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Global oyuncu
olarak “fark

yaratmak”

oç Toplulu¤u olarak baﬂar›l› bir y›l› daha geride b›rakt›k. Bildi¤iniz gibi geçen
y›lki üst düzey yöneticiler toplant›m›zda, 2006 y›l› vizyonumuzu “Oyun alan›m›z
dünya” perspektifi ile ortaya koymuﬂtuk. Gerçekten de her biri kendi alan›nda
birer “dünya oyuncusu” olan ﬂirketlerimiz, bu iddiam›z› somutlaﬂt›ran önemli
ve kal›c› baﬂar›lara imza att›lar. Nitekim, Fortune Global 500’e giren tek Türk ﬂirketi olarak, geçen y›l listede 31 basamak birden yukar›ya ç›kmam›z›n, baﬂar›m›z› teyit eden ciddi göstergelerden sadece biri olu¤unu belirtmek isterim.
Yaln›zca son y›llarda de¤il, esasen uzun ve köklü geçmiﬂimizde elde etti¤imiz baﬂar›lar›n
ard›nda temel bir gerçek vard›: “Fark yaratmak”... Koç Toplulu¤u ﬂirketleri, rekabet koﬂullar›n›n giderek a¤›rlaﬂt›¤› günümüz dünyas›nda da küresel düﬂünmenin gereklerine
uygun biçimde stratejik hedeflere yöneldiler ve geliﬂme süreci içinde fark yaratarak bir
ad›m öne geçtiler. Bu gerçeklikten hareketle de 2007 vizyonumuzu “küçük bir fark büyük bir ad›m” olarak belirledik. Dolay›s›yla, Aral›k ay› ortas›ndaki 20. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›m›z› da “fark yaratmak” ana temas› ile gerçekleﬂtirdik. Toplant›m›zda da
dile getirdi¤imiz gibi, 2001 y›l›nda önümüze koydu¤umuz 15 y›ll›k hedeflere, sadece beﬂ
y›l›n sonunda ulaﬂm›ﬂ olmam›z, bir yandan hakl› bir gurur vesilesi olurken bir yandan da
üzerimizdeki sorumlulu¤u art›r›yor. Bundan dolay›d›r ki önümüzdeki y›llar bizleri, bu sorumlulu¤un dayatt›¤› baﬂar›lara odaklanma ve “fark yaratma” bilincini her birimde en alt
düzeye kadar taﬂ›ma zorunlulu¤u ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›yor.
Baﬂar›n›n bir baﬂka unsuru da kuﬂkusuz kalite kavram›yla ifade edilen farkl›l›kt›r. Türkiye Kalite Derne¤i’nin (KalDer) bugüne kadar verdi¤i toplam 39 kalite ödülünden 14’ünü
Koç Toplulu¤u ﬂirketleri ald›. KalDer, toplam kalite felsefesinin uygulamas›na, katk›lar›ndan dolay›, bu y›l Koç Holding’i “Özel Kalite Ödülü”ne lay›k gördü. Baﬂar› halkas›ndaki bir di¤er ﬂirketimiz KoçSistem ise, biliﬂim sektöründe BT Hizmet Yönetimi Sertifikas› alan ilk ﬂirket oldu. 2006 y›l›nda Koç Toplulu¤u olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz büyük çapl› entegrasyonlardan özellikle ikisinin dikkate de¤er oldu¤unu vurgulamak isterim. Yap›
Kredi ve Koçbank’›n birleﬂmesiyle, ortaya Türkiye’nin en büyük beﬂinci özel sermayeli
bankas› ç›kt›. Gerçekleﬂtirdi¤imiz entegrasyonla perakende sektöründe dev bir yap›
oluﬂtu. Önümüzdeki dönemde de temel hedefimiz, kal›c› baﬂar›lara odaklanm›ﬂ global
oyunculuk gücümüzü pekiﬂtirmek olacakt›r.
Ulusal ve uluslararas› alanda kal›c› baﬂar›y› yakalam›ﬂ bir toplulu¤un bireyleri olarak, yeni bir y›lda daha büyük hedeflerin takipçisi olaca¤›m›za inanc›m›z tamd›r. 2007’de de
“fark yaratmaya” odaklanm›ﬂ, baﬂar›larla dolu sa¤l›kl›, mutlu bir y›l diliyorum.
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“Stratejik hedeflerimize

10 y›l önce ulaﬂt›k”
Koç Holding Üst
Düzey Yöneticiler
Toplant›s›’n›n 20.si
“fark yaratmak”
temas› ile
15 Aral›k’ta
gerçekleﬂtirildi.
Toplant›da,
2007’deki Türkiye
ve dünya gündemine
iliﬂkin öngörüler de
de¤erlendirildi
4

nüne koydu¤u hedefleri kararl›l›kla gerçekleﬂtirme aç›s›ndan Türkiye’ye örnek bir konumda bulunan Koç Holding,
2001’de, gelecek 15 y›l için belirledi¤i stratejik hedeflerine
ilk beﬂ y›l›n sonunda ulaﬂt›.
Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n 20.si “fark yaratmak” temas›
ile 15 Aral›k’ta Ç›ra¤an Saray›’nda gerçekleﬂtirildi. Toplant›da, Toplulu¤un
2006 y›l› de¤erlendirildi ve gelecek y›l
Türkiye’de ve dünyadaki temel dengeler üzerine olas› geliﬂmeler ele al›nd›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa
V. Koç, 2001 krizinin etkilerinin yaﬂand›¤› bir ortamda 15 y›ll›k bir stratejik
plan yapt›klar›na dikkati çekerek, “Li-

Ö

derlik, odaklanma ve kârl›l›k prensiplerini önümüze koyarak yürüyüﬂümüzü
baﬂlatt›k. F›rsatlar› iyi de¤erlendirerek
ve rotam›z› do¤ru tutarak, 15 y›ll›k hedeflerimize beﬂ y›l içinde ulaﬂt›k” dedi.
Konuﬂmas›nda dünya konjonktürü ve
uluslararas› iliﬂkilere de¤inen Mustafa
V. Koç, son günlerde yaﬂanan olaylar›n,
Türkiye-AB iliﬂkilerinde yeni bir mecraya girildi¤ini gösterdi¤ini belirterek “S›cak günler yaﬂ›yoruz. Türkiye’nin tam
üyelik müzakerelerinin zor bir süreç olmas› normaldir” dedi.
Bu dönemde Türkiye’nin tam üyelik perspektifini kararl›l›kla korumas›n›n ve k›ﬂk›rtmalara kap›lmamas›n›n önem taﬂ›d›¤›na da vurgu yapan Koç, “Bu zorlu süreçte fevri davran›ﬂlara yer yoktur. So¤ukkanl›l›¤›m›z ve kararl›l›¤›m›z, AB yolunda

Geleneksel hale gelen ve bu y›l 20.si gerçekleﬂtirilen Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›, Koç Toplulu¤u’nun geçmiﬂ y›l
de¤erlendirmesi ve gelecek y›l beklentilerinin netleﬂtirilmesi için önemli bir zemin oluﬂturuyor.

en önemli gücümüzü oluﬂturmaktad›r.
So¤ukkanl›l›¤›m›z› koruyamad›¤›m›z takdirde, Avrupa’da baz› kesimlerce masaya
konulmak istenen imtiyazl› ortakl›k fikrine hizmet etmiﬂ oluruz” diye konuﬂtu.
Mustafa V. Koç, 2007 y›l›n›n politik gündemine iliﬂkin görüﬂlerini aç›klarken de,
önümüzdeki Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi
ve genel seçim sürecinde, ekonomide
yakalanan disiplinin bozulmamas›n›n ve
Türkiye’nin reform iﬂtah›n› kaybetmemesinin önem taﬂ›d›¤›n› söyledi.

Dev entegrasyon
Mustafa V. Koç, Topluluk’la ilgili geliﬂmelere de¤inirken de, “Her ﬂeyden önce 2006 y›l›nda muazzam bir entegrasyon” gerçekleﬂtirdiklerini söyledi. Gerek yönetim gerek teknoloji gerekse insan kaynaklar› operasyonlar› aç›s›ndan
Türkiye’de bu entegrasyonun bir benzerinin bugüne kadar yaﬂanmad›¤›n› ifade eden Koç, sözlerini ﬂöyle sürdürdü:

“2006 bizim için ayr›ca mevcut iﬂlerimizde baﬂar› ç›tas›n› yükseltti¤imiz bir
y›l oldu. Son birkaç y›ld›r devam eden
yüksek performans›m›za, 2006 y›l› faaliyetleri de eklenince stratejik planlar›m›zdaki hedeflere 10 y›l önce eriﬂme
imkân›n› bulduk. Koç Toplulu¤u, 2007
y›l›n›n zorlu karakterine ra¤men, planlar› do¤rultusunda büyümesini sürdürecektir. Kuﬂkusuz, hepimize biraz daha
fazla iﬂ düﬂecek, riskler konusunda daha temkinli, f›rsatlar konusunda daha
uyan›k olmam›z gerekecek. Öte yandan,

2007’de bir yandan mevcut at›l›mlar›m›z› sindirmek ve bunlar›n bilanço yans›malar›n› daha güçlü hissedebilmek için
çaba sarf ederken, bir yandan da önümüze ç›kan f›rsatlar› dikkatle de¤erlendirece¤iz. Bunlar› yaparken, sahip oldu¤umuz de¤erleri iﬂ yapma biçimimizin
rehberi haline getirece¤iz.”
Mustafa V. Koç, BM ile imzalanan
“Global Compact”in (Küresel ‹ﬂbirli¤i
Anlaﬂmas›’n›n), Koç Toplulu¤u’na yükledi¤i “Örnek olma ve bu co¤rafyada iﬂ
yapma kültürünü de¤iﬂtirme” misyo-

“

Son bir kaç y›ld›r devam eden
yüksek performans›m›za, 2006 y›l›
faaliyetleri de eklenince stratejik
planlar›m›zdaki hedeflere 10 y›l önce
eriﬂme imkân›n› bulduk

”
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nunu yerine getirerek çal›ﬂmalar›n›
sürdüreceklerini, e¤itime, kültüre ve
gençlere ilginin artarak devam edece¤ini, “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” kampanyas›n›n baﬂar›s› için seferber olacaklar›n› kaydetti.
Mustafa V. Koç, küreselleﬂme vizyonu
ile geçen y›l Topluluk olarak “Oyun Alan›m Dünya” perspektifini koyduklar›n›
da belirterek, “Ülkenin aç›k arayla en
büyük sanayi ve hizmet toplulu¤u olurken, küreselleﬂmenin yaratt›¤› rekabette, ancak bir dünya ﬂirketi olursak baﬂar›m›z› sürdürebilece¤imizi gördük” dedi. Böyle bir ortamda kal›c› baﬂar›n›n,

sürekli kendini yenilemekten geçti¤ini
ve bu bilinci büyük Koç ailesinin tüm bireylerine yayg›nlaﬂt›rmak gerekti¤ine
de iﬂaret eden Koç ﬂunlar› söyledi:
“Bu yüzden bu y›l ‘fark yaratmak’ kavram› üzerine yo¤unlaﬂ›yoruz. Bu Türkiye’de çok konuﬂulmaya baﬂlanan,
ama üzerinde az düﬂünülen ve gerçekleﬂtirme yönünde yeterince eyleme
ﬂahit olmad›¤›m›z bir kavram. Yaln›zca
ﬂirketler temelinde de¤il, ülke temelinde de düﬂünülmesi gereken bir kavramdan söz ediyoruz. Çünkü ülkemiz,
bulundu¤u co¤rafyada fark yaratarak
öne ç›k›yor. Bundan böyle de geliﬂmiﬂ-

li¤i, demokrasiye olan ba¤l›l›¤›, modern toplumsal de¤erleri kucaklay›ﬂ›
ile fark yaratabildi¤i ölçüde bu co¤rafyan›n kaderinden kendini ayr›ﬂt›rabilecek. Tarih, en az›ndan bizim bölgemizde, hâlâ co¤rafyan›n çizdi¤i s›n›rlar
içinde ak›yor. Bizim tarihimizin ﬂekillenmesinde de içinde bulundu¤umuz
jeostratejik konumun olumlu - olumsuz çok etkisi var. Seçme ﬂans›m›z olmad›¤›na göre, e¤er bu bölgenin cefas›n› çekiyorsak, nimetlerinden de yararlanabilmemiz laz›m. Bunun için sab›rl›, kararl›, ileri görüﬂlü olmak ve çok
çal›ﬂmak zorunday›z.”

“Koç Toplulu¤u, bugünkü yerine fark
yaratmay› baﬂarabildi¤i için geldi”
oç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› da aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, rekabetin her geçen gün daha da h›zland›¤› bir dünyada oyunun içinde
kalman›n bile “fark yaratma”ya ba¤l› oldu¤unu söyledi. “80. kuruluﬂ y›ldönümümüzü kutlad›¤›m›z bugünlerde geriye
dönüp bakt›¤›m›zda, gururla ifade edebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti ile paralel
bir yaﬂam öyküsü olan Koç Toplulu¤u,
bugünkü yerine fark yaratmay› baﬂarabildi¤i için geldi” diyen Özayd›nl›, ﬂu görüﬂleri dile getirdi:
“ﬁunu hiçbir zaman akl›m›zdan ç›karmayal›m: Kurucumuz Vehbi Koç’un Ankara’daki mütevaz› dükkân›, ‘fark yaratma’
vizyonu olmaks›z›n, 25 ülkede 200’ün
üzerinde kurum, 91 bin personel, 14 bin
bayi, acente ve sat›ﬂ sonras› servisi ve
70 milyar YTL’yi aﬂan, yaklaﬂ›k 50 milyar
dolarl›k kombine cirosu olan lider bir
Topluluk konumuna gelemezdi.”
2002 y›l› Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda, ﬂirketlerimiz ile birlikte haz›rlad›¤›m›z Stratejik Plan›m›zda yer alan
ana hedefimizin kâr ve kaynak yaratarak, ekonomik kâr elde ederek y›lda
yüzde 14 büyüme oldu¤unu söylemiﬂtik.
Yüzde 14’lük büyüme h›z›, hedeflerimizle do¤rudan ba¤lant›l›yd›. Büyümede
yakalayaca¤›m›z bu h›zla, 15 y›l içinde
yani 2016’da 40 milyar dolar konsolide
ciroya ulaﬂmay›, sat›ﬂlar›m›z›n yüzde
50’sini uluslararas› sat›ﬂlar›n oluﬂturmas›n› ve dünyan›n en büyük 200 ﬂirketi
aras›na girmeyi hedefliyorduk.

K
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Bu y›l kombine ciromuzun yaklaﬂ›k 50
milyar dolar, konsolide ciromuzun ise
33.8 milyar dolar olarak gerçekleﬂmesini ve bu sonuçla dünyan›n en büyük
200 ﬂirketi aras›na girmeyi bekliyoruz.
Yani 10 y›l sonras› için öngördü¤ümüz
hedefi yakalamak üzereyiz. Di¤er bir
deyim ile 15 y›ll›k hedefe beﬂ y›l gibi bir
dönemde yaklaﬂm›ﬂ bulunuyoruz.”
2002 y›l›nda uygulamaya koyduklar›
planda 2001 sonras› için, sat›n almalar
dahil olmak üzere dolar baz›nda y›ll›k
ortalama yüzde 14 büyümenin hedeflendi¤ini hat›rlatan Özayd›nl› sözlerini
ﬂöyle sürdürdü:
“2006 sonu itibar› ile, sadece sat›n almalar hariç büyümemiz ortalama y›ll›k yüzde 23 olarak gerçekleﬂti. Sat›n almalar›
da içine alan toplam büyümemiz ise y›lda ortalama yüzde 40 oldu. Uluslararas›
sat›ﬂlar›m›z y›lda ortalama yüzde 45 art›ﬂ
ile 12.5 milyar dolara ç›kmas›na ra¤men,
sat›n almalara ba¤l› olarak iç sat›ﬂlar›m›z›n d›ﬂ sat›ﬂlar›m›za göre daha h›zl› artmas› nedeniyle bu y›l uluslararas› sat›ﬂlar›m›z›n toplam konsolide sat›ﬂlar›m›z›n
içindeki pay› yüzde 25 seviyesinde kald›.
EBITDA büyümemiz, 2001 de¤eri negatif oldu¤u için 2002-2006 olarak veriyorum, sat›n almalar hariç y›lda ortalama
yüzde 27, sat›n almalar dahil toplam ortalama yüzde 44 olarak gerçekleﬂti.”

ﬁirketlerdeki geliﬂmeler..
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
konuﬂmas›nda sektörler itibar›yla Topluluk bünyesindeki ﬂirketlerin kaydetti¤i geliﬂmeleri de özetleyerek dünyan›n
en iyi fabrikalar›na sahip olan Ford
Otosan’›n bu y›l da sektör liderli¤ini
korudu¤unu, üçüncülü¤ü elinde tutan
Tofaﬂ’›n ise birden fazla markan›n üretilmesi bak›m›ndan Türk otomotiv sanayiinde bir ilki gerçekleﬂtirece¤ini ve
Rusya projesinin ﬂirkete yeni bir boyut
kazand›raca¤›n› söyledi.
Toplu taﬂ›ma ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren Otokar’›n 2006’da yeni
ürünleri piyasaya sundu¤unu ve yurtd›ﬂ›nda önemli z›rhl› araç sipariﬂleri kazand›¤›n› anlatan Özayd›nl›, sektöründe
pazar›n lideri olan Arçelik’in de Türkiye’de, hatta dünyada fark yaratan ürünler geliﬂtirmeye devam etti¤ini anlatt›.
Özayd›nl›, Rusya’da fabrika aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren Arçelik’in Çin’de de pazarlama ve sat›ﬂ organizasyonu oluﬂturdu¤unu, teknoloji geliﬂtiren bir ﬂirket olarak
Türkiye s›n›rlar›n› zorlayan Demirdöküm’ün Türk Patent Enstitüsü taraf›n-

“

2006 y›l›nda konsolide ciromuzu 33.8
milyar dolar olarak gerçekleﬂtirdik. Bu
sonuçla 2016 y›l› için saptad›¤›m›z hedefe
2006 sonu itibar›yla ciddi oranda kâr
sa¤layarak çok yaklaﬂm›ﬂ bulunuyoruz

dan Patent Ligi Ödülü’ne lay›k görüldü¤ünü, Panel A.ﬁ.’nin ise devreye giren
ek tesisleriyle kombi üretim kapasitesinin 400 bin adede ulaﬂt›¤›n› belirtti.
Koç Toplulu¤u olarak enerji sektöründeki iddialar›n› Tüpraﬂ’› alarak ulusal boyut-

”

tan bölgesel boyuta taﬂ›d›klar›n› belirten
Özad›nl›, “Amac›m›z bu sektördeki çal›ﬂmalar›m›z› yo¤unlaﬂt›rarak Akdeniz havzas›nda pazar› belirleyen büyük oyunculardan biri olmakt›r” dedi. Tüpraﬂ’›n Koç
Toplulu¤u bünyesindeki ilk y›l›nda önem-

Fischer: “Duygusal Olmay›n”
Konuk konuﬂmac› olarak toplant›ya kat›lan
Almanya’n›n eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Joschka
Fischer de konuﬂmas›nda, a¤›rl›kl› olarak
Türkiye-AB iliﬂkileri ile Ortado¤u’daki geliﬂmelere yer verdi.
Amerikan ve dünya ekonomisinin gelece¤inin
Çin Merkez Bankas›’n›n kararlar›na ba¤l› oldu¤unu savunan Fischer, “15 y›l önce bunu
söyleseydim herkes gibi siz de bana gülerdiniz fakat durum bu” dedi.
Dünyadaki mevcut ekonomik sisteme alternatif bir yap›n›n henüz bulunmad›¤›na dikkat
çeken Joschka Fischer, en yoksulundan en
zenginine kadar tüm dünya ülkeleri için tek
bir ekonomik yap›n›n var oldu¤unu, kâ¤›t
üzerinde komünist ülke olarak gözüken Çin
ve Vietnam’›n bile gerçekte birer kapitalist
ekonomiye sahip olduklar›n› söyledi.
Joschka Fischer, Irak’tan çekilmek isteyen
ABD’nin bunu gerçekleﬂtirmesinin ard›ndan,
‹ran ve bölgedeki Arap ülkeleri aras›nda ye-

ni çat›ﬂmalar›n gündeme gelece¤ini, Ortado¤u’daki geliﬂmelerin ise Türkiye’nin bölgedeki rolünü ve önemini daha da art›raca¤›n›
kaydetti. Fischer, ‹ran’›n nükleer bir güç olarak ortaya ç›kmas›n›n, bölgedeki di¤er ülkeleri de ayn› yönde hareket etmeye itece¤ini
savundu.
Türkiye-Avrupa Birli¤i iliﬂkilerine de¤inen
Fischer, bugünkü AB liderlerinin, Avrupa’n›n
gerçek ç›karlar›n›n neler oldu¤unu yeterince
bilmediklerini iddia etti. Özellikle savunma ve
d›ﬂ politika konusunda ortak hareket edememeleri halinde AB’nin 21. yüzy›lda önemli bir
rol üstlenmesinin söz konusu olamayaca¤›n›
ifade eden Fischer, Türkiye’nin AB’nin gelece¤inde etkili bir aktör olarak görüldü¤ünü
de söyledi. Türkiye’nin yavaﬂ seyredecek müzakereler s›ras›nda sab›rl› olmas› gerekti¤ini
belirten Joschka Fischer, “Duygulara kap›lman›n ahmakl›k olaca¤›n›” ve rasyonel hareket edilmesinin önem taﬂ›d›¤›n› vurgulad›.
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Kum Adam Evgeni Sverdlov, eserlerini kum üzerine çizerek canl› bir gösteri
yapt›. ‹majlar; müzik senkronizasyonu ve video efektleri ile ekrana yans›t›ld›.

li sonuçlara imza att›¤›n› belirterek ﬂirketin 2006 cirosunun 13 milyar dolar düzeyinde gerçekleﬂece¤ini, vergi sonras› kâr›n›n ise geçen y›la göre yüzde 16 oran›nda artt›¤›n› ve 2.9 milyar dolar tutar›nda
da ihracat gerçekleﬂtirdi¤ini anlatan Bülend Özayd›nl›, Aygaz’›n, LPG sektörüne
getirdi¤i yeniliklerin yan› s›ra, do¤algaz›n
haks›z rekabetine ra¤men faaliyet kâr›n›
art›rd›¤›n› aç›klad›. Özayd›nl›, halen akaryak›t da¤›t›m pazar›nda dördüncü s›rada
bulunan Opet’in de hizmete giren Marmara Terminali ile ülkenin en büyük akaryak›t depolama ve dolum tesisine sahip oldu¤unu ve istasyon say›s›n›n da 2006’da
1241’e ulaﬂt›¤›n› söyledi.
Koç Toplulu¤u’nun Tansaﬂ’› bünyesine
katarak perakende sektöründe aç›k ara
lider konumuna geldi¤ini bildiren, yap›
market sektöründeki Koçtaﬂ’›n da h›zl›
büyümesini sürdürdü¤ünü, Tat ﬂirketinin ise örnek bir performans göstererek faaliyet kârl›l›¤›n› art›rd›¤›n› kaydeden Bülend Özayd›nl›, Yap› Kredi ile
Koçbank’›n birleﬂmesinin 2006 y›l› içinde tamamland›¤›n› da vurgulayarak, bu
birleﬂme sonucunda Yap› Kredi’nin, 46
milyar YTL’lik toplam varl›¤›yla Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankas›
konumuna yükseldi¤ini, bankan›n 595
ﬂube ve 1788 ATM ile 7 milyonu aﬂk›n
aktif müﬂterisine hizmet verdi¤ini belirtti. KFS grubu bünyesine kat›lan ve
pazardaki büyümeden daha yüksek
oranda büyüme gerçekleﬂtiren Yap›
Kredi’nin, 2006 y›l›nda ciddi oranda kâr
eder duruma getirildi¤ini vurgulayan
Bülend Özayd›nl›, Yap› Kredi’nin kredi
kartlar›nda yüzde 26.3 ve faktoringde
yüzde 23.8 ile sektör lideri oldu¤una,
leasing ve varl›k yönetiminde de birinci
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durumda bulundu¤una dikkati çekti.
Sigortac›l›k alan›nda faaliyet gösteren
dört ﬂirketle önemli bir güç konumuna
geldiklerini, turizm alan›nda Setur’un
17 gümrüksüz sat›ﬂ ma¤azas›na alt› yeni s›n›r kap›s›n› daha ekledi¤ini, Divan’›n ise yedinci otelini Ocak ay›nda
Ankara’da hizmete sokaca¤›n› anlatan
Özayd›nl›, Telekomünikasyon sektöründe serbest rekabetin önemli f›rsatlar yaratt›¤›n›, geçen iki y›lda cirosunu
üç kat›na yükselten Koç.net’in teknoloji yat›r›mlar›yla kendi segmentinde lider olarak ciddi bir pazar pay› almay›
hedefledi¤ini de belirtti.

Gücümüzü iyi de¤erlendirelim
Konuﬂmas›nda, ticari faaliyetleri destekleyen di¤er alanlardan da söz eden
Bülend Özayd›nl›, “Paro”nun, Topluluk
ﬂirketlerinin elindeki fark yaratmaya
yönelik önemli bir araç oldu¤unu da be-

lirterek konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Stratejik Plan›m›z›n temas› ‘Tüketiciye
en yak›n topluluk’ idi. Bak›n›z, Yap› Kredi, Migros, Opet, Koç Allianz, Aygaz, Arçelik, Tofaﬂ, Otosan, Türk Traktör,
Koç.net, Divan, Setur, Beko gibi de¤iﬂik
sektörlerde faaliyet gösteren ﬂirketlerimiz ile her gün binlerce müﬂteri ile yüz
yüze gelme f›rsat› ve elektronik ortamda
onlar› izleyerek daha iyi tan›ma olana¤›na sahibiz. Böyle bir imkân› yakalayan,
dünyada kaç ﬂirket vard›r? Bu gücümüzü iyi anlamal› ve iyi de¤erlendirmeliyiz.
Toplulu¤umuzun ortak program› olan
Paro’nun müﬂteri gözünde de¤eri, ﬂirketlerimiz sistemi etkin olarak kulland›¤›
ölçüde, daha da yükselecektir.
2006 y›l›nda Topluluk sinerjisini art›rmak amac›yla sürdürdü¤ümüz bir di¤er
faaliyet olarak Beko Ticaret üzerinden
toplu al›m projelerine devam ettik. Birçok konuda kat›l›m›n art›k yüzde yüzlere yaklaﬂt›¤›n› görüyoruz. Projeye destek veren tüm ﬂirketlerimize teﬂekkür
ediyorum. Beko Ticaret üzerinden yürütülen toplu al›m projelerini çeﬂitlendirerek geliﬂtirmek konusunda kararl›l›¤›m›z› sürdürmeye hep birlikte devam
etmeliyiz. Tüm bu geliﬂmeler sinerji yaratma gücümüzü ortaya koymak ile gerçekleﬂti ve önemli tasarruflar sa¤land›.”
Bülend Özayd›nl›, sosyal sorumluluk
alan›ndaki faaliyetlerle ilgili bilgi verirken de ”Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” kampanyas›yla ülkenin önemli bir
sorununa sahip ç›kt›klar›n›, geçen y›l
ülke genelinde bayiler ile baﬂlat›lan “Ülkem için” kampanyas›yla halkla bölgesel olarak kucaklaﬂ›ld›¤›n›, “KOÇFEST”
ile 11 ilde 300 bin üniversiteli gence,
“Sizinkiler Çocuk Tiyatrosu” ile de 100

“Diktatör” liderlik
Toplant›da, Boston Filarmoni Orkestras› ﬁefi
Benjamin Zander de “liderlik” üzerine esprili
bir konuﬂma yapt›. Orkestra ﬂeflerinin yüzy›llard›r orkestralar›n› “diktatörce” yönettiklerini ifade eden Zander, Harvard Business
School’da yap›lan bir araﬂt›rman›n, senfoni
ya da filarmoni orkestras› elemanlar›n›n öteki mesleklere göre iﬂ memnuniyetlerinin en
alt seviyelerde oldu¤unu ortaya koydu¤unu
söyledi. Buna karﬂ›l›k ayn› araﬂt›rman›n, oda
orkestras› üyelerinin memnuniyetlerinin ise
çok yüksek düzeylerde bulundu¤unu ortaya

koydu¤una iﬂaret eden Benjamin Zander,
“Bunun nedeni gayet aç›k. Çünkü oda orkestralar›nda ﬂef yoktur. Çünkü bir diktatör taraf›ndan yönetilmiyorlar” dedi. Benjamin Zander, liderlik konusunda yeni bir anlay›ﬂ›n geliﬂmekte oldu¤unu da sözlerine ekledi.

bin çocu¤a ulaﬂ›ld›¤›n› anlatt›.
Toplulu¤un kurucusu Vehbi Koç’un, “‹tibar kazanmak çok çetin, itibar kaybetmek çok kolayd›r. Kaybedilen itibar›n
yeniden düzeltilmesi çok vakit ister.
Onun için bütün arkadaﬂlara tavsiyem
grubun bugünkü itibar›n›n kaybedilmemesi için ellerinden gelen bütün fedakârl›¤› yapmalar›d›r” sözleri ile ifade etti¤i yaklaﬂ›m› temel ald›klar›na da dikkat
çeken Bülend Özayd›nl›, “‹tibar yönetimi
konusunu en önemli yönetim fonksiyonlar›m›zdan biri olarak görüp stratejik ve
uzun vadeli bir bak›ﬂ aç›s› ile ele al›yoruz” dedi ve ﬂöyle devam etti:
“Hangi konuya girersek girelim, liderlik

iddiam›zla do¤ru orant›l› bir biçimde ‘Koç
fark›’n› oluﬂturmaya ve sürdürmeye gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki hangi ölçekte olursa olsun, yapt›¤›m›z her iﬂte
e¤er fark yaratmam›ﬂsak, eksik bir ﬂey
yap›yoruz, s›radan olmay›, ortalama olmay›, kurallar› baﬂkas›n›n koydu¤u bir
oyunda oynamay› kabul ediyoruz demektir. E¤er ‘oyun alan›m›z dünya’ ise bu
alanda ancak ‘fark yaratarak’ var olaca¤›m›z›n bilincinde olmal›y›z. Öte yandan
fark yaratman›n sadece bir üst yönetim
sorumlulu¤u olmad›¤›n› da çok iyi kavramal›y›z. Bu bilincin Toplulu¤umuzun taban›na yay›lmas›n› sa¤lamak hepimizin
en önemli görevlerinden biri olmal›d›r.

15 y›ll›k ulaﬂ›lmaz denilen ve eleﬂtirilen
hedefleri beﬂ y›ll›k dönemde gerçekleﬂtirdi¤imizi rakamlar ile birlikte izledik.
Peki; ﬂimdi önümüzdeki 10 y›lda geçmiﬂte yapt›klar›m›z ile mi yetinece¤iz?
Bu sorunun yan›t› do¤al olarak ‘hay›r’d›r. ﬁimdi yeni hedefimiz önümüzdeki 10 y›lda, geçmiﬂ beﬂ y›lda sa¤lad›¤›m›z avantaj ile Koç Toplulu¤u’nu, rakamsal boyutlar paralelinde fark yaratarak, dünyan›n ciddi oyuncular› aras›na
sokmakt›r; kârl›l›¤›m›z›, ﬂirket de¤erlerini ulaﬂ›lmas› güç düzeylere ç›kararak,
‘hissedar de¤erini yükseltmektir.”
Talip Aktaﬂ

“Gala”n›n renkleri...
20. Koç Toplulu¤u Üst
Düzey Yöneticiler
Toplant›s›, gala
yeme¤iyle devam etti.
“Fark”l›l›k anlay›ﬂ›n›, bu
gala organizasyonuyla
da ortaya koyan Koç
Toplulu¤u’nun tüm
gece coﬂkuyla devam
eden gala yeme¤i ilgi
çekici yabanc›
sanatç›lar›n da sahne
ald›¤› muhteﬂem bir
kutlamaya dönüﬂtü.

Gala yeme¤inde, Sunband Orkestras› ve Dans Grubu birbirinden ilginç dans
gösterileri ve müzikleriyle geceye kat›lanlar› büyüledi.
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Ödüllerimiz...
20. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda, Koç Toplulu¤u yönetici ve çal›ﬂanlar› da baﬂar›lar›n›n karﬂ›l›¤›n› ödülle ald›lar. Toplulukta 40, 35, 30, 25 ve 20 y›l›n› geride b›rakan 31 yöneticiye
törenle ödülleri verildi. Ayr›ca Yap› Kredi Bankas› “CRM Öncüsü” ödülünü, Koç Care ekibi de “Yaﬂl› Yaﬂam ve Bak›m Merkezi” kurulmas› projesiyle “Lider Geliﬂtirme Program›”nda ödül ald›. “En Baﬂar›l› Koçlular” ödüllerinde ise üç ayr› dalda Mavi ve

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ‹nan K›raç
40. y›l ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un elinden ald›.

Beyaz Yakal›lar, baﬂar›l› projeleri nedeniyle ödüllendirildi. “Yarat›c› ve Giriﬂimci Y›ld›zlar” kategorisinde Beyaz Yakal›larda,
“Araç Tan›ma Sistemi” ile ve Mavi Yakal›larda ise “Elektrot›raﬂ”
sistemiyle Ford Otosan iki ödülün sahibi oldu. “‹ﬂ Birli¤i Geliﬂtirenler” kategorisinde Beyaz Yakal›larda “Pompa Yazarkasa”
projesiyle Beko Elektronik ekibi, Sanayi ve Çevre Dostlu¤unun
Geliﬂtirilmesi” projesiyle de Tüpraﬂ ekibi ödül ald›. “‹ç Müﬂteri
Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisinin ödülleri ise Beyaz Yakal›larda “Tüp Güvenlik Üçlüsü” çal›ﬂmas›yla Aygaz, Mavi Yakal›larda “Taban Kenar Birleﬂimi” projesiyle Otokar ekibine verildi.

Koç Toplulu¤u’nda 35. y›llar›n› dolduran yöneticiler, Tofaﬂ Mali
Direktörü Nezih Olcay (sa¤da) ile Türk Demirdöküm Genel Müdür
Yard›mc›s› Orhan Erçek’in ödüllerini de Mustafa V. Koç verdi.
30. y›l ödülünü alan
yöneticiler birlikte
görülüyor. Soldan sa¤a:
Ufuk Güçlü (Ford), Turgay
Durak (Ford), Metin
Kansu (Otoyol), Aziz Bulgu
(Migros), Mustafa V. Koç,
Alpaslan Uçur (Ramstore
Azerbaycan), Ali Baycan
(Türk Traktör), Ahmet
Türko¤lu (Tat Konserve),
Ferhat Erçetin (Arçelik)

Topluluk’ta 25. y›llar›n›
dolduran yöneticiler
ödülleriyle birlikte
görülüyor. Soldan sa¤a:
ﬁakir Taylan Avc› (Ford),
Kürﬂad Öçel (Koçfinans),
Deniz Ünal (Entek), Prof.
Dr. Yavuz Alangoya (Koç
Holding), Bülend Özayd›nl›,
A.Nuri Bulut (‹zocam), Ali
Tayyar (Arçelik), Ahmet
Sak›zl› (Arçelik), Halil
Gülçur (Ram D›ﬂ Ticaret),
Sait Tosyal› (Birleﬂik
Oksijen Sanayi)
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Koç Toplulu¤u’nda 20. y›l
ödüllerini alan yöneticiler,
Bülend Özayd›nl› ile birlikte
poz verdi. Soldan sa¤a: ﬁirzat
Subaﬂ› (Arçelik), ﬁahin
Kurutepe (Aygaz), Nam›k
Koçer (Beko Espana), Müjdat
Alt›ntaﬂ (Aygaz), ‹brahim
Kesemen (Migros), Bülend
Özayd›nl›, Fatih Öktem
(‹zocam), Avni Hedili (Yap›
Kredi Bankas›), Ali Yavuz (Koç
Holding), Murat Selek
(Otoyol), Mustafa Halit Önalp
(Koçfinans), Okan Baﬂ (Tofaﬂ)

“En Baﬂar›l›
Koçlular” ödüllerinde
“Yarat›c› ve Giriﬂimci
Y›ld›zlar” ödülünü
Ercan Baylan,
Gökhan Sunar, Cavit
Sakarya, Rasim
Temel, Ertan Ata,
Ömer Zekai Aykut,
Hayati Ad›yaman,
Murat Atay, Hakan
Topçu, Oray
Küçükköse, Fatih Az,
Engin Bayi, Erkan
Köse, Harun Bektaﬂ,
Hakan Kahya’dan
oluﬂan Ford Otosan
Elektrot›raﬂ Proje
Ekibi ald›

Koç Care ekibi, bak›ma muhtaç ve yaﬂam standard›n›
yükseltmek isteyen yaﬂl› nüfusa, sosyal hayat ve sa¤l›k
alan›nda kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak amac›yla
geliﬂtirilen “Yaﬂl› Yaﬂam ve Bak›m Merkezi” kurulmas›
projesiyle “Lider Geliﬂtirme Program›”nda ödül kazand›.

2006 y›l› “CRM Öncüsü” ödülüne lay›k görülen Yap›
Kredi Bankas›’n›n ödülünü CEO ve Genel Müdürü Kemal
Kaya, Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›’dan ald›.
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2006 Y›l› Vehbi Koç Ödülü
Sakarya Valisi Nuri Okutan’›n

Bu y›l beﬂincisi
verilen Vehbi Koç
Ödülü’nün sahibi
Sakarya Valisi Nuri
Okutan oldu. Okutan,
e¤itime ve okul
öncesi e¤itime
sa¤lad›¤› katk›lar
nedeniyle
ödüllendirildi
12

V

ehbi Koç Vakf› taraf›ndan bu
y›l e¤itim alan›nda verilen
Vehbi Koç Ödülü, kariyeri süresince e¤itime, özellikle de
okul öncesi e¤itime sa¤lad›¤›
katk›lar›ndan dolay› Sakarya Valisi Nuri
Okutan’a verildi. 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü’nde beﬂincisi gerçekleﬂtirilen törende, Sakarya Valisi Nuri Okutan ödülünü, Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Semahat Arsel’in elinden ald›.
Türkiye’nin en büyük parasal ödülü
olan Vehbi Koç Ödülü’nün beﬂincisi için
tören Yap› Kredi Plaza’da düzenlendi.
‹ﬂ, sanat ve kültür dünyas›ndan pek çok
kiﬂinin kat›ld›¤› ödül töreni, multivizyon

gösterisiyle baﬂlad› ve ard›ndan da Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç konuﬂmas›n› yapmak üzere
kürsüye geldi.

“E¤itime yap›lan yat›r›m
Türkiye’nin temeli”
Mustafa V. Koç, Koç Toplulu¤u olarak
e¤itim alan›nda katk›da bulunmay› en
temel ve öncelikli sorumluluklar›dan biri olarak de¤erlendirdiklerini söyleyerek
baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda ”Vehbi Koç,
e¤itimin ülke kalk›nmas›nda oynad›¤›
rolü çok iyi biliyor ve bu konuda hizmet
vermenin bir insanl›k ve vatan borcu oldu¤unu düﬂünüyordu. Biz de ondan al-

d›¤›m›z bu anlay›ﬂ ile çal›ﬂmalar›m›z›
sürdürdük ve sürdürmeye devam edece¤iz” dedi. Mustafa V. Koç, art›k e¤itimin, “beﬂikten mezara” kadar diye tarif
etti¤imiz ﬂekilde hayat›n her dönemini
kapsad›¤›n› vurgulayarak “E¤itim eskiden oldu¤u gibi ilkokulla baﬂlam›yor.
Okul öncesi e¤itim ve yönlendirme giderek daha çok önem kazan›yor ve nitelik
aç›s›ndan da eskisinden çok daha etkin”
diye konuﬂtu. Mustafa V. Koç nesillere
yap›lan her yat›r›m›n, kalk›nm›ﬂ bir Türkiye’nin temeli oldu¤unu da aç›klad›.

Her y›l 1.3 milyon ö¤renci
Daha sonra kürsüye gelen Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik, “Vehbi
Koç’un misyonunu sürdüren evlatlar›na, e¤itime, sa¤l›¤a sa¤lad›klar› hizmetlerden dolay› teﬂekkür ediyorum” diyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, okul öncesi e¤itime tüm dünya gibi kendilerinin
de dört elle sar›ld›¤›n› belirtti. Her y›l 1
milyon 300 bin ö¤rencinin okula baﬂla-

E¤itimde hedefler
Sakarya Valisi Nuri Okutan, e¤itimle ilgili olarak hedeflerini ﬂöyle anlatt›

Okul öncesi e¤itimde yüzde 100 hedefine
ulaﬂ›lmal›d›r. Çal›ﬂmalar›m›z› sürdürece¤iz.
Okuyan ﬁehir Sakarya çal›ﬂmalar›m›z›n
kapsam›n› geniﬂleterek sürdürece¤iz.
Okuma al›ﬂkanl›¤›n› tüm kesimlerde geliﬂtirmek için kütüphanelerimizi fonksiyonel
hale getirerek sergi salonu internet eriﬂimi,
görme özürlülerin yararlanaca¤› ortamlara
kavuﬂturma çal›ﬂmalar›m›z› sürdürece¤iz.
Kütüphaneler okul sonras›nda kap›s›
aç›lmayan mekanlar olmaktan kurtar›lmal›.
Okullar›m›z›n özellikle deprem sonras›
kötüleﬂen fiziki imkanlar›n› daha iyi hale getirmek için baﬂlatt›¤›m›z çal›ﬂmalar› sürdürece¤iz. Bu konuda iﬂ dünyas›ndan destek
aramaya devam edece¤iz.

Toplumun her kesiminden insan›m›z›n
e¤itimini önemsiyorum. Bu amaçla açt›¤›m›z
yedi toplum merkezinden yararlanan 5 bini
aﬂk›n kursiyerimizin say›s›n›, merkezlerin say›s›n› art›rarak katlamay› planl›yoruz
Toplumumuzda “Özel e¤itime” ihtiyac›
olan kesimi de önemsiyorum. Üstün zekal›
çocuklar›m›z gibi engelli çocuklar›m›za da
e¤itim olanaklar› sa¤lamay› planl›yoruz.
Okul öncesi e¤itimle ilgili Çocuk Oyuncak
Kütüphanesi ve gezici okullar kuraca¤›z.
Okullarda sosyal etkinlikleri art›rmaya yönelik
çok amaçl› salonlar yapmay› planl›yoruz
Bilim ve Sanat Merkezi açmay› planl›yoruz.
Güzel sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi
açmay› planl›yoruz.
Özendirme amaçl› “Okul Öncesi Mobil
Arac›” uygulamas› planlanm›ﬂt›r.

Yap› Kredi Plaza’da yapılan Vehbi Koç Ödül Töreni’ne, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve Vehbi Koç Vakf› Ynetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel de kat›ld›.

d›¤›n› ve 12 y›ll›k e¤itime do¤ru ilerlendi¤ini bildiren Çelik, “Vehbi Koç Vakf›’n› takdir ediyorum. E¤itim ad›na yapt›¤›m›z tüm teﬂebbüslerde Koç Ailesi’ni
yan›m›zda gördük, teﬂekkür ediyorum”
dedi.
Konuﬂman›n ard›ndan Vehbi Koç Ödülü
2006 Y›l› Seçici Kurul Baﬂkan› ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Do¤ramac› ile üyeler Bo¤aziçi Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Ali Baykal, Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroﬂirurji Anabilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Türkiye
E¤itim Gönüllüleri Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. Süha Sevük, Sabanc› Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun
Terzio¤lu tan›t›ld› ve Baﬂkan Ali Do¤ramac› 2006 Y›l› Vehbi Koç Ödülü’nün Sakarya Valisi Nuri Okutan’a verilmesinin
gerekçesini aç›klad›. Ard›ndan Sakarya

Valisi Nuri Okutan, Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel’in
elinden ödülünü alarak bir teﬂekkür konuﬂmas› yapt›. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç’un da kat›ld›¤› ödül
töreninin bir de sürprizi vard›. 10 yaﬂ›ndaki dahi piyanist Mertol Demirelli
Schubert ve Debussy’nin eserlerinden
oluﬂan bir konser verdi.

Vehbi Koç Ödülü neden
Okutan’a verildi?
Vehbi Koç Ödülü 2006 Y›l› Seçici Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. Ali Do¤ramac› Vehbi Koç Ödülü’nün Sakarya Valisi Nuri
Okutan’a verimesinin nedenini ﬂöyle
aç›klad›: “1962 y›l›nda Gönen’de do¤an
Nuri Okutan orta ö¤renimini Gönen Ö¤retmen Lisesi’nde, yüksek e¤itimini ise
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ﬂletme bölümünde tamamlad›k-

tan sonra 1986 y›l›ndan itibaren ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› bünyesinde çeﬂitli görevler
üstlenmiﬂ ve farkl› bölgelerde kaymakaml›k yapm›ﬂ.
Nuri Okutan 2000 y›l›nda Siirt Valili¤i’ne
atand›ktan sonra okul öncesi okullaﬂma
oran› bu ilimizde yüzde 4’ten yüzde 64’e
ç›km›ﬂ. Vali Okutan tüm bu süreçte gerek ö¤retmen kadrosunun temini gerek
bu kadronun motivasyonu gerekse ö¤renci bulunmas› konusunda gerçek bir
lider olarak rol alm›ﬂt›r. Vali Okutan,
2004 y›l›nda Sakarya Valili¤i’ne atanm›ﬂt›r. Göreve baﬂlamas›ndan sonra bu ilimizde de e¤itimde büyük at›l›mlar gerçekleﬂmiﬂtir. Okul öncesi e¤itim alan ö¤renci say›s› bir y›l içinde beﬂ kat artarak
2 binden 10 bine yükselmiﬂ; Sakarya ili
2005-2006 y›l›nda yüzde 54.5 okul öncesi okullaﬂma oran› ile Türkiye birincisi
olmuﬂtur.”
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‹nsanl›k için en de¤erli yat›r›m “E¤itim”
Vehbi Koç Vakf› Ödülü’nün bu y›lki sahibi Sakarya Valisi
Nuri Okutan, bugüne insanl›k için yap›lan en de¤erli ve
kal›c› yat›r›m›n e¤itime oldu¤u inanc›yla çal›ﬂt›¤›n› belirterek
bu faaliyetleri nedeniyle ödüllendirilmekten duydu¤u
mutlulu¤u anlatt›
Vehbi Koç Vakf›’n›n her y›l verdi¤i ödülü bu
sene siz kazand›n›z. Yapt›¤›n›z hizmetlerin
takdir edilmesi, sizde nas›l bir duygu yaratt›?
Bir karﬂ›l›k beklemeksizin yap›lan çal›ﬂmalar›n, hizmet anlay›ﬂ› önde olan bir baﬂka göz
taraf›ndan tan›n›p bilinmesi, taltif edilmesi
fevkalade önemlidir. Verilen bu anlaml› ödülü birkaç nedenle önemsiyorum: Her ﬂeyden
önce insan›n, insanl›k için yapabilece¤i en
önemli, en de¤erli ve en kal›c› yat›r›m›n e¤itim oldu¤una inand›¤›mdan e¤itimle ilgili her
taltifi k›ymetli buluyorum. Di¤er taraftan insana, yani e¤itime yap›lan yat›r›m›n iﬂadamlar›m›z taraf›ndan fark edilmesi de mutluluk
verici… Bir mülki amir olarak y›llard›r sürdürdü¤üm e¤itim coﬂkumun de¤erli giriﬂimcilerimiz taraf›ndan takdir ediliﬂini gördükçe
yaln›z olmad›¤›ma inan›yorum. E¤itim alan›nda hizmet etme heyecan›m ve kararl›l›¤›m giderek art›yor. Bütün bunlar›n d›ﬂ›nda ülke
ekonomisi d›ﬂ›nda e¤itim ve kültür sahalar›ndaki katk›lar›yla da and›¤›m›z “Cumhuriyet Ç›nar›”, “Memleket Âﬂ›¤›” merhum Vehbi Koç ad›na ödüllendirilmekten; ö¤retmenler gününde ve üstelik Ulu Önder Atatürk’ün
baﬂö¤retmenli¤i kabul etti¤i günün y›ldönümünde e¤itimle ilgili takdir edilmekten çok
duyguland›m; rahmetli Vehbi Koç’u bir kez
daha uzak görüﬂlülü¤ü için takdir ettim.
Bugüne kadar e¤itim alan›nda ne gibi hizmetlerde bulundunuz?
Taﬂ›d›¤› önem nedeniyle e¤itim, tüm toplumlarda öncelikli hizmet alanlar›ndan birini
oluﬂturmaktad›r. Ça¤daﬂ insan›n e¤itim donan›m›na olan talebi artt›¤› gibi, ça¤daﬂ hayat›n e¤itime olan gereksinimi de ortadad›r.
Böyle olunca e¤itim hizmetlerinin yönetimi
de di¤er alanlardan daha fazla önem kazanmakta… Bu anlay›ﬂla gerek kaymakaml›klar›m s›ras›nda, gerek Siirt ile Sakarya valiliklerim süresince e¤itim çal›ﬂmalar›n› ve yönetimini öne ald›m. Konuyla ilgili olarak Siirt’te vatandaﬂlarla iyi diyalog kurarak baﬂ-
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latt›¤›m›z çal›ﬂmalarda daha ilk zamanlarda
olumlu geliﬂmeler kaydettik ve ileriki aﬂamalarda hem ülkemizden hem de uluslar
aras› kuruluﬂlardan destek ald›m.
Sakarya’da e¤itim konusunda yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Sakarya’da göreve baﬂlad›¤›m zaman Marmara Bölgesi’ndeki konumu, ekonomisi, kültürüyle Sakarya, iller aras›nda 20’li s›ralardayd›. Ancak e¤itim durumu göstergeleri bu seviyenin alt›ndayd›. Sakarya sahip oldu¤u insan
potansiyeli ve co¤rafi konumuyla buna lay›k
de¤ildi… Bu nedenle burada da e¤itimi öncelikli hizmet alan› olarak belirledik ve ilk olarak
orta vadeli temel hedeflerini belirlemek ve
e¤itim stratejisini oluﬂturmak üzere çal›ﬂma
baﬂlatt›m. Çeﬂitli platformlarda, sempozyumlarda Sakarya’n›n e¤itimdeki durumu tart›ﬂ›ld›, araﬂt›rmalar ve anketlerle irdelendi ve ard›ndan 2005–2010 dönemine iliﬂkin Sakarya
‹li E¤itim Stratejisi Plan› ortaya kondu. Kas›m
2006 tarihi itibariyle Sakarya’da e¤itime iliﬂkin temel say›lar ﬂu ﬂekildedir: 471 Okul (11
okul öncesi, 375 ilkö¤retim, 85 ortaö¤retim)

177 bin 58 Ö¤renci (23 bin 414 okul öncesi,
117 bin 86 ilkö¤retim, 36 bin 558 ortaö¤retim) ÖSS’de baﬂar› s›ras› 39. Sakarya’da sadece e¤itim alan›nda de¤il, örne¤in üretim
izinli süs bitkileri yetiﬂtiricili¤i konusunda da
çal›ﬂmalar yap›l›yor. 2006’da 213 iﬂletmede
4138.5 dekar alana ulaﬂm›ﬂt›r. Çok önem verdi¤imiz bu büyük proje ile üretim bölgesi kurulmuﬂ, sözleﬂmeli üretim modeli ile 40 bin
dekar›n üzerinde üretim alan›, 10 y›lda 80
milyon dolar ihracat, 60 bin istihdam ve kal›c› teﬂhir alan› ile Sakarya’y› ülke ve dünyada
marka yapmay› hedefledik.
Okul öncesi e¤itime dünya dört elle sar›l›yor. Nedir okul öncesi e¤itimin önemi? Bu
konuda ülke olarak treni kaç›rd›k m›?
Bilinen bir gerçektir ki, e¤itim zannedilenin
aksine çok erken yaﬂlarda baﬂlamaktad›r. Bu
nedenle okul öncesi e¤itim, bir insan›n bütün
hayat›n› etkileyecek önemdedir. E¤er yar›n›
bugünün çocuklar› kuracaksa, gelecek bizim
elimizin alt›ndad›r ve gelece¤i kurmak, kurtarmak için kaybedecek zaman›m›z yoktur.
Bu konuda acele etmek ve yapabilece¤imizin
azamisini yapmak mecburiyetindeyiz. ‹nan›yor ve biliyorum ki, do¤ru önderlik yap›ld›¤›nda halk›m›z da Kelkit, Siirt, Sakarya ve
tüm görev yerlerimde yakinen gözlemledi¤im gibi bu u¤urda çaba sarf edenleri gönülden desteklemektedir.
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Memleket sevdal›s› Vehbi Koç’un hedefleri
do¤rultusunda çal›ﬂmay› kendisine ﬂiar edinen Koç Toplulu¤u’nun ülkemizin ara eleman
ihtiyac›na vurgu yapan, “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi” slogan›yla baﬂlatt›¤›
kampanyay› yürekten alk›ﬂl›yorum. ‹limizde
mesleki e¤itimin oran› ülke genelinde olmas› gereken orana yaklaﬂm›ﬂt›r. Sakarya Üniversitesi ve özel kuruluﬂlar›n katk›lar›yla
sürdürdü¤ümüz çal›ﬂmalara Koç Grubu’nun
da kat›l›m›, bilgisayar deste¤inde oldu¤u gibi bizleri minnettar k›lacakt›r. Sakarya’da
baz› okullar›m›z›n da yararlanaca¤› Koç Grubu deste¤inden Türkiye’mizde yararlanacak
tüm okullardan güzel sonuçlar al›naca¤›na
ve gelece¤imiz için istikrarl› sonuçlara yol
açaca¤›na inan›yorum.
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‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ

‹stanbul
bir vizyon
kentidir
“Dünyan›n yüzük taﬂ›
de¤erine sahip bir
‹stanbul’a
kavuﬂmam›z art›k
uzak de¤il. Bunun
için sivil toplum
kuruluﬂlar›yla
‘Avrupa Kültür
Baﬂkenti’ ortak
paydas›nda birleﬂtik”
vrupa Birli¤i Bakanlar Konseyi’nin bugüne kadar her y›l
Avrupa Birli¤i’ne (AB) üye
ülkeler aras›ndan seçti¤i Avrupa Kültür Baﬂkenti, art›k
AB üyesi olmayan ülkeleri de
kaps›yor. 2005-2019 y›llar›
aras›nda AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerini de içine alacak ﬂekilde geniﬂletilen uygulamaya göre ‹stanbul, 2010 y›l› için Avrupa Kültür Baﬂkenti aday› olarak baﬂvurma ﬂans›n› yakalam›ﬂ ve Türkiye’deki 13 sivil toplum kuruluﬂundan
(STK) oluﬂan Giriﬂim Grubu, çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›. Giriﬂim Grubu, Baﬂbakanl›k, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, ‹stanbul Valili¤i, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›'n›n
da desteklerini alarak ‹stanbul'un Avrupa Kültür Baﬂkenti olarak seçilmesi için
ortak bir dosya haz›rlad›. "‹stanbul:
Dört Elementin Kenti" baﬂl›kl› dosyan›n
sunuldu¤u Avrupa Konseyi Nisan ay›nda, ‹stanbul’un 2010 y›l›nda, Macaristan’›n Peç, Almanya’n›n Essen kentleriyle birlikte Avrupa Kültür Baﬂkenti ol-
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mas›na karar verdi.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
Kadir Topbaﬂ, bu kültür ve sanat projesinin ﬂehre büyük katk›lar› olaca¤›n› düﬂünüyor ve çal›ﬂmalarla yak›ndan ilgileniyor. Koç Toplulu¤u gibi sanat ve kültür projeleriyle ‹stanbul’a katk› sa¤layan
ﬂirketlerin çal›ﬂmalar›n›n da bu dönemde yo¤unlaﬂarak devam etmesini diliyor.
Bizden Haberler dergisi olarak Topbaﬂ’a,
Avrupa’n›n Kültür Baﬂkenti olmas›n›n ‹stanbul’a getirece¤i art›lar› sorduk.
Bir y›l boyunca sürecek etkinliklerin, ‹stanbul’a ne katk›s› olacak?
‹stanbul, bir renkler mozai¤i olarak, farkl› dinlerden, farkl› kültürlerden, farkl›
diller konuﬂan çeﬂitli topluluklar›n yüzy›llardan beri bir arada yaﬂad›¤› bir ﬂehir.
Bu önemli ve özel kentin 2010 y›l›nda
Avrupa Kültür Baﬂkenti ilan edilmiﬂ olmas› çok önemli. Avrupa Kültür Baﬂkenti seçilen kentler, uluslararas› kültür ve
sanat çevrelerinde ilgi oda¤› olurken turistik anlamda da tüm y›l boyunca dikkatleri üzerlerinde toplarlar.

Avrupa Kültür Baﬂkenti olan bir ‹stanbul’da, ücretsiz etkinliklerle kültür ve sanat› halk›n paylaﬂ›m›na sunmak, kültürel
altyap›ya yat›r›m yapmak ve kentin uluslararas› imaj›n›n yükseltilmesi için sivil
toplum kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yaparak
‹stanbul’u yeniden aya¤a kald›rmak vazgeçilmez hedeflerimizden birisidir.
‹stanbul, yeryüzünde parlam›ﬂ bütün
kültürlerin baﬂkenti ve buluﬂma noktas›
olmuﬂtur. Kurumsal taassuba kap›lmadan, ‹stanbul’un her kar›ﬂ›n› bir bütünün parças› olarak ele almal›, kültür ve
sanat etkinliklerini ‹stanbul’un tamam›na yayarak ‹stanbullular›n kolayl›kla
eriﬂebilecekleri bir hale getirmeliyiz.
‹stanbul’un dünyadaki imaj› nedir,
ne olmal›d›r?
Kentimiz art›k bir sanayi kenti olmaktan ç›km›ﬂt›r, ç›kmaktad›r. Londra, Tokyo ve New York gibi dünya kenti olma
yolunda h›zla ilerlemektedir. Finans,
moda, kültür-sanat, spor; ‹stanbul her
alanda liderli¤e oynamaktad›r, bu kimlikleri taﬂ›yabilecek birikime sahiptir.

Giriﬂim Grubu çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirir misiniz?
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti, bir sivil
toplum projesidir. Kentin kültür ve sanat insanlar›, akademisyenler, yöneticiler ve yeni STK temsilcilerinin kat›l›m›yla geniﬂleyen Giriﬂim Grubu ile Baﬂbakanl›k, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, ‹stanbul Valili¤i, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›
bir araya gelerek ‹stanbul'un Avrupa
Kültür Baﬂkenti olarak seçilmesi için
ortak bir dosya haz›rlad›lar. "‹stanbul:
Dört Elementin Kenti" baﬂl›¤›yla sunulan dosya ve savunma sayesinde Kiev
geride b›rak›ld› ve 2010’a ulaﬂ›ld›.
Sivil ve resmi kurumlar ilk defa bu boyutta bir araya gelmiﬂlerdir.
Belediye olarak etkinliklere katk›n›z neler olacak?
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi olarak
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Projesi’ne
deste¤imizi aç›klad›k ve tüm imkânlar›m›z› seferber ettik. ‘“Avrupa Kültür Baﬂkenti ‹stanbul” ‹stanbullular için ne ifade
ediyor?’ sorusunun karﬂ›l›¤›n› ‹stanbullulara aç›k ve net bir ﬂekilde ifade etmeliyiz. Bu f›rsat›n sürdürülebilirli¤i toplumun tamam›n›n bu projeye sahip ç›kmas›yla mümkün olabilir. Bunu biliyoruz.
‹stanbul yeni ve farkl› bir dönemin eﬂi¤indedir. Bu dönemde elde edece¤imiz
her de¤er ‹stanbullular›n kent hayat›n›
daha kaliteli hale getirecektir.
‹stanbul, hangi avantajlar› nedeniyle rakiplerini geride b›rakt›?
Dünyada ‹stanbul’un yar›ﬂ halinde oldu¤u ﬂehirlere bakt›¤›m›zda yönetim erklerinin büyük bir güven ortam› oluﬂturduklar›n› görüyoruz. ‹stanbul’un bugün en
büyük avantaj› uyumlu ve istikrarl› bir
çal›ﬂma ortam›na kavuﬂmuﬂ olmas›d›r.
Globalleﬂmenin ve dünya ile entegrasyonun ortak hedef halinde alg›lanmas›, di¤er ﬂehirlerle ‹stanbul aras›nda önemli
bir farkl›l›k olarak göze çarp›yor. Bu
farkl›l›¤› ortadan kald›rmak için ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi olarak merkez yönetimle uyum içinde çal›ﬂ›yoruz.
Bu etkinli¤in bütçesi ve belediye
olarak katk›n›z ne kadar?
“2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti” bir laboratuvar çal›ﬂmas›. 2010’a kadar de¤iﬂimi
ad›m ad›m yaﬂayaca¤›z.
‹stanbul Valili¤i ve Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›m›z gibi 1 milyon YTL maddi
katk› sa¤lad›k. Giriﬂim Grubu’nun ön-

‹stanbul neler kazanacak?
‹stanbul’un ad›, 2007’den baﬂlayarak
dünya kültür sanat gündemine oturacak.
Tarihi boyunca farkl› kültürleri bir
arada yaﬂatan ‹stanbul, sahip oldu¤u dünya kültür miras›n› Avrupa’yla paylaﬂacak.
‹stanbul, kültür varl›lar›m›z›n korunaca¤› ve ça¤daﬂ müzecilik anlay›ﬂ›yla sergilenece¤i yeni müzeler kazanacak.
Kat›l›mc› bir yaklaﬂ›mla oluﬂturulacak
kentsel dönüﬂüm projeleri bir yandan kentin çehresini de¤iﬂtirecek, öte yandan
kentlinin yaﬂam kalitesini yükseltecek.
‹stanbul yeni kültür mekânlar›na kavuﬂacak, kentin kültür altyap›s› güçlenecek.
‹stanbullular farkl› sanat disiplinleriyle
kucaklaﬂacak, ‹stanbullu gençler sanatsal
üretimleriyle daha yak›n bir iliﬂki kuracak.
‹letiﬂimden organizasyona, e¤itimden
tasar›ma pek çok yeni iﬂ sahalar› aç›lacak,

Avrupa’yla kültürel iliﬂkilerle birlikte
ekonomik iliﬂkiler de geliﬂecek.
Uluslararas› projeler bir yandan Avrupa ülkelerine Türk kültürünü tan›tacak, öte
yandan Avrupal› ve Türk sanatç›lar aras›nda esin paylaﬂ›m›na olanak sa¤layacak.
‹stanbul, 2006 y›l›ndan baﬂlayarak, Avrupa ve dünyan›n dört bir yan›ndan pek çok
kültür sanat insan›n›n yan› s›ra pek çok
seçkin medya temsilcisini de misafir edecek; bir dünya kültür baﬂkenti olarak uluslararas› alanda ününü perçinleyecek.
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baﬂkentli¤i’nden en önemli kazan›m›, yöneten ve yönetilenlerin ‹stanbul için birbirlerine dayanarak, güvenerek, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaﬂarak ortak refahlar› için el ele çal›ﬂ›p üretecekleri yepyeni bir yönetiﬂim anlay›ﬂ›na kavuﬂmalar› olacak.

“

‹stanbullu
olman›n keyfini ve
gururunu
duyaca¤›m›z bir
dönem yaﬂayaca¤›z.
Kültürümüzü
paylaﬂarak yaﬂataca¤›z. Kentimiz için yeni
bir yönetiﬂim modeli geliﬂecek

gördü¤ü ﬂekliyle 2011 y›l›n› da kapsayacak projeler için toplamda 120 milyon
euro kaynak gerekecek.
Tarihi yap›lar› da kapsayan yenileme çal›ﬂmalar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Anemas Zindanlar›, Ceneviz Kalesi gibi
‹stanbul’a ait de¤erlerimiz için kollar› s›vad›k. Anadolu Hisar› yeniden ele al›n›yor. Marmaray çal›ﬂmas›ndan sonra Üsküdar Meydan› yenilenecek. Süleymaniye’de külliyelere yeni saçaklar inﬂa ettik.
Süleymaniye’nin mahalle yaﬂam›n› canland›racak projemizi uygulamaya ald›k.
Koç Toplulu¤u kurdu¤u müzeler, vak›flar ve sanatsal, kültürel aktivite-

”

lerde, “Avrupa Kültür Baﬂkenti”
program›yla, paralel çal›ﬂmalar içerisinde, nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹stanbul’a sahip ç›kmal›y›z. ‹stanbul’daki
ulusal ve uluslararas› etkinlikler Anadolu
için örnek olmaktad›r. Devlet kurumlar›,
belediyeler, sivil toplum kuruluﬂlar› ve
özel sektör ‘‹stanbul’ ortak paydas›nda
buluﬂmal›d›r. Koç Toplulu¤u’nun kültür
ve sanattaki öncü rolü ‹stanbul için büyük bir kazançt›r. Koç Müzesi’ndeki Leonardo Sergisi’ni ‹stanbul’un dünyada tan›n›rl›¤›n› artt›ran bir etkinlik oldu¤u için
çok önemsiyorum. Bu ve benzeri projeler, ‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti ilan edilmesinin do¤ru bir karar oldu¤unun ispat›d›r.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç:

“Elçilik görevi
üstlendik”
Mustafa V. Koç, ülkemizin ve dünyan›n
sorunlar›n› çözebilmek için iﬂ dünyas›,
devlet ve sivil toplumun ortak çabas›n›n
gerekti¤ini söyledi. Koç, “Adil bir toplum
yaratmak ve küreselleﬂmenin yeni riskleri
ile f›rsatlar›n› yönetebilmek için, küresel
iﬂbirli¤i de¤erleri uygulanmal›” dedi
ürkiye Kalite Derne¤i (KalDer) ile Türk Sanayicileri ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i’nin (TÜS‹AD) iﬂbirli¤iyle 20-23 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
düzenlenen 15’inci Kalite
Kongresi, "Düﬂünce Kalitesi
ve Küresel Yönetim" ana temas›yla
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda yap›ld›. Kongre kapsam›nda, bugüne kadar 39 ﬂirkete de kalite ödülü
verildi. Bu ödüllerin 14’ünü Koç Holding ald›. Bu y›l Koç Holding’e, toplam
kalite felsefesinin uygulanmas›nda
gösterdi¤i baﬂar› dolay›s›yla “Özel Kalite Ödülü” verildi. Koç Grubu ad›na özel
ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç ald›. Koç ayr›ca “Kat›l›mc› Demokrasinin Mekanizmalar›: Sivil Toplum Kuruluﬂlar›, Kurumsal Sosyal Sorumluluk” oturumunun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›.
Mustafa V. Koç, konuﬂmas›nda “sivil toplum” olgusunun, günümüzün en önemli
siyasal ve toplumsal fenomenlerinden
biri haline geldi¤ini belirterek ekonomik
ve sosyal sorumluluk ile demokrasi konusundaki görüﬂlerini aç›klad›.
Çok eski bir prati¤in, yeni bir kavramsal
ve eylemsel çerçeveye oturtulmas› olarak nitelenebilecek kurumsal sosyal sorumlulu¤un, günümüzde ve gelecekte,
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ekonomik ile toplumsal geliﬂme aç›s›ndan en önemli kavramlardan biri olmaya
aday oldu¤unu anlatan Koç, bu kavramlar›n “kat›l›mc› demokrasi” aç›s›ndan
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söyledi.
Demokrasinin, toplumlar›n bilinen en
etkili, uygarl›¤a en uygun yönetim biçimi olarak tarih içinde uzun bir evrimden geçtini söyleyen Koç, bu konudaki
görüﬂlerini ise ﬂöyle aç›klad›:
“Bir yönetim biçimi olarak demokrasi,
geçirdi¤i evrim sürecinde, çeﬂitli durak-

lama ve at›l›mlar gerçekleﬂtirerek, toplumun siyasete kat›l›m›n› art›ran bir geliﬂme süreci izledi. Ancak, gitgide karmaﬂ›klaﬂan ekonomik, sosyal ve siyasal
yap›, artan nüfus, de¤iﬂen beklentiler,
geleneksel siyasal yap›lar, toplumlar›n
karar alma süreçlerine kat›l›m›n› sa¤lamada yetersiz kald›. Uygarl›¤›n geliﬂim
h›z›na ayak uyduramayan siyasal yap›lar›n yaratt›¤› boﬂluk, bilinçli ve sorumlu
vatandaﬂlar›n, kendi inisiyatifleriyle yeni kurumlar yaratmas›na yol açt›.

Bu y›l 15’incisi düzenlenen Kalite Kongresinde Koç Holding’e verilen “Özel
Kalite Ödülü”nü Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ald›.

Demokratik standartlarda ciddi
at›l›m yapt›k
Mustafa V. Koç konuﬂmas›nda, sivil toplum kurumlar›n›n en önemli özelliklerinden birinin, karar süreçlerine kat›l›m› sa¤lamak oldu¤una dikkat çekerek
“Bir mahallede, belediyeye ait bir arazinin, otopark yerine bir çocuk park› olarak de¤erlendirilmesi için çaba sarf etme bilincindeki bir yurttaﬂ profili oluﬂtu¤unda, ulusal ve hatta uluslararas› konularda bask› grubu oluﬂturan örgütlenmelere kat›larak daha geniﬂ ölçeklerde
karar sürecinin parças› olabilen yurttaﬂ
tipinin temelleri at›lm›ﬂ oldu” dedi.

Nüfus planlamas›ndan yoksullukla mücadeleye kadar her alanda ‘sorumluluk’
bekleniyor” dedi.
Koç Toplulu¤u’nun bu alanda ülkenin
öncü kuruluﬂlar›ndan biri oldu¤unu belirten Mustafa V. Koç, grup olarak, kurulan ve yönetilen vak›flarla bugüne kadar çok say›da projeye imza att›klar›n›
aç›klad›. Koç, bu çal›ﬂmalar›n, kurumsal
sosyal sorumluluk kavram›n›n daha iﬂ
dünyas›n›n gündemine girmeden çok
önce, Koç Toplulu¤u’nun kurucusu rahmetli Vehbi Koç’un önderli¤iyle
baﬂlat›lm›ﬂ oldu¤unu belirterek ﬂu
bilgiyi verdi: “Vehbi Koç, ’Ülkem varsa

“

Küresel standartlarda bir kurumsal
sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n›n, kök salmas›
gerekti¤ine inanarak, Birleﬂmiﬂ Milletler
Küresel ‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi’ni (Global
Compact) imzalad›k

Türkiye’nin, sivil toplum kurumlar›n›n
karar süreçlerine kat›l›m›yla ilgili çal›ﬂmalara geç baﬂlayan ülkelerden biri oldu¤unu da ifade eden Koç, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü: “Demokratik standartlar›m›z›n yükseltilmesi konusunda,
biraz “mehter tak›m›” temposu içinde
hareket etti¤imiz dönemler oldu. Yine
de, geliﬂme sürecini yavaﬂlatan faktörlere ra¤men, son 20 y›lda, bu alanda çok
ciddi bir at›l›m yapabildik.”

ﬁirketler “iyi kurumsal vatandaﬂ”
Bugün, küresel planda yükselen bir e¤ilim olarak ﬂirketlerden de “iyi kurumsal
vatandaﬂ” olmas›n›n beklendi¤ini anlatan Koç ﬂöyle dedi: “ﬁirketlerin faaliyetlerinin, ekonomiye, çevreye ve topluma
etkilerini bilerek, bunlar› yönetmesi, bu
etkilerini olumlu yönde geliﬂtirmesi
bekleniyor. Bunun ‘yasal’ gerekliliklere
uymakla s›n›rl› bir yaklaﬂ›m olmad›¤›n›
iyi kavramak laz›m. ‘Sorumluluk’ burada
devreye giriyor. Paydaﬂlar›n›za karﬂ›
yükümlülüklerinizi, herhangi bir otorite
de¤il siz saptayacaks›n›z ve onlar›n ihtiyaçlar›na düzenli olarak cevap vereceksiniz” Koç, toplumun, büyük ﬂirketlerden kronikleﬂmiﬂ sorunlara karﬂ› çözüm
üretmesini de bekledi¤ini belirterek
“En az›ndan çözüm yolunda katk›da bulunanlar aras›nda yer alman›z› bekliyor.

”

ben de var›m’ diyerek, sadece kendi
ad›n› taﬂ›yan Vehbi Koç Vakf› ile de¤il,
TEMA, TAPAV gibi kuruluﬂuna ve vizyonunun oluﬂmas›na yard›mc› oldu¤u,
emek verdi¤i birçok vak›f kanal›yla da
bu çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirmiﬂtir.“

“Elçilik” görevi üstlendik
Mustafa V. Koç, küresel standartlarda
bir kurumsal sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n›n, Türk iﬂ dünyas› ve bölge co¤rafyas›
içinde kök salmas› gerekti¤ine inanarak,
Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi’ni (Global Compact) de imzalamay› gerekli gördüklerini belirterek
“Say›n Kofi Annan’›n da ﬂahsen kat›ld›¤›
imza töreni ile birlikte, bölgemizde iﬂ
yapma kültürünün de¤iﬂmesi için bir anlamda ‘elçilik’ görevini üstlendik” dedi.
Küresel ‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi’nin, kurumsal sosyal sorumluluk alan›nda dünya

BM Küresel ‹ﬂbirli¤i
Sözleﬂmesi ilkeleri
1. Kurumlar kendi etki alanlar› içinde
uluslararas› insan haklar›na sayg›
göstermeli ve destek vermelidir.
2. Yapt›klar› iﬂlerde insan haklar›
ihlallerine kar›ﬂmamaya özen
göstermelidir.
3. Örgütlenme ve toplu sözleﬂme
haklar›n› etkin ﬂekilde tan›mal› ve
desteklemelidir.
4. Her tür zorlay›c› ve bask› alt›nda
iﬂçi çal›ﬂt›rma uygulamas›n›n ortadan
kald›r›lmas›na destek vermelidir.
5. Çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rman›n
engellenmesi için gereken tüm
önlemler al›nmal›d›r.
6. ‹ﬂe alma ve çal›ﬂt›rma süreçlerinde
ayr›mc›l›¤›n önüne geçmelidir.
7. Çevresel sorunlara karﬂ› önceden
tedbir alan yaklaﬂ›mlar›
desteklemelidir.
8. Çevre sorumlulu¤unu
yayg›nlaﬂt›racak giriﬂimlerde
bulunmal›d›r.
9. Çevre dostu teknolojilerin
geliﬂtirilmesini ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›
teﬂvik etmelidir.
10. Rüﬂvet ve ﬂantaj da dahil olmak
üzere, her türlü yolsuzlu¤a karﬂ›
mücadele etmelidir.

ile bütünleﬂmede en temel evrensel de¤erlere göndermede bulundu¤unun alt›n› çizen Koç, sözleﬂmenin 10 ilkesini
hat›rlatarak, bu sözleﬂmenin çok ortakl›
bir platform oldu¤unu söyledi.
Sözleﬂmeyi imzalayan ﬂirketlerin faaliyetlerinin izlemeye al›nmad›¤›n› ve denetlenmedi¤ini bildiren Koç, sözleﬂme
maddelerinin ülkemizde uygulanmas›na
çal›ﬂacaklar›n› söyledi. Koç, Küresel ‹ﬂbirli¤i Sözleﬂmesi’nin ilkelerini uygulayabilmek ve ülkemizin ve dünyan›n sorunlar›n› çözebilmek için iﬂ dünyas›,
devlet ve sivil toplumun ortak çabas›n›n
gerekti¤ine dikkat çekerek “Bizler küresel iﬂbirli¤inin de¤erlerini uygulad›¤›m›z
sürece, de¤er yaratma kapasitemizi de
art›raca¤›z. Küreselleﬂmenin yeni risklerini ve f›rsatlar›n› yönetebilmek için bunu yapmal›y›z. Daha adil bir toplum yaratmak için bunu yapmal›y›z” dedi.
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Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim
ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç

Türk giriﬂimcileri

çokkültürlü ortamlarda
çal›ﬂmaya al›ﬂ›kt›r
Dünya Ekonomik Forumu’nda konuﬂan ve
Türkiye’nin yabanc› firmalar için büyük
potansiyeller oluﬂturdu¤unu söyleyen Ali
Y. Koç “Son y›llarda yakalad›¤›m›z siyasi
istikrar nedeniyle, Türkiye giriﬂimcilerin
cazibe merkezi oldu” dedi
u y›l Dünya Ekonomik Forumu ilk kez Avrupa’da Davos
d›ﬂ›nda bir ﬂehirde, ‹stanbul’da yap›ld›. Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve bakanlar›n yan› s›ra yurtd›ﬂ›ndan da çok say›da devlet baﬂkan›, baﬂbakan ve bakan›n kat›ld›¤› zirve, Ç›ra¤an Saray›’nda gerçekleﬂtirildi.
Ana temas›, “Bölgeleri Birleﬂtirmek ve
Yeni F›rsatlara Aç›l›m” olarak belirlenen
Dünya Ekonomik Forumu Türkiye zirvesinde Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim
ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç bir konuﬂma yapt›.
“Türk ﬂirketlerinin güçlü yanlar›, onlar›
bekleyen sorunlar, giriﬂimcilik ve bunlar›n Türkiye’nin rekabetçili¤ine etkileri”
üzerine görüﬂlerini aç›klayan Ali Y. Koç,
Türkiye’nin Do¤u ile Bat› aras›nda bir
köprü oldu¤unu hat›rlatt›. Ali Koç Türkiye’nin, yabanc› firmalar için büyük
potansiyeller oluﬂturdu¤unu ve Bat›l›
firmalar›n sadece lojistik hizmet verebilecekleri co¤rafi bir bölge de¤il ayn› zamanda do¤al bir kültür köprüsü oldu¤unu söyledi. Bat›l› ﬂirketlerin Do¤u’ya
uzan›rken, Türkiye’de üslenmiﬂ Uzakdo¤ulu ﬂirketlerin de Bat›’ya emin bir
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biçimde mal ve hizmet sunabileceklerini belirten Koç, “Son y›llarda yakalad›¤›m›z siyasi istikrar nedeniyle, Türkiye
hem yerel hem uluslararas› giriﬂimcilerin cazibe merkezi haline döndü” dedi.
Koç, Türk ﬂirketlerinin ve giriﬂimcilerin
güçlü taraflar›n› ortaya koyarken, onlar›
bekleyen sorunlar› da anlatt›.

S›f›r hata ile üretim
“Türkiye’nin ve Bat› dünyas›n›n üretim
kabiliyetlerini gösteren enteresan bir
örnekle baﬂlamak istiyorum. Uzun y›llar
Türkiye için F-16 savaﬂ uçaklar› Amerika’da üretiliyordu. Zero defect dedi¤imiz s›f›r hatal› savaﬂ uçaklar› üretmenin
çok zor oldu¤unu biliyoruz. S›f›r hatan›n ne oldu¤unu k›saca anlatay›m.
Üretim band›n›n sonunda uçaklar ayr›nt›l› ﬂekilde kontrol edilir. Uçaklarda ideal standartlardan herhangi bir sapma
olmad›ysa, bunlara s›f›r hatal› denilir.
1980’li y›llar›n›n ortalar›nda Türkiye’de
F-16 uçaklar› üretmek amac›yla General Dynamics (günümüzde Lockheed
Martin olarak faaliyetini sürdürüyor) ve
Türk ortaklar› uçak fabrikas› kurdu. Burada üretilen yedinci uçaktan itibaren
s›f›r hatal› uçaklar üretilmeye baﬂland›.

Bu Amerikan yap›mc›s› için inan›lmayacak büyük bir baﬂar›yd›. Bizim için de
bu geçerliydi. Türk mühendislerin ne
kadar yüksek becerilerle donat›ld›¤›n›
biz biliyoruz.”
Türkiye’deki firmalar›n çal›ﬂmalar›na
Türk otomotiv endüstrisinden de örnek
veren Koç, ülkemizde Toyota, Hyundai, Renault, Fiat ve Ford gibi uluslararas› markalar›n üretildi¤ini belirtti. Her
y›l, otomotiv ihracat›m›z›n katlanarak
artt›¤›n› anlatan Koç, “2003 ve 2004 y›llar›nda, otomotiv ihracat›m›z yüzde 50
artt›. 1995 y›l›nda 1 milyar 200 milyon
dolarl›k otomotiv ihracat› yap›l›rken,
2005 y›l›nda bu rakam 12 milyar dolara
ulaﬂt›” dedi. Ali Y. Koç, bu olumlu geliﬂmelerin gerçekleﬂmesinde de yine Türk
mühendislerin büyük katk›s› oldu¤unu
söyledi.

Çokkültürlü çevrede
çal›ﬂma kapasitesi
Türk ﬂirketlerinin di¤er ülkelerin firmalar›na göre kültürel miras›m›zdan kaynaklanan avantajlar yaﬂad›¤›n› anlatan
Ali Y. Koç, bu konudaki görüﬂlerini ﬂöyle aç›klad›: “Türk giriﬂimcileri çok kültürlü ortamlarda çal›ﬂmaya al›ﬂ›kt›rlar.

Herkes Çin’i konuﬂuyor
Çin ve Hindistan gibi ucuz emek sayesinde rekabette büyük avantajlar elde
eden ülkelerin, Türk sanayiine etkileri
üzerine de görüﬂlerini aç›klayan Ali Y.
Koç “Bu ülkelerin ekonomilerini, do¤rudan giren yabanc› sermaye yat›r›mlar›
ateﬂledi. Tekstilden elektroni¤e kadar
art›k ana ürünler Çin’de üretiliyor. Türkiye, Çin’le haz›r giyim ve elektronik gibi de¤iﬂik alanlarda rekabet ediyor. Sadece ayn› sektörlerde rekabet etmiyoruz Çin’le. Ayn› de¤er zincirinde karﬂ›
karﬂ›yay›z. Biz h›zl› sevk›yat ve ürün kalitesini yükselterek k›sa dönemde rekabet edebiliyoruz. Fakat bu uzun dönemde çözüm de¤il. Sanayi sektörlerinde
rekabet stratejisini ülkemizin yeniden
yap›land›rmas› gerekiyor” diye konuﬂtu.

Liderlik önemli bir unsur

“

Türk giriﬂimcileri, Osmanl› bölgesinde
geliﬂen ülkelerdeki kültür ve gelenekleri çok
iyi biliyor. Bu da Türk iﬂadam›na bölgede
avantaj sa¤l›yor ve Rusya, Balkanlar,
Ortado¤u ve Orta Asya’da iﬂ yapabiliyor

Bu kültürel de¤eri Türk giriﬂimcileri;
çokdinli ve çokmilletli Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun miras› olarak elde etmiﬂtir.
Türk giriﬂimcileri, Osmanl› bölgesinde
geliﬂen ülkelerdeki kültür ve gelenekleri iyi biliyor. Bu da Türk iﬂadamlar›na
bölgede büyük avantaj sa¤l›yor. Türk
giriﬂimcileri bundan dolay› Rusya, Balkanlar, Ortado¤u ve Orta Asya’da iﬂ yapabiliyor.”

Türk ﬂirketleri ve
giriﬂimcilerinin esnekli¤i
Türk giriﬂimcilerinin uzun y›llar istikrars›z ortamda iﬂ yapt›klar›n›, siyasi istikrars›zl›k ve popülist politikalar nedeniyle ekonominin krizler yaﬂad›¤›n› da
hat›rlatan Ali Y. Koç, Türk iﬂadamlar›-

”

n›n bu ortamdan çok ﬂey ö¤renip ﬂirketlerinde esnek yap› geliﬂtirdi¤ini söyledi.
Bir Türk ﬂirketinin h›zl› büyüyüp, süratli küçülebilece¤ini belirten Koç, bu konuyla ilgili olarak ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Bu da Türk firmalar›na rakipleri aç›s›ndan büyük avantaj sa¤l›yor. Bu avantaj
nedeniyle, Türk firmalar› istikrars›z say›lan Irak’ta, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde baﬂar›lar elde ediyorlar.
ﬁirketlerin ço¤u aile firmalar›ndan
oluﬂuyor. Kararlar süratli al›nabiliyor.
Fakat bu tür firmalar›n büyüme olana¤› azd›r. Aile ﬂirketlerinin büyümeleri
ancak profesyonel yönetim kadrolar›n›n oluﬂmas›ndan geçer. Birçok Türk
firmas›n› bu alanda zorlu bir s›nav
bekliyor.”

Siyasi istikrar›n Türkiye’nin iﬂ ortam›
için çok önemli oldu¤una hep beraber
tan›k oldu¤umuzu söyleyen Ali Y. Koç,
istatistiklerin de, Türk ekonomisinin
koalisyon hükümetleri döneminde iyi
iﬂlemedi¤ini gösterdi¤ini bildirdi. Tek
partili iktidarlarda ekonomimizin, koalisyon dönemlerine göre daha h›zl› geliﬂti¤ini belirten Koç, 1950’den beri
Türkiye’nin gayri safi milli has›las›n›n
(GSMH) koalisyon dönemlerinde ortalama yüzde 3.4 artt›¤›n› aç›klad›. Koç,
“Demokrat Parti iktidar›nda GSMH ortalama yüzde 5, ANAP döneminde yüzde 5 ve AKP hükümetinde yüzde 7 artt›. ‹statistikler, iﬂ ortam›n›n geliﬂmesine
tek partili iktidarlar döneminin daha
uygun oldu¤unu gösteriyor. ﬁu anda tek
partili iktidar›m›z var fakat her ﬂeyin iyi
gitti¤ini söyleyemeyiz. Hâlâ problemler
mevcut” dedi. Türkiye’de çok say›da firman›n hâlâ kay›t d›ﬂ› çal›ﬂt›¤›n›, hükümetlerin k›sa vadeli bak›ﬂ aç›lar›n›n da
ekonomik sistemimizin geliﬂmesini engelledi¤ini ve ﬂirketlere zarar verdi¤ini
söyleyen Koç, bu nedenle firmalar›n rekabet gücünün azald›¤›n› bildirdi. Ali Y.
Koç, örne¤in bir haz›r giyim üreticisinin
devlete vergi ödememesinin, rakiplerine kötü örnek oluﬂturaca¤›n› ve di¤er
firmalar›n da vergi ödemekten kaç›naca¤›n› ifade etti¤i konuﬂmas›nda, böyle
bir sistemde kimsenin vergi ödemeyece¤ini anlatt›. Ali Y. Koç bu konuda kamu idaresine önemli görevler düﬂtü¤ünü belirterek idarenin her firman›n vergilerini ödeyece¤i ve di¤er hukuki görevlerini yerine getirece¤i bir ortam
oluﬂturmas›n› istedi.
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Türkiye’nin en
be¤enilen ﬂirketi

Koç Holding
Capital dergisinin, “Türkiye’nin En
Be¤enilen ﬁirketleri” araﬂt›rmas›nda
Koç Holding birinci s›rada yer ald›

C

apital dergisinin yedi y›ld›r düzenledi¤i “Türkiye’nin En Be¤enilen ﬁirketleri” araﬂt›rmas›n›n 2006 y›l› sonuçlar›na göre
Koç Holding birinci s›rada yer
ald›. Derginin Aral›k ay›nda yay›nlanan ve 1300’ü aﬂk›n profesyonel yöneticinin oylar› ile gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmada, sektör birincileri aras›nda Koç
Toplulu¤u’nun beﬂ ﬂirketi yer al›yor: Beyaz eﬂyada Arçelik, otomotivde Ford
Otosan, perakendede Migros, turizmde Setur, sigortada ise Koç Allianz.
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
araﬂt›rma sonuçlar›n› de¤erlendiren bir
aç›klama yaparak Koç Toplulu¤u’nun

ve ba¤l› ﬂirketlerin her geçen gün yeni
baﬂar›lara imza att›klar›n› belirtti ve bu
araﬂt›rma sonucunun da bu baﬂar›lara yeni bir örnek
oluﬂturdu¤unu söyledi. Koç Holding’in,
Türkiye’nin en be¤enilen ve kurumsal itibar›
en yüksek alg›lanan ﬂirketi olarak birinci s›rada
yer almas›ndan duyulan
memnuniyeti dile getiren Özayd›nl›, “Bugün
Türkiye’de itibarl› bir ﬂirket olmak için ‘ürün ve
hizmet kalitesi’, ‘çal›ﬂan

memnuniyeti’, ‘müﬂteri memnuniyeti’,
‘kurumsallaﬂma’ gibi kriterlerin d›ﬂ›nda, global arenada rekabet
edecek güçte olmak, parças›
oldu¤unuz toplumda sosyal
sorumluluk üstlenmeniz de
gerekiyor” dedi.
Özayd›nl›, faaliyet gösterdi¤i alanlardaki öncülü¤ü
ve kurumsal itibar alan›ndaki çal›ﬂmalar›yla bu kriterleri yerine getiren Koç
Toplulu¤u’nun, özel sektörde Türkiye’nin lideri
olma özelli¤ini de sürdürdü¤ünü aç›klad›.

“Koç ‹nsan” portal› faaliyete geçti
oç ‹nsan Kaynaklar› uygulama portal› faaliyete geçti.
Portal, tüm insan kaynaklar›
süreçlerini entegre bir biçimde ve sürekli güncel verilerle destekleyecek. ‹nsan
kayna¤›n›n etkin bir ﬂekilde yönetilmesine imkân sa¤layacak web tabanl› entegre ‹K uygulama portal› “Koç ‹nsan”
tüm çal›ﬂanlar›n kendi bilgilerine ve
varsa kendine ba¤l› çal›ﬂanlar›n kiﬂisel

K
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bilgilerine ulaﬂabilmelerine imkân sa¤l›yor. Çal›ﬂanlar›n bu portal sayesinde
hedef yay›l›m›, yetkinlik de¤erlendirme, performans yönetimi ve geliﬂim
planlar›n› takip edebilmeleri ve ö¤renme kaynaklar›na ulaﬂarak, sanal e¤itim
alabilmeleri mümkün olacak.
Bunun yan›nda devreye al›nan online
veri transferi ile Koç çal›ﬂanlar›n›n
bilgilerini sürekli güncel ve hatas›z
tutabilmek mümkün olabilecek.

Yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösteren ﬂirket
çal›ﬂanlar›n›n da ayn› sisteme dahil
edilebilmesi için ‹ngilizce, Rusça ve
Romence dillerinde de kullan›labilen
bu sistem, Koç Toplulu¤u IK uygulamalar›n›n web tabanl› program› haline geldi. Yeni sistemin Toplulu¤un
gerek yurtiçi gerekse yurtd›ﬂ› insan
kayna¤›n›n, büyüme trendine paralel
olarak daha etkin yönetilmesine katk›da bulunmas› bekleniyor.

Türkiye
vergi
ﬂampiyonlar›
ödüllendirildi

Vergi ﬂampiyonu olan gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerine,
düzenlenen törenle ödülleri verildi. Koç Ailesi’nin ödüllerini
Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç ald›

ürkiye’nin gelir ve kurumlar
vergisi rekortmenleri aç›kland›. Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i'nin (TOBB) ortaklaﬂa
düzenledikleri Türkiye Vergi
ﬁampiyonlar› Ödül Töreni, Ankara Sheraton Oteli'nde yap›ld›. Törende 25 gelir vergisi mükellefi ile 25 kurumlar vergisi mükellefine ödül ve plaket verildi.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n,

T

Finlandiya Baﬂbakan› Matti Vanhanen'in ziyareti nedeniyle kat›lamad›¤›
törende ödülleri; Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ile
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu verdi.
Koç Ailesi’nden gelir vergisi mükellefleri olarak Koç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ile
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Se-

mahat Arsel ve Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekili Suna K›raç ödüle hak kazand›. Törende, Koç Ailesi’nin
ödüllerini, Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç ald›.
Kurumlar vergisi rekortmenleri aras›nda yer alan Arçelik ile Yap› Kredi Bankas›’na da ödülleri verildi.
Ödül Töreni’nde konuﬂan Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, demokrasilerde yönetenleri, en iyi vergi mükelleflerinin
sorgulad›¤›n› belirtti.

Mustafa V. Koç
“Y›l›n ‹ﬂadam›”
CNBC ''‹ﬂ
Dünyas›n›n En
‹yileri Ödülleri'',
bu y›l ilk kez
Türkiye'de verildi.
Mustafa V. Koç,
“Y›l›n ‹ﬂadam›”
seçildi

C

NBC’nin Avrupa ve Asya ülkeleri iﬂ dünyas›n› kapsayan
geleneksel ''‹ﬂ Dünyas›n›n En
‹yileri Ödülleri'', bu y›l ilk kez
Türkiye'de verildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, “Y›l›n ‹ﬂadam›” seçildi.
‹stanbul Hyatt Regency Oteli'nde düzenlenen törende ödülünü, Do¤uﬂ Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ferit ﬁahenk'in elinden alan Mustafa V. Koç, bu
ödülü,90 bin çal›ﬂan›na atfetmek istedi¤ini söyledi.
Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Güler Sabanc› “Y›l›n ‹ﬂkad›n›”, Akfen Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Hamdi Ak›n “Y›l›n Giriﬂimcisi” ödülünü
al›rken, Turkcell de ''Kardelenler'' pro-

jesiyle ”Sosyal Sorumluluk Baﬂar›” ödülüne lay›k görüldü. ''‹ﬂ Dünyas›n›n En
‹yileri Ödülleri'' için sanayi ve ticaret
odalar›n›n baﬂkanlar›, hisseleri ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB)
iﬂlem gören ﬂirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler, finans sektörü
yöneticileri ve gazetecilerden oluﬂan
yaklaﬂ›k 600 kiﬂi, belirlenen kategorilerde bir aday gösterdi. Her kategori için
en çok oy alan üç aday, alt› kiﬂilik jürinin de¤erlendirmesine sunuldu ve en
iyiler belirlendi.
Ödül töreninde konuﬂan Devlet Bakan›
ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin, iﬂ dünyas›n›n en iyilerinin ödül ald›¤› bu gecenin, Türkiye'nin art›k dünyada
fark edildi¤ini gösterdi¤ini söyledi.
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Rahmi Koç’a
‹talya’dan
70 kiloluk ﬂilt
Türkiye-‹talya diplomatik iliﬂkilerinin 150. y›l kutlamalar›na onur
konu¤u olarak kat›lan Rahmi M. Koç’a 70 kiloluk bronz ﬂilt hediye
edildi. Koç yapt›¤› konuﬂmada konuklarla deneyimlerini paylaﬂt›
oç Holding ﬁeref Baﬂkan›
Rahmi M. Koç, Türkiye ve
‹talya aras›ndaki diplomatik
iliﬂkilerin 150. y›l› kutlamalar› dolay›s›yla, ‹talya Ticaret
Odas› taraf›ndan organize
edilen ö¤le yeme¤ine onur
konu¤u olarak kat›ld› ve organize edilen
toplant›da “‹talyan ﬂirketleri ile ortakl›k
aktivitelerimizin hikâyesi” konulu bir
konuﬂma yapt›. Konuﬂma sonras›nda
Rahmi M. Koç'a, üzerinde Torino'daki
Fiat'›n fabrika kap›s›nda bulunan amblemin yer ald›¤› 70 kilogram a¤›rl›¤›nda-
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ki bronz ﬂilt hediye edildi. ‹talya Ticaret
Odas› Baﬂkan› Alberto Moggi'ye de ‹talya Devleti taraf›ndan devlet niﬂan› takdim edildi.
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç, toplant›daki konuﬂmas›nda ortakl›klar›n bir tür evlilik oldu¤unu belirterek, "Bazen 99 verir bir al›rs›n›z, bazen
bir verir 99 al›rs›n›z. Her zaman ortalama yüzde 50-50 olmal›d›r. Biz orta¤›m›z›n fikri olmadan bir müdür tayin etmeyiz" dedi. Koç Toplulu¤u'nun bugüne
kadar çok say›da yabanc› ortakla çal›ﬂt›¤›n› anlatan ve yaﬂad›klar› tecrübeleri

kat›l›mc›larla paylaﬂan Koç, ortakl›k kurulan ﬂirketin hangi ülkeden geldi¤inin
önemli oldu¤unu ve Kuzey ülkelerinin
Akdeniz ülkelerinden farkl› oldu¤unu,
Araplar›n da Japonlar›n da farkl› özellikleri bulundu¤unu söyledi.
‹talya'n›n Ankara Büyükelçisi Carlo
Marsili ise konuﬂmas›nda Rahmi M.
Koç'un ‹talya'da hayranl›k duyulan bir
giriﬂimci oldu¤unu anlatt›. ‹ki ülke aras›nda güçlü iliﬂkiler bulundu¤unu ifade
eden Marsili, 2006 y›l›n› 15 milyar dolarl›k ticaret hacmiyle kapatmay› beklediklerini kaydetti.

Koç Holding’e sosyal
sorumluluk ödülü
ctive Academy
taraf›ndan bu y›l
dördüncüsü düzenlenen “Uluslararas› Finans Zirvesi”nde "Küresel Sermaye ve Türkiye" tart›ﬂ›ld›.
Zirve kapsam›nda düzenlenen törende “Meslek
Lisesi Memleket Meselesi” slogan› ile
baﬂlat›lan mesleki ve teknik e¤itimin
desteklenmesi projesi ile Koç Holding,
kurumsal sosyal sorumluluk dal›nda
ödül ald›.
Uluslararas› Finans Zirvesi kapsam›n-

A

Active Academy’nin
sosyal sorumluluk
ödülünü
Koç Holding ald›
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da gerçekleﬂtirilen ödül töreninde,
ekonomiye katk› ve bankac›l›kta kurumsal müﬂteri memnuniyeti ödülü ‹ﬂ
Bankas›'na, bankac›l›kta bireysel müﬂteri menuniyeti ve d›ﬂ ticarete katk›
ödülü Garanti Bankas›'na, bireysel
bankac›l›k ödülü Vak›fbank'a verildi.
Sigortac›l›kta bireysel müﬂteri memnuniyeti ödülüne Anadolu Sigorta, kurumsal soyal sorumluluk ödüllerine ise
Koç Holding ile beraber Nokia ve TEB
lay›k görüldü.
Koç Holding’in sosyal sorumluluk ödülünü, Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü
Oya Ünlü K›z›l ald›.

SOSYAL SORUMLULUK

Dikkat
Bebek
Var!
TAP Vakf› Yönetim
Kurulu Baﬂkan›
Caroline Koç, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi
amac›yla “Dikkat Bebek Var” ad›yla bir kampanya baﬂlatt›.
Kampanya s›ras›nda yay›nlanmak üzere, Gülben Ergen’in
oynad›¤› ve anneleri bilgilendirdi¤i üç ayr› reklam filmi çekildi
ürkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf› (TAP Vakf›) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Caroline Koç, anne ve bebek
ölümlerini önlemek amaçl›
çeﬂitli etkinlikleri kapsayan
“Dikkat Bebek Var” kampanyas›n› bir bas›n toplant›s› düzenleyerek
baﬂlatt›. “Dikkat Bebek Var-Güvenli
Annelik Kampanyas›”n›n tan›t›m› amac›yla 7 Aral›k 2006 tarihinde düzenlenen toplant›da konuﬂma yapan Caroline
Koç, Türkiye’nin en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan birinin, anne ve bebek
ölümleri oldu¤unu söyledi. Caroline
Koç, Türkiye’deki anne ve bebek ölüm
oranlar›n›n yüksekli¤ine dikkat çekerek
“Güvenli annelik çal›ﬂmalar› ile bu
ölümleri önlemek mümkün. Sa¤l›kl› anneler ve çocuklar, sa¤l›kl› ve mutlu bir
toplum demektir. ‹ﬂte bu nedenle baﬂlatt›¤›m›z kampanya ile bu soruna dikkat çekmeyi ve güvenli annelik çal›ﬂmalar›n› desteklemeyi amaçl›yoruz” dedi.
Anne ve bebek sa¤l›¤› ile ilgili olarak
yap›lm›ﬂ istatistikler de veren Koç,
Dünyada her 1 dakikada 380 kad›n›n
gebe kald›¤›n›, 40 kad›n›n tehlikeli düﬂük yapt›¤›n› ve 1 kad›n›n ise öldü¤ünü
belirtti. Koç, ülkemizde ise her saatte 1
olmak üzere 203 gebelik oluﬂtu¤unu,
157’sinin canl› do¤umla, üçünün ise ölü
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do¤umla sonland›¤›n› bildirdi. Koç,
“Bugün sona erdi¤inde ise Türkiye’de
iki annemizi daha kaybetmiﬂ olaca¤›z.
Bu tablo bize yak›ﬂm›yor” diye konuﬂtu.

Dan›ﬂma ve reklam kampanyas›
“Dikkat Bebek Var” kampanyas› ile anneleri gebelikleri süresince ve do¤umda, bebekleri ise do¤duklar› ilk andan
itibaren desteklemeyi amaçlad›klar›n›

anlatan Koç, bunun için sanatç› Gülben
Ergen’nin oynad›¤› üç reklam filmi haz›rland›¤›n› belirtti. Annelere güvenli
gebelikle ilgili bilgi verilen bu reklam
filmlerinin 83 yerel televizyonda, ulusal
televizyonlarda ve web sitesinde yay›nlanaca¤›n› söyleyen Caroline Koç, ayr›ca radyo spotlar› ve afiﬂlerle de bu
kampanyan›n desteklenece¤ini bildirdi.
Koç, dan›ﬂma hatt›ndan da gebelik ve
lohusal›k dönemlerinde dikkat edilmesi
gereken konular›n ö¤renilebilece¤ini
aç›klad›. Kampanyay› uzun süreli düﬂündüklerini de söyleyen Caroline Koç,
reklam çekimlerinin, Gülben Ergen’in
lohusal›k dönemlerini de kapsayacak
ﬂekilde devam ettireceklerini bildirdi.
TAP Vakf›’n›n 1985 y›l›nda Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç önderli¤inde iﬂ, bilim adamlar›, iﬂveren ve iﬂçi kuruluﬂlar› temsilcilerinden oluﬂan bir
grup taraf›ndan kuruldu¤unu anlatan
Koç, vakf›n amac›n›n, üreme sa¤l›¤›
kapsam›nda güvenli annelik, aile planlamas›, cinsel sa¤l›k konular›nda toplumu
bilgilendirmek oldu¤unu söyledi.

‹LET‹ﬁ‹M B‹LG‹LER‹
Caroline Koç, “Dikkat Bebek Var”
kampanyas› ile sa¤l›kl› bebek
do¤umlar›n›n hedeflendi¤ini söyledi.

Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›
Dan›ﬂma hatt›: 0212 444 0 475
www.dikkatbebekvar.org
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KoçSistem’den
KoçSistem’den

Türkiye’de
Türkiye’de bir
bir ilk
ilk
KoçSistem, BT Hizmet Yönetimi Sertifikas› alarak
Türkiye’de ilk, dünyada on dokuzuncu ve “datacenter”
olarak dünyada beﬂinci sertifikal› ﬂirket oldu
ürkiye’de ilk olmak çok
önemli. KoçSistem IT Service Management (BT
Hizmet Yönetimi) sertifikas› alarak Türkiye’de ilk,
dünyada on dokuzuncu ve
“datacenter” olarak da
dünyada beﬂinci sertifikal›
ﬂirket oldu. “Hizmet sektöründe ITIL
standard› ﬂu anda Türkiye’de ve dünyada çok konuﬂulan kavramlar. Yönetilebilir, maliyet avantaj› yaratabilen ve
katma de¤eri yüksek hizmet seviyelerine ulaﬂmak herkesin hedefi” diyor KoçSistem ‹ﬂletim Hizmetleri Grup Yöneti-
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cisi Mehtap Özkaraca. Biz de iﬂte Özkaraca ve KoçSistem ‹ﬂletim Hizmetleri
bölümüyle ITIL’i konuﬂmak için bir araday›z.
Özkaraca’ya hemen ITIL’in ne oldu¤unu soruyoruz. ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ‹ngiliz
hükümeti taraf›ndan 1989'da haz›rlanan bir dizi kitapt›. ‹lerleyen y›llar ile
kendini yenilemeyi baﬂaran ve alternatifi de bulunmayan ITIL, art›k bir set kitap olmaktan öteye gitmiﬂ ve hizmet
yönetimi konusunda dünyaca kabul gören bir metodoloji haline gelmiﬂti” diyor
Özkaraca ve devam ediyor: “En iyi de-

Güngör Özgül (Birim Yöneticisi), Murat Alt›nel (Müﬂteri Hizmet Yöneticisi),
ﬁule Küçüko¤lu (Müﬂteri Hizmet Yöneticisi), Mehmet Çiftçi (Altyap› Yöneticisi),
Kadir Kökçü (Dan›ﬂman/Proje Yöneticisi), Erdal Dikmen (Altyap› Yöneticisi),
Mehtap Özkaraca (Grup Yöneticisi)
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neyimler' üzerine kurulan ITIL, BT
Hizmet Yönetimi ve da¤›t›m› süreçleri
için en uygun referans kabul edilmiﬂ ve
dünyada BT Hizmet yönetimi konusunda de-facto standart olarak benimsenmiﬂtir. Aral›k 2005'te ISO taraf›ndan
uluslararas› bir standart olarak ISO
20000 ad› alt›nda yay›nland›.” Hemen
ard›ndan da ﬂirketin çal›ﬂmalar›ndan
söz etmeye baﬂl›yor. ‹ﬂletim Hizmetleri,
KoçSistem’de 1999 y›l›nda, dünya standartlar›nda oluﬂturulmuﬂ “Datacenter”lar›m›zda Sistem ve Uygulama Yönetim Hizmeti veren bir grup. ‹ﬂte bu
grubun çal›ﬂmalar› da Özkaraca’n›n anlat›m›yla ﬂöyle:
“Bizim hem Ankara’da hem de ‹stanbul’da iki tane Sistem ‹ﬂletim Merkezimiz var. Sistem ‹ﬂletim ve Yönetim Hizmetlerimizin sunulmas› aﬂamas›nda en
kaliteli ve verimli hizmeti hangi süreçlerle verebilece¤imizi araﬂt›r›ken dünya
standartlar›n› inceledik. Dünyadaki di¤er “datacenter”lar nas›l çal›ﬂ›yor, hizmet verirken hangi kriterler önemli, nas›l bir metodolojiyle çal›ﬂ›yorlar diye
araﬂt›r›rken dünya standard› olarak
karﬂ›m›za her yerde ITIL ç›kt›. KoçSistem ‹ﬂletim Hizmetleri olarak, BT altyap›s›n› bize emanet eden de¤erli müﬂterilerimize en katma de¤erli, en iyi hizmeti sunabilmeyi; her zaman, iﬂ süreçlerine farkedilir ve kayda de¤er katk›lar
sa¤layabilmeyi hedefledik. Hizmet süreçlerimizi revize ederken ITIL’in; tutarl› ve sürekli olarak, belli bir kalitenin
üzerinde hizmet sunmam›z›, hizmeti
geliﬂtirmemizi ve taahhüt edilen hizmet
seviyelerini gerçekleﬂtirmemize yol
gösterip katk› sa¤layaca¤›na inand›k.
Bu yönde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›m›z› da
nihayetinde ISO/IEC 20000-1:2005 bel-

KoçSistem bir

ilki gerçekleﬂtirerek sektöre örnek oldu

“Yapacaklar›m›z›n alt›na
imza atm›ﬂ olduk”

“KoçSistem bilgi birikimini
bu sertifikayla kan›tlad›”

“ITIL yaﬂat›lmas› gereken
bir organizma”

Güngör Özgül (Birim Yöneticisi)
“Bu sertifikay› almakla belli standartlarda çal›ﬂaca¤›m›z› taahhüt
etmiﬂ olduk. Dolay›s›yla ç›tay› yükselttik. ITIL’›n sundu¤u disiplin içinde tarz›m›z› belirliyoruz ama teknoloji de zaman zaman kendinizi gözden geçirmeniz için zorluyor. Önümüzdeki günlerde nereye gidilecek
derseniz, teknoloji ile birlikte ITIL
da kendini yeniliyor. Yani bir paralellik arz ediyor. Biz de bu süreçlere uyaca¤›z ve ITIL d›ﬂ›nda iﬂletim
merkezimizin kalitesini yükse¤e ç›karacak di¤er yan sertifikasyonlar
ekleyece¤iz.”

Kadir Kökçü (Proje Yöneticisi)
“ITIL’› ilk kullanmaya baﬂlad›¤›m›z
andan itibaren yarar›n› gördük. Bir
ﬂirketin IT’sini baﬂka bir ﬂirkete
outsource etmesi asl›nda çok zordur; karﬂ›s›ndaki ﬂirkete güvenmesi gerekir. O ﬂirketin belli prensipleri yerine getiriyor olmas› laz›m.
ISO 20000 standard›n› ilk alan ﬂirket olmam›z Türkiye’de IT’sini outsorce etmek isteyen ﬂirketler için
büyük bir parametre. ﬁirketlerin IT
servis yönetimini iyi yapt›klar›n› kan›tlayacak belgelerin olmas› da gerekir. KoçSistem bilgi birikimi ve
tecrübesini, sertifikayla kan›tlad›.”

Erdal Dikmen (Alt Yap› Bir.Yön.)
“ITIL yaﬂayan bir organizma. Devaml› bir döngü içinde. 2004’te bu
standard›n daha bilinçli olarak fark›na vard›k. 2006 y›l› için hedeflerimiz aras›na koyduk ve hedefimize
ulaﬂt›k. Müﬂteri memnuniyetini birtak›m süreçlere uyarak, bunlar› tan›mlayarak, kay›t alt›na alarak ve
gözlenebilir olmakla sa¤layabilirsiniz. iﬂte ITIL bunu sunuyor. ITIL
dünyada yeni bir sertifikasyon olsa
bile, IT kulvar›nda d›ﬂ kaynak kullanan kurumlar, hizmeti alan ya da
hizmeti veren kurumlar›n tercih sebeplerinden biri olacak.”

“

Hizmet sektöründe anl›k memnuniyetler
yeterli de¤il. Önemli olan uzun vadede
sürdürülebilir ve çok iyi hizmet veren bir
ﬂirket olarak söz edilmek. Sertifika
almaktaki as›l amaç da bu hedef

gesini alarak Türkiyede bir ilki baﬂarmak istedik.”

Önce içeride iyileﬂtirme
ITIL tamamen Servis/Hizmet veren ﬂirketlerin alabilece¤i bir sertifika. Hizmet
üreten ﬂirketler bu sertifikay› almay›
planlad›klar› zaman, önce iﬂ yap›ﬂ tarzlar›nda, süreçlerinde yap›lanmalar, düzeltmeler ve iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtiriyorlar. Öncelikle, ITIL’de yer alan on
farkl› süreç, ﬂirketin yap›s›na uyarlan›yor. Sürecin sonunda, gerçekten bunlar›n iyi çal›ﬂt›¤›ndan emin olduktan sonra, ITIL-ISO 20000 sertifikas› veren
dünya çap›ndaki ﬂirketlere baﬂvuruluyor. Ard›ndan gün tespit ediliyor ve ﬂirketi denetlemeye geliyorlar. Özkaraca
süreci ﬂöyle aç›kl›yor: “Burada bütün iﬂ
süreçleri ve bu süreçlerin içinde olan
kiﬂiler ayr› ayr› denetleniyor. ITIL metodolojisinin belirledi¤i standartlarda iﬂ

”

yap›ﬂ tarz›n›z var m›, süreçleriniz yaz›l›
ve yazd›klar›n›za uygun olarak çal›ﬂ›yor
mu, bunun belgeleri var m›, kan›tlayacak ölçümlemeleriniz var m›, hayata nas›l geçirdiniz ﬂeklinde denetlemelerden
geçiyorsunuz. Tüm süreçleriniz ITIL
çerçevesinde çal›ﬂ›yorsa, bunlar› kan›tlayabiliyorsan›z ve gerçekten uygunsuzluklar›n›z yoksa, bu sertifikasyonu
al›yorsunuz.”

Amaç en iyisini yapmak
Peki bu sertifikasyon, ﬂirkete neler sa¤layacak? Bu sorunun cevab›n› da ‹ﬂletim Hizmetleri Müﬂteri Hizmet Yöneticisi ﬁule Küçüko¤lu veriyor: “Hizmet
sektöründe müﬂteriyi memnun etmek
zaman zaman zordur. Biz niyet olarak
müﬂterinin beklentisini karﬂ›layacak ﬂekilde en iyisini yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Niyeti tutarl› hale getirmek için her zaman süreçlere ihtiyaç vard›r. Çünkü

hizmet sektöründe anl›k memnuniyetler yeterli de¤ildir. Uzun vadede sizden
çok iyi hizmet veren bir ﬂirket olarak
söz etmeleri için, çok uzun süre ayn› seviyede hizmet vermeniz gerekli. Sertifikay› almaktaki amac›m›z da buydu zaten. Bu yöntemler hep daha ileriye gidecek ﬂekilde bize yol gösterecek.
ITIL sertifikas›n›, baﬂta da belirtti¤imiz
gibi ‹ﬂletim Hizmetleri KoçSistem’e kazand›rm›ﬂ. Bu ekip, Grup Yöneticisi
Mehtap Özkaraca, Birim Yöneticisi
Güngör Özgül, Müﬂteri Hizmet Yöneticileri ﬁule Küçüko¤lu, Murat Alt›nel, ‹brahim Sezgi, Dan›ﬂman/Proje Yöneticisi
Kadir Kökçü, Altyap› Birim Yöneticisi
Erdal Dikmen ve Altyap› Yöneticisi
Mehmet Çiftçi’den oluﬂuyor. Bu birikimin ve çal›ﬂman›n ard›nda da ‹ﬂletim ve
Yönetim Hizmeti yapan k›rk kiﬂilik bir
ekip bulunuyor. Sertifikay› ald›ktan
sonra da iﬂ bitmiyor.
ITIL standartlar›n› korudu¤unu ispatlamak için, y›lda bir kez denetçi firma taraf›ndan denetlenecek KoçSistem bundan böyle. “Çünkü ISO standartlar› da
sürekli olarak kendi içinde iyileﬂme
kaydediyor. Her zaman dünya standartlar›nda ve dünya çap›nda hizmet sunan
KoçSistem olarak, standartlardaki iyileﬂmeleri yak›ndan takip edece¤iz ve
kendi iç yap›m›za yans›taca¤›z” diyor
Mehtap Özkaraca.
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AYIN GÜNDEM‹

Otomotiv uzmanlar›

ICAT 2006’da...
AB’ye girmek için yo¤un haz›rl›klar›n yap›ld›¤›
bu dönemde, teknolojinin gelece¤i için nas›l
bir yol izlenecek? Ford Otosan’›n organizyonu
“ICAT 2006”n›n bu y›lki ana temas› “AB
Perspektifinde Otomotiv Teknolojilerinin
Gelece¤i ‹çin Bir Yol Haritas›”

T

ürk otomotiv sanayii,
1960’larda ticari araç üretmeye baﬂlad›¤›nda ayn› zamanda sektörde geliﬂtirme
çal›ﬂmalar› da baﬂlad›. Otomotiv sektörü, Gümrük
Birli¤i Anlaﬂmas›’n›n ard›ndan ise araç ve parça ihracat›na dayanan bir sektör haline geldi.
Bugün bu sektör, Türkiye’deki bütün
sektörler içinde birinci s›raya yerleﬂti.
Öyle ki, y›l sonuna kadar 1 milyon adetlik araç üretimine ve 650 bin adetlik araç
ihracat›na ulaﬂacak. K›saca otomotiv
sektörü h›zl› ve güvenli yol al›yor. Peki
ama Avrupa Birli¤i’ne haz›rland›¤›m›z bu
günlerde sektörde teknolojinin gelece¤i
için nas›l bir yol izlenmeli? Ford Otosan
taraf›ndan organize edilen, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Otomotiv Sanayii Derne¤i (OSD), Otomotiv Teknolojileri
Araﬂt›rma Merkezi ve Sabanc› Üniversitesi’nin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen ve
Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program› et-
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kinli¤i olarak kabul gören “Uluslararas›
Otomotiv Teknolojileri Konferans›-ICAT
2006”n›n ana temas› bu y›l “Avrupa Birli¤i Perspektifinde Otomotiv Teknolojilerinin Gelece¤i ‹çin Bir Yol Haritas›” olarak
belirlendi.
Otomotiv sektörü ana ve yan sanayi firmalar› ile üniversiteler, araﬂt›rma merkezleri aras›nda yak›n iliﬂkiler oluﬂturmak
ve bilginin aktar›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 2000 ve 2004 y›llar›nda düzenlenen
ICAT konferanslar›n›n üçüncüsü olan
Uluslararas› Otomotiv Teknolojileri Konferans› Baﬂkan› ve Ford Otosan Ar-Ge
Koordinatörü Dr. A. Murat Y›ld›r›m, bu y›l
Avrupa Birli¤i üst düzey yöneticileri ile
Türk otomotiv sektörünü bir araya getirerek, önümüzdeki 30 y›l›n yol haritas›n›n
tart›ﬂ›lmas›n› amaçlad›klar›n› aç›klad›. ‹leri teknolojili motor ve araç sistemlerinin
yer ald›¤›, 34 makale ve sunumda ülkeler
ile bak›ﬂ aç›lar›n›n ortaya kondu¤unu belirten Y›ld›r›m, ayr›ca resmi oturumlara
ek olarak “AB AUTOCAM” ve “SPICE”

projesi üyelerinin deste¤iyle iki ayr› seminer çal›ﬂmas›n›n da yer ald›¤›n› bildirdi.

Gelece¤e dönük hedefler yükseldi
OSD Baﬂkan› ve Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak ise Türk otomotiv sanayiinin 1960’larda ticari araç üretmeye
baﬂlamas›yla, geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na da
baﬂlad›¤›n› belirterek, “Türk otomotiv
sektörü, özellikle Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›’n›n ard›ndan araç ve parça ihracat›na dayanan bir sektör haline geldi” dedi.
Durak bu y›l 1 milyon adetlik araç üretimine ve 650 bin adetlik araç ihracat›na
ulaﬂ›lmas›n› beklediklerini kaydederek
“‹hracat›n yüzde 90’›ndan fazlas› AB ülkelerine yap›l›yor ve Türk otomotiv sektörünün yüksek teknoloji ve rekabet düzeyini gösteriyor. Ticari, tasar›m ve homologasyon bak›mlardan bütünüyle
AB’ye entegre olmuﬂ durumday›z” diye
konuﬂtu. Bu baﬂar›y› sürdürmek ve geliﬂtirmek için gelece¤e dönük hedefleri ve
beklentileri yükselttiklerini anlatan Durak, 7-8 y›l içinde 2 milyon araç üretmeyi,
bunlar›n 1.5 milyon adedini ihraç etmeyi
ve yaklaﬂ›k 25 milyar ABD Dolar› ihracat
geliri elde etmeyi ve 600 bin kiﬂiye istihdam yaratmay› amaçlad›klar›n› bildirdi.

Ar-Ge’de geliﬂim gösteriyoruz
Türkiye’de araﬂt›rma ve geliﬂtirme alan›nda birçok yenilik oldu¤unu ifade
eden Turgay Durak, “Etkinlikler rakam
olarak henüz istenen düzeyde olmasa

da, h›zl› bir ﬂekilde yükselme e¤ilimi gelece¤imiz aç›s›ndan çok önemli ve umut
verici. Türkiye’nin Avrupa’da otobüs
üretiminde birinci s›rada oldu¤unu vurgulamak istiyorum. Hafif ticari araçlarda, Avrupa’da araç üretimi bak›m›ndan
en büyük üçüncü ülkeyiz ve bu da ﬂans
eseri elde edilmiﬂ bir konumda olunmad›¤›n› gösteriyor” dedi. Ford Otosan’›n
üretti¤i “Transit Connect”in 2003 y›l›nda “Y›l›n Ticari Arac›” seçildi¤ini ve ard›ndan da 2006’da Tofaﬂ’›n üretti¤i

Doblo’nun bu ödülü kazand›¤›n› anlatan
Durak, Ford Otosan’›n Kocaeli
fabrikas›nda üretilen “Yeni Transit”in
ayn› ödülü kazand›¤›n› aç›klad›.
Durak, devletin de Ar-Ge’ye ve ürün
geliﬂtirme’ye büyük önem verdi¤ini belirterek, “Ar-Ge harcamalar›nda yüzde
40 kurumlar vergisi muafiyeti, TÜB‹TAK’tan Ar-Ge projeleri için yüzde 60’a
kadar nakit destek ve teknoparklarda
yürütülen Ar-Ge çal›ﬂmalar› için kurumlar vergisi ve gelir vergisi muafiyet-

leri sa¤lan›yor” ﬂeklinde konuﬂtu. Durak “Avrupa’daki bütün ortaklar›m›za
düﬂük maliyetli üretim geliﬂtirme kayna¤› olarak Türkiye’yi birinci s›raya
koymalar› gerekti¤ini belirtiyoruz. Biz
de en yüksek kalitede yeni ürünleri sunaca¤›z” dedi.

Otomotiv sektörü:

Yükselen de¤er
Yak›tta 2030’da hidrojen dönemi
Avrupa Birli¤i Otomotiv Ar-Ge Grubu (EUCAR) Direktörü Ulf Palmquist, otomotiv endüstrisi ve yol taﬂ›mac›l›¤› için aﬂ›lmas› gereken baﬂl›ca zorluklar›n, enerji tüketimi, alternatif yak›tlar, petrol ve gaz›n ulaﬂ›labilirli¤i, kirlilik ve gürültü,
güvenlik ve trafik s›k›ﬂ›kl›¤›, Avrupa’da verimli bir yol a¤› oluﬂturulmas› ile Avrupa endüstrisindeki rekabet oldu¤unu ifade etti. Ayr›ca, k›sa dönemde temiz ve geleneksel yak›tlardan sentetik yak›tlara, uzun dönemde ise
(2030) hidrojene geçilece¤inin alt›n› çizdi.
Sektörün gelece¤i ve motor teknolojisi
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Gelece¤e Dönük Analizler Araﬂt›rma Uzman› Henri Delanghe, gelecekte otomotiv endüstrisinin
üzerinde yo¤unlaﬂaca¤› konular olarak motor
ve aktarma organlar› teknolojileri, hibrid,
elektrik ve alternatif yak›tl› araçlar teknolojileri, malzeme ve geliﬂmiﬂ yap› teknolojileri,
sensörler, elektronik ve telematik teknolojileri ile dizayn ve üretim proses teknolojilerini belirtti. Bu geliﬂimi sa¤lamak için Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme’nin öneminin alt›n› çizip,
2007’de baﬂlayacak olan 7. Çerçeve Program›’n›n da sa¤layaca¤› yararlar› ifade etti.
Hedef, modern Bat› medeniyeti
Petrol Ofisi Genel Müdürü Jan Nahum konuﬂmas›nda, Türkiye’nin geliﬂmeye ve büyümeye
devam etti¤ini, 2023 hedefinin refah, modern
bir Bat› medeniyetine eriﬂmek oldu¤unu belirtirken, otomotiv sektörünün Türkiye ihracat› için yükselen bir de¤er oldu¤unu ve

2023 hedefleri için bu sektörün büyümesinin
anahtar rol oynayabilece¤ini ifade etti. Avrupa Birli¤i ile ortak sinerjinin öneminin alt›n›
çizen Nahum, Avrupa’n›n en büyük hafif ticari araç üreticisi olan ülkemizin bu sinerji ve
devaml› geliﬂen rekabet ortam›yla daha da
ilerleyebilece¤ini söyledi.
Avrupa Yol Transport’u için çal›ﬂmak
Avrupa Komisyonu, Transport teknolojileri
Araﬂt›rma Konseyi (ERTRAC) Baﬂkan› Dr. Rudi Kunze, ﬂu an için Avrupa Yol Transport Sistemi’nin sürdürülebilir olmad›¤›n› ve sürdürülebilir bir gelecek için çal›ﬂ›lmas› gerekti¤ini belirtti. Bunu sa¤lamak için de bir araﬂt›rma aktivitesi olan ve baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤ü ERTRAC’› anlatarak Avrupa Birli¤i’nin Teknoloji Platformu kriterlerinin karﬂ›land›¤›n›n
ve belirli yol haritalar›n›n haz›rlanmas›n›n oldukça önemli oldu¤unun alt›n› çizdi.
Çevre dostu geliﬂmeler
Avrupa Yol Ulaﬂt›rma Telematik Uygulamalar›
Eﬂgüdüm Örgütü (ERTICO) CEO’su Dr. Arnold
van Zyl ise konuﬂmas›nda otomotiv sektöründe
rekabetin artt›¤›n› ancak gitgide daha iﬂbirli¤i
içindeki bir dünyaya do¤ru hareket edildi¤ini
belirterek ITS çözümleri ile güvenli, verimli ve
çevre dostu teknolojik geliﬂmelerden bahsetti.
Düﬂük emisyonlu yak›tlar
FP6 projesi GREEN’in Yöneticisi Monica Ringvik konuﬂmas›nda Avrupa Komisyonu taraf›ndan kapitalize edilen GREEN projesi’ni anlatarak GREEN’in gelecekte Avrupa emisyon tüzü¤üne uygun, ayn› zamanda da yak›t ekonomisi

sa¤layan a¤›r hizmet taﬂ›tlar›n var olmas›n›
sa¤layaca¤›n› belirtti. Ringvik, GREEN’in hedefinin esnek yak›tl›, düﬂük emisyonlu ve yüksek yak›t ekonomili motorlar üretmek oldu¤unu ifade etti.
Gazya¤› ve biyodizelin yanma kineti¤i
LCSR Direktörü ‹skender Gökalp, LCSRCNRS’de yap›lan motorda yanma ve emisyon
araﬂt›rmalar›n› özetleyerek, gazya¤› ve biyodizelin yanma kineti¤i, ester ve bitkisel ya¤lar›n termokimyas›, HCCI motorlar›n yanmas›,
benzin içeri¤inin oksidasyonu s›ras›nda ortaya ç›kan kirleticiler gibi konular›n iﬂlendi¤ini
söyleyen Gökalp, LCSR-CNRS’de son y›llarda
elde edilen bu sonuçlar›n daha verimli ve tamamen temiz araç motorlar›na ulaﬂmak için
at›lan küçük ad›mlar oldu¤unu bildirdi.

Hibrid araç prototipi
Ford Otosan Ürün Geliﬂtirme Mühendisi Evren
Özatay’›n Ford Otosan Elektrikli Hibrid Araç Prototipi’ni (FOHEV) anlatt›¤› konuﬂmas›nda, üretilen ilk jenerasyon Ford Transit Hibrid Elektrikli
arac›n›n ticari hale gelebilmesi yolunda gerekli
çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤›n› ve prototip üretiminin
gerçekleﬂtirildi¤ini anlatan Özatay, elde edilen
prototipin en önemli avantajlar› olarak minimum donan›m ve paketleme yöntemlerini içerdi¤ini, maksimum yak›t tasarrufu sa¤lad›¤›n› ve
s›k› emisyon limitlerine uygun oldu¤unu belirtti.
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“Pazar pay› hedef
de¤il sonuçtur”
Bizim liderlikten anlad›¤›m›z, gündemi elinde tutmak, yeni hizmet
ve ürünleriyle, projeleriyle, ödülleriyle konuﬂulan ﬂirket olmak
diyen Opet Genel Müdürü Ayd›n Güneﬂ sorular›m›z› yan›tlad›

O

PET, KalDer’in koordinasyonunda Türkiye Müﬂteri
Memnuniyeti
Endeksi
(TMME) Ortak Giriﬂimi taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
2006 y›l› Türkiye Müﬂteri
Memnuniyeti Endeksi’ne göre, akaryak›t sektöründe müﬂteri memnuniyeti en
yüksek ﬂirket olarak aç›kland›. 81 ilde
26 bin denekle yap›lan çal›ﬂma sonucu
belirlenen endeks, sektördeki uluslararas› dev ﬂirketlere ve faaliyetleri oldukça eskiye dayanan yerli rakiplerine ra¤men, 14 y›ll›k geçmiﬂiyle OPET’i ilk s›ralara taﬂ›rken, nas›l bir stratejiyi ödüllendirdi? OPET Genel Müdürü Ayd›n Güneﬂ’in “Sürekli yenilik, farkl›l›k ve büyüme” ﬂeklinde özetledi¤i ﬂirket felsefesi
ile anlam bulan bu stratejinin s›rr›, müﬂteri odakl› davranmakta yat›yor. Nas›l
müﬂteri odakl› davran›l›yor ve ne tür çal›ﬂmalar yap›l›yor? Bizden Haberler dergisi olarak bu sorular› Güneﬂ’e sorduk.
Müﬂteri odakl› ne demek, Opet bu
felsefeyle ne zamand›r çal›ﬂ›yor?
Müﬂteri odakl› büyüme, OPET’in kuruluﬂ felsefesinde var. Ama son y›llarda
a¤›rl›¤› giderek art›yor. OPET, t›pk› bir
canl› organizma gibi de¤iﬂim ve geliﬂim
içinde. Profesyonel anlay›ﬂ, amatör ruh
ve grup sinerjisi bize çok önemli destek
veriyor. Empati yap›yoruz, müﬂteri beklentilerini anlamaya çal›ﬂ›yoruz.
Bu amaçla neler yap›yorsunuz?
Öncelikli vitrinimiz olan istasyonlar›m›zda çal›ﬂmalar›m›z› yo¤unlaﬂt›r›yoruz. Çünkü müﬂterinizi ilk orada ve
pompa görevlisi ile karﬂ›l›yorsunuz.
Pompa görevlisi, müﬂteriyi markaya
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Opet Genel Müdürü Ayd›n Güneﬂ, müﬂteri odakl› büyüme stratejisinin Opet’in
kuruluﬂ felsefesinde bulundu¤unu ve a¤›rl›¤›n›n giderek artt›¤›n› söyledi.

uzaklaﬂt›rabilir veya yaklaﬂt›rabilir. Bu
nedenle önce pompa görevlilerini e¤itiyoruz. E¤itim otobüslerimiz, Hizmet
Geliﬂtirme Ekiplerimiz var. E¤itim otobüsleri bir istasyonu y›lda en az dört kez
ziyaret ederek personeline e¤itim veriyor. Her y›l dünyan›n etraf›n› en az 10
kez dönecek kadar yol yap›yorlar.
OPET’in Türkiye geneline yay›lm›ﬂ 630
istasyonunu düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Bu uygulamay› beﬂ y›ld›r kesintisiz sürdürüyoruz. Bunun yan›nda, istasyon dizayn› ve teknolojik altyap› da çok
önemli. “Sa¤l›k, Emniyet, Güvenlik ve
Çevre” sistemine üst düzeyde uygun
bir alt yap›m›z var. Güvenli istasyon
Konsepti’ne uygun çal›ﬂ›yoruz.
Müﬂteri memnuniyetini nas›l koruyacaks›n›z?
Her gün, istasyonlar›m›za 120 bini aﬂk›n
müﬂteri geliyor. Müﬂteri sadakatini sa¤lamak zorundas›n›z. Fahri müfettiﬂlik ve
gizli müﬂteri sistemimiz, bu amaca dönük çal›ﬂmalar›m›zdan ikisi. Yaklaﬂ›k 4
bin müfettiﬂimizin uyar›lar›na her zaman
kulak veriyoruz. Gizli müﬂterilerimiz ise
profesyonel gözlemci olarak çal›ﬂ›yor.
Ayr›ca 24 saat aç›k olan ça¤r› merkezimiz var. Bugün 1.5 milyon OPET Kart
sahibi bulunuyor. Toplulu¤umuza hizmet veren “PARO” teknolojik altyap›s›
ile müﬂterimizi yak›ndan tan›yoruz.
Sundu¤unuz çok say›da “ilk”ler
var. Yenileri olacak m›?
Evet, Türkiye’yi 98 oktan benzinle ilk
tan›ﬂt›ran ﬂirketiz. 2004’te ç›karm›ﬂt›k.
Motorinde de çevreye duyarl› ürün sunulmas› konusunda öncü yine OPET’tir.
Geleneksel motorinde 7000 PPM olan
kükürt oran›, bizim sat›ﬂa sundu¤umuz
üründe 50 PPM’e inmiﬂtir. Bu, kulland›¤›n›z motorinin, 140 kat daha az kükürt
içermesi ve çevreye çok daha az zarar
vermesi anlam›na geliyor.
Ayr›ca, Yak›t Güvence Sistemi gibi iki
y›l› aﬂk›n süredir uygulad›¤›m›z hizmet
projemiz var. Projede, Koç Toplulu¤u
ﬂirketi olmam›z›n avantaj›n› da yaﬂad›k
tabii. Öncelikle Grup ﬁirketlerinden
Ford, Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Trakmak
gibi markalarla anlaﬂma yapt›k. Bu markalardan arac›n›z› al›rken, size manyetik
bir kart veriliyor. Yak›t ald›¤›n›zda bu
karta iﬂleniyor. Yak›t›n›z› sürekli
OPET’ten ald›¤›n›z takdirde, yak›t nedeniyle bir problem ç›kmas› durumunda
tüm masraflar› OPET karﬂ›l›yor. Yani
daha araban›zla tan›ﬂ›rken, OPET’ten

yak›t ald›¤›n›zda arac›n›z›n güvencede
oldu¤unu biliyorsunuz ve bu hizmeti
hiçbir bedel ödemeden al›yorsunuz.
Grup sinerjisine güzel bir örnek. Kazankazan felsefesi… Rakiplerimiz bu konuda henüz bizi taklit edemedi.
Otobilim sisteminiz de bir ilk, anlat›r m›s›n›z?
Araban›zdan inmeden yak›t alman›z›
sa¤layan bir konfor sunuyoruz. Bunun
için OPET’ten ald›¤›n›z bir anahtarl›¤›n›z var. Bunu, pompa görevlisine veriyorsunuz. O da pompaya tan›t›yor ve
akaryak›t bedeliniz kredi kart› hesab›n›za do¤rudan kaydediliyor.
Promosyon konusu çok konuﬂuldu,
Cem Y›lmaz bebeklerini ve G‹TT
arac›n› ne kadar da¤›tt›n›z?
Biz G‹TT ve Cem Y›lmaz bebekleri ile
promosyon anlay›ﬂ›n› de¤iﬂtirdik. Dayan›kl›, sevecen ve kaliteli ürünler sunulabilece¤ini gösterdik. 400 bin adet G‹TT
da¤›t›ld›. ﬁimdi de üç de¤iﬂik tipte bebek (Mike, Peluﬂ ve Mike Usta), ayn›
derecede talep görüyor. Çin’de yap›lma-

din-Dara, Gaziantep-Yesemek, Bolu-Pazarköy köylerinde çok güzel çal›ﬂmalar
yap›ld› ve yap›lmaya devam ediyor. Bu
y›l ﬁubat ay›nda baﬂlad›¤›m›z “Tarihe
Sayg› Projesi” ise Türkiye tarihinde
önemli bir yeri olan Çanakkale Savaﬂlar›n›n geçti¤i Gelibolu Yar›madas› köylerinin fiziki ve sosyal rehabilitasyonu ve
gelen ziyaretçilerin rahat etmesini sa¤lamay› amaçlayan özel bir proje.
Sunpet adl› ikinci bir markan›z var.
OPET ve Sunpet fark› nedir?
OPET, ﬂehir merkezlerinde ve ana yollarda olan markam›z. Sunpet’ler ise k›rsal bölgelerdeki ikinci markam›z. Bugün
say›lar› 620’ye ulaﬂt›. Nakliyecilere ve

“

Profesyonel anlay›ﬂ, amatör ruh ve
grup sinerjisi bize çok önemli destek
veriyor. Empati yap›yoruz, müﬂteri
beklentilerini anlamaya çal›ﬂ›yoruz.

”

s› konusu çok konuﬂuldu. Türkiye’de bu
kalitede imalat yap›labilseydi keﬂke. Bebekler, ünlü Barbie ve Action Man’in yap›ld›¤› tesislerde yap›l›yor.

ziraat sektörüne hizmet veren bu istasyonlarda motorin sat›l›yor. Hedefimiz
kaliteli yak›t› ülkenin en ücra köﬂesine
kadar OPET güvencesiyle götürmek.

Sosyal sorumluluk projeleri ve
kampanyalardan söz eder misiniz?
Sosyal sorumluluk projelerimizle tüketicilerimizle duygusal bir ba¤ yaratt›k.
2000 y›l›ndan bu yana uygulanan “Temiz Tuvalet Kampanyas›” tuvalet temizli¤i ve hijyenini Türkiye’nin gündemine
soktu. ‹stasyon peyzaj ve çevresinin
a¤açland›r›lmas›n› içeren “ Yeﬂil Yol ”
kampanyas› ise giderek azalan yeﬂilin
önemine dikkat çekmesi aç›s›ndan
önem taﬂ›yor. “Örnek Köy “ projesi
uzaktaki köylerin yak›na gelmesi amac›yla baﬂlam›ﬂt›. Türkiye’nin turizm potansiyeli olan köylerine özel olarak geliﬂtirilen projeler do¤rultusunda Mar-

Hedeflerinizi anlat›r m›s›n›z?
2007’de büyük ﬂehirlerdeki OPET istasyonu say›s›n› art›rmak ve Sunpet’lerin
ise rehabilitasyonu konusunda çal›ﬂaca¤›z. Güçlü lojistik altyap›m›zla Marmara
Ere¤lisi’ndeki terminalimizde, büyük
uluslararas› kuruluﬂlarla akaryak›t ticaretine baﬂlayaca¤›z. Nihai hedefimiz ise
pazar pay›m›z› art›rmak, pazarda her
anlamda lider olmak. Ama “ne pahas›na
olursa olsun” de¤il. Bizim liderlikten anlad›¤›m›z, gündemi elinde tutmak ve yeni ürün ve hizmetleriyle, yeni proje ve
faaliyetleriyle, ödülleriyle konuﬂulan bir
ﬂirket olmak. Yani pazar pay› bizim için
hedef de¤il sonuçtur.
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Alt›genden
ç›k›ﬂ yok

Perakende sektörünün iki devi 2005’te
birleﬂti. Birleﬂmeyi anlaml› k›lan en stratejik
nokta, Migros'un, çat›s› alt›ndaki alt› marka ile tüketici ihtiyaç ve
beklentilerine daha yak›nlaﬂarak hizmet vermesi: Migros,
Tansaﬂ, ﬁok, Macrocenter, Kangurum ve Ramstore
igros’un Tansaﬂ’› sat›n almas›yla Migros,
Tansaﬂ, ﬁok, Macrocenter, Kangurum ve
Ramstore bir çat› alt›nda topland›. ‹zmir
Bostanl›’daki Tansaﬂ
Ma¤azas›’ndan yola
ç›karak bu birleﬂmenin nas›l gerçekleﬂti¤ini, neler yaﬂand›¤›n› ve sonucunu
gözlemledik.
“Dokuz y›ld›r Tansaﬂ’tan al›ﬂveriﬂ yap›yorum. Güler yüz, tatl› dil, kalite yani
arad›¤›m her ﬂey burada var. Bir sorun
oldu¤unda hemen herkes hallediyor.
Temizli¤ine de hayran›m. Migros ile
Tansaﬂ’›n birleﬂti¤ini de biliyorum ve
çok memnunum.” Bu sözler ‹zmir’in
Bostanl› semtindeki Tansaﬂ’tan al›ﬂveriﬂ yapan resim ö¤retmeni Ziver Olcay’a
ait.
Biz konuﬂurken 58 yaﬂ›ndaki emekli
Ünal Yafe de yan›m›za geliyor ve o da
hep buradan al›ﬂveriﬂ yapt›¤›n› söylüyor. “Fiyatlar› makul, çeﬂidi bol, bir de
güler yüz. Kime sorsan›z yard›m ediyor” diyor ve ekliyor: “Tansaﬂ’› kuran
Ahmet Priﬂtina benim çocukluk arkadaﬂ›md›. Tansaﬂ’›n nas›l kuruldu¤unu
çok iyi biliyorum. Koç, çok güzel bir ﬂey
yapt›. iki marka her zaman çok iyidir.
Migros vard›, bir de Tansaﬂ oldu. Migros’ta sat›lan burada sat›lm›yor, Tansaﬂ’ta sat›lan da Migros da… Birleﬂtikten sonra tek bir ﬂey de¤iﬂti. Art›k kasada beklemiyoruz. Bundan dolay› da çok
mutluyum” diyor.

M
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2005 y›l›nda perakende sektöründe rakip iki oyuncu bir anlamda “birleﬂti” ve
Migros Tansaﬂ’› sat›n alarak perakende
sektöründe yüzde 8.6’l›k bir payla liderli¤e eriﬂti. Biz ‹zmir Bostanl›’da yer alan
Tansaﬂ ma¤azas›nda incelemeler yaparak birleﬂmenin nas›l bir etki yapt›¤›n›
gözlemlemeye çal›ﬂt›k.
Türkiye’deki 228 Tansaﬂ ma¤azas›ndan
131 tanesi Ege Bölgesi’nde hizmet veriyor.” diyor ‹zmir ﬁube’de görev yapan
Bölge Müdürü Eraç Borucu.

Ortak de¤erler
‹zmir Bostanl› Tansaﬂ ma¤azas›nda bizi
Ma¤aza Müdürü Dursun Baltac› ile birlikte karﬂ›l›yor Borucu. Önce ma¤azay›
geziyoruz. Gerçekten Tansaﬂ Bostanl›’da herkes müﬂterilere çok yard›mc›,
güler yüzlü ve iﬂlerini severek yapt›klar› belli. Ertaç Borucu’ya bu “birleﬂmenin” ortak de¤erlerini soruyoruz; ﬂöyle
yan›tl›yor Borucu: “ Koç Toplulu¤u’nun
de¤erleri ›ﬂ›¤›nda biz Al›ﬂveriﬂin Koç’lar
Tak›m›’n›n iﬂ yapma felsefesini de orta-

Ertaç Borucu “Biz Al›ﬂveriﬂin Koç’lar Tak›m›’n›n iﬂ yapma
felsefesini de ortaya koyuyoruz” diye konuﬂtu

ya koyuyoruz; birleﬂmeden sonra arama toplant›lar›yla ve ortak ak›l toplant›lar›yla. Tansaﬂ’›n ve Migros ma¤azalar›n›n, daha do¤rusu bütünün ortak de¤erlerini beraber belirledik: Liderlik,
güvenilirlik, müﬂteri odakl›l›k, yenilikçilik, duyarl›l›k ve verimlilik. Bizim amac›m›z bu ortak de¤erlerle ma¤azalar›m›zda hareket edip hem ﬂirketimize bu
katma de¤erleri sa¤lamak hem de müﬂterilerimize en iyi hizmeti sunmak; onlar›n beklentilerinin daha üzerinde
davranarak isteklerini karﬂ›lamaya
odaklanmak.”
Toplam 228 ma¤azadan 131’inin Ege
Bölgesi’nde faaliyet göstermesinin nedeni, Tansaﬂ’›n Ege’de do¤muﬂ ve büyümüﬂ olmas›. Ege’de daha yayg›n ama
ﬂimdi Türkiye’de de iddial› büyüyor.
Ancak Migros daha eski oldu¤u için daha fazla ilde faaliyet gösteriyor. “Migros, Ramstore, Kangurum, Macrocenter, ﬁok ma¤azalar› Migros Türk TAﬁ.
alt›nda faaliyet gösteriyordu.
Tansaﬂ’›n da Tansaﬂ ve Macrocenter diye iki ayr› markas› vard›. Toplamda
böylece alt› formata ulaﬂt›k. Ve de daha
fazla müﬂteriye farkl› formatlarla hitap
etme imkân› do¤du. ﬁu anda 52 ilde çok
geniﬂ bir müﬂteri yelpazesine ulaﬂt›k.
ﬁu anda Migros Türk ad› alt›nda farkl›
markalarda faaliyetler gösteriyoruz.
Mesela Kars’ta Migros format›m›z var
ama Tansaﬂ format›m›z yok” diyerek bu
konuya aç›kl›k getiriyor Borucu.

“

Migros, Tansaﬂ’› sat›n alarak
perakende sektöründe yüzde 8.6’l›k bir
payla liderli¤e yerleﬂti. Türkiye’deki 228
Tansaﬂ’tan 131’i
Ege Bölgesi’nde
hizmet veriyor.
O nedenle biz de
‹zmir’deydik

”

Mahallenin sevilen süpermarketi
Bu birleﬂmenin ard›ndan bir alt›gen
oluﬂturulmuﬂ. Bu alt›genin her bir
ucunda yukar›da Borucu’nun sözünü
etti¤i farkl› markalar yer al›yor. Migros
Türk 2006’y› yurt içinde 5 ayr› formatta
798, yurt d›ﬂ› dahil 882 ma¤aza ile kapat›yor.
Borucu hemen bu noktada “Bu alt›genin basit anlam› da ﬂu: Müﬂterimizi öyle
bir memnun edelim ki, bu alt›genden
ç›k›ﬂ olmas›n” diye söze baﬂl›yor. “Bu
alt›genin her ucu bir müﬂteri segmentini ve o segmente hitap eden markalar›m›z› gösteriyor ve tan›ml›yor. Ayr›ca bizim Migros olarak müﬂterilerimize ne
kadar geniﬂ bir yelpazede ulaﬂabildi¤imizi ve ne kadar iyi konumlanabildi¤imizi gösteriyor. Tansaﬂ mahallenin sevilen süpermarketini, Migros keyifli
al›ﬂveriﬂi, ﬁok daha ucuzu yoku, Macrocenter size özeli, Kangurum tek noktay›, Ramstore da dünyaya aç›lan keyifli
alﬂveriﬂi simgeliyor.” dedi.

Dursun Baltac›, Bostanl› ma¤azas›na
günde 2 bin müﬂteri geldi¤ini
söylüyor. Migros Türk yurt içinde
y›lda 250 Milyon, yurt d›ﬂ› dahil
300 Milyon müﬂteriye hizmet veriyor.

Neler de¤iﬂti?
Peki bu evlilik sonucunda nelerin de¤iﬂti¤ini gözlemlemiﬂ Ertaç Borucu? Bu
soruya da ﬂöyle yan›t veriyor: “Birincisi
Koç Toplulu¤u bayra¤› alt›nda hizmet
veren bir ﬂirket olarak insanlar›n bizden
beklentilerinin daha fazla oldu¤unu
gözlemliyorum. Çünkü Türkiye’nin en

büyük holdinglerinden birinin güvencesi ve bayra¤› alt›nda faaliyet göstermeye baﬂlad›k. Koç’la birleﬂince onun güvenilirli¤i ve büyüklü¤ünden kaynaklanan beklentiler artt›. Dolay›s›yla insanlar›n ﬂu anda beklentileri hizmet, kalite
ve fiyatland›rmada bizden daha fazla.
Rakamsal olarak bakt›¤›m›zda, Genel
Müdürümüz Aziz Bulgu’nun aç›klad›¤›
gibi, 2005 y›l›nda Migros ve Tansaﬂ’›n
ayr› ayr› hizmet etti¤i müﬂteriler üzerine, 2006 y›l›nda ilave yüzde 6 müﬂterimiz artt›” diyor.
Bostanl› Tansaﬂ Ma¤aza Müdürü Dursun Baltac› da ﬂu bilgileri veriyor: “Birleﬂmeden sonra sektör lideri olan Migros’un perakende sektöründeki deneyimlerini müﬂteri hizmet kalitemize
yans›tt›k. Migros çok uzun süreden beri bu sektörde yer ald›¤› için bir güven
oluﬂturmuﬂ.
Buna dayanarak her ﬂeyin daha fazlas›n› bekliyorlar bizden. Biz de birinci dönemde hedeflerimizi tutturduk.”
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Tarihi fabrikada

modern teknoloji
Ankara Atatürk Orman Çiftli¤i’nin en güzel
köﬂesinde tarihe tan›kl›k eden Türk Traktör
Fabrikas›, bugün 80 bin metrekare kapal›
alana sahip ve y›ll›k 35 bin adetlik üretim
kapasitesiyle yaklaﬂ›k 90 milyon euro’luk
ihracat yap›yor

‹

kinci Dünya Savaﬂ›’n›n yokluk
y›llar›n›n ard›ndan yeni bir
kalk›nma hamlesine giriﬂen Türkiye’nin ilk fabrikalar›ndan birinin
de uçak fabrikas› oldu¤unu biliyor
muydunuz? Türkiye’de hiçbir ﬂey üretilmezken, i¤nenin bile ithal edildi¤i dönemlerde yüksek teknoloji gerektiren
uçak üretimi için dü¤meye bas›lm›ﬂ.
Türk Traktör Fabrikas›’n›n tarihi de iﬂte
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bu dönemde baﬂl›yor. Uçak üretmek
için 1948 y›l›nda yap›lan ilk atölyelerin
yer ald›¤› taﬂ bina bugün yönetim birimlerini bar›nd›r›yor. Türk Traktör Kurumsal ‹letiﬂim Sorumlusu Yeﬂim Erdo¤an’›n peﬂinde, iﬂte bu taﬂ binan›n modern koridorlar›ndan Genel Müdür Hakk› Akkan’›n odas›na geçtik.
Hakk› Akkan, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden

mezun oldu¤u 1972 y›l›nda Türk Traktör’de çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Dökümhane
ﬁubesi’nde Müdür Muavinli¤i, Metot
ﬁubesi’nde Yöneticilik ve ard›ndan Mühendislik Daire Müdürlü¤ü yapm›ﬂ.
1981 y›l›nda da Teknik Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevine getirilmiﬂ. 1996
y›l›ndan bu yana Türk Traktör’de Genel
Müdür olarak yapt›¤› görevini baﬂar›yla
devam ettiriyor. Çal›ﬂanlar›n “Hakk› Ba-

ve aktarma sistemlerini içeren gövdeler, komple ara ürün olarak ihraç edilmekte olup, 2005 y›l› gövde ihracat›
5430 adettir.”

“Ferrari teknolojisiyle
traktör yap›yoruz”

Uçak üretmek için 1948 y›l›nda bir atölyede temelleri at›lan Türk Traktör
bugün ürünleriyle sadece Türkiye’de de¤il dünyada da iddial› hale geldi.

ba” dedi¤i Genel Müdür Akkan, disiplinli ve baﬂar›y› ödüllendiren yaklaﬂ›m›yla
sevilen bir yönetici. Kendisiyle görüﬂmeye baﬂlad›¤›m›zda, önce Türk Traktör’ün kuruluﬂu ile o dönemin sanayi
yap›s›n› anlatmaya baﬂlad›.
“Türkiye’de i¤ne ve ipli¤in bile d›ﬂar›dan
geldi¤i dönemde uçak imalat›n›n baﬂlamas›, tar›ma önem verilmesi gerekti¤i
fikrinin ortaya at›ld›¤› dönemde traktör
fabrikas› kurulmas› çok önemli olaylard›r ve Türk Traktör sanayi-üniversite iﬂbirli¤inin ilk örneklerinden biridir.

“Türk Traktör bir okuldur.”
Traktör üretimine 1960’l› y›llarda, sanayinin daha emekleme dönemlerinde
üniversitelerin teknik okullar›nda parça
üretilerek baﬂland›. Döküm, Türkiye’de
henüz yap›lmazken, ilk uygulamalar
baﬂlam›ﬂ oldu. Akkan bu uygulamay›,
“Türkiye’de topyekûn sanayileﬂmenin
en güzel örne¤idir” sözleriyle de¤erlendiriyor. Bu iﬂbirli¤i, Ankara’da birtak›m
sanayileﬂme hareketlerinin baﬂlamas›na
neden olmuﬂ. Akkan, Türk Traktör’ün
ilk üretim yapt›¤› y›llarda sanayileﬂmeye örnek teﬂkil etti¤ini bak›n nas›l anlat›yor: “Türkiye’de buna benzer örnekler
o y›llarda yok. Bu ilk baﬂta Ankara ve
çevresinde oluﬂmaya baﬂl›yor. Yaln›z
teknoloji de¤il, imalat›n zamana karﬂ›
yap›lmas›, kalite kontrol gibi uygulamalar o y›llarda yap›l›yordu. Türk Traktör
Fabrikas›’n›n çal›ﬂmaya baﬂlamas›yla,
Ankara’da sanayileﬂmenin baﬂlang›c›
ayn› döneme denk gelir. Türk Traktör’e
parça üreten ve satan birçok yan sanayi

kuruluﬂunun ikinci, üçüncü kuﬂak temsilcileriyle hâlâ çal›ﬂ›yoruz. Bizim onlarla kurdu¤umuz gönül ba¤›n›n ayr› bir
anlam› vard›r.”
Türk Traktör, her dönemde çeﬂitli misyonlar üstlenmiﬂ. Özel üretim gerektiren parçalar›n imalat›na yönelen Türk
Traktör, dünyadaki benzer fabrikalara
nazaran 10 kat daha fazla katma de¤er
üretir hale gelmiﬂ. Hakk› Akkan, “Traktör fabrikalar› dünyada genelde montaj
fabrikalar›d›r” diyerek Türk Traktör’ün
kendine has özelli¤ini bak›n nas›l anlat›yor: “Dünyada traktör fabrikalar›, kendi
bünyelerinde imalat yapmazlar. Genellikle parçalar›n› d›ﬂar›dan al›p kendi
atölyelerinde montaj›n› yaparlar ve bu
fabrikalar traktör fabrikas› olarak adland›r›l›rlar. Bu fabrikalar›n montaj d›ﬂ›nda
üretim oranlar› yüzde 3-5 aras›ndad›r.
Türk Traktör ise üretti¤i parçalarla ürünün yüzde 35’lik de¤erini kendi bünyesinde yaratmaktad›r.
Türk Traktör, New Holland markas› ile
56, TD ve TT serileri; Case markas› ile
JX serisi traktörleri üretmektedir. TD
Markas› ürünleri 55 farkl› ülkeye ederken, Case markas› ile üretti¤i ürünlerini
ise a¤›rl›kl› olarak ABD, Kanada ve
Avustralya’ya ihraç ediyor. ﬁirketin son
üç y›ll›k üretimi 17 bin ile 21 bin traktör/y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. 2005 y›l› üretimi 17 bin 870 traktördür; bu miktar›n 5 bin 124 adedi yurtd›ﬂ›na ihraç
edilmiﬂtir. Ayl›k üretim adetleri talebe
ba¤l› olarak 1200 ile 2 bin adet aras›nda de¤iﬂmektedir. Ayr›ca yabanc› orta¤›m›z CNH’in fabrikalar›na diﬂli kutusu

Türk Traktör Genel Müdürü Hakk› Akkan, üretim tekniklerini modernize ettiklerini, böylece verimliliklerini art›rd›klar›n› anlat›yor.
1980’li y›llarda y›ll›k 18 bin traktörü
1600 kiﬂiyle ürettiklerini anlatan Akkan,
bugün ayn› miktarda üretimi 960 kiﬂiyle
gerçekleﬂtirdiklerini ifade ediyor. Akkan, üretimde baﬂar› oran›n› yüzde 96
düzeyinde tuttuklar›n› belirterek, fabrikada teknolojiyi bilgi birikimleriyle nas›l
birleﬂtirdiklerini ﬂöyle anlat›yor:
“Gerek üretim metotlar› gerekse maliyetteki avantaj› yakalamak için teknoloji
önemli bir unsur. 1990’l› y›llarda, yeni bir
imalat teknolojisi kullanacaksak en az 20
sene de¤iﬂmeyecek ﬂekilde olmas› gerekti¤ini düﬂündük. Türk Traktör’de öyle
farkl› bir teknolojiyi hayata geçirdik ki,
bu esnek üretim teknolojisi ile dört makineye tek bir kiﬂi kumanda ediyor. Konvansiyonel tezgâhlar›n yapt›¤› iﬂleri, tek
bir tezgâha yapt›r›yoruz. Bunun için bilgi
iﬂlem tekniklerini kullan›yoruz ve kalitesini kontrol ediyoruz. Bugün Ferrari de
fabrikas›nda ayn› teknolojiyi kullan›yor.”

“Teknolojisiyle de örnek”
Akkan, bu teknolojinin tezgâh say›s› itibariyle Türkiye’de en fazla kullan›lan ve

Türk Traktör
Fabrika alan›: 272.800 m2, kapal› alan
80.000 m2, aç›k alan 115.000 m2
Kapasite (y›l): 35.000 adet.
Çal›ﬂan say›s›: 960 kiﬂi (mevcut sistem
iki vardiya).
Günlük yemek yiyen: Yemekhanede
vardiya sistemine göre çeﬂitli aral›klarla
günlük ortalama 1060 kiﬂi yemek yiyor;
buna alt iﬂverenler dahil.
Personel servisi: 56 adet servis arac›
hizmet veriyor.
Güvenlik personeli: Alt iﬂverene ait 24
adet güvenlik eleman› var.
Temizlik personeli: Alt iﬂverene ait 30
adet temizlik eleman› bulunuyor.
Günlük üretim: 75 adet traktör.
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Teknoloji harikas›
bakanl›¤›n hizmetinde
Türk Traktör’ün üretti¤i ve dünya çiftçisinin tercihi olan New Holland TD95D kabinli ve klimal› traktör Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakanl›¤›’na hediye edildi. Türk Traktör
Tesislerinde gerçekleﬂen teslim törenine
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker,
Koç Holding Di¤er Otomotiv Grubu Baﬂkan› Kudret Önen, Ziraatç›lar Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim Yetkin kat›ld›. Tören, Genel
Müdür Hakk› Akkan’›n konuﬂmas›yla baﬂlad›, Koç Holding Di¤er Otomotiv Grubu
Baﬂkan› Kudret Önen ve Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker’in konuﬂmalar›yla
devam etti. Hediye edilen traktörün temsili alt›n anahtar› Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker’e verildi.

ço¤u firmaya örnek olan bir özelli¤i oldu¤unu söylüyor. “Türkiye’ye ilk Esnek
Üretim Sistemi (FMS, Flexible Manufacturing System) Türk Traktör’le geldi” diyen Akkan, sanayiyi yönlendirme
aç›s›ndan önemli bir misyonu yerine getirdiklerini kaydediyor. “Öyle bir makine düﬂünün ki, birkaç seri tezgâh yan
yana duruyor ve istedi¤iniz her ﬂeyi
program olarak yazd›rabiliyorsunuz. Y›lda ayn› parçadan 50 bin adet üretmek
istiyorsan›z bu sistemi kullan›yorsunuz”
diyen Akkan, Ferrari fabrikas›n› gezdi¤inde ayn› makineleri orada görünce
duyguland›¤›n› söylüyor.
“Ferrari’nin yeni fabrikas›n› dolaﬂmaya
‹talya’ya gitti¤imizde, ﬂirketimizin Koç
Toplulu¤u’nda ba¤l› oldu¤u Di¤er Otomotiv ﬁirketleri Grubu Baﬂkan›m›z Say›n Kudret Önen Bey de vard›. Bizim ﬂu
anda kulland›¤›m›z tezgâhlarla ayn›
grup ve ayn› boyutta tezgahlar› motor
üretirken gördük. Bu bizi çok keyiflendirdi. Dünyan›n en iyi otomobillerinin
üretildi¤i teknolojiyi biz fabrikam›zda
10 y›ld›r zaten kullan›yoruz. Sahip oldu¤umuz teknoloji bizi çok farkl› bir noktaya taﬂ›yor. Verimlili¤i art›rarak maliyet avantaj› sa¤l›yorsunuz.”

Yeni yat›r›mlar neler?
Türk Traktör Genel Müdürü Hakk› Akkan
2007 y›l›nda mevcut ürünlerin geliﬂmesi
yönünde çabalar› olaca¤›n› kaydediyor.
Avrupa Birli¤i normlar›na uygun olarak
en az kirlilik yaratan motor üretimini gerçekleﬂtireceklerini anlatan Akkan, “Motor
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Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› Mehdi Eker, Türk Traktör Fabrikas›’n› ziyaret etti.
‹ﬂçilere hitaben konuﬂan Eker, Türk Traktör’ü sektöre katk›s› nedeniyle kutlad›.

üretimimizi bir üst seviyeye taﬂ›yoruz.
Emisyon aç›s›ndan ikinci seviye üretim
yapaca¤›z. Bu yaklaﬂ›mlarla bir ölçüde
çevrecilikle birlikte Avrupa Birli¤i’nin ortaya koydu¤u regülasyonlar› gerçekleﬂtirmemiz gerekiyor” diye konuﬂuyor.
Akkan, Türk Traktör’ün k›sa dönemli hedeflerini, “AB çevre normlar›na paralel
olarak uygun motor geliﬂtirmek, küçük
tip traktör üretimini gerçekleﬂtirmek,
müﬂteriye geniﬂ yelpazede ürünler sunarak rekabet gücünü art›rmak, ürün ve
özel prosesleri patent alt›na alarak korumak ve Ar-Ge teﬂviklerinden yararlana-

cak projeler geliﬂtirmek” olarak s›ral›yor.
Müﬂteri memnuniyeti do¤rultusunda
mevcut üretimlerinde nelerin daha iyi
yap›labilece¤ini sürekli araﬂt›rd›klar›n›
belirten Akkan, üretim süreçlerinde de
ürün baz›nda neleri geliﬂtireceklerini
planlad›klar›n› söylüyor. “Traktörümüz,
genel amaçl› traktör ihtiyac›na uygun
üretiliyor” diyen Akkan, müﬂterilerden
gelen talepler do¤rultusunda toplant›lar
yapt›klar›n›, daha sonra örnek uygulamalar geliﬂtirerek test ettiklerini belirtiyor. Traktörün d›ﬂ çizgisinin de¤iﬂmedi¤ini, ancak emisyon limitlerine göre mo-

Türk Traktör, Ankara’da 2005 y›l›n›n en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ﬂirketi oldu.

“

Sosyal sorumluluk projelerine a¤›rl›k
veren Türk Traktör, sivil toplum
kuruluﬂlar›na ve e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
çabalar›na da destek sa¤l›yor

torun de¤iﬂti¤ini ve gürültü seviyesine
göre farkl› yal›t›m malzemeleri kulland›klar›n› söyleyen ve “Kullan›c›lardan
gelen geri bildirimleri üretim sistemine
yans›tmaya çal›ﬂ›yoruz. Mühendislik uygulamalar› tamamen Türk Traktör bünyesinde yap›l›yor” diyen Akkan, 1999’da
yaﬂanan krizin etkisiyle 3 bin traktör
üretilirken, bugün y›ll›k ortalama 20 bin
traktör ürettiklerinin ve 55 ülkeye ihracat yapt›klar›n›n alt›n› çiziyor.

Türk Traktör’ün sosyal
sorumluluk projeleri
Türk Traktör, Ankara’da sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor.
Bu çerçevede okul yapt›ran, sivil toplum
kuruluﬂlar› ile bilgi birikimini paylaﬂan
bir yap›ya sahip. 2004 y›l›nda fabrikan›n

çal›ﬂmaya baﬂlamas›n›n 50. y›l kutlamalar› çerçevesinde Türk Traktör çal›ﬂanlar› An›tkabir’i ziyaret etti. Hakk› Akkan,
burada çektirilen foto¤raf›n personel taraf›ndan yak›nlar›na y›lbaﬂ› kart› olarak
gönderildi¤ini anlat›yor. Tüm personele
duygulu anlar yaﬂatan bu olay hâlâ belleklerdeki yerini koruyor.
2006’da Koç Toplulu¤u taraf›ndan planlanan “Ülkem ‹çin” projesine, Kalecik
Eskiköy ‹lkö¤retim Okulu’nun tadilat› ile
kat›lan Türk Traktör, bu proje çerçevesinde ilkokula ve ö¤rencilere desteklerini sürdürüyor. Okulun tadilat› bittikten
sonra da çal›ﬂanlar›n kat›l›m›yla yeni ö¤retim y›l›nda çanta, defter, kitap vb. k›rtasiye malzemeleri de al›narak düzenlenen organizasyonla ö¤rencilere hediye
edilmiﬂ. Tar›m sektörünün kalk›nmas›na

”

verilen önem çerçevesinde 2003’ten bu
yana Ulusal Tar›m Kongresi’ne destek
veren Türk Traktör, Kalite Derne¤i’nin
kurumsal üyesi ve her y›l Türk Traktör’ün kalite çal›ﬂmalar›n›, düzenlenen
konferans ile paylaﬂ›yorlar. Ayr›ca 2005
y›l›nda “Enerji ve Çevre Sorunlar›n›n Kal›c› Çözümü Hidrojen Enerjisi” konulu
bir kongre düzenleyerek tüm kamuoyunun dikkatini bu yöne çekti.
27 Kas›m 2006 tarihinde de Türk Traktör’ün üretti¤i ve dünya çiftçisinin tercihi olan New Holland TD95D kabinli ve
klimal› traktör, Türk Traktör’ün iﬂbirli¤i
halinde çal›ﬂt›¤› Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› Tar›m Ürünleri Geliﬂtirme Merkezlerinden birinde kullan›lmak
üzere verildi.
Murat Büke
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SPOR V‹ZYON

Koç Üniversitesi Yelken Kulübü

Baﬂar›ya yelken

açt›

Hangimiz peﬂinden koﬂuyoruz ki yeteneklerimizin, zaman›
geçmeden önce… ‹ﬂte Koç Üniversitesi Yelken Kulübü üyeleri,
hem kendi rüyalar›n› gerçekleﬂtiriyor hem de arkadaﬂlar›n›nkini

B

u ayki Spor Vizyon’u haz›rlamak üzere Koç Üniversitesi’ne röportaja giderken gazeteciydim.
Ama görüﬂme yaparken
zaman zaman bu kimli¤imi yitirdi¤imi ve anne
oluverdi¤imi itiraf etmeliyim. ‹ﬂte özellikle de bir anne olarak, bu çocuklarla
gurur duydum. Spor sevgilerinin ve hobilerinin peﬂinden koﬂtuklar› için. Bir
yandan üniversite e¤itimlerini sürdürürken bir yandan da bu üniversitede hobilerini geliﬂtirmelerini sa¤layacak bir kulüp kurduklar› için. Kendilerini yeni yar›ﬂlara haz›rlarken ayn› zamanda “Ben
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de ö¤renmek istiyorum” diyen arkadaﬂlar›n› e¤ittikleri için. Kazand›klar› kupa
ve madalyalar için. Aralar›ndaki milli
sporcular›n kazand›klar› dünya ﬂampiyonlu¤u için. Olimpiyatlara kat›lmay› ve
iyi dereceleri hedefledikleri için…
Hepsi Koç Üniversitesi ö¤rencisi. Hepsi
yelkenci… Serdar ﬁen, bu y›l kuruluﬂu
tamamlanan Koç Üniversitesi Yelken
Kulübü’nün baﬂkan›. ‹ﬂletme okuyan
Serdar ﬁen, dördüncü s›n›f ö¤rencisi.
Haz›rl›kla birlikte Koç’ta beﬂinci y›l›n›
yaﬂayan ﬁen’in babas› motor yat üretiyor. Bu nedenle üniversiteye gelmeden
önce uzun y›llar yat deneyimi olmuﬂ.
Üniversiteye baﬂlad›ktan sonra ise ken-

disi gibi denize merakl› arkadaﬂlar›yla
bir araya gelip okulun yelken kulübünü
kurmaya karar vermiﬂler. 2005 May›s’›nda, önce Yelken Grubu’nu kurmuﬂlar. Deneme sürecini tamamlayan grup,
2006’da Koç Üniversitesi Yelken Kulübü olarak resmiyet kazanm›ﬂ.

‹ki ikincilik, bir üçüncülük
Yelken sporuna merakl› gençlerin bir
araya geldikleri ve çeﬂitli faaliyetler yan›nda üniversiteler aras› yelken yar›ﬂlar›na da haz›rland›klar› bu kulübün aktif
üye say›s›, 50’ye ulaﬂm›ﬂ durumda. Ço¤u,
kulüpte e¤itim gönüllüsü olan arkadaﬂlar›ndan teorik yelken e¤itimini al›yor ve

Koç Üniversitesi Yelken Tak›m› üyeleri (soldan sa¤a) Serdar ﬁen, Ayﬂe
‹yigündo¤du, Can Özgüzel, Güray Zünbül, yeni kupalar hedefliyorlar.

Tak›m›n tek k›z eleman›

Milli sporcudan teorik dersler

Ayﬂe ‹yigündo¤du, Koç Üniversitesi ikinci
s›n›f matematik ö¤rencisi. 20 yaﬂ›ndaki
Ayﬂe, hobi olarak farkl› bir aktivite denemek istemiﬂ ve okuldaki gruba kat›lm›ﬂ.
Anlat›rken çocuklar›na da bu sporu ö¤retme sözü verdi ayn› zamanda: “Geçen
y›l baﬂlad›m. ‹lk yelkenli deneyimimde hava çok so¤uktu ve çok zordu. Ama buna
ra¤men çok sevdim. Burada tak›m ruhunu doyas›ya yaﬂ›yorsunuz. Sizin baﬂar›n›z
arkadaﬂlar›n›za da baﬂar› getirirken, girdi¤iniz riskler, onlar› da riske sokuyor.”

Can Özgüzel 21 yaﬂ›nda, Koç Üniversitesi ikinci s›n›f matimatik ö¤rencisi. Kulübun ikinci e¤itimcisi de Can. 10 y›ld›r
‹stanbul Yelken Kulübü’nde yelken yapan Can milli sporcu; ﬂöyle anlat›yor:
“Kulüplerde bu spor 25-26 yaﬂa kadar
aktif olarak yap›l›yor ve sonra hobiye dönüﬂüyor. Benim de öyle olacak. Ama
zaman buldu¤umda ve hafta sonlar›, hayat boyu bu sporu b›rakmayaca¤›m. Üniversiteden mezun olana kadar bildiklerimi ö¤retmeye devam edece¤im.”

Yelken Kulübü’nü o kurdu

O bir “Dünya ﬁampiyonu”

Serdar ﬁen 23 yaﬂ›nda, Koç Üniversitesi dördüncü s›n›f iﬂletme ö¤rencisi. Ayn›
zamanda kulübün kurucusu ve baﬂkan›.
Kulübe yelken ö¤renmek için gelenlere
teorik derslerin bir k›sm›n› Serdar veriyor. Serdar “Alternatifleri h›zla gözden
geçirerek çabuk karar verebilme kabiliyetiniz art›yor. Ayr›ca anlay›ﬂl› olmak ve
sorumluluk almak zorundas›n›z. K›saca
bu spor sadece hobi olarak sizi doyurmuyor ayn› zamanda kiﬂili¤inize olumlu
katk›lar sa¤l›yor” diyor.

Güray Zünbül 23 yaﬂ›nda, Koç Üniversitesi dördüncü s›n›f psikoloji ö¤rencisi.
10 y›ld›r yelken çal›ﬂ›yor. 2000 y›l›nda
gençlerde Dünya ﬁampiyonu, Avrupa ve
Balkan ﬁampiyonu olan Güray, 2001’de
dünya beﬂincisi olmuﬂ. Bu ﬂampiyonluklar›n ard›ndan iki kez sakatl›k geçiren
Güray ﬂimdi yeniden baﬂar›lar› yakalayabilmek için haftada alt› gün üç ile alt› saat antrenman yap›yor. 2006 Eylül’ünde
Balkan üçüncüsü olan Güray, olimpiyatlarda baﬂar›l› olmak istiyor.

Birimiz hepimiz için
DÜMENC‹: Yelkenlinin olmazsa olmaz›.
Teknede tek kiﬂi olsa bile bu kiﬂinin dümeni kullanmas› gerekiyor. Tak›m›n dümencileri Güray ve Can.
TAKT‹SYEN: ‹zlenmesi gereken rotay›
çizen, yar›ﬂlarda rakiplere göre avantajl› yolu seçen kiﬂi. Tak›m›n taktisyen-

leri Güray, Can ve Serdar.
FLOKÇU: Öndeki yelkeni ve balonu
(üçüncü yelken) kullanan kiﬂi. Tak›m›n
flokçular› Ayﬂe ve Serdar
ANA YELKENC‹: Ana yelkeni kontrol
eden kiﬂi. Tak›m›n ana yelkencileri Serdar ve Güray

anlaﬂmal› yelken spor kulübünde de pratik olarak yelkencili¤i ö¤reniyorlar. Kulüpte yar›ﬂlara kat›lan sekiz ö¤renci var.
Bu ö¤renciler dönüﬂümlü olarak (tak›mlar dört kiﬂilik) üniversiteler aras› yar›ﬂlarda Koç Üniversitesi’ni temsil ediyorlar. Bugüne kadar Türkiye’de üniversiteler aras›nda düzenlenen üç yar›ﬂa kat›lan
tak›m›n, sekiz üniversite aras›nda bir
üçüncülü¤ü iki de ikincili¤i var. Ekiple,
yani Serdar ﬁen, Can Özgüzel, Ayﬂe ‹yigündo¤du ve Güray Zünbül ile görüﬂtük.
Öncelikle e¤itim dönemlerine paralel
olarak yelken kursu veriyorlar. Bu y›l 44
ö¤rencinin kat›ld›¤› e¤itimler, Bir Y›ld›z
(temel yelkencilik e¤itimi), ‹ki Y›ld›z
(ileri yelkencilik) ve Üç Y›ld›z (yat yar›ﬂç›l›¤› ve kaptanl›k e¤itimi) olmak üzere üç ayr› kategoride aç›l›yor. Üç kuru
da bitiren ö¤renci, bir yelkenli ile ilgili
her ﬂeyi ö¤renmiﬂ oluyor. Çünkü prati¤i
profesyonellerden alm›ﬂ oluyorlar.
Kulüp, bahar, yaz ve k›ﬂ sezonlar›nda
(bir hafta veya 10 gün, yelkenli ile) gezi
düzenliyor. Bu geziler, kat›l›mc› ö¤renci
say›s›na göre üç tekneye kadar yap›labiliyor ve bu teknede farkl› görevleri deneyerek e¤leniyor ve pratik yap›yorlar.
Kulüp bünyesindeki yar›ﬂç› ekip ise her
y›l düzenlenen yar›ﬂmalara haz›rlan›yor
ve üniversitelerini baﬂar›yla temsil ediyorlar. Önlerinde üç etap halinde düzenlenen yar›ﬂlar›n Mart’ta yap›lacak
ikinci etab› var. ‹lk etapta ikinci olan
ekip, bu kez birincili¤i hedefliyor.

Kendileri yar›ﬂ düzenleyecek
Bu kulüp, çok genç bir kulüp. Tekneleri
yok ve antrenman için kiralad›klar› tekne masraflar›n› da bugüne kadar kendileri karﬂ›lam›ﬂ. Ama bundan sonras› için
bir bütçeleri olacak. Çünkü deneme sürecini tamamlam›ﬂlar ve Ö¤renci Dekanl›¤›’na da bütçelerini sunmuﬂlar. Bu, onlar için daha çok antrenman ve daha fazla aktivite anlam›na geliyor. ﬁimdiden
programlar›n› yapm›ﬂlar. ‹lk olarak Üniversiteler Aras› Yelken Birli¤i kurulmas›
için Bo¤aziçi ve Sabanc› üniversitelerinin baﬂlatt›¤› çal›ﬂmalara kat›l›yorlar. Bu
birli¤in kurulmas›, onlara göre, üniversitelerde baﬂlat›lan yelken çal›ﬂmalar›n›n
belli standartlara oturmas›n› sa¤layacak
ve bu sporu yayg›nlaﬂt›racak.
Kulübün planlad›¤› en önemli aktivite
ise Koç Üniversitesi Yelken Kulübü olarak bahar aylar›nda Match Race (ayn›
türde iki tekne aras›nda yap›lan) yar›ﬂlar› düzenlemek.
Füsun Güvenç

39

B‹RL‹KTE BAﬁARMAK

‹ki kad›n, iki yaﬂam
‹kisinin de yolu
çal›ﬂma hayat›nda,
Koç’ta kesiﬂmiﬂ.
Ayﬂe Ak›n ‹zmir’in
ilk kad›n Opet bayii.
Günseli Kocagöz ise
‹zmir’in en eski Koç
Allianz acentesi.
Her ikisi de iﬂlerini
seviyor ve bu
sayede baﬂar›y›
yaﬂ›yor

ünseli Kocagöz, ‹zmir’in en
eski Koç Allianz acentesi.
Ayﬂe Ak›n da yine bu kentin
kad›n olarak ilk Opet bayii.
Günseli Kocagöz Pamuk
adl› acentesiyle 18 y›ld›r ‹zmir’de sigortac›l›k yap›yor. Ayﬂe Ak›n
ise Koç Toplulu¤u’na henüz alt› ay önce
kat›lm›ﬂ. ‹kisinin de üniversitede okuyan birer o¤ullar› var ve iki yak›n arkadaﬂlar.

G

“Binden fazla müﬂterim var”
‹kisi de ﬂu anda yapt›klar› iﬂlerden farkl› e¤itimler alm›ﬂlar. Kocagöz ziraat mühendisi; Ak›n ise iktisat fakültesinin ard›ndan, tekstilci olan aile ﬂirketinde çal›ﬂm›ﬂ uzun süre, sonra da Akran isimli
benzin istasyonunun sahibi olarak Opet
bayili¤i yapmaya baﬂlam›ﬂ. Aslen Sökeli
olan Kocagöz pamu¤un içine do¤du¤unu
ve evde konuﬂulan baﬂl›ca konunun da
pamuk oldu¤unu anlat›yor. Söke’nin en
önemli geçim kayna¤›n›n pamuk oldu¤unu ekleyen Kocagöz, Söke’yi, ailesini ve
iﬂ hayat›n› ﬂöyle anlat›yor; “Söke’nin pamu¤undan elde edilen iplik çok kaliteli
ve de¤erlidir. Ailece tar›mla ilgileniriz.
Ben bire bir ilgilenmiyorum ama iﬂletme-
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Ayﬂe Ak›n ofisini dekore ederken, zevkini mesle¤iyle birleﬂtirmiﬂ.

lerimiz duruyor. Biz pamuk yetiﬂtiririz;
tarlalar›m›z var, kiraya veririz ve karﬂ›l›¤›nda pamuk al›r›z. Eﬂim de ziraatle ilgileniyor ve bu tarz iﬂletmeleri var. Zaten
ben de pamuktan dolay› ziraat mühendisli¤i okudum. Sonra dönüp geldi¤imde
Söke’ye yerleﬂtim. ‹ki sene kadar serac›l›k yapt›m, salatal›k yetiﬂtirdim. Çok ilkel
bir seram vard›. Ciddi yat›r›m gerekiyordu. Ben karars›zl›klar içindeyken, eﬂim
‹zmirde tali acentelik gibi bir iﬂ yap›yordu. ‹ﬂleri çok yo¤unlaﬂ›nca ilgilenemez
oldu ve iﬂi b›rakmaya karar verdi. Ben de
o dönemde seradan vazgeçme karar› alm›ﬂt›m. ‘Denesek’ dedim ve böyle tesadüfen baﬂlad›m. 18 sene önceydi. Ben
eﬂimden 10 tane müﬂteri ald›m. ﬁimdi
binden fazla müﬂterim var.”

“Opet her sorunda yan›mda”
Ak›n ise ‹zmir’in içindeki ilk kad›n
Opet bayii oldu¤unu vurgulayarak,
“Bu iﬂe alt› ay önce baﬂlad›m. Konfeksiyoncu bir aileden geliyorum ben. Daha önce Ak›n gömleklerinin sahibiydik
ve hep ihracat yap›yorduk. Beﬂ y›l önce çal›ﬂmaya ara verdim. Çok erken
yaﬂta çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›m. Ara vermek için genç bir yaﬂ ama y›llara böldü¤ünüzde epey bir zaman al›yor. O¤lumla da ilgilenmek istedim ve ayr›ca
yapmak istedi¤im ﬂeyler vard›. Çal›ﬂmay› düﬂünmüyordum. Buras› mekân
olarak ailemin yeri. Ne yapal›m diye
düﬂünürken böyle bir akaryak›t istasyonu fikri do¤du. Sonra buran›n iﬂletmesi aile karar› ile bana verildi” diye-

rek öyküsünü anlat›yor.
Kocagöz’e hemen 1989 y›l› A¤ustos
ay›nda baﬂlad›¤› acenteli¤inin bu kadar uzun ve baﬂar›yla sürmesinin nedenlerini soruyoruz. ‹zmir’in en büyük
acentesi oldu¤unu tahmin etti¤ini söylüyor ve devam ediyor: “Koç Toplulu¤u ile çal›ﬂmak insana ciddi derecede
güven veriyor. Koç’un vizyonu ile benim vizyonum örtüﬂüyor. Hem ﬂahsi
hem de Koç’un kurum kültürüyle
acenteminki birbirinin neredeyse ayn›s›. Bu, birinci neden. ‹kincisi Koç Allianz’›n yönetiminin kendisi denebilir.
Çünkü her zaman iyi iliﬂkiler içinde olduk. Zaman zaman sürtüﬂtü¤ümüz
noktalar oldu ama ço¤unlukla birleﬂtik
ve ço¤unlukla da ben onlardan yard›m,
destek gördüm.
Ayﬂe Ak›n ise Koç Toplulu¤u ile çal›ﬂman›n ne anlam ifade etti¤ini ﬂöyle anlat›yor: “Koç Toplulu¤u bir kere girdi¤i
her konuda baﬂar›l› olan bir Topluluk.
Baﬂar›l› olmad›¤› zaman da kabul edip
çekilen bir Topluluk. Ak›ll›ca idare
edildi¤ini, hiçbir zaman parçalanmayaca¤›n› düﬂündü¤üm bir grup. Belki iﬂte
bu güven dolay›s›yla bu iﬂe girdim.
Koç’un olmas› bizim için çok büyük bir
art› oldu. Çünkü hakikaten iﬂte bir sinerjisi var. Mesela bütün Koç bünyesindeki ﬂirketlerin Opet’ten akaryak›t
almas› çok büyük bir iﬂ art›s› getiriyor.
Ayr›ca Opet en ufak sorunumuzda yan›m›zda oluyor” diyerek belirtiyor
memnuniyetini.

Baﬂar›n›n s›rr› nerede?
Günseli Kocagöz’ün ‹zmir ve Söke’de
iki acentesi bulunuyor. Ayﬂe Ak›n da
ileride en büyük hedefinin akaryak›t istasyonlar›n›n say›s›n› art›rmak oldu¤unu söylüyor. Tam da bu noktada bir sigorta acentesi olarak poliçe adedini art›rman›n s›rr›n›, k›sacas› baﬂar›s›n›n s›rr›n› soruyoruz. “Bunun s›rr› bence düzgün disiplinli ve takipçi olarak çal›ﬂmak
ve müﬂteriyle yak›n iliﬂki içinde olmak.

Günseli Kocagöz, ailesinin tar›mla ilgilenmesi nedeniyle ziraat mühendisli¤i e¤itimi
görmüﬂ. Ama onun ﬂimdi ‹zmir ve Söke’de iki Koç Allianz acentesi bulunuyor.

Çeﬂitli pazarlama yöntemleri var sigortac›l›kla ilgili. Özellikle hayat branﬂ›,
randevu al›narak kap› kap› dolaﬂ›larak
sat›lan bir branﬂt›r. Kasko, fabrika, ev;
bunlar da müﬂterilerin kulaktan kula¤a
söylenti yaymalar› en baﬂar›l› sat›ﬂ yöntemidir. Bizim de baﬂar›m›z budur” diyor Kocagöz. Ve “Bir kad›n olarak tek
baﬂ›ma böyle bir portföy yapmaktan

“

Ayﬂe Ak›n Koç Toplulu¤u ile
çal›ﬂman›n sinerji yaratt›¤›n› söylerken,
Günseli Kocagöz de duydu¤u güveni dile
getiriyor ve “Koç’un vizyonu benim
vizyonumla örtüﬂüyor” diyor

”

çok gururluyum” diye ekliyor.
Ayﬂe Ak›n’›n da sat›ﬂlar›n› art›rmak için
planlar› var. ﬁöyle anlat›yor bize:
“Bir kere kâr›n›z› art›rmak için ilk baﬂta kurdu¤unuz düzenin bozulmamas›
için çok u¤raﬂ›yorsunuz. Çünkü yeni
oldu¤unuzdan, temizlikten pompa görevlilerinin müﬂterilerinize olan davran›ﬂlar›na kadar her ﬂeyle çok ilgileniyorsunuz. Her ﬂey ilk baﬂta daha iyi
oluyor ve sonra bozuluyor bir miktar.
‹ﬂte onun bozulmamas› için elinizden
geleni yapmak zorundas›n›z. O yüzden
ben aﬂa¤›larda geziniyorum, temizli¤i
hep kontrol ediyorum. Ofisimde bütün
mekâna da hakimim, burada olmak zorunday›m.”
Hiç ak›llar›nda yokken ﬂimdi yapt›klar›
iﬂleri seçen Kocagöz ile Ak›n hayatlar›ndan çok memnun. ‹kisi de iﬂlerini geniﬂletmek ve büyütmekte kararl›.
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DAMDAK‹ M‹ZAHÇI
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com

2006’n›n en acayip haberleri
Dam üstünden giden bir y›la daha bak›yorum. 2006 da giderken
geride gözden kaçm›ﬂ acayip haberler b›rak›yor. ﬁimdi gelin bu y›la
ait gözümüzden, gönlümüzden kaçm›ﬂ acayip haberlere, y›l sonu
itibar›yla dam üstünden bir göz atal›m…
’n›n Ocak ay›ndan acayip bir haberle baﬂlayal›m: “‹nsan ruhu saatte 300 bin km h›z yap›yormuﬂ!” Almanya kaynakl› bu habere göre bilim
adamlar› insan ruhunun h›z›n› 300 bin
kilometre olarak saptam›ﬂlar! Ölüm
an›nda neler oldu¤una dair araﬂt›rmalar
bu müthiﬂ h›z› ortaya ç›karm›ﬂ! Malumunuz daha önce de ruhun a¤›rl›¤›n›n
21 gram oldu¤u iddia edilmiﬂ, hatta bu
iddia bir film olmuﬂtu. ﬁimdi 21 gram
olan bir ruh, saatte
300 bin km h›z yaparsa, karﬂ› yönden
220 km h›zla gelen
bir kamyonlaaa…
Bu hesaplar bizi
kamyon hatta havuz problemlerine
kadar götürebilir.
Bu akl›n almayaca¤› acayip h›z, bize
ﬂunu gösteriyor ki,
demek ki ruh kadar
h›zl›s› yok! Zamanla
h›z› kesilen birinin,
ruhsuz oldu¤una
dair söylentiler bu
haberden sonra artm›ﬂ m›d›r dersiniz?
2006 y›l› içinde
ABD’den gelen bir
haber, sa¤l›k delisi
haline gelen insano¤lunun kafas›n› kar›ﬂt›rd›! Zira hayat› boyunca sa¤l›ks›z say›lan her türlü besini yiyen George
Johnson ad›ndaki bir Amerikal› tam 112
yaﬂ›nda, zatürreeden ölmüﬂtü! Yaﬂam›
boyunca bol hayvani ya¤lar içeren k›rm›z› etten, salam ve sosise, ›v›r z›v›r her
türlü ﬂeyi rahatça tüketen, son derece
kötü beslenme al›ﬂkanl›klar›na sahip
Johnson’un 102 yaﬂ›na kadar otomobil
bile kulland›¤› ö¤renildi. Uzun ve sa¤l›kl› yaﬂam için genetik özelliklerin, yeme
al›ﬂkanl›¤›ndan çok daha fazla önem ta-

2006
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ﬂ›d›¤› çevremizi sarm›ﬂ bunca sa¤l›k ve
diyet haberi aras›nda kaynay›p gitti. Bu
habere dense dense; “Ye de yan›nda
yat” denir!..
2006’da Rizeli bir çiftçinin kanserli hücre s›çram›ﬂ kalbine ‹stanbul’daki bir hastanede yama yap›ld›. Bugüne dek yamay› her yerinde gören Türk insan› sonunda kalbinde bile yama ile tan›ﬂm›ﬂ oldu!
Bir baﬂka acayip sa¤l›k haberine geçelim
ﬂimdi de… ‹ngiltere’de 12 yaﬂ›ndaki bir
k›z›n 10 y›ld›r atmayan kalbi 2006’da at-

maya baﬂlad›! Hayda demeyin gerisini
dinleyin. 10 y›l boyunca nakil kalple yaﬂayan Hannah’n›n, gerçek kalbi de yerinde dinlenmeye b›rak›lm›ﬂt›. Nakil kalbinin de teklemesi üzerine Hannah’n›n,
kendi kalbi 10 y›l sonra yeniden çal›ﬂt›r›ld›. Kalbe giden yollar›nda bile acayip
trafik yo¤unlu¤u yaﬂayan insan›m›z için
bu haber de gözden kaçt› tabii ki…
2006’da Macaristan’da acayip ﬂeyler oldu! Macaristan Baﬂbakan› Ferenc Gyurcsany, halka bir buçuk y›l boyunca sürekli “yalan” söyledi¤ini, ekonominin asl›n-

da kötü gitti¤ini ve hiçbir ﬂey yapmad›klar›n› itiraf edince Macaristan birbirine
girdi!.. Halk galeyana geldi, ülkede baﬂbakan›n› istifa etmesi için ciddi bir isyan
baﬂlad›. Bak›n bizde ise asla böyle bir
ﬂey olmaz!.. Bizde ancak “do¤ru” bir ﬂeyler söyledi¤inde ortal›k kar›ﬂabilir. Çünkü biz toplum olarak do¤ruya pek al›ﬂk›n
de¤iliz. Yalan› daha çok seviyoruz. Bünyemiz do¤ruyu pek kald›rm›yor. K›sacas› Macarlarda salam, ﬂey pardon Macarlarda yalan, Türklerde ise do¤ru tehlikelidir!..
2006 “Magandal›k”
aç›s›ndan da epeyce
zengin bir y›l oldu
gene bizim için! Bak›n ﬂimdi de Feriköy Mezarl›¤›’ndan
acayip bir TV haberi... Mezarl›kta, otobüs ﬂoförü oldu¤u
söylenen baz› ﬂah›slar, gözlerine kestirdikleri bir mezar›n
üstüne ç›k›p ba¤daﬂ
kurmuﬂ n’ap›yorlar
dersiniz? Mangal!
Sonunda mezar üstü mangal› da keﬂfetti insan›m›z(!)
Altta mevta, üstte
mangal, keyfe bak!
‹çlerinden biri, televizyon muhabirine; “Bizim ölülere bir zarar›m›z yok ki, hatta onlar› korumuﬂ bile
oluyoruz” diyor bu haberde. Mangal bittikten sonras›n› da görüyoruz. Contay›
s›y›rm›ﬂ bu kiﬂiler mangal sonunda, bu
kez toplu halde ayn› mezar›n üstünde
dua etmeye baﬂl›yorlar. Acaba bu duaya
“Yemek duas›” diyebilir miyiz? Yoksa
toplum olarak yeni y›lda kafay› daha da
yiyebilir miyiz? Sonuçta size dam üstünden en gerekli dilekte bulunuyor; akl›n›za mukayyet olaca¤›n›z, ak›l dolu yeni
bir y›l diliyorum!

