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tap etti. Türk-Yunan dostlu¤unun mimarlar›ndan, Yunan Ana Muhalefet Partisi PASOK’un
lideri Yorgo Papandreu, konuﬂmas›nda, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i çabas›nda komﬂu ve
dost bir ülke olarak Yunanistan’›n sürekli ülkemizin arkas›nda olaca¤›n› belirtti. Yorgo Papandreu’nun sözleri son derece önemliydi:
“Kiﬂisel olarak Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne
üye olmas› için çal›ﬂaca¤›m› aç›kl›kla dile getiriyorum ve sizden de destek bekliyorum”.

Alessandro Profumo Söyleﬂisi

üm ülkece bekledi¤imiz 17 Aral›k geride kald›. Türkiye, Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n da dedi¤i gibi
“büyük bir baﬂar›” elde etti. 17 Aral›k bir sürecin sonu de¤il, baﬂlang›c› asl›nda. Bundan
sonra ülkece hepimizi daha zorlu, daha çetin
bir dönem bekliyor. Yol haritas› belli, neler
yapmam›z gerekti¤i de. Üzerimize düﬂen görev son dönemde gösterdi¤imiz kararl›l›¤› ve
sabr› göstermek olacak. Reformlar›n sürekli olmas›, sadece AB hayalleri aç›s›ndan de¤il, daha ça¤daﬂ bir Türkiye için de gerekli.
1960’l› y›llar›n sonundan bu yana Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i çabalar›na tan›kl›k eden Koç
Toplulu¤u, 1968’den beri her y›l Avrupa Birli¤i ile ilgili vizyonlar geliﬂtirip, bunlar› tart›ﬂ›yor.
Bu çal›ﬂmalar›, 17 Aral›k’tan sonra de¤iﬂen
dengeleri, bu sürece yak›ndan tan›kl›k eden,
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç ile
konuﬂtuk. Dünya turuna k›sa bir ara veren
Rahmi M. Koç, 17 Aral›k’› Türkiye için tam anlam›yla bir dönüm noktas› olarak görüyor.
Rahmi M. Koç’un görüﬂleri AB yolculu¤umuzun gelece¤ine ›ﬂ›k tutacak nitelikte.

Ay›n Gündemi

Hedef Avrupa

Can Kaya ‹sen’i Kaybettik

Koç Toplulu¤u, 2004 y›l›n› son derece önemli
baﬂar›lara imza atarak tamaml›yor. Stratajik hedef do¤rultusunda ad›mlar›n› kararl› ve güçlü
bir biçimde atan Toplulu¤umuz’un bundan
sonraki hedefi ise uluslararas› pazarlar. Koç
Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›, bu hedefi tek bir cümle ile özetliyor: “Slogan›m›z› ‘her
Avrupal›n›n evinde bir Koç ürünü bulunacak’
ﬂeklinde de¤iﬂtiriyoriyoruz”.
10 Aral›k tarihinde gerçekleﬂtirilen Koç Toplulu¤u 18. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda,
çok özel bir konuk Topluluk yöneticilerine hi-

1977 y›l›ndan bu yana Bizden Haberler’e büyük emek veren, Türk bas›n›n›n usta isimlerinden Can Kaya ‹sen’i 15 Aral›k’ta kaybettik.
Bizden Haberler’in bugünlere gelmesinde büyük katk›lar› olan Can Kaya ‹sen’e Allah’tan
rahmet, yak›nlar›na da baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
2004, Türkiye için son derece baﬂar›l› geçti.
2005 y›l›n›n, geçen y›ldan çok daha baﬂar›l› olmas›n› diler, herkesin yeni y›l›n› kutlar›m.
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve
D›ﬂ ‹liﬂkiler Baﬂkan›
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DemirDöküm, 50. yaﬂ›n› kutlad›. Ürünleri ve
kalitesiyle Türk insan›n›n gönlüne taht kuran
bu markam›z, art›k yurtd›ﬂ›ndaki yat›r›mlar›yla
bir dünya markas› olma yolunda.
Türkiye’de ekonomik krizin yaﬂand›¤› bir dönemde yurtd›ﬂ›na aç›lan Ramstore’lar, bugün
Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Bulgaristan’da sadece dürüst ve güvenilir bir sat›c› olmakla kalmay›p buralardaki sosyal hayat› da
farkl›laﬂt›r›yorlar. Ramstore’lar›n bugününü ve
gelece¤ini, bir süre önce Migros Genel Müdürü olan Aziz Bulgu’dan ö¤rendik.

bizden

• Ramstore Örnek Bir ‹ﬂ

Nice 50 Y›llara
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Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç:

“17 Aral›k Büyük De¤il,

Çok Büyük Bir Baﬂar›d›r”

Avrupa Birli¤i
sürecinde 1963
Ankara Anlaﬂmas›’ndan
bu yana hep bir
sonraki ad›m› hesap
edebilmiﬂ ve ad›mlar›n›
bu do¤rultuda atm›ﬂ
olan Koç Holding’in
ﬁeref Baﬂkan› Rahmi
M. Koç ile AB sonras›
Türkiye ve 2005
üzerine keyifli bir
sohbet gerçekleﬂtirdik
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17 Aral›k’› geride b›rakt›k, al›nan kararlar
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Al›nan kararlarda büyük de¤il, çok büyük bir baﬂar› elde edildi. Çünkü elimiz
zay›ft›, o zay›f elden elde edilebilecek en
iyi baﬂar›y› kazand›k. Bundan daha iyisinin olabilece¤ini düﬂünmüyorum. Sonuçta müzakereler baﬂlayacak. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken en önemli konu herhangi bir ﬂeyi atlamamak için Avrupa hukukunu iyi bilen müﬂavirlerle çal›ﬂmak olmal›d›r.
Müzakere ‹ngiltere ile 10, ‹spanya ile 9 y›l
sürdü. Türkiye’nin müzakereleri ne zaman
tamamlayaca¤›n› düﬂünüyorsunuz?
‹ngiltere’nin müzakere süresinin uzunlu¤u AB’den de¤il ‹ngiltere’den kaynaklan›-

yordu. ‹spanya ise geliﬂmekte olan kalabal›k bir Akdeniz ülkesiydi, Avrupa Toplulu¤u ilk defa öyle bir tecrübeden geçiyordu. Bizimki ise tamamen baﬂka bir
durum. Bizi hem fakir, hem kalabal›k,
hem de Müslüman olarak görüyorlar. Biz
bu üç özelli¤imizle di¤erlerinden ayr›l›yoruz. Ayr›ca “s›n›rlar›m›z ‹ran’a Irak’a
dayan›yor” diyorlar, “vaktiyle biz teklif ettik siz gelmediniz” diyorlar. Bunlar ilk defa karﬂ›laﬂt›klar› özellikler oldu¤undan tedirginliklerini normal karﬂ›lamam›z ve
tüm bunlar› bir kenara b›rakmam›z gerekiyor. Bence AB üyeleri Kopenhag Kriterleri’ni bu kadar k›sa sürede gerçekleﬂtirece¤imizi düﬂünmediler. Nas›lsa yapamazlar, biz de bu ﬂekilde bu iﬂten kurtuluruz diye düﬂündüler. Ne zamanki biz

yapt›k, onlar da çaresiz kald› ve mecburen müzakere tarihi verdiler. ﬁimdi de bir
k›sm› bu iﬂten nas›l kurtuluruz diye düﬂünürken, bir k›sm› da “madem söz verdik
alal›m” diyor. ﬁimdiye kadar müzakereye
baﬂlay›p da al›nmayan hiçbir ülke yok.
Mesele zaman ve karﬂ›l›kl› verilecek tavizler meselesi. Bizden beklenen K›br›s
konusunda tavizler var. Güney K›br›s AB
üyesi oldu¤undan, bizim AB’den herhangi bir ülkeyi tan›mama gibi bir lüksümüz
yok. AB bizden kendileriyle imzalad›¤›m›z Gümrük Birli¤i anlaﬂmas›n› yeni giren on üyeyle de imzalamam›z› istiyor.
Bu on üyenin aras›nda K›br›s da var. Tan›mad›¤›m›z bir ülkeyle anlaﬂma yapamay›z. Ama oray› tan›rsak Kuzey K›br›s›

Aral›k’tan önce burada bir yat›r›m yapt›.
Çünkü Ford Türkiye’ye inan›yor, bize
inan›yor, iﬂçilik kalitemize inan›yor, bu
nedenle buraya gelmekte tereddüt etmiyor. Bundan sonra ya Polonya’da ya da
Türkiye’de bir yat›r›m düﬂünüyorlard›. 17
Aral›k’›n ard›ndan bu konuda bizim ﬂans›m›z daha da artt›. Müzakerelerin getirece¤i en büyük avantaj yabanc› sermayenin rahatl›kla ve emniyet alt›nda Türkiye’ye gelmesi olacakt›r.

tan›mama gibi bir problemle karﬂ›laﬂaca¤›z. Ama bu hukuki s›k›nt›lar›n aﬂ›laca¤›n› düﬂünüyorum. Taraflar›n hepsi bunu
halletmeye çal›ﬂ›yor. Art›k bugünkü hükümet K›br›s’›n daha fazla Türkiye’nin
önünü kapatmas›na müsaade etmeyecektir. “Kofi Annan Plan›” çok uygun bir
pland›. Biz bu plan› kabul ederek bir
prim ald›k, onlar›n kabul etmemesi pek
hoﬂ karﬂ›lanmad›. Bence bu sorunun yegane çözüm yolu yine araya Kofi Annan’› koymak ve hadiselerin arkas›ndan
de¤il önünden giderek sürekli alternatif
üretmektir. E¤er AB Güney K›br›s’a da
onlar› üye olarak almadan önce ﬂartlar
koﬂsayd›, “Kuzey K›br›s’la anlaﬂ›n sizi tek
ülke olarak alal›m” deselerdi, ﬂimdi herﬂey çok daha rahat olabilirdi.

r›p, “gelin üye olun” dediler. O zamanlar
alt› üye vard› ve hiçbir ﬂart koﬂmam›ﬂlard›. O zamanki Erbakan ve Ecevit koalisyonu “biz haz›r de¤iliz, bunu ﬂimdilik rafa kald›ral›m” dediler. Daha sonra bir telefonla istedikleri zaman üye olabileceklerini zannettiler. Halbuki öyle olmad›.
Biz Koç Toplulu¤u olarak onlar› girmemiz gerekti¤i konusunda uyarm›ﬂt›k. Sonuçta Yunanistan girdi biz giremedik.
Tansu Çiller zaman›nda, karﬂ›l›¤›nda
hiçbir ﬂey istemeden Gümrük Birli¤i’ne
“evet” denildi. Bu konuda da ikazda bulunduk, “karﬂ›l›¤›nda bir ﬂey istemezseniz
sonradan ﬂartlar› de¤iﬂtiremezsiniz” dedik. “ﬁimdi bir girelim, ilerde de¤iﬂtiririz”
dediler. Ne müzakere tarihi, ne de mali
yard›m alabildik. Avrupa Toplulu¤u’na
girmeden Gümrük Birli¤i’ne giren ilk ülke olduk. Bence AB konusunda yap›lm›ﬂ
büyük stratejik hatalar vard›r.

Bir konuﬂman›zda “AB’ye tam üye olabilirsek Ford gibi birçok yat›r›m gelecek. Buna
ihtiyaç var” demiﬂtiniz. 17 Aral›k’tan sonra
yabanc› sermaye konusunda umudunuz daha da artt› m›?
Çok daha umutluyum. Mesela Ford 17

Yine bir konuﬂman›zda, Türkiye’nin 15-20
y›l önce AB’ye üye olmas› halinde bugünkü
kadar çok ﬂartla karﬂ›laﬂmayaca¤›n› söylemiﬂtiniz. Türkiye için 2010 geç bir tarih mi?
1978’de Yunanistan’la birlikte bizi ça¤›-

Bahsetti¤iniz gibi 1978’de rahmetli Vehbi
Koç’un Ecevit’e yazd›¤› mektup hâlâ haf›zalarda. Koç Toplulu¤u’nun AB sürecinde

çok önemli önerileri oldu¤u yads›namaz. O
mektup’tan baﬂlayarak Koç Toplulu¤u’nun
AB’ye yaklaﬂ›m›n› anlatabilir misiniz?
Öncelikle ﬂunu belirtmek istiyorum, biz
1968’den itibaren her sene, AB’ye girersek durumumuz ne olur diye grubumuzda çal›ﬂmalar yapt›k. Türkiye’de bu konuda en büyük haz›rl›k yapan gruplardan biriyiz. Nitekim Gümrük Birli¤i’ne
girdi¤imizde de biz Topluluk olarak çok
haz›rl›kl›yd›k. On sene sonra ne olur ﬂimdiden kestirmek mümkün de¤il. Ama bir
kulübe her isteyen girerse onun kulüplük
vasf› ortadan kalkm›ﬂ olur. Belki on sene
sonra Türkiye ekonomisi Avrupa Toplulu¤u olmadan da hayat›n› devam ettirecek bir hale gelir. Yabanc› sermayeye ka-

p›lar›n› açarsa, teknolojiden en iyi ﬂekilde
yararlan›rsa, ihracat›n› ve yurtd›ﬂ›ndaki
hisselerini art›r›rsa bunu gerçekleﬂtirmemesi için hiçbir neden yok.
Hem Koç Toplulu¤u hem Türkiye aç›s›ndan
2004 iyi geçti. Bu vesileyle çal›ﬂanlara bir
yeni y›l mesaj›n›z var m›?
Koç Toplulu¤u’nun bir özelli¤i vard›r.
Memleket ekonomisi küçülürken biz daha çok küçülürüz, büyürken de daha çok
büyürüz. Bu sene ekonomi büyüdü ve
dolay›s›yla da biz daha çok büyüdük. Arkadaﬂlar çok iyi neticeler ald›lar. Türkiye’nin bir numaral› grubu haline geldik.
Bütün arzum Koç isminin ve de¤erlerinin
en ufak bir erozyona u¤ramadan seneleri geçirmesi ve arkadaﬂlar›n bunu devam
ettirmeleridir. Elimizden geldi¤i kadar yat›r›m yap›yoruz. Dolay›s›yla memlekete
sosyal ve ekonomik konularda yard›mlar›m›z›n devam etmesi temennimizdir.
Memleketimiz iyiyse biz de iyiyiz. Arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum ve muvaffakiyetlerinin devam›n› diliyorum.

“Türkiye Tarihi Bir

Dönüm Noktas›nda”

K

Koç Toplulu¤u’na ba¤l› ﬂirketlerin üst
düzey yöneticilerini bir araya getiren,
Koç Toplulu¤u 18. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›, 10 Aral›k’ta Koç Allianz’da
gerçekleﬂtirildi. Toplant›, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V.
Koç’un konuﬂmas›yla aç›ld›. Konuﬂmas›nda, 2004 y›l›n›n genel bir de¤erlendirmesine ve 2005 y›l› beklentilerine yer
veren Mustafa V. Koç, Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n önemini ﬂu sözlerle
aç›klad›: “Asl›na bakarsan›z, birer yönetici olarak, her dönemde belirsizlikle baﬂ
edebilmek ve iﬂlerimizle ilgili kritik kararlar› da alabilmek zorunday›z. Bu karar bir ticari anlaﬂma da olabilir, bir yat›r›m karar› da. ‹ﬂte bu nedenle, y›lda bir
yapt›¤›m›z bu Üst Düzey Yöneticiler De¤erlendirme Toplant›m›z›n ayr› bir önemi bulunuyor. Burada günlük geliﬂmeleri konuﬂmuyoruz. Ana trendleri, Toplulu¤umuz için genel yaklaﬂ›mlar› de¤erlendiriyoruz. Bu trendler, önümüzdeki
y›llara iliﬂkin do¤ru stratejileri de gösteriyorlar. Bugün, Mercedes’in üretim üssünü Çin’e kayd›rmaya haz›rland›¤›,
ABD’nin tek süper güç olma özelli¤ini
aktif olarak kullanmaya baﬂlad›¤› ve ülkemizde de uzun y›llar sonra enflasyonun tek haneli rakamlara geriledi¤i bir
dünyada yaﬂ›yoruz. Bu dünyada, 17

Koç Toplulu¤u 18. Üst
Düzey Yöneticiler
Toplant›s› 10 Aral›k’ta
düzenlendi. Toplant›da
bir konuﬂma yapan Koç
Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç,
2005 y›l›n›n Türkiye ve
Koç Toplulu¤u aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›d›¤›n›
belirtti ve ekledi: “‹ki
y›ld›r tempolu bir
ﬂekilde sürdürdü¤ümüz
büyüme, bu y›l yeni
baﬂlang›çlara f›rsat
tan›maktad›r”
Aral›k’ta Avrupal› liderlerin Türkiye’ye
getirecekleri baz› ‘özel koﬂullar’›n, art›k
kendi kamuoylar›na yönelik bir mesaj›n
ötesinde bir anlam› olmad›¤›n› düﬂünüyorum.”

F›rsatlar› Kullanabilmek
Mustafa V. Koç, geçen y›lki toplant›da
Türkiye’nin tarihi bir dönemeçte oldu-

Koç Toplulu¤u 18. Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›s›’na Toplulu¤a
ba¤l› ﬂirketlerin yöneticileri kat›ld›.
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¤unu belirtti¤inin bir kez daha alt›n› çizerek ﬂunlar› söyledi:
“Bir y›l önce 2004’te Türkiye’nin tarihsel
bir f›rsat›n eﬂi¤ine geldi¤ini belirtmiﬂtim.
Yeniden hat›rlatmak istiyorum: Bu tür tarihi dönüm noktalar› toplumlar›n karﬂ›s›na yüzy›lda bir ya da en fazla iki kez ç›kar. Geçti¤imiz yüzy›l›n farkl› dönemlerinde Çin, Almanya, Güney Kore, ‹spanya gibi ülkeler önlerine ç›kan f›rsatlar›
kullanabildiler. Ama Arjantin gibi baz› ülkeler ise kullanamad›lar. Kullanamayanlar ﬂimdi tarihsel f›rsat›n yeniden kap›lar›n› çalmas›n› bekliyorlar. Tarihsel dönüm noktalar›nda, yüksek büyüme h›z›n›n en önemli itici güç oldu¤unu belirtti¤im bu konuﬂmam›n üstünden, tam bir
y›l geçti. 2004 y›l›nda Türkiye, %10 civar›nda bir büyüme h›z›na ulaﬂarak f›rsat›
yakalad›¤›n› gösterdi. Ülkemiz bir bölgesel güç olabilmenin eﬂi¤ine geldi. Bir ör-

nek oluﬂturmak için, yak›n tarihe farkl›
bir aç›dan bakabiliriz. Geçti¤imiz 30-40
y›l içinde Uzakdo¤u ülkelerinin pek
ço¤unda yaﬂanan de¤iﬂim Türkiye’nin
olas› gelece¤ine ›ﬂ›k tutacakt›r.”

80 Y›ll›k Bir Tarih

Yo¤un Bir Program
Toplant›da, Mustafa V. Koç’tan sonra
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› söz ald›. Koç Toplulu¤u’ndaki
geliﬂmelere ve mali sonuçlara de¤inen
F. Bülend Özayd›nl›’n›n ard›ndan, konuk konuﬂmac› olarak Yunanistan Ana
Muhalefet Partisi PASOK’un Genel
Baﬂkan› Yorgo Papandreu söz ald›.
Daha sonra bir kez daha kürsüye gelen F. Bülend Özayd›nl›, yöneticilerin
sorular›n› yan›tlad›. Soru-cevap bölümünün ard›ndan, “En Baﬂar›l› Koçlular
Ödül Töreni”, “Yönetici Geliﬂtirme
Program› Ödül Töreni” ve “Hizmet
Ödül Töreni” yap›ld›. Toplant›n›n son
bölümünde ise tan›nm›ﬂ marka uzman› Jack Trout, “Markalar›n Farkl›laﬂmas› ve Konumland›r›lmas›” baﬂl›kl›
bir konuﬂma yapt›.
Toplant› Mustafa V. Koç’un kapan›ﬂ
konuﬂmas›yla sona erdi.

17 Aral›k Brüksel Zirvesi’yle Türkiye yeni bir döneme ad›m att›. 3 Ekim 2005’te
Avrupa ekonomisi ile kurumsal bir bütünleﬂme dönemine giriyoruz. Bu karar,
ülkemizi global ekonominin birinci ligine taﬂ›yacak bir ad›md›r. Türkiye’yi bu
tarihi dönüm noktas›na getiren herkese,
her kuruma toplum olarak teﬂekkür
borçluyuz. Ülkemiz bu noktaya kolay
ulaﬂmad›. Özellikle son iki y›lda tüm
dünyan›n da tan›kl›k etti¤i önemli bir
siyasi ve ekonomik at›l›m dönemi geçirdik. Bu at›l›m döneminin Toplulu¤umuza da olumlu yans›malar› oldu. Performans rakamlar›m›z bunun kan›t›d›r. Son y›llardaki ekonomik canlanmay› do¤ru okuyan ve do¤ru bir stratejik planlama yapan Toplulu¤umuz, 2002 y›l›nda önüne koydu¤u alt› y›ll›k
ciro ve ihracat hedeflerine iki y›l içinde ulaﬂma baﬂar›s›n› gösterdi.
Geçti¤imiz iki y›lda biz bu baﬂar›y› gösterebildiysek, ben bundan, önümüzdeki y›llarda daha da büyük baﬂar›lar› hak etti¤imizi anl›yorum. ‹ﬂte bu nedenle “2005 y›l›, t›pk› Türkiye gibi Koç Toplulu¤u için de bir milat olacakt›r” diyorum.
Koç Toplulu¤u’nun vizyonu Avrupa’n›n en büyük ﬂirketlerinden biri olmakt›r. Bu vizyon, global ekonomi içinde bugün önümüze yeni ve daha iddial›
hedefler koyma zorunlulu¤unu getirmektedir. Bu sadece, daha çok ihracat
yapal›m ya da yurtd›ﬂ› faaliyet gelirlerimizi art›ral›m anlam›na gelmemektedir. Bundan sonra, Türkiye pazarlar›nda da uluslararas› rakiplerimizin daha
güçlü ataklar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤imizi bilmeliyiz.
Kalite ve verimlilik ç›tam›z› bir üst boyuta ç›karmak zorunday›z. Önümüzdeki y›l, faaliyet gösterdi¤imiz alanlar›n tümünde daha iddial› ve daha dikkatli olmal›y›z. Biz, temkinlilik ve dinamizm aras›ndaki dengeyi çok iyi kurabilen bir grubuz. 2005’te de en büyük baﬂar› güvencemiz, iﬂte bu dengeli yap›m›z olacakt›r.
AB ile müzakere sürecinin yaﬂant›m›za getirdi¤i baz› zorluklar bulunmaktad›r: Biliyorsunuz, müzakereler sürecinde, ülkemizin uyum sa¤lamas› ya da
çözmesi gereken pek çok siyasi boyut var. ﬁu an için bunlar› bir yana b›rakal›m. Ancak, önümüzdeki y›llarda ekonomimizde de al›ﬂt›¤›m›z kal›plar›n
de¤iﬂti¤ini görece¤iz. Ürün ve üretim standartlar›nda; çevre ve ar›tmayla ilgili uyum taleplerinde; iﬂ yaﬂam›nda kad›n ve çocuk haklar› gibi konularda
yaﬂanacak dönüﬂümün, Türk özel sektörü için kolay olmayaca¤›n› da söyleyebiliriz.
Hepinizin bildi¤i gibi, Koç Toplulu¤u, AB standartlar›na uyum aç›s›ndan son
derece avantajl› bir konumdad›r. Ancak müzakere ve uyum sürecinin ülkemizin ekonomisini baﬂtan sona etkileyece¤ini göz önünde bulundurmal›y›z.
Bu kritik etkilere, tereddütlere, tart›ﬂmalara karﬂ› direnç gücümüzü art›rmak
için, bugünden baﬂlayarak bir zihniyet de¤iﬂimi içine girmemiz gerekiyor.
Bu zihniyet dönüﬂümünün ilk hedefi, AB standartlar›n› “yeni ac› reçeteler”
olarak de¤il, “ça¤daﬂ uygarl›¤›n ayak sesleri” olarak görme olgunlu¤udur.
Toplulu¤umuzun, önümüzdeki bu zorlu dönüﬂüm döneminde, Türkiye
ekonomisi için örnek ve öncü olma özelli¤ini ortaya koyabilece¤i inanc›yla,
hepinizin yeni y›l›n› kutluyor, baﬂar›lar diliyorum.
Mustafa V. Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›)

küresel vizyon

Mustafa V. Koç, konuﬂmas›n›n sonunda 2005 y›l›n›n Koç Toplulu¤u için çok
özel bir önem taﬂ›d›¤›n› belirtti ve ﬂunlar› söyledi: “2005 y›l›nda, bildi¤iniz gibi 80’inci kuruluﬂ y›ldönümümüzü
kutlayaca¤›z. 80 y›l bir insan›n yaﬂam
süresidir. Bugün dünyadaki ﬂirketlerin
ortalama ömrü sadece yedi y›ld›r.
Amerika ve ‹ngiltere’de yap›lan bir
araﬂt›rma, her bin ﬂirketten sadece birinin, üçüncü kuﬂa¤›n yönetimine kadar ayakta kalabildi¤ini göstermektedir. 2005 y›l› yaklaﬂt›kça bu konu üzerinde daha çok düﬂünmeye baﬂlad›m.
Baﬂar›m›z› borçlu oldu¤umuz pek çok
özelli¤imiz bulunmaktad›r:
• Tüketici odakl› çal›ﬂmalar›m›z,
• Art›k ailemizin bir parças› olarak
kabul etti¤imiz bayilerimiz,
• Kurumsallaﬂmaya,
profesyonelleﬂmeye verdi¤imiz
önem,
• Sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›m›z,
• Ve kuﬂkusuz çal›ﬂanlar›m›z, bizi bu
noktaya getiren en önemli
hasletlerimizdir.”

Hedef Yeni Y›lda da Örnek ve Öncü Olmak
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Koç Toplulu¤u’nun Yeni Hedefi:

“Her Avrupal›n›n Evine

Bir Koç Ürünü”

17

17 Aral›k’ta yap›lan AB görüﬂmeleri son derece Pek çok kiﬂiye göre 17 Aral›k’tan sonra Türkiye’nin
baﬂar›l› geçti. Bu ba¤lamda gelecek dönemi siz
önünde yeni bir dönem baﬂlad›. Koç Holding
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
17 Aral›k’ta, Türkiye’nin AB ile tam üyelik mü- CEO’su Bülend Özayd›nl› da, yeni bir baﬂlang›c›n
zakere takviminin kararlaﬂt›r›lmas› yeni bir dö- her zaman farkl›l›klar yaratt›¤›n› belirterek, Koç
nemin baﬂlang›c› oldu. Yeni bir baﬂlang›ç da,
Toplulu¤u’nun yeni hedefini Avrupa olarak belirledi
her zaman farkl›l›klar› yarat›r. Ancak, önümüzdeki dönem ayn› zamanda, 40 y›ll›k bir beklen- ve gözünü Avrupal› tüketicilere dikti...
tinin sona ermesiyle büyümenin daha da h›zlaküreselleﬂen dünyada, hükünaca¤› bir dönem olacakt›r.
metler ve sanatç›lardan çok,
ﬁunu unutmamal›y›z ki, Avruo toplumun dinamizmini
pa Birli¤i ile müzakereler bekyans›tan özel sektör ve sivil
ledi¤imiz gibi 2005 y›l›n›n ortoplum kuruluﬂlar› tan›t›m›n
talar›nda baﬂlasa da bir süreç
as›l sözcüleridir. ‹ster küçük
yaﬂanacakt›r. Bu sürecin
ölçekli bir ﬂirket olsun, ister
uzunlu¤u veya k›sal›¤›n› Türuluslararas› bir ﬂirketler topkiye’nin performans› belirlelulu¤u olsun, bu kurumlar›n
yecektir. Önümüzdeki dönem
hepsi rakamlar ile konuﬂurzarf›nda istikrar içinde büyülar, uluslararas› rakamlar›n
yen, dünya ve Avrupa ile endiliyle anlaﬂ›rlar. Bugün iddia
tegre olan bir Türkiye’de yaediyorum ki, Koç Toplulu¤u
banc› yat›r›mlar ve dolay›s› ile
ulaﬂt›¤› sat›ﬂ hacmi, yurtd›ﬂ›nrekabet de önemli ölçüde arda elde etti¤i pazar pay›, kârtacakt›r. ‹ﬂte bu dönemde,
l›l›¤›, ﬂirket de¤eri, kalite
tahminlerimiz, kararlar›m›z,
standartlar›, gerek tüketiciler
ald›¤›m›z riskler ve att›¤›m›z
gerekse yat›r›mc›lar nezdinde
ad›mlar daha da büyük önem
edindi¤i güvenilirli¤i ve sayg›nl›¤›yla, Türkiye’nin tüm
kazanacakt›r. Türkiye kararl›l›k ile uygulad›¤› ekonomik
dünyada do¤ru anlaﬂ›labilmesi için önemli bir de¤er
program ve AB ile entegrasyon süreciyle ciddi bir
Koç
içeriyor. Bugün Avrupa Birli¤i’ndeki Türkiye imarüzgâr yakalam›ﬂt›r. Bizim de bu rüzgârla yelkenHolding CEO’su
j›nda, Koç Toplulu¤u’nun Avrupa ülkelerinde
lerimizi doldurmam›z laz›m.
Bülend Özayd›nl›:
gösterdi¤i performans ülkemizin en önemli ta“Bugün Avrupa
n›t›m unsurlar›ndan biridir.
Sizce Türkiye, bugüne dek tan›t›m› anlam›nda
Birli¤i’ndeki Türkiye
küreselleﬂen dünyan›n gereklerini yerine getiimaj›nda Koç Toplulu¤u’nun, 17 Aral›k’taki olumlu geliﬂmelerin ard›ndan,
recek ad›mlar› att› m›?
Avrupa ülkelerinde
bugün Türk ekonomisinin gelece¤ini nas›l deKüreselleﬂen dünyada, kuﬂkusuz ki bir ülkegösterdi¤i performans en ¤erlendiriyorsunuz?
yi çok fazla say›da faktör temsil ediyor. Temönemli tan›t›m
Türkiye, hâlâ baz› eksikler olsa da, iyi bir ekosil aç›s›ndan hükümetler de önemli. Belirtmek
unsurlar›ndan
nomik canlanma dönemi yaﬂ›yor. Yapt›¤›m›z
isterim ki, hükümetimiz bu aç›dan önemli bir babiridir.”
planlarda da öngördü¤ümüz gibi ülke olarak iyi bir
ﬂar›ya imza att›. Türkiye’nin kredibilite kazanmas›rüzgâr yakalad›k. Ekonomik ‹stikrar Program›’ndan, Avna ciddi katk›da bulundu. AB üyeli¤ine en ciddi ad›mrupa Birli¤i ile geliﬂen iliﬂkilerimizden, IMF ile sürdürdü¤ümüz
lar son hükümet zaman›nda kararl› bir ﬂekilde at›ld›. Tan›t›m
iﬂbirli¤inden kaynaklanan bu rüzgârda, dümen görevi gören
aç›s›ndan do¤al olarak, kültür, sanat, spor, bilim elçilerimiz de
stratejik plan›m›zla da yelkenimizi iyi doldurmay› baﬂard›k. Bu
önemli bir rol oynuyorlar. Tabii ki, bir ülkenin co¤rafyas› hatsayede ayn› rüzgâr h›z›n›n bulundu¤u birçok sektörde, yar›ﬂ›
ta sokak kültürü de tan›t›m›n vazgeçilmez bir parças›. Ancak,
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önde bitirme becerisini gösterdik. Ülkemiz ekonomisi bir ad›m ilerledi¤inde,
Koç Toplulu¤u bu büyümeyi 2-3 ad›m
ileriye taﬂ›yacak bir performans gösterir.
Özellikle geçti¤imiz son y›llar, bu aç›dan
son derece net sonuçlar ald›¤›m›z bir
dönem oldu.

Ortaya koydu¤unuz hedeflerin aras›nda
belki de en önemlisi “gelirlerin en az
%50’sini yurd›ﬂ› sat›ﬂ ve faaliyetlerden elde etmek”. Önümüzdeki dönemde yurtd›ﬂ›
faaliyetler nas›l ﬂekillenecek?
Stratejik plan›m›za göre, riski da¤›tmak
için sektörel çeﬂitlilik yerine co¤rafi yay›l›m› tercih ediyoruz. Bunun da ötesinde, iç piyasada lider konumda bulundu¤umuz birçok sektörde, pazar pay›m›z›
art›rarak içeride büyüme imkân›m›z çok
k›s›tl› oldu¤undan, hedefledi¤imiz büyümeyi sa¤lamak için yurtd›ﬂ›na aç›lmak
bir zorunluluk haline geliyor. Ciromuzun giderek artan k›sm›n› ihracattan ve
yurtd›ﬂ› faaliyetlerden elde etmek istiyoruz. Bu hedefler, Koç Holding ve ﬂirketlerimizin haz›rlad›¤› tüm stratejik iﬂ planlar›nda yer al›yor. Koç Toplulu¤u kendisini bir Avrupa ﬂirketi olarak tan›mlad›¤›
için bu konuda da önemli geliﬂmeler
kaydedebildik. ﬁimdiden, toplam gelirlerimizin yaklaﬂ›k üçte birini yurtd›ﬂ› sat›ﬂ ve gelirlerimiz oluﬂturuyor. 157 ﬂirketimizden 55’i yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösteriyor. Toplulu¤umuzun dünya pazarlar›n-

büyür hale geldiler. Do¤rusunu isterseniz, ben art›k, “Türkiye’nin her hanesinde bir Koç ürünü bulunur” slogan›m›z›,
“Her Avrupal›n›n evinde bir Koç ürünü

Ana hedefimizi, bugünkü ve gelecekteki hisse
de¤erimizi art›rmak ve uzun vadeli liderlik için %12
kârl›l›k ortam›nda y›ll›k ortalama %14 büyüme olarak
belirledik. 2002 y›l›nda koydu¤umuz alt› y›ll›k
hedefimize iki y›l içerisinde ulaﬂt›k. Kriterlerimiz içinde
asl›nda en önemlisi, sermaye maliyetimiz üzerindeki kâra iﬂaret eden ekonomik kâr›m›zd›r
layal›m. Ülkemizdeki her hanede Toplulu¤umuzun bir ürününün bulundu¤unu
vurgulamak bizim için ne kadar önemliydi. ﬁimdi ise, buna al›ﬂt›k. Bu sözcük
art›k bize ola¤an geliyor; de¤il mi? Do¤ru! Ben de ayn› düﬂünceleri, ayn› duygular› paylaﬂ›yorum. Çünkü art›k, Ford
Otosan, Türk Traktör, Fiat/Tofaﬂ, Arçelik, Beko Elektronik, Migros, OPET, Aygaz, DemirDöküm, Tat, Döktaﬂ, Otokar
aralar›nda olmak üzere pek çok ﬂirketimiz yurtd›ﬂ›nda Türkiye’den daha h›zl›

bulunacak” diye de¤iﬂtirebilmek istiyorum. Bu hedefe ulaﬂmak biraz zaman ve
oldukça yüksek bir çaba gerektiriyor.
Ancak, ﬂunu bilin ki, yurtd›ﬂ›nda büyüme stratejimizin gerçek anlam› budur.
Yeni y›lda mesaj›n›z ne olacak?
Hem Türkiye hem de Toplulu¤umuz
aç›s›ndan baﬂar›l› bir y›l geride kald›.
2005 y›l›n›n halk›m›z ve çal›ﬂanlar›m›z
için daha iyi ve daha mutlu geçmesini
dilerim.

“Yeni Y›lda Performans
Ç›tam›z› Yükseltece¤iz”
Baﬂar›l› bir y›l› geride b›rakarak,
2005’e baﬂl›yoruz.
17 Aral›k’ta Avrupa Birli¤i’nden
müzakere tarihi alan Türkiye için,
önümüzdeki y›l sadece yeni bir y›l
de¤il, ayn› zamanda yeni bir dönemin baﬂlang›c› olacakt›r. Bu y›l Türkiye’nin; AB standartlar›na kavuﬂmak, Avrupa ve dünya ekonomisiyle bütünleﬂmek yolunda çok daha
h›zl› ad›mlar ataca¤›na ve beklenenden daha k›sa bir zamanda Avrupa
ile bütünleﬂece¤ine inan›yorum.
Koç Toplulu¤u, Avrupa ve Türkiye
aras›nda önemli bir köprü görevi
görmektedir. Türk ekonomisinin lokomotifi ve Avrupa’daki en önemli
temsilcilerinden biri olan Koç Toplulu¤u, toplumlararas› yak›nlaﬂmaya da ciddi katk›lar yapacak güçtedir ve bu görevini heyecan ile yerine getirecektir.

küresel vizyon

Geçti¤imiz y›l, Koç Toplulu¤u’nun hedeflerini beﬂ ana baﬂl›k alt›nda toplam›ﬂt›n›z.
Bu y›l›n finansal verileri ›ﬂ›¤›nda, Koç
Toplulu¤u bu hedeflerinin neresinde?
ﬁimdi, hem bu vizyon do¤rultusundaki
hedef ve stratejilerimizi vurgulamak,
hem de son birkaç y›lda gerçekleﬂtirdiklerimize s›ras›yla de¤inmek istiyorum.
Ana hedefimizi, az önce de belirtti¤im
gibi, bugünkü ve gelecekteki hisse de¤erimizi art›rmak ve uzun vadeli liderlik
için %12 kârl›l›k ortam›nda y›ll›k ortalama %14 büyüme olarak belirledik. 2002
y›l›nda koydu¤umuz alt› y›ll›k hedefimize iki y›l içerisinde ulaﬂt›k. ‹ki y›lda sa¤lanan bu büyüme, y›ll›k ortalama %50
art›ﬂa denk geliyor ve hedefimizin oldukça üzerinde. Kriterlerimiz içinde asl›nda en önemlisi, sermaye maliyetimiz
üzerindeki kâra iﬂaret eden ekonomik
kâr›m›zd›r.

da etkinli¤inin art›ﬂ›, konuﬂmam›n baﬂ›nda belirtti¤im gibi, her ﬂeyin ötesinde
Türkiye’nin tan›t›m› aç›s›ndan çok
önemli bir unsurdur. 1990’l› y›llar› hat›r-

2004 y›l›nda Koç Toplulu¤u iyi bir
performans gösterdi. Alt› y›ll›k
stratejik hedeflerimize iki y›l içinde
ulaﬂt›k. Önümüzdeki y›l, hedefli ve
odakl› çal›ﬂarak performans ç›tam›z› daha da yükseklere ç›karma sorumlulu¤umuz var. Bu do¤rultuda
en önemli ad›mlar›m›zdan biri Avrupa pazarlar›ndaki a¤›rl›¤›m›z› art›rmak olacakt›r. Bugün Türkiye’de
nas›l her evde bir Koç ürünü varsa,
art›k Avrupa’da da her evde bir Koç
ürünü olmas› için çal›ﬂaca¤›z.
Hedeflerimize ulaﬂmak için sizlerin
özveriyle ve ﬂevkle çal›ﬂmalar›n›z›
sürdürece¤inize inan›yorum.
Yeni y›lda sizlere, aileleriniz ile birlikte sa¤l›k, mutluluk ve baﬂar›lar diliyorum.
Sevgilerimle,
Bülend Özayd›nl›
CEO
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“Sorunlar›
Birlikte
Çözmeliyiz”
Yunanistan’›n ana muhalefet partisi PASOK’un Genel Baﬂkan› Yorgo Papandreu, Koç
Holding’in 10 Aral›k’ta gerçekleﬂtirdi¤i “Üst Düzey Yöneticileri Toplant›s›”na
konuk konuﬂmac› olarak kat›ld›. Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki olumlu ad›mlar›n bir
anlamda Avrupa Birli¤i’ni de etkileyece¤ini belirten Papandreu, konuﬂmas›nda Avrupa
Birli¤i’nin Türkiye’yi mutlaka üyesi olarak kabul edece¤ini söyledi. Papandreu’nun
büyük ilgi ve be¤eni toplayan konuﬂmas›n› özetleyerek sunuyoruz

Koç Toplulu¤u Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’na konuk olan
Yorgo Papandreu’yu (sa¤da) Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç karﬂ›lad›.

T

Türk Yunan milletleri aras›nda tarihi, kültürel bir yak›nl›k ve
köklü bir dostluk ba¤› vard›r. Bu nedenledir ki bu iki toplum
dünyada birbirine “merhaba komﬂu” demeyi bu kadar seven
ender milletlerdendir. K›br›s, Ege zaman zaman sorun haline
gelse de, 90’l› y›llarda köklü çözümler için ad›mlar at›lmaya baﬂland›. ‹smail Cem ile gerçekleﬂtirdi¤imiz uzlaﬂmac› ve yap›c› giriﬂimler de gelece¤e daha iyimser bakmam›za neden oldu.
Ege’nin iki k›y›s›n›n giriﬂimcileri de benzer amaçlara sahip ve bu
amaçlar do¤rultusunda küresel ekonomi dahilinde birbirine yak›n güçlükler yaﬂ›yor ve her iki taraf da bu rekabet ortam›nda
problemlerine çözüm ar›yorlar. Global ekonomi bir yandan daha h›zl› geliﬂmek için ﬂanslar, olanaklar sunarken büyük güçlükleri de beraberinde getiriyor. Bu güçlüklerin aﬂ›lmas›nda iﬂ dünyas›n›n en çok ihtiyaç duydu¤u ﬂey de devlet politikalar›nda istikrar oluyor.
Birçok istikrars›zl›¤› içinde bar›nd›ran büyük ve önemli bir bölgede yaﬂ›yoruz. Irak Savaﬂ› yan› baﬂ›m›zda sürüyor, y›llard›r ‹srail-Filistin aras›ndaki çat›ﬂmalara tan›k oluyoruz, terörizm her
an karﬂ›laﬂabilece¤imiz bir tehlike olarak bekliyor. Bu ortamda
komﬂu ve ortak kültüre sahip iki ülke olarak istikrar için çaba
göstermeliyiz. Biz, Yunanistan olarak kendi ad›m›za öncelikle
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Avrupa Birli¤i içinde bu konulara özen göstermeye, özellikle
Balkanlar’da ve Ortado¤u’da yaﬂanan s›k›nt›lara çözüm üretmeye çal›ﬂ›yoruz. Bölgenin daha tan›n›r hale gelmesi aç›s›ndan, bu
yaz gerçekleﬂtirdi¤imiz olimpiyat oyunlar›yla bar›ﬂ ad›na önemli geliﬂmeler sa¤lad›¤›m›z› düﬂünüyorum. Ayn› zamanda bölgenin bilinmesi ve turizm için de bu sayede önemli ad›mlar at›lm›ﬂ oldu¤una inan›yorum.
‹smail Cem döneminde baﬂlayan s›cak iliﬂkilerimizden önce
Türkiye ile ilgili at›l›mlarda bulunmak, Yunanistan’da politik intihar anlam›na geliyordu. Sosyal anlamda at›l›mlarda bulunmak
da neredeyse imkâns›zd›. Türk ve Yunan tak›mlar›n›n maç yapmas›, sanatç›lar›n ortak iﬂler gerçekleﬂtirmesi düﬂünülemezdi bile. Fakat daha sonra Balkanlar’daki kar›ﬂ›kl›¤› çözmek, bölgede
güvenli¤i sa¤lamak ad›na Nato çat›s› alt›nda oldukça etkili çal›ﬂmalar yaparak iﬂbirli¤ine baﬂlad›k. Bunu insanl›k ad›na, bölgesel güvenlik ad›na yapt›k. Bu iﬂbirli¤iyle beraber çal›ﬂt›¤›m›z sürece sesimizin yükseldi¤ini, güçlendi¤ini gördük. Bundan sonra
da ticaret, ekonomi, e¤itim, kültür, çevre, göç, politika ad›na ortak giriﬂimler gerçekleﬂtirdik. Aram›zdaki sorunlar›n birbirimizin
korkular›n›, düﬂüncelerini ve ilgilerini iyi bilmekle çözülece¤ini
ve önyarg›lar›m›z›n en büyük problem oldu¤unu gördük.

“Dostumuza Teﬂekkürler”
1999’da ise büyük bir felaket olan depremle bir gecede YunanTürk iliﬂkilerinde olumlu geliﬂmeler baﬂlad›. Politik olmasa da
iki millet aras›nda sosyal bir iliﬂki sa¤land›. Türk ve Yunan insanlar› kardeﬂ sevgisiyle birbirlerine yard›m etti. Bu da bizlere
iki millet aras›nda dostlu¤a dair bir potansiyel oldu¤unu fakat
ortaya ç›karmak için risk al›nmaktan korkuldu¤unu gösterdi.
Türklerin Yunanistan’da yaﬂanan depremdeki yard›mlar›ndan
dolay› Yunan gazetelerinde “Dostumuza Teﬂekkürler” diye
manﬂetler at›ld›. Yerel yönetimler felaket karﬂ›s›nda ortak çal›ﬂmalara baﬂlad›lar. ‹nsan diplomasisi ortaya ç›kt›. Sivil toplum örgütleri iﬂbirli¤i halinde çal›ﬂt›. Türkiye ve Yunanistan aras›nda iﬂ-
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mutlaka devam› getirilmeli. Bu aﬂamada
birli¤i, anlaﬂma, diyalog gibi kavramlar tabu
Türkiye’nin gerekli
iﬂadamlar›na da çok büyük görevler düﬂtükelimelerdi. Fakat iki taraf›n da kazançl›
ﬂartlar› yerine
¤ünü görüyorum. Sivil toplum kuruluﬂlar›ç›kmas› için karﬂ›l›kl› diyalogun ve iﬂbirli¤igetirdi¤inde Avrupa
n›n bu kadar önemli bir yere sahip oldu¤u
nin gerekli oldu¤u fark edildi. Zamanla “D›ﬂ
günümüzde, güçlü uluslararas› ba¤lant›lar›
‹liﬂkiler”in önderli¤inde turizm, kültür,
Birli¤i’ne üye
bulunan giriﬂimlerin atmas› gereken ad›menerji kullan›m› ad›na anlaﬂmalar yap›ld›.
olabilece¤ini
lar vard›r.
Bu anlaﬂmalar›n en büyük verimi iﬂ dünyadüﬂünüyorum. AB
s›nda görüldü. Ekonomik iliﬂkiler güçlendi
Türkiye’ye kolay kolay Çokkültürlülük
ve her iki ülkenin de di¤er ülkede yapt›¤›
“hay›r” diyemez.
yat›r›mlar ço¤ald›. Fakat daha yap›lacak çok
Kafalardaki en önemli soru “Türkiye Avruﬂey var. ‹ﬂbirli¤i içinde Karadeniz, Balkanlar
pa Birli¤i’ne üye olacak m› olamayacak
Fakat Türkiye’nin
ve Ortado¤u’da yat›r›mlar yap›lmal›, iki ülönünde de kat etmesi m›?” sorusudur. Avrupa Birli¤i Türkiye’nin
kenin de sahip oldu¤u jeopolitik avantajlar
Müslüman bir ülke olmas›ndan, üyeli¤inin
gereken oldukça
mutlaka de¤erlendirilmelidir. Bundan baﬂka
göç gibi olumsuzluklar yaratabilece¤inden
engebeli bir yol var.
e¤itim alan›nda da çal›ﬂmalar›n yap›lmas›,
dolay› birli¤e girmesine ﬂüpheli bak›yor
ders kitaplar›n›n önyarg› içeren bilgilerden
olabilir. Tabii ki göç olacak, zaten AvruAvrupa Birli¤i’nin
ar›nd›r›lmas›, hatalar›m›z›n ve geçmiﬂimizin
pa’n›n da bu göçe ihtiyac› oldu¤unu düﬂügelecekte nas›l bir
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu at›nüyorum. Türkiye ev ödevlerini yapt›¤›nda
hal alaca¤›n›, bar›ﬂ
l›mlar ulusal ve bölgesel güvenli¤in, deAB’ye mutlaka al›nacakt›r. On y›l önce
ve istikrar› nas›l
mokrasinin ve istikrar›n olmazsa olmazlar›ölüm cezas›n›n kald›r›laca¤›, etnik gruplara
sa¤layaca¤›n›
d›r. Bu gerekliliklerin gerçekleﬂmesinde
böylesine haklar tan›naca¤› ve liberal deTürkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lmas›n›n
mokrasi ad›na bu kadar yol al›naca¤› düﬂükestiremeyiz
da büyük bir dönüm noktas› olaca¤›n› dünülemezdi. Türkiye bunu yapabilece¤ini
ﬂünüyorum. AB sürecinde Türkiye Yunanistan’›n müttefik bir
kan›tlad›. Müzakere döneminde de uyum yasas› çerçeülke oldu¤unu anlayacakt›r. Ve biz de ayn› bölgenin invesinde di¤er düzenlemelerin de yap›lmas›yla Türkisanlar› oldu¤umuzdan, hemen hemen ayn› yollardan geçye mutlaka AB üyesi olacakt›r. Bu aﬂamada iﬂadamti¤imizden, Türkiye mutlaka bizim Avrupa deneyimlerilar›na ekonomik düzenlemelerde büyük bir görev
mizden yararlanmal›d›r.
düﬂüyor. Ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› gerekli.
Bu istikrar› eski sosyalist ülkeler bile sa¤lad›¤›na
göre Türkiye de mutlaka sa¤layacakt›r.
K›br›s ‹çin Çözüm Aramal›y›z
Benim mesaj›m ﬂudur ki, Türkiye korTürkiye’nin gerekli ﬂartlar› yerine getirdi¤inde Avrupa
kular›ndan kurtulmal› ve cesur olBirli¤i’ne üye olabilece¤ini düﬂünüyorum. AB
mal›d›r. Demokratik ve istikrarl›
Türkiye’ye kolay kolay “hay›r” diyemez. Fakat
bir Türkiye, Ortado¤u ve AvruTürkiye’nin önünde de kat etmesi gereken olpa’n›n gelece¤i için her zaman
dukça engebeli bir yol var. Avrupa Birli¤i’nin
iyi sonuçlar do¤uracakt›r. Çokgelecekte nas›l bir hal alaca¤›n›, bar›ﬂ ve istikkültürlülük aç›s›ndan Avrupa
rar› nas›l sa¤layaca¤›n› kestiremeyiz. Bu neTürkiye’nin kat›l›m›yla aﬂama
denle Türkiye-Yunanistan aras›ndaki olumlu
kaydedecektir. Ayr›ca Müslüad›mlar bir anlamda Avrupa Birli¤i’ni de etman ülkeler için demokrasi
kileyecektir. Beraber çal›ﬂman›n vaktidir.
ad›na örnek olacakt›r.
K›br›s için çözüm aramal›y›z. K›br›s’ta
Aç›k ve ›srarc› olmal›s›n›z,
Türk ve Rum insanlar›m›z›n beraber yol
biz size Avrupa’n›n bir paralmas›na zemin haz›rlamal›y›z. Ayn› külças›, AB’nin üyesi olman›z
türe, ayn› co¤rafyaya sahip komﬂuiçin “evet” diyoruz. Yunanislar›n daima birbirlerine ihtiyaçtan Türkiye iliﬂkilerinde sülar› vard›r. Problemlerimizi barekli geliﬂme olmas› için çaba
r›ﬂç›l yöntemlerle çözmenin
göstermeli ve iliﬂkiye dinayollar›n› aramal›y›z. Avrupa Birmiklik kazand›rmal›y›z. ‹liﬂkili¤i her zaman çokkültürlü bir
miz Balkanlar’a, Ortado¤u’ya
yap› oluﬂturmaya çal›ﬂt›. K›br›s
örnek olmal›. Ben kiﬂisel olaTürk Rum toplumlar›n›n birlikte
rak Türkiye’nin Avrupa Birliyaﬂamalar› da bu çokkültürlülü¤i’ne üye olmas› için çal›ﬂaca¤e iyi bir örnek olacakt›r. Re¤›m› burada aç›kl›kla dile gecep Tayyip Erdo¤an cesur bir
tiriyorum ve sizden de destek
lider, reformlar yap›yor ve çöbekliyorum.
züm için ad›mlar at›yor. Bunun
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Ramstore

Örnek Bir ‹ﬂ Modeli

K

K›sa bir süre önce Migros Genel Müdürü
olarak göreve baﬂlad›n›z. Daha önce
Ramstore’larda görev yapm›ﬂ bir yöneticisiniz. Yerel bir organizasyondan böylesi
büyük bir organizasyonun baﬂ›na geçmek,
nas›l bir farkl›l›k yarat›yor?
Benim en büyük avantaj›m Migros’ta
çok de¤iﬂik kademelerde hep çal›ﬂma
tak›m›n›n içinde olmam. Ramstore Genel Müdürlü¤ü öncesi Migros’ta sat›ﬂta,
pazarlamada tak›m›n içinde yer ald›m.
Daha sonra farkl› bir co¤rafyada, Rusya’da, Migros’un daha ufak bir modelini
yönettim. Orada milliyetleri, beklentileri,
yaﬂam tarzlar› farkl› olsa da Rus müﬂterilerimizin beklentilerinden yola ç›karak,
arzu ettikleri al›ﬂveriﬂ ortam›n› Ramstore’da var ettik. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›mla
geniﬂlemenin, cesaretle öncü girdi¤imiz
bir pazar›n liderli¤ini hedefledik. Biliyorduk ki önce giren yol al›r ve bunun
için global ﬂirketlerde olan imkânlar gibi, Migros’ta da bir deneyim, dinamizm
gücü var. Bu avantaj› iyi kullanmaya çal›ﬂt›k. Daha sonra dört y›l Migros’un Pa-
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Bir süre önce Migros Genel Müdürü olarak göreve
baﬂlayan Aziz Bulgu, uzun y›llar Ramstore’larda
yönetim kademesinde görev yapm›ﬂ bir isim. Bulgu
ile Ramstore’lar› ve Ramstore’lar›n hizmet verdi¤i
bölgelerde gündelik yaﬂama etkilerini konuﬂtuk
zarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak tekrar Türkiye’deki geniﬂ
tak›m›n içinde yer ald›m. Migros yönetimi büyük bir sorumluluk, 50 y›lda Migros’u bugünlere getirenlere, bize sadakatle güvenen müﬂterilerimize, yat›r›mc›lar›m›za, çal›ﬂanlar›m›za karﬂ› en iyisini
yapmak için ne gerekiyorsa gerçek olmas›na çal›ﬂaca¤›m. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›m ve onlar›n yüreklili¤inin, heyecan›n›n, sorumluluk duygusunun çok büyük
avantaj oldu¤unun, yurtiçinde ve d›ﬂ›nda 10 bin kiﬂilik çok güçlü bir tak›m oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
Son y›llar›n en önemli yönetim felsefelerinden biri de “global düﬂün yerel hareket
et”. Bu ba¤lamda Ramstore’lar›n faaliyet-

lerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ramstore’lar Migros’un bölgesel geniﬂleme a¤›n›n yerelleﬂtirilmiﬂ birer aktörüdür. Ramstore’lar faaliyet gösterdikleri
ülkede art›k yerel bir marka olarak alg›lanmaktad›r. Migros bölge ülkelerine
perakendecilik alan›ndaki ihtisas›n›
transfer etmiﬂ ve sistemini kurmuﬂtur.
Bu çark›n diﬂlileri iﬂlemeye baﬂlad›ktan
sonra önemli olan yönetim felsefesidir.
Yurtd›ﬂ› iﬂtiraklerimizde genel müdür,
pazarlama, mali iﬂler gibi kilit pozisyonlar d›ﬂ›nda tamamen yerel personel istihdam edilmektedir. Bu kiﬂilerin seçiminde e¤itimini Türkiye’de yapm›ﬂ ve
her iki kültürü özümsemiﬂ olmalar›na
dikkat edilmektedir. Mal ve hizmet tedariki yerel firmalardan yap›lmaktad›r.

Ramstore’larda uzun bir dönem yöneticilik
yapt›n›z. Ramstore’lar›n Migros aç›s›ndan
öneminden bahseder misiniz?
Ramstore’lar, Türkiye ekonomisindeki
dalgalanmalara karﬂ› Migros’un geliﬂmekte olan bölgesel pazarlarda h›zl› büyümesini devam ettirmesinde önemli bir
rol oynam›ﬂt›r. 2004’ün dokuz ayl›k neticelerine göre, konsolide sat›ﬂlar›n
%16’s› yurtd›ﬂ› operasyonlardan kaynaklanmaktad›r. Ramstore giriﬂimi; Türkiye
Migros’un bugün ‹sviçre Migros taraf›ndan da takdir edilen en önemli baﬂar› hikâyesidir. Yerel tüketiciler ile Türk markas› aras›nda bir köprü konumundad›r.
Ramstore Rusya gibi büyük ve gelece¤i
çok parlak bir ülkede, baﬂlang›çta maalesef iyi olmayan Türk mal› kalite imaj›n›, gerek ürün, gerek iﬂkolu, gerekse
yönetim kalitesi aç›s›ndan son derece
olumlu etkilemiﬂtir.

Ramstore’lar›n aç›ld›klar› kentlerdeki halk›n yaﬂam›na ne gibi etkileri var?
Ramstore girdi¤i ﬂehirde, genellikle ilk
giren ve tan›nan bir marka olman›n
avantaj› ile halka güven veriyor. Süpermarketinde fiyatland›rma, ürün çeﬂidi,
hijyen konusunda tüketiciyi tatmin ederken, al›ﬂveriﬂ merkezi içinde yer alan ma¤azalar› ile müﬂteriye ihtiyaçlar›n› tek bir
yerden karﬂ›lama, aileleriyle birlikte hoﬂça zaman geçirme, dinlenme ve e¤lenme
imkân› sa¤l›yor. ﬁehrin yaﬂam dokusunu
zenginleﬂtiriyor, bir buluﬂma noktas› haline geliyor. Üretici firmalar da¤›t›m alt-

yap›lar›n› yeniden tesis ediyorlar. Rusya’da 1998 y›l›nda yaﬂanan a¤›r kriz ortam›nda biz sakin ve kararl› bir duruﬂ sergiledik, raflar›m›z› dolu tutarak ve herﬂeyden önemlisi yerli üretimi teﬂvik ederek güven yaratt›k. ‹lk defa yerli mallar
haftas› yaparak o zamanlar nitelik ve nicelik aç›s›ndan yeterli olmayan yerli üretime destek sa¤lad›k ki bugün üretimin
geldi¤i noktada ciddi pay›m›z oldu¤unu
gururla söyleyebilirim. Keza Türk iﬂadam› kimli¤imizin de çok olumlu etkilendi¤ini düﬂünüyorum. Bu ba¤lamda gerek
iﬂe baﬂlad›¤›m›zda gerekse bilhassa kriz
ortam›nda dünyan›n pek çok yerinden
önde gelen bas›n ve TV organlar›n›n ilgi
oda¤› olarak tüm dünyaya olumlu mesaj
iletme olana¤› bulduk. Do¤rudan ve dolayl› olarak yarat›lan istihdamdan herhalde bahsetmeme gerek yok.

Ramstore’lar›n aç›ld›¤› ülkelerde, halktan
ne gibi tepkiler geldi?
Halk çok büyük bir ilgi ve merak ile ma¤azalar›m›z› geziyor. Al›ﬂveriﬂ ve e¤lence ihtiyac›n› karﬂ›larken nereye gideyim
diye düﬂünmüyor. Valiler kendi ﬂehirlerine de Ramstore aç›lmas› için davet ediyorlar. Ramstore markas› ayn› ülkede bir
ﬂehrin di¤erine karﬂ› övünme ve üstünlük vesilesi haline gelmiﬂtir. Halk ma¤azalarda görmek istedi¤i ürünleri bize bildiriyor, böylece müﬂteri ile birlikte, müﬂterinin ihtiyac›n› öngörerek sunumlar›m›z› iyileﬂtiriyoruz.
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2005 y›l›ndaki yat›r›mlar neler olacak?
2005 y›l›nda agresif bir yat›r›m dönemine
giriyoruz. Özellikle Rusya’da 2005-2007
döneminde uygun finansman sa¤lan›rsa
500 milyon Dolar yat›r›mla Ramenka’n›n
cirosunu iki kat›na ç›karmak ve hatta 1
milyar Dolar seviyesini geçmek gibi iddial› bir hedef peﬂindeyiz. Bunun bir parças› olarak, Rusya’da ilk yat›r›m y›l›nda
dört al›ﬂveriﬂ merkezi (AVM) ve dokuz
süpermarketi (SPM) devreye alaca¤›z.
Kazakistan’da iki, Bulgaristan’da bir ma¤aza daha açmay› planl›yoruz. 2005 y›l›nda beﬂinci ülke olarak girdi¤imiz Makedonya’da yeni al›ﬂveriﬂ merkezimizin Haziran 2005’te aç›l›ﬂ›n› planl›yoruz. Yeni
pazarlar olarak Ukrayna’da belli bir noktaya geldik, Suriye’de de temaslar›m›z
sürmektedir.

Ramstore’lar›n Türkiye’nin imaj› aç›s›ndan olumlu etkileri oldu¤una inan›yor musunuz?
Ramstore’lar Türk yat›r›mc›lar için cesaretlendirici bir iﬂ modeli teﬂkil etti. Ramstore’lar ile birlikte al›ﬂveriﬂ merkezi ve hipermarketlerimizde bünyemizde bulunan pek çok Türk firma zincir haline geldi.Sat›lan nitelikli ürünler ve nitelikli hizmet Türk mal› kalite imaj›n› çok olumlu
etkiledi. Ülke kanunlar›na uygun iﬂ yap›ld›¤›nda, k›sa dönemli kazanç yerine
uzun perspektifli ve sab›rl› bak›labildi¤inde, faaliyet gösterilen ülkenin idari
makamlar›n›n ve halk›n›n da sempatisi
ve güveni kazan›labiliyor. Müﬂteri merak
ediyor, soruyor ve daha yak›ndan tan›mak için ülkemize geliyor. O sayededir
ki, Rus turistler Türkiye’ye gelen yabanc›lar içinde üçüncü s›raya oturdu.
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Koç Toplulu¤u
Yabanc› Bas›nda
Geçen ay, Koç Holding ve Topluluk
ﬂirketleri yabanc› bas›nda geniﬂ yer buldu.
Haberlerde Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un, Türkiye’nin
AB üyeli¤i ile ilgili yorumlar› yer ald›

Geçti¤imiz ay Avrupa’n›n önemli yay›n
organlar›nda Koç Toplulu¤u ile ilgili haberler yer ald›. Özellikle Toplulu¤un gözünü Avrupa’ya dikti¤i ve Avrupa çap›ndaki at›l›mlar›n yo¤unlaﬂt›¤› bugünlerde,
yabanc› bas›n›n da ilgisini Topluluk üzerine yo¤unlaﬂt›rmas› son derece dikkat
çekici.
Almanya’n›n sayg›n gazetesi Die
Welt’in 14 Aral›k tarihli say›s›nda yay›nlanan tam sayfa haberde
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i çabalar›ndan bahsedilirken, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç ile yap›lan bir röportaja da
yer verildi. Mustafa V. Koç’un "Yak›nda AB düzeyine eriﬂece¤iz" sözlerini baﬂl›¤a taﬂ›yan röportajda,
Koç’un AB üyeli¤i konusundaki görüﬂlerine yer verildi.
“Türkiye, ekonomik aç›dan AB üyesi
olabilecek durumda
m›?” sorusuna Mustafa V. Koç, ﬂu ﬂekilde yan›t verdi: “Türkiye, politik ve ekonomik alanlarda modernleﬂme süreci yaﬂamaktad›r. Bu aﬂamada, Türk ekonomisi geliﬂimini sürdürecektir. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli
gelirimiz daha ﬂimdiden, Avrupa Birli¤i’ne girmeye aday
ülkeler olan Bulgaristan ve Romanya’n›nkilerden yüksektir. Bu de¤er, yak›nda AB düzeyine de eriﬂecektir. Ekonomik nedenler öne sürerek, Türkiye’nin AB’ye kat›l›m›na
karﬂ› ç›kmak yanl›ﬂ bir tav›rd›r. Bu tür bir yaklaﬂ›mla,
Türkiye’nin Avrupa’ya katk›da bulunabilece¤i gerçe¤i göz
ard› edilmiﬂ olur”.
Türkiye’nin özellikle yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›na dikkat çekilen
röportajda, “Türkiye’nin Almanya’daki yat›r›mlar›n›n say›s› hâlâ çok düﬂük. Türk kuruluﬂlar› daha fazla yat›r›m
yapmak üzere nas›l motive edilebilir?” ﬂeklindeki soruya
ise Mustafa V. Koç ﬂöyle yan›t verdi: “Türk ekonomisinin
rekabet gücü artt›¤›nda, Avrupa ülkelerindeki yat›r›mlar›m›z da ço¤alacakt›r. Bizim grubumuz olan Koç Holding,
geçen y›l Almanya ve Avusturya’da, Grundig, Blomberg
ve Elektra-Bregenz olmak üzere, üç tan›nm›ﬂ firmay› devralm›ﬂt›r. Bu türden devirlerin say›s› gelecekte artacakt›r. Bunun da ötesinde, Almanya’daki yaklaﬂ›k 60 bin
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Türk kuruluﬂunun yat›r›m hacmi 7 milyar
Euro dolay›ndad›r. Bu kuruluﬂlar ortalama
350 bin çal›ﬂana sahip olup, y›lda yaklaﬂ›k
30 milyar Euro tutar›nda ciro sa¤lamaktad›r. Almanya’dan Türkiye’ye gerçekleﬂtirilen ihracat da son y›llarda önemli ölçüde artm›ﬂt›r. 2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda,
Almanya’dan Türkiye’ye 6 milyar Euro tutar›nda mal ihraç edilmiﬂtir. Almanya’n›n
bu ihracat rakamlar›n›n gelecek y›l artmas›n› bekliyoruz”

Bo¤aziçi’nde AB Bayra¤›
Koç Toplulu¤u ile ilgili bir baﬂka haber
ise Yunanistan’›n önde gelen gazetelerinde Ta Nea’da yer ald›. “Avrupa bize ‘evet’ diyecek” baﬂl›¤›yla verilen haberde, “Türkiye Yunanistan’›n göz ard›
edemeyece¤i kadar büyük bir pazar. Türk-Yunan iliﬂkilerinin ekonomi boyutundaysa Mustafa V. Koç pek çok ﬂey
yap›labilece¤ine inan›yor” denildi.
Evangelos Arateos imzal› yaz›da ﬂu görüﬂlere yer verilidi:
“Koç Holding’in merkezinde,
Türkiye’nin en büyük ekonomi imparatorlu¤unun kalbinde
bulunuyoruz, karﬂ›m›zdaysa holdingin baﬂkan› Mustafa
V. Koç oturuyor. Ofisindeki dev pencereden neredeyse
bütün Bo¤aziçi görünüyor. ‘Son dönemde Türkiye hem siyaset hem de ekonomi alanlar›nda pek çok düzenleme
yapt›. Siyasi düzenlemelerin ço¤u, sekiz-on y›l önce birer
tabuydu ancak günümüzde her ﬂey de¤iﬂiyor’, diyor Mustafa V. Koç. Mustafa V. Koç, ‘Türkiye her alanda Bat›’ya
özellikle de Avrupa’ya uyum sa¤lamaya çal›ﬂ›yor ve önümüzdeki y›l üyelik müzakerelerine baﬂlamam›z için bize
olumlu bir yan›t verilece¤ine gerçekten inan›yorum’, diye
vurguluyor.”
Yaz›da AB’ye uyum sürecinde yaﬂanacak zorluklardan da
bahsedilirken, bu konuya Mustafa V. Koç’un cevab› ﬂöyle: “Holdingimiz bünyesindeki Arçelik, Avrupa’daki en bü-

yük beﬂinci elektrikli eﬂya üreticisidir, Beko ise Avrupa’da
televizyon üreten ikinci en büyük ﬂirkettir. Yurtd›ﬂ›ndaki
etkinliklerimiz her gün art›yor ve Türkiye otomobil üreten
bir ülke. Türkiye’nin, üye olmadan AB ile Gümrük Birli¤i
sözleﬂmesi imzalam›ﬂ tek ülke oldu¤u unutulmamal›d›r.
Gümrük Birli¤i sözleﬂmesinin imzaland›¤› 1996
y›l›ndan beri, ﬂirketlerimizin Avrupa’daki iﬂ çevrelerine uyumu konusunda çok
büyük ad›mlar att›k ve bu konuda hiçbir
sorun oldu¤unu sanm›yorum.”

Koç’un Irak Ticareti
Financial Times’ta
Financial Times’a göre, Koç Toplulu¤u,
Irak’la kârl› iﬂ yapan birkaç ﬂirketten biri. Financial Times muhabirlerinden Peter Marsh taraf›ndan verilen haberde,
Koç Toplulu¤u CEO’su Bülend Özayd›n-

Büyük Bir Meydan Okuma
Fransa’n›n tan›nm›ﬂ gazetelerinden Le
Figaro ise 13 Aral›k tarihinde yay›nla-

küresel vizyon

l›’n›n görüﬂlerine yer verildi. Financial Times’›n “Koç için boru hatt›nda güçlü geliﬂme” baﬂl›¤›yla duyurdu¤u haberde, Özayd›nl›’n›n, “Koç,
Türk ekonomisiyle birlikte yükselen
bir trende girmiﬂtir. Ekonomik reformlar etkili olmaya baﬂlad›. Ülke
oldukça sa¤lam konuma geldi ve Yeni Türk Liras› büyük ilgi görüyor”
sözleri yer ald›. Koç Holding hakk›nda genel bilgilerin verildi¤i haberde,
AB’ye yönelik de¤erlendirmelerde bulunan Özayd›nl›’n›n “AB sürecinde
geçmiﬂte hatalar da yap›ld› ama ﬂimdi ev ödevimizi ve haz›rl›klar› en iyi biçimde yapt›k” ﬂeklindeki sözlerine de
yer verildi.

d›¤› say›s›nda Türkiye’nin
AB üyeli¤i ve ülkenin önde gelen holdinglerini
konu etti¤i “Avrupa
meydan
okumas›yla
karﬂ› karﬂ›ya holdingler” baﬂl›kl› yaz›s›nda
Koç Toplulu¤u’ndan
Türkiye’nin lider kuruluﬂu olarak bahsetti.
Yaz›da Toplulu¤un finansal bilgilerine yer verilirken, ﬂu ifadeler kullan›ld›: “Dünya sanayi Gotha’s›n›n seçkin üyesi Koç, Sabanc› ile birlikte Türk özel sanayiinin en
büyük grubu. Otomobilden inﬂaat sektörüne, tüketim
maddelerinden turizm sektörüne faaliyet gösteren bu aile grubu, ayn› zamanda Avrupa’da sat›lan televizyonlar›n
yar›s›n›n da üreticisi. Grup, arabalar›n› ve Beko buzdolaplar›n› dünyan›n her yerine ihraç ediyor. Türkiye’de her hane, ister arabalar›yla ya da domates salçalaryla, ister
Migros al›ﬂveriﬂ torbalar›, ya da banka hesaplar›yla
Koç’un tüketicisi. 90’lardaki ekonomik kriz esnas›nda gücünü kaybeden Koç, yurtd›ﬂ›nda geniﬂ çapl› bir taarruz
baﬂlatt›. Brandt çamaﬂ›r makinelerini almakta baﬂar›l›
olamasa da, Alman Grundig’i ve Do¤u
Avrupa’daki bir dizi ﬂirketi ele geçirdi.
May›s ay›ndan bu yana grubun baﬂ›nda, kurucusu Vehbi Koç’un 47 yaﬂ›ndaki torunu Mustafa Koç var. Günlük
operasyonlar›n yönetimi, aile mensubu
olmayan yöneticiler taraf›ndan yürütülüyor.”

Aygaz Le Monde’da
Enerji sektörünün lider kuruluﬂlar›ndan
Aygaz ise Fransa’n›n ünlü gazetesi Le
Monde’un Türkiye ile ilgili olarak verdi¤i sekiz sayfal›k ekte yer ald›. Gazetede hem d›ﬂ hem de iç görüntüsünü tamam›yla de¤iﬂtirerek bir yenilenme
sürecine giren Aygaz binas›na yer verildi. Çeﬂitli görseller ile giydirilen bina, kullan›lan görsellerin s›cakl›¤›yla
hem Aygaz çal›ﬂanlar›n›, hem de görenleri son derece etkilemiﬂ, ulusal
bas›n köﬂe yazarlar› da konudan be¤eniyle bahsetmiﬂti.
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UniCredito CEO’su Alessandro Profumo:

“Avrupa Birli¤i
Yolunda Türkiye’nin
ﬁans› Büyük”
Koç Finansal Hizmetler’in orta¤› UniCredito Grubu’nun CEO’su Alessandro
Profumo Türkiye’nin Avrupa Birli¤i sürecini ve Türk ekonomisinin bu süreçteki
konumunu de¤erlendirdi. Profumo ekonomik geliﬂmelerin umut vaat etti¤ini ve
Türkiye’nin üyelik konusunda büyük ﬂans› oldu¤unu söyledi

Y

Sizce Türk finans hayat› ve bankac›l›k sistemi AB üyelik sürecine ne kadar haz›r?
Türkiye’de finans ve bankac›l›k sektörü
asl›nda AB giriﬂ sürecine oldukça haz›r
durumda. Banka kredilerinin gerçek hacmi Aral›k 2002 ve Aral›k 2003 tarihleri
aras›nda %37 artt›. Ayn› zamanda tüketici kredileri de h›zl› bir yükseliﬂ gösterdi.
Ayr›ca banka denetlemelerinde geliﬂmeler yaﬂand›. Risk yönetimi ad›na Basel II
kurallar›n›n benimsenmesi de piyasada
finansal anlamda ﬂeffafl›k konusunda geliﬂmelere neden olacakt›r.

Yabanc› bir yönetici olarak, Avrupa Birli¤i’ne aday ülke statüsündeki Türkiye’nin
ﬂans› nedir sizce?
Bu kadar uzun bir dönem boyunca Avrupa Birli¤i’ne gönül vermiﬂ Türkiye’ye
AB’nin kap›lar›n› açmas› için birçok neden var. Bu dönemin temelleri 1963’te
Türkiye’nin AB ile resmi görüﬂmelerinin
baﬂlamas›yla at›lm›ﬂt›r. Süreç 1987’de
AB’ye tam üyelik için baﬂvuruyla devam
etmiﬂ ve 1999’da Türkiye’nin h›zl› büyüyen ekonomisi ve AB için önem teﬂkil
eden Akdeniz bölgesindeki stratejik pozisyonundan dolay› resmi aday olarak
kabulüne kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Özellikle son
üç y›ld›r politik reformlar inan›lmaz pozitif sonuçlar do¤urmuﬂtur. Böyle bir süreçten geçen Türkiye’nin oldukça ﬂans›
var diye düﬂünüyorum.
Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin baﬂlamas› Türkiye’nin ekonomik hayat›n› nas›l
etkileyecek?
Müzakerelerin baﬂlamas›yla hem ekonomi hem de finans alan›nda geliﬂmeler yaﬂanacakt›r. Bankac›l›k sektöründe Avrupa standartlar› dahilinde risk yönetim sistemleri ve banka aktiflerinin ölçülebilirli¤i göz önünde bulundurularak yeniden
düzenlemeler yap›lacakt›r. Devlet sektörü ve özel sektör aras›ndaki rekabet da-
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Alessandro
Profumo
ha adil ve ﬂeffaf hale gelecektir. Özelleﬂtirme bankac›l›k sistemindeki geliﬂmeleri
h›zland›racakt›r. K›sacas› Türkiye müzakerelere baﬂlarsa, bankac›l›k düzenlemelerindeki rekabetçi geliﬂmeler yat›r›mlara
pozitif olarak yans›yacakt›r.

Avrupa Birli¤i’ne bir önceki dönemde üye
olan ve Türkiye’nin yaﬂayacak oldu¤u deneyimleri daha önce yaﬂayan ülkeleri göz
önünde bulundurdu¤umuzda, bu ülkelerin
finans ve bankac›l›k aç›s›ndan ne tür problemlerle karﬂ›laﬂt›klar›n› görürüz?
Sosyalist rejimlerden gelen ülkelerin devlet bankalar› oldukça verimsiz bir yap›dayd›. Ancak özelleﬂtirme ve Avrupa Birli¤i süreci sayesinde tüm finans sistemlerinin h›zl› bir ﬂekilde önemli aﬂamalar
kaydetti¤ini ve “eski” AB üyeleriyle ayn›
standard› yakalad›¤›n› görüyoruz.
Konuﬂmalar›n›z›n birinde, k›sa ve orta vadede Türkiye ekonomisinin yabanc› yat›r›mc›lar› tatmin edece¤inden bahsetmiﬂti-

niz. Bu düﬂüncenizi biraz açar m›s›n›z?
Bu düﬂüncem Türkiye’nin sahip oldu¤u
baz› özellikleri göz önünde bulundurmam sonucunda oluﬂtu. Türkiye’de genç
ve kalifiye büyük bir nüfus var. Bu nüfus, Türkiye’nin ekonomik anlamda sahip oldu¤u avantajlarla birleﬂti¤inde ortaya güçlü bir potansiyel ç›k›yor. Gerçekleﬂtirilen politik reformlar, Türkiye’nin iste¤i ve motivasyonu düﬂünüldü¤ünde
gerçekten yabanc› yat›r›mc›lar için oldukça memnuniyet yaratacak bir pazar
oluﬂuyor.

2003 y›l›nda “20+1 Grubu” taraf›ndan verilen “y›l›n bankac›s›” ödülünü ald›n›z. Birçok çevreler taraf›ndan ödülü alman›z›n
nedeni olarak yeni Avrupa pazar›nda ak›ll›
ve baﬂar›l› yat›r›mlar yapman›z gösterildi.
Bildi¤iniz gibi Türkiye ekonomik krizlere
sahne olmuﬂ bir ülke. Sizin Türkiye gibi
ekonomik kriz yaﬂam›ﬂ ülkelere yat›r›m konusunda tavsiyeleriniz var m›?
2001 y›l›nda bankac›l›kta yaﬂanan krizlerin derinli¤i ve ekonomiye verdi¤i zarar;
kapsaml›, yasal ve kurumsal reformlar
yapmak aç›s›ndan eﬂi görülmemiﬂ politik
ve psikolojik f›rsatlar yaratt›. Bu reformlar
sayesinde potansiyel yat›r›mc› aç›s›ndan
güven ve istikrar ortam› sa¤land›. Türkiye’de bu reformlar üç safhada ele al›nd›.
‹lk ve en acil safhada devlet bankalar›n›n
kay›plar› durduruldu ve 2001 y›l›n›n ilk
döneminde tüm ödeme sistemlerinin neden oldu¤u likit riski ortadan kald›r›ld›.
‹kinci safhada tüm bankac›l›k sisteminden yeniden yararlanmak ve daha ciddi
denetleme standartlar› oluﬂturmak için
dikkatli bir düzenlemeye gidildi. Reform-
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2005’e Yeni Türk Liras›’yla ve Avrupa Birli¤i müzakere sürecindeki geliﬂmelerle giriyoruz. Bu de¤iﬂiklikler s›radan vatandaﬂ›n
hayat›n› nas›l etkileyecek?
Türk Liras›’ndaki bu de¤iﬂim Merkez
Bankas›’n›n dezenflasyon sürecinde att›¤› ad›mlardan biridir. Bu nedenle tabii ki
yüksek tüketim fiyatlar›n›n oldu¤u bir ülkede s›radan vatandaﬂ›n fiyatlar› alg›lamas› aç›s›ndan pozitif bir etki yaratacakt›r. AB Konseyi’nin 17 Aral›k sonras›
2005’te baﬂlayacak müzakereler için kesin bir tarih vermesi de yap›sal reformlar›n yap›lmas›na, makroekonomik istikrar›n sa¤lanmas›na ve hayat standard›n›n
yükselmesine neden olacakt›r.

Müzakerelerin baﬂlamas›yla hem ekonomi hem de
finans alan›nda geliﬂmeler yaﬂanacakt›r. Bankac›l›k
sektöründe Avrupa standartlar› dahilinde risk yönetim
sistemleri ve banka aktiflerinin ölçülebilirli¤i gözönünde
bulundurularak yeniden düzenlemeler yap›lacakt›r.
Devlet sektörü ve özel sektör aras›ndaki rekabet daha
adil ve ﬂeffaf hale gelecektir
lar›n en uzun ve hâlâ süren üçüncü aﬂamas›nda ise Türk bankac›l›k sisteminin
derinden dönüﬂtürülmesi amaçland›.
Bankan›n mal varl›¤›n›n %45’inden fazlas›n›n hükümet borcu ﬂeklinde kurguland›¤› bir yap›dan vazgeçmek ve tasarruflar› özel yat›r›mlar ve bunlar›n geliﬂimi için
kurulacak yeni bir yap›ya kanalize etmek
hedeflenenlerin baﬂ›nda geliyordu.
Son zamanlarda Türkiye ekonomik anlamda çok önemli ve baﬂar›l› iﬂlere imza at›yor. Sizce bu baﬂar›n›n nedeni nedir?
Türkiye’yi en baﬂar›l› ülkelerden saymam›z için birçok neden var. Her ﬂeyden

önce daha evvel bahsetti¤im gibi Türkiye ekonomi alan›nda birçok yenili¤i süratle gerçekleﬂtirdi; bu ilk neden. ‹kinci
neden, 70 milyonluk nüfusun Türkiye’ye
verimli bir iç pazar sa¤lamas›d›r. Ayr›ca
yine bu nüfusundan ötürü Türkiye dünya çap›nda önem kazanan bir pazard›r.
Bunlardan baﬂka Türkiye’nin Do¤u, Bat›,
ve Ortado¤u’ya giden yollar üzerinde olmas›, Avrupa ve Asya aras›nda ticaret
köprüsü konumunda bulunmas› çok
önemli avantajlar› da beraberinde getiriyor. Ayr›ca Türkiye üretimde geliﬂmenin
ilk ﬂart› olan genç ve kalifiye, giriﬂimci
ruhlu nüfusu da içinde bar›nd›r›yor.
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“

Arçelik Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir:

Hayat› Kolay Hale
2000 y›l›nda Koç Holding
Dayan›kl› Tüketim
Grubu’nda faaliyet
gösteren Beko Ticaret,
At›l›m, Türk Elektrik, Ardem
ve Geliﬂim ﬂirketlerinin
birleﬂtirilmesiyle do¤an
“Yeni Arçelik” at›l›mlar› ve
uygulad›¤› büyüme
stratejileriyle rakiplerine
gözda¤› veriyor. Arçelik
Genel Müdürü A. Gündüz
Özdemir ﬂirket hedeflerini
ve büyüme s›rlar›n› anlatt›

A

Arçelik hem iç pazarda hem d›ﬂ pazarda
h›zl› bir büyüme gerçekleﬂtirdi ve hâlâ da
istikrarl› bir ﬂekilde buna devam ediyor. Bu
büyüme stratejilerini yürütürken önem verdi¤iniz ve büyümenin olmazsa olmaz dedi¤iniz kriterleri nelerdir?
Her ﬂeyden önce bence Ar-Ge iﬂine çok
önem verilmeli ve her zaman pazara yeni, dikkat çekecek, öncü olacak ürünler
sunulmal›. Tabii bunun için öncelikle iﬂgücünüzün kalifiye elemanlardan oluﬂmas› gerekiyor. Ayr›ca dünyada kendi
sektörünüzdeki at›l›mlar› da çok iyi takip
etmelisiniz. Rekabetçi olmal› her zaman
en kalitelisini yapmaya çal›ﬂmal›s›n›z. Ne
kadar iyi bir ürüne sahip olsan›z da bunu
iyi pazarlayamad›ktan sonra bir anlam›
olmad›¤›n›n fark›na var›p ürüne uygun
pazarlama stratejilerini do¤ru konumland›rmal›s›n›z. Çok geliﬂmiﬂ bir bayi ve servis a¤› kurmal›s›n›z. Bunun yan› s›ra kurumsal kimli¤in ve markan›n da çok iyi
yönetilmesi gerekiyor. Arçelik’in istikrar-
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Getiriyor”

l› büyüme s›rr›n›n, bu gereklilikleri yerine getirmesi oldu¤unu söyleyebilirim.

Türkiye’de en be¤enilen ﬂirket seçildiniz.
Bu baﬂar›n›n s›rr› nedir?
Yenilikçi yönümüzün çok dikkat çekti¤ini düﬂünüyorum. Tüketiciye önem vermemiz, kaliteli ürün ve hizmet sunmam›z, uluslararas› pazardaki rekabet gücümüz, bilgi ve teknoloji yat›r›mlar›m›z di¤er dikkate de¤er ve önemli özelliklerimizdir. Bunun yan› s›ra Türkiye ekonomisine katk›m›z› da belirtmek isterim.
Ciddi miktarda vergi veriyoruz, devletimize ve halk›m›za karﬂ› görevlerimizi yerine getirip, ülkemize döviz kazand›r›yoruz. Bu katk›lar›m›z›n mükâfat› olarak da
her evde en az iki Arçelik ürünü oldu¤unu söyleyebilirim.
Türkiye’deki bu be¤eni iç pazar büyüme
stratejilerine nas›l yans›yor? ‹ç pazarda
yapt›¤›n›z ve yapaca¤›n›z büyüme at›l›mlar›n›zdan bahseder misiniz?
Yank› yaratan bir at›l›m olarak mobilya
gibi farkl› alanlarda ürünler satmaya baﬂlad›k. Bu zaman içinde de devam ede-

Genel olarak ayn› sektörde iﬂ yapan ﬂirketler ayn› çat› alt›nda birleﬂiyor. Siz de bu ﬂirketlerden biri olarak bu birleﬂme stratejilerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Arçelik sadece üretici bir firma iken 2000
y›l›nda Koç Toplulu¤u Dayan›kl› Tüketim Grubu’nda faaliyet gösteren Beko Ticaret, Ardem, Geliﬂim, At›l›m ve Türk
Elektrik ﬂirketlerinin birleﬂmesiyle yeni
bir organik yap›ya kavuﬂtu. Üretici kimli¤imize pazarlamac› ve tüccar kimlikleri
de eklendi. Bu birleﬂim sonunda farkl›
ﬂirketler alt›nda sa¤l›kl› yap›lamayan baz›
faaliyetler daha iyi yönetilmeye baﬂland›.

Yenilikçi yönümüzün
çok dikkat çekti¤ini
düﬂünüyorum.
Tüketiciye önem
vermemiz, kaliteli ürün
ve hizmet sunmam›z,
uluslararas› pazardaki
rekabet gücümüz, bilgi
ve teknoloji
yat›r›mlar›m›z di¤er
dikkate de¤er ve
önemli
özelliklerimizdir

Birleﬂim farkl› bir sinerji yaratt› ve iﬂ süreçleri h›zland›. Birçok konuda tasarruf
sa¤lanm›ﬂ oldu. ﬁirketler birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma imkân› buldu.
Genel olarak bakt›¤›m›zda bu “komple”
ﬂirket anlay›ﬂ› birçok süreçte daha verimli hale gelmemize neden oldu.
ﬁu anda ilk etapta planlar›n›z dahilindeki
büyüme hedefleriniz neler?
Kendimize bir ciro hedefi koyaca¤›z.
Dünyay› takip edip, uygun koﬂullar oluﬂtu¤unda agresif büyümeye devam edece¤iz. Kendimize en büyük rakip olarak
gördü¤ümüz Çin’in gücünü k›racak hamleler peﬂindeyiz. Çin karﬂ›s›nda Avrupa
pazar›nda taﬂ›ma ve lojistik faaliyetleri
konular›nda avantajl› durumday›z. Bu
avantaj›m›z› en iyi ﬂekilde kullan›rsak her
ﬂey hem ﬂirketimiz hem Türkiye için çok
daha iyi olacak.
‹stanbul Ticaret Odas› taraf›ndan son 17
y›lda 13 defa en iyi ﬂirket seçilmenizde
sa¤lam temellere oturan kurum kültürünüzün etkisi nedir?
Kurumsal kimli¤in ve markan›n iyi yönetilmesi çok önemli. Kurum kültürüne ve
etik de¤erlerimize özen gösteriyoruz ve
önem veriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Stratejik iletiﬂim modelimizi sürekli güne uydurmak, süreçleri gözden kaç›rmamak
için, yönetim olarak ciddi çaba harc›yoruz. Tüm bu çabalar›m›z sonucunda her
geçen gün daha da sa¤lamlaﬂan ad›mlar
at›yoruz. Böyle kuruluﬂlar taraf›ndan be¤enilmemizin ve takdir edilmemizin
önemli sebeplerinden biri budur.

küresel vizyon

Dünyan›n 101 ülkesinde her iki saniyede bir ürün satt›¤›n›z› biliyoruz. Bu baﬂar›da d›ﬂ pazardaki büyüme hamlelerinizi çok do¤ru yapman›z›n pay› ne kadar?
D›ﬂ pazar at›l›mlar›m›zda ön plana sat›n
alma ve ihracat ç›k›yor. Avrupa’da ﬂu anda ilk beﬂ aras›nday›z. 2001 krizinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar uluslararas› boyutta
h›zl› bir büyüme gereklili¤ini gösterdi. O
dönemde bu büyüme Türkiye’de mümkün olmad›¤›ndan d›ﬂar› yöneldik ve sat›n almalar›m›z›n ço¤unu gerçekleﬂtirdik.
Asl›nda Gümrük Birli¤i’yle güçlü, rekabetçi bir konumda olmak için 1990’l› y›llar›n baﬂ›nda d›ﬂa aç›lma konusuna
önemle e¤ilmeye baﬂlam›ﬂt›k. AB’ye girme hedefi do¤rultusunda Arçelik olarak
azmimiz ve çal›ﬂmalar›m›z daha da h›z
kazand›. Rakiplerimizi yak›ndan tan›maya ve dünyada neler yap›ld›¤›n› izlemeye
baﬂlad›k. Uygun pazarlar bulabilmek ve
bu pazarlarda tutunabilmek amaçl› birçok çal›ﬂma yapt›k. Sonuçta dünya çap›nda ço¤u rakibimizin yapt›¤› gibi ﬂirket sat›n alarak ve mümkün olan ülkelerde yat›r›m yaparak büyüdük ve büyümeye de
devam ediyoruz. 2005 y›l›nda 3 milyar
Euro ciro hedefliyoruz.

cek. Önümüzdeki y›llarda
art› olarak ma¤azac›l›k iﬂine
girmeyi hedefliyoruz. Biriken
bir deneyimimiz var, bunu tüketiciyi memnun etmek ad›na baﬂka kaynaklarla birleﬂtirmek istiyoruz. Arçelik’in
hedef iﬂ sahas› evin içidir
ve Arçelik de hayat› daha
rahat hale getiren tüm ürün ve hizmetleri müﬂterisine sunmay› hedefler. Bu ma¤azac›l›k iﬂine girmemizin bir di¤er nedeni de bayilerimizin rekabetçi yap›s›n› korumakt›r. Özellikle büyük ﬂehirlerde kurulacak olan ve eve dair her ﬂeyin sunulaca¤› bu ma¤azalar›m›za bayilerimiz de
ortak olabilecek. Bayilerimiz kendi bildi¤i iﬂte ek gelir elde edebilece¤i bir imkâna kavuﬂacak. Mobilyadan bilgisayar
malzemelerine, elektronik ürünlere, ev
tekstiline kadar birçok ürün müﬂterimizle
bu ma¤azalar›m›zda buluﬂacak.

Bu sat›n almalar büyük bir risk yönetimini
de beraberinde getirmiﬂ olmal›. Bu dönemde nas›l riskler yönettiniz?
Arçelik’in risk yönetme konusunda oldukça baﬂar›l› oldu¤u di¤er kuruluﬂlar ve
yat›r›mc›lar taraf›ndan da belirtilen bir
gerçek. Yurtiçi ve yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›m›zda
ürün tesliminden sonra tahsilat yap›l›yor;
yani vadeli sat›ﬂ yap›yoruz. Bu da y›ll›k
ciro miktar› kadar risk yönetmek anlam›na geliyor. 2005’te 3 milyar Euro ciro
yapmay› hedefliyoruz demem bu miktarda bir riski yönetece¤iz anlam›na geliyor.
Ama bu yönetimi çok sa¤lam bir ekiple
yapt›¤›m›zdan alt›ndan kalkmakta çok
zorluk çekmiyoruz.
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Nice 50 Y›llara

DemirDöküm
ay›n gündemi

1954 y›l›nda kurulan DemirDöküm 50. y›l›n› kutluyor. Geçen 50 y›lda önemli
baﬂar›lara ve ilklere imza atan DemirDöküm’ü Yönetim Kurulu Görevli Üyesi Melih
Bat›l›’dan dinledik. Geçmiﬂiyle ve gelece¤iyle baﬂar›lara ulaﬂan DemirDöküm küresel
bir marka olman›n hakl› gururunu yaﬂ›yor

D

DemirDöküm 50. y›l›n› kutluyor. 50 senede
DemirDöküm’ün kilometre taﬂlar› neler oldu?
Geçen 50 y›lda önemli baﬂar›lara ve ilklere imza atmak için çok çal›ﬂt›k ve geldi¤imiz bu noktada da yakalad›¤›m›z
baﬂar›n›n hakl› k›vanc›n› yaﬂ›yoruz. Gururla ifade ediyorum ki, DemirDöküm
50 y›lda tüketicisine birçok ilk sundu.
‹lk döküm radyatör, ilk ﬂofben, ilk panel
radyatör, ilk döküm kat kaloriferi, ilk
monoblok elektrikli termosifon, ilk
kombi, ilk döküm kazan, ilk yo¤uﬂmal›
kombi ve ilk atmosferik brülörlü döküm
kazan› bizim hakl› gururumuzu ve mutlulu¤umuzu anlatmaya yetiyor. Toplulu¤un en eski ﬂirketlerinden biri olan DemirDöküm 1968 y›l›nda ilk döküm radyatör ihracat›n› gerçekleﬂtirerek “zorlu

dönemlerde büyük iﬂler” baﬂarma yetene¤ini ortaya koydu.
Kendini sürekli yenileyen ve her zaman
öncü olan DemirDöküm’de hizmet veren herkes gibi ben de 50. y›lda gurur
ve mutluluk hissediyorum. Geçmiﬂten
günümüze kadar Türkiye’de ve dünyada pek çok ﬂey de¤iﬂti. Kaç›n›lmaz olarak ﬂirketimiz bu de¤iﬂimin bir parças›
olurken kimi zaman de¤iﬂimlerin kayna¤› DemirDöküm’dü. DemirDöküm bugün 50. yaﬂ›nda Türk sanayiinin önemli
ﬂirketlerinden biri ise bu gösterilen çaban›n amac›na ulaﬂt›¤›n›n en güzel kan›t›d›r. Bu anlaml› yaﬂta DemirDöküm’ün
50 y›ll›k tarihini yaz›l› bir belge haline
getirmek istedik ve “DemirDöküm’de 50
y›l Kitab›”n› haz›rlad›k. Kitapta yar›m

DemirDöküm Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi Melih Bat›l›
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as›rl›k sanayi yolculu¤unun önemli kavﬂaklar› yer al›yor.
DemirDöküm sektörün en köklü kuruluﬂu.
90’l› y›llarla birlikte DemirDöküm’ün
önemli bir de¤iﬂim sürecine girdi¤ini görmekteyiz. Bu dinamik yap›ya geçiﬂ süreci
nas›l gerçekleﬂti?
Amac›m›z 2000’li y›llara daha güçlü ve
gündemi takip eden bir yap›yla haz›rlanmakt›. Yal›n yönetimin esas› olan Süreç Bazl› Organizasyon’u uygulayarak
iﬂletmeleriyle bütünleﬂmiﬂ, müﬂteri ve
maliyet odakl› çal›ﬂman›n esas›yla de¤iﬂim sürecini baﬂlam›ﬂt›r. De¤iﬂim sürecinde e-dönüﬂüm projelerini baﬂlatarak
dijital bilgi ça¤›na h›zl› bir giriﬂ yapm›ﬂt›r. Bugün DemirDöküm bütün iﬂ süreçlerini kurdu¤u yönetim sistemleri ve internet teknolojileriyle yönetmektedir.
DemirDöküm’ün yurtd›ﬂ›nda da önemli yat›r›mlar yapt›¤›n› biliyoruz; Çin’de yap›lan yat›r›mlar çerçevesinde de¤erlendirir misiniz?
2002 y›l›nda York ile distribütörlük anlaﬂmas› imzalan›rken, Chung Mei International Holdings ile Çin’de ya¤l› radyatör üretimine yönelik Hong Kong’da
ﬂirketimizi kurduk. Hemen ard›ndan
Dongguan Bölgesi’nde ya¤l› radyatör
fabrikas› yat›r›m›n› baﬂlatt›k. ‹ngiltere’de
DD Heating LTD. ﬂirketimizi kurduk ve
bu çal›ﬂmalar›m›za paralel olarak Almanya, Fransa ve Rusya’da temsil amac›yla
ofisler açt›k. 21. yüzy›lda küresel bir
oyuncu oldu¤unu ispatlayan DemirDöküm, bu vizyonun bir parças› olarak
2004 y›l›n›n baﬂ›nda Çin’de üretim tesisi
açt›. Çin’deki yat›r›m, hem Çin kültürüy-

Rahmi M. Koç (soldan ikinci), F. Bülend Özayd›nl› (soldan üçüncü) ve Dr. Bülent
Bulgurlu (soldan dördüncü) DemirDöküm ‹negöl Tesisleri’ni ziyaretlerinde (2002).

• ‹lk döküm radyatör
• ‹lk panel radyatör
• ‹lk 25 mm hatveli panel
radyatör
• ‹lk döküm kazan
• ‹lk ﬂofben
• ‹lk poliüretan gövdeli
termosifon
• ‹lk kombi
• ‹lk gaz yak›tl› soba
• ‹lk ISO 9002
• ‹lk 10 y›l garanti
(panel radyatör)

Vehbi Koç DemirDöküm
Fabrikas›’nda

Koç Holding’in “Tüketiciye en yak›n Topluluk” olma hedefi do¤rultusunda tüketicilere neler vermeyi planl›yorsunuz? Bir
projeksiyon çerçevesinde hedeflerinizi
ö¤renebilir miyiz?
DemirDöküm bünyesinde müﬂteri memnuniyeti ilkesi uzun zamand›r benimsenmiﬂ bir olgu. Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n “Tüketici Memnuniyetini ‹lke Edinen Firma” ödülünün ilkini
1998’de yine DemirDöküm alm›ﬂt›. Ayn›
hedef do¤rultusunda 2003 y›l›nda “7/24
Kesintisiz Hizmet Projesi’ni” baﬂlatt›k ve
M‹M (Müﬂteri ‹letiﬂim Merkezi) devreye
al›nd›. Böylece müﬂterilerimiz günün
her saati ücretsiz olarak DemirDöküm
ürünleri ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve
destek alabiliyor. Çal›ﬂmalar›m›z›n devam etti¤ini ve müﬂterilerimizin zaman›
geldi¤inde sürpriz olmas› nedeniyle, ﬂimdilik çal›ﬂmalar›n sürdü¤ü ﬂeklinde cevaplamak istiyorum.
DemirDöküm köklü bir marka olman›n yan›
s›ra tüketicinin hem çok iyi tan›d›¤›, hem
de çok güvendi¤i bir marka. Bu baﬂar›y›
neye ba¤l›yorsunuz?
DemirDöküm kuruluﬂundan bu yana
müﬂteri memnuniyetine çok önem veren

bir kuruluﬂ. 50. y›l›m›zda geriye dönük
bir reklam çal›ﬂmas› yapt›k. Bas›nda yer
alan bütün reklamlar›m›z› tarad›k ve oldukça ilginç reklamlara rastlad›k. Reklamlar›n yap›s›na bakt›¤›m›zda “tüketiciye en yak›n” marka imaj›n› ve s›cakl›¤›n›
korudu¤unu gördük. “Pazarda DemirDöküm imaj›” konulu yapt›rd›¤›m›z araﬂt›r-

malar sonucunda, DemirDöküm’ün tüketici gözündeki en belirgin imaj olarak;
“34 yaﬂ›nda, hane halk›n› yönlendiren,
sözüne güvenilir bir erkek” kimli¤inde
bak›ld›¤›n› gördük. DemirDöküm’e herkes müthiﬂ bir güven duyuyor. Y›llar›n
tecrübesi, binlerce insan›n eme¤i ve ak›lc› yönetimle bugünlere geldik.

ay›n gündemi

le tan›ﬂmak hem de ülkedeki ciddi potansiyeli de¤erlendirmek aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor.

Türk
DemirDöküm’ün
Türkiye’de
Sektöründe
Sundu¤u ‹lkler

50 Yaﬂ›nda
Bir Genç
1954 y›l›nda kurulan Türk DemirDöküm, 1955 y›l›nda Koç Toplulu¤u’na
‹stanbul Silahtara¤a tesisinin kurulmas›yla kat›ld› ve Türkiye’de ›s›tma
ve iklimlendirme sektörünün lideri,
yar›m as›rd›r devam eden yaﬂam›na
ilk ad›m›n› att›. Üretime Alman DIN
tipi Hilden döküm radyatörle baﬂlayan ﬂirket daha sonra ürün gam›na
döküm soba ve kalorifer kazanlar›n›
da ekledi. 1960-1970 y›llar› aras›nda çeﬂitli Avrupa firmalar›yla lisans
anlaﬂmalar› imzalan›rken ürün ve
tesis say›s› da h›zla artt›. Demrad
Döküm Fabrikas›, Bozüyük Su Is›t›c›lar› Fabrikas› ve Panel Radyatör Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. olarak yurtiçinde faaliyet gösteren Türk DemirDöküm yurtd›ﬂ›ndaki fabrikalar› ve

Vehbi Koç, Türk DemirDöküm
Fabrikas› iﬂçileri aras›nda (1973)
stratejik yat›r›m ortakl›klar›yla küresel bir oyuncu konumuna ulaﬂt›.
Toplam 38 ülkeye ihracat yapan bu
büyük güç 50. y›l›n› kutlad›¤› bu günlerde, Çin’de de büyük yat›r›m hamlelerine baﬂlad›.
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“2. el teknede buluﬂma
noktan›z” slogan›yla denizseverlerin
karﬂ›s›na ç›kan Setur Marinalar›
teknesini satmak isteyenlere
cazip imkânlar
sunuyor

Setur Marinalar› 2. El Teknede
Yeni Bir Pazar Yarat›yor
Alt› farkl› bölgede toplam yedi marinas›yla Do¤u Akdeniz ve
Türkiye’nin tek zincir marina iﬂletmesi olan Setur Marinalar›
çeyrek asr› aﬂk›n marina ve yat iﬂletmecili¤i tecrübesini yeni bir
anlay›ﬂla ikinci el tekne pazar›yla buluﬂturmaya haz›rlan›yor. Setur Marinalar› Sat›ﬂ ve Pazarlama Müdürü Aziz Güngör, bu haz›rl›k sonucunda uzun y›llard›r devam eden talepleri daha sistemli hale getirerek ikinci el tekne pazar›nda farkl› bir bak›ﬂ aç›s›yla yer almay› hedeflediklerini söyledi.
Aziz Güngör’ün verdi¤i bilgiye göre “2.
el teknede buluﬂma noktan›z” slogan› ile
denizseverlerin karﬂ›s›na ç›kan Setur Marinalar›, kurumsal gücünü, oluﬂturdu¤u
yal›n ve basit yöntemle birleﬂtirerek tekne
sat›c›s› ve tekne al›c›s›n› buluﬂturan bir
pazar yaratmay› hedefliyor.

Bir Nevi “Tekne Çöpçatanl›¤›”
Setur Marinalar› “tekne çöpçatanl›¤›” olarak
da tan›mlad›¤› bir yaklaﬂ›mla tekne sat›c›s›
ile al›c›s›n› buluﬂturan ve bundan sonraki
aﬂamalarda taraflar›n kendi inisiyatifleri do¤rultusunda hareket edebilecekleri ba¤›ms›z
bir ortam yarat›yor. Bu hizmet karﬂ›l›¤›nda
tekne sat›c›s›n›n ödeyece¤i komisyon yüzde-

22

si de piyasada al›ﬂ›lagelmiﬂ rakamlar›n oldukça alt›nda belirlenmiﬂ. Aziz Güngör ayr›ca, Setur Marinalar›’ndan herhangi biriyle
ba¤lama sözleﬂmesi yapan ve bu programa dahil olan tekne sahiplerine teknenin sat›lmas› halinde ba¤lama süresinin kullan›lmayan k›sm›n› iade edeceklerini belirtiyor. Bununla birlikte tekne sahiplerine ve potansiyel tekne al›c›lar›na da expertiz amaçl› çekme/atmalar iﬂlemleri için %50 indirim uygulan›yor.

“Dolar Avantaj›n› Çok ‹yi
De¤erlendirmek Laz›m”
Teknesini satmak isteyen tekne sahiplerine, teknelerini Setur Marinalar›’na ba¤layarak ikinci el tekne sat›ﬂ program›na dahil olmalar› konusunda ça¤r› yapan Aziz
Güngör, “Setur Marinalar› oluﬂturdu¤u
ikinci el tekne program› ve 1999 y›l›ndan bu yana de¤iﬂmeyen Dolar ba¤lama fiyatlar› ile pazarda oldukça cazip
konumda. Dolar’›n Türk Liras› ve Euro
karﬂ›s›nda sa¤lad›¤› avantajdan mutlaka yararlanmak gerekir” dedi.
Ayr›nt›l› bilgi Setur Marina Ofislerinden ve www.seturmarinas.com sitesinden al›nabiliyor.

BT Günü’nde Bilgi ve
‹letiﬂim Bir Arada
Birincisi 8 Temmuz 2002 tarihinde Koç
Holding-Nakkaﬂtepe’de düzenlenen BT
Günü’nün yedincisine Toplulu¤un IT
çal›ﬂanlar›n›n yan› s›ra tedarikçi firmalar
da kat›ld›. ‹lginin önceki y›llara göre
yüksek oldu¤u gözlemi, 184 kay›tla belgelenen BT Günü’nün aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› BT Yönetim Kurulu Baﬂkan› Alper
Gö¤üﬂ yapt›. Di¤er departmanlar taraf›ndan düzenlenen “‹K Günleri” ve
“Teknoloji Çal›ﬂma Günleri”ne dikkat
çeken Gö¤üﬂ, BT Günü’nün Topluluk
bünyesindeki di¤er gruplara örnek oldu¤unu belirtti.

Mesajlar ‹letildi

“Bu standartlar›n güncel tutulmas› konusunda sizlerin yard›m›na ihtiyac›m›z var.
Özellikle Ocak ay›nda kuraca¤›m›z güncelleme projelerinde oluﬂacak çal›ﬂma
gruplar›na gönüllü kat›larak, standartlar›n çok daha geniﬂ güncellenmesinde
bizlere yard›mc› olabilirsiniz” dedi.

CEO’dan Mesaj Var
M. Alper Gö¤üﬂ, son iki ayd›r üzerinde
denemeler yap›lan ve gelen görüﬂler

M. Alper Gö¤üﬂ (Koç Holding Biliﬂim
Hizmetleri Koordinatörü, BT Yönetim
Kurulu Baﬂkan›): “BT Kurulu, dinamik olarak
ﬂirketlerden gelen ya da BT ﬂirketlerimizin
yönlendirmesiyle teknolojinin geliﬂimine
göre bir gündem yarat›yor”

do¤rultusunda ilkine oranla bir hayli geliﬂtirilen chat program›yla ilgili Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›’n›n
“Toplulukta tüm çal›ﬂanlar›m›z›n bu
chat’ten mümkün oldu¤unca haberdar
olmas›n› ve dileyen herkesin buna kat›lmas›n› istiyorum” mesaj›n› kat›l›mc›larla
paylaﬂt›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan
kat›l›mc›lar›n sorular› cevapland›r›ld› ve
baﬂar›l› bulunan Koç Toplulu¤u projelerinin sunuldu¤u bölüme geçildi.

ay›n gündemi

Kuruldu¤u 2002 y›l›ndan bu yana Toplulu¤un bilgi teknolojileri alan›ndaki yat›r›mlar›na yön veren BT Kurulu’nun
oluﬂturdu¤u “BT Standartlar›” da Gö¤üﬂ’ün dikkat çekti¤i konular aras›nda
yer ald›. Art›k anayasa haline gelen bu
standartlar sayesinde ﬂirketlerde baz› IT
çal›ﬂmalar›n›n çok düzene girdi¤ini ve
ilerlemeler baﬂlad›¤›n› belirten Gö¤üﬂ,

2002’den bu yana
ilkbahar ve sonbahar
olmak üzere y›lda iki kez
düzenlenen BT Günü’nün
yedincisi Kuruçeﬂme
Divan’da gerçekleﬂtirildi.
Bu y›lki toplant›n›n
konuk konuﬂmac›s›
Sabah Gazetesi Yazar›
Emre Aköz’dü

“BT Sektörü Her An De¤iﬂiyor”
BT Günlerine tedarikçiler taraf›ndan kat›l›m talebi ne düzeyde?
Bu defa kat›lma talebinde bulunan 10 ﬂirketten beﬂ tanesini
seçtik. Talep çok yo¤un olabiliyor. Ancak biz dönüﬂümlü olarak
firmalara yer vermeye çal›ﬂ›yoruz. Tabii bu firmalar›n ortaya
koyduklar› projelerin geliﬂmeleri de, bizim ilgi alanlar›m›z ve ihtiyaçlar›m›z da seçimlerimiz üzerinde belirleyici olabiliyor.
Ayn› zamanda bir iç iletiﬂim platformu da oluﬂturdu¤unuzu söyleyebilir miyiz?
Burada asl›nda bir “network” de kuruyoruz. ‹nsanlar yapt›klar›
çal›ﬂmalar› birbirleriyle paylaﬂ›yorlar. Mesela her zaman telefonda görüﬂtü¤ümüz ancak yüzünü bilmedi¤imiz kiﬂilerle burada tan›ﬂma f›rsat›n› elde ediyoruz.
2005 hedefleriniz neler?
BT Günlerini iki kez daha yapaca¤›z. BT Kurulu, zaten dinamik
olarak ﬂirketlerden gelen ya da BT ﬂirketlerimizin yönlendirmesiyle teknolojinin geliﬂimine göre bir gündem yarat›yor. BT sektörü her an de¤iﬂiyor, biz de Topluluk’ta bunlar› nas›l uygulaya-

bilece¤imizi görüﬂüyoruz. Örne¤in koruma güvenlik sistemleri
gibi uygulamalara dair kararlar› almam›z ve bilgilendirmemiz
aç›s›ndan bir araya gelmemiz çok önemli.
Koç Akademi Sistemi Projesi büyük ilgi gördü. Bu projenin sa¤layaca¤› faydalardan bahseder misiniz?
Bu projede “bir yat›r›p üç alaca¤›z” dedi¤imiz ﬂey ﬂu: Bir kere canl› toplant› yapma imkân› olacak. ‹kincisi Topluluk’ta insanlar›n alm›ﬂ oldu¤u e¤itimlerin “follow-up” dedi¤imiz takip
sistemini kuruyoruz. Onlar›n imtihan dereceleri, ne tür e¤itimlere ihtiyaç olaca¤› gibi konular›n takibi yap›lacak. Üçüncüsü de “e-learning” mekazimas› e¤itimler de buradan yap›lmaya baﬂlanacak. Özellikle “virtual meeting”de Bursa’dan biri
toplant› yapmak istedi¤inde Ankara ve ‹zmir’deki kat›l›mc›larla bir araya gelip zaman ve maddi aç›dan büyük avantajlar elde edece¤iz.
M. Alper Gö¤üﬂ (Koç Holding Biliﬂim Hizmetleri
Koordinatörü, BT Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
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Baﬂ›m›z
Sa¤
Olsun
Y›llardan 1977. Can K›raç, 1963
y›l›nda hayata geçirdi¤i Bizden
Haberler dergisini yay›na
haz›rlama görevini, uzun y›llar
çeﬂitli gazetelerde görev yapan,
gazetecilik mesle¤inin sayg›n
isimlerinden birine, Can Kaya
‹sen’e verdi. ‹sen, 1977 y›l›ndan
itibaren bu görevi büyük bir baﬂar›
ve ba¤l›l›k ile sürdürdü.

Bizden Haberler’e uzun y›llar büyük emek veren,
bas›n dünyas›n›n usta gazetecilerden Can Kaya ‹sen,
15 Aral›k’ta aram›zdan ayr›ld›. Koç Holding’de uzun
y›llar görev yapan ‹sen, 72 yaﬂ›ndayd›
Bas›na Adanan Bir Yaﬂam
1932 y›l›nda Ankara'da do¤an Can
Kaya ‹sen, ‹ktisat Fakültesi
Gazetecilik Enstitüsü'nde e¤itim
gördü. Tan, ‹stanbul Ekspres,
Vatan, Son Havadis, Tercüman
gazetelerinde yaz› iﬂleri müdürü ve
genel yay›n yönetmeni olarak
çal›ﬂt›. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi olarak da üç
dönem görev yapt›. Koç Holding’de
26 y›l Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler
Dan›ﬂmanl›¤› görevi üstlenen ‹sen,
1964 y›l›nda Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti taraf›ndan “Y›l›n
Gazetecisi” seçildi.

Can Kaya ‹sen'in, “Yaln›z Biz
Kurtulduk” ve “Geliyorum Diyen
‹htilal” adl› iki kitab› yay›nland›.
“Bas›n ﬁeref Kart›” sahibi Can
Kaya ‹sen, Bizden Haberler
dergisinde 1977 y›l›nda görev
yapmaya baﬂlad›. Derginin
bugünlere gelmesinde büyük
çabalar› olan Can Kaya ‹sen,
2000 y›l›na dek dergiyle bir baba
gibi ilgilendi. 2000 y›l›ndan sonra
da yay›n kurullar›nda sürekli
görev alan Can Kaya ‹sen’in,
Bizden Haberler’in bugünlere
gelmesinde büyük emekleri
oldu.

KIRK YILLIK KOLEKS‹YON B‹R HAZ‹NED‹R

1977 y›l›nda
Bizden Haberler’de
çal›ﬂmaya baﬂlayan
Can Kaya ‹sen,
Bizden Haberler’in
Eylül 2003’te
yay›nlanan “40. Y›l
Özel Say›s›” için bu
yaz›y› kaleme
alm›ﬂt›.
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Ömrümün 25 y›l› Bizden Haberler ile geçti.
25 y›ll›k gazetecilik hizmetinin ard›ndan,
1977 y›l›nda Say›n Can K›raç’›n daveti ile
“Bizden Haberler’i yay›na haz›rlamak” ile
görevlendirildim. O günlerde Tercüman
gazetesinde yay›n dan›ﬂman› olarak
çal›ﬂ›yordum. Ayl›k bir gazeteye
dönüﬂtürülmek istenen Bizden Haberler’i,
Tercüman gazetesindeki görevimden
ayr›lmadan haz›rlayabilece¤ime ikna ettim.
Ve böylece Bizden Haberler’li günlerim
baﬂlad›. Bizden Haberler 1977 y›l›nda ayl›k
gazeteye dönüﬂerek, yine do¤um yeri
‹zmir’de haz›rlanarak yay›na devam etti. Koç
Holding ile iﬂ iliﬂkileri bulunan ‹zmir Ticaret
Gazetesi’nin matbaas› bu görevi üstlendi.
Her ay›n son haftas› yaz› ve foto¤raflar›
toplay›p ‹zmir’e gidiyor, matbaada sayfa
kal›plar›n› düzenleyip bask›s›n› yap›yordum.
Haber, yaz› ve foto¤raflar› temin için yeni
bir yöntem oluﬂturdum. Say›n Can K›raç ve
dönemin Halkla ‹liﬂkiler Koordinatörü
Sunuk Pasiner’in yard›mlar› ile her ﬂirkete
bir temsilci atand›. KOH‹M ad› verilen bu
arkadaﬂlar›m›z her ay ﬂirketlerine ait bilgi ve
foto¤raflar› bize iletiyor, verilen görevleri
yerine getiriyorlard›. Bu uygulama 1977

y›l›ndan 2000 y›l›na kadar 23 y›l süre ile
devam etti. Amatör bir heyecan ve gayretle
haberleri bize aktaran KOH‹M
temsilcilerinin hizmetlerini takdirle
anmam›z gerekiyor.
Bizden Haberler 1980 y›l›ndan sonra
‹stanbul’da haz›rlan›p bas›lmaya baﬂland›,
1990 y›l› baﬂ›nda yeni bir hamle yaparak
dergi format›nda haz›rland›. Böylece 1963
y›l› Eylül ay›nda baﬂlayan yay›n hayat›nda
Bizden Haberler’de köklü üçüncü de¤iﬂiklik
gerçekleﬂti. Vehbi Koç, Bizden Haberler’in
en dikkatli bir okuyucusu idi. Her önemli
olayda iste¤imizi k›rmayarak görüﬂlerini
aç›kl›yor veya kaleme al›yordu. Can K›raç
yo¤un iﬂleri aras›nda gerek kalemi ile
gerekse yönlendirmesi ile katk› sa¤l›yordu.
Dergimiz 2000 y›l› Ocak ay›ndan itibaren
bir yay›n kuruluﬂu taraf›ndan haz›rlan›yor.
Dergi yay›nc›l›¤›nda uzman, profesyonel bir
ekibin çal›ﬂmalar› ile her say› daha iyi, daha
mükemmel olma vizyonunu sürdürüyor.
Bizden Haberler’in 40 y›ll›k koleksiyonunu
bir hazine olarak nitelemek yanl›ﬂ olmaz. Bu
dergi bundan sonra da Koç Toplulu¤u’nun
çal›ﬂmalar›n›, baﬂar›lar›n› kamuoyuna
duyurmaya devam edecek.

Fark Yaratanlar Seçildi
Koç Toplulu¤u’nun ilke ve de¤erlerinden yola ç›k›larak geliﬂtirilen
En Baﬂar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nde ödül kazananlar belli oldu. Ödül
kazanan çal›ﬂanlar, ödüllerini Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda ald›lar
“Kapsam içi”nde ise Beko Elektronik’ten
Hatice ‹sak ödül ald›. ‹sak, 2004 y›l›
Ocak-Eylül aylar› aras›nda 7469 kiﬂiye,
12 bin saatin üzerinde e¤itim vererek bu
ödülün sahibi oldu.

Hedef Müﬂteri Mutlulu¤u
“Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisinde ise kriterler ﬂöyleydi:
• ‹ç/d›ﬂ müﬂterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini, ihtiyaçlar›n› göz
önünde bulundurarak ortak çözümler
bulur ve uygular.
• ‹ç/d›ﬂ müﬂterilere her koﬂulda istikrarl› davranarak müﬂteri mutlulu¤unda süreklilik sa¤lar.
• ‹ç/d›ﬂ müﬂteri odakl›l›k bilincini çevresindekilerle paylaﬂarak örnek olur.
• Müﬂteri sorunlar›n›n tekrarlanmamas›
için önlem al›r ve gerekli faaliyetleri baﬂlat›r.
Bu kategoride, “kapsam d›ﬂ›” olarak
ödülün sahipleri Ford Otosan’dan Murat Yüceel ve OPET’ten Koray Akp›nar oldular. Yüceel ve Akp›nar, “Ford
Otosan ve OPET Yak›t Güvence Sistemi”nin geliﬂtirilmesinde büyük bir baﬂar› sa¤lam›ﬂlard›.
“Kapsam içi”nde ödülün sahibi Mig-

ros’tan Bayram Çelik oldu. Kasas›ndan
geçen her müﬂteriye hiçbir ay›r›m yapmaks›z›n gösterdi¤i tutum ve davran›ﬂlar›yla müﬂteri grubunu ciddi ﬂekilde geniﬂleten Çelik, “Müﬂteriyi Nas›l Gülümsetirsiniz?” slogan›yla ödülü kazand›.
“Yarat›c› ve Yenilikçi Y›ld›zlar” kategorisinde ise temel kriterler ﬂunlard›:
• Yeni/özgün bir öneri, fikir, ürün/hizmet geliﬂtirerek, beklenmeyen bir f›rsat
yarat›r.
• Geliﬂtirilen önerileri ve/veya yeni uygulamalar› sahiplenerek, hayata geçirilmesinde aktif rol al›r.
• Geliﬂime ve yeni fikirlere aç›k olarak
mevcut uygulamalarda iyileﬂtirme sa¤lar.
Bu kategoride “kapsam d›ﬂ›”nda ödülü
Tofaﬂ’tan Mesut Gencer ve ‹lker Oral
elde ettiler. Gencer ve Oral, “Doblò 1,9
JTD Motorlu Araçlarda Precat Uygulamas›” ile ödülü kazan›rken, “kapsam
içi”nde de Beko Elektronik Kaizen ekibi ödüle lay›k görüldü. Sevda Derviﬂo¤lu, Birol Hüseyino¤lu, Fevzi Yi¤it
ve Recep Baﬂtürk’ten oluﬂan ekip,
“16.1 ve 14.2 ﬁasilerde Test Sistemlerinde Test Süresinin K›salt›lmas› ve Bant
Kapasitesinin Art›r›lmas›” ile ödülün sahibi oldular.

insan kaynaklar›

Toplam üç kategoride, “Fark yaratanlar
hemen seçilir” slogan›yla verilen “En Baﬂar›l› Koçlular” ödülleri sahiplerini buldu.
Bu y›l “Kendini ve Çal›ﬂma Arkadaﬂlar›n›
Geliﬂtirenler”, “Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar” ve “Yarat›c› ve Yenilikçi Y›ld›zlar”
kategorilerinde ödül verildi. Ödül, mavi
ve beyaz yakal› olmak üzere tüm Koç
Toplulu¤u çal›ﬂanlar›n› kaps›yor.
Tüm kategorilerde ödüller, “kapsam içi”
ve “kapsam d›ﬂ›” olmak üzere iki farkl›
kategoride verildi. “Kendini ve Çal›ﬂma
Arkadaﬂlar›n› Geliﬂtirenler” kategorisinde, ödüller ﬂu kriterlere göre verildi:
• Yeni fikirleri ve en iyi uygulamalar› sürekli araﬂt›rarak iﬂine yans›t›r.
• Kendisinin ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›n
ihtiyaçlar›na uygun geliﬂim ortamlar› yarat›r.
• Ö¤rendiklerini ve deneyimlerini çal›ﬂma arkadaﬂlar› ile paylaﬂarak, sürekli geliﬂimi teﬂvik eder.
Bu kategoride “kapsam d›ﬂ›”nde ödülü
KoçSistem’den Y›lmaz Acar ald›. Acar,
Türkiye’de 15 kiﬂide bulunan, dünyan›n
her yerinde geçerli olan ve Cisco’nun en
üst düzeyi olan CCIE sertifikas›n› alarak
KoçSistem Cisco’nun Silver Partnerlar›
aras›na girerek bu ödülün sahibi oldu.

“En Baﬂar›l› Koçlular” ödüllerine hak kazanan Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar› CEO Bülend Özayd›nl› (soldan yedinci) ve
‹nsan Kaynaklar› Direktörü Neslihan Tözge (sa¤dan üçüncü) ile birlikte ödül töreninde.
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Nice Y›llara
Koç Toplulu¤u’nda 20, 25, 30 ve 35. y›l›n›
dolduran yöneticilere ödülleri, Koç Toplulu¤u
18. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda verildi
Koç Toplu¤u’nda gelenekselleﬂen ve her y›l verilen
“Hizmet Ödülleri”, Koç Toplulu¤u 18. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Toplam 37 üst düzey yöneticinin ödüllendirildi¤i törende, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V.
Koç’da 20. Y›l Hizmet Ödülü’nü, Koç Holding Onursal
Baﬂkan› Rahmi M. Koç’un
ellerinden ald›.
Ödül töreninin birinci bölümünde 20. hizmet y›l›n› tamamlayan yöneticilere ödülleri CEO Bülend Özayd›nl›
taraf›ndan verildi. Mustafa V.
Koç’un d›ﬂ›nda 12 yöneticinin daha ödüllendirildi¤i bu
bölümü 25. Y›l Hizmet Ödülleri izledi. Bu bölümde de 16
yönetici ödüllendirildi. Koç

Koç Toplulu¤u’nda 35 y›ld›r
görev yapan Ercan Bayraml›
ödülünü Koç Holding Onursal
Baﬂkan› Rahmi M. Koç’tan ald›.

Toplulu¤u’nda 30 y›l›n› dolduran yöneticilerin ödüllendirildi¤i bölümde ise ödülleri
Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Semahat Arsel verdi.
Bu bölümde Koç Holding
Yönetim Kurulu Denetçisi

Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, 20. Hizmet Y›l›
Ödülü’nü Koç Holding Onursal Baﬂkan› Rahmi M. Koç’un elinden ald›.

Nevzat Tüfekçio¤lu, Otoyol
Pazarlama Genel Müdürü
Cengiz Nay›r, Aygaz Genel

Koç Toplulu¤u’nda 30 y›l›n› dolduran alt› yönetici ödüllerini
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’den ald›lar.

Koç Toplulu¤u’nda 25 y›l›n› dolduran yöneticilere ödüllerini
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç verdi.

20 Hizmet Y›l› Ödülü’nü alan
yöneticiler bir arada.

Müdür Yard›mc›s› Ahmet Aydede, Beko Elektronik Genel
Müdür Yard›mc›s› Mustafa
Tekdemir, Setur Genel Müdür Yard›mc›s› Orhan Giray,
Tekersan Genel Müdür Yard›mc›s› Besim Panço ve Arçelik Sat›ﬂ Direktörü Oktay Sokullu ödüllendirildiler.
Koç Toplulu¤u’nda 35 y›ld›r
görev yapan Tat Tedarik Zinciri Grup Direktörü Ercan
Bayraml› ise ödülünü
Koç Holding Onursal
Baﬂkan› Rahmi M.
Koç’tan ald›. Bayraml›,
1969 y›l›nda baﬂlad›¤›
görevini tam 35 y›ld›r
kesintisiz olarak Tat’ta
sürdürüyor.

Koç-Yönder
Dokuz Yaﬂ›nda
Koç Toplulu¤u’nda görev yapm›ﬂ olan
yöneticilerin, birikim ve tecrübelerinin
de¤erlendirilmesi amac›yla kurulmuﬂ öncü bir giriﬂim olan Koç Toplulu¤u Yöneticileri Derne¤i’nin (Koç-Yönder) dokuzuncu kuruluﬂ y›ldönümü kutland›. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen y›ldönümü yeme¤ine Koç Holding Yönetim Kurulu ve Koç Yönder Onursal Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Koç Ailesi, Koç
Holding üst düzey yöneticileri ve KoçYönder üyeleri eﬂleri ile kat›ld›lar.
Koç-Yönder Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Tunç Ulu¤ yemekte yapt›¤› konuﬂmada,
derne¤in, say›s› 240’a ulaﬂan üyeleri ile
kuruluﬂundan bu yana görev alm›ﬂ bütün
yönetimlerinin koydu¤u ilkeler do¤rultusunda her geçen gün biraz daha güçlendi¤ini belirtti. Baﬂkan Tunç Ulu¤, konuﬂmas›nda bir uygulamay› da ilk kez gerçekleﬂtirerek orada bulunan yaﬂ› en büyük sekiz Koç-Yönder üyesini konuklara
tan›tt›. Dr. Nusret Arsel, Dr. Fazl› Ayverdi, Ahmet Binbir, Haluk Çat›rl›,
Metin ‹plikçi, Nurettin K›z›lay, Sezai
Polat ve Turhan Onur’dan oluﬂan bu
grup Semahat Arsel ve Rahmi M. Koç ile
çektirilen hat›ra foto¤raf›nda yer ald›lar.

Koç Toplulu¤u’nun bugünlere gelmesinde ve baﬂar›s›nda büyük katk›lar› olan
Koç-Yönder üyeleri, dünyadaki en de¤erli kazan›m olan tecrübe ve profesyonel birikimin hem e¤itim yoluyla gençlere, hem de dan›ﬂmanl›k hizmeti olarak iﬂ
dünyas›na aktar›lmas› yolunda önemli
çal›ﬂmalara imza at›yorlar. Tecrübelerini
ve “Koç Kültürü”nü, Türkiye’nin ekonomik yaﬂam›n›n belkemi¤i olan küçük ve
orta büyüklükteki kuruluﬂlara taﬂ›yan
Koç-Yönder, Koç Toplulu¤u’nda geçmiﬂ
dönemlerde üst düzeyde profesyonel yöneticilik yapm›ﬂ 240 üyesi ile bu alanda
kurumsallaﬂan Türkiye’deki ilk örgüt olma özelli¤ine sahip.

Koç-Yönder’in Faaliyetleri
• Koç-Yönder’in ana gayelerinden biri,
mevcut dan›ﬂmanlar kadrosu ile kurum-

sallaﬂma, pazarlama, ﬂirket birleﬂme ve
sat›n almalar›, stratejik planlama gibi konularda KOB‹’lere yard›mc› olmak.
• Ankara’da Avrupa Birli¤i Çerçeve Program› paralelinde, Avrupa Birli¤i Temsilcili¤i’nde Türkiye’ye ayr›lan fonlar›n da¤›t›m› için ‹ﬁKUR’un ihale açt›¤› e¤itim ve
dan›ﬂmanl›k projelerinde sürekli bir
programda yer almak hedefleniyor.
• ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n KATEK projesi çerçevesinde KOB‹’lere dan›ﬂmanl›k
verecek kuruluﬂlar aras›nda Koç-Yönder
de yerini alacakt›r.
• Teknoloji Geliﬂtirme Vakf›n›n KOSGEB
ile yapt›¤› çal›ﬂmalar kapsam›nda KOB‹’lere verilecek dan›ﬂmanl›k hizmetlerinde de Koç-Yönder görev alacakt›r.
• Koç-Yönder profesyonel ya da gönüllü
dan›ﬂmanl›k hizmeti vermek isteyen üyelerini, bir web sitesi üzerinde tan›t›yor.

Arçelik Bir Kez Daha Zirvede
Capital dergisi taraf›ndan geleneksel olarak gerçekleﬂtirilen
“Türkiye’nin En Be¤enilen ﬁirketleri” araﬂt›rmas›nda, Arçelik bir kez
daha birinci oldu. Araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre Koç Holding
dördüncü, Beko 14. ve Ford Otosan da 16. s›rada yer ald›
Capital taraf›ndan bu y›l dördüncüsü düzenlenen “Türkiye’nin En Be¤enilen ﬁirketleri” araﬂt›rmas›nda Arçelik,
tüm sektörler içinde en be¤enilen ﬂirket seçildi. Sektörler
baz›nda yap›lan araﬂt›rmada
ise Arçelik (beyaz ve elektrikli eﬂya), Koç Finansal Kiralama (leasing), Ford Otosan
(otomotiv), Migros (perakende) ve Koç Allianz Sigorta

da (sigorta) sektörlerinde “en
be¤enilen ﬂirket” seçilirken,
Koç.net telekomünikasyon
sektöründe en be¤enilen
üçüncü ﬂirket oldu. Arçelik
dördüncü kez yap›lan araﬂt›rman›n her y›l›nda zirveye ç›kmay› baﬂarm›ﬂ oldu. ﬁirketlerin itibarlar›n› ölçmelerine ›ﬂ›k
tutmay› hedefleyen araﬂt›rmaya, 25 sektörde ve 492 ﬂirkette çal›ﬂan toplam 1390 profes-

yonel yönetici kat›ld›. Capital
dergisinin Tren-d Group araﬂt›rma ﬂirketiyle ortak çal›ﬂarak
düzenledi¤i araﬂt›rmaya ﬂirketlerin baﬂkan, baﬂkan yard›mc›s›, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, pazarlama
ve finans müdürleri dahil olmak üzere iﬂ dünyas›n› temsil
eden profesyonel yöneticileri
kat›ld›. “Türkiye’nin En Be¤enilen ﬁirketleri” araﬂt›rmas›n›n

benzerleri, ABD’nin sayg›n iﬂ
ve ekonomi dergisi Fortune
taraf›ndan “Most Admired
Companies-En Be¤enilen ﬁirketler” ve Financial Times gazetesi taraf›ndan da “World’s
Most Respected CompaniesDünyan›n En Sayg›n ﬁirketleri” ad›yla gerçekleﬂtiriliyor.

TÜKET‹M VE TUR‹ZM

TAT, 2004’e
“K›rm›z›”
Bir ‹mza Att›:

Çocuklar Art›k
Üﬂümeyecek
Orkid ve Migros’un SHÇEK
(Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu) deste¤i
ile korunmaya ve bak›ma
muhtaç çocuklar›n üﬂüyen
yüreklerini ›s›tmak için baﬂlatt›¤› “Dile¤imiz, Çocuklar
Üﬂümesin” kampanyas› bü-

yük ilgi gördü. Migros’larda sat›lan Orkid sat›ﬂlar›ndan elde edilen ortak fona hem tüketiciler
hem de ünlüler destek verdi.
Türkiye genelinde SHÇEK
yuvalar›nda yaﬂayan 07-12

Likopen
yaﬂ grubundan 2500’ü aﬂk›n
çocuk, palto ve ayakkab›lar›na kavuﬂtu.

Setur’a ‹ki Ödül Birden
Turizmde kaliteyi hedefleyen uluslararas› dostluk ve dayan›ﬂma kulübü Skal International ‹stanbul, kalitesinden ödün
vermeyen turizm temsilcilerini Lütfi K›rdar Kongre Saray›’nda düzenlenen törenle “Turizmin Oscar’lar›” say›lan “SKAL‹TE 2004” ödülleriyle onurland›rd›. Se-

tur, “En ‹yi Seyahat Acentesi” dal›nda
birincilik ödülü al›rken, Setur’un sanal
sat›ﬂ baca¤› olan “bookinturkey.com”
da, “En ‹yi Turizm Portali” ödülünü alarak, 2004’ün en iyileri aras›na girmeyi
baﬂard›. Ödülleri Setur ad›na, Genel Müdür Vedat Bayrak ald›.

Migros YTL’nin Geliﬂini Kutluyor
31 Aral›k tarihine kadar Migros’lardan yap›lan en az 15
milyonluk al›ﬂveriﬂ için, her
10 milyon TL nakit için 1
YTL’lik bir al›ﬂveriﬂ çeki kazan›ld›. Çekler 1 Ocak-31
Mart tarihleri aras›nda Migros’larda kullan›labilecek.

Yeni y›l harcamalar›n› 13
Aral›k-2 Ocak tarihleri aras›nda Migros, Sanal Market ve
Kangurum’dan Koçbank veya Axess kredi kart›yla yapanlar 40 milyon üzerindeki
al›ﬂveriﬂlerini alt› taksitle ödeyecekler.

sektörel

16 Aral›k-5 Ocak tarihleri aras›nda 935 ürün çeﬂidi indirimli fiyatlar›yla sizleri bekliyor. ‹ndirimlere bakarak hemen al›ﬂveriﬂe baﬂlay›n, listenizi haz›rlay›n, dilerseniz hemen Migros Sanal Market’ten
al›ﬂveriﬂinizi yap›n.

Tat, pazarlama ve iletiﬂim alan›nda yapt›¤› at›l›mlarla 2004
y›l›na damgas›n› vurdu. Kaliteli yaﬂam platformunda beslenme alan›na sahip ç›kan
Tat, “likopen” hakk›nda kamuoyunu bilgilendirme misyonunu üstlenerek bu alandaki ilk çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirdi.
Tat, stres yönetiminden hayattan keyif almaya, egzersizden
beslenmeye kadar geniﬂ bir alan› kapsayan kaliteli yaﬂam
platformunda sa¤l›kl› beslenme alan›na sahip ç›k›yor.
Tat, tüm çal›ﬂmalar›n› bu
misyon do¤rultusunda yürütüyor.
Ürünlerinin kalitesi ve lezzetiyle zaten bu alan›n do¤al sözcüsü olan Tat, beslenme ve kaliteli yaﬂam konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan projelere de imza at›yor.

Pastavilla’n›n Lezzetli Tarifleri NTV
ve CNBC-e Ekranlar›nda
Pastavilla, NTV ve CNBCe’de yay›nlanmak üzere, makarnaseverlere özel tariflerin
verildi¤i bir program haz›rlad›. Programda ﬂef Sabit Aslan, ‹talyan mutfa¤›ndan kolay ve iﬂtah aç›c› makarna tariflerini ve uygulamalar›n› izleyicilere aktar›yor.
Pastavilla, lezzetli oldu¤u kadar sa¤l›kl› da olan makarnan›n ana yemek olarak sofralardaki yerini almas›n› amaçl›-

yor. Programda, ‹talyan mutfa¤›ndan özel makarna tarifleri veriliyor.
H›zl› hayat temposuna ra¤men mutfakta zaman geçirmekten keyif alan kad›n ve
erkek izleyicilere ulaﬂmay›
hedefleyen program, hafta içi
her gün NTV de "LifeStyle
Mutfak" ad› ile 11.00'da ve
18.30’da; CNBC-e'de ise "Günün Lezzeti" ad› ile 12.30 ve
17.45’te ekrana geliyor.

OTOMOT‹V
Parçalar Otokar’da Bütünleﬂti

Otokar, üretim süreçlerinin
vazgeçilmez iﬂ ortaklar› olan
yan sanayi ile geçti¤imiz günlerde buluﬂtu. “Parçalardan
Bütüne‘04” toplant›s›nda Otokar’›n ticari araçlardan savunma araçlar›na kadar de¤iﬂik
gruplardaki ürünleri için par-

ça sa¤layan 350’den fazla üretici bir araya geldi. Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Otokar Yönetim Kurulu Baﬂkan›
ve Koç Holding Yan Sanayi
ve Di¤er Otomotiv Grubu
Baﬂkan› Selçuk Gezdur, niﬂ
pazarlar için üretim yapan

Otokar’›n ürün kalitesinde ve
üretim sürecinde yan sanayinin hayati bir önemi oldu¤unu belirtti. Gezdur’dan sonra
söz alan Otokar Genel Müdürü Kudret Önen, Otokar’›n
baﬂar›s›n›n büyük bir k›sm›n›n birlikte çal›ﬂt›¤› yan sanayinin baﬂar›s› oldu¤una de¤inerek “Sadece üretim süreçlerimizde de¤il, Ar-Ge süreçlerimizde de sizlerle birlikte çal›ﬂmak istiyoruz. Bugünkünden daha verimli süreçler
meydana getirmeyi, daha büyük katma de¤er üretmeyi
planl›yoruz” dedi.

Otokar’dan Dev Ad›mlar
Otokar, Eylül ay›ndan bu yana üçü yurtd›ﬂ›ndan ikisi iç
pazardan olmak üzere beﬂ
ayr› savunma sanayi sipariﬂi
ald›. Bu sipariﬂler do¤rultusunda Otokar, de¤iﬂik tiplerde 97 adedi z›rhl› araç ve 429

adedi Land Rover Defender
olmak üzere toplam 526 adet
araç için üretime baﬂlad›. Teslimatlar› 2004 ve 2005 y›l›nda
partiler halinde yap›lacak
olan araçlar› ve yedek parçalar›n› içeren dört anlaﬂman›n

Yapmay›n...
Alkollü Araç
Kullanmay›n!
Continental ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü alkollü araç
kullan›m›na karﬂ› kampanya
baﬂlatt›. Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleﬂtirilen bas›n toplant›s›nda, alkol kullan›m›n›n etkileri ve yol açt›¤›
sorunlara dair araﬂt›rma sonuçlar›na dayanan istatistiki
bilgiler kamuoyuna sunuldu.
“Yapmay›n... Alkollü Araç
Kullanmay›n!” slogan›yla
yürütülecek kampanya bir
ay sürecek.
Kampanya s›ras›nda, haz›rlanan binlerce broﬂür Bo¤aziçi

toplam tutar› yaklaﬂ›k 43.3
milyon Dolar’a ulaﬂt›.
Otokar’›n, son olarak imzalad›¤› iki anlaﬂma de¤iﬂik tiplerde 42 adet z›rhl› arac›n ve
122 adet Land Rover Defender’in teslimat›n› kaps›yor.

Ford
Otosan’a
Bir Ödül
Ford Otosan, Yeni Cargo
araçlardaki “RTM ‹malat
Metodu” ile ödül
kazand›. Composites
RTM sempozyumunda,
yeni Cargo araçlar›nda
uygulamaya al›nan RTM
imalat› bir “baﬂar›
hikayesi” olarak anlat›ld›
ve sempozyum süresince
RTM parçalardan;
öntampon, yan basamak
panelleri ve ön
çamurluklar sergilendi.
Araﬂt›rma Bakanl›¤› ve
Pole de Plasturgie
taraf›ndan haz›rlanan
ödül töreninde Ford
Otosan’a RTM
teknolojisini
uygulamadaki baﬂar›n›n
sonucu olarak
“Composite Award 2004”
ödülü verildi.

Beldeyama’n›n
Özbekistan Ç›karmas›

ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri baﬂta olmak üzere trafi¤in yo¤un oldu¤u noktalarda
sürücülere ve Telekom faturalar›yla birlikte tüm abonelere da¤›t›lacak. Kampanya için
haz›rlanan 10 bin adet afiﬂ
81 ilde da¤›t›lacak. Kampanyan›n yayg›nlaﬂmas›na Continental Yetkili Sat›c›lar› da
yurt çap›nda faaliyet göstererek destek olacaklar.

Beldeyama, Özbekistan’›n
Taﬂkent ﬂehrinde düzenlenen
“AutoMotoShow” fuar›na kat›ld›. Fuarda, Özbekistan’da
ticari araç üretimi ve sat›ﬂ›yla
u¤raﬂan SamKoç Auto firmas›yla beraber yürütülen bir
proje çerçevesinde, SamKoç
Auto’nun Semerkant’taki te-

sislerinde üretilerek sat›ﬂa sunulacak olan Mobylette’ler
sergilendi. 2005 Mart ay›nda
sat›ﬂa sunulmas› planlanan
Mobylette’ler Özbek halk› taraf›ndan çok büyük ilgiyle
karﬂ›land›. Özbekistan Otomotiv Sanayii Bakan Yard›mc›s› Shomansurov da Beldeyama stand›n› ziyaret edenler aras›ndayd›. Mobylette’lerin Özbek kanunlar›na
göre ehliyetsiz ve ruhsat ç›karmadan kullan›labiliyor
olmas›, iki litre benzinle
100 km yol yapabilmesi
mopedlere olan potansiyeli
artt›ran sebepler.

sektörel

Ford Otosan’dan Karoservis Ayr›cal›¤›
Ford Otosan Sat›ﬂ Sonras›,
yetkili servislerinde gerçekleﬂtirilen boya-kaporta hizmetlerini ve Ford Karoservis
projesini, Ford Sigorta Gün-

leri ad› alt›nda gerçekleﬂtirdi¤i organizasyonla, sigorta ﬂirketleri, acenteler ve eksperlere tan›tt›. Ford Karoservis

projesinde sorumlu Bölge
Müdürü Metin Özorpak,
hasarl› araçlar›n Ford bayilerine yönlendirilmesinin önemini ve yetkili servislerdeki

farkl› uygulamalar› ve avantajlar›n› anlatt›. Metin Özorpak, “Ford Otosan olarak,
devaml› müﬂteri memnuni-

Otoyol Çal›ﬂanlar›
Futbolla Coﬂtu
Geçti¤imiz günlerde
baﬂlat›lan Otoyol Mini
Futbol Turnuvas›’n›n finali,
Sakarya’n›n en gözde spor
tesislerinde gerçekleﬂtirildi.
Her biri birbirine yak›n bir
dengeyle oluﬂturulan
tak›mlar›n çekiﬂmeli ve
heyecan dolu mücadelesi
“derbi” müsabakalar›n›
aratmayacak seviyedeydi.
Kaynak atölyesi

operatörlerinden Naci
Memiﬂ’in baﬂyazarl›¤›nda
oluﬂturulan, turnuvaya özel
Otoyol Spor Gazetesi “Oto
Maç”, yorumlar›yla
çal›ﬂanlar›n neﬂe kayna¤›
oldu. Turnuva sonunda,
“Otobüs Trim 2” tak›m›,
“Otobüs Gövde Haz›rlama”
tak›m›n› penalt›larda 7-5
yenerek turnuvan›n
ﬂampiyonu oldu.

yeti ilkesiyle hareket etmekte
ve iﬂbirli¤inde oldu¤umuz
çözüm ortaklar›m›za da en
fazla fayday› sa¤layacak uygulamalar› hayata geçirmekteyiz. Ford Karoservis projesi
bunlardan biridir” dedi.

Beldeyama
Çal›ﬂanlar›
Bir Arada
Beldeyama Genel
Müdürü Hayri Erce’nin
konuﬂmas›yla aç›lan
Beldeyama
de¤erlendirme
toplant›s›nda ﬂirketin
güçlü ve geliﬂtirilmesi
gereken yönleri tart›ﬂ›ld›.
Üst yönetimin de
kat›l›m›yla yap›lan
toplant›n›n ilk
bölümünde çal›ﬂanlar
taraf›ndan ﬂirketin güçlü
ve geliﬂmeye aç›k yönleri
belirlendi. Yap›lan
oylamayla en önemli beﬂ
madde belirlenerek,
geliﬂmeye aç›k konular›n
üzerinde çal›ﬂma gruplar›
kuruldu.

Otomotive
ICAT 2004
Damgas›
Türkiye’de otomotiv sektörüyle ilgili gerçekleﬂtirilen
uluslararas› niteli¤e sahip ilk
konferans olan ICAT 2000
(International Conference on
Automotive Technology)’in
ikincisi ICAT 2004, Otomotiv
Sanayii Derne¤i (OSD), ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli¤i Bölümü ve
Ford Otomotiv Sanayi’nin
katk›lar›yla düzenlendi. Konular›nda uzman (yerli veya
yabanc›) bilim adam› ve endüstri temsilcilerinin bir araya
geldi¤i konferansta bir konuﬂma yapan OSD Baﬂkan› ve
Ford Otosan Genel Müdürü
Turgay Durak, “Türkiye’deki
otomotiv sanayii, üretimde
kalite ve verimlilik ile onun
bir türevi olan maliyet alan›nda rekabet gücünü kan›tlam›ﬂt›r. Ancak otomotiv sanayiinde sürdürülebilir rekabet
gücünün sa¤lanmas› için üretim alan›nda ulaﬂ›lan bu yetkinli¤in güçlendirilerek devam etmesi için yeni araç tasar›mlar›n›n ülkemize çekilebilmesi gerekmektedir” dedi.

ﬁehabettin Bilgisu Çevre Ödülü Ford Otosan’›n
Ford Otosan Kocaeli Fabrikas› “Kocaeli Sanayi Odas›
ﬁehabettin Bilgisu Çevre Ödülü”nü ald›. ﬁehabettin
Bilgisu Çevre Ödülü; Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi
Odas› taraf›ndan, 1995 y›l›ndan itibaren çevrenin
korunmas›na ve geliﬂimine katk›da bulunmak, çevresel
aç›dan sürekli geliﬂimi teﬂvik etmek, de¤iﬂen çevre
kavramlar›na uyumu cesaretlendirmek, ölçülebilir çevre
yat›r›mlar›n›n yan›s›ra çevreye ve topluma katk›lar› olan
kuruluﬂlar›n desteklenmesi ve teﬂvik edilmesi amac›yla
gerçekleﬂtirilmeye baﬂland›. Ford Otosan Büyük Ölçekli
Kuruluﬂlar Ödülü’nde ﬂimdiye kadar yap›lan
puanlamalarda en yüksek puan› alarak bu ödülün
sahibi oldu.

B‹LG‹ GRUBU
Koç Bilgi Grubu
Stratejilere Yön Veriyor
“Telekom Dünyas›
Politikalar› Forumu 2004”ün
4 Aral›k tarihindeki son
gününde, sektördeki rekabet
ve serbestleﬂme konular›
gündeme taﬂ›nd›. Telekom
Dünyas› Politikalar›
Forumu’nda, sektörde uzun
vadeli var olmak ve pazar›
büyütmek hedefiyle sadece
Koç.net arac›l›¤›yla de¤il,
telekom alan›ndaki di¤er
ﬂirket ve projeleriyle de
faaliyet gösterdiklerini”

vurgulayan Koç Bilgi Grubu
Telekomünikasyon Direktörü
Dr. Murad Ardaç
serbestleﬂme ve özelleﬂtirme
dengesine iliﬂkin kritik
konular› dile getirdi. Ardaç,
sektörün iki gerçe¤i olan
serbestleﬂme ve
özelleﬂtirmenin, tarihi
s›ralamas›ndan ba¤›ms›z
olarak, düzgün bir strateji
dahilinde yürütülmesi
halinde baﬂar›ya
ulaﬂabilece¤ini hat›rlatt›.

Dünyan›n
En H›zl›s›
Türkiye’de
Bilkom, dünyan›n en h›zl›
kiﬂisel bilgisayar› Power Mac
G5’i Türkiye pazar›na sundu.
Hem profesyoneller hem de
son kullan›c›lar için en h›zl›

bilgisayar özelli¤ine sahip
olan yeni Power Mac G5’ler,
yap›lan performans testlerinde de ayn› s›n›ftaki rakiplerinin önüne geçiyor. Apple’›n
yeni Power Mac G5 serisinde
fiyatlar› s›ras›yla 2449, 2899
ve 3449 EUR + KDV olan
1.8GHz, 2GHz ve 2.5GHz
h›zlar›nda, tümü çift iﬂlemcili
modeller yer al›yor. Dünyan›n en h›zl› kiﬂisel bilgisayar›
olma unvan›na sahip olan yeni Power Mac G5’ler çift iﬂlemcileri ile; tasar›mc›lar, video ve ses yap›mc›lar›, bilim
adamlar›, araﬂt›rmac›lar, oyun
geliﬂtiriciler gibi yo¤un iﬂlemci kullan›m›na ihtiyaç duyan
kiﬂiler ve ﬂirketler için en mükemmel çözümü sunuyor.

Formula 1
KoçSistem’den
Biletleri Sat›ﬂta “Basel II Uygulamas›”

MSO (Motor Sporlar› ve Organizasyon) ve Biletix, 2005
Formula 1 Türkiye Grand
Prix biletlerini 15 Aral›k’ta sat›ﬂa sundu. ‹lk defa ‹stanbul’da gerçekleﬂecek olan
Formula 1 Türkiye Grand
Prix’sinin belirli say›daki bileti Kas›m ay›nda ‹stanbul’da
düzenlenen Auto Show’da
sat›ld›. MSO yetkilileri, Auto
Show’da Formula 1 biletlerine ciddi bir taleple karﬂ›laﬂt›klar›n› söyledi. Formula 1

Türkiye Grand Prix’si 19-21
A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda “‹stanbul Otodrom” yar›ﬂ
pistinde gerçekleﬂecek. Biletix’in tarihinde en fazla ön
talep gören etkinli¤in Formula 1 oldu¤unu söyleyen
Biletix Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali A.
Abhary, “Formula 1’in, 2005
y›l› içerisinde Türkiye’deki en
fazla bileti sat›lan en büyük
etkinlik olaca¤›n› tahmin ediyoruz” dedi.

KoçSistem, Active Academy 2. Uluslararas› Finans Zirvesi’nin resmi sponsoru oldu. Zirvede “De¤iﬂim Sürecinde
Sürdürülebilirlik: Avrupa Birli¤i Perspektifi” ana temas› iﬂlendi. Zirvenin ilk gününe KoçSistem, bankac›l›k sektörüne BT çözümleri sa¤layan, konusunda dünya lideri iﬂ orta¤› i-flex Solutions ile birlikte kat›ld›. Zirve’nin “Basel II
Perspektifinde Türk Bankac›l›k Sektörünü ve Reel Sektörü Bekleyen Olas› Geliﬂmeler” oturumunun ard›ndan, iflex Solutions ﬂirketinin Risk Yönetimi Baﬂdan›ﬂman› H.
Sr. Rajashekhar, bir sunum yapt›. Rajashekhar, bankac›l›k sektörünün en s›cak gündem konular›ndan birisi olan
“Basel II Uygulamalar› Önemli Noktalar ve Pratik Yaklaﬂ›mlar”› sunumunu gerçekleﬂtirdi.

F‹NANS

Koç Allianz’dan Ülke Tan›t›m›na Destek
“Marmaris 15. Yat Yar›ﬂlar› Haftas›”
30 Ekim-5 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda Marmaris Uluslararas› Yat Kulübü taraf›ndan Koç Allianz ve Marmaris Belediyesi’nin ana sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirildi. Dünyan›n
dört bir yan›ndan yatç›lar›n kat›ld›¤›
yar›ﬂlar, Marmaris ve Türkiye’nin tan›t›m›na katk›da bulunuyor.

Yar›ﬂlara 30 ekiple Almanya en yüksek kat›l›m› gösterirken, Almanya’y›
22 ekiple Türkiye, 6 ekiple ‹sviçre
ve 5 ekiple ‹sveç izledi. Yar›ﬂlar› bu
y›l, sponsorlar›n da deste¤i ile tüm
Avrupa ülkelerinde yay›n yapan SAILING CHANNEL da izledi. Yar›ﬂlar,
daha sonra röportajlarla birlikte kanal›n uluslararas› a¤›nda yay›nland›.

ENERJ‹
Aygaz Kulüp M‹M Büyüyor
Aygaz’›n kurdu¤u Aygaz
Kulüp M‹M’e üye olan
mimar ve müteahhitler
“Dökmegaz Hakk›ndaki
Herﬂey” adl› bilgilendirici
kitaba, kendilerine ve

müﬂterilerine ilk gaz dolumu
ve sistem ödemelerinde
avantajlar sa¤layacak Aygaz
Kart’a sahip olacaklar.
Potansiyel dökmegaz konut
müﬂterilerinin marka

karar›nda etkili olan veya
ço¤u zaman marka karar›n›
veren mimar ve müteaahitler
Aygaz Kulüp MiM’in
sa¤layaca¤› avantajlar ve
bilgiler ile en do¤ru

yönlendirmeyi
yapabilecekler. Gücünü
art›rmak isteyen tüm mimar,
mühendis ve müteahhitleri
Aygaz Kulüp M‹M’e
bekliyoruz.

2004’ün En Baﬂar›l› Mor ‹ne¤i: OPET
nel Müdürü Neslihan Tokcan’dan ald›. Finans dergisi
Ekonomist’in “Farkl›laﬂma”
konusunda en iyi uygulamalar› öne ç›kar›p ödüllendirmeyi amaçlad›¤› “Mor ‹nek
Ödülleri 2004” için 30 ﬂirket
baﬂvuruda bulundu veya

OPET, Mor ‹nek Farkl›laﬂma
Ödülleri’nde birincili¤e lay›k
görülerek, “2004 Y›l›n›n En
Baﬂar›l› Mor ‹ne¤i” seçildi.
Birincilik ödülünü OPET Genel Müdürü Yavuz Erkut,
Do¤an Burda Rizzoli Dergi
Yay›nc›l›k ve Pazarlama Ge-

aday gösterildi. De¤erlendirmede üç ﬂirket Twiggy, Tbox ile Boyner Grubu ve
OPET finale kal›rken, son
elemede OPET, tüm kriterlerde elde etti¤i performans nedeniyle “En Baﬂar›l› Mor
‹nek” olmaya hak kazand›.

Aygaz’›n Tercihi Otokar
Otokar, konutlarda ve iﬂyerlerinde kullan›lan LPG tüplerinin taﬂ›nmas› için kayar tip tenteli semi-treyler üretti. Aygaz için üretilen 10 adet Otokar Fruehauf tenteli tüp taﬂ›y›c› geçti¤imiz günlerde teslim edildi. Tasar›mda ticari
araç sektörünün öncü markas›

Otokar, Türkiye’nin ilk kayar tenteli LPG tüp taﬂ›y›c› semi treylerini üretti. Geçti¤imiz günlerde Aygaz’a teslim edilen 10 adet Otokar Fruehauf semi treyler ile tüp
taﬂ›mada en önemli unsur olan
güvenlik en üst düzeyde sa¤lanm›ﬂ oluyor.

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NﬁAAT
‹negöllü Çocuklar Ali Koç’la Bilgisayar
Laboratuar›na Kavuﬂtu
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan
yapt›r›lan ve yaklaﬂ›k 1300
ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü
‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun Bilgisayar
Laboratuar› Koç Bilgi Grubu
Baﬂkan› Ali Y. Koç taraf›ndan aç›ld›. Heyecanla bekledikleri bilgisayarlara kavuﬂan
ilkö¤retim ö¤rencileri coﬂkuyla karﬂ›lad›klar› Ali Y.
Koç’a büyük ilgi gösterdiler.

Ali Y. Koç, DemirDöküm
Genel Müdürü Melih Bat›l›,

‹negöl Kaymakam›, Belediye
Baﬂkan›, ‹lçe Milli E¤itim Mü-

dürü ve okul müdürünün de
konuﬂma yapt›¤› aç›l›ﬂ töreninde bilgisayar ö¤retmeni
Nevin Oktay okulun tarihçesi, bugünü ve hedefleriyle
ilgili bilgi verdi. Törenden
sonra s›n›flar› gezerek bilgi
alan ve çocuklarla konuﬂan
Ali Y. Koç küçük ö¤rencilerin coﬂkusunu paylaﬂarak
birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdi.

DemirDöküm’ün
Gurur Akﬂam›
Koç Toplulu¤u’nda 10, 20,
25 ve 35. hizmet y›l›n› baﬂar›yla tamamlayan DemirDöküm çal›ﬂanlar›na düzenlenen Hizmet Ödül Töreni ile
berat ve rozetleri verildi.
Global bir ﬂirket olma yolunda son y›llarda önemli ad›m-

lar att›klar›n› vurgulayan DemirDöküm Genel Müdürü
Melih Bat›l›, teknoloji ve
üretim gücünü birleﬂtirerek
sektördeki liderliklerini koruduklar›n› belirtti. DemirDöküm olarak, globalleﬂen dünyada gittikçe zorlaﬂan rekabet

koﬂullar›nda, iç ve d›ﬂ pazarlarda baﬂar›y› yakalayabilmek
için bu y›l da özverili bir çal›ﬂma sürdürdüklerini belirten
Bat›l›, konuﬂmas›nda DemirDöküm çal›ﬂanlar›na emekle-

ri için teﬂekkür etti. Hizmet
Ödül Töreni’nden sonra yap›lan kokteyl ile DemirDöküm
Genel Müdürlü¤ü’nün ‹negöl
Tesisleri’ne taﬂ›nmas›n›n beﬂinci y›l› da kutland›.

Arçelik BM
Konferans›'nda

Beko Yetkili
Sat›c›lar› Bir Arada

Arçelik, Birleﬂmiﬂ
Milletler’in 6-17 Aral›k
tarihleri aras›nda Buenos
Aires’te gerçekleﬂtirdi¤i ve
Kyoto Protokolu’na iliﬂkin
geliﬂmelerin ele al›nd›¤› 10.
‹klim Konferans›’na davet
edilen ilk ve tek Türk
ﬂirketi oldu. Do¤al
kaynaklar›n ve çevrenin
korunmas›na iliﬂkin yapt›¤›
çal›ﬂmalar nedeniyle davet
edilen Arçelik, konferansta
bir de sunum yapt›. AB
Enerji Komisyonu’nun
ﬁubat 2004’te düzenledi¤i
Energy+ Yar›ﬂmas›’nda ödül

Beko, uluslararas› yetkili sat›c›lar›n› ‹stanbul’da bir araya
getirerek, 2004 y›l›n› de¤erlendirdi. Beko Birinci Uluslararas› Yetkili Sat›c›lar Toplant›s›, uluslararas› olmas› nedeniyle sektöründe bir ilki oluﬂturuyor. Türkiye ile birlikte
‹ran, Suriye, Bosna Hersek,
Kosova, Makedonya, S›rbistan, Bulgaristan, Yunanistan,
Benelüks ülkeleri, ‹skandinavya, Portekiz, Litvanya,
Gürcistan, Ermenistan, Uk-

Arçelik, ﬁubat
2004’te Energy+
Yar›ﬂmas›’nda ödül
alm›ﬂt›.

alan Arçelik, konferansta
bu teknolojiyi de tan›tt›.
Buenos Aires’teki
konferans›n ana gündem
maddesini sera gaz›
emisyonlar›na s›n›rlama
getiren Kyoto Protokulu'na
iliﬂkin geliﬂmeler oluﬂturdu.

rayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren Beko yetkili sat›c›lar›n›n kat›ld›¤› toplant›da,
dünyadaki geliﬂmeler ve Beko’nun dünyadaki konumu
gündemi oluﬂturdu. Toplant›larda dünyada ve Türkiye’de
dayan›kl› tüketim sektöründe
yaﬂanan geliﬂmeler, Beko’nun 2004 sonuçlar› ile
2005 hedefleri paylaﬂ›larak,
Beko yetkili sat›c›lar›n›n görüﬂleri de¤erlendirildi.

VEHB‹ KOÇ VAKFI

Arçelik’e Japonya’dan Türk Kültürü
Mükemmellik Ödülü
Amerika’da
Japon Planl› Bak›m
Enstitüsü (JIPM), Arçelik’in
Çay›rova’daki çamaﬂ›r
makinesi ile Eskiﬂehir’deki
buzdolab› iﬂletmelerini
ödüllendirdi. Japon devlet
kuruluﬂu JIPM’nin her y›l
verdi¤i “Toplam Verimlilik
Yönetimi” (TPM)
ödüllerinde Çay›rova
‹ﬂletmesi, 2002’de ayn›
kuruluﬂtan ald›¤›
“Mükemmel Fabrika

Ödülü”nün bir üst
kategorisinde yer alan
“Sürekli Mükemmellik
Ödülü”nü, Eskiﬂehir
‹ﬂletmesi de “Mükemmel
Fabrika Ödülü”nü almaya
hak kazand›. Arçelik, bu y›l
verilen ödüllerle toplam üç
ödül al›rken, Çay›rova
‹ﬂletmesi’nin ald›¤› “Sürekli
Mükemmellik Ödülü” ile de
Türkiye’de bir ilki
gerçekleﬂtirdi.

Vehbi Koç ve Ankara
Araﬂt›rmalar› Merkezi’nde
(VEKAM), May›s ay›nda
düzenlenen “‹pe¤in
Dayan›lmaz Hafifli¤i:
Nall›han ‹pek ‹¤ne Oyalar›
ve El Dokumalar›”
Amerika’da. “The
Unbearable Ligtness of Silk:
The Silk Needlework and
Wearing of Nallihan” ad›
alt›nda 23-24 Ekim 2004’te

Seattle Center’da, 8 Kas›m16 Aral›k tarihleri aras›nda
Univercity of Washington,
Odegaard Undergraduate
Library’de aç›k kalan ve
büyük be¤eni toplayan
serginin, Ocak 2005’te
Denver Mizel Museum’da
ve 2005 y›l› boyunca da
Amerika’n›n çeﬂitli
eyaletlerinde aç›lmas›
tasarlan›yor.

Yeni Ford Focus’a Türk Damgas›

hayata dair

“Sanatla Mühendisli¤in
Buluﬂtu¤u Yer”

O

Otomobil tasar›m› yapmaya nas›l ve ne zaman
baﬂlad›n›z? Yarat›c›l›¤›n›z› bu yönde kullanmaya iten sebepler neler?
Tasar›m yapmaya profosyonel anlamda okulda
baﬂlad›m. 1991’den 95’e kadar sürdü. Çocuklu¤umda da çizimler yap›yordum zaten. O zamanlar böyle bir meslek oldu¤unu bilmiyordum. Daha sonra bilgi edindikçe bu hobimi mesle¤e çevirme iste¤i duydum.
Ford Avrupa’da çal›ﬂma maceran›zdan
bahseder misiniz?
1999’da baﬂlad›m. Daha önce Volkswagen’de çal›ﬂ›yordum. Okulu bitirir bitirmez çal›ﬂmaya orada baﬂlam›ﬂt›m. Üç y›ll›k Volkswagen deneyimimin ard›ndan
Ford’a, buraya yeni baﬂlayan bir dizayn
yöneticisi taraf›ndan tavsiye edildim ve
dört y›ld›r da burada çal›ﬂ›yorum.
Ford Focus’un yeni yüzü olan tasar›m›n›z
nas›l bir çal›ﬂman›n ürünü ve ne gibi elemelerden sonra tercih edildi?
Yeni tasar›m için birçok tasar›mc› mücadele verdi. Önce kat›lan tasar›mlar dizayn direktörleri taraf›ndan çizgi aç›s›ndan de¤erlendirildi. Daha sonra tasar›mlar›n 1/4 büyüklü¤ünde modelleri yap›ld›. O modeller geliﬂtirildi. Belli bir dönem sonra onlar›n aras›nda eleme yap›ld›. Kalan modeller de süzgeçten geçirilip
elendi ve geriye tek bir model kald›.
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Almanya’da yaﬂasa da
Türk esintilerinin
tasar›mlar›na yans›d›¤›n›
ve sokaktan beslendi¤ini
söyleyen yeni Ford
Focus’un tasar›mc›s›
Murat Güler’le
Almanya’daki meslek
hayat›ndan geçen ay
gerçekleﬂen Auto Show’a
kadar birçok konuyu
kapsayan keyifli bir
sohbet yapt›k
Tasar›m yaparken size ilham veren faktörler neler?
Benim bire bir etkilendi¤im ya da ilham
ald›¤›m bir ﬂey yok. Gitti¤im ya da gördü¤üm her ﬂey etkileyebiliyor beni. De¤iﬂik yerlere gitmek iyi geliyor. Alman-

ya’da hayat biraz daha
düzenli, örne¤in Türkiye’ye geldi¤imde o c›v›l
c›v›l hayat beni çok etkiliyor. Etraf›mdan gelebilecek her ﬂeye aç›¤›m
ve her an, her ﬂeyden ilham alabiliyorum. Müzelere
gidip de etkilenmek gerekmiyor
bence, en az›ndan ben sadece müzelerden beslenmiyorum. Neden zevk al›yorsam onu yapmaya çal›ﬂ›yorum, streslerimden ar›nd›¤›mda baﬂar›l› oldu¤umu
düﬂünüyorum.
Otomobil tasarlaman›n zor yanlar› neler?
Markan›n imaj›n› ya da malzeme seçimi gibi faktörleri göz önünde bulundurdu¤unuzda sizi s›n›rlayan faktörler nedir?
‹ﬂin en zor taraf› sizden dünyada olmayan bir ﬂeyi yaratman›z›n istenmesi herhalde. Çok be¤enilen bir çizgi ya da tasar›m yapabiliyorsunuz. Ama onu gerçe¤e dönüﬂtürmek oldukça meﬂakkatli bir
iﬂ. Mühendislerle uzun süren fikir al›ﬂveriﬂleri yap›yoruz. Çok güzel bir ﬂey tasarlasan›z bile mühendis size bunun uygulanamaz oldu¤unu ya da çok pahal›ya
mal olabilece¤ini söyleyebiliyor. Proje
baﬂlay›nca bize araban›n boyutlar›, motoru, bagaj› gibi ö¤elerini belirleyen bir
paket veriliyor. Bu nedenle daha baﬂlarken belli kriterlere uyman›z bekleniyor.
Gerçekçi bir yaklaﬂ›m›m›z olmas› gerekiyor, çünkü uygulama aﬂamas›na geçti¤imizde zorluklarla karﬂ›laﬂabiliyoruz.

‹stanbul’daki Auto Show 2004’e Ford Otosan’›n davetlisi olarak kat›ld›n›z. Dünyada
kat›ld›¤›n›z di¤er fuarlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda bu fuar ne kadar baﬂar›l›?
Fuar bence çok hoﬂtu. Cenevre ya da
Frankfurt’taki fuarlar› aratm›yordu. Tüm
markalar› içine alacak kadar büyüktü.

Standlar çok profesyonelce haz›rlanm›ﬂt›.
Ben fuar›n hiçbir eksi¤iyle karﬂ›laﬂmad›m. ‹ki sene sonra enternasyonal bir fuar olacak ve bence çok daha fazla yank›
uyand›racak.
Ford Otosan’›n Gölcük’teki fabrikas› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz? Ford Otosan
için üretilebilecek bir otomobil için herhangi bir teklif ald›n›z m›?
Fabrika çok yeni ve çok moderndi. Türkiye’de ilk defa bir otomobil fabrikas›
gezdim. Almanya’daki Ford fabrikalar›
daha eski oldu¤u için Ford Otosan çok
çarp›c› geldi. Engin Okuran arkadaﬂ›m›z›n yönetti¤i “set-up” denen dizayn bölümlerini de gezdim. Oldukça profesyonel, güzel, çal›ﬂ›labilecek bir ortam. Herhangi bir proje gelirse orada seve seve
çal›ﬂmaya haz›r›m. Ben ortam› çok be¤endim, çok s›cak karﬂ›land›k. ‹ﬂbirli¤ine
her zaman aç›k oldu¤umu da belirttim.
‹kinci jenerasyon Ford Focus’un d›ﬂ tasar›m›n› yaparken, yine Almanya’da yaﬂayan
bir Türk, ﬁerife Ünal’la çal›ﬂt›n›z. Bu döneminde ﬁerife Ünal’la ve iç dizayn› yapan
di¤er tasar›mc›larla nas›l bir iﬂbirli¤inde
bulundunuz? Projenin gerçekleﬂmesi aﬂamas›nda baﬂka kimlerle çal›ﬂ›yorsunuz?
ﬁerife Ünal d›ﬂ boyas›ndan içinin kuma-

ﬂ›na kadar uyumla ilgilendi ve renkleri
belirledi. Sürekli toplant›lar›m›z oldu. Fikir al›ﬂveriﬂinde bulunuyorduk. Biz daha
çok iç tasar›mc›larla irtibat içindeyiz.
Onlar d›ﬂ boyutlara göre iç tasar›m› yapt›klar›ndan bizden sürekli bilgi al›rlar.
Araban›n d›ﬂ› neyse içini de ona uydurmaya çal›ﬂ›rlar. Aram›zda bir ekip çal›ﬂmas› var. Ama önce d›ﬂ tasar›mc›lar çal›ﬂmaya baﬂlar, iç tasar›mc›lar bizim çal›ﬂmam›z›n bir iki ay ard›ndan, bizim tasar›mlar›m›z do¤rultusunda çal›ﬂ›rlar.
Projelerin di¤er en önemli çal›ﬂanlar›
maket geliﬂtiricileridir. Modelleri üç boyutlu hale getirirler. Dizayn bölümünün
kendi mühendisleri var ve onlar d›ﬂ mühendislere bizim için bir kontak kurarlar. Yani sadece dizayn yapmakla kalm›yor, otomobil yaratma aﬂamas› oldukça
komplike bir iﬂ.

hayata dair

Son dönemde dünyan›n pek çok önde gelen
otomobil markas›n›n tasar›mlar›nda Murat
Günak, Hasip Girgin gibi isimleri görüyoruz. Türk tasar›mc›lar›n bu baﬂar›lar›n› neye ba¤l›yorsunuz?
Bana kal›rsa iﬂin içinde belli bir Türk
kültürü var. Benim tasar›mlar›m daha
ak›c› oluyor, keskin hatlar›m yok, daha
duygusal tasar›m yap›yorum diyebilirim.
Bu sayd›klar›mdan direkt olarak bir Türk
etkisi ç›kmasa da bir esintisi var bence.
Hasip Girgin ve benim burada do¤mam›z›n çok büyük avantaj› var. Türkiye’den gelip burada Ar-Ge bölümünde
bir iﬂ bulmak bence zor. ﬁirketler d›ﬂar›dan gelenleri çal›ﬂt›rmakta güçlük çekebileceklerini düﬂünüp yabanc›lar› iﬂe almayabiliyor. ‹lerledi¤imizi ben de düﬂünüyorum. Türkiye, otomotiv sektöründe
geliﬂen bir ülke. Günün birinde Türkiye’de çal›ﬂmay› da isterim. Zaten otomotiv sektörü Türkiye’de geliﬂecekse, dizayna da çok önem verilmesi gerekiyor.

Bugünlerde Ford’un hangi modelleri üzerinde çal›ﬂ›yorsunuz?
Bire bir isim veremem ama ﬂunu söyleyebilirim; Ford’un yeni ç›kacak tüm modellerinde pay›m oldu. Yeni ç›kacak modeller tamamen albenisi olan ve dinamik
otomobiller olacak. D›ﬂ dizayn›n oldukça etkili olmas›na dikkat ettik. Böylece
müﬂteri showroom’a gelecek ve otomobilin di¤er özelliklerini de ö¤renecek.
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27 Aral›k’ta büyük bir
deprem ve tsunami
facias›yla ac›lara gömülen
Güneydo¤u Asya’n›n
hüzünlü bir ülkesi,
Vietnam ve Kamboçya...
Yak›n komﬂular› kadar
depremden etkilenmese de
ülke olarak büyük bir ac›
yaﬂad›lar. Gerek co¤rafyas›,
gerekse savaﬂlarla
ﬂekillenen tarihiyle y›llar
boyu turistlerin cazibe
merkezleri aras›nda baﬂta
yer alan VietnamKamboçya’ya iliﬂkin
izlenimlerini Koç Yat›r›m
Genel Müdürü Belma
Öztürkkal Bizden Haberler
sayfalar›yla paylaﬂ›yor

Güneydo¤u Asya’dan, Tsunami
Öncesinden Bir Masal Dünyas›:

K

Vietnam-Kamboçya

Kas›m 2004’te gerçekleﬂtirdi¤im iki haftal›k seyahatin ard›ndan rahatl›kla söyleyebilece¤im en
önemli konu çok de¤iﬂik bir seyahat oldu¤u
ve hep güzel an›lar ile geçti¤i olacakt›r...
Vietnam’› gözümde canland›r›rken, daha
çok filmlerden oldu¤u kadar› ile oldukça
az geliﬂmiﬂ bir ülkeye gitti¤imi düﬂünmüﬂ idim. Gerçek ise daha farkl› çünkü
modern gökdelenler, renkli ve koloniyal binalar hoﬂ bir mozaik oluﬂturuyor.
Hoi Chi Minh “Vietnaml›lar›n Atatürk”ü denilebilecek milli kahramanlar›, eski Saygon ﬂehrine ad›n› vermiﬂ.
Kendisi çok sade bir hayat yaﬂay›p, komünizm etkisinde kalarak Vietnam’› bu
ﬂekilde özgür bir ülke yapmay› planlayan
ve Amerikal›lar ile savaﬂan askerleri yetiﬂBelma
tiren kiﬂi; ancak savaﬂ bitmeden ölmüﬂ. SayÖztürkkal
gon’a gitti¤imizde Bangkok benzeri bir ﬂehir
ile karﬂ›laﬂ›nca çok ﬂaﬂ›rd›m. En ﬂaﬂ›rt›c› olan ise
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bu çok kalabal›k ülkede nerede ise herkesin küçük
motosikletler ile v›z›r v›z›r bir trafik yaratmas›
idi. Kas›m ay›nda 27 derece s›cakl›k olan bu
ülkede beyazl›k makbul oldu¤u için, han›mlar motosiklet kullan›rken beyaz bir
maske (doktor maskesi gibi) ve ellerine
nerede ise omuzlar›na kadar uzanan eldivenler tak›yorlard›. Bir de Cao Dai
Katedrali’nde düzenlenen dini törende
yaﬂl› din görevlilerinin s›ra s›ra dizilerek sakin dualar›n› izlemek çok keyifli
idi. Cao Dai dini H›ristiyanl›k, Müslümanl›k, Taoizm ve Konfiçyüs inan›ﬂ›
kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan bir din.
Hanoi ﬂehri Hoi Chi Minh kadar büyük
de¤il. Burada da çok güzel foto¤raf çekme imkân› oldu. ﬁehirde büyük bir pazar
olmas› sebebiyle her tür manzaray› gördük.
Su kuklalar› da oldukça de¤iﬂik bir tecrübe.
Birkaç kiﬂinin suya girip perde arkas›nda suda

Deniz Mahsullerine Doyduk
Hem Vietnam hem de Kamboçya’da yemekler inan›lmaz lezzetli idi. Vietnam
usulü olan, k›zart›lmay›p güllaç yapra¤›
benzeri pirinç yapraklara sar›lan, içerisinde ço¤unlukla sebze ve karides olan
“Fresh springrolls” sofram›zdan neredeyse hiçbir gün eksik olmad›. Deniz mahsullerine doyduk. Vietnaml›lar›n Pho ad›
verilen özel çorbalar› çok lezzetli idi.

‹çinde zencefil ve koriander olan, pirinçli noodle/makarnas› ve de¤iﬂik tür bir so¤ana tavuk veya et ilavesi ile haz›rlanan
bu çorbay› da chopstickler yard›m› ile yemek gerekiyordu. Bir de tropik meyvelerin ve harika ananaslar›n tad› dama¤›mda
kald›... Vietnam kahvesi ise tam bir tören
ﬂeklinde haz›rlan›yor. Küçük ve kuvvetli
olan bu kahve masada ince bir filtreden
geçerek süt ilavesi ile yaklaﬂ›k on dakikada içilecek hale geliyor.
Kamboçya’da ilk gitti¤imiz yer Siem Reap’da Angkor Wat ve di¤er pek çok tap›nak oldu. Angkor Wat’›n ise tüm dinler-
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yüzdürdü¤ü, sopalar ile kontrol edilen
a¤›r kuklalar ile oluﬂan gösteri ilginçti.
Çok de¤iﬂik figürler var ve canl› bir orkestra da bu gösteriye eﬂlik ediyor.
Beni Vietnam’da en çok etkileyen iki yer
oldu. Bunlardan bir tanesi, Amerikal›lar
ile savaﬂ s›ras›nda baz› Vietnaml› ailelerin
yaﬂad›¤› yer alt›nda kaz›l› Cu Chi tünelleri ve tünel evler. Bunlar yerin üç kat kadar alt›na iniyordu. ‹kinci yer ise belki
“Indochine” -Catherine Deneuve’in- filminden hat›rlayaca¤›n›z Ha Long Bay.
Buras› inan›lmaz güzel bir bölge ve denizin içinden ç›kan yüzlerce kayan›n aras›ndan 1910 y›l› yap›m› kolonyal hayat›
yaﬂad›¤›n›z› farz ettiren bir küçük gemitekne ile bir gecelik bir yolculuk yapt›k.

deki en büyük tap›nak oldu¤u söyleniyor. Siem Reap ﬂehrinde Khmer
uygarl›¤› taraf›ndan 800-1200 y›llar›
aras›nda yap›lan farkl› tap›naklar›
bir arada görmek mümkün.
Bu ﬂehir tamamen turizm ile ayakta durdu¤u için, ülke turizme aç›l›nca pek çok otel grubu buraya gelip
yat›r›mlar›n› yaparak turist gelmesine önayak olmuﬂlar. Araba ile ﬂehrin on-on beﬂ dakika d›ﬂ›na ç›kt›¤›n›zda asl›nda halk›n ne kadar fakir
oldu¤unu ve ne zor koﬂullarda yaﬂad›¤›n› görüyorsunuz.
Nehir boyunca su bask›n› için yüksek yap›lm›ﬂ ahﬂap baraka evler ve
floating village/yüzen kasaba gezilerinde de halk›n fakirli¤ine ra¤men güler yüzünün hiç de¤iﬂmedi¤ini görsek de daha sonra baﬂkent
Pnom Penh’e gitti¤imizde rehberimiz, Pol Pot’un döneminde yap›lan
katliamlar sebebi ile çok kiﬂinin ailesinden ciddi kay›plar verdi¤ini ve
psikolojik problemlerin çok fazla
oldu¤unu söyledi. Pnom Penh’te kral›n
saray›nda görünen, kral›n ailesi ile beraber saray duvarlar›n›n hemen d›ﬂ›nda yaﬂanan fakirli¤in çok fark›nda olmadan
yaﬂamay› seçti¤i idi. Akﬂam yürüyüﬂümüzde bu duvarlar›n hemen d›ﬂ›ndaki
çimenlerde yaﬂayan ve uyuyan pek çok
aileyi gördük. Manzara hem üzücü hem
de çok ﬂaﬂ›rt›c› idi. Bu ﬂehirde bir de Killing Fields’a ziyaret yapt›k. Pol Pot döneminde öldürülen insanlar›n cam bir sunakta sergilenen toplu iskeletleri, halen
o dönemin ürpertici havas›n› bugüne oldu¤u gibi taﬂ›yabilmiﬂ.

29

“Tak›m Oyunuyla
Süren Bir Yaﬂam”
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Genç yaﬂlar›ndan itibaren sutopu oynayan Tofaﬂ
Sat›ﬂ Direktörü Hasan Egeli, y›llar geçmesine karﬂ›n
bu hobisinden kopmam›ﬂ. Bugün “master”lar
tak›m›nda spor yaﬂam›n› sürdüren Egeli ile sporcu
kimli¤i ve sutopu üzerine keyifli bir sohbet
gerçekleﬂtirdik
Spor yapmaya, sutopuna nas›l baﬂlad›n›z?
Ben ‹zmirliyim. Akdeniz Oyunlar› 1970’li
y›llarda ‹zmir’de gerçekleﬂmiﬂ ve bu sayede ‹zmir çok güzel tesisler kazanm›ﬂt›.
Aç›k ve kapal› yüzme havuzlar› yap›lm›ﬂt›. En ünlü yüzücüler ‹zmir’e gelmiﬂti. Sutopu maçlar›, yüzme müsabakalar› gerçekleﬂtirilmiﬂti. O maçlar ‹zmir’de çok
yank› uyand›rm›ﬂt›. Biz de bu rüzgâr›n
etkisiyle, 1972 y›l›nda ikiz kardeﬂimle
birlikte Karﬂ›yaka Yüzme Kulübü’nde
spora baﬂlad›k. Hemen tak›ma girdik.
Tak›ma girdikten sonra sutopuyla tan›ﬂt›k. Daha iyi yüzenler sutopu da oynuyordu o zamanlar. Daha sonra Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde okumaya baﬂlam›ﬂt›m.
Genç ve üniversite milli tak›mlar›nda oynuyordum. ‹stanbul’da antrenmanlara
kat›l›rken ‹zmir Karﬂ›yaka’da maçlara ç›k›yordum. 30’lu yaﬂlar›ma kadar birinci
kümede sutopu oynad›m, yurtd›ﬂ›nda
turnuvalara kat›ld›m. 90’l› y›llarda Karﬂ›yaka Yüzme Kulübü kaynak ay›ramad›¤›n› söyledi; Göztepe de ay›ram›yordu.
Biz sutopu ad›na ‹zmir’de bir ﬂey yap›lmal› diye düﬂündük. Arkadaﬂlarla topland›k, EST‹ (Ege Su Sporlar› Tenis ‹htisas Kulübü) ad› alt›nda bir kulüp kurduk. Birinci kümede çok iddial› olduk,
Türkiye üçüncülü¤üne kadar ç›kt›k.
ﬁu anki veteran tak›m›n›z› nas›l bir araya
getirdiniz?
Sutopu gibi a¤›r bir sporda 30 yaﬂ›ndan
sonra iddial› olunam›yor. Biz de tak›mdan çekildik, ama antrenmanlara devam
ediyorduk. Sonra fark ettik ki di¤er illerde de insanlar belli bir yaﬂ› aﬂm›ﬂ olsa
da sutopuna devam ediyor. Almanya ve
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olan bir spor sutopu. ‹ﬂ hayat› da bir anlamda pas atma pas verme olay›. Tak›m
oyununu ›srarl› ﬂekilde hayat felsefesi
haline getirince daha baﬂar›l› oluyorsunuz. Ben bu avantaj› hem sporda hem
de ﬂirkette kullan›yorum.

Amerika’da 60 yaﬂ üzerinde bile bu sporu yapanlar›n oldu¤unu gördük. “Madem devam eden bu kadar insan var,
veteran tak›mlar› kural›m” dedik. Beraberce de turnuvalara kat›l›yoruz. ‹lk defa Slovenya’da Avrupa ﬁampiyonas›’nda
‹zmir ve ‹stanbul’dan arkadaﬂlarla kurdu¤umuz tak›mla alt›nc› olduk. Bu sene
40 ve 30 yaﬂ üstü iki tak›m olarak Türkiye’yi temsilen Dünya ﬁampiyonas›’na
kat›ld›k. Eylül ay›nda Almanya’da Avrupa alt›nc›s› olduk. Daha sonra Amerika
ve ‹ngiltere’den eski Türk sutopçular›yla
ba¤lant›ya geçtik. Çok boyutlu, daha organize bir hale geldik. 40 yaﬂ üzeri sutopu oynayacak bir grup yaratt›k. Hem
deﬂarj olmaya, hem de iﬂ hayat›ndaki
ekip çal›ﬂmam›za çok büyük katk›s›

Kurdu¤unuz bu tak›m›n finansman›n› nas›l
sa¤l›yorsunuz?
Finansman› herkes kendi cebinden karﬂ›l›yor. Turnuva ve ﬂampiyonalara, federasyonun bilgisi dahilinde milli tak›m
gibi gidiyoruz. Türkiye’yi temsil ediyoruz fakat milli tak›m ismini kullanm›yoruz. Uluslararas› turnuvalarda bir ülkeden birden fazla tak›m kat›labiliyor. O
nedenle kulüp tak›mlar›na karﬂ› milli tak›m hüviyetiyle kat›lmay› çok da do¤ru
bulmuyoruz. Turnuvalara her sene farkl› sembolik isimlerle kat›l›yoruz. Bu sene organizasyonlara ‹stanbul Yüzme ‹htisas ismiyle kat›ld›k.
Tak›m olarak hedefleriniz neler?
26 ﬁubatta ‹spanya’da Mini Avrupa Kupas› var. 2005’te Danimarka’da Avrupa
Kupas› ve 2006’da da Kaliforniya’da
Dünya Kupas› var. Kaliforniya’daki çok
önemli bizim için. 70’in üzerinde tak›m
kat›lacak. ‹stedi¤imiz, “Türkiye’de de bu
sporu hakk›yla yap›yorlar”, “kafa kafaya
oynuyorlar” dedirtmek. Bir anlamda kültür elçili¤i yapt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Kat›lanlar›n tümü iﬂ dünyas›n›n elit üyeleri,
belli bir seviyeye ulaﬂm›ﬂ insanlar. ‹nsanlara seçkin bir sporun, kaliteli bir ﬂekilde
yap›labilece¤ini kan›tlamaya çal›ﬂ›yoruz.
Spor ve yapt›¤›m›z iﬂler dolay›s›yla bizim
böyle bir misyonumuz var.

Giriﬂimci ‹ki Üniversiteli
Yaklaﬂ›k bir buçuk y›ld›r Zonguldak’ta faaliyet gösteren Koç.net bayii Dost
Bilgisayar, iki üniversiteli arkadaﬂ›n kurdu¤u bir ﬂirket. K›sa sürede büyük
baﬂar›lar elde eden Dost Bilgisayar’›n öyküsünü, ﬂirket ortaklar›ndan
Mehmet Ali Güldaﬂ’tan dinledik

Neden Koç.net bayii olmak istediniz?
Asl›na bakarsan›z bizim bu aﬂamada Koç.net’e çözüm
orta¤› olmak sadece hayallerimizde yat›yordu. Biz firma
olarak Türk Telekom’un bu ﬂekilde bir özelleﬂtirme sürecine
girece¤ini bas›ndan ve üniversite ortam›ndan ö¤rendik. ‹lk
olarak Mor-Tel firmas›ndan bir teklif ald›k. ZonguldakKarabük-Bart›n üçgeninde çal›ﬂmam›z öngörülmüﬂtü. Bu
firman›n teklifini ald›ktan sonra sektörün piyasadaki en
büyük yat›r›mc›s› olan Koç.net’le temasa geçerek bayilik
talebimizi ilettik. Yap›lan hususi ve bire bir görüﬂmeler
neticesinde ilk olarak “C tipi” bayi olarak çal›ﬂmalar›m›z›
baﬂlatt›k. Uygulaman›n henüz bölgemizde baﬂlamamas›
nedeniyle bu aﬂamada sadece alt bayi dedi¤imiz tali bayileri
oluﬂturarak çal›ﬂmalar›m›z› sürdürdük. Bu bölgede tali
bayilerimiz ile s›k s›k toplant›lar düzenleyip geliﬂmeler
hakk›nda kendilerine bilgiler verirken, bir yandan da bas›n›
bu olaylardan haberdar ediyorduk. Bu süre zarf›nda
Koç.net’ten “B tipi lisans›” da ald›k. ﬁu anda da “A tipi
lisans›” almak için u¤raﬂ vermekteyiz.
Müﬂteri iliﬂkileri aç›s›ndan sizi farkl›laﬂt›ran özelliklerinizden
bahseder misiniz?
Biz firma olarak, sermayesiz bir ﬂekilde, iki üniversite
ö¤rencisi olarak sektöre ad›m att›k. Bizim ﬂu anda en büyük
sermayemiz “müﬂteri memnuniyeti”miz. Bu vesile ile s›k s›k
müﬂteri ziyaretleri gerçekleﬂtirerek hizmetlerimiz hakk›nda
ﬂikayet ve önerilerini al›yoruz. Bunlar›n d›ﬂ›nda yapm›ﬂ
oldu¤umuz iﬂlerle ilgili olarak bas›na s›k s›k demeçler

Yaklaﬂ›k bir buçuk y›l önce aç›lan
Dost Bilgisayar, bugün Zonguldak ve çevre illerde
son derece tan›nan ve önemli baﬂar›lara imza
atan bir ﬂirket.

birlikte baﬂarmak

Bize k›saca Dost Bilgisayar’dan bahseder misiniz?
Dost Bilgisayar, 2003 y›l›n›n Ekim ay›nda kuruldu. ﬁu anda
bölge piyasas›nda ve kurumsal bazda bir “ö¤renci kuruluﬂu”
olarak tan›n›yor. ﬁirketi Soner Bozgeyik ile birlikte kurduk.
Her ikimiz de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde
ö¤renciyiz. Üniversiteye baﬂlad›¤›m›z günden bu yana
sokakta çorap satmaktan baﬂlayan ve inﬂaat sektörüne kadar
uzanan bir ticaret sürecini birlikte yaﬂad›k. Soner’in
bilgisayar teknolojisine olan ilgi, bilgi ve tecrübesine benim
gazetecilik, tiyatroculuk ve kulüp baﬂkanl›¤› gibi
görevlerimden dolay› tan›nm›ﬂl›¤›m› ekleyince ortak bir
iﬂyeri açma fikri ortaya ç›kt›. ‹ﬂte Dost Bilgisayar böyle
do¤du. ﬁu anda Zonguldak-Karabük-Bart›n illerine iﬂ
yap›yoruz. Bölgenin en büyük firmalar›n›n karﬂ›s›nda çok
önemli ihalelere giriyoruz.

veriyoruz. Reklamlarla müﬂteri potansiyelinin ilgisini çekiyor
olmam›z da firmam›z› farkl›laﬂt›ran özelliklerden.
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin Zonguldak kenti için öneminden
bahseder misiniz?
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin tüm Türkiye’deki önemini
herkes biliyor. Bunun yan› s›ra herhangi bir vesile ile
binlerce insana maaﬂ kap›s› açmak ve yüz binlerce insan›n
ekmek kap›s› olmak bir topluluk için gurur verici bir unsur.
Tüm bu ﬂartlar› sa¤layan Koç Toplulu¤u ﬂirketleri bütün
ülkede oldu¤u gibi bölgemiz olan Bat› Karadeniz’de de
tüketici ve üreticilerin gözbebe¤i.
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Ben Bu Markaya

Âﬂ›¤›m
birlikte baﬂarmak

Fiat markas›n›n, Türk halk›n›n ihtiyaçlar›n› her yönden karﬂ›lad›¤›n› söyleyen
Fiat ‹zmir Ana Bayii Poyraz Otomotiv’in Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Selami Özpoyraz kendi bölgesinde hep ilklere imza atm›ﬂ ve sürekli yat›r›m
yapm›ﬂ bir giriﬂimci. Bu konuda Vehbi Koç’u örnek ald›¤›n› belirten Özpoyraz
ile Fiat sevgisinden müﬂteri memnuniyetine, otomobil sektörüne kadar birçok
konu hakk›nda sohbet ettik

‹

‹lk olarak çal›ﬂma hayat›na nas›l at›ld›¤›n›z› anlat›r m›s›n›z?
1967’de plasiyer olarak firmalarda çal›ﬂmaya baﬂlad›m. 1972’de kardeﬂimle birlikte perakende yedek parça satarak otomobil iﬂine geçtik. 1973-85 y›llar› aras›
perakende iﬂimiz devam etti. 1992 y›l›na
kadar tüm Türkiye’ye toptan yedek parça satt›k. ‹stanbul’dan ithalatç›lardan yedek parça alarak Türkiye’ye da¤›t›yorduk. 1992’de Enrico Alberti’nin yetkili
sat›c›s› olduk ve otomobil ünite sat›ﬂ›na
baﬂlad›k. 2002 y›l›na kadar süren yetkili
sat›c›l›k döneminden bugüne kadar da

Fiat ‹zmir Ana Bayii Poyraz
Otomotiv’in Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Selami Özpoyraz
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Fiat Ana Bayii olarak çal›ﬂma hayat›m›za
devam ediyoruz. 2004 y›l›nda da Ayd›n’da ana bayilik kurduk.
Koç Toplulu¤u ile birlikteli¤iniz nas›l baﬂlad› ve Koç kültürü kurum yap›n›za ilk günden bugüne nas›l yans›d›?
Vehbi Koç’u hep takip ederdim. Sürekli
yat›r›m yapmas›, ülkesini çok sevmesi
her zaman hayran oldu¤um özellikleriydi. Biz de onun izinden gitmek, Koç
Toplulu¤u’nun üretti¤i mallar› satmak istedik. Koç’la ilk tan›ﬂmam›z Birmot’la oldu. Onun yedek parça bayisi olarak baﬂ-

lad›k, bu birlikteli¤imiz ﬂimdi de Fiat Bayii ve Koç Alianz Acenteli¤i olarak devam ediyor. Koç Toplulu¤u’nun daima
bayilerini önemseyen ve bizlere sahip ç›kan, yak›n olan bir yaklaﬂ›m› var. Desteklerini her yapt›¤›m›z iﬂte hissediyoruz.
Bu grupta çal›ﬂmaktan oldukça memnunuz ve Koç Toplulu¤u’nun genel prensiplerini de iﬂlerimizde bire bir uygulamaya çal›ﬂ›yoruz.
Tofaﬂ gibi h›zl› büyüyen köklü bir kuruluﬂun çat›s› alt›nda olman›n size getirdi¤i
avantajlar neler?
Bu markaya inan›yoruz ve güveniyoruz.
Dünyan›n say›l› köklü markalar›ndan biri Fiat. Bu markan›n mensubu olmak çok
gurur verici, Fiat’a âﬂ›¤›m diyebilirim. Bizim halk›m›za çok uygun, onlar›n alabilece¤i, daha çabuk ulaﬂabilece¤i otomobiller üretiyor. Yedek parças›, servis maliyeti ucuz. Ülkemizde üretim yap›yor,
iﬂgücü anlam›nda katma de¤er yarat›yor
ve ihracat gerçekleﬂtiriyor. Tüm bunlar
bu markay› tercih etmemizin ve ona sonuna kadar güvenmemizin sebepleridir.
Tofaﬂ’›n kurum, Fiat’›n bir marka olarak ön
plana ç›kar›ld›¤› imaj kampanyalar›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Fiat bir markad›r ve biz Fiat markas›n›
temsil ediyoruz. Tüm dünyada böyle bir

uygulama var. Brezilya, Çin, ‹talya, M›s›r gibi ülkelerde de Fiat’›n üretim tesisleri mevcut. Bu tesisler Fiat markas›n› üretiyor
fakat fabrikalar› farkl› adla an›l›yor. Tofaﬂ gerçekten gurur verici bir fabrika, önemi daima vurgulanmal›. Müﬂterilerimizi her ay
otobüslerle oraya götürüyoruz. Fabrikay› gören müﬂterilerimiz
hayran kal›yorlar.
Sektörün içinden biri olarak ﬂu anki otomotiv piyasas› ie ilgili görüﬂleriniz neler?
Geçen y›l iyi bir y›ld›. Bu y›l da böyle olacak diye düﬂünüyorduk. Fakat hurda araç indiriminin yar›ya düﬂmesiyle bir daralma yaﬂad›k. ÖTV oranlar›n›n %37’ye yükselmesi de bizi sendeleten bir dönem geçirmemize neden oldu. Bu tür kararlar uygulanmadan önce sektörün buna haz›rlanmas› için belli bir süre
verilmesini isterdim. Bu de¤iﬂiklikler çok ani oldu. Üretimi durdurman›n imkân› da olmad›¤›ndan ithal araç satan firmalar›n
elinde ciddi stoklar oluﬂtu. Neticede arz olup talep olmay›nca

Poyraz Otomotiv
Sat›ﬂ Ekibi

aç›¤›z. Biz Gaziemir’de pazar günleri hizmet veren ilk bayiyiz.
Ayr›ca reklamlara önem veriyoruz, posta ve SMS yollar›yla müﬂterilerimize ulaﬂ›yoruz. En büyük özelli¤imiz de aktif sat›ﬂ. Müﬂterinin buraya gelmesini beklemiyoruz, adresine gidiyor ve arac›m›z› sat›yoruz.

Poyraz Otomotiv Teknik Servisi

bir daralma yaﬂand›. Halk›m›z 17 Aral›k’a kilitlendi¤inden, iyi
geçecek diye düﬂündü¤ümüz kas›m ay› ve aral›k ay›n›n ilk yar›s› bile durgun geçti. ﬁu an y›l sonu dolay›s›yla bir art›ﬂ var. ﬁubat, Mart gibi bu art›ﬂlar›n daha da yükselece¤ini düﬂünüyorum.

‹zmir halk›n›n Fiat otomobillerine ilgisi ne düzeyde?
‹zmir’de toplam dört Fiat yetkili sat›c›s›y›z. Toplam pazar pay›m›z %25 civar›nda. ﬁu anki ilgi düzeyi oldukça tatmin edici. Fakat arkadaﬂlar›m›zla iyi bir iﬂbirli¤i sonucunda ‹zmir dahilinde
Fiat araçlar›n›n daha fazla insan taraf›ndan tercih edilmesi için
çal›ﬂmalar yap›yoruz. Ulaﬂamad›¤›m›z kesimlere, baﬂka markalar› tercih edenlere, bizimle tan›ﬂmam›ﬂ tüketicilere araçlar›m›z›
tan›tmaya ve markam›z› istenilir bir marka haline getirmeye çal›ﬂ›yoruz.

birlikte baﬂarmak

Peki çal›ﬂanlar›n›z›n memnuniyeti için neler yap›yorsunuz?
Her hafta de¤erlendirme toplant›lar›m›z oluyor. Onlar›n istekleri do¤rultusunda politikalar›m›z oluﬂuyor. Mümkün oldu¤u kadar ortak karar almaya çal›ﬂ›yoruz. Onlar memnun olmam›ﬂ olsa bu iﬂ kapasitesine ulaﬂamazd›k. Çal›ﬂanlar›n memnuniyeti direkt olarak müﬂteriye yans›yor.

Günümüzdeki rekabet ortam›nda tüm kurumlar farkl›laﬂmak için
müﬂteri memnuniyeti ad›na çal›ﬂmalar yap›yor. Sizin bu memnuniyeti sa¤lamak ve di¤er bayilerden fark›n›z› ortaya koymak için
Ege Otomotiv Sektörü Mensuplar› Derne¤i Baﬂkan Vekili’sikendi bünyenizde yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar nelerdir?
niz. Derne¤inizin amaçlar›ndan ve faaliyetlerinden
Müﬂteriyle bire bir ilgileniyoruz ve müﬂterinin
bahseder misiniz?
“Bu markaya
istekleri do¤rultusunda hareket ediyoruz.
Derne¤imiz 1985’te kuruldu, ﬂu anda 330
inan›yoruz ve
Hem servis, hem sat›ﬂ, hem de sigortas›yüyemiz var. Bat› Anadolu Sanayicileri
la müﬂterimizin tüm ihtiyaçlar›n› en üst
güveniyoruz. Dünyan›n say›l› Derne¤i’nin de kurucular›ndan›z. Otoseviyede karﬂ›lamaya çal›ﬂ›yoruz.
motiv sektörünün geniﬂlemesi ve ihköklü markalar›ndan biri Fiat.
Servisimizde alt› ve “showroom”umuzracat›n art›r›lmas› aç›s›ndan ciddi çaBu markan›n mensubu olmak
da dokuz çal›ﬂan›m›z müﬂteri iliﬂkileril›ﬂmalar›m›z var. Çin, Kazakistan,
mizden sorumlu. Yeni ürün alan müﬂAlmanya, Fransa ve M›s›r’da sektöçok gurur verici, Fiat’a
terilerimizi üç gün sonra, servisimize
rümüzle
ilgili hemen hemen tüm
âﬂ›¤›m diyebilirim. Bizim
gelen müﬂterilerimizi ise bir hafta sonfuarlara kat›l›yoruz. ‹hracat yapabihalk›m›za çok uygun, onlar›n
ra mutlaka ar›yoruz ve memnuniyetlerilece¤imiz ülkelerin fuarlar›n› takip
alabilece¤i, daha çabuk
ni soruyoruz. Servisimizde hakikaten
etmeye ve o ülkeleri yak›ndan tan›mamüﬂteri memnuniyeti var ki ﬂu anda beﬂ
ya çal›ﬂ›yoruz. Üyelerimizi dünya piyaulaﬂabilece¤i otomobiller
alt› günlük randevu listelerimiz dolu.
sas›yla
buluﬂturuyoruz. AB sürecinde bu
üretiyor”
Farkl›laﬂmak için eskiden uygulanmayan bir
tür derneklerin sözünün ve faaliyetlerinin çok
yöntem uygulad›k; yaklaﬂ›k yedi y›ld›r pazar günleri
önemi var. Ad›mlar›m›z› bu bilinçle at›yoruz.
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‹ﬂi Gere¤i
O Bir Gezgin

Y

Ya¤murlu bir k›ﬂ sabah› Balçiçek Pamir’le Sabah’›n gazete
binas› önünde buluﬂuyoruz. Alt›m›zda Ford’un en göz al›c›
modellerinden Ford Focus C-Max var. Hedefimiz ise A¤va.
‹stanbul’un özellikle son y›llarda y›ld›z› parlayan bir kaç›ﬂ
noktas› A¤va. ‹stanbul’un yan› baﬂ›nda, do¤an›n bütün hünerlerini sergiledi¤i bir yeryüzü cenneti. Yemyeﬂil ormana
yaslanm›ﬂ, masmavi denize yüzünü dönmüﬂ, iki nehir aras›nda kalm›ﬂ bir do¤a harikas›. A¤va, dört mevsim boyunca ﬂehrin karmaﬂas›ndan kaçmak isteyenleri kendine çekiyor. ‹stanbul’a sadece 97 km uzakl›kta bulunan A¤va, huzur içinde bir
tatil için ideal f›rsatlar sunuyor.
Ulaﬂ›m son derece kolay. TEM Otoyolu’ndan gitdip ﬁile Sapa¤›’ndan döndü¤ünüzde, yaklaﬂ›k 45 dakikal›k bir yolculuk-

Bizden Haberler’de bu say›yla birlikte
yeni bir bölüme baﬂl›yoruz. Bundan
böyle her say›m›zda farkl› bir Ford
otomobil ile yan›m›za bir konu¤umuzu
alaca¤›z ve farkl› yerlere yolculuklar
yapaca¤›z. ‹lk yolculu¤umuzun konu¤u,
Türkiye’nin en çarp›c› röportajlar›nda
imzas› bulunan Sabah Gazetesi Yaz›
‹ﬂleri Müdürü Balçiçek Pamir. Pamir’le
bir Ford Focus C-Max ile A¤va yolunda
ve A¤va’n›n eﬂsiz do¤as›nda,
yolculuklar›, röportajlar› üzerine keyifli
bir sohbet gerçekleﬂtirdik. Ve Pamir’in
dünyan›n birçok yerini gezip gören bir
seyyah oldu¤unu ö¤rendik
tan sonra ﬁile giriﬂine ulaﬂ›yorsunuz. A¤va yolu eskiden ﬁile’nin içinden geçerken, k›sa bir süre önce yap›lan yeni yol
sayesinde ﬁile’ye girmeden A¤va yönüne devam edebiliyorsunuz. ﬁile ç›k›ﬂ›ndan yaklaﬂ›k 30 dakika sonra A¤va’das›n›z.
Balçiçek Pamir’le olan yolculu¤umuzda biz de bu güzergâh›
kulland›k. Yol boyunca yapt›¤›m›z hoﬂ sohbetin ana konusu
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Gidece¤im Yerin Dersini Çal›ﬂ›r›m

Filiz Ak›n Bir Dönüm Noktas›
A¤va’ya do¤ru yaklaﬂ›rken sohbetimiz Balçiçek Pamir’in röportajlar›na
geliyor. Unutamad›¤› bir röportaj›
soruyoruz. Yan›t› hiç düﬂünmeden
veriyor: “Filiz Ak›n röportaj› beni
çok etkiledi. Hayata bak›ﬂ aç›m› de¤iﬂtirdi. Çok güzel ﬂeyler söyledi.
Ben ona gitti¤imde, bir kad›n tek baﬂ›na Houston’da kanserle savaﬂ›yordu. Belki ﬂan, ﬂöhret, para hepsi vard› ama durum ortadayd›. Bunlar›n
önemsiz oldu¤unu biliyordum, ama
demek ki böyle bir ﬂeyi görmem gerekiyormuﬂ. O saatten sonra hayata
bak›ﬂ aç›m de¤iﬂti ve bu da röportajlar›ma yans›d› san›r›m.”

‹LE YOLLARDA

A¤va’da Sükûnet ve Do¤a
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Sohbetimiz son derece renkli ve yo¤un geçerken A¤va’ya nas›l geldi¤imizi bile fark etmiyoruz. A¤va’ya sadece birkaç kilometre kald›¤›n› görünce sohbetimizin konusu hemen bu cennet parças› oluyor.
Balçiçek Pamir daha önce birkaç kez gelmiﬂ A¤va’ya. K›ﬂ aylar›nda ise ilk kez geldi¤ini söylüyor ve ekliyor: “A¤va henüz
bakirken keﬂfetti¤im yerlerden bir tanesiydi. ‹lk geliﬂim yaklaﬂ›k 10 sene önceydi. O tarihten sonra çok s›k geldim buraya. ‹stanbul’a bu kadar yak›n bir yerde sar›n›n, yeﬂilin bin bir
tonunu görmek mümkün oluyor. Özellikle buran›n sonbaharlar›n› çok severim. Ama hiçbir geliﬂimde kalamad›m, sürekli
günübirlik oldu geliﬂlerim.” A¤va k›ﬂ aylar›nda son derece sakin. Nehir kenar›nda biraz dolaﬂ›yoruz. Ya¤an ya¤mur nedeniyle bu A¤va yolculu¤u da Balçiçek Pamir için pek uzun sürmüyor. Zaten akﬂamüstü kalkacak Antalya uça¤›n› yakalamam›z gerekiyor. Ford Focus C-Max’imize biniyoruz ve pek de
istemeden ‹stanbul’un yolunu tutuyoruz. Bagajda Balçiçek
Pamir’in (belki de sürekli haz›r durumda bulunan) bavulu. Yine bir röportaj için yolculuk onu bekliyor. Balçiçek Pamir bir
gazeteci, ama galiba iﬂi gere¤i asl›nda bir gezgin o. Üstelik
yolculu¤u bir hayat tarz› haline getirmiﬂ bir gezgin.

‹LE YOLLARDA

Balçiçek Pamir seyahat etmeyi tek bir
kelimeyle özetliyor kendisi için: Özgürlük. Yo¤un iﬂ temposuna karﬂ›n, yorucu
olsa da çok seviyor yolculu¤u. En son
sadece üç gün için Los Angeles’a gitmiﬂ;
Oliver Stone ile röportaj yapmaya. Son
derece yorucu geçmesine karﬂ›n büyük
keyif ald›¤› bu yolculu¤u ﬂöyle anlat›yor: “Sadece üç günlü¤üne gittim Los
Angeles’a. Bir gün gidiﬂ, bir gün dönüﬂ
ﬂaka gibiydi, çok da yoruldum. Fakat
böyle uzun seyahatler yapmak, kendimle baﬂbaﬂa kalmak aç›s›ndan çok yararl›
oluyor. Ayr›ca çok vaktim olmasa da en
çok araba yolculu¤unun özgür hissettirdi¤ini söyleyebilirim. Ço¤unlukla yolculuklar›mda yo¤un bir tempoda olmama
karﬂ›n mutlaka gitti¤im yeri gezerim. Ne yapar ne eder oraya kadar gitmiﬂken görülmeye de¤er tüm yerlerini görmeye
çal›ﬂ›r›m. Bir de özellikle bilmedi¤im bir yerse gezmeden
dönmem.
Yolculuklar asl›nda okumak gibi pek fazla zaman ay›ramad›¤›m ﬂeyleri yapmam için de bir olanak benim için. E¤er görmedi¤im yerlere gidiyorsam, o yer üzerine çal›ﬂ›r›m. Gezilmesi gereken, yemek yiyebilece¤im yerleri araﬂt›r›r›m. O yer
üzerine ders çal›ﬂ›r gibi çal›ﬂ›r›m. Fakat bildi¤im bir yere gideceksem, seyahat s›ras›nda kitap okurum ya da uyurum.”
Bu kadar yolculuk edince elbette onu hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan yerler de vard›r diye düﬂünüyoruz. Balçiçek Pamir adeta
bu düﬂüncemizi onaylarcas›na yan›tl›yor: “Mekân anlam›nda
Dallas bu duyguyu yaﬂatt›. Merve Kavakç›’yla birlikte gitmiﬂtim. Gözümde çok büyütmüﬂüm galiba, bu nedenle çok
hoﬂuma gitmedi. Los Angeles’› da sevmem asl›nda. Ben ﬂehirlerde yürümeyi seviyorum, fakat bu ﬂehirlerde arabas›z
hiçbir yere gidemezsiniz. San›r›m bu nedenle pek hoﬂlanm›-

yorum. Kocaman binalar, yollar pek
bana göre de¤iller. Bu nedenle Avrupa’n›n herhangi bir yerinde hayal
k›r›kl›¤› yaﬂamam mümkün de¤il
herhalde.”
‹LE YOLLARDA

ise elbette Pamir’in röportajlar› ve yolculuklar›yd›. Balçiçek Pamir iﬂi gere¤i çok
s›k seyahat eden biri. Gitti¤i her yerden
etkilenmiﬂ. Her yerin kendine özgü bir
güzelli¤i oldu¤unu düﬂünüyor. Bugüne
dek pek çok yeri görme olana¤› bulmas›na karﬂ›n, gitmek isteyip de bir türlü gidemedi¤i tek yer Brezilya. Türkiye’de ise
Do¤u Karadeniz d›ﬂ›nda hemen hemen
her yeri görmüﬂ.
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iletiﬂim

“En Güçlü Mesaj En Basit
ve En Farkl› Oland›r”
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Küresel ekonomi ve yeni dünya düzeninde markalar ve ﬂirketler dünyada en büyük aktörler haline geldi; ülkelerin yerini
ise markalar ald›. Dünyan›n en büyük
ekonomilerinden 51’i, ülke de¤il ﬂirket ve
bunlardan en büyük 200’ü dünyan›n ekonomik faaliyetlerinden %28’ini, 500’ü de
dünya ticaretinin %70’ini gerçekleﬂtiriyor.
Küresel ekonomi art›k her ﬂeye etki edebilen çok büyük bir güç. Ülkeler yavaﬂ
yavaﬂ bu istatistiklerin önemini anlamaya
baﬂl›yor.
Pazara sürülen ürün say›s›n›n her geçen
gün fazlalaﬂt›¤›, ürün kategorilerinin bölünerek ço¤ald›¤›, gerek global gerek yerel oyuncular›n artt›¤›, tüketicilerin her
türlü ve hatta yeni geliﬂen mecralar arac›l›¤›yla da enformasyon ve reklam bombard›man›na tutuldu¤u, rekabetin gittikçe
çetinleﬂti¤i, günümüz dünyas›n›n gerçe¤i.
Böylesine ac›mas›z ve dinamik iﬂ dünyas›nda hata yapt›¤›n›zda telafisi çok zordur, hatta imkâns›zd›r. Rakipleriniz iﬂinizi
h›zla elinizden almak üzere harekete geçmiﬂtir bile. Pazarlama oyununu iyi oynamak hiç de kolay de¤ildir. Markalar dünyas›nda binlerce marka baﬂar›s›zl›¤a u¤ram›ﬂt›r. Amerika’y› bir pazarlama laboratuar› olarak görün ve ondan ders al›n; böylece ayn› hatalar› tekrarlamazs›n›z. Son 30
y›ld›r Amerika korkunç bir rekabet ortam›na sahne oluyor ve bu rekabet düzeyi
her yere yay›lmakta. Çok daha rekabetçi
bir iﬂ dünyas›yla ve pazarlama ortam›yla
karﬂ› karﬂ›yas›n›z; geçmiﬂte iﬂinize yarayan stratejiler art›k geçerli de¤il.

Marka konumland›rma
ve farkl›laﬂma
kavramlar›n›n yarat›c›s›
olarak tan›nan,
dünyan›n dev
markalar›n›n pazarlama
stratejilerini oluﬂturan
Jack Trout, Koç
Toplulu¤u 18. Üst
Düzey Yöneticiler
Toplant›s› için
‹stanbul’dayd›. Küresel
pazara ad›m atan Türk
giriﬂimcilerine mesajlar
ileten Trout, tüm
kat›l›mc›lar taraf›ndan
ilgiyle dinlendi

ekonomide bir markalar savaﬂ› yaﬂan›yor.
Örne¤in Amerika’da 180 çeﬂit köpek mamas› sat›l›yor ve su gibi basit bir üründe
bile 50 çeﬂit marka görülüyor. Bir ürün
denizinde yüzüyoruz, her kategori ürün
dolu. ‹ﬂte bu yüzden de kendinizi di¤erlerinden ay›rarak tüketici zihninde potansiyel ve avantajl› bir yere konumland›rman›z, k›sacas› zor bir dünyada ayakta
kalmak için kuvvetli bir stratejiye sahip
olman›z ve pazarlama aç›s›ndan do¤ru,
istikrarl› iﬂler yapman›z laz›m.

Savaﬂ Alan›: Tüketici Zihni

Kilit Nokta: Zihnin Çal›ﬂma
Prensipleri:

Pazarlamay› bir savaﬂ olarak ele al›rsak,
günümüzde pazarlama ürünlerin de¤il alg›lar›n savaﬂ›d›r. Savaﬂ alan› ise tüketici
zihnidir. Hayatta kalmak için düﬂman›n›za/rakibinize odaklanmal› ve en uygun
stratejiyle atak yapmal›s›n›z.
Strateji alg›larla ilgilidir. Strateji daha iyi
olmak de¤il farkl›l›¤›n›z› ortaya koymakt›r. Kendinizi, markan›z› tüketicilerin nezdinde rakiplerinizden farkl›laﬂt›rmal›s›n›z.
Strateji rekabet oryantasyonlu olmak durumundad›r. Uygulanacak strateji ve yürütülecek savaﬂ›n türü, sizin mevcut duruﬂunuz ve rekabetin durumuna göre ﬂekillendirilir. Uzmanl›k ve liderlik çok güçlü ve k›ymetli stratejilerdir. Yal›nl›k ilkesinin her zaman stratejinin özünde bulunmas› gerekir. ‹ﬂ dünyas›n›n yo¤un rekabet ortam›nda strateji ölüm kal›m meselesidir. Nitekim günümüzde markalar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Küresel

Y›llard›r konumland›rma ve bilgilerin akl›m›za nas›l girdi¤i, neden zihnin baz› bilgileri göz önünde tutmad›¤› veya göz ard› etti¤iyle ilgilendim. “‹nsan psikolojisi”,
“insanlar nas›l bilgi al›r, depolar, iﬂler ve
davran›ﬂlar›na yans›t›r”, “zihnin bilimi” gibi konular çal›ﬂmalar›m›n ço¤unun temelini oluﬂturdu. Çünkü zihnin iﬂleyiﬂ ve çal›ﬂma prensiplerini bilmek baﬂar›l› konumland›rman›n en önemli s›rr›d›r. Konumland›rma, ürününüzü, servisinizi potansiyel müﬂterinin zihninde nas›l farkl›laﬂt›rd›¤›n›zd›r.
1. S›n›rl› Kapasite: Müﬂterinin zihninde
yer edinmek istiyorsan›z bu kalabal›k ve
mesaj yüklü gürültülü ortamda sesinizi
duyurmak, kendinizi görünür k›lmak zorundas›n›z. Ancak insan›n zihnin kapasitesi s›n›rl›d›r, kendisine verilmeye çal›ﬂ›lan tüm bilgileri depolayamaz. Akl›m›zda
baz› markalar› tutabiliriz; araﬂt›r›ld›¤›nda

Jack
Trout

insanlar için ne ifade etti¤ini bir an için
unutup, baﬂka alanlara da yay›lma giriﬂimleri s›ras›nda ortaya ç›kar.
5. Odak Yitirme Prensibi: Bir marka ismi alt›nda ne kadar çok ürün tipi ve varyasyon sunulursa tüketici zihni ana markaya dair o kadar bulan›r. Büyüme ve geniﬂleme bask›s›yla yürütülen ürün gam›
geniﬂletme dedi¤imiz bu uygulaman›n
ço¤u zaman sorunlar getirdi¤i, markan›z›n gücünü eksiltti¤i ve o zamana kadar
yerleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n›z alg›s›n› zedeledi¤i bir gerçektir.

Strateji Yanl›ﬂlar›

almalar› gerekti¤ini düﬂündükleri ﬂeyi
al›rlar. Etrafa bakarlar, insanlar›n ne ald›klar›n› görürler ve ona göre karar verirler.
Bir davran›ﬂ›n do¤ru olmas› için di¤erlerinin bu davran›ﬂ› yap›yor olmas› gerekir.
Buna “sosyal kan›t prensibi” denir. ‹nsanlar›n güvensizliklerinin üstesinden gelmenin, bu rezistans› aﬂman›n baz› yollar›
vard›r. Bu yollardan bir tanesi ayn› trene
bindirme tekni¤idir. Referans göstererek
tercihi tetiklemek, “herkes kullan›yor, sen
de kat›l, sen de kullan” deme yöntemidir.
‹kincisi baﬂkalar›n›n tan›kl›¤›n› göstermektir (testimonial); “bak bu kullan›yor”
diyerek arzu ve özdeﬂleﬂme yaratmak.
Bugünün reklamlar›nda spor y›ld›zlar›n›,
ünlü kiﬂileri görmemizin nedeni budur.
Bunda taklit rolünün de etkisi vard›r.
4. De¤iﬂime Karﬂ› Koyma: ‹nsanlar›n
al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂime meyilli de¤ildir ve
bunu denemek çok zor, hatta imkâns›zd›r; çünkü yerleﬂik bir davran›ﬂ› de¤iﬂtirmek için öncelikle onun dayand›¤› inanc› de¤iﬂtirmek ve yerine yeni bir inan›ﬂ
oluﬂturmak gerekir. Markalar›n bu prensibi göz önünde bulundurmas› ve hiçbir
zaman böylesine ç›kmaz bir soka¤a girmemesi gerekir. Ak›nt›ya kürek çekmenin anlam› yoktur. Buna yönelik hatalar
en çok nereden geldi¤imizi, markam›z›n

Stratejiler dahilinde en çok yap›lan yanl›ﬂ,
firmalar›n insanlar›n fikirlerini de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmalar›d›r. Bu, iﬂe yaramayan bir
yaklaﬂ›md›r. ‹nsanlar›n zihninde olan ﬂeyi
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmaktan vazgeçin. Di¤er
bir problemli alan ürün gam› geniﬂletme
çabalar›d›r. ﬁirketler ekonomik aç›dan
bakt›klar›ndan, “biz iyi bir markay›z neden bunu baﬂka ürünler üreterek kullanmayal›m” diyorlar. Ürün gam› geniﬂletme
bazen iyi bir fikir olabilir ama rekabete
dikkat etmek gerekir. E¤er rakipler ve uzman güçlüyse bu yanl›ﬂt›r. Geliﬂmekte
olan bir piyasada fazla rekabet yoksa
ürün çeﬂitlemesine gidebilirsiniz, fakat bu
konuda uzmanlaﬂan firmalar ç›kt›¤›nda
sizi ezip geçerler. E¤er lider konumdaysan›z, markan›z› çok fazla yaymamal›s›n›z. Büyük markalar›n bile baﬂar›ya ulaﬂmalar› için uzman olduklar› alanlardaki
konumlar›n› korumalar› gerekir. Uzman,
tek bir markaya, tek bir ürüne odaklan›r,
böylece avantaj›n› korur. Bulundu¤u kategoriyi sahiplenme, markas›n›n jenerik
hale gelmesi gibi noktalara ulaﬂabilir. Rekabetin k›ran k›rana oldu¤u bir piyasada
uzmanlar ön plana ç›kar ve günümüze
de bakt›¤›m›zda gelecek uzmanlar›nd›r.
Stratejilerini de farkl›laﬂma üzerine kuracaklar, kazanacaklard›r. “Farkl›laﬂ ya da
öl”, parola bu. Farkl›laﬂmay› baﬂarmak, istikrarl› ve odakl› ilerlemek kritiktir. Benzerlerinizden kendinizi nas›l ayr›ﬂt›raca¤›n›z en önemli noktad›r. Herkes ayn› yöntemleri uygularken, gerçek bir fark yaratamazsan›z uzun süreli olamazs›n›z. Tüketiciye sizi almalar› için bir sebep vermelisiniz, fark›n›z› ortaya koymal›s›n›z.
Aksi takdirde fiyat oyuncusu olmaya, “fiyat” ekseninde kalmaya mahkûm olman›z kaç›n›lmazd›r.

iletiﬂim

haf›zam›zda en fazla yedi isme yer oldu¤unu görürüz. Yediden fazla marka ismi
hat›rlamam›z mümkün de¤ildir, üstelik
bu da sadece yüksek derecede ilgi duydu¤umuz kategoriler için geçerlidir. Soruldu¤unda, ço¤unlukla ilk üç marka say›labilir. ‹nsanlar, zihinlerinde sanal ürün
basamaklar› yaratarak, her kategorideki
ürün ve markalar› bu ﬂekilde yerleﬂtirirler.
Bir marka olarak hangi ürün basama¤›nda yer ald›¤›n›zla pazar pay›n›z geometrik iliﬂkidedir. Lider olan en üst basmaktaki marka %40 pazar pay›na, ikinci bunun yar›s›na, üçüncü ise ikincinin pay›n›n
yar›s›na sahip olur ve bu böyle devam
eder. Lider olmak harikad›r; güçlü ikincilik konumu çok iyi olabilir, alternatifsinizdir; üçüncülük risk taﬂ›r, dördüncülük ise
ölümcül sonuçlar getirebilir. Dolay›s›yla
bulundu¤unuz kategoride ilk üç aras›na
girmeniz, hatta baﬂar› için ya birinci ya
ikinci olman›z gerekir.
2. Yal›nl›k Tercihi: Di¤er önemli bir konu, zihnin karmaﬂ›kl›ktan nefret etmesidir. Ak›l kar›ﬂt›ran bir fikriniz varsa kaybetmeye mahkûmsunuzdur. Çünkü bir
de tembellik faktörü var. ‹nsan beyni karmaﬂ›k fikirleri kar›ﬂ›k olarak damgalar hemen, baz› ﬂeyleri anlamak için hevesleri
yoktur. ‹nsanlar karmaﬂ›k ﬂeylerle u¤raﬂmak istemezler, komplike ﬂeylerden hoﬂlanmazlar. Bu yüzden yal›nl›¤›n gücünü
kullanmak bir ön ﬂartt›r. Zihin her zaman
yal›n mesajlar› tercih eder. Ancak tek bir
kuvvetli özelli¤e, kelimeye odaklanarak
mesaj›n›z› yal›nlaﬂt›r›rsan›z insan zihnine
nüfuz etme f›rsat› bulursunuz. Pazarlama
dünyas›nda en güçlü kavram zihinde bir
sözcü¤e sahip olabilmektir. ‹nsanlar bu
sözcü¤ü gördüklerinde ak›llar›na sizin
markan›z gelmeli. Temel nokta budur.
3. Güvensizlik Prensibi: ‹nsan zihni güvensizdir, insanlar tam olarak ne istediklerini bilemezler gerçekten. Sat›n alma
karar› esnas›nda parasal (ödedi¤im paraya de¤er mi), fonksiyonel (gerçekten bu
fonksiyonu yerine getirecek mi?), fiziksel
(bu güvenli mi?), sosyal (acaba arkadaﬂlar›m ne düﬂünecek?) ve psikolojik (e¤er
ben bu ürünü al›rsam kendim hakk›nda
ne hissedece¤im?) olarak tan›mlanan beﬂ
tip risk vard›r. ‹nsanlar baﬂkalar›n›n sat›n
ald›¤› ﬂeyleri al›rlar, böylece halihaz›rda
yap›lm›ﬂ bir karar› takip ederek riskleri
azaltt›klar›n› düﬂünür, daha güvenli hissederler. Ne istediklerini bilmediklerinden
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Bo¤az

Ayr›lmaz
Üçlü:

Kulak
Burun
Bo¤az
Beyin ve göz ile
baﬂlad›¤›m›z “Divan
Sohbetleri”nde konumuz
bu kez birbirinden
ayr›lmaz üç organ: Kulak,
burun, bo¤az. Konu¤umuz
ise henüz 39 yaﬂ›nda
olmas›na karﬂ›n Vehbi Koç
Vakf› Amerikan
Hastanesi’nin
baﬂhekimli¤ini yürüten
Doç. Dr. Teoman Dal
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Kulak

Burun

K

Küçük yaﬂlardan beri en fazla ziyaret etti¤imiz hekimlerin baﬂ›nda kulak, burun,
bo¤az uzmanlar› gelir. Bu hekimlerin, k›saca “KBB” yazan kap›lar›n›n önünde öksüren, hapﬂ›ran hastalar uzun kuyruklar
oluﬂturur. Birbirine ba¤l›, birbirini etkileyen çok önemli üç organ›m›zd›r, k›saca
“KBB”. Asl›nda kulak, burun, bo¤az›n tek
bir branﬂ olmas› zaten bu üç organ›n
fonksiyonel olarak da birbirlerine ba¤l›
olmalar›n›n bir sonucu. Kulak baﬂl› baﬂ›na farkl› bir organ olsa da östaki borusu
arac›l›¤›yla genze ba¤l›. Sonuçta geniz
bölgesindeki bir rahats›zl›k hem kula¤a
hem de bo¤aza etki edebilir. Bo¤az ve
burundaki bir rahats›zl›k östaki borusu
arac›l›¤›yla kula¤› etkileyebiliyor.

Yo¤un geçen bir günün ard›ndan Amerikan Hastanesi’nin içinde yer alan Divan
Cafe’de buluﬂtu¤umuz Doç. Dr. Teoman Dal da bu üç organ›n her aç›dan
birbirlerine s›k› s›k›ya ba¤l› olduklar›n›
anlatarak baﬂl›yor sohbetimize. Ancak üç
organ aras›nda bo¤aza biraz daha önem
veriyor Dal: “Bo¤az›n hem beslenme aç›s›ndan fonksiyonu var, hem konuﬂma
aç›s›ndan fonksiyonu var. Ama bo¤az›n
en önemli fonksiyonu hava almak. Bütün
bu fonksiyonlar son derece önemli. Bu
nedenle bo¤az›m›zla ilgili en küçük bir
rahats›zl›k di¤er organlar›m›z› da etkiliyor. Bo¤az vücudumuzun giriﬂ noktalar›ndan bir tanesi. Havan›n vücuda girdi¤i
yer. Bu nedenle mikroplar›n da vücuda

giriﬂ noktas›. K›ﬂ aylar›nda özellikle bo¤az bölgesinde daha çok enfeksiyonla
karﬂ›laﬂ›yoruz. Özellikle havalar›n da so¤umas›yla birlikte kapal› mekânlarda klima ya da ›s›tma sistemlerinin kullan›m›n›n artmas›yla birlikte, temiz havan›n ortama giriﬂi de azal›yor. Böylece mikroplar›n bo¤azda yerleﬂmesi de daha kolay bir
hale geliyor. Kalabal›k ortamlar, insanlar›n bir arada bulundu¤u ortamlar mikroplar›n yay›lmas› aç›s›ndan çok daha riskli
bir hale geliyor.”

Koku ve ‹letiﬂim

di¤er duyular gibi keskinleﬂti¤i insanlar
var. Doç Dr. Teoman Dal, bu konuda aslan pay›n› kad›nlara veriyor: “Kad›nlar›n
kokuya hassasiyeti erkeklere göre çok
daha fazlad›r. Bir de koku haf›zas› var.
Örne¤in göz haf›zas› son derece k›sa sü-

ortalamas›na göre duyulabilen en düﬂük
seviye s›f›r desibel olarak s›n›fland›r›l›r.
S›f›r desibel duymak, kula¤›n iﬂitmemesi
anlam›na gelmez. Eksi beﬂ ya da eksi on
desibelde de duyanlar vard›r. S›f›r ila yirmi desibel aras›ndaki duyma kay›plar›n›
normal karﬂ›l›yoruz. Ancak bu de¤erlerin
alt›nda de¤erleri ise iﬂitme kayb› olarak
de¤erlendiriyoruz. Frekans aral›klar› tüm
canl›larda çok farkl›d›r. Örne¤in köpek
düdü¤ünün ç›kard›¤› frekans› insan kula¤› duyamaz. Her canl›n›n ses frekans›
farkl›d›r. Genel olarak insan›n 20 ile 20
bin Hertz frekans aral›¤›n› duyabilir. 20
bin Hertz’i duyan insan da pek fazla yoktur. Ancak 20 binin üzerini iﬂiten canl›lar
var. ‹ﬂitme testlerinde ise 250 ile 8 bin
Hertz aral›¤›na bak›l›r.”
Konu sa¤l›k olunca, organlar›m›z› nas›l
koruyabilece¤imiz sorusu geliyor hemen
ak›llara. “KBB” bir üçgen oldu¤una göre,
bu sistemi bir bütün olarak korumak ge-

divan sohbetleri

Doç. Dr. Dal’›n uzmanl›k alanlar›ndan biri de burun. Pek çok fonksiyonu yan›nda
koku almak burnun en önemli fonksiyonlar›ndan biri. Doç. Dr. Dal, bunun tamamen farkl› bir fonksiyon oldu¤unu belirtiyor ve ekliyor: “Koku her ne kadar insanlar taraf›ndan hayvanlarda oldu¤u gibi fonksiyonel kullan›lmasa da insan hayat›nda büyük önem taﬂ›yor. Hayattan
zevk almak, çevrenizin fark›na varabilmek, yedi¤iniz bir yeme¤in tad›n› alabilmek tamam›yla kokuyla ilgili. Kokunun
bir iletiﬂim faktörü de var. Koku fonksiyonu her ne kadar hayvanlardaki kadar
özel bir biçimde yaﬂam›m›z› etkilemese
de, koku almak bizim için çok özel bir
duyu.” Koku ile ilgili çok ilginç bilgiler
var asl›nda. Örne¤in insano¤lu kendi kokusunu duyam›yor. Bunun en büyük nedeni, kokunun di¤er duyulara göre adaptasyonunun çok k›sa olmas›. Çok k›sa bir
sürede ortamdaki kokuya adapte oluyor
ve hatta o koku ne kadar rahats›z edici
de olsa alg›lamamaya baﬂl›yoruz. Bu nedenle kendimizin rahats›z olmad›¤› bir
koku, çevremizi fazlas›yla rahats›z edebiliyor. ‹nsanlarla iletiﬂime geçti¤imizde her
ne kadar görme, dokunma ya da duyma
ön planda olsa da, kokuyu da iletiﬂim anlam›nda çok fazla kullan›yoruz. ‹nsanlarla ya da çevreyle ilgili yapt›¤›m›z yorumlarda kokunun büyük önemi var bu anlamda. Sa¤l›kl› bir ﬂekilde koku alamayan
bir insan, sa¤l›kl› bir ﬂekilde tat da alg›layam›yor. Do¤rudan yemek s›ras›nda gerçekleﬂen bir kimyasal reaksiyon var. Yemek yerken de genizden yukar› do¤ru
hareket eden koku molekülleri tad› oluﬂturuyor. Bu nedenle koklama duyusuyla
tad›n s›k› s›k›ya bir iliﬂkisi var. Koku duyusu olmayan birinin tat duyusu da son
derece zay›f. Koku alma duyusunun da

‹nsanlarla iletiﬂime
geçti¤imizde her ne kadar
görme, dokunma ya da
duyma ön planda olsa da,
kokuyu da iletiﬂim
anlam›nda çok fazla
kullan›yoruz. ‹nsanlarla ya
da çevreyle ilgili
yapt›¤›m›z yorumlarda
kokunun büyük önemi
var bu anlamda

relidir. Gördü¤ünüz ﬂeyi birkaç ay içerisinde unutabilirsiniz. Ama koklad›¤›n›z
zaman, o kokuyu bir sene ve hatta daha
uzun süre hat›rlayabilirsiniz. Kad›nlarda
hem bu süre daha uzun, hem de kokular› birbirlerinden ay›rma potansiyeli daha
fazla.”

Duymak ya da Duymamak
Ve son olarak konu kula¤a geliyor. Kulak bir yandan dünyaya aç›lan kap›lar›m›zdan biriyken, di¤er yandan da hassas
bir organ›m›z. Ayn› göz gibi, kulak için
de keskinlik k›staslar› var. Doç. Dr. Dal
önce sesi tan›ml›yor ve devam ediyor:
“Ses bir bas›nçt›r. Havadaki ses dalgalar›
kulak zar›na bir bas›nç uygular. Toplum

rekir diye düﬂünüyoruz, ama yan›l›yoruz. “Kulak, burun, bo¤az üçlüsünü bir
bütün olarak koruyacak yollar yok. Bo¤az›m›z› koruman›n en iyi yolu hijyen.
Soludu¤umuz havan›n temiz olmas›, bol
bol s›v› al›nmas› gerekir. Bo¤az›m›z ne
kadar nemli olursa, o kadar rahat ederiz.
Burun için de ayn› ﬂey geçerli. Ortam›n
özellikle k›ﬂ aylar›nda mutlaka nemlendirilmesi gerekir. Kula¤› korumak için
yüksek sesten sak›nmak gerekir. Kronik
olarak yüksek sese maruz kal›rsan›z iﬂitme kay›plar› ortaya ç›kar. Ancak iﬂitme
kayb›n›n ortaya ç›kmas› için 80 desibelin
üzerinde bir ses gerekir ki böylesine
yüksek bir seste kimse kolay kolay uzun
süre kalamaz”.
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E¤itime Gönülden
Bir Katk›

T

“Arçelik ile E¤itimde Gönül Birli¤i” program›;
“Ö¤renci Bireysel Geliﬂimi”, “Bizim Odalar”,
“Ö¤retmene Destek ve E¤itim”, “Onlar da
Çocuktu”, “E¤itim Bursu” ve bu projelerin
gelece¤ini güvence alt›na alarak onlar›n yerel
olarak sahiplenilmesini sa¤layacak “Gönüllü
Aile Birli¤i” projelerinden oluﬂuyor

Türkiye’nin yoksul ailelerinden gelen yat›l› ilkö¤retim ö¤rencilerinin e¤itim ve geliﬂim standartlar›n› yükseltmek ve
örnek bireyler olarak topluma kat›lmalar›na destek olmak
amac›yla start alan ve Arçelik taraf›ndan yürütülen “E¤itimde Gönül Birli¤i” projesi büyüyerek devam ediyor.
Program ile Türkiye’nin geliﬂmiﬂlik düzeyinin artmas› için gerekli ça¤daﬂ bir e¤itim dünyas›n›n yarat›lmas›na katk›da bulunulmas› amaçlan›yor. Prof. Dr. Berna Dengiz, Prof. Dr. Füsun
Akkök, Prof. Dr. Giray Berbero¤lu ve Dr. Yurdanur Atl›o¤lu dan›ﬂmanl›¤›nda yürütülen proje, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV), Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› (TEGV) ve Vehbi Koç Vakf› (VKV) iﬂbirli¤inde sürdürülüyor.
Sekiz y›l sürecek program kapsam›nda; 60 ilde, 290 yat›l› ilkö¤retim bölge okulundaki, 200 bin çocu¤a ve 6 bin ö¤retmene
ulaﬂ›larak Türkiye’nin geliﬂmiﬂlik düzeyinin artmas› için örnek
bir e¤itim dünyas›n›n yarat›lmas›na katk›da bulunulacak. Program, yayg›nlaﬂt›rmak ve yaﬂatmak amac›yla destek vermek isteyen tüm kiﬂi, kurum ve sivil toplum örgütlerine, k›sacas› “gönüllülük felsefesi” içinde el uzatacak herkese aç›k.
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Onlar›n Ad› Gelecek
Proje kapsam›nda hedef okullar olarak yat›l› bölge okullar› seçildi. K›rsal kesimde okulu bulunmayan, köy ve köy alt› yerleﬂim birimlerinde bulunan çocuklar ile düﬂük gelirli ailelerin çocuklar›n›n ilkö¤retim hizmetlerine kavuﬂturulmas›n› sa¤lamak
amac›yla aç›lan yat›l› ilkö¤retim bölge okullar› (Y‹BO); zorunlu
e¤itim ça¤›ndaki (6-14 yaﬂ) ö¤rencilere e¤itim ve bar›nma imkânlar› sa¤layan birer e¤itim kurumu. Bu okullarda okuyan çocuklar›n yiyecekleri, giyecekleri, ders kitaplar›, defterleri, harçl›klar›, ders araç ve gereçleri ile her türlü giderleri devlet taraf›ndan karﬂ›lanmakta.
Proje ile ilgili olarak Arçelik Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü
taraf›ndan projenin nas›l do¤du¤u ve neden yat›l› bölge okullar›n›n seçildi¤i ﬂöyle aç›kland›: “Arçelik, ekonomik faaliyetleri en

iyi ﬂekilde yerine getirmenin yan› s›ra,
kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle
çevre ve e¤itim gibi toplumsal konularda
da sorumluluk bilinci ile hareket ediyor.
Kapsaml› bir araﬂt›rma ile Türkiye’de
toplumun öncelikle e¤itim alan›nda destek bekledi¤ini tespit ettik. Toplumsal
geliﬂime önemli bir katma de¤er sa¤lamak için ölçülebilir ve net bir hedef kitle olarak yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›na odakland›k. Oluﬂturdu¤umuz program ile ülke düzeyinde baﬂar›l› ve güvenilen e¤itim kurumlar›n›n yarat›lmas›,
yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve çocuklar›m›za f›rsat
eﬂitli¤i sa¤layan e¤itim deste¤inin sunulmas›na örnek oluﬂturmak istedik”.

Bireysel Geliﬂim

“Arçelik ile E¤itimde
Gönül Birli¤i” sekiz y›l
sürecek; 60 ilde 290 yat›l›
ilkö¤retim bölge
okulundaki 200 bin
çocu¤a ve 6 bin
ö¤retmene ulaﬂt›r›lacak

sosyal sorumluluk

“Arçelik ile E¤itimde Gönül Birli¤i” program› kapsam›nda yap›lan tüm aktivitelerde öncelikle göz önüne al›nan konu “ö¤renci bireysel geliﬂimi”. Sekiz y›ll›k program sonunda; ülkemizdeki yaklaﬂ›k 300
Y‹BO’daki e¤itimin geliﬂerek ça¤daﬂ düzeye ulaﬂmas› ve bu okullarda okuyan
200 bin çocu¤umuzun Türkiye’nin modern, kendisine güvenli yeni nesli olarak
hayata haz›rlanm›ﬂ olmas›na katk› sa¤lamak hedefleniyor.
Proje kapsam›nda 2005 y›l› için de pek
çok etkinlik ve çal›ﬂma planlanm›ﬂ durumda. Mart 2004’te baﬂlanan program
k›sa sürede büyük ilerleme kaydetti. ‹lk
olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› deste¤i ile
Y‹BO ö¤retmenlerine ve yöneticilerine
yönelik e¤itimlere Van, Hakkâri ve I¤d›r’da görev yapan rehber ve s›n›f ö¤retmenleri kat›ld›. Ö¤rencilerin bireysel geliﬂimi ve yuva s›cakl›¤› taﬂ›yan mekânlara olan ihtiyaçlar› göz önüne al›narak

oluﬂturulan “Bizim Odalar”›n kurulumu
2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l›n›n baﬂ›nda
Van, Hakkâri ve I¤d›r’daki okullarda tamamland›. Ö¤renciler art›k oyunlarla
paylaﬂmay› ö¤renip, her çocu¤un görmek isteyece¤i filmleri izleyebilme, masal kitaplar› okuyabilme, e¤itim CD’leri
ile vizyonlar›n› geniﬂletme olana¤›n› yakalad›lar.
Program›n 2004-2005 y›l› için projeleri
de son derece yo¤un. Bu ö¤retim y›l›nda Van, Hakkâri ve I¤d›r’›n ard›ndan Erzurum ve Ordu da kapsam içine al›nd›.
Erzurum ve Ordu’nun pilot iller kapsam›na dahil edilmesi ile bu illerde yer
alan 14 Y‹BO’da 2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l› sonuna kadar “Bizim Odalar›”n
kurulumu tamamlanacak ve görev yapan
ö¤retmenler, ﬁubat 2005’te hizmet içi
e¤itim seminerine kat›lacaklar. Ayr›ca,
program›n sürdürülebilirli¤i ve toplumun
tüm kesimlerimde gönüllülük bilincini
uyand›rarak harekete geçirece¤ine inan›lan ve beﬂ ilde kapsaml› olarak yürütülen “Gönüllü Aile Birli¤i” çal›ﬂmalar› h›zla devam ediyor. ‹lk olarak illerde çal›ﬂacak gönüllü gruplar› oluﬂturulmaya ve
“gönüllülük” çal›ﬂmalar›n›n nas›l yürütülece¤i konusunda bilgilendirilmeye baﬂland›. Arçelik yetkili sat›c›lar›, illerinde
kurulan “Gönüllü Aile Birlikleri”nin do¤al birer üyesi oldular; bölgelerinde bulunan okulu sahiplenerek ve çal›ﬂmalara
destek vermek üzere okullar› ziyaret ettiler. Yetkili sat›c›lar ve illerinde kurulmaya baﬂlanan “Gönüllü Aile Birlikleri”
birlikte, her ilde okullar›n farkl› eksikliklerini tamamlamak için okul yöneticileri
ve ö¤retmenlerimizle el ele çal›ﬂmaya
baﬂlad›lar.
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Bizler art›k “Binyarder”iz!..
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Tarih: 31 Aral›k 2004’tü... Saatler gecenin
12’sini gösteriyordu... ‹ﬂte o ana kadar ülkemizde “milyarder” olarak geçinen pek
çok insan, gece 12’yi bir geçe bir anda
ani bir hafiflik hissetti üzerinde. Oysa o
ana kadar y›lbaﬂ› masas›nda yiyip içmekte, yeni y›la giriﬂin tüm midesel a¤›rl›klar›n› fazlas›yla yaﬂamaktayd›. Ne olduysa
12’yi bir geçe oldu ve milyonlarca Türk
insan› midesindeki y›lbaﬂ› a¤›rl›¤›na ters
orant›l› olarak, cebinde bir y›lbaﬂ› hafifli¤i hissetti... Bu y›lbaﬂ› piyango ters taraftan çarpm›ﬂ, pek çok insan milyarder olarak baﬂlad›¤› y›lbaﬂ› gecesini “binyarder”
olarak noktalam›ﬂt›.
Evet sevgili “Bizden Haberler” okurlar›,
ﬂu an yeni bir y›la henüz ad›m atman›n
mahmurlu¤unu üzerinizden atamam›ﬂ
olabilirsiniz. Kendini hâlâ 2004’te sananlar ç›kabilir aran›zda. Fakat art›k bu mahmurlu¤u hafiften at›p elinizi cebinize atman›n zaman›d›r. Zira dünün milyarderleri olan pek çok Türk insan›, 1 Ocak
2005 itibar›yla art›k “binyarder” olmuﬂtur!.. “Milyarder”lik ço¤umuz için tarihe
kar›ﬂm›ﬂ, eski banka cüzdanlar›nda birer
an› olarak kalm›ﬂt›r. Y›llar sonra eski ban-

Mizahç›
Cihan Demirci

ka cüzdanlar›n›z› çocuklar›n›za göstererek: “Bak yavrucum, ben de bir zamanlar
milyarderdim, baban bir zamanlar milyarlarla oynard›” diyebilirsiniz!..
Ancak gerçekleri kabullenmenin zaman›d›r. Bundan sonraki hedefiniz t›pk› uzun
y›llar öncesindeki gibi; “Milyoner” olmak
olacak büyük bir olasl›l›kla... “Binyarder”
sözcü¤ü “Damdaki Mizahç›”n›z Cihan
Demirci’nin bizzat sizler için üretti¤i (Eee
yani biraz da kendisi için diyelim bu arada!) ve Türkçemize 1 0cak 2005 tarihi itibar›yla katt›¤›, tedavüle yeni ç›km›ﬂ, yepisyeni bir sözcüktür. Sözcü¤ün isim babas› olarak ﬂu an çok heyecanl›y›m. Gerçi bundan önce de Türkçemize ve argomuza pek çok sözcük katm›ﬂ bir yazard›m ama bu kez duygular›m çok farkl›,
öncelikle üzerimden büyük bir yük kalkm›ﬂ gibi hissediyorum bu sözcü¤ün sayesinde... At›lan s›f›rlarla varl›k anlam›nda
bozulan moralleri gidermek için yepyeni
bir sözcü¤e gerek vard›. Bu yüzden kullan›ma soktu¤um “Binyarder” sözcü¤ü
zaman›nda yetiﬂti san›r›m imdad›m›za...
Alt› s›f›r› at›lm›ﬂ, s›f›r kilometredeki Yeni
Türk Liras› sayesinde ﬂu an “Binyarder”
hale gelmiﬂ insanlardan biri olabilirsiniz.

Moralinizi asla bozmay›n. Önce ç›k›p
ﬂöyle temiz bir hava al›n. ‹kide bir banka
cüzdan›n›za bak›p durmay›n, hatta bir süre o cüzdana hiç bakmay›n, pencereden
hayata bak›n. Hayat sadece bol s›f›rdan
m› ibaret. Ülkemizde öyle insanlar tan›r›z
ki, onlar hayata s›f›r olarak baﬂlarlar, çok
para kazan›rlar ama sonuçta gene “s›f›r”
olmaktan öteye gidemezler. ‹nsan göbek
ba¤›yla gelir dünyaya, göbek ba¤› o an
kesilse de yüre¤indeki pamuk ipli¤inin
ba¤› ölene dek onunla birliktedir. Yaﬂad›¤›n›z hayat pamuk ipli¤iyle ba¤l›d›r size
ve her an s›f›rlanabilir. O yüzden s›f›rlar
at›lm›ﬂken, hani daha masum ve daha temiz oldu¤umuz o eski günlere haz›r dönmüﬂken bu f›rsat› iyi kullanal›m.
At›lan sadece s›f›rlar olmas›n, epeydir
üzerimize sinen sevgisizli¤i, boﬂlu¤u,
uyuﬂuklu¤u da atal›m Ocak 2005 itibar›yla. Üzerimize sinen “Semra Kaynana”lar›
da f›rlatal›m kirli reyting denizlerine. Sürekli baﬂkalar›n›n s›f›rlar›n› izlemekten biraz olsun uzaklaﬂ›p, kendi hayatlar›m›za
dönelim yeniden, az biraz kendimize de
bakal›m... Mutluluk bizim içimizde bir
yerlerde gizli çünkü... 2005 model, s›f›rs›z, mutlu y›llar hepinize...

