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oç Holding’in, 2004 y›l› Ola¤an Genel

Kurul Toplant›s›’n› 29 Nisan Cuma günü

Nakkafltepe’deki merkezimizde yapt›k.

Toplant›da 2004 y›l› finansal sonuçlar›m›z›n ya-

n› s›ra gelece¤e dair hedeflerimizi de ortaklar›-

m›zla paylaflma f›rsat› bulduk. Genel Kurul’da

aç›klad›¤›m›z sonuçlar hem Koç Holding için

hem de Türkiye için gerçekten gurur vericiydi.

Koç Toplulu¤u olarak geçen y›l yüzde 9.9’luk

büyüme gösteren Türkiye ekonomisinin üstün-

de bir büyüme yakalad›k. Konsolide ciromuz

dolar baz›nda yüzde 49’luk art›flla 16.6 milyar

dolara ulaflt›. TL baz›nda ise 2004 y›l›na ad›m

atarken önümüze koydu¤umuz konsolide ciro

hedefini yüzde 9 oran›nda aflt›k. Tüm bu göster-

geler Koç Toplulu¤u’nun 2003 ve 2004 y›llar›n-

da ortalama yüzde 23’lük bir büyüme sa¤lad›¤›-

n› ve yeni stratejik plan›nda yedi y›l ilerisi için

önüne koydu¤u hedeflere, iki y›l gibi k›sa bir

sürede ulaflt›¤›n› gösteriyor.

Türkiye ihracat›na büyük katk›
Bizim için as›l sevindirici olan ise ihracatta yaka-

lad›¤›m›z sonuçlard›. Bugün dünyan›n 101 ülkesi-

ne ihracat yapan flirketlerimiz her geçen gün yurt-

d›fl› pazarlardaki etkinliklerini daha da art›rd›lar.

Bir önceki y›l 3.7 milyar dolar olan ihracat›m›z,

geçen y›l 5.7 milyar dolara ulaflt›. Türkiye

ihracat›na sa¤lad›¤›m›z katk› ile ilgili Devlet

Bakan› Kürflad Tüzmen ile görüfltük.  Tüzmen,

Koç Toplulu¤u’nun yapt›¤› ihracatla dünyada

liderli¤e oynad›¤›na iflaret etti. Bu say›m›zda gö-

rüfltü¤ümüz bir baflka de¤erli isim de T‹SK ve

MESS’in Yönetim Kurulu Baflkan› Tu¤rul Kudat-

gobilik’ti. Kudatgobilik’le AB yolundaki Türki-

ye’yi konufltuk.

Çengelhan’›n çehresi de¤iflti
Bildi¤iniz gibi 1994 y›l›nda ‹stanbul Haliç’te

Rahmi M. Koç Müzesi’ni açm›flt›k. Kültür haya-

t›m›zda büyük bir yer edinen bu müzeyi ‹stan-

bul’a kazand›ran fieref Baflkan›m›z Rahmi M.

Koç’un iste¤i ve bizzat giriflimleriyle Ankara’ya

da bir müze kazand›rman›n mutlulu¤unu yafl›yo-

ruz. Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Say›n Vehbi

Koç’un Ankara’da ticaret hayat›na bafllad›¤›

dükkân›n da içinde bulundu¤u Çengelhan’›

müze haline getirdik. Müzede 800’den fazla ob-

je sergileniyor. Çengelhan’›n da t›pk› ‹stan-

bul’daki Rahmi M. Koç Müzesi gibi yaflayan bir

müze olaca¤›n› bugünden biliyoruz. 

Spor flenli¤imiz bafllad›
Geleneksel hale gelen Koç Toplulu¤u Spor fien-

li¤i’mizin 17’ncisi, 30 Nisan Cumartesi günü Koç

Üniversitesi Kampüsü’nde yap›lan törenle baflla-

d›. Törene Toplulu¤umuzun üst düzey yönetici-

leri, çal›flanlar›m›z ve aileleri kat›ld›. 55 flirketten

yaklafl›k 1700 sporcumuzun kat›ld›¤› Spor fienli-

¤imiz hem Türkiye hem de dünya için bir örnek.

Ayr›ca bu flenlik Toplulu¤un di¤er ifllerinde ol-

du¤u gibi istikrarl›l›¤›n›n da bir örne¤i. Spor fien-

li¤i, bugün say›lar› 63 bini aflan çal›flanlar›m›z›n

bir aile gibi kaynaflmas›n› sa¤l›yor. 

En önemli de¤erimiz “Kurumsal itibar›m›z”d›r
fiunu da söylemek isterim ki Ola¤an Genel Kurul

Toplant›s›’nda aç›klad›¤›m›z rakamsal sonuçlar-

dan çok bizim için önemli de¤er “Kurumsal itiba-

r›m›z”d›r. Koç Toplulu¤u flirketleri olarak düstu-

rumuz kurucumuz Say›n Vehbi Koç’un belirledi-

¤i “Üstün ifl ahlak› ve dürüst çal›flma ilkelerine

uymakt›r.”  Bu ilke paralelinde Koç Toplulu¤u 79

y›ll›k geçmiflinde oldu¤u gibi bundan sonra da

de¤erlerinden taviz vermeksizin Türk ifl dünyas›-

na katk›lar›n› sürdürecektir. 

Hasan Bengü

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 

D›fl ‹liflkiler Baflkan›

KKüresel Vizyon
• Koç Holding’in 41. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s› yap›ld›
•  Rahmi M. Koç ile Çengelhan
üzerine bir söylefli
• Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen, Koç Toplulu¤u’nun
ihracattaki yerini de¤erlendirdi
• MESS ve T‹SK Yönetim
Kurulu Baflkan› Tu¤rul
Kudatgobilik ile AB’ye dair. 
•  Otoyol Genel Müdürü Murat
Selek, Koç Holding ve Iveco
iflbirli¤ini anlatt›

Ayın Gündemi
• Divan, flehir otelcili¤inin ilk
aya¤› olan Divan City
‹stanbul’u hizmete açt› 
• 17. Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i bafllad›
• VKV Koç Özel Lisesi
ö¤rencileri Koç Holding’i
ziyaret etti

İletişim
• Koç Holding sponsorlu¤u ile
yap›lan “23 Nisan Uluslararas›
Çocuk fienli¤i” coflkuyla
kutland›

Sosyal Sorumluluk  
• Koç Üniversitesi ö¤rencileri
minik yürekleri “KÜMYÜP” ile
büyütüyor
• Amerikan Hastanesi Hasta
Bak›m Müdürü ve Hemflirelik
Hizmetleri Müdürü Linda
Mikalaskus ile röportaj

Divan Sohbetleri
• “Rahmi Koç’tan Yans›malar”
belgeselini çeken reklamc›
Turan Baflartan belgeselin
çekim öyküsünü anlatt›

Hayata Dair
• Ford Otosan’dan “Hedef
Futbol”a büyük destek
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oç Holding 41. Ola¤an Genel

Kurul Toplant›s› 29 Nisan Cu-

ma günü Koç Holding’in

Nakkafltepe’deki merkezinde

yap›ld›. 2004 y›l› finansal sonuçlar›n›n

aç›kland›¤› Genel Kurul’a üst düzey

yöneticiler ve hissedarlar kat›ld›. 

Ciroda rekor büyüme
Geçen y›l Koç Toplulu¤u gösterdi¤i re-

kor büyüme ile dikkat çekti. Toplulu-

¤un konsolide cirosu dolar baz›nda

yüzde 49 art›flla, 16,6 milyar dolara

ç›kt›. Bu art›fl Türk Liras› baz›nda ise

yüzde 26 oldu ve konsolide ciro 22,3

milyar YTL’ye ulaflt›. 

Bu dönemde Toplulu¤un kombine ci-

rosu yüzde 34 seviyesinde yükselerek

38 milyar YTL’ye yükseldi. 2003 y›l›n-

da 5 milyar dolar olan yurtd›fl› sat›fl fa-

aliyet gelirleri 2004 y›l›nda yüzde

50’lik art›flla 7,5 milyar dolara ulaflt›.

Ayn› dönemde toplulu¤un ihracat› 3,7

milyar dolardan yüzde 52 art›flla 5,7

milyar dolar olarak gerçekleflti.

Genel Kurul’da y›lda ortalama yüzde

Koç Toplulu¤u’nun ihracat› 
5,7 milyar dolara ulaflt›
2004 y›l›n› rekor büyümeyle kapatan Koç Holding, 41. Ola¤an Genel

Kurulu’nu yaparak finansal sonuçlar›n› aç›klad›. Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Mustafa V. Koç, “‹ddial› oldu¤umuz sektörlerde h›zl› büyüyerek 

Toplulu¤umuzu Avrupa’n›n lider flirketleri aras›na sokacak bir rotada ilerliyoruz” dedi

K
Baflkanl›k Divan›’n›n seçilmesiyle bafllayan Ola¤an Genel Kurul’da ilk olarak Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç’un 2004 y›l› de¤erlendirmesi ve 2005 y›l›
beklentileri okundu.  Rahmi M. Koç’un de¤erlendirmesi flöyleydi: “Hasret kald›¤›-
m›z baflar›larla dolu bir y›l› geride b›rakt›k. 30 senedir bekledi¤imiz Avrupa Birli¤i
Üyeli¤i için müzakerelerin bafllat›lma karar›, hükümetin ve sivil toplum kurulufllar›-
n›n gayreti sayesinde al›nm›flt›r. Yönetimde tek parti hükümetinin bulunmas›, karar
almay› kolaylaflt›rd›. IMF Program›’na sad›k kalan hükümet, Türkiye’de bir güven
ortam›n›n oluflmas›n› sa¤lad›. Ertelenen taleplerin de ortaya ç›kmas›yla, ekonomi iyi
bir sene geçirdi. Memleket, tarihinde ikinci defa bu derece yüksek bir oranda yüz-
de 9,9 büyüme kaydetti. Koç Toplulu¤u yap›sal özellikleri sayesinde, bu tür dö-
nemlerde ekonomideki büyümenin daha da üstünde bir büyüme gerçeklefltirebili-
yor. Bu y›l da ayn› baflar›y› gösterdik.  2005 y›l› için, iç pazarda daralma emareleri
görülüyor. Bu e¤ilimi, d›fl pazarlardaki faaliyetlerimiz ve artan rekabet gücümüz ile
dengelemeye çal›flaca¤›z. Hedefimiz ciromuzun yar›s›n›n yurd›fl›ndan sa¤lanmas›-
d›r. AB ile iliflkilerimizin girdi¤i rotada ilerlerse, Türkiye’deki yabanc› giriflimlerinde
de art›fl bekleyebiliriz. ‹çinde bulundu¤umuz bu olumlu atmosfer do¤ru flekilde yö-
netildi¤i müddetçe, gelece¤e yönelik iyimserli¤imizi koruyaca¤›z.”

Hedefimiz
ciromuzun yar›s›n›
yurtd›fl›ndan
sa¤lamak



14’lük ciro art›fl› sa¤lama hedefinin al-

t› çizilirken, h›zl› ve kârl› büyümeyle

Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri ol-

ma hedefi yinelendi.

Ayr›ca Topluluk flirketlerinin perfor-

manslar›n› art›rarak, kârl›l›¤›n› ve hisse

de¤erini yükseltmek, hissedarlar›na

de¤er yaratmak ve yeni yat›r›mc›lar›

hissedarlar› aras›na katma hedefi üze-

rinde de duruldu.

Toplant›da Koç Toplulu¤u’nun reka-

betçi üstünlüklerini daha da gelifltire-
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç 2004 y›l›na dair yapt›¤› de¤er-
lendirmede flu bilgilere yer verdi: “2004, Koç Toplulu¤u için iç ve d›fl pazarlarda bek-
lentilerimizin oldukça ötesinde büyüdü¤ümüz bir y›l oldu. Türkiye ekonomisi yüzde
9,9 ile OECD ülkeleri aras›nda rekor seviyede bir büyüme oran› yakalarken, Koç Top-
lulu¤u olarak da iddial› oldu¤umuz sektörlerde artan etkinli¤imizle 2004 y›l›nda kon-
solide ciromuzu yüzde 49 art›flla 16,6 milyar dolara ulaflt›rd›k. 2004 y›l›na girerken
önümüze koydu¤umuz konsolide ciro hedefini yüzde 9 oran›nda aflt›k. Kombine yurt-
d›fl› gelirlerimiz yüzde 50 art›flla 7,5 milyar dolara ulaflt›. 
2004 y›l›nda kombine ekonomik kar›m›z da 420 milyon dolar olarak gerçekleflti. Kon-
solide özsermaye verimlilik oran›m›z yüzde 14 oldu. Bu olumlu geliflmeler, dayan›kl›
tüketim, otomotiv, enerji, finansal hizmetler gibi ana faaliyet alanlar›m›zdaki hedefli ve
odakl› çal›flmalar›m›z›n eseridir. 
‹ddial› oldu¤umuz, bunun da ötesinde liderli¤imizi sürdürdü¤ümüz faaliyet alanlar›n-
da d›fl piyasalarda da gücümüzün artt›¤› gözlenmektedir. 
Bu e¤ilim iki y›l önce uygulamaya soktu¤umuz stratejik planlar›m›za uygun olarak at-
t›¤›m›z yeni ad›mlarla giderek güçlenmektedir.
Bugün dünyan›n 101 ülkesine ihracat yapan dayan›kl› tüketim flirketlerimiz global pa-
zarlarda Türkiye kalitesinin temsilcisi haline geliyorlar. Otomotiv sektöründe uzun
süredir üzerinde çal›flt›¤›m›z baz› projelerde ulaflt›¤›m›z noktada Avrupa’n›n önemli bir
ticari vas›ta üretim üssü haline gelmifl bulunuyoruz.
Perakendecilikte Kazakistan’dan Balkanlar’a uzanan bir co¤rafyada faaliyet gösteren
bir grup haline geldik ve önemli yat›r›m projelerimiz var.
‹ki y›ld›r uygulad›¤›m›z stratejik plan›m›zla, iddial› oldu¤umuz sektörlerde h›zl› büyüye-
rek Toplulu¤umuzu Avrupa’n›n flirketleri aras›na sokacak bir rotada ilerliyoruz. 
2004 y›l›nda Türkiye’de de 2000’li y›llar›n bafl›nda yaflad›¤›m›z büyük ekonomik kri-
zin izlerini silen olumlu geliflmelere tan›k olduk.
Avrupal› liderlerin 17 Aral›k tarihindeki zirvede verdikleri “Türkiye ile tam üyelik müza-
kerelerinin bafllat›lmas›” karar›, ülkemiz için de bir dönüm noktas› oldu.
Ancak, Türkiye’nin bugün içinde bulundu¤u olumlu atmosferin sadece 17 Aral›k ka-
rar› ile özdefllefltirilmesi, ülkemize haks›zl›k olacakt›r. Ailemizin bir üyesi olarak kabul
etti¤imiz 50 bin çal›flan›m›z, 12 bini aflan bayiimiz, sat›fl sonras› hizmet birimlerimizin
çabalar› ve hissedarlar›m›z›n deste¤iyle büyüyor; Verimlili¤imizi, kalite standartlar›m›z›,
karl›l›¤›m›z› art›r›yor; Stratejik plan›m›za uygun yeni güçlü hamlelere haz›rlan›yoruz.
Zira; Türkiye’nin gelece¤ine ve Türk insan›n›n gücüne inan›yoruz.”

Milyar YTL
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Milyon YTL
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rek gerek yurtiçinde, gerekse yurtd›-

fl›nda büyümeye devam etmek ve ciro

büyüklü¤ü bak›m›ndan sadece Türki-

ye’nin de¤il, Avrupa’n›n önde gelen

flirketleri aras›na girme hedefinin alt›

çizildi.

Özellefltirme ve 
sat›nalmalar gündemde
Koç Toplulu¤u, geçen y›l 773 milyon

YTL tutar›nda yat›r›m harcamas› yapt›.

Bu rakam içinde en büyük pay›n, da-

yan›kl› tüketim, enerji ve otomotiv

sektörlerindeki flirketlerin kapasite ar-

t›fl› ve modernizasyon yat›r›mlar›na ait

oldu¤u belirtildi. Topluluk, yapaca¤›

büyük yat›r›mlar için baz› büyük özel-

lefltirmeler, flirket sat›nalmalar› ve oto-

motiv sektöründe yeni model projele-

rini de takip ediyor.

Dayan›kl› tüketim 
ve otomotivin pay› eflit
2004 y›l›nda Koç Toplulu¤u’nun ciro

art›fl›na en büyük katk› dayan›kl› tüke-

tim ve otomotiv sektörleri taraf›ndan

sa¤land›. Otomotiv sektöründe, Türki-

ye toplam araç sat›fllar› adet baz›nda

yüzde 88 büyüdü. Buna ba¤l› olarak

Koç Toplulu¤u flirketlerinin iç piyasa

sat›fllar› da yüksek art›fl gösterdi. 

Dayan›kl› tüketim sektöründe gerek iç

piyasa, gerek yurtd›fl› sat›fllar›n h›zl› ar-

t›fl› ile toplam gelirlerde yüzde 41 bü-

yüme görüldü. Her iki sektörün de

Koç Toplulu¤u’nun cirosu içindeki pa-

y› yüzde 26,3 olarak gerçekleflti.
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Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n konuflma metninde ise flu bilgilere yer
verildi: “2004 y›l› Türkiye ve Koç Toplulu¤u için olumlu geliflmelerle an›msanacak
bir y›l oldu. 2004 y›l›nda Türkiye, uzunca bir süredir bizim de vurgulad›¤›m›z üç
önemli hedefine ulaflt›. Bunlar s›ras›yla siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve istikrar,
son olarak da AB ile tam üyelik müzakerelerinin bafllat›lma karar›d›r.
Bu olumlu atmosfer, Koç Toplulu¤u olarak faaliyet gösterdi¤imiz tüm alanlardaki ifl-
lerimize de olumlu yans›m›flt›r. 
Elde etti¤imiz sonuçlar Koç Toplulu¤u’nun 2003-2004 y›llar›nda ortalama yüzde
23’lük bir büyüme sa¤land›¤›n› ve yeni stratejik plan›nda yedi y›l için önüne koydu-
¤u hedeflere, iki y›l gibi k›sa bir sürede ulaflt›¤›n› göstermektedir. 
Toplulu¤umuzun vizyonu h›zl› ve karl› büyüme ile Avrupa’n›n lider flirketlerinden bi-
ri olmakt›r. H›zl› büyüme ölçütümüz y›ll›k ortalama yüzde 14 art›flt›r. Karl›l›k ölçütü-
müz ise özsermaye maliyetinin üzerinde vergi sonras› kar elde etmektir. 
Vizyonumuz Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri olmakt›r. Stratejik plan›m›z›n temel
prensiplerinden biri, ihracat›m›z› ve yurtd›fl› faaliyetlerimizi art›rarak ciromuzun en az
yüzde 50’sini yurtd›fl›ndan elde etmektir. Stratejik plan›m›z› olufltururken, faaliyet
gösterdi¤imiz pazarlardaki dalgalanmalar›n etkilerini azaltmak için sektörel çeflitlilik
yerine co¤rafi çeflitlili¤e yöneliyoruz. Bugün Topluluk cirosunun üçte birinden faz-
las›n› yurtd›fl› gelirlerimiz oluflturmaktad›r. Konsolidasyona giren 106 flirketimizden
44’ü yurtd›fl›nda faaliyet göstermektedir. 
Rekabet gücümüz olan ve tüketiciye yak›n sektörlere odaklanmak stratejik plan›m›-
z›n ikinci prensibidir. Stratejik pal›n›m›z› belirlerken portföy temam›z› “Tüketiciye en
yak›n topluluk” olarak belirledik. Enerjimizi nihai tüketiciye hitap eden ve yüksek re-
kabet gücüne sahip oldu¤umuz sektörlere yo¤unlaflt›rd›k. Bu tan›ma uymayan
alanlardan ise kademeli olarak çekilme karar› ald›k.
Faaliyet gösterdi¤imiz sektörlere liderlik ya da liderin yak›n takipçisi olabilmek stra-
tejik plan›m›z›n üçüncü önemli prensibidir.
Dayan›kl› tüketim, otomotiv, perakendecilik ve enerji gruplar›m›zdaki flirketlerimiz iç
pazarda liderliklerini kan›tlam›fl ve her y›l pekifltiren flirketlerdir. Finans ve Bilgi
Gruplar›m›z›n da çal›flmalar› bizi bu sektörlerde de liderlik kulvar›na tafl›maktad›r.
Stratejik plan›m›z›n dördüncü temel prensibi de “Faaliyet gösterdi¤imiz sektörler-
deki marka gücümüzü ve teknoloji hakimiyetimizi art›rmak”t›r.
Bugünün oldu¤u kadar, “gelece¤in de en iyi flirketi” olarak an›lmak için, sürdürüle-
bilir kalk›nma, kurumsal vatandafll›k ve kurumsal yönetiflim sorumluluklar›m›z› yeri-
ne getiriyoruz ve getirmeye devam edece¤iz.”

Tüketiciye 
yak›n sektörlere
odakland›k



Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda
Koç Toplulu¤u’nun vizyonu ile ilgili ola-
rak yap›lan de¤erlendirme flöyleydi:
“Büyüme hedefimiz, y›lda ortalama
yüzde 14’lük ciro art›fl›; kâr hedefimiz
ise özsermaye maliyetinin üzerinde ver-
gi sonras› kârd›r.
Gelecekte Koç Holding’in; tüm ürün,
hizmet ve çal›flanlar› ile tüketicinin en
yak›n›nda bulunan, daha az sektörde
faaliyet gösteren ancak bunlar›n her bi-
rinde global ölçekte rekabetçi olan,
tüm ifl birimleri iç piyasada lider veya li-
derin yak›n takipçisi konumunda bulu-
nan, faaliyet gösterdi¤i her sektörde
Türkiye’nin çevresindeki pazarlarda da
liderli¤e aday olan, sat›fllar›n›n en az ya-
r›s›n› Türkiye d›fl›nda gerçeklefltiren, en
yetenekli profesyonellerin çal›flmak
için tercih etti¤i, sat›fl hacmi Avrupa’n›n
en büyük flirketleri aras›nda yer alan ve
h›zl› büyümesini sürdüren, kârl›l›¤›, ve-
rimlili¤i yüksek, ortaklar›na yüksek geti-
ri sa¤layan, yat›r›mc›lar taraf›ndan en
ayr›cal›kl› konumda kabul edilen, flef-
fafl›k, dürüstlük, kanunlara ve etik de-
¤erlere sayg› bak›m›ndan örnek al›nan
bir flirket olmas›n› ve bütün bunlar›n so-
nucu olarak piyasa de¤eri bak›m›ndan
Avrupa’n›n en büyük ve en kârl› flirket-
leri aras›nda yer almas›n› hedefliyoruz.   
Koç Holding’i gelecekte istedi¤imiz
noktaya ulaflt›rabilmek için, 2002 sene-
sinde stratejik yönetim yaklafl›m›m›z›
yeniledik ve yeni bir stratejik plan haz›r-

lad›k. Bu plan sayesinde Topluluk, ifl
birimi ve flirket stratejilerinin uyum içe-
risinde olmas›n› ve tüm yönetici ve çal›-
flanlar›n ortak bir hedef  etraf›nda bir-
leflmelerini sa¤lad›k. 
Plan›m›z› ilk iki uygulama y›l›nda gerek
stratejik de¤iflim hedeflerimizi, gerekse
finansal hedeflerimizi aflarak gerçeklefl-
tirdik. 2003 ve 2004 y›llar›nda kaydetti-
¤imiz olumlu sonuçlar, stratejik plan› uy-
gulamay› sürdürme do¤rultusunda ka-
rarl›l›¤›m›z› teyit etti ve güçlendirdi.
Stratejik plan›m›z›n temel noktalar›n›
flöyle özetleyebiliriz; önümüzdeki y›llar-
da ortalama yüzde 14 y›ll›k büyüme he-
defliyoruz. Kârl›l›k; kârl›l›¤› ölçerken kul-
land›¤›m›z gösterge “Ekonomik Kâr”d›r.
Koç Holding’in katma de¤eri; Koç Top-
lulu¤u’nun bir parças› olmak, ifltirakleri-
mizin performanslar›n› ve de¤erlerini ar-
t›rmakt›r. Odaklanmak; odaklanm›fl bir
ifl portföyü, yönetim etkinli¤imizi art›ra-
cak, daha verimli kaynak da¤›l›m› yap-
mam›za imkan sa¤layacak ve ifl birimle-
ri aras›nda sinerji oluflturma olanaklar›n›
art›racakt›r. Portföy prensibimizi; ulusla-
raras› düzeyde rekabet gücümüz olan,
ciromuzun önemli bölümünü yurtd›fl›
faaliyetlerden ve ihracattan elde etti¤i-
miz, marka ve teknolojisine hakim oldu-
¤umuz, iç piyasada liderlik ya da yak›n
ikincilik hedefleyebilen olarak belirle-
dik. Portföy temam›z› ise “Tüketiciye en
yak›n topluluk” temas› etraf›nda flekil-
lendiriyoruz.” 

Koç Toplulu¤u’nun Vizyonu

“Tüketicinin en yak›n›nda ve
global ölçekte rekabet edece¤iz”
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Dolar kurundaki düflüfl 
baz› sektörleri olumsuz etkiledi
2004 y›l›nda konsolide gelirlerin yüzde

13,2’sini gerçeklefltiren g›da ve pera-

kende sektöründe de iç ve d›fl pazar-

larda büyüme ile yüzde 16 ciro art›fl›

sa¤land›. Ancak sektörde yaflanan yo-

¤un rekabet nedeniyle faaliyet kâr› bir

önceki y›la göre yüzde 9 geriledi.

Enerji sektöründe ciro art›fl› yüzde 18

oldu ve bu art›fl a¤›rl›kl› olarak akarya-

k›t sat›fllar›ndan kaynakland›. Ancak

sektörde kâr marjlar›n›n dolar baz›nda

belirlenmesi ve 2004 y›l›nda dolar ku-

runda düflüfl yaflanmas› nedeniyle kâr-

l›l›k bir miktar geriledi. Sektörün top-

lam konsolide gelirlere katk›s› ise yüz-

de 19,4 olarak gerçekleflti.

Finansman sektöründe gelirler ise yüz-

de 6 artarak, 2004 y›l› toplam konsolide

gelirlerinin yüzde 7,5’ini teflkil etti. Bu

sektördeki as›l büyüme göstergesi olan

toplam kombine varl›klardaki art›fl ora-

n› ise yüzde 17 oldu. Gelirlerdeki art›fl

oran›n›n bunun alt›nda olmas›n›n nede-

ni faiz oranlar›ndaki düflüfl trendi olarak

aç›kland›. Ancak düflen faiz oranlar›na

ra¤men marjlar›n korunmas›, komisyon

gelirlerinin art›r›lmas› ve faaliyet gelirle-

rinde verimlili¤i art›rmaya yönelik çal›fl-

malar›n sürdürülmesi sonucunda brüt

kâr ve faaliyet kâr marjlar› s›ras› ile 3,2

ve 4,4 puan art›fl gösterdi. Tutar olarak

brüt kârda yüzde 17, faaliyet kâr›nda

ise yüzde 49 art›fl sa¤land›.

“Di¤er” bafll›¤› alt›nda turizm, bilgi tek-

nolojileri, inflaat ve uluslararas› ticaret

sektöründe faaliyet gösteren flirketler

ve Koç Holding’in kendisi yer al›yor.

Bu bafll›k alt›nda faaliyet gösteren fir-

malar›n toplam cirosu yüzde 45 art›fl

gösterirken, konsolide ciro içindeki

pay› yüzde 7,3 oldu.

‹stihdamda üç 
sektörün a¤›rl›¤› var
Topluluk flirketlerinin istihdam›, 2004

y›l› sonunda 59.513 kifli ile, 2003 y›l›

sonuna göre 5.528 kifli daha yüksek

gerçekleflti.

Sektörler itibar› ile bak›ld¤›nda, en

yüksek istihdam otomotiv, dayan›kl›

tüketim ve g›da ile perakende sektör-

lerinde gerçekleflti. Toplam personel

say›s›n›n yaklafl›k yüzde 80’i bu üç

sektörde istihdam ediliyor.



elece¤e bir iz b›rakman›n

en güzel yollar›ndan biri ar-

kan›zda bir eser b›rakmak-

tan geçiyor. Bu bir kitap

olabilir, bir an›t belki. Bazen bir okul,

bazen bir vak›f. Bazen de bir müze.

Bir aya¤› geçmiflte, bir di¤er aya¤› ge-

lecekte. Yaflayan, yaflatan, sürekli geli-

flen, geliflirken ö¤renen ve ö¤reten bir

müze. 1994 y›l›nda ‹stanbul Haliç’te

Türkiye’nin ilk sanayi müzesi olarak

kap›lar›n› açan Rahmi M. Koç Müzesi,

geçen on y›lda bu özelli¤in alt›n› faz-

las›yla çizmeyi baflard›. K›sa bir süre

önce Ankara’da aç›lan yeni müze ise

bu tutkuda yeni bir sayfa. Müze için

seçilen bina, en az müze fikri kadar

önemli. Yavuz Sultan Selim dönemin-

de Mihrimah Valide Sultan’›n efli Da-

mat Rüstem Pafla taraf›ndan 1522 tari-

hinde yapt›r›lan Çengelhan’›n, Vehbi

Koç’un ifl hayat›n›n bafllang›c›nda

önemli bir yeri var. Vehbi Koç’un ilk

dükkân› Çengelhan’daym›fl. Bugünse

bu bina Koç Holding fieref Baflkan›

Rahmi M. Koç taraf›ndan restore etti-

rildi ve sanayinin geçmifl ile gelece¤i-

ni gözler önüne seren önemli bir mü-

ze haline getirildi. Nisan ay›nda aç›l›fl›

yap›lan müzeyi, 18 Nisan’da Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç da ziyaret etti. Rahmi

M. Koç ile, dünya seyahatinin aras›n-

da, belki de bir soluklanma için geldi-

¤i ‹stanbul’da müze, müzecilik ve Çen-

gelhan üzerine konufltuk...

‹stanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi 10 yafl›n-
dayken Ankara’da tarihi bir mekânda bir sanayi
müzesi daha kurdunuz. Dünyan›n sanayi tari-
hiyle ülkemizin sanayi tarihinden yans›malar›
gözler önüne baflar›yla sunan bu iki müze ile
flimdiden tarihte izinizi b›rakt›n›z. Uygarl›k ve
kültür tarihinde iz b›rakmak nas›l bir duygu?
Böyle bir çal›flmay› asl›nda iz b›rak-

mak için yapm›yorum. Bundan zevk

duydu¤um, haz duydu¤um ve memle-

kete bir fley b›rakm›fl olmak için yap›-

yorum. Çengelhan biliyorsunuz baba-

m›z›n ilk ifle bafllad›¤› dükkân›n bu-

lundu¤u yer. Bu fikir oradan geldi. Za-

ten Ankara’da bir fley yapmak iste¤iy-

le uygun bir yer ar›yorduk. Bu eski

dükkân›, o periflan Çengelhan’›n için-

de görünce birden bire k›v›lc›m çakt›

ve “biz burada bir taflla iki kufl vura-

l›m” dedik. Kuflun bir tanesi babam›z›n

dükkân›n› rehabilite etmek, ikincisi

çok eski, 1522 tarihli periflan durum-

daki bir han› eski haline uygun olarak

restore etmek. Di¤er yandan sahip ol-

du¤umuz müzelerin bir k›sm›n›, depo-

larda duran birçok alet-edavat› oraya

tafl›mak. Dolay›s›yla bu iflleri birden

yaparak Ankara’ya da birfleyler kazan-

d›rd›¤›m›z› düflünüyorum.

Akl›n›zda baflka mekânlar da var m›yd›? 
Çukurhan vard›. O da 1820’lerden, Çengel-

han’a göre biraz daha yeni bir yap›. Daha

büyük. Çengelhan olmasayd› Çukurhan’›

düflünüyorduk. Murat Karayalç›n’›n beledi-

ye baflkanl›¤› zaman›nda ikisinin de planla-

r›, projeleri yap›lm›fl, bir kültür merkezi gi-

bi düflünülmüfltü. Ama bizde bürokrasinin

nas›l iflledi¤ini biliyorsunuz. 

Siz Çengelhan’›n eski zamanlar›n› hat›rl›yor
musunuz?
Hat›rlam›yorum. Ama babam herkesten

önce gelip sabah dükkân›n önünü, toz

kalkmas›n diye önce ›slatt›¤›n› sonra sü-

pürdü¤ünü anlat›rd›. Peynirler kurtlan›r-

m›fl; onlara bakt›¤›n›, köseleler yumuflak

olsun diye ›slatt›¤›n› anlat›rd› hep. Bun-

lar› biliyoruz.

Çengelhan 500 y›la yaklaflan geçmifliyle Türk
ticaret tarihinin aynas› say›labilecek bir yap›.
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“Akl›m›n bir köflesinde

Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’un

Ankara’da ticaret hayat›na bafllad›¤› dükkân›n da

bulundu¤u Çengelhan, k›sa bir süre önce restore

ettirildi ve Sanayi Müzesi olarak düzenlendi.

Müzede 800’den fazla obje sergileniyor...

G

hep müze var”



Han yüzy›llarca toplumsal ve ticari anlamda
önemli roller üstlenmifl. Bu rolün bugün sanayi
ve teknoloji tarihine tan›kl›k eden bir yap› hali-
ne gelmesi de bir anlamda han›n kaderiyle ör-
tüflüyor. Bu anlamda Çengelhan’›n böylesi bir
müze için belki de en do¤ru mekân oldu¤unu
düflünüyor musunuz?
Ben müzelerimin ikisinin de antik ve es-

ki mekânlarda olmas›n› istedim ve me-

kânlar› öyle seçtim ki, bilhassa oralarda

kendili¤inden bir müze izlenimi versin.

Ankara’da Çengelhan, ‹stanbul’da dö-

kümhane... Örne¤in ‹stanbul’daki müze-

nin binas› içine hiçbir fley koymasan›z da

bafll› bafl›na anlaml› bir mekân. Çengel-

han da öyle.

Çengelhan 500 y›ll›k tarihi bir yap› ve yak›n ta-
rihimizden de, Say›n Vehbi Koç’tan da izler tafl›-
yan bir yap› ve içinde son derece modern bir
müze... Koç kültüründe de bu bütünleflmeyi
görmek mümkün. Kültür ve de¤erleri koruya-
rak varl›kl› olabilmenin s›rlar› üzerine konufla-
bilir miyiz? Müzelerinizde ‘Do¤u-Bat› sentezini’
oluflturmay› nas›l baflar›yorsunuz?
Bu bence aileden, görgüden gelen, yetiflme

tarz›ndan gelen birfley. Biz öyle gördük.

Hem kendi k›ymetlerimize sahip ç›kmay›

hem de yurtd›fl›nda, dünyada olan biteni ta-

kip etmeyi içeren bir anlay›fl. Aksi takdirde

olmaz. Bir hikaye vard›r. Adam gitmifl 15

gün Fransa’da kalm›fl sonra dönmüfl zeytin

alacak. Demifl “hani kara kara birfleyler var

içinden odun ç›k›yor; yar›m kilo ondan isti-

yorum”... Köklerinizi unuttu¤unuzda düfle-

ce¤iniz durum bundan daha komik olur.

Dolay›s›yla insan›n hiçbir zaman köklerini

unutmamas›, sahip ç›kmas› gerekiyor. Ve

övünmesi laz›m; en önemlisi bu. Ankara’da

Keçiören’de do¤duk ve bununla iftihar edi-

yoruz. 

Çengelhan’da toplam 32 odada 800’ün üzerin-
de obje sergileniyor. ‹çlerinde özellikle gurur-
land›¤›n›z eserler hangileri... ‘‹yi ki bu objeler
müzemizde var’ dedirtenler... 
Her fleyden önce han bize küçük gel-

di. S›¤amad›k. Odalar çok küçük. Bu

nedenle mekân› zorlamayacak parça-

9

Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç, babas› Vehbi
Koç’un ilk dükkan›n›n
bulundu¤u Çengelhan’› müze
haline getirmekten büyük bir
mutluluk duydu¤unu söylüyor.
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lar› seçtik. En mühim ve bize en zor

gelen taraf› bu oldu. Küçük fakat fev-

kalade iyi yap›lm›fl, nispetli modelleri

oraya koyduk. Az obje sergileyece¤i-

miz için her birinin ayr› ayr› en iyisi ol-

mas›n› arzu ettik. Orada da

‹stanbul’daki müzemiz gibi bir ak›fl

var. Buharl› k›s›m, bisiklet k›sm›, nak-

liye k›sm› var; denizcilik k›sm› var. ‹l-

mi aletler k›sm›n›n yan›nda t›bbi ge-

reçlerin bulundu¤u bir bölüm de

bulunuyor. Ben tabii ki her zaman de-

nizcilik k›sm›n› seviyorum. Uçaklar›n

bulundu¤u bir k›s›m var. Ancak uçak

bölümünde zay›f kald›k. Buraya biraz

daha a¤›rl›k vermemiz ve buldukça al-

mam›z laz›m. 

Ama gönül ba¤›n›z yine de denizcilik k›sm›nda.
Ankara biraz denize hasret bir kent ve siz de bir
anlamda bu sevdan›z› Ankara’ya tafl›m›fl olu-
yorsunuz, de¤il mi?
Elbette. Bize “Ankara’da denizcilik olur

mu” dediler. Neden olmas›n? Bu müzey-

le bir anlamda denizcilik sevdam›z› da

Ankara’ya getirmifl olduk.

Çevrenin müzeye tepkileri nas›l? Örne¤in esna-
f›n tepkisi?
Müzeden esnaf fevkalade memnun. Çev-

reye de etkisi son derece olumlu elbette.

Gayr›menkul kiralar›n›n müzeden sonra

artt›¤›n› söylüyorlar. Çengelhan ve çevresi

Ankara’n›n geri kalm›fl yerlerinden biriydi.

Derme çatma dükkânlar yap›lm›fl, yap› bo-

zulmufl. Müze ile birlikte orada da bir fley-

lerin de¤iflmeye bafllad›¤›n› ümit ediyoruz.

Yine han›n yak›nlar›nda eski bir saat kule-

si vard›. fiimdi onu da restore ettiriyoruz.

K›sa bir süre sonra saat kulesi de çal›flacak.

Nas›l Haliç’te müzeyle birlikte hofl bir de-

¤iflim kendini gösterdiyse, Çengelhan’›n

içinde bulundu¤u semtin çehresi de yavafl

yavafl de¤iflmeye bafllad›. 

‹stanbul’daki müze ile Çengelhan aras›nda ge-
rek sergilenen objeler, gerekse münferit dü-
zenlenen sergiler ve etkinlikler anlam›nda bir
paylafl›m, bir dayan›flma olacak m›?
Tabii ki. Müzelerin canl› olmas› laz›m; yok-

sa millet ayn› fleyi devaml› görmekten b›-

kar. Yaflayan bir müze olacak. Orada bir

sergi alan› ay›rd›k. ‹lk olarak eski Anadolu

hal›lar› ve kilimlerini koyduk. Yemekler

olacak, davetler olacak ‹stanbul’da oldu¤u

gibi. Objeler de de¤iflecek. Oran›n yak›-

n›nda bir depo arad›k, bulamad›k. Baz› efl-

yalar› depolara naklediyoruz. ‹stanbul’da

üç tane büyük depomuz var. Ankara’da

henüz bulamad›k. Araflt›r›yoruz.

Gerek ‹stanbul’daki müzede, gerekse Çengel-
han’daki müzede pek çok oyuncak sergileni-
yor. Oyuncaklar›n çocuk geliflimindeki rolü ya-
n›nda sanayi, kültür ve e¤itim tarihine ›fl›k tut-
tu¤unun alt› çiziliyor. Siz de bu görüfle kat›l›yor
musunuz? Sizin için oyuncaklar›n önemi nedir?
Evet, benim için de ayr› bir önemi var.

Oyuncaklara ben de bay›l›yorum. Ayr›ca

art›k bunlar antika say›l›r. Ço¤u Alman-

ya’da yap›lm›fl. Nürnberg menfleili. Ora-

lar dünya savafl› esnas›nda çok kötü

bombaland›¤› için hemen hemen hiçbir

fley kalmam›fl, dolay›s›yla bu oyuncukla-

r› Japonya’dan tutun Amerika’ya kadar

gördü¤ümüz yerlerden toplad›k. Bu ba-

k›mdan bu oyuncaklar›n ayr› önemi var.

Güzel yap›lm›fl, üzerinde eski boyas› kal-

m›fl, teneke oyuncaklara bay›l›r›m. 

Bugüne kadar size verilen ödül ve plaketler de
müzede sergileniyor. Ödüllere al›flt›n›z m›; yok-
sa sizi heyecanland›rmaya devam m› ediyor?
Ben buna babamdan al›flt›m. Babam bü-

tün ödüllerini burada Holding binas›nda

bir vitrine koydurmufl, numaralat›p özen-

le saklatm›flt›. Bana gelenleri de bir kena-

ra koyuyordum. Bakt›m ki, eski eserler

için müze yapaca¤›z orada de¤erlendir-

mek üzere toplad›k ve oraya koyduk.

Bundan sonra gelenleri de oraya koyu-

yoruz. Plaketlerin, ödüllerin haricinde fii-

fo Mehmet’in (Özdilek) formas›ndan,

ayakkab›s›ndan topundan tutun da, ‹s-

met Pafla’n›n Savarona yat›na bindi¤i za-

man giydi¤i beyaz flapkas›na kadar farkl›

objeler ve hediyeler de var. 

Dünya turunuz sürüyor. Çok fazla yer gezdiniz. Mü-
ze için de birfleyler buldunuz mu bu seyahatte?
Müze için, Fransa’da Nice’de birkaç anti-

kac›da kimi eflyalar bulduk. Yine Ameri-

ka’da buldum. Karayipler ve Pasifik’te

ise bakamad›k. Bulaca¤›m›z› da pek zan-

netmiyorum. Akl›m›n bir köflesinde her

zaman müze var. Bir fleye bakt›¤›m za-

man, “Bu müzeye olur mu olmaz m›” di-

ye düflünüyorum. Domatese bile...

n Burak Tezcan
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Çengelhan’› ziyaret ederek çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›.





ürkiye son y›llarda yakalam›fl ol-

du¤u ihracat art›fl› ile dikkatleri

üzerine çekiyor. Dünya Ticaret

Örgütü’nün aç›klad›¤› rakamlara

göre 2004 y›l›nda Türkiye yüzde 33’lük

ihracat art›fl›yla dünya beflincisi, 50 mil-

yar dolar›n üzerinde ihracat yapan ülke-

ler aras› art›flta ise dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye’nin dünya ticaretinden ald›¤›

pay ise ilk kez yüzde 1’i aflt›.

Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen yürüttü-

¤ü temaslarla ihracat› art›rmak için çaba

gösteriyor. Bu nedenle Tüzmen’in bir

aya¤› yurtd›fl›nda. 

Biz de Tüzmen’i bir yurtd›fl› gezisinden

sonra geldi¤i ‹stanbul’da yakalad›k. Yo-

¤un program› içinde Bizden Haberler’e

vakit ay›ran Tüzmen, Türkiye’nin ihracat

hedefleri ve Koç Toplulu¤u’nun bu he-

deflere ulaflmadaki önemi ile ilgili soru-

lar›m›z› yan›tlad›.

Hükümetin bu y›l için aç›klad›¤› ihracat hede-
fi 71 milyar dolard›. Ancak siz yapt›¤›n›z bir
aç›klamada Türkiye’nin ihracat hedefini 75
milyar dolar olarak telaffuz ettiniz. Üç ayl›k
sonuçlara bakt›¤›n›z zaman bu hedefi ulafl›la-
bilir görüyor musunuz?
‹lk dört sonuçlar›na bakt›¤m›z zaman ge-

çen y›la göre yaklafl›k yüzde 22,9’luk bir

ihracat art›fl› yakalad›¤›m›z› görüyoruz.

Bu çok önemli bir art›fl. E¤er böyle götü-

rebilirsek 75 milyar dolar› ulafl›labilir bir

hedef olarak görüyoruz. 

“E¤er” dediniz, ihracat› ayn› trendde götüreme-
me ihtimalinin oldu¤unu mu düflünüyorsunuz?
Götürememe ihtimalimiz pek yok; ama

bu afl›r› de¤erli Türk Liras› do¤rusu ara

s›ra bizi üzüyor. Çünkü gerçekten ihra-

catç›lar düflük kurdan dolay› çok s›k›nt›

çekiyorlar. S›k›nt› çeken sadece küçük

ihracatç›lar de¤il, büyük ihracatç›lar da

s›k›nt› çekiyorlar. Çünkü bu kurla ihracat

yap›nca kâr marjlar› düflüyor. Hatta baz›-

lar› zarar›na bile sat›fl yap›yor. Bu du-

rumda ihracat da cazip olmaktan ç›k›yor.

Ama ilk üç ayl›k trendi sürdürebilirsek

tahmin ediyorum ki ülke olarak 75 mil-

yar dolar› yakalayaca¤›z. 

Sizin de belirtti¤iniz gibi ihracatç›lar›n en bü-
yük s›k›nt›s› düflük kur. Kurun dengelenme ola-
s›l›¤› nedir? ‹hracatç›lar en fazla bu sorunun
yan›t›n› merak ediyorlar.
Son dönemlerde kur biraz hareketlendi

ama istenilen seviyede de¤il. Herkes

Türk Liras›’n›n yüzde 40-50 de¤erli oldu-

¤unu söylüyor. Bu durum özellikle teks-

til ve konfeksiyon sektöründe büyük s›-

k›nt› yarat›yor. Ama buna ra¤men biz eli-

mizden gelen gayreti gösterece¤iz ve ve-

rimlili¤i en üst noktaya ç›karaca¤›z.

Mümkün oldu¤u kadar girdi maliyetleri-

ni afla¤› do¤ru çekerek ihracatç›lar›n re-

kabet gücünü art›rmaya çal›fl›yoruz. ‹hra-

catç›lara yard›mc› olmaya çal›fl›yoruz

ama bu kolay bir ifl de¤il elbette. 

Geçen y›l Koç Toplulu¤u tek bafl›na Türkiye ih-
racat›n›n yüzde 9’unu gerçeklefltirdi. Devlet
Bakan› olarak bu durumun sizin ve ülke için
önemi nedir?
Bu Türkiye için çok önemli bir durum.

Neresinden bakarsan›z bak›n yaklafl›k 6

milyar dolarl›k bir ihracat az bir rakam

de¤ildir. Bir Toplulu¤un tek bafl›na bunu

yapmas›, dünyada da liderli¤e soyunma-

s›n›n aç›k göstergesidir. 

Türkiye ancak böylesine baflar›l› yöneti-

len gruplarla ve flirketlerle dünyada hak

etti¤i yeri alabilecektir. Koç Toplulu-

¤u’nda bu konuda eme¤i geçen herkesi

kutluyorum. Zaten sanayi ve ihracatla

u¤raflan Topluluk çal›flanlar›n› bire bir ta-

n›yorum. Ve böylesine yüksek vas›fl› in-

sanlar›n oluflturdu¤u bir grubun Türki-

ye’de faaliyet göstermesinden de son de-

rece mutluyum. 

Ülke olarak ihracatta en büyük s›k›nt›m›z kat-
ma de¤eri yüksek ürün satamamakt›r. “‹hracat
yap›yoruz ama kâr edemiyoruz” en fazla duyu-
lan flikayettir.  Ancak Koç Toplulu¤u teknoloji
yo¤un ve katma de¤eri yüksek ürün ihracat›yla
dikkat çekiyor. Bu anlamda Koç Toplulu¤u di-
¤er ihracatç›lar için bir örnek ya da baflka bir
deyiflle “Koçbafl›” olabilir mi?
Koç Toplulu¤u’nun, ihracat›nda gitgide
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“Koç Toplulu¤u 
dünyada liderli¤e oynuyor”
Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen Koç Toplulu¤u’nun yapt›¤› yüksek ihracatla

dünyada liderli¤e oynad›¤›n› vurgulayarak, “Türkiye ancak böylesine bafla-

r›l› yönetilen gruplarla ve flirketlerle dünyada haketti¤i yeri alacakt›r” dedi

Evinde ve iflyerinde Koç Toplulu¤u ürünleri 
kulland›¤›n› söyleyen Kürflad Tüzmen, 
ürünlerin kalitesinden de oldukça memnun.

T
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yüksek teknoloji ürünlerinin a¤›rl›¤› art›-

yor. Bu anlamda Koç Toplulu¤u, Türkiye

ihracat› için “Koçbafl›” olarak nitelendiri-

lebilir. Özellikle elektronik ürün ve oto-

motiv ihracat›nda yakalanan baflar› di¤er

sektörlerde de kendisini gösterecektir.

Yüksek teknoloji ürünlerinin önümüzde-

ki dönemlerde ihracat kompozisyonu

içinde daha fazla yer alaca¤›n› ve çok da-

ha iyi noktalara gelece¤ini düflünüyorum. 

Türkiye'nin sürdürülebilir ihracat art›fl›

gerçeklefltiren bir ülke olabilmesi için

her sektörde endüstriyel tasar›m› en üst

noktaya tafl›mas› gerekiyor.

1990'larda pazarlama öne ç›k›yordu. Bu-

gün ise özgün tasar›mlar ilk s›raya oturu-

yor. Dünyada herkes belli bir kalite ve fi-

yat tutturabiliyor. Ancak ortaya farkl› bir

fley koyabilenler ürünlerini satabiliyor. 

‹hracat art›fl›m›z› sürdürülebilir hale ge-

tirmek için tüm sektörlerde endüstriyel

tasar›m› en üst noktaya tafl›mam›z laz›m.

Türkiye farkl› tasar›mlar›yla markas›n›

yaratan bir ülke oluyor.

Devlet Bakan› olarak Koç Toplulu¤u bayilerine
vermek istedi¤iniz bir mesaj var m›?
Aç›k söylemek gerekirse Koç Toplulu-

¤u’nun bayileri de çok flansl›. Çünkü böy-

le bir Toplulu¤un bayisi olmak, bir kere

sat›fl garantisi veriyor, kalite garantisi veri-

yor ve kar garantisi veriyor. Bu nedenle

bayilerin hepsinin mutlu oldu¤unu zan-

nediyorum. ‹fllerine devam etsinler; iyi

servis ve hizmet vermeye devam etsinler.

Hem Türkiye içinde hem de Türkiye d›-

fl›nda ürünlerin en iyi noktaya tafl›nmas›

için iyi servis ve hizmet çok önemli.

Siz evinizde Koç Toplulu¤u’nun ürünlerini kul-
lan›yor musunuz?
Tabii ki evimde de iflyerimde de kullan›-

r›m; televizyon, buzdolab›... Ürünlerin ka-

litesinden çok memnunum. Ben zaten

hep bunu savunuyorum. Türkiye’de üre-

tilen bir ürünü kullanmak benim için her

zaman gurur vesilesi olmufltur. Görüyor-

sunuz hep turkuaz renkleriyle dolafl›yo-

rum. (Kravat ve mendili turkuaz rengin-

de) Giyimimden kuflam›ma, kulland›¤›m

günlük araçlar›m›n hepsinin Türk mal› ol-

mas›na mümkün oldu¤u kadar özen gös-

termeye çal›fl›yorum. Tabii bence ülke

olarak Avrupa ve dünya standard›n›n üze-

rinde ürünler üretiyoruz. Bunlar› da kul-

lanmal›y›z.

n Feride Cem

‹hracat (Bin $)

SON BEfi YILDA
TÜRK‹YE’N‹N ‹HRACATI

’01 ’02 ’03 ’04 ’05
Kaynak: T‹M

31
.0

41
.4

86

36
.1

73
.2

30 47
.8

80
.2

72

64
.0

90
.7

80

23
.4

83
.6

90

’05: ‹lk dört ay sonuçlar›d›r.

65 -

55 -

45 -

35 -

25 -

15 -

Devlet Bakan›

Kürflad Tüzmen,

ülke olarak ihracat›

daha kârl› hale

getirmek için katma

de¤eri yüksek

ürünler üretmemiz

gerekti¤ini söyledi.
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y›l Koç Toplulu¤u’nda ça-

l›flt›ktan sonra 2002 y›l›n-

da emekliye ayr›lan Tu¤-

rul Kudatgobilik, emek-

lili¤in keyfini ç›karmak yerine çal›flmaya

devam etti. Çal›flma adresi de endüstri ilifl-

kilerindeki uzmanl›¤› nedeniyle çal›flmala-

r›nda aktif rol ald›¤›  ve Yönetim Kurulu

Baflkanl›¤›n› yapt›¤› Türkiye Metal Sanayi-

cileri Sendikas› (MESS) oldu. Befl y›ld›r bu

görevi yürüten Kudatgobilik, 2004 Aral›k

ay›ndan bu yana Türkiye ‹flveren Sendika-

s› Konfederasyonu (T‹SK) Yönetim Kurulu

Baflkanl›¤›’n› da yürütüyor. 

Tu¤rul Kudatgobilik’in baflkanl›¤›n› yü-

rüttü¤ü bu iflveren sendikalar›, son dö-

nemde Avrupa Birli¤i sürecindeki çal›fl-

malara konsantre olmufl durumdalar. 

Özellikle Avrupa Birli¤i müktesebat›-

n›n “‹stihdam ve Sosyal Politika” bafl-

l›klar›n› içeren 13’üncü bölümü ile il-

gili çal›flmalara yo¤unluk verilen bu

süreçle ilgili görüfllerini almak ve Tür-

kiye’de de¤iflen iflveren-iflçi diyalo¤u-

na dikkat çekmek için ziyaret ettik

Tu¤rul Kudatgobilik’i. 

Türkiye’nin en önemli gündem maddesi AB. Siz
de MESS ve T‹SK olarak bu konuda önemli gö-
revler üstlenmifl durumdas›n›z. Bu çal›flmalar›-
n›zdan söz edebilir misiniz?
Ben Avrupa entegrasyonu konusunda

çok ciddi bir çal›flmadan geliyorum. Do-

kuz y›ldan beri Türkiye AB Karma ‹stifla-

re Komitesi üyesiyim. Bundan iftihar edi-

yorum. Bugün Türk sanayiinin geliflmesi,

Avrupa ve dünyada hak etti¤i yeri alma-

s› Avrupa entegrasyonu ile çok irtibatl›..

AB üyeli¤i Türk insan› için her bak›mdan

çok mühim bir konu.  

AB konusunda Türkiye’nin ald›¤› yoldan mem-
nun musunuz?
17 Aral›k’ta Avrupa Parlamentosu, yüzde

75 ço¤unlukla Türkiye’nin tam üyeli¤e

kabul edilmesi gerekti¤ine dair müzake-

relerin bafllamas›na karar verdi. Bu karar

Avrupa Konseyi taraf›ndan onand›. Dola-

y›s›yla Türkiye art›k hukuken Avrupa en-

tegrasyonunun içindedir. 

Müzakere sürecinde AB müktesebat›n›n “‹stih-
dam ve Sosyal Politika”’y› içeren 13’üncü bölü-
münün çal›flmas› size verilmifl durumda. Bu
yönde neler yap›yorsunuz?
Bununla ilgili çal›flmalar›m›z› yapt›k bitir-

dik. Di¤er iflveren örgütleriyle koordi-

nasyona içine girece¤iz. ‹flçileri de bu

iflin içine katarak onlar›n da görüfllerini

alaca¤›z. 

Çal›flmalar›n›z sonunda ortaya ç›kan tabloyu
bizimle paylafl›r m›s›n›z?
1 Ocak 1996’da Türkiye AB ile Gümrük

Birli¤i’ni gerçeklefltiren tek ülke oldu.

Bugün Türkiye, sanayi mamullerinin

yüzde 55’ini Avrupa’ya sat›yor; ithalat›-

n›n da yüzde 52’sini Avrupa’dan yap›yor.

Dolay›s›yla Türkiye Avrupa iliflkileri zan-

nedildi¤inden daha ileride. Bizden önce

AB’ye üye olacak birçok ülkeden daha

ilerdeyiz. Letonya’da, Litvanya’da; iflve-

ren teflkilat› yok. Fakat biz büyük ülke-

yiz, Avrupa’n›n yedinci büyük ekonomi-

siyiz; 2010 y›l›nda beflinci büyük ekono-

mi olaca¤›z. Bugün Türkiye’den en çok

korkulmas›n›n sebebi budur.

13’üncü bölümde Türkiye’den istenen nedir?
Sizin öneriniz nedir?
Bu bölümde istihdam, e¤itim, çevre, ha-

berleflme gibi bafll›klar var. Biz teorik

olarak bunlar›n tamam›na uyma noktas›-

na çok yak›n›z. Zaten bunu uygulam›yor

olsayd›k yüzde 55 ihracat yapamazd›k.

Mesela ifl yasas› konusunda yönergeleri-

mizin tamam› Avrupa yönergeleridir.

Bunlar zaten bire bir tercümedir. 

‹stihdam konusundaki s›k›nt›m›z nedir?
Avrupa sosyal flartlar›n›n ihtiva etti¤i ba-

z› konular var. Bunlar daha Türkiye’de

yerine oturmad›. Örne¤in onlarda devlet

memurlar›n›n sendikalar› ve grev hakk›

var. Bizde sendikac›l›k var ama grev

hakk› yok. Orduda grev hakk› yok ama

bu Almanya’da da yok. 

Ama Avrupa üyeli¤imizin gerçekleflmesi-

ne daha 8-10 y›l varken, bunun ilk flart

olarak sunulmas›n› do¤ru bulmuyoruz.

Biz bu sosyal bölümün ekstrem mesele-

lerini zaman› gelince kabul edece¤iz. 

Ben bu düzenlemelerin Türkiye’nin sa-

nayi rekabetine engel teflkil etmeyecekse

ve istihdama mani olmayacaksa hepsinin

kabul edilmesinden yanay›m. Baflka tür-

lü lüksümüz yok. O tak›m›n ya oyuncu-

su olacaks›n›z ya olmayacaks›n›z. 

“AB’ye üye olacak 
birçok ülkeden daha ilerdeyiz”
MESS ve T‹SK Yönetim Kurulu Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik, AB sürecinde

Türkiye’nin önünü açmak için yo¤un bir çal›flma içinde. Kudatgobilik,

AB’nin sadece ekonomi için de¤il, sokaktaki vatandafl için de büyük önem

tafl›d›¤›n› söylüyor 
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“Biz iflverenler olarak

iflçiyi bafl tac› olarak

görmek istiyoruz.

Art›k konsept ve bak›fl

aç›s› çok de¤iflti. Onlar›

yok saymam›z mümkün

de¤il.”



Bir iflveren teflkilat›n›n baflkan› olarak sizin en
fazla dikkat çekti¤iniz noktalardan biri istih-
dam. Bu konuda olumsuz bir öngörünüz de var...
Evet, 2010 y›l›nda Türkiye’de iflsizlik

oran›n›n yüzde 20’lere ç›kaca¤›n› düflü-

nüyoruz. Böyle giderse inan›lmaz

problemler yaflanacak. Avrupa’da istih-

dam stratejisi ç›kar›lm›fl durumda; Tür-

kiye’nin ise istihdam stratejisi yok. Ben

bunu siyasilere de söylüyorum. “Hakl›-

s›n›z yapal›m” diyorlar ama bizde hâ-

kim düflünce flöyle: “Ekonomiyi kendi

haline b›rakal›m, ekonomi geliflince is-

tihdam sorunu da kendili¤inden çözü-

lür.” Hay›r, çözülmez. Bunun çözülme-

yece¤i de ç›kt› ortaya. 

Bir de son dönemlerde iflyerinde esneklik kav-
ram› tart›fl›l›yor?
Bugün dünya esnek üretim ve esnek is-

tihdam projelerini yapm›fl durumda. Biz

de Avrupal› meslektafllar›m›z›n konufltu¤u

projeleri aynen Türkiye’ye getirdik. Çal›fl-

ma flartlar›, istihdam, iflten ç›karma ve iflin

tanziminde esnek çal›fl›lmas› laz›m. 

‹fl temsilcilerini bafl tac› olarak görmek istedi-
¤inizi söylediniz. Bir iflveren temsilcisi olarak

bunu söylemeniz gerçekten çok önemli. Bunu
de¤iflen bir düflüncenin ifadesi olarak yorumla-
yabilir miyiz? 
Türkiye’de endüstri iliflkileri üç temel

ayaktan meydana gelir; sanayi, iflve-

ren, iflçi ve toplum. Dolay›s›yle iflveren

ne kadar sanayinin temsilcisiyse, iflçi

de o oranda sanayiyi temsil eder. ‹flçi-

yi yok sayarak hiçbir yere varma imka-

n› yoktur. 

Bunu bu aç›kl›kla ve medeniyetle söylü-

yorum. Türkiye’de bu eksiklik var. Bizim

MESS ve T‹SK olarak 1.2 milyon iflçimiz

var. Onlar› yok saymam söz konusu de-

¤il; onlar benim bafl tac›m. Art›k konsept

de¤iflti, bak›fl aç›s› de¤iflti. Avrupal› ol-

mak bir bak›fl aç›s›d›r. Ben bir Avrupal›-

y›m ve Avrupal› gibi davran›yorum. ‹flçi

temsilcilerimiz de Avrupal›lar, onlar da

öyle davran›yor. 
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Tu¤rul Kudatgobilik kimdir?
k 1940 ‹stanbul do¤umlu olan Tu¤rul Kudatgobilik, ortaokul ve liseyi ‹stanbul Er-
kek Lisesi’nde okudu.

k ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu; ifl hukuku dal›nda dok-
tora yapt›. 

k 1968 y›l›nda Amerikada kazand›¤› AIB bursunu kullanmayarak Koç Toplulu-
¤u’nda Endüstri ‹liflkileri Müdürü olarak ifle bafllad›. 

k 2.5 y›l sonra Vehbi Koç taraf›ndan ‹ngiltere’ye gönderildi ve London Scholl Of
Economics’te master yapt›. 

k Master’›n› tamamlad›ktan sonra yeniden Koç Holding’de çal›flmaya bafllad›. 

k 1977’de sanayi tecrübesi sahibi olmas› için Arçelik’te görevlendirildi, 1982 y›l›n-
da koordinatör olarak yeniden Koç Holding’e döndü.

k Topluluktaki son yedi y›l›nda Koç Holding A.fi. Endüstri ve Halkla ‹liflkiler Bafl-
kan Yard›mc›l›¤› görevini yürüttü. 2002 y›l›nda emekli oldu. 

k Çal›flma yaflam› boyunca Koç Ailesi’nin üç kufla¤›yla da çal›flma imkan› buldu.

k “Ben Koç Holding’de do¤dum, oradan emekli oldum” diyen Kudatgobilik, bu-
gün geldi¤i noktadaki temelin Koç’a dayanmas›yla iftihar ediyor.

k Kudatgobilik, evli ve bir k›z çocu¤u babas›.



oç Holding ve Iveco, Otoyol

Sanayi ve Otoyol Pazarlama

flirketlerinin birlefltirilmesiyle

oluflacak yeni Otoyol’da eflit

hisse sahibi olma yolundaki görüflmele-

rinde sona geldi. 

Otoyol bu iflbirli¤i ile Iveco’nun üretim

üssü olmay› hedefliyor. Otoyol üretece¤i

yeni modellerle hem iç piyasada, hem

de ihracatta gücünü art›racak.

Otoyol Genel Müdürü Murat Selek, “Bu

uygulama Koç Toplulu¤u’nda Otosan ve

Tofafl’ta denenmifl ve baflar›l› olmufl bir

modeldir. Bu geliflmeyle, Iveco’nun yeni

modellerinin Otoyol’da üretimi, ihraç

pazarlar›na aç›l›m gibi Otoyol’un büyü-

mesi ve Koç Holding’in vizyonuna

uyumlu bir konuma gelmesi için zorun-

lu olan at›l›mlar, bir program dahilinde

hayata geçecek” diyor.

Murat Selek, anlaflman›n detaylar›n› ve

Otoyol’un yeni dönem hedeflerini Biz-

den Haberler okurlar› için anlatt›.

Görüflmelerin seyri ve ne zaman sonuçlanaca¤›
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Koç Holding ile Iveco Otoyol’daki mev-

cut iflbirliklerini daha da güçlendirme ka-

rar› ald›lar. Bu çerçevede, ilk olarak Oto-

yol Sanayi A.fi. ve Otoyol Pazarlama A.fi.

flirketlerinin birlefltirilmesi için, 10 Mart

2005 tarihli ola¤an genel kurul toplant›la-

r›nda yönetim kuruluna yetki verilerek

birleflme ifllemlerine baflland›. Birleflme 28

Nisan 2005 tarihinde yap›lan her iki flirke-

tin ola¤anüstü genel kurullar› ve birlefl-

meyi onaylayan genel kurul kararlar›n›n

29 Nisan 2005 tarihinde tescili ile netice-

lendi. Di¤er önemli bir geliflme ise, Koç

Holding ile Iveco’nun Otoyol’da eflit hisse

sahibi olmaya karar vermifl olmalar›d›r.

Otoyol ile Iveco aras›nda yeni çal›flma

prensiplerini ve hisse eflitlemesini içeren

ön anlaflmay› 11 Mart 2005 tarihinde im-

zalad›k. Ön anlaflmada belirlenen konula-

r›n nihai anlaflmalara dönüfltürülmesin-

den sonra yap›lacak ola¤anüstü genel ku-

rul ve burada al›nacak karar›n tescili ile

hisse eflitlemesi de sonuçlanacak.

Iveco’nun 1998 y›l›ndan bu yana ortak oldu¤u
Koç Holding’le ortakl›¤›n› güçlendirme karar›
almas›n› neye ba¤l›yorsunuz?
Türkiye son y›llardaki ekonomik ve siya-

sal istikrar› ile Avrupa Birli¤i’ne entegras-

yon sürecini h›zland›ran bir ülke olarak,

pek çok global flirketin ilgi oda¤›nda bu-

lunuyor. Ayr›ca Türkiye Avrupa’n›n dör-

düncü büyük ticari araç pazar› olarak

Avrupal› markalar için çok önemli bir

pazar. Gümrük Birli¤i’nin h›zland›rd›¤›

Avrupa ile bütünleflme süreci, Türkiye’yi

pek çok Avrupa firmas› için hem önem-
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Otoyol, Iveco’nun
endüstriyel üssü oluyor

Koç Toplulu¤u,

otomotiv sektöründe

uluslararas› markalarla

iflbirli¤ini güçlendirerek

sürdürüyor. Son olarak

Otoyol’da Iveco ile

hisse eflitlemesi

sa¤land›. Bu iflbirli¤i ile

Otoyol’un Iveco’nun

yeni endüstriyel üssü

olmas› hedefleniyor

K



li bir pazar, hem de rekabetçi bir üretim

merkezi konumuna getirdi. Öte yandan,

Iveco Avrupa ticari araç pazarlar›nda bi-

rinci veya ikinci konumda güçlü bir mar-

ka. Koç Holding ise Türkiye’nin otomo-

tivde en güçlü grubu. Böylesine güçlü

iki orta¤›n gücünün Otoyol’a yans›t›lma-

s› en ak›lc› yol olarak seçildi. 

Koç Holding’in Otoyol’da Iveco ile eflit hisse sa-
hibi olmas›n›n sizin için önemi ve anlam›n› bi-
zimle paylafl›r m›s›n›z?
Iveco bildi¤iniz gibi dünyan›n en önde

gelen ticari araç markalar›ndan biri. Ayn›

durum, otobüs konusunda da Iveco’nun

yüzde 100 sahibi bulundu¤u Irisbus mar-

kas› için geçerli. Öte yandan, Otoyol’da

Iveco’nun halen yüzde 27 hissesi bulunu-

yor. Yönetimde de benzer oranda a¤›rl›¤›

mevcut. Kararlaflt›r›lan hisse eflitlemesiyle

Iveco’nun Otoyol’da hisse ve yönetim aç›-

s›ndan a¤›rl›k kazanmas› söz konusu. Bu

geliflmeyle, Iveco’nun yeni modellerinin

Otoyol’da üretimi, ihraç  pazarlar›na aç›-

l›m gibi Otoyol’un büyümesi ve Koç Hol-

ding’in vizyonuna uyumlu bir konuma

gelmesi için zorunlu olan at›l›mlar, bir

program dahilinde hayata geçecektir.

Koç Holding’in otomotiv sektöründeki

çok markal› büyüme stratejisine paralel

olarak Otoyol’a yönelik bir ad›m atmas›-

n›, flirketimize ve Iveco’ya olan güveni-

nin bir göstergesi olarak görüyorum. 

Bu anlaflmayla Otoyol’un Iveco’nun üretim üssü
olaca¤› aç›kland›. Bunun Otoyol ve Türkiye için
önemini bizimle paylaflabilir misiniz?
Nihai anlaflmayla birlikte Iveco’nun, Eu-

rocargo ve Daily gibi Avrupa’daki lider

modellerinin Türkiye’de üretilmeye bafl-

lanmas› ve Otoyol’un Iveco’nun yeni en-

düstriyel üssü olmas› hedefleniyor. Bu

do¤rultuda yapt›¤›m›z stratejik planda,

Otoyol’un ticari araç pazar›ndaki pay›n›

önümüzdeki plan döneminde iki kat›na

ç›karmay› hedefliyoruz.

Türkiye h›zl› bir flekilde büyüyen, dina-

mik, teknik kapasitesi yüksek iflgücüne

sahip bir ülke. Geliflmifl bir altyap›s› var.

Otomotiv pazar› h›zla büyüyor ve Türki-

ye bu sektörde Avrupa için üretim üssü

haline geliyor. Bu özellikleriyle de Iveco

için önemli f›rsatlar sunuyor. Gümrük Bir-

li¤i’ne girmifl olmam›za ra¤men, Türki-

ye’de üretilen yerli ticari araçlar›n pazar-

daki pay› yüzde 80 gibi önemli bir oran-

da kalmaya devam ediyor. Bu durum da,

Iveco’nun Türkiye’de üretim yapmas›n›n

ne kadar önemli oldu¤unu gösteriyor.

Koç Toplulu¤u ile Iveco’nun iflbirli¤ini

güçlendirme karar› almalar›n›n alt›nda bu

avantajlar›n da önemli rolü bulunuyor.

Nihai anlaflman›n ard›ndan, Avrupa’da li-

der konumdaki en yeni Iveco modellerini

üreterek Türkiye’ye sunaca¤›z. Otoyol’un

özgün tasar›m› olan Eurobus modeli, Ive-

co’nun otobüs markas› Irisbus’›n ürün

yelpazesine dahil edilerek, Iveco’nun glo-

bal da¤›t›m a¤› arac›l›¤›yla, baflta Avrupa

olmak üzere tüm önemli pazarlara mün-

has›ran Otoyol taraf›ndan ihraç edilecek.

Söz konusu modellerin üretimi için yat›r›m ya-
p›lacak m›? Yap›lacaksa yat›r›m tutar› ve plan-
lanan istihdam hakk›nda bilgi verir misiniz?
Kuruldu¤undan bu yana Adapazar›’nda-

ki fabrikam›zda yat›r›mlar devam ediyor.

Fabrikam›zda 18 bin araçl›k üretim kapa-

sitemiz var. Fabrikam›z, iflçi ve mühendis

kalitesi ile altyap› olarak böyle bir ifl yü-

künü kald›rabilecek durumda. Yeni pro-

jeler için önümüzdeki dönemde yaklafl›k

50 milyon dolarl›k bir yat›r›m planl›yo-

ruz. Bu yat›r›mlar›n Türkiye’de yan sana-

yiye sa¤layaca¤› üretim ve istihdam

avantajlar›n› da unutmamak laz›m.

Halen iç piyasadaki pazar pay› ne kadard›r. Ive-
co’nun üretim üssü olman›z halinde pazar pay›-
n›zda ne kadar art›fl öngörüyorsunuz?
Otoyol’un 2004 y›l› sonu itibar› ile pazar

pay› yüzde 7.5 civar›nda. Ancak Eurocar-

go’nun piyasaya sunulmas› ve Daily’nin

yerli üretimine geçilmesi ile Otoyol’un ti-

cari araç pazar›ndaki pay›n› befl y›l için-

de iki kat›na ç›karmay› hedefliyoruz.

Halen Otoyol’un sat›fllar› içinde ihracat›n yeri
hakk›nda bilgi verir misiniz?
2004’de 23 milyon dolar civar›nda ihra-

cat yapt›k. Bu rakam toplam sat›fllar›m›-

z›n yaklafl›k yüzde 15’lik k›sm›n› olufltu-

ruyor. Hedefimiz yeni modellerle ihraca-

t›m›z› befl y›l içinde dört kat art›rmak. 

Koç Toplulu¤u flirketlerinin Avrupa’da ilk üçte
yer alma hedeflerine paralel sizin ihracatta
gelmek istedi¤iniz nokta neresidir?
Önümüzdeki dönemde üstlenece¤imiz

rol, yurtiçi ve yurtd›fl› pazarlar için ürün

gelifltirme ve üretim rolü oluyor. Oto-

yol, bu yeni rolüyle hem Iveco’nun glo-

bal rekabet gücünü art›racak bir endüst-

riyel üs olmay›, hem de Toplulu¤un viz-

yonuna uygun global bir oyuncu olma-

y› hedefliyor.
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oçSistem Bilgi ve ‹letiflim Hiz-

metleri A.fi., Koç Ticaret Büro

Levaz›mat› A.fi. isimli flirketin 1

fiubat 1945'te ABD merkezli

Burroughs firmas› ile yapm›fl oldu¤u

temsilcilik anlaflmas› ile kuruldu.  

Bu y›l 60. kurulufl y›ldönümünü kutlayan

KoçSistem, Türkiye bilgi teknolojileri

sektörüne katt›¤› yeniliklerle öncü rolü-

nü sürdürüyor. Özellikle “e-Devlet” ve

“e-Türkiye” projelerinin bafllamas›nda

büyük katk›lar› oldu¤unu söyleyen Koç-

Sistem Genel Müdürü Gökhan Akça,

projelerin devam›nda da önemli roller

alacaklar›n› söylüyor. Gökhan Akça ile,

bilgi teknolojileri pazar›n›n son y›llardaki

h›zl› geliflimi ve pazarda KoçSistem’in

alaca¤› rol üzerine konufltuk.

KoçSistem bu y›l 60. y›l›n› kutluyor. Bu sürede
nereden nereye gelindi¤ini bizim için özetler
misiniz?
Asl›nda bu 60 y›lda bilgi teknolojisi ola-

rak hem Türkiye hem de KoçSistem bir

yerlere geldi. Bizim firmam›z 1 fiubat

1945’te ifle bafllad›¤›nda o dönemin mo-

da ifli olan büro makineleri iflini yapm›fl.

Biz yerli sermayeli en eski flirketiz ve hiç

kesintiye u¤ramadan iflimizi sürdürdük.

60 y›ll›k tecrübe bize yenilikleri ve viz-

yon olufltururken ciddi avantajlar sa¤l›-

yor. Bilgi teknolojileri Koç Toplulu-

¤u’nun en önemli varl›¤› olmaya bafllad›.

Bilgi teknolojilerinin geliflmesinde Koç-

Sistem’in önemli bir yeri var. Türkiye’de

kamunun bugün konufltu¤umuz “e-Dev-

let” ve “e-Türkiye” sürecinde yola ç›kma-

s›n› sa¤layan projeleri yapma flans› elde

etti. KoçSistem’in 60 y›l›n›n özeti için,

“‹lkleri baflararak daha sonraki ilklere ha-

z›rl›k yapan bir süreç oldu” diyebiliriz.

Sizce bu süreçte KoçSistem’in en büyük hiz-
meti hangisiydi?
fiirketimiz en önemli aflamay› 1980’li y›l-

larda kamu bankalar›nda yaz›l›m ve ba-

k›m operasyonu alarak gösterdi. Güm-

rükler için yap›lan çal›flma ve “Mernis”

çok bilinen di¤er projelerimiz. 2001 y›l›-

n›n fiubat ay›nda bafllanan “e-dönüflüm”

çok önemli bir projeydi. 

Krize ra¤men Topluluk e-dönüflüm’ü bafl-

latarak tüm ifl süreçlerini internete aktard›

ve yepyeni bir ufuk açt›. Bugün Türkiye

“e-Türkiye”yi konufluyorsa bence bu Koç

Toplulu¤u’nda bafllat›lan “e-dönüflüm”ün

bir devam›d›r ve çok ciddi bir aç›l›md›r.

“e-Türkiye” konusunda ald›¤›m›z yol için ne
söyleyeceksiniz?
e-Türkiye için çok fley yap›lmaya çal›fl›l›-

yor. AB uyum sürecinde Kopenhag Kri-

terleri ve Lüksemburg’da yap›lan ön an-

laflmalar çerçevesinde Türkiye’nin altyap›

rehabilitasyonuna ihtiyac› var. fieffaf ve

demokratik bir hukuk toplumu olmak

için elinizde bir altyap› olmas› laz›m. Bu

kapsamda Adalet, Tar›m, ‹çiflleri ve Sana-

yi bakanl›klar›nda çal›flmalara baflland›.

Bunun için “e-Türkiye ‹cra Kurulu” kurul-

du. K›sa dönemde bir eylem plan› saptan-

d› ve ivedili¤i olan 73 proje belirlendi. Bu

projelerin geçen y›l befl tanesi gerçekleflti.

“e-Türkiye”de KoçSistem’in rolü nedir?
Sistem entegratörü olarak, bunlar›n hep-

sinde var›z. Yaz›l›m, hizmet, do¤ru dona-

n›m›n saptanmas› ve entegrasyonun do¤-

“Bölgesel güç 
olma f›rsat›m›z var”

60. kurulufl y›l›n› kutlayan

KoçSistem, rakipleriyle iflbirli¤ine

giderek, pazar› büyütme karar›

ald›. Genel Müdür Gökhan Akça,

“Hedefimiz Türkiye’de

baflard›¤›m›z iflleri yurtd›fl›na

referans olarak götürmek” diyor.

Yurtiçinde de iddial› hedefler

koyduklar›n› söyleyen Akça,

özellefltirmeler ve d›fl kaynakl›

yat›r›mlarla hareketli bir döneme

girdiklerine dikkat çekiyor
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ru yap›larak planlanm›fl sürelerde proje-

lerin teslim edilmesini sa¤layan ana yük-

leniciyiz. Bunlar›n hepsini kendi bafl›m›-

za yapma flans›m›z yok. Biz özellikle bu

iflin uzman› olan üreticilerle çözümü sap-

tay›p teklifte bulunuyoruz. 

Bilgi teknolojileri pazar›nda çok yo¤un bir re-
kabet yafland›¤›n› biliyoruz. KoçSistem’in pa-
zardaki yeri hakk›nda bilgi verir misiniz?
Çok ilginç bir pazar›m›z var. Çünkü firma-

lar›n kay›tl› oldu¤u bir odam›z bile yok.

Rekabet tats›z boyutta; flirketler birbirinin

aya¤›ndan afla¤› do¤ru çekiyor. Pazarda

y›ll›k geliri 500 bin dolar›n alt›nda yedi

bin tane firma var ve biz ekonomiye çok

hassas bir sektörüz. Ekonomide bir s›k›n-

t› oldu¤unda bir saat sonra bizim hayat›-

m›z durur. Biz Türkiye’nin en büyük yer-

li sermayeli flirketiyiz. Bu pazarda daima

ilk üçteyiz. Daima pazara yön veren pro-

jelerin içinde yer al›yoruz. 

Mart ay›nda, sektörün önde gelen sekiz firmas›
bir araya gelerek “Platform 360” adl› bir olu-
flumu bafllatt›¤›n›z› aç›klad›n›z. Bu çal›flma ile
ilgili bilgi verir misiniz? 
Türkiye’de yaz›l›m sektörü büyümüyor ve

yaz›l›m ihracat› yok. Faaliyetlerimizi bü-

yütmenin bir yolu da yaz›l›m ihracat›n› ar-

t›rmaktan geçiyor. Biz bu ihtiyaçtan hare-

ketle konular›nda uzman flirketlerle bir

çal›flma yaparak pazar› büyütmek istedik.

Burada bir sermaye birli¤i yok, gönül bir-

li¤i var. Rekabet için iyi bir örnek göster-

dik. Sistem herkese aç›k. Bugüne kadar

konuflmad›¤›m›z problemleri ve çözümle-

ri konufluyoruz. Bu flirketlerde yüksek ka-

litede insanlar var. Biz bu yetenekleri bir-

lefltirip pazar› büyütecek bir faaliyet için-

deyiz. Baz› projelere birlikte teklif verme-

ye bafllad›k. Birlikte üç proje gerçeklefltir-

dik. ‹fl, düflünmedi¤imiz bir boyuta geldi.

Radyo Frekansl› Tan›ma (RFID) çözümle-

rine çok ciddi e¤ildik. Yapaca¤›m›z çok ifl

var. Bugüne kadar ulaflmad›¤›m›z bir pa-

zara, ulaflmad›¤›m›z çözümlerle gitme

flans› elde ettik. 

Yurtd›flnda üzerinde durdu¤unuz pazarlar hak-
k›nda bilgi verir misiniz?
Yurtd›fl›nda çok büyük f›rsatlar var. Bi-

zim için en büyük pazarlar Avrupa Top-

lulu¤u’na yeni girmifl veya girmekte olan

ülkeler. Çünkü buralarda ciddi bir altya-

p› de¤iflikli¤i olacak. Bu ülkelere, AB

’den çok ciddi karfl›l›ks›z fonlar ak›yor.

Bu ülkelerin de fonlar› de¤erlendirecek

yeteneklere ihtiyaçlar› var. Özellikle Bul-

garistan, Romanya, Polonya, Çek Cum-

huriyeti, Azerbaycan ve Rusya’y›  yak›n-

dan takip ediyoruz. Hedefimiz Türki-

ye’de baflard›¤›m›z iflleri yurtd›fl›na refe-

rans olarak götürmek. Türkiye’nin 100

milyon dolarl›k bir yaz›l›m ihracat› var,

bunu 300 milyon dolarlara ç›karmam›z

laz›m. Ça¤r› merkezi ve yaz›l›m gelifltir-

me alanlar›nda bölgesel bir güç olma f›r-

sat›m›z var. 

Son olarak biliflim teknolojileri pazar›n›n gele-
ce¤i için neler söylemek istersiniz?
Pazar›m›z›n büyüklü¤ü 2.5 milyar dolar

civar›nda. Ama geliflen bir pazar oldu¤u-

nu söyleyebiliriz. Son 10 y›lda yaflanan-

lar sektörün büyümesini engelledi. Gele-

cek 10 y›lda parlayan bir sektörümüzün

olaca¤›n› ve her y›l yüzde 20 civar›nda

büyüyece¤ini öngörüyoruz.
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S›k› bir Fenerbahçe taraftar›
k 1964 ‹zmir do¤umlu olan Gökhan Akça, Tarsus Amerikan Lisesi mezunu.

kODTÜ ‹ktisat Fakültesi mezunu olan Akça, 11.5 y›l IBM’de çal›flt›. Daha sonra Cis-
co’da Genel Müdür Yard›mc›l›¤› yapt›. K›sa bir dönem Boyner Holding’de çal›flt›.

k Nisan 2003’te KoçSistem’de Genel Müdür Yard›mc›s› olarak çal›flmaya bafllad›.
Haziran 2003’te Genel Müdürlü¤e atand›. Halen bu görevi yürütüyor. 

k Evli ve iki erkek çocuk babas›.

k S›k› bir Fenerbahçe taraftar› olan Akça, 1907 Fenerbahçe Derne¤i Yönetim Ku-
rulu Üyesi.  

k Gökhan Akça, ayn› zamanda TÜB‹SAD Yönetim Kurulu Üyesi.

Vehbi Koç’un bir yurtd›fl› gezisinde kurmaya karar verdi¤i  “KoçSistem” 60. y›l›n› kutluyor.
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igros Club Kart ve OPET

Kart sahipleri bundan böyle

hem Migros ve fiok ma¤aza-

lar›nda, hem de OPET istas-

yonlar›nda yapt›klar› al›flverifllerden puan

kazanacaklar. Biriktirdikleri puanlar› da

istedikleri yerde, yani ister akaryak›t, ister

market al›mlar›nda para yerine kullanabi-

lecekler. Hangi kart ile al›flverifl yap›lacak

olursa olsun, Migros’larda kazan›lacak

puan “Migros Club Puan”, OPET’lerde

kazan›lacak puan “OPET Puan” olacak.

OPET ve Migros’un sinerji yaratt›¤› kam-

panyan›n altyap›s› ise Paro taraf›ndan

sa¤lan›yor.

Tüketiciler, Migros’lardan yapacaklar› ay-

l›k toplam 50 YTL üzerindeki harcamala-

r› için yüzde 1’i kadar, ayl›k toplam 250

YTL üzerindeki harcamalar› için ise top-

lam al›flverifllerinin yüzde 2’si kadar puan

kazanacaklar. OPET’lerde yap›lan al›flve-

riflin ise yüzde 1, OPET Puan olarak ka-

zan›l›yor. Kazan›lan puanlar, OPET istas-

yonlar›ndaki Paro Pod’lardan ö¤renilip

kullan›labiliyor. Migros ma¤azalar›nda ise

kazan›lan puanlar, Kiosk’lardan ö¤reni-

lip, çek olarak bas›ld›ktan sonra bedava

al›flveriflte kullan›l›yor. Kullan›lmayan pu-

anlar, bir sonraki aya devrediliyor. 

Konu ile ilgili olarak yap›lan bas›n top-

lant›s›nda konuflan Migros Genel Müdü-

rü Aziz Bulgu; üye say›s› 4.1 milyonu ge-

çen Migros Club’›n 1998 y›l›ndan itibaren

tüketiciye çok cazip avantajlar sa¤lad›¤›n›

belirterek, puan toplamak suretiyle Beda-

va Al›flverifl Çekleri, çok özel fiyatlar, ki-

fliye özel kampanyalar gibi birçok farkl›

kampanyay› Migros Club bünyesinde

müflterilerine sunduklar›n› belirtti. Bulgu,

“OPET’le iflbirli¤imizin sa¤layaca¤› sinerji

ile sunulan avantajlar zenginleflti, g›da ve

akaryak›t gibi iki önemli ve yo¤un harca-

ma kalemi, flimdi birlikte tüketiciye fayda

yaratacak. Hem Migros hem de OPET

müflterisinin kampanyam›zdan en üst se-

viyede faydalanaca¤›n› ve memnun kala-

ca¤›n› ümit ediyoruz” dedi.

Toplant›da konuflan OPET Genel Müdü-

rü Yavuz Erkut ise Türkiye’nin öncü

market zinciri Migros ile yapt›klar› bu ifl-

birli¤inin, tüketiciye büyük bir fayda sa¤-

layaca¤›n› kaydederek, “Biz, OPET ola-

rak gerek hizmet ve gerekse ürün kalite-

mizle tüketicinin birinci tercihi olma he-

defimize do¤ru kararl› bir flekilde ilerliyo-

ruz. Bu do¤rultuda, amac›m›z istasyonla-

r›m›za gelen müflterilerimize en kaliteli

ürünü sunarken, ayn› zamanda günlük

al›flverifllerinde de büyük bir avantaj sa¤-

lamakt›r” dedi.

Migros ve Opet’ten
iflbirli¤i Koç Holding’in “Tüketiciye En Yak›n Topluluk”

olma hedefi do¤rultusunda, OPET ve Migros,

müflterileri için önemli ve avantajl› bir

uygulamaya bafll›yor

M
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Divan City ‹stanbul kap›lar›n› açt›

stanbul’un geliflmekte olan ifl mer-

kezlerinden Gayrettepe’de faaliyet

gösterecek olan Divan City ‹stan-

bul’un aç›l›fl› 28 Nisan’da yap›ld›.

Aç›l›fla, Koç Holding fieref Baflkan› Rah-

mi M. Koç, Koç Holding Yönetim Ku-

rulu Üyesi ve Setur Servis Turistik A.fi.

Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Ar-

sel, Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Mustafa V. Koç, Koç Holding

CEO’su Bülend Özayd›nl›, Koç Hol-

ding üst düzey yöneticileri ve fiiflli Bele-

diye Baflkan› Mustafa Sar›gül kat›ld›.

Müflterilere Divan kalitesi ve 
konforuyla rahatl›k sunuluyor
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi Koç,

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Se-

tur Servis Turistik A.fi. Yönetim Kurulu

Baflkan› Semahat Arsel ve fiiflli Belediye

Baflkan› Mustafa Sar›gül taraf›ndan kesilen

aç›l›fl kurdelesinin ard›ndan bir konuflma

yapan Divan A.fi. Genel Müdürü Kamil

Berk, yeni stratejilerinin bir parças› olan

Divan City’nin hayata geçirilmesinde eme-

¤i geçen herkese teflekkür etti. Berk, “‹s-

tanbul’un önemli ifl merkezlerinden biri

olan Gayrettepe’de, ça¤dafl mimari yap›

içinde, konaklama sektöründeki deneyi-

mimizin yans›t›ld›¤› City Otelimizi hayata

geçirdik. Divan marka ve kalitesine güve-

nen yat›r›mc›lar›m›za, projenin oluflum

safhas›nda bizlere göstermifl olduklar› des-

tek ve güven için teflekkür ediyorum.

Bundan sonra bize düflen görev, bu tesisi

beklentiler do¤rultusunda iflletmek ve tüm

müflterilerimizi Divan kalitesi ve konforu

ile rahat ettirmek olacakt›r” dedi.

Dört y›ld›zl› bir otel olarak tasarlanan Di-

van City ‹stanbul, 27’si uzun süreli ko-

naklamaya uygun residence tarz› süit ol-

mak üzere toplam 144 odas› ile hizmet

verecek. 

Konaklama hizmeti d›fl›nda bünyesinde

bulunan toplant› odalar›, restorant, sa-

una ve fitness center olanaklar› ile ‹stan-

bullulara farkl› hizmetler de sunacak

olan Divan City ‹stanbul, bulundu¤u

nokta itibariyle mesai saatleri öncesinde;

Mecidiyeköy Divan Pub ile kahvalt› ser-

visi, mesai saatleri s›ras›nda ve sonras›n-

da pastane, pub ve Overtime Bar’› ile de

hizmet verecek.

Divan Grubu’nun flehir otelcili¤indeki

ikinci hamlesi Divan City Ankara’n›n

ise 2006 y›l›nda hizmete girmesi plan-

lan›yor. Bu otelin aç›lmas›yla da flehir

otelcili¤inde Divan, önemli bir yer

edinmifl olacak.

‹

Divan, flehir otelcili¤i alan›nda bafllatt›¤› büyüme hamlesinin ilk aya¤› olan

Divan City ‹stanbul’u, hizmete açt›. Divan City, flehrin merkezinde konak-

lamak isteyen müflterilere iyi bir alternatif sunuyor



üneflli günlerin bir anda yerini

ya¤mura b›rakt›¤› 30 Nisan gü-

nü, havaya ald›rmadan efllerini

ve çocuklar›n› da yanlar›na ala-

rak Koç Toplulu¤u’nun geleneksel hale ge-

len Spor fienli¤i’nin aç›l›fl›na kat›lan toplu-

luk çal›flanlar›, gönülden ba¤l› olduklar›

flenli¤in 17’ncisini büyük bir coflku ile kut-

lad›. Hava muhalefeti nedeniyle Koç Üni-

versitesi’nin orman içinde konumlanm›fl

kampüs alan›n›n yerine Kapal› Spor Salo-

nu’nda gerçeklefltirilen flenli¤e, 55 flirketten

yaklafl›k 1700 sporcu kat›ld›. Sporcular›n

birbirinden renkli eflofmanlar›, spor salonu

önünde kurulan yiyecek standlar› ve müzik

eflli¤inde adeta bayram havas›n›n yafland›¤›

flenlikte, sporcular›n, tak›mlar› ad›na bir

hayli iddial› olduklar› gözlendi.

Ünlü futbolcularla chat imkan›
fienlik, Koç Holding Endüstri ‹liflkileri Koor-

dinatörü Emre Görgün’ün kürsüye gele-

rek yapt›¤› konuflma ile bafllad›. Görgün,

bu y›l 17’ncisi düzenlenen flenli¤in, Koç

Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluklar› kap-

sam›nda gelenekselleflti¤ini belirterek kat›-

lanlara teflekkür etti. 

5 Haziran tarihine kadar devam edecek

olan Spor fienli¤i’nde futbol, basketbol,

bay-bayan voleybol, bay-bayan tenis ve

masa tenisi branfllar›nda müsabakalar yap›-

lacak. Bu y›l ilk kez satranç turnuvas› ve bi-

siklet yar›flmas› da flenli¤e dahil edildi. 

Çal›flanlar›n flenlik kapsam›nda ayr›ca bu y›l

yine Fenerbahçe, Galatasaray ve Befliktafl

Kulüpleri’nden birer ünlü futbolcu ile

kocweb üzerinde ö¤le saatlerinde chat yap-

ma imkan› bulacaklar›n› kaydeden Görgün,

16 May›s’ta Spor Yazarlar› Derne¤i ile Koç

Holding üst düzey yöneticileri aras›nda Fe-

nerbahçe Derea¤z› Tesisleri’nde bir futbol

maç› yap›laca¤›n› da sözlerine ekledi. 

En güzel eflofman
Görgün’ün konuflmas›n›n ard›ndan ‹zmit

Büyükflehir Belediye Bandosu’nun çald›¤›

marfllar eflli¤inde sporcular, flirket bayrakla-

r›n›n arkas›nda gruplar halinde salona girifl

yapt›. Geçti¤imiz y›l bafllat›lan “En Güzel

Eflofman” yar›flmas›n›n ön elemeleri de bu

geçit töreni s›ras›nda yap›ld›. Koç Holding

Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›

Hasan Bengü, Arçelik Genel Müdürü A.

Gündüz Özdemir, Beko Elektronik Genel

Müdürü Ya¤›z Eyübo¤lu, Koç Holding ‹n-

san Kaynaklar› Direktörü Neslihan Tözge,

Migros Genel Müdür Yard›mc›s› Demir Ay-

taç ve sinema oyuncusu Selda Alkor (Ol-

tafl Genel Müdürü Cihat ‹lkbaflaran’›n

efli)’dan oluflan alt› kiflilik jürinin belirledi¤i

en güzel üç eflofman web ortam›nda bir

kez daha yar›flacak. Çal›flanlar taraf›ndan

yap›lacak olan oylamalar sonucunda en gü-

zel eflofman seçilecek. 

Hem Türkiye’ye hem de 
dünyaya örnek
Sporcular›n geçit töreninin ard›ndan kürsü-

ye gelen Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve

D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, Koç

Toplulu¤u’nun bir ilke imza att›¤›n›, bugü-

ne kadar onbinlerce çal›flan›n kat›ld›¤› Spor

fienli¤i’nin kurum için birkaç aç›dan önem

tafl›d›¤›n› belirtti. fienli¤in dünyada bile faz-

la örne¤inin bulunmad›¤›n› anlatan Bengü,

“Spor fienli¤imiz hem Türkiye hem de dün-

ya için bir örnek. Ayr›ca Koç Toplulu-

¤u’nun di¤er ifllerinde oldu¤u gibi ›srar›n›n

ve kararl›l›¤›n›n bir örne¤i. Spor fienli¤i, bu-

gün say›lar› 63 bini aflan çal›flanlar›n bir ai-

le gibi kaynaflmas›n› sa¤lamaktad›r” dedi.

Bengü, Spor fienli¤i’nin etik kurallar çerçe-

vesinde sportmence, huzur içinde ve e¤len-

ce ile gerçekleflmesini diledi.

Hasan Bengü’nün konuflmas›n›n ard›ndan

sahne alan Tofafl Folklor Ekibi’nin sergiledi-

¤i birbirinden güzel danslarla hareketlenen

flenlik, k›sa bir yemek molas›n›n ard›ndan

sahneye ç›kan Emre Altu¤’un flark›lar›na,

çal›flanlar›n efllik etmesi ile sona erdi.
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17. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i

Coflku ve heyecanla start ald›

G

Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin 17’ncisi, 30 Nisan Cumartesi günü Koç
Üniversitesi Kampüsü’nde yap›lan törenle bafllad›. 5 Haziran tarihine kadar
devam edecek olan flenli¤in aç›l›fl›na Koç Toplulu¤u yöneticileri, çal›flanlar
ve aileleri kat›ld›
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Sporcular›n flenlik hakk›ndaki görüflleri

Maçlar iddial› geçecek
Koçbank basketbol tak›m›n›n kaptan›-
y›m. Bu flenliklere yedi y›ld›r kat›l›yorum.
Bu y›lki organizasyonu çok daha iyi bul-
dum. Herkes birbiriyle kaynafl›yor. Yeni
insanlarla tan›fl›yoruz. Maçlar›n bu y›l da-
ha iddial› geçece¤ini düflünüyorum. Koç-
bank olarak biz de iddial›y›z. En büyük ra-
kiplerimiz Koç Allianz ve Otosan. Bu y›l lig
iyice zorlaflt›. Tak›mlar kadrolar›n› kuvvet-
lendirmifl heyecanl› olaca¤›n› düflünüyo-
rum. Koç Holding’e de düzenli olarak
flenlikleri devam ettirdi¤i için çok teflek-
kür ediyorum. 

O¤uz Günayd›n / Koçbank

Sürekli olmas› çok güzel
Hem basketbol tak›-
m›nday›m, hem de
tenis tak›m›n›n kap-
tan›y›m. Tenis’te 6-7
y›ld›r turnuvalara,
Koç Olimpiyatlar›’na
kat›l›yorum ve flam-
piyon oluyorum. Bu-

nun yan› s›ra baflka turnuvalara da kat›l›-
yorum ve Koçbank bana bu y›l sponsor
oldu. Türkiye’de Koç Grubu’nun böyle
bir flenlik düzenlemesi ve bunu sürekli
olarak yapmas› çok güzel birfley. Teflek-
kür ediyoruz. 

Kaan Göker / Koçbank

Rakibimiz yok
Koç Holding futbol tak›m›nday›m. Bu y›l
çok iyi haz›rland›k. Hocam›z›n yöneti-
minde 15’e yak›n antrenman yapt›k. Bu
y›l iyi bir sonuç alaca¤›m›za düflünüyo-
rum. Bizim rakibimiz yok. Koç Toplulu-
¤u’ndaki bütün çal›flanlar›n, bütün cami-
an›n burada olmas› çok güzel.

Özgür Akkol / Koç Holding

fienlikler bir harika
Voleybol tak›m kaptan›y›m. fienlikler bir
harika. Devaml› ve ço¤ulcu bir kat›l›m ol-
mas›n› diliyorum. Türkiye genelinde bü-
tün arkadafllar›m›z›n bu müsabakalara
kat›lmas›n› diliyorum. Voleybolda flu an-
da sekiz tak›m var. Geçen y›l alt› tak›m
vard›. ‹ddial›y›z. 

Osman Karakufl / Migros

‹ddial›y›z
Voleybolun böyle organizasyonlarda bu-
lunmas› sevindirici. Daha fazla seyirci ol-
mas›n› ümit ediyoruz. ‹ddial›y›z. Organi-
zasyon da mükemmel. Uzun y›llar devam
edece¤ini düflünüyorum ve böyle büyük
bir ailenin üyesi olmaktan da gurur duyu-
yorum.

Ümit Ocak / Migros

‹yi haz›rland›k
Bu y›l ikinci kez kat›l›yorum. Çok iyi haz›r-
land›k. Bu y›l kazanaca¤›m›z› düflünüyo-
rum. Tek rakibimiz Beko. Geçen y›l onlar
kazand›, bu y›l biz kazanaca¤›z. 

Mustafa Örentepe / Migros 

Kaynaflmak için iyi bir f›rsat
Voleybol tak›m›nda yer al›yoruz. Kaynafl-
mak ve spor yapmak için çok iyi bir f›rsat
oldu¤unu düflünüyoruz. Havan›n kapal›
ve ya¤murlu olmas›na ra¤men kat›l›m
çok iyi. Bir ay boyunca yo¤un bir flekilde
spor yapma f›rsat› bulaca¤›z. 

Özge ‹yigün, Gökçe Özflahin
Koçbank
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ürüfl dinamikleri ve kullan›c›s›-

n›n beklentilerini karfl›lama bak›-

m›ndan çok daha olgunlaflan ye-

ni Ford Focus’un Türkiye prömi-

yeri, Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›ld›.

Yeni Focus’un, dinamik tasar›m›, malze-

me kalitesi, üstün iflçilik detaylar›, büyü-

yen boyutlar›yla geniflleyen iç alan› ve

yeni teknolojik özellikleri ile s›n›f›ndaki

kalite standartlar›n› yeniden belirleyece-

¤i vurguland›.

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› Ford Oto-

san Genel Müdürü Turgay Durak yapt›.

Yeni Focus ve Türkiye otomobil pazar›

hakk›nda bilgiler veren Durak, Ford’un

son üç y›ld›r Türkiye’nin en çok satan

otomobil markas› oldu¤unu belirtti. Bu

liderlikte özellikle 1998 y›l›nda pazara

sunulan Focus’un önemli rol oynad›¤›-

n›n alt›n› çizen Durak, Ford Otosan’›n

2004 y›l›nda otomobil pazar›nda yüzde

10’luk pazar pay› ile üçüncü marka ko-

numunda yer ald›¤›n›, bu baflar›n›n ar-

d›nda her geçen gün geniflleyen ve

gençleflen ürün yelpazesinin bulundu¤u-

nu belirtti. Durak, ayr›ca hem sat›fl hem

de sat›fl sonras›nda kaliteli hizmet sun-

maya ve müflteri memnuniyetine odak-

lanm›fl yetkili sat›c› a¤›n›n da bu baflar›-

ya ulaflmada büyük rol oynad›¤›n› kay-

detti. 

Yeni Ford Focus’un özelliklerini aktaran

Ford Otosan Sat›fl ve Pazarlama Genel

Müdür Yard›mc›s› Aykut Özüner ise ye-

ni Focus’un tüm gövde tiplerinin iç ve d›fl

tasar›mlar›nda somut kalite gelifltirmeleri-

ni paylaflt›¤›n›, müflterilere genifl bir mo-

tor ve flanz›man yelpazesi sundu¤unu

belirtti. Özüner, ilk kez Ford Focus C-

Max modelinde sunulan ve müflteriler ta-

raf›ndan çok be¤enilen 1.6 litre Duratorg

TDCi dizel motorun, yeni Ford Focus’ta

da en çok tercih edilen motor seçenekle-

rinden biri olaca¤›n› vurgulad›.  

Yeni Ford Focus kalite
standartlar›n› yeniden belirliyor
Yeni Ford Focus kalite
standartlar›n› yeniden belirliyor
Üç y›ld›r Türkiye’nin en fazla satan

otomobillerinden biri olan Ford Focus

yenilendi. Yeni Ford Focus, pazara

ç›kar ç›kmaz otomobilseverlerden

büyük ilgi gördü

S

Üç y›ld›r Türkiye’nin en fazla satan

otomobillerinden biri olan Ford Focus

yenilendi. Yeni Ford Focus, pazara

ç›kar ç›kmaz otomobilseverlerden

büyük ilgi gördü



004 y›l›nda “Y›l›n otomobili” se-

çilen Fiat Panda 4x4 versiyonu

ile tüketicinin karfl›s›na ç›kt›. 4x4

Climbing ve 4x4 Trekking olarak

olarak iki ayr› versiyonu bulunan Fiat

Panda 4x4 versiyonu, dinamik, yenilikçi

ve farkl› karakteri ile dikkat çekiyor. 

Fiat Panda, mevcut versiyonlar›yla fle-

hir içinde kullan›c›s›na sundu¤u konfo-

ru, manevra kabiliyetini ve özgürlü¤ü,

4x4 versiyonu ile flehir d›fl›na tafl›yor.

Fiat Panda bu versiyonundaki 4x4 sis-

temi sayesinde flehir içi kullan›mda, as-

falt yollarda, çekiflin yüzde 98’ini ön te-

kerleklerle gerçeklefltiriyor. Ancak te-

kerleklerden herhangi birinde çekiflte

zorlanma oldu¤unda, buzlu bozuk yol-

larda sistem bunu alg›l›yor ve otomotik

olarak dört teker konumuna geçiyor ve

çekifl orant›l› olarak dört tekerlek ara-

s›nda da¤›t›l›yor.

-40 ve +45 derecede test edildi
Fiat’›n ilk 4x4 arac› olan Panda, “Yoldan

ç›kar›r” slogan›yla pazardaki yerinii ald›.

Her mevsimde ve her yolda sürüfl rahatl›-

¤› sunan Fiat Panda 4x4, dört çeker kav-

ram›n› yeniden tan›ml›yor. Çünkü araçta

say›s›z üstün özelli¤e ratlamak mümkün.

Otomotik dört çeker (AWD) sistemine sa-

hip Fiat Panda 4x4 yol yüzeyine göre oto-

motik olarak ön ve arka dingiller aras›nda

en uygun tork da¤›l›m›n› sa¤l›yor. Özel

koltuk döflemeleri ve konfor ö¤eleri Fiat

Panda 4x4’ün iç mekan›nda öne ç›kan

unsurlar. 357 santimetre uzunlu¤unda,

163 santimetre yüksekli¤inde olan araç,

yüzde 68’e varan iç mekan hacmi ile s›n›-

f›n›n en genifl otomobillerinden biri. Piya-

saya ç›kar›lmadan önce dünyan›n dört bir

yan›nda 1 milyon kilometreden fazla test

sürüflüne tabi tutulan Fiat Panda 4x4, sa-

y›s›z simülasyon testinden geçti. Bu araç

Kutup Bölgesi’nde -40 derecede, Güney

Afrika’da çöllerde 45 dereceyi bulan s›-

cakl›kta ve Everest’te 5200 metrelik yük-

seklikte dayan›kl›l›¤›n› kan›tlad›. 

S›n›f›n›n en tasarruflu arac›
Fiat Panda 4x4 özel tamponlar›, yan ç›ta-

lar› ve tüm engebeleri aflan performans›

ile göz kamaflt›ran Fiat Panda 4x4’te sürü-

cü ön hava yast›¤›, yolcu ön hava yast›¤›,

ABS+EBD (elektronik fren güç da¤›l›m›),

MRS (Motor fren torku düzenleyici),

elektrikli ön camlar, RDS sistemli entegre

radyo-CD çalar, manuel klima+polen filt-

resi, kromajl› özel ön panjur, alüminyum

jantlar, tavan raylar› ve katlanabilir arka

koltuklar standart olarak sunuluyor. Fiat

Panda 4x4’te 1.2 lt 8V motor bulunuyor.

Araç, 100 kilometrede ortalama 5.8 litre

yak›t tüketerek s›n›f›n›n en az yak›t har-

cayan otomobili oluyor. 

Fiat Panda 4x4, 
konforu flehir d›fl›na tafl›yor
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sundu¤u konforu flehir d›fl›na tafl›yor. Piat Panda 4x4 s›n›f›n›n en az yak›t

harcayan otomobili olarak dikkatleri üzerine çekiyor
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KV Koç Özel Lisesi ö¤rencileri

okul müdürü John R. Chand-

ler ve ö¤retmenleri eflli¤inde

Koç Holding ziyaretini gerçek-

lefltirdiler. Ziyaret s›ras›nda Koç Holding

CEO’su Bülend Özayd›nl›, ‹nsan Kay-

naklar› Direktörü Neslihan Tözge ve

Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal

Y›ld›r›m ö¤rencilere yönelik konuflma-

lar yapt›lar. Daha sonra, Koç Holding

Yönetim Kurulu Üyesi ve VKV Yönetim

Kurulu Baflkan› Semahat Arsel’in de iz-

leyici olarak bulundu¤u bir panele kat›-

ld›lar. Panelde Bülend Özayd›nl›, Nesli-

han Tözge ve Erdal Y›ld›r›m ile soru ce-

vap fleklinde sohbet etme imkân› bulan

ö¤renciler, Türkiye’nin gelece¤i, ülke

ekonomisi, VKV faaliyetleri, insan kay-

naklar› ve Holding yönetimi ile ilgili me-

rak ettikleri pek çok konu hakk›nda da

bilgi sahibi oldular.  

Panelin ard›ndan ziyaret ile ilgili de¤er-

lendirmede bulunan Semahat Arsel, ö¤-

rencileri yafllar›na göre oldukça geliflmifl

buldu¤unu ve eski devirlerdeki ö¤renci-

lere göre sorular›n›n daha mant›kl› oldu-

¤unu görmenin kendisini mutlu etti¤ini

belirtti. Arsel ayr›ca; “Ö¤rencilerimiz, his-

lerini ve endiflelerini ifade eden sualler

sordular. Cevaplar›n da onlar› tatmin et-

ti¤ini zannediyorum. Bu toplant›lar›n

karfl›l›kl› olarak çok yararl› oldu¤una

inan›yorum. Ayr›ca bu y›l ö¤rencileri da-

ha giriflken, olgun ve kaliteli buldu¤umu

söylemek istiyorum. Ancak onlar› biraz

karamsar gördü¤ümü de söylemek iste-

rim. Bunun da nedeninin medyan›n böy-

le bir tablo çizmesi oldu¤unu düflünüyo-

rum. Asl›nda Türkiye’nin bir f›rsatlar ül-

kesidir. Ö¤rencilerin, konuflmalardan

sonra  karamsarl›ktan uzaklaflt›klar›na ve

gelece¤e iliflkin umutlar›n›n artt›¤›na ina-

n›yorum” diye konufltu.

Okul Müdürü John R. Chandler da yap-

t›¤› de¤erlendirmede, bu ziyaretin ö¤ren-

ciler için önemine dikkat çekti. Chandler

ayr›ca dokuz y›ld›r burada bulundu¤unu

ve Koç Özel Lisesi ö¤rencileri ile ilgili dü-

flündü¤ü en önemli fleylerden birinin, ö¤-

rencilerin ne soracaklar›n› iyi bilmeleri ol-

du¤unu belirtti. Ö¤renmenin en iyi yolu-

nun soru sormaktan geçti¤ini söyleyen

Chandler, ö¤rencileri daima ülkelerinin

gelece¤ine inanmalar› konusunda cesa-

retlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

VKV Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m da ö¤-

rencilerin hep uzaktan duyduklar› ve gör-

dükleri Koç Toplulu¤u’nu, Vakf›, yerinde

ve yak›ndan görme f›rsat› bulduklar›n›

belirterek flöyle dedi: “Vak›f ve Holding

yöneticilerine arada herhangi bir süzgeç

olmadan do¤rudan soru sorma ve dinle-

me imkân› buluyorlar. Ö¤rencilerin Top-

lulu¤a, Vakfa ve kendi okullar›na karfl›

motivasyonlar›n›n artt›¤›na inan›yorum.

Bizim için de onlar› bire bir dinleme im-

kân› buluyor olmam›z çok önemli. Geçen

y›lki tecrübelerimizden edindi¤im izle-

nim; buradaki tan›fl›kl›ktan ve temastan

sonra baz› sorunlara daha kolay çözüm

bulunabildi¤idir. Bu nedenle biz de çok

keyif al›yoruz.” 

Koç Özel Liselilerden Holding’e ziyaret

Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi ikinci s›n›f ö¤rencileri Koç Holding’i ziyaret

ettiler. Ö¤renciler ziyaret s›ras›nda, Koç Holding’in yönetim birimlerini gezerek

çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›lar

V

“Bir gün burada 
çal›flmak istiyoruz”

Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Neslihan Tözge ve  VKV Genel
Müdürü Erdal Y›ld›r›m ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlad›lar.



oç Bayi Portali yay›na girdi¤i

ilk günden itibaren bayiler-

den büyük ilgi görüyor. He-

nüz hiçbir reklam ya da tan›-

t›m kampanyas› yap›lmad›¤› halde site-

nin üye say›s› 5500’e ulaflm›fl durumda.

Site her gün ortalama 520 kullan›c› tara-

f›ndan ziyaret ediliyor. www.kocba-

yi.com/TR isimli web sitesi Koç Toplu-

lu¤u bünyesinde faaliyet gösteren tüm

flirketlerin bayilerini ortak bir platformda

buluflturma hedefiyle kurulmufltu. 

Bayilerden yo¤un ilgi
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl

‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, say›lar›

12 bini aflan bayileriyle iliflkilerini güç-

lendirmek amac›yla bu siteyi kurduklar›-

n› söylüyor.

Toplululuk olarak bayilerini ifl paydaflla-

r› olarak kabul ettiklerinin alt›n› çizen

Bengü, konu ile ilgili flu de¤erlendirme-

yi yap›yor:  “Bayi Memnuniyeti Anketle-

ri ve Anadolu Buluflmalar›’nda bayileri-

mizle yapt›¤›m›z yüzyüze görüflmelerde

ortaya ç›kan en önemli taleplerden biri,

daha s›k görüflmek, daha etkin ve h›zl›

iletiflim olanaklar›n›n sa¤lanmas› oldu.

Bu do¤rultuda uzun süredir planlad›¤›-

m›z web sitesini hayata geçirmifltik. Ba-

yilerimiz siteye yo¤un ilgi gösterdiler ve

çok k›sa sürede bayilerin yar›s›na yak›n›

abone oldu. Ayr›ca bu abonelik sadece

ka¤›t üzerinde kalmad›. Bayilerimiz Top-

lulukla iletiflimini güçlü tutmak amac›yla

siteyi s›k s›k ziyaret ediyorlar. Sadece

kendi flirketlerinden de¤il, Toplulu¤un

di¤er flirketlerinden de haber alma imkâ-

n› buluyorlar.”

Zengin bir içeri¤e sahip 
Koç Bayi Portali oldukça zengin bir içe-

ri¤e sahip. ‹çerik haz›rlanmas›nda da ba-

yi görüflleri al›n›yor. Sitede “Haberler,

tan›t›mlar, kampanyalar, bayilerimiz, fi-

nansal bilgiler, faydal› bilgiler” olmak

üzere alt› ana kategori bulunuyor. Bu

bafll›klar alt›ndaki bilgiler s›k s›k yenile-

nerek güncelli¤i korunuyor. Gün içinde

bu siteye giren bir bayi Toplulukla ilgili

haberlerin yan› s›ra, birçok farkl› konu-

daki bilgiye de ulaflma imkan› buluyor.

Özellikle bayiler için büyük bir önem

tafl›yan finansal bilgiler Koç Yat›r›m ta-

raf›ndan haz›rlan›yor. Bu bölümde gün-

lük finans bülteni, hesaplama araçlar›,

ayl›k ekonomik durum ve teknik bül-

tenler yer al›yor. 

Günlük olarak yenilenen bölümde, bor-

sa bilgilerinin yan› s›ra Koç Toplulu-

¤u’nun halka aç›k flirketleri ile ilgili bil-

gilere de ulaflmak mümkün. 

Ayr›ca Koç Holding bünyesindeki farkl›

flirketlerin, bayilere özel oluflturdu¤u in-

dirim ve kampanya bilgileri yer al›yor. 

Hasan Bengü, sitenin en çok ilgi gören

bölümünün bayilere özel kampanya

sayfalar› oldu¤unu söylüyor. 

Koç Toplulu¤u’nun genifl 
bayi a¤› bu sayfada bulufluyor

Koç Toplulu¤u

bayilerini ortak bir

platformda buluflturmak

amac›yla geçen y›l Eylül

ay›nda faaliyete geçen

Koç Bayi Portali h›zla

büyüyor. Üye say›s›

5500’e ulaflan portale,

her gün ortalama 20

yeni üye kaydoluyor 
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Hasan Bengü, sitenin her gün 500’den fazla
bayi taraf›ndan ziyaret edildi¤ini söylüyor. 
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irlikte Baflarmak bölümü için bu

ay ‹stanbul Sar›yer bölgesinin en

büyük Aygaz bayisi Baflel Tica-

ret’e konuk olduk. 

Bizi Baflel Ticaret’in ortaklar› Adnan, Ha-

lil ve Osman Baflel karfl›lad›. Sorular›m›-

z› büyük bir içtenlikle yan›tlayan flirketin

sözcüsü Adnan Baflel’di. Çünkü o Halil

Baflel’in amcas›, Osman Baflel’in de day›-

s›yd› ve bu nedenle ye¤enleri söz hakk›-

n› Adnan Bey’e verdiler.

Adnan Baflel’le sohbete bafllad›¤›m›z za-

man bu ifli dedesinden ya da babas›ndan

devralmad›¤›n› ö¤rendik. Çünkü o bu ifle

41 yafl›ndan sonra bafllam›fl. Eski bir su-

bay emeklisi olan Baflel, emeklilikten

sonra “Ne ifl yapabilirim?” diye bir aray›-

fla girmifl. Bu aray›fl sonras›nda Ay-

gaz’dan bayilik almaya karar vermifl. 

Ekim 1996’da ilk bayili¤ini alan Baflel, bir

süre sonra ye¤enleriyle çal›flmaya baflla-

m›fl. Birlikte dokuz y›lda bayi say›s›n› al-

t›ya ç›kararak h›zl› bir yükselifl göster-

mifller. 

Bu baflar› merkez taraf›ndan da her za-

man takdir edilmifl. Bu nedenle Aygaz’›n

bilgisayarl› siparifl sistemine geçmesinde

pilot uygulama için Baflel Ticaret seçil-

mifl. Hatta röportaj için gitti¤imiz zaman,

flirketi ziyarete gelecek olan Aygaz Ge-

nel Müdürü Mehmet Ali Neyzi’yi karfl›-

lamak için hummal› bir çal›flma vard›.

Öncelikle subayl›ktan bayili¤e geçifl öykünüzü
anlat›r m›s›n›z?
Asl›nda olay›n tamamen d›fl›ndayd›m.

Çok erken yaflta emekli oldum ve bir

iflim olsun istiyordum. Bayilik yapan ak-

rabalar›m vard›. Ben de bu ifle girmeye

karar verdim. ‹lk bayili¤i ‹stanbul Fera-

hevler’de ald›m. K›sa bir süre sonra Yeni-

Dokuz y›lda bölgelerinde 

liderli¤e yükseldiler
Aygaz’›n tüm bayilerde hayata geçirmeyi planlad›¤› bilgisayarl› siparifl

sisteminin pilot uygulamas› Baflel Ticaret’te bafllat›ld›. Adnan Baflel, sistemin

bayilere büyük kolayl›k getirdi¤ini söylüyor

B

Adnan Beflel (sa¤da), ye¤enleri Halil (ortada) ve Osman Baflel ile çok iyi bir çal›flma ortam›
yakalad›klar›n› söylüyor. 



köy bayisini devrald›k. Böylece Ferahev-

ler’in yan› s›ra Yeniköy ve Ba¤lar semtle-

ri de bize geçti. Bir süre sonra Aygaz yö-

neticileri Ba¤lar bölgesinde dükkân bul-

mam›z› önerdiler. Ve içinde bulundu¤u-

muz bu yeri açt›k. 2004 y›l› ilkbahar›nda

yine Aygaz’›n önerisiyle ‹stinye’yi kendi

bölgemize katt›k; üç ay sonra da Tarab-

ya’y›. Son olarak iki ay önce Çay›rbafl› ve

Bahçeköy’ü bünyemize katt›k. Böylece

bayi say›m›z alt›ya ç›kt›. 

K›sa bir süre içinde baflar›l› bir performans gös-
termiflsiniz. Bu baflar›y› neye ba¤l›yorsunuz?
Bu ifle iki servis arabas›, bir nakliye ara-

bas›yla bafllad›k. fiu anda alt› servis ara-

bam›z, iki nakliye arabam›z var. Baflel Ti-

caret olarak çal›flmalar›m›z› bir merkezde

toplad›k. Biz bu ifli son bir tüp sat›lana

kadar devam ettirmek istiyoruz. Ye¤en-

lerim bu ifli çok seviyorlar.

Baflar›m›z›n alt›nda yatan en önemli fak-

tör Aygaz markas›n›n gücü ve bizim çok

çal›flmam›zd›r.

Bu süre içinde h›zl› bir de¤iflime tan›k ol-

dum. Özellikle idari yönden birtak›m ye-

nilemelere gidildi. Sistem olarak, düflün-

ce tarz› olarak ça¤a uygun fleyler oldu.

Ben ilk bafllad›¤›mda telsiz sistemi dahi

yoktu. Bilgisayar ise hiç yoktu. Biz bilgi-

sayar› ilk alanlardan›z.

fiimdi de bilgisayarl› siparifl sistemine geçiyor-
sunuz? Burada da ilk olacaks›n›z galiba? Bu
sistemin detaylar›n› bizimle paylafl›r m›s›n›z?
(Bu soruyu teknolojiyi kullanmaya daha yatk›n
oldu¤unu söyleyen Osman Baflel yan›tl›yor.)
Evet genel müdürümüz bizi pilot bayi

olarak seçti ve Nisan ay› bafl›nda yeni bir

uygulama bafllatt›k. Bundan da gurur du-

yuyoruz. Aln›m›z›n ak›yla bu ifli yapmak

istiyoruz.

Bu sistemi kullanmak için öncelikle bize

müflterinin ad›, adresi ve telefon bilgileri

gerekli. Bu uygulamada telefon numara-

s› kod olarak kullan›l›yor. Müflteri bizi

arad›¤›nda, e¤er kayd› al›nm›flsa bilgisa-

yarda müflteri bilgisini gösteren bir not

ç›k›yor. Müflteriye ismiyle hitap ediyo-

ruz. Bilgisayara yüklenen bilgiler tek tufl-

la bir saniye içinde araca gönderiliyor ve

araca ulaflan bilgi sayesinde müflteriye

h›zl› bir flekilde hizmet veriliyor. Bilgisa-

yar›n uzant›s› olarak servis araçlar›nda

kullan›lan aletler, ayn› zamanda pos ma-

kinesi olarak da kullan›l›yor. 

Bu sistemin uygulanmas› kolay m›? Bu uygula-
may› di¤er bayilere de tavsiye ediyor musunuz?
Öncelikle bunu söyleyelim, bu sistemin

uygulanmas› çok kolay. Bu nedenle di-

¤er bayilerimize tavsiye ediyoruz. Bu

alet telefon yo¤unlu¤unu ve müflterinin

bekleme süresini ciddi anlamda azalt›-

yor. Özellikle kapasitesi belli bir seviye-

nin üstünde olan bayiler için bu büyük

bir kolayl›k olacakt›r.

Müflteriler bu uygulamaya nas›l tepki verdiler?
Henüz çok yeni ancak birçok müflteri bu

duruma olumlu tepki veriyor. Baz› müfl-

teriler de telefon numaralar›n›n kod ola-

rak kullanmas›na olumsuz tepki göste-

rebiliyorlar. Çünkü bizim bulundu¤umuz

bölgede gecekondu ve lüks villalar iç içe.

Yeniköy ve Tarabya çok kozmopolit bir

bölge. Tepkiler farkl› olabiliyor.

Yeni bafllatt›¤›n›z uygulamadan dolay› Aygaz
Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi sizi ziyaret
edecekmifl? Bunun sizin için önemi nedir?
Tabii ki gurur duyuyorum. Asker kö-

kenli oldu¤um için hiyerarfli benim için

önemlidir. Bu nedenle en üst düzeyde

bir yöneticinin bizi ziyaret etmesi bi-

zim için çok önemli. Zaten benim ifle

bafllad›¤›m günden bu yana Aygaz’›n

bütün yöneticileriyle iliflkilerim son de-

rece iyi oldu. Bize her zaman destek

oldular, bundan dolay› son derece

mutluyum.

Gelelim sizin en büyük rakibiniz do¤algaza. Bu
bölgede do¤algaz kullan›m› yayg›n m›?
Maalesef en büyük rakibimiz do¤algaz.

Bizim bu bölgede gecekondular dahil

her evin kap›s›na do¤algaz gelmifl du-

rumda. Bu nedenle bizler 1996-1997 y›l-

lar›nda satt›¤›m›z gaz›n yüzde 80’ini kay-

bettik. Kâr marjlar›m›z da bu sürede cid-

di bir daralmaya u¤rad›. 

Ocak ay›nda serbest fiyatland›rma sistemine
geçilmesi sizleri rahatlatm›fl olmal›?
Evet bu uygulamayla bayi olarak rahat

bir nefes ald›¤›m›z› söyleyebilirim. Kâr

marjlar›m›z yüzde 11-12’lerden yüzde

14-15’lere kadar ç›kt›. Eski kâr marjlar›n›

yakalamam›z mümkün de¤il. Bölgeleri

geniflleterek, sat›fllar› art›rarak gelirimizi

art›rmaya çal›fl›yoruz.

Koç Toplulu¤u’nun bir üyesi olman›n sizin için
önemi nedir?
Bu bizim için bir ayr›cal›k. Türkiye’de ai-

le olarak birkaç soyad› gelir akla. Ben

çok büyük bir flansa sahibim ki bu aile-

lerden birinin üyesiyim. “Bo¤ulacaksan›z

büyük denizde bo¤ulun” diye bir söz

vard›r. Ben buna inan›r›m.
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“Türkiye’de akla ilk

gelen gaz Aygaz’d›r. En

ücra köfledeki

gecekonduda yaflayan

han›mlara

sordu¤unuzda yine ilk

tercihlerinin Aygaz

oldu¤unu görürsünüz.”
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stanbul Maltepe’deki Marmara

E¤itim Köyü’nde gerçeklefltirilen

organizasyon, bu y›l da farkl› dil-

lerin, dinlerin, kültürlerin, müzik-

lerin ve danslar›n bulufltu¤u k›talara-

ras› bir köprü oluflturdu. Ulu Önder

Atatürk’ün Türk çocuklar›na arma¤an

etti¤i dünyan›n ilk ve tek çocuk bay-

ram›n› uluslararas› boyuta tafl›yarak

tüm dünya çocuklar›n› bir araya geti-

ren Türkiye Radyo ve Televizyon Ku-

rumu’nun organizasyonuna bu y›l da

ilgi büyüktü.

51 ülkeden yaklafl›k bin ö¤rencinin ka-

t›ld›¤› ve 17-26 Nisan tarihleri boyunca

devam eden etkinliklerin 23 Nisan gü-

nü yap›lan “Gala Program›”nda adeta

renk cümbüflü yafland›. Yerel k›yafetle-

ri ile galaya kat›lan ö¤rencilerin gele-

neksel müzikler eflli¤inde yapt›klar›

danslar, flenli¤i izleyenlerin büyük be-

¤enisini toplad›. Farkl› dillerin birbirine

kar›flt›¤›, beden dili ile verilen dostluk,

sevgi, kardefllik mesajlar›n›n kolayca

yerine ulaflt›¤› flenlikteki atmosferin s›-

cakl›¤›, çocuklar› izleyen büyüklerin

de yüzlerine yans›d›.    

Türkiye’nin gönüllü elçisi oldular
Bu y›l Finlandiya, Gürcistan, Japonya,

Danimarka, Almanya, ‹sviçre, Çek

Cumhuriyeti, Senegal, Nijerya, Çin,

KKTC, K›rg›zistan, Bulgaristan, Hollan-

da, Beyaz Rusya, Fransa, Moldova,

Meksika, M›s›r, Bangladefl, Romanya,

Venezuela, Azerbaycan, Hindistan, Ar-

navutluk, Letonya, Avusturya, Sloven-

ya, Fas, Macaristan, Makedonya, Uk-

rayna, Bosna Hersek, Rusya Federas-

yonu, S›rbistan-Karada¤, H›rvatistan,

Güney Afrika, Litvanya, K›r›m, Tataris-

tan, Baflkurdistan, Özbekistan, Sudan,

Kongo, Türkmenistan, Katar, Kazakis-

tan, Filistin, Uganda, Tayland ve Afga-

nistan’dan gelen konuk gruplar, ‹stan-

bul’daki ilkö¤retim ö¤rencilerinin ev-

lerinde a¤›rland›lar. 

Birbirleriyle kaynaflma f›rsat› bulan,

kardefllik ve dostluk ba¤lar›n› pekiflti-

ren ö¤renciler, misafirlik günleri bo-

yunca pek çok etkinli¤e birlikte kat›l-

d›lar. 10 gün boyunca iki k›tan›n bir-

leflme noktas› ‹stanbul’u da gezme f›r-

sat› bulan dünya çocuklar›, TRT’nin

kendileri için düzenledi¤i çeflitli prog-

ramlara da kat›ld›lar. Gördükleri ilgi ve

misafirperverlik karfl›s›nda Türkiye’nin

gönüllü birer elçileri olarak ülkelerine

geri döndüler. 

Dünya çocuklar›ndan
Dünya çocuklar›n›n bar›fl ve sevgi zinciri oluflturarak tüm dünyaya

dostluk mesaj› gönderdi¤i “23 Nisan Uluslararas› Çocuk fienli¤i”

TRT’nin organizasyonu ve Koç Holding’in sponsorlu¤u ile 

büyük bir coflkuyla kutland› 

‹
Koç Toplulu¤u, bu y›l

27’ncisi düzenlenen TRT

Uluslararas› Çocuk

fienli¤i’ne sekiz y›ld›r

sponsor oluyor. Koç

Toplulu¤u, sa¤lad›¤›

katk›n›n ülkenin

gelece¤i olan çocuklar

için son derece anlaml›

oldu¤una inan›yor



dostluk mesaj›
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Bu festival sayesinde de¤i-
flik ülkelerden de¤iflik ö¤-
renciler tan›d›m. E¤lenme
imkân› buldum. Ayr›ca ‹s-
tanbul’u gezdik. Sultanah-
met Camii ve Ayasofya’y›
çok be¤endim. Özellikle ta-
rihi yerleri çok sevdim. Yan-
lar›nda kald›¤›m aileyi de
çok sevdim. K›sa sürede
kaynaflt›k. Bana çok fazla il-
gi gösterdiler. 

Patricia / Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti

“Okulumuzdan, misafir ö¤-
renci kabul etmek ister mi-
siniz” diye bize bir teklif
geldi. Ailemle birlikte he-
men kabul ettik. Patricia bi-
zim evimizde misafir oldu.

Onu kardeflim gibi seviyo-
rum. K›sa sürede kaynaflt›k.
Ülkesine döndü¤ünde onu
çok özleyece¤im.

Kübra Öztürk 
Ataflehir ‹lkö¤retim Okulu

Sarah bizim evimizde misafir
olarak kal›yor. Onunla birlikte
çok e¤leniyoruz. Birlikte d›flar›
ç›k›yoruz, yemek yiyoruz. Kar-
deflim de Sarah’› çok seviyor.
Evde sözlükle dolafl›yoruz.
Anlaflmak zor de¤il. Birbirimi-
ze çok al›flt›k.

Ayflegül Tan›fl  
Ataflehir ‹lkö¤retim Okulu

Ben Olivier’› misafir ediyo-
rum. Onunla bol bol d›flar›
ç›k›p oyun oynuyoruz. En

çok  basketbol ve bilgisa-
yarla oynamaktan hofllan›-
yoruz. Olivier’› di¤er arka-
dafllar›mla da tan›flt›rd›m.
Herkes onu çok seviyor.
Birgün ben de Kongo’ya
gitmek istiyorum. Olivier da
beni davet etti. Birbirimizle
haberleflmeye devam ede-
ce¤iz.  

‹lbars Boz  
Ataflehir ‹lkö¤retim Okulu

Çok güzel bir organizas-
yon. Gala program› çok gü-
zeldi. Hepimiz dans ettik,
e¤lendik. Bunun d›fl›nda ‹s-
tanbul’u gezdik. ‹stanbul’u
çok be¤endim. Yaz tatilin-
de ailemle birlikte tekrar
gelmek istiyorum. Al›flverifl

yapt›m, hediyeler ald›m.
‹layda’y› çok sevdim. Be-
nim k›zkardeflim gibi. Bana
çok iyi ev sahipli¤i yapt›lar.
Çok teflekkür ediyorum.

Katia / Slovenya

Katia benim gerçek ablam
gibi. Onu çok sevdim. Çok
iyi anlafl›yoruz. Birlikte ye-
mek yiyoruz. Katia tatl›y›
çok seviyor. Bol bol Makar-
na ve pizza yedik. Bizim ek-
me¤imizi ve po¤açay› da
çok sevdi. Yaz›n geldikle-
rinde yine görüflece¤iz.
Onunla haberleflmeye de-
vam edece¤im.

‹layda Hazal Duman 
Özel ‹stek Ac›badem

‹lkö¤retim Okulu 

Ö¤renciler ne dedi?

‹layda’n›n annesi
Hikmet Özkaya
(sa¤da), Katia
(ortada)  ile
birlikte…

Olivier’i konuk
eden ‹lbars Boz,
Kongo’ya gitmek
istedi¤ini
söyledi.



ç senedir yüzlerini topluma dö-

nüp say›s›z projeler üreten Koç

Üniversitesi Gönüllüleri’nin

“Minik Yürekler Projesi”

(KÜMYÜP), 2004 y›l›n›n fiubat ay›ndan bu

yana Bahçelievler Sosyal Hizmetler ve Ço-

cuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’ndaki 0-3

yafl grubu miniklerin sosyal,  duygusal ve

bedensel geliflimlerine katk›da bulunuyor.

Bafllad›¤› günden bu yana 133 gönüllüy-

le beraber yaklafl›k 100 çocu¤a ulaflan

proje, her cumartesi yaklafl›k 50 gönüllü-

nün kurumu ziyaretini ve burada çocuk-

larla bire bir yap›lan faaliyetleri temel al›-

yor. Gönüllülü¤ün ayn› zamanda sorum-

luluk oldu¤unu bilen üniversiteli genç-

ler, uzman psikologlardan ald›klar› e¤i-

timler ve süpervizörlerin önderli¤inde

yapt›klar› toplant›larla çocuklara en iyiyi

sunmay› amaçl›yor.

Bu bebeklerin çevrenizdeki di¤er bebek-

lerden farkl› oldu¤unu yani “F›rsat Pen-

cereleri”nin kapanma tehlikesiyle karfl›

karfl›ya oldu¤unu düflündü¤ünüzde, sa¤-

l›kl› nesiller için bu projenin önemi bir o

kadar daha art›yor. Erken çocukluk dö-

neminde gerekli olan psikolojik deste¤i

alamayan ve bu nedenle hayal k›r›kl›¤›

yaflayan bu minikler, güven kayb› ile bir-

likte kendilerini koruyabilmek için içe

kapan›yor ve ileriki y›llarda verilen des-

tek istenen etkiyi sa¤layamayabiliyor.

Çocuklar cumartesi gününü 
dört gözle bekliyor
‹flte Koç Üniversitesi ö¤rencileri, bu des-

te¤i onlara zaman›nda verebilmek ve f›r-

sat pencerelerini aç›k tutabilmek için el-

lerinden gelenin en iyisini yapmaya çal›-

flan üniversiteli gönüllüler, bu bebeklerin

temel güven duygular›n› gelifltiriyor, çev-
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KÜMYÜP, 

Türkiye’nin kendi

alan›ndaki ilk ve tek

projesi… Anne ve

babas› ile birlikte

s›cac›k bir aile

ortam›nda sevgi ve

güven duygusu 

içinde büyüme imkân›

bulamayan minikler

için Koç Üniversitesi

Gönüllüleri, yepyeni 

bir proje gelifltirdi 

Koç Üniversitesi ö¤rencileri  
minik yürekleri büyütüyor



re ile olumlu iliflkiler kurmalar›na yar-

d›mc› oluyorlar. 

Çocuklar›n duygusal-sosyal, dil, motor

ve biliflsel geliflimlerinde ilerleme sa¤la-

mak için çabal›yor ve çabalar›n›n karfl›l›-

¤›n› da baflar›l› bir flekilde al›yorlar. 

Baflar›lar›n›n en büyük kan›t› ise tabii ki

çocuklar. Bir sene öncesine kadar gü-

lümsemeyen, tepki vermeyen, göz tema-

s›ndan kaç›nan, kendileri ile ilgilenen

a¤abey ve ablalara ba¤lanmaktan korkan

minikler art›k gülüyor, oynuyor, kucak-

lafl›yor, çevrelerine umut dolu gözlerle

bak›yor ve her cumartesi ‹stanbul’un

dört bir yan›ndan gelecek abla ve a¤a-

beylerini bekliyorlar. Her hafta, yaln›zca

kendileri için orada oldu¤unu bildikleri

gönüllülerle, kendilerini özel hissettikleri

zamanlar geçiriyorlar. “Minik Yürekler

Projesi” yuvadaki miniklere oldu¤u ka-

dar gelece¤in anne-babalar› olan gönül-

lülere de daha önce hiç yaflamad›klar›

deneyimler kazand›r›yor ve sosyal so-

rumluluk bilinçlerinin geliflmesine yar-

d›mc› oluyor.

Güldal Akflit’e sunum yapt›lar
Her hafta ziyaretlere kat›lan süpervizör-

ler, bir yandan projenin iflleyiflini göz-

lemlerken, di¤er yandan gönüllülere bi-

re bir destek oluyor. “Gönüllü ‹zlenim

Formu”, “Geliflimsel Tan› Kontrol Liste-

si”, “Proje De¤erlendirme ve Süpervizör

Gözlem Formlar›” arac›l›¤›yla gönüllüler-

den ve süpervizörlerden düzenli aral›k-

larla geri bildirimler al›n›yor. Bu bilgiler

›fl›¤›nda, hem çocuklar›n ve gönüllülerin

durumlar›, hem de projenin iflleyifli ya-

k›ndan takip ediliyor ve de¤erlendirili-

yor. Bunun yan› s›ra çocuklar›n geliflim

taramas›n› yapmak ve kat ettikleri yolu

bilimsel olarak kaydetmek amac›yla uz-

manlar taraf›ndan Denver II geliflim tara-

ma testi uygulan›yor.

Proje, kat›lmak isteyen ve proje yüküm-

lülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eden

tüm gönüllülere aç›k. KÜMYÜP, Türki-

ye’nin kendi alan›ndaki ilk ve tek proje-

si. Onu, kuruma yap›lan di¤er ziyaretler-

den ay›ran ise sürekli ve profesyonel bir

ekip çal›flmas›n›n ürünü olmas›. Projenin

tan›t›lmas› amac›yla geçti¤imiz fiubat

ay›nda Kad›n ve Aileden Sorumlu Devlet

Bakan› Güldal Akflit’in daveti üzerine

Bakanl›kta bir sunum yapan proje ekibi,

Akflit’ten, projenin tüm Türkiye’ye yay›l-

mas› ve di¤er üniversiteler ile SHÇEK’le-

re model olmas› için bakanl›¤›n deste¤e

haz›r oldu¤u sözünü alm›fl.

Kapsam› geniflleyecek
Bunun üzerine SHÇEK ile KÜMYÜP ara-

s›nda Ocak 2006’ya kadar var olan onay›n

Bakanl›k ile KÜMYÜP aras›nda bir proto-

kole dönüfltürülmesi, iki y›l süre ile uzat›l-

mas› ve gelecekte de 0-6 yafl grubunu

kapsayacak flekilde geniflletilmesi karar-

laflt›r›lm›fl. Gerçekleri yads›may›p hareke-

te geçen ve imkânlar› de¤erlendirip, elle-

rinden gelenin en iyisini yapmay› seçen

Koç Üniversitesi Gönüllüleri’nin bir sene

zarf›nda kat ettikleri yolun en güzel gös-

tergesi foto¤raf karelerine s›¤mayan mut-

lu yüzler. fiimdi o yüzleri ço¤alt›p daha

fazla çocu¤a ulaflarak büyük bir yürek ya-

ratmay› amaçl›yorlar. Bu amaçla yap›la-

cak her türlü maddi ve manevi deste¤e

aç›k olan gönüllüler, gelece¤imiz olan mi-

niklere güzel yar›nlar yaflatabilmek ve

toplumun bizlere sunduklar›n› en verimli

flekilde geri verebilmek için herkesi “Mi-

nik Yüreklere” davet ediyorlar.
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sosyal sorum
luluk

Cumartesi günlerini dört gözle bekleyen minikler kadar gönüllüler de onlarla vakit geçirmekten
büyük keyif al›yor... Her fley, gelece¤e umutla bakan bir bireyin daha yetiflmesi için...
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ürkiye’de Hemflirelik Haftas› 12-

18 May›s tarihleri aras›nda çeflitli

etkinliklerle kutlan›yor.  Etkinlik-

ler kapsam›nda sa¤l›k hizmetleri-

nin en önemli unsurlar›ndan biri olan

hemflireler bu k›sa dönemde bir dizi et-

kinlikle an›l›yorlar. 

Biz de bu say›m›zda Amerikan Hastane-

si Hasta Bak›m Grup Müdürü ve Hemfli-

relik Hizmetleri Müdürü Linda Mikalas-

kuas’la görüfltük. 

1978 y›l›nda, Vanier Koleji, Montreal/Ka-

nada’daki hemflirelik diplomas› alan Lin-

da Mikalaskuas, Kanada ve Suudi Arabis-

tan’dan sonra mesle¤ini Türkiye’de sür-

dürmeye karar vermifl. 13 y›ld›r Ameri-

kan Hastanesi’nde görev yapan Mikalas-

kuas, hemflirelik mesle¤ini gelifltirmek ve

hak etti¤i de¤ere ulaflt›rmak için yo¤un

bir çaba gösteriyor. 

Öncelikle Hemflirelik Haftas› nedeniyle sizleri
tebrik ediyor ve kutsal mesle¤inizi nice y›llar
sürdürmenizi diliyoruz. Bu mesle¤i ne zaman
ve nas›l seçtiniz?
Teflekkür ederim. Ben bu mesle¤i te-

sadüfen de¤il, ilgi duydu¤um için seç-

tim. Kanada/Montreal’deki Vanier Ko-

lej’inde fen bilimleri program›nda ö¤-

renim görürken, hangi mesle¤i seçece-

¤imi düflündü¤üm s›rada “Hemflirelik

Program›”n› fark ettim. Her zaman in-

sanlarla birlikte olabilece¤im, onlara

yard›m edebilece¤im, bilimsel çal›flma-

lar yapabilece¤im bir ifl yapmak istedi-

¤imi anlad›m ve hemflirelik mesle¤in-

de karar k›ld›m. Bu mesle¤i seçmifl ol-

maktan da son derece memnunum.

Hedefledi¤im gibi hemflirelik lisans›n›

ve ard›ndan da iflletme yüksek lisans›-

n› tamamlama f›rsat› buldum. 

Hemflirelik, en kutsal mesleklerden biri. Mes-
le¤inizin manevi olarak sizi tatmin etme yönü-
nü bizimle paylafl›r m›s›n›z?
Hemflirelik, insanlara yard›mc› olmay›

gerektiren bir meslek. Hastalar›m›zla

kurdu¤umuz iliflkilerin baflar›l› olmas› bi-

zi mutlu eden bafll›ca etkenlerden biri.

Zor durumda bulunan, yard›ma ihtiyac›

olan insanlara yard›mc› olmak ve mutlu

olduklar›n› görmek gerçekten çok güzel

bir duygu. Yak›n›n› kaybetmifl olanlar›n

üzüntüsünü paylaflmak, kötü ruh halle-

rinden ç›kmalar›na yard›mc› olmak, has-

talar›m›z›n iyileflti¤ini görmek bizleri

mutlu ediyor. 

Mesle¤inizin zorluklar› nelerdir, k›saca bahse-
der misiniz?
Bu meslekte her zaman elinizdekilerin en

iyisini kullanarak insanlara yard›m etmek

durumundas›n›z. Bizler elimizden gelenin

en iyisini yapmaya çal›fl›yoruz. Dünyada ve

Türkiye’de hemflirelik mesle¤i, bizlerin he-

defleri do¤rultusunda hâlâ istenilen nokta-

da de¤il. Sosyal statünün hâlâ hedeflenen

düzeyde olmamas› ciddi bir sorun; di¤er

temel sorun da hemflireli¤in meslek öncesi

ve sonras› e¤itim sürecindeki e¤itimin stan-

dardizasyonunun sa¤lanamamas›d›r. Ame-

rikan Hastanesi’nde hemflireler, di¤er sa¤-

l›k ekibi üyeleriyle tam bir ekip çal›flmas›

yap›yor ve sayg› görüyor. Bizim mesle¤i-

mizde güven çok önemli ve iyi bir tak›m

olmam›z›n temelinde de güven esast›r. 

“Hemflireler, hümanist 
bir anlay›flla çal›flmal›”
25 y›ll›k hemflire Linda Mikalaskuas, mesle¤ini gelifltirmek ve tecrübelerini

gençlerle paylaflmak için 13 y›ld›r Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi’nde

çal›fl›yor. Mikalaskuas, hemflire olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunurken, 

“Sab›rl›, özverili ve yarat›c› olun” diyor

T



VKV Amerikan Hastanesi’ndeki görevlerinizin
kapsam› hakk›nda bizlere bilgi verir misiniz?
Sorumlu oldu¤um alan oldukça genifl.

Hasta Bak›m Grup Müdürü olarak görev

yap›yorum. ‹ki ayr› bölümden sorumlu-

yum; bunlar, Hemflirelik Hizmetleri, Di-

yet ve Beslenme bölümleri. 

Hemflirelik Hizmetleri Müdürlü¤ü göre-

vini de yap›yorum. ‹ki müdür yard›m-

c›m, e¤itimciler, süpervizörler, baflhemfli-

reler ve staff hemflirelerimle birlikte en

yüksek standartlarda ve kalitede hemfli-

relik hizmetini sa¤lamaya çal›fl›yoruz.

400 civar›nda hemflire, 95 portör, 18 ya-

tan hasta t›bbi sekreter ve 20 teknisyen-

den sorumluyum. Diyet ve Beslenme

Bölümü’nde de befl diyetisyen ile birlik-

te yemek hizmeti veren 80 civar›nda ele-

mandan sorumluyum. 

Sizin çal›flmalar›n›z›n di¤er hastanelerde yap›-
lan çal›flmalardan fark› nedir?
Biz köklü bir kurumuz. Hastanemizde ifl

yapma biçimleri y›llar önce yaz›l› olarak

tan›mlanm›fl. Geliflmeler do¤rultusunda

sistem gözden geçiriliyor. Tüm bunlara

ilaveten sahip oldu¤umuz sertifikalar

do¤rultusunda hizmet verme biçimimiz

de¤erlendirilmifl ve de¤erlendiriliyor.

Türkiye ve dünyada kabul görmüfl ve sa-

hip oldu¤umuz standartlar do¤rultusun-

da sevgiyle hizmet sunuyoruz. 

Hemflireli¤in ülkemizde yeterince anlafl›ld›¤›n›
ve de¤er gördü¤ünü düflünüyor musunuz? 
Son y›llara bak›ld›¤›nda hemflirelik mes-

le¤i, tam istedi¤imiz noktada olmamas›-

na ra¤men h›zl› bir flekilde olmas› gere-

ken noktaya gelmektedir. Toplumumuz-

da hemflireye gereken önem verilmeye

bafllad›. Vehbi Koç Vakf› bu sürecin h›z-

lanmas› için önemli çal›flmalar yap›yor.

SANERC, VKV Amerikan Hastanesi ve

Koç Üniversitesi bu çal›flmalara zemin

haz›rl›yor ve destek oluyor. Örne¤in,

hemflirelik mesle¤inin tan›t›lmas› ve

özendirilmesi amaçlar›yla krefl ve ilkokul

düzeyinde bilinçlendirme e¤itimlerine

bafllanm›fl durumda. 

Di¤er ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›n›zda ne gibi
farkl›l›klar görüyorsunuz?
Di¤er ülkelerde belki bu mesle¤in gelifl-

mesi için daha fazla çaba söz konusu di-

yebilirim. Kanada’da ve Amerika Birleflik

Devletleri’nde “hemflireyim” dedi¤inizde

insanlar size ilgi gösteriyor ama baz› ül-

kelerde önemsenmiyorsunuz. Biz de

yapt›¤›m›z çal›flmalarla hemflirelik mesle-

¤ini geliflmifl ülkelerde gördü¤ü önem

düzeyine getirmek için çal›fl›yoruz. 

Genç k›zlar›n mesle¤inize bak›fl› nas›l? Kimler
daha çok hemflire olmak istiyor?
Buradaki okullarda okuyan genç k›zlar›

çok iyi bilmesem de çok say›da genç k›-

z›n bu mesle¤e ilgi duydu¤unu biliyo-

rum. Hemflirelik maddi aç›dan iyi bir ifl

olarak düflünülüyor ve bir an önce ifl ha-

yat›na at›lmak isteyenler taraf›ndan daha

çok tercih ediliyor. Umar›m bu anlay›fl

de¤iflir. Hemflirelik genellikle k›z çocuk-

lar›n›n tercih etti¤i, ilgi duydu¤u bir mes-

lek. Bu mesle¤i yapan dört y›ll›k yükse-

kokul mezunlar› oldu¤u gibi ilkö¤retim-

den sonra gidilen hemflirelik okullar›n-

dan mezun olanlar da var. Ayr›ca önli-

sans programlar› oldu¤unu biliyorum.    

Son y›llarda erkek hemflirelerin say›s›n›n artt›-
¤›n› görüyoruz. Amerikan Hastanesi’nde durum
nedir? Sizce erkek ve bayan hemflireler aras›n-
daki farkl›l›klar nelerdir? 
Bugün dünyada, Amerika ve Avrupa’da

çok say›da erkek hemflireyi tüm branfl-

larda hizmet verirken görebilirsiniz.

Amerikan Hastanesi’nde de 35 tane er-

kek hemfliremiz var. Hastanemizde er-

kek hemflirelemiz Acil, Sterilizasyon,

Ameliyathane ve Yo¤un Bak›m servisle-

rinde çal›fl›yorlar. 

Hemflire olmak isteyenlere neler söylersiniz?
Hemflirelik, bireyin do¤umundan ölümü-

ne kadar sa¤l›¤›n›n bozulmas› ya da ko-

runmas› halinde, iyilefltirilmesinde aktif

rol gerektirir. Bu rol, bireylerin yaflamlar›-

n› idame ettirdikleri tüm alanlarda geçerli-

dir. Bu uzun süreçteki rolleri gere¤i hem-

flirelerin dinamik olmas› gerekir. Hemflire,

çal›flt›¤› bu alanlar ve süreçte hemflireli¤in

yan› s›ra yönetici, araflt›rmac›, e¤itimci de

olabilir. Tüm bunlar çok yo¤un bir çal›fl-

ma gerektirir. Hemflire, teorik beceriyi bi-

limsel temele dayand›ran hümanist bir an-

lay›flla mesle¤ini icra etmelidir. Biz, bizim

için çok çal›flmal›y›z. Lisansüstü e¤itim

yapma karar› vermeden önce hemflirelerin

üç-dört y›l klinik çal›flma yapmalar›, do¤-

ru yönlenmelerini sa¤lar. 

Amerikan Hastanesi’nde görev yapacak olan
hemflirelerde ne gibi özellikler ar›yorsunuz? 
Öncelikle bu mesle¤i sevmeleri gerekir.

‹yi bir e¤itim görmüfl, deneyimli, pozitif

görünüfllü, ö¤renmeye aç›k ve bizimle

birlikte geliflebilecek hemflireleri tercih

ediyoruz. 
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Linda Mikalaskuas (soldan ikinci), Amerikan Hastanesi’nde 600’den fazla personelin liderli¤ini yap›yor.
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ir dost eli gibi s›rt›m›za dokunan

güneflin ve eflsiz güzelli¤i ile Bo-

¤az’›n verdi¤i destekle bir yan-

dan kahvelerimizi yudumlad›k;

bir yandan da Baflartan’dan belgeselin

çekilme öyküsünü ve çekim s›ras›nda

yaflanan olaylar› dinledik. 

“Bu belgeselle mümkün oldu¤u kadar

gerçekleri yans›tt›k” diyen Baflartan’›n

“Rahmi Koç’tan Yans›malar” belgese-

line dair anlatt›klar›...

Öncelikle belgesel çekme fikrinin kimden ç›k-
t›¤›n› ö¤renebilir miyiz?
Fikir benden ç›kt›. Asl›nda ben Ethel

Kennedy’den etkilendim. Çünkü Ethel

Kennedy, çocuklar› küçükken onlar›

görüntülesin diye evine bir foto¤rafç›

ça¤›rm›fl. Foto¤rafç›n›n önerisiyle de

eve bir kameraman gelmifl. O kamera-

man y›llarca, evin banyo ve yatak oda-

lar› hariç her bülümüne girmifl. Evin

kedisi haline geldi¤i için hiç yad›rgan-

mam›fl. 

Seneler sonra John F. Kennedy bir

suikasta kurban gidince anne Ethel

Kennedy bunun üç saatlik versiyonunu

CNN ve BBC World’e vermifl. ‹ngilte-

re’de Churchill Ailesi’nde de böyle bir

belgesel var. 

Ülkemizde de Koç Ailesi örnek teflkil edi-

yor. Ben Rahmi Koç’u çocuklu¤umdan

beri tan›r›m. Biz her zaman onu kendimi-

ze model olarak ald›k. Onun bütün in-

sanlara davran›fl› çok iyidir. Benim en be-

¤endi¤im taraf›, insanlar aras›nda mevki,

statü, pozisyon gibi herhangi bir nedenle

ayr›m yapmamas›d›r. Her seviyeden in-

sanla iyi iliflkiler kurar. O gençli¤inde de

böyleydi. Bunu bir belgeselle tüm insan-

larla paylaflmak istedim.

Bu fikir nas›l senaryoya dönüfltü?
Bu düflüncemi Rahmi Bey’e anlatt›ktan

sonra, fikir üzerinde 5-6 ay kadar konufl-

tuk. Ard›ndan senaryo yaz›ld›; ama ana

senaryo yerine Rahmi Bey kendi a¤z›n-

dan kendi hayat›n› anlatt›. Bu art›k hiçbir

senaryoya s›¤mayan güzellikte ve gör-

kemde bir hikâye oldu. 

Belgeselin çekimleri ne zaman bafllad›, ne za-
man tamamland›?
11 kiflilik bir ekiple Bodrum’a gittik. 1

A¤ustos 2004’te Nazenin 4’ün Bodrum

Yat Liman›’na gelifliyle çekimler bafllad›;

20 Eylül’de dünya seyahatine ç›karken

“Bu belgeselde Rahmi Bey’i 
baflkalar› de¤il kendisi anlatt›”
“Rahmi Koç’tan Yans›malar” belgeselini çeken reklamc› Turan Baflartan’la

Kuruçeflme Divan Pub’da bir araya geldik 

B

Turan Baflartan, bu
belgeselin Rahmi M.

Koç’un kendi a¤z›ndan
kendi hayat›n› anlatt›¤›,

hiçbir senaryoya
s›¤mayan güzellikte ve

görkemde bir hikaye
oldu¤unu söylüyor. 

Turan Baflartan,
belgeselin Rahmi M.

Koç’un kendi a¤z›ndan
kendi hayat›n› anlatt›¤›,

hiçbir senaryoya
s›¤mayan güzellikte ve

görkemde bir hikâye
oldu¤unu söylüyor. 



Nazenin 4’ün Kalam›fl’tan ayr›lmas›yla

noktaland›. Bu süre içinde 90 saatlik çe-

kim yapt›k. Bunun içinden aileye özgü

üç buçuk saatlik bir versiyon ve bir de

resmi versiyon dedi¤imiz, bir saatlik k›sa

bir belgesel ç›kard›k. 

Biraz da belgesel ekibiyle ilgili bilgi verir misi-
niz? Belgeseli kim çekti, müziklerini ve seslen-
dirmesini kim yapt›?
Kemal Sevimli’nin flirketi K Yap›m çe-

kimleri yapt›. 50 gün süren çekimlerin,

montaj› ise üç ay sürdü. Bu film için Na-

dir Göktürk taraf›ndan çok özel bir mü-

zik yap›ld›. Gemi a¤›rl›kl› bir çekim ve

sonunda da dünya seyahati oldu¤u için

müzi¤i dinlerken bir gemi gidiyormufl gi-

bi hissediyorsunuz. Seslendirmesini de

Müflfik Kenter yapt›. 

Çekimler s›ras›nda yak›n›nda olma f›rsat› bul-
du¤unuz Rahmi M. Koç’u anlat›r m›s›n›z?
Bir defa çok disiplinli bir insan. Kiflisel

ve ifl disiplini çok güçlü. ‹fl hayat›ndaki

baflar›s›n›n alt›nda özel hayat›ndaki di-

siplin yat›yor. Kitaplara konu olacak fle-

kilde bir disiplini var.

Kendisine bir konu iletildi¤inde, o konu-

yu çok s›k› takip ediyor. Çözümcü bir in-

san. Konu ne olursa olsun, en geç 48 sa-

at içinde geri dönüyor. Her fleyi yaz›l› al›-

yor. Birlikte oldu¤umuz süre içinde sesi-

ni yükseltti¤ini ve yanl›fl bir kelime kul-

land›¤›n› duymad›m. Hangi tip bir sorun

önüne gelirse gelsin kararlar›n› çok h›zl›

veriyor ve hiçbir fleyi unutmuyor. 

Rahmi M. Koç kameralardan rahats›z oldu mu?
Hay›r olmad›, kameran›n önünde son de-

rece rahatt›. Biz bu konuda flöyle bir has-

sasiyet gösterdik; onun müsaadesiyle çe-

kim yapt›k. Çok disiplinli bir yaflam› oldu-

¤undan her ifl için flaflmaz saatleri var. Biz

sabahleyin 8.30’dan geç saatlere 23.00’e

kadar çal›fl›yorduk. Birçok gün kahvalt›da

bafll›yorduk çekime. Yaz oldu¤u için çe-

kimler ço¤unlukla Nazenin 4’te yap›ld›.

Ama ofisinde ve evinde de çekim yapt›k. 

Rahmi M. Koç’un çekimler s›ras›nda tan›k oldu-
¤unuz hobileri neler? 
Öncelikle çok iyi bir müzik dinleyicisi.

Klasik müzik ve dans müziklerini de çok

seviyor. Çok güzel dans ediyor, resme

çok düflkün. En büyük hobisi ise deniz ve

denizcilik. Yelken açman›n ondaki etkisi

çok büyük. Bir de denize olan tutkusunu

anlat›rken çok etkilendim. Çünkü bu sev-

ginin alt›nda da güzel bir hikâye yat›yor.

Bu hikâyeyi bizimle de paylaflabilir misiniz?
Küçükken annesi Rahmi Bey’in denize

aç›lmas›na izin vermezmifl. O buna ra¤-

men komflular›n›n küçük teknelerine bi-

nerek denize aç›l›rm›fl. ‹lk teknesini ald›-

¤› zaman herkes komflular›n›n teknesi

sanm›fl. Sonradan teknenin Rahmi Bey’in

oldu¤u ortaya ç›km›fl.

Belgeseli haz›rlarken en çok heyecanland›¤›n›z
bölümler hangileriydi?
Nazenin 4 Bodrum Liman›’ndan içeri gi-

rerken, adeta süzülen bir genç k›z gibiy-

di. Biz d›flar›dan baflka bir tekneyle takip

ettik gemiyi. Bu bizi çok heyecanland›r-

d›. Beni en çok etkileyen ve duyguland›-

ran anlardan biri de Rahmi Bey’in 20 Ey-

lül’de ‹stanbul’dan aç›k denizlere do¤ru

yol almas› oldu. Onu u¤urlamaya gelen

herkesin gözleri yaflla doldu. ‹nsandan

sanki bir fley kopuyormufl gibi oluyor. 

“Rahmi Koç’tan Yans›malar” belgeselinin di¤er
otobiyografik belgesellerden fark› ne oldu?
Bugüne kadar yap›lan belgesellere bakt›-

¤›n›z zaman, bas›ndan al›nan parçalar›n

bir araya getirilmesiyle yap›ld›klar›n› gö-

rüyoruz. Oysa bas›n mensuplar› kendile-

rine haber olabilecek unsurlar› çekiyorlar.

Ama bunu farkl› bir gözün yapmas› ge-

rekti¤ini düflünüyorum. Di¤er belgeseller,

üçüncü bir flah›s taraf›ndan bilgiler topla-

narak üstüne yaz› yaz›ld›¤› için gücü de

yetersiz kal›yor. Burada baflkas›n›n yoru-

mu yok; Rahmi Bey’in kendi a¤z›ndan

kendini anlatt›¤› gerçek bir belgesel oldu.

Belgesel tamamland›ktan sonra Rahmi Koç
belgeseli nerede izledi ve nas›l bir tepki gös-
terdi?
Rahmi Bey belgeseli Nakkafltepe’deki

ofisinde izledi. Baz› yerlerinde kendisi

de kahkaha atarak güldü. Askerlik an›la-

r›n› ve evinde yap›lan çekimleri izlerken

büyük bir keyif ald›. 90 saatlik malzeme-

yi de kendisine verdik. Dünya seyahatin-

de f›rsat buldukça izliyordur herhalde.

Sizin belgeseli izledikten sonraki duygular›n›z›
alabilir miyiz?
Daha önce reklamc›l›k hayat›mda birçok

kurumsal belgesel yapm›flt›m. ‹lk defa

bir kiflinin belgeselini yapt›m. Belgeseli

izledikten sonra “Biz mümkün oldu¤u

kadar gerçe¤i yans›tt›k” dedim. Gerçek-

ten içim çok rahat. 
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divan sohbetleri

Turan Baflartan Kimdir?
k Ankara do¤umlu olan Turan Baflartan, Ankara Koleji mezunu. 

k Üniversiteyi Ankara Üniversitesi ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nde tamam-
lad›. Londra’da uluslararas› pazarlama ve reklam üzerine master yapt›. 

k 1970’li y›llarda ‹ngiliz ürünlerinin ortak pazara kat›l›n-
mas› halinde nas›l bir seyir izleyece¤i konusunda bir tez
haz›rlad›. ‹ngiliz Kraliçesi’nin açt›¤› “Dünya Bizim Pazar›-
m›zd›r” konulu yar›flmada bu tezi Londra birincisi oldu.

k Master›n› tamamlad›ktan sonra, gümrük komisyon ve
nakliyat iflleri yapan aile flirketi Baflartan&Co’da çal›flt›. 

k Bir süre sonra  Fako firmas›nda Max Factor kozmetik-
lerinin Pazarlama Müdürlü¤ü’nü yapt›. 

k Daha sonra fiiflecam Ürün ve Dizayn Gelifltirme Bölü-
mü ve Camifl Ambalaj Kutu Tasar›m Bölümü’nü yönetti.

k Alt›n Rehber’de Grafik Tasar›m Müdürü olarak çal›flt›.

k Bu görevinin ard›ndan 18 y›l Art Grup adl› reklam flirketini ortak olarak yönetti.

k 2004 y›l› Eylül ay›nda Art Grup’tan ayr›larak Baflartan Creative adl› ajans› kurdu.
Baflartan, burada çizgi üstü ve markalara yönelik hizmet veriyor.

k Turan Baflartan, evli ve bir k›z çocu¤u babas›d›r.
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inale kalacak iki tak›m›n futbolse-

verlere sunaca¤› ziyafet için haz›r-

l›klar tüm h›z›yla sürüyor. Futbol-

severler ise biletlere ulaflmak için

yo¤un bir çaba gösteriyor. ‹stanbul flam-

piyonaya iyi bir ev sahipli¤i yapmak için

elinden gelini yap›yor. 

Türkiye’nin bu konuda duydu¤u heyaca-

n› daha farkl› boyutta yaflayan bir firma

var. O da Ford Otosan. Çünkü Ford Oto-

san’›n ortaklar›ndan Ford, bu flampiyona-

n›n dört ana sponsorundan biri. Bu ne-

denle Ford Otosan Türkiye’de oynanacak

finalde kendisini ev sahibi ve söz sahibi

hissediyor. Ev sahipli¤ini de lay›k›yla ye-

rine getirmek için elinden geleni yap›yor.

Özellikle son y›llarda futbolcular› bir

otomobilmifl gibi gösteren reklam çal›fl-

malar›yla sporseverlerin gönlünde taht

kuran Ford Otosan’›n reklam çal›flmalar›-

n›n oda¤›nda yine otomobil ve futbol var.

Ford Otosan Pazarlama Müdürü Özgür

Yücetürk ve Ogilvy&Mather Reklam

Ajans›’ndan Tibet Sanl›man’la “Ford ve

futbol” üzerine konufltuk.

Ford için “Hedef Futbol”
Ford’un iki sponsorluk alan› var; futbol

ve motor sporlar›. Ford, 1993 y›l›ndan bu

yana UEFA fiampiyonas›’n›n ana spon-

sorlu¤unu sürdürüyor. Motor sporlar›nda

ise bir tak›m sahibi. 

Ford Otosan Pazarlama Müdürü Özgür

Yücetürk, bu iki spor dal›yla da ge-

nifl kitlelerin ilgilendi¤ini söylü-

yor ve ekliyor: “Futbol birçok

sporsever taraf›ndan takip edi-

liyor. Yani bir kitle sporu. Bu

da asl›nda Ford’un hedefleriyle

örtüflüyor. Çünkü Ford genifl kitlelere mal

satmay› hedefleyen bir marka. 80 bin ki-

flilik Atatürk Olimpiyat Stad›’nda ana

sponsor olmam›z bizim için önemli bir f›r-

sat. Final maç›n›n Türkiye’de oynanmas›

belki 15-20 y›lda bir gelecek bir flans.

Onun d›fl›nda bizim baflka bir flans›m›z da

Ford Focus’un yeni modelinin geliyor ol-

mas›. Onunla da çak›fl›yor. Ar›ca Ford 12

y›ld›r bu iflin ana sponsoru. Bunlar›  bir

araya getirdi¤imizde muhteflem bir saca-

ya¤› olufluyor. Biz de bunu stratejilerimiz-

de kullanmak istiyoruz.”

Etkinlik düzenliyor
Sponsorlar, final maç›ndan önce, 24 Ma-

y›s’ta Taksim Meydan›’ndaki parkta

birtak›m etkinlikler düzenleye-

cekler. Sponsorlara kendi ürün-

leriyle ilgili bir tan›t›m f›rsat› ve-

rilen etkinliklerle, kat›l›mc›lar›n

hoflça vakit geçirmelerini sa¤la-

mak amaçlan›yor. Ford Otosan, Türki-

ye’de futbola ilgi gösteren kitlenin a¤›r-

l›kl› olarak gençler oldu¤u düflüncesin-

den hareketle, gençlere yönelik prog-

ramlar yapacak. Ford Otosan, araçlar›yla

bulunaca¤› etkinlik alan›nda Ford’un

maksimum flekilde görünürlü¤ünü sa¤la-

may› amaçl›yor. 

Ford Otosan bir yandan etkinlikle ilgili

haz›rl›klar›n› yaparken bir yandan da

maç heyecan›n› yafl›yor. Çünkü Avrupa

Ford taraf›ndan Türkiye Ford’a 100 tane

bilet verildi. Ford Otosan da bu biletleri,

büyük filo müflterisi olarak tan›mlanan

müflterilerin temsilcilerine, sat›fl eleman-

lar›na, bayilere ve yeni Ford Focus’u de-

neyen müflterilere verecek.

Yücetürk, büyük bir heyacan içinde ol-

duklar›n›n alt›n› çizerek, duygular›n› flöy-

le ifade ediyor: “Böyle bir final maç› se-

nede bir kez oynan›yor. Atmosferi farkl›,

orada bulunmak büyük bir keyif olacak.” 

Ford Otosan’dan “Hedef 
Futbol”a büyük destek
Tüm Türkiye, 25 May›s’ta Atatürk Olimpiyat Stad›’nda oynanacak 

UEFA fiampiyonlar Ligi’nin final heyecan›n› yafl›yor. fiampiyonan›n ana 

sponsorlar›ndan Ford’un Türkiye aya¤› Ford Otosan da bu heyecan›n içinde. 

Bu süreçte Ford’da her fley futbol için, yani “Hedef Futbol” olacak

F

Tibet Sanl›man (solda) ve Özgür Yücetürk



Hedef gençleflmek
Yücetürk’e “Ford’un futbola bu kadar

a¤›rl›k vermesinin alt›nda, Ford’un ‘a¤›r

marka’ oldu¤u imaj›n› de¤ifltirme iste¤i

mi yat›yor?” diye soruyoruz. Yücetürk,

sorumuzu flöyle yan›tl›yor: “Ford’u kifli-

sellefltirdi¤imiz zaman, insanlar›n kafas›n-

da daha genç bir insan profili yaratmak

istiyoruz. Çünkü markam›z biraz daha

konservatif olarak alg›lan›yordu. Bunu

kendi içimizde tart›flt›¤›m›zda da a¤›r,

oturakl› ama sanki biraz yafll› bir kimli¤e

sahip oldu¤unu görüyorduk. Biz biraz

daha genç, modern ve dinamik bir mar-

ka olarak alg›latmay› hedefliyorduk. Bu

nedenle futbol bizim için faydal› bir enst-

rüman oldu.”

Ford’u tercih edenlerin yafl ortalamas›

halen 38-39 civar›nda. Yücetürk, yafl or-

talamas›n› 35’lere çekmeyi hedefledikle-

rini söylüyor.

Reklam ihraç ettik
Ford 12 y›ld›r UEFA fiampiyonas›’n›n di-

¤er ana sponsorlar›n›n aksine “Hedef

Futbol” olan slogan›n› hiç de¤ifltirmedi.

Ve bir süre sonra da Ford markas› futbol-

la özdeflleflmeye bafllad›. 

Ford Türkiye ise “Biz Türkiye’de bu ala-

n› nas›l de¤erlendirebiliriz?” diye düflün-

müfl. Ve bu düflünceden hareketle ilk

baflta  futbol programlar›na sponsor

olunmufl.  Yücetürk, daha sonra “Futbo-

lu daha interaktiv olarak nas›l kullanabi-

liriz” diye düflündüklerini söylüyor.

Bu kapsamda 2003 y›l›nda Lig TV’de ya-

y›nlanan canl› Birinci Lig maçlar›yla ilgili

birtak›m sponsorluk çal›flmas› yapmaya

karar verilmifl. Reklam Ajans› Ogilvy ile

yap›lan çal›flmayla “Hedef Futbol”a yö-

nelik büyük ilgi gören jenerikler ortaya

ç›km›fl. Hatta zaman içinde yap›lan çal›fl-

malar Ford Avrupa’n›n da ilgisini çekmifl.

Ve bu iki y›ll›k süreçte Ford Türkiye,

Ford Avrupa’ya reklam ihraç eder duru-

ma geldi. Ve son olarak Ford Türkiye ta-

raf›ndan haz›rlatt›r›lan reklam, fiampi-

yonlar Ligi’ni izleyen 44 ülkede gösteril-

meye baflland›. 

Peygamberi olmayan bir din: Futbol
Ford Türkiye’nin büyük ses getiren jene-

rik ve reklam çal›flmalar›n›n arkas›nda ise

Ogilvy Reklam Ajans›’n›n kreatif ekibi bu-

lunuyor. Ekibin bafl›ndaki kifli ise Tibet

Sanl›man. Sanl›man, ekibinin futbolla çok

ilgili oldu¤unun alt›n› çiziyor. Ve futbolla

ilgili düflüncelerini bizimle paylafl›yor:

“Futbol hakikaten ilginç bir spor. Pey-

gamberi ve kitab› olmayan bir din gibi.

Üstelik tek bafl›na da de¤il; taraftar› var,

kültürü var, deflarj› var. Bu nedenle bir

sürü markay› futbolun peflinde görüyo-

ruz. ‹nan›lmaz paralar›n döndü¤ü bir

‘business’ olmufl durumda. Daha fazla  ta-

raftar› olan bir spor yok yeryüzünde.”

Sanl›man’a Ford Otosan’la çal›flma hikâ-

yelerini soruyoruz: “Bu asl›nda enteresan

bir hikâye. “Sunar, Sundu” jeneri¤i ile bafl-

layan çal›flmalar, flimdi bu noktaya geldi.

Ford Türkiye ile çok iyi bir senkron yaka-

lad›k. ‹lk baflta k›s›tl› bütçe ve sürelerle gi-

rildi bu ifle. Bir logo animasyonlar› ile bu

ifli çözebilirdik. Ama ifl dünyas›nda ak›lda

kalan fleyler “Why not?” diye bafllayan

fleylerdir. Biz de müflterimizin ileri görüfl-

lülü¤ünden faydalan›p bir fley önerelim

dedik. Futbol terminolojilerini kullanarak

ve otomobili göstererek bir ifl yapmak is-

tedik. Befl saniyede net ve öz mesajlar

vermek istedik. Bu Ford Otosan’a çok il-

ginç geldi ve projenin önünü açt›lar. Ge-

nifl kitleler de buna destek verdikten son-

ra proje kendi kendini büyüttü. Daha bü-

yük bütçeli ve daha profesyonel ekiplerle

çekilen hale dönüfltü. Toplam 15 farkl›

versiyon ürettik. Bunlar›n tamam› Lig

TV’de yay›nland›.”
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Cannes ödüllü reklam
fiu s›ralar Ford’un en fazla konuflulan reklam›, rallici Serdar Bostanc›’n›n yeni Ford
Focus’la top sektirdi¤i reklam. Ancak bu reklamdan önce Ogilvy’nin yine Ford Oto-
san için yapt›¤› dünyadan birçok ülkenin statlar›n›n görüntüsünü içeren reklam ça-
l›flmas› büyük ses getirmiflti. Bu reklam 2004’te Cannes’da yap›lan bir yar›flmada
“Natinol Diploma” ödülünü alm›flt›.

Bu reklam›n da çok güzel bir çekim hikâyesi oldu¤unu söyleyen Sanl›man, çekim-
ler hakk›ndaki detaylar› flöyle anlat›yor: “Befl haftal›k bir çal›flmayla dünya üzerinde-
ki 20-25 stad›n gündüz görüntülerini ald›k. K›fl oldu¤u için bulutsuz günlerde yap-
t›k bu çal›flmay›. Ve birtak›m tekniklerle görüntüleri gece görüntüsü haline dönüfl-
türdük. Dura¤an foto¤raflar› gece görüntüsü haline getirdikten sonra film haline ge-
tirdik. Statlar›n teknik ekipleriyle görüflüp ›fl›klarla ilgili bütün bilgileri ald›k ve ona
göre ayd›nlatma yapt›k. Bu 25 foto¤rafla 60 saniyelik, akan bir film ç›kar›ld›. Bu rek-
lam izleyiciler taraf›ndan önce yurtd›fl› bir prodüksiyonun Türkiye uyarlamas› olarak
alg›land›. Ancak Avni Aker ve ‹nönü Statlar› görülünce seyirciler bunun Türkiye’de
yap›ld›¤›na inand›lar.”

Tibet Sanl›man
(sa¤da) ve Özgür

Yücetürk (arkada
ortada)  “Hedef

Futbol” jenerik ve
reklamlar›n›

haz›rlayan kreatif
ekiple birlikte.



ürkiye’nin ünlü rallicilerinden, Ford Opet Rally Sport

Tak›m Direktörü Serdar Bostanc› ile reklam›nda rol

ald›¤› yeni Ford Focus’a binerek Kilyos’a uzand›k bu

kez. Denizi ve bakir kalabilmifl do¤as› ile kendimizi

‹stanbul’dan kilometrelerce uzakta hissetti¤imiz Kilyos yolun-

da, sohbet Bostanc›’n›n çocuklu¤una, reklam filmine ve tabii

ki otomobil sporlar›na uzand›.

Serdar Bostanc› Kilyos’u çok iyi biliyordu; çünkü çocuk ve

gençlik y›llar›nda denize girmek için s›k s›k geldi¤i bir me-

kând› buras›. göz alabildi¤ine uzanan kumsal› ile ünlü bir say-

fiye yeri. Sar›yer’in içinden ve Belgrad Ormanlar›’ndan geçen

yollar› takip ederek ulaflt›¤›m›z bu flirin, küçük Karadeniz sa-

hil yerleflimi, geride kalan y›llar›n ve günümüz günübirlikçile-

rinin tart›flmas›z en popüler dinlenme yerlerinden biri. 

Kilyos'un içinden kuzeye do¤ru devam etti¤inizde karfl›n›za

ç›kan küçük tenha koylara henüz insan eli de¤memifl. ‹stan-

bul’a bu kadar yak›n ve bu derece bakir bir alan› görmenin

verdi¤i ferahl›kla derin bir nefes alma f›rsat› bulduk. ‹stan-

bul’a sadece 45 kilometre uzakl›kta bulunan Kilyos’ta, ihtiya-

c›n›z olan birçok fleyi bulabiliyorsunuz. Dükkânlar›, lokanta-

lar› ve konaklamay› tercih edenlere uygun seçenekler sunan

küçük otelleri ile farkl› bir hafta sonu geçirmek isteyenlere

“hofl” bir alternatif oluflturuyor. 

23 y›l›n› Ford’la geçirdi
Konu¤umuz 25 y›ll›k pilotluk hayat›n›n 23 y›l›n› Ford’la geçir-

mifl. 1975 y›l›nda bafllad›¤› spor kariyerinde say›s›z baflar›lar›n

alt›na imza atan Bostanc›, 1998 y›l›n› hayat›nda yepyeni bir

sayfa olarak yorumluyor: “O y›l hem Ford’un sponsorlu¤unu

ald›k, hem de ben Ford Türkiye Tak›m Menajerli¤i’ni yürütme-

ye bafllad›m.” ‹sminin Ford ile özdeflleflti¤ini anlatan Bostanc›,

otomobil sporu ile tan›flmas›n› ise bak›n nas›l anlat›yor: “Oto-

mobil sporuna a¤abeyim ve 1970’li y›llarda Türkiye’de otomo-

bil sporunu bafllatan a¤abeyimin arkadafllar› Renç Koçibey,

“Ford ile kariyerimde 
yepyeni bir sayfa aç›ld›”
25 y›ll›k rallici Serdar Bostanc›, yeni Ford Focus reklam›nda araba ile 

top sektirdikten sonra herkesin tan›d›¤› bir isim oldu. Bostanc›, birlikte

ç›kt›¤›m›z Kilyos yolculu¤unda bize pilotluk geçmiflini ve reklam› anlatt›

Serdar Bostanc›, çocuklu¤unda ve
gençli¤inde yüzmek için gitti¤i

Kilyos’un,  yap›s›n› korumay›
baflarm›fl ender mekânlardan biri

oldu¤unu söylüyor.
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Onur Gürsel, Lemi Tanca ve Demir Bükey’in etkisi ile ilgi

duymaya bafllad›m. Henüz 10 yafllar›ndayd›m ve a¤abeyimle

birlikte ilk kez bir ralli seyretmeye gittim. O y›llarda yar›flç› ol-

may› kafama koydum ve otomobil sporunun afl›s›n› o zaman-

larda ald›m”. 2001 y›l›ndan bu yana “Ford-Renç Koçibey E¤i-

tim Seminerleri” ad› alt›nda bu spora ilgi duyanlara e¤itim ver-

diklerini de kaydeden Bostanc›, bugüne kadar 3600 kiflinin ka-

t›ld›¤› seminerler sayesinde yeni yeteneklerin ortaya ç›kt›¤›n›

belirtiyor. “Ford Rally Sport Türkiye Tak›m›”n›n dört pilotun-

dan biri olan 22 yafl›ndaki Emre Yurdakul’un seminere kat›-

lan ö¤rencilerden biri oldu¤unu hat›rlatan Bostanc›, bu sporun

geliflmesi, yeni yeteneklerin ortaya ç›kmas› için cesur davran›l-

mas›, direksiyonun genç pilotlara verilmesi gerekti¤ine dikkat

çekiyor. Yurdakul’a göre ”5-10 sene içinde çok baflar›l› genç

pilotlar yetiflecek.”

Aya¤›yla de¤il ama otomobille top sektirdi
Sözümüz dönüp dolafl›p Ford’un sponsoru oldu¤u fiampi-

yonlar Ligi’nin jeneri¤ini oluflturan

ve Avrupa’da yay›nlanan, Serdar

Bostanc›’n›n rol ald›¤› yeni Ford Fo-

cus reklam filmine geliyor. Çok ke-

yifli geçen çekimlerin üç gün sürdü-

¤ünü anlatan Bostanc›, filmi kendi

hayat›yla nas›l ba¤daflt›rd›¤›n› flu fle-

kilde özetliyor: “Her çocuk futbol

oynamay› sever. Ben çok baflar›s›z-

d›m. Hiçbir zaman futbol oynamay›

beceremedim. Futbola kabiliyetim

yoktu ve otomobil sporuna yönel-

dim. Ancak hayat tesadüflerle dolu.

Aradan 20-30 y›l geçti. Otomobille futbol oynayarak meflhur

olacakm›fl›m demek ki... Reklam, yeni Focus’un futbol oy-

namas›n› anlat›yor. Focus ile bu reklamda ben, top sektiri-

yorum. Aya¤›mla beceremedi¤im futbolu, otomobil ile oy-

nuyorum.” 

“Renç’in arabas›na bindim”
Dönüfl yolunda, Belgrad Ormanlar›’ndan geçerken Bostan-

c›’ya ralli pilotlu¤uyla ilgili bafl›ndan geçen hofl bir an› olup

olmad›¤›n› soruyoruz. Hemen bizimle Belgrad Ormanla-

r›’nda yaflad›¤› bir an›y› paylafl›yor; “1986 ya da 1987 sene-

sinde Bo¤aziçi Rallisi yap›ld›. Biz Marlboro Tak›m›’nda yar›-

fl›yoruz. Rahmetli Renç birinci, ben ikinci pilotum. Her iki-

miz de Mk2 Ford Escort’la yar›fl›yoruz. Biz rallinin start›n› al-

d›k, ilk etab›n bafl›na gitmeye çal›fl›yoruz. Korkunç bir ya¤-

mur ve çamur var. ‹lk etab›n bafl›na geldik. Renç start ald›.

Birkaç dakika sonra da ben. Benim bu tak›mda birinci veya

ikinci yar›fl›m. Renç, genç bir yetenek olarak bana direksi-

yon vermiflti ki, kendisi benden 15-16 yafl büyüktü. O dö-

nemde büyük bir açl›k var. Bana verilen çok büyük bir f›r-

sat ve ben de bunu iyi de¤erlendirmeye çal›fl›yorum. Oto-

mobil kullanmak konusunda bildi¤im ne varsa yap›yorum

ama otomobili yol üstünde tutmam mümkün de¤il.   Lastik-

ler ve çamurluklar iyice çamur doldu... Belli bir noktadan

sonra otomobil yoldan ç›kt› ve ben gidemez hale geldim. Ne

kadar üzüldü¤ümü tahmin edemezsiniz. Benim co-pilotum

Cihat Gürkan. Ne yapaca¤›m›z› düflünürken, bir de bakt›k

ki rahmetli Renç, co-pilotu Cihan Ünlü ile beraber yürüye-

rek geliyor. ‹ki viraj ötede onlar da kalm›fllar. Bana “Direk-

siyona geç” dediler. Arabay› iterek ç›kard›k. Birkaç viraj ben

direksiyonda, onlar yürüyerek ilerledik. Renç’in otomobili-

nin yan›na geldik. Renç, “Serdar geç direksiyona” dedi. Ben

Renç’in otomobilinin direksiyonuna

geçtim. Onlar da otomobili ç›kard›.

Renç “Serdar durma devam et” dedi.

Bizim için Renç’in direktifleri emir gi-

biydi. Bu arada ben tek bafl›may›m,

onlar üç kifli kald›lar. Bir otomobile

üç kifli bindi¤i anda diskalifiye olu-

nur. Ben gidiyorum. Birkaç kilometre

sonra a¤›r çamur bitti, yol biraz daha

düzeldi. Biraz ilerde etab›n bitifli var.

Ben durdum, bafllad›m beklemeye.

Renç, benim otomobilimde direksi-

yonda, benim co-pilotum Renç’in ya-

n›na oturmufl, Renç’in co-pilotu da arka tampon üzerine

ayaklar› ile basm›fl, otomobile tutunmufl vaziyette geldiler.

Hemen otomobilleri de¤ifltirdik. Bu yar›fl› Renç kazand› ve

sonunda Balkan fiampiyonu oldu.”

Yaylalar› ve denizi seviyor
Bostanc›, ifli gere¤i yolculuk yapmaktan büyük keyif ald›¤›n›

söylüyor. Onun favori mekânlar› ise Rize, Trabzon ve Artvin’de-

ki yaylalar. Do¤an›n kendisine huzur verdi¤ini anlatan Bostanc›,

“Çok yo¤un olmad›¤›m zamanlarda eflim ve o¤lumla yaylalara

gidiyoruz. Do¤an›n eflsiz güzelli¤i ve temiz hava beni adeta cez-

bediyor. Eflim ve o¤lum da bundan büyük keyif al›yor. Ayr›ca

ben denize de merakl›y›m. Bir sürat teknem var. Vakit bulduk-

ça onunla denize aç›lmaktan da hofllan›yoruz.” 
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Serdar Bostanc›, ralli ile

ilgilenen kiflilerin yollar›

ve yolculuklar›

sevmemesinin mümkün

olmad›¤›n› söylüyor.

Bostanc›’n›n tercihi ise

da¤lar ve yaylalar. 



ski bir Türk filmine tak›l›yor göz-

lerim ekranda. Siyah-beyaz film-

de fedakâr m› fedakâr yoksul bir

anne çocu¤u için her türlü s›k›n-

t›ya gö¤üs geriyor. Onu sevgiyle ba¤r›na

basarken elim birden uzaktan kumanda-

ya gidiyor, bir baflka kanalda buluyorum

kendimi. O da ne? Buradaki anneler

saç saça, bafl bafla kavga ediyorlar,

gelinleri-damatlar› paylaflamad›k-

lar› için. Küfrün bini bir para. Bir

ekranda bol renkli ama yarat›k

renginde, gözü dönmüfl, sevgi-

siz, nefret dolu, korkunç anne-

ler, çocuklar›n› ekran arac›l›¤›y-

la adeta pazarl›yorlar, di¤er yan-

da siyah-beyaz zamanlardan

kalma gerçek bir anne, s›kça dal-

ga geçti¤imiz o yerli filmlerden bi-

rinde çocu¤una kol kanat germifl,

ona elindeki tek hazineyi, sevgisi-

ni veriyor... Nerelerden nerelere

geldik de¤il mi?..

Sahi, flu s›ralar baz› haber kanalla-

r›  geldi¤imiz o korkunç “sevgisiz” nokta-

ya bakarak epeyce gecikmifl bir soruyu

soruyorlar akflam haberlerinde ekran

üzerinden: “N’oldu bize böyle?” Neler ol-

mad› kiiiiii, neler olmad› kiiiii, ya da da-

ha ne olsun kardeflim, demek geliyor in-

san›n içinden. Bunca y›ld›r, onca kalitesiz

ürün tüketmifl bir halktan daha baflka ne

beklersiniz ki, bu ülkede kalitesiz olmay›

kimler ödüllendirdi, kimler kalitesizli¤i

hep zirvelere ç›kard› acaba?..

Ekranlar› kaplayan yeni trend bu “Anne-

cik”ler asl›nda annelik gibi en kutsal kav-

ram› dibinden dinamitliyor, havai fiflek

k›vam›nda bin bir parçaya ay›r›yorlar

ama kimin umurunda. En az›ndan “Dam-

daki Mizahç›”n›z›n! Heeeey, orada baflka

kimse var m››››››?.. O yüzden “Anneler

Günü”ne bile temkinle yaklaflmak gere-

kiyor art›k. O eski siyah-beyaz anneler

yok art›k. “O¤lum terli terli, so¤uk su iç-

me” uyar›s› yapacak anneleri zaman tü-

nelinde yitirdik sanki. Günümüzün rey-

ting gazl› annesi flöyle diyor flimdi çocu-

¤una:  “O¤lum terli ter-

li, bana sormadan gelin aday› k›zlar› de-

¤ifltirme demedin mi ben sana haaaa?..”

K›z›na, o¤luna ekrandan taksitle al›c› bul-

maya çal›flan günümüz anneleriyle karfl›

karfl›yay›z art›k. Bu gerçe¤i görelim. Bu

tür annelere “Anneler Günü”nde ne ala-

bilirsiniz ki? Onlar›n tek arzusu art›k yük-

sek reytingdir. Uyan›k bir giriflimci ç›k-

mal› ve alaturka bir reyting ölçme aleti

icat etmeli, “Anneler Günü”nde de say›la-

r› giderek ç›¤ gibi artan bu tür zamane

annelerine reyting ölçer almal›. Ama bu

alet öyle ayarlanmal› ki, sürekli yüksek

ölçümler vermeli. Günümüzün sinir kü-

pü annesini sinirlendirmenin alemi yok!

Ne de olsa bu anneler, anne görünümlü

kaynana oluyorlar; o yüzden sinirlendik-

leri zaman ne yapacaklar› belli olmaz.

Bu tür anneler neden bu kadar gergin,

neden bu kadar asabi, neden bu kadar

cinnet çizgisinde dolafl›yor dersiniz?.. Nü-

fusu bu denli plans›z, programs›z artan,

aniden anne olunabilen bir ülkede bu so-

ru çok mu demode kald› dersiniz? Bence

öyle... Geçelim...

Malum “Anneler Günü” son y›llar-

da karfl›s›nda giderek güçlenen ra-

kip günler buluyor: Babalar Günü,

Sevgililer Günü filan gibi. E¤er ekran-

lardaki gidiflat dizginlenemezse “Anne-

ler Günü”nün de yak›nda “Kaynanalar

Günü”ne dönüflme olas›l›¤› çok yüksek

görünüyor. Birden gözüm gene o eski

Türk filmine tak›l›yor. Filmdeki küçük

çocuk, karfl›s›ndaki adama bakarak ko-

nufluyor: “Anneci¤im ben bu amcay›

çok sevdim, ona baba diyebilir miyiii-

im?..” Elim tekrar kumandaya gidiyor...

Saç saça kap›flan annelerin kanal›nda-

y›m. Bizim siyah-beyaz filmin çocu-

¤una cevab› gelin peflindeki bol

renkli bir anne veriyor: “Baba m›

diyeceksin, tamam da o zaten se-

nin baban yavrum, as›l ben senin

annen de¤ilim!.. Bak bunu bilmiyordun

de¤il mi, flifltin mi yavrucuuum?..”

Siyah-beyaz filmimiz epey ilerlemifl, ço-

cuk babas›na soruyor: “Baba bana anne-

mi anlat›r m›s›n?..” Baban›n o efsane ce-

vab› malum: “Senin annen bir melekti

yavrum!..” Fakat bu cevab› ben flu flekil-

de duyuyorum: “Senin annen bir Sem-

ra’yd› yavrum!..”

Ben mi yanl›fl duymufltum, yoksa ülke-

mizde epeydir yanl›fllar hep do¤ru yeri-

ne mi konuyordu?.. Ama gerçek olan bir

fley oldu ki, bu ülkede hâlâ p›rlanta gibi

gerçek anneler ve onlar› çok seven ger-

çek çocuklar vard› neyse ki... Gerçek

annelerin ve gerçek çocuklar›n ANNE-

LER GÜNÜ KUTLU OLSUN o halde...

(Bu yaz› geçen y›l Alzheimer’dan yitirdi-

¤im sevgili, biricik annemin an›s›na

yaz›lm›flt›r...C.D.)
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“Size Anneler Günü 
diyebilir miyim?”

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com
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Bilkent Ünv. Fen Fak.
Moleküler Biyoloji ve

Genetik Bölümü
2004 Vehbi Koç Ödülü

Anne-Çocuk
E¤itim Vakf› (AÇEV)

2003 Vehbi Koç Ödülü

Topkap› Saray›
Müzesi

2002 Vehbi Koç Ödülü

her fley
yaflam kalitesini
art›rmak için
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan
her y›l verilen Vehbi Koç
Ödülü Türk insan›n›n yaflam
kalitesinin art›r›lmas›na
katk›da bulunan kifli ve
kurumlar› teflvik etmeyi ve
baflar›y› ödüllendirmeyi
hedefliyor. 2002 y›l›nda
kültür, 2003 y›l›nda e¤itim,
2004 y›l›nda sa¤l›k alan›nda
verilen ödül bu y›l da kültür
alan›nda sahibini bulacak.

Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan
her y›l verilen Vehbi Koç
Ödülü Türk insan›n›n yaflam
kalitesinin art›r›lmas›na
katk›da bulunan kifli ve
kurumlar› teflvik etmeyi ve
baflar›y› ödüllendirmeyi
hedefliyor. 2002 y›l›nda
kültür, 2003 y›l›nda e¤itim,
2004 y›l›nda sa¤l›k alan›nda
verilen ödül bu y›l da kültür
alan›nda sahibini bulacak.
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DemirDöküm’ün 2004 y›l› faaliyetlerinin de-

¤erlendirildi¤i 50’nci Ola¤an Genel Kurulu,

5 Nisan’da, Koç Holding Dayan›kl› Tüketim

ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bul-

gurlu baflkanl›¤›nda Divan Oteli’nde yap›l-

d›. DemirDöküm Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç imzas›yla aç›klanan faaliyet

raporunda, DemirDöküm Grup konsolide

gelir tablosuna göre bu dönem 508 milyon

111 bin 983 YTL net sat›fl ile yüzde 51 fiziki

büyüme gerçekleflti.

Kurulda, yurtiçi faaliyetlerini üç ayr› flirket

ile sürdürmekte olan DemirDöküm (DD

Grup)’ün yurtd›fl›nda da çokuluslu, global

bir oyuncu oldu¤u, ‹ngiltere’deki DD He-

ating Limited, Almanya, Fransa, Rusya

temsilcilikleri ve Çin Tianjin Serbest Bölge-

si’ndeki Demiladi International Trading

flirketleri arac›l›¤› ile yurtd›fl›nda HeatLine

ve Demrad markalar›yla 39 ayr› ülkeye

ulaflt›¤› anlat›ld›. 

2004 y›l›nda DD Grup ihracat› yüzde 36 bü-

yüyerek, 136 milyon dolar oldu. Bu faaliyet

döneminde 25 milyon 76 bin 513 YTL vergi

sonras› net kâr sa¤layan DemirDöküm’ün,

yüzde 33 nispetinde brüt kâr pay› da¤›taca-

¤› ve da¤›t›m tarihinin 16 May›s 2005 olaca-

¤› aç›kland›. 

DemirDöküm’den
yüzde 33 kâr pay›
DemirDöküm 50. Genel Kurulu’nu yapt›. Genel

Kurul’da yüzde 33 oran›nda kâr pay› da¤›tma karar›

al›nd›. Kâr pay› da¤›t›m›na 16 May›s’ta bafllanacak

DemirDöküm 
E¤itim Salonu ve
Laboratuvar›
aç›ld› 
DemirDöküm, Kurtköy tesis-

lerindeki E¤itim Salonu’nu

yeniledi ve modern bir labo-

ratuvar açt›. 6 Nisan 2005 ta-

rihinde yap›lan aç›l›fl töreni,

DemirDöküm yönetimi, bayi

ve servis a¤›n›n kat›l›m›yla

gerçekleflti. Sektöründe pek

çok ilki gerçeklefltiren ve en

kaliteli ürünü, en iyi hizmet-

le sunmay› kendisine ilke

edinen DemirDöküm, bu

yenileme ve aç›l›flla yetkili

sat›c›lar›na ve servis teflkilat›-

na verdi¤i deste¤i art›rmak

amac›n› güdüyor.

DemirDöküm Yönetim Ku-

rulu Görevli Üyesi Melih

Bat›l› ve Genel Müdürü B.

Lütfü K›z›ltan’›n kat›l›m›yla

gerçekleflen törene, yetkili

sat›c›lar ve yetkili servisler

de yo¤un ilgi gösterdi. 



Arçelik’ten 
teknoloji ve 
tasar›m yar›flmas›
Arçelik A.fi., teknolojik yarat›-

c›l›¤› özendirmek ve teflvik

etmek amac›yla üniversite

ö¤rencilerine yönelik “Yeni-

likçi Teknoloji ve Endüstriyel

Tasar›m Yar›flmas›” düzenli-

yor. “Yeni Bir Fikrim Var!”

isimli yar›flmay› kazanan pro-

jeler, Ekim 2005’te ödül töre-

ni ile aç›klanacak. TÜB‹TAK

iflbirli¤i ile düzenlenen yar›fl-

ma ile üniversite ö¤rencileri-

nin yarat›c› yönlerinin ortaya

ç›kar›lmas› ve bilimsel araflt›r-

ma yapmalar› için özendiril-

meleri hedefleniyor. 

Arçelik’e dev 
sendikasyon! 
Arçelik A.fi., IFC önderli¤inde

uluslararas› finans kuruluflla-

r›n›n oluflturdu¤u sendikas-

yondan uzun vadeli kredi

sa¤lad›. Arçelik A.fi., 160 mil-

yon euro tutar›ndaki krediyi,

üretim tesislerinin kapasitele-

rinin art›r›lmas›, Rusya’da ku-

rulacak olan üretim tesisinin

finansman›, yeni teknoloji ve

ürün gelifltirme yat›r›mlar›n›n

finansman› ile flirketin iflletme

sermayesi ihtiyaçlar›n›n bir

k›sm›n›n karfl›lanmas› için

kullanacak.

Arstil’in en büyük ma¤azas› Konya’da 
Arçelik A.fi., en büyük Arstil ma¤azas›n› Konya’da açt›. 3 bin

metrekarelik alan›yla Konya’n›n da en büyük ma¤azas› olma

özelli¤ini tafl›yan Arstil’de, panel mobilyadan oturma grupla-

r›na, yemek odas›ndan yatak odas›na kadar yaklafl›k bin çe-

flit ürün yer al›yor. Aç›l›fl›n› Arçelik A.fi.

Genel Müdürü Aka Gündüz Özde-

mir’in yapt›¤› ma¤azada mobilya ile

birlikte Beko marka ürünlerin de sat›fl›

gerçeklefltirilecek. 

2004’te 20 ilde aç›lan 30’un üzerinde

Arstil bayii say›s›, 2005 sonunda 100’e ç›kacak. Arstil’in Kon-

ya’daki ma¤azas›nda, ebeveyn odas›, genç odas›, bebek oda-

s›, yemek odas›, oturma tak›mlar›, yatak, baza, yorgan, yast›k,

nevresim tak›m›, masa lambas›, lambader gibi ürünlerden

oluflan yaklafl›k bin farkl› çeflit yer alacak. 

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT

Haz›r mutfak ve 
ankastrede 
Arçelik fark›
Beyaz eflyadaki baflar›s›n›

haz›r mutfak sektörüne de

tafl›yan Arçelik A.fi., 150 çe-

flit haz›r mutfak modeli ve

her iki alandaki tecrübesini

birlefltirerek sundu¤u 101

farkl› ankastre ürünü ile

Türk tüketicisini ayr›cal›kl›

bir hizmetle buluflturuyor.

2001 y›l›nda girdi¤i haz›r

mutfak sektöründe Alman

Nolte ile ‹talyan Spagnol

markalar›ndan oluflan 150

çeflit mutfak modelini tüketi-

cilere sunan Arçelik, hem

Alman hem de ‹talyan tasa-

r›mlar›n› ayn› mekanda müfl-

terilerine sunuyor. Arçelik

mutfak modellerinde estetik,

fonksiyonellik ve ergonomi-

yi ön plana ç›karan tasar›m-

lar dikkat çekiyor.

2005 y›l›nda 50'nci y›l›n› kutlayan Arçelik

A.fi., 2004 y›l›nda yüzde 29 büyüme gerçek-

lefltirerek 2.7 milyar euro ciro sa¤lad›. Top-

lam cirosunun yüzde 44’ünü yurtd›fl› sat›flla-

r›ndan elde eden Arçelik A.fi., 2005 y›l›nda

3 milyar euro ciro hedefliyor.

Yeni yafl›na Avrupa’n›n en büyük beflinci

beyaz eflya üreticisi olarak giren Arçelik

A.fi., 2004 y›l›nda, bir önceki y›la göre euro

baz›nda yüzde 29 büyüme kaydetti. fiirke-

tin, 2003 y›l›nda 2 milyar 82 milyon euro

olan net sat›fllar›, 2004’te 2 milyar 686 mil-

yon euro’ya yükseldi. 12 Nisan 2005 tarihin-

de ‹stanbul’da düzenlenen Arçelik A.fi. Ge-

nel Kurulu’nda aç›klanan finansal sonuçlara

göre, 2004 y›l›na ait net kar yüzde 70 art›flla

160 milyon euro olarak gerçekleflti. 

Son dört y›lda cirosunu iki kat›na ç›karan flir-

ket, kârl› büyümesini ortaklar›yla da paylaflt›.

Toplamda 230 milyon YTL temettü da¤›t›l-

mas› karar›n› alan Arçelik A.fi., 2004 finansal

sonuçlar›na göre sektöründe en yüksek te-

mettü da¤›tan flirket olurken, Türkiye’de de

en yüksek s›ralarda yer ald›. 

Stratejileri do¤rultusunda yurtd›fl›ndaki

büyümesini de h›zla sürdüren Arçelik

A.fi., 2004’te 1 milyar 170 milyon euro

konsolide yurtd›fl› net sat›fla ulaflarak, bir

önceki y›la göre yüzde 17 art›fl kaydetti.

Arçelik A.fi., Avrupa’n›n en büyük pazar-

lar›ndan biri olan ‹ngiltere’de so¤utucu

pazar›nda yüzde 14, y›kay›c› pazar›nda

yüzde 7; Belçika’da solo beyaz eflya paza-

r›nda yüzde 14, f›r›n pazar›nda yüzde 43;

Polonya’da tüm beyaz eflya pazar›nda

yüzde 5, Litvanya’da ise yüzde 20 pazar

pay›na sahip bulunuyor. fiirket, Avrupa’da

solo ürünlerde toplam sat›fllarda yüzde 7,

markal› sat›fllarda ise yüzde 5 pazar pay›-

na ulaflm›fl durumda. 

Arçelik A.fi. rekor
büyüme sa¤lad›

Y‹BO'lara müzik ve
tiyatro turnesi 
"Arçelik ile E¤itimde Gönül Bir-

li¤i Program›" çerçevesinde Van

Koç ‹lkö¤retim Okulu ö¤renci-

leri taraf›ndan Yat›l› ‹lkö¤retim

Bölge Okullar› (Y‹BO)’na yöne-

lik bafllat›lan müzik ve tiyatro

turnesi devam ediyor. Van Koç

‹lkö¤retim Okulu taraf›ndan

bafllat›lan müzik ve tiyatro tur-

nesinin ikinci etkinli¤i, 23

Mart’ta Van'›n Gürp›nar ilçesi

Merkez Y‹BO'da yap›ld›.



sektöre l

Tek-‹z’e en iyi
stant tasar›m›
ödülü

Tek-‹z, Türkiye’de konusun-

daki tek ihtisas fuar› olarak

ikinci kez sektörü bir araya ge-

tiren Çat› & Cephe 2005 Fu-

ar›’nda “En ‹yi Stant Tasar›m›

Birincilik Ödülü”nü ald›. 

24-27 Mart tarihleri aras›nda

CNR Expo Fuar Merkezi’nde

gerçekleflen fuarda, stant ödül-

leri jürisi taraf›ndan yap›lan

de¤erlendirme sonucunda,

Tek-‹z Fuar Proje Grubu, En

‹yi Stant Tasar›m› Birincilik

Ödülü’ne lay›k görüldü. Tama-

m› Tek-‹z ürünleri kullan›larak

tasarlanan stant, kat›lan firma-

lar ve ziyaretçilerin de ilgi oda-

¤› oldu.

Sadece çat› ve cephe sistemle-

ri konusuyla ilgili olarak ziya-

ret edilen fuarda, sektörün lo-

komotif firmalar› ve Avru-

pa'dan kat›lan yabanc› firma-

lar, sadece yap›lar›n d›fl yüze-

yini oluflturan ya da kabu¤u

niteli¤indeki malzeme, uygula-

ma ve hizmetlerini sergiledi.

Vehbi Koç Vakf› Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar›

Merkezi (VEKAM)’ nde 41. Kütüphane Haftas› prog-

ram› kapsam›nda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü ile or-

taklafla haz›rlanan, “Edebiyatta Ankara: Ankara Ki-

taplar› Sergisi” yap›ld›. Sergide, Ankara konulu ro-

manlar ve fliir kitaplar› ile bu yay›nlardan seçilen An-

kara’y› betimleyen pasajlar yer ald›. Kültür ve Turizm

Bakanl›¤› temsilcilerinin, edebiyat camias›ndan ta-

n›nm›fl simalar›n, kütüphanecilerin ve akademisyen-

lerin de kat›ld›¤› aç›l›flta, Cumhuriyet gazetesi yazar-

lar›ndan Mustafa fierif Onaran  “Edebiyatta Ankara”

konulu bir konferans verdi.

Kültür Bakanl›¤›’n›n katk›lar›yla 18–24 May›s

2005 tarihleri aras›nda 23’üncüsü kutlanacak

olan Müzeler Haftas›’nda; Rahmi M. Koç Mü-

zesi, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da tüm ziya-

retçilerine 20 May›s 2005 Cuma günü ücret-

siz girifl imkân› sa¤l›yor.

Uluslararas› Müzeler Konseyi’nin 1977 y›l›n-

da Moskova’da yapt›¤› 12’nci genel toplant›-

s›nda, her y›l 18 May›s’›n uluslararas› "Müze-

ler Günü" olarak kutlanmas› önerisiyle geli-

flen müzecili¤in, ülkemizdeki dönüm nokta-

s› Tanzimat Dönemi’ne kadar uzan›yor. Ata-

türk’ün ilgisi ve teflvikiyle Cumhuriyet döne-

minde bafllat›lan çal›flmalarla dinamik bir dö-

neme giren Türk müzecili¤ine katk› sa¤layan

Rahmi M. Koç Müzesi, her y›l oldu¤u gibi

gençlere, okulda ö¤rendiklerini keyifli bir

mekânda gözlemleyerek ve yaflayarak anla-

ma imkân› sunuyor. Rahmi M. Koç Müzesi,

klasik müzecilik kavram›n›n d›fl›nda, objeleri

görsel bir flölenle seyretme ve dokunarak

hissetme olana¤› da sa¤l›yor.

VEHB‹ KOÇ VAKFI
Müzeler Haftas›, Rahmi M. Koç 
Müzesi ile daha anlaml› ve özel

Rahmi M. Koç Müzesi, 6-8

May›s 2005’te Maslak Parkor-

man’da düzenlenecek “Mini-

fest”te, “Mini Müze” ile yer

alacak. “Zamanda Yol Alan

Bisikletler” sergisiyle çocuk-

lar› zaman içinde  yolculu¤a

ç›karacak olan Rahmi M. Koç

Müzesi, konuklar›na keyifli

dakikalar yaflatacak. Mini
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le¤i büyük arka tekerle¤i mi-
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Haftas› 
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sektöre lENERJ‹

Birleflik Oksijen Sanayi (BOS) Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Ömer Koç, 6 Nisan 2005 tarihin-

de BOS Gebze tesislerini ziyaret etti. Koç

Holding Enerji Grubu Baflkan› ve BOS Yöne-

tim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Erol Memio¤-

lu ile Enerji Grubu Koordinatörü ve BOS Yö-

netim Kurulu Üyesi Cüneyt A¤ca’n›n da bu-

lundu¤u ziyarette, tüm BOS yöneticilerinin

kat›ld›¤› bir toplant› düzenlendi. Toplant›da,

BOS'un yeni üst yönetimi ile birlikte flekille-

nen misyon ve vizyonu paylafl›larak, uzun

dönemli büyümeye yönelik hedef ve strateji-

ler sunuldu; yat›r›m projelerindeki son  gelifl-

meler aktar›ld›.   

Genel Müdür Sait Tosyal›, Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Dr. Mete Sunay ve di¤er yöneticiler

taraf›ndan yap›lan sunumda, Mogaz ve Aygaz

ile birlikte sürdürülmekte olan projenin yan›

s›ra Arçelik, Aygaz, DemirDöküm, Ford Oto-

san, Otoyol, Tofafl ve BOS flirketlerinden olu-

flan konsorsiyumun üstlenmifl oldu¤u “Hidro-

jen Projesi” hakk›nda bilgi verildi.  

OPET; Deniz 
Taksi’nin akaryak›t
tedarik orta¤›
OPET, k›y›s› olan her kent

için, “ça¤dafl”, “konforlu”,

“h›zl›”, “esnek” ve “düflük ma-

liyetli” bir ulafl›m arac› olarak

duyurulan Deniz Taksi'nin

“Yak›t Tedarik Orta¤›” oldu.

OPET Genel Müdür Yard›mc›-

s› Ayd›n Günefl, OPET’in

güçlü altyap›s›, gerçekçi vizyo-

nu ve ülkeye olan inanc›yla

son on y›l›n en h›zl› ve tutarl›

büyüyen petrol flirketi haline

geldi¤ini vurgulad›.

Aygaz’dan Egemenlik 
Meflalesi’ne 
ücretsiz LPG
Aygaz, milli egemenlik kav-

ram›na sahip ç›karak ve ku-

rumsal yurttafl bilinci ile ha-

reket ederek, y›l boyunca

yanacak olan Egemenlik Me-

flalesi'ne ücretsiz LPG temi-

nini üstlendi. 20 Nisan’da

TBMM’de düzenlenen tören-

le yak›lan milli egemenli¤i

simgeleyecek olan meflale,

tüm Ankara’dan görülebile-

cek flekilde TBMM’nin en

yüksek yerine infla edildi. 

Eskiflehirli 
ö¤renciler OPET’ten
ödüllerini ald›lar
OPET’in, geçen y›l bafllatt›¤›

“Yeflil Yol Kampanyas›” çer-

çevesinde Eskiflehir’de ilkö¤-

retim okullar› aras›nda dü-

zenledi¤i yar›flma sonuçlan-

d›. Ö¤renciler aras›nda çevre

koruma bilincini yükseltme-

yi hedefleyen yar›flma, “do-

¤ay› koruyun, o da sizi koru-

sun” temas›n› tafl›yordu. Re-

sim, fliir ve kompozisyon

dallar›nda düzenlenen yar›fl-

man›n ilk üç derecesini pay-

laflanlara ödülleri verildi.

Aygaz, 44. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, hissedarlar›n›n yüzde 84 oran›nda kat›l›m›

ile 15 Nisan 2004 tarihinde Divan Otel’de gerçeklefltirildi.

Baflkanl›¤›n› Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Aygaz A.fi. Yönetim

Kurulu Üyesi Temel K. Atay’›n yürüttü¤ü Genel Kurul’da Aygaz A.fi. Yönetim Kuru-

lu Baflkan› Rahmi M. Koç’un 2004 Y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, hissedarla-

r›n bilgisine sunuldu. 

Yönetim Kurulu Raporu’nda, 2005 y›l›nda yü-

rürlü¤e giren serbest piyasa dönemi ve LPG

Piyasas› Kanunu’nun LPG sektörü aç›s›ndan

çok önemli geliflmeler oldu¤u ve sektörde s›k-

ça uygulamalar› görülen haks›z rekabet faali-

yetlerinin sona erdirilmesi aç›s›ndan bir f›rsat

yaratt›¤› belirtildi. Raporda Türkiye ekonomi-

sinde yüzde 9.9 oran›nda büyüme ile tarihindeki ikinci büyük geliflmenin gerçeklefl-

ti¤ine dikkat çekildi.

Yönetim Kurulu’nun, 2004 y›l› kâr›ndan hissedarlara 27 milyon YTL tutar›nda kâr

ödenmesi teklifi, Genel Kurul taraf›ndan kabul edildi. Enerji Grubu Baflkan› ve Aygaz

A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Erol Memio¤lu ve flirket yöneticilerinin de haz›r bulun-

du¤u toplant›da; 2004 Y›l› Faaliyet Raporu ve flirketin sosyal sorumluluk anlay›fl› ile

yapm›fl oldu¤u idari faaliyetlere yer verilen Sürdürülebilir Kalk›nma Raporu’nun his-

sedarlara ve di¤er kat›l›mc›lara da¤›t›m› gerçeklefltirildi. 

Aygaz’›n 44’üncü 
Genel Kurul’u yap›ld›

Enerji yöneticileri
BOS'u ziyaret etti



sektöre l

Sultan 145S’ler
Çarflamba’da 
Otokar, toplu tafl›mac›l›¤›n

öncelikli tercihi olmaya de-

vam ediyor. 15 adet Sultan

145S art›k Çarflamba Beledi-

yesi Özel Halk Otobüsü ola-

rak Çarflamba halk›na hizmet

edecek. Sultan’lar, Otokar’›n

Samsun Bayii Ulusoy Motor-

lu Araçlar taraf›ndan Nisan

ay›nda teslim edildi. 

Ram D›fl Ticaret ve 
Ford Otosan’dan Irak’a sat›fl

Otokar Masa Tenisi
Turnuvas›
Otokar, 21 fiubat’ta “Otokar

Masa Tenisi Turnuvas›” dü-

zenledi. Maçlar, 16 Mart’ta

yap›lan çekiflmeli final maç›-

n›n ard›ndan sona erdi. Tur-

nuvada flampiyonlu¤u, Kay-

nakl› ‹malat Tak›m›n›’ndan

Erdinç Özdemir kazan›r-

ken; Üretim Planlama Tak›-

m›’ndan Çetin Topçu ikinci-

lik, Tesis Bak›m Tak›m›’ndan

Mükremin Keyfli ise üçün-

cülük kupas›n›n sahibi oldu.

Otoyol’da spor 
turnuvalar› devam
ediyor
Otoyol Sanayi A.fi’nin “K›fl

Sporlar›” etkinliklerinden biri

olan masa tenisi finalleri geç-

ti¤imiz haftalarda tamamlan-

d›. Etkinlikler boyunca, ba-

yanlar ve erkekler  kategori-

lerinde çekiflmeli yar›flmalar

gerçekleflti. Müsabakalar›n

sonunda erkeklerde; Y›ld›-

ray Y›ld›z birinci, Y›lmaz

Karabay›r ikinci, Ercan Dö-

kümcü ise üçüncü oldu. Ba-

yanlarda ise; Özlem Tamer

birinci, Nihal Atl› ikinci,

Ça¤la Ediz üçüncü oldu.

Otokar 2005’te at›l›m hedefliyor
2004 y›l›nda Otokar, net kâr›n› yüzde 124 art›rarak 20

milyon 688 bin YTL kâr elde etti. Cirosu da yüzde 29’luk

bir art›flla 290 milyon YTL’ye, toplam sat›fl rakam› yüz-

de 30’luk bir yükselme ile 4371‘e ulaflt›. Bu y›l Otokar,

savunma sanayiine ve ihracat pazar›na odakland›. 2004

y›l› son çeyre¤inde at›l›m yaparak toplam de¤eri 43.3

milyon dolar› bulan siparifller ald›. 2005’in ilk çeyre¤in-

de al›nan siparifllerle de bu y›l teslim edilecek araç ve

yedek parça toplam› 65 milyon dolara yaklaflt›. fiirketin

hedefi, 2004 y›l›nda toplam cirosunun yüzde 15’i olan

savunma sanayii pay›n› yüzde 27’ye ç›karmak. 

Türk Traktör 
hidrojen konusunda
bilgilendirdi 
Türk Traktör, ODTÜ Kültür

ve Kongre Merkezi’nde “Hid-

rojen Uygarl›¤› - Hidrojen

Enerji Sistemi - Enerji ve Çev-

re Sorunlar›n›n Kal›c› Çözü-

mü” konulu bir konferans dü-

zenledi. Konferansa Türk

Traktör Genel Müdürü Hakk›

Akkan ve Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakan› Hilmi Gü-

ler’ ve Unido-Ichet Hidrojen

Enerjisi Teknolojileri Uluslara-

ras› Merkezi Direktörü Prof.

Dr. Nejat Veziro¤lu kat›ld›. 

Ram D›fl Ticaret ve Ford Otosan iflbirli¤i

ile Irak’a sat›fl› gerçeklefltirilen 330 adet

Ford markal› arac›n sevkiyat› tamamland›.

Araçlar›n tercih edilmesinde, Irak pazar›-

n›n çevre, iklim ve yol flartlar›na göre ta-

sarlanmalar›n›n, h›zl› ve esnek üretim ile

sat›fl sonras› hizmet garantisi verilmesinin

ve Ram’›n Irak’ta kesintisiz olarak devam

eden varl›¤›n›n etkili oldu¤u belirtildi.

Üç ay gibi k›sa bir zaman içinde üretile-

rek, ihraç edilen araçlar›n listesi ise flöyle;

• 100 adet Ford Transit Ambulans, 

• 100 adet Ford Cargo 2524 kamyon üstü-

ne monte su tankeri, 

• 100 adet Ford Cargo 2524 kamyon üstü-

ne monte petrol tankeri, 

• 30 adet Ford Cargo 1824 kamyon üstü-

ne monte itfaiye arac›.

OTOMOT‹V
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d›mc›s› Dr. Mete Sunay ve di¤er yöneticiler

taraf›ndan yap›lan sunumda, Mogaz ve Aygaz

ile birlikte sürdürülmekte olan projenin yan›
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ücretsiz LPG
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ram›na sahip ç›karak ve ku-

rumsal yurttafl bilinci ile ha-

reket ederek, y›l boyunca

yanacak olan Egemenlik Me-

flalesi'ne ücretsiz LPG temi-

nini üstlendi. 20 Nisan’da

TBMM’de düzenlenen tören-

le yak›lan milli egemenli¤i

simgeleyecek olan meflale,

tüm Ankara’dan görülebile-

cek flekilde TBMM’nin en

yüksek yerine infla edildi. 

Eskiflehirli 
ö¤renciler OPET’ten
ödüllerini ald›lar
OPET’in, geçen y›l bafllatt›¤›
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zenledi¤i yar›flma sonuçlan-

d›. Ö¤renciler aras›nda çevre
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¤ay› koruyun, o da sizi koru-

sun” temas›n› tafl›yordu. Re-

sim, fliir ve kompozisyon

dallar›nda düzenlenen yar›fl-

man›n ilk üç derecesini pay-

laflanlara ödülleri verildi.
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ça uygulamalar› görülen haks›z rekabet faali-

yetlerinin sona erdirilmesi aç›s›ndan bir f›rsat

yaratt›¤› belirtildi. Raporda Türkiye ekonomi-

sinde yüzde 9.9 oran›nda büyüme ile tarihindeki ikinci büyük geliflmenin gerçeklefl-

ti¤ine dikkat çekildi.
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145S art›k Çarflamba Beledi-
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ay›nda teslim edildi. 
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Masa Tenisi Turnuvas›” dü-
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nuvada flampiyonlu¤u, Kay-

nakl› ‹malat Tak›m›n›’ndan

Erdinç Özdemir kazan›r-

ken; Üretim Planlama Tak›-
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lik, Tesis Bak›m Tak›m›’ndan

Mükremin Keyfli ise üçün-
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ediyor
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hedefi, 2004 y›l›nda toplam cirosunun yüzde 15’i olan
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fiirketlerin 
güvenli¤i tehlikede!
Koç.net, bu y›l ikincisini gerçeklefltirdi¤i

“Türkiye ‹nternet Güvenli¤i” araflt›rmas›n›n

sonuçlar›n› aç›klad›. fiirketlerin en de¤erli

varl›klar› olan bilgilerin korunmas› ve güven-

li¤inin sa¤lanmas› konusuna ›fl›k tutmay› he-

defleyen Koç.net, Kas›m-Aral›k 2004 tarihleri

aras›nda düzenledi¤i “Rizikometre Kampan-

yas›” ile 800 civar›nda ADSL abonesiN‹N ve

500’ün üzerinde flirketin güvenlik sistemleri-

ni denetledi. Türkçe olarak gelifltirdi¤i “web

üzerinden online güvenlik denetimi sistemi”

olan Rizikometre ile Koç.net, ‹SO 1000 liste-

sinde bulunan flirketlerin ücretsiz güvenlik

ölçümlerini yapt›. Özel sektörden kamuya,

üniversitelerden belediyelere kadar her kuru-

luflun güvenli bir ortamda ifl yapmalar› ama-

c›yla yaflanan güvenlik tehditlerini, eksikleri-

ni ve sistemlerine yap›lan sald›r› cinslerini

belirleyen Koç.net’in güvenlik uzmanlar›nca

haz›rlanan önlem ve öneriler, denetimi yap›-

lan flirketlere bir rapor halinde sundu.

Koç.net Haberleflme Teknolojisi ve ‹letiflim

Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Kayhan

Gürbüz yapt›¤› aç›klamada; “Ülkelerin stra-

tejik bilgi güvenli¤i, ifl devaml›l›¤›n› sa¤lama-

n›n garantisini oluflturuyor” dedi.

“Yeni Avrupa Hane Halk› Varl›klar›”
sonuçlar› aç›kland›

Koç Finansal Hizmetler, “Yeni Avrupa Hane Halk› Varl›klar›”

araflt›rmas› sonuçlar›n›, düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile duyur-

du. Toplant›da bu araflt›rman›n sonuçlar› do¤rultusunda Türk

yat›r›mc›lar›na tasarruflar›n› de¤erlendirebilecekleri yeni bir ya-

t›r›m enstrüman› olan Pioneer Fonlar› da tan›t›ld›. UniCredit ta-

raf›ndan, Pioneer Fonlar›’n›n sponsorlu¤u ile yap›lan “Yeni Av-

rupa Hane Halk› Varl›klar›” araflt›rmas›na iliflkin sonuçlar,

UniCredit Grubu’nun Yeni Avrupa Ülkelerinden Sorumlu

Baflekonomisti Debora Revoltella ve Koç Yat›r›m ekonomist-

lerinden Ozan Gökler taraf›ndan aç›kland›. 

Kobiline’dan
KOB‹’lere yeni ürün
Kobiline, tafl›nabilir bilgisaya-

r›n ifl yaflam›na sa¤lad›¤› ko-

layl›klardan giriflimci ve kü-

çük iflletmelerin daha fazla

yararlanmalar› amac›yla yeni

bir ürün paketi ç›kard›. Kobi-

line’›n 20 Nisan 2005 tarihin-

de ç›kard›¤› “Dell Latitude

D505 & 505 Dakika Ses” ürün

paketinde, Dell “Latitude

D505” model notebook alan

KOB‹’ler, Koç.net’in ses hiz-

metleri kapsam›nda Koç.net

SES taraf›ndan sunulan “Ara-

matik” cihaz› ile “505 dakika”

süreli ücretsiz telefon görüfl-

mesi kazanacaklar.

Koç Allianz - TEMA iflbirli¤inden 
orman do¤uyor

Koç Allianz, TEMA ile birlikte yürüttü¤ü proje kapsam›nda,

poliçe sahipleri ad›na mefle tohumlar› dikiyor. Do¤um yapan

ya da hastanede yatarak tedavi gören tüm poliçe sahipleri ad›-

na “Dokuz mefle tohumu” diken Koç Allianz, poliçe sahipleri

ad›na faydal› bir katk› yaparak y›l sonuna kadar yaklafl›k 30

bin a¤aç dikmifl olacak.

Koç Allianz Murahhas Azas› ve Genel Müdürü M. Kemal Ol-

gaç kampanya vas›tas›yla, Türkiye’nin en önemli sorunlar›n-

dan biri olan erozyonla mücadelede yer almaktan mem-

nuniyet duyduklar›n› belirtti. 

Koçfinans
IKEA
iflbirli¤i
Dünyaca ünlü mobilya ve ev aksesuarla-

r› ma¤azas› ‹sveçli IKEA 5 May›s’ta Üm-

raniye’de aç›ld›. 32 ülkede 212 ma¤azas›

bulunan IKEA’n›n Türkiye ile ma¤aza sa-

y›s› 213’e ç›kt›. IKEA ma¤azas›nda bulu-

nan 6 bin 500 çeflit ürünle genifl kitlelere

ulaflmay› hedefliyor. Koçfinans da

IKEA’n›n hedefine ulaflmas›n› kolaylaflt›-

r›yor. Çünkü siz ma¤azada dolafl›rken

Koçfinans bir saat içinde baflvurunuzu

de¤erlendiriyor. 24 aya varan vade seçe-

nekleriyle ödeme imkân› sa¤l›yor.

Koçlease 10 yafl›nda
Koçlease, 10. kurulufl y›l dönümünü Koç Finan-

sal Hizmetler üst düzey yöneticileri ve Koçlease

müflterileriyle kutlad›.

Koç Finansal Hizmetler A.fi. üst düzey yönetici-

leri ve Koçlease müflterilerinin kat›ld›¤› 10. yafl

kutlama gecesi 17 Mart’ta Rahmi M. Koç Sanayi

Müzesi’nde gerçeklefltirildi. Kokteyl ile yemek

davetinden oluflan geceye kat›lanlar 10 y›l› bafla-

r›yla tamamlaman›n hakl› gururunu yaflarken,

ayn› zamanda y›llard›r süren sektör liderli¤ini de

kutlad›lar. Koçlease’in iki y›l üst üste “Leasing

sektörünün en be¤enilen flirketi” seçilmesi ise

baflar›larla dolu gecenin anlam›n› ve kat›lanlar›n

mutlu¤unu art›ran di¤er bir faktör oldu. 

F‹NANS


