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oç Toplulu¤u olarak bundan k›sa bir

süre önce gözümüzü Avrupa’ya dikti¤i-

mizi ve “Avrupa’n›n her hanesinde bir

Koç ürünü olacak” fleklinde yeni bir misyon

oluflturdu¤umuzu bu sayfalarda sizlerle paylafl-

m›flt›k. Bu yeni misyonumuz, yeni bir sürecin

de bafllang›c› anlam›na geliyor. CEO’muz Bü-
lend Özayd›nl› ile gerçeklefltirdi¤imiz söylefli-

mizde, bu misyonu enine boyuna masaya yat›r-

ma olana¤› bulduk. Kuflku yok ki, Koç Toplu-

lu¤u’nun yurtd›fl› faaliyetlerindeki bu geliflme,

ülkemiz iharacat›na da büyük katk› sa¤layacak-

t›r. Stratejik plan›m›z çerçevesinde, çal›flmalar›-

m›z Koç Toplulu¤u’nun küresel rekabet gücü-

nü art›rmak yönünde olacak. Rakamlar son alt›

y›lda nereden nereye geldi¤imizi çok aç›k bir

biçimde ortaya koyuyor. 1999 y›l›nda 1 milyar

174 milyon euro olarak gerçekleflen yurtd›fl› ge-

lirlerimiz, 2004 y›l›nda tam 6 milyar 32 milyon

euro’ya ulaflm›fl. Bu neredeyse alt› kat› bir bü-

yümeye iflaret ediyor. Elbette bu, Koç Toplulu-

¤u için yeterli de¤il. Gözümüzü Avrupa’ya dik-

ti¤imiz bu süreçte, gerek yurtd›fl› gelirlerde, ge-

rekse ihracatta art›fl kaç›n›lmaz olacakt›r.

Tofafl, devlerin üretim üssü oldu
Bugüne kadar yabanc› ortakl›klar› ve iflbirlikleri

ile de baflar›l› ifllere imza atm›fl olan Toplulu¤u-

muz, 31 Mart’ta Ç›ra¤an Saray›’nda büyük bir

anlaflmaya imza att›. Otomotiv Grubu flirketleri-

mizden Tofafl, sektörünün önemli oyuncular›n-

dan Fiat ve PSA Peugeot Citroen ile gerçeklefl-

tirdi¤i önemli iflbirli¤ini bir bas›n toplant›s›yla

kamuoyuna duyurdu. Yap›lan anlaflma çerçeve-

sinde Türkiye’de 350 milyon euro’luk yat›r›mla,

2007 y›l›nda “Minicargo” ismi verilen hafif tica-

ri arac›n üretimine bafllanacak. Sekiz y›l içinde

yaklafl›k 1 milyon araç üretilecek ve y›lda 1 mil-

yar dolar dolay›nda ihracat geliri sa¤lanacak.

Büyük bir s›k›nt› olmaya devam eden iflsizlik so-

rununun çözümünde büyük önem tafl›yaca¤›na

inand›¤›m›z bu anlaflman›n ülkemiz için hay›rl›

olmas›n› diliyorum. 

50 y›ll›k gurur
Avrupa’n›n ilk beyaz eflya üreticilerinden biri

olan Arçelik, bu y›l 50. y›l›n› kutluyor. Gerek ih-

racat›yla, gerekse Ar-Ge çal›flmalar›yla hem Koç

Toplulu¤u’nun hem de sektörünün lokomotif

firmalar›ndan olan Arçelik’in son y›llarda belki

de öne ç›kan en önemli özelliklerinin bafl›nda

teknoloji üretmesi geliyor. Stratejik bir kararla

birkaç y›l önce bütün yabanc› lisanslar›n› b›ra-

kan Arçelik, bugün Türk sanayiinin araflt›rma

ve gelifltirmede geldi¤i noktan›n bir göstergesi.

Yurtd›fl›nda al›nan ödüller ve ulafl›lan sat›fl ra-

kamlar› bu baflar›y› destekliyor.

Kültürel miras›m›za sayg›
Kültürel alanda yap›lan çal›flmalar Koç Toplulu-

¤u için her zaman büyük önem tafl›yor. Gerek

Koç Holding’in, gerekse Topluluk flirketlerinin

bu alanda y›llard›r yapt›klar› çal›flmalar, “Tüke-

ticiye en yak›n Topluluk” olma misyonumuzun

da bir uzant›s› asl›nda. 18 Mart’ta imzalanan bir

proje bu konuda at›lan yeni ve çok önemli bir

ad›m›n müjdecisi. Koç Toplulu¤u, Seddülbahir

Kalesi’nin onar›m› projesini üstlenerek tarih ve

kültür bilincinin alt›n› bir kez daha çizmifl oldu.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç,

Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe, Milli

E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Devlet Bakan›

Beflir Atalay, Baflbakan ve bakan efllerinin ka-

t›ld›klar› törende at›lan imzalarla onbinlerce fle-

hidimizi de bir kez daha sayg›yla and›k. 

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 
D›fl ‹liflkiler Baflkan› 

KKüresel Vizyon
• Fiat, Tofafl ve PSA Peugeot
Citroën ortak yat›r›m için el
s›k›flt›
• Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl› Toplulu¤un yurtd›fl›
ile ilgili stratejilerini anlatt›
• Koç Toplulu¤u, Çanakkale
Savafllar›’nda önemli bir yeri
olan Seddülbahir Kalesi’nin
onar›m› ve müze haline
getirilmesi projesine imza att› 
• DemirDöküm, artan
talebi yeni yat›r›mlarla
karfl›layacak
• Avrupa’n›n ikinci büyük
televizyon üreticisi Beko
Elektronik hedef büyüttü
• Migros müflterilerini
“Kasas›z Al›flverifl’le
tan›flt›r›yor”

A y › n  G ü n d e m i
• KoçAilem Program› Koç
çal›flanlar›n› tek çat› alt›nda
topluyor
• Sevgi Gönül, “Sanat Gecesi”
ile an›ld›
• Kavac›k Tepesi’nde bir Türk
bayra¤› dalgalan›yor

Hayata Dair
• Koç-Yönder 10 yafl›nda. 
Koç-Yönder Yönetim Kurulu
Baflkan› Tunç Ulu¤ ile
yapt›klar› çal›flmalar› ve
gelece¤e dair planlar›n›
konufltuk

‹çimizden Biri
* Emine Alangoya ile çal›flma
yaflam› ve kad›nl›k üzerine
sohbet

Sosyal Sorumluluk  
• Aygaz’dan Hat›ra-i Uhuvvet:
Portre Foto¤raflar›n Cazibesi
• Otokoç’un Toplum Ekibi
çocuklar için çal›fl›yor
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Dünyan›n önde gelen

otomotiv flirketlerinden

Fiat, PSA Peugeot

Citroën ve Tofafl’tan dev

iflbirli¤i. Yap›lan

anlaflma çerçevesinde,

Türkiye’de 350 milyon

euro’luk yat›r›mla, 8

y›lda 1 milyon adet

“Minicargo” ad› verilen

yeni bir ticari araç

üretilecek

iat, PSA Peugeot Citroën ve To-

fafl, yeni bir hafif ticari araç ge-

lifltirilmesi ve üretilmesi konu-

sunda 31 Mart’ta Ç›ra¤an Sara-

y›’nda iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›lar. 

Yerli ve yabanc› birçok bas›n mensubu

taraf›ndan izlenen imza törenine Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-
fa V. Koç, Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, Tofafl CEO’su Diego Avesa-
ni, Fiat’›n CEO’su Sergio Marchionne,

Fiat Baflkan Yard›mc›s› John Elkann ve

PSA Peugeot Citroën CEO’su Jean Mar-
tin Folz kat›ld›.

“Minicargo” ad›yla lanse edilen yeni ara-

c›n 2008 y›l›nda sat›fla sunulmas› planla-

n›yor. Ar-Ge ve üretime bafllang›ç mali-

yetleri dahil olmak üzere toplam yat›r›-

m›n 350 milyon euro dolay›nda olaca¤›

öngörülüyor. Projenin hedefi, modern,

dayan›kl›, ilgi çekici, kompakt, ekono-

mik ve çok amaçl› bir hafif ticari araç ta-

sarlamak olarak aç›kland›. Bu yeni mo-

del ile, Avrupa hafif ticari araç pazar›nda

beklenen büyümeye proaktif davran›la-

rak; müflteri beklentilerine cevap verile-

cek. Yeni bir platform üzerinde yap›la-

cak gelifltirme ve üretimden tamam›yla

Tofafl sorumlu olacak; bu aflamada PSA

Peugout Citroën ve Fiat’›n aktif destekle-

ri al›nacak. Y›lda 135 bin adet üritilecek

yeni hafif ticari arac›n, üçte ikisi PSA Pe-

ugeot Citroën, üçte biri Tofafl ihtiyac› da-

hil Fiat taraf›ndan kullan›lacak.

“Tofafl için dönüm noktas› oldu”
Ortak üretim anlaflmas› imza töreninde

ilk sözü Tofafl CEO’su Diego Avesani al-

d›. Avesani, konuflmas›n›n bafl›nda “Fiat,

PSA Peugeot Citroën ve Tofafl aras›nda

imzalanan ortak üretim anlaflmas› Türk

otomotiv endüstrisinin ulaflm›fl oldu¤u

yüksek standart ve kalitenin bir göstergesi-

dir” diyerek sözlerine flöyle devam etti:

“Çok büyük baflar›lar getirmifl olan Doblò

projesi sayesinde, 2000’den itibaren farkl›

bir seviyeye ulaflm›fl olan Tofafl, bugün Fi-

at’›n en önemli fabrikalar›ndan biri haline

gelmifltir. Bugün Tofafl’›n tarihinde önemli

bir dönüm noktas›d›r. “Minicargo”yu ömrü

boyunca 1 milyon adetten fazla üretmeyi

planlamaktay›z. Bu üretimin yüzde 95’ini

ihraç edecek olan Tofafl, böylece Türki-

ye’nin lider ihracatç›s› konumuna gelecek-

tir. “Minicorgo”nun üretimine 2007’nin

son çeyre¤inde bafllanmas› planlan›yor.”

“Bu iliflki bizi gururland›r›yor”
Fiat’›n CEO’su Sergio Marchionne ise, ko-

nuflmas›nda taraflar aras›nda süren güçlü

iflbirli¤ine dikkat çekti: “Bu buluflma uzun

bir sürecin sonudur ve önemli sonuçlar›

paylaflmak üzere burada bulufltuk. ‹lk ola-

rak Fiat, PSA Peugeot Citroën, Tofafl ve

Koç Holding aras›nda yaflanan bu büyük

iflbirli¤i ayn› zamanda Türkiye’nin endüst-

risine, uzmanl›¤›na duydu¤umuz güvenin

de bir göstergesidir. Biz Fiat Auto olarak,

Türkiye’yi ve buradaki otomotiv pazar›n›

bizim yerli pazar›m›z›n entegre bir uzant›s›

olarak görüyoruz. Türkiye’de Fiat marka

araçlar›n sat›lmaya bafllamas› geçen yüzy›-

la kadar dayan›yor. Bu iliflki bizi mutlu edi-

yor ve gururland›r›yor. Koç Toplulu¤u ile

birlikte Türk otomotiv endüstrisine yön

verdi¤imizi ve teknolojisinin geliflmesinde

büyük rol oynad›¤›m›z› düflünüyoruz. 

Farkl› kültürlerin de¤erlerinden faydalana-

rak ve farkl›l›klara sayg› duyarak global

otomotiv pazar›n›n rekabetçi ortam›nda

söz sahibi olmay› planl›yoruz.”  

“Globalleflmenin tehditlerine 
karfl› bir araday›z”
PSA Peugeot Citroën CEO’su Jean Martin

Folz ise global rekabet ortam›nda bu iflbir-

li¤inin önemine dikkat çekti: “Fiat ve To-

fafl’la gerçeklefltirdi¤imiz bu iflbirli¤i  strat-

jik planlamalar›m›za uygundur. Öte yan-

dan bu iflbirli¤i amac›m›z de¤il, uluslarara-

s› büyüme stratejimizin önemli bir arac›d›r. 

De¤iflen ihtiyaç ve talepler do¤rultusunda

sadece yeni modellerin üretimine gitmiyo-

ruz. Ayr›ca kaynaklar› ve uz-

manl›klar› ortaklafla kullanabi-

lece¤imiz ortaklar aray›fl›na da

yöneliyoruz. Fiat ve Tofafl ara-

s›ndaki iflbirli¤ine üçüncü ola-

rak girdik  Çünkü ortak bir

ürün vizyonu, ortak bir ajan-

da, karfl›l›kl› anlay›fl ve güveni

yakalayabildik. Yeni ticari ara-

c›m›zla, globalleflme ile birlik-

te gelen yeni ihtiyaçlar› ve

kent yaflam›n›n gereklerini

karfl›layabilece¤imizi düflünü-

yoruz.” 

“Global ortaklar›m›z için 
üretim üssü olduk”
Toplant›n›n son konuflmas›n› Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç

yapt›. “PSA Peugout Citroën, Fiat ve Koç

Grubu gibi de¤erli flirketleri bir araya geti-

ren yat›r›m projesi tan›t›m toplant›s›nda bu-

lunmak benim için önemli bir ayr›cal›kt›r”

diyen Mustafa V. Koç sözlerini flöyle sür-

dürdü: “Bu yat›r›m Koç Grubu’nun Türki-

ye’ye olan inanc›n› ve Türkiye’nin gelece-

¤ine olan güvenini göstermektedir. Ulusla-

raras› ortaklar›m›z›n Türkiye’ye olan güve-

ninin, burada yat›r›m imkân› arayan di¤er

yabanc› yat›r›mc›lar› da olumlu yönde etki-

leyece¤ine eminim. Mini-

cargo projesi, Türkiye’nin

uluslararas› pazarlardaki

üretim merkezi rolünü pe-

kifltirecek. Son 10 y›lda,

Türkiye’nin toplam oto-

motiv ihracat› 10 mislin-

den fazla artarak 800 mil-

yon dolardan 2004 y›l›nda

10 milyar dolara ulaflt›.

Tofafl, global orta¤› için

üretim üssü olmay› bafla-

ran ilk yerli üretici firma

kimli¤ine sahiptir. 2000 y›-

l›nda Doblò ihracat›n›n bafllamas› ile Tofafl,

Türkiye’nin ihracat flampiyonu unvan›na

sahip oldu ve bu di¤er yerli üreticilerin yo-

lunu açt›. Tofafl, Türk otomotiv sektörünün

geliflimini 1968 y›l›ndan beri flekillendir-

mektedir. Tofafl’›n liderli¤i, Türkiye’nin

üretim üssü olmas› yolunda at›lm›fl ilk

ad›md›r ve “Minicargo” projesi bunu daha

ileri götürecektir. Tofafl, iki büyük global

oyuncunun ortak arac›n› üretecek ilk flirket

olacakt›r. Avrupa’da üç farkl› marka alt›nda

sat›lacak olan “Minicargo” projesine Tofafl
350 milyon euro yat›r›m yapacak; sekiz
y›l boyunca 1 milyon araç üretilecek ve
1 milyar dolar dolay›nda ihracat geliri
sa¤lanacak.”
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Soldan sa¤a: Fiat’›n CEO’su Sergio Marchionne,  Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Tofafl CEO’su Diego Avesani ve PSA
Peugeot Citroën CEO’su Jean Martin Folz Ç›ra¤an Saray›’nda yap›lan ortak üretim anlaflmas› imza töreni sonras›nda el s›k›flt›lar.

küresel vizyon
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“Bu anlaşma Türk otomotiv 
sektörü için de bir dönüm noktası”

“Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri olmak istiyoruz”

demek için bunun alt›n› mutlaka doldurmak gerekiyor.

Bu projeyle birlikte Tofafl kanal›yla yurtd›fl› pazarlarda

ciddi oranda bir ciro hacmi elde edece¤iz. Bu yaklafl›k

sekiz y›lda 7 milyar euro’luk bir sat›fl hacmidir. Di¤er

yandan bu yat›r›m yepyeni bir segment yarat›yor. Böyle

bir segment dünyada yok. Bu nedenle bu yat›r›m Türk

otomotiv sektörü için de büyük önem tafl›yor. Bu yat›r›m

ile Koç Toplulu¤u’nun otomotiv alan›ndaki liderli¤i daha da güçlenecek.

Evvelki y›llardaki rakamlara bakt›¤›m›zda, Koç Toplulu¤u’nun toplam Türkiye

otomotiv ihracat›ndaki pay›n›n yüzde 44 oldu¤unu görüyoruz. Bu gerçekten

çok büyük bir oran. Hemen hemen Türkiye otomotiv ihracat›n›n yar›s›na eflit;

bu bir baflar›. Yeni projeyle birlikte bu oran daha da artacak. Ama umar›m oran

bu miktarlarda kal›r. Di¤er Türk flirketlerinin de yeni yat›r›mlar yapmalar› ve

yurtd›fl›na aç›larak, ihracat gelirlerini art›rmalar› en büyük dile¤imizdir.

Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›:

Tofafl otomotiv devler inin üretim üssü oldu

Mustafa V. Koç



6 7

küresel vizyon

arihi ve kültürel de¤erlere sahip ç›k›p gelecek

kuflaklara aktarmay› sosyal sorumluluklar›n›n

en önemli parças› olarak gören Koç Toplulu-

¤u, Çanakkale Zaferi’nin 90’›nc› y›ldönümüne

rastlayan önemli günde imzalad›¤› Seddülbahir Kale-

si’nin onar›m› projesi ile uluslararas› öneme sahip Ge-

libolu Yar›madas›’nda tarihin korunmas›na katk›da bu-

lunacak. Uzun Devreli Geliflim Projesi (UDGP) çerçe-

vesinde restore edilecek olan kale, deniz müzesi hali-

ne getirilecek.

‹mzalar 18 Mart’ta at›ld›
Koç Toplulu¤u, 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi’nin kutlan-

d›¤› günde bu büyük projeye imza att›. Baflbakan Re-
cep Tayyip Erdo¤an, Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Mustafa V. Koç, Çevre ve Orman Bakan› Os-
man Pepe ve Devlet Bakan› Beflir Atalay’›n kat›ld›¤›

imza töreninde Çanakkale’nin, Seddülbahir Kalesi’nin

ve projenin önemi vurguland›. 

Kilye Koyu Ana Tan›t›m Merkezi’nde yap›lan törene,

Avustralya’n›n Ankara Büyükelçisi Jean Dunn, Baflba-

kan ve bakan eflleri, Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve

D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, Koç Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar, Vehbi Koç Vakf› Genel

Müdürü Erdal Y›ld›r›m ve kutlamalar nedeniyle böl-

gede bulunan davetliler kat›ld›. Tören, Çevre ve Orman

Bakan› Osman Pepe’nin yapt›¤› konuflma ile bafllad›. 

Bakan Pepe konuflmas›nda, proje için at›lan imzan›n,

ülke, millet ve dünya tarihi aç›s›ndan önemli olaylar›n

yafland›¤›, zaferlerin kazan›ld›¤› Çanakkale’de, 90’›nc›

y›l kutlamalar› çerçevesinde gerçekleflmesinin ayr› bir

önem tafl›d›¤›n› söyledi. Pepe, konuflmas›na flöyle de-

vam etti: “Böylesine önemli bir tarihi miras› korumak ve yaflatmak

ad›na projenin gerçekleflmesine katk›da bulunan Koç Toplulu-

¤u’na teflekkür ediyoruz. 

Çanakkale kara savafllar›nda bilhassa Seddülbahir Savafllar›, bu

büyük milletin emsali görülmemifl fedakârl›k ve cesaretle, çelik

gö¤üslerini vatan müdafaas› için siper ettikleri savafllard›r. 10 bin-

lerce vatan evlad› bu savafllarda flehit düflmüfltür. 

O zamanlardan bugünlere kalan tarihi miras› korumak bir görev-

dir. Seddülbahir Kalesi’nin restore edilmesini ve Bar›fl Park› Foru-

mu ile Çanakkale Deniz Muharebeleri Tan›t›m Merkezi olarak ye-

niden düzenlenmesini öngören proje de bu anlamda büyük önem

tafl›maktad›r.”

Baflbakandan teflekkür
Osman Pepe’nin konuflmas›n›n ard›ndan kürsüye ç›kan Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an da, Gelibolu Yar›madas›’n› tarihi önemin-

den dolay› aç›k ve kapal› bir müze haline getirmenin bir vazife ol-

du¤unu belirtti. 

Projenin “devlet-millet el ele” anlay›fl› ile gerçeklefliyor olmas›n›n,

h›zl› bir flekilde tamamlanmas› aç›s›ndan faydal› oldu¤unu kayde-

den Baflbakan Erdo¤an, “Rahmetli Vehbi Koç da bu tür ifllerden

hofllan›rd›. ‹nan›yorum ki flimdi de çocuklar›, torunlar› bu projeyi

gerçeklefltirmek için ellerinden geleni yapacakt›r” diye konufltu. 

Tarihi yaflaman›n yan› s›ra yeni nesillere ve kuflaklara yaflatman›n

da çok önemli oldu¤una dikkat çeken Erdo¤an, ayr›ca projede

eme¤i geçecek olanlara ve proje haz›rlanmas›n› üstlenen Vehbi

Koç Vakf›’na  teflekkür etti.

Baflbakan Erdo¤an’›n ard›ndan söz alan Koç Holding Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Mustafa V. Koç da, Çanakkale Savafllar›nda kanl› ça-

t›flmalara sahne olan Seddülbahir Kalesi ve Ç›karma Kumsal›’n›n

Koç Toplulu¤u ve Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤i ile

restore edilerek bir an önce hayata geçirilece¤ini belirtti. 

Kale bar›fl an›t› olacak
Ön çal›flmalar› Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan gerçeklefltirilecek olan

proje ile Seddülbahir Kalesi Deniz Muharebeleri Tan›t›m Merkezi

olarak yenilenecek. Mustafa V. Koç, savafl ve savunma için infla

edilen kalenin, projenin gerçekleflmesinin ard›ndan bar›fla hizmet

edece¤ini kaydetti. 

Koç, Türkiye'nin tarihi ve kültürel miras›na ve de¤erlerine sahip

ç›kmay› bir sosyal sorumluluk anlay›fl› içinde de¤erlendirdiklerini

belirterek, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik” dedi. Proje-

nin gerçekleflmesi için Vehbi Koç Vakf›’na f›rsat verdikleri için

Baflbakan Erdo¤an’a ve Çevre ve Orman Bakan› Pepe’ye teflekkür

eden Mustafa V. Koç, “Bu ülkeye yararl› olmak ve sosyal sorum-

luluklar›m›z› yerine getirmek Toplulu¤umuzun en önemli prensip-

leri aras›nda yer al›yor. Projenin gerçekleflmesine katk›da bulun-

mak bize gurur veriyor. Bizim gibi zengin tarihe sahip bir ülke, bu

tarihin yafland›¤› her kar›fl topra¤a sahip ç›kmak zorundad›r. Ülke

olarak modernleflip geliflirken dünü unutmamak, ac› deneyimleri

gelecek kuflaklara tafl›mak zorunday›z. Aksi takdirde hem geçmifl-

te yap›lan müthifl fedakârl›klar hem de bu ac› deneyimler unutu-

lur. Bir toplum için en büyük tehlike de budur” diye konufltu. 

Bu topraklarda kanlar›n› dökmekten çekinmeyen on binlerce kah-

raman›n, ülkenin kaderini de¤ifltirdi¤ini söyleyen Koç, savafllardan

al›nacak en büyük dersin bar›fl oldu¤unu belirterek sözlerine flöy-

le devam etti: “Türk ulusu bu dersi alm›flt›r. Cumhuriyetimizin ku-

rucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdi¤i ‘yurtta sulh cihan-

da sulh’ yaklafl›m› bugün ülkemizin uluslararas› toplum içindeki

duruflunu belirlemektedir. Seddülbahir Kalesi’ni projemizi en k›sa

sürede tamamlama umudu ile herkese teflekkür ederim ve son

olarak Çanakkale Savafllar›nda bulunmufl bütün kahramanlar›n

an›s› önünde sayg›yla e¤iliyorum ve hepsine Allah’tan rahmet di-

liyorum.”

Seddülbahir Kalesi Hakk›nda
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Seddülbahir Kalesi’nin 
çehresini de¤ifltirece¤iz

Farkl› tarihi dönemlerden farkl› tarihi de¤erleri içeren Seddülbahir

Kalesi, 1659’da IV. Mehmet döneminde, Frenk Ahmet Pafla taraf›n-

dan Mimar Mustafa A¤a’ya yapt›r›lm›flt›r. Bugün 1973 y›l›nda milli

park ilan edilen Gelibolu Yar›madas›’nda yer alan ve Gelibolu Bar›fl

Projesi kapsam›nda onar›lmas›na karar verilen tarihi ve lojistik aç›-

dan en önemli yap›lardan biridir. Kalenin içinde bulundu¤u co¤rafi

bölge olan Gelibolu, antikça¤dan Osmanl›’ya, Çanakkale Savaflla-

r›’ndaki önemli rolü nedeni ile Türk tarihine yön vermifl, stratejik

öneme sahip olan bir aland›r. Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu Milli

Park›, dünya tarihinde oy-

nad›¤› rol ile savafl›n ve ba-

r›fl›n kesiflti¤i co¤rafyadaki

mihenk tafllar› olarak adlan-

d›r›labilir. Tarihi yolculu¤u

boyunca çeflitli uluslar›n

mücadelesine ve savafllar›-

na tan›k olan kale, onar›m›-

n›n ard›ndan Gelibolu Milli

Park›’n›n “bar›fl” noktalar›n-

dan biri olacakt›r.

Koç Toplulu¤u, Çanakkale Savafllar›nda

önemli yeri olan Seddülbahir Kalesi’nin

röleve, restitüsyon ve restorasyon

projelerinin yap›m anlaflmas›na imza

att›. Kültürel miras›n korunmas›na

büyük katk›da bulunacak projenin imza

töreni 18 Mart’ta Çanakkale’de yap›ld›

90 yıl sonra yurda dönen 
bayrak Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Çanakkale Savafl›’nda Avustralyal› bir subay taraf›ndan ele ge-

çirilmifl olan Türk Bayra¤› 90 y›l sonra tekrar yurda döndü.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde Onur Akmanlar’›n “Çanakkale 1915-

2005” sergisi ile birlikte sergilenen bayrak, yo¤un istek üzerine

14 Nisan’a kadar Rahmi M. Kooç Müzesi’nde olacak. Varl›¤›m›-

z› ve dünya tarihini etkileyen harplerin an›lmas›, araflt›r›lmas›,

bu konudaki çal›flmalar›n desteklenmesi, gelecek nesillere ak-

tar›lmas› amac›yla konuya merakl› araflt›rmac›lar taraf›ndan

2004’te kurulan Harp Tarihi Araflt›rma Grubu kurucular›ndan

Necmettin Özçelik’in giriflimleri ile yurda dönen ba¤ra¤› Rahmi

M. Koç Müzesi Kay›khane Bölümü’nde görebilirsiniz.

Koç Toplulu¤u, Çanakkale Savafllar›n›n
90. y›l›nda  savaflta hayat›n› kaybeden
onbinlerce flehidimizi de anm›fl olacak.   



Arçelik bayii olabilmek için eskiden de bel-

li kriterler gerekiyordu. Bulunulan bölgenin

yetenekli, çal›flkan kimselerine bayilik veri-

liyordu. 

Adapazar› /Y›lmaz Arslan

Arçelik’in ilk kuruldu¤u y›llarda tabii ki çok

mücadele verildi. Bir çamafl›r makinesini ta-

n›tmak, onu kullanmaya insanlar› yönelt-

mek, kabul ettirmek çok zor bir iflti. 

Erdek /Nedim Selçuk

Yapt›¤›m ifl, bende bir tutkuya dönüfltü. Ar-

çelik bayili¤inden vazgeçmek çok zor. Ar-

çelik bir numara. Bunun s›rr› da teflkilat›.

Arçelik, bütün birimleri ile çok güçlü bir

zincir. 

Band›rma /Ergün Ozar

Arçelik, bu ülkenin ufkunu açm›flt›r. Kurul-

du¤u y›llarda Türkiye toplui¤neyi, kürdan›

bile ithal ediyordu. Toplui¤ne yap›lmayan

bir ülkede Arçelik, çamafl›r makinesi, bula-

fl›k makinesi yapmaya kalkm›flt›r. 

Antalya /Feyyaz Dolunay Tan›r

Eskiden yabanc› markalar› g›pta ile izlerdik.

Bugün Arçelik bir dünya markas›. Arçelik’i

bu noktaya getirenlere minnet duyuyoruz.

Trabzon /Hasan Melek

Biz Arçelik’e gönül vermifl bayileriz. Arçelik

bayileri, bulunduklar› her yerde tan›nan,

sevilen ve güven duyulan insanlar oluyor.

Arçelik bayii olmak prestij sahibi olmak

demek. 

‹skenderun /Mehmet Özkaya  

Profesyonel kadrolar› bünyesinde bulundu-

rarak bugünlere gelen Arçelik, hakl› bir gu-

rur yafl›yor. Arçelik’in en büyük özelli¤i ve

baflar›s›n›n s›rr› tüketicinin yan›nda olmas›. 

‹skenderun /Y›lmaz Özen 

Ad›n› koyamad›¤›m çok özel duygular yafl›-

yorum. Bunun içinde heyecan var, minnet

var, flükran var, gurur var, sayg› var.

Samsun /Rüfltü Arabo¤lu
Arçelik çok büyük ve ben de bu büyük is-

min üyesi olmaktan mutluyum. Daha önce

ald›¤›m fliltler de var. Hepsini çerçevelettim

sakl›yorum. 

Yozgat /Ahmet Özsümer

Konya’daki ilk Arçelik bayii biziz. Arçelik’in

yeni ürünlerini görünce gözlerim yaflar›yor.

Müflterilerimiz çok bilinçlendi. Eskiden ça-

mafl›r makinesinin ne ifle yarad›¤›n›, nas›l

çal›flt›¤›n› anlat›yorduk. 

Konya /Ömer Faruk Kam›flç›o¤lu

vrupa’n›n ilk befl beyaz eflya

üreticisinden biri olan Arçelik

A.fi., 50’inci kurulufl y›ldönü-

münü  geçti¤imiz ay Rahmi M.

Koç Müzesi’nde düzenledi¤i bas›n top-

lant›s› ile kutlad›. Arçelik’in vizyonu ve

2005 y›l› hedeflerinin de aç›kland›¤› top-

lant›ya, Arçelik yöneticilerinin yan› s›ra

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ve

Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Mus-
tafa V. Koç, Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y.
Koç ve Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler

Baflkan› Hasan Bengü kat›ld›. 50 y›ll›k

Arçelik yolculu¤unun, sat›fl, pazarlama,

uluslararas› çal›flmalar, teknoloji üretimi,

sosyal çal›flmalar ve rakamsal veriler çer-

çevesinde özetlendi¤i toplant›n›n aç›l›-

fl›nda konuflan Mustafa V. Koç, Arçelik’i,

Türk özel sektörünün en büyük eseri

olarak tan›mlad›. Arçelik’in Türkiye’nin

sanayileflme savafl›n›n öncülerinden biri

oldu¤unu belirten Koç, “Arçelik bunu s›-

f›r noktas›ndan bafllayarak planlad›. Ge-

rekli teknolojiyi getirdi. Kendi nitelikli

kadrolar›n› yetifltirdi. Her zaman döne-

minin ilerisinde olan bir da¤›t›m a¤› kur-

du. Ürünleriyle, servisiyle toplumun gü-

venini kazanarak, sektörünün lider kuru-

mu olmay› baflard›. Sektörünün liderli¤i

Arçelik’in birinci baflar› noktas›d›r. Türki-

ye, bugünkü sanayi gücüne, Arçelik ve

benzeri öncü flirketlerimizin kararl›l›¤›yla

ulaflt›” diye konufltu.

Arçelik A.fi. Genel Müdürü Aka Gündüz
Özdemir ise 50’nci y›l konuflmas›nda

“Kurucumuz ve fieref Baflkan›m›z mer-

hum Vehbi Koç, 30’uncu y›l›m›z› kutlad›-

¤›m›z gün yapt›¤› konuflmas›nda, ‘30’un-

cu y›l hat›ras› benim için Arçelik’in ve

Türkiye’nin gelifliminin sembolüdür’ ifa-

desini kullanm›flt›. Arçelik’in geride b›-

rakt›¤› 50 y›ll›k yolculuk, günümüzde

Türkiye’nin yaflam kalitesinin ve tüketici

refah›n›n bir sembolü olmufltur” dedi.

Özdemir, Arçelik’in yeni yat›r›m ve sat›fl

pazarlama politikalar› ile Avrupa liginde-

ki befl oyuncudan biri oldu¤unu söyler-

ken, flirketi yurtiçinde ve yurtd›fl›nda bu

noktaya tafl›yan stratejiler hakk›nda da

bilgi verdi.

Arçelik        yafl›nda!
50’nci y›l›n› kutlayan sanayi devi Arçelik, yar›m yüzy›la vurgu

yapan “art› 50 y›l” slogan› ve logosuyla baflar›larla dolu...
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1955’den 2005’e 50’nci 
Y›l›nda Arçelik A.fi.

Kurulufl 
1955: Şirket Sütlüce’de kuruldu.
1959: Türkiye’nin ilk çamaşır

makinesi üretildi. 
1960: Türkiye’nin ilk buzdolabı üretildi.
1968: Üretim tesisi Çayırova’ya taşındı.

Tek Ürün - Tek ‹flletme
1975: Eskişehir Buzdolabı İşletmesi 

üretime başladı.
1977: Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. ile 

birlikte Ardem Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar 
şirketi kuruldu. Eskişehir Kompresör 
İşletmesi üretime başladı.

1979: İzmir Elektrikli Süpürge İşletmesi açıldı.

Kalite – Teknoloji
1991: Ar-Ge Merkezi kuruldu. 

Tüketici Danışma Servisi kuruldu.
1993: Ankara Bulaşık Makinesi 

İşletmesi üretime başladı.
1996: Çayırova Klima İşletmesi açıldı.

Yeniden Yapılanma
1998: Artesis şirketi kuruldu. Üç yıl garanti 

uygulaması başladı. Altı Sigma 
Metodolojisi uygulama kararı alındı.

1999: Ardem Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar San. 
A.Ş.’yi bünyesine kattı. Arçelik A.Ş., 
Türk Elektrik Endüstrisi A.Ş., 
Atılım A.Ş., 
Beko Ticaret A.Ş. ve Gelişim A.Ş. 

tek tüzel kişilik olarak birleşti.

Globalleflme
2000: Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. 

üretime başladı.
2001: Beko Ticaret tarafından yürütülen 

Beko markalı ürünlerin yurtiçinde 
pazarlanması ve satışı faaliyeti 
Arçelik A.Ş. tarafından 
yürütülmeye başlandı.
Verimlilik artışı sağlamak amacıyla, 
İzmir Elektrikli Süpürge ve Topkapı 
Motor- Pompa İşletmeleri birleştirilerek 
Çerkezköy’deki yeni tesislerine taşındı.

2002: Arçelik A.Ş., uluslararası büyüme 
stratejileri çerçevesinde 
Avrupa’da şirket 
ve marka alımları gerçekleştirdi. 

2002: Beko, İngiltere buzdolabı 
pazarında lider oldu.

Arçelik, kuruluflundan bu yana faaliyet gösteren 50 y›ll›k bayilerine teflekkür plaketi verdi. Antalya

Kremlin Palace’ta düzenlenen gecede 50 y›ll›k bayilerin yan› s›ra 40 ve 45 y›l›n› dolduran bayilere de

plaket verildi. Ayr›ca Arçelik yetkili sat›c› ve servisleri de Antalya’da bir araya getirildi. Törenlere Koç

Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç kat›ld›

Antalya Kremlin Palace’ta bir araya gelen 50 y›ll›k
Arçelik bayileri, bu süreçte tan›k olduklar› de¤iflim
hakk›ndaki görüfllerini dile getirdiler... 

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz
Özdemir, 50. kurulufl y›ldönümü toplant›s›nda Arçelik’in geldi¤i noktay› ve hedeflerini anlatt›lar.

50. y›l›n›
dolduran 
bayilere
plaket verildi
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ti¤i yeni hedefine ulaflabilmek için ihtiyaç
duyulan süre nedir?
Bu sözle biz yeni bir misyon tan›mlad›k.

“Türkiye’nin her evinde bir Koç ürünü

olacak” misyonumuzun art›k tamamland›-

¤›n› vurgulad›k. Önümüze koydu¤umuz

yeni misyon, bir sürece iflaret etmektedir. 

Ancak bildi¤iniz gibi, “5-10 y›l içinde top-

lam gelirlerimizin yüzde 50’sini yurtd›fl›

sat›fl ve faaliyet gelirlerimizin oluflturmas›-

n›” planl›yoruz. Avru-

pa ülkelerinde ürün ve

hizmetlerimizin ulafla-

ca¤› her hane, bizi bu

hedefimize bir ad›m

yaklaflt›racakt›r.

Koç Toplulu¤u’nun han-
gi sektörleri bu hedefe
ulaflmada en büyük rolü
üstlenecektir?

Dayan›kl› tüketim, otomotiv g›da ve pera-

kendecilik gruplar›m›z›n k›sa vadede bu

alanda önemli bir katk› sa¤layaca¤›n› dü-

flünüyoruz. Bu gruplar›m›z flimdiden bu

konuda önemli ad›mlar att›lar. Gelece¤e

yönelik planlar›nda da, ihracat ve yurtd›fl›

faaliyet gelirlerini art›racak projelerin a¤›r-

l›¤› oldukça yüksektir.

Enerji Grubumuz da bu aç›dan orta vade-

de bizim için önem tafl›yacak bir sektör

olacatk›r. 2003’te kurulan Opet-Aygaz

Bulgaria 2004’te faaliyete geçti. Bulgaris-

tan’da 13 adet istasyon açarak flimdiden

10.5 milyon dolar ciroya ulaflt›k. Opet ve

Aygaz’›n Irak’a yapt›klar› ihracat›n da sa¤-

lad›¤› ivme ile, Enerji Grubumuzun top-

lam ihracat›nda 2004’te Euro baz›nda yüz-

de 77 art›fl sa¤lad›k.

Finansal Hizmetler ve Bilgi Gruplar›m›z

için de önümüzdeki dönemde bu do¤rul-

tuda ç›kacak f›rsatlar› de¤erlendirece¤iz.

Toplulu¤un ihracat ve yurtd›fl› cirosu içeri-
sinde en büyük pay otomotive ait. Bu sektö-
re iliflkin gelecek planlar›n›z› ö¤renebilir
miyiz?
Koç Toplulu¤u’nun otomotiv sektöründe-

ki yat›r›mlar›, Türkiye’nin sanayileflme sü-

recinin önemli bir parças›d›r. Sektörün,

Gümrük Birli¤i’nin getirdi¤i yeni koflullara

uyumu da, ülkemizin bugünkü küresel re-

kabet gücünün önemli bir unsuru olmufl-

tur. Bugün otomotiv sektörümüz Avru-

pa’n›n üretim üssü olma yolunda ilerle-

mektedir. 

Bu yolda Topluluk flirketlerimiz bafl› çek-

mektedir. Tofafl 2000 y›l›nda devreye ald›-

¤› Doblò projesi ile öncü olmufltur. Ford

Otosan’›n Transit ve Transit Connect pro-

jeleri bunu takip etmifltir. Otomotiv flirket-

lerimizin ihracat cirosu, 1999-2004 aras›n-

da yaklafl›k 10 kat artm›flt›r. 2004 y›l› itiba-

r› ile, Türkiye’nin motorlu araç ihracat›n›n

yüzde 44’ünü Toplulu¤umuz gerçeklefltir-

mektedir.

2004 y›l›nda Ford Otosan’›n ihracat› Euro

baz›nda yüzde 85 artm›flt›r. Bas›n›n “Ba-

takl›k araziye kuru-

lan dev” sözleriyle

and›¤› Ford Oto-

san, tam kapasite

ile çal›flmaktad›r ve

Ford’un Avrupa’da-

ki en kârl› merkezi

haline gelmifltir.

Otomotiv ihracat›-

m›zdaki ivmenin

artarak devam et-

mesi, yeni ihracat

projelerinin geliflti-

rilmesine ba¤l›d›r.

fiirketlerimiz gös-

terdikleri perfor-

mans ile, yabanc›

ortaklar›m›z›n üre-

tim a¤lar› içerisin-

de en rekabetçi ko-

numa gelmifllerdir.
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küresel vizyon

Türkiye ihracat›n›n yüzde 9’unu tek bafl›na gerçeklefltiren 

Koç Toplulu¤u, ihracatla ilgili hedeflerini daha da büyüttü. Bülend

Özayd›nl›, “Bu rakam Toplulu¤umuzun tek bafl›na Türkiye’nin 

küresel rekabet gücünün ve dinamizminin önemli bir kesimini 

temsil etti¤ini göstermektedir” diyor

Koç Topluluğu İhracat Cirosu Gelişimi

Koç Topluluğu Yurtdışı Ciro Gelişimi (İhracat dahil)

(Milyon Euro) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Otomotiv 246 419 1,008 1,292 1,737 2,391 2,351

Dayanıklı Tüketim ve İnşaat 368 442 586 991 1,169 1,543 2,113

Tüketim ve Turizm 70 68 71 84 96 116 129

Diğer 72 59 59 26 320 544 562

TOPLAM 756 988 1,724 2,393 3,322 4,594 5,155

(Milyon Euro) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Otomotiv 273 436 1,019 1,302 1,751 2,408 2,351

Dayanıklı Tüketim ve İnşaat 405 536 648 1,254 1,389 1,785 2,340

Tüketim ve Turizm 150 207 291 387 441 481 652

Diğer 297 393 287 317 862 1,359 1,358

TOPLAM 1,125 1,572 2,245 3,260 4,443 6,033 6,701

oç Toplulu¤u, “Avrupa’n›n her

hanesinde bir Koç ürünü olacak”

hedefinden hareketle ihracata

a¤›rl›k veriyor ve 5-10 y›l içinde

toplam gelirlerinin yüzde 50’sini yurtd›fl›n-

dan sa¤lamay› amaçl›yor.

Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,

Topluluk flirketlerinin gelecek planlar›nda

ihracat ve yurtd›fl› faaliyet gelirlerini art›ra-

cak projelerin a¤›rl›¤› oldukça yüksek ol-

du¤unu söylüyor.

Özayd›nl›, geçti¤imiz y›llarda uygulamaya

konan stratejik planda, “sektörel yayg›nl›k

yerine, co¤rafi çeflitlilik” ilkesini benimse-

diklerini hat›rlat›yor. 

Toplulu¤un ihracatla ilgili hedeflerini sa-

dece Avrupa’yla s›n›rl› tutmad›¤›n› söyle-

yen Özayd›nl›, yurtd›fl› planlar›n› Bizden

Haberler okurlar›yla paylaflt›.

Koç Toplulu¤u’nun “Avrupa’n›n her hanesin-
de bir Koç ürünü olacak” sözleriyle ifade et-

K

Gelecek planlar›m›z›n içinde 
yurtd›fl› projelerinin a¤›rl›¤› fazla
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zin Avrupa baflta olmak üzere tüm dünya

pazarlar›nda h›zla artmas›n› planl›yoruz. 

Grundig’in 700 patent hakk› ve Ar-Ge kad-

rosu ile beraber sat›n al›nmas›, marka gü-

cünün yan› s›ra, Beko Elektronik’in tekno-

loji hâkimiyetini art›rma do¤rultusunda da

at›lm›fl önemli bir ad›md›r. Beko kendi

sektöründe flimdiden Avrupa’n›n en dina-

mik ve rekabetçi flirketlerinden biri olmufl-

tur.

Geçen y›l Koç Toplulu¤u tek bafl›na Türkiye
ihracat›n›n yüzde 9’unu gerçeklefltirdi. Bu-
nun sizin için önemi nedir? Önümüzdeki y›llar
için hedefinizi bizimle paylaflabilir misiniz?
2004’te Türkiye’nin ihracat gelirleri içinde-

ki pay›m›z› bir önceki y›la göre 1 puan ar-

t›rarak yüzde 9’a ç›kard›k. Bu oran, Toplu-

lu¤umuzun tek bafl›na Türkiye’nin küresel

rekabet gücünün ve dinamizminin önemli

bir kesimini temsil etti¤ini göstermektedir.

Bunu vizyonumuza uygun bir flekilde, he-

defli ve odakl› çal›flmam›za ba¤l›yorum.

Geçti¤imiz y›llarda uygulamaya soktu¤u-

muz stratejik planda, “sektörel yayg›nl›k

yerine, co¤rafi çeflitlilik” ilkesini benimse-

dik. Bu flekilde, bir yandan iç pazardaki

deneyim ve etkinli¤imiz ile d›fl pazarlara

aç›lmay› ve h›zl› büyüme tempomuzu sür-

dürmeyi hedefledik; bir yandan da kon-

jonktürel bölgesel dalgalanmalara, ekono-

mik krizlere karfl› direncimizi yükseltmeyi

istedik.

Stratejik plan›m›z›n bir di¤er prensibi ise,

nihai tüketiciye yak›n ve iddial› oldu¤u-

muz sektörlere odaklanmakt›r. Bu do¤rul-

tuda att›¤›m›z ad›mlar›n, faaliyet gösterdi¤i-

miz ifl alanlar›n›n neredeyse tümünde flim-

diden baflar›l› sonuçlar verdi¤ini görüyo-

ruz: 2000 y›l›nda 1.6 milyar Euro olan yurt-

d›fl› toplam gelirlerimiz, 5 y›lda 4 kat›na ç›-

karak, 2005 y›l›nda 6.7 milyar Euro’ya ula-

flacakt›r. Ayn› dönemde ihracat gelirlerimiz

de 988 milyon Euro’dan, y›lda ortalama

yüzde 39’luk art›flla 5.2 milyar dolara yük-

selecektir. Bu sektörlerde Türkiye’nin ihra-

cat kapasitesi 2000-2005 y›llar› aras›nda

yaklafl›k üç kat, Koç Toplulu¤u’nun ihraca-

t› ise befl kattan fazla artm›flt›r.

Yurtd›fl› hedeflerinizin oda¤›nda Avrupa’y›
görüyoruz. Di¤er ülkelere dair hedeflerinizi
bizimle paylaflabilir misiniz? 
Hedeflerimizin oda¤›nda Avrupa’n›n yer

almas›, Türkiye’nin d›fl ticaretini, özellikle

de ihracat›n›n önemli bir kesimini Avrupa

ile gerçeklefltirmesi ile paraleldir. 

Koç Toplulu¤u bugün befl k›tada da faali-

yet göstermektedir. Migros’un giriflimleriy-

le perakendecilik sektöründe önemli bir

yerimiz olan Rusya ve DemirDöküm’ün

kurdu¤u radyatör fabrikas›yla dikkatli

ad›mlarla girdi¤imiz Çin, önümüzdeki y›l-

larda daha etkin olmak istedi¤imiz büyük

pazarlard›r. Özellikle Çin’i bir rakip olmak-

tan çok, kalabal›k nüfusu, h›zla büyüyen

ekonomisi, artan kentleflme ve sat›n alma

gücü ile çok büyük ve önemli bir hedef

pazar olarak görüyoruz. Birçok ürünümüz

ile bu pazardan pay alma potansiyelimiz

oldu¤una inan›yoruz.

Avrupa d›fl›nda etkin oldu¤umuz pazarlar

aç›s›ndan en iyi örnek, perakendecilik sek-

töründeki yurtd›fl› faaliyetlerimizdir. Pera-

kendecilik gelirlerimizin önemli bir kesimi-

ni, flimdiden yurtd›fl› merkezlerimizden el-

de ediyoruz. 

Yurtd›fl›ndaki ma¤aza ve al›flverifl merkez-

lerimizin say›s› 2004 y›l›nda 34’ten 44’e ç›k-

t›. Önümüzdeki iki y›l boyunca yapaca¤›-

m›z 200 milyon dolarl›k yat›r›mla, yurtd›fl›

perakendecilik sektörü gelirlerimizi befl y›l

içinde 1 milyar dolara ç›karmay› planl›yo-

ruz. Migros flirketimizden elde etti¤imiz

tecrübeyle, perakendecilikte yurtd›fl› faali-

yetlerimize Azerbaycan’da bafllad›k. Bu ül-

keyi Rusya ve Kazakistan izledi. Peraken-

decilikte Avrupa ülkelerine yeni yeni ad›m

atmaya bafllad›k. 2005’te hedefimiz Make-

donya’da faaliyete geçmek. Yani baz› sek-

törlerde yurtd›fl› faaliyetlerimizde a¤›rl›k

noktas› Avrupa iken, baz›lar›nda da di¤er

ülkeler olabilmektedir. Bu, biraz da küresel

pazarlardaki talep yap›s›yla ilgili olarak be-

lirlenmektedir. 

Son olarak Türkiye’nin ihracat gücü ile ilgi-
li yorumunuzu alabilir miyiz? 
Bugün, yabanc› yat›r›m giriflinde ve özel-

likle ihracata yönelik projelerde önemli

bir art›fl yafl›yoruz. Sadece Koç Toplulu¤u

de¤il, Türkiye’nin önde gelen tüm flirket-

leri teknoloji ve markalar›n› güçlendirme-

ye yat›r›m yap›yorlar. AB

uyum süreci çerçevesinde

birçok sektörde standartlar

yükseldi ve yeni f›rsatlar or-

taya ç›kt›. Bu arada faizlerin

düflmesi ve kamu hizmetle-

rinin özellefltirilmesiyle gir-

di maliyetleri de azald›. Ay-

r›ca içinde bulundu¤umuz

co¤rafyada bir liberalleflme

rüzgâr› esiyor. Bu da, eko-

nomik faaliyetlerin artmas›-

na ve Türk firmalar› için

yeni ifl f›rsatlar›n›n do¤ma-

s›na neden oldu. Tüm bu

geliflmeler ülkemizin ihra-

cat potansiyelini olumlu

yönde etkileyen faktörler-

dir. Ancak ihracattaki art›fl

potansiyelini de¤erlendirir-

ken, küresel dinamikleri de

dikkate almal›y›z.

Bu nedenle yeni projelerin gelifltirilmesin-

de avantajl› durumdad›rlar. Bunun en son

örne¤i ve göstergesi Tofafl’›n geçti¤imiz

günlerde Fiat ve Peugeot-Citroen ile imza-

lad›¤› anlaflmad›r. Bu anlaflma çerçevesin-

de gelifltirilecek yeni bir hafif ticari vas›ta,

“Minicargo”, Tofafl taraf›ndan Fiat’›n yan›

s›ra Peugeot ve Citroen markalar› için de

üretilecektir. Tofafl bu arac›n gelifltirilme-

sinde de önemli görev üstlenecek ve fikri

mülkiyet haklar›n›n sahibi olacakt›r. 2007

sonunda üretime geçecek olan projenin

toplam yat›r›m tutar› 350 milyon Euro ola-

cakt›r. Y›lda 135 bin araç üretilecek, bu-

nun yüzde 90’dan fazlas› ihraç edilecektir. 

Bu proje, ilk defa birden fazla markaya

üretim yap›lmas›n› içermesi ile, önümüz-

de yeni bir ufuk açm›flt›r. Hedefimiz buna

benzer projeleri ço¤altarak, 2010 y›l›nda 1

milyon adet y›ll›k üretime ulaflmakt›r.

Bu gruptaki flirketlerimizden Türk Traktör

ve Döktafl da, rakamlar› görece daha dü-

flük olmakla beraber, ihracat cirosuna gö-

re ilk on flirketimiz içerisindedir.

Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu flirketleri-
mizin performans› da
dikkat çekiyor. Arçe-
lik Avrupa’n›n en bü-
yük beyaz eflya üreti-
cilerinden bir tanesi.
Beko Elektronik Avru-
pa’n›n ikinci büyük TV
üreticisi. Bu flirketle-
rimizin Toplulu¤un he-
deflerine ulaflmas›n-
daki katk›s› ne ola-
cakt›r? 
2005’te Toplulu¤u-

muzun ihracat gelir-

lerinin 600 milyon

Euro’ya yak›n bir ar-

t›flla 5 milyar 155 mil-

yon Euro’ya ulaflmas›

planlanmaktad›r. Bu

art›flta, Dayan›kl› Tü-

ketim Grubumuzun

pay› büyük olacakt›r.

Dayan›kl› Tüketim

Grubumuzun yapt›¤›

ihracatta gelecek y›l

yüzde 30’un üstünde

bir art›fl hedeflen-

mektedir.

Arçelik bugün üreti-

minin yaklafl›k yar›s›-

n› ihraç eder hale

gelmifltir. Beko Elekt-

ronik’te ise bu oran

yüzde 85 civar›nda-

d›r. Bu grubumuz ge-

rek Türkiye’deki üre-

timinden gerçeklefl-

tirdi¤i ihracat›, gerekse yurtd›fl›nda kurdu-

¤u ve sat›n ald›¤› flirketlerin faaliyetleri ile,

tam anlamda uluslararas› pazarlara aç›lm›fl,

küresel rekabet gücünü ispat etmifl du-

rumdad›r.

Arçelik Avrupa’n›n en büyük befl beyaz

eflya üreticisinden biridir. Bundan sonraki

hedef, befl y›l içerisinde kendi sektöründe

dünyan›n en çok bilinen 10 markas›ndan

birine sahip olmakt›r. Arçelik’in Rusya’da

kurmaya haz›rland›¤› çamafl›r makinesi

fabrikas›n› da bu çerçevede de¤erlendir-

mek gerekmektedir.

Beko Elektronik, Avrupa’n›n ikinci büyük

televizyon üreticisidir. Televizyon ihracat›

y›ll›k 5.9 milyon adede ulaflm›flt›r. 2004 ve

2005’te tam kapasiteye yak›n bir seviyede

üretimini sürdürmektedir. Geçen y›l ihra-

cat›n› Euro baz›nda yüzde 53 art›ran ve iç

pazar›n yüzde 42’sini elinde tutan Be-

ko’nun, 2005 y›l› için önüne koydu¤u he-

def Avrupa’n›n en büyük televizyon üreti-

cisi unvan›n› almakt›r.

Arçelik ve Beko Elektronik, geçti¤imiz y›llar-
da flirket al›mlar› ile de gündemde oldular.
Sat›n al›nan flirketlerin katk›s›n› de¤erlendi-
rebilir misiniz?
Avrupa’n›n lider flirketlerinden biri olma

hedefimiz do¤rultusunda, en önemli stra-

tejilerimizden bir tanesi, yapt›¤›m›z ifllerde

teknoloji ve markaya hâkim olmakt›r.

Bugün, Avrupa ve di¤er küresel pazarlar

için üretim yapan Türk flirketlerinin önem-

li bir k›sm› kendi markalar› için üretim

yapm›yorlar. Türkiye’nin rekabet gücü ve

ihracat gelirlerinin daha da artmas› ve ka-

l›c› hale gelmesi, kendi markalar›m›z›n kü-

resel pazarlarda etkinli¤inin artmas›na

ba¤l›d›r. Bu kural, tekstilden g›daya kadar

her alan için geçerlidir. 

Dayan›kl› tüketimde, bugün ihracat›m›z›n

büyük k›sm›n› kendi markalar›m›z ile yap-

maktay›z. Dünyan›n 100’den fazla ülkesin-

de her iki saniyede bir Beko markal› ürün

sat›lmaktad›r. Geçti¤imiz y›llarda sat›n al›-

nan Elektra Bregenz, Bloomberg, Arctic gi-

bi yerel markalar ve en son Avrupa’n›n en

iyi bilinen markalar›ndan Grundig’in de

katk›s›yla, bu sektörde marka bilinirli¤imi-
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OTOMOT‹V

1992  . . . . . . 127  . . . . . . . . . 443  . . . . . . . . . 570

1993  . . . . . . 155  . . . . . . . . . 404  . . . . . . . . . 559

1994  . . . . . . 201  . . . . . . . . . 594  . . . . . . . . . 795

1995  . . . . . . 433  . . . . . . . . . 814 . . . . . . . . 1,246 

1996  . . . . . . 485  . . . . . . . . . 886 . . . . . . . . 1,372

1997  . . . . . . 331  . . . . . . . . . 919 . . . . . . . . 1,250

1998  . . . . . . 354  . . . . . . . 1,321 . . . . . . . . 1,675

1999  . . . . . . 882  . . . . . . . 1,116 . . . . . . . . 1,998

2000  . . . . . 1,016  . . . . . . . 2,259 . . . . . . . . 3,275

2001  . . . . . 1,652  . . . . . . . 1,823 . . . . . . . . 3,475

2002  . . . . . 2,192  . . . . . . . 2,128 . . . . . . . . 4,319

2003  . . . . . 4,007  . . . . . . . 2,088 . . . . . . . . 6,095

2004  . . . . . 6,875  . . . . . . . 3,031 . . . . . . . . 9,906

Milyon Taşıt Aksam, Toplam
$ Araçları Parça Otomotiv

DAYANIKLI TÜKET‹M

1994  . . . . . . . . . .674
1995  . . . . . . . . . .906
1996  . . . . . . . . . .884
1997  . . . . . . . . .1,274
1998  . . . . . . . . .1,394
1999  . . . . . . . . .1,763
2000  . . . . . . . . .2,002
2001  . . . . . . . . .2,829
2002  . . . . . . . . .4,381
2003  . . . . . . . . .6,013
2004  . . . . . . . . .7,211
Buzdolabı, çamaşır makinesi, 

bulaşık makinesi, fırın

Beyaz eşya ihracat adetleri
4 ana ürün (bin adet)

““Çin’i rakip olmaktan çok, kalabal›k nüfusu, h›zla büyüyen 

ekonomisi ve sat›n alma gücü ile çok büyük ve önemli 

bir hedef pazar olarak görüyoruz. ””
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Yani art›k yurtd›fl›nda büyüme hedefine
odakland›n›z?
Ben ifle girdi¤imde de DemirDöküm iç pa-

zarda liderdi, bugün de lider. Art›k yurtd›-

fl›ndaki rakiplerimizi kendimize referans

olarak al›yoruz. Biz sat›fl›m›z›n yüzde 40’›n›

yurtd›fl›na yap›yoruz. Hedefimiz gelirleri-

mizin en az yar›s›n› yurtd›fl›ndan sa¤lamak. 

Halen ihracat yapt›¤›n›z pazarlar hakk›nda
bilgi verir misiniz?
38 ayr› ülkeye ihracat›m›z var. A¤›rl›kl› pa-

zarlar›m›z Avrupa ülkeleri. ‹ngiltere, Al-

manya, Fransa ve ‹talya’da çok ciddi bir

pazar›m›z var. Avrupa’daki rakiplerimiz bi-

rer birer pes ediyor ve bu tür ürünleri Tür-

kiye’ye kayd›r›yorlar. Avrupa’n›n yan› s›ra

Rusya da bizim için özel öneme sahip bir

pazar. Bu pazar› özel bir politika ile takip

ediyoruz. Ürünlerimizin okyanusu afl›p fii-

li’ye kadar gitmesi bizi gururland›r›yor. 

Rakiplerinizin üretimlerini Türkiye’ye kayd›r-
d›klar›n› söylediniz? Bu ortamda yabanc› or-
takl›k gündeme gelebilir mi?
Panel radyatör ve kombide Avrupal› üreti-

ciler, yo¤unlaflan rekabet ve daralan marj-

lar nedeniyle bu ifli b›rakma e¤ilimindeler.

Biz de bu ortamdan yararlanarak Avrupal›

büyük üreticilerle birleflip, ortak olarak

Türkiye’de üretim yapmay› planl›yoruz. Si-

nerji yaratacaksa ortakl›k ve iflbirli¤ine s›-

cak bak›yoruz. Bu yönde temaslar›m›z var. 

Çin pazar›ndan beklentilerinizi ve bulundu¤u-
nuz noktay› bizimle paylaflabilir misiniz?
Çin h›zl› büyüyen bir ülke. Bütün global

rakiplerimiz o pazarda yerlerini ald›lar. De-

mirDöküm gibi büyük bir oyuncu olarak

buna ilgisiz kalamazd›k. 

2002 y›l›nda Bozüyük’te bulunan ya¤l› rad-

yatör üretim tesisimizi Çin’in Dongguan

eyaletine tafl›d›k. Ocak 2004’te üretime

bafllayan bu tesisimiz, ilk etapta y›lda 300

bin adet elektrikli ya¤l› radyatör üretecek.

Plan›m›z, bu tesisimizin kapasitesini pazara

ba¤l› olarak y›lda 2.5 milyon adede kadar

ç›karmak. Çin’in Tianjin Serbest Bölgesi’n-

de “Tianjin Demrad (Demiladi) Internati-

onal Trading Co. Ltd” isimli ayr› bir flirket

daha kurduk. Pazarlama faaliyetlerini yürü-

türken ayr›ca üretim ortakl›¤› ve stratejik ifl-

birli¤i olanaklar›n› araflt›raca¤›z.  

‹ç piyasada lidersiniz; ihracat için iddial› he-
defleriniz var. Bu hedeflere ulaflmak için ye-
ni yat›r›m planl›yor musunuz?
Bu y›l hem kombide, hem de panel radya-

törde kapasite art›r›m›na gidece¤iz. Yat›r›m

için fizibilite çal›flmalar› yap›yoruz. Bu yat›-

r›m çok k›sa sürede tamamlanacak. Y›ll›k 2

milyon 100 bin metre olan panel radyatör

üretim kapasitemizi, 31 May›s itibariyle 2

milyon 500 bin metreye ç›karmay› planl›-

yoruz. 

Makinelerimiz yolda, Nisan’da montaj› ta-

mamlayaca¤›z. Bu rakama ç›kt›ktan sonra

ilave bir yat›r›m yapaca¤›z. Onun için de

yönetim kurulu karar›n› bekliyoruz. Karar

ç›kar ç›kmaz yat›r›m› hemen bafllatmay›

planl›yoruz. 

Bu yat›r›mla ilk aflamada 600 bin metre ila-

ve kapasite sa¤layaca¤›z. Çok k›sa bir süre-

de bu art›fl› 1 milyon 200 bin metre olarak

planl›yoruz. Kapasitemiz 3 milyon 700 bin

metreye ç›kacak.

Bas›nda, Koç Toplulu¤u’nun baz› flirketleri-
nin “yak›t pili” üretimi yapacaklar› haberleri
yer ald›. Sizin buradaki rolünüz ne olacak? 
Evet, kardefl flirketlerimiz ve çeflitli bilimsel

kurulufllarla birlikte yak›t pili projesi üze-

rinde çal›fl›yoruz. 10 Kas›m 2004 tarihinde

18 ayl›k bir proje bafllatt›k. Amac›m›z, ken-

di teknolojimizle Türkiye’de yak›t pili üret-

mek. Hidrojeni havadaki oksijenle birleflti-

rip su üretmek mümkün; bu s›rada elektrik

üretilecek. Bu elektrik elde edildikten son-

ra, bir arabay› yürütmek için de bir konutu

›s›tmak için de kullan›labilir. Aram›zda giz-

lilik anlaflmas› oldu¤u için flimdilik daha

detayl› bilgi veremem. 

Türkiye’de do¤algaz kullan›m›n›n giderek
yayg›nlaflmas› nedeniyle ürünlerinize olan
talebin daha da artmas› bekleniyor. Bu do¤-
rultuda yeni yat›r›mlar planl›yor musunuz?
Do¤algaz›n yayg›nlaflma süreci, 2005 ve

sonras›nda sektör için, tarihi olarak de¤er-

lendirilebilecek birçok f›rsat sunuyor. Do-

¤algaz›n konutlardaki kullan›m›ndaki art›fl

ile pazar son derece olumlu etkilenecek.

Biz de buna ba¤l› olarak kombi ve panel

radyatör kapasitemizi art›raca¤›z. 

Önümüzdeki y›llarda konut yat›r›mlar›n›n art-
mas› bekleniyor. Sizin yeni konut pazar›ndan
beklentileriniz nelerdir?
‹nflaat sektörünün toplam ekonomik aktivi-

te üzerinde önemli bir etkisi var. Altyap› ya-

t›r›mlar› tekrar hareketlenecek. Mortgage

sistemi, inflaat sektöründe canlanma sa¤lar;

ancak sistem faizlerin tek haneli rakamlara

indirilmesi ile ifllerlik kazanabilir. Uygula-

man›n sektöre etkisini hissettirmesinin 1.5-

2 y›ll›k bir süreç oldu¤unu düflünüyoruz.

Bu sistem ayr›ca, 200’ü aflk›n inflaat alt sek-

törünün canland›r›lmas› yoluyla genel eko-

nomik büyümeye çok önemli etkide bulu-

nur.
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DemirDöküm Genel Müdürü B. Lütfü K›z›ltan,
röportaj› gerçeklefltirdi¤imiz Bozüyük Tesisleri

hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi. Dünya standartlar›ndaki
fabrikada tam bir entegrasyon sa¤lanm›fl durumda. 

Genel müdürlük görevine bafllad›¤›n›z gün ne-
ler hissettiniz ve düflündünüz?
22 y›l çal›flt›¤›m bir flirkette en üst makama

gelmek beni hem heyecanland›r›yor, hem

de gururland›r›yor. Bu görev de¤iflikli¤i di-

¤er arkadafllar›m›z aç›s›ndan da bir örnek

teflkil ediyor. 

Kaç y›ld›r Koç Toplulu¤u’nda çal›fl›yorsunuz? 
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Makina Mü-

hendisli¤i Bölümü’nden mezun olduktan

sonra baflka bir firmada çal›flt›m. 1983 y›l›nda

makine bak›m mühendisi olarak DemirDö-

küm’ün Bozüyük Tesisleri’nde ifle bafllad›m.

Daha sonra Yard›mc› ‹flletmeler fiefi, Bak›m

Müdürü, Radyatör Fabrikas› Üretim Mü-

dürü, Fabrika Müdürü, Bozüyük Tesis

Müdürü, Panel A.fi. fiirket Müdürlü¤ü

görevlerinde bulundum. Her genel mü-

dür döneminde terfi ettim. 

Genel müdürlü¤ünüzle birlikte DemirDö-
küm’de ne gibi de¤ifliklikler olacak? 
Art›k sadece Türkiye'de lider olmak

bizi motive etmiyor. Bizim vizyonu-

muz ve hedefimiz, befl y›l içinde ›s›t-

ma sektöründe Avrupa'daki en önem-

li üç oyuncudan biri olmak. DemirDö-

küm çal›flanlar› olarak bu hedefe kilit-

lenmifl durumday›z. 

2 y›l önce DemirDöküm’de maki-

ne bak›m mühendisi olarak ifle

bafllayan B. Lütfü K›z›ltan, 1

Ocak 2005 tarihi itibariyle genel

müdürlük koltu¤una oturdu. Bir ö¤len

aras›, ifl elbiseleriyle ifl görüflmesine gel-

di¤i flirketin genel müdürlü¤üne yükse-

len K›z›ltan, bizimle duygular›n›n yan› s›-

ra DemirDöküm’le ilgili planlar›n› da

paylaflt›. ‹flte, “Hayatta her istedi¤im oldu,

üniversitede ilk tercihimi kazand›m, k›z

arkadafl›m hayat arkadafl›m oldu, genel

müdür olmak istiyordum o da oldu” di-

yen Lütfü K›z›ltan’›n anlatt›klar›...

2

DemirDö küm artan talebi
yeni yat ›r›mlarla karfl›layacak
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eko Elektronik, ihracatta yakala-

d›¤› performansla dikkat çeki-

yor. Geçen y›l sat›n ald›¤› Grun-

dig’le dünyaya aç›lmay› planla-

yan Beko Elektronik Genel Müdürü Ali

Sümerval, bu hedefe insana yap›lacak ya-

t›r›mlarla ve talebi önceden görerek at›la-

cak do¤ru ad›mlarla ulaflmalar›n›n müm-

kün oldu¤unu söylüyor. Ali Sümarval’le

Beko’nun baflar›s›n›n alt›nda yatan ne-

denleri ve gelece¤e dair stratejilerini ko-

nufltuk.

Beko Elektronik ile ilgili hedefleriniz üzeri-
ne konuflmaya bafllamadan önce ürün depo-
nuzda ç›kan yang›n›n s›k›nt›lar›n› atlat›p at-
latmad›¤›n›z› sormak isteriz?
Fabrikam›z›n üç kilometre d›fl›ndaki bit-

mifl ürün depomuzda 24 Ocak’ta yang›n

ç›kt›. Bu depoda bulunan 20 bine yak›n

mamul tamam›yla yand›. ‹tfaiyenin ilk be-

lirlemesine göre yang›n elektrik konta¤›n-

dan ç›km›fl. Yang›nla ilgili flu anda bilirki-

fli heyeti çal›flma yap›yor. Bu yang›nda

can kayb› olmamas› ve fabrikam›zda ç›k-

mam›fl olmas› bizi rahatlat›yor. Bu bizim

bir günlük üretimimizden bile daha az bir

adet. Bu nedenle çok fazla etkilenmedik.

Üretimimizde herhangi bir aksakl›k söz

konusu de¤il.

Size geçmifl olsun diyerek, sözü faaliyetle-
rinize getirmek istiyorum. Beko Elektronik
yakalad›¤› ihracat performans›yla dikkat

B

Ali Sümerval,
Beko
Elektronik’in
Avrupa’da
gerekli büyümeyi
sa¤lad›ktan
sonra dünya
pazarlar›n› hedef
ald›¤›n› söylüyor.

Beko Avrupa’yla
yetinmek istemiyor
Avrupa’n›n ikinci büyük televizyon

üreticisi Beko Elektronik hedef

büyüttü. Beko Elektronik Genel

Müdürü Ali Sümerval, “15 y›l içinde

tüketici elektroni¤i alan›nda

dünyan›n ilk befl flirketinden biri

olmay› hedefliyoruz” diyor

çekiyor. ‹hracattaki bu h›zl› art›fl› neye ba¤-
l›yorsunuz?
2001 y›l›ndan itibaren bu flirkette önemli

de¤ifliklikler yapt›k. Bu de¤ifliklik kapsa-

m›nda üretti¤ini satan çal›flma sistemin-

den, pazardaki talebi içeriye do¤ru yön-

lendiren bir sisteme geçtik. Bütün bu ya-

p›n›n içindeki en kritik konu bizim için

insan faktörüdür. Do¤ru, baflar›l› ve özve-

rili insanlarla çal›flmam›z gerekiyordu. Bi-

zim böyle bir kadromuz zaten vard›. Bu

kadromuzu artan ifl hacmine ba¤l› olarak

gelifltirmeye bafllad›k. Son iki buçuk y›l-

da, 60 kiflilik bir mühendis ekibinden bu-

gün 258 kiflilik bir ekibe ulaflt›k. Ürün ga-

m›m›z› do¤ru yönettik. Bunun sonucunda

müflteri portföyümüz ciddi bir flekilde bü-

yüdü ve buna ba¤l› olarak ihracat›m›z da

artt›. 2001’de 380 milyon euro olan ciro-

muzu, bu y›l 1.5 milyar euro’ya ç›karma-

y› hedefliyoruz. Yani bu sürede ciromuz

yaklafl›k befl kat, müflteri say›m›z da yak-

lafl›k üç kat büyüdü. 

Yani baflar›n›z›n alt›nda yatan temel faktö-
rün insana yap›lan yat›r›m oldu¤unu söylü-
yorsunuz?
Biz bugün senede 240 tane projeyi idare

edebilecek Ar-Ge gücüne sahibiz. Hede-

fimiz bu y›l›n sonunda Ar-Ge’deki mü-

hendis say›s›n› 400’e ç›karmak. Mühen-

dislerimizin yafl ortalamas› 34.

Geçen y›l bir dünya markas› olan Grundig’i
sat›n ald›n›z. Grundig’i sat›n alman›z›n sizin
için önemi nedir?
Grundig bizim için enteresan bir hikâye-

dir. Biz Grundig ile 2001’de çal›flmaya

bafllad›k. O zaman üretimini Avusturya’da

yap›yordu. Almanya’da karfl›laflt›¤› prob-

lemlerden dolay› üretimini outsource et-

meye karar vermiflti. 

Biz de o dönemde devreye girdik. Ve on-

dan sonra Grundig kendini döndüreme-

yerek bir iflas süreci içine girdi. Biz onla-

r› hiçbir zaman b›rakmad›k. Çünkü inan-

d›¤›m›z bir markayd›. Ufak ufak destekler

vererek, pazar paylar›n›n ölmesine mü-

saade etmedik. Bu dönemde de onlar bu

ifli iyi yönettiler. ‹flas eden bir süreçte ol-

malar›na ra¤men pazar paylar› 3.2’ye ka-

dar düfltü. ‹flas sürecinde flirketin tasfiye

flekli tespit edildikten sonra, biz iflin üre-

tim taraf›yla ilgilenmedik. 

Biz iflin marka, da¤›t›m kanal›, sat›fl flirket-

leri, patentleri taraf›yla ilgilendik. O dö-

nemde çal›flt›¤›m›z ‹ngiliz Alba ile bu ko-

nuyu paylaflt›k ve ortakl›k yapmaya karar

verdik. Ve Grundig’i yüzde 50-50 sat›n al-

d›k. Grundig, Avrupa ve dünya elektronik

piyasas›nda çok tan›nm›fl, katma de¤eri

yüksek bir marka. 

2004’ün may›s ay›nda Grundig’i devral-

d›k ve y›l sonuna kadar olan dönemde

yaklafl›k 250 milyon euro ciro yapt›. Al-

manya pazar pay›n› da yüzde 3’lerden,

yüzde 9.6’lara ç›kartt›k.

Bu baflar›y› nas›l sa¤lad›n›z?
Bir kere süratle yeniden yap›lanmaya git-

tik. Art›k Grundig bir üretim flirketi de¤il,

elinde çok ciddi bir markas› olan bir tica-

ri flirket. Tamam›yla pazarlama ve sat›fla

odaklanm›fl durumda. Merkezi Alman-

ya’n›n Nürnberg kentinde ve Avrupa’n›n

çeflitli ülkelerinde ayr› flirketleri var. Avru-

pa’da yaklafl›k 30 bin sat›fl noktas›na ula-

fl›yor. 

Bu flirketlerle ilgili birtak›m organizasyon

hareketlerimiz var. Bunlar bittikten sonra

daha efektif bir noktaya geliyoruz. Sat›fl

sonras› hizmet taraf›nda yapaca¤›m›z de-

¤ifliklikler var. Çünkü 16 bin servis nokta-

s› var; Koç Toplulu¤u’nun tüketiciye ya-

k›n olma hedefinde Grundig Avrupa’daki

en önemli kurumlardan biri.

Grundig’le ilgili hedefleriniz neler?
Gelecek üç y›l içinde Avrupa’da 1.1 mil-

yar euro ciro, yaklafl›k yüzde 9-9.5 civa-

r›nda pazar pay› hedefliyoruz. Çok agre-

sif bir hedef koyduk. Bu hedefimize yak›-

n›z. Beko’da da böyle iddial› hedeflerimiz

var. Biz Beko’yu 2 milyon adet üretim-

den, 7.1 milyon adet üretime ç›kard›k. Bu

y›l için hedefimiz 8.6 milyon adet üretim.

fiirketi 380 milyon euro cirodan, 1.1 mil-

yar ciroya getirdik. Bu y›l için hedefimiz

1.5 milyar euro ciro. Art›k Avrupa’da ken-

di sektörünün en büyük ikinci flirketiyiz

ve buraya beflinci s›radan geldik.

Bu baflar›n›zla CNN International’a konu ol-
dunuz? Baflar›n›z›n uluslararas› bir kanal
taraf›ndan övülmesi sizi teflvik ediyor mu?
Kuflkusuz teflvik ediyor. Bunu bu Toplu-

lu¤un içinde yetiflmifl insanlarla yapmak

beni gururland›r›yor. Ben hayat›mda bafl-

ka hiçbir yerde çal›flmad›m. Bu grubun

böyle enteresan bir motivasyonu var. Bu

zamanla sizin DNA’lar›n›za iflliyor ve siz

hayata baflka bir gözle bakmaya bafll›yor-

sunuz. Bana göre bu grubun elindeki en

önemli sermaye, sahip oldu¤u kalifiye

insan gücü. Çok iyi bir kadromuz var. Bu-

nu destekleyebiliyor ve onlara imkân su-

nuyorsan›z ve bunun sonunda CNN kal-

k›p da “Beko’yu örnek al›n” diyorsa, bu

da büyük bir mutluluk.

Bundan sonras› için hedefiniz?
Avrupa’da plazma ve LCD’lere h›zl› bir

geçifl var. Biz bunu 2004’ün stratejik plan-

lar›nda öngörmüfltük ve buraya do¤ru ya-

t›r›m yapt›k. Bu ürünlerde Avrupa’daki

pazar pay›m›z yüzde 15’in üstünde olur.

Buna çok önem veriyoruz. 196 tane de¤i-

flik grupta, yaklafl›k 3800 çeflit ürün üreti-

yoruz.

Avrupa’daki tüm ülkelere ihracat yap›yo-

ruz. Bizim geçen y›l Avrupa pazar pay›-

m›z yüzde 20. Bu y›l hedefimiz bunu iki

puan daha yükselterek yüzde 22’ye ç›kar-

mak. Bizim hedefimiz, 15 y›l içinde tüke-

tici elektroni¤i alan›nda dünyan›n ilk befl

flirketinden biri olmak. Bu 30 milyar dola-

r›n üzerinde ciro demek. Tüketici elektro-

ni¤i demek sadece televizyon de¤il. Bü-

yük yelpazenin içinde tüm ürün gruplar›-

n› kapsayan ve kucaklayan bir yap› konu-

fluluyor. 

Dünya pazarlar› için hedefinizi bizimle pay-
lafl›r m›s›n›z?
Dünya pazarlar›nda kullanaca¤›m›z mar-

ka Grundig olacak. Bu markay› dünya

için kullanmam›z gerekir. Grundig, Gü-

ney Amerika ülkelerinden Arjantin ve

Brezilya’da çok tan›nan bir marka. Bu ne-

denle bu ülkeler hedef pazarlar›m›z için-

de. Bunu Çin için de düflünüyoruz.

Hep ihracat› konufltuk, iç piyasadaki yeriniz
hakk›nda bilgi verir misiniz? 
‹ç piyasada Arçelik, Beko ve Altus marka-

lar›yla hizmet veriyoruz. Bu üç markayla

yüzde 42’lik pazar pay›yla lider konum-

day›z ve böyle devam etmeyi planl›yoruz.

Ciromuzun yaklafl›k yüzde 20’si iç piyasa-

dan olufluyor. 

“Dünyada her iki saniyede bir Beko sat›l›-
yor” reklam›n›z büyük ilgi gördü. Sizin bu
reklam için düflünceleriniz neler?
Çok müthifl, gurur duyulacak bir reklam.

Bu markan›n serüveni ile ilgili bir oluflum.

Bu kadar baflar›l› yönetilen bir markan›n

gurur duyaca¤› bir ç›kt› bu. 
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004 y›l›n›n Aral›k ay›nda Migros

Genel Müdürü olan Aziz Bulgu, 25

Mart’ta yap›lan bas›n toplant›s›nda

Migros’un büyüme hedefleri, tek-

nolojik üstünlü¤ü, 2004 y›l› finansal sonuç-

lar›, toplumsal duyarl›l›¤› hakk›nda aç›kla-

malarda bulundu. 

Türk perakende sektöründe ilk

olan “Kasas›z Al›flverifl” uygula-

mas›n› da tan›tt›¤› toplant›daki

konuflmas›nda Bulgu, ‘Müflterile-

rimize yak›nl›¤›m›z, bizi teknolo-

jik olarak en üstün noktaya getir-

di. Daha iyi nas›l hizmet edebili-

riz’ diye düflündükçe, büyük kit-

lelerin daha da yak›n›nda olabil-

mek için teknolojiye yat›r›m yap-

t›k ve Migros farkl›l›¤› ortaya ç›k-

t›” dedi.

Haftada bir ma¤aza 
açmaya devam edecek
Migros, 2005’te haftada bir yeni

ma¤aza, en az yüzde 5 alan ge-

nifllemesi ile yurtiçinde 20’si Mig-

ros, 35’i fiok olmak üzere toplam 55 ma¤a-

zay› stratejik bölgelerde açmay›  hedefliyor.

Yurtd›fl›nda beflinci ülke olan Makedon-

ya’n›n Haziran ay›nda aç›lmas› planlan›yor.

Rusya’da dört yönde geniflleme sürerken,

21 Ramstore’un aç›lmas› hedefleniyor. Rus-

ya’daki yeni aç›lacak Ramstore’lar›n üçü

al›flverifl merkezi format›nda olacak ve Mos-

kova’da inflaat› süren Ramstore Sevasto-

polsky Al›flverifl Merkezi ve en kuzeyde St.

Petersburg Al›flverifl Merkezi’nin arka arkaya

aç›lmas› programlanm›fl durumda. Ayr›ca

2006’da bugüne kadar aç›lm›fl Ramstore’la-

r›n en büyü¤ü olacak 120 bin metrekarelik

Vernadskova’n›n temeli at›ld›. 

Bulgu, yurtd›fl›nda planlad›klar› di¤er yat›-

r›mlarla ilgili flu bilgileri verdi: “Kazakis-

tan’da da att›¤›m›z ad›mlar büyüdü ve gelifl-

ti. Operasyonlar kârl› ve büyümeye elverifl-

li hale geldi. Bu bölgede iki yeni Ramstore

açmay› planl›yoruz. Böylece yurtd›fl›nda

yüzde 70 alan büyümesi ile toplam 24 yeni

Ramstore 2005’te hizmete girecek. Bu y›l

yurtd›fl› dahil toplam 200 milyon dolar yat›-

r›m öngörüyoruz. 2005 y›l›nda toplamda 79

yeni ma¤aza açarak, 2004’te aç›lan yeni ma-

¤aza say›s›n› katlayaca¤›z. Bu yat›r›mlarla

yaklafl›k 100 bin metrekare sat›fl alan› ilave

edece¤iz.” 

Kombine cirosu 2 milyar 
dolar› aflacak
2004 y›l›n› Migros yurtiçinde 1.9 milyar

YTL ciro ile kapatt›. Yurtd›fl›ndan ise 493

milyon dolar ciro sa¤land›. Yüzde 26 art›fl-

la kombine ciro 1.9 milyar dolar› aflt› ve ci-

ronun yüzde 25’i yurtd›fl›ndan geldi. Aziz

Bulgu 2005’te Migros’un kombine cirosu-

nun 2 milyar dolar ç›tas›n› aflaca¤›n›, yurt-

d›fl›nda yüzde 28 art›flla 630

milyon dolar ciro hedeflendi¤i-

ni, yurtiçinde ise 2.2 milyar

YTL ciro beklendi¤ini aç›klad›. 

Perakende sektöründe gelifl-

menin anahtar›n›n müflteri

tercihi oldu¤una de¤inen Bul-

gu, Migros kasalar›ndan bir

y›lda saniyede 8 müflteri geç-

ti¤ini, Migros’un müflteri say›-

s›n›n yüzde 7 art›flla 130 mil-

yonu aflt›¤›n› belirtti. 2005 y›-

l›n›n ilk iki ay›nda ise geçen

seneye göre müflteri art›fl› da

yüzde 5 oldu. 

“Kasas›z Al›flverifl” 
dönemi bafllad›

Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu ayr›ca,

Türk perakende sektöründe ilk olan “Kasa-

s›z Al›flverifl” uygulamas›n› tan›tarak, Mig-

ros’un 51. y›la h›zl› girdi¤ini, önlerinde yur-

tiçi ve yurtd›fl› atakta ve müflterilerine daha

da yak›n olan Migros program› oldu¤unu

belirtti. Migros, 25 Mart’tan itibaren MMM

Migros Ataflehir ve ‹zmir’de MMM Migros

Balçova’da müflterilerini “Kasas›z Al›flverifl”

ile tan›flt›r›yor. MMM Migros Bahçeflehir ve

MMM Migros Ankara’da ise Nisan ay›nda da

pilot uygulamaya bafllanacak. MMM Migros

Ataflehir’de tan›t›lan “Kasas›z Al›flverifl” siste-

minde, kasa ortadan kalk›yor. Kasa olmad›-

¤› için kasada bekleme süresi diye bir kav-

ram da yok. Ürünler sepete konulurken

müflterinin kendisi taraf›ndan sepetteki ci-

haza okutuluyor ve ç›k›flta da okutulmufl

ürünler cihazdan otomatik al›narak ödeme

yap›l›yor.
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Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu, Migros’un

iddial› hedeflerini aç›klad›. Bulgu, Migros’un

yurtiçi ve yurtd›fl›nda yat›r›mlara devam ederek 

2 milyar dolar kombine ciroyu aflaca¤›n› söyledi
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Migros Türkiye’de 

lider konumda



ekabetçi insan kayna¤›n› çekebil-

mek ve koruyabilmek flirketlerin

önde gelen hedeflerinden biridir.

Bu hedefe ulaflmada, çal›flan ile

flirket aras›ndaki iliflkinin ücret ve akit ilifl-

kisinin ötesine geçebilmesi, kurum elçili¤i-

ne kadar uzanan çal›flan ba¤l›l›¤› ve mem-

nuniyeti için uygulamalar gelifltirilmesi

önem kazan›yor.

Bu çerçevede, Koç Toplulu¤u bünyesinde

bulunan E-Forum platformu ile Toplulu-

¤un her seviyede çal›flanlar›n›n önerdi¤i

proje ve oluflumlar de¤erlendirildi. Bu de-

¤erlendirme sonucunda en çok istek ve

öneri alan konu bafll›¤›n›n “Koç Grubu

ürün ve hizmetlerine, Koç çal›flanlar› tara-

f›ndan daha avantajl› flekilde sahip oluna-

bilmesi” oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Çal›flanlar›m›zdan gelen bu öneri de¤er-

lendirilerek KoçFayda ad› alt›nda bir in-

san kaynaklar› projesi baflla-

t›ld›.

Projede; Ali Y. Koç, Nesli-
han Tözge, Kemal Kaya,
Tu¤rul Fad›ll›o¤lu ve Aziz
Bulgu yönlendirme komitesi

olarak görev yapt›lar. Proje

ekibi; Meltem Kayhan Tar-
han’›n liderli¤inde, Serhat
U¤ur, Özlem Aydil Kayseri-
lio¤lu, ‹çten Güner, Banu
Kalay Erton, Tolga Seyrek,
Oya Ertekin, Erkan Tüfek-
çio¤lu, Tunç Berkman ve

Elif Sayg›’dan olufluyor.

KoçFayda’dan KoçAilem’e
KoçFayda Projesi’nden do¤an KoçAilem
program›n›n vizyonu Koç Toplulu¤u aile-

sinin üyesi olan Koç çal›flanlar›n›n hayat›n

her evresinde yan›nda olup, yaflam kalite-

sini yükseltmeye katk›da bulunan fayda ve

uygulamalar bütünüdür. 

Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Direktörü

Neslihan Tözge; bir kurumun, çal›flan›n

hayat›n›n önemli dönemlerinde yan›nda

olmas›n›n, çal›flan›n hayat›n› kolaylaflt›r›r-

ken, kiflinin motivasyonunu art›raca¤›n› ve

kurumsal ba¤l›l›¤›n›n sa¤lanmas›nda etkili

olaca¤›n› ifade ediyor.

Bu anlamda, çal›flan için önemli olabilecek

evreleri, ifle giriflteki banka ifllemleri (kredi

kart›, kredi vs.),  sigorta ifllemleri, araba ve

ev al›m›, evlilik, do¤um, tatil, kendisi ve

çocuklar› için e¤itim ve genel geliflim çö-

zümleri olarak say›l›yor. Tözge, “Koç Top-

lulu¤u olarak en büyük gücümüz bu tür

gereksinmeleri karfl›layacak flirketlere sa-

hip olmam›zd›r” diyor.

Çal›flanlardan sosyal 
sorumluluk projeleri bekleniyor 
Koç Toplulu¤u içinde yer alan flirketler ta-

raf›ndan çeflitli dönemlerde sosyal etkinlik-

ler düzenlendi¤ini hat›rlatan Tözge, “Ko-

çAilem program›n›n ana amaçlar›ndan biri

de bu tür sosyal etkinlikleri mümkün oldu-

¤unca Toplulu¤un tümüne yayabilecek bir

yap›ya getirmek, yayg›nlaflmas›n› sa¤la-

mak ve kat›l›m› art›rmakt›r. Bu sebeple, bu

tür etkinlikler aras›nda herkesin kat›l›m›n›n

sa¤lanabilece¤i uygulamalar grup çal›flan-

lar›na aç›lacakt›r” diyor.

KoçAilem program›n›n amac› gönüllülük

projelerine çal›flanlar›n daha fazla kat›l›m›-

n› sa¤layacak ortamlar yaratabilmek olarak

aç›klan›yor. Ayr›ca çal›flanlar taraf›ndan

önerilecek sosyal sorumluluk projelerinin

de¤erlendirilip topluluk içinde dileyen

herkesin kat›l›m›n›n sa¤-

lanmas› planlan›yor. Töz-

ge, sürekli ve etkin bir

iletiflim ile bilinirli¤i sa¤-

lanacak olan KoçAilem

program›n›n çal›flanlar›n

kat›l›m› ve katk›lar› ile ge-

liflece¤ini söylüyor.

Çekilifl düzenleniyor
KoçAilem program› Ni-

san 2005 tarihi itibar›yla

uygulamaya al›nd›. Prog-

rama bafllama heyecan›-

n›n hep birlikte yaflanma-

s› amac›yla bir çekilifl düzenlendi. Toplam

380 kifliyi birbirinden güzel hediyeler bek-

liyor. 

Nisan ay›nda tüm personele da¤›t›lacak

olan program tan›t›m k›lavuzunda, progra-

m›n içeri¤i ve uygulama esaslar› baflta ol-

mak üzere ihtiyaç duyulacak birçok bilgi

ve çekilifle kat›labilmek için yap›lmas› ge-

rekenler bulunacak. 

Ayr›ca KoçAilem’in web sitesi olan

www.kocailem.com sorular›n›z› cevapla-

yacak flekilde düzenlendi. 444 72 76 nu-

maral› ça¤r› merkezinden de KoçAilem

hakk›nda merak edilen konularda bilgi al›-

nabilecek.
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Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›n› 
KoçAilem’le tan›flt›r›yor

Koç Toplulu¤u,

çal›flanlar›n›n hayatlar›n›

kolaylaflt›rmak ve onlara

her an yan›nda oldu¤unu

hissettirmek maksad›yla

KoçAilem uygulamas›n›

bafllatt›. Bu program

Topluluk çal›flanlar›na

birçok avantaj sunuyor
KoçAilem Program› ne zaman uygulamaya
bafllanacak? 
Nisan 2005 itibar›yla uygulamaya al›n›-

yor. Nisan–Temmuz aras›nda, çal›flanlar

KoçAilem kapsam›nda sunulan çal›flan

avantajlar›ndan flirket kimlik kartlar› veya

çal›flma belgeleri ile resimli bir kimlik

kart› göstermek suretiyle yararlanmaya

bafllayacak. Haziran itibar›yla tüm KoçA-

ilem üyelerine KoçAilem Kartlar› da¤›t›l-

maya bafllanacak. Ekim ay›na kadar kart-

lar›n da¤›t›m›n›n tamamlanmas› hedefle-

niyor. Ekim 2005 itibar›yla ise Program

kapsam›nda sunulan faydalardan sadece

KoçAilem Kart› ile yararlan›labilecek. Da-

¤›t›lacak olan KoçAilem broflürlerinde

ayr›nt›l› bilgiler yer al›yor.

Programdan kimler yararlanabilir? 
Türkiye’de faaliyet gösteren Koç Toplu-

lu¤una ba¤l› flirketlerde deneme süresini

dolduran tüm kadrolu çal›flanlar KoçA-

ilem Program›’ndan yararlanabilir.

KoçAilem Program›’nda çal›flanlara ne gibi
avantajlar sunuluyor?
Öncelikle Koç Toplulu¤u flirketlerince

üretilen veya sat›lan hemen hemen her

ürün veya hizmetten Topluluk çal›flanla-

r›n›n özel indirim veya hizmet öncelikle-

ri ile yararlanmas› hedeflendi. Kapsaml›

bir KoçAilem avantaj paketi oluflturuldu.

Detayl› bilgiyi KoçAilem broflüründe ve

KoçAilem web sitesinde (www.koca-

ilem.com) bulabilirsiniz. KoçAilem üye-

lerine özel olarak düzenlenecek dönem-

sel kampanyalarla belirli süreler için ge-

çerli olan özel f›rsatlar da sunulacak. 

Pakette baflka neler bulunuyor?
Topluluk genelinin kat›labilece¤i sosyal

etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri

Program›n geliflim süresi boyunca zen-

ginlefltirilerek uygulamaya al›nacak. Ayr›-

ca Topluluk d›fl›ndaki flirketler de Prog-

ram›m›za flimdiden ilgi göstermeye bafl-

lad›. K›sa sürede çal›flanlardan gelecek

talep ve önerilerle de farkl› flirketler ve

gruplarla özel flartl› anlaflmalar yap›lmas›

planlanmaktad›r. Programdaki güncel

geliflmeler KoçAilem web sitesinden ta-

kip edilebilecek.

KoçAilem web sitesi (www.kocailem.com)
herkese aç›k m›?
Ana sayfa tüm internet kullan›c›lar›na

aç›k olsa da, Program detaylar›n› ve su-

nulacak avantajlar› ancak KoçAilem üye-

leri görebilecek. Siteye girifl yapabilmek

için T.C. vatandafll›k numaran›z› bilmeniz

gerekiyor. 

Topluluk flirketlerinin ‹nsan Kaynaklar›

yönetiminden elde edilen çal›flan bilgile-

ri do¤rultusunda tüm çal›flanlar sitenin

otomatik olarak üyesi yap›ld›. Kiflinin,

vatandafll›k numaras›n› kullan›c› ismi ala-

n›na yazmas› ve ilk sefer için “kocailem”

kelimesini flifre olarak girmesi yeterli. Va-

tandafll›k numaran›z› hat›rlamasan›z da

sitedeki linkle ilgili sayfadan kolayca ö¤-

reneceksiniz. Sadece kay›tl› çal›flanlar si-

tenin detayl› bilgi içeren alt sayfalar›na

girebilecek.

KoçAilem Kart› kredi kart› olarak kullan›la-
bilecek mi?
KoçAilem Program›’nda iki tip kart var.

KoçAilem Üye Kart› ve KoçAilem Kredi

Kart›. Her iki kartla KoçAilem Progra-

m›’nda sunulan avantajlardan yararlan›la-

bilecek. Ayr›ca bu kartlar üzerinde Top-

luluk flirketlerinin sadakat kartlar›n›n

(MigrosClub Kart, Opet Kart) özellikleri

de tan›mlanacak, Paro sistemi bulunan

her noktada kullan›labilecek. Farkl› ola-

rak KoçAilem Kredi Kart›’n›n finansal

özellikleri de var. Bu kart ayn› zamanda

Koçbank Kredi Kart› özelliklerine sahip

çipli bir MasterCard. Çipli kart olmas›n›n

faydalar›n›, art›r›lm›fl güvenli¤inin yan› s›-

ra, önümüzdeki dönemlerde gelifltirile-

cek yeni uygulamalar›n kolayca devreye

al›nmas› ile de görece¤iz. 

Bu kart ne zaman elimize geçecek?
Haziran itibar›yla kartlar da¤›t›lmaya bafl-

lanacak, Ekim 2005’e kadar tüm çal›flan-

lar›n KoçAilem kartlar›n› teslim almas›

hedeflenmektedir.

KoçAilem Programı, muhteşem bir

çekilişle hayata geçiyor.  Bu çekilişte,

380 kişi birbirinden güzel hediyelere

sahip olacak. Unutmayın çekilişe son

katılma tarihi 30 Nisan 2005.

SORULARLA KOÇAİLEM

KoçAilem projesi ekibi, tüm Topluluk çal›flanlar›n› kucaklayan böyle bir çal›flmaya imza atman›n mutlulu¤unu yafl›yor.



KV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu

ve Lisesi taraf›ndan bu y›l ikinci-

si düzenlenen “Sevgi Gönül Sa-

nat Gecesi”, 7 Mart’ta Koç Alli-

anz Genel Müdürlü¤ü Oditorymu’nda’nda

yap›ld›. 

2003 y›l›n›n Eylül ay›nda kaybetti¤imiz

Sevgi Gönül’ün an›s›na düzenlenen gece-

de ö¤renciler, geceye kat›lanlara, Sevgi

Gönül’ün gençli¤e, sanata ve yarat›c›l›¤a

olan sevgi ve sayg›s›n› performanslar› ve

eserleriyle bir kez daha yaflatt›. 

Gecenin aç›l›fl konuflmas›n› VKV Koç Özel

‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi Müdürü John
R. Chandler yapt›. Konuflmas›nda “Koç

Özel Lisesi”nde ad› her zaman sanatla öz-

deflleflmifl olan

Sevgi Gö-

nül’ün an›s›n› böylesine canl› bir etkinlikle

yaflatmaktan duydu¤u mutlulu¤u dile geti-

ren Chandler, “Lisemiz mezunlar›n›n sanat-

la iç içe yetiflti¤ini ve yarat›m sürecinin

önemini kavrad›¤›n› bilmek bana gurur ve-

riyor” diye konufltu.

Chandler’dan sonra söz alan Sevgi Gö-

nül’ün k›z kardefli ve Koç Holding Yöne-

tim Kurulu Üyesi VKV Mütevelli Heyeti

Baflkan› Semahat Arsel de gecenin üç ana

maksatla haz›rland›¤›n› belirtti: “Birinci

maksad›m›z Sevgi Gönül’ün hat›ras›n› ya-

flatmak, Sevgi’nin gençli¤e, sanata ve yara-

t›c›l›¤a olan sevgi ve sayg›s›n› vurgulamak;

ikincisi Koç Lisesi’nin yetenekli ö¤rencile-

rinin performanslar›n› daha genifl seyirci-

nin be¤enisine sunabilmek; üçüncüsü de

Sevgi’nin tüm arkadafllar›n›, dostlar›n› ve

sevenlerini bir araya getirip onu yâd et-

mektir.” 

Sevgi Gönül’ün an›s›na düzenlenen etkin-

lik, sanata gönül veren ö¤rencilerin haz›r-

lad›¤› programlarla devam etti. ‹lk olarak

VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi

Oda Orkestras›; Dalgalar Üzerinde, F.Shu-

bert Lulaby, A.Brodin Poloveç Danslar› ve

Jerry Bock/Damdaki Kemanc›’y› yorumla-

d›. Orkestra’n›n ard›ndan sahneye ç›kan

Jazz Band, ça¤dafl aranjman James Cur-

now “We Have Met To Worship” ve Paul

Desmond’un “Take Five” eserini yorumla-

yarak enfes bir müzik dinletisi sundu. Sad-

berk Han›m Müzesi’nde sergilenen Yunan

vazosu, gelinlik, testi ve çocuk maskesine

at›fta bulunan dans gösterisi izleyicilerden

büyük takdir toplad›. Dans gösterisinin ar-

d›ndan sahne alan Okul Koro-

su, Erim Abram Sisa’n›n

solo olarak efllik etti¤i

“Ave Maria”, Azeri

türküsü “Ayg›z”,

“Singing In The

Rain”, “Ferai” ve

Sinop türkü-

sü “Ba-

t u m ” u

seslendir-

di. Koro-

ya, “Singing In

The Rain” ve “Fe-

rai”de okulun ilk

mezunlar ›ndan

olan ve mezun ol-

duktan sonra sa-

nat› meslek edi-

nen Asl› Özbilen
efllik etti. 
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Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nde ad›na her

y›l “Güzel Sanatlar Ödülü” verilen Sevgi Gönül, 

düzenlenen “Sevgi Gönül Sanat Gecesi”nde an›ld› 

Bu gece için resmim seçildi¤i ve

sergilendi¤i için çok mutluyum.

Çünkü okulumuzda bu geceye çok

önem veriliyor. Sevgi Gönül’ün

yarat›c›l›¤› desteklemesi örnek

al›nacak bir davran›fl. Bu nedenle

onu bir sanat gecesiyle an›yoruz.

Pınar İnci/Koç Lisesi Öğrencisi

16 yafl›nday›m. 4.5-5 y›ld›r keman

çal›yorum. Bu gecenin düzenlenmesi

çok güzel çünkü sanata ilgisi olanlar›

teflvik ediyor. Böyle gecelerin daha

s›k düzenlenmesini istiyorum. Sevgi

Han›m’› sanatla ilgilendi¤i için

kendime yak›n hissediyorum. 

Melike Yavuz/Koç Lisesi Öğrencisi

Ö⁄RENC‹LER‹N GECEYE ‹L‹fiK‹N DÜfiÜNCELER‹

ö¤renciler “sanatla” and›

Sevgi Gönül

Sevgi Gönül’ü 

on günlerde özellikle gün bat›m-

lar›nda Bo¤az’a yolu düflen ‹stan-

bullular›n dikkatini bir Türk bay-

ra¤› çekiyor. Bu bayrak, Kavac›k

Tepesi’nden tüm ‹stanbullular› selamlarca-

s›na nazl› nazl› süzülüyor. Fatih Sultan

Mehmet Köprüsü’nden Avrupa yakas›na

geçmek isteyen yolcular›n yak›ndan gör-

me f›rsat› bulduklar› bu bayrak, birçok ‹s-

tanbullu’yu etkiliyor. Ve do¤al olarak da

birçok kifli bu bayra¤›n kim taraf›ndan di-

kildi¤ini merak ediyor. Hatta baz› köfle

yazarlar›m›z da köflelerinde bayra¤›n gü-

zelli¤inden söz ediyorlar. 

Biz de bu be¤eni ve merak üzerine, serin

bir Mart akflamüstünde objektifimizi bu

bayra¤a çevirdik. Bayra¤›m›z Bo¤az’dan

gelen sert rüzgâr›n verdi¤i güçle, bir yan-

dan ‹stanbullulara el sallarken bir yandan

da bize güzel pozlar verdi. 

Bu ba¤ra¤›, TEMA-Vehbi Koç Do¤a Kültür

Merkezi’ne Koç Holding dikti. Koç Hol-

ding Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç’un

önerisiyle Ocak ay› bafl›nda dikilen bayrak

için çeflitli çal›flmalar yap›lm›fl. 

Öncelikle bayra¤›n köprü trafi¤ini yavaflla-

t›p yavafllatmayaca¤› düflünülmüfl. Ancak

trafi¤in yavafllamayaca¤›na dair Karayolla-

r› Genel Müdürlü¤ü’nden müsaade al›n-

m›fl. Bayra¤›n boyu 12, eni 8 metre; 1 met-

re temel üzerine dikilen bayrak dire¤inin

yüksekli¤i ise 35 metre 20 santim. Bayrak

dire¤ini daha yüksek tutulmak istenmifl

ama daha sonra “An›tkabir’deki bayrak di-

re¤inden yüksek olmas›n” düflüncesiyle

bundan vazgeçilmifl. 

fiantiye alan›ndan do¤a merkezine
TEMA-Vehbi Koç Do¤a Kültür Merkezi’nin

aç›l›fl› 31 May›s 2000 tarihinde yap›lm›flt›.

Koç Holding’in deste¤i ile TEMA Vakf› ta-

raf›ndan ça¤dafl bir do¤a-kültür merkezine

dönüfltürülen Kavac›k Tepesi’ndeki alan,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü inflaat› s›ra-

s›nda flantiye olarak kullan›ld›¤› için top-

rak ve bitki örtüsü büyük ölçüde tahrip ol-

mufltu. 

Bu nedenle proje alan›na d›flar›dan toprak

getirilerek rehabilitasyon çal›flmalar› yap›l-

d›. Rehabilitasyonu mümkün olmayan be-

ton bloklar ve flantiye yollar› ise bugün

Bo¤az’›n muhteflem manzaras›n›n seyredi-

lebilece¤i park sahalar› ve teraslara dönüfl-

türüldü. Toplam 152 bin metrekare olan

alan›n 112 bin metrekaresinde peyzaj ça-

l›flmalar› tamamland›. 

Parkta 136’s› bölgenin ekolojisine uygun

bitki türü, 1711’i a¤aç ve a¤açç›k, 5089’u

çal›, 8500’ü yer örtücü bitki ve sarmafl›k ol-

mak üzere, yaklafl›k 15 bin 300 bitki türü

bulunuyor. Ayr›ca 10 bin adet de mevsim-

lik bitki mevcut. 27 bin metrekare çim ala-

n›, yaklafl›k 10 bin kilometreye yay›lan yü-

rüyüfl yollar› ve seyir teraslar›yla TEMA-

Vehbi Koç Do¤a Kültür Merkezi, do¤ase-

ver konuklar›n› a¤›rlamaya her zaman ha-

z›r. Park, ‹stanbul'un ilk do¤a–kültür mer-

kezi olma özelli¤ini tafl›yor. Hafta içi

08.00-23.00, hafta sonu 08.00-24.00 saatle-

ri aras›nda ziyarete aç›k. TEMA-Vehbi Koç

Do¤a Kültür Merkezi, içinde seyir terasla-

r›, gezi yollar›n›n yan› s›ra, 75 araç kapasi-

teli otopark, ihtiyaç duyuldu¤unda kulla-

n›lmak üzere bir helikopter pisti, birer ka-

binleri fiziksel engelliler için infla edilmifl

alt› tuvalet, proje alan›n›n mevcut bitkileri-

nin üretildi¤i/yetifltirildi¤i sera birimi bulu-

nuyor.
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Koç Holding’in Kavacık Tepesi’ne
diktiği Türk bayrağı, İstanbulluların
çok hoşuna gitti. Bu bayrak, 35 metre
20 santim yükseklikten yolcuları
selamlayarak onlara mutluluk veriyor

Koç Holding’in Kavacık Tepesi’ne
diktiği Türk bayrağı, İstanbulluların
çok hoşuna gitti. Bu bayrak, 35 metre
20 santim yükseklikten yolcuları
selamlayarak onlara mutluluk veriyor
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Koç CRM Forumu, projeye dahil flirketle-

rin genel müdürleri, üst düzey yöneticile-

ri ve baflkanlar›n kat›l›m›yla 12 Mart 2005

tarihinde gerçeklefltirildi. 

Rahmi M. Koç Müzesi toplant› salonunda

düzenlenen forum, Koç Holding CEO’su

Bülend Özayd›nl›’n›n sunumu ile bafllad›.

Konuflmas›nda Koç Holding’in “tüketiciye

en yak›n topluluk” olmas›n›n önemini

vurgulayan Bülend Özayd›nl›, Koç CRM

projesinin bu yolda üstlendi¤i kritik rolü

ise flöyle aç›klad›: “Rekabetin ve seçene-

¤in artt›¤› bugün, sadece fiyat ve kaliteli

ürünle liderlik konumunu korumam›z

mümkün de¤ildir. Liderlik konumunu ko-

rumam›z için rakiplerimizden farkl›laflma-

m›z flartt›r. Bunu da tüketiciyi tan›yarak

yapmal›y›z. Müflterilerin tercih ve ihtiyaç-

lar›n› tan›d›kça ona yaklaflabilir ve iletifli-

me geçebiliriz. Müflteri ile iletiflime geç-

mek için, mevcut altyap›m›z Paro’dan ve

di¤er kaynaklar›m›zdan faydalanmal›y›z.

Bu kanallardan do¤abilecek Zincirleme

Pazarlama imkanlar›n› ise kesinlikle kaç›r-

mamal›y›z.” 

Zincirleme Pazarlama Vizyonu’nu da an-

latan Özayd›nl›, “Koç CRM altyap›s› saye-

sinde, herhangi bir Koç sat›fl noktas›na,

müflteri temas noktas›na gelen müflteri-

miz, o noktadan baflka bir flirketimizin sa-

t›fl noktas›na kifliye özel teklifler ile yön-

lendirilmelidir” dedi.

Özayd›nl›’n›n sunumunun ard›ndan

kat›l›mc›lar, proje ile ilgili görüfl ve plan-

lar›n› paylaflt›. 

Forumun ard›ndan Rahmi M. Koç Müzesi

Halat Restaurant’da düzenlenen ö¤le

yeme¤ine, Koç Holding fieref Baflkan›

Rahmi M. Koç da kat›ld›. 

Koç CRM Forumu yap›ld›
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Kad›nlar ne ister?
Vehbi Koç Vakf› Amerikan 

Hastanesi, Dünya Kad›nlar Günü’ne

özel olarak 7 Mart tarihinde

ergenlikten yafll›l›¤a kadar tüm

kad›nlar›n ortak sorular›na cevap

bulabilecekleri, ücretsiz bir kad›n

sa¤l›¤› bilgilendirme paneli düzenledi

V.K.V. Amerikan Hastanesi uzmanlar›, ka-

d›nlar›n günlük hayattaki “âfl›k olmak”,

“çocuk yapmak”, “zay›f kalmak” ve “genç

kalmak” gibi isteklerini ana bafll›klar alt›n-

da irdeleyerek, kad›nlar› bilgilendirdi. Ka-

d›nlar›n ergenlikten yafll›l›¤a kadarki or-

tak sorunlar›n› mercek alt›na al›p incele-

yen V.K.V. Amerikan Hastanesi uzmanla-

r›, bu süreç içerisinde karfl›lafl›lan prob-

lemlere ortak çözüm önerileri sunarak ka-

d›nlar›n kafalar›ndaki soru iflaretlerini gi-

dermeye yard›mc› oldu.

Panelde, “Kad›nlar Aflk ‹ster” konusu Psi-

kiyatri Uzman› Dr. ‹smet Bora taraf›ndan

ele al›nd›. Dr. ‹smet Bora, âfl›k olundu-

¤unda karfl›lafl›lan konsantrasyon bozuk-

lu¤u, ifltah kesilmesi, el titremesi ve heye-

can gibi belirtilerin, erkeklere oranla da-

ha duygusal olan kad›nlarda daha fazla

görüldü¤ünü belirtti. 

Kad›n Sa¤l›¤› Ünitesi fiefi Doç. Dr. Bü-
lent Urman ise, “Kad›nlar Çocuk ‹ster”

bafll›kl› konuflmas›nda, kat›l›mc›lar› kad›n

sa¤l›¤› hakk›nda bilgilendirdi. 

Çocuk sahibi olma iste¤inin, toplumsal

beklenti yüzünden kad›nlarda küçük yafl-

larda ortaya ç›kt›¤›n› belirten Doç. Dr.

Bülent Urman, erkeklerin de en az kad›n-

lar kadar çocuk istedi¤ini söyledi. Doç.

Dr. Bülent Urman ayr›ca, tüp bebek ko-

nusunda kad›nlar›n erkeklere göre teda-

viye ve paylafl›ma daha aç›k olduklar›n›,

erkeklerin ise daha çekingen oldu¤unu

belirtti. 

“Kad›nlar Zay›f Kalmak ‹ster” bölümünde

söz alan Diyet Uzman› Nilay Topçam,

dinleyicileri sa¤l›kl› beslenme ve zay›f

kalma konular›nda bilgilendirdi. Diyet

Uzman› Nilay Topçam, özellikle meno-

poz döneminde görülen metabolizma h›-

z›n›n ve fiziksel aktivitenin azalmas› ve

ilerleyen yafl faktörlerinin, kilo al›nmas›na

yol açt›¤›n› belirtti. 

Plastik Cerrahi Uzman› Dr. Murat Pençe
ise, “Kad›nlar Genç Kalmak ‹ster” bafll›kl›

konuflmas›nda, doku enjeksiyonu, kafl as-

ma, yüz gençlefltirme gibi konularda din-

leyicileri bilgilendirdi. 

V.K.V. Amerikan Hasta-

nesi, 14 Mart T›p Bayra-

m›’nda doktor ve çal›flan-

lar›n›n resim çal›flmala-

r›ndan ve foto¤raflar›n-

dan oluflan “Görsel Sa-
natlar Sergisi” düzenle-

di. Sergiye, tüm hastane

personeli büyük ilgi gös-

terdi. 

14 Mart Pazartesi günü

moderatörlü¤ü Prof. Dr.
Turan Gürgen taraf›n-

dan gerçeklefltirilen et-

kinli¤in aç›l›fl konuflmas›-

n› V.K.V. Amerikan Hastanesi Genel

Müdürü Mr. George D. Rountree
yapt›. Ard›ndan kürsüye gelen V.K.V.

Amerikan Hastanesi Baflhekimi Doç.
Dr. Teoman Dal tüm doktorlar›n ve

hastane çal›flanlar›n›n T›p Bayram›’n›

kutlad›. Etkinlik

kapsam›nda, Türki-

ye’de ilk baflar›l›

aç›k kalp ameliyat›-

n› gerçeklefltiren

Prof. Dr. Ayd›n
Aytaç, “Dünyada

ve Türkiye’de Aç›k

Kalp Hayat›m›z” ad-

l› özel bir konferans

vererek mesleki ha-

yat› boyunca yafla-

d›¤› deneyim ve

an›lar›n› konferans-

taki kat›l›mc›larla

paylaflt›. Etkinli¤in sonunda, gelenek-

sel hale gelen T›p Bayram› pastas›

kesildi.

Amerikan Hastanesi doktorlar›ndan T›p Bayram› sergisi

Koç Allianz’›n sponsorlar›ndan

biri oldu¤u “Gelibolu” belgeseli,

18 Mart’ta Türkiye’de gösterime

girdi. Nisan ay›ndan itibaren ‹n-

giltere, Amerika, Yeni Zelanda

ve Avustralya sinemalar›nda gösterilecek belgeselin yönetmenli¤ini, “Hititler”

belgeselinden tan›d›¤›m›z Tolga Örnek, yap›mc›l›¤›n› ise Hamdi Döker üstlen-

di. ‹ngilizce seslendirmesini ünlü aktör Jeremy Irons’›n, Türkçe seslendirmesi-

ni ise tiyatrocu Zafer Ergin’in yapt›¤› filmin özgün müzikleri ise Demir Demir-
kan’a ait. Sadece Türk askerlerinin de¤il, din, dil, ›rk, uyruk gözetmeksizin, Ça-

nakkale siperlerindeki tüm askerlerin yaflad›klar› ac›lar›n anlat›ld›¤› belgeselde,

iki ‹ngiliz, üç Yeni Zelandal›, üç Avustralyal› ve iki Türk olmak üzere toplam 10

ana karakterin mektup ve günlükleriyle anlat›lan hikâyelere yer verildi. 

F‹NANS

Bugüne kadar toplam 428 ö¤rencinin ald›¤›

E¤itim Baflar› Arma¤anlar›, bu y›l da ilkö¤re-

tim ve lise düzeyinde okul birincisi olan top-

lam 43 baflar›l› ö¤renciye verildi. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi

Koç Vakf› Mütevelli Heyeti Baflkan› Semahat

Arsel ve Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve

D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü’nün kat›l-

d›¤› ödül töreninde, ö¤rencilere çeflitli arma-

¤anlar verildi. 25 y›l önce bafllat›lan ve Koç

Toplulu¤u bünyesinde yer alan tüm flirket,

bayi ve servis a¤›n›n da dahil edildi¤i bu et-

kinlikle, baflar›l› çocuklar›n ödüllendirilmesi

ve baflar›n›n özendirilmesi amaçlan›yor. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat

Arsel, ödül töreninde ö¤renci ve velilere yö-

nelik yapt›¤› konuflmada flunlar› söyledi:

“Bizden Haberler Dergisi’nin uygulad›¤› ‘E¤i-

tim Baflar›  Arma¤anlar›’n›n bu y›lki törenin-

de bir araya gelebilmekten mutluyuz. Bu y›l,

bu arma¤an› bafllatal› 25 y›l olmufl. Bu arma-

¤an›n amac› sizleri çal›flmaya ve baflarmaya

teflvik etmektir. Vehbi Koç, e¤itimin önemi-

ne inan›rd›. E¤itilmemifl toplumlar›n ilerleye-

meyece¤ini, geliflemeyece¤ini vurgular, dü-

flünür ve kendisi de bu yolda katk›larda bu-

lunmaya çal›fl›rd›. Koç Toplulu¤u olarak biz-

ler de t›pk› Vehbi Koç gibi; iyi e¤itilmifl, yük-

sek de¤er ölçüleri olan, kafas›n› ve vicdan›n›

kullanarak sorgulayabilen, do¤rular› seçebi-

len insan gücünün bir toplumun en zengin

hazinesi oldu¤una inan›yoruz. Baflard›¤›n›z

hayatta bir yerlere ilerledi¤iniz zaman da, siz-

lerden sonra gelen nesillere el uzatmay›, e¤i-

timlerine destek vermeyi asla unutmay›n.

E¤itim nesilden nesile desteklenmesi gereken

bir bayrak yar›fl›d›r. 

E¤itim Baflar› Arma¤anlar› ilkini, 25
y›l önce merhum Vehbi Koç’un

elinden alan Necdet Do¤an (üstte
soldan üçüncü) ve Tunay Gölcan

Semahat Arsel ile.

Koç Allianz’›n da
destekledi¤i “Gelibolu”

gösterimde

Koç Allianz’›n da
destekledi¤i “Gelibolu”

gösterimde

Yine “baflar›”y› ödüllendirdik
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Otokar’›n Sultanlar› ‹spir’de
Tasar›mda ve teknolojide ticari araç sek-

törünün öncü markas› Otokar’›n rekort-

men küçük otobüsü Sultan, bat›dan do-

¤uya, kuzeyden güneye Türkiye’yi dolafl-

maya devam ediyor. Erzurum’la ilçesi ‹s-

pir aras›nda tafl›mac›l›k yapan Özispir Se-

yahat de Sultan kullan›c›lar› kervan›na ka-

t›ld›. Otokar’›n Erzurum bayisi Çimenler

Otomotiv, ‹spir ilçesine ve Özispir Seya-

hat’e toplam 8 adet Sultan 145S satt›.

Araçlar, geçti¤imiz günlerde Otokar, Çi-

menler Otomotiv ve Özispir Seyahat yö-

neticilerinin haz›r bulundu¤u bir törenle

Erzurum’da teslim edildi. 

Sultan’›n “Türkiye’nin küçük otobüsü” ol-

du¤unu söyleyen Otokar Sat›fl Müdürü

Rüya Sungurtekin, araçlar›n›n Türki-

ye’nin farkl› co¤rafi bölgelerinde güvenle

kullan›lmas›ndan büyük memnuniyet

duyduklar›n› ifade etti. Sungurtekin, Tür-

kiye’nin en zorlu yol ve iklim koflullar›na

sahip do¤u bölgelerinde Sultan’lar›n gü-

venle kullan›l›yor olmas›n›n, Otokar’›n bu

alanda yapt›¤› teknoloji, Ar-Ge ve tasar›m

çal›flmalar›n›n baflar›lar›n›n bir kan›t› ol-

du¤unu da sözlerine ekledi. 

Otokar, Roder üyesi firmalara 200

adedi çeflitli tiplerde tenteli ve 50

adedi frigorifik olmak üzere toplam

250 adet semi-treyler sa¤layacak.

Tasar›mda ve teknolojide ticari araç

sektörünün öncü markas› Otokar ile

Roder üyesi firmalara hizmet sa¤la-

mak amac›yla kurulan RODPA Araç

Servis Pazarlama ve Ticaret A.fi.

(RODPA) aras›nda imzalanan anlaflma ile Otokar, Roder üyelerine toplam 250

adet semitreyler satacak.  Toplam bedeli 7.3 milyon euro olan anlaflma kapsa-

m›nda, Otokar-Fruehauf markal› T›rliner, T›rliner (maksi tip) ve Megaliner tiple-

rinde 200 adet tenteli semi-treyler ve 50 adet Iceliner frigorifik semi-treyler için

üye baz›nda talepler al›nmaya bafllanacak. Üye firmalar ile sat›fl sözleflmelerinin

imzalanmas›n›n ard›ndan araçlar›n teslimine May›s ay›nda bafllanacak ve tesli-

matlar Eylül ay› sonuna kadar tamamlanacak.

20-23 Mart 2005 tarihleri aras›nda Arçelik A.fi. Yetkili Servis

Toplant›s› ve 23-29 Mart 2005 tarihleri aras›nda ise iki grup ola-

rak Arçelik Yetkili Sat›c›lar Toplant›lar› gerçeklefltirildi.

Arçelik A.fi., 50. y›l›n› kutlad›¤› 2005’te, Türkiye'deki yetkili sa-

t›c› ve servislerini eflleriyle birlikte üç ayr›  toplant›da Antal-

ya'da bir araya getirdi. 2004 y›l›n›n de¤erlendirilerek, gelecek

y›l hedeflerinin de konufluldu¤u toplant›lara, ülke genelindeki

yetkili sat›c› ve servisler kat›ld›.

22 Mart 2005 tarihinde gerçekleflen, Yetkili Servis Toplant›-

s›’n›n sabah bölümü, ilk olarak Arçelik A.fi. Genel Müdürü A.
Gündüz Özdemir’in konuflmas› ile bafllad›. Ard›ndan Türkiye

Pazarlama ve Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›s› fiirzat Subafl› ko-

nuflmas›n› yapt›.

Berat töreninin ard›ndan, toplant›n›n ö¤leden sonraki bölü-

münde konuk konuflmac› olarak Prof. Dr. Acar Baltafl yer al-

d›. Toplant›, Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü Serdar

Sözeri’nin, 2004 y›l›n› de¤erlendirerek 2005 y›l› hedeflerini

aç›klad›¤› konuflmas› ile sona erdi. Arçelik Yetkili Sat›c›lar Top-

lant›s›, 23-29 Mart 2005 tarihleri aras›nda iki grup halinde An-

talya’da gerçeklefltirildi. 25 Mart 2005 tarihli ilk grup toplant›-

n›n sabah bölümü, Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç’un konuflmas› ile bafllad›. 28 Mart 2005 tarih-

li toplant›n›n ilk konuflmac›s› ise Koç Holding A.fi. Yönetim

Kurulu fieref Baflkan› Rahmi M. Koç idi. Ard›ndan Koç Hol-

ding A.fi. Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bü-
lent Bulgurlu, Arçelik A.fi. Genel Müdürü A. Gündüz Özde-

mir ve Beko Elektronik Afi. Genel Müdürü Ali Sümerval
konuflmalar›n› yapt›lar. Toplant›, yetkili sat›c› temsilcilerimizin

paneliyle devam etti. Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölümünde,

konuk konuflmac› Ege Cansen’in sunumu yer ald›. Toplant›,

Türkiye Pazarlama ve Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›s› fiirzat

Subafl›’n›n konuflmas› ile tamamland›.

Ford Otosan ve Beko Elektronik ortak çal›flmas› sonucunda,

Ford marka araçlar›n Visteon üretimi radyo teyp/CD çalar mo-

dellerinde meydana gelebilecek ar›zalarda, Beko yetkili ser-

visleri kanal› ile teknik servis hizmeti,  May›s 2004 itibar› ile

sa¤lanmaya bafllam›flt›. Yap›lan iflbirli¤i çerçevesinde, Türkiye

genelindeki tüm Ford Otosan yetkili servisleri ile Beko yetki-

li servisleri efllefltirildi. Ford Otosan’›n yayg›n yetkili servis

a¤›ndan gelen baflvurular, Beko Elektronik Ça¤r› Merkezi (444

14 14) kanal›yla, ilgili Beko servisine yönlendirilerek de¤er-

lendiriliyor ve Beko Elektronik Ça¤r› Merkezi’nde aç›lan ifl ka-

y›tlar› do¤rultusunda, ilgili Beko servisi teknik inceleme, tami-

rat çal›flmalar› ve teknik rapor haz›rlanmas› ifllemlerini yürütü-

yor. Müflteri memnuniyetini ön planda tutan bu hizmet anla-

y›fl› ile daha kaliteli teknik servisi daha k›sa sürede sa¤lamak

amaçlan›yor. 

Ford Otosan & Beko
Elektronik iflbirli¤i

Yurt genelinde üniversitelerimizin endüstri

mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerini biraraya

getiren 12. EMÖS (‹TÜ EMÖS'05) 2-5 Mart

2005 tarihleri aras›nda Maçka-‹TÜ ‹flletme

Fakültesi, ve Maslak-‹TÜ Süleyman Demirel

Kültür Merkezi, "Globalleflme Sürecinde

Kaynak Kullan›m›" çerçevesinde gerçekleflti-

rildi. Otoyol A.fi., Yal›n Enstitü Derne¤i ile

birlikte, 4 Mart Cuma günü “Yal›n Üretim”

bafll›¤› alt›nda, Maçka Kampüsü-‹TÜ Musta-

fa Kemal Amfisi’nde sunumunu yapt›.

Sempozyuma yaklafl›k 200 ö¤renci ve aka-

demisyen kat›ld›. 

Otoyol, ‹TÜ EMÖS’05’te
üniversitelilerle bulufltu

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT

Koç ve Avrupa’n›n önde gelen otomotiv flirketlerinden

Iveco, Otoyol flirketinde eflit hisse sahibi olma yolunda

görüflmelere bafllad›. Sa¤lanan prensip anlaflmas›yla,

Türkiye Iveco’nun yeni üretim üssü haline geliyor.

Koç ve Iveco, Otoyol flirketindeki mevcut iflbirliklerini

güçlendirme karar› ald›. Prensipte var›lan anlaflmayla iki

taraf, 10 Mart 2005 tarihli genel kurul toplant›lar›nda

al›nan karar uyar›nca Otoyol Sanayi A.fi. ve Otoyol

Pazarlama A.fi. flirketlerinin birlefltirilmesiyle oluflacak

yeni Otoyol’da eflit hisse sahibi olma yolunda

görüflmelere bafllad›. Otoyol’da Iveco’nun halen yüzde 27

hissesi bulunuyor. Nihai anlaflmayla birlikte Iveco’nun,

Eurocargo ve Daily gibi Avrupa’daki lider modellerinin

Türkiye’de üretilmesi ve Otoyol’un Iveco’nun yeni üretim

üssü olmas› hedefleniyor. 

Otoyol’da hisse eflitlemesi
görüflmeleri bafllad›

Arçelik Yetkili Servis ve Yetkili Sat›c›lar Toplant›lar› yap›ld›

Otokar’dan Roder’e 250 semi-treyler



sektöre lTÜKET‹M VE TUR‹ZM

Gelece¤in y›ld›zlar› “Türkiye Robotik
Turnuvas›’nda yar›flt›
FIRST LEGO Ligi (FLL) 2004-2005

sezonu ‹stanbul Pilot Turnuvas›,

FLL Türkiye Temsilcisi Smartkids

taraf›ndan Rahmi M. Koç

Müzesi’nde gerçeklefltirildi

Çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek,

yarat›c›l›klar›n› gelifltirmelerine imkân sa¤lamak ve

tak›m çal›flmas›na yatk›nl›klar›n› art›rmak amac›yla

Smartkids taraf›ndan Türkiye’de ilk kez düzenlenen

“Türkiye Robotik Turnuvas›”, 19 Mart 2005’te Rahmi

M. Koç Müzesi’nde yap›ld›. Turnuvaya, 9-16 yafl

aras›nda 24 tak›m ve 180 ö¤renci kat›ld›.

Üretimlerini, her y›l aç›klanan tema do¤rultusunda

yapan çocuklar›n, bu y›l yarat›c›l›klar›n› flekillendiren

tema “Engel yok!” oldu. 

Projelerini farkl› fiziksel engeli bulunan bireylerin

karfl›laflabilecekleri zorluklara karfl›, Lego Mindstorms

setlerini kullanarak oluflturan tak›mlar, robotlar›n›

spor müsabakalar›na benzer bir atmosferde, teknik

ve sunum jürilerine sundu.  

Ö¤retmenlerin, velilerin, ö¤rencilerin, gönüllülerin,

bilim ve teknolojiyi küçük yafllarda çocuklar›na

afl›lamak isteyen anne-babalar›n izleyici olarak

kat›ld›¤› turnuvada adeta bir flenlik havas› esti. 

Önümüzdeki y›llarda ülkemizde turnuvay› kazanan

tak›mlar›n, uluslararas› finallere kat›lmalar›n›n

mümkün olaca¤› turnuvan›n sonunda, ekiplerin her

birine madalya verilmesinin yan› s›ra, farkl› dallarda

alt› kupa da sahiplerini buldu. Alternatif Yaflam

Derne¤i Engel Yok Projesi Ödülü’nü “Darüflflafaka”,

Tak›m Çal›flmas› Ödülü’nü “Robboys”, En ‹yi

Programlama Ödülü’nü “Mechanics Kids Academy”,

Rahmi M. Koç Müzesi Robot Tasar›m Ödülü’nü

“Terakki”, Robot Performans Ödülü’nü “Roketler”,

Semih Güven Özel Ödülü’nü “Sevix” tak›mlar›

kazand›.

Amerikan FIRST Vakf› ve Lego firmas›n›n 1998

y›l›nda Amerika’da düzenlemeye bafllad›¤›, dünya

çap›nda 14 ülkeye yay›lan turnuvaya geçti¤imiz y›l 44

bin çocuk kat›ld›. Bu y›l 19 ülkeden 62 bin çocu¤un

kat›lmas›n›n beklendi¤i turnuva, Türkiye’de FLL’nin

temsilcisi Smartkids taraf›ndan düzenleniyor. E¤itim

kurumlar›n›n, arkadafl gruplar›n›n, kulüplerin ve

konuyla ilgilenen herkesin en az befl, en fazla 10

kifliden oluflan tak›mlar halinde kat›labildikleri

e¤lenceli turnuvalar, ö¤rencilerin fen bilimleri,

matematik ve teknoloji ile keyifli uygulamalar

arac›l›¤›yla buluflmas›n› sa¤l›yor.

RAHM‹ M. KOÇ MÜZES‹

Rahmi M. Koç Müzesi’nde “Çanakkale
1915-2005” Sergisi yap›ld›
Harp Tarihi Araflt›rma Grubu tara-

f›ndan Çanakkale Muharebele-

ri’nin 90’›nc› y›l› münasebetiyle

düzenlenen ve savaflan taraflar› bir

araya getiren Anma Töreni ile

Onur Akmanlar’›n “Çanakkale

1915-2005” Sergisi’nin aç›l›fl›, 16

Mart 2005 tarihinde Rahmi M. Koç

Müzesi’nde gerçekleflti

Varl›¤›m›z› ve Dünya tarihini etki-

leyen harplerin an›lmas›, araflt›r›l-

mas›, bu konuda araflt›rma yapan

kiflilerin ve çal›flmalar›n desteklen-

mesi, gelecek nesillere aktar›lmas›,

konu ile ilgili Türk ve yabanc› ku-

rum ve kurulufllarla birlikte çal›fl-

malar›n yap›lmas› amac› ile konu-

ya merakl› araflt›rmac›lar taraf›n-

dan 2004 y›l›nda kurulmufl olan

“Harp Tarihi Araflt›rma Grubu” bu-

güne kadar yapt›¤› çal›flmalara,

Çanakkale Muharebeleri’nin 90’›n-

c› y›l› münasebetiyle gerçeklefltir-

di¤i Anma Töreni ve sergiyi de ek-

ledi.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçek-

lefltirilen Anma Töreni’nin aç›l›fl

konuflmas›, Kore Tugay Komutan›

Tahsin Yaz›c›’n›n o¤lu ve Harp

Tarihi Araflt›rma Grubu üyesi olan

Bali Yaz›c› taraf›ndan yap›ld›. Ge-

ceye 1. Ordu Komutan› Orgeneral

Hurflit Tolon, Yeni Zelanda Bü-

yükelçisi Jan Handerson, Avust-

ralya Büyükelçisi Jean Dunn, ‹n-

giltere Baflkonsolosu Barbara
Hay, Mehmet Akif Ersoy’un to-

runu Ahmet Oranos, Gelibolu

Komutan› Esat Pafla’n›n torunu

Zehra Sezer, Atatürk’ün manevi

k›z› Ülkü Adatepe, Nusret May›n

Gemisi Komutan› Yüzbafl› Hak-
k›’n›n torunu Nedim Karamür-
sel ve Gazilerimizden Hasan Bas-
ri Dan›flman’›n da aralar›nda bu-

lundu¤u pek çok yerli ve yabanc›

seçkin davetli kat›ld›.

Onur Akmanlar’›n “Çanakkale

1915-2005 Sergisi”nin aç›l›fl›, 1. Or-

du Komutan› Orgeneral Hurflit

Tolon , Ülkü Adatepe, Bali Yaz›c›

ve Hasan Basri Dan›flman taraf›n-

dan yap›ld›. 

31 Mart 2005 tarihine kadar devam

eden sergide, Çanakkale araflt›r-

mac›s› Onur Akmanlar’›n y›llard›r

süren araflt›rmalar›n›n sonucunda

oluflturdu¤u tarihi de¤eri çok

büyük olan koleksiyonun bir

bölümü yer ald›.

Koç G›da Grubu markalar›ndan Sek, sanata

verdi¤i deste¤i sürdürüyor. Devlet Tiyatrolar›

ayl›k program›, Sek sponsorlu¤unda tiyatrose-

verlere ulafl›yor. Y›l boyunca devam eden ta-

d›m aktiviteleri kapsam›nda da Sek Keyif ‹çe-

cekleri ile Sek Aromal› Sütler, tiyatro izleyicile-

riyle bulufluyor. 

Devlet Tiyatrolar› ayl›k program›, Sek sponsor-

lu¤unda bas›larak izleyicilere ulafl›rken  prog-

ram broflüründe yer alan dikkat çekici ilanlarla

da Sek, muhteflem lezzetlerini tan›t›yor. Sek,

Devlet Tiyatrolar› Taksim Sahnesi’nde düzenle-

di¤i tad›m aktivitesiyle tiyatroseverleri, Sek Ke-

yif Ailesi’nin üyeleri ile tan›flt›r›yor. Çocuk

oyunlar›nda da minik izleyicilere severek içtik-

leri Sek Aromal› Süt çeflitlerini ikram ediyor.

‹çimizi ›s›tan pratik lezzetler sunan Sek Keyif

‹çecekleri Salep ve S›cak Çikolata ile e¤lence

ve sa¤l›k dolu Sek Aromal› Sütler, sahnelenen

oyunlar› izlemeye gelenlerin tiyatro keyfine

lezzet kat›yor. 

Sek, Keyif ‹çecekleri Serisi’nde yer alan ve Tür-

kiye’de bir ilke imza atan ürünleri; “Sek S›cak

Çikolata” ve “Sek Haz›r Salep”i ile do¤all›¤›, ka-

liteyi ve pratikli¤i bir arada sunuyor. Sek Keyif

‹çecekleri’nin eflsiz lezzetine varmak için yap›l-

mas› gereken tek fley ›s›t›p içmek. Zengin

içeri¤i ile büyümeye ve geliflime katk›da

bulunan Sek Aromal› Sütler, e¤lenceli yap›s› ve

lezzetiyle özellikle çocuklar›n gözdesi. 

Sek tiyatroseverler ile bulufluyor

Setur Marinalar›'n›n bu y›l Temmuz ay›nda

üçüncüsünü düzenleyece¤i Ege Yat Ralli-

si'nin 70 yatl›k kontenjan› doldu; yedek lis-

tede ise 25 yat bekliyor.

Bundan önceki iki ralliye de büyük ilgi ol-

du¤unu ve bir ay öncesinden kontenjanla-

r›n doldu¤unu belirten Setur Marinalar› Ge-

nel Müdürü ve Ralli Organizasyon Komite-

si Baflkan› Vedat Midilli, bu y›l  ise henüz

ralliyi tan›t›c› bröflürler bas›lmadan, Mart

ay› bafl›nda yedek liste uygulamas›na geç-

mek zorunda kald›klar›n› söyledi. Yo¤un

talebin nedenini, önceki iki ralli organizas-

yonunun da çok baflar›l› olmas› ile aç›kla-

yan Midilli, kat›l›mc›lar›n ralliden son dere-

ce memnun olduklar›n› kaydetti. 

Midilli yar›fllar›n seyri hakk›nda flu bilgiyi

verdi: “Bu ralliler hem Türk, hem Yunan

medyas›nda çok iyi yer ald›, çok ses getir-

di. ‹kincisi, bu y›lki rotam›z çok ilginç ve

cazip. ‹lk defa Yunan anakaras›na ayak ba-

saca¤›z. Ayval›k'tan start al›yoruz. Midilli

Adas›'n›n Plomarion ve Molivos limanlar›n›

ziyaret edece¤iz. Sonraki dura¤›m›z Limni

ve Tafloz adalar›. Rallinin highlight'› ise

herhalde  Kavala olacak. Buradan Sela-

nik’te Atam›z›n evine ve Mount Athos'a ge-

ziler düzenleyece¤iz. Gökçeada'dan ise

yurda girifl yapaca¤›z. Kuzey Ege, Türk yat-

ç›lar›n›n pek bilmedikleri ama merak ettik-

leri bir bölge. Bu iki unsur, bu sene ralliye

bekledi¤imizin üzerinde bir ilgi getirdi." 

Bu y›l Setur Marinalar› taraf›ndan üçüncü-

sü  organize edilecek olan Uluslararas› Ege

Yat Rallisi; Arçelik, Opet ve Ford flirketleri-

nin sponsorlu¤unda gerçekleflti. 

Üçüncü Uluslararas› Yat Rallisi’ne büyük ilgi



Yak›t Güvence Sistemi Projesi kapsam›nda OPET, To-

fafl taraf›ndan üretilen ve ithal edilen Fiat ve Alfa Ro-

meo markal› araçlarda akaryak›t kaynakl› bir ar›za

olufltu¤unda tüm maliyetleri ücretsiz olarak karfl›la-

may› taahhüt ediyor. Akaryak›tlar›n OPET istasyonla-

r›ndan al›nmas› halinde geçerli olan proje, 8 Mart

2005’ten itibaren sat›n al›nan s›f›r kilometre Fiat ve Al-

fa Romeo’lar›n garanti sürelerinin sonuna kadar ge-

çerli olacak. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törende ko-

nuflan Tofafl Ticari Grup Direktörü Müfit Ataseven, sistemin, 8

Mart 2005’ten itibaren sat›lacak olan Fiat ve Alfa Romeo marka-

l› tüm araçlarda uygulanaca¤›n›, bu güçbirli¤i sayesinde otomo-

billerinin kalitesiz yak›t riskine karfl› korunmufl olaca¤›n› ve hiz-

metin yayg›nlaflmas›yla müflteri memnuniyetinin artmas› aras›n-

da do¤ru orant› olaca¤›na inand›¤›n› belirtti. 

OPET Genel Müdürü Yavuz Erkut da Türkiye’nin öncü oto-

motiv kuruluflu Tofafl ile yapt›klar› bu iflbirli¤inin tüketiciye bü-

yük bir fayda sa¤layaca¤›na inand›¤›n› kaydetti. Erkut, OPET

olarak gerek hizmet, gerekse ürün kaliteleri ile tüketicinin

birinci tercihi olmay› hedeflediklerini ancak araç sahiplerinin

bu iflbirli¤inden faydalanabilmeleri için tüm Türkiye’de akar-

yak›tlar›n› OPET istasyonlar›ndan almalar› gerekti¤ini söyledi.

ENERJ‹

Fiat ve Alfa Romeo OPET güvencesinde
Fiat ve Alfa Romeo markalar›,

müflterilerine kaliteli akaryak›t sunmak

için OPET ile iflbirli¤i yap›yor. OPET

Yak›t Güvence Sistemi sayesinde

akaryak›ttan kaynaklanabilecek

ar›zalar art›k güvence alt›nda

Türkiye’nin önde gelen akaryak›t flirketi OPET, ünlü stand up sanatç›s› Cem Y›l-

maz ile sponsorluk anlaflmas› imzalad›. Anlaflma detaylar› 16 Mart’ta Ritz Carl-

ton Oteli’nde yap›lan bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu. Bas›n top-

lant›s›na Cem Y›lmaz’›n yan› s›ra OPET Genel Müdürü Yavuz Erkut da kat›ld›.

Yap›lan anlaflma çerçevesinde, Cem Y›lmaz 2006 y›l› sonuna kadar OPET’le de-

¤iflik projelerde bir arada olacak. 

Konuya iliflkin bilgi veren OPET  Genel Müdürü Yavuz Erkut, “OPET, ürün ve

hizmet kalitesi ile tüketicinin ilk tercihi olmay› hedeflerken e¤itim, spor, kültür

ve sanata iliflkin projelere de deste¤ini sürdürmektedir. Bugün de Türkiye’de

7’den 70’e herkesin, sevgi ve sempatisini kazanm›fl, bizim gibi genç, dinamik ve

baflar›l› bir sanatç› ile el s›k›fl›yoruz. 2006 y›l› sonuna kadar planlad›¤›m›z birlik-

teli¤imizde, Cem beyin sahne çal›flmalar›n›n yan› s›ra, de¤iflik ve sürpriz baflka

projelerde de birlikte olaca¤›z” dedi.

OPET’in gülen yüzü;
CEM YILMAZ
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oç Bryce, ‹vme Dan›flmanl›k ve

Türkiye’nin en büyük ça¤r› mer-

kezi flirketi Global Bilgi ile Türki-

ye’de bir ilke imza atarak Ça¤r›

Merkezi Akademisi’ni duyurdu. Ça¤r› Mer-

kezi’nin amac› dünyada oldu¤u gibi Türki-

ye’de de h›zla büyüyen ça¤r› merkezi paza-

r›na nitelikli elemanlar yetifltirmek. Koç

Bryce Genel Müdürü  Diana M. F›nd›ko¤lu,

Ça¤r› Merkezi Akademisi’nden e¤itim alan-

lara hem kariyer edinme f›rsat› sunmay›,

hem de öncelikli ifl imkân› sa¤lamay› hedef-

lediklerini söylüyor.

Ça¤r› Merkezi Akademisi ile ilgili bilgi vere-
bilir misiniz? Bu sertifika program›yla kimle-
ri hedefliyorsunuz?
Proje ortaklar› olarak, gençlere yeni ifl im-

kânlar› yaratabilmek için ifl ortaklar›m›z›n

say›s›n› art›rmay› hedefliyoruz.

Türkiye’nin ça¤r› merkezi alan›nda kurulan

ilk kiflisel geliflim ve teknik e¤itim platfor-

mu özelli¤i tafl›yan Ça¤r› Merkezi Akademi-

si’nde, Müflteri Temsilcisi Sertifika Progra-

m›’nda sunulan e¤itimler 10 gün sürüyor.

Sertifikasyon program›n› bitirenler “Koç

Bryce Ça¤r› Merkezi Müflteri ‹liflkileri Tem-

silcisi Sertifikas›”na sahip birer ça¤r› merke-

zi uzman› olarak mezun oluyorlar. 

Buradan e¤itim almak isteyen adaylar bafl-

vurular›n› proje orta¤›m›z olan www.yeni-

bir.com/cma ve www.kocbryce.com.tr/cma

adresine yapabilirler. Adaylarda en az lise

mezunu olmas› flart› aran›yor. Konuflma

odakl› bir ifl olmas› dolay›s›yla sözel ileti-

flim becerileri güçlü, sosyal kiflilik yap›s›n-

da, k›sa sürede problem çözebilen ve win-

dows uygulamalar›na hâkim kifliler tercih

ediliyor. 20-27 yafl aral›¤›, esnek çal›flma

sistemi ve saatlerine uyum, sa¤l›kl› iflitme

ve erkekler için askerli¤ini yapm›fl olmak

gerekiyor.

Bugüne kadar kaç mezun verdiniz? Mezunla-
r›n›z herhangi bir ifle istihdam edildi mi?
Ça¤r› Merkezi Akademisi’nin ilk kat›l›mc›-

lar› 18 Mart’ta düzenlenen bir törenle ser-

tifikalar›n› alarak mezun oldular. Açt›¤›m›z

iki s›n›fta toplam 41 ö¤rencimiz sertifika

almaya hak kazand›. Bu projenin ifl imkâ-

n› sa¤layan özelli¤i ile sertifikal› ö¤rencile-

rimizin tamam›n› Global Bilgi Ça¤r› Merke-

zi’nde ifle yerlefltirmeye bafllad›k. 

Ça¤r› merkezi sektörünün potansiyeli ilgili
de¤erlendirmenizi ö¤renebilir miyiz?
Ça¤r› merkezleri, genç nüfusun yo¤un ol-

du¤u ülkemizde önemli bir istihdam po-

tansiyeli yarat›yor. Toplam 13-14 bin ara-

s›nda çal›flan oldu¤u tahmin edilen ça¤r›

merkezi sektörünün 2005’te yüzde 20 ora-

n›nda büyümesi bekleniyor. Global Bilgi

ise bu y›l yaklafl›k 800 kifliye istihdam sa¤-

lamay› planl›yor. Ça¤r› Merkezi Akademi-

si’nden sertifika alan kat›l›mc›lar›m›z önce-

likli olarak Global Bilgi taraf›ndan ifle al›n-

ma flans›na sahip olacaklar

Programlar›n›za daha çok kimler ilgi gösteri-
yor? ‹fl yaflam›nda öne geçmek için sertifika-
l› olman›n avantajlar› nelerdir?
Programlar›m›za ça¤r› merkezlerinde çal›fl-

mak isteyenler ya da kariyerlerini bu alan-

da planlayanlar daha fazla ilgi gösteriyor.

Ça¤r› merkezlerinde ifle al›m kriterlerine

bakt›¤›m›zda, sertifikal› elemanlar rakipleri-

ne oranla bir ad›m önde oluyorlar. Çünkü

ifle al›m yapacak olan ça¤r› merkezi s›f›r-

dan ald›¤› eleman› yetifltirmek için zaman

ve para harcamak zorunda. Ancak elinde

bir sertifikas› olan aday her zaman tercih

sebebi oluyor. Çünkü ifle al›n›r al›nmaz ku-

lakl›¤›n› tak›p çal›flmaya bafllayabiliyor.

E¤itim programlar›n›z› anlatabilir misiniz?
Ça¤r› Merkezi Akademisi “Müflteri Temsil-

cisi Sertifika Program›’nda” verilecek e¤i-

timler “Ça¤r› Merkezi Odakl› Kiflisel Geli-

flim” ve “Teknik Beceri” olarak ikiye ayr›l›-

yor. Sertifika program› içerisinde kiflisel

geliflim e¤itimleri sayesinde kat›l›mc›lar ge-

len ça¤r›lar› hedeflenen standartlara uygun

flekilde cevaplayabilecek beceriyi edine-

cekler. “Ça¤r› merkezi müflteri temsilcisi

olarak” do¤ru bilgi aktar›m› ve kaliteli

müflteri hizmeti yaklafl›m›yla kat›l›mc›lar

müflteri memnuniyetini en yüksek düzey-

de sa¤layabilecekler.

K Koç Bryce Genel Müdürü Diana M. F›nd›ko¤lu, Ça¤r› 

Merkezi Akademisi “Müflteri Temsilcisi Sertifika Program›”nda 

sunulan e¤itimlerin 10 gün sürdü¤ünü söylüyor. Program›

bitirenler ça¤r› merkezi uzman› olarak mezun oluyorlar

Koç Bryce Ça¤r› Merkezi Akademisi’nden sertifika alan kursiyerler, ça¤r› merkezi sektöründe bu
sertifikalarla ifl bulma olanaklar›n›n artt›¤›n› söylüyorlar. 

Koç Bryce sertifikal›
elemanlar daha avantajl›



art ay›nda hizmete aç›lan Di-

van City ‹stanbul, 50 y›ll›k Di-

van Otelleri a¤›rlama gelene-

¤ine yeni bir boyut getirdi. Di-

van City’i ziyaret edenlerden biri de Vatan

Gazetesi Ekonomi Müdürü Ercan ‹nan
oldu. ‹nan, Divan City’e dair izlenimlerini

bizimle paylaflt›:

‹stanbullu olup ‹stanbul'da
otelde bir gece geçirmek
En son New York Times yazd›. Travel ge-

zi ekinde "‹stanbul'a gitmenin flimdi tam

zaman›" dedi. 

Biz ‹stanbul'da yaflayanlar için en büyük

handikaplardan biridir ‹stanbul'daki otel-

lerin keyfini ç›karamamak.

Dünyan›n en popüler turizm dergilerine

konu olmufl, ödüller alm›fl harika otellere

sahip ‹stanbul'da, s›rf evimiz burada oldu-

¤undan otel keyfini fazla bilmeyiz.

‹zmir'de, Ankara'da, güneyde otellerde

kalm›fl›zd›r da ‹stanbul'da bir otele gidip

konaklamaya pek gerek duymay›z.

Bir gazeteci olarak, say›s›z otomobil fir-

mas›ndan "Size test drive için yeni üretti¤i-

miz (ya da ithal etti¤imiz) arac›m›z› gönde-

riyoruz" telefonunu çok kere alm›flt›m.

Ancak inan›n, Divan City'yi test etmem is-

tendi¤inde hepsinden daha fazla heyecan-

land›m.

Bir oteli test etmek...
‹nan›n bir otomobili test etmekten çok zor-

du. Her fleyden önce al›fl›ld›k bir fley de¤il-

di. O yüzden biraz otomobil test etmiflim

gibi yazaca¤›m, kusuruma bakmay›n.

Divan City adeta ‹stanbul'un tam kalbine

yerleflmifl. Çevreyoluna yak›nl›¤›, köprüye

olan kol mesafesi ile stratejik olarak bence

Taksim otellerinden çok daha avantajl› bir

konumda. 

Yani yol tutuflu, yola hâkimiyeti mükem-

mel diyebiliriz.

Bu anlamda çok az yak›t tüketerek çok ye-

re gitme imkân› yaratt›¤›n› da ayr›ca belirt-

meye gerek yok.

Otomobilde motor gücü neyse otelde de

bence yemek k›sm› odur.

Bu konuda Divan'›n uzmanl›¤›na, ifl yap›fl

biçimine kimsenin diyecek bir fleyi olamaz.

Otelde akflam yedi¤im yemek mükemmel-

di. fiehrin içindeki bir otel, mutfak k›sm›na

belki çok da özenmeyebilir. Öyle ya tüm

ünlü restoranlar zaten flehrin göbe¤indedir

ve istedi¤in birini seçebilirsin. Hele hele

bir yabanc› için bir restorana gidip yemek

fantastiktir.

Bunu bilen flehir otelleri de mutfak k›sm›-

n› ço¤u zaman geçifltirirler. 

Ancak Divan City'de kalan birinin akflam

yeme¤i için baflka bir alternatif düflünece-

¤ini sanm›yorum. Divan, müflterilere böy-

le bir seçenek b›rakmak istememifl belli

ki... 

Güne zinde bafllamak
Anlayaca¤›n›z motor yani mutfak 220

beygir turbo bir güce denk. Kolay kolay

yar›fl›lacak gibi de¤il.

Ve gelelim konfora.

Sa¤ olsunlar bana bir süit oda haz›rlam›fl-

lar. 

Evimden ziyadesiyle büyüktü. ‹fl stresin-

den mi nedir bilmem her sabah dayak

yemifl gibi kalkan ben, Divan City'de kal-

d›¤›m gün çok zinde kalkt›m. Keramet

yast›kta m› acaba diyerek bir ara yast›¤›

afl›rmay› da düflünmedim de¤il.

Odalara ulaflan koridorlara bir uzay üssü

ya da uzay gemisi havas› hâkimdi. Oda nu-

maralar›, kullan›lan renk böyle ilginç bir

hava yaratm›fl.

Renk demiflken, otelin ilk giriflindeki beyaz

hakimiyeti ve sadeli¤i de kusursuzdu. Ün-

lü mimar Hasan Mingü'nün eline sa¤l›k.

Sadece, o evimden büyük süit odada, ban-

yonun biraz küçük kalmas› bende flaflk›n-

l›k yaratt›. Sonuç olarak Divan City, flehir

otelcili¤i anlafl›y›na yeni bir bak›fl aç›s› ge-

tirmifl. Anadolu'dan ya da yurtd›fl›ndan ge-

len ifladamlar› için prestijli bir alternatif ya-

rat›lm›fl.” 
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Hayat›n kalbinde bir
gece geçirmek
Hayat›n kalbinde bir
gece geçirmek
Divan City hizmete aç›ld›. Otelde bir gece

geçiren gazeteci Ercan ‹nan, “Divan City adeta

‹stanbul'un tam kalbine yerleflmifl. Çevreyoluna

yak›nl›¤›, köprüye olan kol mesafesi ile 

stratejik olarak bence Taksim otellerinden 

çok daha avantajl› bir konumda” diyor 



duk. Pazarlamaya, mali ifllere, yeniden ya-

p›lanmaya ve organizasyona dönük olarak

gruplar kurdu¤umuzu üyelerimize duyur-

duk. Gelen cevaplar sonunda böyle bir or-

ganizasyonun çal›flaca¤›n› gördük. ‹steyen-

lere dan›flmanl›k e¤itimi konusunda bilgi

verdik. Bunlar çok faydal› oldu.” 

Üyelerine ifl buluyor
Bu flekilde bafllayan hareket son iki y›ld›r

belli bir boyuta ulaflm›fl. Bunun için çeflitli

tan›t›m çal›flmalar› yap›lm›fl. Bu çal›flmalar

sonunda 20’ye yak›n flirketle temas kurul-

mufl. fiu anda bu flirketlerin yar›s›na Koç-

Yönder üyeleri taraf›ndan hizmet veriliyor.

Koç-Yönder üyeleri, farkl› sektörlerden ve

cirosu 2 milyon dolarla 150 milyon dolar

aras›nda flirketlere hizmet veriyor. 

‹ktisadi iflletme kurdu
Dernekler Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik

sayesinde art›k sadece kifliler de¤il, flirket-

ler de derneklere üye oluyor. Koç-Yönder

bu sayede Koç Holding’deki baz› flirketleri

derne¤e üye yapt›. Dernek yap›s› gere¤i

bir ifl yapt›¤› zaman fatura kesemedi¤i için,

bu y›l Koç-Yönder ‹ktisadi ‹flletmesi adl›

bir de iflletme kuruldu. Ulu¤, bu sayede

yapt›klar› görüflmelerle ilgili teklif verme

ve fatura kesme haklar›n›n do¤du¤unu

söylüyor.

“60 yafl uygulamas› do¤ru”
Karfl›m›zda Koç-Yönder Yönetim Kurulu

Baflkan›’n› bulunca, son günlerde gündem-

de olan “60 yafl›nda emekli olma konusun-

da farkl› görüfller bulundu¤unu belirtip

“Siz ne düflünüyorsunuz?” diye soruyoruz. 

Ulu¤, konu hakk›nda flu de¤erlendirmeyi

yap›yor: “Ben Koç Toplulu¤u’nda 30 y›l

çal›flm›fl bir insan olarak Koç gibi büyük

topluluklarda genç arkadafllar›n süratli bir

flekilde geldi¤ine tan›k olmufl biriyim.

Gençlere de imkân tan›mak laz›m. Gençle-

re tan›nan imkânlar yenilikleri ve eksik

tecrübeyi beraberinde getiriyor. Ama tec-

rübe zaman içinde kazan›l›r. Bu bak›mdan

60 yaflta emeklili¤i normal karfl›l›yorum.

Fakat tecrübesi olan arkadafllardan dan›fl-

man olarak faydalan›labilir. Ben flahsen bu

uygulamadan rahats›z de¤ilim. Siz 60 yafl›-

na geldi¤inizde birileri size çal›flmalar›n›z-

dan dolay› teflekkür ederse bu size do¤al

olarak bir rahats›zl›k verir. Biz buna engel

olmak istiyoruz. 

STK ve derneklerle iflbirli¤i yap›yor
Koç-Yönder’in birçok dernek ve sivil top-

lum örgütü ile iflbirli¤i var. Kad›nlar›n ifl

hayat›nda yer almas› için gayret gösteren

KALDER’le bir protokol yap›lm›fl. Bunun

yan› s›ra  AB ile ilgili olarak ‹fl ve ‹flçi Bul-

ma Kurumu vas›tas›yla baz› projelere gir-

me konusunda incelemeler yap›l›yor. 

Bu kurumlar›n yan› s›ra KOSGEB’le görüfl-

meleri oldu¤unu söyleyen Ulu¤, “Tecrübe

ve bilgilerimizden KOSGEB nas›l yararla-

nabilir?” sorusundan yola ç›kt›k ve bu

çal›flmalar olumlu bir flekilde gelifliyor.

Mutlaka sivil toplum

kurulufllar› ile ifl-

birli¤i yapmal›-

y›z” diyor.
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uruldu¤unda 18 üyesi bulunan

Koç-Yönder, bugün 245 üyesiyle ifl

dünyas›nda ciddi bir iflgücü olufltu-

ruyor.

Can K›raç’›n giriflimleriyle kurulan Koç-

Yönder’in amac› üyelerinin birlikteliklerini

sa¤lamak ve sosyal iliflkilerini sürdürmek

olarak belirlenmifl.

Bu amaçla s›k s›k toplant›lar yap›lm›fl, konu-

sunda yetkin uzmanlar davet edilerek konfe-

ranslar verilmifl. Hatta Koç Toplulu¤u ile

ba¤lar›n zay›flamamas› için, zaman zaman

topluluk bünyesinden konuflmac›lar davet

edilerek onlardan bilgi al›nm›fl. 

Bu etkinlikler, yo¤un bir çal›flma ortam›ndan

gelen birçok üst düzey yöneticinin ise çok

hofluna gitmifl. Fakat zamanla dernek üyele-

ri sadece sosyal aktivite ile yetinmek isteme-

mifller. Ve, “Bilgi ve tecrübelerimizle yeniden

ekonomik hayat›n içinde olmal›y›z” fikri a¤›r-

l›k kazan›nca iflin seyri de¤iflmifl.

Koç-Yönder Yönetim Kurulu Baflkan› Tunç
Ulu¤’la Koç Yönder’in çal›flmalar›n› ve gele-

ce¤e dair planlar›n› konufltuk.

Kabuk de¤ifltirdi
Koç-Yönder üyelerinde a¤›rl›k kazanan “Tec-

rübe ve bilgiyi baflkalar›yla paylaflma” dü-

flüncesi sonucunda öncelikli olarak paylafl›m

kanal› olarak KOB‹’ler belirlenmifl. Tunç

Ulu¤, bu süreç hakk›nda flu bilgileri veriyor: 

“Biz bilgi ve tecrübemize, sanayi ve ticaret

âleminin ihtiyac› oldu¤unu göz önünde tut-

tuk. Bunun neticesinde belli alanlarda bu bil-

gi ve tecrübenin kullan›lmas›na karar verdik.

Bu konuda üyeleri bilgilendirdik. Çünkü

üyelerimizin büyük k›sm› ‘Ben 30 y›l çal›flt›m

bundan sonra çal›flmam’ düflüncesi içine giri-

yor.” Ama bir süre sonra bunun do¤ru olma-

d›¤›n› görüyor. Bir k›sm› kendi iflini kurmak

istiyor. Bir k›sm› da çal›flmak istedi¤i halde

kendi pazarlamas›n› yapam›yor. Bunun üze-

rine Koç-Yönder olarak bir ça¤r›da bulun-

K

Koç Toplulu¤u’ndan 60 yafl nedeniyle emekli olmufl üst düzey

yöneticilerin bir araya gelmesiyle kurulan Koç-Yönder 10 yafl›nda. 

Koç-Yönder Yönetim Kurulu Baflkan› Tunç Ulu¤, 

“Bilgi ve tecrübelerimizi KOB‹’lere aktarmak istiyoruz” diyor

Genç Koç-Yönder’in

k›sa tarihi
Koç-Yönder, 1995 y›l›nda Koç

Holding ve flirketlerinden emekli

olan 20 üyenin kat›l›m›yla kuruldu.

Kurucular aras›nda Erdo¤an

Karakoyunlu, Can K›raç,

Alaeddin Asna, Haluk Çat›rl›,

Nurettin U¤urlu, Tuncer Afflar,

Erol Günen, Reha Tezcan, E.

Abdullah Özerol, Mehmet Ondur,

Orhan Altan, Sencer

Kaygusuzlar, Naci Dizdar, Sadi

Gö¤dün, Muhterem Kolay,

Orhan Bafldo¤an, Özcan Yuval›,

Basri Öztekin, Süreyya Somer,

Sezai Polat bulunmaktad›r. 

‹lk Yönetim Kurulu Baflkan› Can

K›raç 1996 - 98 tarihlerinde görev

yapt›. Daha sonra seçilen Erdo¤an

Karakoyunlu 1998 -2001 tarihleri

aras›nda Koç Yönder Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤›n› yürüttü. 2001-

2004 tarihlerinde rahmetli Necati

Ar›kan Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›

görevini üstlenmiflti. 2004 fiubat

ay›ndan itibaren de Tunç Ulu¤

Baflkanl›k görevini yürütüyor.

Tunç Ulu¤ kimdir?

u 1936 y›l›nda do¤an Tunç Ulu¤, lise

e¤itimini Saint Joseph’te ald›.

u 1960’ta Robert Kolej (fiimdiki Bo¤a-

ziçi Üniversitesi) Makine Mühendisli¤i

Bölümü’nden mezun oldu.

u Askerli¤inin ard›ndan Colombia

Üniversitesi’nde master yapt›. Ameri-

ka’da inflaat flirketi Bechtel’de üç y›l

çal›flt›.

u Türkiye’ye döndü¤ü 1967 y›l›nda

Koç Holding’de ifle bafllad›. Merkezde

bir y›l çal›flt›ktan sonra Aygaz’da genel

müdür yard›mc›s›, Tat ve Ram’da ge-

nel müdürlük yapt›.

u Merkezde Enerji ve Turizm Grubu

Baflkanl›¤›, Tüketim Grubu Baflkanl›¤›

ve Koç’taki son befl y›l›nda ise D›fl Ti-

caret Grubu Baflkanl›¤› yapt›.

u 1997’de Koç Toplulu¤u’ndan emek-

li olunca Yaflar Holding Yönetim Ku-

rulu’nda üç y›l çal›flt›. Yaflar Hol-

ding’den sonra Abal›o¤lu Grup ve Ev-

yap’ta çal›flt›. Halen Özdoyuranlar

Grubu’na dan›flmanl›k yap›yor.

tecrübesiyle ifl hayat›n›n tam içinde!



n›zda ilk 20 il içerisinde yer al›yor. ‹nsan-

lar›n bilinç düzeyi yüksek. Yeni modelle-

ri ve markalar› takip ediyorlar. fiu anda

Focus marka yeni otomobillerin tan›t›m›

var. Bu ay ve gelecek aylardaki sat›fllar›-

m›z›n birço¤unu gerçeklefltirmifl durum-

day›z.

Çanakkale’de Ford marka otomobillerin ter-
cih edilmesinin nedeni nedir? Sizi rakipleri-
nizden ay›ran özellikler nelerdir?
Sat›flla bafllay›p sat›fl sonras›nda devam

eden hizmet anlay›fl›m›z var. Bunun yan›

s›ra “kalite” unsuru bizi tercih etmelerinin

bafll›ca nedeni. Ford’un “Hayat Boyu

Müflteri”ler anlay›fl› çerçevesinde tam

müflteri memnuniyetini sa¤lamak için ça-

ba harc›yoruz. Bunun sonuncunda elde

etti¤imiz sad›k müflteriler bizim fark›m›z›

oluflturuyor. Biz 1998 y›l›nda Ford 3S pla-

zam›z› açt›¤›m›zda Çanakkale’de müflteri

memnuniyeti anlay›fl› yoktu. Bu anlay›fl›

Çanakkale’ye biz getirdik diyebiliriz. O

zamanlar Çanakkale’de Ford’un pazar pa-

y› yüzde 4-5’lerde idi. Bugünkü pazar pa-

y›m›z yüzde 28-30’lara ç›km›fl durumda.

Bu art›fltaki en büyük etken “Hayat Boyu

Müflteriler” kazanmak için verdi¤imiz hiz-

mettir. ‹lkelerimiz; dürüstlük, güven, kali-

teli ve zaman›nda hizmet, sevgi, sayg› ve

güler yüzlü olmak.

Koç Toplulu¤u bünyesinde yer almak ve Koç
kültürünün bir parças› olarak bu kültürü ya-
flatmak sizin için ne ifade ediyor?
Kesinlikle çok gurur verici bir olay. Tica-

ri hayat›m›za Koç ile bafllad›k. Vehbi

Koç’un bir sözü var ve hâlâ Migros’un

slogan›d›r; “dürüst sat›c›” diye. Biz de bu

ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz.

Koç’un “dürüst sat›c›” misyonunu Çanak-

kale’de devam ettiriyoruz. Üçüncü kuflak

Koç bayii olarak Vehbi Koç’un sözleri ve

yapt›¤› ifllerle, ard›ndan Rahmi Koç ve

Mustafa Koç’un çal›flmalar›yla ve yapt›¤›

ticari ataklarla hareket ediyoruz. Onlar-

dan alm›fl oldu¤umuz kültürü yaflat›yo-

ruz. Bende rahmetli Vehbi Koç’un kitab›

ve vefat etti¤i ay yapt›¤›n›z Bizden Haber-

ler dergisi vard›r. Buradaki ö¤ütlere dik-

kat ediyoruz ve uygulamaya çal›fl›yoruz.

Bir kitap iflyerimde, bir kitap da o¤lumda-

d›r. Ayn› kültürü ona da afl›lamaya çal›fl›-

yorum.

Çanakkale’deki tek Ford bayii sizsiniz. Kaç
çal›flan›n›z var ve çal›flanlar›n›z aras›ndaki
iç iletiflim ve iliflkiler nas›l?
Plazam›zda flu anda sat›fl ve sat›fl sonras›

servis hizmeti sa¤layan 50 civar›nda çal›-

flan›m›z var. Aralar›ndaki iflbirli¤i ve ekip

ruhu müflterilerimize yans›yor. Bunun

ödülünü en son 2004 y›l›nda Ford Avru-

pa’n›n düzenledi¤i Excellence Award

ödülünü kazanarak ald›k. Bunu çayc›m›z-

dan resepsiyonistimize, sat›fl dan›flman›-

m›zdan sigortac›m›za kadar herkesin ayn›

heyecanla çal›flmas›na, birbirine güven-

mesine ve müflteriye en iyi hizmeti ver-

mek için çaba sarf etmesine borçluyuz. 

Koç Toplulu¤u’nun bayiler ve topluluk ara-
s›ndaki iletiflimi sa¤lamak için oluflturdu¤u
www.kocbayi.com sitesini takip ediyor mu-
sunuz?
Takip etmeye çal›fl›yorum. Koç Grubu’nu

ifl orta¤›m›z olarak görüyoruz. Tüm sek-

törlerden haberdar olmam›z, kendi içi-

mizde iletiflim sa¤lamam›z ve yenilikler-

den haberdar olmam›z aç›s›ndan bayi si-

tesinin çok önemli oldu¤unu düflünü-

yorum.
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irlikte Baflarmak” bölü-

mümüz için Çanakkale

Ford Bayii Arslanlar’›n

konu¤u olduk. 40 y›l ön-

ce dedesinin Beko Bayii olmas›yla baflla-

yan Koç serüvenini,  3. kuflak Ford Bayii

olarak devam ettiren bayi ‹lyas Arslan,

kendilerini rakiplerinden ay›ran en önem-

li özelli¤in; Ford’un “Hayat Boyu Müflteri-

ler” anlay›fl› oldu¤unu söylüyor ve ekli-

yor, “Müflteri memnuniyeti anlay›fl›n› Ça-

nakkale’ye biz getirdik.”

Ne kadar zamand›r Koç Toplulu¤u’nun bir
üyesi olarak faaliyet gösteriyorsunuz?
Benim dedem Beko bayii olarak 40 y›l

önce Koç Toplulu¤u bünyesinde faaliyet

göstermeye bafllad›. Ard›ndan babam Be-

ko bayili¤ini sürdürdü. Zaman içinde

müflterilerimizin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak

gibi bir görevimiz oldu. ‹nsanlar›n otomo-

bil ve ticari araç ihtiyaçlar›n› bize söyle-

meleri ve böylece bizi yönlendirmeleriyle

Koç bünyesinde Ford Bayii olmaya karar

verdik. 

Kömür ocaklar› ve ticari iflletmeler bulu-

nan, kamyon potansiyeli yüksek olan

Çan ilçesinde bize Ford bayili¤i verildi.

1989 y›l›nda burada hizmet vermeye bafl-

lad›k. 1998 y›l›ndan itibaren ise Çanakka-

le’de 3S ad› alt›nda yat›r›m yapt›k ve flu

anda Çanakkale bayii olarak devam edi-

yoruz. Çan’da kardeflim ‹lhan Arslan Be-

ko bayili¤ini devam ettiriyor. Beko’ya da

Türkiye genelinde oldu¤u gibi ilgi çok iyi.

Biz üçüncü kuflak Koç Toplulu¤u üyesi-

yiz ve 40 y›ld›r ticari faaliyetlerimizi bu

çat› alt›nda sürdürüyoruz.

Ford Bayii Konseyi’nin 3. Bölge (Ege) Tem-
silcisi olarak bölgenizin ve Çanakkale’deki
otomotiv pazar›n›n durumunu de¤erlendirir
misiniz? 
Genel olarak 2004 y›l› çok iyi geçti. 2005

y›l›na da çok olumlu bak›yoruz. Ford ola-

rak Türkiye pazar›nda geçen y›lki pazar

pay›m›z yüzde 15.5, toplam araç sat›fl› ise

114 bin 805 oldu. Üçüncü Bölge yani Ege

Bölgesi’nin toplam sat›fl rakam› ise 13 bin

315. Çanakkale’de geçti¤imiz y›l Arslanlar

A.fi. olarak 1450 adet birinci el araç sat›fl›

gerçeklefltirdik. 500 civar›nda da ikinci el

araç sat›fl›m›z oldu. Ciromuz 40 milyon

dolar civar›nda ve pazar pay›m›z yüzde

28. 2005 y›l›nda da bunun alt›nda kalma-

yaca¤›z. Hedefimiz pazar pay›m›z› yüzde

33’e ç›karmak, müflteri memnuniyetinde

Türkiye’de birinci olmak ve daha önce al-

d›¤›m›z Excellence Awards’› (Mükemmel-

liyetçilik Ödülü) tekrar almak. 

Çanakkalelilerin Ford marka araçlara ve ye-
ni modellere ilgileri nas›l, en çok hangi
araçlar› tercih ediyorlar?
Çanakkale’de ilginç bir pazar var. Türkiye

pazar›nda Ford’un ticari vas›talar›na ilgi

fazla, fakat Çanakkale’de binek otomobil-

ler daha çok ilgi görüyor. Sat›fllar›m›z›n

yüzde 60-70’ini otomobiller oluflturuyor.

Çanakkale, Türkiye’nin okuma-yazma

oran› yüzde 95’lere varan nadir illerinden

biri. Kifli bafl›na düflen milli gelir ile sos-

yo-ekonomik ve kültürel aç›dan bakt›¤›-

Çanakkale Ford Bayii Arslanlar’›n sahibi ‹lyas Arslan

“Çanakkale’ye
müflteri
memnuniyetini 
biz getirdik”

“Çanakkale’ye
müflteri
memnuniyetini 
biz getirdik”

‹lyas Arslan, Çanakkale’deki di¤er Koç bayileri ile

aralar›nda tatl› bir ticari rekabet yafland›¤›n›

vurgulayarak, “Her markan›n di¤er markalarla

yaflad›¤› rekabete benzer bir durum. Ama ayn›

Toplulu¤un üyesi oldu¤umuzu hiç unutmuyoruz.

Ayn› zamanda tabii ki kendileriyle dostuz” diyor

“B



oç Holding Muhasebe Müdürü

Emine Alangoya ile yapt›¤›m›z

sohbette; çocuk sahibi olman›n

kariyer yapmay› engellemeyece¤i-

ni gördük. Çünkü Alangoya bir yandan iki

çocu¤unu büyütürken, bir yandan da kari-

yer yapmay› baflarm›fl ender insanlardan.

Alangoya bunun s›rr›n› flu cümleyle özetli-

yor: “Özel yaflam›n›z› ifle, iflinizi eve tafl›-

may›n!”

Kaç y›ld›r çal›flma hayat›n›n içindesiniz? fiu
andaki göreviniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
Üniversiteyi bitirdi¤im y›l çal›flmaya baflla-

d›m. Bu temmuz ay›nda 35 y›l›m› doldura-

ca¤›m. ‹fl hayat›m›n tümü de Koç Toplulu-

¤u’nda geçti. ‹lk iflime Koç Holding A.fi.

Mali ‹fller Grubu’nda denetim departma-

n›nda bafllad›m. 

Yedi y›l Koç Toplulu¤u’nda iç denetim fa-

aliyetinde bulunduktan sonra yine grup flir-

keti olan Bürosan A.fi.’ye mali ve idari ifller

müdürü olarak tayin oldum. 

Üç y›l bu görevi yürüttükten sonra, Koç

Holding’e muhasebe müdürü olarak beni

istediler ve buraya geldim. 1980 y›l›ndan

bu yana sürdürdü¤üm görevi; Koç Hol-

ding, Temel, Zer ve Nazar flirketleri ile Koç

Ailesi’nin muhasebe ve mali sorumlulukla-

r›, sahip olduklar› hisse senetlerinin takibi

ve gayrimenkullerinin yönetimi fleklinde

özetleyebilirim.

‹fl yaflam›n›z›n tek çat› alt›nda geçmesinin
s›rr› nedir?
Bizim grupta yetifltirme eleman› sistemi

vard›r. Grupta ileriye do¤ru hedefler verile-

rek, o kifli üzerinde yetifltirme program› uy-

gulan›r. Bu uyguland›ktan sonra da kiflinin

geliflimine uygun görevler verilir. Baflar›l›

oldu¤u sürece de bu durum devam eder.

Koç Toplulu¤u temel felsefe olarak baflar›-

n›n yan›ndad›r. Kad›n erkek ayr›m› yoktur;

bu, tercih edilmede bir faktör de¤ildir. 

Sizce Türk kad›n› çal›flma yaflam›nda yeterin-
ce yer al›yor mu?
Dünya klasman›na bakt›¤›m›zda ülke ola-

rak kad›n yönetici ve çal›flan olarak çok

gerilerdeyiz. Bunun zaman içinde de¤ifle-

ce¤ini ümit ediyorum. Çünkü benim ifle

bafllang›ç zaman›mdan bugüne bakt›¤›m-

da, bir ilerleme oldu¤unu görüyorum.

Ama, “Bunlar yeterli mi?” derseniz, hay›r

de¤il. Kad›n›n halledilmesi gereken birta-

k›m önemli meseleleri var. O meseleler

afl›ld›¤›nda zannediyorum bu kendili¤in-

den gelecektir. 

Art›k Türkiye genelinde k›z çocuklar›n›n da
e¤itilmesi ve çal›flma hayat›na kat›lmas› için
bir istek görülüyor. Siz ne dersiniz?
Ben de ayn› fikirdeyim. Evet, k›z çocuklar›

art›k çal›flma hayat›n›n içine kat›lmas› için

yetifltiriliyor. Ancak k›zlar›n, “‹yi bir e¤itim

yapt›m ama ileride istedi¤im gibi ideal bir

evlilik yaparsam, ben ifli b›rak›r›m” düflün-

cesinde olmamalar› gerekir. Toplumumuz-

da bir kad›ndan beklenen görevler var. Bu

görevlerin tarifinin de¤ifltirilmesi laz›m. Bu

de¤ifliklikler oldu¤u sürece, kad›n çal›flma

hayat›nda daha fazla yer edinebilir. 

Siz iki çocuk annesi ve çal›flan bir kad›n ola-
rak, çal›flma hayat›n›zda ne gibi zorluklar ya-
flad›n›z?
Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, ifl

hayat›nda, “Bir yere geleyim, kariyer sahi-

bi olay›m” dedi¤inizde elbette anne olmak

çok zor. Bir kad›n›n ifle geldi¤i zaman ço-

cu¤u veya çocuklar›yla ilgili olarak içinin

rahat olmas› gereklili¤ine inan›r›m. 

Bunun için de iyi bir organizasyon kurmak

gerekir. Benim flans›m, çocuklar›m›n bafl›n-

da annemin olmas›yd›. Bugün için de bir-

tak›m farkl› imkânlar var. Profesyonel des-

tek al›nabiliyor. 

Çocuklar›n› b›rak›p ifle giden annelerde

suçluluk duygusu oluyor. Bu bende olma-

d›; çünkü eve gitti¤im zaman da tam an-

neydim. Baflka hiçbir iflle u¤raflmad›m ve

tamamen çocuklar›mla ilgilendim. Bu den-

geyi güzel tutturdum. Bu nedenle ifl-çocuk

dengesinin sa¤lanabilece¤i kanaatindeyim;

bu sa¤lanmazsa bu durum kariyeri zedeli-

yor. Bunlar› aflmak laz›m, çünkü her fley

zamanla yerine oturuyor. 

Çal›flan kad›n›n temel özellikleri neler? Er-
keklerle aralar›nda bir ayr›m görüyor musu-
nuz?
Çevremdeki çal›flan kad›nlardaki temel

özellikler; çal›flkanl›k, yetenek, kararl›l›k,

devaml›l›k ve olumlu manada h›rsl› olma-

lar›d›r. Benim için erkek veya kad›n çal›fla-

n›n bir farkl›l›¤› yoktur. Çünkü kad›n-erkek

tüm çal›flanlar, kendi yeteneklerine göre

ifle katk› sa¤larlar.  
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EM‹NE ALANGOYA

35 y›ld›r Topluluk’ta çeflitli

görevlerde bulunan 

Emine Alangoya, 25 y›ld›r

da Koç Holding Muhasebe

Müdürü olarak çal›fl›yor. 

8 Mart Dünya Kad›nlar

Günü vesilesiyle ziyaret

etti¤imiz Emine Alangoya

ile kad›nlar›n ifl

yaflam›ndaki yeri ve

annelik üzerine 

sohbet ettik

Koç Toplulu¤u’nda model olarak gör-
dü¤ünüz biri oldu mu?
Bu soru üzerine hemen akl›ma ge-

len; gerek çal›flkanl›¤›, gerek yetene-

¤i ve gerekse kararl›l›¤› ile Say›n Su-

na K›raç oluyor. Onun az önce be-

lirtti¤im meziyetlerine yak›ndan fla-

hit olmak benim en önemli kazanç-

lar›mdan olmufltur. Say›n Suna K›raç

ifl hayat›nda baflar›l› olan kad›nlar›n

en seçkin örne¤idir. O bana ve

gruptaki kad›n çal›flanlara azimli, ka-

rarl›, sonuca yönelik çal›flma örne¤i-

ni vermifltir. 

‹fliniz gere¤i gün içinde rakamlarla iç
içesiniz? Bu durum günlük yaflam›n›z›
etkiliyor mu? 
Evet günlük yaflam›m› etkiledi¤ini

düflünüyorum. Çünkü bu durum da-

ha matematiksel bir yorumla çabuk

karar vermemi sa¤l›yor.  

Bu yo¤un çal›flma ortam› içinde kendi-
nize zaman ay›rabiliyor musunuz?
Do¤rusu hafta içinde kendime vakit

ay›rmam mümkün olmuyor. Hafta

sonu da evim, eflim ve çocuklar›m

var. Hafta sonlar› onlar› da ihmal et-

meyecek ve kendimi memnun ede-

cek flekilde vakit geçirdi¤imi söyle-

yebilirim. Tatil günlerinde de seya-

hate ç›k›yoruz.

Ev iflleri ve mutfakla aran›z nas›l?
Bu kadar yo¤unluk içinde onlara hiç

vakit ay›ram›yorum. Ama bu ifller iyi

organize edildi¤i için ailece sonuç-

tan memnunuz. 

Son aylarda gündemimizi yo¤un ola-
rak meflgul eden AB ile ilgili görüflle-
riniz neler? Sizce bu birli¤e dahil ol-
mam›z›n kad›nlar aç›s›ndan önemi ne-
dir?
Avrupa Birli¤i’ne girmenin kad›n-

lar için olumlu geliflmeler sa¤laya-

ca¤›n› düflünüyorum. Türkiye ka-

d›n haklar› bak›m›ndan henüz ol-

mas› gereken yerde de¤ildir. Tür-

kiye’nin Avrupa Birli¤i’ne dahil

olmas› bu noktaya ulaflma h›z›n›

artt›racakt›r. Unutmamam›z gere-

kir ki Atatürk, kad›nlarla erkekle-

rin eflit haklara sahip olmalar› için

dünyada ender bir uygulamay›

y›llar  önce Türkiye’de hayata ge-

çirmifltir.  

”
AB’ye girmek kad›nlar için 

olumlu geliflmeler sa¤layacakt›r

Koç Holding Muhasebe
Müdürü Emine Alangoya:
“Koç Toplulu¤u temel
felsefe olarak 
baflar›n›n yan›ndad›r.
Kad›n erkek ayr›m›
yoktur; bu, tercih
edilmede bir faktör
de¤ildir.” 

“
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Prenses Zeyneb
Kâmil (?-1881).
Foto¤raf 1875
y›l›nda
Kahire’de
çekilmifl
(solda).
Sadrazam Yusuf
Kâmil Pafla
(1808-1876).
Foto¤raf 1876
y›l›nda
‹stanbul’da
çekilmifl.

Kont Jean Ostrorog
(1896-1975). Foto¤raf

1879 y›l›nda ‹stanbul’da
çekilmifl. 

“Hât›ra-i Uhuvvet: Portre Foto¤raflar›n
Cazibesi: 1846-1950” kitab›n›n öykü-
sünü anlat›r m›s›n›z?
Türkiye’de “bilimsel kitaplarda resim

olmaz” diye bir yanl›fl anlay›fl var. Pe-

kâlâ görsel bir kitap da bilimsel ola-

bilir. Görsellikle bilimselli¤i ba¤dafl-

t›rmak için bu kitab› yapt›k. Türki-

ye’de araflt›rmac› yazarlar, metne da-

yal›, kal›n, görsel malzemeden uzak

kitaplar yap›yorlar. Anlafl›l›r flekilde

görsel ö¤eler kullanarak bu kitaplar›n

insanlara sunulmas› gerekti¤ine ina-

n›yoruz. Türkiye’de bu çok zay›f. 

Siz zay›f buldu¤unuz bu alan› güçlen-
dirmek için ne gibi çal›flmalar yap›yor-
sunuz?
Bu kitap Ömer M. Koç ile yapt›¤›m›z

üçüncü kitap oldu. Ömer Bey ile mü-

zeleri kitaba dökmek istiyoruz. Bu ki-

tab› canl› bir müze olarak görüyoruz.

Baflka projelerimiz de var. Hanedan

foto¤raflar› ile ilgili yeni bir kitap dü-

flünüyoruz. Dünyadaki en büyük Os-

manl› hanedanlar› foto¤raf koleksi-

yonlar› bizde. 

“Hât›ra-i Uhuvvet”in anlam› ve kitab›-
n›z›n konusu nedir?
Uhuvvet’in kelime anlam› kardefllik;

mecazi anlam› dostluk. Do¤an H›zlan

yaz›s›nda çok güzel bir isim bulmufl

bu kitaba. “‹smi ne olsun?” diye ona

sorsayd›k daha iyi bir isim bulmufl

olabilirdik. Do¤an Bey, “Portrelerden

hayat› okumak” demifl. Bu kitab›n

konusu sadece Türkiye, Türkler ve

Osmanl›lar de¤il. ‹stanbul’a gelip git-

mifl yabanc›lar da var. Kitap bir bak›-

ma 19’uncu yüzy›lda ‹stanbul’un çok

büyük bir flehir oldu¤unu, metropol

oldu¤unu gösteriyor. 

Kitapta foto¤raflar› bulunan kiflilerin

yaflam›ndan ana hatlar vererek, o fo-

to¤rafla ilgili ba¤lant› kurduk. Amac›-

m›z biyografi vermek de¤ildi. 

Tarihe ve foto¤raflara ilginiz ne zaman
bafllad›?  
Benim tarihe olan ilgim koleksiyon-

culuktan kaynaklan›yor. Okudu¤um

kitaplar›n derinine inerim. Araflt›rma-

c› bir ruhum var. Ben endüstri mü-

hendisiyim, üniversiteyi Viyana’da

okudum. Kitap okumay› ve araflt›rma

yapmay› çok severim.  

1978 y›l›nda Viyana Üniversitesi’nde

ö¤renciyken eski bal›k kitaplar›n›

araflt›rmak için bir dükkâna girdim;

bana 1870 tarihli bir ‹stanbul foto¤raf

albümü ç›kard›. Çok flafl›rd›m ve ald›-

¤›m ilk foto¤raf albümü o oldu. On-

dan sonra da bu konu üzerine yo-

¤unlaflt›m ve ilgim sürüyor.

Bu kitab› haz›rlamak ne kadar vaktinizi
ald›?
Yaklafl›k bir y›ll›k bir çal›flman›n ürü-

nü ancak çok daha fazla bir süreyi

kaps›yor. Kitaplar y›llar›n birikimi so-

nucunda olufluyor. Notlar›m›z› sakla-

d›¤›m›z dosyalar var. Çok önemli do-

kümanlar, hat›ralar, foto¤raflar ve al-

bümler var. 

Bunlar elime geçtikçe bir kenara ko-

yuyorum. Bunlar koleksiyon mera-

k›ndan da kaynaklan›yor. Ayr›ca bu

konuyla ilgili Türkçe kaynak eksikli-

¤inden yabanc› yay›nlar› takip ediyo-

rum. Koleksiyonculara tavsiyem, bir

konuya ilgi duyup o konuyla ilgili

yabanc› kaynaklar› takip etmeleri.

Yabanc› dil bilgisi flart.

Portre Foto¤raflar›n Cazibesi
ygaz; Osmanl› ve ‹stanbul

foto¤raf tarihine iliflkin

araflt›rmalar›yla foto¤raf ta-

rihine katk›da bulunan

araflt›rmac› Bahattin Öztuncay’›n

derledi¤i foto¤raflardan oluflan “Hâ-
t›ra-i Uhuvvet: Portre Foto¤rafla-
r›n Cazibesi: 1946-1950” kitab›na

sponsor oldu. 1846-1950 y›llar› ara-

s›ndaki zaman diliminde Osmanl›

‹mparatorlu¤u ve Türkiye Cumhuri-

yeti’nin siyasi, askeri, edebiyat ve sa-

nat alan›nda önemli rol oynam›fl dev-

let adamlar›n›n, yerli ve yabanc› ha-

nedan üyelerinin, ressamlar›n, flairle-

rin ve yazarlar›n foto¤raflar› ile bi-

yografilerinin yer ald›¤› kitap hakk›n-

da yazar› Bahattin Öztuncay ile bir

söylefli gerçeklefltirdik.  

105 y›ll›k dönemi kaps›yor
Kitab›n yazar› Bahattin Öztuncay, in-

san›n d›fl görünüflü ile ruh dünyas›-

n›n tam kesiflim noktas›nda bulunan

portre foto¤raflardan çarp›c› örnekler

veriyor. 

Yazar böylece portre foto¤raflar›n sa-

natsal ve belgesel aç›dan büyük öne-

me sahip olduklar›n› vurguluyor. Ki-

tab›n girifl bölümünde, portre sanat›,

içerik ve teknik aç›lardan inceleniyor.

Albüm fleklinde tasarlanan ana bö-

lümdeki seçme foto¤raflara k›sa bi-

yografik bilgiler efllik ediyor. 

1846-1950 y›llar› aras›ndaki döneme

ait foto¤raflar Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u, Türkiye ve Avrupa’n›n çeflitli

merkezlerinde foto¤raflar›n› çektir-

mifl pek çok renkli kiflili¤i gözler

önüne seriyor. 

Önemli bir bölümü ithafl› olan bu

portrelerin büyük bir k›sm› ilk kez

gün ›fl›¤›na ç›k›yor.  Kitapta yer alan

foto¤raflardan seçilen eserler 1-31

Mart tarihleri aras›nda Sadberk Ha-

n›m Müzesi’nde sergilendi.

Sultan Abdülaziz’den Atatürk’e
Kitap Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin siyasi, askeri,

edebiyat ve sanat alanlar›nda önemli

rol oynam›fl devlet adamlar›n›n, yerli

ve yabanc› hanedan üyelerinin, res-

samlar›n, flairlerin ve yazarlar›n foto¤-

raflar›n› içeriyor.

Ankara zindan› avlusundaki Naz›m
Hikmet, kederli yüz ifadesiyle Tev-
fik Fikret, masumiyetin simgesi

Dürrüflehvar Sultan, tahttan indiril-

mifl sab›k Sultan Abdülaziz, k›rm›z›

pastel kalemle yaz›lm›fl göz al›c› itha-

f›yla Muhsin Ertu¤rul, esir düfltük-

ten sonra k›l›c› iade edilmifl Gazi Os-
man Pafla, Rus iflgalinden sonra ‹s-

tanbul’u kurtarmaya çal›flan nefer k›-

yafetiyle Osman Hamdi Bey, fesiyle

poz veren Fausto Zonaro, tüm cazi-

besi ile Bedia Muvah-
hit bunlardan sadece

birkaç›. 

Kitab›n sonunda ayr›

bir bölümde ise Mus-
tafa Kemal Ata-
türk’ün hayat›n›n en

önemli dönemi say›la-

cak 1917-1927 y›llar›

aras›nda çekilmifl befl

adet imzal› ve ithafl›

portresi yer al›yor.

Tüm bu foto¤raflar

portre foto¤raf›n ileti-

flim gücünü göz al›c›

bir flekilde ortaya

koyuyor.

A

fiair Neyzen
Tevfik Kolayl›
(1879-1953).
Foto¤raf 1930
y›l›nda
‹stanbul’da
çekilmifl
(üstte). 

V. Murat’›n
k›z› Fehime
Sultan (1875-
1929).
Foto¤raf 
1923 y›l›nda
‹stanbul’da
çekilmifl. 

Sadrazam Mehmed Said
Pafla (1840-1914). Foto¤raf
1909 y›l›nda ‹stanbul’da
çekilmifl (altta ortada). 

“Görsel kitaplar da bilimsel olabilir”“Görsel kitaplar da bilimsel olabilir”

Bahattin Öztuncay
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sosyal sorum
luluk

Esra Çak›r, Elif
Karanfil ve Canan
Erdo¤an (soldan
sa¤a) projeleri
hayata geçirmek
için, Genel Müdürleri
Cenk Çimen’den
büyük destek
ald›klar›n›
söylüyorlar.

Otokoç’un Toplum Ekibi
çocuklar›m›z 
için çal›fl›yor

Otokoç’un Toplum Ekibi
çocuklar›m›z 
için çal›fl›yor

ugüne kadar birçok sosyal so-

rumluluk projesinin içinde yer

alan Otokoç, 2004 y›l›n›n bafl›n-

da bu çal›flmalar›na bir yenisini

ekledi ve Toplum Ekibi birimini kurdu.

Projenin sorumlulu¤u ise Reklam ve

Halkla ‹liflkiler Yönetmeni Esra Çak›r,
Müflteri ‹liflkileri Dan›flman› Canan Erdo-
¤an ve Toplam Kalite Yönetim Temsilcisi

Elif Karanfil’e verildi. Yap›lan görev

paylafl›m› çerçevesinde e¤itim projelerini

Canan Erdo¤an, trafik projelerini Elif Ka-

ranfil, flirket çal›flanlar› ile ilgili yap›lan

projeleri ise Esra Çak›r üstlenmifl durum-

da. Kurum içi çal›flanlar›n da bu ifle dahil

edilmesi için gönüllülük projeleri bafllat›l-

m›fl durumda. 

Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen’e

ba¤l› olarak çal›flan Toplum Ekibi’nin he-

def kitlesi ise çocuklar. Çocuklara yap›la-

cak yat›r›mla, ileride daha sa¤l›kl› yetifl-

kinler hedefleniyor. Bu amaçla Toplum

Ekibi’nin projelerinde e¤itim ve trafik ko-

nular›na a¤›rl›k veriliyor. 

“Ateflböce¤i” t›r›na sponsor oldular
Otokoç e¤itim çal›flmalar›na hiç uzak bir

kurum de¤il. Çünkü Otokoç’un 2002 y›-

l›ndan bu yana TEGEV’le iflbirli¤i var.  

Projenin sorumlusu Canan Erdo¤an, Top-

lum Ekibi’ni kurduktan sonra e¤itime da-

ha fazla destek verme karar› ald›klar›n›n

alt›n› çizerek, konu hakk›nda flu aç›kla-

may› yap›yor: “TEGEV’le iflbirli¤imizin ge-

lifltirilmesi yönünde karar ald›k. TEGEV’in

“Ateflböce¤i Projesi”ne destek vererek bu

projeye sponsor olduk. “Ateflböce¤i” t›r›

çeflitli lokasyonlarda alt› ayl›k sürelerle

hizmet veriyor. ‹lk lakosyon Adana, ikin-

cisi Konya idi. T›r›m›z iki ayd›r da Eskifle-

hir’de bulunuyor. Eskiflehir’den sonra Kü-

tahya’ya do¤ru yola ç›kacak.”

7-16 yafl›ndaki çocuklara ulaflmay› hedef-

leyen “Ateflböce¤i” t›r› iki bölümden olu-

fluyor. Birinci bölümde 12 bilgisayar›n yer

ald›¤› bilgisayar odas› bulunuyor; ikinci

bölüm ise masal odas› olarak adland›r›l›-

yor. 

Okullar belirlenirken daha çok bilgisayar-

la tan›flmam›fl çocuklar hedef al›n›yor.

“Temel amac›m›z çocuklara farkl› ortam-

larda e¤itim alabileceklerini ve birey ola-

rak de¤erli olduklar›n› hissettirmek.” di-

yen Erdo¤an, “Onlara hak ettikleri kalite-

de e¤itim sa¤lamay› hedefliyoruz. Amac›-

m›z t›r›m›z vas›tas›yla umut tafl›mak” di-

yor.

Çocuklara kitap okuyorlar
Toplum Ekibi’nin e¤itime verdi¤i destek

sadece “Ateflböce¤i” t›r› ile s›n›rl› de¤il.

Onlar Türk insan› için önemli bir sorun

olan kitap okuma konusuna da el atm›fl-

lar. Bu konuda ise Özel Sektör Gönüllü-

ler Derne¤i ile çal›fll›yor. 

Projenin sorumlusu Esra Çak›r, yürüttük-

leri çal›flma hakk›nda flu bilgileri veriyor:

“Otokoç çal›flanlar›n›n dahil oldu¤u bir ki-

tap okuma projesi gelifltirdik. Okul olarak

da Recaizade Mahmut Ekrem ‹lkö¤retim

Okulu’nu seçtik. 18 kiflilik bir ekip, hafta-

da bir gün bu okula gidip çocuklara kitap

okuduk. Bu her iki taraf için de keyifli bir

çal›flma oldu. Uzun y›llar sonra ilkokulun

kokusunu almak bizim çok hoflumuza git-

ti. Yeni dönemde bir ara verdik ama Ni-

san’da bu çal›flmaya yeniden bafllayaca-

¤›z. 18 kiflilik lider ekibin kendilerine ye-

ni arkadafllar katmas› için çal›flmalar yap›-

yoruz.” 

Kendi çal›flanlar›n› unutmuyor
E¤itim çal›flmalar›na büyük önem veren

Otokoç, kendi çal›flanlar›n›n çocuklar›n›

da ihmal etmiyor. Burada da TEGEV’le ifl-

birli¤i yap›larak, “Bizim Çocuklar›m›z” ad-

l› proje hayata geçirilmifl. Özellikle mavi

yaka çal›flanlar›n çocuklar›n›n hedef al›n-

d›¤› bu projenin pilot uygulamas› ise An-

kara’daki çocuklarla bafllam›fl durumda. 

Esra Çak›r, projeyi hayata geçirmek için

çeflitli bilgilendirme toplant›lar› yapt›klar›-

n› söylüyor. Bu toplant›larda kurumsal

sosyal sorumluluktan bahsedilerek e¤iti-

min önemine dikkat çekilmifl. Bu projeye

kat›lan yaklafl›k 30 çocuk, cumartesi gün-

leri 09.00-14.00 saatleri aras›nda TE-

GEV’in e¤itim ve ö¤renim birimlerine gö-

türülerek ‹ngilizce ö¤renimi, oyun ve

masal gibi çeflitli aktivitelere kat›l›yorlar. 

Trafik için bilinçli çocuklar
Otokoç Toplum Ekibi’nin e¤itim kadar

önem verdi¤i bir di¤er konu da trafik.

Trafikle ilgili projeleri yöneten Elif Karan-

fil, “Çocu¤un e¤itimine trafi¤i sokarsak,

ileride bilinçli sürücüler, bilinçli yayalar

yaratabilece¤imizi düflündük” diyerek bu

konuya bak›fl aç›lar›n› özetliyor. 

Toplum Ekibi, trafikle ilgili projeler için

de Türkiye Trafik Kazalar›n› Önleme Der-

ne¤i ile çal›flma karar› alm›fl. “Birlikte ne-

ler yapabiliriz?” sorusunun yan›t› aranm›fl.

Sunulan projeler içinde, okul geçidi gö-

revlisi çal›flmas›n›n hayata geçirilmesine

karar verilmifl. Yasada da tan›ml› olan bu

görev, okul girifl ç›k›fl saatlerinde trafi¤i

düzenleyen görevli anlam›na geliyor.

Okul geçidi görevlisi veli, ö¤retmen ya da

çocuk olabiliyor. Tek flart› ise 11 yafl›n üs-

tünde olmak.

Dört ortakl› bu projeye Otokoç, k›yafet

temini deste¤i veriyor; Türkiye Trafik Ka-

zalar›n› Önleme Derne¤i organizasyonu-

nu yap›yor; ‹stanbul Milli E¤itim Müdürü-

lü¤ü okullar› ve sorumlu ö¤rencileri belir-

liyor; Trafik Denetleme fiubesi de e¤itim

veriyor. 

E¤itim alan çocuklara sertifika ve okul ge-

çit görevlisi kimli¤i veriliyor. Bu kimli¤e

sahip kifliler; trafi¤i durdurmak, ak›fl›n›

sa¤lamak, ö¤rencilerin yaya geçidinden

geçiflini sa¤lamakla görevli olacaklar. 

Elif Karanfil, sürücülere flu uyar›y› yap›-

yor: “Okulun önünde bir trafik polisi ka-

dar yetkili olacak üniformal› ö¤rencilerin

uyar›lar›n› dikkate al›n. Çünkü bunlar›n

ceza yazma yetkileri var!” 

Geçen y›l Befliktafl-Sar›yer bölgesindeki

23 okulda pilot uygulamas› yap›lan bu

proje,  bu y›l  1200 okulda 4000 çocukla

hayata geçecek. Ö¤renciler 23 Nisan’da

gösterilere kat›larak kendilerini tan›ta-

caklar. 

Otokoç geçen y›l kurdu¤u

Toplum Ekibi ile sosyal

sorumluluk projelerine a¤›rl›k

verdi. Üç kifliden oluflan

ekibin hedefinde “çocuklar”

var. Toplum ekibi ilkokul

ö¤rencilerine kitap

okumaktan bir trafik polisi

kadar yetkili çocuklar

yetifltirmek gibi pek çok

çal›flmay› yönetiyor

Otokoç Toplum

Ekibi’nin üyeleri,

çocuklarla

kurduklar› yak›n

temastan çok

memnunlar. Onlar›

üzen tek konu ise

e¤itimdeki

yetersizlik.
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irket için de¤erli olan müflterilere farkl› dav-

ranabilmek temel mant›¤› üzerine kurulu

pazarlama faaliyetleri, sadakat programlar›-

n›n ana omurgas›n› olufltururken, tüketici-

nin kendini tan›tmak için kulland›¤› yön-

tem, fayda sunulmas›, verilerin toplanmas›, analiz

edilmesi, analiz sonuçlar›n›n yeni ürün ve hizmetle-

rin gelifltirilmesi için kullan›lmas› gibi farkl› konu

bafll›klar› vard›r. 

Her flirkete uygun sadakat program› 
Düflünüldü¤ünün aksine,  bir flirket hangi sektörde

faaliyet gösterirse göstersin, o flirkete uygun bir sa-

dakat program› oluflturulabilir. Programlar son tüke-

ticinin sadakatini art›rmak amaçl› oldu¤u gibi da¤›-

t›m kanal›n›n, kurumsal müflterilerin sadakatini art›r-

mak amaçl› da olabilir. fiayet bir flirketin oluflmufl bir

müflteri portföyü var ise bu flirket farkl› profildeki

müflterileriyle iliflkisini de farkl›laflt›rmal›d›r. Yap›lan

bir çal›flmaya göre müflteri sadakat oran› yüzde 70

olan bir flirket, müflteri sadakat oran› yüzde 90 olan

bir flirkete göre 5 y›l içerisinde 2-3 kat daha fazla

müflteri kaybetmektedir. 

Yeni müflteri kazanma maliyetinin, günümüz reka-

bet koflullar›nda giderek artt›¤› göz önünde bulun-

duruldu¤unda sadakat oran›nda oluflacak 2-3 puan-

l›k art›fllar dahi önemli maliyet avantajlar› sa¤lar. 

Sadakat programlar›n›n temel ç›kt›s›, tüketicilerin

ortalama al›flverifl tutarlar›, ziyaret frekanslar› ve

müflteri de¤erinde art›fl sa¤lamas›d›r.

Fark artarsa sadakat
ortadan kalkar
Sadakat programlar›, flirketle-

rin her koflulda baflvuracakla-

r› bir can simidi de¤ildir. Tü-

keticisine birbirine benzer

koflullarda ürün/hizmet su-

nan flirketler aras›nda rekabet

avantaj› ve farkl›laflma sa¤la-

yabilecek uygulamalard›r.

Ürün, hizmet, sat›fl fiyatlar›n›n

birbirine çok benzemesi flir-

ketleri “s›f›r” kâr sendromuna

sürüklemekte ve bu ç›kmaz-

dan kurtulma iste¤i de tüketici iliflkilerinde farkl›lafl-

ma ihtiyac› do¤urmaktad›r. Sadakat  programlar› ifl-

te bu aflamada etkin olur. Baflka bir deyiflle ürün, te-

darik, sat›fl, Ar-Ge, pazarlama süreçlerinde sorunlu

bir flirketin, sadakat program› bafllatarak, tüm bu so-

runlar›n yaratt›¤› olumsuz tabloyu olumluya dön-

dürmesi beklenmemelidir.

Yap›lan di¤er bir çal›flma göstermifltir ki, müflteri sa-

dakati, ayn› ürün/hizmetin sat›fl fiyatlar›ndaki fark›n

büyüklü¤ü karfl›s›nda k›r›lgand›r. Sektörlere göre

de¤ifliklik göstermekle birlikte, tüketici, di¤er flirket-

lere göre yüzde 10 daha yüksek bedel ödese bile

her zaman müflterisi oldu¤u flirketten al›flverifl yap-

maya devam edebilmekte. Fakat fiyat fark› yüzde

15-20’lere ç›kt›¤›nda müflteri sadakati ortadan kalk-

makta flirket/marka tercihleri de¤iflebilmektedir. 

Ulafl›lmas› imkans›z hedefler konmamal›
Yanl›fl alg›lanan di¤er bir konu ise sadakat prog-

ramlar›n›n yüzde 100 sadakati sa¤lama hedefiyle

çal›flmas› beklentisidir. Basit bir örnek vermek ge-

rekirse: Global otomotiv sektöründe sadakat oran›

yüzde 45-60 band› aras›na oturmufltur. Otomotiv

sektöründe yüzde 85 sadakat sa¤lamay› amaçla-

yan bir flirket ulafl›lmas› imkâns›z bir hedefi be-

nimsemifl olur. 

Bu sektörde, yüzde 45 mevcut sadakat oran› olan

bir flirketin, uzun, orta-uzun vadeli hedefinin

sektörün mevcut yüksek de¤erleri olan yüzde

55-60 aral›¤›n› hedeflemesi çok daha uygundur.  

Tüketiciye fayda sunulmas› sadakat programlar›-

n›n bir parças›d›r. 

Türkiye’de bankalar›n uygulad›¤› sadakat program-

lar›, sunulacak fayda alg›s›n› “para yerine geçen pu-

an biriktirme ve harcatma” üzerine yo¤unlaflt›rsa da

fayda paketleri sektörel olarak farkl›l›k gösterebili-

yor. Hedeflenen, tüketicinin sunulan fayday› almak

için temas noktalar›nda kendini belirlenen bir me-

todla tan›tmas› (genelde kart kullan›lmakta), bu yol-

la toplanan müflteri verilerinin analizi sonras› müfl-

terilerin grupland›r›lmas› (segmentasyon), yeni ürün

ve hizmetlerin bu veriler do¤rultusunda oluflturul-

mas›d›r. 

Tüketiciyi an›nda tan›yoruz
Koç CRM çal›flmalar› ile tüm tüketici temas noktala-

r›nda tüketiciyi an›nda tan›yabilece¤imiz için, bu

teknolojik üstünlük bize hem flirketlerin kendi sada-

kat programlar›n› uygulama olana¤›  sa¤layacak,

hem de her türlü çapraz uygulamalar yap›lmas›

mümkün olacakt›r. Örne¤in: Daha önce Arçelik Tel-

ve kahve makinesi sat›n ald›¤›n› bildi¤imiz bir müfl-

terimiz, Migros’ta Migros Club Kart› ile al›flverifl yap-

t›¤›nda hem Migros puan kazanabilecek hem de

kahve sat›n ald›¤›nda indirim kazanabilecektir. 

Yazan: Ayten Karahan Hasgül, Emre Emekli

Referanslar: Brian Woolf: J D Power 

and Associates                       

Loyalt Guide: 2003 Customer Retention Study

Sadakat programlar›

koçcrm

Önerileriniz için: Neslihan Aksu (neslihana@paro.com.tr)
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iletiflim

fioç Holding, geçen y›l Ekim ay›nda kurdu-

¤u “ihtiyaç fazlas› ürünler portali” sayesin-

de ihtiyaç sahiplerine daha sistemli bir fle-

kilde ulafl›yor. 

Türkiye’nin her yerinden gelen talepler, bir merkez

taraf›ndan takip edilerek, karfl›lan›yor.

Koç Holding Tesis Müdürü Hakan Perçin’in yöne-

timinde süren organizasyonla, bugüne kadar birçok

okula ulafl›ld›. Bu iflten çok büyük bir keyif ald›kla-

r›n› söyleyen Perçin, bu portali kurma fikrinin Ali Y.
Koç’tan ç›kt›¤›n› belirtiyor: “Okullar›m›z s›k s›k Koç

Holding’den ve flirketlerinden ufak tefek taleplerde

bulunuyorlard›. Bu talepler de yard›mlar da bireysel

bazda kal›yordu. Bu da¤›n›k ve bireysel çal›flmalar›

bir araya toplamak gerekir diye düflündük. Bu ko-

nuda neler yapabilece¤imizi Ali Y. Koç’la paylaflt›k.

Eylül 2004’te konunun üzerinde yo¤unlaflt›k. fiir-

ketlerde bulunan ihtiyaç fazlas› malzemelerin

envanterini ç›kard›k. Ekim 2004’ten itiba-

ren hangi okulun ihtiyac› varsa, bize

ulafl›yor; bizim envanterimizde bu

ürün varsa cevap veriyoruz. Sitemize

www.kocweb.com üstünde yer alan

ikinci el fazlas› linkinden ulaflmak

mümkün.”

Tabaktan oturma grubuna
Malzeme listelerinde pek çok ürüne

rastlamak mümkün. Masa, tabak, bilgi-

sayar, daha çok teknik okullarda kullan›-

labilecek torna ve makine aksamlar›, tele-

vizyon ve akla gelebilecek her fley var. Koç

Holding’in bu çal›flmas›n› duyan birçok okul, talep-

lerini bu merkeze iletmifl. Bunun yan› s›ra muhtarlar ve dernekler

bile çeflitli taleplerde bulunmufllar. Gelen talepler içinde ilk s›ray›

alan ürün ise bilgisayar olmufl. Perçin, gelen talepler içinde önce-

li¤i okullara verdiklerini söylüyor. K›sa bir süre içinde Türkiye ge-

nelindeki 13 okula malzeme deste¤i verilmifl. 

“Deponuzda ürün bekletmeyin”
Hakan Perçin, daha fazla okula ulaflmak için Topluluk flirketlerine

ça¤r›da bulunuyor: “Firmalar›m›z›n depolar›nda ihtiyaç fazlas›

malzemeler mutlaka var. Depoda bekleyen mamul bir süre sonra

bozulur. O ürünleri bekletmek yerine bize versinler, biz uygun

yerlere ulaflt›ral›m. Birileri bir yerlerde bu ürünleri bekliyor. fiirket-

lerimizin bu ifle bafllad›¤›m›z zamanki heyecanlar›n› kaybetmeme-

lerini istiyoruz. Halen baz› flirketlerimiz bu organizasyona kat›lma-

d›. Bunlardan kat›l›m bekliyoruz. Umar›m bu haberden sonra ka-

t›l›m artar. Ne kadar çok kat›l›m olursa, bizim yard›mlar›m›z o ka-

dar artacak.”

K

Koç

Holding’in ihtiyaç

fazlas› ürünlerini

toplad›¤› portal, pek çok

okula umut da¤›t›yor. 

Her gün gelen onlarca

mektupla, kimi okul

bilgisayar; 

kimi ise sandalye 

istiyor

Depolardaki ürünler 
ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Bilgisayar tekerlekli sandalye ile gezdiriliyordu

Bu portal vas›tas›yla Bursa Nilüfer’de bulunan ‹brahim

Uyar ‹lkö¤retim Okulu’na da befl adet bilgisayar ba¤›fllan-

d›. Bilgisayar odas›n›n aç›l›fl töreni 21 Mart 2005’te yap›ld›.

Toplant›da bir konuflma yapan okulun müdür yard›mc›s›

Sabri Memio¤lu,  okullar›nda bundan önce sadece bir bil-

gisayar bulundu¤unu ve bilgisayar›n tekerlekli sandalye ile

s›n›ftan s›n›fa gezdirildi¤ini söyledi. Bu yard›mla okullar›-

n›n prestijinin artaca¤›n› söyleyen Memio¤lu, Koç Holding

Tesis Müdürü Hakan Perçin ile bu bilgisayarlar›n ba¤›fllan-

mas›nda katk›da bulunan okulun velilerinden ve ayn› za-

manda bir Tofafl çal›flan› olan Zeynep Özer’e (önde solda)

plaket verdi.

Hakan Perçin, özellikle okullara yapt›klar›
yard›mlar›n kendilerini çok mutlu etti¤ini söylüyor.



ramla televizyonda otomobil program›

yapan ilk kifli olan ‹nce, ayn› zamanda

eski bir otomobil yar›flç›s›. Yar›fllara

1975’te “Cumhuriyet Rallisi” ile bafllayan

‹nce’nin, Ralli Cross’ta iki, t›rmanmada

ise bir Türkiye flampiyonlu¤u var.

‹nce, art›k yar›flmasa da otomobiller

onun hayat›n›n ayr›lmaz bir parças›.

Önümüzdeki y›l faaliyete geçecek olan

e¤itim merkezinde otomobil sporlar›na

ilgi duyanlara ralli e¤itimi vermeye bafl-

layacak. Bu spora ilgi duyanlar› teflvik

etmek gerekti¤ini anlatan ‹nce, 2000-

2001 y›llar›nda flampiyon olan Taner
fiengezer’i de kendisinin keflfetti¤ini ve

inand›¤› için destek oldu¤unu söylüyor.

Kendisinin yar›flmaya bafllad›¤› y›llarla

bugünü karfl›laflt›ran ‹nce, geçmiflle ilgi-

li flu bilgileri veriyor: “O dönemde im-

kâns›zl›klar çoktu; ben flansl›yd›m, ser-

visimiz vard›. O zamanlar Anadolu Ral-

li, Renault ve Tofafl olmak üzere üç fab-

rika tak›m› vard›. Bir de benim gibi

amatör, cebinden para harcayarak bu ifli

yapanlar. Yol planlar› yoktu. Bir evin

önündeki direkten start verilirdi; sonra

da kaybolan kaybolana. Servis yok,

benzin bulursan›z al›yorsunuz. 1980’li

y›llarda bu sporda Türkiye epey geriler-

deydi. Bulgarlar, Rumenler gelip bizi

geçiyordu ama flu anda bütün Balkan

ülkelerinden ilerideyiz. Türkiye’nin ka-

dersizli¤i, ekonomik krizlerin bir türlü

bitmemesinden kaynaklan›yor. Bu ifl

için sponsorlar gerekiyor; çünkü pahal›

bir spor.”

Otomobil sporlar›na merak duyanlara

tavsiyelerde de bulunan ‹nce’ye göre

matematik ve geometri bilgisi olmadan

iyi bir yar›flç› olunamaz. H›zl› olmak çok

önemli; bir de so¤ukkanl› olup heye-

canlanmamak.

Otostopla Ege k›y›lar›n› gezdi
Sohbetimiz s›ras›nda, otomobil tutkunu

Fayman ‹nce’ye s›k yolculuk edip etme-

di¤ini soruyoruz. Çok s›k seyahat etme-

di¤ini söyleyince biraz flafl›r›yoruz. ‹nce

ifl yo¤unlu¤unu neden gösteriyor ve ek-

liyor: “Asl›nda yar›fllar sayesinde Türki-

ye’nin birçok yerini gezdim. Hatta genç-

lik y›llar›mda 1974-1975’te arkadafllarla

iki y›l otostopla Çanakkale’den Marma-

ris’e kadar k›y› fleridini konaklayarak

dolaflt›k; çok keyifliydi. O zamanlar her-

kes otostop yapan› arabas›na al›yordu.

Ama flimdi böyle de¤il tabii. Bu arada

denizi severim. Marmara Ere¤lisi’nde bir

yazl›¤›m›z var. S›k s›k oraya gidiyorum.

Tatillerde Marmara, Ege ve Kufladas›’n›

tercih ediyorum.”

Ankara’y› görünce...
Yollar›, otomobilleri iyi tan›yan bir ko-

nu¤umuz olunca söz dönüp dolafl›p tra-

fik sorununa geliyor. Fayman ‹nce’nin

söyledikleri yine flafl›rt›yor bizi: “Trafikte

araba kullanmak sanat haline geldi. Es-

kiden yollarda bu kadar otomobil yok-

tu. H›z bile yapabiliyorduk. Art›k her

yerden karfl›m›za bir araç ç›k›yor. Tra-

fikteki araç say›s› her geçen gün art›yor.

Ama ben Ankara’y› gördükten sonra, ‹s-

tanbul’da trafik kurallar›na uyma oran›-

n›n çok daha yüksek, hatta iyi oldu¤u-

nu söyleyebirim. Ankara’da afl›r› kural

ihlali var. K›rm›z› ›fl›kta geçiyorlar, ke-

mer ba¤layan yok. ‹stanbul’da sürücüle-

rin bilinç düzeyi yükseldi. Trafik kural-

lar›na daha çok uyuluyor.”

Keyifli sohbetimizin ard›ndan Ford Fusi-

on marka otomobilimize binip, yan› ba-

fl›m›zdaki flehir merkezine do¤ru yola

koyuluyoruz; zira Fayman ‹nce’yi bek-

leyen bir dergi ve de¤iflmek isteyen

otomobiller var.

ord ile Yollarda” sayfalar›-

m›z›n bu ayki konu¤u,

“Oto Profesörü” Fayman

‹nce. Otomobillerle kü-

çük yafllarda, Motor Ticaret’te “Ford

servisi kaporta-boya bölümü sorumlu-

su” olan babas› sayesinde tan›flan ve

zamanla bu tan›fl›kl›¤› tutkuya dönü-

flen ‹nce; bir otomobil yar›flç›s›, ralli

flampiyonu, uzman ve “Auto Show”

dergisinde yaz›lar yazan bir teknik da-

n›flman. 

Rumelifeneri’ne yapt›¤›m›z k›sa yolcu-

luk boyunca ‹nce ile yolculuklar›, ha-

yat›n› ve tabii ki uzmanl›k alan› olan

otomobilleri konufltuk.

Bahar›n ilk k›p›rt›lar›n› gördük
A¤açlar›n pembe, beyaz çiçekleriyle

güneflin yüzümüzü ayd›nlatan ›fl›¤›n›

görüp, “bahar geldi” dedik bu ay. Ye-

ni say›m›z için seçti¤imiz istikamet

olan Rumelifeneri de bahar›n müjdeci-

si çimenler ve çiçeklerle karfl›lad› bizi. 

Arac›m›z Ford Fusion’n›n rengi de bü-

tünleflince do¤a ile yine keyifli bir soh-

bet efllik etti seyahatimize.

‹stanbul’un kalabal›¤›ndan, trafi¤inden

ve stresten uzaklaflmak isteyenler için

ideal uzakl›kta bulunan Rumelifene-

ri’ne Sar›yer sahil yolundan ulaflmak

çok kolay. Ancak bugünlerde yol üze-

rinde çal›flma yap›ld›¤› için, biz -yolu

uzatmak pahas›na da olsa- üst yolu

tercih ettik. Yol boyunca do¤an›n ba-

harla birlikte uyan›fl›na tan›k olurken,

güneflin s›cakl›¤›n› da içimizde hisset-

tik. Ad›n› buradaki fenerden alan ve

Anadolu yakas›ndaki Anadolufeneri

ile birlikte 1456 y›l›ndan beri Bo¤az’a

giren gemilere yol gösteren Rumelife-

neri’ne varmadan önce, küçük bir ba-

l›kç› köyü olan Garipçe’ye de u¤rama-

dan edemedik. Eski evleriyle geçmifli

oldu¤u gibi yaflatan köyün nüfusunu

genellikle yafll›lar oluflturuyor. Bu
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Eski bir rallici olan Fayman ‹nce’nin
otomobillerle aras›nda güçlü bir ba¤ var.
Çocuklu¤undan itibaren kurulan bu ba¤

sayesinde eski otomobilleri bafltan yarat›yor

Eski bir rallici olan Fayman ‹nce’nin
otomobillerle aras›nda güçlü bir ba¤ var.
Çocuklu¤undan itibaren kurulan bu ba¤

sayesinde eski otomobilleri bafltan yarat›yor

güzel ve sakin köyün içinde biraz

dolofl›p tekrar yola koyulduk ve birkaç

dakikal›k mesafede bulunan, Bo¤az’a

kuzeyden gelebilecek düflman sald›r›la-

r›n› önlemek için 17’inci yüzy›lda 4. Mu-

rat zaman›nda yap›lan kalenin eflsiz

manzaras›n› seyrederken bulduk kendi-

mizi. Günü ortalam›fl ve ac›kt›¤›m›z› his-

setmeye bafllam›flt›k; Rumelifeneri’ndeki

rengârenk teknelerin yak›n›ndaki bal›k

lokantalar›na bakma zaman›n›n geldi¤ini

düflündük. Kaleden ayr›l›p Rumelifene-

ri’ne do¤ru yokufl afla¤› yol ald›k.   

O bir otomobil tutkunu
Bal›k yemeyi çok sevdi¤ini söyleyen ko-

nu¤umuz Fayman ‹nce ile yol boyunca

yapt›¤›m›z sohbetimize yemek yerken

de devam ettik. Superonline’da 1999-

2000 y›llar›nda “Oto Profesör” diye bir

sayfa yapan ve sayfas› günde 1200 kifli

taraf›ndan ziyaret edilen, Türkiye’de

1999 y›l›nda Flash TV’de yapt›¤› prog-

Oto Profesörü ile
Rumelifeneri’ndeydik
Oto Profesörü ile
Rumelifeneri’ndeydik

Fayman ‹nce,
otomobil
kullanman›n bir
sanat oldu¤unu
vurgulayarak,
“Araba kullanmay›
sevmek gerekir”
diyor.



Büyüyünce çocuk olmak
‹nsan hayat›n›n en keyifli dönemidir

çocukluk. Kab›na s›¤maz bir taflk›nl›k

ça¤›d›r. Kendi ad›ma ben epeyce kab›-

na s›¤maz, a¤aç tepelerinden öteye yol

bulabilen bir çocukluk geçirmifltim

hem de ‹stanbul’un orta yerinde. Çün-

kü 70’li y›llarda çocuklu¤un tad›n› ç›-

karmak için zaman›m›z boldu bizim.

Bugünün çocuklar›n›n ciddi bir “za-

man” sorunu var. Çocukken çocuk ol-

mak ve bunun

tad›n› doyas›ya

ç›karmak gere-

kir ama günü-

müz çocu¤u her

fleyi program-

lanm›fl bir dün-

yaya gözünü

açt›¤› için ço-

cuklu¤unu do-

yas›ya yaflaya-

madan an›nda

“büyümüflte kü-

çülmüfl” damga-

s›n› yiyor! Gü-

nümüz çocu¤u

an›nda büyü-

yor, yeterince

terli terli koflup

coflamadan, de-

re tepe afl›p yer-

lerde yuvarlana-

madan kosko-

caman bir hale

geliyor. Bu h›zl›

büyüme sanki

ilk bak›flta güzel bir durum gibi gözük-

se de, pozisyona a¤›r çekimde tekrar

bak›ld›¤›nda “çocukluk” denen o hari-

ka ça¤›n bu h›z içerisinde epeyce güm-

bürtüye gitti¤i net bir flekilde görülü-

yor.

‹flte gene nefle dolu bir ay›n kap›s›ndan

içeri girdik. Nisan ay› muzip bir ayd›r.

Bir kere insana bahar› getirir. Biz mi-

zahç›lar için daha da keyifli bir ayd›r,

çünkü 1 Nisan flakas›yla bafllar. 1 Ni-

san; flakan›n, mizah›n, gülmenin, nefle-

nin k›sacas› geliflmifl, ça¤dafl insan›n

günüdür. Sonras›nda çocuksak içimiz

büyüksek içimizdeki çocuk nefle dol-

maya bafllar... Nefle doluyorsa insan, bi-

lin ki gelmifltir iflte gene bir 23 Nisan… 

23 Nisan’larda benim akl›ma hep y›llar

önce çizdi¤im ve çok sevdi¤im bir ka-

rikatür gelir. Bir kaportac› dükkân›n›n

önünde duran, üstü bafl› kir pas içinde-

ki bir ç›rak çocuk, karfl›s›nda tertemiz

bayraml›k giysileriyle, elinde dondur-

ma ve balonuyla duran çocu¤a bakarak

flöyle der: “Ben büyüyünce çocuk olu-

cam!” 

‹flin s›rr› asl›nda çocukken çocuk olabil-

mektedir, çünkü insan büyüdü¤ü zaman

sadece içindeki çocukla çocuk olabilir.

Çocuklu¤umuzun ve içimizdeki çocu-

¤un en keyifli, en coflkulu günüdür 23

Nisan. Bilirsiniz; y›llard›r adettendir, 23

Nisan’da birkaç dakikal›¤›na da olsa ül-

kede ne kadar koltuk varsa, bütün kol-

tuklara çocuklar oturur…    

‹çimdeki muzip çocuk dile geliyor ve

diyorum ki, bütün bu koltuklara, yani

ülkede ne kadar önemli koltuk varsa,

23 Nisan’da öyle çocuklar otursun ki,

öyle birkaç dakika içerisinde hemen

kalkmas›n oradan… Gelin, bir y›l da

cin gibi bak›fll›, gözlerinden zekâ f›flk›-

ran, IQ’su yüksek çocuklar›m›z› seçip

oturtal›m o koltuklara… Bu ülkeyi ina-

n›n var olan bütün politikac›lardan çok

daha iyi yöneteceklerdir o çocuklar…

Çocuklar›n dürüstlü¤üne güvenirim

ben, kötü bir fley yapan çocuk bunu

saklayamaz, yüzü hemen onu ele verir.

O yüzden içimdeki muzip çocuk hep

bunu düfller her 23 Nisan. Koltuklara

flöyle bir günlü¤üne de¤il de, belli bir

süreli¤ine oturmufl

çocuklar›n elindeki

bir ülke. 

Ülkemiz pek çok

yolsuzluk, pek çok

h›rs›zl›k, pek çok

sahtekârl›k yaflad›

ve yafl›yor, bu kö-

tülüklerin ard›nda

hep büsbüyük in-

sanlar var. Bir ço-

cuk suç iflliyorsa,

mutlaka büyüklere

özendi¤i, onlar›

taklit etti¤i için iflli-

yor. 

Gelin bir 23 Nisan

da epeyce bir süre-

li¤ine o çocuklara

verelim art›k flu ül-

kedeki bütün

önemli koltuklar›...

Gerekti¤inde alt›na

saklans›nlar, ge-

rekti¤inde üstüne

ç›ks›n tepinsinler

doyas›ya o koltuklar›n...

Ama en güzeli nedir bilir misiniz?..

Sonuçta çocuktur iflte; o koltukta biraz

oturur, koltukla sa¤a sola döner, oynar

ve s›k›l›nca b›rak›p gider o koltu¤u, öy-

le tutkalla yap›flmaz hiçbiri s›k› s›k›ya

koltu¤una!.. Böylece koltuklar›na yap›-

fl›p, günü geldi¤inde bile o koltuktan

gitmek bilmeyen büsbüyük politikac›la-

ra da bir güzel iyi örnek olmufl olur-

lar…

Ey okur söyle bana; flu dediklerim

pek olur fley olmasa da, çocukça hayali

bile güzel gelmedi mi sana?..

cihandemirci@yahoo.com
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Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci


