
3

b
iz

d
e

n

oç Toplulu¤u olarak geleneksel hale ge-
tirdi¤imiz “Anadolu Buluflmalar›”m›z›n
yedincisini 21 Haziran’da Kayseri’de ger-

çeklefltirdik. Yedi ilden yaklafl›k 500 bayinin ka-
t›ld›¤› toplant›da Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ile CEO’muz Bülend

Özayd›nl›, Toplulu¤umuzun vizyonunu paylafl-
man›n yan› s›ra makro ekonomik durum ve AB
AB sürecindeki geliflmelerle ilgili görüfllerini de
bayilere aktard›lar.
Bizim için çok büyük bir öneme sahip olan ba-
yilerimizle yapt›¤›m›z bu toplant›lar›n her iki ta-
raf için de çok faydal› oldu¤una inan›yoruz. Yö-
netim Kurulu Baflkan›m›z Mustafa V. Koç’un ko-
nuflmas›nda da iflaret etti¤i gibi, Koç Toplulu¤u
olarak yakalad›¤›m›z büyüme ve ivmeyi, heye-
can›m›z›, “siz bayilerimiz arac›l›¤› ile tüm Türki-
ye’ye aktarabilmemiz, liderlik misyonumuzun
da önemli bir parças›d›r.”
Bundan sonraki dönemlerde hedefimizde yeni
iller var. Tüm Türkiye’yi dolaflarak, bayilerimiz-
le bir araya gelerek hedeflerimizi onlarla payla-
flaca¤›z.

Ad›yaman’da e¤itime büyük katk›
“Anadolu Buluflmalar›”n›n somut yararlar›ndan
birini Haziran ay› içinde büyük bir mutluluk ya-
flayarak gördük. Geçti¤imiz y›l Gaziantep’te ger-
çeklefltirilen “Anadolu Buluflmalar›” s›ras›nda
tespit edilen Ad›yaman’›n temel e¤itim ihtiyaçla-
r›ndan biri, aradan geçen zamanla birlikte pro-
jelendirilmifl ve gündemimizdeki yerini alm›flt›.
Bugüne kadar e¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›n-
da birçok projeye imza atan Vehbi Koç Vakf›,
14 Haziran’da Gaziantep Üniversitesi’ne ba¤l›
Ad›yaman Mesleki ve Teknik E¤itim Fakültesi
binas›n›n temelini atarak hepimizi heyecanlan-
d›rd›. 
2 milyon dolara mal olacak ve bir y›l içinde bi-
tirilecek fakültenin temel atma törenine kat›lan

genç, yafll›, kad›n, erkek çok say›da Ad›yaman-
l›n›n yüzlerindeki sevinç ve flükran duygusu
gerçekten de görülmeye de¤erdi. 

Mustafa V. Koç’tan giriflimcilik dersi
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme ve Ekonomi Kulü-
bü taraf›ndan düzenlenen “giriflimcilik” konulu
kongrenin aç›l›fl konuflmas›n› Koç Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç yapt›. Bil-
gi üretmenin ve bunu koruman›n baflar›l› bir ifl
için temel öncelikler oldu¤una dikkat çeken
Koç, “‹yi bir fikriniz varsa, onu hayata geçirmek
için gerçekten paraya ihtiyac›n›z yoktur. Rüyala-
r›n›z› gerçeklefltirmenin baflka yollar› da mev-
cuttur” dedi.

50. y›l›nda Arçelik’ten Rusya’ya dev yat›r›m
Tarihi giriflimcilik örnekleriyle dolu olan ve
Türk özel sektörünün, “Amiral Gemisi” Arçe-
lik’in 50. y›l kutlamalar›, geçti¤imiz ay›n önemli
etkinlikleri aras›ndayd›. Arçelik, yar›m as›rl›k ba-
flar›s›n› Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen
bir gece ile kutlad›. fieref Baflkan›m›z Rahmi M.

Koç, Arçelik’in 50 y›ll›k serüvenini ve bugün
geldi¤i noktay›, “Türkiye Arçelik’e dar geldi”
sözleriyle özetledi. 
Gerçekten de bir zamanlar ithalata dayal› oldu-
¤u için “montaj sanayi” diye adland›r›lan ekono-
mik yap›dan, art›k dünyaya sermaye ihraç eden
dinamik bir döneme girdik. Koç Toplulu¤u’nun
bu dönemin yarat›lmas›nda büyük rolü oldu.
Bunun son bir örne¤ini çok yak›n zamanda ya-
flad›k. Art›k Arçelik yurtd›fl›nda sadece ihracatla
de¤il, do¤rudan üretimle de var olacak. Çünkü
Arçelik’in Rusya’da temelini att›¤› fabrika 2006
y›l›nda faaliyete geçecek. 

Hasan Bengü

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve

D›fl ‹liflkiler Baflkan›

KKüresel Vizyon
• Anadolu Buluflmalar›’n›n
yedincisini Kayseri’de yapt›k
• Vehbi Koç Vakf›
Ad›yaman’da Mesleki E¤itim
ve Teknik E¤itim Fakültesi
binas›n›n temelini att›
• Mustafa V. Koç, Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹flletme ve
Ekonomi Kulübü taraf›ndan
düzenlenen “giriflimcilik”
konulu kongrenin aç›l›fl›nda
ö¤rencilere tecrübelerini
aktard›
•Arçelik Rusya’da çamafl›r
makinesi tesisi için 58 milyon
euro’luk yat›r›m yap›yor
• Koç Finansal Hizmetler
Yönetim Kurulu Üyesi
Federico Ghizzoni UniCredito
ile HVB Grubu ortakl›¤›n›
de¤erlendirdi

Ay›n gündemi
• Arçelik kuruluflunun 50.
y›l›n› Rahmi M. Koç
Müzesi’nde verdi¤i bir davetle
kutlad›
• Koçtafl Genel Müdürü
Levent Çak›ro¤lu, büyüme
planlar›n› aç›klad›
• BT Günleri’nde ifl güvenli¤i
ve süreklili¤i tart›fl›ld›
• Panel A.fi, 19 milyon
dolarl›k yat›r›ma start verdi

Kültürel Vizyon
• Can K›raç’›n gözüyle Pera
Müzesi
• Tarihçi ‹lber Ortayl› ile Pera
Müzesi’ni gezdik

Sosyal Sorumluluk
Aygaz, Koç Allianz ve New
Holland Trakmak’tan kültür
hayat›m›za büyük katk›
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Geleneksel hale gelen

Anadolu Buluflmalar›’n›n yedincisine

yedi ilden 500 bayi kat›ld›. Koç

Toplulu¤u üst yönetimi bayilerle

vizyonunu paylaflt›

nadolu Buluflmalar›” toplant›la-
r›n›n yedincisi 21 Haziran 2005
tarihinde Kayseri’de gerçekleflti-
rildi. 

Yozgat, K›rflehir, Sivas, Malatya, Nevflehir,
Kayseri ve Adana illerindeki  Koç Toplulu-
¤u’na ait Arçelik, Aygaz, Avis, Beko, ‹zo-
cam, Demirdöküm, Ford Otosan, Otoyol,
Migros, Birmot, Otokoç, Tofafl, Opet, Koç
Allianz ve Oltafl’›n bayiliklerini yürütmekte
olan yaklafl›k 500 kat›l›mc› Koç Toplulu¤u
üst yönetimiyle bir araya geldi. Toplant›ya
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç, CEO Bülend Özayd›nl›,
Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›
Hasan Bengü, Stratejik Planlama Grup
Baflkan› Tamer Haflimo¤lu, Arçelik Ge-
nel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü
Oya Ünlü K›z›l ve Resmi ‹fller Koordina-
törü Tunç Koyuncu da kat›ld›.

Genlerinde ticaret olan bir flehir
Anadolu Buluflmalar›’n›n yedincisine ev
sahipli¤i yapan Kayseri tarih boyunca Ana-
dolu’nun önemli ticaret merkezlerinden

biri olmufl bir flehrimiz. Kayseri, ticaretin
yan› s›ra görkemli Erciyes Da¤›, geliflen k›fl
turizmi ve lezzetli yemekleriyle de görül-
meye de¤er bir Orta Anadolu flehri. ‹nsan-
lar›n iflbilirli¤i, giriflimcili¤i, Erciyes Da¤›,
mant›s› ve bir de past›rmas› ile ünlü Kay-
seri’nin geçmifli M.Ö. 2800 tarihlerine ka-
dar dayan›yor. M.Ö. 8’inci yüzy›lda ünlü
Roma ‹mparatoru Ceasar’›n flerefine “Ce-
asarea” ad›n› alan kentin ismi zaman için-
de Kayseri’ye dönüflmüfl. Asur ticaret kolo-
nileri döneminde bile büyük bir ticaret
merkezi olan kent, Büyük Selçuklu Sultan›

A“

Bu kez, Orta Anadolu’nun ticaret
merkezi Kayseri’de bulufltuk

k
ü

re
s
e

l 
v
iz

y
o

n



3

k
ü

re
s
e

l v
iz

y
o

n

Bugün sizlerle paylaflaca¤›m görüfller aç›s›ndan, Kayseri’nin bir özelli¤inin ilham verici oldu-
¤unu düflünüyorum. Biliyorsunuz Kayseri uzun y›llard›r, ülkemizin sanayi ve ticaret aç›s›n-
dan önde gelen kentleri aras›nda say›lm›flt›r. Yetifltirdi¤i çok say›da sanayicisi, ifladam› ve ül-
keye arma¤an etti¤i say›s›z markas› olan bir kent buras›… Ancak son y›llarda bak›yoruz, ül-
kemizde birçok baflka kent de benzeri özelliklerle öne ç›k›yor. Hatta son zamanlarda, “Ana-
dolu Kaplanlar›” deyimi yayg›n bir kabul görmüfl durumda.
Bu neyin göstergesi? Bu, Türk özel sektörünün, ülke ekonomisinin büyümesinde lokomo-
tif rolünü art›k baflar›yla üstlenmifl olmas›n›n bir göstergesi.
Biraz geriye dönüp bakarsak bu gerçe¤i daha iyi kavrayabiliriz. 2000’li y›llar›n bafl›nda yafla-
d›¤›m›z büyük ekonomik kriz hepimiz için çok ö¤retici oldu. Bu dönemde gördük ki, krizle
ancak topyekûn bir mücadele içinde bafl etmek mümkün olabiliyor (...)
Toplulu¤umuza bakt›¤›m›z zaman bunun yans›malar›n› aç›k biçimde görebiliyoruz: 
2002’den bu yana Koç Toplulu¤u büyük bir geliflme ivmesi yakalad›. 2002 rakamlar›m›zla
2004 rakamlar›m›z› karfl›laflt›rd›¤›m›zda, dolar baz›nda yüzde 165, enflasyondan ar›nd›r›lm›fl
sabit YTL baz›nda yüzde 67 büyüdük. Yedi y›ll›k hedefimize iki y›lda ulaflt›k. Bu performans-
ta siz de¤erli bayilerimizin katk›s› çok büyük. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum.
Artan dünya rekabeti baflar›n›n ancak tak›m çal›flmas›yla yakalanmas›n› mümkün k›l›yor.
Bu tak›mda bize düflen rol do¤ru vizyon ve stratejilerle büyük Koç ailesini yönlendirmek-
tir. Sat›fl cephesinde ön saflar› tutan, tüketici ile do¤rudan ba¤› olan bir kesim olarak siz-
lere düflen rol ise yarat›c› bir inisiyatif ile hareket etmek ve müflteri yelpazenizi gelifltirme-
ye çal›flmakt›r. Ayn› tempoyu yakalad›¤›m›z takdirde baflar› katsay›m›z artacakt›r.  
Koç Toplulu¤u olarak vizyonumuz nas›l “Avrupa’n›n en büyük flirketleri içinde yer almak”sa,
ülke olarak vizyonumuz da, “Avrupa’n›n geliflmifl ülkeleri aras›nda yer almak” olmal›d›r. 
Bunun için siyasi istikrara, Bat› normlar›nda demokratik bir yönetim anlay›fl›na ve sürdürüle-
bilir büyüme çizgisine oturmufl bir ekonomiye ihtiyac›m›z var. Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik
yolunda kararl›l›kla yürümeye gerek var. Koalisyon hükümetlerinden güçlü bir tek parti hü-
kümetine geçifl, siyasette arad›¤›m›z istikrar konusunda önemli bir ad›m oldu. Ancak bu kez
de baz› yapay gündem maddelerinin toplumsal uzlaflma ortam›n› zedeleyici biçimde za-
man zaman ön plana ç›kabildi¤ini görüyoruz (...)
Bizler için hedef tek, odak tek, yöntem bellidir. Çok çal›fl›p, her anlamda eksikliklerini gider-
mifl, genç ve dinamik bir Türkiye’nin önünde herhangi bir engel olamayacakt›r.
Koç Toplulu¤u olarak yakalad›¤›m›z büyüme ve ivmeyi, heyecan›m›z›, siz bayilerimiz arac›-
l›¤› ile tüm Türkiye’ye de aktarabilmemiz, liderlik misyonumuzun da önemli bir parças›d›r.
Koç Toplulu¤u’nun gelece¤ine güveniyoruz. Sizlerin de mensubu oldu¤u “Büyük Koç Aile-
si”nin gücüne inan›yoruz. Ülkemizin gelece¤ine güveniyor ve hep birlikte bu amaç u¤run-
da çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. 

Baflar›y› tak›m
çal›flmas›yla
yakalamak mümkün

Alparslan’›n 1071 tarihinde kazand›¤›
Malazgirt Savafl› sonras›nda Anadolu’nun
Türklere aç›lmas›yla birlikte, k›sa sürede
kimlik de¤ifltirmeye bafllayarak, Türk,
Rum, Yahudi ve Ermeniler’in yüzy›llarca
bir arada ve uyum içinde yaflayacaklar› bir
kent haline büründü. Kayseri günümüzde
de canl› ticaret yaflam›n› sürdüren, sanayi-
leflme h›z› yüksek olan bir flehir. Kayseri-
lilerin özellikle ticaret hayat›ndaki, nere-
deyse efsaneye dönüflen baflar›lar›n›n al-
t›nda ise bu çok kültürlülü¤ün etkisi oldu-
¤u inkâr edilemez. Farkl› kültürlerin bir-
birleriyle olan s›cak iliflkileriyle bu iliflkile-
rin ticari sonuçlar›, Kayseri’yi birçok Ana-
dolu kentinden ticari ve sosyal ba¤lamda
ayr›cal›kl› k›lmay› baflard›. Özellikle, tica-
retten sa¤lanan gelirin sanayiye yönlendi-
rilmesi, bu tarihsel al›flkanl›¤›n sonuçlar›n-
dan biri olarak kabul ediliyor. Bunun so-
nucu olarak Kayseri günümüzde, Türki-
ye’nin birçok önemli sanayi markas›na ev
sahipli¤i yapan bir flehir halini ald›. Yani
flehrin simgeleri art›k past›rma ve Erciyes

Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan›
Mehmet Özhaseki, Mustafa V. Koç’u s›cak

bir flekilde karfl›lad›.

Anadolu Buluflmalar›, bu kez bir bayi aç›l›fl›na
tan›kl›k etti. Beko Bayii Bingöl Ticaret’in aç›l›fl›na
Koç Toplulu¤u’nun üst yönetiminin yan› s›ra
flehrin askeri ve mülki erkân› da kat›ld›. 

Mustafa V. Koç
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‹çinizde uzun y›llar›n› sanayi ve ticaretle u¤raflarak geçirmifl, onlarca tart›flma ve de-
¤erlendirme toplant›s›na kat›lm›fl dostlar›m›z var. Onlar hat›rlayacaklard›r. Bundan 20
y›l önce bu tür toplant›larda konuflulan konular farkl›yd›. Günlük hayat›m›z›n dar kal›p-
lar› içinde düflünür ve tart›fl›rd›k. Bugün bu bize yetmiyor (...)
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonu artt›kça, bizlerin dünyada olup bitenle-
ri izleme e¤ilimimiz de art›fl gösterdi. Bölgemizde yaflanan geliflmelerin,  savafllar›n,
çat›flma ve siyasi istikrars›zl›klar›n ekonomimizi do¤rudan etkileyebildi¤ini gördük.
Ekonomik konularla siyasi konular›n birbirini direkt olarak etkileyebilen, hatta tetikle-
yen bir etkileflim içinde oldu¤unu bizzat yaflad›k. Avrupa Birli¤i ile tam üyelik yolunda
ileriye do¤ru ad›m att›kça, “d›fl dünya”n›n yak›ndan izlenmesinin ve do¤ru de¤erlen-
dirilmesinin ne kadar önemli oldu¤unu toplumca kavramaya bafllad›k.
Geçti¤imiz y›l, dünya para piyasalar›nda genel bir daralma, özellikle geliflmekte olan
ülkelere akan fonlarda bir azalma olurken, Türkiye’ye fon ak›fl›n›n devam etmifl oldu-
¤unu gözlüyoruz. Bunda ülkemizin, kriz ortam›ndan ç›kmakta gösterdi¤i kararl›l›k ka-
dar, ekonomimizi iki güçlü ç›paya ba¤lam›fl olmam›z›n da büyük rolü olmufltur. Bu ç›-
palardan biri IMF, di¤eri de Avrupa Birli¤i’dir. 
Sadece 17 Aral›k’›n rüzgâr› bile bize ciddi kazan›mlar getirmifltir. Ülkemizdeki özellefl-
tirmelere gösterilen yo¤un ilgi, uluslararas› kurulufllar›n sat›n almalar yoluyla Türki-
ye’de var olmaya veya güçlenmeye çal›flmas›, Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimizin önemi
aç›s›ndan dikkatle de¤erlendirilmesi gereken göstergelerdir...
Bugün dünya markalar› aras›ndaki rekabet s›n›r tan›maz bir noktaya gelmifltir. Geç-
miflte bir flirket, dünya piyasalar›ndaki rekabeti ancak ihracat yapt›¤›nda hissedebili-
yordu. Oysa bugün, rekabet kap›m›z›n önünde; ülkenin en uzak köflesindeki tüketici
için dünya markalar›yla rekabet etmek zorunday›z. Bu yüzden Koç Toplulu¤u olarak,
“Türkiye’nin her hanesinde bir Koç ürünü bulunmas›” hedefimizi, “Avrupa’n›n her ha-
nesinde bir Koç ürünü görmek” olarak de¤ifltirdik...
Bugün, Türkiye geneline yay›lm›fl bulunan, yaklafl›k 12 bin bayimizin, elde etti¤imiz
baflar›daki pay› elbette ki çok büyük. 
Ancak elde ettiklerimiz bizi asla yavafllatmamal›, h›z›m›z› ve büyüme arzumuzu azalt-
mamal›. Zira hedefimiz büyük, aflaca¤›m›z engeller oldukça fazlad›r. 
Siz de¤erli bayilerimizin de deste¤i ve katk›lar› ile “Büyük Koç Ailesi” olarak, baflar› ar-
zumuz, inanc›m›z, stratejilerimiz ve insan gücümüz ile bir dünya flirketi olma hedefimi-
ze do¤ru ilerliyoruz.
Hep söyledi¤imiz gibi, ülkemiz ve Koç Toplulu¤u ad›na, baflar›l› gelecek için inançla
çal›flmaya devam ediyoruz.

D›fl dünyay› takip etmek ve 
do¤ru de¤erlendirmek çok önemli

Bülend Özayd›nl›:

Da¤› ile s›n›rl› de¤il. ‹stanbul Sanayi Oda-
s›’n›n yapt›rd›¤› bir araflt›rman›n sonuçlar›-
na göre, Türkiye’de “‹lk 500 Büyük Sana-
yi Kurulufllar›” listesinde Kayseri’nin 17 fir-
ma ile beflinci s›rada yer almas› da bu du-
rumun aç›k bir göstergesi... 

Ziyaretlere Migros’tan baflland›
Anadolu Buluflmalar› için Koç Holding
üst yönetimini tafl›yan uçak, 21 Haziran
sabah› saat 10.00’da Kayseri Havaala-
n›’na indi. Havaalan›nda flehrin önde ge-
len ifladamlar› taraf›ndan karfl›lanan he-
yetin ilk dura¤› Kayseri 3M Migros ol-
du. Migros Ma¤aza Müdürü Yavuz Ka-
raduman taraf›ndan karfl›lanan heyet;
flehrin önemli bir al›flverifl merkezi olan
Migros’un reyonlar›n› gezerek sat›fllar
hakk›nda bilgi ald›. 
Migros’tan ayr›lan heyetin bir sonraki
dura¤› ise Opet Bayii Latif Baflkal
Akaryak›t Sanayi ve Ticaret A.fi. oldu.
Burada bayi Ahmet Baflkal taraf›ndan
karfl›lanan Mustafa V. Koç ve beraberin-
deki heyet bir süre mola vererek sat›fllar
hakk›nda bilgi ald›lar. Bayi ziyaretlerinin
üçüncüsü ise Metinler Ford Plaza’ya
yap›ld›. Burada Murat Metiner ve Metin
Köseo¤lu taraf›ndan karfl›lanan heyet,
sat›fl ve servis hizmetleri hakk›nda bilgi
ald›. Mustafa V. Koç ve beraberindeki
heyete bilgi veren Murat Metiner ve Me-
tin Köseo¤lu ziyaretten duyduklar› mem-
nuniyeti dile getirdiler.

Vali Canpolat: 
“Kayserili ifladam› vefal›”
Koç Holding üst yönetimi dördüncü zi-
yaretini Valili¤e yapt›. Kayseri Valisi Ni-
hat Canpolat’› makam›nda ziyaret eden
heyete Vali Canpolat Kayseri hakk›nda
flu bilgileri verdi: “Kayserili ifladamlar› ifl-
lerini burada büyütme yoluna gidiyor ve
buraya yat›r›m yap›yor. Bu bak›m›ndan
Kayseri’nin di¤er illere örnek olmas› ge-
rekiyor. Ayr›ca ifladamlar›m›z çok hay›r-
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sever. Özellikle e¤itim konusunda yat›-
r›m istedi¤imiz hiçbir ifladam›m›zdan ‘ha-
y›r’ yan›t› almad›k.”
Mustafa V. Koç’un flehirdeki ekonomik
durum hakk›ndaki sorular›n› yan›tla-
yan Vali Nihat Canpolat, makro eko-
nomik göstergelerdeki iyileflmeye ra¤-
men bunun tam olarak halka yans›ma-
d›¤›n› söyledi.

Ma¤aza aç›l›fl› yap›ld›
Vilayetteki ziyaretini tamamlayan heyet,
yeniden bayi ziyaretlerine bafllad›. Bayi
ziyaretlerinin dördüncüsü DemirDö-
küm Yetkili Sat›c›s› Erciyas Gaz’a ya-
p›ld›. Firma sahibi Ahmet Rasim Kah-
yao¤lu, Kayseri’de do¤algaza geçifl süre-
ci yafland›¤›n› söyledi. DemirDöküm’ün
bu geçiflte iyi bir sat›fl grafi¤i yakalad›¤›-
n› ifade eden Kahyao¤lu, anahtar teslim
projelerinin büyük ilgi gördü¤ünü sözle-
rine ekledi. Buradan ayr›lan heyetin bir
sonraki dura¤› ise aç›l›fl› yap›lan Beko
Örnek Bayi Bingöl Ticaret oldu. Bura-
da konuklar›n› mutlulukla karfl›layan
Ahmet Bingöl, Mustafa V. Koç ve bera-
berindeki heyete aç›l›fla kat›lmalar›ndan
dolay› çok teflekkür etti. ‹ki katl› ma¤aza-
n›n gezilmesinin ard›ndan aç›l›fl töreni için
haz›rlanan alana geçildi. Aç›l›fla Kayseri
Valisi Nihat Canpolat, Emniyet Müdürü
Orhan Özdemir, Garnizon Komutan›
Ak›n Öztürk ve çok say›da Kayserili sa-
nayici kat›ld›. Aç›l›flta bir konuflma yapan
Mustafa V. Koç, “Bir ürünü yaratmak ka-
dar satmak da bizim için çok önemli. Bu
tür ma¤azalar› yaratmak bizim en büyük
arzumuz. Bingöl Ticaret tüm Kayserililere
ve topluma hay›rl› olsun” dedi.

Belediye Baflkan›’na ziyaret
Aç›l›fltan sonra heyet Kayseri Büyükflehir
Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki’yi
ziyaret etti. Ziyaret s›ras›nda Özhaseki’ye
Anadolu Buluflmalar› hakk›nda bilgi veren
Mustafa V. Koç, “Bizim en kuvvetli yan›-

m›z servis ve bayi teflkilat›m›z. Bu toplan-
t›lar da bayilerin birbirleriyle kaynaflmala-
r› bak›m›ndan gayet faydal› oluyor” dedi.

Tofafl ve Ford bayilerine ziyaret 
Belediyeye yap›lan ziyaretten sonraki du-
rak ise Tofafl Ana Bayii Tanver Motorlu
Araçlar Ticaret ve Sanayi A.fi. oldu. Ah-
met Hilmi Tanver, konuklar›na  önce

genifl bir alana yay›lm›fl olan tesisleri gez-
dirdi. 1983 y›l›ndan bu yana bayilik yapt›-
¤›n› söyleyen Tanver, bu süre içinde hem
flartlar›n hem de ürünlerin büyük de¤iflim
gösterdi¤ini vurgulad›.
Buradan ayr›lan heyetin bir sonraki dura-
¤› ise Ford Yetkili Sat›c›s› Ünal Motor-
lu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.fi. oldu.
Burada Ünal K›ranatl›o¤lu ve o¤lu
Mehmet K›ranatl›o¤lu taraf›ndan karfl›-
lanan heyet tesisler hakk›nda bilgi ald›. 

Ba¤ evinde ö¤le yeme¤i
Yo¤un geçen program›n ard›ndan ö¤le
yeme¤i için Kayseri’nin geleneksel kültü-
ründe önemli bir yere sahip olan Ford
Bayii Murat Metiner’e ait olan ba¤ evine
gidildi. Yüzy›ll›k bu ev, Koç Toplulu-
¤u’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un
Kayseri ziyaretlerinde kald›¤› bir ev olma-
s› bak›m›ndan da ayr› bir önem tafl›yordu. 
Gün içinde yap›lan ziyaretlerin ard›ndan
Anadolu Buluflmalar›’n›n yap›laca¤› Kayse-
ri Hilton Oteli’ne dönen heyet, saat
16.00’da bayilerle bir araya geldi. Toplan-
t›n›n aç›l›fl konuflmas›n› Koç Holding Ku-
rumsal ‹letiflim Koordinatörü Oya Ünlü K›-
z›l yapt›. K›z›l’›n sahneye davet etti¤i Mus-
tafa V. Koç özellikle siyasi ve ekonomik is-
tikrar›n yaratt›¤› güven ortam›n›n, ifl dün-
yas›n›n önünü açt›¤›na dikkat çekti. Top-
lant›da son konuflmay› yapan Bülend
Özayd›nl› ise özellikle Türkiye-AB iliflkile-
rine dikkat çekti. Konuflmas›n›n ard›ndan
bayilerin sorular›n› yan›tlayan Özayd›nl›,
bayilerle her türlü iflbirli¤ine aç›k oldukla-
r›n›n alt›n› çizdi. Saat 18.00’da biten top-
lant› akflam saat 19.00’da bafllayan kok-
teylle devam etti. Kokteylin ard›ndan ye-
me¤e geçen konuklar keyifli bir müzik
dinletisi eflli¤inde hep bir arada akflam ye-
meklerini yediler. Gecenin sürprizi ise sa-
natç› Sibel Can oldu. Sibel Can’›n progra-
m›n›  keyifle dinleyen bayiler, büyük bir
memnuniyetle toplant›dan ayr›ld›lar.
� Feride Cem



eçti¤imiz y›l Gaziantep’te düzenle-
nen “Koç Toplulu¤u Anadolu Bu-
luflmalar›”nda filizlenen, ard›ndan
Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Mustafa V. Koç’un Ad›yaman’› ziya-
retinde flekillenen Ad›yaman Mesleki ve
Teknik E¤itim Fakültesi projesi, 14 Hazi-
ran’da yap›lan temel atma töreni ile haya-

ta geçirildi. Bir y›l gibi k›sa bir sürede
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan yap›m›na ka-
rar verilen ve temel atma aflamas›na gelen
proje, yine bir y›l içinde bitirilerek 2006
y›l›nda faaliyete geçecek. 2 milyon dolara
mal olacak olan Gaziantep Üniversitesi’ne
ba¤l› Ad›yaman Mesleki ve Teknik E¤itim
Fakültesi, Ad›yaman’da kurulmas› istenen

üniversiteye zemin oluflturacak. Fakülte-
de elektronik, giyim endüstrisi, moda ta-
sar›m› ve tekstil bölümleri yer alacak.
Temel atma töreni için Ad›yaman’a, Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler
Baflkan› Hasan Bengü, Vehbi Koç Vakf›
Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m ve Ku-
rumsal ‹letiflim Koordinatörü Oya Ünlü
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E¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›nda Türkiye’ye fayda sa¤layacak birçok projeye imza atan
Vehbi Koç Vakf›, Ad›yaman’da, Mesleki ve Teknik E¤itim Fakültesi binas›n›n temelini att›.
Proje, Ad›yaman’da kurulmas› istenen üniversiteye zemin oluflturacak

Vehbi Koç Vakf›’ndan Ad›yaman’da
e¤itime büyük destek

G



ile birlikte gelen Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Ad›ya-
manl›lar taraf›ndan büyük bir ilgi ve sev-
gi ile karfl›land›. Uzun bir konvoy eflli¤in-
de kendisini karfl›layanlar aras›nda bulu-
nan Ad›yaman Valisi Hikmet Tan’› ma-
kam›nda ziyaret eden Mustafa V. Koç ve
beraberindekiler, burada Vali Hikmet
Tan’dan Ad›yaman’›n sosyokültürel ve
ekonomik yap›s› hakk›nda bilgi ald›. Te-
meli at›lacak olan Mesleki ve Teknik E¤i-
tim Fakültesi’nin önemi konusunda bir
süre sohbet eden Vali Hikmet Tan ve
Mustafa V. Koç, yine konvoy eflli¤inde te-
mel atma töreninin yap›laca¤› alana geldi.  

Bayram coflkusu yafland›
Ad›yaman’›n sosyal, kültürel ve ticari ha-
yat›nda dönüm noktas› olarak nitelendiri-
len Mesleki ve Teknik E¤itim Fakülte-
si’nin temel atma töreni, bayram coflkusu
içinde gerçekleflti. Genç, yafll›, kad›n, er-

kek çok say›da Ad›yamanl›n›n kat›ld›¤›
törende, yüzlerdeki mutluluk, sevinç ve
heyecan, davul-zurnan›n sesine kar›flt›.
Ad›yaman’›n giriflini ve merkezi süsleyen
pankartlar, art arda tören alan›na kadar
uzan›rken pankartlardan birinde Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-
fa V. Koç, çoktan hemflehri ilan edilmiflti.
Büyük bir kalabal›¤›n bekledi¤i alanda tö-
renin aç›l›fl konuflmas›n› Gaziantep Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Ekinci
yapt›. Ad›yaman’›n üniversiteye sahip ol-
may› hak etmifl illerin bafl›nda geldi¤ini
söyleyen Ekinci, Gaziantep Üniversitesi’ne
ba¤l› olarak e¤itim verecek olan Ad›ya-

man Mesleki ve Teknik E¤itim Fakülte-
si’nde üç bölüme ba¤l› olarak dört anabi-
lim dal›nda; endüstri meslek liseleri, tek-
nik liseler ve benzeri ö¤retim yapan kuru-
lufllar için ö¤retmenler ve konusunda uz-
man elemanlar yetifltirilece¤ini kaydetti. 

“Donan›ml› gençlere ihtiyaç artacak”
Rektör Ekinci’nin ard›ndan kürsüye gelen
Mustafa V. Koç konuflmas›na projenin
geliflim sürecini anlatarak bafllad›. Koç,
“2003 y›l›n›n Haziran ay›ndan bu yana
Anadolu Buluflmalar› ad› alt›nda, say›lar›
12 bini aflan bayilerimizle bir araya geli-
yoruz, karfl›l›kl› olarak fikirlerimizi payla-
fl›yoruz. 2004 y›l› Mart ay›nda Gazian-
tep’te yapt›¤›m›z toplant›da Ad›yaman
Mesleki ve Teknik E¤itim Fakültesi bina-
s›n›n yap›m›n› üstlenmemiz önerildi. Ko-
nuyu Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kuru-
lu’na götürdük. Vakf›m›z öneriyi uygun
buldu ve onaylad›. Toplulu¤umuz, kuru-
cumuz Vehbi Koç’un vizyonu do¤rultu-
sunda yar›m yüzy›l› aflan bir süredir Tür-
kiye’nin toplumsal geliflimi için çeflitli
projeleri desteklemektedir. Vehbi Koç
Vakf›, temel konular› olan e¤itim, kültür
ve sa¤l›k alanlar›nda Türk halk›n›n yaflam
kalitesine katk›da bulunan projeleri haya-
ta geçirmeye devam ediyor” dedi. 
E¤itimin Türkiye için önemine dikkat çe-
ken ve projeyi hayata geçirmelerinin ne-
denlerini anlatan Koç, sözlerine flöyle de-
vam etti: “E¤itim, ülkemizin orta ve uzun
vadeli gelece¤i aç›s›ndan kritik öneme sa-
hip bir konudur. Avrupa Birli¤i’nde
‘Ömür boyu e¤itim’ kavram› uygulama
aflamas›na gelmifltir. Türkiye’de ise son
nüfus say›m›nda 7.5 milyon vatandafl›m›-
z›n okuryazar olmad›¤› saptanm›flt›r. Tab-
lo, bu konuda yap›lacak çok ifl oldu¤unu
gösteriyor. Geliflmifl ülkelerin standartlar›-
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Ad›yaman Valisi Hikmet Tan (üstte)  ve Ad›yaman
Belediye Baflkan› M. Necip Büyükaslan (altta),
Türkiye’nin iyi donan›ml› gençlere ihtiyac›
oldu¤unu ve temeli at›lan fakültenin bu anlamda
büyük bir önem tafl›d›¤›n› söylediler.  



na ulaflabilmek için üniversiteye devam
edemeyen gençlerimize e¤itim f›rsat› ya-
ratmak, bir numaral› önceli¤imiz olmal›-
d›r. Türkiye için vizyonumuz, verimlili¤i-
mizi art›rmak, kendi teknolojimizi üret-
mek ve dünya pazarlar›nda kendi marka-
lar›m›z› oluflturmakt›r. Bu vizyonu gerçek-
lefltirecek olanlar yüksek ö¤renim kurum-
lar›m›zda e¤itim gören gençlerimiz ola-
cakt›r. 
“Bugün temelini att›¤›m›z fakülte,  ülkemi-
zin yakalad›¤› büyüme ivmesinin koruna-
bilmesi için gerekli olan e¤itime katk› sa¤-
layacakt›r. Biz özel sektör olarak bu konu-
da elimizden gelen her türlü deste¤i ve
yard›m› sa¤lamak konusunda devletimizin
hizmetindeyiz. Ülkemiz sanayisi gelifltikçe,
mesleki ve teknik fakültelerden mezun ol-
mufl donan›ml› gençlere ihtiyac›m›z art-
maktad›r. Bugün temelini att›¤›m›z Mesle-
ki ve Teknik E¤itim Fakültemizin gerçek
de¤erlerinden biri de budur.”  
Törende, Ad›yaman Belediye Baflkan› Ne-
cip Büyükaslan, Vali Hikmet Tan’›n ko-
nuflmalar›n›n ard›ndan Mustafa V. Koç’a
Fahri Hemflehrilik Berat› ve Ad›yaman’›n
simgesi Nemrut Da¤› heykellerinden olu-
flan bir hediye takdim etti. Gaziantep Üni-
versitesi ö¤rencilerinin sergiledi¤i folklor
gösterisini takiben gerçeklefltirilen temel
atma s›ras›nda ise havaya at›lan havai fi-
fleklerden süzülen Türk bayraklar›, alan-
daki izleyicilerden büyük alk›fl ald›.
Tören öncesinde, temeli at›lacak olan
Mesleki ve Teknik E¤itim Fakültesi’ne ilifl-
kin Ad›yaman Valisi Hikmet Tan ve Ad›-
yaman Belediye Baflkan› M. Necip Büyü-
kaslan’a duygu ve düflüncelerini sorduk.

“10 fabrikaya bedel”
Vali Hikmet Tan, projenin gerçekleflmesi-
ni “Ad›yaman için bir dönüm noktas›”
olarak nitelendirdi ve flu yorumlarda bu-
lundu: “Proje, Ad›yaman’da üniversite ku-
rulmas› için at›lan ilk ad›m. Türkiye’de 15
ilde üniversite kurulmas› çal›flmalar› yürü-
tülüyor. Bunun için altyap› olmas› gereki-
yor. Fakültelerin tam donan›ml› olarak
hizmet vermesi gerekiyor. Koç Vakf›’n›n
ve Say›n Mustafa Koç’un giriflimi ile ger-
çeklefltirilen bu temel atma töreni ile üni-
versiteyi tamamlanm›fl görüyoruz. Bizim
için büyük bir hayal gerçekleflmifl oluyor.
Ad›yaman’da fabrika yap›lm›yor ama 10
fabrikaya bedel bir e¤itim kurumunun te-
meli at›l›yor. Bu, ilçeleri ve köyleriyle top-
lam 623 bin nüfuslu Ad›yaman için haya-
ti önem tafl›yan bir proje. Ad›yamanl›
gençler burada hayata haz›rlanacak. Tüm
Koç Toplulu¤u’na ve Vehbi Koç Vakf›’na
çok teflekkür ediyorum.” 

“Ad›yaman’›n gelece¤i parlak”
Fakültenin, Ad›yaman’da gelifltirilmesi he-
deflenen haz›r giyim sanayii için kalifiye
eleman sorununa çözüm getirece¤ini be-
lirten Ad›yaman Belediye Baflkan› M. Ne-
cip Büyükaslan ise Ad›yaman’›n kalk›n-
mas›nda üniversitenin çok önemli bir yer
tutaca¤›n› söyledi. Eski bir Arçelik bayisi
olarak Koç Toplulu¤u’nun ciddiyetini çok
iyi bildi¤ini belirten Büyükaslan sözlerine
flöyle devam etti: “Fakültenin temeli son-
bahar ay›nda at›lacakt›. Biz Haziran ay›n-
da at›l›rsa Ad›yaman’da üniversite yap›la-
bilmesi için gereken kriterlerin yerine ge-
tirilmifl olaca¤›n› söyledik. Bizi k›rmad›lar

ve temel atma zaman›n› öne çektiler.  Ya-
t›r›mc›lar›n bölgeye ilgisi art›yor. Ad›ya-
man sanayi, turizm ve tar›m merkezi ola-
cak. Bunun altyap›s›n› oluflturacak olan
fley üniversitedir. Gelece¤imizi parlak gö-
rüyorum. Bölgede pamu¤a dayal› sanayi-
den dolay› a¤›rl›kl› olarak tekstil, konfek-
siyon, dokuma, boya, yuvarlak örgü ve
konfeksiyon fabrikalar›na e¤ilim var. Kali-
fiye olmayan iflçilerimizi, deneyimli uz-
man ö¤reticilerimiz nezaretinde kalifiye
duruma getirece¤iz. Kabu¤umuzu k›r›yo-
ruz. Elini de¤il bedenini tafl›n alt›na koyan
sanayicilerimize çok teflekkür ediyorum.

“Beyin göçü önlenecek”
Ad›yaman Ticaret ve Sanayi Odas› Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Zafer Ersoy da bölge-
yi sadece ekonomik olarak de¤il sosyal ve
kültürel anlamda da kalk›nd›rmak gerekti-
¤ini belirterek, Koç Toplulu¤u sayesinde
bu anlamda önemli bir ad›m at›ld›¤›n› söy-
ledi. Ersoy, “‹fladamlar› sadece ekonomi
düflünüyor zannediyorduk ama görüyoruz
ki farkl› alanlarda da yat›r›m yap›labiliyor.
Ad›yaman’da üniversite olmas› halinde 5
bin ö¤rencimiz kentin d›fl›nda de¤il içinde
olacak. Ticari aktivite geliflecek, beyin gö-
çümüz engellenecek. Kültürel ve sosyal
hayat geliflecek. Her anlamda önemli de¤i-
fliklikler yaflanacak. Koç Toplulu¤u’na çok
teflekkür ediyoruz” diye konufltu.

Proje hakk›nda
• Ad›yaman Mesleki ve Teknik E¤itim Fa-
kültesi 1000 ö¤renciye e¤itim olana¤› su-
nacak. 
• Fakültede elektronik, giyim endüstrisi,
moda tasar›m› ve tekstil bölümleri yer ala-
cak. 
• 2000 metrekarelik alan üzerine üç kat
olarak infla edilecek olan fakülte binas›
içinde 260 kiflilik bir amfi, farkl› büyük-
lüklerde 10 s›n›f, 40 kiflilik bilgi labora-
tuvar› ve 70 adet ö¤retim görevlisi bulu-
nacak. 
n Kadriye Çal›flkan
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Havaalan›na Mustafa V. Koç’u karfl›lamaya gelen Ad›yamanl›lar, büyük bir sevgi gösterisinde bulundular.



o¤aziçi Üniversitesi ‹flletme ve
Ekonomi Kulübü taraf›ndan 19-24
Haziran 2005 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilen Uluslararas› Ö¤renci

Kongresi GAIA’da, yurtiçi ve yurtd›fl›n-
dan birçok giriflimci ruh bir araya geldi.
Sekizincisi düzenlenen kongrenin bu y›l-
ki konusu “giriflimcilik” olarak belirlendi.
Kongre, 20 Haziran 2005 Pazartesi günü,
ayn› zamanda GAIA’n›n ana sponsoru
olan Koç Holding’in Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç’un Güney
Kampüs Büyük Toplant› Salonu’nda
yapt›¤› konuflma ile aç›ld›.

Giriflimcilik ekonomik ve sosyal 
geliflimin belkemi¤idir
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, salondakilere  hitaben
yapt›¤› konuflmas›nda flöyle seslendi: 
“Bu konferans gibi buluflmalar deneyim

ve bilgi paylafl›m› için en uygun platform-
lard›r. Yeni fikirlerin gelifltirilmesi için çok
uygun ortamlar yarat›rlar. Giriflimcilik
ça¤lar boyunca farkl› biçimlerde tan›m-
land›. 1700’lerin bafl›nda Frans›z ekomist
Riflar Kantiyon, giriflimciyi, bir mal› be-
lirli fiyatlar ile sat›n al›p, belirsiz fiyatlar ile
satarak risk alan kifli olarak tan›mlam›flt›.
Son yüzy›l›n ünlü ekonomistlerinden Jo-
seph Schumpeter, giriflimcili¤i, karfl›la-
namayan pazar taleplerini karfl›layabil-
mek için ifl alan›nda yenilik uygulamak
olarak tan›mlam›flt›. Konu üzerine daha
ça¤dafl bir yazar olan Robert Reiss’tan
son bir tan›m vermek istiyorum: ‘Giriflim-
cilik kontrolünüzde olan mevcut kaynak-
lara ba¤l› olmaks›z›n, baflarabilece¤inize
güven, gerekti¤inde rotan›z› de¤ifltirme
esnekli¤i ve hatalardan dönebilme iste¤i
ile f›rsatlar› tan›mak ve takip etmektir.’
“Giriflimcili¤in tan›m› zaman ile daha kap-

saml› bir hal alm›flt›r. Bu da asl›nda, giri-
flimcili¤in günümüzde ekonomik ve sos-
yal geliflimin belkemi¤i haline gelmesinin
bir sonucudur. Dikkatinizi son iki tan›m-
da yer alan iki ifadeye çekmek istiyorum:
Schumpeter ‘ifl alan›nda yenilik uygula-
ma’n›n üstünde dururken Reiss ‘kontrolü-
nüzde olan mevcut kaynaklara ba¤l› ol-
maks›z›n f›rsat takibine’ dikkat çekmekte-
dir. Bu yüzdendir ki yenilik ve giriflmcilik
art›k birbirinden ayr›lamaz olarak görül-
mektedir.”

Zihinsel sermaye paradan önemli
Konuflmas›nda bilgi ça¤›nda yaflad›¤›m›za
dikkat çeken Koç, “Günümüzde ekono-
mileri sürükleyen fikirlerdir” diye sürdür-
dü¤ü konuflmas›na flöyle devam etti: “Zi-
hinsel sermaye paradan daha önemli bir
duruma gelmifltir. Ço¤u modern, büyük
flirketler yola sadece fikirler ile ç›km›fllar-
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Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme ve Ekonomi Kulübü taraf›ndan düzenlenen
“giriflimcilik” konulu kongrenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, “Zihinsel sermaye paradan daha önemli bir
duruma gelmifltir” dedi
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“Giriflimci, s›n›rlar
d›fl›nda düflünen insand›r”



d›r. Günümüz iflletmeleri bilgi ak›fl›na ve
dolay›s› ile yeni fikirlerin üretilmesine ola-
nak sa¤layan atmosferler yaratma peflin-
dedirler. Klasik emir-komuta zinciri yap›-
s›, büyük ifl dünyas›ndan uzun zaman ön-
ce silinmifltir. Sonuçta, bir çivi çakmay›
herkesten isteyebilirsiniz ama düflünmesi-
ni isteyemezsiniz.”
Bilgi üretmenin ve bunu koruman›n bafla-
r›l› bir ifl için temel öncelikler oldu¤una
dikkat çeken Koç, “Nitekim, iyi bir fikriniz
varsa, onu hayata geçirebilmek için ger-
çekten paraya ihtiyac›n›z yoktur.  Rüyala-
r›n›z› gerçeklefltirmenin baflka yollar› da
mevcuttur. ‘Giriflimci kapitalistler’den
bahsediyorum. Bu kifli veya kurulufllarda
para vard›r ve yat›r›m yapacak giriflimciler
ararlar. Çünkü iyi fikirler ile karfl›laflmak
gerçekten zordur. Giriflimci, s›n›rlar d›fl›n-
da düflünebilen insand›r. Onu s›radan,
küçük bir ifl sahibinden ay›ran iflte bu ye-
tene¤idir. Bir örnek vermeme izin verin.
Bir kampüste sosisli sandviç stand› açmak
tek bafl›na bir giriflimcilik örne¤i teflkil et-
mez. Di¤er binlercesi gibi bu da küçük
bir ifltir. Ama sosisli sandviçi tatl› ve ekfli
soslar ile sunan bir stand açmak bir giri-
flimcilik örne¤i olarak kabul edilebilir.
Çünkü burada, rakiplerin yapmad›¤› bir
fley yani yenilik vard›r. Umar›m bunu tav-
siye kabul edip kampüste Asya usulü bir
sosisli sandviç stand› açmazs›n›z. Bo¤azi-
çi Üniversitesi yönetimi ile bafl›m derde
girsin istemem” dedi.
Giriflimcili¤in kendine has baflka özellik-
lerinin de bulundu¤unu söyleyen Mus-
tafa V. Koç, tutku, merak ve dayan›kl›l›-
¤›n da ayn› derecede önemli oldu¤unun
alt›n› çizdi. 

Dedem bir risk al›c›s›yd›
Ulus olarak risk alma konusunda iyi oldu-
¤umuzun alt›n› çizen Koç, ard›ndan “Fa-
kat bu yeterli mi?” sorusunu sordu.
Koç’un kendi sorusuna verdi¤i yan›t ise
flöyleydi: “fiunu belirteyim ki, giriflimcilik
demek suya atlaty›p, ondan sonra yüzme-
ye çal›flmak demek de¤ildir. Risk alan bi-
ri olmak tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bu-
nun yan›nda iyi ifl becerisi de gereklidir.
Yani kiflinin ‘e¤itimli bir risk al›c›s›’ olma-
s› gerekir. Koç Toplulu¤u’nun kurucusu
dedem Vehbi Koç, bir risk al›c›s›yd›. Tür-
kiye’nin en büyük özel sektör holdingini,
gelifliminin farkl› aflamalar›nda belirli risk-
ler almadan kuramazd›. Fakat Vehbi Bey

yüzmeyi ö¤renmeden suya asla atlamad›.
Ve sonunda baflar›l› bir giriflimci oldu. Bir
vizyonu vard› ve bu vizyonun büyük bir
k›sm›n› gerçeklefltirdi¤i için de mutlu ol-
du¤una inan›yorum. Vehbi Bey kendi en-

düstriyel devrimini yaflayacak olan bir
Türkiye öngördü. Otobanlarda seyahat
eden Türk yap›m› arabalar, her evde kul-
lan›lan Türkiye’de üretilmifl buzdolaplar›
ve çamafl›r makineleri hayal etti.

Anadolu’yu görmenizi öneririm
Koç Toplulu¤u’nun her zaman bu dina-
mikler sayesinde geliflti¤ini söyleyen Mus-
tafa V. Koç,  dinleyicilerle  Toplulu¤un flu
gelene¤ini paylaflt›: “Koç Holding’in Yö-
netim Kurulu Baflkan› olarak, grubumu-
zun CEO’su olan Bülend Özayd›nl› ile
beraber bayilerimizle tan›flmak için Ana-
dolu’daki illeri ziyaret ediyorum.
Bu yolculuklarda yerel yönetimleri, tüc-
carlar› ve sanayicileri ziyaret ediyoruz. 
Bunlar di¤er insanlar›n görüfllerini dinle-
mek ve Anadolu’nun nabz›n› tutmak için
iyi f›rsatlar. Her seferinde ‹stanbul’a ülke-
min kapasitesine ve dinamiklerine olan
inanc›m› tazelemifl ve güçlendirmifl olarak
iyi bir ruh hali içerisinde dönüyorum.
Size de Anadolu’ya gitmenizi ve bu dina-
mizmi kendi gözünüzle görmenizi öneri-
rim. Anadolu flehirlerine yapt›¤›m›z gezi-
lerin en verimli dakikalar› bayilerimizle ve
di¤er yerel ifladamlar›yla geçirdi¤imiz za-
manlar. ‹çlerinden baz›lar› bize; yeni yat›-
r›mlarla ilgili oldukça orijinal fikirlerle ge-
liyorlar. Müteflebbis olarak, yeni projeleri
dikkate almaya her zaman haz›r›z ve dik-
katli bir incelemeden sonra uygun görü-
nüyorlarsa onlar› destekliyoruz. Bu dina-
mizm, güçlü ve rekabet edebilen bir ülke
olarak Türkiye’yi global ekonomi içerisin-
de do¤ru yere götürmek için en büyük
sermaye.”
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“Avrupa Birli¤i üyeli¤i
sürecine odaklanmaktan

vazgeçmemek ve
reformlara devam etmek

büyük önem tafl›maktad›r.
Eflsiz bir f›rsat ülkemizin
önünde duruyor. E¤er bu

f›rsat› kullanabilirsek,
Türkiye parlak bir
gelece¤e yelken

açacakt›r.”
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‹flletme ve Ekonomi
Kulübü taraf›ndan
Mustafa V. Koç’a bir
plaket verildi.
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Büyüme stratejisi do¤rultusunda
yurtdıflı yatırımlarını sürdüren 
Arçelik A.fi., Rusya’da buzdolabı 
ve çamaflır makinesi fabrikası
kuruyor. Moskova’ya 110 kilometre
uzaklıktaki Kirzaç’ta 28 Haziran’da
temeli atılan fabrika, üretime 2006
yılında bafllayacak. Arçelik A.fi.,
yıllık 900 bin adet üretim
kapasitesine sahip olacak fabrika
için, toplam 58 milyon euro’luk
yatırım gerçeklefltirecek 

ürk flirketleri uluslararas› reka-
bette bir ad›m öne geçmek için
potansiyel gördükleri pazarlara
yat›r›m yapma yoluna gidiyorlar.

Son olarak Arçelik A.fi., yurtd›fl›ndaki
büyüme alternatiflerinden biri olan
do¤rudan yat›r›m yoluna gitti. Türki-
ye’de ve Avrupa’da sahip oldu¤u mar-
kalar, flirketler ve üretim tesisi ile ulus-
lararas› bir konumda olan Arçelik A.fi.,
yap›lan incelemeler sonucunda Rus-
ya’da yat›r›ma karar vererek 28 Hazi-
ran’da Beko LLC Fabrikas›’n›n temelini
att›. Temel atma törenine Rusya Büyü-
kelçimiz Kurtulufl Taflkent, Vladimir
Valisi Nikolai Vinogradov, Kirzaç Be-
lediye Baflkan› Vladimir Starovoitov,
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹n-
flaat Grup Baflkan› Dr. Bülent Bulgur-
lu ve Arçelik A.fi Genel Müdürü A.
Gündüz Özdemir ile Beko LLC Fabrika
Genel Müdürü Adnan Tüfekçi kat›ld›.
Yat›r›m için Rusya’n›n seçilmesinin ne-
denleri aras›nda; pazar›n büyüklü¤ü ve
geliflme potansiyeli, rekabet koflullar›,

co¤rafi yak›nl›k, düflük penetrasyon oran-
lar› gösterildi. Arçelik A.fi., yeni yat›r›m
projesi kapsam›nda Rusya’da y›lda 900
bin kapasiteli çamafl›r makinesi ve buzdo-
lab› üretim tesisi kuracak. 2006 y›l›nda
kademeli olarak faaliyete geçecek tesis
için, yüzde 50’si d›fl finansmanla sa¤lan-
mak üzere 58 milyon euro’luk yat›r›m ya-
p›lacak. Moskova'ya 110 kilometre mesa-
fede yer alan Kirzaç’ta kurulacak fabrika-
n›n toplam alan 550 bin metrekare, kapa-
l› alan› ilk etapta 38 bin metrekare, buz-
dolab› tesisi ilave edildi¤inde ise 53 bin
metrekareye ulaflacak.

Büyüyen Rusya pazar›na 
Arçelik A.fi. tecrübesi
Arçelik A.fi. yeni yat›r›m projesiyle pazar
tecrübesini, beyaz eflya sektöründeki bü-
yüklük ve geliflme potansiyeliyle dikkat
çeken Rusya’da üretim ile güçlendirmeyi
amaçl›yor. 2004 y›l› rakamlar›na göre Rus-
ya’da dayan›kl› tüketim pazar› 6 milyar
dolara ulafl›yor. Bu pazar›n yaklafl›k yüz-
de 40’›n› beyaz eflya oluflturuyor. 

Hedef, dünya liginin ana 
oyuncular›ndan biri olmak
Temel atma töreninin aç›l›fl konuflmas›n›
Arçelik A.fi. Genel Müdürü A. Gündüz
Özdemir yapt›. Arçelik A.fi.’nin sat›n ald›-
¤› markalar ve yat›r›mlar›yla pazar pay›n›
50 y›ld›r art›rarak devam ettti¤ine dikkat
çeken Özdemir, konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü. “fiirketimiz, stratejilerine uygun al-
ternatifleri iyi de¤erlendirip bunlar› yat›r›-
ma dönüfltürerek sürdürülebilir büyüme-
sine katk›da bulunmaktad›r. 
“50 y›la büyük bir baflar› öyküsünü s›¤d›r-
may› baflaran Arçelik A.fi.’yi bu noktaya
tafl›yan en önemli unsurlar ise, girdi¤i pa-
zar›n dinamiklerine göre uygulad›¤› es-
nek yönetimi, teknolojik üstünlü¤ü, tüke-
ticiye duyarl› yaklafl›m›, ürün ve hizmetle-
rinin kalitesidir. 2005 sonunda 3 milyar
euro ciro hedefleyen Arçelik’in dört ana
ürün grubundaki kapasitesi y›lda 11 mil-
yon adet seviyesine ulaflm›flt›r. Avru-
pa’n›n tek çat› alt›nda üretim yapan en
büyük iflletmelerine sahiptir. Bu çapta bir
üretim büyüklü¤ünü yakalayan Arçelik
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Arçelik A.fi, Rusya pazar›na 
dev yat›r›m›yla temel att›



A.fi.’de dünya genelinde 11 bin kifli çal›fl-
maktad›r. 
“fiirketimizin uluslararas› gücünü en güzel
ifade eden fley ise markalar›yla ulaflt›¤›
güçtür. Bugün 100’ün üzerinde ülkede
her iki saniyede bir Beko markal› ürünün
sat›lmas› bunun göstergesidir. Avrupa ge-
nelinde ulafl›lan yüzde 7’lik pazar pay›m›z
bunu kan›tlam›flt›r.
“fiirketimiz sadece Türkiye’de de¤il, yurt
d›fl›nda sahip oldu¤u iflletme ve flirketle-
riyle dünya liginin ana oyuncular›ndan
biri olmay› hedeflemektedir. Uluslararas›
pazarlardaki büyüme stratejimizi bugün
temelini atmakta oldu¤umuz Rusya yat›r›-
m›m›zla sürdürece¤iz.
“Vizyonumuz; 2010 y›l›na kadar kendi sek-
törümüzde dünyan›n en çok tercih edilen
ilk on markas›ndan birine sahip olmakt›r.
Bu vizyonla “Koç Holding’in ‘her Avrupa-
l›’n›n evinde bir Koç ürünü’ hedefinin en
önemli tafl›y›c›s› olmay› amaçl›yoruz.
“Yenilikçi yap›m›zla uluslararas› alanda
standartlar› oluflturan bir flirket konumu-
muzu sürdürece¤iz. Gelifltirdi¤imiz stan-
dartlar, yenilikçi yaklafl›m ürün ve hiz-
metlerimizle flirketimiz yurtd›fl›nda pek
çok ödülün sahibi olmufltur. Ayn› zaman-
da iflletmeleri de kalite ve toplam üret-
kenlik alan›nda önemli ödüller alm›flt›r.
“Kirzaç’da temelini atmakta oldu¤umuz
Beko LLC Fabrikas›, bizim için büyük
önem tafl›maktad›r. Hepinizin bildi¤i gibi,
Rusya bizim için yeni bir pazar de¤il. Koç
Grubu’nun Rusya ile olan ticari iliflkisi y›l-
lar öncesine dayan›yor. Arçelik A.fi. ola-
rak da 1994 y›l›ndan beri Beko marka-
m›zla bu pazarda bulunuyoruz. 
“Rusya’n›n beyaz eflya sektöründeki bü-
yüklü¤ü ve geliflme potansiyelinin çok
yüksek olmas›, bizi buradaki etkinli¤imizi
üretim ile güçlendirmeye yönlendirdi.
Rusya’da yat›r›m karar› almam›zda paza-
r›n büyüklü¤ü, geliflme potansiyeli, reka-
bet koflullar›, co¤rafi yak›nl›k ve düflük
penetrasyon oranlar› etkili oldu.
“Kademeli olarak y›lda 900 bin kapasite-
ye ulaflacak  çamafl›r makinesi ve buzdo-
lab› üretim tesisimiz, 2006 y›l›nda faaliye-
te geçecektir. Beko LLC Fabrikas›’n›n,
Rusya sanayiinin geliflmesinin yan› s›ra,
Vladimir ve Kirzaç bölgelerine de ekono-
mik anlamda ciddi katk›larda bulunaca¤›-
na inan›yoruz. Kirzaç’da temelini att›¤›m›z
ve 2006 y›l›nda faaliyete geçmesini plan-
lad›¤›m›z bu fabrikada, bu bölgeden

önemli say›da kifliye istihdam sa¤layabil-
meyi planl›yoruz.”

Rusya pazar› umut afl›l›yor
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat
Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu ise
toplant›da yapt›¤› konuflmas›na Topluluk-
la ilgili rakamsal bilgiler vererek bafllad›:
“2004 itibariyle 28.3 milyar dolarl›k kom-
bine ciroya ulaflan Koç Toplulu¤u, Türki-
ye’nin en büyük özel sektör kurulufludur.
Yaklafl›k 150 flirketin sahibidir. Bu flirketin
50 adedi Türkiye d›fl›nda bulunuyor. Ar-
çelik A.fi. ise Toplulu¤umuzun amiral ge-
misi konumunda. Koç Toplulu¤u’nun
2004 konsolide cirosunun yüzde 22’lik
bölümünü tek bafl›na sa¤lad›.

“Yurtd›fl›nda dokuz adet sat›fl ve pazarla-
ma flirketi bulunan Arçelik A.fi., sekiz ay-
r› Fabrikan›n sahibidir. Beko LLC fabrika-
s› ile birlikte, bu say› dokuza ç›kacakt›r.
Koç Holding ve Arçelik A.fi.’nin stratejile-
ri aras›nda, her y›l sürdürülebilir bir büyü-
me gerçeklefltirmek ve dünyan›n önemli
büyüklükteki flirketleri aras›nda yer al-
mak vard›r. Bu do¤rultuda, Avrupa’da
marka ve flirketler sat›n alan Arçelik
A.fi.’nin yeni yat›r›m rotas› olarak Rusya’y›
seçmesi çok önemlidir. 
“Çünkü Rusya; “pazar›n büyüklü¤ü, gelifl-
me potansiyeli ve al›m gücü ile Koç Hol-
ding ve Arçelik A.fi.’nin stratejilerini des-
teklemektedir. “Bildi¤iniz gibi dost Rusya
pazar›, Koç Toplulu¤u için önemli bölge-

lerden biridir. 1997 y›l›nda Rusya’ya pera-
kende sektörüyle girdik. Bu pazarda elde
etti¤imiz geliflmeler, Rusya’y› yat›r›m stra-
tejilerimizde önemli bir yere konumlad›. 
Koç Toplulu¤u’nun Rusya’daki aktifleri-
nin büyüklü¤ü, 2004 y›l›nda 149 milyon
euro’ya ulaflt›. Rusya, yurtd›fl› aktifler
içerisinde ise yüzde 19’luk bir paya sa-
hip oldu.
2004 y›l› yurtd›fl› ciromuz içinde, Rus-
ya’n›n pay› 215 milyon euro olarak ger-
çekleflti. Böylece yüzde 4 gibi bir rakama
ulaflt›. Koç Toplulu¤u’nun yat›r›m yapt›¤›
ülkeler aras›nda Rusya; Almanya ve ‹ngil-
tere’den sonra üçüncü s›rada yer al›yor.
Toplulu¤umuzun önemli pazarlar›ndan
biri olan Rusya’ya, 2004 y›l›ndaki yat›r›m-

lar da dahil olmak üzere, toplam 103 mil-
yon euro’luk yat›r›m gerçeklefltirdik. 
Bugün ise Arçelik A.fi.’nin Beko LLC Fab-
rikas› ile yap›lan 58 milyon euro’luk yat›-
r›m, daha da büyüyecektir. Çamafl›r maki-
nesi ve buzdolab› ile bafllayan fabrikada,
di¤er ürünlerin de üretimi planlan›yor. 
“Böylece, Koç Toplulu¤u olarak bakt›¤›-
m›zda, Beko LLC ile birlikte Rusya’ya
yapt›¤›m›z yat›r›m tutar› toplam 161 mil-
yon euro’ya ulaflt›.
Rusya ile co¤rafi yak›nl›¤›m›z, bu ülkede-
ki tecrübemiz, geçmifle dayanan kuvvetli
ihracat iliflkilerimiz ve Rusya’daki pazar›n
umut afl›layan sinyaller vermesi, bu paza-
ra yat›r›m yapmam›zda önemli bir etken
olmufltur.”
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Temel atma törenine kat›lanlar (soldan sa¤a): Arçelik A.fi Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir, 
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grup Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu, Rusya Büyükelçimiz 
Kurtulufl Taflkent, Vladimir Valisi Nikolai Vinogradov, Kirzac Belediye Baflkan› Vladimir Starovoitov
ve Beko LLC Fabrika Genel Müdürü Adnan Tüfekçi.
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Koç Finansal Hizmetler’in orta¤› UniCredito Grubu, Avrupa’n›n önemli
finans kurumlar›ndan HVB Grubu ile “‹fl Birlefltirme Anlaflmas›” imzalad›.
Bu anlaflman›n Koç Finansal Hizmetler’in ifl hacmini önemli oranda
art›rmas› bekleniyor

ünya finans piyasalar›nda birleflmeler sürüyor. Son ola-
rak  Koç Finansal Hizmetler’in orta¤› UniCredito Grubu,
Avrupa’n›n önemli finans kurumlar›ndan HVB Grubu ile
“‹fl Birlefltirme Anlaflmas›” imzalad›. UniCredito Gru-

bu’nun temsilcisi ve Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu
Üyesi Federico Ghizzoni, büyük bir sinerji yaratan yeni olu-
flumun kontrolünde olan bankalar›n, Koç Finansal Hizmet-
ler’in ifl hacmini art›raca¤›n› ve ilgili ülkelerdeki Türk firmala-
r›na destek olaca¤›n› söyledi. Federico Ghizzoni, 12 Hazi-
ran’da imzalanan anlaflman›n detaylar› ve finans piyasalar›n-
daki geliflmelerle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›. 

UniCredito Grubu olarak, HVB Grubu ile “‹fl Birlefltirme Anlaflmas›” imza-
lad›n›z. Bu anlaflman›n detaylar› hakk›nda bilgi verir misiniz?
Her fleyden önce bu anlaflma, Avrupa’da s›n›rlar ötesine geçen
ilk anlaflma olmas› dolay›s›yla büyük bir öneme sahip. Teknik
olarak ifli devralma olarak adland›r›lsa da, iki büyük grubu ya-
ni UniCredito ve HVB’yi bir araya getiriyor. Ekim ay› sonunda
tamamlanacak ve Avrupa bankac›l›¤›nda yeni bir gücün ortaya
ç›kmas›n› sa¤layacak bu birleflme ile yaklafl›k 700 milyar euro
toplam varl›k sa¤lanacak ve pazar sermayesi 41-42 milyar eu-
ro’ya ulaflacak. Bu oluflum 7 binin üzerinde flubesiyle, 28 mil-
yondan fazla müflteriye hizmet verecek. 130 bin çal›flan› ile 19
ülkede banka, di¤er pek çok ülkede ise flube veya temsilcilik-
lerle hizmet sa¤lanacak. 
Almanya ve Avusturya bazl› olan partnerimiz HVB, Deutsche

Bank’tan sonra Almanya’daki ikinci büyük banka ve Avustur-
ya’da Bank Austria ile yüzde 18 pazar pay›na sahip. Unicredito
ise ‹talya’da yüzde 10 pazar pay›na sahip. Böylelikle bu oluflum
Orta ve Do¤u Avrupa’da oldukça güçlü bir varl›k gösterecek.
Rusya, Polonya, Balt›k ülkeleri, Orta ve Do¤u Avrupa ve Tür-
kiyede’ki duruma bakacak olursak, yeni oluflum 70 milyar eu-
ro toplam varl›¤› ile en yak›n rakibinin iki kat büyüklü¤üne ula-
flarak bu bölgede güçlü bir konumda olacak. Almanya’da Bav-
yera bölgesinde, ‹talya’n›n kuzey bölgelerinde ve Avusturya’da
yo¤unlaflma olacak. Bu üç bölge oldukça zengin ve kifli bafl›na
düflen gelir Avrupa’n›n di¤er bölgelerine oranla daha yüksek.
Dolay›s›yla buradaki hâkimiyet de bizi oldukça güçlü k›l›yor. 

Yapt›¤›n›z anlaflman›n Koç Finansal Hizmetler’e sa¤lad›¤› faydalar
nelerdir?
Her fleyden önemlisi Yap› Kredi Bankas› ile birlikte Koçbank’›n
durumu çok farkl› olacak. Bu anlaflma ile de Türkiye için çok
önemli ticari partnerler olan Almanya ve ‹talya ile ifl hacmi ar-
tacak. Almanya’n›n Türkiye ile yapt›¤› ithalat-ihracat hacmi yüz-
de 30’u, ‹talya’n›nki de yüzde 12’yi buluyor. Dolay›s›yla bu iki
ülkenin ithalat ve ihracattaki toplam de¤eri yüzde 42’ye ulafl›-
yor. Koç Finansal Hizmetler için de oldukça büyük bir ifl hac-
mi sa¤lanacak. 
Ayr›ca Türkiye; Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna gibi
ülkelerle oldukça yüksek bir oranda ticari iliflkiye sahip. Olufl-
turdu¤umuz bu yeni grup, Rusya ve Orta Avrupa’da sahip ol-
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du¤u bankalar sayesinde oldukça güçlü bir konumda oldu¤un-
dan, Türkiye ve bu ülkeler aras›ndaki ticarete de katk›da bulu-
nacak. En önemlisi de bu ülkelerdeki Türk firmalar›na destek
olacak. Çünkü kontrolümüzde olan bu bankalar sayesinde Tür-
kiye’den gelen müflterilerimiz için bir çeflit yerel banka konu-
munda olaca¤›z. Bu da Türkiye için bu ülkelerde daha fazla ifl,
daha fazla yat›r›m demek. Koç Finansal Hizmetler de bu ortam-
dan, flimdiki durumundan çok daha fazla yarar sa¤layacak. Bi-
zim halihaz›rda o bölgelerde çal›flmalar›m›z olmas›na karfl›n bu
birleflme sonucunda ifllemler çok daha kolaylaflm›fl olacak.

Birleflme ile ortaya ç›kan grubun yak›n gelecekle ilgili stratejik hedefle-
rini anlat›r m›s›n›z?
Bu flekilde s›n›rlar ötesi bir birleflmenin gerçekleflmesi ayn› za-
manda büyük bir meydan okuma. Bu yolla sadece bir banka
alm›yorsunuz, s›n›rlar›n ötesine geçen bir sinerji yarat›yorsunuz.
Bu oluflumla, grubun tüm iflleri birbirine entegre oluyor. Çeflit-
li ülkelerdeki bankalar bir çat› alt›nda toplan›yor. Maliyette bü-
yük bir tasarruf gerçekleflecek. Bizim daha çok ürün fabrikala-
r› olarak adland›rd›¤›m›z bilanço yönetimi, finansal kiralama
(leasing) ve faktoring faaliyetleri de birleflecek. Ayr›ca de¤i-
flim anlam›nda da büyük beklentiler var. Temelde
‹talya, Almanya ve Avusturya’dan oluflan bu
grup bir çat› alt›nda bir araya gelecek ve kâr-
l›l›kta bir art›fl yaratacak. Bu da oldukça tefl-
vik edici bir meydan okuma. 

Birleflmenin dünya finans sektörü için anlam›
nedir?
Avrupa Birli¤i’nde, Fransa ve Hollanda’da-
ki referandumlar›n sonuçlar› ve bütçe tar-
t›flmalar› gibi sorunlar›n karfl›s›nda bu anlafl-
ma, Avrupa’n›n ihtiyaç duydu¤u güçlü bir
iflarettir. fiunu aç›kça belirtmeliyim ki, ortak pa-
zar ve ortak para birimi olmaks›z›n bu anlaflman›n
gerçekleflmesi mümkün de¤ildi. Çünkü bu anlaflmaya
20 milyar euro yat›r›ld›. Düflünün ki para kayna¤› liret olan bir
‹talyan bankas›, para birimi mark olan Almanya’da bu düzeyde
bir yat›r›m yap›yor. Bu koflullarda risk çok büyük olurdu ve an-
laflman›n gerçekleflmesi imkâns›z hale gelirdi. Ortak bir pazara
ve ortak bir para birimine sahip olmas› Avrupa’y› tan›mlayan en
önemli özellik ve böyle bir ticari ifli mümkün k›l›yor. Ayr›ca, bu
oluflum di¤er Avrupa bankalar›n›n da artan rekabet ortam›nda
dünyan›n büyük bankalar› ile yar›flabilmek için bir araya gelebi-
lieceklerini gösteriyor. Bu sadece UniCredito veya HVB’nin me-
sajlar› de¤il, ayn› zamanda Avrupa’n›n mesaj›.

Oluflan grubun ifl modeli ve yönetim yap›s› hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
Grubun ifl modeli temelde UniCredito modeli gibi olacak.
Her fleyden önce yönetimde oldukça net bir iflbirli¤i olmas›
konusunda anlaflmaya var›ld›. UniCredit CEO’su Alessandro
Profumo yeni grubun CEO’su oldu. HVB’nin flu anki CE-
O’su ise Yönetim Kurulu Baflkan› olarak görev yapacak. An-
cak CEO karar verici konumda ve ifl modeli bölümlere ayr›l-
ma fleklinde gerçekleflecek. Holding flirketi Milano konumlu

bulunacak. ‹talya, Almanya ve Avus-
turya’daki ifl faaliyetleri, kendi müflte-
ri pazarlar›ndan tam olarak sorumlu

bulunacak flekilde befl ifl bölümüne ay-
r›lacak. Yeni grup flu bölümlerden olu-

flacak; “Perakende”, “kurum ve kobi”, “çok
uluslu flirketler ve yat›r›m bankac›l›¤›”, “özel

bankac›l›k ve varl›k yönetimi” ile “küresel banka-
c›l›k hizmetleri.” Bu bölümlerden baz›lar› ‹talya’da, baz›-

lar› Almanya’da yer alacak, Orta ve Do¤u Avrupa bölümleri
ise Viyana merkezli olacak. 

Son olarak h›zl› bir de¤iflim sürecinden geçen Türk finans piyasalar›-
na sizin bak›fl aç›n›z nedir?
Türkiye pazar› Avrupa için çok önemli. Özellikle de büyük-
lük olarak, yani nüfus bak›m›ndan önemli bir yere sahip. Rus-
ya’dan sonra öne ç›kan ve h›zla büyüyen bir pazar. Öyle ki
2004 y›l›nda büyüme yüzde 9 olarak gerçekleflti. Bu y›l için
de yüzde 5’ten daha yüksek bir büyüme olaca¤› düflünülüyor.
Bankac›l›k hizmetleri aç›s›ndan ise hâlâ potansiyeli olan ve
girilebilecek bir pazar. Mesela Türk finans piyasas›nda kredi-
lerin gayri safi milli has›laya oran›, Avrupa ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda çok düflük seviyede bulunuyor. Sonuç olarak da potan-
siyel büyüme aç›s›ndan en çekici ülkelerden biri. Dolay›s›yla
bankac›l›k aç›s›ndan Türkiye’de yap›lacak daha çok ifl var.
Gelecekte Türkiye’de bankalar aras›nda daha fazla birleflme
olaca¤›n› düflünüyorum. Yap› Kredi Bankas› ile birleflmenin
bir an önce gerçekleflmesini umuyorum. 
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“S›n›rlar ötesi 
birleflme ayn› 

zamanda bir meydan 
okuma. Bu yolla sadece bir 

banka alm›yorsunuz, 
s›n›rlar›n ötesine 
geçen bir sinerji 
yarat›yorsunuz.” 



rak savafl›n›n ard›ndan gerginleflen
Türk-Amerikan iliflkileri yeniden dü-
zelme yoluna girdi. Haziran ay›nda
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an

ve beraberindeki heyetin Amerika’ya
yapt›¤› ziyaret ve sivil toplum örgütleri-
nin temaslar›n›n düzelme e¤ilimine katk›-
da bulundu¤u söylenebilir. Mart ay›nda
Türk-Amerikan ‹fl Konseyi Baflkanl›¤›’na
seçilen, birçok firmada yöneticilik ve da-
n›flmanl›k yapan Dr. Y›lmaz Argüden’le
Türkiye-Amerika iliflkilerinde girilen yeni
dönem üzerine konufltuk.

Haziran ay› bafl›nda Amerika’da yo¤un bir gö-
rüflme trafi¤i içine girdiniz. Bu görüflmeler
Amerika ile iliflkilerimizin geliflmesine nas›l
bir katk› sa¤lad›?
‹lk önce flunu unutmamal›y›z ki ülkeler
aras›ndaki iliflkiler uzun vadelidir; toplan-
t›yla belirlenen iliflkiler de¤ildir. ‹kincisi,
ülkeler aras›nda küsme söz konusu ola-
maz. Çünkü ç›karlar, iliflkiler ve de¤erler
uzun vadeli dönemi kapsar. 
Dolay›s›yla iliflkiye bakarken uzun vadeli
ve stratejik olarak bakmak, toplant›lar› da
bu yol üzerindeki kilometre tafllar› olarak
görmek laz›m. Ayr›ca ülkeler aras›ndaki
iliflkiyi sadece hükümetler aras› iliflki ta-
n›mlamaz. Baz› iliflkiler daha etkilidir. Ti-
cari iliflkiler de bu bak›mdan çok önemli
bir unsurdur. 
Bir ülkenin, ekonomisini önemli ölçüde
etkileyen ifl orta¤› baflka bir ülkeyle siyasi
konudaki uyuflmazl›klar›n› çok daha ko-
lay aflabildi¤ini görüyoruz. Çünkü burada
ç›karlar devreye girer. Ayn› flekilde, kültü-
rel olarak yak›n olan ülkeler de bak›fl aç›-
lar›n› uyumlu hale getiriyorlar. ‹liflkilerin

götürülmesinde hükümetler baz› fleyleri
daha resmi ve belli yere kadar söylüyor-
lar. Sivil toplum kurulufllar› duygular›n›
daha esnek yans›tabiliyorlar. 

fiunu da unutmamal›y›z ki ülkelerin ve in-
sanlar›n birbirlerine olan ba¤›ml›l›klar› sü-
rekli olarak art›yor. Dünya küçülüyor; za-
ten küreselleflme bu. Bu genel trendler
çerçevesinde toplant›lar› de¤erlendirirsek
verimli ve faydal› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Çünkü Amerika ile Türkiye aras›ndaki ile-
tiflimin son birkaç ayd›r bas›n üzerinden
gitti¤ini gözlemledik. Oysa bu iletiflimin
çok daha fazla hükümetler aras›nda, ku-
rumlar aras›nda, sivil toplum örgütleri ara-
s›nda devam etmesi gerekiyor. Türk-
Amerikan ‹fl Konseyi ve Amerikan-Türk
Konseyi’nin toplant›lar› iletiflimin geliflme-
sine katk›da bulundu.

Halen Amerika’yla ekonomik iliflkilerimiz hangi
boyutta. Ticaret hacmimiz konusunda bilgi verir
misiniz? Bunu art›rmak için neler yap›yorsunuz?
Amerika’yla 8-10 milyar dolarl›k ticaret hac-
mimiz var. Eskiden, daha çok Amerika’dan
alan konumundayd›k. Ama flimdi bir denge
olufltu. Bu ülkeye çok çeflitli katma de¤eri
yüksek ürün satabilir duruma geldik. Ame-
rika’dan da Türkiye’ye gelen enteresan ya-
t›r›mlar var. Örne¤in Ford, Avrupa’da bir-
çok fabrikas›n› kapatt›¤› dönemde, tasar›m›
Türkiye’de yap›lan ticari araç üretiminde
önemli bir büyüme sa¤lad›. 
Ama Türkiye’yi tan›mayan özellikle orta
büyüklükte flirketlere Türkiye’nin tan›t›l-
mas› ihtiyac› var. Web sitesiyle, iletiflim
kurarak, oraya giderek ve onlar› buraya
getirerek iliflkileri gelifltirmeye çal›fl›yoruz.
Türkiye’nin yabanc›lar için en cazip nok-
tas›, h›zl› büyüyen bir pazar olmas› ve bu
h›zl› büyümeyi, çevresinde istikrar›n sa¤-
lanmas›yla uzun süre sürdürme potansi-
yeli tafl›mas›. 

16

k
ü

re
s
e

l 
v
iz

y
o

n

I

Amerika’daki flirketlerin dünyaya bak›fl
aç›s›ndaki ilk pencereleri internet. Bizim de
flirketlerimizin performans›n› ve cazibesini

internet yoluyla ortaya koymam›z gerekiyor.
Bu amaçla turkey-now.org diye bir site kurduk.

Amerika’yla iliflkilerimizin
iletiflimini sürekli k›lmal›y›z
Türk-Amerikan iliflkilerinde yeniden bahar havas› esmeye bafllad›. Bunda
sivil toplum örgütlerinin de büyük rolü var. Türk-Amerikan ‹fl Konseyi
Baflkan› Dr. Y›lmaz Argüden, iliflkileri güçlendirmek için kapsaml› bir
çal›flma bafllatt›klar›n› söylüyor



Türk ifladamlar›n›n bilinçlenmesi konusunda ne-
ler yap›yorsunuz?
Bu senenin bafl›nda Türkiye’de bafllatt›¤›-
m›z bir çal›flma var. Anadolu’da her ay bir
ili gezerek, o ilin a¤›rl›kl› sektörlerine yö-
nelik Amerika ile nas›l ifl yapabilecekleri-
ne yönelik paneller düzenliyoruz. Bu ça-
l›flmam›z oldukça iyi gidiyor, büyük ilgi
görüyoruz. Toplant›larda yol gösterici ol-
mas› bak›m›ndan Amerika’yla ifl yap›p da
baflar›l› olan kifli ve kurumlar›n hikâyele-
rini paylafl›yoruz. Bundan sonraki aylarda
Amerika’yla iliflkilerimizi farkl› boyutlara
tafl›yacak çal›flmalar yapaca¤›z. Örne¤in
Afganistan’dan Hikmet Çetin’i ve Ameri-
ka’daki basketbolcular› davet edece¤iz.

Siz ifl dünyas› temsilcileri olarak bu konuda ne-
ler yap›yorsunuz?
‹ki ülke aras›ndaki ifl iliflkilerini gelifltirme
hedefine yönelik olarak, düzenli bir flekil-
de eyaletlerde yo¤un faaliyet gösterme
karar› ald›k. Eyaletlere heyetler göndere-
rek bilgi paylafl›m› sa¤layaca¤›z.

Türk-Amerikan iliflkilerinin geldi¤i nokta konu-
sundaki yorumunuzu alabilir miyiz? 
Ben samimiyetle fluna inan›yorum ki
Türk-Amerikan iliflkileri ortak de¤erlere
ve ortak ç›karlara dayan›yor. Bu nedenle
de çok sa¤lam. Günlük inifl-ç›k›fllar› bir ta-
rafa b›rakacak olursak, çok daha iyi ola-
cak. Mesela demokrasi, insan haklar›, li-
beral ekonomi gibi ortak de¤erlerimiz
var. Bu de¤erlere insanlar›m›z hayatlar›n›
baflka ülkelerde riske atacak kadar inan›-
yorlar. Kore’de, Bosna’da Afganistan’da
yap›lan iflbirlikleri bunun en güzel örnek-
leri. Amerika’n›n Bosna’da, Türkiye’nin
Kore’de ne ifli var? Bunlar tamamen ortak
de¤erleri savunmak için yap›lan iflbirlikle-
ri. Ç›karlar›m›z da asl›nda ortak. Ameri-
ka’n›n yöntemleri konusunda hemfikir
oluruz, olmay›z o ayr› konu. Sonuç olarak
ulaflmaya çal›fl›l›p deklare edilen sonuç
flu: Bizim çevremizde Ortado¤u ve Kaf-
kaslar’da demokrasinin ve aç›k ekonomi-
nin yerleflmesi, kad›nlar›n ekonomik ve
sosyal hayata daha fazla kat›lmas›. Türki-
ye bu konuda öncülük yapm›fl bir ülke.
Bu bölgelerde siyasi ve ekonomik istikrar
sa¤lanmas›ndan en çok fayda sa¤layacak
ülkelerden biri Türkiye’dir. Bu ülkelerde-
ki istikrar, Türk giriflimcisinin bu pazarlar-
da çok daha etkili olmas›n› sa¤layacakt›r.
Çok ciddi risklerin oldu¤u Irak’ta pazara

gitti¤imiz zaman Türk mal›ndan baflka
mal göremiyoruz. Güvenlik sa¤lan›p pet-
rol gelirleri yat›r›ma dönüfltü¤ünde bun-
dan en fazla ç›kar sa¤layacak olan ülke
yine Türkiye olacakt›r. Dolay›s›yla hem
de¤erlerimiz, hem de ç›karlar›m›z tutarl›.
Ayn› sonuçlar› elde etmek istiyorsak, bu
sonuçlar› elde etmek için de hangi yönte-
min iyi olaca¤›n› da görüflerek, anlaflarak
ortaya koyabiliriz. Yöntemler konusunda
bazen farkl›l›klar›m›z olabilir. 

Son dönemlerde Türkiye’de Amerikan karfl›tl›¤›
havas› esti. Bunun için ne söyleyeceksiniz?
“Avrupa’daki en anti-Amerikan toplum
Türkiye” haberi Amerika’da da çok ya-
y›nland›. Amerika’n›n Irak politikas›n›
benimsemeyen çok insan olur ama
nefret duymak gibi bir duygu yok. El-
bette düflüncelerle ilgili bir düflüfl ola-
bilir ama bunu nas›l paylaflt›¤›m›z çok
önemli. Çok fazla negatif düflünce or-

taya ç›km›fl durumda. Bunu aflabilme-
nin yolu da iletiflimi sürekli k›lmakt›r.
Ayn› hedefe giden herkes diyalogdan
sadece fayda sa¤lar. Son temaslardan
sonra Washington Post ve New York
Times’ta Türkiye’nin tezlerine daha ya-
k›n makaleler ç›kt›. 

Geçen y›l piyasaya sundu¤unuz, “Gelece¤i fiekil-
lendirmek: Yaflam Kalitesi ‹çin Stratejik Düflün-
mek” kitab›n›zla vermek istedi¤iniz mesaj neydi?
Yaflam kalitesini gelifltirmek için ilk önce
düflünce boyutunu ve daha etkili bakabil-
meyi sa¤lamak laz›m. Gelece¤i flekillen-
dirmek için bugünden, birey olarak, flir-
ketler olarak, toplum olarak ve ülke ola-
rak birtak›m ad›mlar atmal›y›z. Gelece¤i
flekillendirmek fikrini çeflitli kurumlara
anlatabilmek için de bu kitab› yazmaya
karar verdim. Okuyanlardan olumlu tep-
kiler al›yorum. ‹kinci bask›s›n›n bitmek
üzere olmas› da hofluma gidiyor. 
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Y›lmaz Argüden kimdir?
• Argüden, babas›n›n mesle¤i nedeniyle, befl senede befl farkl› ilkokulda okudu.

• Tarsus Amerikan Koleji'nde Fulbright ve TÜB‹TAK burslar›yla ö¤renim gördü.
Lise son s›n›f› en yüksek not ortalamas›yla bitirdi. 

• Endüstri Mühendisli¤i ve de ‹flletme bölümünden birçok
ders ald›¤› Bo¤aziçi Üniversitesi’nin hem akademik olarak
birincilik ödülü hem de ö¤renci liderli¤i nedeniyle rektör
ödülü alarak tamamlad›. 

• ABD’nin önde gelen düflünce ve araflt›rma kuruluflu
RAND Corporation bünyesindeki RAND Graduate
School’da strateji ve politika konular›nda doktora yapt›.

• Çal›flma hayat›na 1978 y›l›nda Koç Holding
Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi’nde bafllad›.
Daha sonra, The RAND Corp.’da stratejik
analizler uzman› (1980-85) ve Dünya Bankas›
Krediler Bölümü’nde k›s›m amiri olarak (1985-
1988) görev yaparken 20 de¤iflik ülkeyle çal›flt›. 

• 1997-1999 y›llar› aras›nda Erdemir Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›'n› üstlendi. 

• 1988’de Adnan Kahveci'nin davetiyle
Türkiye'ye dönerek 1990’a kadar özellefltirme
program›n›n sorumlulu¤unu yürüttü. 

• Türkiye’nin önde gelen pek çok flirketinde
yönetim kurulu üyeli¤i yapt›.

• 1991'de, ekonomi konusunda Baflbakan
Bafldan›flman› olarak görev yapt›.

•Argüden, 1991'de kurulan ARGE
Dan›flmanl›k'›n Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n›
yürütüyor.
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vrupa’n›n ilk befl beyaz eflya üreticisinden biri olan Ar-
çelik’in 50 y›ll›k baflar› hikâyesi Arçelik Genel Müdürü
Aka Gündüz Özdemir, Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç ve geceye kat›lan Sanayi ve Ticaret Ba-

kan› Ali Coflkun, taraf›ndan davetlilere anlat›ld›. 
Arçelik’in 50 y›ll›k serüvenini ve bugün geldi¤i
noktay› “Kab›m›za s›¤amad›k, dünyaya aç›ld›k” di-
ye özetleyen Aka Gündüz Özdemir’in sözlerini,
Rahmi M. Koç, “Türkiye Arçelik’e dar geldi” diyerek
sürdürdü. Gecenin son konuflmas›n› yapan Bakan
Ali Coflkun da, Arçelik’in Türkiye’de sanayinin kal-
k›nmas›na model oldu¤unu belirtti. Gecede davetliler-
le yak›ndan ilgilenen Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç da Türkiye’nin en büyük özel sek-
tör kuruluflunun 50’nci y›l›n› kutlaman›n ve bunun bir parça-
s› olman›n kendileri için çok onur ve gurur verici bir olay ol-
du¤unu söyledi. 

“Kab›m›za s›¤mad›k, dünyaya aç›ld›k”
Arçelik’in, sanayileflmenin kanat ç›rp›n›fllar› içinde hep bir
model olarak Türk özel sektörüne liderlik etti¤ini söyleyen
Arçelik Genel Müdürü Gündüz Özdemir, Vehbi Koç’un, “Ka-
liteli ürün, güçlü sat›fl teflkilat› ve etkin sat›fl sonras› servis hiz-
meti” olarak tan›mlad›¤› baflar› formülünün kendileri için hiç-
bir zaman de¤iflmedi¤ini söyledi. Arçelik’in, uluslararas› flirket
olma yolunda liderlik yapt›¤›na da iflaret eden Özdemir, bu-
gün Arçelik’in Avrupa’n›n en büyük befl beyaz eflya üreticisin-
den biri oldu¤unu belirtti. Arçelik’in, uluslararas› pazarlarda
iddias›n› sürdürmeye devam edece¤ini ifade eden Özdemir,
“Türkiye’de her evde en az iki ürünümüz var. Koç Holding’in
‘Her Avrupal›n›n evinde bir Koç ürünü olacak’ hedefinin en
önemli tafl›y›c›s› olmay› amaçl›yoruz. Vizyonumuz, befl y›l
içinde sektörümüzde dünyan›n en çok tercih edilen ilk on
markas›ndan birine sahip olmakt›r” dedi. 

“Türkiye Arçelik’e dar geldi”
Arçelik’in tarihçesini aktaran Koç Holding fieref Baflkan› ve Ar-
çelik Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, yerli ve yabanc›
rakiplerle yo¤un rekabete ra¤men, Arçelik’in yüzde 50’nin üze-

rindeki pazar pay› ile iç pazarda liderli¤i sürdürdü¤ünü
vurgulad›. Rahmi M. Koç konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Türkiye Arçelik’e dar gelmeye bafllad›. Yabanc›lar
Türk piyasalar›ndan pay almaya çal›fl›rken, Arçelik de
onlar›n piyasas›na girmeye karar verdi. Arçelik öyle
kritik bir boyuta geldi ki, ya o baflkalar›n› sat›n ala-
cakt› ya da baflkalar› onu. Biz birinci alternatifi seçe-
rek, Avrupa’da sat›fl teflkilatlar› kurarak, öte yandan

markalar, fabrikalar sat›n alarak büyümeyi sürdürmeye ve
uluslararas› bir flirket olmaya karar verdik.” Rahmi M. Koç, geç-
ti¤imiz 50 y›lda vatandafl› bulafl›¤› elle y›kamaktan bulafl›ktan
bulafl›k makinesine, ocaktan f›r›na, teldolaptan buzdolab›na, to-
kaçtan çamafl›r makinesine tafl›yan Arçelik’in Türk halk›na ya-
flam konforu sundu¤unu belirtti. Arçelik A.fi.’nin sektöründe
standartlar› belirledi¤ini söyleyen Rahmi M. Koç, “Ne mutlu ki,
büyükbabam›z›n bakkal dükkan›ndan do¤an bu Topluluk,
dördüncü jenerasyona gelmifltir” dedi. 

“Sanayiyle kalk›nmada model oldu”
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun da Arçelik’in Türkiye’nin sa-
nayileflmesinde öncü rol üstlendi¤ini belirterek, “Arçelik, Türki-
ye’de sanayiyle kalk›nmada model oldu” dedi. Kendi mühendis-
lik y›llar›nda Arçelik’te uygulanan metodlar›n, modellerin ve yö-
netim biçimlerinin takdirle izlendi¤ini kaydeden Coflkun, Koç
Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’u rahmetle and›¤›n› söyledi.
Coflkun, “Vehbi Koç, sanayiyi mayalayan bir insan. Özel sektörün
geliflmesinde onun at›l›mlar› önem tafl›yor. Ayr›ca Vehbi Koç’un
olaylara bak›fl aç›s›, de¤erlendirmesi ve devlet anlay›fl› onu örnek
bir insan k›l›yor; yücelik buradad›r. Onun ad›mlar› sanayinin ge-
liflmesine örnek olmufltur” dedi. 
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Arçelik 50’nci yafl›n› kutlad›
Koç Toplulu¤u’nun ve Türk özel sektörünün “Amiral Gemisi” Arçelik, geride b›rakt›¤›
yar›m as›rl›k baflar›s›n› Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir gece ile kutlad›.
Siyaset, ifl ve medya dünyas›n›n önde gelen isimlerinin kat›ld›¤› davette, Koç Holding
fieref Baflkan› ve Arçelik A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç ile Arçelik A.fi.
Genel Müdürü Gündüz Özdemir ev sahipli¤i yapt›
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pple’›n Türkiye’ye verdi¤i önem
ve Bilkom’un belirli alanlara
“odaklanma stratejisi” do¤rultu-
sunda gerçekleflen bu yeni yap›-

da, Apple’›n Türkiye’deki bütün operas-
yonlar› "Apple IMC (Independent Marke-
ting Company/Ba¤›ms›z Pazarlama fiir-
keti) Türkiye" kimli¤i alt›nda yürütüle-
cek. Apple, bu yeni oluflumla kanal
programlar›, teknik servis hizmetleri ve
pazar gelifltirme çal›flmalar› gibi dünya-
daki bütün global uygulamalar›n› Türki-
ye’ye tafl›yacak. 

Türkiye ciddi at›l›m içinde
“Apple IMC Türkiye” oluflumunun ta-
n›t›ld›¤› toplant›da bir konuflma yapan
Apple CEMEA (Merkez Avrupa, Orta-
do¤u ve Afrika) Bölgesi Baflkan› Jac-
ques Gourlet, Türkiye’nin büyüyen
ekonomisi ve geliflen biliflim pazar›yla
son y›llarda ciddi bir at›l›m içinde ol-
du¤unu söyledi. Apple’›n 2000 y›l›n-
dan bu yana Koç Toplulu¤u ile Türki-
ye’de oldu¤unu belirten Gourlet, söz-
lerine flöyle devam etti: “Türkiye, per-
formans›yla, Apple’›n CEMEA Bölge-
si’nde yönetti¤imiz 96 geliflen ülke
içinden s›yr›lm›fl ve en yüksek ciro
sa¤layan iPod sat›fllar›nda dördüncü,
Mac sat›fllar›nda ise yedinci olmay›
baflarm›flt›r. Apple, bölgedeki cironun

yüzde 9’unu Türkiye’den sa¤lam›flt›r. 
Büyüme h›z› aç›s›ndan da Türkiye,
bölge ülkeleri aras›nda ilk s›rada olma
baflar›s›n› göstermifltir. Apple ekosiste-
mi içinde çok önemli bir ülke olan
Türkiye’nin, IMC olarak Apple merke-
zinin bir parças› olmas›ndan dolay›
mutluyuz.”   

“Yüzde 50 büyüyece¤iz”
Bilkom Genel Müdürü Tansu Ye¤en de
konuflmas›nda, Apple toplant›da yapt›¤›
ürünlerinin dünyada yaratt›¤› sinerjiyle,
2005’te yüzde 50 oran›nda büyüyerek
30 milyon dolar ciroya ulaflacaklar›n›
ifade etti. Pazar gelifltirme aktiviteleriyle
birlikte iPod sat›fllar›nda bu y›l rekor
düzeyde bir art›fl beklediklerini vurgula-
yan Tansu Ye¤en, flunlar› söyledi:
“2004’te 4 bin adet sat›lan iPod’da bu
y›lki sat›fl hedefimiz, yüzde 1250 oran›n-
da art›flla 50 bin adet ve son 3 aydaki ta-
lebe göre de 100 bin adetlere ç›kmas›n›
bekliyoruz. Ayn› yüksek hedef Mac sa-
t›fllar›m›z için de geçerli. 2004’te 5 bin
700 adet olan Mac sat›fllar›nda bu y›lki
hedefimiz 10 bin adettir. Tüm bu ra-
kamlara bakt›¤›m›zda, do¤ru yat›r›m ve
ifl stratejileriyle 2003’te 8 milyon, 2004’te
17 milyon olarak gerçekleflen sat›fllar›-
m›z› rahatl›kla yukar›ya çekece¤imize
inan›yorum.” Tansu Ye¤en, IMC olma

karar›n› ise flöyle aç›klad›: “Koç Toplu-
lu¤u’nun ‘tüketiciye en yak›n topluluk
olma’ vizyonu ve Apple’›n masaüstü ya-
y›nc›l›kla s›n›rl› kalmayarak, ‘dijital ya-
flam ürünlerini genifl kitlelere ulaflt›rma
stratejisi’ çok do¤ru zamanda örtüfltü.
IMC yap›s› ile Apple markas›n›n dünya-
da yükselen dalgas›n› ülkemizde çok
daha güçlü olarak hissedece¤iz. 

Apple Center’lar yolda
Türkiye’nin IMC yap›s›yla Apple, dün-
ya tüketici pazar›nda önemli bir yere
sahip olan “Apple Center” ma¤azac›l›k
sistemini Türkiye’de kuracak. Apple
Center’lerdan biri, örnek olmas› bak›-
m›ndan flirket taraf›ndan sonbahar ay-
lar›nda ‹stanbul’da aç›lacak. ‹stanbul,
Ankara ve ‹zmir’de olmak üzere 2005
y›l›nda 5 adet, 2006 y›l›nda ise 10 adet
Apple Center aç›lmas› planlan›yor.
Türk Apple tutkunlar›n›n son teknolo-
ji ürünlerini bir arada görebilecekleri
bu ma¤azalar, Apple taraf›ndan
yurtd›fl›nda dizayn edilecek. Ayn› za-
manda e¤itim merkezi özelli¤indeki
Apple Center’larda her türlü teknik so-
runun çözümünün yan› s›ra kullan›c›-
lar›n bilgisayarda video montaj›n› ya
da bir müzik eserini nas›l yaratacakla-
r›, e¤itim programlar› eflli¤inde ö¤reti-
lecek. 

A

Apple’›n Türkiye ata¤›
Apple, Türkiye'de son

y›llar›n en büyük ata¤›n›

yapt›. Apple’›n markas›n›

ve stratejilerini temsil

etmek üzere bugüne

kadar dünyada sadece

16 ülkeye tan›d›¤› IMC

yetkisi dahilinde

Türkiye, Apple’›n

organizasyonu içinde

önemli bir konuma

yükseldi

Apple CEMEA Bölgesi Baflkan› Jacques Gourlet
(solda), Bilkom Genel Müdürü Tansu Ye¤en
(ortada) ve Avrupa Bölgesi Sat›fl Sorumlusu
Brice Contassot.

Apple CEMEA Bölgesi Baflkan› Jacques Gourlet
(solda), Bilkom Genel Müdürü Tansu Ye¤en
(ortada) ve Avrupa Bölgesi Sat›fl Sorumlusu
Brice Contassot.



ürkiye’de yap› market sektörü h›zl›
bir büyüme içinde. Sektördeki bir-
çok yerli ve yabanc› firma yat›r›mla-
r›n› art›rarak pazar› daha da büyütü-

yorlar. Koç Toplulu¤u flirketlerinden Koç-
tafl da yap› market sektöründe önemli bir
yere sahip. 
‹ngiliz orta¤› Kingfisher’in büyük deste¤i-
ni alan Koçtafl, özellikle trendleri takip et-
mek ve uygun fiyat konusunda rakiplerin-
den önde olmay› baflar›yor.
Sektörde artan yat›r›mlar›n kendilerini ra-
hats›z etmedi¤ini söyleyen Koçtafl Genel
Müdürü Levent Çak›ro¤lu ile yap› mar-
ket sektörünün geliflimi ve Koçtafl’›n he-
defleri üzerine konufltuk.

Yaza girilmesinden dolay› yap› market sektörün-
de bir hareket yafland›¤›n› görüyoruz. Koçtafl’a
bu hareketlenme nas›l yans›d›? 
Bahar ve yaz aylar›nda do¤al olarak sek-
törümüzde hareketlenme oluyor. Bu art›fl-
ta, yenilenme faaliyetlerinin hava flartlar›
sebebiyle artmas› ve yaz aylar›n›n ev ta-
fl›nmalar›na daha müsait olmas› etkili olu-
yor. Fakat biz uzun süredir yapt›¤›m›z ça-
l›flmalarla mevsimsellik etkisini mümkün
oldu¤u kadar azaltmaya gayret ediyoruz. 
Biz çal›flmalar›m›zda müflterilerimize, y›l
boyunca küçük de¤iflikliklerle evlerinde
büyük farkl›l›klar yaratabileceklerini
gösteriyoruz. Bunu hem iletiflim yoluyla
hem de ma¤azalar›m›zdaki uygulamalar-
la anlat›yoruz. Bu sayede mevsimsellik
etkisi son iki y›lda Koçtafl’ta önemli
oranda azald›. Ama baz› ürün gruplar›n-
da mevsimsel hareketlerin öne ç›kmas›
da kaç›n›lmaz oluyor. 

Mevsimselli¤in etkisinin en fazla görüldü¤ü ka-
tegori de bahçe ürünleri olsa gerek. Bu kategori-
deki yeriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
Koçtafl olarak, bu kategoride çok kuv-
vetli bir flekilde tüketicinin karfl›s›na ç›-

k›yoruz. Bahçe bizde jenerik bir kate-
gori haline geldi. Müflteri araflt›rmalar›-
na göre Koçtafl denince bahçe katego-
risi akla geliyor. Burada çok genifl bir

ürün önerisine sahibiz; bahçe mobilya-
lar›, balkon mobilyalar›, iç ve d›fl me-
kan bitkileri, bunlarla ilgili bak›m mal-
zemeleri...

Çiçekten çimentoya 45 binin üzerinde ürün sunan Koçtafl, yeni ma¤azalar
için gün say›yor. Koçtafl Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu, yapacaklar› yeni
yat›r›mlarla pazar paylar›n› ciddi oranda büyüteceklerini söylüyor

T

Koçtafl’›n yeni ma¤azalar› yolda

a
y
›n

 g
ü

n
d

e
m

i

20



Bu farkl›l›¤› nas›l yaratt›n›z?
Bildi¤iniz gibi Koçtafl’›n ‹ngiltere merkezli
Kingfisher firmas›yla ortakl›¤› var. Kingfis-
her ev gelifltirme perakendecili¤i konu-
sunda Avrupa’da lider. Dünya çap›nda
600’ün üzerinde ma¤azayla faaliyet göste-
riyor ve bulundu¤u ülkelerde de iflin lide-
ri. Dolay›s›yla bu ortakl›k sayesinde özel-
likle Bat› Avrupa’daki trendleri çok yak›n-
dan takip ediyoruz. Gelecek y›l›n bahçe
ile ilgili çal›flmalar›na bafllad›k. Çok yak›n-
da gelecek sezonun ürünlerini netlefltirmifl
olaca¤›z. ‹talya, ‹ngiltere ve Fransa’daki
trendlere göre belirlenen ürün gam›ndan
kendi pazar›m›za uygun olan ürünleri seç-
me flans›na sahibiz. Bütün bu ürünleri de
çok uygun maliyetle getirdi¤imiz için re-
kabetçi fiyatlarla pazara sunuyoruz. 

Türkiye’deki yap› market sektörüne yabanc› ya-
t›r›mc›lar da büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgiyi neye
ba¤l›yorsunuz?
Türkiye çok büyük bir pazar. Bizim sektö-
rümüz için de bu büyüklük son derece
cazip. Uluslararas› firmalar da Türkiye’nin
bu büyüyen pazar yap›s›na ilgi gösteriyor-
lar. Türkiye, sat›n alma gücünün artma
potansiyeli en yüksek olan ülkelerden bi-
ri. Ve ihtiyaçlara bakt›¤›m›zda g›dadan
sonra evle ilgili harcamalar›n çok büyük
bir paya sahip oldu¤unu görüyoruz. Tü-
ketici al›flkanl›klar› da organize kanala ka-
y›yor. Bizim gibi genifl ürün gam›yla her
bütçeye uygun ürünler sunan ma¤azalar›n
pazar pay›n›n artmas› son derece do¤al. 

IKEA’n›n Türkiye’ye gelmesi pazar›n›z› nas›l etki-
ledi?
IKEA’n›n gelmesi pazar›n büyümesine
yard›mc› olacakt›r. Bizim IKEA ile do¤ru-
dan rekabet etti¤imiz ürünlerin say›s› ol-
dukça az. Buna karfl›n çok daha genifl bir
ürün gam›na sahibiz. Biz 45 binin üzerin-
de ürün sunuyoruz. Çiçekten çimentoya
çok genifl bir yelpazede ihtiyaç duyulan
her türlü ürünü Koçtafl’ta bulabiliyorsu-
nuz. Bu nedenle evlerini güzellefltirmek
isteyen tüketiciler mutlaka Koçtafl’a gele-
ceklerdir. 

Halen Koçtafl’›n kaç ma¤azas› var?
fiu anda ‹stanbul Kartal’da bir, ‹zmir’de iki,
Antalya’da bir, Bodrum’da bir olmak üze-
re toplam befl ma¤azam›z var. 
Koç Holding ile Kingfisher   ortakl›¤› 2000
y›l›nda gerçekleflti. Biz 2001’de Kartal’daki

ma¤azay› açt›ktan sonraki süreyi pazar›-
m›za adapte olmak için geçirdik. Yeni ma-
¤azalar açmad›k ama yeni ma¤azalarla il-
gili çal›flmalar›m›z devam etti. Geldi¤imiz
noktada çok do¤ru bir modele sahip ol-
du¤umuza inan›yoruz. Bundan sonra
Koçtafl’›n çok h›zl› büyüyece¤i bir döne-
me giriyoruz. Son üç y›lda ma¤aza açma-
d›¤›m›z halde mevcut ma¤azalar›m›zda
çok önemli büyümeler gerçeklefltirdik.
Ayn› alanda sat›fllar›m›z dört kat artt›. 

Ayn› alanda bu büyümeyi nas›l sa¤lad›n›z?
Sürekli yenilenen ve rekabetçi fiyatlarla sa-
t›fla sundu¤umuz ürün gam›m›z›n yan›nda,
biz müflterilerimize toplam çözüm öneriyo-
ruz. Al›nan ürünlerin montaj›, uygulanmas›
ile ilgili hizmetler sunuyoruz. Dolay›s›yla
Koçtafl’a geldi¤inizde evinizin komple tadi-
lat›n› yapt›r›yorsunuz. Banyosunu de¤ifltir-
mek isteyen bir tüketici gelip bizde malze-
melerini seçiyor; “Kim yapacak?” diye dü-
flünmeden bizim tecrübeli ustalar›m›zla çok
uygun fiyatlarla bu de¤iflikli¤i yapt›rabili-
yor. Bu hizmete iki y›l da garanti veriyoruz.
Bunu kendi bünyesinde yapt›ran ve iki y›l
garanti veren tek flirket Koçtafl’t›r. Ancak
özellikle vurgulamak isterim ki; Koçtafl’›n
bu baflar›s›, çok çal›flkan, farkl›l›k yaratan,
son derece inançl› ve kaliteli insan gücü sa-
yesinde gerçekleflmifltir.

Son dört y›ld›r yeni ma¤aza açmad›z. Ma¤aza sa-
y›n›z› art›rmayacak m›s›n›z?
Eylül ay›nda, dört y›l aradan sonra ilk
ma¤azam›z› ‹stanbul fiiflli’deki Cevahir
Al›flverifl Merkezi’nde açaca¤›z. Önü-
müzdeki y›l içinde Avrupa yakas›nda iki
yeni ma¤aza daha açaca¤›z. Ankara’da
bir ma¤azam›z›n inflaat› devam ediyor.
Bu ma¤azay› önümüzdeki y›l›n bafl›nda
açaca¤›z. Ankara’da ikinci bir ma¤aza
daha açmak istiyoruz. Vizyonumuz,

dünya standartlar›nda, örnek peraken-
decilik uygulamalar› ile ev gelifltirme pe-
rakendecili¤inde Türkiye’nin ve bölge-
mizin lider flirketi olmakt›r. 

Müflterilerinize sadece ma¤azalar›n›zdan de¤il,
telefonla da hizmet veriyorsunuz? Bu uygulama-
n›z hakk›nda bilgi verir misiniz?
Çok heyacan duydu¤umuz bu çal›flmaya
2003 y›l› May›s ay›nda bafllad›k. 0 216 488
80 00’› arayarak siparifl veren müflterileri-
mize Türkiye’nin neresinde olurlarsa ol-
sunlar ürün teslimi yap›yoruz. Bunun kar-
fl›l›¤›nda çok küçük bir nakliye bedeli
ödeniyor. Bu kanal›m›zda Türkiye’de
ulaflmad›¤›m›z il kalmad›. Bu asl›nda ayn›
zamanda Koç Toplulu¤u’nun “tüketiciye
en yak›n Topluluk olma” hedefine paralel
çal›flmalar›m›zdan biri.
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Levent Çak›ro¤lu kimdir?
� 1967 Ankara do¤umlu olan Levent Çak›ro¤lu, ilk, orta, lise ve üniversite
ö¤renimini Ankara’da tamamlad›.

� Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme bölümünü tamamlad›ktan
sonra Amrerika’da University of Illinoi’de master yapt›.

� Meslek hayat›na Maliye Bakanl›¤›’nda hesap uzman› olarak bafllad›. 10 y›l bu
görevi yapt›ktan sonra Koç Toplulu¤u’na geçti. 

� Dört y›l Koç Holding Mali ‹fller
Koordinatörlü¤ü yapt›ktan sonra,
2002 y›l›nda Koçtafl Genel
Müdürlü¤ü’ne getirildi.

� Çak›ro¤lu, 14 ve 9 yafllar›nda
iki k›z çocu¤u babas›. 

� ‹fl yo¤unlu¤undan dolay› çok
fazla hobi gelifltirmeye f›rsat
bulamad›¤›n› söyleyen
Çak›ro¤lu, bir y›ld›r golf
ö¤renmeye çal›fl›yor. Zihinsel rahatlama aç›s›ndan bu spordan büyük keyif ald›¤›n›
söylüyor. 

� ‹fliyle ba¤lant›l› olarak renklere ilgi duymaya bafllayan Çak›ro¤lu, renklerle ilgili
yay›nlar› takip ediyor. 



aziran ay›nda ‹stanbul Ticaret
Odas› (‹TO)’nun Kandilli’deki te-
sislerinde düzenlenen “BT Günle-
ri” toplant›s›nda, Koç Toplulu¤u

flirketlerinin BT departmanlar›nda çal›-
flan kat›l›mc›lara, felaketi önleme ve ifl
süreklili¤i sa¤lama sisteminin yap›s›, iflle-
yifli ve yararlar› hakk›nda bilgi verildi. 
Tedarikçi firmalar›n konu ile ilgili çal›flma-
lar›n› sunumlar halinde kat›l›mc›larla pay-
laflt›klar› toplant›da, Ford Otosan’da 2002
y›l›ndan beri uygulanan sistem, oluflum
aflamalar› ve flirkete sa¤lad›¤› faydalarla
bir baflar› öyküsü olarak anlat›ld›.
Benzer sistemler Tofafl, Arçelik, Ford
Otosan, Migros, Beko gibi baz› Koç
Toplulu¤u flirketlerinde de uygulan›yor.
Konu, Koç Toplulu¤u flirketlerinde BT
standartlar› oluflturmay› amaçlayan BT
Kurulu’nun da gündeminde yer almak-
ta. Benzer sistemin, tüm Koç Toplulu¤u

flirketlerinde oluflturulmas› hedefleniyor.
fiirketlere ait verileri merkezilefltirerek
koruyabilmek ve herhangi bir do¤al afet
ya da olas› bir terör eylemi gibi durum-
larda k›sa sürede ifl devaml›l›¤›n› sa¤la-
mak anlam›na gelen bu kavram, dünya-

da her geçen gün daha da önemli hale
geliyor. Klasik yedekleme ve bak›m sü-
reçlerinin çok ötesinde birtak›m önlem-
lerin al›nmas›n›n kaç›n›lmaz hale gelme-
si de flirketlerin bu konuya olan ilgileri-
ni art›r›yor.

Sistem ifl süreklili¤ini sa¤l›yor
KoçSistem ve Koç.net flirketlerimiz Disaster Recovery ve ifl sürekli-

li¤i konusunda servis veren sistemlerimiz. Terör, dep-
rem gibi felaketlerden sonra kullan›lmak üzere sis-
temlerimizin kopyalar› baflka bir mekânda saklan›yor.
fiirketlerdeki bütün verilerin topland›¤› yer, Anka-
ra’daki Disaster Recovery Merkezi. fiirketinizdeki ci-
hazlarda bir sorun oldu¤unda yeni cihazlar› al›p An-
kara’daki yedeklerle sistemleri kurmak ve çal›flmalara

devam etmek mümkün. Birkaç saat içinde hayat devam ediyor. An-
kara’daki merkezde Koç Holding’deki cihazlarda duran bilgiler sak-
lanacak. BT Günleri, 195 Koç BT çal›flan› ve 10 BT flirketinin kat›l›-
m›yla yap›ld›. 2002 y›l›ndan bugüne kadar kat›l›m ve BT çal›flanla-
r›m›z›n ilgisi sürekli art›yor. BT Günleri, çal›flanlar›m›z için son de-
rece yararl› bir bilgi paylafl›m platformu haline geldi.
Alper Gö¤üfl / Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörü

Zamandan büyük tasarruf sa¤l›yoruz
Disaster Recovery, Ford Otosan’da 2002 y›l›nda
bafllam›fl olan bir proje. Amac›m›z verileri bir nok-
tada toplayarak yat›r›m ve yönetim avantaj› sa¤la-
mak, veriyi merkezlefltirmenin yan› s›ra her türlü
felaket senaryosuna karfl› bu verileri koruyabil-
mekti. fiirketin ifl devaml›l›¤› hedeflerinin gerektir-
di¤i altyap›y› elde etmek ve veri taban›na dayal›
uygulamalarda tek sunucu k›s›tlamas›ndan kurtu-
lup, gerekti¤i kadar performans sa¤laman›n önünü açmak da amaç-
lar›m›z aras›ndayd›. Çok önemli tasarruflar sa¤lad›k. Daha az sistem
yöneticisiyle çal›fl›yoruz. Zamandan tasarruf ediyoruz. BT Kuru-
lu’nda Disaster Recovery’i yeni yeni konufluyoruz. Buradaki tecrü-
belerden di¤er flirketler de yararlan›yor. 
‹smail Çetintafl

Ford Otosan Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri Müdürü
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2002 y›l›ndan bu yana Koç Toplulu¤u’nun Bilgi Teknolojileri (BT) yat›r›mlar›na yön
veren BT Kurulu taraf›ndan, y›lda iki kez düzenlenen “BT Günleri”nin 2005 y›l› ilk
toplant›s› yap›ld›. Toplant›n›n ana temas›, felaketi önleme ve ifl süreklili¤ini sa¤lama
“Disaster Recovery & Business Continuity” oldu.

BT Günleri’nde
ifl güvenli¤i ve süreklili¤i tart›fl›ld›

H

BT KURULU ÜYELER‹N‹N S‹STEMLE ‹LG‹L‹ GÖRÜfiLER‹



Sistemi bir saatte aya¤a 
kald›rmak mümkün
Biz de Disaster Recovery projesini
geçen y›l bafllatt›k. Bir felaket du-
rumunda 10 dakikada ya da  en
geç bir saatte sistemi aya¤a kald›-

rabiliyoruz. 500 ma¤azam›z var ve bütün ma¤azalar merkeze
ba¤l›. Bu sistemi kullanmayan flirketlere tavsiye ediyoruz.
Kerim Tatl›c› / Migros Bilgi Teknolojileri Müdürü 

Bu y›l ki projelerimizden biri
Disaster Recovery, bizim bu y›lki projelerimizden biri. BT Kuru-
lu olarak yapt›¤›m›z çal›flmalardan biri BT standartlar›n›n deneti-
mi çal›flmas›d›r. Oradan ç›kan so-
nuçlar› bu y›lki hedeflerimizin içi-
ne ald›k. Disaster Recovery’nin
gereklili¤i de bu denetimler sonu-
cunda ortaya ç›kt›. Tofafl’tan bu-
günkü etkinli¤e kat›lanlar, ço¤un-
lukla Disaster Recovery projesin-
de görev alan arkadafllar. Bugün
özel sorular›na cevap bulabilecek-
ler ve flirkete döndü¤ümüzde
projemize göz ataca¤›z.
Ünsal Akkaya / Tofafl Bilgi Teknolojileri Müdürü

fiirketleri seviyelere ay›rd›k
BT Kurulu’nun geliflimi, e-dönü-
flümle bafllad›. Proje paslaflma he-
defimiz vard›. Bunun için de pro-
jelerin ve altyap›lar›n standart ol-
mas› gerekiyordu. Elimizdekileri
görebilmek için denetimler, kural-
lar, prosedürler ve “Varl›k Yöneti-
mi” ile ifle bafllad›k. Kullan›lanlar
ortaya konuldu, kullan›fll› olanlar

standartlar› oluflturdu. Denetimlere en büyük katk›, Ford Oto-
san’›n oldu. Amerika Ford taraf›ndan her y›l ciddi bir flekilde de-
netimden geçti¤i için Ford Otosan’›n bu konudaki tecrübeleri ve
yaflad›klar› bizim için iyi bir deneyim oluyor.
Ahmet ‹hsan Ceylan / Arçelik Biliflim Teknolojileri Direktörü

‹nsan kayna¤› avantaj›m›z oldu
Disaster Recovery yaklafl›k iki y›ld›r gündemde olan bir konu.
Özellikle yedi gün 24 saat üretim yapan ve günde 30 bin tele-
vizyon üreten bir flirket olan Be-
ko Elektronik’in ifl süreklikli¤ini
sa¤lamak gerekiyordu. Bir kopya
her hafta Ankara’ya gidiyor. Gün-
lük olarak da Ankara’daki Disas-
ter Merkezi’ne datalar›m›z› kop-
yalamaya bafll›yoruz. Altyap›y›
Koç.net sa¤l›yor. Bütün bak›mla-
r›n›, iflletmenli¤i, teknik deste¤i
ise KoçSistem’den al›yoruz. Çok
da memnunuz, insan kayna¤›

avantaj›m›z oldu. Daha az kifliyle bu iflleri yürütebiliyoruz.
Özgür Çetino¤lu / Beko Elektronik Bilgi Sistem Yöneticisi

Finansta bilginin korunmas› çok önemli
Disaster Recovery, Türkiye’de ilk kez 1996-1997 y›llar› aras›nda
Koçbank’ta kuruldu. Bankac›l›k ve finans sektörü, riskli bir sek-
tör. Bilginin kaybolmas›na kesinlikle tahammülü yok. Bu riske
karfl›l›k mutlaka bir önlem al›nmas› ve 3-5 dakikal›k bir kesinti-
den sonra hizmet verilmeye bafllanmas› laz›m. Aksi takdirde fi-
nans sektöründe bu sorun milyon
dolarlara mal oluyor. Bizim ‹stan-
bul’daki merkezin tamam›n›n dur-
mas› halinde, iletiflimin aya¤a
kalkmas› için 5-15 dakika aras›nda
zamana ihtiyaç var. Son zamanlar-
da internetten yap›lan sald›r›lar›n
artmas›, virüsler, birtak›m önlem-
ler al›nmas›n› zorunlu hale getirdi. 
Etkin Erbirer / Koçbank Kullan›-

c› Destek Yöneticisi

Farkl› alanlarda uygulayabiliriz
BT Kurulu ve Günleri sayesinde
sektörün sahipleriyle, bütün arka-
dafllarla bire bir yak›n iliflki içinde-
yiz. Büyük bir paylafl›m var. Bizim
e-dönüflüm kapsam›nda projeleri-
miz var. Bunlardan biri bayi oto-
masyon sistemi (entegre siparifl
sistemi). Bir di¤eri ise “call center”
(ortak ça¤r› yönetimi) sistemi.
Bunlar›n arkas›ndan banka kredi

kart› uygulamalar› geliyor. Bu toplant›lar sayesinde projelerin
hangi tedarikçilerle yap›ld›¤›n› ö¤reniyoruz. Çok yararl› oldu¤u-
nu düflünüyorum.
Melih Efe / Aygaz Bilgi ‹fllem Müdürü

Sistem, hem bilgi hem de fiziksel güvenli¤i içeriyor
Biz KoçSistem olarak Topluluk ad›na bir data merkezi kurduk.
Bu merkezde 100’e yak›n müflterimiz, 700’e yak›n sistemimiz var.
Bunlar›n iflletimini, yönetimini yap›yoruz. Ba¤lant› ve ISP olarak
da Koç.net’le birlikte çal›fl›yoruz. Müflterilerimizin yedi gün 24 sa-
at ayakta kalabilmesini sa¤layacak güvenlik önlemleri al›yoruz.
Ankara’da bunun için nükleer sald›r›lara, depreme dayan›kl› gü-
venli bir merkezimiz var. fiirketlerin BT departmanlar›n›n sistem
odalar› KoçSistem’in ‹stanbul merkezinde ve Ankara’da bar›nd›-
r›l›yor. Bu, BT departmanlar›n›n
kendi ifl birimleri ile entegre olup
kendi süreçlerini yönetmelerini
sa¤l›yor. Disaster Recovery, hem
bilgi hem de fiziksel güvenli¤i
içeriyor. Herhangi bir kesinti ol-
du¤unda hayat›n devam etmesi
laz›m.
Gökhan Akça

KoçSistem Genel Müdürü
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Bu y›l 17’ncisi düzenlenen ve 30 Nisan’da bafllayan
Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i 5 Haziran 2005’te
Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›lan törenle sona
erdi. fienli¤e bu y›l 53 Koç Toplulu¤u flirketinden
yaklafl›k 1700 sporcu kat›ld›

17’nci Koç 
Toplulu¤u Spor
fienli¤i sona erdi

ç›l›fl töreni 30 Nisan’da Koç Üni-
versitesi Kampüsü’nde yap›lan
17’nci Koç Toplulu¤u Spor fienli-
¤i, bafllad›¤› günkü gibi büyük bir

coflku ve heyecanla sona erdi. 5 Hazi-
ran’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›lan
kapan›fl ve madalya töreninde, ‹stan-
bul’da mücadele eden sporcular, aileleri
ve Koç Toplulu¤u çal›flanlar› ile yönetici-
leri bir araya geldi. Bu y›l flenli¤e, ‹stan-
bul bölgesinden 35, Ankara bölgesinden
10 ve Bursa bölgesinden 8 olmak üzere
Koç Toplulu¤u’na ba¤l› toplam 53 flirket-
ten yaklafl›k 1700 sporcu kat›ld›.

En güzel eflofman Migros’un
fienlikte bu y›l sporcular, futbol, basket-
bol, bay-bayan voleybol, bay-bayan te-
nis, masa tenisi ve satranç turnuvas›nda
k›yas›ya mücadele ettiler. Bir ay boyun-

ca devam eden spor flenli¤inde ayr›ca
Koç Toplulu¤u’nun tüm çal›flanlar›n›n
kat›labildi¤i “Kim Bilecek?” ve “En Güzel
Eflofman” yar›flmalar› düzenlendi. Bu ya-
r›flmalarda kazanan tak›mlar› ve çal›flan-
lar taraf›ndan verilen oylarla “En Güzel
Eflofman” seçilen Migroslu sporcular›n
eflofmanlar›n› önceden tahmin edenlere,
Koç Toplulu¤u flirketlerine ait ürünler-
den oluflan hediyeler verildi. 
Koç Holding Endüstri ‹liflkileri Koordina-
törü Emre Görgün’ün kürsüye gelerek
yapt›¤› kapan›fl konuflmas› ile bafllayan
madalya töreninde, flenli¤e kat›lan tüm
sporcular, ‹zmit Belediye Bandosu eflli-
¤inde tören alan›na girifl yapt›. Gör-
gün’ün ard›ndan kürsüye gelerek bir ko-
nuflma yapan Koç Toplulu¤u ‹nsan Kay-
naklar› Direktörü Neslihan Tözge, 1989
y›l›ndan bu yana düzenlenen flenli¤in,

A



Koç Toplulu¤u flirketleri aras›nda yak›n-
laflma sa¤lamak, çal›flanlara ekip duygu-
sunun, ruh ve beden sa¤l›¤›n›n önemini
vurgulamak amac›n› tafl›d›¤›n› söyledi.
fienlikle ilgili olarak kendisini en çok
duyguland›ran ve mutlu eden konunun,
tüm çal›flanlar›n, flenli¤e sportif anlamda
kat›l›mc› olsun olmas›n spor ahlak› ve
ruhu içinde birbirlerinin sportif çal›flma-
lar›n› gönülden alk›fllamas› oldu¤unu
belirten Tözge, “Bu flenli¤i, çal›flanlar›-
m›z benimseyip gerçekten tüm yürekle-
ri ile kat›lmasalard› bugün artan bir he-
ves ve ba¤l›l›k ile sürdürüyor olamaz-
d›k” dedi. Tözge ayr›ca, insan kaynakla-
r›n›n güç ve motivasyonunun, Toplulu-
¤un, hedeflerine ulaflmas› için sahip ol-

du¤u en büyük güvence oldu¤unu söz-
lerine ekledi.

fienli¤in y›ld›z› Bilgi Grubu
Neslihan Tözge’nin konuflmas›n›n ard›n-
dan ‹stanbul Bölgesi’nde birinci olan ta-
k›m ve sporculara madalyalar› verildi.
Bu y›l, ald›klar› alt› kupa ile flenlikte en
çok kupa kazanan flirket olan Bilgi Gru-
bu’nun sevinci ise görülmeye de¤erdi.
Sporcular, yak›nlar› ve Topluluk çal›flan-
lar› taraf›ndan uzun süren alk›fllar ve te-
zahüratlarla madalyalar›n› ve kupalar›n›
al›rlarken, kapan›fl töreni, Funda Arar
konseri ile sona erdi.
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Soldan sa¤a birinciler: Kayhan Gürbüz (Satranç), Cömert Varl›k (Tenis-Voleybol), 
‹smail Çelik (Tenis-Voleybol), Kadir Oral (Voleybol), Aylin Soner (Voleybol), 
Handan Bahad›r Akgün (Voleybol), Ifl›k Aflar (Voleybol), Sibel Yüksel (Voleybol), Berna Çelik-
türk (Voleybol), Ebru Balkaner (Tenis), Hülya Varl›k (Voleybol)

Yaflam pilimizi flarj ettik
Tek Erkekler Tenis Turnuvas›’nda birincilik ve Çift Erkekler Tenis Turnuvas›’nda ikincilik ka-
zand›m ve üçüncülük kazanan Erkekler Voleybol Tak›m›’nda oynad›m, ayn› zamanda tak›m
antrenörüyüm. ‹ki ay gibi k›sa bir sürede yapt›¤›m›z iki antrenmanla haz›rland›¤›m›z spor flen-
li¤i çok keyifli geçti. Bu y›l flenli¤e kat›lan bayan ve erkek tak›mlar› maçlara iyi haz›rlanm›fllar-
d›. Geçen y›llara göre daha kaliteli ve zorlu maçlar oynand›. Erkek tak›m›m›z maalesef ilk befl
tak›m aras›ndan üçüncü oldu. Tenis maçlar› da oldukça zorlu geçti. Çift erkeklerde önümüz-
deki y›l birincili¤i hedefliyoruz. ‹nsan›n flirketi için yar›flmas› ve tek bir hedefe arkadafllar›yla
birlikte yürümesi çok hofl ve gurur verici bir duygu. Koç Bilgi Grubu Baflkan›m›z Say›n Ali Y.
Koç ve genel müdürülerimize çok teflekkür ediyoruz. 17 y›l önce bu güzel organizasyonun
tohumlar›n› atanlar› tebrik ediyoruz. Bu spor flenli¤i “yaflam pilimizi flarjlad›¤›m›z”, yeni dost-
luklar oluflturdu¤umuz, tak›mdafll›k duygusunu pekifltirdi¤imiz bir platform. Spor flenli¤inin
aç›l›fl ve kapan›fl törenlerinde üst düzey yöneticileri görmek de hepimize güç veriyor. Nice
mutlu ve baflar›l› y›llara.

‹smail Çelik/KoçSistem ‹dari ‹fller Yöneticisi

Herkes centilmence yar›flt›
KoçSistem’de tak›m›n ilk kurucular›ndan›m. 1991’de flenli¤e üç bayan voleybol tak›m› ola-
rak kat›lm›fl ve sonuncu olmufltuk. Aradan geçen süre içinde tak›mda de¤ifliklikler oldu. Bu
y›l sekiz tak›m yar›flt› ve biz ilk kez bu y›l birincili¤i tatt›k. Bunun bizim için anlam› çok büyük.
Yaflad›¤›m›z duygu anlat›lamaz. Maçlar için uzun bir haz›rl›k dönemi geçiremedik. Zaman
zaman erkek voleybol tak›m›m›zla antrenmanlar yapt›k. Kazanmam›zda bu antrenmanlar›n
etkisi büyük. H›rsl›yd›k ama hiçbir zaman tak›mlar aras›nda gerginlik yaflanmad›. Herkes çok
centilmence yar›flt›. Tak›m ruhu kazanmam›zda en önemli etken oldu.

Handan Bahad›r Akgün/KoçSistem

Rakibe göre haz›rland›k
Futboldan sonra grup içinde en çok kat›l›m satrançta oldu. 12 flirketten 120’nin üzerinde ki-
fli kat›ld›. Bireysel bir spor oldu¤u için iyi bir haz›rl›k gerekiyor. Kiflilik ve rakipleri tan›mak çok
önemli. Oyun bafllad›ktan sonra bitene kadar yaflad›¤›n›z farkl› duygular tahtaya bire bir yan-
s›yor. Rakibe göre haz›rlan›p plan kurmak çok önemli. Ben 12 yafl›ndan beri satranc›n için-
deyim. Turnuvalara sürekli olarak kat›l›yorum. Türkiye alt›nc›l›¤›m var. fienlikte çok iyi oyun-
cular vard›. Heyecanl› ve çekiflmeli maçlar oldu. Tofafl’ta da çok iyi oyuncular vard›, onlar da
zaten ikincili¤i ve üçüncülü¤ü ald›lar. 

Kayhan Gürbüz/Koç.net 

Üç y›ld›r birinci oluyorum
Koç.net’te üç y›ld›r çal›fl›yorum ve üç y›ld›r flenliklere kat›l›yorum ve birinci oluyorum. Tenis
turnuvas›na bu y›l yaklafl›k 110 kifli kat›ld›.  Tenis bireysel bir spor oldu¤u için altyap› çok
önemli. Belli bir tecrübe gerektiriyor. Ben tenisin içine do¤dum diyebilirim. Türkiye flampi-
yonluklar›m da var. Spor flenli¤indeki maçlar çok keyifli geçiyor. Organizasyonu düzenleyen-
lere teflekkür ediyorum. Uzun y›llar devam etmesini dilerim. 

Ebru Balkaner/Koç.net 

Sporcular ne dedi?

17. Spor fienli¤i’nin kapan›fl›nda ilk konuflmay›
Koç Holding Endüstri ‹liflkileri Koordinatörü ve
Spor fienli¤i Komitesi Baflkan› Emre Görgün,
kapan›fl konuflmas›n› ise ‹nsan Kaynaklar›
Direktörü Neslihan Tözge yapt›.



oç Üniversitesi’nin 2005 y›l› me-
zunlar›, Rumelifeneri Kampü-
sü’nde yap›lan mezuniyet töreni
ile diplomal› olman›n sevincini

yaflad›. Aç›k havada yap›lan mezuniyet
törenine, ö¤rencilerin yak›nlar›yla bir-
likte 2 binin üzerinde kifli kat›ld›. Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç’un da bizzat kat›larak ö¤rencile-
rin mutlulu¤unu paylaflt›¤› törene, Prof
Dr. Kenan fiahin konuflmac› olarak
kat›ld›. 

“Hata yapmaktan korkmay›n”
Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Koç
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Afl-
kar’›n ard›ndan kürsüye gelerek bir ko-
nuflma yapan Rahmi M. Koç, Koç Üni-
versitesi’nin k›sa sürede kazand›¤› say-
g›n konuma ve e¤itimin önemine de-
¤indi¤i konuflmas›n›n sonunda, yeni
mezunlara gelecekle ilgili nasihatlerde

bulundu. Koç: “Hayatta mutlaka bir
amac›n›z, bir hedefiniz, bir vizyonunuz
olmal›. Vizyonunuzu sa¤lam temellere
oturtunuz, çok abart›l› vizyonlar›n da il-
lüzyon olmaya mahkûm oldu¤unu ak›l-
dan ç›karmay›n›z. Baflkalar›n›n tecrübe-
lerinden faydalan›n›z, bundan çekin-
meyiniz. Bu flekilde hatalar› asgariye
indirebilirsiniz. Karfl›n›zdakinin en az
sizin kadar ak›ll› olabilece¤ini akl›n›z-
dan ç›karmay›n›z. Karar vermekten çe-
kinmeyiniz. En kötü karar dahi karar-
s›zl›ktan daha iyidir. Hatas›z kul olmaz.
Hata yapmaktan korkmay›n. Yapt›¤›n›z
hatalar moralinizi bozmas›n. Tersine bu
size kuvvet versin, h›rs versin ve sizi
teflvik etsin. Ne ifl yaparsan›z yap›n,
ama mutlaka severek ve en iyisini ya-
p›n. Sab›rl› ve temkinli olun, merdiven-
leri dörder dörder ç›kmaya çal›flmay›n.
Çabuk ç›kan çabuk da inebilir. ‹ngiliz-
ceden baflka mutlaka iki lisan daha ö¤-

renmeye çal›fl›n›z. Çok ifl de¤ifltirmeyin.
Her defas›nda ilerlemifl olsan›z dahi
çok ifl de¤ifltirmek iyi bir referans de¤il-
dir. Vazifenizi nerede olursa olsun yap-
maya çal›fl›n. Bulundu¤unuz topluma,
ülkenize ve insanl›¤a karfl› sorumlukla-
r›n›z› unutmay›n›z. Üniversiteniz ile
ba¤lar›n›z› canl› tutunuz. Mezunlar der-
ne¤ine üye olunuz. Siz yükseldikçe,
üniversiteniz de sizlerle beraber yükse-
lecektir. Yurtd›fl›na gidenler memleket-
lerini, ailelerini, örf ve adetlerini unut-
mas›nlar” diye konufltu.

Konuk konuflmac›dan hayat dersleri
Törene konuflmac› olarak kat›lan Prof.
Dr. Kenan fiahin de ö¤rencilere, tarihte-
ki önemli isimlerden ve kendi hayat›n-
dan örnekler vererek bireylerin çevrele-
rindeki olaylar› ve hatta toplumlar›n ak›-
fl›n› nas›l de¤ifltirebileceklerini anlatt›.
Bo¤aziçi Üniversitesi (Eski ad›yla Robert
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Koç Üniversitesi 11’inci Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü’nde
yap›ld›. 25 Haziran’da yap›lan ve 546 ö¤rencinin diploma ald›¤› törene,
ünlü akademisyen ve ifladam› Prof. Dr. Kenan fiahin konuk konuflmac›
olarak kat›ld›



Koleji) Fizik ve Makine Mühendisli¤i bö-
lümünde ö¤renciyken Endüstri Mühen-
disli¤i’ne merak salan, MIT’ye baflvura-
rak e¤itimine orada devam eden, befl y›l
sonra MIT’de ö¤retim görevlisi olan,
dünyadaki en eski teknoloji flirketi Art-
hur D. Little’›n Ar-Ge bölümünü sat›n
alan, flirketin ad›n› TIAX olarak de¤ifltirip
“Fark yaratmak için para kazanmak için
bu iflteyiz” slogan› ile yaklafl›k 150 bilim
adam› ve mühendis ile birlikte çal›flan
MIT Kurulu’nun daimi üyesi; Boston Bi-
lim Müzesi, Boston Güzel Sanatlar Müze-
si ve Boston Senfoni Orkestras›’n›n Yö-
netim Kurulu Üyesi, Rekabet Konseyi
Yöneticisi fiahin, “Çevrenizdeki olaylar›
ve hatta toplumlar›n ak›fl›n› sadece siz,
sadece kendi sahip olduklar›n›zla de¤ifl-
tirebilirsiniz. Bugün burada, bu alanda,
yeteri kadar örnek var. Bundan büyük
heyecan duyuyorum. Vehbi Koç’u ele
alal›m. En iyimser bak›fl aç›s›yla zay›f
kaynaklar› olan s›radan bir vatandaflken
geçti¤imiz yüzy›l›n en dönüfltürücü bi-
reylerinden biri haline geldi. Vehbi Koç,
sadece Türkiye’de de¤il, tüm dünyada
kayda de¤er bir kiflidir. ‹flte bu durum,
herhangi bir gücü ve kayna¤› olmayan
bir insan›n, en önemli de¤er ve fikir üre-
timi kayna¤› oldu¤unun kan›t›d›r. Vehbi
Koç, daha sonra büyük bir ço¤unluk ya-
ratt› çevresinde ve bu ço¤unluk da Koç
Grubu olarak bilinen bireyler ve ço¤un-
luklar a¤›na dönüfltü. Vehbi Koç’un mi-
ras›, hem güçlü hem de büyük kaynak-
lara sahip olan Rahmi Koç’la yafl›yor.
Rahmi Koç ve ailesi ellerindeki kaynak-
lar› ve gücü Koç Üniversitesi’ni kurmak
için kulland›. Geçen süre içinde üniver-
site, Türkiye’deki e¤itim kalitesini büyük

ölçüde art›rd› ve önde gelen uluslararas›
bir araflt›rma merkezi oldu. Siz de bura-
daki e¤itiminiz boyunca mutlaka baz›
kulüplere ya da di¤er ço¤unluklara üye
oldunuz ya da bunlar› kendiniz kurdu-
nuz. Üniversitenin tamam›yla karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda bunlar daha az güç, otorite ve
kayna¤a sahipmifl gibi görünebilir ancak

flüphesiz üniversitenin geliflimine ve ev-
rimine büyük bir etkide bulundu. ‹flin
zaman boyutunun da alt›n› çizmeliyiz.
Baz› birey ve ço¤unluklar ancak yüzy›l-
lar sonucu dönüfltürülebilse de, di¤erleri
ayn› de¤iflikli¤i bir yaflam süresinden da-
ha k›sa zamanda gerçeklefltirebilir. Koç
Toplulu¤u ve Koç Üniversitesi, yaflam
süresince elde edilebilecek baflar›lar›n
mükemmel örnekleridir” diye konufltu.

Bireylerin gücünü
ço¤unluklar›n gücüne tafl›y›n
fiahin konuflmas›n›; Türkiye’nin ihtiyac›-
n›n, tamamen dönüfltürücü olan bireyle-
rin yan› s›ra bireyleri destekleyebilecek,
onlar›n eylemlerini geniflletecek ço¤un-
luklar oldu¤unu belirterek “Bugün bura-
daki mezunlar›n her biri, büyük ilerleme,
yararl› de¤iflim ve de¤er oluflturmaya gi-
den bir yol olabilir ve umuyorum ki ola-
cakt›r. Çevrenize bak›n ve dünyan›n lo-
komotiflerini daha iyi flekilde, yeniden
tasarlayabilece¤inize tamamen inanarak
yaklafl›n her fleye. ‹htiyaç duydu¤unuz
tek fley, siz kendiniz ve kendinize duy-
du¤unuz güvendir. Bugün hepinizi çev-
renize bakmaya ve daha iyi bir flekilde
tasarlayaca¤›n›z lokomotifi seçmeye da-
vet ediyorum. Bireylerin gücünü ço¤un-
luklar›n gücüne tafl›y›n, a¤›n›z geniflle-
dikçe ald›¤›n›z e¤itimle baflard›klar›m›
baflar›n. Bunu yapabilirsiniz. Büyük dü-
flünürler ve eylemciler yetifltirmifl bir yur-
dun çocuklar›y›z. Yirmi beflinci mezuni-
yet y›ldönümünüzde bulufltu¤unuzda,
aran›zda umar›m Türkiye’de ve dünyada
olaylar›n ak›fl›n› de¤ifltirmifl bireyler olur.
O zamana dek iyi e¤lenceler” diyerek
noktalad›.
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Çevrenize bak›n ve
dünyan›n lokomotiflerini
daha iyi flekilde, yeniden

tasarlayabilece¤inize
tamamen inanarak

yaklafl›n her fleye. ‹htiyaç
duydu¤unuz tek fley, siz
kendiniz ve kendinize
duydu¤unuz güvendir.

Bugün hepinizi çevrenize
bakmaya ve daha iyi bir
flekilde tasarlayaca¤›n›z

lokomotifi seçmeye davet
ediyorum. 

Prof. Dr. Kenan fiahin
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DemirDöküm, 2 milyon 500
bin metre/y›l kapasitesi ile
Avrupa’n›n üçüncü büyük
radyatör tesisi olan Panel
A.fi. fabrikas›nda kapasite
art›r›m› gerçeklefltiriyor. 19
milyon euro’luk yat›r›ma 
start verildi

emirDöküm Panel A.fi. kapasite art›r›m› temel atma töreni, 2
Haziran 2005 günü Bozüyük’te yap›ld›. Törene, Koç Holding
A.fi. Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent
Bulgurlu, DemirDöküm A.fi. Yönetim Kurulu Görevli Üyesi

Melih Bat›l›, DemirDöküm A.fi. Genel Müdürü B. Lütfü K›z›ltan
kat›ld›. 
Kapasite art›r›m›na yönelik temel atma töreni ile bafllayan yat›r›mla-
r›n kademeli olarak tamamlanmas›yla birlikte; y›ll›k 6 milyon 100 bin
metre/y›l kapasitesine ulaflacak Panel A.fi., befl y›l içinde Avrupa’n›n
en büyük üretim üssü olacak. 
Kuruluflundan bugüne Türk sanayiinin geliflmesine katk›da bulun-
mas›, birçok yeni yat›r›m› hayata geçir-
mesi, ürünlerinde teknolojiyi ve kaliteyi,
verdi¤i hizmette müflteri memnuniyetini
sürekli ön planda tutmas› ile sektöründe
Avrupa’n›n önde gelen baflar›l› flirketleri
aras›nda yer alan DemirDöküm, Koç
Toplulu¤u flirketleri vizyonunda yer alan
“büyüme” ad›mlar›na bir yenisini daha
ekledi. 
Koç Holding A.fi. Dayan›kl› Tüketim ve
‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgur-
lu törende yapt›¤› konuflmada; “Demir-
Döküm’ün vizyonu, Avrupa’da sektörün-
de say›l› firmalar aras›na girmek oldu¤u için yat›r›mlar›m›z› dünya
pazarlar›n› göz önünde tutarak planl›yoruz. Bugün temelini att›¤›m›z
Panel A.fi. kapasite art›r›m› ile hedefimiz, birkaç y›l içinde Avru-
pa’n›n bu alanda en büyük üretim merkezi olmak” dedi. Bulgurlu
sözlerini flöyle sürdürdü: “1979 y›l›nda kurulan, 26 senede 10 kat bü-
yüyen ve bugün 2.5 milyon metre kapasiteye sahip olan Panel A.fi.,
yapaca¤›m›z kademeli yat›r›mlarla 6 milyon metre kapasitenin üstü-
ne ç›kacak ve böylece, halen Avrupa’n›n üçüncü büyük üretim mer-
kezi olan tesisimiz, birincili¤e yükselecektir.” 
2010 y›l› vizyonunu, Avrupa pazar›nda en büyük dört oyuncudan bi-

ri olmak fleklinde belirleyen DemirDöküm, bu vizyona ulaflmada
önemli ad›mlar›ndan birini, Panel A.fi. bünyesindeki panel radyatör
üretim tesisi kapasitesini art›rarak atm›fl oldu. 

39 ülkeye ihraç ediliyor
‹ngiltere’den Çin’e alt› farkl› ülkedeki üretim merkezleri ve ifl birim-
leri ile DD Group olarak faaliyet gösteren DemirDöküm, baflta Ba-
t› Avrupa olmak üzere ihracata a¤›rl›k vererek, yo¤un rekabet or-
tam›nda Avrupa’n›n büyük üreticileri aras›nda liderli¤e oynuyor.  
Toplam 81 bin 500 metrekare alan üzerinde 25 bin 500 metrekare
kapal› alana sahip olan Panel A.fi, teknoloji, üretim kapasitesi ve

ürün kalitesi ile Avrupa’n›n konusunda
en önemli tesislerinden biri haline geldi.
Üretilen radyatörlerin yüzde 60’› baflta
‹ngiltere ve Almanya olmak üzere, fii-
li’den Çin’e kadar 39 ülkeye ihraç edili-
yor. Fabrikan›n kuruluflundan itibaren
panel radyatör üretimi 14 bin kilometre-
yi aflarken, 31 May›s itibariyle ulafl›lan 2
milyon 500 bin metre/y›l kapasite ile Av-
rupa’n›n üçüncü büyük radyatör fabrika-
s› konumunda bulunuyor. Bu yeni yat›-
r›mla üretim kapasitesi kademeli olarak
6 milyon 100 bin metre/y›la ulaflacak ve

Avrupa’n›n tek merkezde en büyük panel radyatör üretim üssü Bo-
züyük’te kurulmufl olacak. Yat›r›mlar›n tamamlanmas› ile Demir-
Döküm’ün kendi bünyesinde 290, alt üretim birimleri ve ifl ortak-
lar›n› da kapsayacak flekilde bölgesinde 510 kiflilik yeni istihdam
yarat›lacak ve ülkemizde önemli bir katma de¤er sa¤lanacak.
DemirDöküm, Bozüyük’te panel radyatör üretiminin yan› s›ra,
kombi, flofben, termosifon, banyopan ve boyler üretimi de gerçek-
lefltiriyor. 1979 y›l›nda kurulan tesisler, 500 kiflilik deneyimli kad-
rosu ile su ›s›t›c›lar› ve kombide de Avrupa'n›n en büyüklerinden
biri haline geldi. 
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DemirDöküm, panel radyatör
üretim üssü oluyor



mparatorluklar flehri ‹stanbul, Türki-
ye Cumhuriyeti döneminde de, her
alanda gerçekleflen yeni at›l›mlarla
zenginleflmeye devam ediyor. 3 Hazi-

ran 2005 Cuma günü, Pera Müzesi, sergi
salonlar›n› dolduran tablolarla ve çini
eserleriyle sanat dünyam›za kat›lm›fl bu-
lunuyor.
Biliyoruz ki, toplumsal hayat›m›za müze-
ler kazand›rmak, memleketimizin sanat
varl›¤›na yeni ufuklar aç›yor. Bir sanat
eserini alg›lamak ve anlamak için önce
onu görmek ve özümsemek gerekir. Mü-
zeler, bu duyguyu gelifltiren, eserleri in-

celeyenlere bu keyfi veren en kapsaml›
ve etkili kurulufllar.
‹slam kültürünün, as›rlar boyu, yanl›fl
tesfirlerle “resmi” günah sayma gelene¤i,
halk›m›z›n sanat eserlerini görme ve
zevk alma yeteneklerinin geliflmesini ge-
ciktirmifltir. Ne mutlu bize ki, büyük Ata-
türk’ün sanata verdi¤i önem sayesinde,
halk›m›z›n sanata yönelme iste¤i h›z ka-
zanm›flt›r. Özel sektör öncüsü ifladamla-
r›m›z›n ve onlar›n kurduklar› vak›flar›n
sanata dönük giriflimleri bu alandaki
boflluklar› h›zla dolduruyor. Unutmaya-
l›m ki, sanata ilgi duymak ancak gayret-

le elde edilebilecek bir aflamad›r.
Suna ve ‹nan K›raç Vakf›’n›n yeni bir
at›l›m› olan Pera Müzesi’nin aç›l›fl›nda
sergilenen “‹mparatorluktan Portreler’in”
sunufl katalo¤unda da belirtildi¤i gibi;
“...Pera Müzesi’nde uzun süreli sergiler
biçiminde ‹stanbullulara sunulacak bu
koleksiyondan altm›fla yak›n genifl anla-
y›flla “oryantalist” yap›t, bizi Osmanl›
dünyas›n›n insanlar›yla, onlar›n portre ve
boy resimleriyle, kimi zaman çok tan›-
d›k, kimi zaman uzak, neredeyse yaban-
c› fizyonomileriyle yüz yüze getiriyor.
Foto¤raf makinesi objektifinin henüz gö-
zün yerine geçmedi¤i, ressamlar›n dün-
yaya bakma, onu okuma, yorumlama ve
aktarma özelli¤ini henüz ellerinde tut-
tuklar› bir zamanda yap›lm›fl bu resimler,
uzaklarda kalan ça¤›n yok olmufl yüzle-
rini, flafl›rt›c› bir gerçeklik ve canl›l›kla
günümüze tafl›yor.”
Ayr›ca Pera Müzesi’nde sergilenen, Suna
ve ‹nan K›raç Vakf›’na ait Kütahya üreti-
mi çini seramikler, de¤iflik form ve beze-
me çeflitlili¤i ile insanlarda hayranl›k
duygusu yarat›yor.
Pera Müzesi’nin aç›l›fl›, bu giriflimin ön-
cüsü Suna K›raç’›n do¤um gününe denk
getirilerek, efli ‹nan taraf›ndan ona sunu-
lan en de¤erli arma¤an oldu. Suna ve
‹nan K›raç çiftinin duygular›n› özetleyen
afla¤›daki aç›klama her türlü takdirin üs-
tünde: “‹nsan›n yarad›l›fl›n›n belki de en
güzel yanlar›ndan biri olan ve ne yaz›k
ki s›k s›k ortaya ç›kmayan paylaflma iç-
güdüsü, bu de¤erleri daha çok say›da in-
sanla, sanat merakl›lar›yla, bilim adamla-
r›yla, gençlerle, çocuklarla paylaflma ar-
zuzu, günden güne büyür ve sizi baz›
kararlar almaya zorlar. ‹flte, Pera Müze-
si’ni kurma ve aile koleksiyonlar›m›z›
özel bir müzede, genifl kitlelerin kullan›-
m›na açma düflüncesi böyle bir geliflme-
nin sonucunda ortaya ç›kt›.”
Ne mutlu size sevgili Suna ve ‹nan K›raç!
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‹stanbul’a Yeni Bir
Arma¤an: Pera Müzesi

C A N  K I R A Ç ’ I N  K A L E M ‹ N D E N  P E R A  M Ü Z E S ‹

‹



stanbul, Pera Müzesi’yle birlikte önemli bir
kültür merkezine daha sahip oldu. Bu konu-
daki de¤erlendirmeleriniz neler?
Beyo¤lu taraf› insan yo¤unlu¤unun en

fazla oldu¤u yerlerden biri. Burada do¤ru
düzgün bir müze yoktu. Bu bir ihtiyaçt›.
Üstelik bu yo¤unluk da Eminönü’ndeki
gibi de¤il. Hem yerli halk hem de turist-
ler burada ifl için de¤il, gezmek ve dolafl-
mak için bulunuyor. Dolay›s›yla müzenin
kurulmas› için seçimin burada yap›lmas›
çok yerinde bir karar. Koç Ailesi çok es-
ki eserler toplayan bir aile. E¤ilim orada
çok ilginç; sadece milli eser de¤il, yurtd›-
fl›ndan da eser topluyorlar. Bu e¤ilim çok
de¤erli. Onun için bu eserlerin müzelere
intikal etmesi hem korunmalar› hem de
daha genifl kitlenin görmesi bak›m›ndan
çok önemli. 

Peki, bir tarihçi olarak müzenin mimari yap›s›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu bölgede birçok eski apartman var. Bu

apartmanlar belki Kahire’deki ‹skenderi-
ye kadar can al›c› de¤il fakat göz al›c›
olanlar› var ve bunlar kullan›lm›yor. Çö-
küntü halindeki bu binalar› birtak›m flir-
ketler almaya bafllad›. Bunlar restore edil-
seler bile gayet s›radan, amaç d›fl› ve bü-
yük ölçüde tahribatla yap›l›yor. Bu, bü-
yük bir kay›p ve israf. Bu sebeple bura-
larda enstitü ve müze gibi yap›lar olmas›-
n› istiyoruz. Çünkü bu tür kurumlar bina-
lar› gerek içiyle gerek d›fl›yla çok iyi ko-
ruyor. Bu bak›mdan Pera Müzesi’nin yer
seçimi mükemmel. Sinan Genim de bu
ifllerde isim yapm›fl bir mimar. Ve gerçek-
ten buray› ça¤dafl müzecili¤e uygun bir
flekilde teflkilatland›rd›. fiu anda içinde
oturdu¤umuz kafe de buna dahil. Bu ka-
fe bile baflka amaçlar için kullan›labilir.
Müzenin havaland›rmas› da çok uygun. 

Dernekler Kanunu de¤ifltikten sonra müze der-
nekleri kalmad›. Dolay›s›yla müzelerin kendi
gelir kayna¤› yok. Pera Müzesi’ni bu aç›dan na-

s›l de¤erlendiriyorsunuz?
Evet, bu kanun de¤iflikli¤inden sonra biz
hiçbir hat›ra eflya üretip satamamaya
bafllad›k. Pera Müzesi ise halka hat›ra efl-
yan›n nas›l üretildi¤ini göstermesi aç›s›n-
dan da çok k›ymetli. Bu, müze için üre-
tim d›fl›nda gerçek bir kazanç haline ge-
lebilir. 

Son dönemde ülkemizde say›lar› artmaya bafl-
layan özel müzecilik giriflimlerini nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
Türkiye’nin sanayileflmesi sürecinde
afla¤› yukar› 70 y›ld›r gayet fliddetli güm-
rük duvarlar›yla, koruma tedbirleriyle,
sübvansiyonlarla ve devlet destekleriyle
bir sanayici s›n›f ç›kt› ortaya. Böylece or-
tada bir zenginlik oluflmaya bafllad›. Ot-
to Von Bismarck’›n deyimiyle önce
flirketleri kuran, sonra yöneten ve
nihayet sanat tarihi okuyan nesil ortaya
ç›kt›. Ve bunlar›n çok de¤erli eserleri
toplamalar› kaç›n›lmaz. Mesela rahmetli
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Suna K›raç’›n do¤um
günü olan 3 Haziran’da
kap›lar›n› sanatseverlere
açan Pera Müzesi ile
‹stanbul önemli bir kültür
merkezine kavufltu. Suna
ve ‹nan K›raç Vakf›’n›n
kültür- sanata yapt›¤›
büyük yat›r›mlardan biri
olan Pera Müzesi’ni,
Topkap› Saray› Müzesi
Müdürlü¤ü’nü yürüten
Türkiye'nin en önemli
tarihçilerinden 
Prof. Dr. ‹lber Ortayl› ile
birlikte gezdik 

‹

“Pera Müzesi ile Beyo¤lu,
de¤erine de¤er katt›”

T A R ‹ H Ç ‹  ‹ L B E R  O R T A Y L I



Sevgi Gönül, ‹znik çinilerini toplad›. Ve
bu ifle o derece koleksiyonculu¤unu ve
korumac›l›¤›n› yayd› ki, sonunda yurtd›-
fl›ndaki müzeler Sevgi Gönül’e çini kata-
loglar› ithaf  etmeye bafllad›. Sevgi Gö-
nül, bu iflleri korumas› ve bilinçli bir fle-
kilde seçmesiyle öncü oldu. Bu di¤er sa-
nayici ailelere de intikal etti tabii. Ama
di¤er müzelerden farkl› olarak Koç Aile-
si’nin elinde çok eser var. Suna ve ‹nan
K›raç Vakf›’n›n ikinci müzesi bu. Sad-
berk Han›m Müzesi d›fl›nda çok be¤en-
di¤imiz Rahmi M. Koç Müzesi var. 

Pera Müzesi’nde Türk resim tarihinde çok
önemli bir de¤ere sahip olan Osman Hamdi’nin
“Kaplumba¤a Terbiyecisi” tablosu da sergile-
niyor. Bu tabloyu müze aç›s›ndan nas›l de¤er-
lendirirsiniz?
Osman Hamdi’nin “Kaplumba¤a Terbi-
yecisi” art›k bu müzenin bir amblemi.

Bu sebeple de ›srarla üzerinde duruldu.
Resmin al›nd›¤› rakam da Türk resim ta-
rihimizde bir dönüflüm bence. Ama bu-
rada Osman Hamdi d›fl›nda da çok
önemli eserler var. 

Hem ça¤dafl ve oryantalist eserleri hem de Ba-
t› ve Do¤u etkileflimini yans›tmas› aç›s›ndan
bugün müzede yer alan sergileri nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
Müzelerde sadece Türk ve Osmanl› eser-
leri olmamal›. Mesela Pera Müzesi bunun
çok güzel bir örne¤i. Anadolu A¤›rl›k ve
Ölçüleri Koleksiyonu’nun içinde Osmanl›
büyük bir ço¤unlu¤u oluflturuyor. Buna
ihtiyac›m›z var ancak burada ayn› zaman-
da Yunan ve Roma da var. Yani uluslara-
ras› bir taraf› var bu sergilerin.

35 yafl›n alt›ndaki sanatç›lar›n eserlerini içe-
ren “Genç Aç›l›m Sergisi” ile müzenin gençle-

re de yer vermesi hakk›nda ne düflünüyorsu-
nuz?
Öyle olmas› laz›m zaten. Mesela Met-
ropolitan Müzesi’nde sabit objelerin
d›fl›ndaki hareketlili¤i düflünün. Yani
“Ben Metropolitan’› gördüm” diye-
mezsiniz, çünkü sürekli bir de¤iflim
vard›r orada. Yoksa kimse gelmez.
De¤iflken sergilere yer vermek art›k
flart. British Müzesi de böyledir. Fran-
s›zlar ise bunu azaltmaya bafllad› ve
flu anda zor durumdalar. Mesela “The
Turks” sergisi ne kadar hareket getir-
di Londra’ya... 

Pera Müzesi’nde önümüzdeki dönemde sizce
ne tür sergilere yer verilmeli?
Burada iyi bir küratör, iyi bir reklam ve
iyi bir katalogla en k›sa zamanda genifl
bir çini-porselen sergisi aç›lmas›n› dili-
yorum. Art›k kendi uygarl›¤›m›z›n d›fl›na
ç›kmam›z laz›m. ‹nsanlar›m›z›n baz› fley-
leri görmesi gerek. Çin’i, Rusya’y›, ‹ran’›,
‹talya’y› tan›mas› laz›m. Burada yap›la-
cak bir çini sergisinin Topkap› Saray›
çini koleksiyonuna da çok faydas› olur,
dikkati çeker.
n Tu¤çe Alt›nsoy
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aflar› için müflteri bilgilerini toplaman›n
yan›nda, tüm kanallar› en iyi flekilde
kullanarak müflteriyi b›kt›rmayacak;
aksine memnun edecek flekilde ileti-

flim kurmak ve müflterilerin Koç Toplulu¤u flir-
ketlerini tercih etmelerini, sürekli sadakat uygu-
lamalar› ile ödüllendirmek amaçlan›yor. Ana ifl
konular›:
1. Koç müflterisi bilgilerini merkezde toplamak,
2. Koç Toplulu¤u sat›fl noktalar›nda müflterileri
tan›yacak ve  yönlendirecek teknik altyap›y› kur-
mak,
3. Müflterilerin Koç Toplulu¤u’ndan al›flverifl et-
melerini teflvik edecek sadakat ve teflvik uygula-
malar› gelifltirmek.
Tan› çal›flmalar›n› Arçelik, Aygaz, Avis, Beldeyama, DemirDöküm,
Divan, Ford, ‹zocam, Koç Allianz, Koçbank, Koçtafl, Migros, Oto-
koç/Birmot, Opet, Tat, Setur ve Tofafl ile birlikte sürdürüyor.
Bugüne kadar bu üç alanda kat edilen yol  flöyle:
1. Koç müflterisi bilgilerini merkezde toplamak.

23 milyonu aflan müflteri bilgisi merkezde topland› ve tekillefltirildi. 
2. Koç Toplulu¤u sat›fl noktalar›nda müflterileri tan›yacak ve

yönlendirecek teknik altyap›y› kurmak.

Tan›’n›n “Paro” sistem altyap›s› ile müflterileri al›flverifl noktas›nda ta-
n›y›p onlarla iletiflime geçmek üzere 11 flirketimizde 2400 Pod kurul-
du. Altyap› ile tüketici davran›fllar›; tan›ma, ödeme, kampanya ve
ürün tercihleri olmak üzere çok boyutlu olarak takip ediliyor, kifliye
özel kampanya ve f›rsatlar sunuluyor. Ayr›ca  flirketlerin bulunduk-
lar› sektörün dinamiklerine özel,geliflime aç›k, esnek uygulamalar da
tasarlan›yor.
16 flirkette kurulumu devam eden altyap›ya, DemirDöküm ve Mig-
ros’ta gerçeklefltirilen uygulama örneklerini vermek mümkün. 

Demirdöküm Servis Otomasyon Uygulamas›:

DemirDöküm servis otomasyon sistemiyle yap›lan entegrasyonla,
servislere gelen talepler ifllenirken tüketici bilgileri Paro’ya aktar›l›yor
ve bu bilgiler do¤rultusunda kifliye özel kampanyalar/f›rsatlar sunu-
luyor. Uygulamada, Paro Pod kurulmadan Paro yaz›c›s›ndan kifliye
özel kuponlar bas›l›yor.

Migros Entegre Hedef Kitleli Kampanya Altyap›s›: 

Yap›lan sistem entegrasyonuyla tüketicilere, Migros’un tetikledi¤i uy-
gulamalardan baz›lar› Paro kuponlar›yla iletiliyor ve Migros, hedef
kitlenin sat›n alma al›flkanl›klar›na etki edebiliyor. Her ay 50 bin ki-
fliye “Kifliye Özel Hedef”’ kampanyas› bu yolla sunuluyor. Ayl›k top-

lam harcama hedefi Paro kuponla müflteriye
duyuruluyor ve her al›flveriflte hedefine ne ka-
dar yaklaflt›¤› dinamik olarak bildiriliyor. Ma-
y›s’ta uygulanan kampanyada müflterilerin yüz-
de 16,76’s› hedefini geçti ve kontrol grubuna
göre 178 bin 785 YTL ek sat›fl gerçekleflti. 
Ayr›ca, Migros y›lda 850 bin müflterisine kifliye
özel kuponlar gönderiyor. Müflteri kuponunu
kulland›¤›nda, Paro ekranlar› indirimin yap›ld›-
¤›na dair müflteriyi bilgilendiriyor.
3. Müflterilerin Koç toplulu¤undan al›flverifl

yapmalar›n› teflvik edecek uygulamalar ge-

lifltirmek.

“Koç Müflterisiyim” ayr›cal›¤›n› yaflatacak pazar-
lama uygulamalar›n›n tasar›m›na baflland›. He-

def, tüm Koç flirketlerinin ortak bir sadakat çat›s› alt›nda toplanmas›
ve flirketler aras› sinerji yaratmak. Tasar›m› Tan›, flirketler ve yeni ku-
rulan KoçCRM Kurulu ile gerçeklefltirmektedir. Bu zengin yap›n›n
öncesinde pilot niteli¤inde flirket içi uygulamalara da bafllanm›flt›r.
Bunlardan ikisini örnek olarak verebiliriz;

Aygaz Puan uygulamas›:

Dört pilot istasyonda çal›flan projede, Aygaz Kart sahibi LPG tüketi-
cileri, Paro Pod’lar arac›l›¤›yla LPG al›flverifllerinden belirli oranda
puan kazan›p, biriktirilen puanlar› katalog ürünlerine veya LPG al›-
m›nda YTL olarak kullan›yor. Puan kazanma ve harcamalar›nda tü-
keticilere çeflitli s›n›rlama ve esneklikler de tan›mlanabiliyor. Tan›
projede ifl analizi, program tasar›m›, teknik altyap› kurulumu, yaz›-
l›m gelifltirme ve operasyonel süreçlerde destek verdi ve uygulama-
y› hayata geçirdi. 

Opet-Migros karfl›l›kl› puan kullan›m›:

2004 y›l›nda Tan› ve Opet yetkilileri Opet Puan Program›’n› tasarla-
y›p gelifltirdi. Ard›ndan Opet-Migros karfl›l›kl› puan kullan›m› proje-
sine start verildi. Tüketiciler Migros Club Kart, Opet Kart ve Opet
cobranded kartlar (Ford, Fiat, Alfa Romeo YGS kartlar›) ve Koçbank
kartlar›yla yapt›klar› al›flverifllerde mevcut puan uygulamalar›ndan
belirli oranda puan kazanmaya bafllad›lar.  
Tan› projede Paro sistem altyap›s› ile iki firman›n sadakat program-
lar› aras›nda köprü kurdu ve bu iflbirli¤inde çözüm orta¤› oldu. Pro-
je yönetimi, koordinasyon, ifl analizi, program tasar›m ve gelifltirilme-
sinde destek verdi. Firmalar›n mevcut  durumlar› ve ihtiyaçlar› de-
¤erlendirilerek uygulaman›n analiz, gelifltirme ve pilot çal›flmalar› ya-
p›ld›. Uygulama halen günlük raporlama sistemiyle detayl› olarak iz-
leniyor.
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Tan› Koç Toplulu¤u flirketleriyle hedefe kofluyor
2002 y›l›nda kurulan Tan›’n›n hedefi, Koç Toplulu¤u’nun en de¤erli

birikim olan müflteriye sahip ç›k›p, onlar›n tercihlerini anlamak ve özel
uygulamalarla kalplerindeki yerini daha da sa¤lamlaflt›rmak 
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Koç Toplulu¤u flirketleri sosyal sorumluluk projeleri ile göz dolduruyor

Koç Toplulu¤u flirketleri hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle
kültür hayat›m›za katk›da bulunmaya devam ediyorlar. Koç Allianz,
Kapadokya’daki Sobesos Kaz›s›’n›n sponsorlu¤unu, Aygaz ise Sagalassos
Antik Kenti’ndeki Antoninler Çeflmesi’nin restorasyonunu üstlendi. New
Holland Trakmak ise Türk çiftçisini tiyatro ile buluflturmak için yollara ç›kt›

Koç Allianz ve Sobesos
Koç Allianz bu y›l, “Koç Allianz Türkiye
ile kucaklafl›yor” ad› alt›nda Kapadok-
ya’da hem acenteleri ile bir araya geldi
hem de bölge turizmine katk› sa¤layacak
Sobesos Kaz›s›’na sponsor oldu. Yap›lan
araflt›rmalar sonucunda Kapadokya tari-
hine, dolay›s›yla da turizmine önemli
katk›lar sa¤lamas› beklenen ve uzun sü-
redir bütçe yetersizli¤i nedeniyle yap›la-
mayan Sobesos Kaz›s›’na, Koç Allianz’›n
yan› s›ra acenteler de sponsor olma ka-
rar› ald›. 
Kapadokya bölgesindeki, Geç Roma ile
Erken H›ristiyanl›k dönemlerine ait So-
besos Kenti’nin tarihi M.S. 3. ve 4. yüzy›-
la dayan›yor. Kaz› alan›nda ortaya ç›kar›-
lan ve bölge için o döneme ait ilk mima-
ri buluntu olan Sobesos mozaiklerinin
benzerleri, dünyada sadece Suriye-Apa-
meia’da ve Yunanistan-Selanik’te bulu-

nuyor. Koç Allianz’›n deste¤i ile sürecek
olan kaz› çal›flmalar›, maddi kaynaklar›n
yetersizli¤i sebebi ile 2002 y›l›nda durma
noktas›na gelmifl ve 2004 y›l›nda tama-
men durdurulmufltu. Ürgüp’e yaklafl›k 30
kilometre uzakl›ktaki antik kentte yap›-
lan kaz›lar sonucunda flu ana kadar bir
hamam, bir toplant› salonu, bir mozaikli
oda, bir flapel ve çok say›da mezar orta-
ya ç›kar›ld›. 

Aygaz Sagalassos’un sponsoru 
Sosyal sorumluluk bilinciyle kültür ve sa-
nat faaliyetlerine destek veren Aygaz, Sa-
galassos Antik Kenti’nin en çok dikkat
çeken yap›s› olan Yukar› Agora’n›n ku-
zeyindeki Antoninler Çeflmesi’nin (M.S.
161-180) restorasyonu için sponsor oldu
ve bu çal›flmalar›n alt› y›l sürmesi planla-
n›yor. Aygaz bugüne kadar Belçika Üni-
versitesi ve yabanc› kurulufllar taraf›ndan

finanse edilen çal›flmalara destek veren
Türkiye’deki tek özel sektör kuruluflu.
Antalya'ya 110 kilometre uzakl›ktaki Sa-
galassos Antik Kenti, Burdur'un A¤lasun
ilçesinin yedi kilometre kuzeyinde yer
al›yor. Bat› Toroslar’›n bir parças› olan
A¤lasun Da¤›'n›n güney eteklerinde,
1450-1700 metre yükseklikteki meyilli
arazi üzerine kurulmufl olan kentin ka-
l›nt›lar›, do¤u-bat› yönünde 2.5 kilomet-
re kuzey-güney yönünde de 1.5 kilomet-
reyi kapsayan bir alana yay›lm›fl. Bölge-
de rastlan›lan ilk insan izleri, günümüz-
den yaklafl›k 12 bin y›l öncesine dayan›-
yor. Sagalassos'taki ilk modern ve bilim-
sel kaz› çal›flmalar› 1990 y›l›nda Prof. M.
Waelkens (Leuven Üniversitesi, Belçika)
baflkanl›¤›nda bafllad› ve halen devam
ediyor. Son y›llarda Türkiye’nin en bü-
yük kaz›lar›ndan biri haline gelen Saga-
lassos’ta, 10’dan fazla de¤iflik meslekten

Koç Allianz, Aygaz ve New Holland 
Trakmak’tan kültüre büyük katk›
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‹lki 30 May›s’ta Silivri-De¤irmenköy’de
sergilenen “Ay Almanc›, Vay Almanc›” adl›
oyun ile 90 binden fazla çiftçiye ve ailelerine
ulafl›lmas› hedefleniyor.



ve ülkeden gelen yaklafl›k 130 kiflilik bi-
limsel bir ekiple beraber, yaklafl›k 100 ki-
flilik A¤lasunlu iflçi ekibi çal›fl›yor.

New Holland Trakmak
çiftçileri tiyatro ile buluflturuyor
Türkiye’de traktör sektörünün lider fir-
mas› New Holland Trakmak, sosyal so-
rumluluk projesi çerçevesinde Türkiye
genelindeki 60 farkl› noktada çiftçileri ti-
yatro ile buluflturuyor. ‹lki 30 May›s’ta Si-
livri-De¤irmenköy’de sergilenen “Ay Al-
manc›, Vay Almanc›” adl› oyun ile 90
binden fazla çiftçiye ve ailelerine ulafl›l-
mas› hedefleniyor.
Üç ay boyunca köy köy dolaflacak olan

New Holland Trakmak Tiyatrosu, Trak-
ya, Ege, Akdeniz, ‹ç Anadolu, Güneydo-
¤u Anadolu ve Do¤u Anadolu bölgele-
rindeki 60 farkl› noktada, yaklafl›k 90 bin
çiftçiye ve ailelerine aç›k havada tiyatro
keyfi yaflatacak. “Ay Almanc›, Vay Al-
manc›” isimli, Almanya’dan gelen üçün-
cü kuflak Türk genci ile Alman eflinin
köy halk›yla kurmak istedi¤i iletiflimin
esprili bir dille anlat›ld›¤› oyunda, kent
yaflam›ndan köy yaflam›na geçifl aktar›l›-
yor. ‹lki Silivri-De¤irmenköy’de sergile-
nen oyunu, Koç Holding Di¤er Otomo-
tiv fiirketleri Grubu Baflkan› Selçuk Gez-
dur ve New Holland Trakmak Genel
Müdürü Atefl Arsan da izledi.

“Tar›m› özendiriyoruz”
Atefl Arsan, A¤ustos ay› sonuna kadar
sergilenecek olan oyunun, çiftçilerden
beklenilen ilgiyi görece¤ine inand›¤›n›
söyledi. De¤irmenköylülerin oyuna
olan ilgilerinin kendisini mutlu etti¤ini
söyleyen Arsan, “Görüyoruz ki amac›-
m›za ulaflaca¤›z. Çoluk çocuk, genç
yafll› herkes burada. Önemli olan iste-
di¤imiz mesajlar› aktarabilmek, varl›¤›-
m›z› anlatabilmek. New Holland Trak-
mak olarak bayilerimizle ve çiftçilerle
her zaman iletiflim halindeyiz. Tiyatro-
da sergilenen oyun, tar›msal aktivitede-
ki eksiklikleri ortaya ç›karan bir oyun.
Çiftçilere mesaj›m›z› direkt olarak veri-
yoruz. Tar›m›, üretkenli¤i ve verimlili¤i
özendiriyoruz” diye konufltu.

Özel sahne kuruluyor
Senaryosunu Renan Bilek’in yazd›¤›,
Mustafa Baykan’›n öykülendirdi¤i,
“2005 Afife Jale En ‹yi Yönetmen” ödülü-
nü alan fiakir Gürzumar taraf›ndan yö-
netilen ve ‹stanbul Devlet Tiyatrosu’nun
genç oyuncular› taraf›ndan sahnelenen
“Ay Almanc›, Vay Almanc›” adl› oyun
için New Holland Trakmak taraf›ndan
özel bir sahne oluflturuldu. Yaklafl›k üç
saatte kurulup bir saatte sökülebilen de-
monte bir sistemden oluflan sahne, 70
metrekare alan üzerine oturan bir metre
yükseklikteki podyum üzerine kurulu.
Sekiz oyuncu ve sekiz teknik ekip olmak
üzere toplam 16 kiflinin görev ald›¤›
New Holland Trakmak Tiyatrosu için
turne boyunca bir t›r ve iki minibüs ula-
fl›m sa¤l›yor. 
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Koç Allianz, Kapadokya’daki
Sebesos Kaz›s›’na sponsor oldu.

Aygaz,
Sagalassos Antik

Kenti’nin yap›lar›ndan
Antoninler Çeflmesi’nin

alt› y›l sürmesi planlanan
restorasyonuna

sponsor oldu.



onu¤umuz Do¤an H›zlan’la Kapal›-
çarfl› Cevahir Bedesten’de 23 Ni-
san’da aç›lan Divan’da görüfltük.
Ney sesi eflli¤indeki bu tarihi ortam-

da gerçekleflen sohbet, Türk edebiyat›na
büyük de¤er katan Do¤an H›zlan sayesin-
de “bilgi dolu” bir özellik, apayr› bir tat
kazand›.
Yay›nc› ve yazar Erdal Öz’un, “Edebiya-
t›m›z›n Cumhurbaflkan›” diye söz etti¤i
H›zlan, yar›m as›rdan fazla süren edebiyat
elefltirmenli¤i serüvenini Bizden Haberler
okurlar› için anlatt›...  

Öncelikle içinde bulundu¤umuz ortamla ilgili gö-
rüfllerinizi alabilir miyiz? Buray› nas›l buldunuz?
Bilmedi¤im bir ortama geldi¤im için hoflu-
ma gitti. Çünkü ben iyi bir Divan müflteri-
siyim; lokanta ve pastanelerinin hepsini
biliyorum. Kurabiye, kuki ve pastalar› hep
Divan’dan al›r›m. Divan’›n her çeflidini bi-
lirim. Kestaneli ve limonlu pastas›n›n yan›
s›ra ayçöre¤ini de çok seviyorum.

Kapal›çarfl› gibi tarihi ve turistik bir mekânda Di-
van aç›lmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Tarihi mekanlarda iyi kurumlar›n böyle
yerler açmalar›n› ben daima tavsiye ede-
rim. Çünkü Kapal›çarfl›’da böyle bir yer
yok. Buraya gelen insanlar›n, yorulup da
biraz mola vermek istediklerinde böyle bir
yerde pasta ve kurabiye yemek güzel.

Gelelim sizin ifliniz olan edebiyat elefltirmenli¤i-
ne. Bu yönünüzü nas›l keflfettiniz?
Ben 15 yafl›ndan beri okuyup yazar›m. Bir
fley okudu¤unuz zaman kendi görüfl aç›-
n›z› baflkalar›na iletmek istiyorsunuz. Elefl-

tirilerde kendi be¤endiklerinizi, seçtikleri-
nizi ve kendi dünyan›z› iletiyorsunuz.
Elefltiri becerisini kitaplar› okuyarak ve
çok uzun bir yoldan sonra kazand›m. 

Edebiyat elefltirilerinizle kültür dünyam›za bü-
yük bir de¤er kat›yorsunuz. Bir gazeteci olarak
zaman zaman konu k›tl›¤› çekti¤iniz oluyor mu?
Kültür ve sanat çeflitlili¤i kapsayan ve ha-
yat›n içinde olan iki de¤erdir. Ben de sü-
rekli bunu yafl›yor ve izliyorum. Tabi-
i ki bunun derinli¤ine incelenmesi gere-
kir. Türkiye’de konu k›tl›¤› çekilmez; aksi-
ne çok konu vard›r, konu seçme zorlu¤u
çekilir. ‹lk yaz›m 1954’te ç›kt›, yani 51 y›l-
d›r yaz› yaz›yorum. Bir ifl yaflama biçimi-
nizse bu size ola¤an geliyor.

“Yaln›zl›k Kahvesi” kitab›n›z›n önsözünde, “Ben
hep ç›lg›n kalabal›klardan uzak yaflad›m” diyor-
sunuz. Kalabal›ktan uzak yaflayarak, bu kadar in-
sana seslenmek nas›l mümkün oluyor? 
Benim alan›m sanat, edebiyat ve kültür.
Elbetteki sergi, toplant› ve konserlere gidi-
yorum. Sanatç›lardan oluflan bir topluluk
benim için kalabal›k de¤il. Edebiyatç›lar
meslektafl›m; di¤erleri de benim dünyam-
dan insanlar. Kalabal›ktan kast›m, sosyal
hayat; lokantalara gideceksiniz, toplant›la-
ra kat›lacaks›n›z... Benim öyle bir sosyal
hayat›m yok. Genellikle aç›l›fllara gitmem;
sergileri ise aç›ld›ktan sonra gezerim. Çün-
kü aç›l›fl s›ras›nda kalabal›ktan resimleri
göremezsiniz. Davetlere ise çok seçerek

giderim. Sanat›n seçkin olanlar› d›fl›nda
ben hiçbirine kat›lmam, evime giderim.
Evimle gazetedeki odam aras›nda pek
fark yoktur. Evimde bilgisayarlar kitaplar,
CD’ler vard›r, ofisim de öyledir. 

Size her yeni ç›kan kitap gelir mi? Bunlar aras›n-
dan okuyacaklar›n›z› nas›l belirliyorsunuz?
‹yi mi diyeyim, ne yaz›k m› diyeyim, çok
kitap geliyor. E, hakl›lar ama... Ben Hürri-
yet Gösteri’nin de bafl›nda oldu¤um için
herkes bunu bekliyor. Gelen kitaplar bir
elemeden geçiyor. Ama baz›lar›n› da be-
¤endi¤im halde bir s›raya koyup zamanla
okuyorum. Bu nedenle bir “kütüphane
evi“ oluflturdum. Haftada bir kere o eve
mutlaka u¤rar›m. Ben gitmesem de asista-
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Divan Sohbetleri için bu ay Hürriyet Gazetesi Yay›n Dan›flman› Do¤an
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“Kapal›çarfl›’da Divan
Pastanesi aç›lmas› iyi oldu”



n›m gider. Yaklafl›k 140 metrekarelik bu
evin odalar› kitapla dolu. Evde çal›flma
odas› ve bilgisayar var. Onun d›fl›nda ga-
zetede ve yaflad›¤›m evde kitaplar›m var.
Bu kitaplara temizlik, bak›m gerekiyor; ru-
tubetten korumak için soba yak›l›yor. Bu
kitaplar› ortaokuldan beri biriktiyorum. 

‹nsan›n kitaplardan kurulmufl bir dünyas›n›n ol-
mas› nas›l bir duygu?
Çok hofl bir duygu... Kitaba vermifl oldu-
¤unuz bir ömrü, her kitab›n kapa¤›nda
görürsünüz. Onlara bakt›¤›n›zda an›lar›n›z
tazelenir. Bu dünyadan ayr›lan dostlar›n›-
z› görürsünüz. Benim gibi bir insan›n ki-
taplardan hayat›n› okumas› mümkün.
Hepsi bir simge gibi, benim hayat›m›n de-
¤iflik dönemlerini anlat›rlar. Kütüphanede
bulunmak benim çok hofluma gidiyor.
Onlar›n arkas›ndaki adlar› an›ms›yorum. 

Sizin için Erdal Öz, “Edebiyat›m›z›n Cumhurbafl-
kan›” tan›mlamas› yapm›flt›. Bu tan›mlama hoflu-
nuza gitti mi?
Bu iltifata kim hay›r diyebilir ki? Sa¤ olsun
Erdal Öz’ün bu iltifat› elbette benim için
önemli. Bunun üzerine Ertu¤rul Özkök

flöyle bir yorum yapm›flt›: ”Ben böyle siv-
ri unvanlardan sonra daima tepki bekle-
rim. Fakat Erdal Öz bu unvan› size verdik-
ten sonra tepki gelmedi. Demek ki bunu
onaylayanlar›n say›s› fazla.” 

Hobilerinizden biri de müzik ....
Müzik zevki ve al›flkanl›¤› aileden gelir. Te
yzelerim, halam, babam enstrüman çalar-
d›. Ben de nota okurum. Benim favorim
klasik Bat› müzi¤idir. Caz› çok az bilirim,
klasik caz dinlerim bazen. Pop konusun-
da bir bilgim yok ve hiçbir fley hissetmi-
yorum. Klasik cazc›lar› dinliyorum, mo-
dern cazla ilgim yok. Opera benim özel
bir alan›m. Müzi¤i her yerde dinlerim. 

Herhangi bir enstrüman çal›yor musunuz?
Bir zamanlar radyoevinde ut çald›m ama
o amatörce yap›lan bir iflti. Ustalarla birlik-
te olarak nota yazmak istedim. Nota ilgim
sürüyor. ‹yi bir koleksiyonum var.

Yan›lm›yorsam iyi bir dolma kalem koleksiyonu-
nuz da var?
Dolmakalemi severim, onlar› da biriktiri-
rim. Dostlar›m da bana kalem hediye

eder. Daha ortaokuldayken rahmetli Saa-
det Teyzem bana alt›n ve sedefli Pelikan
bir kalem hediye etmiflti. Çok hofluma git-
ti o benim; görenler bay›l›rd›. Ondan son-
ra yine teyzelerim kalem ald›lar ve o ben-
de bir tutkuya dönüfltü. Kendi yaflad›¤›m
evde bir koleksiyon oluflturdum. Came-
kânlar›m var, kitaplar›m gibi dolmakalem-
lerimin de say›s›n› bilmiyorum. 

Daha ziyade el yaz›s› m› yazars›n›z, bilgisayar m›
kullan›rs›n›z?
Bilgisayar kullan›r›m. Yar›m sayfal›k bir
yaz›y› bile bilgisayarda yazar›m. Bazen
çok uzak bir yere gitti¤imde yaz›lar›m› el
yaz›mla yaz›yorum. 

Bir yaz›n›zda ‹pod kullan›m›na özendi¤inizi söy-
lemifltiniz. ‹pod alacak m›s›n›z?
iPod için karars›z›m. iPod’u inceliyorum,
müzik indirmesini ö¤rendim. Fakat
al›p almama konusunda karar veremedim.
Birçok arkadafl›m kullan›yor. Seyahate
ç›kt›¤›mda uçakta, otelde ve gezerken
kullanmak mümkün. Küçük ve teferruat›-
n›n olmamas› güzel. Tabii bu ilerleyifl
mutlaka bir gün bizi çekecek ve iPod ala-
ca¤›z. Çünkü daha rahat bir alet...

Efendim sizi her zaman papyonlu görüyoruz. Hiç
kravat takmaz m›s›n›z?
Papyon takmak hofluma gidiyor, daha ra-
hat ve bence daha ifllevsel. Hafta sonlar›
bir konser veya toplant› olmazsa spor
gömlek, yaz›n da tiflört giyiyorum. Kravat
tercih etmiyorum ama bana arkadafllar›-
m›n hediye etti¤i, üzerinde papyon desen-
leri olan kravatlar›m var. 
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Edebiyat elefltirmeni Do¤an H›zlan,
Kapal›çarfl›’da aç›lan Divan Pastanesi’nin
Kapal›çarfl›’ya gelenler için iyi bir mola
f›rsat› yaratt›¤›n› söylüyor.

Divan Kapal›çarfl›’ya 
nas›l gidilir?
Kapal›çarfl›, Cevahir Bedesten,
143/151’de bulunan Divan
Kapal›çarfl›’ya Çarfl›kap›, Beyaz›t ve
Nuruosmaniye kap›lar›ndan gitmek
mümkün. Arabas›n› otoparka b›rakmak
isteyenler için en uygun girifl ise
Nuruosmaniye Kap›s›. Bu kap›dan
girdi¤inizde karfl›n›za ç›kan Kuyumcular
Caddesi’nden sa¤a dönüp ilerledi¤iniz
zaman ‹ç  Bedesten’e giriyorsunuz.
Buradan pastanenin tabelalar›n› takip
etti¤inizde rahatl›kla Divan Kapal›çarfl›’ya
ulafl›yorsunuz.

Tel: 0 212 520 22 50



er ay bir bayimize açt›¤›m›z “Birlik-
te Baflarmak” sayfalar›m›za bu ay
“Anadolu Buluflmalar›” için gitti¤i-
miz Kayseri’den bir bayimizi konuk

ettik. Konu¤umuz, 34 y›ld›r Kayseri’de To-
fafl Ana Bayili¤i yapan Özarlar Otomobil-
cilik Ticaret ve Sanayi Limited fiirketi Ge-
nel Müdürü ikinci kuflak bayi Zeki Özar. 
Babas›ndan devrald›¤› iflini daha da büyü-
ten Özar, Kayseri’nin sosyokültürel yap›-
s›ndan dolay›, Tofafl’›n yerli mal› imaj›n›n
sat›fllar› olumlu yönde etkilendi¤ini söylü-
yor. Ülke genelinde yayg›n kullan›m› ve
servis a¤›, yedek parça temin kolayl›¤›,
malzeme ve iflçilik ücretlerinin sektördeki
emsallerine göre ucuzlu¤u, Kayseri halk›-
n›n Tofafl ürünlerini tercih etmesinde
önemli bir avantaj oluflturdu¤unu söyleyen
Zeki Özar’la, sat›fllar, ilgi gören ürünler ve
Koç Toplulu¤u’nun di¤er bayileriyle arala-
r›ndaki dayan›flma üzerine konufltuk.

Öncelikle 21 Haziran’da Kayseri’de yap›lan Ana-
dolu Buluflmalar› ile ilgili görüfllerinizi alabilir
miyiz? Bu buluflmalar›n bayilerin kendilerini an-
latmalar› ve bir araya gelip kaynaflmalar› aç›s›n-
dan faydal› oldu¤unu düflünüyor musunuz?
Öncelikle her türlü diyalog ve görüflme-
nin insan ilflkilerini olumlu yönde etkile-
di¤ini düflünüyorum. Bu ba¤lamda, Kay-
seri’de yap›lan Anadolu Buluflmalar›, ifl
yaflant›m›zla ilgili olarak görüfl ve öneri-
lerimizi, gelece¤e iliflkin beklentilerimizi,
yaflad›¤›m›z sorunlar›, bu sorunlar›n çö-
zümüne iliflkin görüfl ve önerilerimizi an-
latabilme olana¤› sa¤lad›. Ayr›ca, Koç ai-
lesi çat›s› alt›nda ayn› amaç için çal›flan
biz bayiler, Koç Toplulu¤u üst düzey yö-

netimini daha yak›ndan tan›ma imkan›
bulduk. Bu toplant›lar›n, birlik-beraberlik
olgusunun gelifltirilerek tak›m ruhunu
oluflturma ad›na çok olumlu katk›s› oldu-
¤unu, bu tür etkinliklerin devaml›l›¤› ha-
linde daha da ileri gidece¤imiz noktas›n-
daki inanc›m tamd›r.  

Kaç y›ld›r Tofafl bayili¤i yap›yorsunuz? Bu sürede
hem sat›fl, hem müflteriler taraf›nda tan›k oldu-
¤unuz de¤iflim ve geliflimi anlatabilir misiniz?
1971 y›l›nda babam, Tofafl ana bayii
olarak faaliyet göstermeye bafllad›.
Özarlar Tofafl Ana Bayisi olarak 34 y›l-
d›r Kayseri’de halk›m›z›n binek ve tica-
ri araç ihtiyaçlar›n› karfl›l›yoruz. Bu sü-
re içinde ülkemizin sosyoekonomik
geliflimine paralel olarak artan müflteri
talebi, geliflen teknolojinin de etkisiyle,
mevcut araçlar›n tip-model ve konfor
olarak de¤iflimini zorunlu k›ld›. Özel-
likle son y›llarda, otomotiv sektörün-
deki marka ve model çeflitlili¤i; müflte-
ri memnuniyeti ve sadakatini sa¤lamak
için hem sat›fl, hem de sat›fl sonras›
hizmet birimlerimizi ve bayi olarak biz-
leri, personelimizin e¤itimini artt›rma,
donan›m ve ekipman›m›z› sektörün ih-
tiyac›na cevap verecek flekilde yenile-
me ihtiyac›n› ortaya koyarak daha ku-
rumsal bir yap›lanma içine itti. Bu el-
bette Koç Toplulu¤u’nun katk›s› ikinci

kuflak Koç Toplulu¤u
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34 y›ld›r Kayseri’de Tofafl ana bayili¤i yapan Özarlar’›n, çevre illerden de
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Tofafl Kayseri Ana Bayii Özarlar Genel Müdürü Zeki Özar:
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“Yerli mal› imaj›
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“Yeni Albea 
ve yeni 

Palio yenilenen çehresi 
ile k›sa zamanda
müflterilerimizden 
büyük bir ilgi ve 

kabul gördü. Bu sayede
müflteri portföyümüzü

genifllettik. Önümüzdeki
dönemde de

yakalad›¤›m›z bu 
olumlu rüzgâr›n 

daha h›zl› esece¤ini ümit
ediyorum.”



üyesi olarak, babamdan devrald›¤›m
sorumlulukla, gerek flirketimizin kapa-
site ve yat›r›mlar›n› art›rarak, gerekse
sat›fl grafi¤ini her geçen gün daha
olumlu bir noktaya tafl›yarak Kayse-
ri’de otomotiv sektöründe Özarlar To-
fafl Ana Bayisi olarak etkin bir marka
haline geldi¤imizi söyleyebilirim.

Tofafl Bayisi olman›z›n sizin için önemi nedir?
Bulundu¤unuz ilde Koç Toplulu¤u bayisi olman›n
size getirdi¤i avantajlar nelerdir? ‹nsanlar›n yak-
lafl›m›nda ne gibi farkl›l›klar görüyorsunuz?
Koç Toplulu¤u gibi ülkemizin öncü ve li-
der kurulufllar›ndan birinin bayisi olmak,
her fleyden önce Koç ad›n›n a¤›rl›¤›n› ve
sorumlulu¤unu omuzlar›m›zda hissedip,
kurucumuz ve ticari yaflant›m›zdaki önde-
rimiz rahmetli Vehbi Koç’un temel düstur
olarak bizlere hedef gösterdi¤i “üstün ifl
ahlak› ve çal›flma ilkelerine uymak” pren-
sibinden hareketle, Koç ad› alt›nda Tofafl
markas›n› en iyi flekilde temsil etmektir.   
Koç bayisi olmak, mevcut ve potansiyel
müflterilerimizde güçlü bir ekonomik ya-
p›, gelecek ile ilgili koflulsuz garanti ve te-
minat hissi oluflturarak, müflteri memnuni-
yeti ve sadakati sa¤lama noktas›nda bize
çok önemli bir avantaj sa¤l›yor.         
Ayr›ca Kayseri’nin sosyokültürel yap›s›n-
dan dolay›, Tofafl’›n yerli mal› imaj›, sat›fl-
lar›m›z› olumlu yönde etkileyerek, Kayse-
ri’de Özarlar›, Koç Toplulu¤u bayisi ola-
rak hak etti¤i sayg›nl›¤a ulaflt›rd›.

Koç Grubu’nun di¤er flirketlerinin bayileriyle
aran›zda bir dayan›flma yaflan›yor mu? Bu daya-
n›flma duygusu hakk›nda bilgi verir misiniz? 
Koç Toplulu¤u’nun di¤er flirket bayileri
ile, ayn› ailenin fertleri olma duygusundan
hareketle, ihtiyaçlar›m›z› biribirimizden te-
diyor, mevcut müflterilerimize tavsiye ede-
rek, karfl›l›kl› güven ve iflbirli¤i içinde, da-
yan›flma içinde bulunuyoruz. 

Kayseri otomotiv sahipli¤i bak›m›ndan nas›l bir
potansiyel tafl›yor? Ekonomik kalk›nmaya ba¤l›
otomobil al›mlar›nda art›fl yaflan›yor mu?
2004 y›l› sat›fllar bak›m›ndan çok iyi geç-
ti; 2005 y›l›na da ümitle bak›yoruz. Kay-
seri, ald›¤› göç ve normal nüfus art›fl› ile
birlikte, Anadolu flehirleri içinde sanayi
ve ticaret alan›ndaki geliflmelere paralel
artan yat›r›mlar nedeniyle, otomotiv sek-
törü için çok ciddi potansiyeli olan bir
flehir. Nüfus art›fl› ve sanayi ile ticari ifllet-

melerin ço¤almas› otomobil al›mlar›nda-
ki art›fl için önemli bir faktör.

Kayseri’de de otomotiv piyasas›nda yo¤un bir re-
kabet yaflan›yor? Bu rekabet ortam›nda sizin To-
fafl olarak avantajlar›n›z nelerdir?
Kayseri’de Özarlar Tofafl ana bayisi olarak
otomotiv sektöründe 34 y›ld›r faaliyet gös-
teriyor olmam›z, birçok müflterimiz ile ara-
m›zda babadan o¤ula geçen geleneksel
bir ba¤ kurulmas›na, otomobil al›mlar›nda
bizi tercih etmelerine neden oluyor. Ayr›-
ca temel Koç prensiplerinin de katk›s›
flüphesiz göz ard› edilemez. Her ürün yel-
pazesinde oldu¤u gibi, Tofafl ürünlerinin
ülke genelinde yayg›n kullan›m› ve servis
a¤›, yedek parça temin kolayl›¤›, malzeme
ve iflçilik ücretlerinin sektördeki emsalleri-
ne göre ucuzlu¤u, Kayseri halk›n›n Tofafl
ürünlerini tercih etmesinde önemli bir
avantaj oluflturdu¤u kan›s›nday›m.

Tofafl ana bayisi olarak Kayseri d›fl›ndan çevre il-
lerden de müflterileriniz var m›? 
Evet, sevinerek ve gurur duyarak söylüyo-
rum, sadece Kayseri halk›na de¤il, çevre
illerden gelen müflterilerimize de sat›fl ve
sat›fl sonras› olarak hizmet veriyoruz.

Ana bayi olarak toptan yedek parça sat›fl› da ya-
p›yorsunuz? Tofafl’›n en güçlü oldu¤u bu daldaki
sat›fllar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz?
Bizim d›fl›m›zda çevremizde Tofafl otomo-
biller için hizmet veren sektördeki di¤er

ihtiyaç sahibi  firmalara da toptan yedek
parça sat›fl› yap›yoruz. Sat›fllar›m›z hedefle-
rimiz do¤rultusunda her geçen gün art›yor.

Fiat Doblo’ya Kayseriler ilgi gösteriyor mu? Bu
arac› daha çok kimler sat›n al›yor?
Doblo hafif ticari araç olarak yurt genelin-
de oldu¤u gibi, Kayseri halk› taraf›ndan
da çok ilgi gören ürünümüz. Doblo, hem
ticari, hem de binek araç olarak kullan›la-
bilme özelli¤inden dolay› daha çok esnaf
ve ticari iflletme sahipleri taraf›ndan tercih
ediliyor. Bagaj hacim geniflli¤inin getirdi¤i
avantaj nedeniyle de hedef kitlenin d›fl›n-
daki di¤er müflterilerimizin tercih nedeni
oldu¤unu tesbit edebiliyoruz.

Firman›zda kaç kifliye istihdam sa¤l›yorsunuz? 
Firmam›zda 81 personel çal›fl›yor. Her ak-
flam evime, çal›flanlar›ma ve  ailelerine
maddi katk› sa¤laman›n huzuru ile gidiyo-
rum. 81 kifliye istihdam sa¤laman›n ülke
ekonomisine katk›s›ndan dolay›, Koç aile-
sinin bir ferdi olarak gurur duyuyorum.

Koç Toplulu¤u’nun bayilerini bir araya getirdi¤i
www.kocbayi.com sitesine üye misiniz? Bu site
ile ilgili görüfllerinizi alabilir miyiz?
Siteye üyeyim ve takip etmeye çal›fl›yo-
rum. Bu sitenin Koç Toplulu¤u’ndaki de-
¤ifliklik ve yeniliklerden haberdar olma-
m›z, gerekti¤inde baz› adreslere ulaflma-
m›z aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflünü-
yorum.
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Zeki Özar, Kayseri’nin yan› s›ra çevre illerden gelen müflterilere de otomobil satt›klar›n› söylüyor.



izde “sinek” dedi¤in v›z›lt› canl›s›
genellikle yaz gelince ortaya ç›kar.
Sanki o yaz misafiridir! Yaz gelince
ortaya ç›kanlar özellikle de sivrisi-

neklerdir. Ancak “sinek” dendi¤inde benim
akl›ma ilk önce, televizyon yay›nlar›n›n ye-
ni bafllad›¤› o 70’li y›llar geliyor. Bizler o
y›llarda TRT ekranlar›nda sadece yepyeni
dizilerle, filmlerle, programlarla de¤il
“stüdyo” sinekleriyle de tan›flm›flt›k. TRT
stüdyosuna giren bu sinekler genellikle ha-
ber bültenlerinde ç›kard› karfl›m›za. Bu
yüzden bunlara “Haber sine¤i” de dendi ve
haklar›nda pek çok karikatür çizildi zama-
n›n mizah dergilerinde. Stüdyo sinekleri
özel televizyon kanallar›n›n ard› ard›na
aç›lmas› sonras›nda, bu kadar çok kanal-
dan bafllar› dönmüfl olacak ki ortalardan
teker teker kayboldular. 
Ve biz kalakald›k ortal›ktan asla eksik ol-
mayan bilumum karasinek ve sivrisinekle-
rimizle. Bu arada halk olarak “sinek avla-
ma” deyimini pek sevdik her daim. Bu y›l
sinekler yazdan da erken girdi yaflam›m›za.
Rusya’ya giden taze sebze ve meyvelerin
aras›na kar›fl›p da Rusya’n›n ithalat› yasak-
lamas›na bile yol açan o meflhur “Akdeniz
sinekleri”nin derdine düflmüflken, bir-
denbire Oval Ofis’e kilitlendik, zira “Oval
Ofis”e giren bir “Atsine¤i” bizi, özellikle de
medyam›z› günlerce meflgul etti. Akdeniz
sinekleri Rusya’ya kadar gider de, ben
Amerikalara kadar gidemem mi diyen bu
inatç› atsine¤inin buralardan gitme olas›l›¤›
bence yüksekti.
Biz gene dönelim hayat›m›z›n en köklü si-
neklerine, yani sivrisineklere! Yaz›n bunal-
t›c›, tüy dökücü s›cak günlerinde özellikle
geceleri ortaya ç›kan, tepemizde v›z›r v›z›r
v›z›rdayarak, bizi z›rt-p›rt ›s›rarak rahats›z
eden sivrisinekler acaba k›fllar› neden orta-
larda gözükmüyorlar dersiniz? Çünkü onla-
r›n ›s›rma mesaisi yaz aylar›ndad›r! K›fllar›
so¤uk yüzünden ortalarda gözükmeyen
sivrisinekler s›ca¤› severler ve flimdi s›k›

durun; onlar›n ifle ç›kt›klar› an günde sade-
ce ve sadece 2 saattir. Yani bir sivrisinek
günde sadece iki saat ›s›r›r, geri kalan 22
saat lofl köflelerde dinlenip, ense yapar. Ba-
k›n sivrisineklerimiz bile bize ne kadar
benziyor de¤il mi? ‹flte o iki saatlik çal›flma-
y› da ço¤unlukla akflamüstü, geceleri ve
sabaha karfl› yaparlar. Siz de bu arada ›s›-
r›ld›¤›n›zla kal›rs›n›z! Bilim dünyas› sivrisi-
neklerle ilgili loflta kalm›fl bu gerçekleri or-
taya ç›karmaya devam ediyor. Bak›n orta-
ya ç›kan en son gerçekse flu: “Sivrisinekler
kan›n› emece¤i insan› seçiyormufl!..” Evet
yanl›fl duymad›n›z, Florida Üniversite-
si’nden Prof. Jerry Butler’›n yürüttü¤ü bir
araflt›rman›n sonuçlar›na göre, her 10 kifli-
den biri sivrisineklere çekici geliyormufl!
Sivrisinekler taraf›ndan ›s›r›lmada genetik
özelliklerin rolü yüzde 85’mifl. Yani baba-
n›z sivrisinekler taraf›ndan çok fazla ›s›r›l›-
yorsa sizin de böyle bir duruma düflme
olas›l›¤›n›z epeyce fazla. Bu arada vücut
kimyas›ndaki baz› elementlerin de sivrisi-
nekleri çekti¤i belirtilmifl. Sivrisinekler deri-
sinde yüksek oranda kolestrol olanlar› ›s›r-

may› da çok seviyorlarm›fl. Al›n iflte koles-
trolün bilinmeyen bir zarar› daha!
Bu son araflt›rmaya göre, inanmas› epeyce
zor ama, bir sivrisinek kurban›n›n kokusu-
nu tam 50 kilometreden alabiliyormufl. Dü-
flünün, tam 50 kilometre öteden sizi fark
eden bir sivrisinek yola ç›kt›, sizin haberi-
niz bile yok! Özellikle iriyar› insanlarla, ha-
mile kad›nlar sivrisineklerin ilgi alan›na ya-
ni ›s›rma alan›na daha fazla giriyormufl. Bu-
nun nedeni de bu kiflilerin normalin üze-
rinde karbondioksit ç›karmas›ym›fl. Sivrisi-
nek de¤il mi, karbondioksit dahil zararl› ne
varsa her fleyi seviyor meret! Sivrisinekler
bize mesaj m› vermek istiyor acaba? Onla-
r›n bile ›s›rmada bu kadar seçici oldu¤u bir
dünyada, biz insanlar da art›k daha seçici
olmal›y›z belki de. 
Gördü¤ünüz gibi sinekler hakk›ndaki ger-
çekler sinekler kadar küçük de¤il ve mide-
den çok kafa buland›rabiliyor! Evet flu s›ra-
lar sizin tepenizde v›z›ldayan bir sinek var-
sa, demek ki siz de “seçilmifl” birisiniz; az
sonra haince ›s›r›lsan›z da, en az›ndan bu
da size küçük bir teselli olsun!.. 
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Sinekler ve gerçekler

Damdaki Mizahç›
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com
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DemirDöküm Alno, üç de¤iflik mutfak kon-
septinde 25 farkl› kapak seçene¤i, iste¤e
uygun kapak tasar›mlar›, seçilebilir kulp,
baza, tezgâh ve modülleri ile kendinize öz-
gü bir tasar›mla hayallerinizin mutfa¤›na
ulaflma f›rsat› sunuyor.
“Home”, “Country” ve “Lifestyle” konsept-
lerinden oluflan DemirDöküm Alno Mutfak
serileri, bir mutfaktaki tüm
beklenti ve ihtiyaçlar› karfl›-
lamaya yönelik yarat›c›l›¤›
etkileyecek fikirlerle dolu.
Alno Mutfak, mutfa¤›n›z›n
farkl› noktalar›nda istedi¤i-
niz tezgâh/baza yükseklikle-
ri rahat bir çal›flma imkân›
sunuyor. Bilinen raf sistem-
lerine oranla yüzde 36 daha
fazla raf alan› yarat›larak ta-
sarlanan ak›ll› raf sistemleri
ile mutfa¤›n›zda da¤›n›kl›¤a
neden olacak birçok fleyi ko-

layl›kla düzenliyor. DemirDöküm Alno,
mutfak dizayn› konusundaki yaklafl›m›n›
renk kullan›m kombinasyonlar›, ›fl›kland›r-
ma sistemi ve servosoft çekmece kapan›fl
sistemleri ile de farkl›laflt›r›yor.
Caml› vitrin/kiler dolab›: K›rm›z›, beyaz,
grafit ve siyah renklerde siparifl edilebilen
bu modül, mutfakta modern bir hava yara-

t›yor. Önden bak›ld›¤›nda
vitrin gibi görünen modül,
yan›ndaki kulp sayesinde
aç›l›yor ve iç k›sm› kiler
olarak kullan›l›yor. Alt ve
üst dolap bitifllerinde kulla-
n›lan caml› modüller, içeri-
deki led ›fl›klar› sayesinde
mavi, yeflil, turuncu ve mor
renklere bürünebiliyor. Do-
lab›n içindeki dü¤me saye-
sinde de istenilen rengin
sabitlenmesi mümkün ola-
biliyor.

Hayallerinizin mutfa¤›
DemirDöküm Alno

Arstil markas›yla mobilya
sektörüne iddial› bir girifl ya-
pan Arçelik, en büyük ma¤a-
zas›n› Ankara’da açt›. 4 bin
metrekarelik Arstil ma¤aza-
s›nda, panel mobilyadan
oturma gruplar›na, zücaciye-
den tekstile kadar yaklafl›k
bin çeflit ürün yer al›yor. 
Arçelik Genel Müdürü Gün-
düz Özdemir’in aç›l›fl›n›
yapt›¤› ma¤aza, bugüne ka-
dar kendi kategorisinde aç›-
lan en büyük ma¤aza olma
özelli¤ini tafl›yor. Ma¤azada
mobilya ile birlikte Arçelik
marka ürünlerin de sat›fl› ger-
çeklefltirilecek. 

“Beko 4. Ödüllü
Okullararas› Tak›m Satranç
Yar›flmas›” ‹zmir Fuar›’nda
gerçeklefltirildi. Beko’nun
sponsorlu¤unda
düzenlenen yar›flmada
dereceye girenlere,
düzenlenen törenle çeflitli
hediyeler verildi.

Arstil
Ankara’da 

Kasparov’lar
‹zmir’de
yetifliyor



Opet ve Fuchs’tan
güçbirli¤i
Merkezi Almanya’da bulunan ve dünyan›n en
büyük ba¤›ms›z madeni ya¤ üreticisi olan
Fuchs Petrolub AG, Opet ile endüstriyel ya¤-
lar›n üretimi ve da¤›t›m› konular›nda ortakl›k
anlaflmas› imzalad›. 
Anlaflman›n detaylar› 15 Haziran’da Rahmi M.
Koç Müzesi’nde yap›lan bir bas›n toplant›s›y-
la kamuoyuna aç›kland›. Toplant›ya, Fuchs
CEO’su Stefan Fuchs’un yan› s›ra Opet Yö-
netim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk, Opet
Genel Müdürü Yavuz Erkut ve Opet Fuchs
Madeni Ya¤ Genel Müdürü Murat Seyhan
kat›ld›. Yeni kurulan ortakl›k, Opet’in üretim
ve dolum tesislerini kullanacak. Teknoloji ve
uygulama deste¤ini ise global Fuchs a¤›ndan
alacak. 
1966 y›l›nda Rom Madeni Ya¤ San. ve Tic.
A.fi. olarak faaliyete bafllayan ve 1996 y›l›nda
Opet Grubu flirketlerine kat›lan Opet Madeni
Ya¤ A.fi., ‹zmir’de kurulu iki tesisinde made-
ni ya¤ ve oto bak›m ürünleri üretiyor. 1931
y›l›nda kurulan Fuchs ise 1 milyar euro ciro-
su ve 4100 çal›flan›yla dünyan›n en büyük ba-
¤›ms›z madeni ya¤ üreticisi konumunda olup,
dünyan›n çeflitli ülkelerinde faaliyet gösteren
80 flirketi ve 40 üretim tesisi ile portföyünde
10 binden fazla ürün bulunduruyor. 
Opet, yeni ortakl›kla otomotiv ya¤lar›nda pa-
zar pay›n› art›rmay›, endüstriyel ya¤ pazar›n-
da lider olmay› hedefliyor.

ENERJ‹

Uluslararas› Halkla ‹liflkiler Derne¤i (IPRA) 50. Y›l Kongresi, 26-28 Haziran tarihleri
aras›nda ‹stanbul Hilton Oteli Convention Center’da düzenlendi. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n destekledi¤i, Opet ve Aygaz’›n sponsor olarak yer ald›¤› kongrede
‹stanbul, dünyan›n ünlü iletiflim uzmanlar›n› a¤›rlad›. 
IPRA’n›n, ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde verilen “Hofl geldiniz
resepsiyonu”na da Opet ve Aygaz birlikte ev sahipli¤i yapt›. Resepsiyona Opet
Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk, Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten
Öztürk, Opet Genel Müdürü Yavuz Erkut, Aygaz Pazarlama Müdürü R›dvan Uçar
kat›ld›. Opet, geçti¤imiz Ekim ay›nda IPRA’n›n Londra’da düzenledi¤i yar›flmada,
“Temiz Tuvalet Kampanyas›”; Aygaz ise 2003 y›l›nda New York’ta düzenlenen
yar›flmada  “Dikkatli Çocuk Kampanyas›” ile sosyal sorumluluk kategorisinde birinci
olarak bu uluslararas› ödüllere lay›k görülmüfllerdi. 
“‹letiflim: Güvene giden sürdürülebilir yol” ana temas›n› tafl›yan IPRA Kongresi için,
baflta IPRA Baflkan› Charles Van Der Straten Waillet olmak üzere dünyaca ünlü
iletiflim uzmanlar› ‹stanbul’a geldi. Türkiye’de sektörün önde gelen isimlerinin de
kat›ld›¤› IPRA Kongresi’nde, son elli y›lda meslekte yaflanan geliflmeler, iletiflim
konusunda yaflanan güçlükler, f›rsatlar ve iletiflim sektörünün gelece¤i tart›fl›ld›. 

Opet ve Aygaz IPRA’n›n 
50. Y›l Kongresi’ne sponsor oldu 

fiener fien Aygaz reklam›nda 
Türkiye’de milyonlarca ailenin tercihi
Aygaz’›n “Türkiye enerjisini bizden
al›yor” temal› reklam kampanyas›nda
ünlü sinema sanatç›s› fiener fien rol
ald›.Geçti¤imiz y›l marka kimli¤ini
yenileyen Aygaz, yeni reklam kam-
panyas›nda ailenin bir parças› ola-
rak konumland›r›ld›. Reklam filmin-
de ise sevilen sanatç› fiener fien ile
çal›fl›ld›. Filmde Türkiye’de milyon-
larca ailenin tercihinin Aygaz oldu¤u “Türkiye enerjisini bizden al›yor” slogan›
ile vurguland›. Reklam filmi dört farkl› mekânda geçiyor. fiener fien, reklam fil-
minde duvarlardan geçebilen, bir anda ortadan kaybolup baflka bir yerde orta-
ya ç›kabilen ve Aygaz’›n enerjisini yans›tan görünmez bir karakter olarak izleyi-
cinin karfl›s›na ç›k›yor. Filmde fiener fien, 44 y›ld›r milyonlarca aileye ulaflan Ay-
gaz‘›n girdi¤i evlere konuk oluyor. 



Koç Özel Lisesi’nde bahar Yal›n konseriyle karfl›land›

Koç Özel Lisesi, Türkiye Atletizim
fiampiyonas›’ndan baflar›larla döndü
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve
Lisesi ö¤rencileri, Eskiflehir'de
yap›lan Türkiye Atletizm
fiampiyonas›’nda  baflar›lar›yla göz
doldurdular. Yar›flmaya Küçük K›z-
Erkek tak›mlar› ve liseden Burcu
Kement'le kat›lan ö¤renciler  flu
baflar›lara imza att›: 
• Erman fiener 75 metre, Küçük

Erkekler Türkiye birincisi.
• 4x75 metre, Küçük Erkek Bayrak
Tak›m› Türkiye dördüncüsü.
• Küçük  Erkek Atletizm Tak›m›
Türkiye on birincisi.
• Küçük K›z Atletizm Tak›m›
Türkiye on dokuzuncusu.
• Burcu Kement 100 metre Türkiye
yedincisi.

VEHB‹ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakf› Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve Lisesi ailesi, 5 Haziran’da okul
kampüsünde yap›lan Springfest 2005’te
bulufltu. Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Li-
sesi bahar flenli¤i olan Springfest, bu sene
de okul kampüsünde gerçeklefltirildi. E¤-
lenceli geçen güne okulun veli, ö¤renci ve
ö¤retmenlerinden oluflan yaklafl›k 2000 ki-
flilik bir topluluk ilgi gösterdi.  
Güne, aralar›nda Sumo gürefli, t›rmanma
duvar›, yuvarlanan toplarla ralli, insan lan-
g›rt›, çocuk e¤lence tüneli ve  paintball’un
da bulundu¤u çeflitli oyunlarla baflland›.
Oyunlar›n yan› s›ra flenlik alan›nda pando-
mim gösterileri yap›ld›. Kurulan standlarda

cam üflemeden, kumafl boyamaya kadar
farkl› el sanatlar› sergilendi. Atakan Demir-
seren Salonu’ndaki tiyatro oyununun ar-
d›ndan y›l boyunca ö¤renciler aras›nda ya-
p›lan turnuvalar›n final maçlar› oynand›.
Springfest 2005, lise binas›n›n ön k›sm›na
kurulan sahnede Yal›n’›n verdi¤i keyifli
konser ile son buldu.  
Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi aile-
sini bir araya getirmek aç›s›ndan büyük
önem tafl›yan bu organizasyonun gerçek-
leflmesinde Opet, Migros, Maret, Pastavilla,
Sek, Tat, Fiat-Aldatmaz Oto, Arçelik, Oto-
kar, D Yap›-Akf›rat Evleri, Algida, Divan 7
ve Turkcell katk›da bulundu..



Türkiye’deki en iyi web sitelerinin
belirlendi¤i, bu sene dördüncüsü
gerçeklefltirilen Alt›n Örümcek
Web Ödülleri 23 Haziran akflam›
sahiplerini buldu. Bu y›l toplam
1899 sitenin 2426 kategorik
baflvuruda bulundu¤u yar›flmada,
toplam 35 kategorinin en iyi siteleri
ödüllendirildi. 2005 senesinde web
sitesi tasar›m› yenilenen Pastavilla
ise, Alt›n Örümcek’te

Üretim/Sanayi kategorisinde
birincilik ödülünü kazand›.

TÜKET‹M ve TUR‹ZM

Koç G›da Grubu markalar›ndan Tat ve Pas-
tavilla, bu y›l 17’ncisi düzenlenen Kristal El-
ma Yar›flmas›’nda befl ödül kazand›.
DDB&Co Reklam Ajans› taraf›ndan haz›rla-
nan reklamlar, radyo ve bas›n dal›nda Kris-
tal Elma ve Baflar› Belgesi ile ödüllendiril-
di.
Tat Ketçap için DDB&Co taraf›ndan “Tatl›
Dersler” konseptiyle oluflturulan reklamlar,
bas›n ve radyo dallar›nda ödül kazand›.
Hedef kitlesi gençlerin, okuldaki derslerine
“tat” katmak amac›yla haz›rlanan radyo
kampanyas›, iki Kristal Elma ve bir
Baflar› Belgesi’nin sahibi oldu. Rad-
yo dal›nda “Türkçe” spotu ile Ba-
flar› Belgesi ve “Mant›k” spotu ile Kristal El-
ma alan Tat Ketçap, radyo kampanyas› da-
l›nda da Kristal Elma almaya hak kazand›.
Tat, “Katk›s›zl›k” ilan›yla da bas›n dal› g›da

kategorisinde Baflar› Belgesi ald›. 
Yüzde 100 Do¤al Katk›s›z Tat Ketçap ile

bir kez daha fark›n›
ortaya koyan Tat, rek-
lam kampanyas›yla

da be¤eni kazand›. Seslendirmesini ünlü
oyuncu Olgun fiimflek’in yapt›¤› radyo
kampanyas›nda, gençlerin hayat›ndan yola
ç›k›larak okul hikâyeleri anlat›l›yor. Türkçe,

matematik, tarih ve mant›k gibi derslerin
konusu da tabii ki Katk›s›z Tat Ketçap.
Pastavilla ise yine DDB&Co taraf›ndan ha-
z›rlanan “Galata Kulesi” ilanlar› ile 17’nci
Kristal Elma Yar›flmas›’nda Baflar› Belgesi
kazand›. Hem lezzet, hem de beslenme
aç›s›ndan zengin, dünya standartlar›ndaki
ürünlerini tüketicilerle buluflturan Pastavil-
la, reklamlar›yla da dikkat çekiyor.

Hijyenik ve kaliteli et deyince akla gelen ilk mar-
kalardan biri olan Maret, tüketici taleplerini de¤er-
lendirerek lezzetini yeniledi. Yeni baharat› ile lez-
zeti zenginleflen Maret Soyulmufl Sosis, 5’li ve 9’lu

paketleri ile tüketiciye su-
nuluyor. 
Sa¤l›kl› yap›s› ile her yafltan
tüketici taraf›ndan keyifle
yenecek olan yeni Maret
Soyulmufl Sosis, farkl› su-
nufl alternatifleriyle de ide-
al ö¤ünler yarat›yor. Maret,
yenilenen lezzeti ve amba-
lajlar›, Maret sosis yiyebil-
mek için sevdiklerine fliir-
ler okuyan çocuklar› ko-
nu alan TV reklamlar› ile
de tüketicilerine duyuru-
yor.

Koç G›da Grubu’nun ilk “Kristal Elmalar›”
Tat ve Pastavilla’n›n!

Maret soyulmufl
sosis yenilendi

Tat,  Türk yemek kültürünün birer
parças› olan lezzetlerin pratik kulla-
n›mlar›n›, damak tad›na düflkün olan-
lar için sunmaya devam ediyor.
Tat’›n tüketicinin be¤enisine sundu-
¤u yeni “Izgara Sebze Ezmesi”nin, k›-
sa zamanda, gurmetik Tat’lar› sofras›-
na tafl›mak isteyen tüketicilerin göz-
desi olmas› bekleniyor. “Izgara Sebze

Ezmesi”nin içinde
közlenmifl biber
ve patl›can, havuç,
so¤an, sar›msak ve ac›
biber sosu bulunuyor. 180 graml›k
cam kavanozlar içinde market rafla-
r›nda yerini alan yeni Tat’lar, garnitür
ve meze olarak sunulabildi¤i gibi ek-
mek üzerine sürerek de yenilebiliyor.

Tat’tan yeni lezzetler

Alt›n Örümcek Pastavilla’n›n
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Pizza Hut, McDonald’s, Burger
King ve Arby’s gibi markalar›n
tedarikçisi olan Tat, Maret, Pas-
tavilla ve Sek, yüksek kalite ve
standarttaki ürünleriyle yaban-
c› yiyecek zincirlerinin tedarik-
çisi olmaya devam ediyor. Son
olarak Maret Sosis ve özel üre-

tim ‹sveç Köftesi; Tat Ketçap,
Mayonez, Salça ve Domates
ürünleri; Pastavilla Makarna ve
Sek Ayran, Yo¤urt ve Peynir,
IKEA restoran ve kafelerinde
sunulmaya baflland›. Dünyada
35 ülkede 213 ayr› sat›fl nokta-
s›nda faaliyet gösteren ulusla-

raras› perakendeci IKEA ye-
mek alanlar›nda sat›lan yiye-
cekler için Tat, Maret, Pastavil-
la ve Sek ürünlerini tercih edi-
yor. IKEA’n›n tüm dünyada her
zaman ayn› standartlar› suna-
bilmek için en çok önem ver-
di¤i konulardan biri, tedarikçi-

leri ile oluflturdu¤u uzun dö-
nemli ifl iliflkileri. Bu kapsamda
IKEA, Türkiye’de de Pizza Hut,
McDonald’s, Burger King ve
Arby’s gibi yabanc› ve yerli fast
food zincirlerine ve restoranla-
ra ürün tedari¤i yapan Tat, Sek,
Maret ve Pastavilla ile anlaflt›.

Koç G›da Grubu markalar› 
IKEA Türkiye’nin tedarikçileri oldu

Kazakistan’›n ilk hipermarketi ve al›flverifl
merkezi olarak 1999 y›l›nda hizmet verme-
ye bafllayan ve Türkiye ile Kazakistan ara-
s›nda önemli bir köprü oluflturan Ramstore,
alt›nc› y›l›n› halk›n da kat›l›m›yla büyük bir
coflku içinde kutlad›.
Yafl günü kutlamalar›n›, Samal Al›flverifl
Merkezi ve Atakent olmak üzere ilk defa
iki ayr› merkezde gerçeklefltiren Ramstore,
müflterilerine çekiliflle hediyeler da¤›tt›.
Kutlamalar s›ras›nda Atakent’in içinde bu-
lundu¤u al›flverifl merkezinde canl› konser-
ler ve flovlar düzenlendi. Samal Al›flverifl
Merkezi’nde noter huzurunda yap›lan çeki-
liflle flansl› müflterilere, iki adet otomobil,
televizyonlar ve beyaz eflyadan oluflan yüz-

lerce hediye da¤›t›ld›. Biri al›flverifl merkezi
olmak üzere befl Ramstore ile Kazakis-
tan’da hizmet veren ve Kazakistan’› kaliteli
ve kusursuz hizmet anlay›fl›yla tan›flt›ran
Ramstore, bugün binlerce Kazak müflteriye
hizmet veriyor.

Ramstore Kazakistan
alt›nc› yaflgününü kutlad›

Setur’dan
Koçbank 
Kart’a f›rsat
Setur, 18 Haziran–17 Eylül tarihleri
aras›nda, Koçbank Kredi Kart› sa-
hiplerine kampanya düzenliyor.
Kampanyaya dahil otellerde, cu-
martesiden-cumartesiye konaklayan
ve Koçbank Kredi Kart› ile ödeme
yapanlara, ücretsiz uçak ve transfer
veriyor. Kampanya Rixos Hotels,
Magic Life, Mart› Hotels, Lykia
World, Renaissance Resort, Cornelia
De Luxe, Club Blue Waters, Gloria
Hotels, Barut Lara, Yasmine Resort
Bodrum, ‹ber Princess Bodrum,
Lambiance Bodrum, Baia Bodrum,
Fuga Fine Times Bodrum ve Mirac-
le Resort’da geçerli olacak.

Setur Marinalar›’n›n düzenledi¤i
Üçüncü Uluslararas› Ege Yat Rallisi,
6–18 Temmuz 2005 tarihleri aras›n-
da yine Ege’ye dostluk ve bar›fl› tafl›-
yacak. Setur Marinalar› üç y›ld›r dü-
zenledi¤i yat rallisiyle Türkiye’de yat
turizmi ve yelken sporunun gelifltiril-
mesi ve sevilmesi konusundaki ça-
l›flmalara öncülük ediyor. Setur Ma-
rinalar›’n›n bu y›l, Koç Grubu flirket-
leri Arçelik, Opet ve Ford’un katk›la-
r›yla düzenledi¤i Ege Yat Rallisi’nde,

çeflitli ülkelerden yatç›lar, Kuzey
Ege’deki Yunan adalar›na ve bir ilk
olarak Yunanistan anakaras›na seyir
yapacak. Setur Marinalar› Genel Mü-
dürü Vedat Midilli, bu rallinin mis-
yonlar›ndan birinin, Türk toplumu
taraf›ndan yeterince tan›nmayan de-
nizcili¤i, deniz turizmini, yelken ve
di¤er deniz sporlar›n› tan›tmak ve
sevdirmek, bir di¤er misyonunun da
“Ege, bir dostluk denizidir” slogan›n›
ifllemek oldu¤unu söyledi.

Yelkenler üçüncü kez bar›fla ve dostlu¤a 



OTOMOT‹V
Otokar Homeland
Security 2005 Fuar›’nda 

Türkiye’nin lider savunma sa-
nayi üreticisi Otokar, CNR Fuar
Merkezi’nde düzenlenen Gü-
venlik ve Koruma Ekipmanlar›
(Homeland Security 2005) Fu-
ar›’na kat›ld›. Polis, güvenlik,
elektronik güvenlik ve kurtar-
ma alanlar›nda 200’den fazla
firman›n kat›ld›¤› fuara Gizli
Z›rhl› Station-Wagon ve Akrep
modelleriyle kat›lan Otokar,
bu alandaki üstünlü¤ünü bir
kez daha gözler önüne serdi.
Polis teçhizatlar›, güvenlik
ekipmanlar›, elektronik güven-
lik ve kurtarma alanlar›nda
200’den fazla firman›n kat›ld›¤›
fuar, 20 binden fazla uzman ta-

raf›ndan ziyaret edildi. Savun-
ma sanayiindeki liderliklerini
bölgesel ölçe¤e ç›karmak iste-
diklerini belirten Otokar Genel
Müdür Yard›mc›s› Serdar Gör-
güç, “Otokar, ana savunma sa-
nayiinde üretim yap›yor. Ancak
Otokar’›n esas üstünlü¤ü, müfl-
terilerin isteklerine uygun özel
araçlar tasarlay›p imal edebil-
mesi. Bu da Otokar’›n savunma
sanayi alan› içindeki pek çok
alt alanla, güvenlik teknolojile-
riyle, kurtarma teknolojileriyle,
polislerimizin ve di¤er güvenlik
birimlerinin kullanmakta oldu-
¤u teçhizatlarla yak›ndan ilgi-
lenmesini gerektiriyor.

Türk savunma sanayiinin
öncüsü Otokar, dünya pa-
zarlar›nda tan›nan z›rhl› ara-
c› Cobra’y› incelemek üzere
Bahreyn ‹çiflleri Bakan› Kor-
general Rashed Bin Abdulla
Al Khalifa’y› Arifiye’deki fab-
rikas›nda a¤›rlad›.
Bakan Al Khalifa, Otokar’›n
tasarlay›p üretti¤i z›rhl› araç
Cobra, üretim band›nda in-
celedi. Bakan ve beraberin-
dekiler, Türkiye’nin en bü-
yük savunma sanayi üretim
tesislerinden biri olan Oto-
kar’›n üretim tesislerini de
gezdi. Bahreynli askeri uz-

manlardan oluflan bir heyet
ile Otokar’a gelen konuk ba-
kan, Otokar yöneticilerinden
Cobra’n›n üretim süreci ve
teknik özellikleri hakk›nda
bilgi ald›. 
Bakan Al Khalifa ve berabe-
rindeki heyeti fabrikada
a¤›rlayan Otokar Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Serdar Gör-
güç, Türkiye’nin en büyük
ve Ortado¤u bölgesinin ön-
de gelen savunma sanayi
üreticilerinden olan Oto-
kar’›n, 2005 y›l›n› “savunma
sanayinde at›l›m y›l›” olarak
belirledi¤ini söyledi.

Otokar, Bahreyn ‹çiflleri

Bakan›’n› a¤›rlad›

Yal›n üretimde Ford
Otosan ‹nönü damgas›
1999 y›l›nda stratejik bir karar-
la yal›nl›k yolculu¤una ç›kan
Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›,
Ford fabrikalar›na örnek ola-
cak ilklere imza att›. Ford Üre-
tim Sistemi Avrupa Ofisi tara-
f›ndan gerçeklefltirilen dene-
timde, 10 üstünden 9.5 puan
alan ‹nönü Fabrikas›, bu so-
nuçla Ford Avrupa fabrikalar›
aras›nda 2005 y›l›nda en yük-
sek puan› ald›. Operatörler-

den yöneticilere kadar herke-
sin sahiplendi¤i yal›n üretim
sisteminde, müflteriye daha
kaliteli, daha ucuz ve daha ça-
buk ürünler verebilmek üzere
sürekli olarak israf azalt›l›yor.
‹malat hatlar›ndaki iyilefltirme-
ler sonucunda ortalama yüzde
25 kapasite art›fl›, iflçilik ve-
rimlili¤inde yüzde 40, fabrika
envanterinde yüzde 30 iyilefl-
me sa¤land›.

F
B

Alternatif yak›t çal›flmala-
r›nda Ford Otosan, Avrupa
Birli¤i Araflt›rma Gelifltirme
Konseyi ile birlikte çal›fla-
cak ilk Türk otomotiv flir-
keti oldu.
Ford Otosan, Avrupa Birli-
¤i Ar-Ge program›nda
önemli bir projenin orta¤›
olarak, Türk otomotiv sa-
nayiinde bir ilke imza att›.
Avrupa Komisyonu taraf›n-

dan fonlanan projeler ara-
s›nda yer alan IP GREEN
(GREen heavy duty ENgi-
ne), Avrupa’n›n 2010’dan
sonraki hedeflerini de kap-
sayan ilk proje olma özelli-
¤ine sahip. Bu projeyle bir-
likte Ford Otosan, Avru-
pa’n›n önde gelen otomo-
tiv endüstrisi kurulufllar› ile
birlikte proje ortakl›¤› an-
laflmas›na vard›.

Ford Otosan 
“GREEN” dedi



IVECO’dan Altur
filosuna 10
Eurobus
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Otoyol yeni
Eurobus
midibüsü tan›tt› 
Iveco’nun Torino’daki Tector Motor
Fabrikas›’na bas›n gezisi düzenleyen
Otoyol, 1 Haziran’da da Tector moto-
run kullan›ld›¤› yeni Eurobus midibü-
sü tan›tt›. 
Otoyol Genel Müdürü Murat Selek’in
de kat›ld›¤› ‹talya gezisinde, Torino’da
bulunan Tector Motor Fabrikas› ziyaret
edildi. Torino’daki Iveco Tector Motor
Fabrikas›’nda üretilen Tector Motor’un
kullan›ld›¤› yeni Eurobus Tector midi-
büs ise Park Orman’da düzenlenen bir
etkinlikte tan›t›ld›. Tan›t›m gecesinde,
Otoyol Genel Müdürü Murat Selek,
Tector motor ve Eurobus Tector’un
özellikleri hakk›nda bilgi verdi. 

Döktaflspor
Üçüncü Lig’de
Orhangazi Döktaflspor futbol tak›m›,
2004-2005 sezonunda oynad›¤› 29
maçta ma¤lup olmayarak flampiyon ol-
du. Üçüncü Lig terfi maçlar› için Mani-
sa grubu ile oynayan Döktaflspor, Ba-
l›kesirspor’u 1-0, ‹stanbul-Okmeyda-
n›spor’u 4-1 yendi. Manisa grubunda
oynad›¤› son maçta ‹stanbul-Halil R›fat
Pafla tak›m›n› 4-0 yenen Döktaflspor,
bir üst grup olan Bal›kesir/Burhani-
ye’de maç yapmaya hak kazand›. Bur-
haniye’de oynad›¤› ilk maçta Kocaeli
Suadiyespor’u 2-1 yenen Döktaflspor,
final maç›nda ise ‹stanbul Karadenizs-
por’u 2-1 yenerek Türkiye’de alt› tak›m
aras›na girdi ve Üçüncü Lig’e yükseldi.

Ford Otosan, tedarikçilerinden
Brisa’n›n her y›l düzenledi¤i

ve birçok firman›n kalite iyi-
lefltirmelerinin sunuldu¤u “‹yi-

lefltirme Konferans›”na kat›ld›.
Konferansta Ford Otosan’›n
yan› s›ra THY, Temsa, Brisa,
Ege Kimya ve Kand›ra Kayma-
kaml›¤› da yer ald›. Konferas,
firmalar›n yapt›¤› kaizen çal›fl-
malar›n› di¤er firmalarla payla-
flarak yeni fikirler oluflturmak,
sinerji yaratmak ve iyilefltirme-
yi yapan operatörlerin moti-
vasyonunu art›rmak amac›yla
düzenleniyor.

Ford Otosan, 2005 Brisa 
‹yilefltirme Konferans›’nda

Eurobus’›n üreticisi Otoyol, Altur’a, filosunu güçlendirecek 10 yeni IVECO Eurobus kazan-
d›rd›. Personel tafl›mac›l›¤› alan›nda faaliyet gösteren Altur’un sat›n ald›¤› IVECO Eurobus
modelleri için 22 Haziran’da bir teslim töreni düzenlendi. Törene, Otoyol Sat›fl ve Sat›fl
Sonras›ndan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Ömer Bursal›o¤lu da kat›ld›. Türkiye’de
ürettikleri Eurobus modelinin Avrupa standartlar›nda oldu¤una dikkat çeken Ömer Bursa-
l›o¤lu, Türkiye’de ticari araç sektörünün lider kurulufllar›ndan biri olduklar›n›, ürettikleri
Eurobus’lar›n teknik özellikleri ve donan›m› ile seyahat s›ras›nda üstün konfor, performans
ve güven sunan bir model oldu¤unu belirtti. 

Türk Traktör
devlet iflbirli¤i
Türk Traktör, iflbirli¤i içindeki kurulufllardan
biri olan Tar›m Alet ve Makinalar› Test Mer-
kezi Müdürlü¤ü’nün ihtiyac›na yönelik bir
cihaz gelifltirdi ve merkezin hizmetine sun-
du. Üstünde tafl›d›¤› jeneratörden elektrik
enerjisini temin eden ve  mazot yakmak su-
retiyle havay› ›s›tan cihaz, test pistini yakla-
fl›k 80 0C s›cak hava üfleyerek kurutabiliyor. 



Kurumsal sorumlulu¤unun bilincinde bir
flirket olarak, her faaliyetinde toplumun,
çevrenin korunmas› ve desteklenmesi
konular›nda aktif olarak görev alan Oto-
kar, Arifiye’deki üretim tesislerinde ve
Adapazar›l› hemflehrileri ile birlikte ger-
çeklefltirdi¤i çevresel ve sosyal projeleri
ile ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n Sektör Çev-
re Ödülü’ne lay›k görüldü.
22 Haziran Çarflamba günü ‹stanbul Oda-
kule’de düzenlenen törenle ödülünü alan
Otokar, çevre konusundaki duyarl›l›¤›n›
bir “holding felsefesi” olarak belirleyen
Koç Toplulu¤u’nun bu alandaki en aktif
flirketlerinden bir tanesi. Çevre ile dost
üretim süreçlerinin ve sistemlerinin olufl-
turulmas› konusunda sürekli olarak çal›-
flan Otokar, bu konuda sektöre örnek
olacak uygulamalara imza att›. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Çevre yönetimi konusunda uluslararas›
alanda kabul edilmifl en üst düzeydeki
standartlardan bir tanesi olan ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi çal›flmalar›na
1997 y›l› sonunda bafllayan Otokar, 1998
ve 2002 y›llar›nda iki kez bu standarda
sahip oldu¤unu belgeledi. 2003 y›l›nda
Fruehauf markas›n› bünyesine katarak
treyler üretimine bafllayan Otokar, treyler
fabrikalar›n› da ISO 14001 belgesi kapsa-
m›na 2003 y›l›nda katt›. 

4 ayr› at›k su ar›tma tesisi
Fabrika at›klar›n›n çevreye olumsuz etki-
lerinin önlenmesi için hayati önem tafl›-

yan dört adet at›k su ar›tma tesisine sa-
hip olan Otokar Arifiye Fabrikas›, bu te-
sislerle evsel at›k sular›, proses at›k sula-
r›n›, acc ünitesinin at›k sular›n› ve boya-
l› at›k sular› çevreye zarar vermeyecek
flekilde ar›t›yor ve geri kazanarak do¤al
kaynaklar›n etkin kullan›m›na katk› sa¤-
l›yor.
2003 y›l› bafl›nda Arifiye fabrikas›nda
LPG kullan›m›ndan do¤algaz kullan›m›-
na geçifl çal›flmalar›na start veren Otokar,
bu dönüflüm için 250 bin euro harcad›
ve dönüflümü A¤ustos 2003’te tamamla-
d›. Bu yat›r›mla Otokar, çevreyi koruma-
ya önemli bir katk›da bulunuyor. 
Yeflillendirme çal›flmalar›na çok büyük
bir önem veren Otokar, 1997 y›l›nda ta-
fl›nd›¤› Arifiye fabrikas› ve çevresinde
bugüne kadar 1787 adet a¤aç dikti ve bu
a¤açlar›n bak›m› için özel bir bölüm
oluflturdu. Dünyan›n ve Türkiye’nin de-

¤iflik yörelerine özgü tüm bu a¤açlar›n
isimleri ve türleri, her bir a¤ac›n alt›nda-
ki özel bir plakete yaz›l›yor. Sadece fab-
rika s›n›rlar› içinde de¤il çevresinde de
a¤açland›rma çal›flmalar› gerçeklefltiren
Otokar, civar bölgelerde ve Sakarya Üni-
versitesi Kampüsü’nde binlerce a¤aç fi-
dan› dikilmesi faaliyetlerini gerçeklefltir-
di.

Otokar ödüle doymuyor
Çevre konusunda yapt›¤› çal›flmalarla
öteden beri bu alanda faaliyet gösteren
pek çok kamu ve sivil toplum kuruluflu-
nun yak›ndan takip etti¤i Otokar, 1997
y›l›ndan bu yana Çevre Bakanl›¤›’ndan
Sakarya Valili¤i’ne, ‹stanbul Sanayi Oda-
s›’ndan Çevre Teknolojileri Uygulay›c›la-
r› Derne¤i’ne  kadar pek çok farkl› ku-
rumdan de¤iflik ödüller, sertifikalar ve
beratlar ald›. 

OTOMOT‹V
‹SO’dan Otokar’a Çevre Ödülü 

Otoyol Saraybosna’da
Otoyol, araç ihraç etti¤i ülkeler aras›nda olan Bosna Hersek’e yeni parti otobüsler gönder-
di. Bosna Hersek Yetkili Bayii LKW City firmas› taraf›ndan sat›fl› gerçeklefltirilen son parti
10 adet M50.14 arac›n teslimat› geçti¤imiz günlerde yap›ld›. Saraybosna Belediyesi Otobüs
‹flletmecili¤i garaj›nda gerçeklefltirilen teslim töreninden sonra otobüsler, flehir meydan›n-
da tur att›. Saraybosna Belediyesi’nin araç park›nda, 80 adet Otoyol M24/29 ve M50 tipi
otobüs bulunuyor.




