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üm ülkece bekledi¤imiz 17 Aral›k ge-

ride kald›. Türkiye, Baflbakan Recep

Tayyip Erdo¤an’›n da dedi¤i gibi

“büyük bir baflar›” elde etti. 17 Aral›k bir süre-

cin 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 gö-

rev son dönemde gösterdi¤imiz kararl›l›¤› ve

sabr› göstermek olacak. Reformlar›n sürekli ol-

mas›, sadece AB hayalleri aç›s›ndan de¤il, da-

ha 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 an-

lam›yla bir dönüm noktas› olarak görüyor.

Rahmi M. Koç’un görüflleri AB yolculu¤umu-

zun gelece¤ine ›fl›k tutacak nitelikte.

Hedef Avrupa 
Koç Toplulu¤u, 2004 y›l›n› son derece önemli

baflar›lara imza atarak tamaml›yor. Stratajik he-

def 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 hede-

fi 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 Toplu-

lu¤u 18. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda,

çok özel bir konuk Topluluk yöneticilerine hi-

tap etti. Türk-Yunan dostlu¤unun mimarlar›n-

dan, Yunan Ana Muhalefet Partisi PASOK’un

lideri Yorgo Papandreu, konuflmas›nda, Tür-

kiye’nin Avrupa Birli¤i çabas›nda komflu ve

dost bir ülke olarak Yunanistan’›n sürekli ülke-

mizin arkas›nda olaca¤›n› belirtti. Yorgo Pa-

pandreu’nun sözleri son derece önemliydi:

“Kiflisel olarak Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne

üye olmas› için çal›flaca¤›m› aç›kl›kla dile geti-

riyorum ve sizden de destek bekliyorum”.

Nice 50 Y›llara
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 dö-

nemde yurtd›fl›na aç›lan Ramstore’lar, bugün

Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Bulgaris-

tan’da sadece dürüst ve güvenilir bir sat›c› ol-

makla kalmay›p buralardaki sosyal hayat› da

farkl›laflt›r›yorlar. Ramstore’lar›n bugününü ve

gelece¤ini, bir süre önce Migros Genel Müdü-

rü olan Aziz Bulgu’dan ö¤rendik.

Can Kaya ‹sen’i Kaybettik
1977 y›l›ndan bu yana Bizden Haberler’e bü-

yük emek veren, Türk bas›n›n›n usta isimlerin-

den Can Kaya ‹sen’i 15 Aral›k’ta kaybettik.

Bizden Haberler’in bugünlere gelmesinde bü-

yük 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› ol-

mas›n› diler, herkesin yeni y›l›n› kutlar›m.

Hasan Bengü

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve

D›fl ‹liflkiler Baflkan›

TKüresel Vizyon

• Rahmi M. Koç: “17 Aral›k

Büyük De¤il, Çok Büyük Bir

Baflar›d›r”

• Koç Holding 18. Üst Düzey

Yöneticiler Toplant›s› Yap›ld›

• F. Bülend Özayd›nl› Koç

Toplulu¤u’nun 2005 ve

Sonras› Hedefini Avrupa

Olarak Aç›klad›

• PASOK Lideri Yorgo

Papandreu Koç

Toplulu¤u’nun Davetlisi

Olarak Türkiye’deydi

• Ramstore Örnek Bir ‹fl

Modeli

• UniCredito CEO’su

Alessandro Profumo Söyleflisi

Ay›n Gündemi

• DemirDöküm 50 Yafl›nda

• BT Günü’nde Bilgi ve

‹letiflim Bir Arada

‹nsan Kaynaklar›

• “En Baflar›l› Koçlular” 

Belli Oldu

Hayata Dair

• Yeni Ford Focus’un

Tasar›mc›s› Murat Güler ile

Bir Söylefli

• Tofafl Sat›fl Direktörü

Hasan Egeli: “Tak›m

Oyunuyla Süren Bir Yaflam”

• Vietnam-Kamboçya 

Notlar›

4

22

27

28

‹ ç i n d e k i l e r
Sab›r ve Kararl›l›k

B‹ZDEN HABERLER 
KOÇ HOLD‹NG A.fi. 
AYLIK YAYIN ORGANI
Yönetim Yeri: Bizden Haberler 
Nakkafltepe, Azizbey Sok. No: 1
81207 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: (0 216) 531 03 86 Faks: (0 216) 343 15 37
Internet: http://www.koc.com.tr
e-mail: bizdenhaberler@koc.com.tr
Yay›n Türü: Yerel Süreli
Ocak 2005  Say›: 322

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.

Sahibi: Koç Holding A.fi. ad›na F. Bülend Özayd›nl›
Genel Yay›n Yönetmeni: Hasan Bengü
Sorumlu Yönetmen: Fatma Nur Halil
Editör: Burak Tezcan  Sanat Yönetmeni: Nihal Atatepe
Yay›n Kurulu: fieref O¤uz, Ali Boratav, fieniz Akan, 
Ülkü S. Osmano¤lu, Ar›n Dörtok 
Yap›mc›: Kesiflim Yay›nc›l›k ve ‹letiflim 
Hizmetleri Ltd. fiti. Tel: (0 212) 337 51 99 
Renk Ayr›m› ve Bask›: Çali Grafik Matbaac›l›k A.fi. 
Dereboyu Cad. Özgür Sok. Çali Binas› Halkal›-‹stanbul
Tel: (0 212) 696 52 27 (pbx)



17
17 Aral›k’› geride b›rakt›k, al›nan kararlar
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Al›nan kararlarda büyük de¤il, çok bü-

yük bir baflar› elde edildi. Çünkü elimiz

zay›ft›, o zay›f elden elde edilebilecek en

iyi baflar›y› kazand›k. Bundan daha iyisi-

nin olabilece¤ini düflünmüyorum. Sonuç-

ta müzakereler bafllayacak. Bundan son-

ra dikkat etmemiz gereken en önemli ko-

nu herhangi bir fleyi atlamamak için Av-

rupa hukukunu iyi bilen müflavirlerle ça-

l›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 kala-

bal›k bir Akdeniz ülkesiydi, Avrupa Top-

lulu¤u ilk defa öyle bir tecrübeden geçi-

yordu. 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 et-

tik siz gelmediniz” diyorlar. Bunlar ilk de-

fa karfl›laflt›klar› özellikler oldu¤undan te-

dirginliklerini normal karfl›lamam›z ve

tüm bunlar› bir kenara b›rakmam›z gere-

kiyor. Bence AB üyeleri Kopenhag Kri-

terleri’ni bu kadar k›sa sürede gerçeklefl-

tirece¤imizi düflünmediler. Nas›lsa yapa-

mazlar, biz de bu flekilde bu iflten kurtu-

luruz diye düflündüler. Ne zamanki biz

“17 Aral›k Büyük De¤il,
Çok Büyük Bir Baflar›d›r”

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç:

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



yapt›k, onlar da çaresiz kald› ve mecbu-

ren müzakere tarihi verdiler. fiimdi de bir

k›sm› bu iflten nas›l kurtuluruz diye düflü-

nürken, 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 ta-

vizler meselesi. Bizden beklenen K›br›s

konusunda tavizler var. Güney K›br›s AB

üyesi oldu¤undan, bizim AB’den herhan-

gi bir ülkeyi tan›mama gibi bir lüksümüz

yok. AB bizden kendileriyle imzalad›¤›-

m›z Gümrük Birli¤i anlaflmas›n› yeni gi-

ren on üyeyle de imzalamam›z› istiyor.

Bu on üyenin aras›nda K›br›s da var. Ta-

n›mad›¤›m›z bir ülkeyle anlaflma yapa-

may›z. Ama oray› tan›rsak Kuzey K›br›s›

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 hü-

kümet K›br›s’›n daha fazla Türkiye’nin

önünü kapatmas›na müsaade etmeye-

cektir. “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 ye-

gane çözüm yolu yine araya Kofi An-

nan’› 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 her-

fley çok daha rahat olabilirdi. 

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

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 etmi-

yor. Bundan sonra ya Polonya’da ya da

Türkiye’de bir yat›r›m düflünüyorlard›. 17

Aral›k’›n ard›ndan bu konuda bizim flan-

s›m›z daha da artt›. Müzakerelerin getire-

ce¤i en büyük avantaj yabanc› sermaye-

nin rahatl›kla ve emniyet alt›nda Türki-

ye’ye gelmesi olacakt›r. 

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

r›p, “gelin üye olun” dediler. O zamanlar

alt› üye vard› ve hiçbir flart koflmam›fllar-

d›. O zamanki Erbakan ve Ecevit koalis-

yonu “biz haz›r de¤iliz, bunu flimdilik ra-

fa kald›ral›m” dediler. Daha sonra bir te-

lefonla istedikleri zaman üye olabilecek-

lerini zannettiler. Halbuki öyle olmad›.

Biz Koç Toplulu¤u olarak onlar› girme-

miz gerekti¤i konusunda uyarm›flt›k. So-

nuçta Yunanistan girdi biz giremedik.

Tansu Çiller zaman›nda, karfl›l›¤›nda

hiçbir fley istemeden Gümrük Birli¤i’ne

“evet” denildi. Bu konuda da ikazda bu-

lunduk, “karfl›l›¤›nda bir fley istemezseniz

sonradan flartlar› de¤ifltiremezsiniz” de-

dik. “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 ül-

ke olduk. Bence AB konusunda yap›lm›fl

büyük stratejik hatalar vard›r. 

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 girer-

sek durumumuz ne olur diye grubumuz-

da çal›flmalar yapt›k. Türkiye’de bu ko-

nuda en büyük haz›rl›k yapan gruplar-

dan biriyiz. Nitekim Gümrük Birli¤i’ne

girdi¤imizde de biz Topluluk olarak çok

haz›rl›kl›yd›k. On sene sonra ne olur flim-

diden kestirmek mümkün de¤il. Ama bir

kulübe her isteyen girerse onun kulüplük

vasf› ortadan kalkm›fl olur. Belki on sene

sonra Türkiye ekonomisi Avrupa Toplu-

lu¤u olmadan da hayat›n› devam ettire-

cek 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 gerçeklefltirme-

mesi 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 da-

ha çok küçülürüz, büyürken de daha çok

büyürüz. Bu sene ekonomi büyüdü ve

dolay›s›yla da biz daha çok büyüdük. Ar-

kadafllar çok iyi neticeler ald›lar. Türki-

ye’nin bir numaral› grubu haline geldik.

Bütün arzum Koç isminin ve de¤erlerinin

en ufak bir erozyona u¤ramadan senele-

ri geçirmesi ve arkadafllar›n bunu devam

ettirmeleridir. Elimizden geldi¤i kadar ya-

t›r›m yap›yoruz. Dolay›s›yla memlekete

sosyal ve ekonomik konularda yard›mla-

r›m›z›n devam etmesi temennimizdir.

Memleketimiz iyiyse biz de iyiyiz. Arka-

dafllar›ma teflekkür ediyorum ve muvaffa-

kiyetlerinin devam›n› diliyorum.
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Koç Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerin üst

düzey yöneticilerini bir araya getiren,

Koç Toplulu¤u 18. Üst Düzey Yönetici-

ler Toplant›s›, 10 Aral›k’ta Koç Allianz’da

gerçeklefltirildi. Toplant›, Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.

Koç’un konuflmas›yla aç›ld›. Konuflma-

s›nda, 2004 y›l›n›n genel bir de¤erlendir-

mesine ve 2005 y›l› beklentilerine yer

veren Mustafa V. Koç, Üst Düzey Yöne-

ticiler Toplant›s›’n›n önemini flu sözlerle

aç›klad›: “Asl›na bakarsan›z, birer yöne-

tici olarak, her dönemde belirsizlikle bafl

edebilmek ve ifllerimizle ilgili kritik ka-

rarlar› da alabilmek zorunday›z. Bu ka-

rar 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 öne-

mi bulunuyor. Burada günlük geliflmele-

ri konuflmuyoruz. Ana trendleri, Toplu-

lu¤umuz için genel yaklafl›mlar› de¤er-

lendiriyoruz. Bu trendler, önümüzdeki

y›llara iliflkin do¤ru stratejileri de göste-

riyorlar. Bugün, Mercedes’in üretim üs-

sünü Çin’e kayd›rmaya haz›rland›¤›,

ABD’nin tek süper güç olma özelli¤ini

aktif olarak kullanmaya bafllad›¤› ve ül-

kemizde de uzun y›llar sonra enflasyo-

nun tek haneli rakamlara geriledi¤i bir

dünyada yafl›yoruz. Bu dünyada, 17

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› düflünü-

yorum.”

F›rsatlar› Kullanabilmek
Mustafa V. Koç, geçen y›lki toplant›da

Türkiye’nin tarihi bir dönemeçte oldu-

¤unu belirtti¤inin bir kez daha alt›n› çi-

zerek 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 ta-

rihi dönüm noktalar› toplumlar›n karfl›s›-

na yüzy›lda bir ya da en fazla iki kez ç›-

kar. Geçti¤imiz yüzy›l›n farkl› dönemle-

rinde Çin, Almanya, Güney Kore, ‹span-

ya gibi ülkeler önlerine ç›kan f›rsatlar›

kullanabildiler. Ama Arjantin gibi baz› ül-

keler ise kullanamad›lar. Kullanamayan-

lar flimdi tarihsel f›rsat›n yeniden kap›la-

r›n› çalmas›n› bekliyorlar. Tarihsel dö-

nüm 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 civa-

r›nda bir büyüme h›z›na ulaflarak f›rsat›

yakalad›¤›n› gösterdi. Ülkemiz bir bölge-

sel güç olabilmenin efli¤ine geldi. Bir ör-

“Türkiye Tarihi Bir
Dönüm Noktas›nda”

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”

Koç Toplulu¤u 18. Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›s›’na Toplulu¤a
ba¤l› flirketlerin yöneticileri kat›ld›.
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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
Mustafa V. Koç, konuflmas›n›n sonun-

da 2005 y›l›n›n Koç Toplulu¤u için çok

özel bir önem tafl›d›¤›n› belirtti ve flun-

lar› söyledi: “2005 y›l›nda, bildi¤iniz gi-

bi 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 bi-

rinin, üçüncü kufla¤›n yönetimine ka-

dar ayakta kalabildi¤ini göstermekte-

dir. 2005 y›l› yaklaflt›kça bu konu üze-

rinde 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.”

Yo¤un Bir Program
Toplant›da, Mustafa V. Koç’tan sonra

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özay-

d›nl› söz ald›. Koç Toplulu¤u’ndaki

geliflmelere ve mali sonuçlara de¤inen

F. Bülend Özayd›nl›’n›n ard›ndan, ko-

nuk konuflmac› olarak Yunanistan Ana

Muhalefet Partisi PASOK’un Genel

Baflkan› Yorgo Papandreu söz ald›.

Daha sonra bir kez daha kürsüye ge-

len F. Bülend Özayd›nl›, yöneticilerin

sorular›n› yan›tlad›. Soru-cevap bölü-

münün 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 uzma-

n› Jack Trout, “Markalar›n Farkl›lafl-

mas› 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 ye-

ni bir döneme ad›m att›. 3 Ekim 2005’te

Avrupa ekonomisi ile kurumsal bir bü-

tünleflme dönemine giriyoruz. Bu karar,

ülkemizi global ekonominin birinci ligi-

ne 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 geçir-

dik. Bu at›l›m döneminin Toplulu¤u-

muza 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 strate-

jik 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, önümüz-

deki y›llarda daha da büyük baflar›lar› hak etti¤imizi anl›yorum. ‹flte bu ne-

denle “2005 y›l›, t›pk› Türkiye gibi Koç Toplulu¤u için de bir milat olacak-

t›r” diyorum. 

Koç Toplulu¤u’nun vizyonu Avrupa’n›n en büyük flirketlerinden biri olmak-

t›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 gelmemekte-

dir. 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. Önümüz-

deki y›l, faaliyet gösterdi¤imiz alanlar›n tümünde daha iddial› ve daha dik-

katli olmal›y›z. Biz, temkinlilik ve dinamizm aras›ndaki dengeyi çok iyi ku-

rabilen bir grubuz. 2005’te de en büyük baflar› güvencemiz, iflte bu denge-

li yap›m›z olacakt›r.

AB ile müzakere sürecinin yaflant›m›za getirdi¤i baz› zorluklar bulunmakta-

d›r: Biliyorsunuz, müzakereler sürecinde, ülkemizin uyum sa¤lamas› ya da

çözmesi gereken pek çok siyasi boyut var. fiu an için bunlar› bir yana b›ra-

kal›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 il-

gili uyum taleplerinde; ifl yaflam›nda kad›n ve çocuk haklar› gibi konularda

yaflanacak dönüflümün, Türk özel sektörü için kolay olmayaca¤›n› da söy-

leyebiliriz.

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 ülke-

mizin 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›)

Hedef Yeni Y›lda da Örnek ve Öncü Olmak
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17
17 Aral›k’ta yap›lan AB görüflmeleri son derece
baflar›l› geçti. Bu ba¤lamda gelecek dönemi siz
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
17 Aral›k’ta, Türkiye’nin AB ile tam üyelik mü-

zakere takviminin kararlaflt›r›lmas› yeni bir dö-

nemin bafllang›c› oldu. Yeni bir bafllang›ç da,

her zaman farkl›l›klar› yarat›r. Ancak, önümüz-

deki dönem ayn› zamanda, 40 y›ll›k bir beklen-

tinin sona ermesiyle büyümenin daha da h›zla-

naca¤› bir dönem olacakt›r.

fiunu unutmamal›y›z ki, Avru-

pa Birli¤i ile müzakereler bek-

ledi¤imiz gibi 2005 y›l›n›n or-

talar›nda bafllasa da bir süreç

yaflanacakt›r. Bu sürecin

uzunlu¤u veya k›sal›¤›n› Tür-

kiye’nin performans› belirle-

yecektir. Önümüzdeki dönem

zarf›nda istikrar içinde büyü-

yen, dünya ve Avrupa ile en-

tegre olan bir Türkiye’de ya-

banc› yat›r›mlar ve dolay›s› ile

rekabet de önemli ölçüde ar-

tacakt›r. ‹flte bu dönemde,

tahminlerimiz, kararlar›m›z,

ald›¤›m›z riskler ve att›¤›m›z

ad›mlar daha da büyük önem

kazanacakt›r. Türkiye kararl›l›k ile uygulad›¤› ekonomik

program ve AB ile entegrasyon süreciyle ciddi bir

rüzgâr yakalam›flt›r. Bizim de bu rüzgârla yelken-

lerimizi doldurmam›z laz›m. 

Sizce Türkiye, bugüne dek tan›t›m› anlam›nda
küreselleflen dünyan›n gereklerini yerine geti-
recek ad›mlar› att› m›?
Küreselleflen dünyada, kuflkusuz ki bir ülke-

yi çok fazla say›da faktör temsil ediyor. Tem-

sil aç›s›ndan hükümetler de önemli. Belirtmek

isterim ki, hükümetimiz bu aç›dan önemli bir ba-

flar›ya imza att›. Türkiye’nin kredibilite kazanmas›-

na ciddi katk›da bulundu. AB üyeli¤ine en ciddi ad›m-

lar son hükümet zaman›nda kararl› bir flekilde at›ld›. Tan›t›m

aç›s›ndan do¤al olarak, kültür, sanat, spor, bilim elçilerimiz de

önemli bir rol oynuyorlar. Tabii ki, bir ülkenin co¤rafyas› hat-

ta sokak kültürü de tan›t›m›n vazgeçilmez bir parças›. Ancak,

küreselleflen dünyada, hükü-

metler ve sanatç›lardan çok,

o toplumun dinamizmini

yans›tan özel sektör ve sivil

toplum kurulufllar› tan›t›m›n

as›l sözcüleridir. ‹ster küçük

ölçekli bir flirket olsun, ister

uluslararas› bir flirketler top-

lulu¤u olsun, bu kurumlar›n

hepsi rakamlar ile konuflur-

lar, uluslararas› rakamlar›n

diliyle anlafl›rlar. Bugün iddia

ediyorum ki, Koç Toplulu¤u

ulaflt›¤› sat›fl hacmi, yurtd›fl›n-

da elde etti¤i pazar pay›, kâr-

l›l›¤›, flirket de¤eri, kalite

standartlar›, gerek tüketiciler

gerekse yat›r›mc›lar nezdinde

edindi¤i güvenilirli¤i ve sayg›nl›¤›yla, Türkiye’nin tüm

dünyada do¤ru anlafl›labilmesi için önemli bir de¤er

içeriyor. Bugün Avrupa Birli¤i’ndeki Türkiye ima-

j›nda, Koç Toplulu¤u’nun Avrupa ülkelerinde

gösterdi¤i performans ülkemizin en önemli ta-

n›t›m unsurlar›ndan biridir.

17 Aral›k’taki olumlu geliflmelerin ard›ndan,
bugün Türk ekonomisinin gelece¤ini nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye, hâlâ baz› eksikler olsa da, iyi bir eko-

nomik canlanma dönemi yafl›yor. Yapt›¤›m›z

planlarda da öngördü¤ümüz gibi ülke olarak iyi bir

rüzgâr yakalad›k. Ekonomik ‹stikrar Program›’ndan, Av-

rupa Birli¤i ile geliflen iliflkilerimizden, IMF ile sürdürdü¤ümüz

iflbirli¤inden kaynaklanan bu rüzgârda, dümen görevi gören

stratejik plan›m›zla da yelkenimizi iyi doldurmay› baflard›k. Bu

sayede ayn› rüzgâr h›z›n›n bulundu¤u birçok sektörde, yar›fl›

“Her Avrupal›n›n Evine
Koç Toplulu¤u’nun Yeni Hedefi:

Bir Koç Ürünü”
Pek çok kifliye göre 17 Aral›k’tan sonra Türkiye’nin

önünde yeni bir dönem bafllad›. Koç Holding

CEO’su Bülend Özayd›nl› da, yeni bir bafllang›c›n

her zaman farkl›l›klar yaratt›¤›n› belirterek, Koç

Toplulu¤u’nun yeni hedefini Avrupa olarak belirledi

ve gözünü Avrupal› tüketicilere dikti...

Koç
Holding CEO’su

Bülend Özayd›nl›:
“Bugün Avrupa

Birli¤i’ndeki Türkiye
imaj›nda Koç Toplulu¤u’nun,

Avrupa ülkelerinde 
gösterdi¤i performans en

önemli tan›t›m
unsurlar›ndan

biridir.”



önde bitirme becerisini gösterdik. Ülke-

miz 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.

Geçti¤imiz y›l, Koç Toplulu¤u’nun hedef-
lerini 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 gerçeklefltirdik-

lerimize 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 ortala-

ma %14 büyüme olarak belirledik. 2002

y›l›nda koydu¤umuz alt› y›ll›k hedefimi-

ze iki y›l içerisinde ulaflt›k. ‹ki y›lda sa¤-

lanan bu büyüme, y›ll›k ortalama %50

art›fla denk geliyor ve hedefimizin ol-

dukça üzerinde. Kriterlerimiz içinde as-

l›nda en önemlisi, sermaye maliyetimiz

üzerindeki kâra iflaret eden ekonomik

kâr›m›zd›r.

Ortaya koydu¤unuz hedeflerin aras›nda
belki de en önemlisi “gelirlerin en az
%50’sini yurd›fl› sat›fl ve faaliyetlerden el-
de etmek”. Önümüzdeki dönemde yurtd›fl›
faaliyetler nas›l flekillenecek?
Stratejik plan›m›za göre, riski da¤›tmak

için sektörel çeflitlilik yerine co¤rafi ya-

y›l›m› tercih ediyoruz. Bunun da ötesin-

de, 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 bü-

yümeyi sa¤lamak için yurtd›fl›na aç›lmak

bir zorunluluk haline geliyor. Ciromu-

zun giderek artan k›sm›n› ihracattan ve

yurtd›fl› faaliyetlerden elde etmek istiyo-

ruz. Bu hedefler, Koç Holding ve flirket-

lerimizin haz›rlad›¤› tüm stratejik ifl plan-

lar›nda yer al›yor. Koç Toplulu¤u kendi-

sini bir Avrupa flirketi olarak tan›mlad›¤›

için bu konuda da önemli geliflmeler

kaydedebildik. fiimdiden, toplam gelir-

lerimizin yaklafl›k üçte birini yurtd›fl› sa-

t›fl ve gelirlerimiz oluflturuyor. 157 flirke-

timizden 55’i yurtd›fl›nda faaliyet gösteri-

yor. Toplulu¤umuzun dünya pazarlar›n-

da etkinli¤inin art›fl›, konuflmam›n ba-

fl›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-

layal›m. Ülkemizdeki her hanede Toplu-

lu¤umuzun bir ürününün bulundu¤unu

vurgulamak bizim için ne kadar önem-

liydi. fiimdi ise, buna al›flt›k. Bu sözcük

art›k bize ola¤an geliyor; de¤il mi? Do¤-

ru! Ben de ayn› düflünceleri, ayn› duy-

gular› paylafl›yorum. Çünkü art›k, Ford

Otosan, Türk Traktör, Fiat/Tofafl, Arçe-

lik, Beko Elektronik, Migros, OPET, Ay-

gaz, DemirDöküm, Tat, Döktafl, Otokar

aralar›nda olmak üzere pek çok flirketi-

miz yurtd›fl›nda Türkiye’den daha h›zl›

büyür hale geldiler. Do¤rusunu isterse-

niz, ben art›k, “Türkiye’nin her hanesin-

de bir Koç ürünü bulunur” slogan›m›z›,

“Her Avrupal›n›n evinde bir Koç ürünü

bulunacak” diye de¤ifltirebilmek istiyo-

rum. Bu hedefe ulaflmak biraz zaman ve

oldukça yüksek bir çaba gerektiriyor.

Ancak, flunu bilin ki, yurtd›fl›nda büyü-

me 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.
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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 kâ-
ra iflaret eden ekonomik kâr›m›zd›r

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 döne-
min bafllang›c› olacakt›r. Bu y›l Tür-
kiye’nin; AB standartlar›na kavufl-
mak, Avrupa ve dünya ekonomisiy-
le bütünleflmek yolunda çok daha
h›zl› ad›mlar ataca¤›na ve beklenen-
den 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 lo-
komotifi ve Avrupa’daki en önemli
temsilcilerinden biri olan Koç Top-
lulu¤u, toplumlararas› yak›nlaflma-
ya da ciddi katk›lar yapacak güçte-
dir ve bu görevini heyecan ile yeri-
ne getirecektir. 

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 so-
rumlulu¤umuz var. Bu do¤rultuda
en önemli ad›mlar›m›zdan biri Avru-
pa pazarlar›ndaki a¤›rl›¤›m›z› art›r-
mak 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 birlik-
te sa¤l›k, mutluluk ve baflar›lar dili-
yorum.
Sevgilerimle,
Bülend Özayd›nl›
CEO

“Yeni Y›lda Performans 
Ç›tam›z› Yükseltece¤iz”
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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 bafl-

land›. ‹smail Cem ile gerçeklefltirdi¤imiz uzlaflmac› ve yap›c› gi-

riflimler 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 ya-

k›n güçlükler yafl›yor ve her iki taraf da bu rekabet ortam›nda

problemlerine çözüm ar›yorlar. Global ekonomi bir yandan da-

ha h›zl› geliflmek için flanslar, olanaklar sunarken büyük güçlük-

leri de beraberinde getiriyor. Bu güçlüklerin afl›lmas›nda ifl dün-

yas›n›n en çok ihtiyaç duydu¤u fley de devlet politikalar›nda is-

tikrar oluyor. 

Birçok istikrars›zl›¤› içinde bar›nd›ran büyük ve önemli bir böl-

gede yafl›yoruz. Irak Savafl› yan› bafl›m›zda sürüyor, y›llard›r ‹s-

rail-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

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

Avrupa Birli¤i içinde bu konulara özen göstermeye, özellikle

Balkanlar’da ve Ortado¤u’da yaflanan s›k›nt›lara çözüm üretme-

ye çal›fl›yoruz. Bölgenin daha tan›n›r hale gelmesi aç›s›ndan, bu

yaz gerçeklefltirdi¤imiz olimpiyat oyunlar›yla bar›fl ad›na önem-

li geliflmeler sa¤lad›¤›m›z› düflünüyorum. Ayn› zamanda bölge-

nin bilinmesi ve turizm için de bu sayede önemli ad›mlar at›l-

m›fl oldu¤una inan›yorum. 

‹smail Cem döneminde bafllayan s›cak iliflkilerimizden önce

Türkiye ile ilgili at›l›mlarda bulunmak, Yunanistan’da politik in-

tihar anlam›na geliyordu. Sosyal anlamda at›l›mlarda bulunmak

da neredeyse imkâns›zd›. Türk ve Yunan tak›mlar›n›n maç yap-

mas›, sanatç›lar›n ortak ifller gerçeklefltirmesi düflünülemezdi bi-

le. Fakat daha sonra Balkanlar’daki kar›fl›kl›¤› çözmek, bölgede

güvenli¤i sa¤lamak ad›na Nato çat›s› alt›nda oldukça etkili çal›fl-

malar yaparak iflbirli¤ine bafllad›k. Bunu insanl›k ad›na, bölge-

sel güvenlik ad›na yapt›k. Bu iflbirli¤iyle beraber çal›flt›¤›m›z sü-

rece sesimizin yükseldi¤ini, güçlendi¤ini gördük. Bundan sonra

da ticaret, ekonomi, e¤itim, kültür, çevre, göç, politika ad›na or-

tak 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 Yunan-

Türk iliflkilerinde olumlu geliflmeler bafllad›. Politik olmasa da

iki millet aras›nda sosyal bir iliflki sa¤land›. Türk ve Yunan in-

sanlar› 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›fl-

malara bafllad›lar. ‹nsan diplomasisi ortaya ç›kt›. Sivil toplum ör-

gütleri iflbirli¤i halinde çal›flt›. Türkiye ve Yunanistan aras›nda ifl-

“Sorunlar›
Birlikte
Çözmeliyiz”

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›.
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birli¤i, anlaflma, diyalog gibi kavramlar tabu

kelimelerdi. Fakat iki taraf›n da kazançl›

ç›kmas› için karfl›l›kl› diyalogun ve iflbirli¤i-

nin gerekli oldu¤u fark edildi. Zamanla “D›fl

‹liflkiler”in önderli¤inde turizm, kültür,

enerji kullan›m› ad›na anlaflmalar yap›ld›.

Bu anlaflmalar›n en büyük verimi ifl dünya-

s›nda görüldü. Ekonomik iliflkiler güçlendi

ve her iki ülkenin de di¤er ülkede yapt›¤›

yat›r›mlar ço¤ald›. Fakat daha yap›lacak çok

fley var. ‹flbirli¤i içinde Karadeniz, Balkanlar

ve Ortado¤u’da yat›r›mlar yap›lmal›, iki ül-

kenin de sahip oldu¤u jeopolitik avantajlar

mutlaka de¤erlendirilmelidir. Bundan baflka

e¤itim alan›nda da çal›flmalar›n yap›lmas›,

ders kitaplar›n›n önyarg› içeren bilgilerden

ar›nd›r›lmas›, hatalar›m›z›n ve geçmiflimizin

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu at›-

l›mlar ulusal ve bölgesel güvenli¤in, de-

mokrasinin ve istikrar›n olmazsa olmazlar›-

d›r. Bu gerekliliklerin gerçekleflmesinde

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lmas›n›n

da büyük bir dönüm noktas› olaca¤›n› dü-

flünüyorum. AB sürecinde Türkiye Yunanistan’›n müttefik bir

ülke oldu¤unu anlayacakt›r. Ve biz de ayn› bölgenin in-

sanlar› oldu¤umuzdan, hemen hemen ayn› yollardan geç-

ti¤imizden, Türkiye mutlaka bizim Avrupa deneyimleri-

mizden yararlanmal›d›r.  

K›br›s ‹çin Çözüm Aramal›y›z
Türkiye’nin gerekli flartlar› yerine getirdi¤inde Avrupa

Birli¤i’ne üye olabilece¤ini düflünüyorum. AB

Türkiye’ye kolay kolay “hay›r” diyemez. Fakat

Türkiye’nin önünde de kat etmesi gereken ol-

dukça engebeli bir yol var. Avrupa Birli¤i’nin

gelecekte nas›l bir hal alaca¤›n›, bar›fl ve istik-

rar› nas›l sa¤layaca¤›n› kestiremeyiz. Bu ne-

denle Türkiye-Yunanistan aras›ndaki olumlu

ad›mlar bir anlamda Avrupa Birli¤i’ni de et-

kileyecektir. Beraber çal›flman›n vaktidir.

K›br›s için çözüm aramal›y›z. K›br›s’ta

Türk ve Rum insanlar›m›z›n beraber yol

almas›na zemin haz›rlamal›y›z. Ayn› kül-

türe, ayn› co¤rafyaya sahip komflu-

lar›n daima birbirlerine ihtiyaç-

lar› vard›r. Problemlerimizi ba-

r›flç›l yöntemlerle çözmenin

yollar›n› aramal›y›z. Avrupa Bir-

li¤i her zaman çokkültürlü bir

yap› oluflturmaya çal›flt›. K›br›s

Türk Rum toplumlar›n›n birlikte

yaflamalar› da bu çokkültürlülü-

¤e iyi bir örnek olacakt›r. Re-

cep Tayyip Erdo¤an cesur bir

lider, reformlar yap›yor ve çö-

züm için ad›mlar at›yor. Bunun

mutlaka devam› getirilmeli. Bu aflamada

ifladamlar›na da çok büyük görevler düfltü-

¤ünü görüyorum. Sivil toplum kurulufllar›-

n›n bu kadar önemli bir yere sahip oldu¤u

günümüzde, güçlü uluslararas› ba¤lant›lar›

bulunan giriflimlerin atmas› gereken ad›m-

lar vard›r.

Çokkültürlülük
Kafalardaki en önemli soru “Türkiye Avru-

pa Birli¤i’ne üye olacak m› olamayacak

m›?” sorusudur. Avrupa Birli¤i Türkiye’nin

Müslüman bir ülke olmas›ndan, üyeli¤inin

göç gibi olumsuzluklar yaratabilece¤inden

dolay› birli¤e girmesine flüpheli bak›yor

olabilir. Tabii ki göç olacak, zaten Avru-

pa’n›n da bu göçe ihtiyac› oldu¤unu düflü-

nüyorum. Türkiye ev ödevlerini yapt›¤›nda

AB’ye mutlaka al›nacakt›r. On y›l önce

ölüm cezas›n›n kald›r›laca¤›, etnik gruplara

böylesine haklar tan›naca¤› ve liberal de-

mokrasi ad›na bu kadar yol al›naca¤› düflü-

nülemezdi. Türkiye bunu yapabilece¤ini

kan›tlad›. Müzakere döneminde de uyum yasas› çerçe-

vesinde di¤er düzenlemelerin de yap›lmas›yla Türki-

ye mutlaka AB üyesi olacakt›r. Bu aflamada ifladam-

lar›na ekonomik düzenlemelerde büyük bir görev

düflüyor. Ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› gerekli.

Bu istikrar› eski sosyalist ülkeler bile sa¤lad›¤›na

göre Türkiye de mutlaka sa¤layacakt›r.

Benim mesaj›m fludur ki, Türkiye kor-

kular›ndan kurtulmal› ve cesur ol-

mal›d›r. Demokratik ve istikrarl›

bir Türkiye, Ortado¤u ve Avru-

pa’n›n gelece¤i için her zaman

iyi sonuçlar do¤uracakt›r. Çok-

kültürlülük aç›s›ndan Avrupa

Türkiye’nin kat›l›m›yla aflama

kaydedecektir. Ayr›ca Müslü-

man ülkeler için demokrasi

ad›na örnek olacakt›r.

Aç›k ve ›srarc› olmal›s›n›z,

biz size Avrupa’n›n bir par-

ças›, AB’nin üyesi olman›z

için “evet” diyoruz. Yunanis-

tan Türkiye iliflkilerinde sü-

rekli geliflme olmas› için çaba

göstermeli ve iliflkiye dina-

miklik kazand›rmal›y›z. ‹liflki-

miz Balkanlar’a, Ortado¤u’ya

örnek olmal›. Ben kiflisel ola-

rak Türkiye’nin Avrupa Birli-

¤i’ne üye olmas› için çal›flaca-

¤›m› burada aç›kl›kla dile ge-

tiriyorum ve sizden de destek

bekliyorum.

Türkiye’nin gerekli
flartlar› yerine

getirdi¤inde Avrupa
Birli¤i’ne üye
olabilece¤ini

düflünüyorum. AB
Türkiye’ye kolay kolay

“hay›r” diyemez.
Fakat Türkiye’nin

önünde de kat etmesi
gereken oldukça

engebeli bir yol var.
Avrupa Birli¤i’nin
gelecekte nas›l bir 
hal alaca¤›n›, bar›fl 
ve istikrar› nas›l
sa¤layaca¤›n›
kestiremeyiz
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K›sa bir süre önce Migros Genel Müdürü
olarak göreve bafllad›n›z. Daha önce
Ramstore’larda görev yapm›fl bir yönetici-
siniz. 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 Ge-

nel Müdürlü¤ü öncesi Migros’ta sat›flta,

pazarlamada tak›m›n içinde yer ald›m.

Daha sonra farkl› bir co¤rafyada, Rus-

ya’da, Migros’un daha ufak bir modelini

yönettim. Orada milliyetleri, beklentileri,

yaflam tarzlar› farkl› olsa da Rus müflte-

rilerimizin beklentilerinden yola ç›karak,

arzu ettikleri al›flverifl ortam›n› Ramsto-

re’da var ettik. Çal›flma arkadafllar›mla

genifllemenin, cesaretle öncü girdi¤imiz

bir pazar›n liderli¤ini hedefledik. Bili-

yorduk ki önce giren yol al›r ve bunun

için global flirketlerde olan imkânlar gi-

bi, Migros’ta da bir deneyim, dinamizm

gücü var. Bu avantaj› iyi kullanmaya ça-

l›flt›k. Daha sonra dört y›l Migros’un Pa-

zarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-

d›mc›s› olarak tekrar Türkiye’deki genifl

tak›m›n içinde yer ald›m. Migros yöneti-

mi büyük bir sorumluluk, 50 y›lda Mig-

ros’u bugünlere getirenlere, bize sada-

katle güvenen müflterilerimize, yat›r›m-

c›lar›m›za, çal›flanlar›m›za karfl› en iyisini

yapmak için ne gerekiyorsa gerçek ol-

mas›na çal›flaca¤›m. Çal›flma arkadaflla-

r›m ve onlar›n yüreklili¤inin, heyecan›-

n›n, sorumluluk duygusunun çok büyük

avantaj oldu¤unun, yurtiçinde ve d›fl›n-

da 10 bin kiflilik çok güçlü bir tak›m ol-

du¤umuzu düflünüyorum. 

Son y›llar›n en önemli yönetim felsefele-
rinden biri de “global düflün yerel hareket
et”. Bu ba¤lamda Ramstore’lar›n faaliyet-

lerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ramstore’lar Migros’un bölgesel geniflle-

me a¤›n›n yerellefltirilmifl birer aktörü-

dür. 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 pozisyon-

lar d›fl›nda tamamen yerel personel is-

tihdam edilmektedir. Bu kiflilerin seçi-

minde e¤itimini Türkiye’de yapm›fl ve

her iki kültürü özümsemifl olmalar›na

dikkat edilmektedir. Mal ve hizmet teda-

riki yerel firmalardan yap›lmaktad›r.

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

RamstoreRamstore
Örnek Bir ‹fl Modeli



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 gelifl-

mekte olan bölgesel pazarlarda h›zl› bü-

yümesini devam ettirmesinde önemli bir

rol oynam›flt›r. 2004’ün dokuz ayl›k ne-

ticelerine göre, konsolide sat›fllar›n

%16’s› yurtd›fl› operasyonlardan kaynak-

lanmaktad›r. Ramstore giriflimi; Türkiye

Migros’un bugün ‹sviçre Migros taraf›n-

dan da takdir edilen en önemli baflar› hi-

kâyesidir. Yerel tüketiciler ile Türk mar-

kas› aras›nda bir köprü konumundad›r.

Ramstore Rusya gibi büyük ve gelece¤i

çok parlak bir ülkede, bafllang›çta ma-

alesef iyi olmayan Türk mal› kalite ima-

j›n›, gerek ürün, gerek iflkolu, gerekse

yönetim kalitesi aç›s›ndan son derece

olumlu etkilemifltir. 

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 iddi-

al› bir hedef peflindeyiz. Bunun bir par-

ças› 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›n-

da beflinci ülke olarak girdi¤imiz Make-

donya’da yeni al›flverifl merkezimizin Ha-

ziran 2005’te aç›l›fl›n› planl›yoruz. Yeni

pazarlar olarak Ukrayna’da belli bir nok-

taya geldik, Suriye’de de temaslar›m›z

sürmektedir.  

Ramstore’lar›n aç›ld›klar› kentlerdeki hal-
k›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. Süper-

marketinde fiyatland›rma, ürün çeflidi,

hijyen konusunda tüketiciyi tatmin eder-

ken, al›flverifl merkezi içinde yer alan ma-

¤azalar› ile müflteriye ihtiyaçlar›n› tek bir

yerden karfl›lama, aileleriyle birlikte hofl-

ça zaman geçirme, dinlenme ve e¤lenme

imkân› sa¤l›yor. fiehrin yaflam dokusunu

zenginlefltiriyor, bir buluflma noktas› ha-

line geliyor. Üretici firmalar da¤›t›m alt-

yap›lar›n› yeniden tesis ediyorlar. Rus-

ya’da 1998 y›l›nda yaflanan a¤›r kriz orta-

m›nda biz sakin ve kararl› bir durufl ser-

giledik, raflar›m›z› dolu tutarak ve her-

fleyden önemlisi yerli üretimi teflvik ede-

rek güven yaratt›k. ‹lk defa yerli mallar

haftas› yaparak o zamanlar nitelik ve ni-

celik aç›s›ndan yeterli olmayan yerli üre-

time destek sa¤lad›k ki bugün üretimin

geldi¤i noktada ciddi pay›m›z oldu¤unu

gururla söyleyebilirim. Keza Türk iflada-

m› 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 do-

layl› olarak yarat›lan istihdamdan herhal-

de 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¤len-

ce ihtiyac›n› karfl›larken nereye gideyim

diye düflünmüyor. Valiler kendi flehirle-

rine de Ramstore aç›lmas› için davet edi-

yorlar. Ramstore markas› ayn› ülkede bir

flehrin di¤erine karfl› övünme ve üstün-

lük vesilesi haline gelmifltir. Halk ma¤a-

zalarda görmek istedi¤i ürünleri bize bil-

diriyor, böylece müflteri ile birlikte, müfl-

terinin ihtiyac›n› öngörerek sunumlar›-

m›z› iyilefltiriyoruz.

Ramstore’lar›n Türkiye’nin imaj› aç›s›n-
dan olumlu etkileri oldu¤una inan›yor mu-
sunuz?
Ramstore’lar Türk yat›r›mc›lar için cesa-

retlendirici bir ifl modeli teflkil etti. Rams-

tore’lar ile birlikte al›flverifl merkezi ve hi-

permarketlerimizde bünyemizde bulu-

nan pek çok Türk firma zincir haline gel-

di.Sat›lan nitelikli ürünler ve nitelikli hiz-

met Türk mal› kalite imaj›n› çok olumlu

etkiledi. Ülke kanunlar›na uygun ifl ya-

p›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 yaban-

c›lar içinde üçüncü s›raya oturdu.
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Koç Toplulu¤u
Yabanc› Bas›nda

Geçti¤imiz ay Avrupa’n›n önemli yay›n
organlar›nda Koç Toplulu¤u ile ilgili ha-
berler yer ald›. Özellikle Toplulu¤un gö-
zünü Avrupa’ya dikti¤i ve Avrupa çap›n-
daki at›l›mlar›n yo¤unlaflt›¤› bugünlerde,
yabanc› bas›n›n da ilgisini Topluluk üzeri-
ne yo¤unlaflt›rmas› son derece dikkat
çekici.
Almanya’n›n sayg›n gazetesi Die
Welt’in 14 Aral›k tarihli say›s›n-
da yay›nlanan tam sayfa haberde
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i çabala-
r›ndan bahsedilirken, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç ile yap›lan bir röportaja da
yer verildi. Mustafa V. Koç’un "Ya-
k›nda AB düzeyine eriflece¤iz" söz-
lerini bafll›¤a tafl›yan röportajda,
Koç’un AB üyeli¤i konusundaki gö-
rüfllerine yer verildi.
“Türkiye, ekonomik aç›dan AB üyesi
olabilecek durumda
m›?” sorusuna Mus-
tafa V. Koç, flu flekil-
de yan›t verdi: “Türki-
ye, politik ve ekonomik alanlarda mo-
dernleflme süreci yaflamaktad›r. Bu aflamada, Türk eko-
nomisi geliflimini sürdürecektir. Kifli bafl›na düflen milli
gelirimiz daha flimdiden, Avrupa Birli¤i’ne girmeye aday
ülkeler olan Bulgaristan ve Romanya’n›nkilerden yüksek-
tir. Bu de¤er, yak›nda AB düzeyine de eriflecektir. Ekono-
mik 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› dev-
ralm›flt›r. Bu türden devirlerin say›s› gelecekte artacak-
t›r. Bunun da ötesinde, Almanya’daki yaklafl›k 60 bin

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¤lamak-
tad›r. Almanya’dan Türkiye’ye gerçekleflti-
rilen ihracat da son y›llarda önemli ölçü-
de artm›flt›r. 2004 y›l›n›n ilk yar›s›nda,
Almanya’dan Türkiye’ye 6 milyar Euro tu-
tar›nda mal ihraç edilmifltir. Almanya’n›n
bu ihracat rakamlar›n›n gelecek y›l art-
mas›n› bekliyoruz”

Bo¤aziçi’nde AB Bayra¤›
Koç Toplulu¤u ile ilgili bir baflka haber
ise Yunanistan’›n önde gelen gazetele-
rinde Ta Nea’da yer ald›. “Avrupa bi-
ze ‘evet’ diyecek” bafll›¤›yla verilen ha-
berde, “Türkiye Yunanistan’›n göz ard›

edemeyece¤i kadar büyük bir pazar. Türk-Yunan iliflkileri-
nin ekonomi boyutundaysa Mustafa V. Koç pek çok fley
yap›labilece¤ine inan›yor” denildi.
Evangelos Arateos imzal› ya-
z›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 si-
yaset 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 Mus-
tafa V. Koç. Mustafa V. Koç, ‘Türkiye her alanda Bat›’ya
özellikle de Avrupa’ya uyum sa¤lamaya çal›fl›yor ve önü-
müzdeki 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› flöy-
le: “Holdingimiz bünyesindeki Arçelik, Avrupa’daki en bü-

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›



15

k
ü

re
s
e

l v
iz

y
o

n

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’da-
ki 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 bi-
ri. Financial Times muhabirlerinden Pe-
ter Marsh taraf›ndan verilen haberde,
Koç Toplulu¤u CEO’su Bülend Özayd›n-

l›’n›n görüfllerine yer verildi. Finan-
cial Times’›n “Koç için boru hatt›n-
da güçlü geliflme” bafll›¤›yla duyur-
du¤u haberde, Özayd›nl›’n›n, “Koç,
Türk ekonomisiyle birlikte yükselen
bir trende girmifltir. Ekonomik re-
formlar etkili olmaya bafllad›. Ülke
oldukça sa¤lam konuma geldi ve Ye-
ni Türk Liras› büyük ilgi görüyor”
sözleri yer ald›. Koç Holding hakk›n-
da genel bilgilerin verildi¤i haberde,
AB’ye yönelik de¤erlendirmelerde bu-
lunan Özayd›nl›’n›n “AB sürecinde
geçmiflte hatalar da yap›ld› ama flim-
di ev ödevimizi ve haz›rl›klar› en iyi bi-
çimde yapt›k” fleklindeki sözlerine de
yer verildi.

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

d›¤› say›s›nda Türkiye’nin
AB üyeli¤i ve ülkenin ön-
de gelen holdinglerini
konu etti¤i “Avrupa
meydan okumas›yla
karfl› karfl›ya holding-
ler” bafll›kl› yaz›s›nda
Koç Toplulu¤u’ndan
Türkiye’nin lider kuru-
luflu olarak bahsetti.
Yaz›da Toplulu¤un fi-

nansal bilgilerine yer verilir-
ken, flu ifadeler kullan›ld›: “Dünya sanayi Gotha’s›n›n seç-

kin üyesi Koç, Sabanc› ile birlikte Türk özel sanayiinin en
büyük grubu. Otomobilden inflaat sektörüne, tüketim
maddelerinden turizm sektörüne faaliyet gösteren bu ai-
le grubu, ayn› zamanda Avrupa’da sat›lan televizyonlar›n
yar›s›n›n da üreticisi. Grup, arabalar›n› ve Beko buzdolap-
lar›n› dünyan›n her yerine ihraç ediyor. Türkiye’de her ha-
ne, 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 gü-
cünü 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›n-
da, kurucusu Vehbi Koç’un 47 yafl›nda-
ki torunu Mustafa Koç var. Günlük
operasyonlar›n yönetimi, aile mensubu
olmayan yöneticiler taraf›ndan yürütü-
lüyor.”

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›. Gazete-
de hem d›fl hem de iç görüntüsünü ta-
mam›yla de¤ifltirerek bir yenilenme
sürecine giren Aygaz binas›na yer ve-
rildi. Çeflitli görseller ile giydirilen bi-
na, kullan›lan görsellerin s›cakl›¤›yla
hem Aygaz çal›flanlar›n›, hem de gö-
renleri son derece etkilemifl, ulusal
bas›n köfle yazarlar› da konudan be-
¤eniyle bahsetmiflti. 
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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 

“Avrupa Birli¤i
Yolunda Türkiye’nin
fians› Büyük”

UniCredito CEO’su Alessandro Profumo:

Y
Yabanc› bir yönetici olarak, Avrupa Birli-
¤i’ne aday ülke statüsündeki Türkiye’nin
flans› nedir sizce?
Bu kadar uzun bir dönem boyunca Av-

rupa Birli¤i’ne gönül vermifl Türkiye’ye

AB’nin kap›lar›n› açmas› için birçok ne-

den 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› büyü-

yen ekonomisi ve AB için önem teflkil

eden Akdeniz bölgesindeki stratejik po-

zisyonundan dolay› resmi aday olarak

kabulüne kadar ulaflm›flt›r. Özellikle son

üç y›ld›r politik reformlar inan›lmaz pozi-

tif sonuçlar do¤urmufltur. Böyle bir sü-

reçten geçen Türkiye’nin oldukça flans›

var diye düflünüyorum. 

Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin baflla-
mas› Türkiye’nin ekonomik hayat›n› nas›l
etkileyecek?
Müzakerelerin bafllamas›yla hem ekono-

mi hem de finans alan›nda geliflmeler ya-

flanacakt›r. Bankac›l›k sektöründe Avru-

pa standartlar› dahilinde risk yönetim sis-

temleri ve banka aktiflerinin ölçülebilirli-

¤i göz önünde bulundurularak yeniden

düzenlemeler yap›lacakt›r. Devlet sektö-

rü ve özel sektör aras›ndaki rekabet da-

ha adil ve fleffaf hale gelecektir. Özellefl-

tirme bankac›l›k sistemindeki geliflmeleri

h›zland›racakt›r. K›sacas› Türkiye müza-

kerelere bafllarsa, bankac›l›k düzenleme-

lerindeki rekabetçi geliflmeler yat›r›mlara

pozitif olarak yans›yacakt›r. 

Sizce Türk finans hayat› ve bankac›l›k sis-
temi 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 hac-

mi Aral›k 2002 ve Aral›k 2003 tarihleri

aras›nda %37 artt›. Ayn› zamanda tüketi-

ci kredileri de h›zl› bir yükselifl gösterdi.

Ayr›ca banka denetlemelerinde geliflme-

ler yafland›. Risk yönetimi ad›na Basel II

kurallar›n›n benimsenmesi de piyasada

finansal anlamda fleffafl›k konusunda ge-

liflmelere neden olacakt›r. 

Avrupa Birli¤i’ne bir önceki dönemde üye
olan ve Türkiye’nin yaflayacak oldu¤u de-
neyimleri daha önce yaflayan ülkeleri göz
önünde bulundurdu¤umuzda, bu ülkelerin
finans ve bankac›l›k aç›s›ndan ne tür prob-
lemlerle karfl›laflt›klar›n› görürüz?
Sosyalist rejimlerden gelen ülkelerin dev-

let bankalar› oldukça verimsiz bir yap›-

dayd›. Ancak özellefltirme ve Avrupa Bir-

li¤i süreci sayesinde tüm finans sistemle-

rinin 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 va-
dede Türkiye ekonomisinin yabanc› yat›-
r›mc›lar› tatmin edece¤inden bahsetmiflti-

Alessandro
Profumo



niz. Bu düflüncenizi biraz açar m›s›n›z?
Bu düflüncem Türkiye’nin sahip oldu¤u

baz› özellikleri göz önünde bulundur-

mam sonucunda olufltu. Türkiye’de genç

ve kalifiye büyük bir nüfus var. Bu nü-

fus, Türkiye’nin ekonomik anlamda sa-

hip oldu¤u avantajlarla birleflti¤inde orta-

ya güçlü bir potansiyel ç›k›yor. Gerçek-

lefltirilen politik reformlar, Türkiye’nin is-

te¤i ve motivasyonu düflünüldü¤ünde

gerçekten yabanc› yat›r›mc›lar için ol-

dukça memnuniyet yaratacak bir pazar

olufluyor. 

2005’e Yeni Türk Liras›’yla ve Avrupa Birli-
¤i müzakere sürecindeki geliflmelerle giri-
yoruz. 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 ül-

kede s›radan vatandafl›n fiyatlar› alg›la-

mas› aç›s›ndan pozitif bir etki yaratacak-

t›r. AB Konseyi’nin 17 Aral›k sonras›

2005’te bafllayacak müzakereler için ke-

sin bir tarih vermesi de yap›sal reformla-

r›n yap›lmas›na, makroekonomik istikra-

r›n sa¤lanmas›na ve hayat standard›n›n

yükselmesine neden olacakt›r.

2003 y›l›nda “20+1 Grubu” taraf›ndan veri-
len “y›l›n bankac›s›” ödülünü ald›n›z. Bir-
çok 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 ko-
nusunda tavsiyeleriniz var m›?
2001 y›l›nda bankac›l›kta yaflanan krizle-

rin 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›. Türki-

ye’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 ne-

den oldu¤u likit riski ortadan kald›r›ld›.

‹kinci safhada tüm bankac›l›k sistemin-

den yeniden yararlanmak ve daha ciddi

denetleme standartlar› oluflturmak için

dikkatli bir düzenlemeye gidildi. Reform-

lar›n en uzun ve hâlâ süren üçüncü afla-

mas›nda ise Türk bankac›l›k sisteminin

derinden dönüfltürülmesi amaçland›.

Bankan›n mal varl›¤›n›n %45’inden fazla-

s›n›n hükümet borcu fleklinde kurgulan-

d›¤› bir yap›dan vazgeçmek ve tasarrufla-

r› özel yat›r›mlar ve bunlar›n geliflimi için

kurulacak yeni bir yap›ya kanalize etmek

hedeflenenlerin bafl›nda geliyordu. 

Son zamanlarda Türkiye ekonomik anlam-
da çok önemli ve baflar›l› ifllere imza at›-
yor. Sizce bu baflar›n›n nedeni nedir?
Türkiye’yi en baflar›l› ülkelerden sayma-

m›z için birçok neden var. Her fleyden

önce daha evvel bahsetti¤im gibi Türki-

ye ekonomi alan›nda birçok yenili¤i sü-

ratle 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 dün-

ya çap›nda önem kazanan bir pazard›r.

Bunlardan baflka Türkiye’nin Do¤u, Bat›,

ve Ortado¤u’ya giden yollar üzerinde ol-

mas›, Avrupa ve Asya aras›nda ticaret

köprüsü konumunda bulunmas› çok

önemli avantajlar› da beraberinde getiri-

yor. Ayr›ca Türkiye üretimde geliflmenin

ilk flart› olan genç ve kalifiye, giriflimci

ruhlu nüfusu da içinde bar›nd›r›yor.
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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
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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 ver-
di¤iniz ve büyümenin olmazsa olmaz dedi-
¤iniz kriterleri nelerdir?
Her fleyden önce bence Ar-Ge ifline çok

önem verilmeli ve her zaman pazara ye-

ni, dikkat çekecek, öncü olacak ürünler

sunulmal›. Tabii bunun için öncelikle ifl-

gücünüzün kalifiye elemanlardan olufl-

mas› 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 konumlan-

d›rmal›s›n›z. Çok geliflmifl bir bayi ve ser-

vis a¤› kurmal›s›n›z. Bunun yan› s›ra ku-

rumsal kimli¤in ve markan›n da çok iyi

yönetilmesi gerekiyor. Arçelik’in istikrar-

Arçelik Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir:

“

Hayat› Kolay Hale
Getiriyor”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›
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l› büyüme s›rr›n›n, bu gereklilikleri yeri-

ne getirmesi oldu¤unu söyleyebilirim.

Dünyan›n 101 ülkesinde her iki saniye-
de bir ürün satt›¤›n›z› biliyoruz. Bu ba-
flar›da d›fl pazardaki büyüme hamlelerini-
zi 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 an-

da ilk befl aras›nday›z. 2001 krizinde yap-

t›¤›m›z çal›flmalar uluslararas› boyutta

h›zl› bir büyüme gereklili¤ini gösterdi. O

dönemde bu büyüme Türkiye’de müm-

kün olmad›¤›ndan d›flar› yöneldik ve sa-

t›n almalar›m›z›n ço¤unu gerçeklefltirdik.

Asl›nda Gümrük Birli¤i’yle güçlü, reka-

betçi bir konumda olmak için 1990’l› y›l-

lar›n bafl›nda d›fla aç›lma konusuna

önemle e¤ilmeye bafllam›flt›k. AB’ye gir-

me hedefi do¤rultusunda Arçelik olarak

azmimiz ve çal›flmalar›m›z daha da h›z

kazand›. Rakiplerimizi yak›ndan tan›ma-

ya ve dünyada neler yap›ld›¤›n› izlemeye

bafllad›k. Uygun pazarlar bulabilmek ve

bu pazarlarda tutunabilmek amaçl› bir-

çok çal›flma yapt›k. Sonuçta dünya çap›n-

da ço¤u rakibimizin yapt›¤› gibi flirket sa-

t›n alarak ve mümkün olan ülkelerde ya-

t›r›m yaparak büyüdük ve büyümeye de

devam ediyoruz. 2005 y›l›nda 3 milyar

Euro ciro hedefliyoruz. 

Türkiye’de en be¤enilen flirket seçildiniz.
Bu baflar›n›n s›rr› nedir?
Yenilikçi yönümüzün çok dikkat çekti¤i-

ni düflünüyorum. Tüketiciye önem ver-

memiz, kaliteli ürün ve hizmet sunma-

m›z, uluslararas› pazardaki rekabet gücü-

müz, bilgi ve teknoloji yat›r›mlar›m›z di-

¤er dikkate de¤er ve önemli özellikleri-

mizdir. Bunun yan› s›ra Türkiye ekono-

misine katk›m›z› da belirtmek isterim.

Ciddi miktarda vergi veriyoruz, devleti-

mize ve halk›m›za karfl› görevlerimizi ye-

rine getirip, ülkemize döviz kazand›r›yo-

ruz. Bu katk›lar›m›z›n mükâfat› olarak da

her evde en az iki Arçelik ürünü oldu¤u-

nu 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›mla-
r›n›zdan bahseder misiniz?
Yank› yaratan bir at›l›m olarak mobilya

gibi farkl› alanlarda ürünler satmaya bafl-

lad›k. Bu zaman içinde de devam ede-

cek. Önümüzdeki y›llarda

art› olarak ma¤azac›l›k ifline

girmeyi hedefliyoruz. Biriken

bir deneyimimiz var, bunu tü-

keticiyi memnun etmek ad›-

na baflka kaynaklarla birlefl-

tirmek istiyoruz. Arçelik’in

hedef ifl sahas› evin içidir

ve Arçelik de hayat› daha

rahat hale getiren tüm ürün ve hizmetle-

ri müflterisine sunmay› hedefler. Bu ma-

¤azac›l›k ifline girmemizin bir di¤er nede-

ni de bayilerimizin rekabetçi yap›s›n› ko-

rumakt›r. Özellikle büyük flehirlerde ku-

rulacak olan ve eve dair her fleyin sunu-

laca¤› bu ma¤azalar›m›za bayilerimiz de

ortak olabilecek. Bayilerimiz kendi bildi-

¤i iflte ek gelir elde edebilece¤i bir imkâ-

na kavuflacak. Mobilyadan bilgisayar

malzemelerine, elektronik ürünlere, ev

tekstiline kadar birçok ürün müflterimizle

bu ma¤azalar›m›zda buluflacak.

Genel olarak ayn› sektörde ifl yapan flirket-
ler ayn› çat› alt›nda birlefliyor. Siz de bu flir-
ketlerden biri olarak bu birleflme stratejile-
rini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 
Arçelik sadece üretici bir firma iken 2000

y›l›nda Koç Toplulu¤u Dayan›kl› Tüke-

tim Grubu’nda faaliyet gösteren Beko Ti-

caret, 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›.

Birleflim farkl› bir sinerji yaratt› ve ifl sü-

reçleri h›zland›. Birçok konuda tasarruf

sa¤lanm›fl oldu. fiirketler birbirlerinin de-

neyimlerinden yararlanma imkân› buldu.

Genel olarak bakt›¤›m›zda bu “komple”

flirket anlay›fl› birçok süreçte daha verim-

li 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 olufl-

tu¤unda agresif büyümeye devam edece-

¤iz. Kendimize en büyük rakip olarak

gördü¤ümüz Çin’in gücünü k›racak ham-

leler 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 kültürünü-
zün etkisi nedir?
Kurumsal kimli¤in ve markan›n iyi yöne-

tilmesi çok önemli. Kurum kültürüne ve

etik de¤erlerimize özen gösteriyoruz ve

önem veriyoruz. Kurumsal sosyal sorum-

luluk projeleri üzerinde çal›fl›yoruz. Stra-

tejik iletiflim modelimizi sürekli güne uy-

durmak, süreçleri gözden kaç›rmamak

için, yönetim olarak ciddi çaba harc›yo-

ruz. 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. 

Bu sat›n almalar büyük bir risk yönetimini
de beraberinde getirmifl olmal›. Bu dönem-
de nas›l riskler yönettiniz?
Arçelik’in risk yönetme konusunda ol-

dukça 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 miktar-

da bir riski yönetece¤iz anlam›na geliyor.

Ama bu yönetimi çok sa¤lam bir ekiple

yapt›¤›m›zdan alt›ndan kalkmakta çok

zorluk çekmiyoruz.

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
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D
DemirDöküm 50. y›l›n› kutluyor. 50 senede
DemirDöküm’ün kilometre tafllar› neler oldu?
Geçen 50 y›lda önemli baflar›lara ve ilk-

lere imza atmak için çok çal›flt›k ve gel-

di¤imiz bu noktada da yakalad›¤›m›z

baflar›n›n hakl› k›vanc›n› yafl›yoruz. Gu-

rurla 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 mut-

lulu¤umuzu anlatmaya yetiyor. Toplulu-

¤un en eski flirketlerinden biri olan De-

mirDöküm 1968 y›l›nda ilk döküm rad-

yatör ihracat›n› gerçeklefltirerek “zorlu

dönemlerde büyük ifller” baflarma yete-

ne¤ini ortaya koydu. 

Kendini sürekli yenileyen ve her zaman

öncü olan DemirDöküm’de hizmet ve-

ren herkes gibi ben de 50. y›lda gurur

ve mutluluk hissediyorum. Geçmiflten

günümüze kadar Türkiye’de ve dünya-

da pek çok fley de¤iflti. Kaç›n›lmaz ola-

rak flirketimiz bu de¤iflimin bir parças›

olurken kimi zaman de¤iflimlerin kayna-

¤› DemirDöküm’dü. DemirDöküm bu-

gün 50. yafl›nda Türk sanayiinin önemli

flirketlerinden biri ise bu gösterilen ça-

ban›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

as›rl›k sanayi yolculu¤unun önemli kav-

flaklar› yer al›yor. 

DemirDöküm sektörün en köklü kuruluflu.
90’l› y›llarla birlikte DemirDöküm’ün
önemli bir de¤iflim sürecine girdi¤ini gör-
mekteyiz. 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›r-

lanmakt›. Yal›n yönetimin esas› olan Sü-

reç Bazl› Organizasyon’u uygulayarak

iflletmeleriyle bütünleflmifl, müflteri ve

maliyet odakl› çal›flman›n esas›yla de¤i-

flim sürecini bafllam›flt›r. De¤iflim süre-

cinde e-dönüflüm projelerini bafllatarak

dijital bilgi ça¤›na h›zl› bir girifl yapm›fl-

t›r. Bugün DemirDöküm bütün ifl süreç-

lerini kurdu¤u yönetim sistemleri ve in-

ternet teknolojileriyle yönetmektedir. 

DemirDöküm’ün yurtd›fl›nda da önemli yat›-
r›mlar yapt›¤›n› biliyoruz; Çin’de yap›lan ya-
t›r›mlar çerçevesinde de¤erlendirir misiniz?
2002 y›l›nda York ile distribütörlük an-

laflmas› imzalan›rken, Chung Mei Inter-

national Holdings ile Çin’de ya¤l› rad-

yatör 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 Alman-

ya, Fransa ve Rusya’da temsil amac›yla

ofisler açt›k. 21. yüzy›lda küresel bir

oyuncu oldu¤unu ispatlayan DemirDö-

küm, 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-

Nice 50 Y›llara 
DemirDöküm
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

DemirDöküm Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi Melih Bat›l›
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le tan›flmak hem de ülkedeki ciddi po-

tansiyeli de¤erlendirmek aç›s›ndan bü-

yük önem tafl›yor. 

Koç Holding’in “Tüketiciye en yak›n Top-
luluk” olma hedefi do¤rultusunda tüketi-
cilere neler vermeyi planl›yorsunuz? Bir
projeksiyon çerçevesinde hedeflerinizi
ö¤renebilir miyiz?
DemirDöküm bünyesinde müflteri mem-

nuniyeti ilkesi uzun zamand›r benimsen-

mifl bir olgu. Türkiye’de Sanayi ve Tica-

ret Bakanl›¤›’n›n “Tüketici Memnuniyeti-

ni ‹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 de-

vam etti¤ini ve müflterilerimizin zaman›

geldi¤inde sürpriz olmas› nedeniyle, flim-

dilik çal›flmalar›n sürdü¤ü fleklinde ce-

vaplamak 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 ol-

dukça ilginç reklamlara rastlad›k. Rek-

lamlar›n yap›s›na bakt›¤›m›zda “tüketici-

ye en yak›n” marka imaj›n› ve s›cakl›¤›n›

korudu¤unu gördük. “Pazarda DemirDö-

küm imaj›” konulu yapt›rd›¤›m›z araflt›r-

malar sonucunda, DemirDöküm’ün tüke-

tici gözündeki en belirgin imaj olarak;

“34 yafl›nda, hane halk›n› yönlendiren,

sözüne güvenilir bir erkek” kimli¤inde

bak›ld›¤›n› gördük. DemirDöküm’e her-

kes müthifl bir güven duyuyor. Y›llar›n

tecrübesi, binlerce insan›n eme¤i ve ak›l-

c› yönetimle bugünlere geldik. 

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

1954 y›l›nda kurulan Türk DemirDö-
küm, 1955 y›l›nda Koç Toplulu¤u’na
‹stanbul Silahtara¤a tesisinin kurul-
mas›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 baflla-
yan flirket daha sonra ürün gam›na
döküm soba ve kalorifer kazanlar›n›
da ekledi. 1960-1970 y›llar› aras›n-
da 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 Sa-
nayi ve Ticaret A.fi. olarak yurtiçin-
de faaliyet gösteren Türk DemirDö-
küm yurtd›fl›ndaki fabrikalar› ve

stratejik yat›r›m ortakl›klar›yla küre-
sel bir oyuncu konumuna ulaflt›.
Toplam 38 ülkeye ihracat yapan bu
büyük güç 50. y›l›n› kutlad›¤› bu gün-
lerde, Çin’de de büyük yat›r›m ham-
lelerine bafllad›.

50 Yafl›nda
Bir Genç

Vehbi Koç DemirDöküm
Fabrikas›’nda

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

Vehbi Koç, Türk DemirDöküm
Fabrikas› iflçileri aras›nda (1973)



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. Se-

tur Marinalar› Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Aziz Güngör, bu ha-

z›rl›k sonucunda uzun y›llard›r devam eden  talepleri daha sis-

temli hale getirerek ikinci el tekne pa-

zar›nda farkl› bir bak›fl aç›s›yla yer alma-

y› hedeflediklerini söyledi.

Aziz Güngör’ün verdi¤i bilgiye göre “2.

el teknede buluflma noktan›z” slogan› ile

denizseverlerin karfl›s›na ç›kan Setur Ma-

rinalar›, 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-

si de piyasada al›fl›lagelmifl rakamlar›n oldukça alt›nda belirlen-

mifl. Aziz Güngör ayr›ca, Setur Marinalar›’ndan herhangi biriyle

ba¤lama sözleflmesi yapan ve bu programa dahil olan tekne sa-

hiplerine teknenin sat›lmas› halinde ba¤lama süresinin kullan›l-

mayan k›sm›n› iade edeceklerini belirtiyor. Bununla birlikte tek-

ne sahiplerine ve potansiyel tekne al›c›lar›-

na da expertiz amaçl› çekme/atmalar ifl-

lemleri için %50 indirim uygulan›yor.

“Dolar Avantaj›n› Çok ‹yi 
De¤erlendirmek Laz›m”
Teknesini satmak isteyen tekne sahipleri-

ne, teknelerini Setur Marinalar›’na ba¤la-

yarak ikinci el tekne sat›fl program›na da-

hil olmalar› konusunda ça¤r› yapan Aziz

Güngör, “Setur Marinalar› oluflturdu¤u

ikinci el tekne program› ve 1999 y›l›n-

dan bu yana de¤iflmeyen Dolar ba¤la-

ma fiyatlar› ile pazarda oldukça cazip

konumda. Dolar’›n Türk Liras› ve Euro

karfl›s›nda sa¤lad›¤› avantajdan mutla-

ka yararlanmak gerekir” dedi.

Ayr›nt›l› bilgi Setur Marina Ofislerin-

den ve www.seturmarinas.com si-

tesinden al›nabiliyor.

Setur Marinalar› 2. El Teknede
Yeni Bir Pazar Yarat›yor

“2. el teknede buluflma 
noktan›z” slogan›yla denizseverlerin
karfl›s›na ç›kan Setur Marinalar›
teknesini satmak isteyenlere 
cazip imkânlar 
sunuyor
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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 bel-

gelenen BT Günü’nün aç›l›fl konuflmas›-

n› BT Yönetim Kurulu Baflkan› Alper

Gö¤üfl yapt›. Di¤er departmanlar tara-

f›ndan düzenlenen “‹K Günleri” ve

“Teknoloji Çal›flma Günleri”ne dikkat

çeken Gö¤üfl, BT Günü’nün Topluluk

bünyesindeki di¤er gruplara örnek ol-

du¤unu belirtti.

Mesajlar ‹letildi
Kuruldu¤u 2002 y›l›ndan bu yana Top-

lulu¤un bilgi teknolojileri alan›ndaki ya-

t›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,

“Bu standartlar›n güncel tutulmas› konu-

sunda sizlerin yard›m›na ihtiyac›m›z var.

Özellikle Ocak ay›nda kuraca¤›m›z gün-

celleme projelerinde oluflacak çal›flma

gruplar›na gönüllü kat›larak, standartla-

r›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

do¤rultusunda ilkine oranla bir hayli ge-

lifltirilen chat program›yla ilgili Koç Hol-

ding 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›l-

mas›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 projele-

rinin sunuldu¤u bölüme geçildi.

BT Günü’nde Bilgi ve 
‹letiflim Bir Arada 

“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 ih-
tiyaçlar›m›z da seçimlerimiz üzerinde belirleyici olabiliyor. 

Ayn› zamanda bir iç iletiflim platformu da oluflturdu¤unuzu söy-
leyebilir miyiz?
Burada asl›nda bir “network” de kuruyoruz. ‹nsanlar yapt›klar›
çal›flmalar› birbirleriyle paylafl›yorlar. Mesela her zaman tele-
fonda görüfltü¤ümüz ancak yüzünü bilmedi¤imiz kiflilerle bura-
da 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 yönlendirme-
siyle teknolojinin geliflimine göre bir gündem yarat›yor. BT sek-
törü 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 ke-
re canl› toplant› yapma imkân› olacak. ‹kincisi Topluluk’ta in-
sanlar›n alm›fl oldu¤u e¤itimlerin “follow-up” dedi¤imiz takip
sistemini kuruyoruz. Onlar›n imtihan dereceleri, ne tür e¤i-
timlere ihtiyaç olaca¤› gibi konular›n takibi yap›lacak. Üçüncü-
sü de “e-learning” mekazimas› e¤itimler de buradan yap›lma-
ya bafllanacak. Özellikle “virtual meeting”de Bursa’dan biri
toplant› yapmak istedi¤inde Ankara ve ‹zmir’deki kat›l›mc›lar-
la bir araya gelip zaman ve maddi aç›dan büyük avantajlar el-
de edece¤iz. 

M. Alper Gö¤üfl (Koç Holding Biliflim Hizmetleri 
Koordinatörü, BT Yönetim Kurulu Baflkan›)

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

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”
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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.

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›.

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.

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.

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›

Bafl›m›z 
Sa¤ 
Olsun



Toplam üç kategoride, “Fark yaratanlar

hemen seçilir” slogan›yla verilen “En Ba-

flar›l› Koçlular” ödülleri sahiplerini buldu.

Bu y›l “Kendini ve Çal›flma Arkadafllar›n›

Gelifltirenler”, “Müflteri Mutlulu¤u Yara-

tanlar” 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” kategorisin-

de, ödüller flu kriterlere göre verildi:

• Yeni fikirleri ve en iyi uygulamalar› sü-

rekli araflt›rarak ifline yans›t›r.

• Kendisinin ve çal›flma arkadafllar›n›n

ihtiyaçlar›na uygun geliflim ortamlar› ya-

rat›r.

• Ö¤rendiklerini ve deneyimlerini çal›fl-

ma arkadafllar› ile paylaflarak, sürekli ge-

liflimi 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.

“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” kategori-

sinde ise kriterler flöyleydi:

• ‹ç/d›fl müflterilerin mevcut ve gelecek-

teki beklentilerini, ihtiyaçlar›n› göz

önünde bulundurarak ortak çözümler

bulur ve uygular.

• ‹ç/d›fl müflterilere her koflulda istikrar-

l› davranarak müflteri mutlulu¤unda sü-

reklilik sa¤lar.

• ‹ç/d›fl müflteri odakl›l›k bilincini çevre-

sindekilerle paylaflarak örnek olur. 

• Müflteri sorunlar›n›n tekrarlanmamas›

için önlem al›r ve gerekli faaliyetleri bafl-

lat›r.

Bu kategoride, “kapsam d›fl›” olarak

ödülün sahipleri Ford Otosan’dan Mu-

rat Yüceel ve OPET’ten Koray Akp›-

nar oldular. Yüceel ve Akp›nar, “Ford

Otosan ve OPET Yak›t Güvence Siste-

mi”nin gelifltirilmesinde büyük bir bafla-

r› sa¤lam›fllard›.

“Kapsam içi”nde ödülün sahibi Mig-

ros’tan Bayram Çelik oldu. Kasas›ndan

geçen her müflteriye hiçbir ay›r›m yap-

maks›z›n gösterdi¤i tutum ve davran›flla-

r›yla müflteri grubunu ciddi flekilde ge-

niflleten Çelik, “Müflteriyi Nas›l Gülümse-

tirsiniz?” slogan›yla ödülü kazand›. 

“Yarat›c› ve Yenilikçi Y›ld›zlar” kategori-

sinde ise temel kriterler flunlard›:

• Yeni/özgün bir öneri, fikir, ürün/hiz-

met gelifltirerek, beklenmeyen bir f›rsat

yarat›r.

• Gelifltirilen önerileri ve/veya yeni uy-

gulamalar› sahiplenerek, hayata geçiril-

mesinde 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 Uygula-

mas›” ile ödülü kazan›rken, “kapsam

içi”nde de Beko Elektronik Kaizen eki-

bi ödüle lay›k görüldü. Sevda Dervi-

flo¤lu, Birol Hüseyino¤lu, Fevzi Yi¤it

ve Recep Bafltürk’ten oluflan ekip,

“16.1 ve 14.2 fiasilerde Test Sistemlerin-

de Test Süresinin K›salt›lmas› ve Bant

Kapasitesinin Art›r›lmas›” ile ödülün sa-

hibi oldular.
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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

Fark Yaratanlar Seçildi

“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.

Fark Yaratanlar Seçildi
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Nice Y›llara

Koç Toplu¤u’nda gelenek-

selleflen ve her y›l verilen

“Hizmet Ödülleri”, Koç Top-

lulu¤u 18. Üst Düzey Yöneti-

ciler Toplant›s›’nda düzenle-

nen törenle sahiplerini buldu.

Toplam 37 üst düzey yöneti-

cinin ödüllendirildi¤i tören-

de, Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Mustafa V.

Koç’da 20. Y›l Hizmet Ödü-

lü’nü, Koç Holding Onursal

Baflkan› Rahmi M. Koç’un

ellerinden ald›.

Ödül töreninin birinci bölü-

münde 20. hizmet y›l›n› ta-

mamlayan yöneticilere ödül-

leri CEO Bülend Özayd›nl›

taraf›ndan verildi. Mustafa V.

Koç’un d›fl›nda 12 yönetici-

nin daha ödüllendirildi¤i bu

bölümü 25. Y›l Hizmet Ödül-

leri izledi. Bu bölümde de 16

yönetici ödüllendirildi. Koç

Toplulu¤u’nda 30 y›l›n› dol-

duran yöneticilerin ödüllen-

dirildi¤i bölümde ise ödülleri

Koç Holding Yönetim Kurulu

Üyesi Semahat Arsel verdi.

Bu bölümde Koç Holding

Yönetim Kurulu Denetçisi

Nevzat Tüfekçio¤lu, Otoyol

Pazarlama Genel Müdürü

Cengiz Nay›r, Aygaz Genel

Müdür Yard›mc›s› Ahmet Ay-

dede, Beko Elektronik Genel

Müdür Yard›mc›s› Mustafa

Tekdemir, Setur Genel Mü-

dür Yard›mc›s› Orhan Giray,

Tekersan Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Besim Panço ve Arçe-

lik Sat›fl Direktörü Oktay So-

kullu ödüllendirildiler.

Koç Toplulu¤u’nda 35 y›ld›r

görev yapan Tat Tedarik Zin-

ciri 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.

SEKTÖREL

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

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.

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

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



Capital taraf›ndan bu y›l dör-

düncüsü düzenlenen “Türki-

ye’nin En Be¤enilen fiirketle-

ri” araflt›rmas›nda Arçelik,

tüm sektörler içinde en be¤e-

nilen flirket seçildi. Sektörler

baz›nda yap›lan araflt›rmada

ise Arçelik (beyaz ve elektrik-

li eflya), Koç Finansal Kira-

lama (leasing), Ford Otosan

(otomotiv), Migros (peraken-

de) 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›r-

man›n her y›l›nda zirveye ç›k-

may› baflarm›fl oldu. fiirketle-

rin itibarlar›n› ölçmelerine ›fl›k

tutmay› hedefleyen araflt›rma-

ya, 25 sektörde ve 492 flirket-

te çal›flan toplam 1390 profes-

yonel yönetici kat›ld›. Capital

dergisinin Tren-d Group arafl-

t›rma flirketiyle ortak çal›flarak

düzenledi¤i araflt›rmaya flir-

ketlerin baflkan, baflkan yar-

d›mc›s›, yönetim kurulu üye-

leri, genel müdür, pazarlama

ve finans müdürleri dahil ol-

mak üzere ifl dünyas›n› temsil

eden profesyonel yöneticileri

kat›ld›. “Türkiye’nin En Be¤e-

nilen fiirketleri” araflt›rmas›n›n

benzerleri, ABD’nin sayg›n ifl

ve ekonomi dergisi Fortune

taraf›ndan “Most Admired

Companies-En Be¤enilen fiir-

ketler” ve Financial Times ga-

zetesi taraf›ndan da “World’s

Most Respected Companies-

Dünyan›n En Sayg›n fiirketle-

ri” ad›yla gerçeklefltiriliyor.

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›

Arçelik Bir Kez Daha Zirvede

Koç Toplulu¤u’nda görev yapm›fl olan

yöneticilerin, birikim ve tecrübelerinin

de¤erlendirilmesi amac›yla kurulmufl ön-

cü bir giriflim olan Koç Toplulu¤u Yöne-

ticileri Derne¤i’nin (Koç-Yönder) doku-

zuncu kurulufl y›ldönümü kutland›. Rah-

mi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen y›l-

dönümü yeme¤ine Koç Holding Yöne-

tim Kurulu ve Koç Yönder Onursal Bafl-

kan› Rahmi M. Koç, Koç Ailesi, Koç

Holding üst düzey yöneticileri ve Koç-

Yönder 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¤rultu-

sunda her geçen gün biraz daha güçlen-

di¤ini belirtti. Baflkan Tunç Ulu¤, konufl-

mas›nda bir uygulamay› da ilk kez ger-

çeklefltirerek orada bulunan yafl› en bü-

yük sekiz Koç-Yönder üyesini konuklara

tan›tt›. Dr. Nusret Arsel, Dr. Fazl› Ay-

verdi, 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 gelmesin-

de ve baflar›s›nda büyük katk›lar› olan

Koç-Yönder üyeleri, dünyadaki en de-

¤erli kazan›m olan tecrübe ve profesyo-

nel birikimin hem e¤itim yoluyla gençle-

re, 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 ekono-

mik yaflam›n›n belkemi¤i olan küçük ve

orta büyüklükteki kurulufllara tafl›yan

Koç-Yönder, Koç Toplulu¤u’nda geçmifl

dönemlerde üst düzeyde profesyonel yö-

neticilik yapm›fl 240 üyesi ile bu alanda

kurumsallaflan Türkiye’deki ilk örgüt ol-

ma 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 ko-

nularda KOB‹’lere yard›mc› olmak.

• Ankara’da Avrupa Birli¤i Çerçeve Prog-

ram› paralelinde, Avrupa Birli¤i Temsilci-

li¤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 pro-

jesi 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 KO-

B‹’lere verilecek dan›flmanl›k hizmetlerin-

de de Koç-Yönder görev alacakt›r. 

• Koç-Yönder profesyonel ya da gönüllü

dan›flmanl›k hizmeti vermek isteyen üye-

lerini, bir web sitesi üzerinde tan›t›yor.

Koç-Yönder 
Dokuz Yafl›nda



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 bafl-

latt›¤› “Dile¤imiz, Çocuklar

Üflümesin” kampanyas› bü-

yük ilgi gördü. Mig-

ros’larda sat›lan Or-

kid sat›fllar›ndan el-

de edilen ortak fo-

na hem tüketiciler

hem de ünlüler destek verdi.

Türkiye genelinde SHÇEK

yuvalar›nda yaflayan 07-12

yafl grubundan 2500’ü aflk›n

çocuk, palto ve ayakkab›lar›-

na kavufltu.

Pastavilla, NTV ve CNBC-

e’de yay›nlanmak üzere, ma-

karnaseverlere özel tariflerin

verildi¤i bir program haz›rla-

d›. Programda flef Sabit As-

lan, ‹talyan mutfa¤›ndan ko-

lay ve ifltah aç›c› makarna ta-

riflerini ve uygulamalar›n› iz-

leyicilere aktar›yor. 

Pastavilla, lezzetli oldu¤u ka-

dar sa¤l›kl› da olan makarna-

n›n ana yemek olarak sofra-

lardaki yerini almas›n› amaçl›-

yor. Programda, ‹talyan mut-

fa¤›ndan özel makarna tarifle-

ri veriliyor. 

H›zl› hayat temposuna ra¤-

men mutfakta zaman geçir-

mekten 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 "Gü-

nün Lezzeti" ad› ile 12.30 ve

17.45’te ekrana geliyor.

Tat, pazarlama ve iletiflim ala-

n›nda yapt›¤› at›l›mlarla 2004

y›l›na damgas›n› vurdu. Kali-

teli yaflam platformunda bes-

lenme alan›na sahip ç›kan

Tat, “likopen” hakk›nda ka-

muoyunu bilgilendirme mis-

yonunu üstlenerek bu alan-

daki ilk çal›flmalar›n› gerçek-

lefltirdi. 

Tat, stres yöne-

timinden hayat-

tan keyif alma-

ya, egzersizden

beslenmeye ka-

dar genifl bir ala-

n› kapsayan kaliteli yaflam

platformunda sa¤l›kl› bes-

lenme alan›na sahip ç›k›yor.

Tat, tüm çal›flmalar›n› bu

misyon do¤rultusunda yürü-

tüyor.

Ürünlerinin kalitesi ve lez-

zetiyle zaten bu alan›n do-

¤al sözcüsü olan Tat, beslen-

me ve kaliteli yaflam konu-

sunda kamuoyunu bilinçlen-

dirmeyi amaçlayan projele-

re de imza at›yor.

sektöre l

Turizmde kaliteyi hedefleyen uluslarara-

s› dostluk ve dayan›flma kulübü Skal In-

ternational ‹stanbul, kalitesinden ödün

vermeyen turizm temsilcilerini Lütfi K›r-

dar Kongre Saray›’nda düzenlenen tö-

renle “Turizmin Oscar’lar›” say›lan “SKA-

L‹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 ala-

rak, 2004’ün en iyileri aras›na girmeyi

baflard›. Ödülleri Setur ad›na, Genel Mü-

dür Vedat Bayrak ald›.

31 Aral›k tarihine kadar Mig-

ros’lardan yap›lan en az 15

milyonluk al›flverifl için, her

10 milyon TL nakit için 1

YTL’lik bir al›flverifl çeki ka-

zan›ld›. Çekler 1 Ocak-31

Mart tarihleri aras›nda Mig-

ros’larda kullan›labilecek.

Yeni y›l harcamalar›n› 13

Aral›k-2 Ocak tarihleri aras›n-

da Migros, Sanal Market ve

Kangurum’dan Koçbank ve-

ya Axess kredi kart›yla ya-

panlar 40 milyon üzerindeki

al›flverifllerini alt› taksitle öde-

yecekler. 

16 Aral›k-5 Ocak tarihleri ara-

s›nda 935 ürün çeflidi indi-

rimli fiyatlar›yla sizleri bekli-

yor. ‹ndirimlere bakarak he-

men al›flverifle bafllay›n, liste-

nizi haz›rlay›n, dilerseniz he-

men Migros Sanal Market’ten

al›flveriflinizi yap›n.

Pastavilla’n›n Lezzetli Tarifleri NTV
ve CNBC-e Ekranlar›nda

TAT, 2004’e
“K›rm›z›” 
Bir ‹mza Att›:
Likopen

Migros YTL’nin Geliflini Kutluyor

Setur’a ‹ki Ödül Birden

TÜKET‹M VE TUR‹ZM
Çocuklar Art›k 
Üflümeyecek



Otokar, üretim süreçlerinin

vazgeçilmez ifl ortaklar› olan

yan sanayi ile geçti¤imiz gün-

lerde bulufltu. “Parçalardan

Bütüne‘04” toplant›s›nda Oto-

kar’›n ticari araçlardan savun-

ma araçlar›na kadar de¤iflik

gruplardaki ürünleri için par-

ça sa¤layan 350’den fazla üre-

tici bir araya geldi. Toplant›-

n›n aç›l›fl›nda konuflan Oto-

kar 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 sanayi-

nin hayati bir önemi oldu¤u-

nu belirtti. Gezdur’dan sonra

söz alan Otokar Genel Müdü-

rü Kudret Önen, Otokar’›n

baflar›s›n›n büyük bir k›sm›-

n›n birlikte çal›flt›¤› yan sana-

yinin baflar›s› oldu¤una de¤i-

nerek “Sadece üretim süreçle-

rimizde de¤il, Ar-Ge süreçle-

rimizde de sizlerle birlikte ça-

l›flmak istiyoruz. Bugünkün-

den daha verimli süreçler

meydana getirmeyi, daha bü-

yük katma de¤er üretmeyi

planl›yoruz” dedi.

Parçalar Otokar’da Bütünleflti

Otokar, Eylül ay›ndan bu ya-

na üçü yurtd›fl›ndan ikisi iç

pazardan olmak üzere befl

ayr› savunma sanayi siparifli

ald›. Bu siparifller do¤rultu-

sunda Otokar, de¤iflik tipler-

de 97 adedi z›rhl› araç ve 429

adedi Land Rover Defender

olmak üzere toplam 526 adet

araç için üretime bafllad›. Tes-

limatlar› 2004 ve 2005 y›l›nda

partiler halinde yap›lacak

olan araçlar› ve yedek parça-

lar›n› içeren dört anlaflman›n

toplam tutar› yaklafl›k 43.3

milyon Dolar’a ulaflt›. 

Otokar’›n, son olarak imzala-

d›¤› iki anlaflma de¤iflik tip-

lerde 42 adet z›rhl› arac›n ve

122 adet Land Rover Defen-

der’in teslimat›n› kaps›yor.

OTOMOT‹V

Beldeyama, Özbekistan’›n

Taflkent flehrinde düzenlenen

“AutoMotoShow” fuar›na ka-

t›ld›. Fuarda, Özbekistan’da

ticari araç üretimi ve sat›fl›yla

u¤raflan SamKoç Auto fir-

mas›yla beraber yürütülen bir

proje çerçevesinde, SamKoç

Auto’nun Semerkant’taki te-

sislerinde üretilerek sat›fla su-

nulacak olan Mobylette’ler

sergilendi. 2005 Mart ay›nda

sat›fla sunulmas› planlanan

Mobylette’ler Özbek halk› ta-

raf›ndan çok büyük ilgiyle

karfl›land›. Özbekistan Oto-

motiv Sanayii Bakan Yard›m-

c›s› Shomansurov da Belde-

yama stand›n› ziyaret eden-

ler aras›ndayd›. Mobylet-

te’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. 

Otokar’dan Dev Ad›mlar

Beldeyama’n›n 
Özbekistan Ç›karmas›

Continental ve Emniyet Ge-

nel Müdürlü¤ü alkollü araç

kullan›m›na karfl› kampanya

bafllatt›. Rahmi M. Koç Mü-

zesi’nde gerçeklefltirilen ba-

s›n toplant›s›nda, alkol kulla-

n›m›n›n etkileri ve yol açt›¤›

sorunlara dair araflt›rma so-

nuçlar›na dayanan istatistiki

bilgiler kamuoyuna sunuldu.

“Yapmay›n... Alkollü Araç

Kullanmay›n!” slogan›yla

yürütülecek kampanya bir

ay sürecek. 

Kampanya s›ras›nda, haz›rla-

nan binlerce broflür Bo¤aziçi

ve Fatih Sultan Mehmet köp-

rüleri baflta olmak üzere trafi-

¤in yo¤un oldu¤u noktalarda

sürücülere ve Telekom fatu-

ralar›yla birlikte tüm abonele-

re da¤›t›lacak. Kampanya için

haz›rlanan 10 bin adet afifl

81 ilde da¤›t›lacak. Kampan-

yan›n yayg›nlaflmas›na Con-

tinental Yetkili Sat›c›lar› da

yurt çap›nda faaliyet gös-

tererek destek olacaklar.

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.

Ford

Yapmay›n... 
Alkollü Araç 
Kullanmay›n!

Ford 
Otosan’a
Bir Ödül



sektöre l

Otoyol Çal›flanlar› 
Futbolla Cofltu

Ford Otosan Sat›fl Sonras›,

yetkili servislerinde gerçek-

lefltirilen boya-kaporta hiz-

metlerini ve Ford Karoservis

projesini, Ford Sigorta Gün-

leri ad› alt›nda gerçeklefltirdi-

¤i organizasyonla, sigorta flir-

ketleri, acenteler ve eksper-

lere tan›tt›. Ford Karoservis

projesinde sorumlu Bölge

Müdürü Metin Özorpak,

hasarl› araçlar›n Ford bayile-

rine yönlendirilmesinin öne-

mini ve yetkili servislerdeki

farkl› uygulamalar› ve avan-

tajlar›n› anlatt›. Metin Özor-

pak, “Ford Otosan olarak,

devaml› müflteri memnuni-

yeti ilkesiyle hareket etmekte

ve iflbirli¤inde oldu¤umuz

çözüm ortaklar›m›za da en

fazla fayday› sa¤layacak uy-

gulamalar› hayata geçirmek-

teyiz. Ford Karoservis projesi

bunlardan biridir” dedi.

Ford Otosan’dan Karoservis Ayr›cal›¤› 

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.

fiehabettin Bilgisu Çevre Ödülü Ford Otosan’›n

Otomotive
ICAT 2004
Damgas›
Türkiye’de otomotiv sektö-

rüyle 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), ‹stan-

bul Teknik Üniversitesi Maki-

na Mühendisli¤i Bölümü ve

Ford Otomotiv Sanayi’nin

katk›lar›yla düzenlendi. Ko-

nular›nda uzman  (yerli veya

yabanc›) bilim adam› ve en-

düstri temsilcilerinin bir araya

geldi¤i konferansta bir konufl-

ma 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›n-

da rekabet gücünü kan›tla-

m›flt›r. Ancak otomotiv sana-

yiinde sürdürülebilir rekabet

gücünün sa¤lanmas› için üre-

tim alan›nda ulafl›lan bu yet-

kinli¤in güçlendirilerek de-

vam etmesi için yeni araç ta-

sar›mlar›n›n ülkemize çekile-

bilmesi gerekmektedir” dedi. 

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.

Beldeyama
Çal›flanlar›
Bir Arada

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.



“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›. 

Koç Bilgi Grubu 
Stratejilere Yön Veriyor

KoçSistem, Active Academy 2. Uluslararas› Finans Zirve-

si’nin resmi sponsoru oldu. Zirvede “De¤iflim Sürecinde

Sürdürülebilirlik: Avrupa Birli¤i Perspektifi” ana temas› ifl-

lendi. Zirvenin ilk gününe KoçSistem, bankac›l›k sektörü-

ne BT çözümleri sa¤layan, konusunda dünya lideri ifl or-

ta¤› i-flex Solutions ile birlikte kat›ld›. Zirve’nin “Basel II

Perspektifinde Türk Bankac›l›k Sektörünü ve Reel Sektö-

rü Bekleyen Olas› Geliflmeler” oturumunun ard›ndan, i-

flex 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 Yakla-

fl›mlar”› sunumunu gerçeklefltirdi.

KoçSistem’den 
“Basel II Uygulamas›”

Formula 1 
Biletleri Sat›flta

MSO (Motor Sporlar› ve Or-

ganizasyon) ve Biletix, 2005

Formula 1 Türkiye Grand

Prix biletlerini 15 Aral›k’ta sa-

t›fla sundu. ‹lk defa ‹stan-

bul’da gerçekleflecek olan

Formula 1 Türkiye Grand

Prix’sinin belirli say›daki bile-

ti Kas›m ay›nda ‹stanbul’da

düzenlenen Auto Show’da

sat›ld›. MSO yetkilileri, Auto

Show’da Formula 1 biletleri-

ne ciddi bir taleple karfl›lafl-

t›klar›n› söyledi. Formula 1

Türkiye Grand Prix’si 19-21

A¤ustos 2005 tarihleri aras›n-

da “‹stanbul Otodrom” yar›fl

pistinde gerçekleflecek. Bile-

tix’in tarihinde en fazla ön

talep gören etkinli¤in For-

mula 1 oldu¤unu söyleyen

Biletix Genel Müdürü ve Yö-

netim 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 edi-

yoruz” dedi.

B‹LG‹ GRUBU

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 testlerin-

de de ayn› s›n›ftaki rakipleri-

nin 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. Dünya-

n›n en h›zl› kiflisel bilgisayar›

olma unvan›na sahip olan ye-

ni Power Mac G5’ler çift ifl-

lemcileri ile; tasar›mc›lar, vi-

deo ve ses yap›mc›lar›, bilim

adamlar›, araflt›rmac›lar, oyun

gelifltiriciler gibi yo¤un ifllem-

ci kullan›m›na ihtiyaç duyan

kifliler ve flirketler için en mü-

kemmel çözümü sunuyor.

Dünyan›n
En H›zl›s›
Türkiye’de

“Marmaris 15. Yat Yar›fllar› Haftas›”

30 Ekim-5 Kas›m 2004 tarihleri ara-

s›nda Marmaris Uluslararas› Yat Ku-

lübü taraf›ndan Koç Allianz ve Mar-

maris Belediyesi’nin ana sponsorlu-

¤unda gerçeklefltirildi. Dünyan›n

dört bir yan›ndan yatç›lar›n kat›ld›¤›

yar›fllar, Marmaris ve Türkiye’nin ta-

n›t›m›na katk›da bulunuyor.

Yar›fllara 30 ekiple Almanya en yük-

sek 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 SA-

ILING CHANNEL da izledi. Yar›fllar,

daha sonra röportajlarla birlikte ka-

nal›n uluslararas› a¤›nda yay›nland›.

F‹NANS
Koç Allianz’dan Ülke Tan›t›m›na Destek 



ENERJ‹

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.

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 Ge-

nel Müdürü Yavuz Erkut,

Do¤an Burda Rizzoli Dergi

Yay›nc›l›k ve Pazarlama Ge-

nel Müdürü Neslihan Tok-

can’dan ald›. Finans dergisi

Ekonomist’in “Farkl›laflma”

konusunda en iyi uygulama-

lar› öne ç›kar›p ödüllendir-

meyi amaçlad›¤› “Mor ‹nek

Ödülleri 2004” için 30 flirket

baflvuruda bulundu veya

aday gösterildi. De¤erlendir-

mede üç flirket Twiggy, T-

box ile Boyner Grubu ve

OPET finale kal›rken, son

elemede OPET, tüm kriterler-

de elde etti¤i performans ne-

deniyle “En Baflar›l› Mor

‹nek” olmaya hak kazand›.

Aygaz Kulüp M‹M Büyüyor 

Otokar, konutlarda ve iflyerlerin-

de kullan›lan LPG tüplerinin ta-

fl›nmas› için kayar tip tenteli se-

mi-treyler üretti. Aygaz için üreti-

len 10 adet Otokar Fruehauf ten-

teli tüp tafl›y›c› geçti¤imiz günler-

de teslim edildi. Tasar›mda ticari

araç sektörünün öncü markas›

Otokar, Türkiye’nin ilk kayar ten-

teli LPG tüp tafl›y›c› semi treyleri-

ni üretti. Geçti¤imiz günlerde Ay-

gaz’a teslim edilen 10 adet Oto-

kar Fruehauf semi treyler ile tüp

tafl›mada en önemli unsur olan

güvenlik en üst düzeyde sa¤lan-

m›fl oluyor. 

Aygaz’›n Tercihi Otokar

2004’ün En Baflar›l› Mor ‹ne¤i: OPET

DAYANIKLI TÜKET‹M VE ‹NfiAAT

Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan

yapt›r›lan ve yaklafl›k 1300

ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü

‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤re-

tim Okulu’nun Bilgisayar

Laboratuar› Koç Bilgi Grubu

Baflkan› Ali Y. Koç taraf›n-

dan aç›ld›. Heyecanla bekle-

dikleri bilgisayarlara kavuflan

ilkö¤retim ö¤rencileri cofl-

kuyla 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 töre-

ninde bilgisayar ö¤retmeni

Nevin Oktay okulun tarih-

çesi, bugünü ve hedefleriyle

ilgili bilgi verdi. Törenden

sonra s›n›flar› gezerek bilgi

alan ve çocuklarla konuflan

Ali Y. Koç küçük ö¤rencile-

rin coflkusunu paylaflarak

birlikte hat›ra foto¤raf› çek-

tirdi. 

‹negöllü Çocuklar Ali Koç’la Bilgisayar 
Laboratuar›na Kavufltu



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›m-

16 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.

Türk Kültürü 
Amerika’da

Koç Toplulu¤u’nda 10, 20,

25 ve 35. hizmet y›l›n› bafla-

r›yla tamamlayan DemirDö-

küm çal›flanlar›na düzenle-

nen Hizmet Ödül Töreni ile

berat ve rozetleri verildi. 

Global bir flirket olma yolun-

da son y›llarda önemli ad›m-

lar att›klar›n› vurgulayan De-

mirDöküm Genel Müdürü

Melih Bat›l›, teknoloji ve

üretim gücünü birlefltirerek

sektördeki liderliklerini koru-

duklar›n› belirtti. DemirDö-

küm olarak, globalleflen dün-

yada gittikçe zorlaflan rekabet

koflullar›nda, iç ve d›fl pazar-

larda baflar›y› yakalayabilmek

için bu y›l da özverili bir ça-

l›flma sürdürdüklerini belirten

Bat›l›, konuflmas›nda Demir-

Döküm 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 be-

flinci y›l› da kutland›.

DemirDöküm’ün 
Gurur Akflam›

Beko, uluslararas› yetkili sat›-

c›lar›n› ‹stanbul’da bir araya

getirerek, 2004 y›l›n› de¤er-

lendirdi. Beko Birinci Ulusla-

raras› Yetkili Sat›c›lar Toplan-

t›s›, uluslararas› olmas› nede-

niyle sektöründe bir ilki olufl-

turuyor. Türkiye ile birlikte

‹ran, Suriye, Bosna Hersek,

Kosova, Makedonya, S›rbis-

tan, Bulgaristan, Yunanistan,

Benelüks ülkeleri, ‹skandi-

navya, Portekiz, Litvanya,

Gürcistan, Ermenistan, Uk-

rayna, Kazakistan, Azerbay-

can ve Türkmenistan’da faali-

yet gösteren Beko yetkili sa-

t›c›lar›n›n kat›ld›¤› toplant›da,

dünyadaki geliflmeler ve Be-

ko’nun dünyadaki konumu

gündemi oluflturdu. Toplant›-

larda dünyada ve Türkiye’de

dayan›kl› tüketim sektöründe

yaflanan geliflmeler, Be-

ko’nun 2004 sonuçlar› ile

2005 hedefleri paylafl›larak,

Beko yetkili sat›c›lar›n›n gö-

rüflleri de¤erlendirildi.

Beko Yetkili 
Sat›c›lar› Bir Arada

VEHB‹ KOÇ VAKFI

Arçelik BM 
Konferans›'nda

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.

Arçelik’e Japonya’dan
Mükemmellik Ödülü

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

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.

Arçelik, fiubat
2004’te Energy+
Yar›flmas›’nda ödül
alm›flt›.
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Otomobil tasar›m› yap-
maya nas›l ve ne zaman
bafllad›n›z? Yarat›c›l›¤›-
n›z› bu yönde kullanma-
ya iten sebepler neler?
Tasar›m yapmaya pro-

fosyonel anlamda okulda

bafllad›m. 1991’den 95’e ka-

dar sürdü. Çocuklu¤umda da çi-

zimler yap›yordum zaten. O zaman-

lar böyle bir meslek oldu¤unu bilmiyor-

dum. Daha sonra bilgi edindikçe bu ho-

bimi mesle¤e çevirme iste¤i duydum.

Ford Avrupa’da çal›flma maceran›zdan
bahseder misiniz?
1999’da bafllad›m. Daha önce Volkswa-

gen’de çal›fl›yordum. Okulu bitirir bitir-

mez çal›flmaya orada bafllam›flt›m. Üç y›l-

l›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 ele-
melerden sonra tercih edildi?
Yeni tasar›m için birçok tasar›mc› müca-

dele verdi. Önce kat›lan tasar›mlar di-

zayn direktörleri taraf›ndan çizgi aç›s›n-

dan de¤erlendirildi. Daha sonra tasar›m-

lar›n 1/4 büyüklü¤ünde modelleri yap›l-

d›. O modeller gelifltirildi. Belli bir dö-

nem sonra onlar›n aras›nda eleme yap›l-

d›. Kalan modeller de süzgeçten geçirilip

elendi ve geriye tek bir model kald›.

Tasar›m yaparken size ilham veren faktör-
ler neler?
Benim bire bir etkilendi¤im ya da ilham

ald›¤›m bir fley yok. Gitti¤im ya da gör-

dü¤üm her fley etkileyebiliyor beni. De-

¤iflik yerlere gitmek iyi geliyor. Alman-

ya’da hayat biraz daha

düzenli, örne¤in Türki-

ye’ye geldi¤imde o c›v›l

c›v›l hayat beni çok et-

kiliyor. Etraf›mdan gele-

bilecek her fleye aç›¤›m

ve her an, her fleyden il-

ham alabiliyorum. Müzelere

gidip de etkilenmek gerekmiyor

bence, en az›ndan ben sadece müze-

lerden beslenmiyorum. Neden zevk al›-

yorsam onu yapmaya çal›fl›yorum, stres-

lerimden ar›nd›¤›mda baflar›l› oldu¤umu

düflünüyorum.

Otomobil tasarlaman›n zor yanlar› neler?
Markan›n imaj›n› ya da malzeme seçimi gi-
bi faktörleri göz önünde bulundurdu¤unuz-
da sizi s›n›rlayan faktörler nedir?
‹flin en zor taraf› sizden dünyada olma-

yan bir fleyi yaratman›z›n istenmesi her-

halde. Çok be¤enilen bir çizgi ya da ta-

sar›m yapabiliyorsunuz. Ama onu gerçe-

¤e dönüfltürmek oldukça meflakkatli bir

ifl. Mühendislerle uzun süren fikir al›flve-

riflleri yap›yoruz. Çok güzel bir fley tasar-

lasan›z bile mühendis size bunun uygu-

lanamaz oldu¤unu ya da çok pahal›ya

mal olabilece¤ini söyleyebiliyor. Proje

bafllay›nca bize araban›n boyutlar›, mo-

toru, bagaj› gibi ö¤elerini belirleyen bir

paket veriliyor. Bu nedenle daha bafllar-

ken belli kriterlere uyman›z bekleniyor.

Gerçekçi bir yaklafl›m›m›z olmas› gereki-

yor, çünkü uygulama aflamas›na geçti¤i-

mizde zorluklarla karfl›laflabiliyoruz. 

Yeni Ford Focus’a Türk Damgas›

“Sanatla Mühendisli¤in
Bulufltu¤u Yer”

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
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Son dönemde dünyan›n pek çok önde gelen
otomobil markas›n›n tasar›mlar›nda Murat
Günak, Hasip Girgin gibi isimleri görüyo-
ruz. Türk tasar›mc›lar›n bu baflar›lar›n› ne-
ye 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¤ma-

m›z›n çok büyük avantaj› var. Türki-

ye’den gelip burada Ar-Ge bölümünde

bir ifl bulmak bence zor. fiirketler d›flar›-

dan gelenleri çal›flt›rmakta güçlük çeke-

bileceklerini düflünüp yabanc›lar› ifle al-

mayabiliyor. ‹lerledi¤imizi ben de düflü-

nüyorum. Türkiye, otomotiv sektöründe

geliflen bir ülke. Günün birinde Türki-

ye’de çal›flmay› da isterim. Zaten otomo-

tiv sektörü Türkiye’de geliflecekse, dizay-

na da çok önem verilmesi gerekiyor. 

‹stanbul’daki Auto Show 2004’e Ford Oto-
san’›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›laflma-

d›m. ‹ki sene sonra enternasyonal bir fu-

ar olacak ve bence çok daha fazla yank›

uyand›racak. 

Ford Otosan’›n Gölcük’teki fabrikas› hak-
k›nda ne düflünüyorsunuz? Ford Otosan
için üretilebilecek bir otomobil için her-
hangi bir teklif ald›n›z m›?
Fabrika çok yeni ve çok moderndi. Tür-

kiye’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 bö-

lümlerini de gezdim. Oldukça profesyo-

nel, güzel, çal›fl›labilecek bir ortam. Her-

hangi 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 tasa-
r›m›n› yaparken, yine Almanya’da yaflayan
bir Türk, fierife Ünal’la çal›flt›n›z. Bu dö-
neminde fierife Ünal’la ve iç dizayn› yapan
di¤er tasar›mc›larla nas›l bir iflbirli¤inde
bulundunuz? Projenin gerçekleflmesi afla-
mas›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. Fi-

kir al›flveriflinde bulunuyorduk. Biz daha

çok iç tasar›mc›larla irtibat içindeyiz.

Onlar d›fl boyutlara göre iç tasar›m› yap-

t›klar›ndan bizden sürekli bilgi al›rlar.

Araban›n d›fl› neyse içini de ona uydur-

maya çal›fl›rlar. Aram›zda bir ekip çal›fl-

mas› var. Ama önce d›fl tasar›mc›lar ça-

l›flmaya bafllar, iç tasar›mc›lar bizim ça-

l›flmam›z›n bir iki ay ard›ndan, bizim ta-

sar›mlar›m›z do¤rultusunda çal›fl›rlar.

Projelerin di¤er en önemli çal›flanlar›

maket gelifltiricileridir. Modelleri üç bo-

yutlu hale getirirler. Dizayn bölümünün

kendi mühendisleri var ve onlar d›fl mü-

hendislere bizim için bir kontak kurar-

lar. Yani sadece dizayn yapmakla kalm›-

yor, otomobil yaratma aflamas› oldukça

komplike bir ifl. 

Bugünlerde Ford’un hangi modelleri üze-
rinde çal›fl›yorsunuz?
Bire bir isim veremem ama flunu söyle-

yebilirim; Ford’un yeni ç›kacak tüm mo-

dellerinde pay›m oldu. Yeni ç›kacak mo-

deller tamamen albenisi olan ve dinamik

otomobiller olacak. D›fl dizayn›n olduk-

ça etkili olmas›na dikkat ettik. Böylece

müflteri showroom’a gelecek ve otomo-

bilin di¤er özelliklerini de ö¤renecek.
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K
Kas›m 2004’te gerçeklefltirdi¤im iki haftal›k seyaha-

tin 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 düflün-

müfl idim. Gerçek ise daha farkl› çünkü

modern gökdelenler, renkli ve koloni-

yal binalar hofl bir mozaik oluflturuyor.

Hoi Chi Minh “Vietnaml›lar›n Ata-

türk”ü denilebilecek milli kahramanla-

r›, eski Saygon flehrine ad›n› vermifl.

Kendisi çok sade bir hayat yaflay›p, ko-

münizm etkisinde kalarak Vietnam’› bu

flekilde özgür bir ülke yapmay› planlayan

ve Amerikal›lar ile savaflan askerleri yetifl-

tiren kifli; ancak savafl bitmeden ölmüfl. Say-

gon’a gitti¤imizde Bangkok benzeri bir flehir

ile karfl›lafl›nca çok flafl›rd›m. En flafl›rt›c› olan ise

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, ha-

n›mlar motosiklet kullan›rken beyaz bir

maske (doktor maskesi gibi) ve ellerine

nerede ise omuzlar›na kadar uzanan el-

divenler tak›yorlard›. Bir de Cao Dai

Katedrali’nde düzenlenen dini törende

yafll› din görevlilerinin s›ra s›ra dizile-

rek sakin dualar›n› izlemek çok keyifli

idi. Cao Dai dini H›ristiyanl›k, Müslü-

manl›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 çek-

me 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

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

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 Vietnam-

Kamboçya’ya iliflkin

izlenimlerini  Koç Yat›r›m

Genel Müdürü Belma

Öztürkkal Bizden Haberler

sayfalar›yla paylafl›yor

Belma 
Öztürkkal
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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 or-

kestra 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 tünelle-

ri ve tünel evler. Bunlar yerin üç kat ka-

dar alt›na iniyordu. ‹kinci yer ise belki

“Indochine” -Catherine Deneuve’in- fil-

minden hat›rlayaca¤›n›z Ha Long Bay.

Buras› inan›lmaz güzel bir bölge ve deni-

zin içinden ç›kan yüzlerce kayan›n ara-

s›ndan 1910 y›l› yap›m› kolonyal hayat›

yaflad›¤›n›z› farz ettiren bir küçük gemi-

tekne ile bir gecelik bir yolculuk yapt›k. 

Deniz Mahsullerine Doyduk
Hem Vietnam hem de Kamboçya’da ye-

mekler inan›lmaz lezzetli idi. Vietnam

usulü olan, k›zart›lmay›p güllaç yapra¤›

benzeri pirinç yapraklara sar›lan, içerisin-

de ço¤unlukla sebze ve karides olan

“Fresh springrolls” sofram›zdan neredey-

se hiçbir gün eksik olmad›. Deniz mah-

sullerine doyduk. Vietnaml›lar›n Pho ad›

verilen özel çorbalar› çok lezzetli idi. 

‹çinde zencefil ve koriander olan, pirinç-

li noodle/makarnas› ve de¤iflik tür bir so-

¤ana tavuk veya et ilavesi ile haz›rlanan

bu çorbay› da chopstickler yard›m› ile ye-

mek gerekiyordu. Bir de tropik meyvele-

rin 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 dakika-

da içilecek hale geliyor.

Kamboçya’da ilk gitti¤imiz yer Siem Re-

ap’da Angkor Wat ve di¤er pek çok tap›-

nak oldu. Angkor Wat’›n ise tüm dinler-

deki en büyük tap›nak oldu¤u söy-

leniyor. 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 ayak-

ta durdu¤u için, ülke turizme aç›l›n-

ca pek çok otel grubu buraya gelip

yat›r›mlar›n› yaparak turist gelmesi-

ne önayak olmufllar. Araba ile fleh-

rin on-on befl dakika d›fl›na ç›kt›¤›-

n›zda asl›nda halk›n ne kadar fakir

oldu¤unu ve ne zor koflullarda ya-

flad›¤›n› görüyorsunuz. 

Nehir boyunca su bask›n› için yük-

sek yap›lm›fl ahflap baraka evler ve

floating village/yüzen kasaba gezi-

lerinde de halk›n fakirli¤ine ra¤-

men güler yüzünün hiç de¤iflmedi-

¤ini görsek de daha sonra baflkent

Pnom Penh’e gitti¤imizde rehberi-

miz, Pol Pot’un döneminde yap›lan

katliamlar sebebi ile çok kiflinin ai-

lesinden 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 bera-

ber saray duvarlar›n›n hemen d›fl›nda ya-

flanan fakirli¤in çok fark›nda olmadan

yaflamay› seçti¤i idi. Akflam yürüyüflü-

müzde 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 Kil-

ling Fields’a ziyaret yapt›k. Pol Pot döne-

minde öldürülen insanlar›n cam bir su-

nakta sergilenen toplu iskeletleri, halen

o dönemin ürpertici havas›n› bugüne ol-

du¤u gibi tafl›yabilmifl.
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Spor yapmaya, sutopuna nas›l bafllad›n›z?
Ben ‹zmirliyim. Akdeniz Oyunlar› 1970’li

y›llarda ‹zmir’de gerçekleflmifl ve bu sa-

yede ‹zmir çok güzel tesisler kazanm›flt›.

Aç›k ve kapal› yüzme havuzlar› yap›lm›fl-

t›. En ünlü yüzücüler ‹zmir’e gelmiflti. Su-

topu maçlar›, yüzme müsabakalar› ger-

çeklefltirilmiflti. 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›fl-

t›k. Daha iyi yüzenler sutopu da oynu-

yordu o zamanlar. Daha sonra Bo¤aziçi

Üniversitesi’nde okumaya bafllam›flt›m.

Genç ve üniversite milli tak›mlar›nda oy-

nuyordum. ‹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›l-

mal› diye düflündük. Arkadafllarla top-

land›k, EST‹ (Ege Su Sporlar› Tenis ‹hti-

sas Kulübü) ad› alt›nda bir kulüp kur-

duk. 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›m-

dan çekildik, ama antrenmanlara devam

ediyorduk. Sonra fark ettik ki di¤er iller-

de de insanlar belli bir yafl› aflm›fl olsa

da sutopuna devam ediyor. Almanya ve

Amerika’da 60 yafl üzerinde bile bu spo-

ru yapanlar›n oldu¤unu gördük. “Ma-

dem devam eden bu kadar insan var,

veteran tak›mlar› kural›m” dedik. Bera-

berce de turnuvalara kat›l›yoruz. ‹lk de-

fa Slovenya’da Avrupa fiampiyonas›’nda

‹zmir ve ‹stanbul’dan arkadafllarla kur-

du¤umuz tak›mla alt›nc› olduk. Bu sene

40 ve 30 yafl üstü iki tak›m olarak Türki-

ye’yi temsilen Dünya fiampiyonas›’na

kat›ld›k. Eylül ay›nda Almanya’da Avru-

pa alt›nc›s› olduk. Daha sonra Amerika

ve ‹ngiltere’den eski Türk sutopçular›yla

ba¤lant›ya geçtik. Çok boyutlu, daha or-

ganize bir hale geldik. 40 yafl üzeri suto-

pu oynayacak bir grup yaratt›k. Hem

deflarj olmaya, hem de ifl hayat›ndaki

ekip çal›flmam›za çok büyük katk›s›

olan bir spor sutopu. ‹fl hayat› da bir an-

lamda pas atma pas verme olay›. Tak›m

oyununu ›srarl› flekilde hayat felsefesi

haline getirince daha baflar›l› oluyorsu-

nuz. Ben bu avantaj› hem sporda hem

de flirkette kullan›yorum.

Kurdu¤unuz bu tak›m›n finansman›n› nas›l
sa¤l›yorsunuz?
Finansman› herkes kendi cebinden kar-

fl›l›yor. Turnuva ve flampiyonalara, fe-

derasyonun bilgisi dahilinde milli tak›m

gibi gidiyoruz. Türkiye’yi temsil ediyo-

ruz fakat milli tak›m ismini kullanm›yo-

ruz. Uluslararas› turnuvalarda bir ülke-

den birden fazla tak›m kat›labiliyor. O

nedenle kulüp tak›mlar›na karfl› milli ta-

k›m hüviyetiyle kat›lmay› çok da do¤ru

bulmuyoruz. Turnuvalara her sene fark-

l› sembolik isimlerle kat›l›yoruz. Bu se-

ne organizasyonlara ‹stanbul Yüzme ‹h-

tisas ismiyle kat›ld›k.

Tak›m olarak hedefleriniz neler? 
26 fiubatta ‹spanya’da Mini Avrupa Ku-

pas› 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 kül-

tür elçili¤i yapt›¤›m›z› düflünüyorum. Ka-

t›lanlar›n tümü ifl dünyas›n›n elit üyeleri,

belli bir seviyeye ulaflm›fl insanlar. ‹nsan-

lara 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.

“Tak›m Oyunuyla 
Süren Bir Yaflam”
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



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. 

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. Zonguldak-

Karabük-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

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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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

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.
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Ben Bu Markaya

Âfl›¤›m

‹
‹lk olarak çal›flma hayat›na nas›l at›ld›¤›n›-
z› anlat›r m›s›n›z?
1967’de plasiyer olarak firmalarda çal›fl-

maya bafllad›m. 1972’de kardeflimle bir-

likte perakende yedek parça satarak oto-

mobil ifline geçtik. 1973-85 y›llar› aras›

perakende iflimiz devam etti. 1992 y›l›na

kadar tüm Türkiye’ye toptan yedek par-

ça satt›k. ‹stanbul’dan ithalatç›lardan ye-

dek parça alarak Türkiye’ye da¤›t›yor-

duk. 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 Ana Bayii olarak çal›flma hayat›m›za

devam ediyoruz. 2004 y›l›nda da Ay-

d›n’da ana bayilik kurduk.

Koç Toplulu¤u ile birlikteli¤iniz nas›l bafl-
lad› ve Koç kültürü kurum yap›n›za ilk gün-
den bugüne nas›l yans›d›?
Vehbi Koç’u hep takip ederdim. Sürekli

yat›r›m yapmas›, ülkesini çok sevmesi

her zaman hayran oldu¤um özellikleriy-

di. Biz de onun izinden gitmek, Koç

Toplulu¤u’nun üretti¤i mallar› satmak is-

tedik. Koç’la ilk tan›flmam›z Birmot’la ol-

du. Onun yedek parça bayisi olarak bafl-

lad›k, bu birlikteli¤imiz flimdi de Fiat Ba-

yii ve Koç Alianz Acenteli¤i olarak de-

vam ediyor. Koç Toplulu¤u’nun daima

bayilerini önemseyen ve bizlere sahip ç›-

kan, yak›n olan bir yaklafl›m› var. Des-

teklerini her yapt›¤›m›z iflte hissediyoruz.

Bu grupta çal›flmaktan oldukça memnu-

nuz ve Koç Toplulu¤u’nun genel pren-

siplerini de ifllerimizde bire bir uygula-

maya çal›fl›yoruz.

Tofafl gibi h›zl› büyüyen köklü bir kurulu-
flun çat›s› alt›nda olman›n size getirdi¤i
avantajlar neler?
Bu markaya inan›yoruz ve güveniyoruz.

Dünyan›n say›l› köklü markalar›ndan bi-

ri Fiat. Bu markan›n mensubu olmak çok

gurur verici, Fiat’a âfl›¤›m diyebilirim. Bi-

zim halk›m›za çok uygun, onlar›n alabi-

lece¤i, daha çabuk ulaflabilece¤i otomo-

biller üretiyor. Yedek parças›, servis ma-

liyeti ucuz. Ülkemizde üretim yap›yor,

iflgücü anlam›nda katma de¤er yarat›yor

ve ihracat gerçeklefltiriyor. Tüm bunlar

bu markay› tercih etmemizin ve ona so-

nuna 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

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

Fiat ‹zmir Ana Bayii Poyraz
Otomotiv’in Yönetim Kurulu
Baflkan› Selami Özpoyraz
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uygulama var. Brezilya, Çin, ‹talya, M›s›r gibi ülkelerde de Fi-

at’›n üretim tesisleri mevcut. Bu tesisler Fiat markas›n› üretiyor

fakat fabrikalar› farkl› adla an›l›yor. Tofafl gerçekten gurur veri-

ci 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 gö-
rüflleriniz neler?
Geçen y›l iyi bir y›ld›. Bu y›l da böyle olacak diye düflünüyor-

duk. Fakat hurda araç indiriminin yar›ya düflmesiyle bir daral-

ma yaflad›k. ÖTV oranlar›n›n %37’ye yükselmesi de bizi sende-

leten bir dönem geçirmemize neden oldu. Bu tür kararlar uygu-

lanmadan önce sektörün buna haz›rlanmas› için belli bir süre

verilmesini isterdim. Bu de¤ifliklikler çok ani oldu. Üretimi dur-

durman›n imkân› da olmad›¤›ndan ithal araç satan firmalar›n

elinde ciddi stoklar olufltu. Neticede arz olup talep olmay›nca

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 ya-

r›s› bile durgun geçti. fiu an y›l sonu dolay›s›yla bir art›fl var. fiu-

bat, Mart gibi bu art›fllar›n daha da yükselece¤ini düflünüyorum. 

Günümüzdeki rekabet ortam›nda tüm kurumlar farkl›laflmak için
müflteri memnuniyeti ad›na çal›flmalar yap›yor. Sizin bu memnuni-
yeti sa¤lamak ve di¤er bayilerden fark›n›z› ortaya koymak için
kendi bünyenizde yapt›¤›n›z çal›flmalar nelerdir?
Müflteriyle bire bir ilgileniyoruz ve müflterinin

istekleri do¤rultusunda hareket ediyoruz.

Hem servis, hem sat›fl, hem de sigortas›y-

la müflterimizin tüm ihtiyaçlar›n› en üst

seviyede karfl›lamaya çal›fl›yoruz.

Servisimizde alt› ve “showroom”umuz-

da dokuz çal›flan›m›z müflteri iliflkileri-

mizden sorumlu. Yeni ürün alan müfl-

terilerimizi üç gün sonra, servisimize

gelen müflterilerimizi ise bir hafta son-

ra mutlaka ar›yoruz ve memnuniyetleri-

ni soruyoruz. Servisimizde hakikaten

müflteri memnuniyeti var ki flu anda befl

alt› günlük randevu listelerimiz dolu. 

Farkl›laflmak için eskiden uygulanmayan bir

yöntem uygulad›k; yaklafl›k yedi y›ld›r pazar günleri

aç›¤›z. Biz Gaziemir’de pazar günleri hizmet veren ilk bayiyiz.

Ayr›ca reklamlara önem veriyoruz, posta ve SMS yollar›yla müfl-

terilerimize ulafl›yoruz. En büyük özelli¤imiz de aktif sat›fl. Müfl-

terinin buraya gelmesini beklemiyoruz, adresine gidiyor ve ara-

c›m›z› sat›yoruz.

Peki çal›flanlar›n›z›n memnuniyeti için neler yap›yorsunuz?
Her hafta de¤erlendirme toplant›lar›m›z oluyor. Onlar›n istekle-

ri do¤rultusunda politikalar›m›z olufluyor. Mümkün oldu¤u ka-

dar ortak karar almaya çal›fl›yoruz. Onlar memnun olmam›fl ol-

sa bu ifl kapasitesine ulaflamazd›k. Çal›flanlar›n memnuniyeti di-

rekt olarak müflteriye yans›yor.

‹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. Fa-

kat 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 marka-

lar› tercih edenlere, bizimle tan›flmam›fl tüketicilere araçlar›m›z›

tan›tmaya ve markam›z› istenilir bir marka haline getirmeye ça-

l›fl›yoruz. 

Ege Otomotiv Sektörü Mensuplar› Derne¤i Baflkan Vekili’si-
niz. Derne¤inizin amaçlar›ndan ve faaliyetlerinden

bahseder misiniz?
Derne¤imiz 1985’te kuruldu, flu anda 330

üyemiz var. Bat› Anadolu Sanayicileri

Derne¤i’nin de kurucular›ndan›z. Oto-

motiv sektörünün genifllemesi ve ih-

racat›n art›r›lmas› aç›s›ndan ciddi ça-

l›flmalar›m›z var. Çin, Kazakistan,

Almanya, Fransa ve M›s›r’da sektö-

rümüzle ilgili hemen hemen tüm

fuarlara kat›l›yoruz. ‹hracat yapabi-

lece¤imiz ülkelerin fuarlar›n› takip

etmeye ve o ülkeleri yak›ndan tan›ma-

ya çal›fl›yoruz. Üyelerimizi dünya piya-

sas›yla buluflturuyoruz. AB sürecinde bu

tür derneklerin sözünün ve faaliyetlerinin çok

önemi var. Ad›mlar›m›z› bu bilinçle at›yoruz.

“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”

Poyraz Otomotiv Teknik Servisi

Poyraz Otomotiv 
Sat›fl Ekibi
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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 hü-

nerlerini sergiledi¤i bir yeryüzü cenneti. Yemyeflil ormana

yaslanm›fl, masmavi denize yüzünü dönmüfl, iki nehir aras›n-

da kalm›fl bir do¤a harikas›. A¤va, dört mevsim boyunca fleh-

rin karmaflas›ndan kaçmak isteyenleri kendine çekiyor. ‹stan-

bul’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 Sa-

pa¤›’ndan döndü¤ünüzde, yaklafl›k 45 dakikal›k bir yolculuk-

tan sonra fiile girifline ulafl›yorsunuz. A¤va yolu eskiden fii-

le’nin içinden geçerken, k›sa bir süre önce yap›lan yeni yol

sayesinde fiile’ye girmeden A¤va yönüne devam edebiliyor-

sunuz. 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

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

‹fli Gere¤i 
O Bir Gezgin

‹ LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA ‹LE  YOLLARDA
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ise elbette Pamir’in röportajlar› ve yolcu-

luklar›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¤› bulma-

s›na karfl›n, gitmek isteyip de bir türlü gi-

demedi¤i tek yer Brezilya. Türkiye’de ise

Do¤u Karadeniz d›fl›nda hemen hemen

her yeri görmüfl. 

Gidece¤im Yerin Dersini Çal›fl›r›m
Balçiçek Pamir seyahat etmeyi tek bir

kelimeyle özetliyor kendisi için: Özgür-

lük. 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, kendim-

le baflbafla kalmak aç›s›ndan çok yararl›

oluyor. Ayr›ca çok vaktim olmasa da en

çok araba yolculu¤unun özgür hissettir-

di¤ini söyleyebilirim. Ço¤unlukla yolcu-

luklar›mda yo¤un bir tempoda olmama

karfl›n mutlaka gitti¤im yeri gezerim. Ne yapar ne eder ora-

ya 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 gör-

medi¤im yerlere gidiyorsam, o yer üzerine çal›fl›r›m. Gezil-

mesi 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 gi-

deceksem, seyahat s›ras›nda kitap okurum ya da uyurum.”

Bu kadar yolculuk edince elbette onu hayal k›r›kl›¤›na u¤ra-

tan 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 git-

mifltim. Gözümde çok büyütmüflüm galiba, bu nedenle çok

hofluma gitmedi. Los Angeles’› da sevmem asl›nda. Ben fle-

hirlerde 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 Av-

rupa’n›n herhangi bir yerinde hayal

k›r›kl›¤› yaflamam mümkün de¤il

herhalde.”

Filiz Ak›n Bir Dönüm Noktas›
A¤va’ya do¤ru yaklafl›rken sohbeti-

miz 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 ba-

fl›na Houston’da kanserle savafl›yor-

du. Belki flan, flöhret, para hepsi var-

d› ama durum ortadayd›. Bunlar›n

önemsiz oldu¤unu biliyordum, ama

demek ki böyle bir fleyi görmem ge-

rekiyormufl. O saatten sonra hayata

bak›fl aç›m de¤iflti ve bu da röportaj-

lar›ma yans›d› san›r›m.” 

A¤va’da Sükûnet ve Do¤a
Sohbetimiz son derece renkli ve yo-

¤un geçerken A¤va’ya nas›l geldi¤i-

mizi bile fark etmiyoruz. A¤va’ya sa-

dece birkaç kilometre kald›¤›n› gö-

rünce sohbetimizin konusu hemen bu cennet parças› oluyor.

Balçiçek Pamir daha önce birkaç kez gelmifl A¤va’ya. K›fl ay-

lar›nda ise ilk kez geldi¤ini söylüyor ve ekliyor: “A¤va henüz

bakirken keflfetti¤im yerlerden bir tanesiydi. ‹lk geliflim yak-

lafl›k 10 sene önceydi. O tarihten sonra çok s›k geldim bura-

ya. ‹stanbul’a bu kadar yak›n bir yerde sar›n›n, yeflilin bin bir

tonunu görmek mümkün oluyor. Özellikle buran›n sonbahar-

lar›n› çok severim. Ama hiçbir geliflimde kalamad›m, sürekli

günübirlik oldu gelifllerim.” A¤va k›fl aylar›nda son derece sa-

kin. Nehir kenar›nda biraz dolafl›yoruz. Ya¤an ya¤mur nede-

niyle bu A¤va yolculu¤u da Balçiçek Pamir için pek uzun sür-

müyor. Zaten akflamüstü kalkacak Antalya uça¤›n› yakalama-

m›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. Yi-

ne 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.
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Küresel ekonomi ve yeni dünya düzenin-

de markalar ve flirketler dünyada en bü-

yük 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 eko-

nomik faaliyetlerinden %28’ini, 500’ü de

dünya ticaretinin %70’ini gerçeklefltiriyor.

Küresel ekonomi art›k her fleye etki ede-

bilen 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 bö-

lünerek ço¤ald›¤›, gerek global gerek ye-

rel oyuncular›n artt›¤›, tüketicilerin her

türlü ve hatta yeni geliflen mecralar arac›-

l›¤›yla da enformasyon ve reklam bom-

bard›man›na tutuldu¤u, rekabetin gittikçe

çetinleflti¤i, günümüz dünyas›n›n gerçe¤i.

Böylesine ac›mas›z ve dinamik ifl dünya-

s›nda hata yapt›¤›n›zda telafisi çok zor-

dur, hatta imkâns›zd›r. Rakipleriniz iflinizi

h›zla elinizden almak üzere harekete geç-

mifltir bile. Pazarlama oyununu iyi oyna-

mak hiç de kolay de¤ildir. Markalar dün-

yas›nda binlerce marka baflar›s›zl›¤a u¤ra-

m›flt›r. Amerika’y› bir pazarlama laboratu-

ar› olarak görün ve ondan ders al›n; böy-

lece ayn› hatalar› tekrarlamazs›n›z. Son 30

y›ld›r Amerika korkunç bir rekabet orta-

m›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 yara-

yan stratejiler art›k geçerli de¤il.

Savafl Alan›: Tüketici Zihni
Pazarlamay› bir savafl olarak ele al›rsak,

günümüzde pazarlama ürünlerin de¤il al-

g›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 koymak-

t›r. Kendinizi, markan›z› tüketicilerin nez-

dinde rakiplerinizden farkl›laflt›rmal›s›n›z. 

Strateji rekabet oryantasyonlu olmak du-

rumundad›r. Uygulanacak strateji ve yü-

rütülecek savafl›n türü, sizin mevcut du-

ruflunuz ve rekabetin durumuna göre fle-

killendirilir. Uzmanl›k ve liderlik çok güç-

lü ve k›ymetli stratejilerdir. Yal›nl›k ilkesi-

nin her zaman stratejinin özünde bulun-

mas› gerekir. ‹fl dünyas›n›n yo¤un reka-

bet ortam›nda strateji ölüm kal›m mesele-

sidir. Nitekim günümüzde markalar ha-

yatta kalma mücadelesi veriyor. Küresel

ekonomide bir markalar savafl› yaflan›yor.

Örne¤in Amerika’da 180 çeflit köpek ma-

mas› 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¤er-

lerinden ay›rarak tüketici zihninde potan-

siyel ve avantajl› bir yere konumland›r-

man›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. 

Kilit Nokta: Zihnin Çal›flma 
Prensipleri: 
Y›llard›r konumland›rma ve bilgilerin ak-

l›m›za nas›l girdi¤i, neden zihnin baz› bil-

gileri göz önünde tutmad›¤› veya göz ar-

d› etti¤iyle ilgilendim. “‹nsan psikolojisi”,

“insanlar nas›l bilgi al›r, depolar, ifller ve

davran›fllar›na yans›t›r”, “zihnin bilimi” gi-

bi konular çal›flmalar›m›n ço¤unun teme-

lini oluflturdu. Çünkü zihnin iflleyifl ve ça-

l›flma prensiplerini bilmek baflar›l› ko-

numland›rman›n en önemli s›rr›d›r. Ko-

numland›rma, ürününüzü, servisinizi po-

tansiyel 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 zo-

rundas›n›z.  Ancak insan›n zihnin kapasi-

tesi s›n›rl›d›r, kendisine verilmeye çal›fl›-

lan tüm bilgileri depolayamaz. Akl›m›zda

baz› markalar› tutabiliriz; araflt›r›ld›¤›nda
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“En Güçlü Mesaj En Basit 
ve En Farkl› Oland›r”

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



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 duy-

du¤umuz kategoriler için geçerlidir. So-

ruldu¤unda, ço¤unlukla ilk üç marka sa-

y›labilir. ‹nsanlar, zihinlerinde sanal ürün

basamaklar› yaratarak, her kategorideki

ürün ve markalar› bu flekilde yerlefltirirler.

Bir marka olarak hangi ürün basama¤›n-

da yer ald›¤›n›zla pazar pay›n›z geomet-

rik iliflkidedir. Lider olan en üst basmak-

taki marka %40 pazar pay›na, ikinci bu-

nun yar›s›na, üçüncü ise ikincinin pay›n›n

yar›s›na sahip olur ve bu böyle devam

eder. Lider olmak harikad›r; güçlü ikinci-

lik konumu çok iyi olabilir, alternatifsiniz-

dir; 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 ko-

nu, zihnin karmafl›kl›ktan nefret etmesi-

dir. Ak›l kar›flt›ran bir fikriniz varsa kay-

betmeye mahkûmsunuzdur. Çünkü bir

de tembellik faktörü var. ‹nsan beyni kar-

mafl›k fikirleri kar›fl›k olarak damgalar he-

men, baz› fleyleri anlamak için hevesleri

yoktur. ‹nsanlar karmafl›k fleylerle u¤rafl-

mak istemezler, komplike fleylerden hofl-

lanmazlar. 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 gü-

vensizdir, insanlar tam olarak ne istedik-

lerini bilemezler gerçekten. Sat›n alma

karar› esnas›nda parasal (ödedi¤im para-

ya de¤er mi), fonksiyonel (gerçekten bu

fonksiyonu yerine getirecek mi?), fiziksel

(bu güvenli mi?), sosyal (acaba arkadaflla-

r›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 hisse-

derler. Ne istediklerini bilmediklerinden

almalar› gerekti¤ini düflündükleri fleyi

al›rlar. Etrafa bakarlar, insanlar›n ne ald›k-

lar›n› görürler ve ona göre karar verirler.

Bir davran›fl›n do¤ru olmas› için di¤erleri-

nin bu davran›fl› yap›yor olmas› gerekir.

Buna “sosyal kan›t prensibi” denir. ‹nsan-

lar›n güvensizliklerinin üstesinden gelme-

nin, 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› göster-

mektir (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›z-

d›r; çünkü yerleflik bir davran›fl› de¤ifltir-

mek için öncelikle onun dayand›¤› inan-

c› de¤ifltirmek ve yerine yeni bir inan›fl

oluflturmak gerekir. Markalar›n bu prensi-

bi göz önünde bulundurmas› ve hiçbir

zaman böylesine ç›kmaz bir soka¤a gir-

memesi gerekir. Ak›nt›ya kürek çekme-

nin anlam› yoktur. Buna yönelik hatalar

en çok nereden geldi¤imizi, markam›z›n

insanlar için ne ifade etti¤ini bir an için

unutup, baflka alanlara da yay›lma giri-

flimleri s›ras›nda ortaya ç›kar.

5. Odak Yitirme Prensibi: Bir marka is-

mi alt›nda ne kadar çok ürün tipi ve var-

yasyon sunulursa tüketici zihni ana mar-

kaya dair o kadar bulan›r. Büyüme ve ge-

niflleme 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›
Stratejiler dahilinde en çok yap›lan yanl›fl,

firmalar›n insanlar›n fikirlerini de¤ifltirme-

ye 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 ne-

den bunu baflka ürünler üreterek kullan-

mayal›m” diyorlar. Ürün gam› geniflletme

bazen iyi bir fikir olabilir ama rekabete

dikkat etmek gerekir. E¤er rakipler ve uz-

man 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 konumday-

san›z, markan›z› çok fazla yaymamal›s›-

n›z. Büyük markalar›n bile baflar›ya ulafl-

malar› için uzman olduklar› alanlardaki

konumlar›n› korumalar› gerekir. Uzman,

tek bir markaya, tek bir ürüne odaklan›r,

böylece avantaj›n› korur. Bulundu¤u ka-

tegoriyi sahiplenme, markas›n›n jenerik

hale gelmesi gibi noktalara ulaflabilir. Re-

kabetin 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 kura-

caklar, kazanacaklard›r. “Farkl›lafl ya da

öl”, parola bu. Farkl›laflmay› baflarmak, is-

tikrarl› ve odakl› ilerlemek kritiktir. Ben-

zerlerinizden kendinizi nas›l ayr›flt›raca¤›-

n›z en önemli noktad›r. Herkes ayn› yön-

temleri uygularken, gerçek bir fark yara-

tamazsan›z uzun süreli olamazs›n›z. Tü-

keticiye sizi almalar› için bir sebep ver-

melisiniz, fark›n›z› ortaya koymal›s›n›z.

Aksi takdirde fiyat oyuncusu olmaya, “fi-

yat” ekseninde kalmaya mahkûm olma-

n›z kaç›n›lmazd›r.
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Ayr›lmaz 
Üçlü:

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

Kulak 
Burun 
Bo¤az

Burun

Ku
la

k

Bo¤az

K
Küçük yafllardan beri en fazla ziyaret et-

ti¤imiz hekimlerin bafl›nda kulak, burun,

bo¤az uzmanlar› gelir. Bu hekimlerin, k›-

saca “KBB” yazan kap›lar›n›n önünde ök-

süren, hapfl›ran hastalar uzun kuyruklar

oluflturur. Birbirine ba¤l›, birbirini etkile-

yen 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 Ameri-

kan Hastanesi’nin içinde yer alan Divan

Cafe’de bulufltu¤umuz Doç. Dr. Te-

oman 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 etkili-

yor. Bo¤az vücudumuzun girifl noktala-

r›ndan bir tanesi. Havan›n vücuda girdi¤i

yer. Bu nedenle mikroplar›n da vücuda
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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 kli-

ma ya da ›s›tma sistemlerinin kullan›m›-

n›n artmas›yla birlikte, temiz havan›n or-

tama girifli de azal›yor. Böylece mikropla-

r›n bo¤azda yerleflmesi de daha kolay bir

hale geliyor. Kalabal›k ortamlar, insanla-

r›n bir arada bulundu¤u ortamlar mikrop-

lar›n yay›lmas› aç›s›ndan çok daha riskli

bir hale geliyor.”

Koku ve ‹letiflim
Doç. Dr. Dal’›n uzmanl›k alanlar›ndan bi-

ri de burun. Pek çok fonksiyonu yan›nda

koku almak burnun en önemli fonksi-

yonlar›ndan biri. Doç. Dr. Dal, bunun ta-

mamen farkl› bir fonksiyon oldu¤unu be-

lirtiyor ve ekliyor: “Koku her ne kadar in-

sanlar taraf›ndan hayvanlarda oldu¤u gi-

bi fonksiyonel kullan›lmasa da insan ha-

yat›nda büyük önem tafl›yor. Hayattan

zevk almak, çevrenizin fark›na varabil-

mek, yedi¤iniz bir yeme¤in tad›n› alabil-

mek tamam›yla kokuyla ilgili. Kokunun

bir iletiflim faktörü de var. Koku fonksi-

yonu 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 ko-

kusunu duyam›yor. Bunun en büyük ne-

deni, kokunun di¤er duyulara göre adap-

tasyonunun 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 ne-

denle kendimizin rahats›z olmad›¤› bir

koku, çevremizi fazlas›yla rahats›z edebi-

liyor. ‹nsanlarla iletiflime geçti¤imizde her

ne kadar görme, dokunma ya da duyma

ön planda olsa da, kokuyu da iletiflim an-

lam›nda çok fazla kullan›yoruz. ‹nsanlar-

la ya da çevreyle ilgili yapt›¤›m›z yorum-

larda kokunun büyük önemi var bu an-

lamda. Sa¤l›kl› bir flekilde koku alamayan

bir insan, sa¤l›kl› bir flekilde tat da alg›la-

yam›yor. Do¤rudan yemek s›ras›nda ger-

çekleflen bir kimyasal reaksiyon var. Ye-

mek yerken de genizden yukar› do¤ru

hareket eden koku molekülleri tad› olufl-

turuyor. Bu nedenle koklama duyusuyla

tad›n s›k› s›k›ya bir iliflkisi var. Koku du-

yusu olmayan birinin tat duyusu da son

derece zay›f. Koku alma duyusunun da

di¤er duyular gibi keskinleflti¤i insanlar

var. Doç Dr. Teoman Dal, bu konuda as-

lan 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-

relidir. Gördü¤ünüz fleyi birkaç ay içeri-

sinde 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 kokula-

r› birbirlerinden ay›rma potansiyeli daha

fazla.”

Duymak ya da Duymamak
Ve son olarak konu kula¤a geliyor. Ku-

lak 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

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 yir-

mi 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 yok-

tur. 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-

rekir diye düflünüyoruz, ama yan›l›yo-

ruz. “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 nemlen-

dirilmesi gerekir. Kula¤› korumak için

yüksek sesten sak›nmak gerekir. Kronik

olarak yüksek sese maruz kal›rsan›z iflit-

me 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”.

‹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
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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¤i-

timde Gönül Birli¤i” projesi büyüyerek devam ediyor.

Program ile Türkiye’nin geliflmifllik düzeyinin artmas› için ge-

rekli ça¤dafl bir e¤itim dünyas›n›n yarat›lmas›na katk›da bulu-

nulmas› 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›¤›, An-

ne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV), Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vak-

f› (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. Prog-

ram, yayg›nlaflt›rmak ve yaflatmak amac›yla destek vermek iste-

yen tüm kifli, kurum ve sivil toplum örgütlerine, k›sacas› “gönül-

lülük felsefesi” içinde el uzatacak herkese aç›k.

Onlar›n Ad› Gelecek
Proje kapsam›nda hedef okullar olarak yat›l› bölge okullar› se-

çildi. K›rsal kesimde okulu bulunmayan, köy ve köy alt› yerle-

flim birimlerinde bulunan çocuklar ile düflük gelirli ailelerin ço-

cuklar›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 im-

kânlar› sa¤layan birer e¤itim kurumu. Bu okullarda okuyan ço-

cuklar›n yiyecekleri, giyecekleri, ders kitaplar›, defterleri, harç-

l›klar›, ders araç ve gereçleri ile her türlü giderleri devlet taraf›n-

dan karfl›lanmakta.

Proje ile ilgili olarak Arçelik Kurumsal ‹letiflim Koordinatörlü¤ü

taraf›ndan projenin nas›l do¤du¤u ve neden yat›l› bölge okulla-

r›n›n seçildi¤i flöyle aç›kland›: “Arçelik, ekonomik faaliyetleri en

“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

E¤itime Gönülden
Bir Katk›
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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 des-

tek bekledi¤ini tespit ettik. Toplumsal

geliflime önemli bir katma de¤er sa¤la-

mak için ölçülebilir ve net bir hedef kit-

le olarak yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›-

na odakland›k. Oluflturdu¤umuz prog-

ram ile ülke düzeyinde baflar›l› ve güve-

nilen 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 sunul-

mas›na örnek oluflturmak istedik”.

Bireysel Geliflim
“Arçelik ile E¤itimde Gönül Birli¤i” prog-

ram› kapsam›nda yap›lan tüm aktiviteler-

de öncelikle göz önüne al›nan konu “ö¤-

renci bireysel geliflimi”. Sekiz y›ll›k prog-

ram sonunda; ülkemizdeki yaklafl›k 300

Y‹BO’daki e¤itimin geliflerek ça¤dafl dü-

zeye ulaflmas› ve bu okullarda okuyan

200 bin çocu¤umuzun Türkiye’nin mo-

dern, kendisine güvenli yeni nesli olarak

hayata haz›rlanm›fl olmas›na katk› sa¤la-

mak hedefleniyor. 

Proje kapsam›nda 2005 y›l› için de pek

çok etkinlik ve çal›flma planlanm›fl du-

rumda. 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¤ret-

menleri kat›ld›. Ö¤rencilerin bireysel ge-

liflimi ve yuva s›cakl›¤› tafl›yan mekânla-

ra 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 ta-

mamland›. Ö¤renciler art›k oyunlarla

paylaflmay› ö¤renip, her çocu¤un gör-

mek isteyece¤i filmleri izleyebilme, ma-

sal kitaplar› okuyabilme, e¤itim CD’leri

ile vizyonlar›n› geniflletme olana¤›n› ya-

kalad›lar. 

Program›n 2004-2005 y›l› için projeleri

de son derece yo¤un. Bu ö¤retim y›l›n-

da Van, Hakkâri ve I¤d›r’›n ard›ndan Er-

zurum ve Ordu da kapsam içine al›nd›.

Erzurum ve Ordu’nun pilot iller kapsa-

m›na dahil edilmesi ile bu illerde yer

alan 14 Y‹BO’da 2004-2005 e¤itim ö¤re-

tim 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 yürütü-

len “Gönüllü Aile Birli¤i” çal›flmalar› h›z-

la devam ediyor. ‹lk olarak illerde çal›fla-

cak gönüllü gruplar› oluflturulmaya ve

“gönüllülük” çal›flmalar›n›n nas›l yürütü-

lece¤i konusunda bilgilendirilmeye bafl-

land›. Arçelik yetkili sat›c›lar›, illerinde

kurulan “Gönüllü Aile Birlikleri”nin do-

¤al birer üyesi oldular; bölgelerinde bu-

lunan okulu sahiplenerek ve çal›flmalara

destek vermek üzere okullar› ziyaret et-

tiler. Yetkili sat›c›lar ve illerinde kurul-

maya bafllanan “Gönüllü Aile Birlikleri”

birlikte, her ilde okullar›n farkl› eksiklik-

lerini tamamlamak için okul yöneticileri

ve ö¤retmenlerimizle el ele çal›flmaya

bafllad›lar.

“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
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Bizler art›k “Binyarder”iz!..
Tarih: 31 Aral›k 2004’tü... Saatler gecenin

12’sini gösteriyordu... ‹flte o ana kadar ül-

kemizde “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 içmek-

te, yeni y›la giriflin tüm midesel a¤›rl›kla-

r›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 taraf-

tan çarpm›fl, pek çok insan milyarder ola-

rak 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 sanan-

lar ç›kabilir aran›zda. Fakat art›k bu mah-

murlu¤u hafiften at›p elinizi cebinize at-

man›n zaman›d›r. Zira dünün milyarder-

leri olan pek çok Türk insan›, 1 Ocak

2005 itibar›yla art›k “binyarder” olmufl-

tur!.. “Milyarder”lik ço¤umuz için tarihe

kar›flm›fl, eski banka cüzdanlar›nda birer

an› olarak kalm›flt›r. Y›llar sonra eski ban-

ka cüzdanlar›n›z› çocuklar›n›za göstere-

rek: “Bak yavrucum, ben de bir zamanlar

milyarderdim, baban bir zamanlar milyar-

larla 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 ara-

da!) ve Türkçemize 1 0cak 2005 tarihi iti-

bar›yla katt›¤›, tedavüle yeni ç›km›fl, ye-

pisyeni bir sözcüktür. Sözcü¤ün isim ba-

bas› olarak flu an çok heyecanl›y›m. Ger-

çi bundan önce de Türkçemize ve argo-

muza pek çok sözcük katm›fl bir yazar-

d›m ama bu kez duygular›m çok farkl›,

öncelikle üzerimden büyük bir yük kalk-

m›fl gibi hissediyorum bu sözcü¤ün saye-

sinde... At›lan s›f›rlarla varl›k anlam›nda

bozulan moralleri gidermek için yepyeni

bir sözcü¤e gerek vard›. Bu yüzden kul-

lan›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 sü-

re 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 te-

miz oldu¤umuz o eski günlere haz›r dön-

müflken 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›y-

la. Üzerimize sinen “Semra Kaynana”lar›

da f›rlatal›m kirli reyting denizlerine. Sü-

rekli baflkalar›n›n s›f›rlar›n› izlemekten bi-

raz 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›r-

s›z, mutlu y›llar hepinize...

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci


