz›l Hüsnü
Da¤larca’ya verdik.
Türk edebiyat tarihine 100’den fazla kitap ve 30
binden fazla ﬂiir kazand›ran Faz›l Hüsnü Da¤larca’ya ödül vermek bizim için büyük bir mutluluk
oldu. “Türk insan›n›n yaﬂam kalitesinin oluﬂturulmas›nda öncü rolü oynamak” hedefiyle yola ç›kan
Vehbi Koç Vakf›’n›n verdi¤i bu büyük ödülün anlam› ve önemi, Vakf›m›z›n Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Semahat Arsel’in ﬂu sözleriyle daha net
olarak ortaya ç›k›yor: “Vehbi Bey, Vakf›n tüm hizmetlerinde Türk insan›na en mükemmeli vermek
çabas›ndayd›. Bugün Vakf›m›z›n ça¤daﬂ ve örnek
kuruluﬂ olarak takdir edilmesinin nedeni Vehbi
Koç’un baﬂlatt›¤› ‘mükemmeliyet merkezi’ olma
zihniyetidir. Hiçbir zaman vasat iﬂ yapmak istemezdi. Her konuyu derinli¤ine araﬂt›r›r, en iyisini, en
mükemmelini uygulamaya çal›ﬂ›rd›. Hayat› boyunca yapt›¤› iﬂler için hiç ödül beklemedi. En büyük
zevki Türk kamuoyunun takdirinden al›rd›. ‘Türk
milleti do¤ru iﬂ yapana destek olur’ derdi. Bizler bir
anlamda Vehbi Koç’un vasiyeti olan bu ödülün,
Vehbi Koç’un ideallerinin hayata geçirilmesinde
önemli bir basamak oluﬂturaca¤›na inand›k.”

V

AB Anayasas› ve Türkiye
ﬁu s›ralar Avrupa Birli¤i ile ilgili önemli geliﬂmeler
yaﬂan›yor. Bildi¤iniz gibi Fransa ve Hollanda’da
yap›lan referandumda seçmenler ortak anayasaya
“hay›r” dedi. Bu durumun 3 Ekim’de müzakerelere baﬂlayacak olan Türkiye’yi nas›l etkileyece¤i sorusunun yan›t› aran›yor. Ancak biz bu süreçte Türkiye’nin Avrupa Birli¤i için öneminin daha net bir
biçimde belirginleﬂece¤ine inan›yoruz. AB’nin karar mekanizmalar›n› etkileyen bu önemli geliﬂmeB‹ZDEN HABERLER
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ler yeni bir süreci baﬂlat›yor ve bu süreçte e¤er
dersimizi iyi çal›ﬂ›p müzakere süreçlerine haz›rl›kl› ç›kabilirsek avantajl› bir duruma geçece¤iz. Avrupa’da nelerin olup bitti¤ini daha iyi anlamak isteyenlerin Koç Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman’la
yapt›¤›m›z söyleﬂiyi okumalar›n› öneririm.

Koç Toplulu¤u Alman bas›n›nda
Almanya’n›n ünlü ekonomi dergisi “Manager Magazine” Haziran say›s›nda Koç Toplulu¤u ve Türkiye ile ilgili bir habere yer verdi. “Avrupa’n›n fabrikas›” baﬂl›¤› alt›nda verilen haberde Toplulu¤umuzun son dönemlerde ihracat›nda yaﬂanan art›ﬂa dikkat çekildi. Ayr›ca Avrupa’n›n en büyük
ikinci televizyon üreticisi oldu¤umuz da vurguland›. Almanya’da sat›lan her dört televizyondan
birinin ‹stanbul’da Beko Elektronik taraf›ndan
üretildi¤inin belirtildi¤i bu haber, Toplulu¤umuzun “Her Avrupal›n›n evinde bir Koç ürünü olacak” hedefine büyük ölçüde yaklaﬂt›¤›n›n da kayda de¤er iﬂaretlerinden biri oldu.

bizden
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• Vehbi Koç Ödülü’nün
dördüncüsünün sahibi ﬂair
Faz›l Hüsnü Da¤larca oldu
• AB Anayasas›’na Fransa ve
Hollanda halk› “hay›r” dedi. Bu
durumun Türkiye’ye etkilerini
Koç Üniversitesi Uluslararas›
‹liﬂkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
Fuat Keyman’la görüﬂtük
• Ford Otosan Genel Müdürü
Turgay Durak, 2005 y›l›
hedeflerini aç›kl›yor
• Beldeyama, Türkiye’yi
Avrupa’da en çok Yamaha
sat›lan beﬂinci ülke yapt›.
Genel Müdür Hayri Erce,
baﬂar›lar›n›n s›rr›n› aç›klad›
• Biletix, Anadolu’da da
yay›lmay› hedefliyor

“Türk milleti do¤ru iﬂ
yapana destek olur”

Sosyal sorumlulukta durmak yok
Koç Toplulu¤u olarak, sosyal sorumluluklar›m›za
ara vermeden devam ediyoruz. Topluluk ﬂirketlerimiz de çal›ﬂmalar›nda sosyal sorumluluk projelerine önemli bir yer ay›r›yorlar.
Migros, 18-22 May›s tarihleri aras›nda 41 ilden 41
baﬂar›l› ö¤renciyi ‹stanbul’a getirdi. ‹stanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen ö¤renciler, Koç Holding’in yönetim merkezini de ziyaret etme imkân› buldular. Migros’un yan› s›ra Opet de, Mardin’de hayata geçirdi¤i “Örnek Köy”le takdir toplad›. Mardin Dara Köyü’nü baﬂtan aﬂa¤› de¤iﬂtiren
Opet’in hedefinde yeni köyler de var.
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Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.
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E¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda her y›l dönüﬂümlü olarak
verilen Vehbi Koç Ödülü’nün dördüncüsü, Türk ﬂiirinin
yaﬂayan en önemli temsilcisi Faz›l Hüsnü Da¤larca’ya verildi.
Da¤larca, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Oditoryumu’nda
gerçekleﬂtirilen ödül törenine bizzat kat›larak, ödülünü Vehbi Koç
Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel’in elinden ald›

Vehbi Koç Ödülü’nün “Edebiyat” alan›ndaki sahibi:

Faz›l Hüsnü Da¤larca
ürk insan›n yaﬂam kalitesinin art›r›lmas›na hizmet eden kiﬂi ya
da kurumlar› ödüllendirmeyi,
teﬂvik etmeyi amaçlayan ve Koç
Toplulu¤u’nun kurucusu merhum Vehbi
Koç’un, özel sektörün birikimlerinin bir
bölümünün toplumsal geliﬂme amac›yla
kullan›lmas› fikrinden hareketle oluﬂturulan Vehbi Koç Ödülü, Vehbi Koç Vakf› (VKV) taraf›ndan 2002 y›l›ndan bu yana e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda
dönüﬂümlü olarak veriliyor.
Bu y›l, edebiyat alan›ndaki çal›ﬂmalar›n-

T
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dan ve Türk edebiyat›na yapt›¤› büyük
katk›lardan dolay› Türk ﬂiirinin yaﬂayan
en önemli temsilcisi say›lan Faz›l Hüsnü
Da¤larca’ya verilen ödül, maddi de¤er
olarak da Türkiye’de tesis edilmiﬂ en büyük ödül olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Vehbi Koç’un ilk ﬂirketini kurdu¤u gün
olan 31 May›s’ta düzenlenen ödül törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Vehbi Koç Vakf›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel,
Koç Ailesi’nin fertleri, iﬂadamlar›, sanatç›lar ve seçkin bir davetli toplulu¤u kat›l-

d›. Merhum Vehbi Koç, Sevgi Gönül,
Erdo¤an Gönül ve ebediyete intikal
eden tüm Koç mensuplar› için yap›lan
sayg› duruﬂuyla baﬂlayan ödül töreninde, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç bir aç›l›ﬂ konuﬂmas›
yaparak ödülün anlam ve önemine de¤indi.

Vehbi Koç’un en büyük ideali
Sözlerine merhum Vehbi Koç’un en büyük idealinin Türkiye’nin kalk›nmas› oldu¤unu söyleyerek baﬂlayan Mustafa V.

Vakf›n kurulmas›n›n üzerinden 36 y›l
geçti. Bizler için düﬂündürücü olan
nokta, bu zaman içinde Türkiye’nin
yaﬂam seyrinde, vakf›m›z›n temel çal›ﬂma alanlar›nda ça¤daﬂ medeniyetlerin seviyesine ulaﬂ›lamamas›d›r. Bu
nedenle vakf›m›z hâlâ e¤itim, sa¤l›k
ve kültür alanlar›nda çal›ﬂmalar›n› büyük bir inanç ve umutla sürdürmektedir. Bu standartlar›n hepimizin ortak
çabalar›yla en k›sa sürede yakalanmas›n› diliyorum.”
Mustafa V. Koç’un ard›ndan ödül sahibini aç›klamak üzere kürsüye gelen
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel de geceye kat›lanlara teﬂekkür ederek, Türkiye’nin en
büyük maddi ödülü olan 100 bin dolar›n, “Türk ﬂiirinin ç›nar›” Faz›l Hüsnü
Da¤larca’ya verilmesinin kararlaﬂt›r›ld›¤›n› belirtti. Arsel, konuﬂmas›n›n ard›ndan Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul
Baﬂkan› Prof. Dr. Talat Halman’›,
ödülün Da¤larca’ya verilmesinin nedenini anlatmak üzere kürsüye davet etti.

“O iﬂinin ozan›, ben Tanr›s›y›m
iﬂimin”
Halman, Türk ve dünya ﬂiirinin kendisine minnettar oldu¤unu söyledi¤i Da¤larca’n›n, “O iﬂinin ozan›, ben Tanr›s›y›m iﬂimin” m›sralar›yla baﬂlad›¤› konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:

Faz›l Hüsnü Da¤larca ödülünü ald›ktan
sonra Bizden Haberler’in sorular›n›
yan›tlarken ﬂöyle dedi:
“ﬁaﬂ›rd›m. Çünkü benim iﬂ çevresiyle
hiçbir alakam yoktu. ﬁimdiye kadar
hiçbir iﬂadam›n›n, Türk toplumunun
birbirini tan›mas› ve sevmesi için böyle
bir davran›ﬂta bulundu¤unu görmedim. Say›s›z baﬂar›l› iﬂadam› böyle bir
davran›ﬂ› akl›ndan geçirmemiﬂtir. Vehbi Koç ile yüz yüze hiç tan›ﬂmad›m
ama uzaktan izledim. Para için de¤il
de, Türkiye’nin kalk›nmas› için çal›ﬂan
bir adamd›. Say›n Vehbi Koç, Türk fikir
dünyas›nda bir devrim yapt›. Ben Vehbi Koç’un nas›l yükseldi¤ini, baﬂar›lar›n› görmüﬂ ve kendisini yak›n›mda hissetmiﬂimdir.

küresel vizyon

Koç, ödülün bu anlamda hem Koç Ailesi hem de Koç Toplulu¤u aç›s›ndan büyük bir önem taﬂ›d›¤›n› söyledi. Mustafa
Koç, “Büyü¤ümüz Vehbi Koç, kendi ismini taﬂ›yan bu vakf› kurarken, özel
sektörün birikimlerinin bir bölümünün
toplumsal geliﬂme amac›yla kullan›lmas›n› hedeflemiﬂti. Vehbi Koç, kalk›nma
yolundaki en önemli eksikliklerimiz
olan e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda
devlete destek olunmas› gerekti¤ini savunmuﬂ ve bunu uygulamaya geçirmiﬂ,
vizyon sahibi bir liderdi. Bugün 800 milyon dolar› aﬂan bir kayna¤› yönetmekte
olan Vehbi Koç Vakf›, imkânlar›n›, özel
sektörün toplum hayat›na katk›lar›n› kal›c› hale getirebilmek için harekete geçirmiﬂtir” dedi.
Vakf›n, ana çal›ﬂma alanlar›nda bugüne
kadar 500 milyon dolar›n üzerinde proje gerçekleﬂtirdi¤inin alt›n› çizen Mustafa V. Koç, 2002 y›l›ndan bu yana verilen
Vehbi Koç Ödülleri ile ilgili olarak da
ﬂunlar› söyledi:
“VKV’nin temel çal›ﬂma alanlar› olan
e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda her
y›l dönüﬂümlü olarak Vehbi Koç Ödülü’nü veriyoruz. Ödül törenini ise her
y›l, Vehbi Koç’un ilk ﬂirketini kurdu¤u
gün olan 31 May›s’ta düzenliyoruz. Bu
y›l ödülümüzü, yaﬂant›m›zda önemli bir
yeri olan bir edebiyatç›m›za sunaca¤›z.
Kendisine çok teﬂekkür ediyoruz.

“Ödül, benim için
baﬂka türlü bir
gözyaﬂ›. Anlam›
büyük”

“Ödül, benim için baﬂka türlü bir gözyaﬂ›. Anlam ve önemi büyük tabii. Koç
Toplulu¤u’nun bu davran›ﬂ› beni sarst›.
Öyle iﬂadamlar› var ki, sanat› görünce
durup bakmadan gidiyor. Vehbi Koç
Vakf›’n›n bu davran›ﬂ›n› yaﬂam›m boyunca unutmayaca¤›m. Para için de¤il,
bunun de¤eri baﬂka. Bana boﬂ zarf da
verilseydi ayn› ﬂeyleri hissederdim. Sevgiden gelen s›cakl›k bana yeter. Sanki
bir filmin aktörü gibiyim. ﬁu anda böyle
hissediyorum. Bu y›l edebiyat alan›nda
ödül verilmesi benim ﬂans›m. Çok teﬂekkür ediyorum.”
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Davetliler aras›nda bulunan ünlü sanatç›m›z Y›ld›z Kenter’in sahnede Faz›l Hüsnü Da¤larca ile gerçekleﬂtirdi¤i içten sohbet ödül gecesinin sürprizi oldu.

4

“Bu gece Türk ﬂiirinin mutlu talihini ve
tarihini kutluyoruz. Faz›l Hüsnü Da¤larca, Tanr› vergisi hayal gücü ile bizim anlayamayaca¤›m›z› anlayan, hissedemeyece¤imizi sezen bir ﬂair. Jürinin yo¤un çal›ﬂmalar› sonucunda üç
isim belirlendi ve bu isimler Yönetim
Kurulu’na sunuldu. Kurul, Faz›l Hüsnü
Da¤larca’y› seçti. Kendilerini kutluyorum. 1914 do¤umlu olan Da¤larca, bugün hâlâ haftada 2-3 ﬂiir yazmaktad›r.
Çocuklu¤undan beri ﬂiir yazan Da¤larca’n›n 100’ü aﬂk›n ﬂiir kitab›, 30 bini
aﬂk›n ﬂiiri bulunuyor. ‘Çocuk ve Allah’
gibi bir ‘erken baﬂyap›t’a sahip olan
Da¤larca’n›n ﬂiirinin as›l gücü, niceli¤inin yan› s›ra niteli¤inden gelmektedir.”
Halman’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan,
ilerlemiﬂ yaﬂ›na ra¤men geceye bizzat
kat›larak ödülünü Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel’in
elinden alan Faz›l Hüsnü Da¤larca, davetlilerce dakikalarca alk›ﬂland›. Gecenin sürprizi ise davetliler aras›nda bulunan ünlü Tiyatro sanatç›s› Y›ld›z
Kenter’in sahnede Da¤larca ile sohbet
etmesi oldu.

lulu¤u dile getiren ve Koç Toplulu¤u’na teﬂekkür eden Kenter, Da¤larca’ya, “Siz ﬂiirinizin içinde neredesiniz? Kendinizi nas›l tan›ml›yorsunuz” diye sordu. Da¤larca’n›n
yan›t›, “Bendeki ikilik gitgide
ço¤ald›, üçlük, dörtlük oldu.
Bu yüzden ﬂiir yazmaya baﬂlad›m. Ben kendimi, hangisiyim
diye seçemiyorum. Çok ﬂiir
yazmam bundand›r. Ben ço¤u
kez gündüz uyan›kken uyan›yorum. Baﬂka bir yaﬂam›n beni
ça¤›rd›¤›na inan›yorum. Beni
ça¤›ran ﬂey ﬂiirdir” oldu. ﬁiirin
asl›nda bir gramer mucizesi oldu¤unu söyleyen Da¤larca,
“Türk ﬂairleri bu gramerden biraz

faydalansalar çok büyük anlamlara
ulaﬂabilirler. Benim 80 y›ll›k ﬂiir hayat›m›n s›rr› budur” diye konuﬂtu. Ödül töreni, Uzel
Ametist Klarnet Beﬂlisi’nin konserinin ard›ndan verilen kokteyl ile
sona erdi. Vehbi Koç
Ödülleri 2004 y›l›nda sa¤l›k
alan›nda Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne, 2003 y›l›nda e¤itim
alan›nda AÇEV (Anne Çocuk
E¤itim Vakf›)’e, 2002 y›l›nda
da “tarihi ve kültürel miras”
baﬂl›¤› alt›nda Topkap› Saray›
Müzesi’ne verilmiﬂti.

Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:
Baﬂkan
l Prof.

Dr. Talat Halman (Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölümü Baﬂkan›)

Üyeler
lProf.

Dr. Jale Parla (Bilgi Üniversitesi Karﬂ›laﬂt›rmal› Edebiyat Ö¤retim Üyesi)

l Doç.

Dr. Füsun Akatl› (Edebiyatç›, Felsefeci)

“ﬁiir gramer mucizesidir”

lDo¤an

Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n böyle bir
ödüle sahip olmas›ndan duydu¤u mut-

lEnis

H›zlan (Edebiyat Eleﬂtirmeni)

Batur (ﬁair, Deneme Yazar›)

Almanya’n›n ünlü ekonomi dergisi
“Manager Magazine”, Haziran say›s›nda Koç
Toplulu¤u ve Türkiye ile ilgili bir habere
yer verdi. Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl› ile söyleﬂinin yer ald›¤› haberde,
“Avrupa Birli¤i aday› Türkiye, Bat› Avrupa
pazar›n› zorluyor” deniliyor

Almanya’n›n gözü
on dönemlerde Avrupa bas›n›n›n sayfalar›nda kendisine
fazlas›yla yer bulan Koç Toplulu¤u, geçti¤imiz ay da Alman bas›n›ndayd›. Almanya’n›n prestijli ekonomi ve yönetim dergisi “Manager Magazine”de Türkiye ve Koç
Toplulu¤u’yla ilgili bilgilere yer verdi.
''Avrupa'n›n Fabrikas›'' baﬂl›¤›n› taﬂ›yan haberde, Koç Holding CEO’su
Bülend Özayd›nl› ile yap›lan söyleﬂi
yer ald›.
“Koç Avrupa’y› fethediyor” ara baﬂl›¤›yla aktar›lan bilgiler içinde, son dönemde ihracat›ndaki geliﬂmelere yer
verilen Toplulu¤un Avrupa’n›n en büyük ikinci televizyon üreticisi oldu¤u
da yer ald›. Avrupa Birli¤i aday› Türkiye'nin Bat› Avrupa pazarlar›n› fethetmeye haz›rland›¤› ifade edilen haberde, Avrupa s›n›rlar›n› zorlayan Türkiye'nin bu yaklaﬂ›m›n› en güçlü ﬂekilde sürdürenlerden birinin de Koç
Toplulu¤u oldu¤u kaydedildi.
Koç'un, Grundig ve Beko gibi markalarla Avrupa'y› hâkimiyetine ald›¤›, pek
çok Türk ﬂirketinin de üretimde Avrupa'y› zorlad›¤›n›n kaç›n›lmaz bir gerçek
oldu¤u vurgulanan haberde, ketçaptan
otomobile, benzinden pastaneye kadar
de¤iﬂen bir yelpazede hizmet ve ürün
sunan Koç Toplulu¤u’nun 100’ü aﬂk›n
ﬂirket ile Türkiye‘de sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar›n› Avrupa'ya taﬂ›d›¤› ifade edildi.

Türkiye’nin yüzü Avrupa’ya dönük
Haberde Arçelik ve Beko’nun ulusal ve
uluslararas› pazarlarda elde ettikleri baﬂar›lar›n alt› çizilirken, özellikle Arçelik’in
sembolü olan “Çelik”in pek çok uluslararas› markan›n maskotundan çok daha
fazla tan›nd›¤› ve ilgi gördü¤ü de belirtildi. Di¤er yandan özellikle Blomberg, Leisure, Flavel, Elektra Bregenz ve Tirolia
gibi Almanya’da çok iyi tan›nan markalar›n arkas›nda da Türklerin oldu¤u belirtilirken, bu at›l›mlar›n Koç Toplulu¤u’nu

Avrupa’n›n en önemli ﬂirketlerinden biri
haline getirdi¤inin alt› çiziliyor.
Almanya’da sat›lan her dört televizyondan birinin, ‹stanbul’da Beko Elektronik taraf›ndan üretildi¤i belirtilen haberde, ﬂu de¤erlendirmeye yer veriliyor: ''Bunun nedeni ise aç›k; 1996 y›l›ndaki Gümrük Birli¤i'nden sonra, Türkiye yat›r›mlar›n› üretime kayd›rd› ve çok
baﬂar›l› oldu. Özellikle beyaz eﬂya konusunda Türkiye'nin bunalt›c› rekabeti,
Alman üreticileri kara kara düﬂündürüyor. Çin ve Kore'ye ra¤men Türkiye
çok baﬂar›l›. Arçelik gibi çok bilinen ve
sevilen bir markaya sahip oldu¤u için
de gururlu olan Koç, Beko ile dünya
pazarlar›n› yakalad› bile. Üretiminin
yüzde 80'i yurtd›ﬂ›na sat›lmakta.''
Haberde özellikle “Geri Dönüﬂ” baﬂl›¤›yla, Grundig’in Beko taraf›ndan sat›n
al›nd›ktan sonra yeniden nas›l hayata
döndü¤ünün de öyküsüne yer verildi.
Yeni reklam kampanyalar› ve geniﬂletilen ürün segmenti ile Grundig’in 2007
y›l›na dek gelirini üçe katlamay› hedefledi¤i belirtiliyor.
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›'n›n, baﬂar› ile hedefe odaklanm›ﬂ
olarak yola devam ettiklerini ve her y›l
%14’lük bir büyüme hedeflediklerini
belirtti¤i haberde, ''ﬁunu söylemek
mümkün; gerek Koç'un gerekse Türkiye'nin yüzü daima Avrupa'ya dönük'' denildi.
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Koç Toplulu¤u’nda
S
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Koç Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Fuat Keyman:

Türkiye, Avrupa’n›n
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gidiﬂat›n› çok
iyi okumal›
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“Türkiye, ﬂu anda olan olay birebir
kendisini ilgilendirmedi¤i için, sakin
olarak çok ciddi bir biçimde müzakere
sürecine haz›rlanmal›. ‹lk yap›lmas›
gereken böyle ikili bir manevra: Bir
taraftan Avrupa’y› iyi anlamak çabas›na
girilirken; di¤er taraftan da müzakere
sürecine haz›rlan›lmal›”
rans›z seçmenler 29 May›s Pazar,
Hollandal› seçmenler de 1 Haziran Sal› günlerinde yap›lan referandum sonuçlar›yla Avrupa Birli¤i Anayasas›’na ‘hay›r’ dediler. Bu sonuç, öncelikle hem Avrupa Birli¤i'nin
kurucu ülkesi Fransa'da iç siyaseti kar›ﬂt›rd›, hem de AB’de sorunlara yol açt›.
Teknik olarak Türkiye'nin müzakere süreci bu sonuçtan etkilenmiyor ama müzakereler sürerken, Türkiye'nin üyeli¤ine s›cak bakmayan iktidarlar›n Avrupa
baﬂkentlerinde göreve gelmesi ihtimali
tereddütlere yol aç›yor. Di¤er yandan
Türkiye’de ekonomi dünyas› bu geliﬂmelerden rahats›zl›k duymad›. Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V.
Koç’un da belirtti¤i gibi sonucun Türkiye için avantaj oldu¤u ve bu süreçte Türkiye’nin öneminin daha da çok ortaya ç›kaca¤› yolundaki öngörünün genel kabul gördü¤ü rahatl›kla söylenebilir. ‹ki
güçlü Avrupa ülkesinde seçmenlerin neden “hay›r” oyu verdi¤ini daha iyi anlayabilmek amac›yla Koç Üniversitesi
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Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤retim
Görevlisi Prof. Dr. Fuat Keyman ile sohbet ettik.
Bildi¤iniz gibi Frans›z ve Hollanda halk›n›n büyük ço¤unlu¤u AB Anayasas›’na refarandumda
“hay›r” oyu kulland›lar. Sizce Fransa ve Hollanda halk› neye “hay›r” dedi?
Fransa ve Hollanda aras›nda farklar olmas›na ra¤men genel olarak durumu de¤erlendirecek olursak, ﬂu noktalar ç›k›yor ortaya. Bunlardan bir tanesi teknik
bir durum. Anayasal antlaﬂma denen
metin, çok teknik, çok uzun, çok anlaﬂ›l›r olmayan ve bu anlamda da ﬂeffaf görülmedi¤i için demokrasi anlam›nda eksikli görünen bir metin olarak de¤erlendirildi. Bu teknik bir sorundu ve halka
anlat›lamad›. Di¤er nedenlere gelince.
Avrupa Birli¤i ile üye ülkelerin iç politikalar› aras›nda bir kopukluk yaﬂan›yor;
hem Fransa’da hem Hollanda’da. Yani
bu anayasaya hay›r denmesinde Fransa
iç politikas› ve Hollanda iç politikas›yla
Avrupa Birli¤i sürecinin tam kesiﬂmedi-

iyi götürdü¤ünü düﬂünürsek, iﬂte o zaman Avrupa’ya haz›r bir ülkeyle Avrupa’n›n karar mekanizmalar› aras›nda
bir çat›ﬂma görülebilir.

litikas›yla ilgili bir hoﬂnutsuzlu¤un zaten oldu¤unu söylemeliyiz. Tabii referandumda “evet” ç›ksayd› Chirac bunu
belli bir süre daha götürebilirdi. Ama
‘hay›r’›n yüzde 50’lerde olmas› belli bir
politik de¤iﬂiklik ihtiyac›n› do¤urdu.
Çünkü, Fransa gibi ülkelerde yüzde
50’lik rakamlar ciddi rakamlar. O yüzden referandum, zaten süren bir sürecin k›r›lma noktas› oldu.
Baﬂbakan Erdo¤an “Fransa’n›n hay›r demesi
Türkiye’nin üyelik süreci için engel oluﬂturmaz” yorumunda bulundu. Baﬂbakan’›n bu
aç›klamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu do¤ru. Hollanda’daki 17 Haziran

Müzakere süreci baﬂlad›ktan sonra Türkiye
nas›l bir tutum izlemeli?
Genel olarak Türkiye’nin Avrupa’n›n
gidiﬂat›n› çok iyi okumas› laz›m. Biz
Avrupa’y› bilmek, okumak, Avrupa’n›n
içine girip ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›p bunu iyi çözümlemek durumunday›z. Avrupa’y›, Avrupa’n›n içine yerleﬂmiﬂ olan küreselleﬂme sürecini ve buradaki de¤iﬂimleri anlamadan Türkiye
AB iliﬂkilerini iyi okumak mümkün de-

Sizce bu sonuçta Türkiye’ye üyelik müzakereleri için tarih verilmesinin rolü olmuﬂ mudur?
Temel nedenin bu oldu¤unu söyleyemeyiz. Hollanda’n›n yüzde 60’l›k “hay›r”
oyunun temel kompozisyonunu henüz
bilmiyoruz ama, Fransa’da durum daha
netleﬂti. Her ne kadar bizler, Fransa sürekli Türkiye’yi konuﬂuyormuﬂ gibi hissetsek de referanduma “hay›r” diyen
yüzde 56’l›k oyun kompozisyonuna bakt›¤›m›z zaman bu oran›n Türkiye ile ilgili
k›sm› yüzde 14 olarak ortaya ç›k›yor.

toplant›s›ndan sonra çok ciddi bir kavga, çok ciddi bir k›r›lma ç›kar ise Türkiye’nin üyelik süreci belki etkilenir.
Ama normal gidiﬂat içinde 3 Ekim’de
müzareke sürecinin baﬂlamas›n› etkilenmemesi gerekiyor. Esas›nda biz bu
kararlar ve bu kararlar›n Türkiye üzerine etkileri ba¤lam›nda bugünden ziyade, bugünden baﬂlayan sekiz y›ll›k süreçten bahsediyoruz. Benim genelde
düﬂüncem; buradan bir ç›k›ﬂ yolu bulunaca¤›, Avrupa’da kaos olmayaca¤›,
Avrupa’n›n krize girece¤i fakat bu krizden ç›kma tart›ﬂmas›n›n yap›laca¤› ve
Avrupa’n›n bir yere do¤ru yavaﬂ yavaﬂ
gitmeye baﬂlayaca¤› yönünde. Bu müzakere sürecini Türkiye’nin çok daha

¤ildir. Ama kurucu üyenin de “hay›r”
demesi gösterdi ki, art›k Türkiye her
boyutuyla Avrupa’y› iyi okuma ve anlama sürecine girmek durumunda.
‹kincisi, Türkiye AB’ye tam üye bir ülke de¤il. Tam üyelik sürecine baﬂlam›ﬂ
bir ülke oldu¤u için, ﬂu anda olan olay
bire bir Türkiye’yi ilgilendirmiyor. O
yüzden de Türkiye ﬂu anda sakin olmak durumunda.
Türkiye kendisini çok ciddi bir biçimde müzakere sürecine haz›rlamal›. O
yüzden de ilk yap›lmas› gereken böyle
ikili bir manevra: Bir taraftan Avrupa’y›
iyi anlamak çabas›na girerken di¤er taraftan da kendini müzakere sürecine
haz›rlamal›.

küresel vizyon

¤ini görüyoruz. ‹kinci nokta, kurucu ülkeleri do¤rudan ilgilendiriyor ve “AB’nin
geniﬂlemesi mi, derinleﬂmesi mi?” tart›ﬂmas›na bakmak gerekiyor. Geniﬂlemenin AB’ye ne ﬂekilde katk› sa¤layaca¤›
çok fazla tart›ﬂ›lmam›ﬂt›. O yüzden de
‘geniﬂleme’ dendi¤i zaman bu ülkelerde
sorun oldu. Geniﬂlemede kat›lan ülkeler
avantaj sa¤lad›lar ama, kurucular›n gözünde “geniﬂleme” her zaman ikircikli
bir yap›ya sahip oldu. O yüzden de referandumdaki “hay›r”› anayasa metnindeki teknik sorunlar ve metnin halka iyi
aktar›lamamas›, iç politikalar ve “geniﬂleme mi, derinleﬂme mi?” tart›ﬂmas›n›n
bir sonucu olarak görebiliriz.

Sonuçlar›n aç›klanmas›ndan sonra Fransa’da
Baﬂbakan Raffarin’in istifa etmesi konusundaki düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Öncelikle, Fransa‘da Raffarin ve iç po-
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Ford’un Ticari Araç Merkezi
Ford Otosan,
1 milyonuncu arac› olan
Ford Transit’i, Ford Otosan
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Rahmi M. Koç ve Ford
Avrupa Baﬂkan› L.W.K.
Booth’un bulundu¤u bir
törenle geçti¤imiz ay
banttan indirmiﬂti
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Hedef daha da büyümek
2004 y›l›n› rekor bir
kârla geride b›rakan
Ford Otosan, 2005
y›l›na da h›zl› bir giriﬂ
yapt›. Y›l›n ilk
çeyre¤inde araç
üretiminde ilk s›rada
yerini alan Ford
Otosan’›n hedefi,
Türkiye otomotiv
pazar› liderli¤ini
2005 y›l›nda da
devam ettirerek
“Türkiye’nin en çok
satan otomotiv
markas›” unvan›n›
korumak

eçti¤imiz Nisan ay›nda 1 milyonuncu araç olan Ford Transit’i
üretim band›ndan indiren ve
2004 y›l›n› rekor kârla kapatan
Ford Otosan’›n Genel Müdürü Turgay
Durak, 2005 y›l›nda 2004 y›l›na göre yaklaﬂ›k yüzde 5-10 daralma öngördükleri
Türkiye otomotiv pazar›nda, bu daralmaya
ra¤men üretim ve sat›ﬂ rakamlar›nda zorlu
hedefler belirlediklerini söyledi. “2005’te
de bir rekor k›rmay› hedefliyoruz” diyen
Turgay Durak ile Ford Otosan’›n baﬂar›s›n›n alt›nda yatan s›rlar›, sektördeki geliﬂmeleri ve 2005 y›l› hedeflerini konuﬂtuk.

G

Öncelikle size bir milyonuncu araç olan Ford
Transit’i sormak istiyorum. Bu araç, ayn› zamanda Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’n›n dört y›l içinde üretti¤i 395 bininci araç oldu. Ulaﬂt›¤›n›z bu
rakamla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz?
Vehbi Koç Beyefendi’nin iﬂtiraki ile
1959’da kurulan Otosan A.ﬁ., Türk otomotiv sanayiinde her zaman öncü olmay› baﬂarm›ﬂt›r. 1959 y›l›ndan Kocaeli fabrikam›z›n üretime baﬂlad›¤› 2001 y›l›na kadar, ‹stanbul Ac›badem ve Eskiﬂehir ‹nönü fabrikalar›m›zda 605 bin adetlik bir üretim ger-

çekleﬂtirmeyi baﬂard›k. Ford Thames ve
Ford Consul üretimi ile baﬂlayan maceram›z, 1976 y›l›nda Ford ile imzalanan araç
üretim lisans anlaﬂmas› sayesinde farkl› bir
boyuta taﬂ›nd›. Türkiye’nin seri üretilen ilk
otomobili olan Anadol, üretime baﬂlad›¤›m›z 1966 y›l›ndan bitiﬂ tarihi olan 1984 y›l›na kadar tam 84 bin adet üretilmiﬂti. Bu
baﬂar›l› baﬂlang›çtan sonra Taunus, Escort,
Transit ve Cargo gibi araçlar›n üretimi ile
devam ettik.
2001 y›l›nda üretime baﬂlayan Ford
Otosan Kocaeli Fabrikam›z, 2004 y›l›
sonu itibariye yüzde 100’lük bir kapasite kullan›m› gerçekleﬂtirdi ve 206 bin
600 araç ürettik. Bu üretim adedi bugüne kadar Türkiye otomotiv sektöründe
tek bir firma taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
en yüksek üretim hacmidir. Bu rakamlar, rekor üretim adetleri, tabii ki bir tesadüf de¤il. Ortaklar›m›z Koç Holding
ve Ford Motor Company’nin 1998 y›l›nda ald›klar› karar ile baﬂlad›¤›m›z ürün
ve tesis yat›r›mlar›m›za, geçti¤imiz y›llarda ülke ekonomisinde yaﬂanan krizlere ra¤men ara vermeden devam ettik.
ﬁimdi bunun meyvelerini topluyoruz.

Ford Otosan’›n 2005 hedefleri
n Bu y›l Türkiye otomotiv pazar›n›n 2004 y›l›na göre yüzde 5-10 daralarak
yaklaﬂ›k 700 bin adet seviyelerinde gerçekleﬂece¤i tahmin ediliyor. Bu daralma beklentisine ra¤men Ford Otosan, gerek üretim gerek sat›ﬂ olarak
kendine zorlu hedefler belirledi. Üretimde, 2005’te de bir rekor k›rmay› hedefliyor.
n 67 bin 500 adedi ihraç, 37 bin 500 adedi iç pazar olmak üzere 100 bin
Transit Connect; 86 bin 500 adedi ihraç, 41 bin 500 adedi iç pazar olmak
üzere 128 bin Transit; 10 bin adet Cargo olmak üzere; toplam 238 bin
araç üreterek 2004’te k›rd›¤› rekoru daha da yukar›lara taﬂ›may›
hedefliyor.
n Ayr›ca iç pazarda 2002 y›l›ndan beri devam ettirdi¤i Türkiye otomotiv
pazar› liderli¤ini, 2005 y›l›nda da devam ettirmek ve Ford markas›n›n üç
y›ld›r devam eden “Türkiye’nin en çok satan otomotiv markas›” unvan›n›
korumak da Ford Otosan’›n hedefleri aras›nda.

Türk otomotiv ﬂirketleri son y›llarda gösterdikleri baﬂar›yla dikkat çekiyorlar. Sektörün önde gelen firmalar›ndan Ford Otosan’›n yöneticisi olarak, otomotivde d›ﬂa ba¤›ml› bir ülke iken, bugün
geldi¤imiz noktayla ilgili yorumunuz nedir?
Son 12 y›l boyunca hat›r› say›l›r en az beﬂ
kriz yaﬂad›k ve do¤al olarak bu krizler
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünü de
olumsuz yönde etkiledi. 1990’l› y›llarda
sektör, iç pazarda yaﬂanan krizler sonras›
oluﬂan dalgalanmalardan en az derecede
etkilenecek yeni bir iﬂ modeline yöneldi.
Bunun sonucunda da bugün gözlemledi¤imiz iﬂ hacminin yaklaﬂ›k üçteikisi ihracata odaklanm›ﬂ yeni bir iﬂ modeli ortaya
ç›kt›. Bugün gelinen noktada özellikle
Gümrük Birli¤i sonras› yap›lan yat›r›mlarla
Türkiye, otomotivde global markalar›n
üretim üssü veya ihracat merkezi haline

gelmeye baﬂlad›. Örne¤in Ford Otosan,
1997 y›l›nda ald›¤› yat›r›m karar›n›n ard›ndan gelen krizlere ra¤men, Kocaeli fabrikas› yat›r›m›n› h›z kesmeden devam ettirdi
ve bugün gelinen nokta itibar› ile üretimin
yüzde 70’ini oluﬂturan yaklaﬂ›k 155 bin ticari arac› bu y›l ihraç ediyor.
Sektörün bundan sonra mevcut konumunu kal›c› hale dönüﬂtürmek için rekabet
içinde oldu¤u di¤er ülkelere karﬂ› güçlü
yönü olan kaliteli ve görece düﬂük mali-

Ford Otosan, 2004 y›l›nda
üretti¤i 206 bin 600 araçla
Türkiye’de üretim rekoru
k›rd›. 2005 y›l›n›n ilk üç
ay›ndaki üretim adetleriyle
liderli¤ini devam ettirdi.
Bu rakamlar 2005 y›l›nda
da 2004 y›l›ndaki
baﬂar›s›n› tekrarlayaca¤›n›
gösteriyor.
yetli üretim avantaj›n› uzun vadede korumas›, ayr›ca teknoloji geliﬂtirme ve yeni
model tasar›m› konular›nda kendini geliﬂtirmeyi hedeflemesi gerekmektedir.
Son y›llarda hafif ticari araç sat›ﬂlar›nda art›ﬂ
gözleniyor. Bu araçlara artan talebi neye ba¤l›yorsunuz?
Talep art›ﬂ›ndaki en büyük etken ülke
ekonomisindeki iyileﬂme. Ekonomideki
büyümeye paralel olarak iç pazardaki talebin canlanmas›, ticaretle u¤raﬂan bireylerin
ve KOB‹ olarak tabir etti¤imiz küçük-orta
boy iﬂletmelerin ellerindeki mevcut ticari
araçlar›n› yenileme veya araç parklar›n›
büyütme karar› almalar›na neden oldu.

Transit Connect modeliniz ﬂu anda Avrupa’da
iyi bir pazar yakalam›ﬂ durumda. Ancak binek
otomobiller kadar s›k olmasa da ticari araçlarda da zamanla yenilikler yap›ld›¤›n› biliyoruz. Bu modelle ilgili planlad›¤›n›z yenilikler
ya da zamanla bu arac›n yerini alacak bir model çal›ﬂman›z var m›?
Transit Connect modelimizi 2002 y›l›nda piyasaya sunduk ve sizin de belirtti¤iniz gibi hem iç pazarda hem de ana
ihracat pazar›m›z olan Avrupa’da büyük
ilgi gördü. Bunun bir göstergesi de 2002
y›l›nda Transit Connect’in Avrupa’da
“Y›l›n Ticari Arac›” seçilmesi oldu. Binek araçlarda ürün ömrü en fazla beﬂ
y›l iken ticari araçlarda modele göre 1020 y›la kadar uzamakta. Ancak pazardaki geliﬂmeler, ticari araçlarda da ürün
ömrünün yavaﬂ yavaﬂ k›salmaya baﬂlad›¤›n› gösteriyor. Di¤er bir deyiﬂle ürün
yenileme s›kl›¤› art›yor. Buna paralel
olarak bizler de Transit Connect’i pazara sunduk ve eﬂzamanl› olarak yeni modeli üzerinde çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Ancak bu çal›ﬂmalar›m›zla ilgili detay bilgi
veremeyece¤im.
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Avrupa’n›n ticari araç üretim merkezi olan Ford
Otosan 2004’ü rekor kârla kapatt›. Bu baﬂar›n›z›
neye ba¤l›yorsunuz? Baﬂar›n›z›n alt›nda yatan
baﬂl›ca etken nedir?
Belirtti¤im gibi baﬂar›m›z tesadüf de¤il. Ortaklar›m›z›n do¤ru zamanda verilen yat›r›m karar› ile at›lan temeller, Kocaeli fabrikam›z›n devreye girmesinin ard›ndan
Transit ve Transit Connect modellerinin
üretime baﬂlamas› ile filizlendi. Üretimde
sa¤lanan maliyet avantaj›n›n yan› s›ra, kalite standartlar›na gösterilen ehemmiyet sayesinde Ford Avrupa, Belçika’da Genk
fabrikas›ndaki Transit üretimini Türkiye’ye
aktard›. ﬁu anda Kocaeli fabrikam›z ‹ngiltere’deki Southampton fabrikas› ile birlikte
Avrupa’da Transit üreten iki fabrikadan biri. Geçti¤imiz y›l bizim için rekorlar y›l›yd›.
2005 y›l›nda da amac›m›z bu baﬂar›lar› devam ettirmek olacakt›r.

Ford Otosan, üretiminin ne kadar›n› ihracat yoluyla sat›yor? Baﬂl›ca ihracat pazarlar›n›z hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Daha önce de belirtti¤im gibi Ford Otosan,
toplam üretiminin yaklaﬂ›k yüzde 70’ini ihraç ediyor. tmektedir. En önemli ihracat
pazar›m›z Avrupa ülkeleri. Kocaeli fabrikam›zda üretilen Transit ve Transit Connect
modellerimiz bu ülkelere ihraç etti¤imiz
ürünlerimiz; Avrupa ülkelerine ilave olarak
Kuzey Afrika, Ortado¤u, Türki Cumhuriyetleri gibi Türkiye’ye komﬂu say›labilecek
co¤rafyalardaki ülkelere de araç ihraç etmekteyiz.
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Beldeyama 2004
y›l›nda yapt›¤› sat›ﬂla
Türkiye’yi Avrupa’da
en çok Yamaha sat›lan
beﬂinci ülke
konumuna taﬂ›d›.
Beldeyama Genel
Müdürü Hayri Erce ile
bu baﬂar›n›n alt›nda
yatan s›rr›, sektörün
bugününü ve
gelece¤ini konuﬂtuk

Avrupa’da liderli¤e oynuyor

1

997’de Koç Holding ve Yamaha ortakl›¤›
ile kurulan Beldeyama’n›n faaliyet alanlar› hakk›nda bilgi verir misiniz?
Beldeyama a¤›rl›kl› olarak motosiklet, moped ve bisikleti kapsayan iki tekerlekli araçlara yo¤unlaﬂm›ﬂ bir firma. Bu
iki tekerlekli iﬂlerinin d›ﬂ›nda ATV (all terrain vehicles), jeneratör, çok amaçl› motor,
su pompas›, golf arabalar› ve marina ürünlerinin sat›ﬂ›n› da yap›yor.
Ürün gam›n›zda yer alan ürünlerden hangileri
fabrikan›zda üretiliyor?
‹stinye’deki fabrikada moped ve bisiklet
üretiliyor. Bu ana ürünlerin yan› s›ra yine
Beldeyama tesislerinde moped ve scooter
parçalar› ile Yamaha scooter modelleri için
krank üretimi yap›l›yor.
Burada üretilen ürünler hangi ülkelere ihraç ediliyor? Sat›ﬂlar›n›zda ihracat›n pay› nedir?
Beldeyama tüm Avrupa ve Afrika ülkeleri
için Yamaha, MBK ve Mobylette markal›
mopedlerde Yamaha’n›n üretim üssü konumuna geldi. Üretimini yapt›¤›m›z mopedleri Avrupa’da Fransa ve Hollanda; Afrika’da ise baﬂta Fas, Tunus olmak üzere
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Burkina Faso, Fildiﬂi Sahili, Mali gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Sat›ﬂ gelirimizin üçte
biri ihracattan sa¤lan›yor.
Motorlu iki tekerlekli araç pazar›n›n bugünkü konumu hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
2004, motosiklet ve moped pazar› aç›s›ndan önemli bir y›l oldu. Pazar 84 bin adedi bularak çok yüksek oranda büyüme
kaydetti. 2005’te bu büyümenin devam etmesini ve pazar›n 100 bin adedin üzerine
ç›kmas›n› bekliyoruz. Daha sonraki y›llarda ise pazar›n yine büyümeye devam edece¤ini ve 2007 y›l›nda 2004’te ulaﬂ›lan pazar›n iki kat›na, 160 binin üzerine ç›kaca¤›n› tahmin ediyoruz. 2010’da ise pazar›n
250 bin seviyelerine gelmesini bekliyoruz.
Beldeyama’n›n bu pazardaki pay› nedir?
Motorlu iki tekerlekli araç pazar›n›n iç
da¤›l›m›na bakt›¤›m›z zaman, moped (50
cc alt›) ve motosiklet olarak ikiye ay›rabiliriz. Bu iki segmentten motosikletin
pay› 2004 y›l›nda yüzde 60 oldu. Bunun
nedeni olarak motosiklet fiyatlar›n›n mopede yaklaﬂmas›n› görüyoruz. Beldeyama’n›n pazardaki toplam pay› 2004 y›l›n-

da yüzde 47’ye ulaﬂt›. Bunu da motosiklet ve moped olarak ay›racak olursak pay›m›z motosiklette yüzde 33, mopedde
de yüzde 68. Bu y›l sonunda ve önümüzdeki y›llarda devreye alaca¤›m›z yeni modellerimizle de büyük bir at›l›m
gerçekleﬂtirece¤imizi düﬂünüyoruz.
Bu at›l›m hakk›nda bilgi verir misiniz? Gelece¤e
yönelik hedefleriniz neler? Orta¤›n›z Yamaha’n›n
Türkiye’deki sat›ﬂlara bak›ﬂ aç›s› ve gelece¤e dair beklentilerini bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
Biz yeni modellerle 2010 y›l›na kadar pazar pay›m›z› motosiklette yüzde 37, mopedde yüzde 75 seviyesine ç›karmay›
hedefliyoruz. Orta vadede Türkiye, ‹talya ile beraber Avrupa’daki en büyük pazar konumuna gelecek ve Beldeyama
son iki y›lda yakalad›¤› büyüme ve geliﬂimi bu süreçte devam ettirecek. Türkiye’nin gelece¤i ile ilgili beklentilerimiz
oldukça iyimser. Yakalanan büyüme
trendinin AB entegrasyonu sürecinde
devam edece¤ini düﬂünüyoruz. Türkiye’nin genç nüfusu ve ayr›ca al›m gücünün artmas› bizim en çok destek ald›¤›m›z etkenler. Bu olumlu geliﬂmelerle be-

raber orta¤›m›z Yamaha da Türkiye’ye
pozitif bak›yor; Türkiye ile Rusya’y› Avrupa’da büyüme potansiyeli en yüksek
iki ülke olarak görüyor.
2004 y›l›nda Türkiye, Avrupa’da en çok Yamaha
sat›lan beﬂinci ülke konumuna geldi. Bu baﬂar›n›n alt›nda yatan baﬂl›ca faktörler nelerdir?
Yamaha Avrupa’da 34 ülkede motosiklet/scooter sat›ﬂ› yap›yor. Beldeyama 2004
y›l›nda motosiklet/scooter sat›ﬂlar›yla 34
ülke aras›nda beﬂinci s›rada yer ald›.
‹ki tekerlekli pazar›n›n Türkiye’de büyümesinin yan› s›ra, bu baﬂar›ya katk›da bulunan en büyük etkenler; Beldeyama’n›n
iki tekerlekli araç sektöründeki en kurumsal firma olmas›, uzun vadeli pazarlama
planlar›n›n yap›lmas›, farkl› segmentlerdeki müﬂteri ihtiyaçlar›na cevap verebilecek
geniﬂ ve do¤ru ürün gam›n›n bulunmas›,
en yayg›n ve e¤itimli sat›ﬂ sonras› hizmet
teﬂkilat›na sahip olmas› ve Türkiye’deki en
büyük üretici konumunda bulunmas›d›r.

Türkiye’deki yetkili sat›c› ve servis a¤›n›z hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Türkiye çap›nda 400’ün üzerinde sat›ﬂ, yedek parça ve servis noktas›yla tüketiciye
hizmet veriyoruz. Müﬂteri memnuniyetinin
önemli oranda sat›ﬂ sonras› hizmetlerden
geçti¤inin bilinciyle servis ve yedek parça
iﬂine yapt›¤›m›z yat›r›mlar› çok yüksek
oranlarda art›rd›k. Son birkaç y›ld›r farkl›
konularda organize etti¤imiz e¤itim faaliyetlerimizle yetkili servislerimizin standartlar›n› art›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca 3S olarak adland›rd›¤›m›z “sat›ﬂ-servis-yedek

Doktora program›na devam ediyor
k 1964 Ankara do¤umlu olan Hayri Erce, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mü-

hendisli¤i bölümünden mezun oldu.
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Türkiye’deki pazar seviyesini Avrupa ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda ortaya ç›kan benzerlikler ya da farkl›l›klar nelerdir?
Türkiye’deki sat›ﬂ rakamlar› Avrupa ile k›yasland›¤›nda çok düﬂük kal›yor. Avrupa’da y›lda yaklaﬂ›k iki milyon adet motosiklet, scooter ve moped sat›l›yor. ‹talya’da
her 1000 kiﬂiye düﬂen y›ll›k sat›ﬂ miktar›
10, komﬂumuz Yunanistan’da 7, ‹spanya
ve Fransa’da ise 6. Türkiye’de ise 2004 y›l›
sat›ﬂlar›n› esas al›rsak her 1000 kiﬂiye yaklaﬂ›k 1.2 adet sat›ﬂ düﬂtü¤ünü söyleyebiliriz. Fakat Türkiye’de iki tekerlekli pazar›nda önemli bir potansiyel bulunuyor. Pazar›n geliﬂimi di¤er Akdeniz ülkeleriyle benzerlik gösteriyor. Önümüzdeki 10 y›l içerisinde ‹spanya, Fransa ve Yunanistan’daki
konuma ulaﬂ›laca¤›n› tahmin ediyoruz.

“Yamaha, Avrupa’da 34 ülkede
motosiklet/scooter sat›ﬂ›
yap›yor. Beldeyama, 2004
y›l›nda motosiklet/scooter
sat›ﬂlar›yla 34 ülke aras›nda
beﬂinci s›rada yer ald›. ”

k Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Makina Yüksek Mühendisli¤i ve Marmara Üniversitesi’nde ‹ﬂletme alan›nda yüksek lisans yapt›.
k Yeditepe Üniversitesi’nde halen ‹ﬂletme Doktora Program›’na devam ediyor.
k 1988-1993 y›llar› aras›nda Koç Holding Bölüm Müdürlü¤ü yapan Hayri Erce, 19931997 y›llar› aras›nda Ford Otosan Pazarlama Koordinatörlü¤ü, 1997’de Beldeyama
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevlerini üstlendi.
k 2000’de Beldeyama Genel Müdürü olan Hayri Erce, halen bu görevi sürdürüyor.
k Hayri Erce, Almanca ve ‹ngilizce biliyor.

parça” hizmetinin tek bir çat› alt›nda topland›¤› noktalarla ilgili çal›ﬂmalar›m›za
a¤›rl›k verdik. Bununla paralel olarak, yetkili sat›c›, servis ve yedek parça hizmet
noktalar›m›z› ortak donan›ma ve görünüme kavuﬂturmak için baﬂlatt›¤›m›z projemiz de devam ediyor.
Hedef kitleniz kimlerden oluﬂuyor? Müﬂteri profilinizi bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
Çok farkl› segmentlerde farkl› tüketici
gruplar›na hitap eden geniﬂ bir ürün gam› ile pazarda yer al›yoruz. Tüketicileri-

mizin yaklaﬂ›k yüzde 95’i C1 ve C2 sosyoekonomik grupta yer alarak, orta ve
alt gelir grubunu temsil ediyor. Tüketicilerin yüzde 75’i 35 yaﬂ›n alt›nda. Meslek
da¤›l›m›nda ise yüzde 75’ini esnaf ve iﬂçilerin oluﬂturdu¤unu görüyoruz. Bu
ürünler yo¤unlukla iﬂ ve ulaﬂ›m amaçl›
kullan›l›yor. Motosiklet grubunda e¤itim
ve gelir seviyesi biraz daha yüksek.
Kentlerde mopedin yerini motosiklet al›yor. Bayan kullan›c›lar›n oran› hem motosiklet hem de mopede bakt›¤›m›z zaman maalesef yüzde 2’yi geçmiyor.
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Kuruluﬂunun beﬂinci
y›l›n› kutlayan
Biletix, bilet sat›ﬂ›
pazar›nda önemli bir
yer edindi. Bu
sürede ‹stanbul’da
bilinirlik oran› yüzde
74’e ç›kan Biletix,
gelecekte faaliyet
alanlar›n›
çeﬂitlendirmeyi
planl›yor

Biletix Anadolu’da yay›lma
politikas›na h›z verdi

B

ilet sat›ﬂ ve da¤›t›m organizasyonu Biletix, beﬂ y›l içinde pazardan önemli bir pay ald›. Kuruldu¤u günden bu yana büyük
organizasyonlar›n alt›na imzas›n› atmay›
baﬂaran Biletix, gün geçtikçe faaliyetlerini ve bulundu¤u il say›s›n› art›r›yor.
Uzun vadede ulaﬂ›m sektöründe daha
yayg›n hizmet vermeyi planlad›klar›n›
söyleyen Biletix Yönetim Kurulu Baﬂkan
Vekili Dave Dorner ile Biletix Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali A.
Abhary ile Biletix’in 2005 y›l› ve sonras›
için hedefleri üzerine konuﬂtuk.
2000 y›l›nda faaliyete geçen Biletix, beﬂ yaﬂ›na
geldi. Öncelikle Biletix’in yola ç›k›ﬂ amac›n› anlatabilir misiniz?
1997 y›l›nda, stratejik dan›ﬂmanl›k ﬂirketi
Monitor Company’nin Yap› Kredi Bankas› ve Koç Holding için yürüttü¤ü projelerde görev almak üzere Türkiye’ye geldik. Geldikten k›sa bir süre sonra birlikte geliﬂtirebilece¤imiz yeni iﬂkollar› üze-
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Biletix Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili Dave
Dorner (solda) ile Biletix
Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali A. Abhary Biletix’in
Türkiye’nin e-yaﬂam’a
geçiﬂinde lokomotif
oldu¤unu söylüyor.

rinde çal›ﬂmaya baﬂlad›k ve sonunda
Ticketmaster ve Moviefone’un biletleme
modelini ve operasyonunu Türkiye’de
uygulamaya karar verdik. 1998’den 2000

Müﬂterilerimiz, online
bilet sistemi ile spor,
sinema, konser, k›saca
e¤lence etkinliklerini
takip etmek ve bilet sat›n
almak için Biletix’i
merkezi bir kaynak
olarak görüyorlar.
y›l›n›n ilk aylar›na kadar, iﬂ geliﬂtirme
plan› üzerinde çal›ﬂt›k, Türkiye’deki konser organizatörleri, futbol kulüpleri ve tiyatrolar ile toplant›lar yapt›k ve kendimize finansal ve stratejik bir ortak aray›ﬂ›na
girdik. 2000 y›l›n›n baﬂlar›nda Koç Bilgi

Grubu ile ortakl›k kurduk ve Biletix projesini hayata geçirdik.
Türkiye’nin ilk ve en büyük bilet sat›ﬂ ve da¤›t›m organizasyonu olarak bugün bulundu¤unuz
noktadan memnun musunuz?
Biletix’in en büyük hedefi Türkiye’nin eyaﬂama geçiﬂinde lokomotif ﬂirketlerden
biri olmak. Bu hedef ›ﬂ›¤›nda ça¤daﬂ
dünyan›n önemli hizmetlerinden biri
olan online bilet sat›ﬂ›n›n teknolojik altyap›s›n› kurarak tüketicilerin hayatlar›n›
önemli oranda kolaylaﬂt›rd›¤›m›z› düﬂünüyoruz. Müﬂterilerimiz, online bilet sistemi ile spor, sinema, konser, k›saca e¤lence etkinliklerini takip etmek ve bilet
sat›n almak için Biletix’i merkezi bir kaynak olarak görüyorlar. Geçen beﬂ sene
içinde Biletix’in ‹stanbul’daki bilinirlik
oran› yüzde 74’e yükseldi. (Kaynak CRC
Omnibus Survey) Yine son yapt›rd›¤›m›z
bu araﬂt›rmaya göre Biletix’ten hizmet
alan müﬂterilerin yüzde 90’› bizi arkadaﬂlar›na ve yak›n çevresine tavsiye ediyor.

Her y›l ortalama kaç organizasyonun bilet sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiriyorsunuz?
Geçen y›l 6 binden fazla etkinlik için, de¤eri yaklaﬂ›k 25 milyon dolar›n üzerinde
olan 2.5 milyon adet bilet Biletix üzerinden sat›ld›. Genel olarak hedefimize
ulaﬂt›k ve bundan mutluluk duyuyoruz.
2005 y›l›nda bu rakam›n daha da fazla
olmas›n› bekliyoruz. Çünkü bu sene Türkiye’deki iki büyük uluslararas› organizayon olan UEFA ﬁampiyonlar Ligi Finali
ve Formula 1 biletlerinin sat›ﬂ› da Biletix
kanallar› üzerinden devam ediyor.
2004’te Trabzonspor ve 2005 baﬂ›nda
Konyaspor’un bilet sat›ﬂ›n›n Biletix sistemine dahil olmas› ile Anadolu’daki yay›lma politikam›za da h›z verdik.
Biletleri hangi sat›ﬂ kanallar› üzerinden pazarl›yorsunuz?
Biletix’in üç ana sat›ﬂ kanal› bulunuyor.

www.biletix.com internet sitesi, 0 216
556 98 00 numaral› ça¤r› merkezi ve halihaz›rda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Trabzon ve Konya olmak üzere beﬂ ildeki
30’un üstünde sat›ﬂ noktas›. Yaz aylar›nda Bodrum ve Çeﬂme’nin de eklenmesi
ile bu say› daha da art›yor.
Türkiye’de her y›l düzenlenen festival, spor,
konser ve sanat etkinliklerinde sahip oldu¤unuz pay hakk›nda bilgi verir misiniz?
Asl›nda, Türkiye’deki tüm bilet pazar›n› düﬂünürseniz bizim sat›ﬂlar›m›z
pazar›n oldukça küçük bir k›sm›n›
oluﬂturuyor. Türkiye’de e¤lence ve
ulaﬂ›m sektöründe sat›lan bilet say›s›
yaklaﬂ›k 100 milyon ve as›l f›rsat tüketicilerin tüm bu biletlere de¤iﬂik
kanallar vas›tas›yla ve zahmetsizce
ulaﬂmas›n› sa¤layabilmek. Biletix,
May›s 2000’de ilk kuruldu¤u zaman

Ça¤r› merkezimiz ise y›lda 650 binden
fazla ça¤r›ya yüzde 90’›n üzerinde hizmet seviyesi ile yan›t veriyor.
Yaz program›nda bilet sat›ﬂ›n› yapaca¤›n›z baﬂl›ca organizasyonlar hangileridir?
Biletix olarak bu sene beﬂinci kuruluﬂ
y›ldönümümüzü kutlamak amac›yla bir
dizi kampanya düzenledik. Bu kampanyalar›n ilkinde beﬂ talihli çift, ‹rlanda
as›ll› efsanevi rock’n roll grubu U2’nun
24 Haziran’da Dublin’de Croke Park’ta
verece¤i konseri 80 bin U2 hayran› ile
birlikte izleme ﬂans›n› elde etti. ‹kincisinde ise beﬂ talihli Biletix müﬂterisi,
beﬂ adet dijital müzikçalar U2 iPod kazand›. Beﬂinci y›l›m›z› kutlama aktivitelerimiz, sürpriz etkinliklerle 2005 y›l›
boyunca devam edecek. Yaz aylar› boyunca geçmiﬂ senelerde oldu¤u gibi
yerli ve yabanc› pek çok organizasyo-

Faaliyete geçti¤i
y›llarda müﬂterilerin
temkinli yaklaﬂt›klar›
www.biletix.com
internet sitesi,
zaman içinde büyük
güven oluﬂturdu.
Site y›lda 23.7
milyon kez
t›klan›yor. ﬁimdi
zaman harcamadan
bilet almak
isteyenlerin ilk
akl›na gelen adres
biletix.com oluyor.

sadece canl› etkinlik piyasas› için bilet sat›ﬂ› yap›yordu. ﬁubat 2002’de Biletix Sinema’y› duyurduk ve sinema
bileti de satmaya baﬂlad›k. Eylül
2004’te ise ulaﬂ›m sektörüne ilk ad›m›m›z olan ‹DO H›zl› Feribot biletlerinin sat›ﬂ›n› da portföyümüze ekledik. 2005 y›l›nda ulaﬂ›m sektöründe
daha çok alanda hizmet vermeyi
planl›yoruz ve bu konudaki çal›ﬂma
ve yat›r›mlar›m›z sürüyor.
Faaliyet gösterdi¤iniz iller hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Biletix olarak ﬂu anda ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Trabzon ve Konya’da hizmet veriyoruz. Yaz aylar›nda ise Bodrum ve Çeﬂme bu ﬂehirlere ilave oluyor. Ayr›ca web
sitemiz y›lda 23.7 milyon kez t›klan›yor.
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‹nternetten bilet satma hedefiyle yola ç›kt›¤›n›zda nas›l tepkilerle karﬂ›laﬂm›ﬂt›n›z? Beﬂ y›l
sonra insanlar›n internet kullanma al›ﬂkanl›klar›nda ne gibi de¤iﬂiklikler gözlemliyorsunuz?
‹ﬂe ilk baﬂlad›¤›m›zda, ça¤r› merkezinden bilet alanlar, ilk birkaç ay boyunca biletlerin kendilerine derhal ulaﬂt›r›lmas›n› istiyorlard›. Ama aradan birkaç ay geçtikten sonra, "Acil gönderilecek" kuryelerimizin say›s›n›n düﬂtü¤ünü gördük. Sebep ﬂuydu: Müﬂterilerimiz ilk zamanlarda, ödemesini yapt›klar› biletleri, fiziki olarak en k›sa zamanda ellerinde görmek istiyorlard›.
‹nsanlarda "Kredi kart›mdan ödemeyi
ald›lar, ya biletimi göndermezlerse"
endiﬂesi vard›. Ama zaman geçtikçe
sistemin do¤ru ve sorunsuz çal›ﬂt›¤›n›
gördüler ve ﬂüphe içinde biletlerinin
yolunu gözlemelerine gerek olmad›¤›n› anlad›lar. ‹kinci büyük de¤iﬂiklik
ise, sat›ﬂ kanallar›m›zda yaﬂand›. Baﬂlang›çta, internet üzerinden al›ﬂveriﬂ
düﬂük, ça¤r› merkezinden
yap›lan
al›ﬂveriﬂ bundan biraz daha yüksekti
ve en yüksek pay› sat›ﬂ noktalar›m›z
al›yordu. Geçen iki y›lda gördük ki internet, bir al›ﬂveriﬂ kanal› olarak herkesin hayat›nda daha büyük önem kazand›. Bu süreçte daha fazla insan, daha çok internet kullan›r hale geldi. Bizim için her üç sat›ﬂ kanal›m›z da
önemli ve bunlara sahip olmay› sürdürmek istiyoruz.

nun biletleri yine Biletix üzerinden sat›lacak. Bu sene ayr›ca, ülkemizde gerçekleﬂen UEFA ﬁampiyonlar Ligi Finali
ve A¤ustos 2005’te yap›lacak 2005 Formula 1 Turkish Grand Prix biletlerinin
sat›ﬂ›n› üstlendik ve bu iki büyük organizasyonun önemli bir halkas› olduk.
Son olarak Biletix’in önümüzdeki y›llar için hedeflerini anlatabilir misiniz?
‹stanbul Deniz Otobüsleri (‹DO) A.ﬁ. ile
yapt›¤›m›z iﬂbirli¤i sonucunda h›zl› feribot biletlerini Biletix sat›ﬂ kanallar› üzerinden de sat›yoruz. ‹DO bize önemli bir
pencere açt› ve biz de bu yeni alanda
büyümek istiyoruz. Uzun vadede ulaﬂ›m
sektöründe daha yayg›n hizmet vermeyi
planl›yoruz ve bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
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Yak›t pilli döneme

Koç’tan büyük haz›rl›k
Koç Toplulu¤u, bilimsel kuruluﬂlarla birlikte yürüttü¤ü yak›t pili üretiminde
önemli bir yol ald›. Dr. Murat Y›ld›r›m, yerli yak›t pili ve komponentlerini
üretmek yolunda h›zla ilerlediklerini söylüyor

küresel vizyon

H

er alanda oldu¤u gibi enerji
sektöründe de baﬂ döndürücü
geliﬂmeler yaﬂan›yor. Halen
kulland›¤›m›z enerji kaynaklar›na alternatif olarak geliﬂtirilen yenilenebilir
enerjilere olan ilgi de gün geçtikçe art›yor.
Geliﬂmiﬂ ülkeler bu yöndeki çal›ﬂmalara
ciddi yat›r›mlar yap›yorlar. Günümüzde
öne ç›kan alternatif enerji kaynaklar›ndan
en önemlisi hidrojen ve yak›t pili teknolojisi. Koç Toplulu¤u da geçen y›l bu alana
ciddi anlamda e¤ilerek, çok ortakl› bir
konsorsiyum projesi baﬂlatt›. Toplulu¤un
hedefi, petrolün yerini almas› beklenen
hidrojen teknolojilerinde söz sahibi olmak.
Bu yönde hayli yol ald›klar›n› söyleyen
Proje Koordinatörü Dr. Murat Y›ld›r›m’la
çal›ﬂman›n detaylar› üzerine konuﬂtuk. Y›ld›r›m, yak›t pillerinin yak›n gelecekte hayat›m›zda ciddi bir yer edinece¤ini söylüyor ve ekliyor ‘’1980’li y›llardan bu yana
dünya, fosil enerji kaynaklar›na alternatif
olacak enerji kaynaklar› üzerinde çal›ﬂ›yor.
Gelinen noktada fikir birli¤ine var›lan nokta ﬂudur ki, dünya fosil yak›t esasl› ekonomiden hidrojen esasl› ekonomiye do¤ru
bir geçiﬂ dönemini yaﬂ›yor ve bu geçiﬂ sürecinde, hidrojeni yak›t olarak kullanan
ürünlerin ticarileﬂmesi aﬂamas›na gelindi.’’
Yak›t pilinin ne oldu¤unu anlatabilir misiniz?
Yak›t pilleri, temiz, çevreye zarar vermeyen ve yüksek verime sahip enerji dönüﬂüm teknolojileridir. Bu sistemde, hidrojen (H2) ve oksijen (O2) aras›ndaki elektrokimyasal reaksiyon ile elektrik enerjisi
üretilir ve toplam verimlilikleri yüzde
80'lere kadar ulaﬂabilir. Yak›t pilleri, boyutlar›n›n küçük olmas›, yüksek verimle
çal›ﬂmalar› ile at›k ›s›lar›n›n kullan›labilir
ve sessiz olmalar› nedeniyle di¤er güç sistemlerine göre daha üstündürler.
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Sizde yak›t pili üretimi fikri nas›l oluﬂtu ve proje
ortaklar› nas›l bir araya geldiniz?
Dünyadaki teknolojik geliﬂmeleri izlemek
iﬂimizin bir parças›r. ﬁu an baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤üm ‘’Koç Toplulu¤u Teknoloji ve ArGe Çal›ﬂma Grubu’’ gibi zeminlerde bir
araya gelerek bu teknolojiler hakk›nda de¤erlendirmeler yapar›z. Bu toplant›lar›m›zda konu olgunlaﬂt›r›ld›, yöneticilerimize
anlat›ld› ve start ald›k. Projenin ilk aﬂamas›nda; Ford Otosan, Arçelik ve Tofaﬂ bir
araya geldik. ‹kinci aﬂamada ise Demirdöküm, Aygaz ve BOS kat›l›m› gerçekleﬂti.

Bu projeye iki aç›dan bakmak do¤ru olacakt›r.
1. Teknik olarak de¤erlendirdi¤imizde; öncelikle yak›t pili teknolojisinin ö¤renilmesi,
bu teknolojide aç›k geliﬂtirme alanlar›n›n
tespiti ve Topluluk ile ülke imkânlar› bak›m›ndan bu teknolojinin geliﬂtirilmesinde
avantajl› oldu¤umuz noktalar›n bulunup
bulunmad›¤›na bak›ld›. Bu alanlar tespit
edildikten sonra, yayg›n kullan›m› konusunda fikir birli¤i oluﬂan PEM tipi düﬂük s›cakl›kl› yak›t pili alternatifinin geliﬂtirilip
yerlileﬂtirilmesi konusuna yo¤unlaﬂt›k.
2. ‹ﬂbirli¤i kapsam›nda de¤erlendirdi¤imizde; özellikle Avrupa Birli¤i yolculu¤unda benimsememiz gereken parametrelerden biri de ‘’rekabet öncesi iﬂbirli¤i

projelerinde’’ birlikte çal›ﬂmay› ö¤renmemiz gere¤idir. Biz bu amaçla yola ç›kt›k ve
çok ortakl› bir konsorsiyum oluﬂturduk.
Proje kapsam›nda konsorsiyum taraflar›
ürünün geliﬂtirilmesi faz›nda birlikte çal›ﬂacaklar; teknolojinin ortaya ç›kar›l›p ilk
prototiplerin imalinden sonra her son kullan›c› kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda farkl›l›klar yaratarak özgün yak›t pilini ortaya
ç›karacak. Bu konsorsiyumun bir ilk olmas› ve tüm ilgili çevrelerde takdirle karﬂ›lanmas› ekibimizi ayr›ca motive etti.
‹mza tarihinden bu yana geçen süre içinde ulaﬂt›¤›n›z noktay› anlatabilir misiniz. Projenin kaç
y›ll›k bir süre içinde tamamlanmas› planlan›yor?
Projenin bu faz›n›n toplam süresi 18 ay
olarak düﬂünüldü. Bugün proje için gerekli laboratuvar gereksinimi ve hammadde ihtiyaçlar› tamamland›. Yak›t pili geliﬂtirmeye uygun bir laboratuvar›n TÜB‹TAK-MAM bünyesinde kurulmas›nda bu
projenin ciddi katk›s› oldu. Daha sonra,
yak›t pili komponentlerinin yerlileﬂtirilecek bölümlerinin ilk prototiplerini haz›rlad›k ve testlere baﬂlad›k. Uluslararas› standartlarda bir ürün ortaya koymam›z için,
tüm regülasyonlar› sa¤layan, teknik ve
ekonomik üstünlü¤ü olan bir ürün yaratmaya çal›ﬂ›yoruz.
Bu enerjinin baﬂl›ca kullan›m alan› nereleridir?
Hidrojen enerji kayna¤›n›n yak›t pili uygulamalar›nda kullan›m› öcelikle micro yak›t
pili dedi¤imiz anlamda ilk ticari örneklerini veriyor. Bugün için internette ticari olarak sat›ﬂa sunulmuﬂ yak›t pilli laptop bilgisayarlar, el kameraler›, palm el bilgisayarlar›, dijital fotograf makineleri ile karﬂ›laﬂmak olas›d›r. Bu konuda, uzman market
stratejistlerinin öngörülerine göre; 2010’lu
y›llara gelindi¤inde konu kapsam›ndaki

Dr. Murat Y›ld›r›m,
yak›n gelecekte
yollarda, ﬂimdiki benzin
istasyonlar› gibi, yak›t
pili istasyonlar›n›n
görülece¤ini söylüyor.

Y›llard›r söylenen suyla çal›ﬂan araba üretimi bu
teknolojiyle hayata geçiyor bir anlamda?
Tabii bu ça¤r›ﬂt›rman›n olmas› do¤al ama
tam olarak böyle diyemeyiz. Hemen hemen her otomotiv firmas› kendi yak›t pilli
araç prototipi üzerindeki geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. ﬁu an için ticari olarak sat›ﬂa sunulmuﬂ bir ürün olmamakla
birlikte, geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda gelinen
son durum itibar› ile konvansiyonel teknolojiye sahip arac›n bütün kritik özelliklerine sahip baﬂar›l› prototip araçlar haz›rlanm›ﬂ ve fuarlarda gizlili¤i olmadan sergileniyor. ﬁu anda çok say›da hidrojenli prototip araç test ediliyor. 2020 y›l›na gelindi¤inde yak›t pilli araçlar ve hidrojen istasyonlar›n›n hayat›m›za girdi¤ini görece¤iz.
Türkiye, enerji aç›¤› ile dikkat çekiyor. Bu projenin buaç›¤›n kapat›lmas›ndaki rolü ne olacak?
Bu proje teknolojinin ö¤renilmesini ve bir
anlamda f›rsatlar›n tespitini amaçl›yor.
Hidrojenin birincil yak›t haline gelmesi

La Fayette’de gelen iﬂ teklifi
k
k

1969 y›l›nda Bursa’da do¤an Murat Y›ld›r›m, Bursa Erkek Lisesi mezunu.
Uluda¤ Üniversitesi Makina Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktoras›n› ‹TÜ’de enerji dal›nda yapt›. Enerjiyle ilgili teknoloji yönetimi konusunda doktora üstü çal›ﬂmas› var. 1998 y›l›nda Enerji Anabilim Dal› Baﬂkan› iken üniversiteden ayr›ld›.

k
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ürünlerin yüzde 70’inden fazlas›n›n yak›t
pilli olaca¤› ifade ediliyor.
Daha sonra kombi, klima gibi evsel ürünler ve son olarak da taﬂ›t araçlar›nda yayg›nlaﬂma yaﬂanacak. Hidrojenin günlük
hayat›m›zda çok bilinir olmas› sürecini 20
y›l içinde tamamlamas› bekleniyor.

k Dr. Y›ld›r›m’›n üniversiteden ayr›l›ﬂ öyküsü ise hayli ilginç: Y›ld›r›m, Monaco Pren-

si Rainer’in destekledi¤i “Dünyada Bilim Önderleri”ni seçen bir yar›ﬂmaya, "içten
yanmal› bir motordaki egzoz emisyonlar›n›n azalt›lmas› ve çevre sa¤l›¤›na olan katk›"y› içeren çal›ﬂmas›yla kat›l›r. Bu proje ile dünyada ilk 10’a girer ve ödül almak üzere Monaco’ya davet edilir. Ülkeye dönüﬂ öncesi yak›nlar›na hediye almak amac›yla
gitti¤i La Fayette’de al›ﬂveriﬂ yaparken kahve içen Can K›raç’› görüp yan›na gider ve
tan›ﬂ›r. Can K›raç kendisi ile ilgilenir ve ‘’bizim otomotiv ﬂirketlerimizde çal›ﬂmay› düﬂünmez misiniz?’’ diye sorunca, bunun devam› gelir ve Dr. Y›ld›r›m k›sa süre sonra
Ford Otosan Ürün Geliﬂtirme Departman›’nda iﬂe baﬂlar.
aﬂamas›nda, hidrojenin üretilmesi, depolanmas› ve da¤›t›m altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi için çok kapsaml› projelere ve yat›r›ma ihtiyaç var. Bu konuda çal›ﬂ›lan büyük
projelere ve yat›r›mlara bakt›¤›m›zda, devletin önemli bir rol üslendi¤ini görüyoruz.
Vizyon 2023 projesi sonucunda, hidrojen
ve yak›t pili teknolojilerinin birinci öncelikli araﬂt›rma alan› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›. Buradan hareketle, çok kapsaml› projeler ile bu dönüﬂüme haz›rlanmal›y›z.
Gelecek teknolojileri takip aﬂamas›ndan
ç›k›p, geliﬂtiren ve patent sahibi olan bir
konumda h›zla ilerliyoruz. Bu konuda çok

yol alm›ﬂ firmalar›m›z da var. Bu kapsam›
ile tüm teknoloji ve sanayi firmalar›na yerleﬂtirmek için en önemli itici güçler, rekabet öncesi iﬂbirli¤i projeleri ile bu projelerin devletin ilgili kurumlar›nca desteklenmesi ve teﬂvik edilmesidir.
Bu aﬂamada, ‘’teknoloji yönetimi’’ konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ mekanizmalar›n kurumlar içinde oluﬂturulmas› da buna yard›mc› olacakt›r. Bu yeni bir alan gibi gözüküyor, ‘’proje konusunun tespiti, ortaklar›n
bir araya getirilmesi, projenin yürütülmesi,
ç›kan bilgi ve ürün hakk›nda fikri ve sinai
haklar›n göz ard› edilmemesi’’...
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OPET, müﬂterilerine sundu¤u
teknolojik yeniliklere
OTOB‹L‹M’i de ekledi.
Hakan Koca, banka üzerinden
ödeme sistemi ile birleﬂtirilen
Bireysel Otobil (OTOB‹L‹M)
ile hem akaryak›t hem de
bankac›l›k sektöründe yeni bir
ç›¤›r açt›klar›n› söylüyor

ay›n gündemi

OTOB‹L‹M’le, akaryak›t
al›mlar›nda teknolojik rahatl›k
ünümüzde h›zla ilerleyen teknoloji her sektörde oldu¤u gibi akaryak›t sektöründe de
yayg›n olarak kullan›lmaya
baﬂland›. Geliﬂen teknolojiye ayak uyduran OPET, mekanik sayaçl› pompalardan
elektronik sayaçl› pompalara, konuﬂan
pompalardan otomasyonlu OTOB‹L sat›ﬂ› yapan pompalara geçiﬂte yaﬂad›¤› heyecan› bu defa OTOB‹L‹M ile yaﬂ›yor.
OPET, Türkiye akaryak›t sektörünün en
yeni teknoloji projesi ve kurumsal müﬂterilere akaryak›t sat›ﬂ› yapan sadakat
sistemi OTOB‹L’den sonra, OTOB‹L‹M’i
bireysel müﬂterilerin hizmetine sundu.
OPET Teknoloji ve Otomasyon Sat›ﬂ
Müdürü Hakan Koca ile OTOB‹L’i konuﬂtuk.

G

Öncelikle bize OTOB‹L’i anlatabilir misiniz?
OTOB‹L, akaryak›t istasyonlar›nda hem
taﬂ›t, hem pompa, hem de tank otomasyonunu birlikte yapabilen uzman bir sistemdir. Muadil sistemlere göre birden
fazla otomasyonu bünyesinde bar›nd›ran
ilk sistem olma özelli¤i ile OTOB‹L, hem
müﬂteri hem de akaryak›t bayisine birçok kolayl›k sa¤l›yor.
Sektördeki di¤er uygulamalardan farkl›
olarak, müﬂteri odakl› hareketin de öncüsü olan OTOB‹L, bugün ayn› altyap›
üzerinde devrede olan OTOMOB‹L
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(Müﬂteri Odakl› OTOB‹L) temas› ile her
segmentteki farkl› müﬂteriler için farkl›
çözümler üreten bir sistem konumunda.
OTOB‹L, hem ﬂirket (filo) araçlar›na,
hem de bireysel tüketiciye, nakit ya da

lar›ndan kolay al›ﬂveriﬂin tad›n› ç›kar›r.
Filo yöneticileri de bu araçlar›n OPET istasyonlar›ndan ald›klar› akaryak›t›; miktar, ürün, fiyat, tutar, zaman gibi verileri
raporlar sayesinde kontrol ederler.
OTOB‹L Akaryak›t Bilgi Sistemi, araçlara
montaj› yap›lan ya da elde taﬂ›n›r chip’li
ünitelerin, OPET istasyonlar›nda kurulan
sistemler taraf›ndan elektronik ortamda
okunmas› ile çal›ﬂ›r.
2001 y›l› Ocak ay›nda uygulamaya
al›nan OTOB‹L, bugün 302 OPET istasyonunda kullan›l›yor.

OTOB‹L Akaryak›t Bilgi
Sistemi, araçlara montaj›
yap›lan ya da elde taﬂ›n›r
chip’li ünitelerin OPET
istasyonlar›nda kurulan
sistemler taraf›ndan
elektronik ortamda
okunmas› ile çal›ﬂ›yor

OTOB‹L, bireysel müﬂterilere de uygulan›yor
mu?
OTOB‹L markas› OTOMOB‹L kelimesinden türetilmiﬂtir. OTOMOB‹L ayn› zamanda bizim sadakat sistemimizin ad›d›r. Otomobil kelimesinin içindeki M ve
O harfleri “Müﬂteri Odakl›” yaklaﬂ›m›
simgelemektedir. OTOB‹L olarak müﬂteri odakl› bir yaklaﬂ›mla, tüm segment
için hizmet ﬂeklimizi de¤iﬂtirerek müﬂterilerimize OPET’li olman›n avantajlar›n›
farkl› farkl› yaﬂatmay› amaçlad›k. Bu fikrin ilk meyveleri taksi ve minibüs esnaf›na sundu¤umuz kulüp üyeli¤i avantajlar›d›r. Devam›nda önce Ford ve daha
sonra FIAT araç sahipleri OPET-YGS
(Yak›t Güvence Sistemi) çat›s› alt›nda
topland›lar. Bu proje akaryak›t sektörü-

kredi kart›n› fiilen kullanmadan bilgisayar
kontrollü bir ortamda al›ﬂveriﬂ yapma imkân› sa¤layan bir sistemdir. Filo araçlar›n›n en büyük s›k›nt›s› olan akaryak›t harcamalar›n›n kontrolü bu sayede kolay
hale geliyor. Filo araçlar›, OPET istasyon-

nün en farkl› ve en yeni projesidir. Dolay›s›yla bireysel müﬂterilere Taﬂ›t Otomasyonu uygulayan tek sistem olma unvan›
OTOB‹L’indir.
2004 Kas›m ay›ndan itibaren pilot müﬂteri grubu ile banka üzerinden ödeme
sistemi ile birleﬂtirilen Bireysel Otobil
(OTOB‹L‹M) hem akaryak›t hem de
bankac›l›k sektöründe yeni bir ç›¤›r açm›ﬂt›r.

Sistemin bireysel müﬂteriye getirdi¤i baz› kolayl›klardan söz ediyorsunuz. OTOB‹L‹M bireysel tüketicilerine ne tür bir kolayl›k sunuyor?
OTOB‹L müﬂterileri akaryak›t harcamalar›n› ve
ödemelerini nas›l kontrol edecekler?
OTOB‹L müﬂterilerinin filo ve bireysel
olmak üzere iki farkl› ﬂekilde s›n›fland›r›ld›klar›n› baﬂta belirtmiﬂtim. Bu iki
segmentten filo müﬂterisi için en önemli kolayl›k yak›t›n her noktadan rahatça
ve nakit ödeme yapmadan al›nmas› ve
filo yöneticisinin kontrol edebilme rahatl›¤›d›r. Do¤al olarak segmentlerin
akaryak›t harcama ve ödeme ﬂekilleri
de farkl› olacakt›r. Ödemeler her iki
segment için ayn› kanal (banka) üzerinden yap›l›yor. Filo müﬂterileri belli hesap kesim tarihlerinde hesap özetleri ile
ödeme yaparlar. Hesap özetleri müﬂterilere detayl› ﬂekilde bildiriliyor. Hangi
araç, hangi istasyondan, saat kaçta, gibi farkl› bilgiler müﬂteriye detayl› hesap
özetinde bildiriliyor.
Sorunuza dönersek, üyelere verilen ve
kendileri için özel olarak programlanm›ﬂ
chip’li anahtarl›klar, programlama s›ras›nda üyenin verdi¤i ve kendisine ait
kredi kart› ile eﬂleﬂtirilir. Chip’li anahtar-

güvenlidir. Müﬂterilerimizin kredi kartlar› ile ilgili bilgilerini manuel bir ortamda
alm›yoruz. Burada en önemli konu müﬂterilerimizin gönül rahatl›¤› ile verdikleri
kredi kart› bilgilerinin güvenli bir ortamda al›nmas› (üçüncü ﬂah›slar›n eline geçmemesi) ve saklanmas›d›r. OTOB‹L‹M
sisteminde müﬂterilerimiz ﬂimdilik ebanka üzerinde (Koçbank) sisteme üye
olmak için baﬂvuruyorlar. Baﬂvuru formlar›m›zda müﬂterilerimizin kredi kartlar›
ile ilgili bilgileri ve güvenlik numaralar›n› alm›yoruz. Bu bilgileri, müﬂterilerimiz

Bireysel müﬂteriler üye
istasyonlarda OTOB‹L‹M
ile yak›t al›rken kredi
kart› ya da nakit
kullanm›yorlar.
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OTOB‹L Akaryak›t Bilgi Sistemi’ni di¤erlerinden
ay›ran özellik nedir?
Teknoloji yenilenmedi¤i ya da kullan›c›ya faydas› olmad›¤› sürece kullan›m›
zorlaﬂ›r. Sizin de sorunuzda bahsetti¤iniz gibi, rakip ﬂirketlerin birkaç y›ld›r
kulland›¤› sistemler ana fikir olarak
OTOB‹L ile benzer olsalar da birçok
farkl›l›k taﬂ›yorlar. Öncelikle sürekli teknolojisini geliﬂtirmesinin yan›nda OTOMOB‹L (Müﬂteri Odakl› OTOB‹L) temas› ile farkl› segment, müﬂterilerin farkl›
al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›klar›na göre farkl› çözüm sistemleri bar›nd›r›yor olmas› en
belirgin fark›d›r. OTOB‹L‹M, bugün bu
fark›n göstergesidir.

l›klar›n› istasyonlardaki pompalarda bulunan okuyuculara okutmak suretiyle yak›t al›rlar. Online ba¤lant›s› olan istasyonlar›m›zda beﬂ-alt› saniye gibi h›zl› bir
iletiﬂimle irtibat kurdu¤u bankadan onay
alan chip yak›t alma iﬂlemine onay verir.
‹ﬂlem bittikten sonra yak›t tutar› üye
müﬂterinin kredi kart› hesab›na borç olarak kaydedilmiﬂtir. Bireysel müﬂteriler
üye istasyonlarda OTOB‹L‹M ile yak›t
al›m› yaparlarken kredi kartlar›n› ya da
nakit cüzdanlar›n› kullanmazlar.
OTOB‹L‹M müﬂterileri ödemelerini kredi

kart› hesap özetleri ile birlikte bankalar›na ödeyecekler. Standart bir kredi kart›
ile al›ﬂveriﬂ iﬂleminden hiçbir fark› yoktur. Müﬂteri bu al›ﬂveriﬂ için OPET’e ya
da istasyonlar›m›za ödeme yapmaz.
Üyelerimiz, akaryak›t harcamalar›n›
banka hesap özetlerinden takip edebildikleri gibi, www.bireyselotobil.com
adresinden, ﬂifreli sayfalar›ndan izleyebileceklerdir.
Ana prensip olarak farkl› ve üstün olmay› hedefleyen OPET ve OTOB‹L, müﬂterilere kolayl›k sa¤lama yolunda sistemini
sürekli olarak geliﬂtiriyor.
Kredi kart›n› fiziki olarak kullanmadan al›ﬂveriﬂ yapmak güvenli midir? Bu al›ﬂveriﬂ sanal bir
al›ﬂveriﬂ midir?
Bu ödeme ﬂekli ülkemizde ve dünyada
yayg›n olarak kullan›l›yor. ‹nternet ile
al›ﬂveriﬂ yapmak ne kadar güvenli ise
Otobilim ile akaryak›t almak da o kadar

kendi baﬂlar›na sisteme kay›t ettirmekteler. Bu bilgiler farkl› ﬂekilde kodlanmakta oldu¤u için usulsüz kullan›mlara karﬂ› koruma alt›na al›nm›ﬂlard›r.
Kredi kart› ile chipli anahtarl›k numaralar› tamamen güvenli bir ortamda eﬂleﬂtirilmektedir.
Chip üzerinde müﬂteri ile ilgili hiçbir bilgi saklanm›yor. Bu bilgiler tamamen güvenlik onayl› bir ortamda saklan›yor ve
elektronik iﬂlemlerle al›ﬂveriﬂ kayd› yap›l›yor.
Kredi kart›n› istasyonlarda POS makinelerinde fiziken kullanmak kadar güvenli
bir al›ﬂveriﬂ ortam› sunan OTOB‹L‹M ile
müﬂterilerimizin bilgileri güvenli bir ortamda saklan›yor.
Tamamen gerçek bir ortamda yap›lan
akaryak›t al›ﬂveriﬂinin ödemesi sanal ortamda gerçekleﬂtirildi¤i için bu sistemi,
yap›lan tahsilat ﬂekli itibariyle sanal al›ﬂveriﬂ tahsilat› diye tan›mlayabiliriz.
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“Futbol bu, her ﬂey olabilir”
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17’ncisi düzenlenen “Koç Toplulu¤u Spor ﬁenli¤i” kapsam›nda yap›lan
“chat”in bu y›lki konuklar› Fenerbahçeli Tuncay ﬁanl›, Galatasarayl›
Necati Ateﬂ ve Beﬂiktaﬂl› ‹brahim Toraman, Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›n›n
birbirinden ilginç sorular›n› yan›tlad›

2

3 May›s’ta Koç Holding’in Nakkaﬂtepe’deki merkez binas›nda
gerçekleﬂtirilen chat’e, Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar› büyük ilgi gösterdi. 66 ﬂirketten 1792 çal›ﬂan›n kat›ld›¤›
chat’te, Necati ve Tuncay’›n saçlar›n›n
uzunlu¤undan futbolcu ve hakem sorunlar›na, Fenerbahçe ile Galatasaray’›n ezeli
rekabetinden Beﬂiktaﬂl› ‹brahim’in ‹stanbul’a al›ﬂmas›n›n gecikmesine kadar pek
çok soru soruldu.
Futbolculara sorulan sorulardan baz›lar› ve
bu sorulara verilen cevaplar ﬂöyleydi:
Fenerbahçe ile oynanan ve Galatasaray’a Türkiye
Kupas›’n› kazand›ran maça iliﬂkin yorumlar›n› ö¤renebilir miyiz?
Necati Ateﬂ: Golleri erken bulduk. Asl›nda
kimse bu skoru beklemiyordu. Fenerbahçe’yi ma¤lup etmek önemliydi. 100’üncü
y›l›m›zda Türkiye Kupas›’n› kazanmak bizi
biraz teselli etti.
Beﬂ tane gol atm›ﬂ oldu¤unuz bir tak›ma bir hafta
sonra yeniliyorsunuz. Baﬂar›n›z›n devam edememesini neye ba¤l›yorsunuz?
Necati Ateﬂ: Futbolda her türlü netice olabilir. Kad›köy’de Fenerbahçe’nin çok iyi
motive oldu¤unu gördük. Maçlarda her
türlü neticeye haz›rl›kl› olmak gerekir.
Bu y›l tak›m›n›z›n baﬂar›l› oldu¤una inan›yor musunuz?
Necati Ateﬂ: Türkiye Kupas›’nda baﬂar›l›
olduk ama ligde baﬂar›s›zd›k. Bu sene
oldukça ilginçti. Bir ma¤lubiyet veya ba-
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ﬂar› tak›m›n durumunu etkiledi. Ligde
baﬂar›l› oldu¤umuzu düﬂünmüyorum.
Hakemler hakk›nda ne düﬂünüyorsun?
Necati Ateﬂ: Bizim içeride hakemlerle
diyalo¤umuz çok kopuk. Hakemlerin
herkese sayg› duymas› gerekiyor. Genç hakem arkadaﬂlar›m›z var. Çok
fazla üzerlerine gitmemek gerekiyor;
çünkü o zaman hata oran› art›yor.
Medya ve kulüpler
hakemlerin üzerine
çok gidiyor. Onlar›n da
hata yapmalar› çok normal.
Avrupa’da hangi tak›mda oynamak isterdiniz?
Necati Ateﬂ: Milan’da oynamak isterdim.
Tuncay 34 hat›ras› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz
(4-3’lük skor). Beﬂiktaﬂ’› ne zaman kendi saham›zda yenmeyi düﬂünüyorsunuz?
Tuncay ﬁanl›: Sahaya her zaman kazanmak için ç›k›yoruz. Kaybetmeyi hiç kimse
istemez. Art›k bu sezon bitti, bir sonraki
sezonu bekliyoruz.
Hem futbolda hem de futbol d›ﬂ›nda sizi çok seviyoruz. Futbolcuya yak›ﬂ›r davran›ﬂlar sergiliyorsunuz. Neden Avrapa’ya gitmiyorsunuz? Emre güzel bir örnek de¤il mi?
Tuncay ﬁanl›: Zaman› geldi¤inde teklif
olursa de¤erlendiririm. ﬁu anda Fenerbahçe’de mutluyum.

Saçlar›n› ne zaman kestireceksin?
Tuncay ﬁanl›: Kestirmeyi düﬂünmüyorum. Bu halimden memnunum.
Beﬂiktaﬂ bu sezon beklenenden erken havlu att›.
Yeni sezonda bence R›za Hoca ile ﬂans› yüksek.
Galatasaray, kadrosunun dar olmas›na ra¤men
size nazaran daha baﬂar›l›. Sizde hâlâ eksiklikler var m›? Transferler olacak m›?
‹brahim Toraman: Eksikliklerimiz tamamland›¤›nda çok daha
iyi olaca¤›z. Sezona kötü giriﬂ
yapt›k bu da bizi etkiledi. Sekizinci haftadan sonra ﬂampiyonluk iddiam›z kalmam›ﬂt›. Seneye tabiki iddial› olaca¤›z.
Lige kötü baﬂlad›n ama ikinci yar› performans›n
yükseldi. Bunu yeni hocaya m› ba¤l›yorsun yoksa
‹stanbul’a ancak m› al›ﬂabildin?
‹brahim Toraman: Ligin baﬂ›nda ﬂanss›z
bir dönem geçirdim. Al›ﬂma sürem biraz
uzad›. Bu da performans›ma yans›d›. Hocam›zla uyum içerisinde çal›ﬂ›yoruz.
Beﬂiktaﬂ taraftar› daha ne kadar üzülecek? Tak›mda ruh kalmad›. Metin-Ali-Feyyaz’› ar›yoruz.
‹brahim Toraman: Bu sene taraftar›m›z›
fazlas›yla üzdük. Onlar bizi hiç yaln›z b›rakmad›. R›za Hoca ile tak›ma ruh geldi.
Seneye bütün kupalara talibiz.
Avrupa’da hangi tak›mda oynamak isterdiniz?
‹brahim Toraman: Düﬂündü¤üm bir tak›m yok. ‹yi olan bir tak›mda herkes oynamak ister.

Yeni Alfa Romeo 147 ile
estetik zirveye ç›k›yor
Cesur görünüﬂüyle
rakiplerinden daha
belirgin bir kiﬂili¤e
sahip olan yeni 147, bir
yandan da markan›n
temel özelli¤i olan
sportif kullan›m›yla da
müﬂterilerinin
be¤enisini art›rarak
sürdürmeyi hedefliyor

çarp›c› ve çekici. Makyajlanan 147’nin köﬂeli hatlar›n›n yerine daha yuvarlak ve eskileri hat›rlatan çizgiler göze çarp›yor.
Böylece cesur ve sportif bir görünüme kavuﬂan yeni 147, yüksek ve dar ›zgaras› ile
de dikkat çekiyor. Gövdeyle bütünleﬂtirilen tamponlar ve kanat ﬂeklindeki hava giriﬂleriyle, iç tarafta sportif yuvarlak farlarla
birleﬂtirilmiﬂ ön farlar yeni Alfa 147’ye etkileyici bir ambiyans kat›yor.

Zengin donan›m avantaj› sürüyor
Yeni modelin çelik gövdesinin bükülmeye karﬂ› dirençli olmas› sportif bir sürüﬂ
sa¤layabilmek için gerekli temel koﬂullardan birisi. Bu özelliklere Alfa’n›n geleneksel olarak kendine has bir sese ve çabuk
devirlenme özelli¤ine sahip Twin Spark
motorlar› da eklendi¤inde her bak›mdan
sportif ruha sahip bir otomobil sa¤lanm›ﬂ
oluyor. Alfa Romeo, ﬂimdiki 120 beygirlik
1.6 litre motorun yan›nda yine ayn› hacimde 105 beygir gücünde bir motor da
sunmay› planl›yor.
Yeni Alfa 147, zengin donan›m› ile de rakiplerine karﬂ› avantaj›n› sürdürüyor. Yeni
otomatik iki bölgeli klima kontrol sistemi,
sürücü ve yolcunun kendilerine gelen ha-

vay› ayr› ayr› ayarlamalar›na olanak tan›yor. Bu sistemde ayr›ca güneﬂten gelen
›ﬂ›n›m› alg›layan ve kirlili¤i ölçen alg›lay›c›lar bulunuyor. ‹ki katmanl› bir hava temizleyici de üstün donan›m özellikleri
aras›nda... Arac›n gösterge panelindeki
çok iﬂlevli ekran ise kullan›c›s›na çeﬂitli
bilgiler sunuyor. Saat, tarih, d›ﬂ ›s›, çeﬂitli
uyar›lar, h›z s›n›r› uyar›s›, ar›za uyar›s› ve
yol bilgisayar›yla ilgili bilgiler bu ekrandan aktar›l›yor. Geliﬂmiﬂ müzik sisteminin
yan› s›ra yeni Alfa 147’ye ayr›ca telefon,
yön bulma sistemi, sesli kontroller ve TFT
renkli ekrandan oluﬂan kapsaml› bir iletiﬂim merkezi de tak›labiliyor.
Yeni Alfa 147’de aktif ve pasif güvenlik en
üst düzeyde... Güçlü fren sisteminde ABS
ve ayr›ca fren gücünü ön ve arka tekerleklere da¤›tan elektronik bir cihaz (EBD), h›zlanma s›ras›nda tekerleklerin kaymas›n› önleyen çekiﬂ kontrol sistemi (ASR), vites küçültürken oluﬂan frenleme gücünü düzenlemek için bir sistem (MSR) ve virajlarda dinamik dengeyi kontrol etmek için bir sistem (VDC) bulunuyor. Çarp›ﬂma s›ras›nda
yolcular› korumak için ise günümüzde tüm
Fiat otomobillerinde yer alan bütün sistemler kullan›l›yor.
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A

lfa Romeo, geçti¤imiz y›l ‹talya’da pazara sundu¤u Alfa Romeo 147’nin yeni modelini Türk
otomobilseverlerle buluﬂturdu.
Alfa Romeo bu modeliyle de ‹talyan esteti¤inin bir numaral› temsilcisi olmaya devam
etti¤ini gösterdi. Dünya lansman› ilk olarak
Paris Otomobil Fuar›’nda yap›lan araç, ünlü ‹talyan tasar›mc› Giugiaro imzas› taﬂ›yor.
Ön yüzüyle Alfa 156’ya benzetilen 147,
eliptik üç parçal› farlar›, V biçimli ›zgaras›
ve yeni görünümlü tampon alt› bölgesiyle
daha sportif bir yap›ya kavuﬂturuldu.
3 ve 5 kap› seçeneklerine sahip yeni 147,
güçlü ‹talyan markas›n›n yarat›c›l›¤a verdi¤i önemi vurgularken, sadece bir ulaﬂ›m
arac› olmas›n›n d›ﬂ›nda kullan›c›s›na farkl›
zevkler veren yap›s› ile de ön plana ç›k›yor. H›z ve estetik tutkunu otomobilseverlerin ilk tercihi Alfa Romeo 147’nin yeni
versiyonunda elektronik fren gücü da¤›t›m›na sahip dinamik ﬂasi kontrol sistemi
bulunuyor. Yeni modelde ayr›ca çekiﬂ
kontrol sistemi, alt› hava yast›¤›, iki bölgeli klima kontrol sistemi ve sesli telefon
kontrolüyle birlikte renkli yön bulma sistemi ekran›n› da içeren bir iletiﬂim sistemi
yer al›yor. Görünüﬂü ve tasar›m› ise çok
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Akpa, toptanc›
kimli¤ini de güçlendirecek
Koç Toplulu¤u’nun 50 y›ll›k bayilerinden olan Akpa (Bursa Gaz), beﬂ ilde
sekiz perakende sat›ﬂ ma¤azas›yla Koç Toplulu¤u ürünlerini tüketicilerle
buluﬂturuyor. Akpa yeni dönemde toptanc› kimli¤ini de güçlendirecek

birlikte baﬂarmak

E

ski ad›yla Bursa Gaz, yeni ad›yla Akpa Dayan›kl› Tüketim LPG
ve Akaryak›t Ürünleri Pazarlama
A.ﬁ. gösterdi¤i h›zl› büyümeyle
dikkat çekiyor. Geçen y›l 126 milyon
euro ciro elde eden Akpa, bu ciroyla
Türkiye’de faaliyet gösteren birçok sanayi firmas›n› gerisinde b›rakt›.
Akpa, h›zl› büyümesine önümüzdeki
y›llarda da devam etme hedefinde. Arçelik, Beko, DemirDöküm ve Aygaz’›n
bayili¤ini yapan Akpa, ‹stanbul’da da
ma¤aza açacak. Toptan sat›ﬂ konusunda da h›zl› bir yap›lanma içine giren
Akpa, özellikle turistik bölgelerdeki
otellere yapt›¤› sat›ﬂla Avrupal› turistleri Koç Toplulu¤u ürünleriyle tan›ﬂt›rman›n da hakl› gururunu yaﬂ›yor.
Akpa Dayan›kl› Tüketim LPG ve Akaryak›t Ürünleri Pazarlama A.ﬁ. Genel
Müdürü M. Tufan Mut ile Akpa’n›n
pazardaki yeri ve hedeflerini konuﬂtuk.
Mart ay›nda Bursa Gaz’›n unvan›, Akpa Dayan›kl› Tüketim LPG ve Akaryak›t Ürünleri Pazarlama A.ﬁ. olarak de¤iﬂtirildi. Bunun gerekçesi neydi?
2001 sonunda Enerji Grubu içerisinde,
yerel olarak faaliyet gösteren dört ﬂirketimiz Bursa Gaz çat›s› alt›nda birleﬂtirildi. Birleﬂmenin ard›ndan gerek faaliyet
konular›m›z ve gerekse farkl› bölgelerde faaliyet gösterecek olmam›z isim de¤iﬂikli¤ini kaç›n›lmaz k›ld›. Ayr›ca yerel
etkinli¤imizi bölgesel olarak geniﬂletme
vizyonumuz do¤rultusunda, tüketicilerimizin bizi daha net alg›layacaklar› bir
kimli¤e ihtiyac›m›z vard›. Bu nedenle
isim de¤iﬂikli¤ine gittik.
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Akpa A.ﬁ.’nin faaliyet alanlar›ndan ve kuruluﬂundan itibaren bugünlere nas›l geldi¤inden
bahseder misiniz? Halen kaç ma¤aza ile kaç ilde faaliyet gösteriyorsunuz?
Birleﬂme öncesindeki ﬂirketlerimizin kuruluﬂu 1947 y›l›na kadar uzan›yor. Örne¤in Eskiﬂehir’deki Porsuk Ticaret, Say›n
Vehbi Koç’un Ankara d›ﬂ›nda kurdu¤u
ilk ﬂirketidir. Bursa Gaz ve Porsuk, Aygaz’›n da¤›t›m kanallar› olarak 40 y›l› aﬂk›n bir süredir önemli misyonlar üstlenmiﬂler. Ankara’da kurulmuﬂ Akyak ise

“2005’in ikinci yar›s›nda
mobilya ve mutfak
sat›ﬂ›na baﬂlamay›
planl›yoruz. Arçelik’in
stratejileri paralelinde
mobilya sektöründe
ciddi bir at›l›m
yapaca¤›m›za
inan›yorum.”
akaryak›t da¤›t›m›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir
ﬂirketimizdir. Antalya’da Aygaz’›n da¤›t›m organizasyonunun yan› s›ra dayan›kl› tüketim ürünlerinin toptan ve perakende sat›ﬂ›n›n d›ﬂ›nda, otellere yönelik sat›ﬂ
da yap›yoruz.
2003 y›l›nda ‹zmir ﬂubemizin faaliyete
geçmesiyle, otel ve turistik tesislere dayan›kl› tüketim ürünlerinin sat›ﬂ›nda Tür-

kiye genelinde faaliyet gösteren bir organizasyon konumuna geldik.
ﬁu anda beﬂ ilde sekiz perakende sat›ﬂ
ma¤azam›zla Arçelik, Beko ve Türk DemirDöküm ürünlerini do¤rudan tüketicilere ulaﬂt›r›yoruz.
Aygaz, Arçelik ve Beko’nun en büyük bayisi olarak biliniyorsunuz. Bu durumun sizin için anlam
ve önemini bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
Bu konuma ulaﬂabilme yolunda, bizim
de 50 y›ll›k tecrübemiz ve dayan›ﬂmam›z›n yan› s›ra bizlere duyulan büyük güven söz konusu. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un elinden alma onuruna eriﬂti¤imiz “Arçelik
50. Y›l Teﬂekkür Plaketi” bizim için son
derece anlaml›. Bunun yan› s›ra Aygaz’la
45, Türk DemirDöküm ile yaklaﬂ›k 40
y›ll›k birlikteliklerimiz bize gurur veriyor.
Arçelik Arstil markas›yla mobilya sektörüne
girdi? Siz bu konuda ne gibi çal›ﬂmalar yap›yorsunuz?
Antalya ve Eskiﬂehir ma¤azalar›m›z› yenileyerek, mobilya teﬂhirine uygun hale
getirdik. Bu ma¤azalar›m›zda Arstil mobilya sat›ﬂ›na baﬂlad›k. Bursa ma¤azam›zda ise yenileme ve geniﬂletme çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan 2005’in ikinci yar›s›nda mobilya ve mutfak sat›ﬂ›na baﬂlamay›
planl›yoruz. Arçelik’in stratejileri paralelinde mobilya sektöründe ciddi bir at›l›m
yapaca¤›m›za inan›yorum.
Bulundu¤unuz illerdeki konumunuz hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Arçelik ile Bursa’da, Beko ile Antalya’da
en büyük bayi konumunday›z. Türk De-

r›ca özelleﬂmeyle birlikte telekomünikasyon alan›nda Koç.net bayili¤i projelerimiz aras›nda.
Rakamlarla 2004 y›l›n›n özetini yapar m›s›n›z?
2004’ü sat›ﬂ, tahsilat ve kârl›l›k aç›s›ndan
çok iyi geçirdik. 2004’te bir önceki y›la
göre yüzde 13’lük art›ﬂla 126 milyon euro ciro elde ettik.

Tufan Mut, düﬂük enflasyonlu
dönemde ﬂirketlerin sat›ﬂ
cirolar›n› süratle art›rmak,
masraflar›n› azaltmak ve
verimlilik sa¤lamak zorunda
olduklar›n› söylüyor.

Önümüzdeki dönemde perakendeci kimli¤inizi
koruyacak m›s›n›z, yoksa toptan sat›ﬂ da hedefleriniz aras›nda bulunuyor mu?
Ma¤azalar›m›z bizim tüketiciye dönük
yüzümüz. Tüketiciye daha yak›n olmak
için perakendeci kimli¤imizi daha ön
plana ç›karaca¤›z. Ma¤azac›l›kta bulundu¤umuz konumu güçlendirmek için çabalar›m›z› sürdürüyoruz.
Toptan sat›ﬂ konusunda da h›zl› bir geliﬂim içerisindeyiz. Altus ürünlerinin toptan sat›ﬂ› için 500’e yak›n nokta oluﬂturduk. Bu noktalarda Beldeyama ürünleri
ve cep telefonu sat›ﬂ› da yap›yoruz.

Faaliyet göstermeyi planlad›¤›n›z baﬂka alanlar
var m›?
Yeni baﬂlad›¤›m›z 19 litre su da¤›t›m iﬂi
önümüzdeki dönemlerde en önemli faaliyet alanlar›m›zdan biri olacak. ﬁu anda
Eskiﬂehir ve Antalya’da bayilerimiz kanal›yla su da¤›t›m iﬂine girdik. Birinci y›l

“Arçelik ile Bursa’da,
Beko ile Antalya’da en
büyük bayi
konumunday›z. Türk
DemirDöküm sat›ﬂlar›nda
Bursa’da lider
durumday›z.”
sonunda yüzde 12 pazar pay›na ulaﬂmay› hedefliyoruz. Bu konuda gerekli altyap›y› haz›rlad›ktan sonra tüketiciye
direkt tüplügaz ve 19 litre damacana
su sat›ﬂ› yapan bir ﬂirket olmak istiyoruz. Otel ve turistik tesislere yapt›¤›m›z
sat›ﬂlara h›zl› tüketim ürünleri ve sarf
malzemelerini de eklemek istiyoruz. Ay-

Turistik bölgelerde dayan›kl› tüketim ürünlerini sat›yorsunuz. Bu faaliyetinizi di¤er bölgelere
yaymay› planl›yor musunuz?
Güneyde Alanya’dan, bat›da Çanakkale’ye kadar uzanan sahil ﬂeridinde binlerce otel ve turistik tesise Koç Toplulu¤u
ürünlerinin sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtiriyoruz.
Bu faaliyetlerimizi öncelikle kongre
otelcili¤inde yayg›nlaﬂt›rmay› planl›yoruz. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’in yan› s›ra Kapadokya bölgesi de ﬂirketimiz için
önemli bir potansiyel vaat ediyor.

birlikte baﬂarmak

mirDöküm sat›ﬂlar›nda Bursa’da lider durumday›z. Eskiﬂehir’de geniﬂletti¤imiz
Beko ma¤azam›z›n yan› s›ra üç katl› Arçelik ma¤azam›z tüketicilerimize tüm
ürün gam›n› sunabilme imkân› veriyor.
Birleﬂme sonras›nda faaliyete geçen Ankara ve ‹zmir ma¤azalar›m›z ise k›sa sürede önemli geliﬂmeler kaydetti.
LPG alan›nda do¤algaz›n etkisine ra¤men Bursa ve Eskiﬂehir’de yüzde 60’›n
üzerinde, Antalya’da ise yüzde 35 civar›nda pazar pay›m›z var.

Akpa’n›n önümüzdeki y›llar için hedef ve stratejilerini aç›klayabilir misiniz?
Bu y›l ‹stanbul’da bir Arçelik ma¤azas›
aç›yoruz. Bursa ma¤azam›z› yenileyerek
mutfak ve mobilya sat›ﬂ›na baﬂlayaca¤›z. Arçelik’in yeni konseptine paralel
büyük ma¤azalar orta vadeli hedeflerimiz aras›nda. Faaliyet gösterdi¤imiz tüm
illerde su iﬂine girmek istiyoruz. Antalya’da otel ve turistik tesislere su da¤›t›m›n›n yan› s›ra di¤er h›zl› tüketim ürünlerinin sat›ﬂ› da projelerimiz aras›nda.

Düﬂük enflasyona geçiﬂ dönemindeyiz. Akpa
olarak bu dönemi maksimum sat›ﬂ ve kârla kapatmak için ne gibi önlemler ald›n›z?
Düﬂük enflasyon; ekonomik istikrar›n
sa¤lanmas› ve stratejik aç›dan gelece¤i
planlayabilmek ad›na tercih edilen bir
durumdur. Ancak, bu durum, ﬂirketlerin
faaliyet d›ﬂ› gelirlerini de do¤al olarak
düﬂürüyor ve ﬂirketler esas faaliyetlerine
odaklanma noktas›na geliyor. Bunun yan› s›ra yerel ve çokuluslu yeni oyuncular›n pazara girmesi, rekabeti her geçen
gün daha da zorlaﬂt›r›yor. Bu de¤iﬂimlere ba¤l› olarak, ﬂirketler sat›ﬂ cirolar›n›
art›rmak, masraflar›n› azaltmak ve verimlilik sa¤lamak zorundad›rlar. Akpa olarak biz, 2004’te sat›ﬂlar›m›z› yüzde 13 art›r›rken, masraflar›m›z› sadece yüzde 0.6
oran›nda art›ﬂla k›s›tl› tutarak, hedeflerimizi gerçekleﬂtirdik.
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Rahmi M. Koç
Müzesi’nde “Liman 2
Seferleri ve Hareket
Günleri”nin üçüncüsü
20 May›s’ta baﬂlad›.
Bu gezilerden birine
Osmanl› kültürü ve
özellikle Türk müzi¤i
tarihiyle ilgili çok
say›da eseri bulunan
tarihçi ve Gazeteci
Murat Bardakç›’yla
birlikte kat›ld›k.

“Araﬂt›rd›¤›m belgelere
ulaﬂmaktan büyük zevk al›yorum”

1

935 y›l› Hollandal› Kremer yap›m› Liman 2, 1936’dan 1989 y›l›na
kadar ‹stanbul Liman ‹ﬂletmeleri’ne ba¤l› olarak çal›ﬂt›. Bu tarihten sonra ömrünü tamamlad›¤› gerekçesiyle kadro d›ﬂ› kalan gemi Rahmi M.
Koç Müzesi taraf›ndan sat›n al›nd›.
Bir y›l boyunca orijinal hali korunarak
restore edilen gemi, müze envanterine
kaydedildi. Boyu 18 metre 25 santim, geniﬂli¤i 4 metre 75 santim ve derinli¤i 2
metre 10 santim olan gemi ile hafta sonlar› günde dört sefer yap›l›yor. Yaz aylar›
boyunca her hafta sonu yap›lacak olan
“Liman 2 ile Nostaljik Haliç Gezileri” ve
“Hareket Günleri” aktivitelerine kat›lanlar
müzenin r›ht›m›ndan demir alacak olan
Liman 2 ile 40 dakika boyunca ‹stanbul’un “Alt›n Boynuz”unu keﬂfetme imkân› buluyorlar. Biz de bu güzelli¤i konu¤umuz gazeteci Murat Bardakç› ile birlikte
ç›kt›¤›m›z tur ile yaﬂad›k. Bir yandan tüm
bozulmuﬂlu¤una ra¤men Haliç’in güzelli¤i; bir yandan geniﬂ bilgisiyle bizi Lale
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Devri’ne, Patrona Halil Ayaklanmas›’na ve
Tanzimat’›n ‹lan›’na kadar götüren Murat
Bardakç› olunca geziden büyük bir keyif
ald›k. Haliç ile ilgili de¤erlendirmesini
Bizden Haberler için kaleme alan konu¤umuzla sohbet etme imkân› bulduk.
ﬁu anda içinde bulundu¤umuz Rahmi M. Koç Müzesi hakk›ndaki görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Ben buraya bay›l›yorum ve s›k s›k geliyorum. Muhteﬂem bir yer... Ben Almanya’daki Sanayi Müzesi’ni de gezmiﬂtim,
bu ondan çok çok güzel.
Burada en çok sevdi¤iniz obje nedir?
Burada çok sevdi¤im bir korsan baca¤›
var. Hem de orijinal... Ayr›ca ben yeme¤e çok düﬂkün oldu¤um için yemek yemeye de gelirim.
Mesle¤inizin en zevkli yönleri nelerdir? Örne¤in araﬂt›rma yapt›¤›n›z bir konu ile ilgili belgelere ulaﬂt›¤›n›zda ne hissediyorsunuz?
Garip bir zevk al›yorum, o garip bir ﬂey.

Ben belge seviyorum ve arad›¤›m belgelere ulaﬂt›¤›mda heyecanlan›yorum.
Bu ayr› bir ﬂey yaﬂamak laz›m.
Çal›ﬂmalar›n›z içinde ulaﬂmaktan keyif ald›¤›n›z belge hangisiydi?
“ﬁahbaba”y› yazarken Vahdettin’in bir
yaverinin ailesini ar›yordum. Sonra
Damat Ferit Paﬂa’n›n torunlar›ndan biri bana arad›¤›m yaverin ilk k›z›n›n
gençlik arkadaﬂ› oldu¤unu ve Fikirtepe’de gecekonduda yaﬂad›¤›n› söyledi.
Uzun süre o bölgede dolaﬂt›m ama bulamad›m. Sonra tesadüfen bir arkadaﬂ›m, “Benim bir dostum var, onun dedesi Vahdettin’in bir yak›n›ym›ﬂ belki
arad›¤›n kiﬂi o olabilir” dedi. “Gecekonduda yaﬂ›yor, fakir” dedikleri kad›n ‹stanbul’un en önemli zenginlerinden birinin annesi ç›kt›. Eve gittim, evde uﬂaklar hizmetkârlar var. Onu gecekonduda arad›¤›m› söyleyince çok
güldü. O evden Vahdettin’in ailesinde
bile olmayan hat›ralar ç›kt›.

MURAT BARDAKÇI,
B‹ZDEN HABERLER ‹Ç‹N HAL‹Ç’‹ DE⁄ERLEND‹RD‹

Haliç’te deniz çok
daha temiz ama
“varoﬂlaﬂmaya” dikkat...

Yani yaz›lar›n›z›n tarihi boyut kazanmas›nda
yetiﬂti¤iniz çevrenin etkisi mi oldu?
Ben savaﬂ muhabirli¤i de yapt›m, d›ﬂ
haberlerde de çal›ﬂt›m, çizgi roman bile
yazd›m. Sonra tarih moda oldu onu
yapt›m. Ben gazeteciyim, fizik moda olsa fizik yazar›m. Bilgi ile gazetecili¤i
birleﬂtirmek laz›m. Benim bir sürü taklidim ç›kt› ama hiçbiri tutmad›. Çünkü
ya yazd›klar› konu hakk›nda çok bilgili
de¤iller ya da gazeteci de¤iller.
Sizin önemli bir fark›n›z kaynaklara kolay
ulaﬂman›z. Bunu nas›l baﬂar›yorsunuz?
Osmanl›ca bildi¤im için kaynaklardan
iyi faydalanabiliyorum. Ben haber kaynaklar›mla gazetecilik iliﬂkisi kurmad›m. 24 saatlik bir haber için, bir dostluk feda edilmez. Gazetecilik benim ekmek param, onlar dostum ahbab›m.
Bunu ay›rmazsan›z onlara bir daha yaklaﬂamazs›n›z.

ne¤ine biz de uyar›z. Sahili çevreleyen
tepelerdeki camilerle büyük ihtimalle Bizans zaman›ndan kalma bir âdetin devam› olan çok say›daki sembolik evliya
kabri, iﬂte bu gelene¤in eserleridir.
Fakat, dünyan›n hiçbir memleketinde
Haliç kadar böylesine ﬂaﬂaal› bir geçmiﬂi olan ama sonra bu ﬂekilde bir düﬂüﬂ
yaﬂayan, hatta yer yer mezbeleye dönen
baﬂka bir yer yoktur!
Ço¤umuz, Haliç’in ölümünün 1930’larda, her iki sahilin de fabrikalarla doldurulmas›yla baﬂlad›¤›n› zannederiz ama
bu iﬂ çok daha gerilere gider. Haliç’i, içerisinde kazara kalan birkaç tarihi binan›n
da bulundu¤u bir çöplü¤e çevirme faaliyetimiz, 18. asr›n sonlar›nda, Üçüncü
Selim’in saltanat y›llar›nda yaﬂad›¤›m›z
ilk Bat›l›laﬂma maceram›zla baﬂlar.
Sahilde Kanuni Süleyman zaman›ndan
kalma büyük tersane gerçi o zaman da
faaliyettedir ama Türkiye’nin Bat›l› anlamdaki ilk ordusu olan Nizam-› Cedid’in
kurulmas›ndan sonra Haliç’in her iki yakas›, 1793’te bu orduya tahsis edilir. Saraylar, kas›rlar ve köﬂkler y›kt›r›l›p arazilerine askeri binalar inﬂa edilir, köﬂklerin
yeﬂil bahçeleri top f›r›nlar›n›n mekân›
olur. 19. asr›n baﬂlar›nda, ilk sanayi kuruluﬂlar› da burada faaliyete geçerler,
at›klar denizi doldurur, suyun giderek
s›¤ bir hal almas› üzerine vapurlar Avvansaray’dan öteye uzanamaz olurlar.
Derken 1876’daki “93 Savaﬂ›”ndan iti-
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Eviniz de belgelerle doludur gibi geliyor insana.
Herkes benim evimi öyle zannediyor
ama ben iﬂime yaramayan hiçbir kitab›
almad›m. Bende kitap ve belge çok azd›r. Kütüphaneye gitmemek için kaynak
kitaplar al›r›m. Koleksiyon yapmam hatta koleksiyondan nefret ederim.

Haliç’e bizim d›ﬂ›m›zdaki dünyan›n “Alt›n Boynuz” demesinin sebebini acaba
bilir misiniz? Efsanelere bakarsan›z, ﬂehrin kurucusu Byzas ad›nda bir zatt›r, annesinin ad› Keroessa’d›r ve “Keroessa”
ismi halk a¤z›nda zamanla “Keras” hâlini alm›ﬂt›r. “Keras”, “boynuz” demektir
ve bu benzetmeyle hem Haliç’in boynuzu and›ran k›vr›mlar›, hem de boynuz
kavram›n›n mitolojide bolluk ve bereket
demek olmas› kastedilmektedir.
K›vr›larak uzanan bu suyolu, asl›nda tarihin en eski “tatl› hayat” mekân›d›r. ﬁehrin kuruluﬂ efsanesiyle baﬂlayan tarih,
burada bin küsur sene boyunca zevkli
bir hayat stiliyle devam etmiﬂtir.
Bizans zaman›nda devletin ileri gelenlerinin malikâneleri hep buradad›r, hatta
‹mparatorluk Saray› Vlaherna’n›n geniﬂ
bahçeleri Ayvansaray’daki saray iskelesine kadar uzan›r ve bu zenginli¤in çevresini çok say›da dini yap› çevreler. Sahiller devletlûlar›n ve varl›kl› kesimin mekân› olurken f›rt›nalar›n ulaﬂamad›¤› deniz, gemiler için her zaman emin bir s›¤›nak, sakin bir limand›r.
Eski as›rlardan kalan tatl› hayat gelene¤ine Osmanl› zaman›nda da riayet edilir.
Sultanlar›n ve devlet büyüklerinin malikâneleri Haliç sahillerinde yükselir, Kâ¤›thane ile Alibeyköy aras›ndaki arazi
sayfiye ve mesire yeri olmaya devam
eder; hatta bu tatl› hayat mekânlar›n›n
aras›na dini yap›lar yerleﬂtirilmesi gele-
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O çevreye yak›n oldu¤unuz için kendinizi özel
hissediyor musunuz?
Yoo.. Bunu hiç düﬂünmedim. Onlar benim dostlar›m. Sohbetlerinden çok zevk
ald›¤›m insanlar var. Onlar›n en cahili
üç dil bilir.

kültürel vizyon

“ﬁunun da hayat›n› yazmak istiyorum” dedi¤iniz biri var m›?
Vahdettin’i yazmak benim hayalimdi
onu da yazd›m. Çünkü tarih kitaplar›nda “Bir ‹ngiliz gemisine binerek gitti”
yazar... Bu adam ne oldu, bütün detaylar›n› bilmek istiyordum. Tek istedi¤im
oydu. Onu da yazd›m.
“Osmanl›’da Seks” kitab›n›z ikinci bask›s›n› yapt›? Bu kitapla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Evet, bu s›ralar bana herkes bu kitab›
soruyor. Zaten ilk bask›s› da çok satm›ﬂt›. ‹lk bask›n›n bende de orjinali
yok, korsan› var. Sansasyonel kitap
olarak görüldü ama bu Osmanl› dönemindeki 16-17. yüzy›llarda el yazmalar›ndan al›nm›ﬂ bir kitap. Bugünün anlay›ﬂ›na göre komik oldu¤u için ilgi
gördü¤ünü düﬂünüyorum.
Sizde en özel yeri olan kitab›n›z hangisiydi?
“ﬁahbaba” benim en çok u¤raﬂt›¤›m kitap oldu. Onun için beﬂ y›l u¤raﬂt›m ve
kap› kap› dolaﬂarak, belge toplad›m.
Bu kitapta Vahdettin’in hayat›n› anlat›yordum ama hayat›yla ilgili elimde hiçbir belge yoktu. Pahal› olmas›na ra¤men çok satt›.
Üzerinde çal›ﬂt›¤›n›z yeni bir kitab›n›z var m›?
Var, iki ay sonra ç›kacak. Talat Paﬂa’n›n
kendi evrak›n› yaz›yorum. Yani Talat
Paﬂa’n›n Kara Kapl› Defteri’ni yay›nlayaca¤›m. Bu akademik bir kitap olacak.
Herhalde ﬂu anda gündemde olan Ermeni sorunu ile ilgi bir çal›ﬂma olacak?
Ben popüler kitap yazmad›m; çünkü
bu konuya girmek istemedim. Belgeleri oldu¤u gibi yay›nlayaca¤›m, zaten
tercümeleriyle u¤raﬂ›yorum.
Kitaplar› yazarken nas›l çal›ﬂ›rs›n›z?
Ben evde otururum, evden ç›kmam,
hatta gazeteye bile gitmem. Ben daha
çok geceleri çal›ﬂ›r›m, gündüzleri uyurum. Ayr›ca çok kitap okurum.
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Liman 2’de orjinaline uygun olarak
Zonguldak kömürü kullan›l›yor

baren Rumeli’den gelen göçmenlerin
de hiçbir altyap› olmadan Haliç’in iki taraf›na yerleﬂtirilmeleri ve bölgenin giderek minyatür bir sanayi sitesi olmas›na
göz yumulmas›yla da Haliç, 1980’lerin
sonuna kadar devam eden o suyunun
rengi karanl›k, havas› teneffüs edilemez
malum halini al›r.
Liman 2 ile yapt›¤›m›z gezide farkettim:
Bir zamanlar›n bu bereketli boynuzu, 30
sene öncesine göre hayli de¤iﬂmiﬂti. Deniz hâlâ bulan›k olmas›na ra¤men çok
daha temizdi, sahile yaklaﬂt›kça dayan›lmaz bir hal alan koku art›k gitmiﬂti, yolun hemen gerisindeki ﬂ›k yap›lar›n
önünde bir perde gibi yükselen fabrikalar›n yerinde yeﬂil sahalar vard› ama Haliç kendisiyle alakas› olmayan bir baﬂka
çehreye bürünmek üzereydi: Art arda
gelen imparatorluklar›n miras› olmaktan
ç›k›yor, varoﬂ halini al›yordu.
Yamaçlar, ‹stanbul’da hiç var olmam›ﬂ
çi¤ renkte binalarla bezenmiﬂti, Do¤u
Roma’n›n önde gelen ailelerinin soyundan gelen Fener Beylerinin yaﬂad›¤› Fener sahilinden yukar›lara uzanan
tepelerdeki, mimarisi kendine mahsus
bahçeli evler bu renk cümbüﬂünün
içerisinde görünmez olmuﬂtu, ad›n›
Grekçe’de “saray” demek olan “Pallation”dan alan bir zamanlar›n Musevi
mahallesi “Balat” iç karartan bir enkaz
tonuna bürünmüﬂtü, Bat›l› gezginlere
bir as›r öncesine kadar “Avrupa mezarl›klar› göreni ürkütür ama ‹stanbul’dakiler ruh sükûnu verir” dedirten selvili
mezarl›klar›n yerinde mermer y›¤›nlar›
vard› ve yeﬂil yamaçlar bu mermerler
yüzünden saçk›ran illetine u¤ram›ﬂ gi-

biydi. Mihriﬂah Valide Sultan’›n yapt›rd›¤› cami, üzerinden geçen köprünün a¤›rl›¤›yla hüzne bürünmüﬂtü. Bir
zamanlar Türk Müzi¤i’nin en tantanal›
na¤melerinin yükseldi¤i ama art›k var
olmayan Bahariye Mevlevihanesi’nin
arazisinde mangal safalar› sürülüyordu. Rahmi M. Koç Müzesi’nin yeniden
hayat verdi¤i Lengerhane ile Tersane’den Silahtara¤a’ya uzanan sahilin
hemen ilerisinde yükselmeye baﬂlayan
caml› bina ise Haliç’te hiçbir zaman var
olmam›ﬂ bir zevkin mahsulüydü.
Ve, bütün bunlar›n ötesinde, Haliç’in birçok yeri varoﬂ damgas›n› çoktan yemiﬂ
haldeydi. Eyüp’te, Sultan Reﬂad’›n sahildeki türbesinin ilerisine dikilmiﬂ tuhaf çad›r da ayn› yeni zevkin mahsulüydü; “imparatorluk” kavram›n›n örne¤i olan Fener’deki Rum Lisesi’ni belli bir dinin
sembolü zannederek üzerindeki yamaca “Biz buraya iﬂte böyle tepeden bakar›z!” dercesine dikilmiﬂ ‹mam-Hatip Lisesi de bu anlay›ﬂ›n eseri...
Haliç’i 30 sene sonra denizden görmek
bende tek bir kanaat uyand›rd›: “Canland›rma” yahut “restorasyon” gibisinden
isimler verilen projelerin sahiplerinin bu
hayallerinden vazgeçmeleri ve Haliç’ten
geriye ne kald›ysa oldu¤u gibi b›rak›lmas› gerekiyor... Zira, Haliç, varoﬂlaﬂma yolculu¤unu ‹stanbullu olmayan belediyecilerle ‹stanbul’un havas›n› teneffüs edememiﬂ mimarlar›n elinden ç›kacak eserlerle çok yak›nda tamamlam›ﬂ olacak ve
o sahilde yaﬂam›ﬂ bir ﬂairin “Gâh olur
gurbet vatan, gâhî vatan gurbetlenir”
m›sra›ndaki ac› manay› hep beraber yaﬂayaca¤›z.

sosyal sorumluluk

Opet sosyal sorumluluk
projelerinde bilinçli toplum
yaratma hedefiyle hareket
ediyor. Opet Yönetim Kurulu
Üyesi Nurten Öztürk, “Her ﬂey
para kazanmak de¤il,
kazand›¤›n›z imaj da bir
yat›r›md›r” diyor

Opet Türkiye’ye yeni örnek
köyler kazand›racak

O

pet’in “Bilinçli Toplum Projesi” çal›ﬂmalar› için Mardin’de
ünlü Dara Harabeleri yak›n›ndaki O¤uz Köyü “Örnek
Köy” olarak seçildi. Mardin Valisi M. Temel Koçaklar’›nda O¤uz Köyü’ndeki etkinliklere kat›ld›¤› bu proje çerçevesinde
Mardin merkezindeki 1.5 kilometrelik bir
bulvar da a¤açland›r›ld›. Opet fahri müfettiﬂleri ve sa¤l›k ekipleri ile köyde ekonomik geliﬂme sa¤lamaya yönelik e¤itim
veren bir çal›ﬂma grubu da etkinliklere
kat›l›rken, köyde bulunan 150 haneye
zeytin fidanlar› ve yörede yetiﬂecek çiçek
fideleri da¤›t›ld›. Opet’in “Örnek Köy
projesi” do¤rultusunda; Dara Harabeleri
yak›n›na kurulu bulunan köye turizmin
dikkatini çekmek, turistlerle iletiﬂim kurma, el sanatlar›n› geliﬂtirme konular›nda
e¤itimler veriliyor.

Örnek köye örnek okul
Yaklaﬂ›k 557 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü
O¤uz Köyü ‹lkö¤retim Okulu’nda bilgisayar atölyesi, kütüphane ve çocuk oyun
odas› kuruldu. Yurdun dört bir yan›ndan
getirilen el sanatlar› örnekleri de sergilenerek, köyde yaﬂayan han›mlar›n el iﬂi
yapmaya özendirilmesi için çal›ﬂma ya-
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Nurten Öztürk, gündemlerinde baﬂka sosyal
sorumluluk projelerinin bulundu¤unu söylüyor.

p›ld›. Köyde bulunan at›l bir bina yeniden düzenlenip onar›larak, kad›n ve çocuklar›n yararlanabilece¤i kültür merkezi
haline getirildi.
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk tüm Türkiye çap›nda yayg›nlaﬂt›rmay› planlad›klar› “Örnek Köy” uygulamas›yla ilgili sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

Öncelikle size Mardin’deki “Örnek Köyü” sormak
istiyorum. Burada hangi amaçla yola ç›kt›n›z?
Köylerin bir ﬂekilde yaﬂan›l›r hale getirilmesi laz›md›. Kafam›zdaki “Örnek Köy”
projesini Mardin’de hayata geçirmeyi
planlad›k. Bu düﬂüncemizi Mardin Valisi
ile paylaﬂt›k, o da bize Dara’y› önerdi. Üç
hafta içinde Dara Harabeleri üzerindeki
köye gidip keﬂiflerini yapt›k; köyün tüm
bilgilerini ald›k ve neler yapabiliriz ve neler götürebilirizi düﬂündük. ‹lk baﬂta bizim
kampanyalar›m›zdan hareket ettik, önce
tuvaletlerine bakt›k. 150 hanelik köyde
bin tane çocuk vard› ve tuvalet yoktu. “Bir
yerin tan›t›m› ve medeniyet göstergesi tuvaletlerdir” dedik. Çünkü bu köye çok
fazla turist geliyor ama gidecekleri tuvalet
yok. Köye bir kameriye yapt›k, çevresini
yeﬂillendirdik.
Harabeleri temizledik, çöp kutular› koyduk, ›ﬂ›kland›rd›k ve köyde ciddi bir de¤iﬂim oldu. Çocuklar için oyun alan› yapt›k, oyuncak götürdük. Basketbol sahas›
yapt›k, okula kütüphane yapt›k. Do¤um
kontrolü için bir doktor gönderdik.
El at›lmay› bekleyen baﬂka köylerimiz de var. Bu
köyleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz?
Biz vas›fl› olan köyleri seçiyoruz. Bundan

Çöpleri çöp kutusuna at›yoruz
Opet bizim için ta ‹stanbul’dan buraya kadar geldi. Bizim için en önemlisi
basketbolun gelmesiydi. Opet tüm halka yard›m etti ve onlar geldikten sonra her
ﬂey çok de¤iﬂti. Okulumuz ve köy halk› Opet’in yard›mlar›ndan mutluluk
duyuyor. yap›lan çal›ﬂmalardan sonra herkesin çevreye karﬂ› sorumluluklar›
oldu. Örne¤in herkes çöpleri çöp kutusuna at›yor.
Dide Kaya - 8/A

Yard›mlaﬂarak sorunlar› çözebiliriz
Opet’in yapt›¤› gibi insanlar birbirine yard›m etmeli. Ve yard›mlaﬂarak sorunlar›n
üstesinden gelmeleri laz›m. Böylece güzel sonuçlar elde edilebilir, insanlar zor
sorunlar› kolayca çözebilir.
ﬁehmus Tekin – 8/A

Opet öncesi ve sonras›

Opet olarak bugüne kadar neler yapt›n›z bize anlat›r m›s›n›z? ‹lk projeniz neydi?
Bizim ana sponsorlu¤umuzda yap›lan
ilk büyük sosyal sorumluluk projesi
Kapadokya’n›n uluslararas› düzeyde
tan›t›m›n› yapmak oldu. Yurtd›ﬂ›ndan
ve yurtiçinden birçok konu¤umuz
vard›. Oldukça kalabal›k bir grubu
Kapadokya’da a¤›rlad›k.
Ayn› dönemde “Temiz Tuvalet” kampanyas›n› da
baﬂlatt›n›z. Bu proje kim taraf›ndan önerilmiﬂti?
Hizmet sektöründe yer alan bir firma olarak istasyonlar›m›za fark getirmek istedik.
Çünkü di¤er ﬂirketlerle ayn› yak›t› sat›yoruz, bire bir ayn› hizmeti verdi¤iniz için
bir fark›n›z kalm›yordu. Y›llard›r bu ülkede faaliyet gösteren ve belli bir ﬂekilde

ﬁimdiye kadar köyümüze küçük bir köy deniliyordu. Bunun nedeni köyümüzün
tarihi ve her ﬂeyi ile göz ard› edilmesiydi. Bu göz ard› ediliﬂe son verecek
birilerine ihtiyac›m›z vard›. Opet’in buray› keﬂfediﬂi ile çok ﬂey de¤iﬂti ve daha
da de¤iﬂece¤ini düﬂünüyorum. Keﬂfediliﬂin yeni olmas›na ra¤men kültür, e¤itim
ve çevre anlam›nda köyümüzde meydana gelen de¤iﬂiklikleri ﬂöyle
özetleyebilirim:
1. Kültür Merkezi: Kültür Merkezi genç k›zlar›m›za maddi ve manevi yarar
sa¤lamaktad›r. Ayr›ca gezi amaçl› gelen insanlar da yararlanmaktad›r.
2. Yeﬂil alan çal›ﬂmalar›: Bu çal›ﬂma ile köyümüz ﬂiir tad›nda bir yer oldu.
3. E¤itim: Opet’in okulumuza getirdi¤i bilgisayar ve benzeri materyallerin
çocuklar›n e¤itimine büyük katk›s› oldu.
Opet’in yapt›¤› e¤itim çal›ﬂmalar›ndan etkilenenlerden biri de benim…
Selma Özbilen – Lise ö¤rencisi

isim yapm›ﬂ firmalar› tercih edecekti insanlar. Bizim bir ﬂekilde tercih edilme nedenimiz olmal›yd›. Tercih edilme nedenimiz, “Elle tutulur, gözle görülür ve kabul
edilebilir olmal›” dedik. Bu projemiz, 25
ülkeden 237 projenin kat›ld›¤› yar›ﬂmada
IPRA’dan birincilik ödülü ald›.
“Temiz Okulum” da “Temiz Tuvalet”in bir devam›yd› galiba?
“Temiz Tuvalet”in aç›l›mlar› oldu ve “Te-

Gaziantep’e üç ilkö¤retim okulu
Sosyal sorumluluk projeleriyle bilinçli toplum yaratmay› hedefleyen Opet, “Temiz
Okulum” kampanyas›n›n yan› s›ra Gaziantep’in ‹slahiye ve Nurda¤› ilçelerinde Öztürk ailesi ad›na üç ilkö¤retim okulu açt›. 15 May›s’ta yap›lan aç›l›ﬂa Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Gaziantep Valisi M. Lütfullah Bilgin, Opet Yönetim Kurulu Baﬂkan› Fikret Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ve ilçe kaymakamlar›, belediye baﬂkanlar›, milli e¤itim müdürleri ve di¤er yetkililer kat›ld›.

sosyal sorumluluk

sonraki köyümüz Gaziantep’in Yesemek
köyü. Buras› ikinci bir Nemrut olmaya
aday. 600 y›l Hitit uygarl›¤›na heykel atölyeli¤i yapm›ﬂ. Buras› maalesef yürekler ac›s›
halde. Buna ra¤men köye ayda ortalama
250-300 civar›nda turist gediyor. O heykeller aya¤a kald›r›l›p çevre düzenlemesi yap›l›rsa köy ciddi anlamda ilgi çekecek.

miz Okulum” kampanyas› yapt›k. ‹stanbulda’ki tüm okullar›n müdürlerini toplay›p seminer verdik, e¤itim CD’leri da¤›tt›k.
Fahri müfettiﬂler taraf›ndan ilk üçe giren
okullar› ödüllendirdik.
Yeﬂil Yol kampanyan›zla da çevreye olan duyarl›l›¤›n›z› m› göstermek istediniz?
Biz do¤ay› desteklemeye yönelik projeler üzerinde çal›ﬂt›k. Bu projeye bayilerimizi de katt›k. ‹stasyonlar›m›za gelen insanlara huzur bulabilecekleri, kuﬂ seslerini duyabilecekleri bir alan yaratmak istedik. Bu çal›ﬂma kapsam›nda istasyonlar›m›z›n bir kilometre öncesinde ve 500
metre sonras›nda yeﬂil bir bant oluﬂturduk. Bütün Opet istasyonlar› bu proje
kapsam›na girdi. En son Çanakkale’de
iki akaryak›t istasyonunda bu proje çerçevesinde a¤aç dikme çal›ﬂmas› yapt›k.
Bugüne kadar toplam 195 istasyona,
147.500 a¤aç dikildi.
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41 ilin baﬂar›l› ö¤rencileri
Migros’la ‹stanbul’da
Sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, 19 May›s’›n anlam ve
önemini de içeren bir etkinlik düzenleyen Migros, faaliyet
gösterdi¤i 41 ildeki en baﬂar›l› lise son s›n›f ö¤rencilerini
‹stanbul’da a¤›rlad›

sosyal sorumluluk

K

oç Toplulu¤u’nun “Tüketiciye yak›n olmak” ilkesinden hareketle sosyal projeler geliﬂtiren Migros,
bu y›l 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram›’nda farkl› bir projeye imza att›. Kars’tan Antalya’ya, Samsun’dan Ni¤de’ye, Konya’dan Kayseri’ye 41 ilin Anadolu,
Fen, Süper ve Deneme liselerinde okuyan en baﬂar›l› lise
son s›n›f ö¤rencilerini ‹stanbul’da buluﬂturan Migros, üniversite s›nav› öncesinde ö¤rencilerin moral depolamalar›na
imkân sa¤lad›. Ö¤rencilerin birço¤u ‹stanbul’u ilk kez görürken, baz›lar› da ilk kez uça¤a bindi. Ö¤renciler, seyahatleri boyunca Koç Allianz taraf›ndan her türlü kaza riskine karﬂ› sigortaland›. Konuklar›n›n rahat etmeleri için her
ﬂeyi en ince detay›na kadar düﬂünen Migros, haz›rlad›¤› ‹stanbul gezi program›yla da ö¤rencilerden tam not ald›. Gezi program›na farkl› e¤itimleri de dahil eden Migros, “Birikim Dan›ﬂmanl›k”›n deste¤iyle düzenlenen “0 Km E¤itim”
program›yla genç ö¤rencilerin ekip ruhu ile neler yapabileceklerini gösterdi.

gu’dan Migros’un stratejik kararlar› ve yayg›nl›k politikas› ile ilgili bilgi ald›lar. ‹stanbul gezisi çerçevesinde ise Bo¤az turu ile Dolmabahçe Saray› ve Rahmi M. Koç Müzesi gezilerine kat›ld›lar.
Milliyet gazetesini de ziyaret eden ö¤renciler, 2122 May›s tarihlerinde güzel an›larla ve 41 ili birbirine ba¤layan genç bir tak›m olarak yaﬂad›klar› illere geri döndüler. Üniversite s›nav› öncesinde bu
geziye kat›lma konusunda kayg›l› olan ö¤renciler
bile gezi sonunda ﬂu yorumu yapt›: “Bu program
bizim için çok farkl› bir deneyim oldu. ‹lk baﬂta
bunu s›nav öncesi vakit kayb› olarak düﬂünmüﬂtük ama ﬂimdi iyiki kat›lm›ﬂ›z diyoruz. s›nav öncesi stres atma imkän› bulduk.”

“‹stanbul’dan da

“Büyüleyici, ola¤anüstü”
Farkl› deneyimlerin yaﬂand›¤› bu üç günlük programda, ‹stanbul’un yan› s›ra Koç Holding’in yönetim birimlerini de gezme
f›rsat› bulan gençler, hayranl›klar›n› gizleyemediler.
‹stanbul’a gelmenin baﬂl› baﬂ›na bir heyecan oldu¤unu belirten liseli gençler, görmeden hayal bile edemeyeceklerini söyledikleri Koç Holding’i “büyüleyici ve ola¤anüstü” buldular.
Birgün burada gezeceklerini hayal bile edemediklerini ifade
eden ö¤renciler, yöneticilerin odalar›n› gezmiﬂ olman›n ayr›cal›¤›n› yaﬂad›lar. Burada Koç Holding’e iliﬂkin bir sunum izleyen ö¤renciler, Koç Toplulu¤u’nun ilkeleri, hedefleri, ﬂirketleri ve insan kaynaklar› stratejileri hakk›nda bilgi ald›lar. Bu
bilgiler ö¤renciler taraf›ndan büyük bir merakla dinlendi. ve
ö¤rencilerin kafas›nda Koç Toplulu¤u’nun yeri iyice belirginleﬂmiﬂ oldu.
Program dahilinde ö¤rencilere, Migros’un Pazarlama, Sat›ﬂ,
Lojistik, Planlama, ‹nsan Kaynaklar›, E¤itim, Yat›r›m, Finans,
Ar-Ge, Müﬂteri ‹liﬂkileri ve ‹letiﬂim bölümleri hakk›nda oryantasyon verildi. Ö¤renciler, Migros Genel Müdürü Aziz Bul-
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Özge Ongun
Antalya /
Adem
Tolunay
19 May›s benim do¤um günüm.
Benim için çok farkl› bir kutlama oldu. Ben üniversiteyi de ‹stanbul’da
okumak istiyorum. S›navlar öncesinde buraya gelmek ve bu havay›
hissetmek çok iyi oldu. Koç Holding’in yönetim birimlerini çok be¤endim. Hayal etti¤imden çok farkl›, çok s›cak. Kocaman binalar olaca¤›n› düﬂünüyordum ama tarihi binalarla karﬂ›laﬂt›m. Bo¤az manzaras› da çok güzel. Migros’a çok teﬂekkür ediyorum. Bana hayat›m›n en
güzel do¤um gününü yaﬂatt›.

Okuldaki baﬂar›mdan dolay›
buraya geldim. Migros’a çok teﬂekkür ederim ve bu tür organizasyonlar›n devam etmesini dilerim. Benim ‹stanbul’a ilk geliﬂim. Çok mutluyum. Bugüne
kadar gördü¤üm en güzel yerlerden biri. Üniversite için Ankara’y› düﬂünüyordum ama o kadar etkilendim ki fikrimi de¤iﬂtirip ‹stanbul’u tercih edebilirim.

Beytullah
Abakam
Denizli /
Denizli
Lisesi

sosyal sorumluluk

Koç Holding’den de çok etkilendik”

Eyüp
Özkan
Kayseri /
Kayseri
Lisesi
Okul birincisi olarak ‹stanbul’a
gidece¤im söylendi¤i zaman
çok mutlu oldum. Daha önce
bir iki kez ‹stanbul’a geldim
ama bu kadar güzel yerleri gezip görmemiﬂtim. S›nav öncesinde bizim için çok iyi bir moral
oldu, dinlenme f›rsat› bulduk.
“0 Km E¤itim” program› çok etkileyiciydi. Birbirini yeni tan›yan
bizler, grup ve ekip çal›ﬂmas›n›n ne oldu¤unu ö¤rendik. Migros’a bize bu imkân› tan›d›¤›
için çok teﬂekkür ederim. Etkinli¤in devam etmesini dilerim.

Gezi çok ani oldu. Önce derslere ara
verip gelmek istemedim. Ö¤retmenlerim araya girip beni ikna ettiler. ‹yi ki de
gelmiﬂim. Umdu¤umdan çok daha güzel geçti. ‹stanbul’a küçükken bir kez
gelmiﬂtim ama pek hat›rlam›yorum.
Koç Üniversitesi’ni çok be¤eniyorum.
Koç Holding’i de çok be¤endim. Burada de¤iﬂik illerden arkadaﬂlar edindim.
Her ﬂeyiyle mükemmel bir gezi oldu.
Düzenleyenlere çok teﬂekkür ederim.

Ahmet
Özdemir
Uﬂak /
Anadolu
Ö¤retmen
Lisesi

‹stanbul’a gelmiﬂ olmaktan çok memnunum. ‹stanbul’a ilk defa geliyorum. Çok büyük ve güzel
bir kent. Olanaklar› çok fazla. Koç Holding yönetim binalar› çok güzel, ola¤anüstü. Burada bize yap›lan sunumdan da çok etkilendim. Sunumu izleyene kadar Koç’un bu kadar büyük oldu¤unu,
Türkiye’ye, dünyaya yay›ld›¤›n› bilmiyordum.

Samet So¤anc›
Samsun / 19 May›s Lisesi
‹stanbul’a gelece¤imi ö¤renince çok sevindim. Okul müdürümüz okul birincisi olarak
‹stanbul’a gidece¤imi söyledi. Erzincan’daki Migros’a gidip yetkililerle görüﬂtüm. Çok
heyecan vericiydi. ‹stanbul’a ilk geliﬂim Migros ve Koç Holding sayesinde oldu. Üniversiteyi de ‹stanbul’da okumay› düﬂünüyorum. Geziden, ‹stanbul’dan ve Koç Holding’den çok etkilendim.

Buket Ertanhan
Erzincan / Atatürk Lisesi
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Koç Üniversitesi hocalar› böbrek hastalar›na

Umut Kap›s› açt›
Koç Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyelerinden Doçent Dr. Tayfun
Sönmez ve Yard›mc› Doçent Dr. Utku Ünver’den t›p dünyas›na büyük
hizmet. Sönmez ve Ünver geliﬂtirdikleri sistemle böbrek nakillerindeki
eﬂleﬂme sorununu minimuma indirdiler

hayata dair

B

öbrek naklinde yaﬂanan eﬂleﬂme
sorununun çözümü konusunda
yapt›klar› çal›ﬂmayla dikkatleri
üzerine çeken Doç. Dr. Tayfun
Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Utku Ünver’in
bu çal›ﬂmas› 17 Haziran 2004’te Wall
Street Journal’da, “Capital” köﬂesinde
yay›nlanarak büyük yank› uyand›rd›.
Evet, yanl›ﬂ okumad›n›z Koç Üniversitesi’nin iktisatç› ö¤retim üyeleri, t›p alan›nda büyük ses getiren bir çal›ﬂmaya imza
att›lar. Bu çal›ﬂma ﬂimdi Amerika’da New
England Bölgesi’ndeki alt› eyalette kabul
görmüﬂ durumda.
Koç Üniversitesi kadrolu ö¤retim üyelerinden Tayfun Sönmez halen çal›ﬂmala-

r›na Amerika’da devam ederken, Utku
Ünver çal›ﬂmay› Koç Üniversitesi’nden
destekliyor ve s›k s›k Amerika’ya yapt›¤› seyahatlerle bizzat çal›ﬂman›n içinde
bulunuyor. Ünver ve Sönmez bu çal›ﬂmalar›n› Harvard Üniversitesi’nden Alvin Roth’un kat›l›m›yla üçlü olarak yürütüyorlar.

Sistem nas›l iﬂliyor?
Bu sistemle yak›nlar›na böbrek vermek
isteyip de kan veya doku uyumsuzlu¤u
nedeniyle bunu gerçekleﬂtiremeyen hasta ve hasta yak›nlar› aras›nda bir takas ortam› oluﬂturuluyor. Organizasyonun
amac› ise mümkün oldu¤unca çok hasta-

Utku Ünver kimdir?
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‹ktisatç›lardan t›bba hizmet
Peki iktisat alan›nda akademik kariyer
yapmay› planlayan ö¤retim üyeleri, böbrek nakillerinde yaﬂanan takas sorunu üze-

Tayfun Sönmez kimdir?

u 1971 Ankara do¤umlu.
u ‹lkokulu Ankara’da bir devlet
okulunda, ortaokul ve liseyi
Ankara Atatürk Anadolu
Lisesi’de okudu.
u Üniversite s›nav›nda ilk 10’a
girerek büyük bir baﬂar›
gösteren Ünver, Bilkent
Elektrik-Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nden
mezun oldu.
u Üniversiteyi bitirince
mühendisli¤in kendisine göre
olmad›¤›na karar vererek,
Bilkent Üniversitesi’nde iktisat
master’› yapt›.
u Yurtd›ﬂ›ndan kazand›¤› bursla Pittsburgh
Üniversitesi’nde doktora yapt›.
u Doktoras›n› tamamlad›ktan sonra 2000 y›l›nda
Koç Üniversitesi’nde görev yapmaya baﬂlad›.
u Utku Ünver, evli ve bir çocuk babas›.

n›n sistemden faydalanmas›n› sa¤lamak.
Tayfun Sönmez, Utku Ünver ve Alvin
Roth, New England Bölgesi’ndeki alt›
eyaletteki organ bankalar› ile beraber hareket ederek, fikirlerini uygulamaya geçirmek için gerekli altyap›y› tamamlam›ﬂ
durumdalar. ﬁu anda hasta-hasta yak›n›
veritaban› oluﬂturduklar›n› söyleyen Tayfun Sönmez, önümüzdeki aylarda eﬂleﬂme sistemini istedikleri anlamda uygulamaya baﬂlayacaklar›n› ifade ediyor.

u 1969 y›l›nda Ankara’da do¤du.
u 1986 y›l›nda Ankara Fen

Yrd. Doç. Dr. Utku Ünver
(solda) ve Doç. Dr. Tayfun
Sönmez, yapt›klar›
çal›ﬂmay› daha fazla
hastaya duyurmak için bir
yaz›l›m geliﬂtiriyorlar.

Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1990
y›l›nda Bilkent Elektrik-Elektronik
Mühendisli¤i Bölümü’nde lisans
derecesi, 1995 y›l›nda Rochester
Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden doktora derecesi
ald›.
u 1995-1999 aras› Michigan
Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nde Yard›mc› Doçent
Doktor, 1999-2005 aras› Koç
Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nde Doçent Doktor
olarak görev yapt›.
u En önemli akademik baﬂar›s› 2003 y›l›nda
Econometric Society asli üyeli¤ine seçilmek oldu.
u Evli olan Sönmez, boﬂ vakitlerinde seyahat
etmekten, briç oynamaktan, kayaktan ve puzzle

Baﬂar› yüzdesini art›r›yorlar
Böbrek hastalar›n›n tedavisinde iki yöntem kullan›l›r: diyaliz ve nakil. Diyaliz
kal›c› çözüm sa¤lamad›¤› için tercih edilen yöntem organ naklidir. Ünver, organ
naklinin iki kaynaktan sa¤land›¤›n› ha-

Bilim adamlar›m›z›n
büyük yank›
uyand›ran çal›ﬂmas› ﬂu
anda Amerika’n›n New
England Bölgesi’ndeki
hastanelerde
uygulan›yor. Ancak
onlar›n hedefi çal›ﬂmay›
k›sa sürede Türkiye’ye
de taﬂ›mak
t›rlatarak, çal›ﬂmalar›n›n detaylar› ile ilgili ﬂu bilgilere yer veriyor: “Organ nakli,
ba¤›ﬂ yoluyla ve nakiller kadavradan ve
gönüllülük esas›na göre canl›lardan yap›l›yor. ‹nsan›n tek böbrekle yaﬂamas›
ile iki böbrekle yaﬂamas› aras›nda yaﬂam
kalitesi bak›m›ndan bir fark olmad›¤› ispatland›¤› için canl›lardan yap›lan ba¤›ﬂ
artt›. Bizim problemimiz de burada baﬂl›yor. Bir insan bir yak›n›na böbre¤ini
ba¤›ﬂlamak istiyor; fakat kan ve doku
uyuﬂmazl›¤› nedeniyle bunu yapam›yor.
‹nsanlar›n yüzde 50’si nakil s›ras›nda
baﬂka bir insanla doku ve kan uyuﬂmazl›¤› çekebiliyor. Bu ortamda iktisatç› olarak akl›m›za takas sistemini kurmak geldi. Burada kullan›lamayan kaynaklar söz

konusuydu. Donör ve hastalar aras›nda
çapraz takas yaparsak, iki hastan›n da
bundan yararlanabilece¤i fikrinden hareket ettik. Bu düﬂünülebilecek en basit
takas. Bundan çok daha komplike takaslar olabilir. Bu üç çift de olabilir. Bu
say› giderek de artabilir. Biz bu tür takaslar›n nas›l en verimli ﬂekilde yap›laca¤› konusunda bir mekanizma bulduk.
Yani piyasa tasar›m› yap›yoruz. S›rf kan
ba¤› olmayan hasta ve donörlere
bakt›¤›m›zda 100 hastadan 54’ü kendi
donörlerinden böbrek al›yor, doktorlar›n yapt›¤› takas çal›ﬂmalarla bu say› 74’e
ç›k›yor. Bizim buldu¤umuz sistemi kullan›rsak bu say› 90’a ç›k›yor.”

hayata dair

rinde çal›ﬂmaya nas›l karar verdiler? Bu soruyu Sönmez ve Ünver’e soruyoruz.
Ünver’in bu soruya verdi¤i yan›t ﬂöyle:
“‹ktisat k›t kaynaklar›n verimli da¤›t›lmas›yla ilgilenen bir aland›r. Ben iktisatç›
olarak bölünemez k›t kaynaklar›n da¤›t›m› ve paran›n içinde olmad›¤› piyasalarla
ilgileniyorum. Çünkü iktisat ilk baﬂta takasla baﬂlam›ﬂt›r. Böbrek bölünemeyen
bir organ oldu¤u için ilgimi çekti.”
Sönmez’den ise ﬂu yan›t› al›yoruz: “Bu
konu teknik olarak Utku Ünver ile daha
önce üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z ö¤rencilerin
yurtlara yerleﬂtirilmesi problemini and›r›yordu. Harvard Üniversitesi’nden Alvin
Roth da konuyla ilgiliydi. Üçümüz problemin üzerine gittik ve projeyi bu aﬂamaya getirdik. Çal›ﬂmam›z hem iktisadi mekanizma tasar›m› literatüründe büyük heyecan yaratt›; hem de transplant camias›nda büyük ilgi ve destek gördü. Utku Ünver ve ben bu çal›ﬂmay› Türkiye’de Koç
Üniversitesi’nde yapmaktan da ayr›ca gurur duyduk. Bir ekonomistin t›p dünyas›na bu tarz bir katk›s› son derece nadir oldu¤u için çok mutlu ve gururluyum.”

Koç Üniversitesi’nden büyük destek
Her iki ö¤retim üyesi de bu çal›ﬂmay› yaparken Koç Üniversitesi’nden büyük destek görmüﬂ. Utku Ünver, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Halil Mete Soner’in kendisine yurtd›ﬂ›na
gitmesi için bir y›l izin verdi¤ini hat›rlatarak, “Son bir buçuk y›lda alt› defa Amerika’ya gidip geldim” diyor.
Sönmez ise Koç Üniversitesi’nde son
derece sa¤l›kl› bir çal›ﬂma ortam› buldu¤unun alt›n› çiziyor. Özellikle kurucu rektör Seha Tiniç ve dekan Prof.
Dr. Halil Mete Soner’in bu ortam› yaratmakta çok büyük katk›lar›n›n oldu¤unu söylüyor.
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ﬁesu’yla Anadolu

Yakas›’nda, ‹znik’te bir gün...
Oyuncu Bülent Polat (ﬁesu) ile, tarihi ve do¤al
güzellikleriyle hafta sonu tatilleri için ideal bir mekân olan
‹znik’teydik. Ortak görüﬂümüz ise ﬂöyleydi: “‹znik, bedenini
ve ruhunu dinlendirmek isteyenler için ideal bir mekân”
ord ile Yollarda bölümümüz için Ford Fusion’a binip
direksiyonumuzu çinileriyle ünlü Bursa’n›n ﬂirin ilçesi
‹znik’e çevirdik. Bu ayki konu¤umuz ise televizyonun
sevilen dizisi Avrupa Yakas›’n›n çayc›s› ﬁesu, yani gerçek ad›yla Bülent Polat.
‹stanbul’dan Yenikap›-Yalova veya Pendik-Yalova hatt›n› kullanarak 38 dakikal›k deniz yolculu¤u ile Yalova’ya, oradan da 45
dakilal›k keyifli bir yolculukla ‹znik’e ulaﬂmak mümkün.
Zeytin ve kiraz a¤açlar› aras›nda devam eden yol boyunca, gelincikler ve papatya öbeklerine bakarak gözlerimizi dinlendirme imkân› bulduk. Fasulye çapalayan ve kiraz toplayan köylülere imrenerek vard›k ‹znik’e. ‹znik tarihi ve do¤al güzellikler
el ele vererek karﬂ›lad› bizi. Caddede aceleci ad›mlarla yürümeyen insanlar, birkaç katl› evler, sandalyelerini d›ﬂar› ç›karm›ﬂ
kahvehanelerde oturan temiz yüzlü insanlar...
‹znikliler bize sevgiyle ve yard›mseverlikle yaklaﬂt›lar. yan›m›zda ﬁesu’nun bulunmas›n›n bu ilgide büyük pay› oldu¤unu biliyorduk. Ve ‹znik içindeki turumuza baﬂlad›k.

F

‹znik tarih kokuyor
‹znik, dört imparatorlu¤a
baﬂkentlik yapm›ﬂ nadir
yerleﬂimlerden biri. Makedonya ‹mparatoru ‹skender'in generali Antigonos taraf›ndan M.Ö.
316 y›l›nda yenilenen
kent Antigoneia ad›n› alm›ﬂ. ‹skender'in ölümünden sonra Antigonos ile
yapt›¤› savaﬂ› kazanan
Lysimakhos kente, Antipatros'un k›z› olan eﬂi
Nikaia'n›n ad›n› vermiﬂ.

M.Ö. 293'te Bithynia Krall›¤›'na ba¤lanan kent, önemli mimari yap›larla süslenmiﬂ. Bir süre
Bithynia Krall›¤›'n›n baﬂkenti olan Nikaia daha sonra Roma'n›n önemli bir
yerleﬂimi olarak varl›¤›n› sürdürmüﬂ.
Daha sonra ise Osmanl› dönemi
baﬂlam›ﬂ. ‹znik’e var›r varmaz ilçe
merkezinde yapt›¤›m›z ﬂehir turundan sonra, Bursa yönüne do¤ru
ilerledik. ﬁehirden birkaç kilometre ötedeki bal›kç› restoran›nda yedi¤imiz nefis yay›n bal›klar›n›n ve restoran›n bahçesindeki kiraz
a¤ac›ndan kopart›larak
bize ikram edilan bal gibi
kirazlar›n tad› ise dama¤›m›zda kald›. Ve turumuza
kald›¤›m›z yerden devam
ettik. Çünkü ‹znik’te görülecek çok yer var. Yeniﬂehirkap› ve 2. Murat Hamam› bizim
en fazla vakit geçirdi¤imiz mekânlar oldu. 2. Murat Hamam›’ndan çok uygun fiyata ve
çok güzel çiniler ald›k. Elbette ‹znik’e u¤ray›p da zeytin
almadan dönemezdik evlerimize.

Sinema perdesi
hayat›n› de¤iﬂtirdi
Gezimiz s›ras›nda bolca konuﬂma imkân› buldu¤umuz
Bülent Polat’la sohbetimizin
odak noktas›n› sanat ve seyahat
oluﬂturdu. Polat’a kendisini meﬂhur
eden Avrupa Yakas›’n› ve
öncesini sorduk. Gördük ki Polat’›n
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ledi. Bunu duyduktan sonra iki ay boyunca adeta tiyatronun kap›s›nda bekledim. Bu konuda çok istekli olmam yönetime güven verdi ve salon görevlisi olarak tiyatroda çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Alt› ay sonra ise kendimi sahneye atmay› baﬂard›m. O zaman Sokak Çocuklar› Derne¤i tiyatro yapmaya karar vermiﬂti. Renk olarak uygun oldu¤um için beni de o çocuklar›n aras›na katt›lar. O
rolde gösterdi¤im performans üzerine tiyatroda kalmay› baﬂard›m. Bak›rköy Belediye Tiyatrolar›, Sadri Al›ﬂ›k Tiyatrosu/Küçük
Sahne’de oynad›m. Benim yapt›¤›m, ip üstünde cambazl›kt› ve
tuttu. Ben okumak yerine sanatç›l›¤› seçtim. Böyle bir yerde çok
büyük bir riskti ama ben çok çal›ﬂt›m. Herkes beﬂ çal›ﬂ›rken, ben
on çal›ﬂt›m.”

‹lk rolü adam kovalamak oldu
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Yolculu¤umuz s›ras›nda söz seyahatlere geliyor. Ve Polat’›n
tam bir seyahat tutkunu oldu¤unu ö¤reniyoruz. Çünkü o
hem iﬂi gere¤i, hem de gezmeyi sevdi¤i için s›k seyahat ediyor. “Neresi olursa olsun, beni yeni yerler hep heyecanland›r›yor” diyen Polat, seyahatlerle ilgili duygular›n› ﬂöyle özetliyor: “Bavul toplama, oraya gidip yerleﬂmek, ordaki insanlar›n
yaﬂamlar›n› görmek hoﬂuma gidiyor. Çünkü her ﬂehrin bambaﬂka bir dokusu var. ‹nsanlar›n tav›rlar›, adetleri farkl›, bu da
benim iﬂime geliyor.
Dizi bitince yeniden gezip tozmaya, kafama yeni insanlar kaydetmeye baﬂlayaca¤›m. Gördü¤üm yerler aras›nda en çok Artvin’den etkilendim. Orada Efkâr Tepesi diye bir yer var. Bu
tepede uçsuz bucaks›z bir vadiden yukar› do¤ru çiçeklerin
aç›ﬂ›n› gördüm. Bakir yerleri görmeyi seviyorum. Do¤u deyince benim akl›ma da¤lar geliyor. Oras› zaten geldi¤im yer oldu¤u için çok iyi biliyorum. Bu nedenle çok ﬂaﬂ›rm›yorum.
Foça’ya bay›l›yorum. Orada güneﬂin bat›ﬂ›n› izlemek beni çok
mutlu ediyor. Gezmek beni rahatlat›yor ve kendimle kal›yorum. Bütün hikâye benim kendimle kalmamla baﬂlad›. Böyle
zamanlarda Bülent’le sohbet ediyorum. Düﬂünüyorum; oynuyorum, sahneler ve film setleri kuruyorum. Türkiye’de gitmedi¤im yer kalmad› ama yurtd›ﬂ›nda ilk defa, may›s ay›nda Bulgaristan’›n baﬂkenti Sofya’ya gittim. Yurtd›ﬂ›nda en fazla görmek istedi¤im yer ise Fransa, daha sonra Berlin’i görmek istiyorum.”
n Feride Cem
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Bülent Polat’›n televizyonla tan›ﬂmas› ise 2000’li y›llarda Rumuz
Göncagül adl› oyundaki rol arkadaﬂ› Emre K›nay sayesinde
olmuﬂ. Bir gün Bülent Polat, Y›lan Hikâyesi adl› televizyon dizisinde oynayan Emre K›nay’a “Bana da bir rol yok mu?” diye
sormuﬂ. O da “Dizide beni kovalayan iki kiﬂi olacak, gel sen
kovala” demiﬂ. Dizinin yönetmeni de “olur” deyince Polat’›n televizyondaki ilk rolü belli olmuﬂ: “Adam kovalamak.” O gün
yaﬂad›klar›n› Polat ﬂu ﬂekilde anlat›yor: “Ben her iﬂe baﬂlarkan
Allah ne verdiyse yapar›m. ‘Koﬂ’ denince de öyle bir koﬂmuﬂum ki, dizinin yönetmeni Nihat Durak rolü uzatt›. O gün kameran›n bambaﬂka bir ﬂey oldu¤unu fark ettim. ‹ﬂ çok hoﬂuma
gitti. ‹ﬂin içine teknik girdi¤i için bana çok enteresan geldi.”
Bülent Polat’›n amac› sinema filminde oynamak. Polat ﬂu anda
senaryo aﬂamas›nda olan iki sinema projesi üzerinde çal›ﬂ›yor.

“Yollarda kendi kendimle kal›yorum”

lece¤im i
söy-
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bugüne geliﬂinin alt›nda, t›rnakla kaz›yarak kazan›lan bir baﬂar› öyküsü yat›yor.
1979 y›l›nda Tunceli’nin Hozat ilçesinde do¤an Polat, beﬂ çocuklu bir ailenin en küçü¤ü. Onun sihirli perdeyle tan›ﬂmas› ise ilkokula baﬂlayaca¤› döneme rastl›yor. Tunceli’de bir sinemaya giden Polat gördükleri karﬂ›s›nda adeta büyüleniyor. Bülent Polat
bu an› anlat›rken o günlere geri dönüyor ve sahneyle tan›ﬂmas›n›n öyküsünü ﬂöyle anlat›yor: “Sinemada ﬂimdi ismini hat›rlamad›¤›m bir film izlemiﬂtim. Perdenin büyüklü¤ü, oradaki illüzyon
beni çok ﬂaﬂ›rtt›, adeta donup kald›m. ‹lkokuldan sonra okumak
için ‹stanbul’a geldim. Avukat olan abime oyuncu olmak istedi¤imi söyledim. Abim bunun için mutlaka e¤itim almam
gerekti¤ini söyledi ve bir gün beni tiyatroya götürdü. Tiyatrodan da çok etkilendim. ‹kinci defa gitti¤imde tiyatronun kap›s›nda bir
arkadaﬂ›m› gördüm. Arkadaﬂ›m Bak›rköy Belediye Tiyatrosu’na
girebi-
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Çal›ﬂanlar›n birinci dereceden yak›nlar› da

KoçAilem’e kat›lacak

iletiﬂim

Fikir olarak geçmiﬂi
uzun y›llara dayanan
KoçAilem Program›’n›n
12 Nisan’da
uygulamaya geçiﬂi
çal›ﬂanlar ve yönetim
kadrolar› taraf›ndan
büyük ilgiyle karﬂ›land›

K

oçAilem Program› ilk aﬂamada, Türkiye’de ikamet eden
ve Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinde kadrolu olarak çal›ﬂan 54
bin civar›nda Topluluk çal›ﬂan›n›
kaps›yor. Program bilahare çal›ﬂanlar›n birinci derece yak›nlar›n› ve ﬂirketlerden emekli olan kiﬂileri de kapsayacak. Çal›ﬂanlara ulaﬂt›r›lan KoçAilem
Program tan›t›m paketleriyle, Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n
KoçAilem hakk›ndaki görüﬂ ve dilekleri kiﬂisel olarak iletilirken, “KoçAilem
Program Tan›t›m Kitapç›¤›”yla program›n kapsam›, uygulama ﬂekli ve
Topluluk ﬂirketlerinin çal›ﬂanlara
sundu¤u avantajlar anlat›ld›. Ayn› zamanda KoçAilem Program›’n›n hayata
geçmesinin heyecan›n› hep birlikte
yaﬂayabilmek için düzenlenen ve çeﬂitli hediyelerin yer ald›¤› KoçAilem
Çekiliﬂi’ne kat›labilmesi için herkese
çekiliﬂ ﬂifresi ulaﬂt›r›ld›.

KoçAilem Çekiliﬂ
sonuçlar› belli oldu!
Toplam 29.936 kiﬂinin k›sa mesaj
göndererek kat›ld›¤› KoçAilem Çekiliﬂi’nde kazananlar, Milli Piyango idaresinin izni ile 6 May›s 2005’te noter
huzurunda düzenlenen çekiliﬂ sonucunda 380 ﬂansl› çal›ﬂan çeﬂitli hedi-
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yelerin sahibi oldu. KoçAilem internet sitesinden bu talihlilerin duyurusu yap›ld›. Ayr›ca talihlilere resmi duyuru iadeli taahhütlü mektuplarla da
yap›ld›. Hediyeler ise da¤›t›lmaya
hatta kullan›lmaya baﬂland›.

KoçAilem dönemsel kampanyalarla hareketli günler geçiriyor...

Etkinlikler sürüyor
Ralli sevenler için özel davetiye… 1-5
Haziran tarihinde Antalya’da düzen-

k KoçAilem Program› ile ilgili geliﬂmeleri an›nda takip edebilece¤iniz KoçAilem

internet sitesinin adresi www.kocailem.com. Siteye girebilmek için KoçAilem
üyesi olman›z, TC kimlik numaran›z› bilmeniz ve ilk sefer için ﬂifrenizi “kocailem”
olarak yazman›z gerekiyor. (TC kimlik numaran›z› bilmeseniz de sitedeki linkten
ilgili bilgiyi sorgulayarak ö¤renebiliyorsunuz.)
k ﬁirketinizden internet eriﬂiminiz olmasa bile dünyan›n herhangi bir noktas›ndan internet sitemize ulaﬂabilirsiniz. Tabii TC kimlik numaran›z ve ﬂifreniz ile…
k ‹kinci el ev, arsa, araç vb. sat›l›k eﬂyalar›n›z› KoçAilem üyelerine KoçAilem internet sitesinden duyurabiliyorsunuz. ‹kinci el ilanlarla ilgilenler, www.kocailem.com. da Kampanyalar Bölümü’nün alt›ndaki ikinci el sayfas›n› mutlaka ziyaret edin.
k KoçAilem Program› ile ilgili sormak veya söylemek istediklerinizi KoçAilem

Ça¤r› Merkezi’ndeki arkadaﬂlar›m›za 444 7276 (444 PARO) numaral› telefonla
ulaﬂarak iletebilirsiniz.

lenen “Rally of Turkey 2005”in 4 Haziran’daki Seyirci Özel Etab›’n› izlemek isteyenlere Tan› Pazarlama ve
‹letiﬂim A.ﬁ.’nin sponsorlu¤unda davetiyeler, www.kocailem.com portalinde duyurunun yap›lmas›ndan itibaren müracaat eden ilk 250 kiﬂiye da¤›t›ld›.
16-17 Temmuz’da KoçAilem Uluda¤
Da¤ Yürüyüﬂü için yerinizi ay›rtmay›
unutmay›n. Tofaﬂ’taki tecrübeli rehber
arkadaﬂlar›m›z›n liderli¤inde organize
edilen yürüyüﬂe kat›lanlar› çok keyifli
ve özel tecrübeler bekliyor…

S›rada ne var?
KoçAilem Program› kapsam›nda çal›ﬂanlardan sosyal sorumluluk projeleri
ile ilgili öneriler al›n›yor. Her biri ayr› heyecan uyand›ran proje fikirleri
çeﬂitli aç›lardan de¤erlendiriliyor. Uygun kat›l›m f›rsatlar› yarat›larak Topluluk geneline duyurulacak ﬂekli
alanlar, önümüzdeki dönemlerde
KoçAilem Program›’nda yerini alacak.
Hem ﬂirketler hem de çal›ﬂanlar›n
kampanyalara ilgisinin yüksek olmas›, h›zla devam edilece¤ini gösteriyor.
S›rada Babalar Günü var…
KoçAilem kartlar›n›n ilk grubu Haziran ay› itibar›yla da¤›t›lmaya baﬂlanacak. Kart› Haziran ay›nda ulaﬂmayan-

lar›n telaﬂlanmas›na gerek yok. Çünkü kartland›rma Ekim ay›na kadar sürecek. Bu süre içinde ﬂirket kimlik
kartlar› ile “KoçAilem Tan›t›m Kitapç›¤›”nda ve www.kocailem.com portalinde avantajlar bölümünde belirtilen ﬂirketlerde KoçAilem avantajlar›n›
kullanabiliyorsunuz.
Topluluk bünyesindeki emeklilerin
KoçAilem Program›’na dahil edilebilmesi için çal›ﬂmalar sürüyor. Ekim
ay›ndan itibaren emeklilere yönelik
çal›ﬂmalar hayata geçecek. Ekim 2005
içerisinde KoçYönder’e üye olan
emekliler KoçAilem üyesi olmuﬂ ve
kartlar› kendilerine teslim edilmiﬂ
olacak. Bunun d›ﬂ›nda geçmiﬂ y›llar
içerisinde ﬂirketlerden emekli olmuﬂ
kiﬂiler, emekli olduklar› ﬂirketlerine
veya baﬂlang›ç aﬂamas›nda duyurulacak noktalara baﬂvurarak KoçAilem
üyesi olabilecekler. Baﬂvurular›n hangi tarihte baﬂlayaca¤›, daha sonra duyurulacak.
Topluluk çal›ﬂanlar›n›n birinci derece
yak›nlar›n›n da KoçAilem Program›’na
dahil edilmeleri düﬂünülüyor. Birinci
derece yak›nlar›n programa dahil olabilmesi için, çal›ﬂan›n, KoçAilem kart›na
ek kart talep etmesi gerekiyor. Ek kart
uygulamas›na baﬂlanmas› konusundaki
çal›ﬂmalar ise devam ediyor.
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KoçAilem Program›, dönemsel düzenlenen kampanyalarla hareketli
günler geçiriyor. Anneler Günü için
sunulan özel f›rsatlar oldu: Arçelik ve
Beko, küçük ev aletlerindeki standart
indirimini Anneler Günü için yüzde
12’ye ç›kard›. Koçtaﬂ, annesine al›ﬂveriﬂ yapanlar›n eﬂyalar›n› standart
yüzde 5 indiriminin yan› s›ra Anneler
Günü’ne özel olarak ücretsiz teslim
etti. Divan’da annesi ile yemek yiyenler KoçAilem indiriminin yan› s›ra
UNICEF’in “UNIﬁEF” program› kapsam›ndaki “Haydi k›zlar okula!” kampanyas›na da katk›da bulunmuﬂ oldu.
Amerikan Hastanesi anne olmak isteyenlere tüp bebek ile ilgili seminer
düzenledi…
Dönemsel kampanyalar yeni kampanyalar›n kat›l›m›yla devam ediyor… May›s ay› içinde Bilkom’un ‹pod serisi ve
aksesuarlar›nda KoçAilem üyeleri için
çok özel indirimler yap›ld›. Koçtaﬂ
bahçe ürünlerinde yüzde 10 indirim
yapt›. Divan Palmira’da ve Mares’te
çok özel fiyatlarla tatil yapma imkânlar› Haziran içinde de devam edecek.
Ford’un Haziran sonuna kadar sürecek olan araç sat›ﬂ›ndaki yüzde 15 indirimine ilgi çok yüksek oldu. Migros
Yönetici E¤itim Merkezi'nin bu sene
düzenleyece¤i, "Yöneticiler ‹çin ‹ngilizce Yaz Program›" 4 Temmuz-5
A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda gerçekleﬂecek. Bu programa kat›lmak
isteyenlerin yerlerini ay›rtmak için
acele etmeleri gerekiyor. Avis 19-23
May›s aras›nda araç kiralayanlar için
çok özel fiyatlar sundu. Mecidiyeköy
DivanPub, A¤ustos sonuna kadar
KoçAilem üyelerine yüzde 20 indirimli hizmet sunacak.

Bunlar› biliyor musunuz?
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Setur’dan yeni bir alternatif:

Amerika ve Kanada
Setur, müﬂterilerine Amerika ve Kanada turuyla
dolu dolu bir tatil vaat ediyor. Bu turla
Amerika’n›n görkeminin yan› s›ra Kanada’y› da
keﬂfetme imkân› bulacaks›n›z

iletiﬂim

T
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urizm ﬂirketleri, müﬂterilerini cezbedecek yeni destinasyon aray›ﬂ›n› sürdürüyorlar. Bu aray›ﬂ sonunda müﬂterinin ilgisini çekecek ülkeler gezi programlar›na dahil ediliyor.
Setur da yeni destinasyon aray›ﬂ› sonunda
yaz program›na Amerika’n›n yan› s›ra Kanada’y› da ekledi.
Bu turu tercih edenler 11 gün boyunca
Türk halk› için bir rüya olmay› sürdüren
Amerika ve Kanada’y› Setur fark›yla görme imkân›na kavuﬂacak. ‹lki 11 Haziran’da baﬂlayacak turun ikinci depar› 25
Temmuz’da yap›lacak. Daha sonra da talebe göre program›n bu devam etmesi planlan›yor.
Setur Sat›ﬂ ve Pazarlama Müdürü Gökhan
Dedeo¤lu, Türkiye’den Kanada’ya daha
önce bu anlamda bir tur düzenlenmedi¤ini ve bu alanda ilk olacaklar›n› söylüyor.
1988 y›l›ndan beri Amerika turu yapan Setur, 11 Eylül sald›r›s›ndan sektördeki tüm
ﬂirketler gibi olumsuz etkilenmiﬂti. Dedeo¤lu, geçen y›ldan bu yana Amerika pazar›n›n yeniden hareketlendi¤ini ve kendile-

rinin de bundan cesaret alarak Kanada’y›
programlar›na katt›klar›n› söylüyor.
Dedeo¤lu, bu turun kültür ve do¤a turizmini sevenler için eﬂsiz bir f›rsat oldu¤unu iﬂaret ederek, “Kanada gerçekten güzel ve daha önce gezilmemiﬂ bir bölge. Bu
turun büyük ilgi görece¤ini düﬂünüyorum” diyor.

Yüzde 8 indirim yap›lacak
11 gece, 12 gün sürecek programda kiﬂi
baﬂ› ücret 1750 euro olarak belirlenmiﬂ.
Ancak bu tura kat›lmak isteyen Bizden
Haberler okurlar›na peﬂin ödemelerde
yüzde 8 indirim kolayl›¤› sa¤lan›yor. Taksitli ödemelerde ise kredi kartlar›na 6 taksit uygulan›rken, Koçbank kredi kart›na
+2 taksit yap›l›yor. Oda+kahvalt› olarak fi-

yatland›ran program boyunca di¤er ö¤ünler için rehber yard›m› ve farkl› alternatifler sunuluyor.
ﬁehir içindeki 4-5 y›ld›zl› otellerde konaklayan müﬂteriler ﬂehre inmek için ekstra
taksi paras› ödemek zorunda kalmayacak.

‹lk durak New York
Amarika ve Kanada turunun ilk dura¤›
New York olacak. New York’ta üç gece

Stajyer olarak baﬂlad›,
Sat›ﬂ ve Pazarlama Müdürü oldu
k 1973 ‹stanbul do¤umlu olan Gökhan Dedeo¤lu, ilkokul, ortaokul ve liseyi ﬁiﬂli Te-

rakki’de okudu.
k ‹Ü ‹ﬂletme Fakültesi, Turizm ‹ﬂletmesi bölümünden 1992 y›l›nda mezun oldu. Ünive-

rsitede okurken Setur’un çeﬂitli departmanlar›nda stajyer olarak çal›ﬂt›.
k Mezun olduktan sonra Almanya’ya gitti ve bir turizm program›na kat›larak bir y›l e¤i-

tim ald›.
k Almanya dönüﬂünde Setur’da D›ﬂ Turlar Departman›’nda operasyon eleman› olarak iﬂe baﬂlad›.
k 1995 y›l›nda Özel Gruplardan Sorumlu yönetici oldu. 1999’da Sat›ﬂ Müdürlü¤ü,

2001 y›l›ndan itibaren de Sat›ﬂ ve Pazarlama Müdürlü¤ü görevine getirildi.

Pasaportsuz s›n›r geçeceksiniz

‹ki vize almak gerekiyor

Gezinin son dura¤› ise Toronto olacak. Burada görülecek en güzel yer ise Niagara ﬁelaleleri. Çünkü bu ﬂelalelerin yar›s› Kanada,
yar›s› Amerika Birleﬂik Devletleri’nde bulunuyor. Burada bir çizginin bulundu¤unu
söyleyen Dedeo¤lu, “‹lk defa dünyada orada s›n›r› geçti¤iniz zaman kimse size pasaport sormuyor. Do¤a harikas› bir yer, görsel bir ﬂölen sundu¤u için herkesin ilgisini
çekiyor” diyor. Burada 3-4 saat geçirildikten ve Toronto’da 3-4 saat ﬂehir turu at›ld›ktan sonra ‹stanbul’a dönülüyor.

Bu tura kat›lmak isteyenler için iki vize
alma zorunlulu¤u bulunuyor. Bu vizelerin biri Amerika, di¤eri Kanada için al›n›yor. ABD Konsoloslu¤u arac› kabul
etmedi¤i için, Amerika vizesi için baﬂvurular›n ﬂahsen yap›lmas› gerekiyor.
Telefon aç›p randevu al›n›p gidildi¤i
için uzun uzun kuyruklarda bekleme
zorunlu¤u da bulunmuyor. Kanada vizesini ise Setur alabiliyor. Konsoloslu¤u Ankara’da bulunan Kanada için vize
bir hafta içinde ç›k›yor.

iletiﬂim

konaklayacak olan müﬂteriler program
dahilinde ﬂehrin önemli yerlerini ve müzelerini gezebilecekler. Özgürlük An›t›,
Manhattan bölgesi ve daha önce ‹kiz Kuleler’in bulundu¤u alan mutlaka görülecek yerler aras›nda.
Dedeo¤lu, bu gezide de Türk müﬂterilerin
al›ﬂveriﬂ iste¤ini göz önüne alarak, her
türlü al›ﬂveriﬂ imkân›n› sa¤layacaklar›n›
söylüyor. Ayr›ca bu tura kat›l›p da Washington’u görmek isteyen müﬂterilerini
günübirlik Washington’a götüreceklerini
söylüyor. Karayoluyla 3.5-4 saat süren bu
yolculukta insanlar›n ilgisini çeken Beyaz
Saray, Parlamento ve Pentagon binalar›
geziliyor.
Gezinin dördüncü günü ise Montreal üzerinden Quebek City’e geçiliyor. Quebek
City, resmi olarak ‹ngilizce ve Frans›zca
konuﬂan Kanada’n›n Frans›zca konuﬂan
do¤u k›sm› oluyor.
Burada bir gün kal›nd›ktan sonra Montreal’e geçiliyor. Burada daha önceden
yap›lan olimpiyatlarla ilgili önemli yerler ile çok eski zamanlara uzanmasa da
tarihi yerleri ve binalar› geziliyor.
Gökhan Dedeo¤lu, burada gezilecek
en güzel yerlerden birinin Montreal
bölgesindeki Laurentian Da¤lar› oldu¤unu söylüyor. Eski bir ulusal park
olan da¤larda bütün tabiat ﬂartlar›n›n
korundu¤unu belirten Dedeo¤lu, bu
nedenle harika bir tabiat güzelli¤i bulundu¤unu vurguluyor. Montreal’den
Toronto’ya giderken de eski bir K›z›lderili köyüne u¤ran›yor. Dedeo¤lu, gelenekleri ve bütün eski ﬂartlar› korunan bu köyün turistlerin ilgisini çekti¤ini söylüyor.

% 8 ‹ND‹R‹M
KUPONU
SETUR’UN AMER‹KA-KANADA
TURUNA KATILMAK ‹STEYEN B‹ZDEN
HABERLER OKURLARI BU KUPONLA
BAﬁVURDUKLARINDA PEﬁ‹N
ÖDEMELERDE % 8 ‹ND‹R‹M
KAZANACAKLAR.

38

Önemli olan iletiﬂim iklimi
Y›llard›r bizi hayran b›rakan teknolojilerle mekanize hale getirmeye
çal›ﬂsak da, herhangi bir kurumun iletiﬂim süreçlerinde en hayati nokta
yine insanlar›n birbirleriyle etkileﬂimidir
ir ﬂirkette iletiﬂim iklimi, iletiﬂimin tarz›ndan iﬂ yap›ﬂ biçimlerine dek her konuyu do¤rudan
etkiliyor. ‹letiﬂim tarz›n› belirleyenler de kurumsal liderler oldu¤u için,
bu kiﬂilerin genel “iletiﬂim iklimine” nas›l
katk›da bulunduklar›n› anlamalar› hayati
önem taﬂ›yor.
1938 y›l›nda New Jersey Bell Telephone
Company’nin Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Chester Barnard, “Functions of the Executive” (Yöneticinin ‹ﬂlevleri) adl› kitab›nda, ﬂu ünlü saptamay› yapm›ﬂt›r: “Bir
yöneticinin ilk görevi, bir iletiﬂim sistemi
kurmak ve bunu yürütmektir.” Bu sözler,
ça¤daﬂ iletiﬂim uzmanlar› ve kurumsal liderler için bir nevi bilgelik ihtiva etmeleri nedeniyle, mutlaka her stratejik iletiﬂim
plan›n›n baﬂ›nda göze çarpacak ﬂekilde
ortaya konmal›d›r.

mesiyle, özellikle “kurumsal iletiﬂim” ad›n›
verdi¤imiz iletiﬂim türü, iletiﬂimi içeri¤inden uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r.
2002 y›l›na gelindi¤inde iletiﬂim harikas›
‹nternet, veya kurumsal iletiﬂim aç›s›ndan
daha spesifik olmak gerekirse, ‹ntranet
kendini gösterdi. Ne var ki, her yeni teknoloji gelip gittikçe, cevab›n makinelerde
olmad›¤› giderek daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
‹letiﬂimin insan boyutu onar›lmad›kça, kurumsal iletiﬂim verimlili¤in doruk noktalar›nda, uzmanlarca çok u¤raﬂ›lm›ﬂ olmas›na
ra¤men, asla çal›ﬂmayacakt›r.
‹letiﬂimde kullan›lan makineler yaln›zca birer araçt›r ve bunlar gerektikçe iletiﬂim sürecine yard›mc› olmaktad›r.

iletiﬂim
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Nas›l tan›mlars›n›z?
En basit ﬂekliyle iletiﬂim iklimi, kurum içindeki kiﬂilerin birbirlerini nas›l etkilediklerini gözlemledi¤inizde neler hissetti¤iniz,
duydu¤unuz ya da anlad›¤›n›zd›r. Mesajlarla, bilgi veya medyayla ilgisi yoktur.
Onun yerine, yöneticilerin yanlar›nda çal›ﬂanlarla nas›l konuﬂtu¤u ve ekip çal›ﬂmas›
yapanlar›n iﬂ konular›n› nas›l tart›ﬂt›klar› gibi iletiﬂim davran›ﬂlar› üzerinde odaklaﬂ›r.
Purdue Üniversitesi’nde yap›lan ve 60’l›
y›llara uzanan araﬂt›rmalar, 1990’de yay›nlanan Dahnke ve Clatterbuck’un “Human
Communication: Theory and Research”
(‹nsan ‹letiﬂimi: Teori ve Araﬂt›rma) adl› kitab›nda ﬂu ﬂekilde anlat›l›yor: “‹yi bir süpervizör iletiﬂime aç›k, dinlemesini bilen,
anlatmak yerine soru soran, talep etmek
yerine ikna eden ve astlar›na bilgi aktar›m›
konusunda aç›k olan kiﬂdir.”
70’li y›llarda ise ortaya iletiﬂim aç›kl›¤› kavram› ç›kt›. Dahnke ve Clatterbuck, bu yeni
kavram› ﬂöyle anlat›yor: “Ast-üst iletiﬂiminde aç›kl›¤›n birbirine çok yak›n olan iki
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boyutu vard›r: mesaj vermede aç›kl›k ve
mesaj› almada aç›kl›k.” ‹lerleyen y›llarda,
iletiﬂim iklimi kavram›, daha çok liderlerin
iletiﬂim davran›ﬂlar›na ba¤lanmaya baﬂlad›.
Bir kurumda aç›k bir iletiﬂim ikliminin, kapal› iletiﬂim davran›ﬂlar› sergileyen liderlerle oluﬂturulamayaca¤› anlaﬂ›ld›.

Farkl› iklimler, farkl› tarzlar
‹letiﬂim iklimi hakk›nda en çok ses getiren
eser, Jack Gibb imzas›n› taﬂ›yordu. Gibb,
ABD Donanmas›’nda yapt›¤› araﬂt›rmalar›
temel alan yeni bir teori ileriye sürdü: “‹letiﬂimi anlaman›n yollar›ndan birisi de bunu
bir ‘insan süreci’ de¤il ‘dil süreci’ olarak alg›lamakt›r. E¤er bir kiﬂi iletiﬂimde esasl› bir
de¤iﬂiklik yapacaksa, önce kendi beﬂeri
iliﬂkilerinde baz› de¤iﬂikliklerden baﬂlamal›d›r. Bunun bir yolu, organizasyonlarda
savunmay› azaltmakt›r.”

Her ﬂeyin baﬂ› insan
E¤er organizasyonel iletiﬂim insani bir fenomense, ﬂirketler neden zamanlar›n› ve
iletiﬂim için ay›rm›ﬂ olduklar› kaynaklar›n›
sadece bilgi üretimi ve yay›nlanmas› için
harc›yorlar?
20. yüzy›l›n baﬂ›nda radyonun popülerleﬂ-

Mücadele zaman›
Öne ç›karak tavsiyelerde bulunma görevini üstlenip üst düzey yöneticilere iletiﬂimin
iﬂlevini ve özellikle de aç›k ve destekleyici
iletiﬂim iklimleri geliﬂtirmeye duyulan ihtiyac› anlatmak kimin görevidir? ‹nsan iletiﬂim sistemleri ve süreçlerinden sorumlu kiﬂilerin bu görevi yapmak için en uygun seçim oldu¤u aç›kt›r. Baz›lar› bunu ‹nsan
Kaynaklar› Departman›’n›n, ﬂirketin kurumsal, dahili ve personel iletiﬂimi sorumlular›n›n sorumlulu¤u oldu¤unu savunur.
Bu arada bir ﬂirkette yöneticilerin insan iletiﬂim sistemleri ve süreçlerini yönetmelerine yard›mc› olmaktan kim sorumludur?
Ben inan›yorum ki, bugün ﬂirketlerin
karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› en büyük mücadele
unsuru, bu soruya cevap verilmesi ve
tüm teﬂkilatta insan iletiﬂim süreçlerinin
kalitesini yükseltmek için gereken kaynaklara yat›r›m yap›lmas›d›r. ‹letiﬂim insani bir süreçtir. Y›llard›r bizi hayran b›rakan teknolojilerle mekanize hale getirmeye çal›ﬂsak da, herhangi bir kurumun
iletiﬂim süreçlerinde en hayati nokta yine
insanlar›n birbirleriyle etkileﬂimidir.
Ed Robertson
Bu yaz› yazar›n›n izni al›narak yay›nlanm›ﬂt›r.

koçcrm

CRM’de baﬂar›ya yedi köstek
ABD’de yap›lan bir araﬂt›rmaya göre ﬂirketler taraf›ndan baﬂlat›lan
CRM uygulamalar›n›n yaklaﬂ›k yüzde 70’i baﬂta öngörülen faydalar›
sa¤lamakta yetersiz kalabiliyor
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k ABD’nin önde gelen insan kaynaklar› internet ﬂirketlerinden Monster.com,
1998 y›l›nda 300 kiﬂilik sat›ﬂ ekibine
potansiyel müﬂterilerin detayl› bilgilerini düzenli olarak ulaﬂt›rabilmek için
bir CRM uygulamas› baﬂlatt›. Nitekim
iﬂ gereksinimlerinin hatal› belirlenmesi
ve yanl›ﬂ sistem seçimi neticesinde
Monster.com, aylarca uygulamadaki
aksakl›klar› gidermek için çal›ﬂmak zorunda kald› ve ekstradan milyonlarca
dolar harcad›.
k Büyük bir telekomünikasyon firmas›
1999 y›l›nda 1000 kiﬂilik sat›ﬂ ekibinin
kullanaca¤› yaklaﬂ›k 10 milyon dolar de¤erinde bir CRM uygulamas›na baﬂlad›.
Nitekim ortada net bir CRM stratejisi olmamas› ve sat›ﬂ gücünün teknolojiyi kullanmada isteksiz kalmas› dolay›s›yla bir
y›l sonra sadece 100 kadar sat›ﬂ temsilcisinin yeni CRM uygulamas›n› kulland›¤›
ortaya ç›kt›.
k Çin’de 100 milyon dolar sermaye ile
kurulan bir üretim ﬂirketi, üzerinde 6 ay
çal›ﬂt›¤› bir CRM projesinden organizas-

yondaki sorumluluklar›n net bir ﬂekilde
belirlenmemesi ve veri sistemleri aras›nda entegrasyonun sa¤lanamamas› dolay›s›yla sonuç alamad›.
Esasen dünyadaki baﬂar›s›z CRM giriﬂimleri detayl› olarak incelendi¤inde yedi
unsurun temel sebepler olarak ortaya
ç›kt›¤› görülüyor. CRM uygulamalar›n›
yeni hayata geçiren ﬂirketlerin bu unsurlar› dikkate almalar› baﬂar› ﬂanslar›n›
önemli ölçüde art›racakt›r:
1- Gerçekçi olmayan beklentiler:
CRM, de¤erli müﬂterilerin kazan›m› ve
büyütülerek elde tutulmalar›n› otomatik

hale getiren bir sistem de¤ildir. Gerçek
CRM, müﬂteri odakl› bir yönetim anlay›ﬂ›
ve stratejisine dayan›r; biliﬂim sistemleri
sadece bu anlay›ﬂ›n hayata geçirilmesine
yard›mc› olurlar.
2- Yönetimin yetersiz deste¤i: CRM uygulamalar›n›n beklenen katk›y› sa¤layabilmeleri için ço¤u zaman tüm organizasyon ve süreç altyap›lar›nda da de¤iﬂim gerekmektedir. Bunun için üst yönetimin CRM yat›r›mlar›na tam ve kesintisiz
deste¤i ﬂartt›r.
3- Müﬂteri verisinde eksiklik: Müﬂteri
odakl› uygulamalar›n do¤ru oluﬂturulup
uygulanabilmeleri için temiz ve mümkün

oldu¤unca eksiksiz müﬂteri verisine ihtiyaç duyuluyor. Halbuki ço¤u ﬂirkette
müﬂteri verisi yetersiz tutulmakta ve kanallar aras›nda paylaﬂ›lm›yor.
4- Müﬂteri odakl› vizyonun bulunmamas›: CRM’in temelinde ürün ve servis
odakl›l›ktan müﬂteri odakl›l›¤a geçiﬂ yat›yor. CRM’in baﬂar›l› olabilmesi için müﬂteri odakl›l›¤›n tüm organizasyonca paylaﬂ›lmas› gerekiyor.
5- Bir seferinde her ﬂeyi gerçekleﬂtirme e¤ilimi: ﬁirketler bir yol haritas› çerçevesinde pilot çal›ﬂmalar yaparak
CRM’i hayata geçirmek yerine, ço¤u zaman k›sa sürede birçok hedefi gerçekleﬂtirmeyi tercih edebiliyorlar. Bu da bir
seferinde yüksek mebla¤l› yat›r›mlar
yap›lmas›na ve bu yat›r›mlar›n negatif
getirilerle sonuçlanmalar›na neden olabilmektedir.
6- CRM’in müﬂteriler için de¤il organizasyon için yap›lmas› e¤ilimi:
CRM sonuçta müﬂterilerin ihtiyaçlar›na
cevap vermeli, müﬂterilerin hayatlar›n›
kolaylaﬂt›rmal›d›r. Bununla birlikte CRM
süreçleri oluﬂturulurken ço¤u zaman organizasyonun ihtiyaçlar› öne ç›kabiliyor
ve organizasyonun problemlerinin çözümüne çal›ﬂ›labiliyor. Bu durumda
müﬂteriyi temel almayan CRM giriﬂimleri baﬂar›s›zl›¤a u¤rayabiliyor.
7- Uygulay›c›lar›n yeterince e¤itilmemesi veya motive edilememesi:
CRM yetkinlikleri ne derece geliﬂtirilirse
geliﬂtirilsin, bu yetkinlikleri uygulayacak sat›ﬂ gücü, müﬂteri hizmetleri sorumlusu ve di¤er tüm uygulay›c›lar yeterince e¤itim almaz veya motive edilemezler ise CRM giriﬂimlerinden istenilen
sonuçlar› almak zor oluyor.
Yazan: Gürol Kurt,
Senior Consultant, Peppers & Rogers
Gorup

iletiﬂim

003 y›l›nda büyüklü¤ü 46 milyar
dolar› aﬂan CRM pazar› günümüzde de büyümesini h›z kesmeden sürdürüyor. Peki küçüklü büyüklü ﬂirketler neden halen CRM yat›r›mlar›n› sürdürüyorlar? Bu sorunun cevab› küreselleﬂen ve rekabetin her geçen
gün artt›¤› günümüz ekonomisinde müﬂteri odakl›l›¤›n bir zorunluluk haline gelmesinde ve teknolojinin sundu¤u olanaklar sayesinde CRM’in daha kolay hayata
geçirilebilmesinde yat›yor.
Asl›nda CRM’i yeni uygulamaya baﬂlayan
ﬂirketler, geçmiﬂte di¤er ﬂirketlerin hatal›
CRM uygulamalar›ndan ö¤renilenler dolay›s›yla avantajl› durumdalar. Geçmiﬂ, hatal› CRM uygulamas› örnekleri ve bu örneklerin bize verdi¤i derslerle dolu:

Kaynak: www.cio.com/archive/050101/truth.html

Önerileriniz için: Neslihan Aksu / neslihana@paro.com.tr
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Damdaki
izahç›
Karnesi a¤r›yan
ö¤renciler!
Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

lkemizdeki futbol sezonuyla
e¤itim sezonu birbirine yak›n
tarihlerde sona erer hep. Önce
futbol sezonu kapan›r, ard›ndan okul sezonu. Futbolcunun eline verilen ligin “puan durumu tablosu”dur,
ö¤rencinin puan durumu tablosu ise karnesidir! ‹ﬂte o yüzden baz› ö¤rencilerde “küme düﬂme” korkusu
yaﬂan›r hep. “Karne korkusu” denen bir korkuya sahip olur baz›
ö¤renciler. Karne alma an›, bir
gerilim filmi sahnesini aratmaz
gibidir kimisi için. Y›llar önce gitti¤im bir ilkö¤retim okulunda
söyleﬂi yap›yordum. Okulun kapanmas›na ve karnelerin verilmesine sadece bir gün vard›. Ö¤rencilerin ço¤unun karn› a¤r›yordu. Onlara bakarak; “Arkadaﬂlar
gördü¤üm kadar sizin karn›n›z
de¤il, karneniz a¤r›yor” demiﬂ,
onlar› biraz olsun rahatlatm›ﬂt›m.
Orçun’u, okullar›n kapanmas›
yaklaﬂt›kça tatl› bir yaz ve tatil
heyecan› sarm›ﬂt›. Okulun bahçesinde en yak›n arkadaﬂlar›yla
bir araya gelen Orçun onlara tek
tek sar›larak hepsiyle öpüﬂtü. Bu
duruma oldukça ﬂaﬂ›ran ve bir anlam
veremeyen çocuklardan Süzmecan dayanamay›p sordu: "Ne o Orçun yaaa, bize ﬂimdi neden böyle sar›l›p vedalaﬂ›r
gibi öptün durup dururken..." Orçun,
tek tek arkadaﬂlar›n›n s›rt›na dokunup
duygusal bir tonla cevap verdi: "Çocuklar, biliyorsunuz yak›nda karneler veriliyor, bakars›n›z zay›flar nedeniyle hepimiz aniden bir yerlere da¤›labiliriz.
Özellikle ben karne öncesinde sizlerle
son bir kez kucaklaﬂmak istedim iﬂte,
yani araya zay›flar girmeden, tamam m›››, hepsi bu iﬂte yaaaa!.."
Okulda y›l sonunun giderek yaklaﬂmas›

son sayfa

Ü
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karne ve zay›f korkusu yaratmaya baﬂlam›ﬂt›. Ne de olsa her karne döneminde
zay›f› bol bir çocuktu bizim Vadecan...
Babas›n›n karﬂ›s›na her zamanki bilgiç
pozuyla geçip ona sordu: "Babaaa, sen
geçende bana; o¤lum bu aralar çok fazla kilo almaya baﬂlad›n, çok tombullaﬂ-

t›n biraz dikkat et, demiﬂtin di mi?" Babas›, "Evet" anlam›nda baﬂ›n› sallay›nca
Vadecan sözlerine devam etti: "Yani diyece¤im ﬂu ki, ben de senin bu uyar›na
uyup zay›flamaya derslerden baﬂlad›m!.."
Dedesi, karne ald›¤› halde kendisine bir
türlü göstermeyen torununa tak›ld›:
"Berkay evlad›m, karnen pek iyi de¤il
ki, bize hâlâ göstermedin!.." Berkay,
kendinden emin bir pozla cevap verdi:
"Dedecim inan seneye karnem çok daha
güzel olacak!.. Çünkü seneye karnelere
reklam al›nacakm›ﬂ!.. Ben de tam notlar›n yaz›l› oldu¤u bölüme çok büyük bir

reklam al›cam, o zaman hiçbir sorunum
kalmayacak!.."
Okullara gidiyoruz, karneler al›yoruz,
mezun oluyoruz... Sonras›nda ise genellikle çuvallay›p duruyoruz. Ülkemizde
ciddi bir “e¤itim sorunu” var. Ald›¤›m›z
e¤itim hayat›n içinde pek bir iﬂe yaram›yor. Liseyi yeni bitirmiﬂ ö¤rencisi,
yaz tatilinde karﬂ›laﬂt›¤› ö¤retmenine sormuﬂ: "Hocam, kültürlü olmak için ne yapmak gerekir?.."
Ö¤retmen, ö¤rencisinin omzuna
elini koyup cevap vermiﬂ: "Üç tane üniversite bitirmek gerekir Erkutçum..." Aradan y›llar geçmiﬂ...
Üç üniversite birden bitiren Erkut,
bir gün yolda gene o ö¤retmeniyle karﬂ›laﬂm›ﬂ, ona heyecanla sormuﬂ: "Hocam üç üniversiteyi de
bitirdim, ﬂimdi kültürlü oldum iﬂte. Sayenizde oldu tüm bunlar,
sa¤ olun, var olun..." Ö¤retmen
baﬂ›n› olumsuzca iki yana sallay›p, cevap vermiﬂ: "Ben sana hepsini sen bitireceksin dedim mi Erkutçum... O üniversitelerden birini deden, birini baban, birini de
sen bitirecektin..."
Haziran ay›n›n üçüncü pazar›n›n
“Babalar Günü” olmas› bence sadece tesadüf de¤ildir, bu iﬂin arkas›nda mutlaka karnesi zay›f bir ö¤renci vard›r. Zira
bu tarihten k›sa bir süre önce zay›f› bol
karne alan bir ö¤renci, “Babalar Günü”nde babas›na ald›¤› hediye sayesinde durumu biraz olsun kurtarabilir belki. Çocuklar›n karne korkusuyla evden
kaçmayacaklar› bir ülkeye olan özlemle,
karne k›zg›n› babalar›m›za ﬂunu an›msatarak sözümüzü bitirelim: "Çocu¤unuzun karnesi zay›f diye ona ba¤›r›p ça¤›rmadan önce hayat karﬂ›s›ndaki karnenizi ve yaﬂad›¤›n›z kendi karne a¤r›lar›n›z›
bir düﬂünün!.."
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Beldeyama’dan
Jandarmaya
Yamaha
motosiklet

Ford Diyarbak›r’a 3S,
Batman’a 2S servisi açt›
Ford Otosan’›n ülke çap›ndaki 66. 3S (sat›ﬂ,
servis, yedek parça) bayisi olan Diyarbak›r
Oto ve Batman’da hafif, orta ve a¤›r ticari
araçlara servis ve yedek parça hizmeti verecek olan 2S servisi O¤uzcan Oto’nun aç›l›ﬂlar› 12 May›s tarihinde Diyarbak›r ve Batman illerinde yap›ld›.
Baﬂta Batman Valisi Haluk ‹mga, yerel yöneticiler, bas›n ve halk›n coﬂkulu kat›l›m›yla renkli geçen Batman O¤uzcan Oto’nun
aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Ford Otosan
Genel Müdürü Turgay Durak, O¤uzcan
Oto’nun yeni tesisinde en son teknoloji ile
donat›lm›ﬂ 4000 metrekarelik kapal› alanda
konusunda uzman ve dinamik personeliyle
müﬂterilerine hizmet vermek için sab›rs›zland›¤›n› söyledi. Batman Valisi Haluk ‹mga
da konuﬂmas›nda Batman’a yap›lan bu
önemli yat›r›m için Ford Otosan ve O¤uzcan Oto’ya teﬂekkür etti. O¤uzcan Oto ad›na konuﬂma yapan ﬁirin O¤uz da 1986’dan

beri gece gündüz demeden canla baﬂla
Ford marka araçlara hizmet verdiklerini ve
yeni tesisleriyle bu hizmeti daha da ileriye
taﬂ›yacaklar›n› belirtti.
Diyarbak›r Oto’nun aç›l›ﬂ› da Batman aç›l›ﬂ›
gibi renkli ve heyecanl› geçti. Turgay Durak, Türkiye’de son üç y›l arka arkaya pazar
lideri olan Ford Otosan’›n 2004’te toplam
206.600 araçla rekor üretim, toplam 140.500
araçla rekor ihracat yaparak 3 milyar euro
ciro; 1.4 milyar euro ihracat geliri ve yüzde
15.5’lik rekor pazar pay›na ulaﬂt›¤›n› söyledi. Durak, Diyarbak›r Otomotiv’in sat›ﬂ, servis ve yedek parça hizmetleriyle bu yolda
gayretle çaba sarf edece¤ine inanc›n›n tam
oldu¤unu belirtti. Diyarbak›r Oto ad›na konuﬂma yapan Mahmut Odabaﬂ› da Ford ailesine kat›lmaktan dolay› yaﬂad›klar› heyecan ve memnuniyeti dile getirerek Diyarbak›r ilinde Ford Otosan bayra¤›n› daha da
ileriye götürmek için çal›ﬂacaklar›n› belirtti.

2004’ün Aral›k ay› içerisinde
yap›lan ihaleyi kazanan Beldeyama Jandarma’ya 22 adet
TDM 900 model motosiklet
satt›. Yamaha TDM 900’ler önce Jandarma mavisine boyand›, daha sonra gerekli siren,
yanar-döner lamba, çakar ›ﬂ›k

gibi teçhizatla donat›lan motosikletler 15 Nisan 2005 tarihinde Anakara’da bulunan Jandarma Genel Komutanl›¤›’na
teslim edildi.
Bu sene Beldeyama taraf›ndan
ithal edilen TDM 900’ler
ABS’li frenlere sahip. Yamaha’n›n TDM serisi motosiklet
tarihinde efsane haline gelmiﬂ
bir model. ‹lk olarak 2002 senesinde üretilen TDM 900 Avrupa’da pazara yön veren motosiklet bas›n› taraf›ndan “enjeksiyon sistemi hatas›z çal›ﬂan
tek motosiklet” seçilmiﬂti.

OTOMOT‹V
Üçüncü Beldeyama Yetkili Sat›c›lar
Toplant›s› yap›ld›

Üçüncü Beldeyama yetkili
sat›c›lar toplant›s› 21-23 Nisan tarihleri aras›nda Antalya
Lares Park Otel’de yap›ld›.
Setur taraf›ndan organize
edilen toplant›ya toplam

186 yetkili sat›c› kat›ld›. Birçok yetkili sat›c›n›n eﬂiyle
geldi¤i toplant›n›n serbest
geçen ilk günü boyunca misafirler otelin sosyal imkânlar›ndan yararlanarak seya-

hatin yorgunlu¤unu att›lar.
Ayn› gün ‹stanbul’da yap›lan Beldeyama Yönetim Kurulu Toplant›s›’ndan ç›kan
Beldeyama A.ﬁ. ve Yamaha
Motor Europe üst yönetimi

de toplant›ya kat›ld›. 22 Nisanda Beldeyama Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Selçuk
Gezdur’un konuﬂmas›yla
aç›lan toplant›, s›ras›yla Yamaha Motor Europe Baﬂkan
Yard›mc›s› Mr. T. Ohsugi
ve Beldeyama Genel Müdürü Hayri Erce’nin konuﬂmalar›yla devam etti.
Konuﬂmalarda
Beldeyama’n›n son y›llarda gösterdi¤i büyümeye, toplam pazardaki lider konumunu sürdürmesine ve Avrupa’da en çok
Yamaha sat›lan beﬂinci ülke
konumuna geliﬂine de¤inildi.
Özellikle Ohsugi’nin, Beldeyama’n›n önümüzdeki senelerde Avrupa’da en çok Yamaha sat›lan ilk üç ülke aras›na girmesinin beklendi¤ini
söylemesi Beldeyama ailesini
gururland›rd›.

Döktaﬂspor’dan
bir Türkiye
ﬁampiyonu

Otokarl›lar yaza dinamik baﬂlad›
Yaz aylar›n›n gelmesiyle birlikte Otokar, kurum içi etkinliklerine h›z verdi. Arifiye’de yap›lan farkl› faaliyetlerde Otokar çal›ﬂanlar› bir
araya geldi. Otokar Geleneksel Tavla Turnuvas›’na ilgi her zamanki gibi büyük oldu. Bu
y›l ilk olarak düzenlenen Otokar Koﬂusu’nda
heyecan doruktayd›. 12 May›s’ta 2700 metre
uzunlu¤undaki fabrika parkurunda yap›lan
koﬂuya 18 çal›ﬂan kat›ld›. Otokarl›lar›n ‹nsan

Kaynaklar›’ndan beklentilerini ö¤renmek
amac›yla baﬂlatt›¤› "Otokar Sabah Kahvalt›lar›" da çal›ﬂanlar taraf›ndan büyük ilgi gördü.
Kahvalt› s›ras›nda çal›ﬂanlar, ‹nsan Kaynaklar› Bölümü’nün çal›ﬂmalar› ile ilgili öneri ve
beklentilerini dile getirdiler. 2005’in bahar
sürprizi ise, ö¤le tatilinde Otokarl›lar›n daha
rahat dinlenebilmesi için aç›lan "Havuzlu
Bahçe"ydi.

Zonguldak’ta yap›lan Liseleraras› Türkiye Taekwando ﬁampiyonas›’na kat›lan
Döktaﬂspor Kulübü sporcusu Fatma Çavuﬂo¤lu,
55 kiloda Türkiye ﬁampiyonu oldu. 890 sporcunun
kat›ld›¤› müsabakalarda
baﬂar›l› müsabakalar ç›karan Fatma Çavuﬂo¤lu’nun
Orhangazi Döktaﬂspor Kulübü Taekwan-do hocas›
Bahad›r ﬁaban, ö¤rencisinin müsabakada çok iyi
mücadele etti¤ini ve kendisiyle gurur duydu¤unu
söyledi.

sektörel

Lojistik dünyas›nda
Ford Otosan…
Avrupa Komisyonu Enerji ve Transport Dairesi yetkililerinin de yer ald›¤› ve
Türk otomotiv sanayii ve pazar›ndaki dikkat çeken geliﬂmelerin Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› Sanayi Dairesi Baﬂkan› Dinçer Kara taraf›ndan aktar›ld›¤›
toplant›da, otomotiv ﬂirketlerinden Ford Otosan’›n gerçekleﬂtirdi¤i sunumlar
be¤eni toplad›. Prag’da düzenlenen Dünya Auto Lojistic ve SCM Konferans›’na konu ile ilgili tecrübelerini paylaﬂmak üzere Türk firmas› olarak Ford
Otosan davet edildi. Ford Otosan Genel Müdür Yard›mc›s› Cengiz Kabatepe ve Ford Otosan’›n Lojistik Operasyonlardan Sorumlu Müdürü Recai Iﬂ›ktaﬂ’›n kat›ld›klar› toplant›da, sunulan projelerle lojistik çal›ﬂmalarda ortaya ç›kan önemli sorunlara çözüm alternatifleri getirildi.

Motosiklet Fuar›’nda Beldeyama’ya büyük ilgi
2005 Motosiklet Fuar› ‹stanbul’daki Lütfi K›rdar-Rumeli Fuar Merkezi’nde yap›ld›.
Fuarda Beldeyama, zengin ürün çeﬂidiyle dikkatleri üzerine çekti. Aç›l›ﬂ günü yap›lan yeni model
Yamaha motosikletlerin tan›t›m›nda ünlü manken
ﬁenay Akay da yer ald›.
Ayr›ca, Beldeyama stand›nda, Yamaha R1 ile 2004
Avrupa Superstock ﬁampiyonas› üçüncüsü olan
ünlü yar›ﬂç›m›z Kenan Sofuo¤lu ziyaretçilere imzal› posterini da¤›tt›. Beldeyama stand›nda Yamaha markal› motosikletler, mopedler, ATV’ler, jeneratörler ve deniz ürünleri, Mobylette markal› mopedler, Beldeyama markal› bisikletler ile Disney
marka çocuk bisikletleri sergilendi.

Döktaﬂ’›n resim ve kompozisyon yar›ﬂmalar› sonuçland›
Döktaﬂ taraf›ndan bu y›l 11’incisi düzenlenen, “Siz ve Çevre” konulu resim
yar›ﬂmas›na, Orhangazi ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
ilkö¤retim okullar›ndan 36
eser kat›ld›. Seçici kurul taraf›ndan de¤erlendirilen resimlerden dereceye giren
ö¤rencilere, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram›’nda Orhangazi Stadyumu’nda düzenlenen törenle
ödülleri verildi. 4-5’inci s›n›flar kategorisinde Orhangazi Koç ‹lkö¤retim Okulu’ndan Furkan Burak, 6-7-

8’inci s›n›flar kategorisinde ise Orhangazi Kurtuluﬂ ‹lkö¤retim Okulu’ndan
Melek Yanar birinci oldular.

Döktaﬂ’›n Orhangazi ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› lise ve dengi okullar
aras›nda düzenledi¤i, “Avrupa Birli¤i sizin hayat›n›za ne getirecek?”
konulu kompozisyon yar›ﬂmas› da sonuçland›. Ö¤retmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi’nden Meltem Tuna birinci, Oya Yakar ikinci olurken, Çok Programl› Lise’den
Havva Kara üçüncü oldu.
Dereceye girenlerin ödülleri,
ilçe stadyumunda düzenlenen
19 May›s Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayram› töreni s›ras›nda verildi.

ENERJ‹

Pazarlama semineri

Aygaz Yap› Fuar›’nda
Aygaz, 4-8 May›s tarihlerinde Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2005 Uluslararas› Yap› ‹stanbul
Fuar›’na kat›ld›. 72 metrekarelik standla fuarda yer alan Aygaz, dökmegaz
ekipmanlar› ile yeni barbekü, d›ﬂ mekân, palmiye ›s›t›c›lar ve masaüstü
palmiye cihazlar›n› tan›tt›.

Aygaz Petroleum Fuar›’nda
tüketicilerle buluﬂtu
Aygaz, ayr›ca bu y›l yedincisi düzen-

lenen Petroleum Fuar›’na kat›larak
otogaz segmentinde k›ﬂa özel geliﬂtirilen Euro LPG’yi tan›tt›. 21-24 Nisan
tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “2005 Petroleum Fuar›”na Aygaz, “Koç Enerji
Grubu” çat›s› alt›nda Opet, Mogaz,
Sunpet, Koç Statoil ve BOS ﬂirketleri
ile birlikte toplam 1356 metrekarelik
standla kat›ld›. Aygaz stand›nda, çift
yak›t sistemli yeni nesil Fiat Albea da
sergilendi.

Aygaz ve Opet sponsorlu¤unda Koç Üniversitesi Marketing Club taraf›ndan düzenlenen “Farkl›laﬂmaya Giden Yol” semineri,
ünlü Pazarlama Gurusu Jack Trout'un kat›l›m› ile Koç Üniversitesi Rumeli Feneri
Kampüsü'nde yap›ld›. 6 May›s’ta yap›lan seminer, üniversite ö¤rencileri, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Aycan “Minifest”te
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan
düzenlenen çocuk ﬂenli¤i, "Minifest"
6-8 May›s tarihleri aras›nda Maslak
Parkorman'da yap›ld›.
10 bin kiﬂinin ziyaret etti¤i, her yaﬂ grubundan çocu¤a çeﬂitli sanat dallar›yla
zenginleﬂtirilmiﬂ hareketli ve renkli bir
ortam›n sunuldu¤u "Minifest"e Aygaz,
"Dikkatli Çocuk Tiyatrosu" ile renk katt›. Aygaz’›n kampanya kahraman› Aycan
da, Aygaz stand›nda çocuklarla monopoli oynad› ve çocuklarla birlikte foto¤raf çektirerek hediyeler da¤›tt›.

BOS-üniversite
iﬂbirli¤i devam ediyor

Aygaz, Antoninler Çeﬂmesi’nin
restorasyonuna sponsor oldu
Sosyal sorumluluk bilinciyle kültür ve
sanat faaliyetlerine destek veren Aygaz, Antalya'ya 110 kilometre uzakl›ktaki Sagalassos Antik Kenti’nin en
çok dikkat çeken yap›s› olan Antoninler Çeﬂmesi’nin restore edilmesi
için sponsor oldu.

Aygaz, bugüne kadar Belçika Katolik
Üniversitesi ile yabanc› kuruluﬂlar taraf›ndan finanse edilen kaz› ve restorasyon çal›ﬂmalar›na destek veren
Türkiye’deki ilk ve tek özel sektör
kuruluﬂu olacak. Restorasyon çal›ﬂmalar›n›n alt› y›l sürmesi planlan›yor.

BOS’un, "Üniversite-Sanayi ‹ﬂbirli¤i Projesi"
do¤rultusunda uygulamaya ald›¤› üniversite
seminerleri, Nisan ay›nda da devam etti.
"Endüstriyel gazlar nedir, ne degildir?" konulu seminerde, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Kimya Metalurji Mühendisli¤i Fakültesi ve
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makina Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerine ve ö¤retim
üyelerine, gazlar›n sanayide kullan›m› ve uygulamalar›, kaynak/kesme gazlar›, BOS’un
faaliyet alan› ve üretti¤i ürünler hakk›nda
bilgi verildi. BOS’un özellikle iﬂ hayat›na at›lmak üzere olan mühendislik ö¤rencilerine
verdi¤i bu seminerler, ögrencilerin sektörel
bazda bilgilenmelerine yard›mc› oluyor.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NﬁAAT

sektörel

Arçelik ve Beko
Hollywood’da

‹zocam "Üniversiteleraras›
Yal›t›m Yar›ﬂmas›"
‹zocam’›n beﬂinci kez düzenledi¤i "Üniversiteleraras› Yal›t›m Yar›ﬂmas›"n› ‹nönü Üniversitesi kazand›. Makine ve inﬂaat mühendisli¤i ile
mimarl›k fakültesi ö¤rencilerine yal›t›m sektörünü tan›tmak ve bu alanda uzmanlaﬂmalar›n›
sa¤lamak amac›yla düzenlenen yar›ﬂman›n bu
y›lki konusu "E¤itim Yap›lar›nda Yal›t›m ve
Yang›n" olarak belirlendi. Finale kalan ‹nönü
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Uluda¤ Üniversitesi ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin k›yas›ya yar›ﬂt›¤› yar›ﬂman›n birincisi
‹nönü Üniversitesi oldu. Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin ikinci, Kocaeli Üniversitesi’nin ise
üçüncü oldu¤u yar›ﬂmada, birinci olan ekibe
ve sorumlu ö¤retim üyesine birer dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan ekiplere ise para ödülü verildi.

‹lki 1995 y›l›nda gösterime giren ve teknoloji odakl› konusuyla dikkat çeken "The Net"
filminin ikincisi, ‹stanbul’da
çekiliyor. Filmin baﬂrol oyuncular›na ise Arçelik ve Beko
ürünleri eﬂlik ediyor.
Bir bilgisayar uzman›n›n yaﬂad›¤› maceralar› anlatan “The
Net” filminin ikincisi “The Net
2.0”da Demet Akba¤ ile
ﬁebnem Dönmez gibi baﬂar›l› Türk oyuncularla birlikte
Türkiye’nin en
tan›nm›ﬂ iki markas›, Arçelik ve
Beko da baﬂrolde yer al›yor.
“The Net 2.0”
oyuncular›, film
boyunca Arçelik
ve Beko markal›
LCD televizyon,
müzik seti multimedya ile
pocket PC’ler, laptop ve telefonlar› kullan›yor.

Beko 30 ilde “Y›l›n
Annesi”ni seçti

DemirDöküm’den Alt›
Sigma’da tam baﬂar›
DemirDöküm Alt› Sigma Dan›ﬂmanl›k ile baﬂlad›¤› "Alt› Sigma Karakuﬂak E¤itimi ve Proje Yönetimi" çal›ﬂmalar›n› sekiz proje ile tamamlad›. DemirDöküm Genel Müdürü B.
Lütfü K›z›ltan, ﬂirket üst yönetimi, yöneticiler ve karakuﬂak adaylar›n›n kat›l›m› ile proje sunumu yap›ld› ve Karakuﬂak Berat Töreni gerçekleﬂtirildi.

Anneler Günü kapsam›nda "Y›l›n Annesi" seçimini geleneksel
hale getiren Beko, bu y›l 30 ilde "Y›l›n Annesi"ni o ilde yaﬂayanlar›n gösterdi¤i adaylar aras›ndan seçti. Antalya’dan Bursa’ya, Tekirda¤’dan Konya’ya kadar Beko bayileri arac›l›¤›yla seçilen "Y›l›n Anneleri"ne Beko, çamaﬂ›r ve bulaﬂ›k makinesi hediye etti...
"Y›l›n Annesi" için baﬂvurular 30 ildeki Beko
bayilerinden edinilen
ve adaylar hakk›nda
doldurulan bir anket
formu arac›l›¤›yla yap›ld›. Beko bayilerinde
toplanan anket formlar›,
ildeki kad›n dernekleri,
vali, belediye baﬂkan›,
emniyet müdürü ve eﬂleri ile Beko bayilerinden oluﬂan ''Y›l›n Annesi'' De¤erlendirme
Kurulu taraf›ndan de¤erlendirildikten sonra verilen bilgilerin
do¤rulu¤u araﬂt›r›ld›. Formlar Beko yöneticileriyle ikinci kez de¤erlendirildikten sonra, her il için "Y›l›n Annesi" belirlendi.

DemirDöküm’den yeni ürünler
leri Aden Ultima Kombi ve
Master Gold klimalarla
“Yaza merhaba” dedi.

DemirDöküm Aden
Ultima Kombi ile konfor

Tüketicilerin de¤iﬂen ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak, piyasaya konfor ve farkl› tasar›mlar› ile
öne ç›kan ürünler sunan
DemirDöküm, yeni ürün-

DemirDöküm, tasar›m ve
üretimini
gerçekleﬂtirdi¤i
kompakt tasar›ml›, konforlu
ve tam emniyetli Aden Ultima Kombi ile tüketicilerin
konfor ihtiyac›n› karﬂ›lamay›
hedefliyor. Program saati ile
yüzde 93 ekonomik verimli

çal›ﬂmas›yla dikkat çeken
Aden Ultima Kombi, yüksek
teknoloji ürünü komponentler, elektronik kart, pompa,
üç yollu vana, atmosferik
brülor, paslanmaz çelik
eﬂanjör ile donat›larak maksimum konforu maksimum
yak›t sarfiyat› ile birleﬂtiriyor.

DemirDöküm Master Gold
Klimalarla yaz konforu
De¤iﬂen iklim koﬂullar› ve
artan konfor talebi, klima

sistemlerinin daha yayg›n
kullan›lmas›na yol aç›yor.
DemirDöküm son teknoloji ile tasarlanan, ozon tabakas›na zarar vermeyen
çevre dostu R407C gaz› ile
çal›ﬂan Master Gold serisi
split klimalar› tüm dünya
ile ayn› anda Türkiye pazar›na sunuyor.

VEHB‹ KOÇ VAKFI
Gelece¤in otomobil tasar›mc›s›
Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleﬂtirilen
“Hayalden Gerçe¤e” isimli Türk Otomobil
Sanayi’nin 50 y›l› konulu sergide, çocuklar
aras›nda düzenlenen “Kendi Tek Kap›l›

Spor Otomobilini Tasarla” yar›ﬂmas›n›n sonuçlar›, 01 Haziran’da yap›lan törenle aç›kland›. Çocuklar›n hayalindeki otomobili
çizmelerine yönelik olarak düzenlenen yar›ﬂmada, öncelikle 10 çizim belirlendi. Finale kalan 10 yar›ﬂmac›, Mimar Sinan Üniversitesi’nde özel bir atölye çal›ﬂmas› sonucunda tasar›mlar›na son ﬂekli verdi.
Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleﬂen sunum gecesinde ilk 10’a giren çocuklar, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Tasar›m›
Bölümü ö¤rencileri ile kurduklar› ekiple,
atölye çal›ﬂmas›nda yaﬂad›klar›n› ve hayal-

lerindeki otomobili anlatarak birincilik için
yar›ﬂt›. Davetlilerin birinci olan tasar›m› belirledi¤i yar›ﬂmada ödülü “TARA 6” tasar›m› ile Tara Gülerﬂen kazand›. Gülerﬂen birincilik belgesini, tasar›m›n kilden modelini yapacak olan Ford Otosan firmas›n›n
Genel Müdürü Turgay Durak’tan ald›.

Koç’ta yedi gün daimi yat›l› hayat›!
2005-2006 ö¤retim y›l›nda,
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve Lisesi’nde yedi gün
daimi yat›l›l›k yeniden baﬂl›yor. Okulun kuruldu¤u ilk y›llarda daimi yat›l› program›
olan Koç Özel Lisesi, yeni ö¤retim döneminde de VKV Koç
Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi olarak, okul ruhunu güçlendirmek için yedi gün yat›l›
sistemine yeniden geçiyor.
Anadolu’nun çeﬂitli yerlerindeki üstün baﬂar›l› ö¤renciler

için mevcut burs olanaklar›na
ek, özel burs tahsisi de planlan›yor. Bu sayede hafta sonu
‹stanbul’da kalacak yeri olmayan ö¤rencilere çeﬂitli sosyal
ve sportif aktivitelerle desteklenen, zengin imkânlar› olan,
e¤lenceli ve e¤itici bir yurt ve
sosyal yaﬂam imkân› sunulacak. Halen, VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nde
6’nc› s›n›ftan 12’nci s›n›fa kadar, ö¤renciler isterlerse beﬂ
gün yat›l› olabilecekler.

Koç’ta
sanat ﬂöleni
Vehbi Koç Vakf› (VKV) Koç Özel
‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nin her
y›l geleneksel olarak düzenledi¤i
“Ramfest” Kültür ve Sanat Festivali,
‹stanbul çap›nda 19 okul ve 370 ö¤renciyi a¤›rlad›.
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve
Lisesi’nin 1997 y›l›ndan bu yana geleneksel olarak düzenledi¤i “Ramfest”
Kültür ve Sanat Festivali, 5 May›s
2005’te Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu
ve Lisesi’nin Tuzla Kampüsü’nda gerçekleﬂtirildi.

TÜKET‹M ve TUR‹ZM

sektörel

Tarihi Çengelhan, Divan Çengelhan
Brasserie ile hayat buluyor...
Divan Grubu’nun Nisan ay›nda Ankara
Rahmi M. Koç Müzesi içinde hizmete açt›¤› Divan Çengelhan Brasserie, tarih merakl›lar› için dün ile bugün aras›nda bir
köprü olurken, Divan lezzet ve kalitesini
de Ankaral›lar ile buluﬂturuyor.
1522 y›l›nda Yavuz Sultan Selim döneminde inﬂa edilen, Ankara’n›n en eski ticaret merkezlerinden Çengelhan, Divan
ve Rahmi M. Koç Müzesi ile tekrar hayat
buluyor.
Müze ve Osmanl› mimarisinin tarihi dokusu aras›nda konumland›r›lan Divan
Çengelhan Brasserie, 80 kiﬂilik bir kapasiteye sahip. Vehbi Koç’un ilk ofisinin “fine dining restaurant” olarak kullan›ld›¤›
mekân›n içinde yer alan antika otomobiller ile de geçmiﬂ zamanlara hoﬂ bir yolculuk yap›l›yor.
Pazartesi hariç hafta içi her gün 12.00’dan
02.00’a kadar servise aç›k olan Çengelhan
Brasserie’nin mönüsünde Ankara tava,

halep iﬂi, levrek bu¤ulama, ball› dana kaburga file f›r›n, be¤endili kebap gibi spesiyallerin yan›nda klasik ve orijinal reçetelerle haz›rlanm›ﬂ tatl›lar› da bulanabiliyor.
Çengelhan Brasserie’de ayr›ca cuma ve
cumartesi geceleri 20.30–24.00 saatlerinde
Grup Mest sahne al›yor. ‹çki servisi de
bulunan Çengelhan Brasserie, özel davetler için de farkl› bir alternatif oluﬂturuyor.

Ankaral› bürokratlar›n özel davetlerinin
gerçekleﬂti¤i mekânda, dü¤ün organizasyonlar› da yap›l›yor.
Aç›ld›ktan k›sa bir zaman sonra “Yemek
sanat›” ustalar›n› bir araya getiren Chaîne
des Rôtisseurs üyesi olan Çengelhan Brasserie ile Divan Grubu, Divan Lokantas›’ndan sonra ikinci kez Chaîne des Rôtisseurs üyesi seçildi.

DIﬁ T‹CARET
‹pekyolu Türk ‹hraç Ürünleri Fuar›
“Demirden Köprü ‹pekten Yol” slogan› ile tarihi ‹pek Yolu'nda sefere ç›kan
"‹pekyolu Türk ‹hraç Ürünleri Fuar›"
treninde Koç Grubu ﬂirketleri de yerlerini ald›.
Trenle yap›lan ilk fuar olma özelli¤i taﬂ›yan "‹pekyolu Türk ‹hraç Ürünleri
Fuar›"nda Ram D›ﬂ Ticaret organizasyonu ile haz›rlanan Koç Holding vagonunda, Arçelik, Aygaz, Beko, Türk DemirDöküm, Ford Otosan, Tofaﬂ, Otoyol, Otokar, Beldeyama, Opet, Migros-Ramstore,
Setur ve Ram ﬂirketleri yer ald›.
Tahran dura¤›nda trenin aç›l›ﬂ›, Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen, ‹ran Ticaret Bakan› Mohammed Shariatmadari ve Yol ve Ulaﬂt›rma Bakan› Mohammed
Rahmeti taraf›ndan yap›ld›. ‹pekyolu Treni’nin
‹ran'dan sonraki rotas› Aﬂkabat-Türkmenistan, Duﬂanbe-Tacikistan, Taﬂkent-Özbekistan, Biﬂkek-K›rg›zistan ve Almat›, Astana-Kazakistan olacak.

B‹LG‹
Ça¤r› Merkezi Akademisi ilk mezunlar›n› verdi

Koç Bryce, ‹vme Dan›ﬂmanl›k ve Global Bilgi iﬂbirli¤i ile
kurulan Ça¤r› Merkezi Akademisi, ilk mezunlar›n› verdi.
Akademiden mezun olmaya
hak kazanan 41 kiﬂi, sertifikalar›n› Koç Bryce Genel Mü-

dürü Diana F›nd›ko¤lu ve
‹vme Dan›ﬂmanl›k Genel Müdürü Taylan Kovanl›kaya’dan ald›.
Dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de h›zla büyüyen ça¤r›
merkezi pazar›na nitelikli ele-

manlar yetiﬂtirmek üzere kurulan Ça¤r› Merkezi Akademisi’nin ilk s›n›f›nda yer alan
24 mezundan 20’si Global
Bilgi Ça¤r› Merkezi’nde, dördü de HSBC Ça¤r› Merkezi’nde iﬂ/kariyer sahibi oldu.

‹kinci s›n›fta yer alan 17 mezunun ise iﬂ görüﬂmeleri sürüyor. Adaylar›na daha fazla
iﬂ ve kariyer imkân› sa¤lanmas› amac›yla projeye destek
verecek yeni ﬂirketlerin kat›lmas› amaçlan›yor.

iCan teknoloji araçlar›
“üniversite" yollar›nda...
Koç Bryce’tan, Turkcell
iﬂ ortaklar›na BT e¤itimi
Koç Bryce, "Turkcell Partner Program"› kapsam›nda gerçekleﬂen iﬂbirli¤i ile Turkcell’in 160 iﬂ orta¤›na BT e¤itimi
verecek. Uzaktan ve s›n›f e¤itimi teknolojilerinde Türkiye’nin tek kurumsal ﬂirketi olan Koç Bryce, Türkiye’nin lider GSM operatörü Turkcell’in birlikte çal›ﬂt›¤› iﬂ ortaklar›na, BT e¤itimi verecek. Koç Bryce, Turkcell’in uzun dönemli ve güçlü birliktelik kurdu¤u iﬂ ortaklar›n›n geliﬂimine sürekli katk›da bulunmak amac›yla baﬂlatt›¤›; Bilgi Yönetimi, E¤itim, ‹ﬂ Geliﬂtirme, ‹ﬂ ve Yönetim Deste¤i bölümlerinden oluﬂan "Turkcell Partner Program›" kapsam›ndaki "E¤itim" baﬂl›¤›na yönelik olarak Turkcell’in 160
iﬂ orta¤›na bilgi teknolojileri e¤itimi deste¤i sunacak.
Koç Bryce ve Turkcell aras›nda imzalanan iﬂbirli¤i anlaﬂmas› ile ilgili olarak Koç Bryce Genel Müdürü Diana M.
F›nd›ko¤lu, Koç Bryce’›n, Turkcell iﬂ ortaklar›na Türkiye’de temsilcisi oldu¤u Microsoft, Oracle, Cisco, Sun Solaris, Java, Red Hat Linux ve Macro Media olmak üzere
geniﬂ ürün portföyünde yer alan konularda BT e¤itim hizmetleri sa¤layaca¤›n› belirtti.

Bilgisayar teknolojisi kullanarak
film, müzik ve tasar›m alan›nda
bireysel yarat›c›l›¤› destekleyen
ve bu y›l beﬂincisi düzenlenen
iCan film, müzik ve tasar›m yar›ﬂmas›n›n Türkiye tan›t›m turu
tamamland›. Son teknoloji ürünü
film, müzik ve tasar›m yapabilecek nitelikte bilgisayarlarla donat›lm›ﬂ iCan tan›t›m t›r› ve otobüsü, Türkiye çap›nda 11 ilde toplam 29 üniversiteyi ziyaret etti.
Yarat›c›l›k ve teknolojiyi ayn›
platformda buluﬂturan iCan film,
müzik ve tasar›m yar›ﬂmas› 18
yaﬂ›ndan büyük, amatör veya
profesyonel herkesin bilgisayar
teknolojisi ile eser yaratabilecekleri, Türkiye’nin alan›nda tek yar›ﬂmas› olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Üç kategoride finale kalan 10
eser ve dereceye girenler, 7-19
Haziran 2005 tarihleri aras›nda
jüri taraf›ndan belirlenecek. Finale kalan 10 eser 21 Haziran 2005
tarihinden itibaren adaylar›n

isimleri ile birlikte ican.bilkom.com.tr web sitesinde halk
oylamas›na sunulacak.
Filmde Meltem Cumbul, Ça¤an
Irmak, Meral Okay, Ali Hakan,
Sevin Okyay, müzikte ‹lhan Erﬂahin,
Koray Candemir,
U.F.U.K, Ozan Çolako¤lu, Gökhan K›rdar, tasar›mda ise Prof.
Dr. Nükhet Güz, Prof. Dr. Emin
Do¤an Ayd›n, Y›lmaz Erdo¤an, Esra Tarhan Civelek ve
Haluk Sicimo¤lu, yar›ﬂman›n jüri üyeliklerini üstleniyor.
Halk oylamas›nda jürinin seçti¤i
birincileri bilenler aras›nda yap›lacak çekiliﬂle Apple’dan 15
adet “iPod shuffle” ve Bilge
Adam’dan 15 adet “Digital Lifestyle” e¤itimi hediye olarak
da¤›t›lacak. Jüri taraf›ndan ödüle de¤er görülen eserler ise 30
Haziran 2005 tarihinde gerçekleﬂtirilecek iCan final partisinde
yap›lacak ödül töreni ile aç›klanacak.

