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çinde yaflad›¤›m›z topluma ve çevreye karfl› az m› çok mu, ne kadar sorumluluk
hissediyoruz? Bu konularda inisiyatif alarak projeler üretme ve kal›c› katma de-
¤er yaratma konusunda etkin miyiz? Bu amaçla yap›lan çal›flmalar› kamuoyuna
anlatmak ve sadece bu problemleri kamuoyunun gündemine tafl›makla kalma-

y›p ayn› zamanda toplum ve di¤er flirketler için örnek ve özendirici olabiliyor muyuz?
Koç Toplulu¤u, var olufl nedenlerini bu zemin üzerine oturttu¤u için kuruldu¤undan
bu yana böylesi zorlu s›navlardan baflar›l› sonuçlar alarak s›n›f› geçiyor.  Sosyal so-
rumlulu¤un “ba¤›fl” olarak anlafl›ld›¤› ve çok büyük hay›r ifllerinin dahi sessiz sedas›z
yap›ld›¤› y›llar öncesinde bile daima “katma de¤er” yaratan projelere imza att›k.
Vehbi Koç Vakf›’n›n bu konudaki çal›flmalar›, ülkemizin kurumsal sosyal sorumluluk
tarihinin en de¤erli örnekleriyle doludur. 
Toplulu¤umuzun 80. y›l›nda ülkemizin gelece¤ine 8 bin ›fl›k yakmay› amaçlayan,
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” kampanyam›zla gençleri meslek liselerine özen-
dirmeyi amaçlad›k. Meslek liselerindeki ö¤rencilerimizle birlikte ülkemize pek çok
ö¤retmen yetifltirecek kurumlardan birini 20 Eylül 2006 tarihinde Ad›yaman’da ö¤-
renime açt›k. Ad›yaman Üniversitesi E¤itim Fakültesi Vehbi Koç Binas›, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Mustafa V. Koç taraf›ndan Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’in de kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.
Uluslararas› Sponsorluk Konferans›’nda konuflan CEO’muz Bülend Özayd›nl›’n›n ileti-
flim dünyas›nda yükselen yeni de¤erlerin “yeterince hazmedilmemifl olduklar› takdirde”
kavram kargaflas›na neden olduklar› yolundaki görüflüne kat›lmamak mümkün de¤il. 
Sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk gibi kavramlar›n günümüz ifl dünyas›nda öne
ç›kan ve s›kl›kla kullan›lan uygulamalar olmas› sevindirici bir geliflmedir. Ancak burada
önemli olan, bu uygulamalar›n “içleri boflalt›lmadan” yani gerçekten anlamlar›na sad›k
kal›narak hayata geçirilmesidir. Biz, Koç Toplulu¤u olarak, insanlara ulaflmayan tüm ça-
l›flmalar›n amac›na da ulaflmayaca¤›na inan›yoruz. Koç Toplulu¤u’nun belle¤i olma
özelli¤iyle Bizden Haberler’in geçmiflten günümüze uzanan her bir say›s›nda, “kurum-
sal sosyal sorumluluk” kavram›n›n içini dolduracak pek çok örnek bulmak mümkündür.
80. y›l›m›zda “kurumsal sosyal sorumluluk” alan›ndaki en güçlü giriflimlerimizden bi-
ri olan “Ülkem ‹çin” projesine 87 bin çal›flan›m›z ve 12 bin bayimiz destek veriyor.
Bütün çal›flmalar›m›z›n ulaflt›¤› baflar› inand›klar›m›z›n do¤rulu¤unu bize kan›tl›yor.
Günümüzün yaflam temposunda ne yaz›k ki pek çok insani duyguyu göz ard› ediyo-
ruz. ‹flte içinde bulundu¤umuz Ramazan ay› bu de¤erleri hat›rlamak için iyi bir f›r-
sat. Tüm Koç Toplulu¤u’nun bu kutsal ay› “gerçek bir Ramazan ruhu” ile geçirmesi-
ni diler, flimdiden bayramlar›n› kutlar›m.
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bilgisayar laboratuvar›, 1 tane fen bilgisi
e¤itimi laboratuvar›, çeflitli ofisler ve 48
adet ö¤retim görevlisi odas› var.

“Hedefimiz yar›n›n Türkiye’sini
kurmaya destek olmak”
20 Eylül’de gerçeklefltirilen aç›l›fl töre-
ninde, üniversitenin bahçesindeki bü-
yük kalabal›¤a hitaben ilk konuflmay›
Ad›yaman Üniversitesi Rektör Yard›m-
c›s› Prof. Dr. Mustafa Gündüz yapt›.
“Bugün Ad›yaman Üniversitesi’nin aka-
demik tarihinin yaz›lmaya baflland›¤›
gündür” diye sözlerine bafllayan Prof.
Dr. Gündüz, Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mustafa Koç’a seslenerek
“Ad›yaman Üniversitesi’ne gösterdi¤i-
niz ilgi ve sa¤lad›¤›n›z olanaklar› gönlü-
müze kaydettik. ‘Memleketime hizmet
bir insanl›k ve vatan borcudur’ diyen ve
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arihi MÖ 40 bin y›llar›na
kadar dayanan, as›rlar bo-
yunca Hititler’den Kom-
magene Krall›¤›’na, Roma
‹mparatorlu¤u’ndan Ana-
dolu Selçuklular›na, Mo-
¤ollara, Memluklara kadar
çeflitli devletler aras›nda
el de¤ifltirmifl, pek çok

medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl olan
Ad›yaman’day›z. 1954 y›l›nda il olan bu
Güneydo¤u Anadolu kentini bir gün
içinde tan›y›p sevmeniz mümkün. 
Bu bölgede olup da terörle tan›flmam›fl
olan kentte yaflayanlar›n tek ortak payda-
lar› illerini kalk›nd›rmak. Ad›yaman son
üç dört y›ld›r, insana gurur veren, flafl›r-
tan ve takdir duygular› uyand›ran pek
çok olaya sahne oluyor. fiehir, büyük bir
kalk›nma hamlesi içinde; çeflitli yat›r›m-

lar yap›l›yor, fabrikalar aç›l›yor, yeni ifl
sahalar› yarat›l›yor. Ad›yamanl›lar bu di-
namizmi kendi deyimleriyle “kirve” ola-
rak nitelendirdikleri Koç Toplulu¤u’nun
yaratt›¤›n› düflünüyorlar. fiehir, 2006-
2007 ö¤retim y›l›nda bir üniversiteye ka-
vufltu ve Ad›yaman Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi Koç Binas›’n›n yap›m› da
Vehbi Koç Vakf›  taraf›ndan gerçekleflti-
rildi. 2 milyon dolara mal olan fakülte bi-
nas›, 2 bin metrekarelik bir alan üstünde
üç kat olarak infla edildi. Yaklafl›k bin ö¤-
renciye e¤itim olana¤› sunacak olan Ad›-
yaman E¤itim Fakültesi Vehbi Koç Bina-
s›’nda s›n›f ö¤retmenli¤i, sosyal bilgiler
ö¤retmenli¤i ve matematik ö¤retmenli¤i
branfllar›nda e¤itim verilecek. Ad›ya-
man’›n en donan›ml› binas› olan Vehbi
Koç Binas› içinde 260 kiflilik bir amfi,
farkl› büyüklüklerde 10 s›n›f, 40 kiflilik bir

Ad›yaman
Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi
Koç Binas› 
20 Eylül’de aç›ld›. 
2 bin metrekare
üstüne kurulan
bina her türlü
donan›ma sahip

T

“Vehbi Koç”her zaman
ö¤rencilerle olacak

(Soldan sa¤a:) Ad›yaman Valisi Halil Ifl›k, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ve Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Vehbi Koç Binas›’n› açarken. 



En büyük
hedefimiz yar›n›n
Türkiye’sinin kurulmas›na destek olmak.
Buna biraz katk›m›z oldu¤unu görmek
bizleri daha çok çal›flmaya teflvik ediyor

“

”

bunun bütün gereklerini özellikle e¤itim
alan›ndaki hizmetleriyle yerine getiren
Türkiye’nin ideal ifladam› tipi Say›n
Vehbi Koç’u rahmet ve minnetle an›yor,
bu yolda yürüyen zat-› alinizi de yürek-
ten alk›fll›yoruz” dedi. 
Daha sonra kürsüye gelen Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç,
Vehbi Koç Vakf›’n›n yaklafl›k 40 y›ld›r
özellikle e¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›-
n›n tümünde Türkiye’ye fayda sa¤laya-
cak projeler üstünde çal›flt›¤›n› belirterek
“Nitelikli bireylerin yetiflmesi için nitelik-
li e¤itim kurumlar›na sahip olmam›z ge-
rekiyor” dedi. Koç, sözlerine flöyle devam
etti: “80. kurulufl y›ldönümümüzü kutla-
d›¤›m›z bu y›l, mesleki e¤itime yönelik bir
program›, ‘meslek lisesi memleket mesle-
si’ diyerek bafllatt›k. Bu çerçevede yedi
y›lda yaklafl›k 8 bin gence istihdam sa¤la-
man›n yolunu aç›yoruz. Türkiye’nin
AB’ye üyeli¤i, ülkenin ekonomik ve özel-
likle de e¤itim alan›nda yap›sal olarak
güçlenmesini öngörüyor. Amac›m›z AB
üyeli¤ine ad›m atarken, bir iflsizler ordu-
su yerine rekabet avantaj› yaratabilecek
seçkin insan kayna¤› oluflturmakt›r.”
Mustafa V. Koç ayr›ca Koç Toplulu¤u
olarak en büyük hedeflerinin yar›n›n
Türkiye’sini kurmaya destek olmak oldu-
¤unu da vurgulayarak “Buna biraz katk›-
m›z oldu¤unu görmek bizleri daha çok
çal›flmaya teflvik ediyor” dedi.

“Sosyal sorumlulu¤un 
en güzel örne¤i”
Ad›yaman Belediye Baflkan› Necip Bü-
yükaslan, üniversitelerin büyük ›rmak-
lar gibi, bulunduklar› yerleri cazibe mer-
kezi haline getiren uygarl›¤a ortam ha-

z›rlayan, toplumlar›n can suyu oldukla-
r›n› belirterek, Ad›yaman Üniversitesi
aç›l›fl›n›n, kentin il olmas› kadar önemli
oldu¤unu vurgulad› ve “fahri hemflehri”
olarak nitelendirdi¤i Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’a te-
flekkürlerini sundu. 
Ad›yaman Valisi Halil Ifl›k ise üniversite-
nin sa¤layaca¤› katk›lardan söz etti¤i
konuflmas›nda flunlar› söyledi: “Üniversi-
temizin ilimize e¤itim ve iktisadi anlam-
da büyük katk›lar› olacakt›r. Üniversite-
mizin bünyesinde yeni yüksek ö¤retim
kurumlar› aç›lmas›n›n yan› s›ra, ö¤renci
say›s› da artacakt›r. Üniversite gençli¤i
Ad›yaman’da sosyal geliflme ve de¤iflme-
nin de öncüsü olacakt›r. Üniversitemizin
büyümesiyle ekonomik katk› da artacak,
ilimizde iflsizlik oran›n›n azalt›lmas›na
katk›da bulunacakt›r” dedi. Vali Ifl›k böy-
lece üniversite-sanayi iflbirli¤inin kurula-
ca¤›n› belirterek, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’a hita-
ben “Sosyal sorumlulu¤un, kat›l›mc›l›¤›n
yard›mlaflma ve paylafl›mc›l›¤›n en güzel
örne¤i olarak yapt›rm›fl oldu¤unuz E¤i-
tim Fakültesi Vehbi Koç Binas› nedeniy-
le ilim ad›na size ve aile mensuplar›n›za
tebriklerimi sunar›m” dedi. 

Aç›l›flta son olarak söz alan Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik sözlerine
“Türkiye hem bölgesinin hem dünyan›n
parlayan y›ld›z›d›r” diyerek bafllad›. Tür-
kiye'nin rüzgar›n›n iyi oldu¤unu, ama
''rüzgar›m›z iyi'' diyerek mevcut rüzgara
güvenmenin do¤ru olmad›¤›n› ifade
eden Çelik, sözlerini flöyle sürdürdü:
''Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti di-
ye 73 milyon nüfusu, 780 bin kilometre-
karelik topraklar› olan devasa bir gemi-
miz var. Genç ve dinamik bir nüfusumuz
var. Rota da 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde
büyük Atatürk taraf›ndan tespit edilmifl-
tir. Rota muhas›r medeniyetin üstüne
ç›kmakt›r. O zaman bize düflen bu rota
ile yelkenlerimizi aç›p Türkiye'yi ayd›n-
l›k ufuklara tafl›makt›r.''  Üniversite ku-
rulan 15 il aras›nda Ad›yaman'›n da yer
almas›n› kendisinin de çok istedi¤ini be-
lirten Çelik, Ad›yaman Üniversitesi’nin
Ad›yamanl›lara u¤urlu olmas›n› diledi. 
Bu konuflmalar›n ard›ndan Mustafa V.
Koç, Ad›yaman Valisi Halil Ifl›k, Belediye
Baflkan› Necip Büyükaslan ve Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr Hüseyin Çelik’le birlikte
üniversitenin bahçesine a¤aç dikti. Daha
sonra da Vehbi Koç Binas›’n›n kurdelesi
kesilerek bina misafirlere tan›t›ld›. 

5

Mustafa V. Koç, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Ad›yaman Belediye Baflkan›
Necip Büyükaslan (solda) ve Vali Halil Ifl›k s›n›flar› ziyaret ettiler.
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Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V.
Koç, Ad›yaman
Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi Koç
Binas›’nda
ö¤rencilere ilk dersi
liderlik konusunda
verdi

Her fleyden önce bir noktaya dikkatinizi
çekmek istiyorum. Liderlik bir grup
içinde ortaya ç›kan bir kavramd›r. Biri-
ne lider diyebilmemiz için onu izleyen
birilerinin olmas› laz›m. 
Dünyan›n en büyük perakendecilerin-
den biri Tesco CEO’su Terry Leahy
böyle anlat›yor: Lider, sizin kendi im-
kanlar›n›zla ulaflabilece¤iniz noktadan
daha ileriye ulaflman›z› sa¤layan kiflidir.
Bir liderin sahip olmas› gerekenlerin ba-
fl›nda hiç flüphesiz sorumluluk duygusu
geliyor. Yapt›¤› ifle, çal›flanlara, ülkesine
ve dünyaya karfl› sorumluluk… 

“Lider vizyon sahibi olmal›”

Liderler, bu sorumlulu¤u kiflisel bir so-
rumluluk olarak gören ve baflkalar›n›n
da sorumlulu¤unu tafl›may› bilen kifli-
lerdir.  ‹kinci önemli bir özellik ise viz-
yon sahibi olmakt›r. Vizyon konusu üze-
rinde biraz durmak istiyorum. 
Bu sözcü¤ü ifl yaflam›nda çok s›k duya-
caks›n›z. 

iderlik, bir grup insan›n bir
amac› gerçeklefltirmesini, belirli
bir hedefe ulaflmas›n› sa¤lamak
için içlerinden birinin, örgütle-
yici, yol gösterici, sorun çözücü,

teflvik edici, birlik ve uyumu sa¤lay›c›
bir rol üstlenmesidir. 
Geçmiflte liderlik, ö¤renilebilecek bir
fley olarak kabul edilmezdi. “Lider olun-
maz, lider do¤ulur” sözüne inan›l›rd›. 
Bir baflka düflünce de, liderlerin büyük
olaylar s›ras›nda, ola¤anüstü dönemler-
de ortaya ç›kt›¤›yd›. Oysa bugün ülkeler
pek çok alanda at›l›mlar yapmak ve ya-
p›sal dönüflümler gerçeklefltirmek zo-
runda.  ‹flte bu at›l›m ve dönüflümleri ya-
pacak olanlar, baflkalar› de¤il sizlersiniz. 
Çünkü sizler ald›¤›n›z e¤itimle, edinece-
¤iniz deneyimlerle yaln›zca ülkeniz için
de¤il bir dünya vatandafl› olarak çevre-
nizde birer örnek, de¤iflim sürecinde iti-
ci güç olacaks›n›z.
‹flte liderlik de böyle bir noktada ihtiyaç
duyulan bir vas›f.

L
Mustafa V. Koç: “Lider



yönlendirmek ve özgüvenini sa¤lamak
için de¤erlendirir.

Lider, insanlar›n vizyonunu yaln›z
görmesini de¤il ayn› zamanda içinde
hissetmesini sa¤lar.

Lider herkesin içini iyimserlik ve po-
zitif enerji ile doldurur.

Lider, dürüstlü¤ü, fleffafl›¤› ve say-
g›nl›¤› ile güven sa¤lar.

Lider, gerekti¤i zaman herkesin be-
¤enmedi¤i kararlar› verebilecek cesa-
rete sahiptir.

Lider kuflkuculu¤un s›n›rlar›n› zorla-
yacak kadar merakl› ve araflt›rmac›d›r;
ve her sorusunun yan›t›n› buldu¤undan
emin olmak ister.

Lider, insanlara risk alabilme ve ö¤-
renme konusunda ilham veren bir ör-
nek oluflturur.

Lider baflar›lar› kutlar ve ekibini yü-
celtir.

“Güçlü ve zay›f yanlar›n›z› bilin”

Bütün bu özellikleri nas›l kazanacaks›-
n›z? Liderlik yeteneklerini gelifltirmek
diyoruz. Bu nas›l olacak? Neleri bilme-
niz, neleri yapman›z, nas›l biri olman›z
gerekiyor? Her fleyden önce kendinizi

iyi tan›y›n. Objektif bir biçimde güçlü ve
zay›f yanlar›n›z› bilin. 

Adil olun.
Ekip çal›flmas›na inan›n.
‹nsan yetifltirin ve sizlerden iyi vas›f-

l› insanlarla çal›flmaktan korkmay›n. 
‹nsan tabiat› hakk›nda fikir sahibi

olun. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›, duygular›,
s›k›flt›klar›nda gösterdikleri tepkileri
nelerdir, ö¤renin. 

‹flinizi, baflkalar›na ö¤retebilecek ka-
dar iyi ö¤renin. 

‹çinde bulundu¤unuz kurumu da iyi
ö¤renin. Liderleri, etkili yöneticileri tan›-
y›n. 

Vizyon sahibi olmak demek, kiflinin
günlük iflleyiflin oluflturdu¤u dar kal›p-
lar› k›r›p, ülkesinde ve dünyada kendi
iflinin ne anlama geldi¤i ve ilerde nas›l
olmas› gerekti¤i konusunda bir görüfl
oluflturmas› demektir. 
Biraz evvel, liderlerin bazen ola¤anüstü
durumlarda toplumun içinden sivrildik-
lerine de¤inmifltim. Bununla ilgili en
önemli örnek içimizde mevcuttur. 1.
Dünya Savafl›’ndan yenik ç›km›fl ve top-
raklar›n›n önemli bir k›sm› iflgal edilmifl
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, tüm yoksullu¤a
ve imkans›zl›¤a karfl›, öngörü sahibi ve
ülkesine inanan bir lider olan Mustafa
Kemal’in peflinden giden Türk milleti,
Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun en
somut örne¤idir.  
Örnekler ço¤alt›labilir. Her birinde bir
grup insan ve onlar› peflinden sürükle-
yen bir lider var. 
Sürüklemek gerçekten liderli¤i anlat-
mak aç›s›ndan önemli bir terim. 
Ünlü ABD baflkanlar›ndan Eisenhower,
liderli¤i tarif ederken bir parça ip kulla-
n›rm›fl. ‹pi masaya yat›r›r ve eliyle çe-
kerken flunlar› söylermifl: 
“‹p nereye çekerseniz gelir, ama onu

iterseniz hiçbir yere gitmez.” 
Demek istedi¤i, insanlar› itip kakarak li-
derlik olmayaca¤›, onlar› peflinden sü-
rüklemek gerekti¤idir.

“‹yi bir tak›m eleman› olmal›s›n›z”

Sizler de, okulunuzu bitirip ifl hayat›n›za
at›ld›¤›n›zda iyi bir lider olmay› istiyor-
san›z önce iyi bir tak›m eleman› olmal›-
s›n›z. 
Peki, sizi iyi bir tak›m eleman› yapacak
nitelikler nelerdir?

Öncelikle çok çal›flacaks›n›z. Yorul-
mak bilmeyecek, flikayet etmeyeceksiniz.

Hem kurumunuzu, hem de iflinizi
çok iyi ö¤renecek, yeni geliflmeleri arafl-
t›racaks›n›z.

‹flinizi daha iyi yapabilmenin yollar›-
n› düflünecek, önereceksiniz.

Önünüzde iyi bir lider örne¤i varsa,
mütevaz› ve sab›rl› bir gözlemci ve sad›k
bir izleyici olacaks›n›z. 

‹zlediklerinizden dersler ç›karacak,
kendi liderlik becerilerinizi sistematik

olarak gelifltireceksiniz.
Tutarl›, aç›k, dürüst ve güvenilir ola-

caks›n›z. Çevrenizle ilgili ve iletiflim
içinde olacaks›n›z. 

Sayg›l› olacak ama “evet efendim”ci
olmayacaks›n›z. Gerekti¤inde yap›c› bir
biçimde elefltirinizi ortaya koymaktan
çekinmeyeceksiniz.

Yap›c› elefltirilere aç›k olacak, hata-
lar›n›zdan ders ç›karacaks›n›z.
Bu tavsiyeler do¤rultusunda hareket
eder ve zaman içinde liderlik yetenek-
lerinizi gelifltirirseniz, hem içinde bu-
lundu¤unuz tak›m› güçlendirir hem de
o tak›m›n bir sonraki ya da baflka bir
tak›m›n gelecekteki lideri seçilmeye
aday olursunuz. 

“Yönetici olmakla lider olmak ayn›

fley de¤iydir”

Diyelim ki hedefinize ulaflt›n›z. 
fiimdi bir tak›m› yönlendirecek olan siz-
siniz. Ne yapacaks›n›z?
Önce flunu hat›rlaman›z› istiyorum: bir
ekibin bafl›na yönetici olmakla lider ol-
mak ayn› fley de¤ildir. Yönetici mevcut
ifli iyi yapt›¤›nda yöneticili¤in gere¤ini
yerine getirmifl olur. 

Oysa lider, mevcudu de¤ifltirmek için
yeni bir bak›fl aç›s› oluflturur, ekibine
hedefler koyar, onlar› o hedefe yönlen-
dirir, baflar› için gerekli uyumu sa¤lar,
ekibi motive eder.
Demek ki yönetici olmak, baz› yetkileri
elinde toplamak, lider olmak için yeter-
li de¤ildir. Liderlik yeteneklerinizi de
gelifltirmeniz gerekir. Nedir lideri lider
yapan özellikler, nitelikler?

General Electric’in efsanevi yönetici-
lerinden Jack Welch ise bir liderde bulun-
mas› gereken özellikleri flöyle s›ral›yor:
Lider ekibini yukar›lara tafl›r, karfl›s›na
ç›kan en küçük bir f›rsat› bile ekibini
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Lider, mevcudu de¤ifltirmek için yeni
bir bak›fl aç›s› oluflturur, ekibine hedef
koyar, onlar› o hedefe yönlendirir, baflar›
için gerekli uyumu sa¤lar
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olmay› ö¤renebilirsiniz”



Merakl› olun, araflt›r›n, ö¤renin.
Yapt›¤›n›z iflle ilgili yeni hedefler koy-

may› deneyin. O görev size verilmemifl
de olsa, iflle ilgili bir problemi çözmek
için düflünün. Plan yap›n. Kararlar al›n.

‹letiflim, organizasyon, denetim ve
de¤erlendirme konular›nda deneyim ge-
lifltirin. ‹fl arkadafllar›n›z› belirli konular-
da, belirli hedefler do¤rultusunda yön-
lendirmeyi, teflvik etmeyi, yüreklendir-
meyi deneyin. 

Sorumluluk al›n. Baflkalar›n›n so-
rumlulu¤unu üstlenin.

Dürüst, tutarl›, cesur, atak, kararl›,
yarat›c› olun, hayaller kurun.
Ülkesini ‹ngiliz sömürgesinden kurta-
ran, Hindistan’›n kurucusu Mahatma
Gandhi tüm dünyan›n sayg›yla and›¤›
gerçek bir liderdi. Gandhi, bir az önce
s›ralad›¤›m tavsiyeleri daha genifl bir
perspektifle ama tek cümlede flöyle

özetlemifl: “Dünyada görmek istedi¤iniz
de¤iflikli¤in kendisi önce siz olun”.
Ulu Önder Atatürk’ün hayat›n› içeren
kitaplar› da liderlik perspektifinden ye-
niden okuyun. 
600 y›l sürmüfl bir imparatorlu¤un külle-
rinden p›r›l p›r›l bir cumhuriyet kurmak,
sadece siyasi ve askeri de¤il, say›s›z top-
lumsal alanda devrimler yapmak, onu
di¤er liderler aras›nda farkl› bir yere ko-
yuyor. O yeni bir ülke kurarken, Ortado-
¤u’nun ve Avrupa’n›n haritalar› de¤ifli-
yor, d›fl dünyaya kapal› ve adeta uyufl-
mufl bir toplum uyan›yor ve yüzünü Do-
¤u’dan Bat›’ya dönüyordu. 
Liderin önemli özelliklerini sayarken ön-
görü ve vizyonu da söylemifltim. 
20. yüzy›l›n bafllar›nda dünya savafllar›
ile yeni bir düzen kurulurken kitleleri
pefllerinden sürükleyen liderlerin birço-
¤unun ideolojileri bugün art›k yaflam›-

yor. Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün kurdu¤u Cumhuriyet’in ve
fikirlerinin ça¤a uygun bir biçimde yafl›-
yor olmas› onun ne derece farkl› ve özel
bir lider, bizlerin ise ne kadar flansl› ol-
du¤unun en önemli göstergesidir.

“Atatürk’ün hayat›n› 

mutlaka okuyun”

Liderlik konusunda bir uzman bak›n ne
diyor: “Liderler ve liderli¤e talip olanlar,
tarih duyumuna sahip olmaktan büyük
yarar görürler. Bunun sebebi tarihin te-
kerrür etmesi de¤ildir. Tarihin gerçek
de¤eri, nelerin mümkün oldu¤unu dü-
flünmenizi sa¤lamas›ndad›r.” 
Bugün dile getirilen bu tespitin, biraz
evvel Ulu Önder Atatürk ile ilgili aktar-
d›¤›m özellikler ile ne kadar örtüfltü¤ü-
nü görüyorsunuz. 
Kimsenin yapmaya cesaret edemedi¤ini

yapan, bu liderin hayat›n› okulda ö¤ren-
mifltim kolayc›l›¤›na kap›lmadan mutla-
ka okumal›s›n›z.
Son olarak size liderli¤ini üstlendi¤iniz
tak›m› hedefe ulaflt›rabilmek için bir yol
haritas› çizmek istiyorum.

Her fleyden önce, tak›m› etraf›nda
birlefltirece¤iniz bir vizyona sahip olma-
l›s›n›z. ‹kinci ad›mda bu vizyonu gerçek-
lefltirmek için bir strateji oluflturmal› ve
bunun nas›l uygulanaca¤›n› tak›m›n›z›n
kat›l›m›yla belirlemelisiniz.

Birlikte tasarlad›¤›n›z eylem plan›n›
birlikte hayata geçirmek üzere harekete
geçmelisiniz. 

Organizasyon ve iflbölümünü yapma-
l›, hedefler koymal›s›n›z.

Sonuç almaya önem vermeli, zaman
ve enerjinin sonuca odaklanmas›n› sa¤-
lamal›s›n›z.

Tak›m ruhu oluflturmal› ve tak›mla

bütünleflmelisiniz. Baflar›lar› tak›ma mal
etmeli, baflar›s›zl›klar›n sorumlulu¤unu
siz üstlenmelisiniz.

Zor ve karmafl›k durumlarda inisiya-
tifi ele almal›, problem çözücü, engel
kald›r›c› olmal›s›n›z.

Zaman›nda, h›zl› ve do¤ru karar al-
mal›s›n›z.

Davran›fllar›n›zla örnek olmal›, tak›-
m›n›z›n esin kayna¤› haline gelmelisiniz.

Kiflileraras› iliflkilerde duyarl› ve etki-
leyici olmal›s›n›z. 

Tanr› bize bir a¤›z iki kulak vermifl.
‹ki dinlemeli, bir konuflmal›s›n›z.

Sorunlar karfl›s›nda ahlak kurallar›na
uygun, dürüst ve tutarl› davran›p, iç tar-
t›flmalarda adil olmal›s›n›z.
Size flunu bir kez daha hat›rlatmak istiyo-
rum. Bunlar do¤ufltan sahip olman›z ge-
reken özellikler de¤ildir. Yeterince azim-
le çal›fl›rsan›z kendinizi gelifltirebilirsiniz. 

Tüm bu koflullar olufltuktan sonra bile
hayatta hepimizin ihtiyac› olan baflka
fleyler de var tabii. fians›n›z bol ve yolu-
nuz daima aç›k olsun. 
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olmal›s›n›z

“

”



Ad›yaman Üniversitesi 
Rektör Yard›mc›s› 
Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Her fleyden önce Koç Türkiye’nin
ilk holdingidir; Tükiye’nin ideal
ifladam› tipidir; yapt›klar› ortada-
d›r. Bat› tipi kalk›nm›fl ülkelerin
sermaye sahipleri, iflletmecileri,
yat›r›mc›lar› Türk tipi yat›r›mc›la-
rdan farkl›d›r. Türkiye’de Koç’un
önderli¤inde, bu tip ifladamlar›
kendi halk›ndan, onun yard›m›yla
ve katk›s›yla edindiklerini yeni-
den bu halk›n ça¤dafl uygarl›k dü-
zeyine ulaflabilmesi için çok çe-
flitli alanlarda sunuyorlar. Bu cid-
di bir hizmettir. Bu noktan›n Tür-
kiye’de çok fazla üzerinde durul-
muyor. Koç Holding bu anlamda
çok özel bir yere sahiptir.  Bu ne-
denledir ki Türkiye’de Koç ön-
derli¤inde Koç gibi insanlara hal-
k›n çok büyük sevgisi ve sayg›s›
vard›r.  Bu insalar›n lütfedip gö-
nülleriyle, özellikle e¤itim alan›na
yönelmeleri tabii ki bizim aç›m›z-
dan çok sevindirici.

Ö¤renciler üniversite için ne dediler?
Demet Güner: 18 ya-
fl›nday›m, Ad›yaman
Meslek Yüksek Okulu
Turizm ve Otel ‹fllet-
mecili¤i’nde okuyo-
rum. Gaziantepliyim,
burada yurtta kal›yo-
rum. Vehbi Koç Vakf›’n›n deste¤iyle
E¤itim Fakültesi’nin Binas›’n›n yap›ld›-
¤›n› ö¤rendim; teflekkür ediyoruz. 

Bar›fl Sa¤lam: Ad›ya-
man Meslek Yüksekoku-
lu ‹nflaat bölümü 2. s›n›f
ö¤rencisiyim. 10 yafl›ma
kadar Ankara’da büyü-
düm ama aslen Ad›ya-
manl›y›m. Ben ayr›ca

ö¤renci temsilcisiyim. Ad›yaman gibi
bir yerde üniversite aç›lmas› çok iyi bir
fley. Y›llard›r bunu bekliyorduk. Vehbi
Koç Vakf›’na derginiz arac›l›¤›yla te-
flekkür ediyoruz. 

U¤ur Ruflen: Ad›yaman
Meslek Yüksekokulu
Tekstil bölümü 2. s›n›f
ö¤rencisiyim. Bal›kesir-
liyim. Koç Holding’in
daha önceden de yat›-
r›mlar›na flahit olmufl-

tum. Buraya yat›r›m yapmas› çok iyi ol-
du. Ad›yaman’› ço¤u kifli bilmiyor.
Memleketimdeki arkadafllar›ma anla-
t›nca çok flafl›rd›lar ve merak ettiler.
Burada çok iyi dostluklar edindim. Mü-

dürümüz bizi her zaman destekliyor.
Hal› saham›z yoktu, art›k var. Tenis
kortlar› yap›l›yor, yeni kafeteryalar
aç›ld›. Organize sanayi var, yeni fabri-
kalar da aç›l›yor, ‹stanbul’dan gelen
ifladamlar› var, buraya yat›r›m yap›-
yorlar. Bat› bölgelerindeki arkadafllar›-
m› buraya ça¤›r›yorum. 

Necla Subafl›: Ad›ya-
man Meslek Yüksekoku-
lu’nun Turizm Otelcilik
bölümünde okuyorum.
Tunceliliyim ama Ada-
na’da oturuyorum. Ad›-
yaman için çok iyi ola-

cak. Hem geliflime katk›da bulunacak
hem de e¤itim düzeyi artacakt›r. Koç
Holding, Vehbi Koç Vakf›’n›n buraya
destek vermesi nedeniyle çok mutlu-
yuz. Türkiye’nin kalk›nmas›na bu flekil-
de yard›m ediyorlar. Bu da bizi çok
mutlu ediyor. 

Ayfle Yorulmaz:

Mersinliyim ve E¤i-
tim Fakültesi S›n›f
Ö¤retmenli¤i bölü-
mü dördüncü s›n›f
ö¤rencisiyim. Üni-
versite baflta tabii ki
Ad›yaman halk›na
katk› sa¤lar. Kültür al›flverifli sa¤lan›r.
Ben Koç Toplulu¤u’na çok teflekkür
ediyorum; hem bütün ö¤renciler hem
de kendi ad›ma.

““KKooçç
HHoollddiinngg””ee
tteeflfleekkkküürrlleerr

““KKooçç
HHoollddiinngg””ee
tteeflfleekkkküürrlleerr
Ad›yaman Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi Koç
Binas›’n›n aç›lmas›ndan dolay›
gençler mutlu ve Ad›yaman
için çok umutlular

KÜRESEL  V ‹ZYON
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aç›ld›
Güneydo¤u’nun en büyük

d›yaman’dan karayolu ile Gazi-
antep’e do¤ru giderken sa¤ ta-
rafa bakt›¤›n›zda Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nin en büyük
Ford plazas›n› göreceksiniz.
Sat›fl, servis, yedek parça hiz-

metleri veren ve 3S olarak adland›r›lan
Ad›yaman Ford Plaza’n›n aç›l›fl› da çok
renkli ve coflkulu oldu. Dicle Ailesi’nin
sahibi oldu¤u, 25 bin metrekarelik aç›k
alan üstüne kurulu 3S Ford Plaza’n›n aç›-
l›fl›n› Milli E¤itim Bakan› Doç. Dr. Hüse-
yin Çelik, Ad›yaman Valisi Halil Ifl›k ve
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç birlikte gerçeklefltirdiler.
Törende bir konuflma yapan Mustafa V.
Koç, “1928 y›l›nda tek bayilikle bafllayan
yolculu¤umuzun bugün geldi¤imiz nok-
tas›nda, Türkiye’de otomotiv alan›nda en
genifl ürün yelpazesi olan kurulufl duru-
munday›z” dedi. Koç, 1997 y›l›nda dün-
yan›n önde gelen otomotiv flirketlerinden
Ford ile hisse eflitli¤i temelinde ortak ol-
duklar›nda, sadece 3 bin 400 çal›flan ile
42 bin araba ürettiklerinden de söz ede-
rek flöyle devam etti: “Oysa bugün bayi-
lerimizle birlikte toplam 13 bin çal›flan›-
m›z var ve üretti¤imiz araba say›s› 242 bi-
ne ulaflm›fl durumda. Bu k›sa zamanda
ulafl›lm›fl büyük bir baflar›d›r. Türkiye
içindeki lider konumumuzu bir yana b›-
rak›n Ford Otosan olarak bugün dünya-
daki tüm Ford kurulufllar› içinde en bafla-
r›l›s› olarak gösteriliyoruz. Bununla ne
kadar gurur duysak azd›r. Bu gururumuz
baflar›lar›m›z› daha da art›racak olan ve
bugün burada aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu bü-
yük tesis ile daha da pekifliyor.” Mustafa
V. Koç konuflmas›n›n sonunda “Müflteri
beklentilerini karfl›lamak ve müflteri
memnuniyetini her geçen gün daha da

art›rmak konusunda bayilerimize büyük
görev düflmektedir” dedi. Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik de konufl-
mas›nda, Koç Grubu’nun, Ad›yaman Üni-
versitesi E¤itim Fakültesi hizmet binas›-
n› hizmete açarak Ad›yaman’›n hem e¤i-
timine hem de ekonomisine katk›da bu-
lunmas› dolay›s›yla takdir etti¤ini söyle-
di. Son konuflmay› ise Ad›yaman Ford
Plaza’n›n sahibi Dicle ailesinin fertleri
ad›na Mehmet Dicle yapt›. Ve babalar›
Ramazan Dicle ad›na Ad›yaman’a 24
derslikli bir okul yapt›racaklar›n› müjde-
ledi. Bu konuflmalar›n ard›ndan Güney-
do¤u’nun bu en büyük Ford Plazas›’n›n
kurdelesi kesilerek aç›ld›. Ad›yaman 3S
Ford Plaza’n›n sahibi Dicle Grubu’nun
Otomotivden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Dicle ile Ad›yaman 3S
Ford Plaza’da aç›l›fl günü konufltuk. 
Dicle Ailesi Ad›yaman’›n yerlilerinden.
Mustafa Dicle öncelikle Ford’un yakla-
fl›k 30 y›ld›r hem kullan›c›s› hem de sat›-
c›s› olduklar›n› belirterek sorular›m›z›
yan›tlad›. 

3S Ford Plaza’y› anlat›r m›s›n›z?

25 bin metrekarelik alan üzerinde, 2750
metrekare kapal› alana sahip Ad›yaman
Ford Plaza. Sat›fl, servis, yedek parçadan
oluflan tam bir 3S’dir. fiu anda yaklafl›k 60
kifli çal›fl›yor. Tam kapasiteye ç›kt›¤›m›z
zaman bu say› 90 olacak. Servis hizmetini
çok iyi bir flekilde veriyoruz. Servis ekibi-
miz Ford Okulu’nda e¤itim görmüfltür.
Bunlara sat›flç›lar da dahil. Yani Ford’u en
güzel flekilde temsil ediyoruz. Biz Güney-
do¤u’nun en büyük plazas›y›z. Dolay›s›yla
Ad›yaman d›fl›ndan da müflterilerimiz
var. Zaten 2007 y›l›nda bütün showro-
om’lar, tesisler bizimki gibi olacak. 

Bölgenin Ford’a talebi nas›l?

Ford talebi çok iyi. Özellikle hafif ve or-
ta ticari araç potansiyeli %90, binekte
%12 civar›nda. Bugüne kadar binekte
servisin olmamas› bu tür araç müflterisi-
nin Ford’a yönelmesini engellemifl. Bu
3S plazan›n devreye girmesiyle beraber
binek s›n›f›nda da %20’lerde olaca¤›m›-
za inan›yorum. Önümüzdeki y›l inflallah
pazar pay›m›z %20’yi bulacak. Ayr›ca
a¤›r ticari araçlarda da %50’lerdeyiz.

Koç bayii olman›n önemi nedir ?

Koç bayii olmak bir ayr›cal›kt›r. Koç ile
biz daha güzel yerlere gelebiliriz. Ku-
rumsal bir flirketle çal›flmak sizin yapt›k-
lar›n›z› ve yapacaklar›n›z› gösteriyor. 

kocbayi.com’a üye misiniz? Bu site

size ne gibi faydalar sa¤l›yor? 

Çok fayda sa¤l›yor elbette. Yeni haber-
ler bu site arac›l›¤›yla geliyor. Benim uf-
kum da aç›l›yor. 

Ad›yaman Üniversitesi Vehbi Koç
Binas›’n›n aç›l›fl›n›n ard›ndan Ad›yaman
3S Ford Plaza da aç›ld›. Dicle Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dicle “Koç
ile daha güzel yerlere gelece¤iz” diyor

Ford plazas›

A
Ford 3S Plaza’n›n aç›l›fl›nda Mustafa
V. Koç bir konuflma yapt›. 
Mustafa Dicle yeni plazada (altta). 



Otokoç Tafldelen’in di¤er bayiler-

den farkl›l›klar› neler olacak?

Burada Ford’un otomobil ve tüm ticari
vas›ta ürünlerini, arac›n›z›n bak›m ve
onar›m› için deneyimli servis ekibimizin
kusursuz hizmetini bulacaks›n›z. ‹nter-
net üzerinden servis randevunuzu ko-
layl›kla alacaks›n›z, özel araçlar›m›zla
flehir merkezine rahatça geri dönecek-
siniz. Bunlar›n d›fl›nda ikinci el araçlar›-
n›z› en uygun fiyatlarla de¤erlendirece-
¤iniz, ikinci el araç sat›n al›rken Otokoç
güvencesini duyaca¤›n›z, en uygun fi-
nansman ve sigorta seçeneklerini- poli-
çe yenilemeleriniz dahil - arac›n›zla ilgi-
li tüm konular› sizin için takip eden bir
ekibin deste¤ini bulaca¤›n›z bir tesis
olacak Otokoç Tafldelen. 
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tomotiv perakendecili¤inde
Türkiye’nin öncü kuruluflla-
r›ndan Otokoç’un Taflde-
len’deki yeni tesisi, 300 m2’lik
kapal› showroom’u, 3300
m2’lik servis operasyonlar›,

1300 m2’lik yedek parça deposu ve 750
m2’lik di¤er birimleriyle toplam 6650 m2

kapal› alanda, Ford’un ‹stanbul Anado-
lu yakas›ndaki en büyük ve en modern
tesisi olarak hizmet verecek. Müflteri-
ler Otokoç Tafldelen’de otomotivle ilgi-
li tüm çözümleri tek çat› alt›nda bula-
caklar. 
Tesisin aç›l›fl töreninde söz alan Otokoç
Genel Müdürü Cenk Çimen, ‹stanbul
Anadolu yakas›ndaki ilk tesisleri olan
Otokoç Tafldelen’i hizmete açmaktan
gurur duyduklar›n› belirterek, büyüme
yolunda önemli bir ad›m daha att›klar›-
n› söyledi.
Çimen, sözlerine flöyle devam etti: “Oto-
koç bugün geldi¤i noktada, Türkiye ge-
nelinde 15 tesisi, y›lda 33 bin yeni araç
sat›fl›, 175 binden fazla müflterisine sun-
du¤u sat›fl sonras› hizmetleri, ikinci el
sat›fl, finansman ve sigorta operasyonla-
r›, Türkiye geneline yay›lan toptan ye-
dek parça operasyonu, 7 bin adetlik k›-
sa ve uzun dönemli araç kiralama filosu
ve 1 milyar YTL’lik cirosuyla ülkemizin
en büyük otomotiv flirketlerinden birisi
olmufltur.”
Aç›l›fla kat›lan ve bir konuflma yapan
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi
Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, “Otokoç, bu
gün Türkiye’nin Tüprafl’tan sonra ikinci
en büyük sanayi kuruluflu olan Ford
Otosan’›n bafllang›ç noktas›, bir baflka
deyiflle tohumudur. Bu sebeple Otokoç
78 y›ll›k tarihiyle Koç Ailesi için ayr› bir

önem arz ediyor” dedi.
Aç›l›fl töreninin ard›ndan Otokoç Genel
Müdürü Cenk Çimen “Bizden Haberler”
dergisi için kendisine yöneltti¤imiz so-
rular› yan›tlad›. 

Otokoç’un bayi say›s› son aç›l›flla

birlikte 15’e yükseldi. Gelece¤e yö-

nelik planlar›n›z nelerdir?  Bir son-

raki bayi aç›l›fl› ne zaman gerçekle-

flecek?

Uzun vadeli stratejik planlar›m›z gere¤i
hem Otokoç’ta hem de Birmot’ta büyü-
me hedeflerimiz bulunuyor. Bu sene
Otokoç’un Ataflehir’de 3 bin m2’lik bir
tesisi daha aç›lacak. Ayn› flekilde Kon-
ya’da da aç›l›fl›n› gerçeklefltirece¤imiz
bir bayi daha olacak.

O

B‹RL‹KTE BAfiARMAK

Otokoç’un ‹stanbul’un
Anadolu yakas›ndaki ilk tesisi Otokoç
Tafldelen, ayn› zamanda bu yakan›n en
büyük ve en modern tesisi olarak
hizmet verecek

Otokoç
‹stanbul’un iki

yakas›nda

(Soldan sa¤a) Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen, Tafldelen Belediye Baflkan› Hüseyin
Sipahi ve Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç. 



luslararas› Sponsorluk Konfe-
ranslar›’n›n beflincisi 20-22
Eylül tarihleri aras›nda yap›l-
d›. Bu y›l›n temas› “Sürekli-
lik”ti. Arya Sponsorluk ve ‹le-
tiflim Dan›flmanl›¤› taraf›ndan,

bu sene Adile Sultan Saray›’›nda  düzen-
lenen konferans›n ilk gününde Koç Hol-
ding CEO’su Bülend Özayd›nl› “kurum-
sal sosyal sorumluluk” konusunda bir
konuflma yapt›. 
Bülend Özayd›nl› konuflmas›na “kurum-
sal sosyal sorumluluk” konusunun tüm
dünyay› etkisi alt›na ald›¤›n› söyleyerek
bafllad›. Yükselen yeni de¤erlerin, yete-
rince hazmedilmemifl olduklar› takdirde
ya k›sa zamanda içlerinin boflald›¤›n› ya
da kavram kargaflas›na neden oldu¤unu
vurgulayan Özayd›nl› “Kurumsal sosyal
sorumluluk kavram›n›n da böyle bir teh-
like ile yüz yüze oldu¤unu düflünüyorum.
Özellikle, bizim gibi ‘yard›mseverli¤i’ kül-
türel kimli¤inin bir parças› haline getir-
mifl olan Do¤u toplumlar›nda bu kavram
kargaflas›n›n daha da derin yaflanmas›
kaç›n›lmaz gibi gözüküyor” dedi. 

“Hay›rseverlik olarak 
de¤erlendirilmemeli”
Özayd›nl› günümüzde sosyal sorumlulu-
¤un anlam›n›n eskisinden çok daha fazla
oldu¤unu belirterek, kurumsal sosyal
sorumlulu¤un flirketlerin ekonomik gös-
tergeleri ve ticari baflar›lar› kadar  önem-
li oldu¤unun alt›n› çizdi. Bu kavram›n ar-
t›k sadece hay›rseverlik meselesi olarak

U
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Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› Uluslararas›
Sponsorluk Konferans›’nda yapt›¤› konuflmada,
günümüzde kurumsal sosyal sorumlulu¤un en az
flirketlerin ticari baflar›lar› kadar önemli oldu¤unu söyledi
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Kurumsal Sosyal
Sorumluluk

Yükselen yeni de¤er:



yasalara ba¤l›l›kla yetinmeyerek, top-
lumsal de¤erlere, beklentilere uygun
davranmay› tarif ediyor.
Sosyal Sorumluluk: Bu kavram da
toplumsal sorunlar›n çözümüne ve sos-
yal geliflime gönüllü katk›y› tarif ediyor.”

“Bu kavram› içsellefltirdik”
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
bu yaklafl›mlar› benimseyen ve uygula-
yan bir Topluluk olarak, “Kurumsal Sos-
yal Sorumluluk projelerimizi, içsellefltir-
di¤imiz bir ifl yap›fl tavr›n›n do¤al seyri
içinde gelifltirdik ve hayata geçirdik.
Yaln›zca sa¤lad›¤›m›z istihdam, yaratt›-
¤›m›z de¤er ve ödedi¤imiz vergiler ile
de¤il, kurumsal sosyal sorumluluk anla-
y›fl›m›z ile de önemli bir toplumsal mis-
yonu üstlenmekteyiz” dedi.
Özayd›nl›, tüm bu tarihsel birikime ve
yayg›n toplumsal katk›ya ra¤men, yeni
ne yap›labilir, bu alanda performans›m›-
z› nas›l daha ileriye götürebiliriz, küre-
sel planda bu alanda yeni ne var diye
sürekli olarak kendilerini sorgulad›klar›-

n› belirterek, bu ba¤lamda Topluluk ola-
rak hangi yeni projeleri bafllatt›klar›n›
anlatt›: 

Birleflmifl Milletler’in Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi (Global Compact); insan
haklar›, çal›flma standartlar›, çevre so-
runlar› ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili
10 temel ilkeye dayan›yor. Burada bu-
nun küresel çapta bir sosyal sorumluluk
hareketi olma özelli¤ine dikkatinizi çe-
kece¤im. Birleflmifl Milletlerin bu konu-
daki söylemi, bu hareketi çok güzel tarif
ediyor: “Gelin, piyasalar›n gücünü ev-
rensel ideallerin yetkinli¤i alt›nda bir-
lefltirelim. Özel giriflimcili¤in güçlerini
ihtiyaç sahipleriyle ve gelecek nesillerin
gereksinimleriyle uzlaflt›ral›m.” Koç
Toplulu¤u olarak bizim ilgimizi as›l çe-
ken, bu sözleflmeyi imzalayan flirketle-
rin, küresel bir hareketin temsilcileri
haline gelmeleriydi. Koç Toplulu¤u, yal-
n›zca söz konusu ilkelerin alt›na imza
atarak de¤il, bu ilkeleri ülkemizde ve

de¤erlendirilmeyip, “‹çinde bulundu¤u-
muz ve ifl yapt›¤›m›z toplumun bir par-
ças› olman›n temel prensiplerinden biri
olarak” de¤erlendirdi¤ini söyledi. Ülke-
miz gibi neredeyse her alanda büyük
toplumsal yaralar›n ve ihtiyaçlar›n oldu-
¤u bir ülkede özel sektör, sivil toplum,
devlet ve uluslararas› kurumlar›n iflbirli-
¤i olmaks›z›n, sürdürülebilir bir kalk›n-
ma yakalaman›n imkans›zl›¤›n› da belir-
ten Özayd›nl›, global dünya düzeninde
bir yerdeki yoksulluk ya da yoksunlu¤un
hepimizin sorunu oldu¤unu anlatt›. 
“Bu durumu böyle de¤erlendirdi¤imiz-
de sosyal sorumluluklar›n neden özel
sektörün gündeminde önemli bir yer
tutmas› gerekti¤i de kendili¤inden orta-
ya ç›k›yor” diyen Özayd›nl›, bu kavram
bu kadar gündemde de¤ilken, dünyada
ve Türkiye’de sosyal sorumluluk kavra-
m›n›n bugünkü içeri¤ine uygun hareket
eden flirketlerin var oldu¤unu da belirt-
ti. Bunlar›n bafl›nda da Koç Holding’in
oldu¤unu vurgulayan Özayd›nl›, konufl-
mas›n›n bu bölümüne flöyle devam etti:
“Kurucumuz Vehbi Koç, ekonomik fa-

aliyetin hem öznesini hem de hedef  kit-
lesini oluflturan insana ve onun sosyal
çevresine ola¤anüstü bir hassasiyetle
yaklafl›rd›. Onun bu hassasiyeti, ‘Ülkem
varsa ben de var›m’, ‘En de¤erli varl›¤›-
m›z insan kayna¤›m›zd›r’ gibi sözleriyle
ifade edilirken, 1969’da kurulan Vehbi
Koç Vakf› arac›l›¤› ile e¤itim, kültür ve
sa¤l›k alanlar›nda Türk insan›n›n yaflam
kalitesine katk›da bulunmak amaç edi-
nilmifl, say›s›z proje hayata geçirilmifltir.
Ayr›ca, Koç Ailesi’nin önderlik etti¤i,
Türk E¤itim Vakf›, Türkiye Aile Planla-
mas› Vakf›, Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› ve TEMA gibi yap›lanmalar arac›l›-
¤› ile de amac›m›z› farkl› uygulama alan-
lar›nda sürdürdük. Bunun da ötesinde,
rahmetli Vehbi Koç’un ortaya koydu¤u
ve büyük bir disiplinle tüm toplulu¤a
benimsetti¤i ifl prensipleri, bu prensip-
lerle hayat bulan Koç Toplulu¤u’nun ifl
yapma kültürü, on y›llardan beri bugü-
nün sosyal sorumluluk tarifine harfiyen
uyan bir seyir izlemifltir. Nedir bugün
tarif edilen temel sorumluluklar? 
Ekonomik Sorumluluk: Bu kavram›n
özünü verimli ve kârl› olmak oluflturu-
yor. Çünkü ancak bu koflullar yerine
geldi¤i takdirde, yürütülen ekonomik
faaliyetin toplumsal yarar› maksimize
edilebiliyor.
Hukuki Sorumluluk: Bu kavram yasa-
lara sayg›y› ön plana ç›kar›yor. 
Ahlaki Sorumluluk: Bu kavram ise,

çevre co¤rafyalarda yayg›nlaflt›rma gö-
revini de üstlenerek bu hareketin içinde
yer ald›. 

Ülkemizde ara eleman s›k›nt›s›n›n
had safhaya ulaflt›¤›n› en iyi bilebilecek
kurumlardan biriyiz. Bu s›k›nt›n›n gide-
rilmesi için gençleri meslek liselerine
özendirmek, bunun için de burs vermek
gerekiyordu. Pekâlâ biz de “bugüne ka-
dar on binlerce burs verdik” diyebilirdik.
Ama onun yerine, “gerçek ihtiyaç buysa
bunu yapal›m, onun yan›nda projeyi staj
imkanlar›, fark›ndal›k ve gelifltirme prog-
ramlar› ile destekleyelim” dedik. Ümidi-
miz bu kampanyan›n meslek liseleri ile
ilgili kesimleri harekete geçirmesi ve bu
konudaki duyarl›l›¤›n deyim yerindeyse,
kartopu gibi giderek artmas›d›r. 

Koç Toplulu¤u olarak bu y›l, di¤er
projelerimizin yan› s›ra tüm çal›flanlar›-
m›z›n, flirketlerimizin, bayilerimizin kat›-
labilece¤i, çok farkl› ölçeklerde sosyal
katk›n›n yan yana gelebilece¤i bir proje-
yi devreye soktuk. “Ülkem ‹çin” ad›n›
verdi¤imiz bu proje, büyük kaynaklar

ay›rmadan, somut, yerel ihtiyaçlar› kar-
fl›lamaya, bir çeflme yapmaktan bir yol
onarmaya ya da bir okul boyamaya ka-
dar çok farkl› katk›lara aç›k, daha ziyade
bireysel kat›l›m› ön plana ç›karan ve ta-
bana yay›lan bir çal›flma oldu. Gücünü
küçük ama çok say›da katk›n›n yan yana
gelmesinden ald›. Projeye 87 bin çal›fla-
n›m›z ve 12 bin bayimiz kat›ld›. 

Kurumsal sosyal sorumluluk anlay›-
fl›n› flirket yap›s›na entegre etmek bu-
nu iyi yönetim ilkelerinin bir parças›
haline getirmek toplam kalite yöneti-
minin de konusudur. Bu anlay›fl›n flir-
ketin en üst noktas›ndan bafllamas› ge-
rekti¤i de do¤ald›r. Koç Toplulu¤u ola-
rak, kurucumuz Vehbi Koç’tan bu ya-
na, gerek yönetim kurulumuzun, ge-
rekse üst yöneticilerimizin sosyal so-
rumluluk projelerinde liderli¤i tam an-
lam›yla üstlenmelerinin flans›n› yafla-
ma imkan›n› bulduk. Bu anlay›fl bugün
de sürmektedir. 
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Baflta Vehbi Koç Vakf› olmak üzere
Türk E¤itim Vakf›, Türkiye Aile Planlamas›
Vakf›, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› ve
TEMA arac›l›¤›yla Türk insan›n›n yaflama
kalitesine katk›da bulunduk

“
”
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“Dalgalanmalar
ekonomideki 
iyiye gidiflin
önüne geçmeyecek” 

“Dalgalanmalar
ekonomideki 
iyiye gidiflin
önüne geçmeyecek” 
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oç Holding CFO’su
(Chief Financial Offi-
cer / Finans Baflkan›)
Ahmet Ashabo¤lu, ma-
kine mühendisli¤i gibi
zor bir e¤itimin ard›n-
dan, dünyada ilgi gö-
ren bir dala yönelmifl:
Finans. 35 yafl›nda bir
yönetici olan Ashabo¤-

lu, tüm gençlerin hayalini kurdu¤u bir
kariyere sahip. “Gençler öncelikle kabi-
liyetlerinin ve yapabileceklerinin fark›na
varmal› ve kendilerine yüksek hedefler
koymal›lar” diyor bu konuda. Koç Hol-
ding’in Nakkafltepe’deki merkezinde As-
habo¤lu ile Türkiye ekonomisinin yak›n
gelece¤ine iliflkin öngörülerini ve ekono-
minin iyiye gitmesi için yap›lmas› gere-
kenleri konufltuk. Ashabo¤lu CFO olma
sürecini ve finans dünyas›nda yaflanan
geliflmeleri de bizimle paylafl›rken, Koç
Holding’in mali yap›s›na iliflkin aç›kla-
malarda bulundu. 2006 y›l›nda yaflanan
dalgalanmay› kriz olarak nitelendirme-
di¤ini belirten Ashabo¤lu, Koç Hol-
ding’in orta vadede bu dalgalanmadan
etkilenmeden kârl› büyümesine devam
edece¤ini söyledi. Makine yüksek mü-
hendisi olan Ashabo¤lu, sadece ekono-
mi ve piyasalar› de¤il, ayn› zamanda ki-
flisel ilgisi gere¤i teknolojide kaydedilen
ilerlemeleri de yak›ndan takip ediyor. 

Ekonomide her mevsim için çeflitli

öngörülerde bulunuluyor. Ülke

ekonomisi y›l›n dört ayr› dönemin-

de bu kadar de¤iflken mi? Siz, bu

sonbahar için ne öngörüyorsunuz?

Baz› sektörlerde y›l›n belirli zamanlar›n-
da yavafllamalar ya da tam tersi h›zlan-
malar söz konusu olabilmektedir. Eko-
nomide meydana gelen de¤iflimleri de-
¤erlendirirken, her fleyden önce iç ve
d›fl faktörlere bakmak gerekiyor. ‹ç fak-
törler içerisinde; ülkenin ekonomik ve
siyasi istikrar›, uygulanan para politikas›
ve flirketlerin performanslar› yer al›yor.
D›fl piyasalarda meydana gelen de¤iflim-
ler, faiz beklentileri, büyüme oranlar› ve
savafl gibi ola¤anüstü haller ise d›fl fak-
törler aras›nda yer al›yor. Ülkemiz eko-
nomisine yönelik beklentileri ele al›r-
ken, bu faktörlerle ilgili geliflmeleri bir
bütün olarak de¤erlendirmek gerekir.
Mevsimsel olarak de¤iflim söz konusu
de¤ildir. Fakat y›l›n belirli zamanlar›nda
de¤iflmesi beklenen, ekonomiyi etkile-
yece¤i düflünülen iç ve d›fl faktörlere ba-
k›larak, dönemsel öngörülerde bulunu-
labilir. Ben sadace bu y›l›n sonbahar›
için de¤il de, önümüzdeki 12-18 ayl›k
dönemi kapsayan daha genifl bir zaman
dilimi ile ilgili beklentilerimi paylaflabili-
rim. Önümüzdeki sene bizi Cumhurbafl-
kanl›¤› ve Parlamento seçimleri, AB mü-
zakereleri, komflular›m›z Irak ve ‹ran’da
meydana gelebilecek geliflmeler gibi
önemli süreçler bekliyor. Ayr›ca gelifl-
mifl ve geliflmekte olan di¤er dünya eko-
nomilerinin ve dolay›s›yla piyasalar›n›n
da oldukça hareketli geçecekleri gözü-
küyor. Bütün faktörlere bakarak, piya-
salar›n önümüzdeki y›l dalgal› seyrede-
ce¤ini düflünüyorum. Önümüzdeki bir
y›l içinde gerek hazine bonosu gerekse
Türk Liras› ve hisse senetlerinde May›s
ay›ndan beri süregelen dalgalanmalar
devam edecektir. Ama bu dalgalanma-
lar, Türkiye’de orta ve uzun dönemdeki
iyiye gidiflin önüne geçmeyecektir. 

Ekonomimizin bu dalgalardan ola-

bildi¤ince ar›nabilmesi, dengeye

oturmas› için neler yap›lmal›? 

Her fleyden önce uygulanmakta olan
ekonomik programa sad›k kal›nmas› ve
siyasi istikrar›n devam ettirilmesi ge-
rekti¤ini düflünüyorum. Bilindi¤i üzere
Türkiye’de AB ve IMF olmak üzere iki
önemli ç›pa var. Bu ç›palara ba¤l› kal›-
n›p, ilgili programlara devam edilmesi
çok önemli. Ancak bu flekilde Türkiye
ekonomisinde yakalanan sa¤l›kl› büyü-
me devam ettirilebilir ve enflasyondaki
düflüflün devam› getirilebilir. Bu sayd›k-
lar›m genel anlamda, makro aç›dan ya-
p›lmas› gerekenlerdir. Mikro bazl› de-
¤erlendirecek olursak, ekonominin den-
geye oturmas› için flirketlerin Türki-
ye’deki yat›r›mlar›na devam etmeleri
gerekiyor. Bunun için de yat›r›mc›lar›n
ülke ekonomisine güvenmeleri laz›m.
Ayr›ca sa¤l›kl› bir yap› kurulabilmesi
için bankac›l›k sektörünün sanayi ile
birlikte hareket etmesi de çok önemli. 

Dünyan›n herhangi bir ülkesinin

ekonomisinde yaflanan bir de¤iflik-

lik di¤er ülkeleri ve dolay›s›yla bi-

zim ülkemizi de etkiler hale geldi.

Piyasalar›n birbirinden bu kadar

kolay etkilenmesinin avantajlar› ve

dezavantajlar› nelerdir?

Piyasalar dünyadaki di¤er ülkelerinK

Koç Holding’in 
genç CFO’su Ahmet
Ashabo¤lu ile
ekonomi ve finans
konular›nda bir ufuk
turuna ç›kt›k.
Önümüzdeki y›l
ekonomimizde neler
olacak, d›fl faktörler
ülke ekonomisini
nas›l etkiliyor, 
Koç Holding’in mali
hedefleri neler? 
Ashabo¤lu tüm bu
sorular› yan›tlad› 

Türkiye’de AB ve IMF olmak üzere
iki önemli ç›pa var. Bu ç›palara ba¤l›
kal›n›p, ilgili programlara devam
edilmesi çok önemli

“
” 15
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ekonomilerine çok daha fazla ba¤l› ve
duyarl› hale geliyor. Bu sene dövizde ve
faiz oranlar›nda gerçekleflen dalgalan-
maya bakacak olursak, tetikleme sebe-
binin d›fl faktörlerden kaynakland›¤›n›
görürüz. Dalgalanman›n bir nedeni, G3
ülkelerinin faiz beklentisinin yükselme-
siydi. Bu beklenti, geliflmekte olan di¤er
ülkelere yans›d›¤› gibi Türkiye’ye de
yans›d›. ‹kinci faktör ise, d›fl kaynakl› s›-
cak para hareketleriydi. Türkiye’de pi-
yasalar›n henüz s›¤ olmas› sebebiyle bu
tip beklentiler ve büyük para hareketle-
ri, piyasalar› derin olan ülkelere göre
bizde daha büyük etki yap›yor. Ben ina-
n›yorum ki; ekonomimiz, AB yolunda
sa¤lam ad›mlarla yürümeye devam etti-
¤imiz ve d›fl yat›r›mlar / FDI (Foreign
Direct Deposit) artt›¤› sürece bu tip
floklar karfl›s›ndaki dayan›kl›l›¤›n› art›-
racak. Piyasalar derinleflti¤inde, hacmi
büyüdü¤ünde ve hem al›m hem de sa-
t›m taraf›nda yeterince oyuncu oldu-
¤unda piyasa floklara karfl› dirençli hale
gelecektir. 

Türkiye’de s›kl›kla kriz yaflan›yor.

Bu krizlerden neler ö¤renmemiz

gerekiyor?

Her fleyden önce geçmiflte yaflanan bü-
yük krizlerle bu sene yaflanan dalgalan-
man›n ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤i-
ni düflünüyorum. Ben bu sene yaflanan-
lar›n kriz de¤il bir dalgalanma oldu¤u
görüflündeyim. Geçmiflteki krizlerin te-

meline bakt›¤›n›zda, ekonomik, siyasi
ve finansal sorunlarla karfl›lafl›rs›n›z. Bu
seneki dalgalanma ise d›fl faktörlerin et-
kisi ve Türkiye’nin bu etkileri absorbe
edememesi sonucu olufltu. Öncelikle bu
tür kriz ve dalgalanmalar›n nedenini an-
lamak gerekiyor. Elbette daha sonra da
gerek kriz gerek dalgalanma olsun hep-
sinden ders ç›karmal›y›z. Bu dersi sade-
ce para politikalar›n› belirleyenlerin de-
¤il ayn› zamanda flirketlerin ve halk›m›-
z›n da ç›karmas› ve uygulamas› laz›m.
Burada as›l önemli olan ö¤rendiklerimi-
zi gelecekte karfl›laflaca¤›m›z durumlar-
da kullan›p kullanamayaca¤›m›zd›r. 

2005 y›l›nda büyük ses getiren ban-

kac›l›k, g›da ve enerji sektörlerin-

deki sat›n alma operasyonlar›, Koç

Holding’in mali yap›s›na nas›l bir

katma de¤er sa¤lad›lar? 

Gerçekleflen sat›n almalarla Koç Hol-
ding’in portföyü daha dengeli bir hale
geldi. Kombine vergi öncesi kâr baz›nda
bakt›¤›m›z zaman finans %24, enerji
%25, otomotiv %27, dayan›kl› tüketim
%17, tüketim %6 ve “di¤er”de %2 gibi
bir da¤›l›ma geldik. Bu oranlar› 2005 y›-
l›ndaki oranlarla k›yaslad›¤›m›zda daha
dengeli bir tablo ile karfl›lafl›yoruz. Yüz-
delerini verdi¤im bu alanlar, çeflitli za-
manlarda de¤iflik performanslar göste-
riyorlar. Biri kötü performe ederken di-
¤eri iyi performe ederek denge
sa¤lanabiliyor. 2005 ile k›yaslad›¤›m›z

zaman sat›fllar›m›z›n kombine 31 milyar
dolardan 2006 y›l› sonunda 50 milyar
dolara gelmesini bekliyoruz, konsolide
EBITDA’m›z›n da 1,5 milyar dolardan
3,0 milyar dolar›n üzerine ç›kaca¤›n›
tahmin ediyoruz. 

Koç Holding’in mali aç›dan bundan

sonraki hedefleri nelerdir? Bu he-

deflere hangi yollardan ulaflmay›

planl›yorsunuz? Ekonomideki de¤i-

fliklikler, özellikle 2006 y›l› hedef-

lerinizde revizyona gitmenize ne-

den oldu mu?

Koç Holding stratejik planlar›na uyumlu
flekilde kârl› büyümesini devam ettire-
cektir. Sat›n al›mlar›n› gerçeklefltirdi¤i-
miz yeni flirketlerimizin mevcut flirket-
lerimize ve Toplulu¤umuza entegrasyo-
nunu tamamlamay› planl›yoruz. Bu flir-
ketleri sat›n almak için belli ölçüde fi-
nansman sa¤lad›k, alm›fl oldu¤umuz bu
kredileri geri ödeme yoluyla azaltaca-
¤›z. Ayr›ca portföyümüzü yeniden yap›-
land›rma projemize büyük bir kararl›l›k-
la devam ediyoruz. Genel olarak tüm
flirketlerimizin dinamik olmalar›n› isti-
yoruz. De¤iflimler karfl›s›nda önlem
al›nmas› gerekiyorsa elbette bu önlem-
ler al›nacakt›r. Fakat bahsetti¤iniz dal-
galanman›n Koç Holding’in hedeflerin-
de herhangi bir revizyona sebep olma-
d›¤›n› söyleyebilirim. Stratejik plan›m›z›
ve finansman modelimizi aynen planla-
d›¤›m›z flekilde hayata geçirece¤iz.

Size göre finansman konusu ekono-

minin can damar› m›?

Finansman ekonominin can damar› ol-
masa da, ana damarlar›ndan biridir.
Ekonomide baflar›n›n yakalanmas›, onu
besleyen bütün damarlar›n sa¤l›kl› ça-
l›flmas›yla yak›ndan ilgilidir. Dolay›s›yla
hem Hazine’nin hem de flirketlerin fi-
nans planlar›n› çok iyi yapmas› gereki-
yor. fiirketler aç›s›ndan ele al›rsak; na-
kit ak›fl› yönetimi, banka iliflkileri, borç
ve kaynaklar›n yönetimi, al›nan faiz ve
kur risklerinin sa¤l›kl› bir flekilde yürü-
tülmesi gibi konular›n hepsi çok önem-
lidir. Bu sebeple  finans, ekonominin
hayati damarlar›ndan bir tanesidir di-
yebiliriz.

Finansç›lar ekonomide oluflacak

de¤ifliklikleri önceden hissedebilir-

ler mi? ‹yi bir finansç›n›n ne gibi

özelliklere sahip olmas› laz›m? 

Ekonomide meydana gelecek de¤iflme-
leri bir falc› gibi önceden bilmek ne ya-

KÜRESEL  V ‹ZYON

Ahmet Ashabo¤lu teknolojide kaydedilen ilerlemeleri de yak›ndan takip ediyor. 
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z›k ki mümkün da¤il, ancak sa¤l›kl› tah-
minlerde bulunabilirsiniz. Bunun için,
döviz, bono ve hisse senedi piyasalar›n-
daki hareketleri izlemeniz, yurtiçinde
ve yurtd›fl›nda aç›klanan ekonomik veri-
leri, politikalar› takip etmeniz ve topla-
d›¤›n›z bütün verileri çok iyi analiz et-
meniz gerekiyor. Genelde baflar›l› fi-
nansç›lar analitik yönleri kuvvetli olan,
problem çözme kabiliyeti yüksek olan
kiflilerdir. Di¤er taraftan bir finansç›
dünyay› da takip etmeli ve her türlü ve-
riyi çok iyi de¤erlendirmelidir. Farkl›
yaklafl›mlara örnek olarak teknik tra-
der’lar ve makro ekonomi bazl› tra-
der’lar› gösterebiliriz. Teknik trader’lar
sadece piyasa hareketlerine bak›p çeflit-
li tahminlerde bulunurlar. Bunun tam
tersi, sadece makro ekonomik datalara
bak›p, pozisyon alanlar var. Benim dü-
flüncem bu ikisi aras›nda bir dengenin
sa¤lanmas›n›n en do¤rusu oldu¤u. So-
nuçta bütün ald›¤›n›z bilgilerin hepsini
analiz edip tutarl› bir sonuca ulaflmaya
çal›flmal›s›n›z. Kald› ki bu da bilimin ya-
n›nda iflin sanat k›sm›na giriyor.

Koç Holding gibi dünyan›n en bü-

yük flirketlerinden birinin CFO’su

olmay› 35 yafl›nda nas›l baflard›n›z?

Koç Toplulu¤u özellikle 2005 y›l› içeri-
sinde çok önemli at›l›mlar yapt›. Tüp-
rafl, Yap› Kredi Bankas› ve Tansafl’›n sa-
t›n al›nmas› üç büyük ad›md›r. Bu sat›n
almalar gerçekleflirken, ben finans ko-
ordinatörü görevindeydim. Özellikle Ya-
p› Kredi Bankas› ve Tüprafl’›n sat›n al›n-
malar› ve finansmanlar›n›n sa¤lanma-
s›nda bana ve ekibime büyük sorumlu-
luklar verildi. Bu sorumluluklar›n alt›n-
dan ekip olarak baflar›yla kalt›k. Koç
Toplulu¤u için daha önce yaflanmam›fl
bir dönem yafland›. Ben de pay›ma dü-
fleni elimden gelenin en iyisini yaparak
yerine getirmeye çal›flt›m. 

Genç insanlar için önemli bir kari-

yer hedefi oluflturuyorsunuz. Onla-

ra kariyer planlamas› anlam›nda

önerileriniz neler olabilir? 

Gençler öncelikle kabiliyetlerinin ve
yapabileceklerinin fark›na varmal› ve
kendilerine yüksek hedefler koymal›-
lar. Elbette bu hedeflere ulaflabilmek
için çok çal›flmalar› gerekti¤ini unut-
mamal›lar. Di¤er taraftan,  sorumluluk
almaktan çekinmemelerini tavsiye
edebilirim. Sorumluluklar kimi zaman
size verilir kimi zaman da sizin öne ç›-
karak sorumlulu¤u alman›z gerekir.

Bunun d›fl›nda, kendinize bir hedef
koydu¤unuz zaman bu alanda kendini-
zi e¤itmeye sürekli devam etmelisiniz.
Bunu söylerken, finans alan›nda bafla-
r›l› olman›z için mutlaka belli bir oku-
lun e¤itimini alman›z gerekti¤inden
bahsetmiyorum. Önemli olan e¤itimi-
nizden analitik düflünme yetkinli¤ini
kazanman›z, yoksa illaki finans ile ilgili
bir bölümden mezun olman›z gerekmi-
yor. Finans alan›nda baflar›l› olabilmek
için, iflin içerisinde yer almal› ve tecrü-
be kazanmal›s›n›z. Bütün bunlar›n ya-

n›nda, dünyadaki ve kendi ülkenizdeki
her türlü ekonomik geliflmeyi takip et-
meli ve finansal konulardaki bilgilerini-
zi güncel tutmal›s›n›z. Bence bu üni-
versite y›llar›nda bafll›yor. Yaz stajlar›-
n› bankalarda ya da finansla ilgili
bölümlerde yapmak, okul bittikten
sonra ifl seçimini yaparken hedeflerini-
ze sad›k kalman›z önemli ad›mlard›r.
Bunun yan›nda benim tavsiyem, daha
önce de söyledi¤im gibi, sorumluluk al-
malar›, hedeflerini yüksek tutmalar› ve
bu hedeflere ulaflmak için çok çal›flma-
lar› olacakt›r.

Finans konsunda uzman biri olarak

aya¤›m›z› yorgan›m›za göre uzat-

mak için baz› küçük tüyolar verebi-

lir misiniz? Ülkemizdeki en güveni-

lir finansman enstrümanlar› neler?

Yat›r›m kararlar›m›z› verirken, gelir ve gi-
der seviyemiz, yafl›m›z, hayattaki hedefi-
miz gibi unsurlar büyük önem tafl›yor.
Bunu biraz daha açarsak, 55 yafl›nda
emeklili¤ine az kalm›fl bir kiflinin alaca¤›
risk ile kariyerinin bafl›nda olan birinin
alaca¤› riskin ayn› olmamas› laz›m. Bu
noktada devreye enstrüman seçimi giri-
yor. Tüm birkimimizi tek bir enstrümana
ba¤lamak do¤ru de¤ildir. Dengeli bir

portföye sahip olmak çok önemli. Ayr›ca
anlamad›¤›m›z yat›r›m araçlar›ndan uzak
durmal›y›z. Finans alan›n›n geliflmesiyle,
art›k Türkiye’de de komplike yat›r›m ens-
trümanlar› kullan›lmaya baflland›. Bunla-
ra yat›r›m yapmadan önce ne gibi riskler
ald›¤›m›z›n fark›na varmal›y›z. “En güve-
nilir yat›r›m enstrüman› nedir” sorusunun
yan›t› hem var hem de yok asl›nda. Sade-
ce ülkemizde de¤il dünyada da yat›r›m
yap›lan enstrüman›n risk unsurunun art-
mas›, olas› beklentilerinizin yani kazanc›-
n›z›n da o oranda artmas› anlam›na geli-
yor. Daha riskli enstrümanlara yat›r›m ya-
parsan›z daha fazla kazan›r veya daha faz-
la kaybedersiniz. Riskli entrümanlar›n ba-
fl›nda hisse senedi, en az riskli enstrü-
manlar›n bafl›nda ise bono geliyor. Bir
baflka önemli konu da yat›r›m› nerede
yapt›¤›n›z. Amerikan hazine bonusuna
yapt›¤›n›z yat›r›mda ald›¤›n›z risk ile Türk
hazine bonusuna yapt›¤›n›z yat›r›mda al-
d›¤›n›z risk ayn› de¤ildir. Türkiye’deki pi-
yasa halen geliflmekte olan ve s›¤ oldu¤u
için, oynamalar oldu¤u zaman daha sert
hareketler oluyor. Yat›r›m kararlar›ndan
önce bu sayd›¤›m kriterlerin ayr› ayr› de-
¤erlendirilmesi ve kiflinin kendine en uy-
gun yat›r›m enstrümalar›n› dengeli bir
flekilde seçmesini öneririm. 

Zeynep Kasapo¤lu

Koç Holding stratejik planlar›na uyumlu
flekilde kârl› büyümesini devam ettirecektir.
Sat›n al›mlar›n› yapt›¤›m›z flirketlerin
mevcut flirketlerimizle entegrasyonunu

tamamlamay›
planl›yoruz

“

”
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AYIN  GÜNDEM‹

Koçbank ve 
Yap› Kredi birleflti

Haziran 2006, Milyar YTL

Toplam Aktifler 45.7

Krediler 23.0

Mevduat 29.0

Yat›r›m Fonlar› 5.3

Kredi Kart› Say›s› (milyon) 5.3

Müflteri Say›s› (milyon) 3.1

fiube Say›s› 595

ATM Say›s› 1742

Personel Say›s› 13412

oçbank ile Yap› Kredi aras›n-
da yürütülen Türk finans
sektörünün en büyük birlefl-
me projesi, 2 Ekim 2006 tari-
hi itibar›yla tamamland›. 28
Eylül 2005’te %57.4 oran›nda

Yap› Kredi hissesinin Koçbank’a devriy-
le bafllayan süreçte, 20 Nisan 2006’da
Banka Yönetim Kurullar› iki kurumun
birlefltirilmesine iliflkin karar alm›flt›.
Yürütülen hukuki süreç sonucunda
Koçbank’›n %80.27, Yap› Kredi’nin ise
%19.73 sahipli¤i ile oluflan yeni Ya-
p›Kredi’nin ödenmifl sermayesi 3 milyar
143 milyon YTL’ye yükseldi. 30 Haziran
2006 tarihli bilançolara göre ise yeni
banka 45 milyar 680 milyon YTL aktif
büyüklü¤ü ile sektörün 4. büyük özel
bankas› konumuna yükseldi.

Bir baflar› öyküsü
Koç Finansal Hizmetler CEO’su ve Yap›
Kredi Genel Müdürü Kemal Kaya, bir-
leflmenini yasal olarak tamamlanmas›
nedeniyle düzenlenen bas›n toplant›s›n-
da Koçbank ve Yap› Kredi’nin birleflme-
si sonucunda ortaya ç›kan yeni Yap›Kre-
di ile Türkiye ekonomisi ve bankac›l›k
sektörü için yepyeni bir dönemin baflla-
d›¤›n› belirtti. Kaya, 28 Eylül 2005 tari-
hinden bu yana 16 bini aflk›n grup çal›-
flan›n›n, bir yandan müflterilerinin ihti-

yaçlar›n› en yüksek kalitede hizmetle
karfl›lamaya devam ederken, di¤er taraf-
tan da tekrar› kolay kolay yaflanmaya-
cak olan birleflme projesini baflar›yla yü-
rüttüklerini belirterek, bu dönem içinde
235 proje bafllat›ld›¤›n›, 86’s›n›n tamam-
land›¤›n› ve 149 projenini de devam etti-
¤ini söyledi. 
Kemal Kaya, köklü de¤iflim süreci s›ra-
s›nda “Sahip oldu¤umuz gücü, kim ol-
du¤umuzu, temsil etti¤imiz de¤erleri ve
vizyonumuzu yans›tacak daha güçlü bir
kurumsal kimlik ve logo yaratmak için
müflterilerimize, çal›flanlar›m›za, hisse-
darlar›m›za ve sokaktaki insanlara
dan›flt›k” dedi. 

Bu kadar büyük bir insan kayna¤› ve
altyap› birleflmesinin bir baflar› hikâyesi
oldu¤unu söyleyen Kaya, “Bu sürecin
en çarp›c› yan›, banka olarak rekabette-
ki pozisyonumuzu da koruyabilmemiz
oldu. Böylesine emek gerektiren bir sü-
reçte tüm çal›flanlar›m›z›n hem birlefl-
me çal›flmalar›n›, hem de sektördeki re-
kabeti büyük bir özveri ve baflar›yla yü-
rüttü¤ünü görmek ise ileriye dönük
planlar›m›z için bizi son derece cesaret-
lendirdi” dedi.
Önümüzdeki dönemde grup olarak pek
çok yeni baflar›ya imza atacaklar›n› be-
lirten Kaya “Türkiye’nin en dinamik ay-
n› zamanda en tecrübeli kurumlar›ndan
birini oluflturduk. Amac›m›z Yap›Kre-
di’yi, bankac›l›¤›n her alan›nda müflteri-
lerin ve çal›flanlar›n ilk ve tek tercihi ha-
line getirmek. Bu özgüvenle her zaman
oldu¤u gibi müflterilerimizin ve Türkiye
ekonomisinin yan›nda olaca¤›z.” dedi.

Yeni logo
Yap›Kredi’nin yeni logosuyla beraber
Koç Toplulu¤u’nda ilk kez k›rm›z› d›fl›n-
da bir renk kullan›l›yor. Yeni logo için
“Gümüfl, platin veya çelik; gücü, kalite-
yi ve kurumsall›¤› temsil etti¤i için koç
bafl›nda griyi tercih ettik” diyen Kemal
Kaya, 2 Ekim itibariyle 588 flube ve 600
ATM’de logo de¤iflikli¤i yap›ld›¤›n› ve
ayr›ca 5 milyon müflteriye de mektup
gönderildi¤ini söyledi.

Yap› Kredi ve
Koçbank, Türk
bankac›l›k tarihinin
en büyük
birleflmesini 2 Ekim
2006 tarihi itibariyle
yasal olarak
tamamlad›

K



Basketbola
Beko damgas›

AYIN  GÜNDEM‹

Arçelik, dünya markas› Beko ile Türkiye
Birinci Basketbol Ligi’nin sponsoru oldu

porun de¤iflik branfllar›na 27
y›ld›r aral›ks›z destek veren
Arçelik, “Bir Dünya Markas›”
olarak konumland›rd›¤› Beko
markas›yla, Türkiye Basket-
bol Ligi’nin dört y›l boyunca

sponsorlu¤unu üstlendi. Lig, yeni se-
zondan itibaren “Beko Basketbol Ligi”
ismiyle oynanacak. 
4 Ekim’de ‹stanbul Hyatt Regency
Otel’de gerçekleflen törende Arçelik
Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir,
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nfla-
at Grubu Baflkan› Bülent Bulgurlu ve
Basketbol Federasyonu Baflkan› Turgay
Demirel sponsorluk anlaflmas›n› imzala-
d›. Törende kulüplerin yöneticileri de
haz›r bulundular. 

“Genç sporculara büyük 
katk›m›z olacak”
Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Öz-
demir imza töreninde yapt›¤› konuflma-
da, Koç Toplulu¤u’nun temel de¤erleri
olan gençlik, yenilikçilik, liderlik ve di-
namizmi Beko markas› ile de tafl›d›klar›-
n› belirterek, “Bizler spora deste¤i ülke-
mizin gelece¤i olan genç nesillerimize
yap›lan önemli bir katk› olarak görüyo-
ruz” dedi. Özdemir, Arçelik’in sporun
pek çok branfl›na destek verdi¤ini de
hat›rlatarak, “Gerek ekonomik gerekse
sosyal alanda gerçeklefltirdi¤imiz her
faaliyet ülkemizin gelece¤i, toplumun
refah› içindir” dedi.
Aka Gündüz Özdemir, Türkiye Basket-
bol Federasyonu ve Beko markas› ara-

s›nda oluflan bu uzun soluklu güç birli¤i
ile NBA baflta olmak üzere yurtd›fl›nda
ülkemizi temsil eden oyuncular yetiflti-
ren bu lige ve genç sporculara da büyük
katk› sa¤layacaklar›na inand›¤›n› belirt-
ti. Gündüz, 2010 Dünya Basketbol Tur-
nuvas›’n›n ülkemizde gerçekleflece¤ini
de an›msatarak “Bu büyük turnuvada
oynayacak oyuncular›m›z›n ço¤u Beko
Basketbol Ligi’nde yetiflecek” dedi.
Basketbol Federasyonu Baflkan› Turgay
Demirel de “Beko Basketbol Ligi” için
düzenlenen törende yapt›¤› konuflma-
da, “Türk Milli Tak›m›’n›n ve Beko mar-
kas›n›n ortak hedefi dünyan›n ilk 10’u
aras›nda yer almakt›r. Bu iki kuruluflun
ortak hedeflerinin buluflmas›d›r” diye-
rek tarihi bir gün oldu¤unu söyledi. 

S

Ülkemizde gerçeklefltirilecek 2010
Dünya Basketbol Turnuvas›’nda
oynayacak oyuncular›m›z›n ço¤u Beko
Basketbol Ligi’nde yetiflecek

“
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”
(Soldan sa¤a) Koç Holding Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Bülent
Bulgurlu, Basketbol Federasyonu Baflkan› Turgay Demirel ve Arçelik Genel
Müdürü Aka Gündüz Özdemir imza töreninde. ‹ki yönetici top imzalarken (sa¤da). 



Arçelik Ürün Gelifltirme Yöneticisi Emin Bulak (solda) ve Ürün
Gelifltirme Mühendisi Varol Dindoruk (sa¤da). 
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ugünlerde reklam panolar›na
dikkat ettiyseniz içlerinden
bir tanesinin çok “dikkat çe-
kici” oldu¤unu hemen fark
etmiflsinizdir: Çamafl›r maki-

nesine ceza kesen bir polis. Neden?
Çünkü bu çamafl›r makinesi “dünyan›n
en h›zl›”s›. ‹smi de Arçelik 4950 SJS. Ne
ürünü ne de bu ilan› unutmak mümkün
bundan böyle.
Evet, konumuz bütünüyle Arçelik’in
mühendislerinin eseri olan “dünyan›n
en h›zl› çamafl›r makinesi”. Biz bu maki-
nenin yarat›c›lar›n› merak ettik ve ma-
kineyi üreten ekibin sorumlular›yla gö-
rüflmek üzere Arçelik’in Çay›rova’daki
fabrikas›n› ziyaret ettik. Ürün Gelifltir-
me Yöneticisi Emin Bulak ve Ürün Ge-
lifltirme Mühendisi Varol Dindoruk, her
fleyden önce, kendi deyimleriyle “ç›kt›-
dan” son derece memnunlar; böyle bir
makinenin tamamen Arçelik kaynakla-
r›yla, Türk mühendisleri, Türk teknolo-
jisi taraf›ndan üretildi¤i için de son de-
rece gururlular. 

Dünyada rakipsiz
Bir üründe, nihai tüketici için önemli
olan o ürünün fonksiyonelli¤i, görünü-
mü, yaflam›n› olumlu yönde etkilemesi
gibi katma de¤erlerdir. ‹flte bu noktada
Emin Bulak “Bizim en önemli slogan›-
m›z ‘Yaflam› kolaylaflt›rmak’. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda 30 dakikada 7 kilo çamafl›r
y›kamak, 14 dakikada birkaç gömle¤i y›-
kaman›z gerçekten hayat› kolaylaflt›r›-
yor” diyerek, bu “dünyan›n en h›zl›
çamafl›r makinesi hakk›nda bir önbilgi
veriyor; tüketicilerin hayat›nda önemli

Arçelik bir ilke
daha imza atarak
dünyan›n en h›zl›

çamafl›r makinesini
üretti. 7 kilo az kirli

çamafl›r› 30
dakikada

mükemmel
y›kayabilen 4950

SJS evlerdeki 
yerini al›yor

B

4950 SJS
Sessiz ve süratli:Sessiz ve süratli:
4950 SJS



sanlar günlük giyiniyorlar. Yani art›k ça-
mafl›rlar çok kirlenmiyor. Çamafl›rlar›n›z
kirlenmedi¤i için de, deyim yerindeyse
‘flöyle bir tazelemek’ istiyorsunuz. Bu
amaçla bak›ld›¤›nda 30 dakikada az kir-
lenmifl çamafl›rlar› temizleme imkân›n›z
do¤uyor” diyor ve ekliyor: “Bu makine
asl›nda müflterilerimizin k›sa süreli prog-
ramlar istemelerinden do¤du.” 

Zamandan, enerjiden, 
sudan tasarruf
‹flte tam da bu noktada 4950 SJS’nin ya-
rat›m sürecinin öyküsünü soruyoruz. Bu
konuda da Varol Dindoruk flunlar› söylü-
yor: “Müflterilerin ihtiyac›ndan yola ç›-
karak ürettik makinemizi. Günümüz
flartlar›nda müflterilerimizin ihtiyac› ne-
dir diye bakt›¤›m›zda hepsi vakit fukara-
s›. Bu s›k›fl›kl›k ve sanayi çark› içinde ai-
leler, özellikle han›mlar›n çal›flma haya-
t›na at›lmas› nedeniyle ev konforuna yö-
nelik s›k›nt›lar yafl›yorlar. Bu ihtiyaç tes-
bitinden sonra ikinci olarak da çevre
flartlar› girdi devreye. Do¤aya sayg› do¤-
rultusunda k›s›tl› kaynaklar› kullanarak
bu ifli yapmal›y›z. Bu k›s›tl› kaynaklardan
ilki elektrik. Elektrik tüketimini azalt-
mak için en verimli elektromekanik çö-
zümle yola ç›kmal›yd›k. Bunun için de
en verimli sistem, f›rças›z do¤ru ak›m
motorunu kullanmak olacakt›. Biz de se-
çim olarak buna yöneldik.” Bu aç›klama-
lardan iflin teknik boyutunu da bir nebze
olsun ö¤renmifl oluyoruz. F›rças›z do¤ru
ak›m› motorlu çamafl›r makinesi; zama-
n›n d›fl›nda, az enerji tüketiyor, az su tü-

ketiyor ve de az ses ç›kar›yor.
Bu kadar özelli¤e sahip “dün-
yan›n en h›zl› çamafl›r makine-
si” 7 kilo çamafl›r kapasitesiyle
kalabal›k aileler için birebir. Emin
Bulak “Bir gömle¤in 200-250 gr aras›n-
da oldu¤unu düflünürseniz, neredyse 20
gömlek ve yan›nda epey bir tiflört y›ka-
yabilirsiniz. Yani Türk toplumunda ka-
labal›k bir ailenin 1 haftal›k az kirli  ça-
mafl›r› y›kanabilir. K›sacas› ana hedef
kitle kalabal›k” diyor. 
Varol Dindoruk da Emin Bulak da gurur
duyduklar› bu yeni ürünü çevrelerindeki
herkese tavsiye ettiklerini söylüyorlar.
Son bir not daha verelim: Arçelik’in bu en
h›zl› çamafl›r makinesinden ilk etapta 100
bin adet üretilmesi hedefleniyor. 

Arçelik 4950 SJS’nin koflan giysili ve polisli ilanlar› ilgi çekiyor...

bir yer tutaca¤›n› haber veriyor. 4950
SJS isimli makinemizin, bir fikirden ti-
carileflmeye kadar geçen süresinin iki
sene oldu¤unu söyleyen Varol Dindo-
ruk, bunun, böylesine yenilikçi bir pro-
je için çok iyi bir süre oldu¤unu belirti-
yor. Emin Bulak ise, “Hem üretici hem
de gelifltiren Arçelik oldu¤u için iki y›l
gerçekten iyi bir süre. Burada önemli
bir konu daha var. Bu tip ileri teknoloji-
leri çamafl›r makinesine uygulad›¤›n›z
zaman tercih genellikle yurtd›fl›ndan bir
firmayla çal›flmak oluyor. Bu geliflmeyi
bizim Arçelik olarak yapm›fl olmam›z,
ulaflt›¤›m›z teknolojik seviyeyi gösteri-
yor. Bu makinede y›kama tekni¤i olarak
tüm birikimleri kulland›k. Al›nan su
miktar›, tamburun hareketi gibi y›kama
tekniklerini birlefltiren ürün flu anda
dünyada rakipsiz” diyor.
Arçelik’in yenilikçi teknolojisiyle üretti¤i
“dünyan›n en h›zl› çamafl›r makinesi”,
yukar›da da sözünü etti¤imiz gibi 7 kilo
az kirli çamafl›r› 30 derecede, 30 dakika-
da y›kayabiliyor. Ayr›ca 14 dakika içinde
de az kirli 2 kilo çamafl›r› tertemiz y›ka-
yabiliyor. Di¤er bir y›kama program› olan
Expres 58 program›, makinenin maksi-
mum kapasitesi olan 7 kilo çamafl›r› 60
derecede ve yine 58 dakika gibi k›sa bir
sürede tertemiz y›k›yor. Ekspres tuflu ile
de çok kirli çamafl›rlar› 90 derecede, 88
dakikada y›kayabiliyor. Emin Bulak bu
zamanlar ve programlar hakk›nda flu bil-
gileri veriyor: “Yedi kilo az kirli çamafl›r›
30 dakikada y›k›yoruz diyoruz. Bu nere-
den ç›kt›? Art›k modern toplumlarda in-

Tamamen
Arçelik
kaynaklar›yla
üretilen Dünyan›n
En H›zl› Çamafl›r
Makinesi 4950
SJS, flu anda
dünyada rakipsiz
bir ürün

“

”

Özel f›rças›z do¤ru ak›m
motoru teknolojisi ile hem
y›kamada hem de s›kmada
standart makinelerden iki buçuk
kat daha sessiz.

Elektronik Su Kontrol
Sistemi sayesinde, makine bir
damla suyu bile bofla harcamaz;
ayr›ca, hem zaman hem de
enerjiden tasarruf eder. Bu
özellik sayesinde, makinenin
tam dolmas› beklenmeden az
miktarda çamafl›r bile ekonomik
olarak y›kanabilir.

Dijital ekran›ndan program
süresi ve program bitifline kalan
zaman rahatça izlenebilir.

Arçelik 4950
SJS’nin özellikleri
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Türkiye AYGAZ’la
çok mutlu

Aygaz 45 y›ld›r tüketicilerle
birlikte.

Aygaz bayileri her gün 200
bin eve hizmet götürüyor.

Bayiler her gün dünyan›n
çevresinde 4 tam tur atacak
kadar yol kat ediyor.

Her gün 3600 ton LPG’yi
Türkiye’nin her iline zaman›nda
ve kesintisiz ulaflt›r›yor. 

Rakamlarla
Aygaz

ürkiye Kalite Derne¤i (Kal-
der) ve Ka Araflt›rma’n›n
Michigan Üniversitesi deste-
¤iyle Türkiye’de 2005 y›l› son
çeyre¤inde bafllatt›¤› Türkiye
Müflteri Memnuniyeti Endek-

si (TMME) araflt›rmas›n›n ilk üç dönem
sonuçlar›na göre, tüm flirketler içinde
en üst s›rada Aygaz yer al›yor. 
Bugüne dek TMME’ye göre incelenen 14
özel sektör ve dört kamu sektörü aras›n-
da 88 puan ile en yüksek müflteri mem-
nuniyetine sahip olan Aygaz Genel Mü-
dürü Mehmet Ali Neyzi elde edilen bafla-
r›y› flöyle aç›kl›yor: “Baflar›m›z›n tek ne-
deni tüketici ile yak›n temas›m›z... Ay-
gaz, ürününü tüketicinin kap›s›na kadar
götürdü¤ü için ailenin bir parças› oluyor.
Koç Toplulu¤u’nun tüm flirketleri için
hedef olarak belirledi¤i ‘tüketiciyle en
yak›n flirket/grup olmak’ hedefine
ulaflma gayreti ile hareket ediyoruz. Bu-
nun yans›mas›n› müflterimizin memnu-

niyet seviyesinde de en üst düzeyde gö-
rüyoruz.” 2006 y›l› ikinci çeyre¤inin so-
nuçlar›n›n aç›kland›¤› toplant›da bir ko-
nuflma yapan Aygaz Genel Müdürü Meh-
met Ali Neyzi, 30-40 günde bir tüketici-
nin evine kadar girdiklerini belirterek
“Tüketiciye çok yak›n›z. Sonuçlar da, bu
güvenin bir yans›mas›” diyerek, ABD’de
85 puan üstü için “ola¤anüstü” yorumu-
nun yap›ld›¤›n› da sözlerine ekledi. 

Müflteriyle pozitif iliflki
Aygaz’›n 45 y›ld›r att›¤› her ad›m, haya-
ta geçirdi¤i her proje asl›nda müflteri
memnuniyetine yap›lan birer yat›r›m.
Sektörde pek çok yenili¤in öncüsü olan
Aygaz, tüplügaz kullan›c›lar›n›n gözün-
de güvenlik ve kaliteyle özdeflleflmifl bir
marka. Aygaz 2006 y›l›nda, Hologram
Kapak uygulamas› ve devreye soktu¤u
Entegre Siparifl Sistemi’yle müflterileri-
ne yenilikler sunmaya devam etti. Tüp-
lügaz sektöründe yeni bir dönemi ifade
eden yeni ürünü Mavi Aygaz’› piyasaya
süren ve paralel olarak bayi teflkilat›n›n
d›fl görünümünü yenileyen Aygaz, tar-

t›flmas›z bir flekilde LPG sektörünün re-
ferans noktas› olmay› sürdürüyor. 
Aygaz’›n tüketiciyle kurdu¤u kopmaz
ba¤›n en önemli bileflenleri, 45 y›ld›r
Aygaz’la birlikte geliflen ve büyüyen ba-
yileri ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl›-
n›n flirketin tümüne sirayet etmesi. 
Aygaz’›n müflterileriyle pozitif iliflki kur-
ma konusundaki baflar›s› uzun y›llard›r
yürütülen müflteri memnuniyeti araflt›r-
malar›nda da aç›kça gözlemleniyordu. 
Geçmifl y›llarda dört kez Tüketicinin En
Güvendi¤i Marka Ödülü’ne sahip olan
Aygaz, KalDer’in Müflteri Memnuniyeti
Endeksi’nde Türkiye ortalamas›n›n 14,1
puan üzerinde kalarak ve tüm sektörler
içinde birincili¤i kazanarak baflar›s›n›
kan›tlad›.

Aygaz, Müflteri Memnuniyeti Endeksi’nde
Türkiye’nin en çok memnun oldu¤u marka
olarak tüm sektörler aras›nda lider 

T

Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) nedir?
Ulusal Müflteri Memnuniyeti En-
deksi, ilk olarak ABD’de Michigan
Üniversitesi bünyesinde gelifltirildi
ve sa¤lam, güvenilir ölçümleme bi-
çimleri sayesinde dünya çap›nda
yirmiyi aflk›n ülkede uygulan›r hale
geldi. Bugün Ulusal Müflteri Mem-
nuniyeti Endeksi, kapsam›, yönte-
mi ve güvenilirli¤i ile dünyan›n en
itibarl› göstergelerinden biri olarak

de¤erlendiriliyor. 
TMME çal›flmas›n›n veri toplama
aflamas›nda flu ana kadar Türki-
ye’nin 81 ilinden, tam tesadüfî ör-
nekleme ve telefon anketi yöntemi
ile toplam 26 bin 662 kifli ile görü-
flüldü. Veriler analiz edilerek, sek-
törel müflteri memnuniyeti endeks-
lerinin yan› s›ra ele al›nan sektörle-
rin lider markalar› da belirlendi.



izinkiler Ailesi’nin uslu k›z›
“Limon”, yaramaz arkadafl›
“Zeytin”,  tüm aileyi birbi-
rine ba¤layan anne “Ç›tç›t”
ve evin tonton ve tembel
babas› “Babiflko”… Bu
kahramanlar 1991 y›l›ndan

beri hayat›m›zda. Ünlü karikatürist Sa-
lih Memecan’›n yaratt›¤› ve her ailenin
kendinden bir fleyler buldu¤u “Sizinki-
ler”in çizgi karakterleri, Koç Hol-
ding’in. 80. y›l etkinlikleri kapsam›nda
ve Koç Holding’in deste¤iyle “Sizinki-
ler-Dünya Kaç Bucak” isimli müzikli
çocuk oyunu ile sahneye tafl›nm›flt›
geçti¤imiz sezon. Çocuklar›n büyük bir
zevkle izledikleri “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak”›n sergilenmesi süresince, bilet-
lerindeki kuponu dolduran çocuklar-
dan 16’s›, yap›lan çekilifl neticesinde ai-
leleri ile birlikte Paris’te unutulmaz üç
gün geçirdiler. 
4-12 yafl aras› 16 çocuk, aileleri ile bera-
ber kat›ld›klar› gezide tüm gün süren
Eurodisney ziyaretinin yan› s›ra, pano-
ramik flehir turu ile de Paris’i tan›ma f›r-
sat› yakalad›lar. Eyfel Kulesi ve Euro
Disney’den çok etkilenen çocuklar ke-
yifli bir tatil yapt›lar.

Çocuklar› s›n›rs›z hayaller kurmaya, ke-
yifli bir maceraya kat›lmaya k›saca ha-
yallerinin peflinden koflmaya davet eden
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak”adl› mü-
zikli çocuk oyunu Anadolu ve ‹stan-
bul’da toplam 100 bin çocuk taraf›ndan
ücretsiz izlendi.
Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l› kapsam›nda
bafllatt›¤› etkinlik, gördü¤ü yo¤un ilgi ve
talep nedeniyle büyük olas›l›kla bu y›l
da sürecek. Türkiye’nin gelece¤ine ina-
nan ve bu gelecek için çal›flan Koç Top-
lulu¤u, çocuklar ve gençler için bu y›l da
farkl› projeleri hayata geçirecek.

“Koç Holding’e çok teflekkürler”
“Hayalinin peflinden git” slogan›yla sah-
neye aktar›lan “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak”ta yaflananlar bir anlamda, bu
Paris seyahati ile gerçek yaflama tafl›nd›.
Müzikli oyunda maceralar “Sizinkiler Ai-
lesi”nin  küçük k›z› Limon’un, dünya se-
yahati kazanmak için yar›flmaya baflvur-
mas›yla bafll›yordu. S›cak, esprili ve sev-
gi dolu mesajlar› çocuklara oldu¤u ka-
dar büyüklere de aktar›yordu. ‹flte bu
müzikli oyunu izleyen çocuklar da bilet-
lerindeki kuponu doldurarak Paris seya-
hati kazand›lar. 

Ceylan - Larissa
Özçetin: “Bizi
düflünmeye 
devam edin”
Çok güzel organize edilmifl bir ge-
ziydi, çok be¤endik. Kazand›¤›m›-
z› duyunca çok mutlu olduk. En
çok Eyfel Kulesi’nden etkilendik.
De¤iflik bir ülkeyi tan›m›fl olduk.
Yeni arkadafllar edindik. Koç Hol-
ding’e bu gezi için çok teflekkür
ediyoruz. Bizi, çocuklar› düflün-
meye ve bizim için bir fleyler yap-
maya devam etsinler.

Larissa Ceylan
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Bizimkiler “Sizinkiler”le

S

Paris’teydi Koç Holding’in 80. y›l 
etkinlikleri kapsam›nda

gerçeklefltirdi¤i “Sizinkiler -
Dünya Kaç Bucak” çocuk
oyununun çekilifl talihlileri
Paris’te unutulmaz günler

yaflad›lar
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Koç
Toplulu¤u

Koç Toplulu¤u flirketleri, çal›flanlar› ve bayileri çal›flmalar›yla
“Ülkem ‹çin Günü” projesine destek vermeye devam ediyorlar.
May›s ay›ndan beri Türkiye’nin hemen her yerinde pek çok sosyal
sorumluluk projesi hayata geçiriliyor, bafllayan projeler bitiriliyor

ÜLKEM ‹Ç‹N
ÇALIfiIYOR

t
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oç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda
bafllatt›¤› "Ülkem ‹çin Günü"
projesi kapsam›nda Türki-
ye'nin dört bir yan›ndaki Top-
luluk bayilerinin, flirketlerinin
ve çal›flanlar›n›n illerinde, ilçe-
lerinde yapt›klar› yard›m pro-

jelerini Haziran say›m›zda yay›mlamaya
bafllad›k. Bu say›m›zda da, neredeyse
ülkemizin her taraf›na yay›lm›fl olan
Topluluk bayilerinin, flirketlerinin ve
çal›flanlar›n›n gerçeklefltirdikleri sosyal
sorumluluk projelerini sizlerle paylafl-
maya devam ediyoruz

FordOtosan okul yeniledi
“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›ndaki sosyal
sorumluluk projelerinden biri FordOto-
san Kocaeli Fabrikas› iflletmesi koordi-
natörlü¤ünde Kocaeli’de gerçeklefltiril-
di. ‹lde bulunan Fidanl›k ‹lkö¤retim
Okulu, 90 bin YTL’lik bir bütçeyle yeni-
lendi ve ö¤renciler yeni ö¤retim y›l›na,
geçen sene b›rakt›klar›ndan çok daha
farkl› bir okulda “merhaba” dediler.

K



Okullar›n tatilde oldu¤u 2006 yaz döne-
mi süresince gerçekleflen çal›flma sonu-
cu, 18 Eylül 2006 tarihinde, projeye
destek veren firmalar›n yetkilileri, okul
müdürü Levent Gündo¤du, Gölcük Kay-
makam› Mustafa Pekdemir, ‹hsaniye
Belediye Baflkan› Ahmet Levent’in de
kat›l›m›yla düzenlenen törenle okulun
aç›l›fl› gerçeklefltirildi. 

Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlama
Merkezi onar›ld›
Düzey A.fi “Ülkem ‹çin Günü” kapsam›n-
da “Tafldelen Beldesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Aile Planlama Merkezi”nin tadilat›n› ve
çevre düzenlemesini gerçeklefltirdi. Dü-
zey A.fi.’de görevli 70 çal›flan, projeye
maddi destek vermenin yan› s›ra tadilat
çal›flmalar›na bizzat kat›ld›. Merkezin ça-
t› aktar›m›, s›va, iç ve d›fl cephe boya ba-
dana, yer kaplamalar› montaj›, elektrik,
su ve kalorifer tesisat› de¤iflimi,  tüm
pencerelerin PVC do¤ramal› hale getiril-
mesi ifllemleri gerçeklefltirilerek, bahçe
ve peyzaj düzenlemesi tamamland›. 

Kilimli ‹lkö¤retim Okulu’na yeni
konferans salonu
Zonguldak’taki bayiler, Beko Bayii orta-
¤› Ayflen Orhan önderli¤inde olufltur-
duklar› gönüllü ekiple, illerindeki Kilim-
li Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu’nun
konferans salonunu yenilediler. Koç
Holding’den ald›klar› mali deste¤in yan›
s›ra, ildeki 15 bayinin deste¤i ile gerçek-
leflen onar›m ifllemlerinin ard›ndan ya-

p›lan aç›l›fl törenine Zonguldak Valisi
Yavuz Erkmen, bölgedeki Koç Toplulu-
¤u bayileri, ö¤renciler ve veliler kat›ld›.

Ankara’da Engelliler ‹fl Okulu
yenilendi
Arçelik Bayi ‹lker Sümer koordinatör-
lü¤ünde, Ankara’da yer alan Sincan En-
gelliler ‹fl Okulu yenilendi. Toplanan 76
bin 500 YTL ile ihtiyaçlar› tamamlanan
okulun hasarl› yerleri de ayr› onar›ld›.

Ardahan Yat›l› ‹lkö¤retim 
Okulu boyand›
Ardahan’da, Beko Bayii Seval Güngör
koordinatörlü¤ünde Ardahan Yat›l›
‹lkö¤retim Okulu’nun d›fl cephe boyas›
yap›ld›. Bayiler, Ardahan’a ba¤l› okulu
olmayan köy ve ilçelerden gelen birçok
ö¤rencinin burada e¤itim görmesinin,
bu proje için Ardahan Yat›l› ‹lkö¤retim
Okulu’nu seçmelerindeki en büyük ne-
den oldu¤unu belirttiler.

Eskiflehir’den ilkö¤retim 
okullar›na destek
Arçelik Bayii Hüsnü Ünalan koordina-
törlü¤ünde Eskiflehir’de alt› ilkö¤retim
okuluna projeksiyon cihaz›, yaz›c› ve bil-
gisayar gibi teknik donan›m deste¤i sa¤-
land›. Bu proje, okullara cihazlar›n  tes-
lim edilmesiyle tamamland›.

Batman da e¤itim dedi
Batman Arçelik Bayii ‹hsan Borak koor-
dinatörlü¤ünde ildeki Arçelik bayileri-
nin deste¤i ile gerçekleflen proje kapsa-
m›nda, belirlenen alt› okula yard›m ya-
p›ld›. Bayiler, baz› okullara televizyon,
bilgisayar, fotokopi makinesi ve buzdo-
lab› gibi cihazlar temin ederken, ana-
okullar›na oyuncak ve e¤itim setleri al-
d›lar; ayr›ca ildeki bir köy okuluna da su
tesisat› yapt›rd›lar. 

Amasya’da bilgisayar
laboratuvar› yenilendi
Arçelik Bayii Ulvi Özkök-Sedat Özkök,
“Ülkem ‹çin Günü” projesi kapsam›nda
Amasya Lisesi’nin bilgisayar laboratuva-
r›n› yeniledi. Ö¤rencilerin daha ça¤dafl
ve modern donan›mlarla e¤itimlerini
sürdürmeleri gerekti¤inin alt›n› çizen
Ulvi Özkök, Amasya ad›na projeyi baflla-
tan Koç Holding’e teflekkür etti. 

Erzincan’dan huzurevine yard›m
Erzincan’da Arçelik ve Beko Bayii Mu-
rat Yurt koordinatörlü¤ünde 100. Y›l
Atatürk Huzurevi’nin eksiklerini tespit
eden bayiler, huzurevinin günefl enerji
sisteminin onar›lmas›n› ve yeni panel-
ler al›nmas›n› sa¤lad›lar. Ayr›ca huzu-
revine 40 m2’lik bir dinlenme salonu
yap›ld›. 

“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda gerçeklefltirilen projeler ayr›nt›l› olarak her say›m›zda yer almaya devam edecek. 
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YTL’ye mal olacak.
Kocaeli FordOtosan ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun inflas›n› üstlenen Vehbi Koç
Vakf›, 31 Ocak 1969 tarihinde kuruldu.
Vizyonunu ve misyonunu, Türk halk›-
n›n yaflam kalitesini art›rmaya yönelik
temel geliflim alanlar› olarak gördü¤ü
e¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›nda ya-
p›lan yat›r›mlar ile yerine getiren Veh-
bi Koç Vakf›, Avrupa’n›n en büyük,
dünyan›n ise say›l› vak›flar› aras›nda
yer al›yor.

SOSYAL SORUMLULUK
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edi y›l önce yaflad›¤›m›z Mar-
mara depremiyle Kocaeli,
bir flehrin tarihinde olabile-
cek en büyük felaketlerden
birini yaflam›flt›. Depremden
büyük zarar gören ilde okul-
lar›n ço¤u kullan›lamaz hale

gelmiflti. E¤itim ile ilgili pek çok projeye
imza atan Koç Holding ve Vehbi Koç
Vakf›, Kocaeli’de FordOtosan ‹lkö¤re-
tim Okulu’nun inflas›n› üstlendi. Konu
ile ilgili protokol Kocaeli Valili¤i’nde 4
Ekim’de düzenlenen bir törenle, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-
tafa V. Koç, Kocaeli Valisi Erdal Ata ve
Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Du-
rak’›n kat›ld›¤› bir törenle imzaland›. 
Törende bir konuflma yapan Mustafa V.
Koç, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakf› ola-
rak, sosyal sorumluluk ile ilgili yaklafl›m-
lar›n›, Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Veh-
bi Koç’un “Ülkem varsa ben de var›m” il-
kesi ve bu ilkeye olan inançlar› do¤rultu-
sunda oluflturduklar›n› belirtti. Koç, özel-
likle, 1999 y›l›nda depremden büyük za-
rar gören Kocaeli’ye katk› sa¤layacak ça-
l›flmalara özel önem verdiklerini söyledi. 

Deprem sonras›, Koç Holding olarak bu
konuda üstlerine düflenleri yapmak için
gayret sarf ettiklerini belirten Mustafa
V. Koç, Kocaeli ilinin kalk›nmas›na ver-
dikleri deste¤in en önemli sembolü olan
Ford Otosan Fabrikas› vas›tas› ile o dö-
nemde, bölgedeki geliflmeleri yak›ndan
izlediklerini, her zaman bölge ve bölge
insan›yla iç içe olduklar›n› belirtti.
Kocaeli Valili¤i iflbirli¤i ile Vehbi Koç
Vakf› taraf›ndan infla edilecek olan okul,
33 derslikten oluflacak ve 5 milyon

Y

Vehbi Koç Vakf›’ndan
yeni okul Vehbi Koç Vakf›,

1999 depreminden
büyük zarar gören

Kocaeli’de,
FordOtosan 

‹lkö¤retim Okulu’nu 
infla ediyor

‹mza törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ile Otosan
Genel Müdürü Turgay Durak (solda) ve Kocaeli Valisi Erdal Ata (sa¤da) kat›ld›. 





u y›l 5 - 10 Eylül tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilen
CeBIT Biliflim Eurasia
2006, 19 ülkeden 952 kat›-
l›mc›yla 142 bin 889 ziya-
retçiyi bir araya getirdi. 27
bin metrekareye yak›n bir
alanda “‹fl Dünyas›”, “Diji-

tal Yaflam” ve “Telekomünikasyon” ol-
mak üzere üç ana bölümden oluflan fu-
ar, son kullan›c›lar kadar kurumsal çö-
züm arayan firmalar için de bir platform
olma görevini üstlendi. Fuar kat›l›mc›la-
r› aras›nda yerini alan KoçSistem de,
yeni ürün ve çözümleriyle görücüye ç›-
kanlar aras›ndayd›. 

Sistem entegratörü olan bir firma ve
anahtar teslimi çözümler üreten
KoçSistem Pazarlama ve Sat›fltan So-
rumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Bar›fl
Öztok, son üç dört y›ld›r gelinen nokta-
n›n, kurduklar› sistemlerin iflletimini ve
yönetimini yapmak oldu¤unu belirtiyor. 
Öztok KoçSistem yap›lanmas›n›, “Tek-
noloji bileflenlerinden oluflan ama ifl sü-
reçlerinin e-dönüflümünü sa¤layan bir
yap›lanma içerisindeyiz. ‹fl süreçlerini
destekleyen ifl uygulamalar› ve bunun
alt›nda teknoloji platformlar› bulunu-
yor. KoçSistem’in yapt›¤›, flirketlerin ifl
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak çözümleri sa¤-
laman›n ve kurman›n yan› s›ra iflletim
ve yönetimini de üstlenmek. Dolay›s›yla
yaflam döngüleri içinde bu çözümlerden
maksimum verimi sa¤lamak” fleklinde
özetliyor.

“Di¤er firmalardan farkl›y›z”
KoçSistem’in teknoloji tercihleri, sektö-
rün yönlendirmesiyle olufluyor. Öztok,

“Bizim gibi bir firma, kendi ürünleri ve
çözümleri yan›nda, sektörün lider fir-
malar›yla çal›flmak durumunda. Portfö-
ye bakt›¤›n›zda tüm ürün ve çözümle-
rin, sektör lideri firmalara ait oldu¤unu
görebilirsiniz. Örne¤in SAP alan›nda
dünya lideri ve Türkiye’de de durum
farkl› de¤il. Müflterilerimizin de tercihi
bu yönde oldu¤undan, son befl alt› y›ld›r
çok yo¤un biçimde SAP projeleri yap›-
yoruz” diyor. 
Peki KoçSistem nas›l bir fark yarat›-
yor? Öztok’un bu soruya cevab› yine
bir SAP örne¤iyle geliyor: “Proje yap-
ma biçimimiz di¤er firmalardan farkl›.
Biz KoçSistem olarak Türkiye’de en
çok SAP sistemini host eden firmay›z.
Bunun ötesinde, sadece dan›flmanl›¤›
verip çekilmek yerine, sistemin tekno-
loji bileflenlerini de sa¤layan tek firma-
y›z ayn› zamanda. Bu önemli bir art›,
çünkü SAP’nin teknik taraf›ndaki kay-
naklar ulafl›lmas› zor ve az bulunan
kaynaklard›r.” 

‹LET ‹fi ‹M

KoçSistem, CeBIT
Biliflim Eurasia
2006’da yeni ürün
ve çözümleriyle
görücüye ç›kt›.
fiirketin Pazarlama
ve Sat›fltan Sorumlu
Genel Müdür
Yard›mc›s› Bar›fl
Öztok fuar›
de¤erlendirdi ve yeni
ürünlerini anlatt›

B
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yeni ürün ve
çözümleriyle
CeBIT’te
parlad›

yeni ürün ve
çözümleriyle
CeBIT’te
parlad›



CeBIT’in y›ld›z› ‹zci
KoçSistem’in, CeBIT’te lansman›n› yap-
t›¤› ‹zci isimli araç izleme sistemi çözü-
münden biraz bahsedelim. Bu çözüm
teknolojik olarak piyasada bulunan araç
takip sistemlerine benzemekle beraber,
KoçSistem’in yaratt›¤› art› de¤er ‹zci’yi
flirket ERP sistemlerine entegre etmek.
Bütün harita altyap›s› ve müflteri veri
altyap›s› KoçSistem veri merkezinde
host edilen sistemler üzerinde bar›nd›-
r›l›yor. Bu sayede kullan›c› taraf›nda
güncelleme gereklili¤i ortadan kald›r›la-
rak, en son de¤ifliklikleri bar›nd›ran ha-
ritalar do¤rudan kullan›ma sunulabili-
yor. Müflteri bir ifl emri ç›kard›¤› zaman,
o noktaya giden araç veya kiflide bulu-
nan GPS kontrollü mobil cihazla, flirket-
teki ERP sistemine lokasyon bilgisi ve
ifllemin kapat›ld›¤› bilgisi girilebiliyor.
Öztok, “Piyasada bu tip çözümlerin yü-
ze yak›n oldu¤u söylense ve yedi sekiz
ciddi uygulama olsa da, bu çözümler

ERP sisteminin yan›nda duran ve en-
tegrasyonu zay›f halkalarla gerçekleflti-
rebilen çözümler” diyor ve ekliyor: “Bi-
zim bak›fl aç›m›z, tüm bunlar› bir zinci-
rin halkalar› olarak tasarlamak ve zinci-
rin yönetimini sa¤lamak.”
‹zci sayesinde RFID üzerinden kamyo-
na yüklenen ürünlerin, konteyn›r ya da
yük çeflitleri veya mal baz›nda nereye
indirildi¤i, sahada nereye yerlefltirildi-
¤i gibi ayr›nt›l› dökümleri almak da
mümkün. Personel servisi takibi de bir
di¤er örnek. Arac›n hangi lokasyona
hangi saatte vard›¤›n›, yine RFID üze-
rinden, ö¤renci kimlikleri sayesinde
ö¤rencinin araca binip binmedi¤ini de
kontrol etmek mümkün. Hatta biyo-
metrik tan›mlamay› da iflin içine kat-
mak olas›. K›sacas› olanaklar neredey-
se s›n›rs›z. Öztok bu noktada, “Önemli
olan, entegre projeyi kurma becerisi-
dir” diyor. 

CeBIT’ten beklentiler
Bar›fl Öztok, CeBIT Biliflim Eurasia’n›n
son kullan›c›lar taraf›ndan daha fazla il-
gi gördü¤ünü kabul etmekle beraber,
mevcut müflteriler ve ifl ortaklar›yla bu-
luflma anlam›nda faydal› oldu¤unu be-
lirtiyor. Di¤er yandan CeBIT Biliflim
Eurasia, yeni ifl ortakl›klar› kurmak için
dört dörtlük bir platform olmad›¤›ndan,
kurumsal odakl› ciddi bir fuara ihtiyaç
oldu¤u da bir gerçek. 
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KoçSistem’in
CeBIT’te
lansman›n› yapt›¤›
‹zci isimli araç
izleme sistemi
fuar›n y›ld›z›yd› 

“

”

KoçSistem Pazarlama ve Sat›fltan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Bar›fl Öztok CeBIT’te büyük ilgi gören KoçSistem stand›nda. 



‹LET‹fi‹M

Wolff Olins, bugün dünya çap›ndaki
birçok kuruma hizmet veren bir

marka dan›flmanl›¤› flirketi. Kurumda
üst düzey dan›flman olarak görev
yapan Henning Rabe ile görüfltük
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olff Olins, dünyan›n lider
marka dan›flmanl›k fir-
malar›ndan biri. Merkezi
Londra’da bulunan Wolff
Olins, flirketlerin, bölge-
lerin, ülkelerin, temsil

ettikleri unsurlar› yeniden keflfetmele-
rine ve tan›mlamalar›na yard›mc› olu-
yor. fiimdiye kadar Unilever, GE,
E.ON, Tate, Cadillac ve Liechtenstein
gibi müflterilere hizmet veren Wolff
Olins’te dan›flman olarak görev yapan
Henning Rabe, 17 y›l› aflk›n bir zaman-
d›r marka alan›nda çal›flt›. Bugün, yeni-
likçi fikirlerini ürün, kurum, bölge
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Marka Uzman› Henning Rabe: Türkiye’yi
hikâyeleriniz ve



sa¤lamakta daha etkili olabilecek bafl-
ka yollar da var. Bafllama noktas›; f›r-
satlar› ve zorluklar› anlamak için bü-
yük bir paydafl grubuyla çal›flmak ve
sonras›nda net bir flekilde stratejiyi,
konumland›rmay› ve o yerin neyi tem-
sil etti¤inin, dünya hakk›nda ne dü-
flündü¤ünün hikâyesini, nerelerde bafl›
çekti¤ini belirlemek. Net bir hikâyeniz
olursa tutarl› bir mesaj vermek daha
kolay hale gelir. Futbol alan›nda Dün-
ya Kupas›’n›n Almanya’ya ne yapt›¤›n›
düflünün. Yer markalaflt›rmas› yaln›zca
turizm için, bir yerin sakinleri için de-
¤ildir. Bu yeri yabanc› yat›r›mlar için,
ö¤renciler için bir hedef olarak nas›l
konumland›rd›¤›n›z› da kapsamal›d›r.
‹hracat flirketlerini de desteklemesi ve
onlarla ba¤lant›l› olmas› gerekir. Asl›n-
da flirketlerin güçlü ulusal ve bölgesel
markalar yaratmada büyük etkisi var-
d›r. Apple’› (Kaliforniya), Mercedes’i
(Almanya), Champagne’› (Fransa) dü-
flünün. Gelecek 20 y›lda Türkiye neyi
temsil etmek istiyor? 

Bu uzun vadede gerçeklefltirilmesi

gereken bir projeye benziyor...

Evet; zaman al›r, çok çal›flmak gerekir
fakat gerçek sonuçlar sa¤layabilir. Yal-
n›zca bir kifli, bir kurum taraf›ndan yap›-
lamaz. Herkesin birlikte ve s›k› çal›flma-
s›n› gerektirecek. Alg›larda de¤iflim ya-
ratmak için flirketler hayati öneme sahip
olacak. Aralar›ndan baz›lar› modern Tür-
kiye’nin en iyileri için elçi haline gelecek.

Yani yer markalaflt›rmas› flirket

markalar›yla ba¤lant›l›. Baflar›l› bir

markan›n alt›nda yatan s›rr›n ne

oldu¤unu düflünüyorsunuz?

Bir marka logo ya da etiket de¤ildir.
Marka bir hikâyedir, gelece¤e iliflkin bir
arzudur; üründe, hizmette, kültürde,
çevrede ve iletiflimde ifade edilen dün-
yaya dair bir bak›fl aç›s›d›r. Baflar›l› bir
markan›n alt›nda yatan s›r, harekete ge-
çirilen fikrin uzun vadede bir ba¤l›l›¤›
gerçekten ne kadar iyi yaratt›¤›yla ve
hissedarlarla, yani müflteriler, ortaklar,
toplum, yat›r›mc›lar vs. ile güçlü ve kâr-

l› bir iliflkinin ne kadar iyi infla edildi¤iy-
le belirlenir.

Güçlü bir hikâye nas›l yarat›l›r ve

hayata geçirilir? 

Ürün, müflteri hizmetleri, iletiflim gibi te-
mel unsurlar›n ötesinde olaylar (etkinlik-
ler), bir hikâyenin nas›l hayata geçirildi-
¤ine dair etkili bir örnektir. Ferrari’yi ele
alal›m. Bu marka arabadan çok daha faz-
las›d›r. Bu marka, yaln›zca sahip oldu¤u
miras, teknoloji, tasar›m, fiyat ve müflte-
rilerle de¤il, ayn› zamanda Formula 1 ile
tan›mlanan bir “rüya” ile ilgilidir. Bir ara-
ba markas› oldu¤u kadar bir olay (etkin-
lik) markas›d›r; üçüncüsü, bir teknoloji
markas›d›r. E¤er yar›flta bir kaza yapacak
olsalard› ve bir (etkinlik) olarak Formula
1 kaza yapacak olsayd›, o zaman Ferrari
bir sorunla karfl›laflabilirdi; çünkü For-
mula 1 ile son derece güçlü bir iliflkileri
vard›r. Örne¤in Türk flirketleri, Bat› Av-
rupa’da gerçekten de iyi bilinmiyor ve
markalar›n› olaylar› (etkinlikleri) payla-
flarak ya da yeni olaylar (etkinlikler) ya-

marka yönetimi ve yenilenebilir enerji
gibi alanlara tafl›mas›yla dikkat çeken
bir isim. Geçen y›l da ülkemize gelen
Rabe ile, bu yaz Türkiye’yi ziyareti s›-
ras›nda Koç Holding’in Nakkafltepe’de-
ki merkezinde bir araya geldik, fikirle-
rine kulak verdik.

‹lk ziyaretinizde ilk izlenim olarak

Türkiye hakk›ndaki de¤erlendir-

meniz neydi?

Geçti¤imiz y›lki Türkiye ziyareti benim
için bir ilkti. Özellikle Türk ekonomisi
konusunda haz›rlanm›flt›m. Fakat ger-
çekte, fiziksel olarak bir yerde bulun-
mak elbette ki farkl› bir durum. Koç
Holding’de yetkililer ile ilk kez bir araya
geldi¤imde kültürlerini, h›rslar›n› ve at-
mosferi çok sevdim. Gerçekten de çok
kozmopolit bir his olufltu. Baz› aç›lardan
Türkiye yurtd›fl›nda oldukça yanl›fl an-
lafl›l›yor. Ülkenin uluslararas› alanda da-
ha güçlü bir imaj infla etmek için büyük
bir f›rsat› var. Fakat ulusal bir markay›
oluflturan fley nedir? Ve alg›lar›n

de¤iflmesini, arzulara yön vermeyi nas›l
sa¤lars›n›z? Bu benim çok ilgilendi¤im
bir konu; bir bölgeyi, bir flehri, bir ulusu
neyin özel, rekabetçi ve çekici k›ld›¤›n›
tan›mlama ve iletiflim kurma süreci ile
iliflkili. Hedef, bir yeri insanlar›n zihnin-
de uygun biçimde konumland›rmak ve
herkesin o yere dair tutarl› bir imaj infla
etmesini sa¤lamak. Bu kolay ya da h›zl›
bir süreç de¤il.

Bunu söylerken, son dönemde ol-

dukça gündemde olan ve flirketle-

rin yat›r›m yapt›klar› yer markalafl-

t›rmas›n› (place branding) m› kas-

tediyorsunuz?

Evet, aynen öyle. Bu alana ilginin git-
tikçe artt›¤›n› görebiliriz. Yer marka-
laflt›rmas›, ülkeyi nas›l konumland›rd›-
¤›n›zla ve para sahipleri ile bu konum-
land›rman›n iletiflimini nas›l sa¤lad›¤›-
n›zla iliflkili. Son zamanlarda pek çok
kurum reklam flirketlerine büyük yat›-
r›mlar yapt›. Bana göre, insanlar›n zih-
niyetlerinde ve alg›lar›nda de¤iflim
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Rabe’in yer markalaflt›rmas› ve 
yenilenebilir enerji sistemleri 
alan›nda yenilikçi fikirleri var. 

uluslararas› alanda insanlar›n›z,
flirketlerinizle tan›tabilirsiniz””



‹LET‹fi‹M

ratarak muhtemelen güçlendirebilirler.
Baflar›l› bir marka kendini ayn› zamanda
belirgin iflaretler vas›tas›yla da ifade ede-
bilir. Bunlar genel merkezler olabilir ör-
ne¤in. Zira genel merkezinizi infla etme
biçiminiz kendiniz hakk›nda ne düflündü-
¤ünüzün ifadesidir. Yer markalaflt›rmas›-
na geri dönecek olursak, Sydney ve
Avustralya örne¤ini ele alal›m, bir bina-
n›n, Sydney Opera Salonu’nun Sydney’in
imaj›n›n de¤iflmesine yard›m etti¤ini gö-
rebiliriz. Ben Hamburgluyum, güzel bir
flehirdir, fakat dünyada iyi tan›nmaz. Bu-
nun sebebi k›smen çarp›c› unsurlar›m›-
z›n, dünya s›n›f›nda belirgin bir iflaretimi-
zin olmamas›d›r. Fakat üç-dört y›l içinde
belirgin bir iflaret niteli¤indeki binam›za
sahip olaca¤›z, inan›yorum ki bu büyük
fark yaratacak.

fiu anda baflka hangi konularla ilgi-

leniyorsunuz?

Bence flu anda toplumumuzda en heye-

can verici, fakat en zorlu meselelerden
biri, enerji kaynaklar›m›zla nas›l bir yol
izlememiz gerekti¤i meselesi. Fosil
enerjisinden ve nükleer enerjiden yeni-
lenebilir enerjiye do¤ru çarp›c› bir yap›-
sal de¤iflim ile yüz yüzeyiz. Sadece tra-
fik s›k›fl›kl›¤›yla, bir tek insan› tafl›yan
bir sürü arabayla karfl› karfl›ya olan ‹s-
tanbul sokaklar›na bakman›z yeterli. Bu
durum bu flekilde devam edemez. Çok
büyük küresel güçlüklerle yüz yüzeyiz.
Bundan yaln›zca petrol ve elektrik flir-
ketleri sorumlu de¤il; otomobil imalat-
ç›lar›, ›s› tesisat› imalatç›lar›, hepsi sis-
temde bir de¤iflim yaratmak için katk›-
da bulunmak zorunda. Yaln›zca iklim
de¤il, ba¤›ml›l›k da bu süreci harekete
geçiren bir unsur. Bat› Avrupa ekono-
misi, tahminimce Türk ekonomisi de,
yeralt› enerji kaynaklar›na sahip az say›-
da ülkeye son derece ba¤›ml›. Enerji bir
toplumu, bir ekonomiyi harekete geçi-
ren fleydir. Arabalar›m›za yak›t sa¤la-

mak için alternatif bir sistemi nas›l olufl-
turaca¤›m›z sorusuna verecek cevab›-
m›z yok. Gerçek flu ki fosil enerjisi bite-
cek ve bunun 50 y›lda m› yoksa 80 y›lda
m› gerçekleflece¤i tamamen önemsiz.
Bir baflka gerçek de flu; böyle devasa bir
de¤iflim müthifl bir çaba gerektiriyor.
Dolay›s›yla bu alandaki bütün oyuncu-
lar yenilenebilir enerjiyi ilkesel olarak
seçilmifl alternatif haline getirmek zo-
runda kalacakt›r.

“Devasa bir de¤iflim” tan›mlama-

s›ndan bunun zorlu bir süreç olaca-

¤› anlafl›lsa da san›r›m bu meseleye

dair iyimser bir tavr›n›z var…

Asl›nda benim markalaflt›rma perspek-
tifime göre beni heyecanland›ran nokta
buras›. Gerçekten de örgütler, bölgeler
ve ülkeler olarak kendimizi ba¤›ms›z k›l-
ma ve enerji kaynaklar› ve kullan›m›
aç›s›ndan gelecek nesiller için daha gü-
zel bir dünya infla etme f›rsat›m›z var.

Peki bu hedefe ulaflmada markalafl-

t›rman›n rolü nedir?

Markalaflt›rma, insanlar›n zihniyetlerini
de¤ifltirmek ve onlara farkl› bir flekilde
düflünmeleri için ilham vermekle ilgili-
dir. Ve e¤er farkl› bir flekilde düflünür-
seniz, bir fleyleri farkl› yapmaya bafllar-
s›n›z. Markalaflt›rma, enerjiyi kullanma
biçimimizi, do¤ayla ve çevremizle iliflki
kurma fleklimizi de¤ifltirmemiz aç›s›n-
dan hayati nitelikte olacakt›r.

Tu¤çe Alt›nsoy

Üzerinde
durdu¤um, bir
markan›n
insanlar›n yeniden
düflünmesini
sa¤lamak için neler
yapabilece¤i ve ne
tür bir yap› içinde
oldu¤umuz

“

”
Henning Rabe: “Dayan›kl› tüketim mallar› sektöründe yer alan Beko gibi bir markan›n
Bat› Avrupa’da gerçekten bir üst pazar markas› olaca¤› günler de gelecek.”
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Türkiye’nin dört bir taraf›ndaki bayi-
ler, www.kocbayi.com sitesi sayesin-
de bir araya geliyor ve Koç Toplulu-
¤u’ndan haberleri paylafl›yorlar.
Kampanyalar›yla üyelerine pek çok
f›rsat sunan www.kocbayi.com Ekim
ay›nda yeni bir kampanya bafllatt›. Al-
fa Romeo’nun Alfa 159 1.9 JTD Q-
Tronic modeli sadece siteye üye tüm

bayiler için 3 y›l s›n›rs›z kilometre ga-
rantili. Bilgi almak için Alfa Romeo
showroom’lar›na u¤raman›z yeterli.

KoçAilem üyelerine özel
Bu kampayan›n yan› s›ra KoçAilem’in
de üyelerine 30 Kas›m’a kadar sürecek
bir kampanyas› var. Ama önce KoçAi-
lem’in tüm üyelerini ilgilendirecek bir
haber verelim. Üyelik için baflvuran
tüm bayilerin KoçAilem kartlar› Ekim
sonundan itibaren gönderilmeye bafl-
lan›yor. E¤er adresinize gelen size
özel haz›rlanm›fl mektuptaki “Kay›t
Referans Numaras›”n› KoçAilem Ça¤r›
Merkezi’nin 444 72 76 numaral› telefo-
nuna bildirdiyseniz art›k bir KoçAilem
üyesisiniz demektir. Ekim ay›nda bafl-

layan kampanyada ise tüm Fiatlar’da
indirim var. Otomobilde yüzde 6, tica-
ri araçlarda ise yüzde 10 indirimden
KoçAilem üyeleri yararlanabiliyor.

kocbayi.com ve KoçAilem’den bayilere özel Ekim f›rsatlar›

aro, baflar›l› bir ön lansman
kampanyas› döneminden
sonra yeni üye iflyerlerinin
kat›l›m›yla daha da kuvvet-
lenerek “çünkü o paro eks-
tra kazand›r›yor” slogan›yla

hayata geçiyor.
Türkiye’de bir ilk olan paro, parolu
kart sahiplerine al›flverifllerinde paro-
puan ve ekstra indirimler kazand›r›-
yor. Art›k tüketiciler, paro üyesi iflyer-
lerinden al›flverifl yapt›kça kredi kart-
lar›ndan kazand›klar› puanlara ek ola-
rak paropuan da kazanacaklar. Bunun
için tüketicilerin parolu bir karta sa-
hip olmas› yeterli olacak. Tüketiciler
parolu kartlar›n› paro üyesi sat›fl nok-
talar›ndan kolayl›kla temin edebile-
cekler. Parolu kart sahipleri, paropu-
an kazanman›n yan›nda ekstra indi-
rimler, kampanyalar ve avantajlardan
da faydalanabiliyor. Geniflleyen üye ifl-
yerleri yelpazesi ile paronun ekstra

avantajlar›; flimdilik kap›s›nda mavi
y›ld›z görülen Arçelik, Avis, Aygaz,
Beko, Beldayama, Divan, Fiat, Ford,
Koçtafl, Migros, Opet ve Setur’larda.
Çok yak›nda yenileri de kat›lacak. Pa-
rolu kart sahibi tüketiciler, 13 Ekim –
17 Aral›k tarihleri aras›nda düzenle-
necek “‹flte paronun ilk kampanyas›”
ile kat›l›mc› paro üyesi iflyerlerinde
halihaz›rda yapt›klar› harcamalar sa-
yesinde hem paropuan hem de ekstra
indirimlerlerden faydalanacaklar. Pa-
ro bu kampanyada, her biri kendi sek-
töründe önde gelen 10 Koç markas›n›
bir araya getirerek  38 farkl› avantaj›
tüketicilerin be¤enisine sunuyor. 

3000 YTL ve üzeri harcamalarda;
Ford Focus ve Grande Punto’da 800
YTL indirim, Arçelik 6230 bulafl›k ma-
kinesi 819 YTL yerine 524 YTL, Beko
D1 5102B çamafl›r makinesi 864 YTL
yerine 570 YTL.

1000–3000 YTL aras› harcamalar-
da; Opet’te 100 YTL’lik benzin 50
YTL, Koçtafl ve Migros’ta 50 YTL be-
dava al›flverifl, Setur’da iç hatlar uçak
biletinde 50 YTL indirim. 

500-1000 YTL aras› harcamalarda
ise; Aygaz tüplü gaz ve Divan’da
20YTL indirim, Aygaz Euro LPG’de 50
YTL lik otogaz 30 YTL.

Parolu kart sahipleri, kampanya
dahilindeki di¤er hediyeleri, TV, ga-
zete, radyo, sat›fl noktalar›nda yer
alan paro promosyon dergileri ve
www.paro.com.tr adresinden ö¤re-
nebilirler.

Paro sürekli geniflleyen üye iflyeri
a¤› ile ekstra indirimler, avantajlar ve
farkl› kampanyalar ile parolu kart sa-
hiplerine ekstra kazand›rmaya devam
edecek.

P
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PPaarroo bir ilki
gerçeklefltiriyor



Divan üretim tesislerine çok “tatl›” bir gezi
yapt›k. Bugün gazetesinin ekonomi yazar›
Perihan Çak›ro¤lu da bizimle birlikteydi.
Ramazan Bayram› öncesinde çifte kavrulmufl
lokum yap›m›n› izledik. Geziyi Perihan
Çak›ro¤lu’nun kaleminden aktar›yoruz... 

l›k bir Eylül sabah›, lokumla bulufl-
maya gidiyorum; hem de çifte kav-
rulmufluyla. Çok önemli bir rande-
vu bu. Sabah mahmurlu¤u yafl›yo-
rum ama lokumla buluflaca¤›m ak-
l›ma gelince gülümsüyorum. Ve
anneannem ve babaannemle yafla-
d›¤›m lokumlu o unutulmaz fieker

Bayram›’n› hat›rl›yorum. Güzel bir tesa-
düf sonucu bizimle fieker Bayram›’n› ge-
çirmek için ikisi birlikte ‹stanbul’a gelmifl-
lerdi. Herhalde 8 yafl›ndayd›m.
Beyo¤lu’nun bafl›ndaki bir sokakta otu-
ruyoruz. Onlardan güven al›p, karde-
flimle afacanl›¤›n en âlâs›n› yap›yoruz.
Nas›lsa, annemiz ile babam›z onlar var-
ken bize k›zamazlar. Ramazan ay›n›n
son günleri. ‹ki büyük anne oruç tutup
akflam iftardan sonra içtikleri kahvenin

yan›nda “güllü lokum” yiyorlar. ‹kisi de
babama “Bayramda sak›n çifte kavrul-
mufl almay› unutma” diyorlar. Çifte kav-
rulmuflun ad›n› ilk kez o zaman duyuyo-
rum. Bayram geliyor ilk sabah büyükan-
neler, gelen konuklara çifte kavrulmufl
ikram ediyorlar. Tabii, biz iki kardefl ku-
tunun içine dal›yoruz. Ad› fieker Bayra-
m› ya, lokum kutusu an›nda boflal›yor.
Babam, yeni bir kutu daha getiriyor.
Annem, bize sitem ediyor ama ifl iflten
geçmifl oluyor elbette. 
Ve, bu an›lardaki gezinti, Divan’›n Üm-
raniye’deki üretim tesislerine gidinceye
kadar sürüyor. Lokum efsanesini yerin-
de görmek için sab›rs›zlan›yorum.
25 y›ld›r çok yak›ndan izledi¤im Koç
Toplulu¤u’nun Divan markas›na yapt›¤›
emekleri iyi biliyorum. 
Bizleri kap›da karfl›layan Divan’›n Üretim

I
HAYATA DA‹R
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Bayramda çifte
kavrulmufl yenir!



leri, Sütlüce’deydi. Ramazan ay›yd›.
1974’tü san›r›m; Ramazan o y›l A¤us-
tos’a rastlam›flt›. Çok s›cak bir gündü.
Hafta sonu akflamüzeri saat 16.00 sula-
r›yd›, rahmetli Vehbi Bey fabrikaya gel-
di; gezerek hepimizin hat›r›n› sordu.
Sonra da, ‘O¤lum, bana befl alt› pide pi-
flirin. Eve götürece¤im’ dedi. Ben, ‘Ey-
vah, fabrikada üretim bitti. Vehbi Bey’e
pideyi nas›l yapaca¤›z?’ diye düflün-
düm. Bir çözüm bulmak zordu ve kar-
fl›mda patronum duruyordu. Çok k›sa
süre düflünüp tafl›nd›ktan sonra Vehbi
Bey’e döndüm ve son sözümü söyle-
dim: ‘Efendim, makineler çal›flm›yor,
herkes gitti. Size pide pifliremeyece¤iz.
Befl alt› pide için makineleri çal›flt›r›r-
sam çok pahal›ya patlar. Hem sizin eve
pideler Harbiye Divan’dan her gün gön-

deriliyor, san›r›m bunu unuttunuz.” Ba-
na k›zaca¤›n› düflünürken, Vehbi Bey,
‘Aferin evlad›m, sen ak›ll› birisin, patro-
nun da olsam, önce tasarrufu düflün-
men hofluma gitti. Do¤ru ya, bizim eve
her gün pide gönderiyorlar, sen hakl›-
s›n’ deyince rahatlad›m.”
Muhsin Usta ile vedalafl›yoruz ve Divan
Tesislerinden ayr›l›yoruz. Bana ayr›lan
bu yerde, lokum eflli¤inde Divan’› da
gezmek ve öyküyü sizlerle paylaflmak
hofluma gitti do¤rusu. 
Son bir not: Divan tesislerinde her fley
elbette lokumdan ibaret de¤il. Haz›r
gelmiflken çikolata, kurabiye ve pasta
bölümlerine de u¤ruyoruz. Ve Vehbi
Koç’u böyle bir marka kazand›rd›¤› için
bir kez daha rahmetle an›yoruz. 

Perihan Çak›ro¤lu

ve Market Ürünleri Grup Müdürü Doç.
Dr. Önder Eltan ve Pazarlama ‹letiflimi
Yetkilisi Esra Ekfli ile birlikte kap›dan
içeriye giriyoruz. Bir dakika.. Hijyen
önemli. Önlük giyip kepleri tak›yoruz,
aya¤›m›zda da galofllar, her fley haz›r. ‹lk
durak, “Lokum” bölümü. 

Neden çifte kavrulmufl?
Beyaz önlüklü, elleri eldivenli çal›flanlar-
la lokum kazanlar›n›n bafl›na gidiyoruz.
Lokum, hayat›n gerçekleri kadar basit,
net bir flekerleme. Su, niflasta ve flekerin
eflsiz bileflimi lokumu yarat›yor. Pudra-
flekerin ona katt›¤› mucizevi de¤eri de
unutmayal›m. 
Rahmetli Vehbi Koç’un kurdu¤u ve 50
yafl›n› aflan, kalitesinden hiç taviz ver-
meden bugünlere gelen Divan’›n lokum

imalathanesinde her fley saat gibi t›k›r
t›k›r iflliyor. Ustalar, kazandan ç›kan lo-
kum hammaddesini özel kal›plara dökü-
yorlar. Bunlar›n kesimi çok önemli. Gül-
lüsü, sadesi, f›nd›kl›s›, f›st›kl›s› kal›plar-
da nas›l da güzel duruyor. 
Kesme b›ça¤› ile bir iki deneme yap›yo-
rum ama göründü¤ü gibi kolay da de¤il.
Yap›flma sorunu var. ‹flte, pudraflekerin
becerisi burada devreye giriyor. Lokum
kal›plar›na ne kadar çok pudrafleker dö-
külürse o kadar çabuk kesiliyor.
Lokum ustalar› Hüseyin Sar›ca ile Yüksel
Ba¤lan’a soruyorum, “Neden çifte kavrul-
mufl deniliyor; sonunda o da lokum de¤il
mi?” diye. Cevap flöyle geliyor: “Evet o da
lokum ama içindeki f›nd›k ve f›st›k iki kez
kavruluyor. Bu da çifte kavrulmuflu, öte-
ki lokum çeflitlerinden ay›r›yor.”
Osmanl›ca’da “rahat-ul hulkum” yani

“bo¤az rahatlatan” anlam›na gelen lo-
kum, 15’inci yüzy›ldan bu yana hayat›-
m›zda. 19’uncu yüzy›lda rahmetli Hac›
Bekir’in imalatta niflasta ve rafine fleker
kullanmas›yla sanayi ürünü haline gelen
lokum, do¤al ve sa¤l›kl› bir besin kayna-
¤›. Özellikle böbrek hastalar›na önerili-
yor. Proteinli besinler kullan›ld›ktan son-
ra vücutta yak›l›r ve onun sonucu üre,
ürik asit ve kreatinin gibi at›k maddeler
aç›¤a ç›kar. Bu maddeler, böbrek hasta-
lar›nda idrarla at›lamad›¤›ndan kanda
yükselir. Özellikle sade lokum, karbon-
hidrat kayna¤› oldu¤undan böbrek has-
talar›nca devaml› kullan›lmas› öneriliyor-
mufl. Yine lokumun yara ve ç›ban benze-
ri rahats›zl›klara da iyi geldi¤i biliniyor.
Divan’›n tesislerinde bunlar› düflünerek,
lokumlar› kutulara daha bir flevkle yer-

lefltiriyorum. Daha çok kad›nlar›n a¤›r-
l›kl› oldu¤u yerlefltirme bölümünde ace-
mili¤im ortaya ç›ksa da, bir iki deneme-
den sonra çifte kavrulmufluyla birlikte
dört çeflit lokumu kutulara düzenli bi-
çimde koymay› baflar›yorum.
Divan Dünyas›’n› gezerken Genel Mü-
dür Kamil Berk’i de orada görmek be-
nim için farkl› bir sürpriz oluyor. Divan
Üretim Sorumlusu Yücel Kurt’un özel il-
gisi de beni mutlu ediyor. Onursal Bafl-
kan Rahmi M. Koç’la veya Mustafa V.
Koç’la buray› gezmeyi hayal ediyorum.  

Vehbi Koç ile bir an›
Gezide Divan’›n 42 y›ll›k çikolata ustas›
Muhsin Çufao¤lu’na da rastl›yorum. Üç
nesildir burada çal›flt›klar›n› söyleyerek
Vehbi Koç’tan bir anekdot anlat›yor.
Sözü ona veriyorum: “Divan’›n ilk tesis-

35

Perihan Çak›ro¤lu Divan’›n Ümraniye’deki üretim tesislerinde ç›kt›¤› çifte kavrulmufl lokum yolculu¤unda bu lezzetin üretim
aflamalar›n› izledi. Gazeteci, gezisi s›ras›nda Divan Genel Müdürü Kamil Berk ile de (ortada) karfl›laflt›. 



elal Pir’i y›llard›r hep televiz-
yon ekranlar›nda, enerjisini
yans›tt›¤› canl› yay›nlarda ve
farkl› formattaki programlarda
görmeye al›flt›k. Ama bu kez
format› biz belirledik ve NTV

program yap›mc›s› ve ana haber sunucu-
su Pir’i “Ford ile Yollarda” sayfalar›m›z
için Ford S-MAX’in sürücü koltu¤una
oturttuk. Onunla ‹stanbul’da büyük bir
tur yapmak istiyoruz. Ama direksiyonda
Celal Pir var ve NTV’nin Maslak’taki bi-
nas›ndan ç›kt›¤›m›zda rotay› da o belirli-
yor, “Tarihi Yar›mada’ya gidelim mi? Y›l-
lard›r gidemiyorum...” Elbette Pir’e karfl›
ç›km›yoruz ve ‹stanbul caddelerinde S-
MAX ile ilerlerken bir yandan da sohbe-
timize bafll›yoruz.
Dikkatli bir sürücü oldu¤unu hissetti-
ren ünlü televizyoncu bir yandan soru-

lar›m›z› yan›tl›yor, di¤er yandan sa¤ sin-
yalini verip Maslak’tan TEM Otoyolu’na
ba¤lan›yor ve ekliyor “Asl›nda Beflik-
tafl’tan Karaköy’e do¤ru gitmeyi çok is-
terdim, o güzergâha bay›l›r›m ama tra-
fik felakettir, zaman›m da çok k›s›tl›.”
Do¤ru söylüyor ama ‹stanbul’da trafi¤in
rahat oldu¤u bir zaman dilimi de hiç
kalmad› ki!

“Hayat›mdan çok keyif al›yorum”
Emniyet kemerini ba¤lad›ktan sonra “45
yafl›nday›m, hayat›mdan, çevremden, ve
üç çocu¤umdan çok keyif al›yorum” diye
söze bafll›yor Celal Pir ve devam ediyor:
“Hayat›m boyunca yat›l› okulda okudu-
¤um için her iflimi kendim yapmay› ö¤ren-
dim. Hep böyle geçti hayat›m, ilkokulu,
ortaokulu, liseyi hep yat›l› okudum; bu
okullarda hayat› ö¤renmeye bafllad›m”.
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hayat›m›n temel
renklerinden biri”

Ford’un lüks
MPV’si S-MAX’in
sürücü koltu¤una

bu kez NTV’nin
baflar›l›

isimlerinden Celal
Pir’i oturttuk ve

Ford ile Yollarda
köflemiz için onun
belirledi¤i rotada

‹stanbul’u dolaflt›k
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CELAL P‹R: “Otomobil 



Hangi okullard› bunlar diye soruyorum,
“Göztepe Pansiyonlu ‹lkokulu’ndan son-
ra ortaokul ve liseyi Haydarpafla Lise-
si’nde tamamlad›m. Sonra Marmara Üni-
versitesi Bas›n Yay›n Yüksekokulu’nu bi-
tirip ard›ndan ‹stanbul Üniversitesi ‹kti-
sat Fakültesi’nde Uluslararas› ‹liflkiler
master’› yapt›m; çünkü bütün derdim
hariciyeci olmakt›” diye sürdürüyor.
“Peki neden olmad›n›z” dedi¤imde önce
gülümsüyor, sonra tekrar sinyal verip
Haliç k›y›s›na inmek üzere direksiyonu
çevirmeye bafll›yor: “Asl›nda esas der-
dim pilot olmakt›. Üniversiteden önce
Harp Okulu’nun s›navlar›na girdim. Son-
ra hariciyenin bana göre olmad›¤›na ka-
rar verdim. Gazetecilik benim ruhuma
daha uygun bir meslek. O yüzden tercih
ettim. Mesle¤e Yeni As›r’da bafllad›m.
Hürriyet, Milliyet, Sabah; sonra gazete-
lerde insan›n önü biraz daha t›kal› gö-
ründü bana. Haberi yazd›ktan sonra
bekleme sürecinin TV’de olmamas›, di-
rekt haberi verebilme fikri beni televiz-
yona kayd›rd›. Bu fikirle HBB’ye geçtim.
Orada televizyonu ö¤rendim. Sonra Ka-
nal 6, Kanal D ve NTV’ye geldim. Ben
NTV’de kuruculardan biriyim ve 10 y›l-
d›r da buraday›m”.

14’ünde ilk otomobil maceras›
Bu arada biz rotam›z› Sultanahmet’e
do¤ru çevirmifltik bile. Bunlar› konu-
flurken Celal Pir’in Ford S MAX’i keyif-
le kulland›¤› dikkatimi çekiyor ve soru-
yorum “Nas›l buldunuz otomobili?” Bu
soruyu bekliyormufl gibi nefessiz anlat-
maya bafll›yor: “Otomobilleri çok seve-
rim. Ford’un da bendeki yeri çok özel-
dir. S-MAX’i çok modern buldum. Fe-
rah, konforlu, güçlü ve sessiz bir araç
bu. Kullan›m› çok rahat ve çekifli de
çok güçlü. Otoyolda da çok ak›c› bir fle-
kilde ilerliyor. Özellikle kabindeki plas-
tik kalitesini ve kullan›m mesafelerini
çok etkileyici buldum, iyi hissettiriyor.
Bu otomobilde hem trafi¤i yüksekten
takip edebiliyorsunuz hem de güvende
hissediyorsunuz. Aile boyu yolculuklar
için gerçekten çok ideal bir araç.” 
“Peki, sizin otomobillerle geçmiflte de
hep ilginiz var m›yd›?” dedi¤imde Pir,
anlatacak çok fleyi oldu¤unu belli
edercesine h›zla giriyor söze. “Çok
renkli bir otomobil geçmiflim var. Ben
otomobillerimi hep kendim ald›m. Ba-
na babam otomobil almad›, o yüzden
de sahip oldu¤um her otomobil benim
için çok önemli oldu. Otomobil mace-
ralar›m 14 yafl›mda babam›n arac›n›

çalmaya bafllad›¤›mda caddelere taflt›.
Henüz ehliyetim yoktu ve ben yafl›m
büyük görünsün diye kafama da fötr
flapka tak›p yola ç›k›yordum. O dönem
babam bir Anadol ald›. O otomobile
âfl›kt›m. 17 y›l kulland›k. Sonra satt›k
ve inan›lmaz bir fley ama satarken pa-
ra kazand›k. ‹lk otomobilim ise üç ar-
kadafl ortak ald›¤›m›z Chevrolet Ca-
maro oldu. Daha sonra kendi paramla
Ford Granada ald›m, Consul ald›m.
Benim için otomobil bir yerden bir ye-
re gitme arac›. Nas›l gitti¤inizse oto-
mobilin özelliklerinden çok nas›l kul-
land›¤›n›za ba¤l›. ‹yili¤i, rahatl›¤› sürü-
cüsüne ba¤l›. Siz otomobile ne kadar
bakarsan›z o da size o kadar iyi davra-
n›yor. Hayatta ö¤rendi¤im budur.”

“Otomobili söküp takabilirim”
Tarihi Yar›madada Ayasofya’n›n çev-
resindeki dar sokaklarda s›k›nt›s›zca
ilerlerken S-MAX’in yak›t göstergesin-
deki ibrenin neredeyse hiç hareket et-
memesi dikkatini çekiyor Celal Pir’in.
Parma¤›yla iflaret ediyor ve soruyor

“Bozuk mu?”. Gülüyoruz hep birlikte.
Gerçekten de S-MAX’in yak›t tüketimi
o kadar düflük ki, flehir içinde kat etti-
¤imiz onca mesafeye karfl›n yak›t gös-
tergesinin tak›l›p kalm›fl olabilece¤ini
san›yor insan... Ama Celal Pir devam
ediyor, “Hay›r, bozuksa yapabilirim”...
Biz gülünce “Yok yok, flaka sanmay›n”
diyor ve devam ediyor: “Her ald›¤›m
arabada elime bir tornavida al›r bir
yerlerini parçalar›m mutlaka. Merak
ediyorum, hofluma da gidiyor. Bir kere
babam›n Anadol’unu da¤›tm›flt›m.
Onun motorunu sökmek nedense ba-
sit gelmiflti bana. Motorunu kolayca
da¤›tt›m ama sonra üç haftada topar-
lad›m. Sökerken bantlarla alt› yüze ka-
dar numaralay›p vida vida da¤›tt›m,
Ama tek bafl›ma söktü¤üm motoru üç
arkadafl toplayabildik ve parça da art-
mad›!.. Sonradan satt›¤›m›z o Anadol’u
arad›m, sat›n almak istiyordum. Ama
buldu¤umda kamyonet yapt›klar›n›
gördüm, çok üzüntü duydum.”

Süreyya ‹zgi
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“

”
Otomobilin iyili¤i, rahatl›¤›

sürücüsüne ba¤l›. Siz otomobile ne
kadar bakarsan›z o da size o kadar
iyi davran›yor. 

Celal Pir’le Tarihi Yar›mada’daki turumuzun ard›ndan
Galata Köprüsü’nde de (üstte) mola verdik. 
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eflke dün gelseydiniz. Ça-
t›da bir yandan salçalar›-
m›zla u¤rafl›rken, bir yan-
dan da çi¤ köfte yapt›k
çay›n yan›na” diyerek kar-
fl›l›yor bizi Sabiha Keten-
ci. 34 y›l ilkokul ö¤ret-
menli¤i yapt›ktan sonra
flimdi emekli ve efli Aygaz

Bayi Nevres Ketenci ile emeklili¤in ta-
d›n› ç›kar›yor. Zaten biz de, Ad›ya-
man’›n bu ilk kad›n ö¤retmenlerinden
biri olan Sabiha Ketenci’yle efli sayesin-
de tan›fl›yoruz. Bir gün önce Nevres Ke-
tenci ile sahibi oldu¤u Nazar Ticaret’te-
ki söyleflimizin ard›ndan bizi kahvalt›ya
davet etmiflti. Biz de bu daveti memnu-
niyetle kabul ederek Nevres Keten-
ci’nin evini ziyaret ettik ertesi gün. Nev-
res Ketenci, art›k en küçük o¤lu Kenan
Ketenci ile birlikte çal›fl›yor. Yani Kenan
Ketenci ikinci kuflak Aygaz bayili¤ini
yürütüyor bir anlamda. Befl çocuklar›
bulunan Ketenci Ailesi’nin üç o¤lu iki
k›zlar› var. iki o¤lu makine ve inflaat
mühendisi, evin en küçü¤ü Kenan da
iflletmeci, iki k›z› ise ziraat mühendisi.
O¤ullar›ndan biri ‹stanbul’da Vehbi Koç
Vakf›’nda çal›fl›yor Ketenci’nin. 
Kenan Ketenci, bizi evin çat›s›na ç›ka-
r›rken k›fll›k salça yap›m› hakk›nda da
bilgi veriyor. “400 kilo k›rm›z› biberden
yaklafl›k 80 kilo kadar salça elde edili-
yor. Biberler ay›kland›ktan sonra bir
makineden geçirilerek, eziliyor. Sonra
da çok büyük tepsiler ya da naylon üs-
tünde tabiri caizse güneflte piflmeye b›-
rak›l›yor” diyor. Annesi Sabiha Ketenci
“Biz de tahta kafl›klarla akl›m›za geldik-
çe, gelip kar›flt›r›yoruz. Komflular›m›zla
ortaklafla yap›yoruz, sonra paylafl›yo-
ruz” diye ekliyor. K›pk›rm›z› biber sal-
çalar›n› ve kurutulmak üzere ipe dizil-
mifl biberleri çat›da b›rak›p kahvalt› için

K
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“Çocuklar›m›z›
Aygaz ninnisiyle 
büyüttük” Güneydo¤u’nun en eski Aygaz 

Bayii Nevres Ketenci, müflteri
isteklerinin art›k çok farkl›laflt›¤›n› söylüyor



ter. Ondan sonra da “Yahu verelim, ka-
derimiz bu” derler ya, ben de Aygaz’›n
kap›s›n› afl›nd›rd›m böyle. Adana’da böl-
ge müdürlü¤ü vard›. Orayla çok tema-
s›m oldu. Bu temaslar sonucu flartlar›-
m›z da uyunca Aygaz bayili¤ini ald›m,
1978 Temmuz’unda; 29 y›ll›k bayisiyiz.
Allah’a flükür bugüne kadar en ufak bir
yanl›fl›m olmad›¤›na inan›yorum.

Bu 29 senede neler oldu?

Efendim 29 senede say›s›n› unuttum
ama san›r›m 5-6 tane genel müdür de-
¤iflti. Bir o kadar da bölge müdürüyle
çal›flt›k ama hiçbirinden de flikayetçi ol-
mad›k. Hepsiyle de çok iyi diyaloglar›-
m›z oldu. fiirket olarak memnuniyetimiz
sonsuz; yaln›z Ad›yaman’da bir flanss›z-
l›k yaflad›k. fiehrimizde alt› tane dolum
tesisi kuruldu. Tabii bunlarla mücadele,
bunlarla birebir rekabet çok zor. Bu zor-
luklar içerisinde ancak ayakta durabil-
dik. Sonuçta alt› tanesi de korsan dolum
yap›yorlar. Bu kadar dolum tesisine kar-
fl› maddi kay›plar›m çok oldu, çok örse-
lendim. Ama Aygaz’›n Ad›yaman’daki o
flerefli bayra¤›n› indirtmedim, indirme-
ye de güçleri yetmedi. Tek bafl›ma mü-
cadele ettim, hâlâ da devam ediyorum.

fiu anda durum nedir?

fiimdi pek o kadar olmasa da o dolum
tesisleri tüp dolduruyor. O alt› tane olan
dolum tesisleri flimdi oldu 70 tane. fiim-
di otogazlar bilinçsizce, haks›z yere ve
kanunen yasak olmas›na ra¤men ev
tüplerini dolduruyorlar.

Peki bir bayi olarak sizin en büyük

sorumlulu¤unuz nedir?

Sorumlulu¤umuz çok büyük. Koç Gru-
bu’nun dallar› olan her kurumun sorum-
lulu¤u çok büyük ama bence Aygaz ola-
rak bizim sorumluluk düzeyimiz en faz-
la olan›. Çünkü biz hep tehlikeyle karfl›
karfl›yay›z. Eve her gelen tüpün, kulla-
n›m hatas›ndan kaynaklanan tehlike-
lerde bile sorumlulu¤u bize ait durum-
da. O bak›mdan her tüp bitinceye kadar
bizim sorumlulu¤umuz alt›nda. Bizzat
Koç’u temsil etti¤imize göre, kuruma
yanl›fl bir intiba oluflmamas› aç›s›ndan
son derece dikkat ediyoruz. Eve servis-
lerde, kontrollerde mutlak suretle iyi
eleman çal›flt›rmam›z gerekiyor. Tüpün
bofluyla, dolusuyla yak›ndan ilgilenme-
miz gerekiyor. Sonuçta Aygaz bayili¤i
her yerde büyük sorumluluk ister. Hele
ki Ad›yaman’da daha fazlas› gereklidir.

afla¤›ya iniyoruz. Zengin sofrada kahval-
t›ya ayran ve f›r›ndan yeni ç›km›fl bir çe-
flit pide olan “h›tab” ile bafll›yoruz. Ad›-
yaman peyniri, türküsü de meflhur olan
“kara üzüm habbesi” ve Ad›yaman bal›
damakta iz b›rakan lezzetler. Sabiha
Ketenci sofrada bize, Ad›yaman’da son
iki-üç y›ld›r de¤ifliklikler oldu¤unu anla-
t›yor. Kentin modern bir yap›ya sahip
olmas›ndan son derece mutlu. Bundan
30 sene önce kad›n olarak sadece ken-
disi ve birkaç arkadafl› ö¤retmenken,
flimdi kad›nlar›n her alanda var oldukla-
r›n› belirtiyor. 
fiimdi kahvalt›dan bir gün öncesine dö-
nerek, Aygaz Bayii Nevres Ketenci’nin
sahibi oldu¤u Nazar Ticaret’e gidelim ve
söyleflimizi aktaral›m sizlere. Ketenci
Ailesi Ad›yaman’›n tan›nm›fl ailelerin-
den. Esas köklerinin Karadeniz’de oldu-
¤unu söyleyen Ketenci, “Dedemin de-
desi Ad›yamanl›” diyor. Nevres Ketenci
asl›nda topograf. 12 sene devlet hizme-
tinde çal›flt›ktan sonra 1978’in Temmuz
ay›nda Aygaz’a Koç Grubu’nun bir ferdi
olarak kat›lm›fl.

Koç Toplulu¤u’na nas›l kat›ld›n›z?

Benim gözüm hep ticaretteydi. Ticaret-
te belli kesimlere de¤il topluma hizmet
etme benim ruhumda vard›; yani insan-
lara hizmet götürmek, iyi bir hizmet
vermek. Bu da Koç Grubu’nun hemen
hemen bütün dallar›nda var ancak Ay-
gaz daha çok halk›n içine, her eve giren
bir üründü. Bu beni çok kamç›lad›, do-
lay›s›yla Aygaz’a müracaat ettim. Çok
pefline düfltüm. Biri bir k›z› ister, yok
derler. Sonra bir daha ister, bir daha is-

Aygaz’›n Ad›yaman’daki o flerefli
bayra¤›n› indirtmedim, indirmeye de
güçleri yetmedi. Tek bafl›ma
mücadele ettim, hâlâ da ediyorum

“
”

Nevres Ketenci ve efli Sabiha Ketenci biber salças› yap›m›n› gösterdiler (sol sayfa). O¤ullar› Kenan Ketenci ile
kahvalt›da (solda). Nevres Ketenci sahibi oldu¤u Nazar Ticaret’te 29 y›ld›r Aygaz bayili¤i yap›yor (sa¤da)
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Niye? Çünkü benim o alt›n diye adlan-
d›rd›¤›m tüpümü bir baflkas› korsan dol-
duruyor ama eve giden yine Aygaz mar-
kas› oluyor. Halbuki ben bayi olarak o
tüpü satmam›fl›m. Allah korusun her-
hangi bir kazada suçlu biz oluyoruz ve
iflte o zaman ben bitiyorum. 

Bayili¤e bafllad›¤›n›z dönem ile bu

dönem aras›nda hem sat›fl hem de

müflteriler taraf›ndan tan›k oldu-

¤unuz de¤iflimler, geliflmeler neler?

Siz bayili¤i ald›¤›n›zda Aygaz Ad›-

yaman’da tan›n›yor muydu?

Ad›yaman’da bir bayi vard› ama çal›flm›-
yordu. Zaten o çal›flmad›¤› için ben ba-
yili¤i alabildim. Tabii o zamanki müflte-
ri istekleriyle flimdikiler çok farkl›. Müfl-
teriler art›k daha bilinçli. Bak›n›z çok

enteresan bir örnek vereyim: Geçen
gün ald›¤›m siparifllerden birinde müfl-
terimiz “Bana 96 model tüp gönderin”
dedi. Tüpün tabii modeli olmaz ama, di-
yece¤im flu ki müflteri istekleri çok fark-
l›laflt›. Yani bundan 20 sene önce böyle
model bilinmiyordu. Tüpün boyas›na
önem veriyorlar, servis eleman›n›n bile
k›yafetine dikkat ediyorlar. Biz de bu
konuya çok dikkat ediyoruz.

Siz en eski Aygaz bayiisiniz Ad›ya-

man’da de¤il mi?

Sadece Ad›yaman de¤il, bu bölgenin
yani Güneydo¤u Anadolu’nun en eski
bayisiyiz.

En eski bayi olman›z, di¤er bayiler-

le iliflkilerinizi nas›l etkiliyor? On-

larla deneyimlerinizi paylafl›yor

musunuz?

Aygaz’›n en önemli özelliklerinden biri
de bayilerin aralar›nda aile gibi olmas›-
d›r. fiimdi mesela, Edirne’deki bir Aygaz
bayisinden bana telefon geliyor, efen-
dim benim o¤lum o taraflarda asker ol-
du diyor. Ben hemen bafl›m gözüm üs-
tüne der ilgilenirim. Ayn› fleyi onlar da
bana karfl› yapar. Aygaz’daki bayilerin
aras›ndaki iletiflim çok güzel, mutluluk
duyuyoruz. Güneydo¤u’dakilerle iliflki-
lerimiz daha s›cak. Ama Türkiye’deki
bütün Aygaz bayileri birbirleriyle ileti-
flim halindedir.

Di¤er Koç Toplulu¤u bayileriyle

iliflkileriniz nas›l?

Size bafl›mdan geçen bir olay› anlata-
y›m. Benim o¤lum flu an Çorlu’da maki-
ne mühendisli¤i okuyor. Ona ev eflyas›
almaya gitti¤imizde direkt Arçelik’e git-
tik. Ben Aygaz bayisiyim dedi¤imde çok
yak›n bir ilgiyle karfl›laflt›k.

Koç Toplulu¤u’nda çal›flmak sizin

için ne ifade ediyor?

Koç Grubu’nun Aygaz bayisi oldu¤umu
söylemek bana da ayr› gurur veriyor.
Bu büyük bir flanst›r. Türkiye’nin her
kasabas›nda bir Koç ürününün bulun-
mas› elbette güzel bir duygu. Türki-
ye’nin her yerinde ürünü olan bir flirke-
tin mensubu olmak insana gurur veri-
yor. Biz çocuklar›m›z› Aygaz ninnisiyle
büyüttük.

Kocbayi.com sitesine üye misiniz;

takip ediyor musunuz?

‹flletme fakültesi mezunu olan o¤lum
Kenan Koç bayi sitesini takip ediyor.
Aygaz’›n flark›lar›yla büyüdü¤ü için,
Aygaz onun da içinde. Aygaz bir tutku,
yakalanan kolay kolay kurtulamaz.

Aygaz bayili¤i d›fl›nda renkli bir ki-

flili¤iniz oldu¤u belli; fliir yaz›yo-

rum demifltiniz galiba...

Evet karalama bir fleyler yap›yoruz. Ben
ayn› zamanda Diyabet Derne¤i Baflkan-
l›¤› yap›yorum. Sivil toplum faaliyeti
olarak o hizmeti yürütüyorum. Ben iki
y›ld›r diyabetliyim. Hastalar› tek tek do-
lafl›yoruz. Her y›l 14 Kas›m Dünya Diya-
bet Günü’nde çok güzel etkinlikler yap›-
yoruz. Bunlar›n d›fl›nda da okul yap›m-
lar›nda katk›da bulunuyoruz. Ayr›ca
Atatürkçü Düflünce Derne¤i’nin faal
üyesiyim.

Nevres Ketenci “Aygaz bayii oldu¤umu söylemek bana gurur veriyor.” O¤lu
Kenan Ketenci babas›n›n yerini almaya haz›rlan›yor. Ad›yaman’›n ünlü üzümü.
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kurban veren ve ekonomik olarak zor
günler geçiren Kozyaka köylüleri, hay-
vanc›l›ktan meyvecili¤e, yem bitkileri
üretiminden hayvan içme suyu temini-
ne kadar çok say›daki proje faaliyetiyle
kendilerine yeter duruma gelmek için
önemli ad›mlar att›lar.
Bu sonuçlar› bir de Kozyakal›lar’dan
duymak için onlarla da görüfltük. 

Niyazi Bayar (64 yafl›nda): “fiimdi ne
yapaca¤›m›z› biliyoruz”
Proje köyümüze gelmeden önce hay-
vanlar›m›z› ot, samanla besliyorduk.
Ürünler para getirmiyor diye sahip ol-
du¤um tarlalar›m› da kullanm›yordum.
fiimdi ise topra¤›m› nas›l kullanaca¤›m›
ve hayvanlar›m› iyi beslemeyi ö¤ren-
dim. Projenin gerçekleflmesini sa¤layan
Koç’a minnettar›z. 

Metin Demirel (51 yafl›nda): “Ald›¤›m süt 15-
20 litreye ç›kt›”
Koç Holding ve TEMA Vakf› köyümü-
ze geldikten sonra hayvanc›l›kta kulla-
n›lan yem bitki çeflitlerini, topra¤›m›
koruyarak nas›l iflleyece¤imi ö¤ren-
dim. Art›k hayvanlar›m› nas›l besleye-
ce¤imi ve ne ile daha çok süt elde ede-
ce¤imi biliyorum. Günde 7-8 litre süt
al›rken flimdi 15-20 litre süt elde edi-
yorum. Bu gibi çal›flmalar›n daha fazla
kiflilere de ulaflmas›n› dilerim.

Ömer Kavaflo¤lu (72 yafl›nda): “Art›k 
hayvanlar›m›z meradan tok geliyor”
TEMA Vakf› bu çal›flmay› bafllatma-
dan önce meray› düzensizce kullan›-

yorduk, meradan hayvanlar›m›z aç ge-
liyordu; flimdi ise tok geliyorlar. Köy-
de kurulmufl olan kooperatif daha iyi
çal›flmaya bafllad›. Yemlerini kendimiz
üretmeye bafllad›k, hem sütümüz hem
de kooperatifte pazarlayarak gelirimiz
artt›. TEMA Vakf› ve Koç’tan Allah ra-
z› olsun. 

Necati Y›ld›z (73 yafl›nda): “Keflke daha
genç olsayd›m”
Eskiden beri söylerdim hayvanc›l›ktan
baflka kurtuluflumuz yok diye ancak
hayvanlar›m›z iyi beslenmiyordu, top-
raklar›m›zdan verim alam›yorduk. Ba-
bamdan ö¤rendi¤imiz gibi topra¤› sürer
ifllerdik. fiimdi benim için geç olsa da
geriye kalanlar için iyi oldu. Topra¤› ko-
rumay›, onu nas›l kullan›p iyi ürün ala-
ca¤›m›z› ö¤rendik.  Ayr›ca çamafl›r bi-
zim kad›nlar›m›z›n çok vaktini al›yordu
flimdi onlar da toplu y›k›yorlar. Böylece
hem herkes birbiriyle yard›mlafl›yor
hem de daha az odun kullan›yoruz. Kefl-
ke daha genç olsayd›m bu ö¤rendikle-
rimle daha iyi yaflard›m.  

Abdullah Demirel (56 yafl›nda): “Di¤er
köylere örnek olduk”
TEMA Vakf› önce uygulad›¤› mera ›slah
projesi ile bizlerin güvenini kazand›
sonra da bizlere nitelikli dam›zl›k temin
ederek kolayca hayvanc›l›¤›m›za destek
sa¤layarak gelirimizde art›fl olmas› için
bizleri destekledi. Yöre yetifltiricilerine
bilgi vererek ve örneklerle bunlar› bizle-
re göstererek di¤er köylere de örnek ol-
mam›z› sa¤lad›. 

EMA Vakf› taraf›ndan Koç Hol-
ding deste¤inde proje uygulan-
madan önce, köyümüzde 1 litre
süt sat›fl› yokken bugün y›lda 44
bin YTL devlete vergi veriyoruz.
Köyümüzde bu projenin gerçek-

leflmesinden dolay› çok memnunuz” di-
yor. Bu sözler, Bolu’nun Seben ilçesi s›-
n›rlar› içinde kalan Kozyaka Köyü eski
muhtar› ve Kozyaka Kooperatifi Baflka-
n› ‹zzet Demirel’e ait. Bu proje nedir,
Kozyaka köyünde neler oldu? 
TEMA erozyon, tar›m alanlar›n›n ›slah›
ve daha pek çok çevre sorunu hakk›n-
da bilinçlendirme çal›flmalar›, projeleri
yap›yor. Kozyaka Köyü, Koç Holding
ve TEMA bir araya geliyor. TEMA,
amaç ve hedefleri do¤rultusunda, k›r-
sal alanlarda yaflayan insanlar›n sosyo-
ekonomik yap›s›n›n iyilefltirilmeden
erozyonla mücadele edilemeyece¤i
gere¤inden yola ç›karak örnek K›rsal
Kalk›nma Projeleri uyguluyor. ‹flte bu
amaçla Bolu Seben Kozyaka Köyü’nde
“K›rsal Kalk›nma Projesi” bafllat›ld›. Ve
köyün kaderi TEMA’n›n haz›rlad›¤›,
Koç Holding’in katk›lar›yla uygulanan
proje sonucunda de¤iflmeye bafllad›.
Projenin bafllang›ç tarihi 1994. Her y›l
topraklar›n›n önemli k›sm›n› erozyona

T

TEMA Vakf›’n›n
haz›rlad›¤› proje ve
Koç Holding’in
katk›lar›yla, Bolu’nun
Kozyaka Köyü’nde
büyük bir de¤iflim
yafland›. K›rsal
Kalk›nma Projesi’yle
köy kalk›nd›, köylüler
memnun

Koç bir köyü 
böyle kalk›nd›rd›
Koç bir köyü 
böyle kalk›nd›rd›
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u gece bulundu¤um dam›n üze-
rinden gözüm çok uzaklara ka-
y›yor. Adeta bir göz kaymas›yla
ta aya dek uzan›yor gözlerim…
Y›ld›z› bol bir gece ve orada öy-
lece parlayan bir ay… Derken

insanl›k ad›na bundan tam 37 y›l önce-
sine gidiyorum. Henüz ilkokula ad›m at-
mad›¤›m bir dönemde, tarihler 21 Tem-
muz 1969’u gösterirken, Amerikal› as-
tronot Neil Armstrong, Türkiye saatiyle
sabah›n befli gibi aya ayak bas›yor ve in-
sanl›k tarihinde bir ç›¤›ra imzas›n› at›-
yordu.
Ne demiflti Neil a¤abeyimiz aya ayak
bast›¤› anda: “Bu benim için kü-
çük ama insanl›k için büyük bir
ad›m…” B›rak›n ay›, dünyaya
ayak bast›¤› için bin piflman
olan bir ülkenin insanlar› olarak
bizde bu ad›mlar›n büyüklü¤ü
tam olarak anlafl›lamam›flt›.
Acaba ne kadar büyüktü, bilime
pek de yüz vermeyen Türk in-
san› olarak bunu “üç-dört nu-
mara büyük gelmifl, daha küçük
bir numara yok mu?” fleklinde
alg›lam›fl olmam›z kimseyi fla-
fl›rtmam›flt›r. Zira Neil abi ayda
yürürken bizim Nail abiler he-
nüz yolda yürüyemiyordu; zira
ülkede yol yoktu, aç›l›p da ka-
panmayan çukur çoktu.
1969’dan bu yana çok yol yap-
sak da, açt›¤›m›z çukurlar› hâlâ
Türk ifli bir inatla kapatm›yo-
ruz!.. Neil ay yüzeyinde uçar gi-
bi giderken, Nail bugün bile Bo-
¤az Köprüsü trafi¤inde bir ad›m
ilerleyemiyordu… B›rak›n ay
yüzeyini, bizim Nail abi aynada
kendi yüzüne bakmayal› bir
hayli olmufltu…
Neil abi, aya ayak bast›¤› günün
gururuyla yaflad› hep ömrünce.

Bizim Nail abiler ise bu ay› nas›l ç›kar›-
r›m endiflesiyle tüketti bu ülkede öm-
rü… Neil aya ayak basm›flt›, Nail’inse
aya¤›na bas›yorlard› her sabah t›ka basa
dolu belediye otobüsünde… Neil bir “ay
vatandafl›” olmufltu ama bizim Nail abi
henüz “dünya vatandafl›” bile de¤ildi laf
aram›zda… Neil ay yüzeyine gayet sa¤-
lam basarken, Nail’in yetersiz beslenme-
den ötürü ayakta duracak hali yoktu…
Neil’in torunlar›n›n hedefi Merih geze-
geniyken, bizim Nail’in torunlar›n›n tek
hedefi dedelerinin emekli maafl›yd›…
Neil’in torunlar› yeni yeni gezegenler
keflfetmek için say›s›z yolculuklara ha-

z›rlan›rken, bizim Nail abi, torunlar›n›n
omzunda Zincirlikuyu yüzeyine yapaca-
¤› son yolculu¤u düflünüyordu…
‹flte durumlar tam da böyle böyleyken,
birden bir haber düfltü bu yaz televiz-
yonlara, gazetelere… Bunca y›l sonra
insanl›k tarihi için büyük bir ad›m atm›fl
olan Neil abinin aya ayak basma olay›n›n
asl›nda bir stüdyo tezgâh› oldu¤u söyle-
niyordu. Derken tüm bu söylentileri he-
men yalanlamas› beklenen Amerika’n›n
uzay masas› NASA, daha da flok bir ce-
vapla kafalar›m›z› iyice allak bullak etti:
“Neil Armstrong’un aya ayak basma gö-
rüntülerini bulam›yoruz!..”

Olur fley de¤ildi!.. NASA gibi
bir kurum insanl›k tarihinin en
önemli görüntülerinden birini
kaybetti¤ini söylüyordu bize…
Koca uzay masas›, acemi bir
cinayet masas› gibi delilleri
yok etmiflti. Peki insanl›k için
at›lan bu “büyük” ad›m, yoksa
“büyük” bir Hollywood palav-
ras› m›yd›?.. Acaba bu görün-
tüler Columbia Pictures stüd-
yolar›nda m› çekilmiflti?.. Bafl-
rolde ay yüzeyiyle, Neil Arms-
trong mu oynam›flt›?.. Koca bir
dünya da seyirci mi olmufltu
bu filme?.. Bu dünyada, hatta
ayda her fley yalan m›yd›?
NASA bu görüntüleri kaybetti-
¤inden beri sizi bilmem ama
benim damda uykum kaçt›…
Neil abiye de yak›flt›ramad›m.
Peki ya Sam Amca’ya?.. Bu da
m› bir Amerikan yalan›yd› ya-
ni. ‹nanmak istemiyorum ama
bilimi, uzay›, insanl›¤›, tekno-
lojiyi bir yana b›rak›p kafalar›-
na göre bir Ortado¤u yaratma-
ya kalkanlar› gördükçe de fena
halde stüdyoya geldi¤imizi his-
sediyorum!..

B

Ayadam› ayak 
bas›lmad›?

Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

DAMDAK‹ M‹ZAHÇI
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