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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 kalmay›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 sorumlulu¤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 özendirmeyi 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 iletiﬂim 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 çal›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, “kurumsal 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 biri 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› ediyoruz. ‹ﬂte içinde bulundu¤umuz Ramazan ay› bu de¤erleri hat›rlamak için iyi bir f›rsat. Tüm Koç Toplulu¤u’nun bu kutsal ay› “gerçek bir Ramazan ruhu” ile geçirmesini diler, ﬂimdiden bayramlar›n› kutlar›m.

‹

Ali Y. Koç
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KÜRESEL V‹ZYON

“Vehbi Koç” her zaman
ö¤rencilerle olacak
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
(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.

arihi MÖ 40 bin y›llar›na
kadar dayanan, as›rlar boyunca Hititler’den Kommagene Krall›¤›’na, Roma
‹mparatorlu¤u’ndan Anadolu 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 paydalar› illerini kalk›nd›rmak. Ad›yaman son
üç dört y›ld›r, insana gurur veren, ﬂaﬂ›rtan ve takdir duygular› uyand›ran pek
çok olaya sahne oluyor. ﬁehir, büyük bir
kalk›nma hamlesi içinde; çeﬂitli yat›r›m-

T
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lar yap›l›yor, fabrikalar aç›l›yor, yeni iﬂ
sahalar› yarat›l›yor. Ad›yamanl›lar bu dinamizmi kendi deyimleriyle “kirve” olarak nitelendirdikleri Koç Toplulu¤u’nun
yaratt›¤›n› düﬂünüyorlar. ﬁehir, 20062007 ö¤retim y›l›nda bir üniversiteye kavuﬂtu ve Ad›yaman Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi Koç Binas›’n›n yap›m› da
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. 2 milyon dolara mal olan fakülte binas›, 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 Binas›’nda s›n›f ö¤retmenli¤i, sosyal bilgiler
ö¤retmenli¤i ve matematik ö¤retmenli¤i
branﬂlar›nda e¤itim verilecek. Ad›yaman’›n en donan›ml› binas› olan Vehbi
Koç Binas› içinde 260 kiﬂilik bir amfi,
farkl› büyüklüklerde 10 s›n›f, 40 kiﬂilik bir

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 töreninde, üniversitenin bahçesindeki büyük kalabal›¤a hitaben ilk konuﬂmay›
Ad›yaman Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Mustafa Gündüz yapt›.
“Bugün Ad›yaman Üniversitesi’nin akademik tarihinin yaz›lmaya baﬂland›¤›
gündür” diye sözlerine baﬂlayan Prof.
Dr. Gündüz, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Koç’a seslenerek
“Ad›yaman Üniversitesi’ne gösterdi¤iniz ilgi ve sa¤lad›¤›n›z olanaklar› gönlümüze kaydettik. ‘Memleketime hizmet
bir insanl›k ve vatan borcudur’ diyen ve

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.

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 yürekten 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¤layacak projeler üstünde çal›ﬂt›¤›n› belirterek
“Nitelikli bireylerin yetiﬂmesi için nitelikli e¤itim kurumlar›na sahip olmam›z gerekiyor” dedi. Koç, sözlerine ﬂöyle devam
etti: “80. kuruluﬂ y›ldönümümüzü kutlad›¤›m›z bu y›l, mesleki e¤itime yönelik bir
program›, ‘meslek lisesi memleket meslesi’ diyerek baﬂlatt›k. Bu çerçevede yedi
y›lda yaklaﬂ›k 8 bin gence istihdam sa¤laman›n yolunu aç›yoruz. Türkiye’nin
AB’ye üyeli¤i, ülkenin ekonomik ve özellikle de e¤itim alan›nda yap›sal olarak
güçlenmesini öngörüyor. Amac›m›z AB
üyeli¤ine ad›m atarken, bir iﬂsizler ordusu 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 Büyükaslan, üniversitelerin büyük ›rmaklar gibi, bulunduklar› yerleri cazibe merkezi haline getiren uygarl›¤a ortam ha-

“

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

z›rlayan, toplumlar›n can suyu olduklar›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 Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’a teﬂekkürlerini sundu.
Ad›yaman Valisi Halil Iﬂ›k ise üniversitenin sa¤layaca¤› katk›lardan söz etti¤i
konuﬂmas›nda ﬂunlar› söyledi: “Üniversitemizin ilimize e¤itim ve iktisadi anlamda büyük katk›lar› olacakt›r. Üniversitemizin 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¤iﬂmenin 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 böylece üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin kurulaca¤›n› belirterek, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç’a hitaben “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¤itim Fakültesi Vehbi Koç Binas› nedeniyle 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›. Türkiye'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 diye 73 milyon nüfusu, 780 bin kilometrekarelik topraklar› olan devasa bir gemimiz var. Genç ve dinamik bir nüfusumuz
var. Rota da 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde
büyük Atatürk taraf›ndan tespit edilmiﬂtir. Rota muhas›r medeniyetin üstüne
ç›kmakt›r. O zaman bize düﬂen bu rota
ile yelkenlerimizi aç›p Türkiye'yi ayd›nl›k ufuklara taﬂ›makt›r.'' Üniversite kurulan 15 il aras›nda Ad›yaman'›n da yer
almas›n› kendisinin de çok istedi¤ini belirten 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›.
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Mustafa V. Koç: “Lider
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
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iderlik, bir grup insan›n bir
amac› gerçekleﬂtirmesini, belirli
bir hedefe ulaﬂmas›n› sa¤lamak
için içlerinden birinin, örgütleyici, 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 olunmaz, lider do¤ulur” sözüne inan›l›rd›.
Bir baﬂka düﬂünce de, liderlerin büyük
olaylar s›ras›nda, ola¤anüstü dönemlerde ortaya ç›kt›¤›yd›. Oysa bugün ülkeler
pek çok alanda at›l›mlar yapmak ve yap›sal dönüﬂümler gerçekleﬂtirmek zorunda. ‹ﬂte bu at›l›m ve dönüﬂümleri yapacak 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 çevrenizde birer örnek, de¤iﬂim sürecinde itici güç olacaks›n›z.
‹ﬂte liderlik de böyle bir noktada ihtiyaç
duyulan bir vas›f.

Her ﬂeyden önce bir noktaya dikkatinizi
çekmek istiyorum. Liderlik bir grup
içinde ortaya ç›kan bir kavramd›r. Birine lider diyebilmemiz için onu izleyen
birilerinin olmas› laz›m.
Dünyan›n en büyük perakendecilerinden biri Tesco CEO’su Terry Leahy
böyle anlat›yor: Lider, sizin kendi imkanlar›n›zla ulaﬂabilece¤iniz noktadan
daha ileriye ulaﬂman›z› sa¤layan kiﬂidir.
Bir liderin sahip olmas› gerekenlerin baﬂ›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 sorumluluk olarak gören ve baﬂkalar›n›n
da sorumlulu¤unu taﬂ›may› bilen kiﬂilerdir. ‹kinci önemli bir özellik ise vizyon sahibi olmakt›r. Vizyon konusu üzerinde biraz durmak istiyorum.
Bu sözcü¤ü iﬂ yaﬂam›nda çok s›k duyacaks›n›z.

Vizyon sahibi olmak demek, kiﬂinin
günlük iﬂleyiﬂin oluﬂturdu¤u dar kal›plar› 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 sivrildiklerine de¤inmiﬂtim. Bununla ilgili en
önemli örnek içimizde mevcuttur. 1.
Dünya Savaﬂ›’ndan yenik ç›km›ﬂ ve topraklar›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 sürükleyen bir lider var.
Sürüklemek gerçekten liderli¤i anlatmak aç›s›ndan önemli bir terim.
Ünlü ABD baﬂkanlar›ndan Eisenhower,
liderli¤i tarif ederken bir parça ip kullan›rm›ﬂ. ‹pi masaya yat›r›r ve eliyle çekerken ﬂunlar› söylermiﬂ:
“‹p nereye çekerseniz gelir, ama onu

olarak geliﬂtireceksiniz.
Tutarl›, aç›k, dürüst ve güvenilir olacaks›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, hatalar›n›zdan ders ç›karacaks›n›z.
Bu tavsiyeler do¤rultusunda hareket
eder ve zaman içinde liderlik yeteneklerinizi geliﬂtirirseniz, hem içinde bulundu¤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 sizsiniz. Ne yapacaks›n›z?
Önce ﬂunu hat›rlaman›z› istiyorum: bir
ekibin baﬂ›na yönetici olmakla lider olmak ayn› ﬂey de¤ildir. Yönetici mevcut
iﬂi iyi yapt›¤›nda yöneticili¤in gere¤ini
yerine getirmiﬂ olur.

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 pozitif enerji ile doldurur.
Lider, dürüstlü¤ü, ﬂeffafl›¤› ve sayg›nl›¤› ile güven sa¤lar.
Lider, gerekti¤i zaman herkesin be¤enmedi¤i kararlar› verebilecek cesarete sahiptir.
Lider kuﬂkuculu¤un s›n›rlar›n› zorlayacak 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 örnek oluﬂturur.
Lider baﬂar›lar› kutlar ve ekibini yüceltir.
“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 bilmeniz, neleri yapman›z, nas›l biri olman›z
gerekiyor? Her ﬂeyden önce kendinizi

olmay› ö¤renebilirsiniz”
iterseniz hiçbir yere gitmez.”
Demek istedi¤i, insanlar› itip kakarak liderlik olmayaca¤›, onlar› peﬂinden sürüklemek 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› istiyorsan›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. Yorulmak bilmeyecek, ﬂikayet etmeyeceksiniz.
Hem kurumunuzu, hem de iﬂinizi
çok iyi ö¤renecek, yeni geliﬂmeleri araﬂt›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

Oysa lider, mevcudu de¤iﬂtirmek için
yeni bir bak›ﬂ aç›s› oluﬂturur, ekibine
hedefler koyar, onlar› o hedefe yönlendirir, baﬂar› için gerekli uyumu sa¤lar,
ekibi motive eder.
Demek ki yönetici olmak, baz› yetkileri
elinde toplamak, lider olmak için yeterli de¤ildir. Liderlik yeteneklerinizi de
geliﬂtirmeniz gerekir. Nedir lideri lider
yapan özellikler, nitelikler?
General Electric’in efsanevi yöneticilerinden Jack Welch ise bir liderde bulunmas› gereken özellikleri ﬂöyle s›ral›yor:
Lider ekibini yukar›lara taﬂ›r, karﬂ›s›na
ç›kan en küçük bir f›rsat› bile ekibini

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

“

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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Merakl› olun, araﬂt›r›n, ö¤renin.
Yapt›¤›n›z iﬂle ilgili yeni hedefler koymay› 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 geliﬂtirin. ‹ﬂ arkadaﬂlar›n›z› belirli konularda, belirli hedefler do¤rultusunda yönlendirmeyi, teﬂvik etmeyi, yüreklendirmeyi deneyin.
Sorumluluk al›n. Baﬂkalar›n›n sorumlulu¤unu üstlenin.
Dürüst, tutarl›, cesur, atak, kararl›,
yarat›c› olun, hayaller kurun.
Ülkesini ‹ngiliz sömürgesinden kurtaran, 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

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› oldu¤unun en önemli göstergesidir.

özetlemiﬂ: “Dünyada görmek istedi¤iniz
de¤iﬂikli¤in kendisi önce siz olun”.
Ulu Önder Atatürk’ün hayat›n› içeren
kitaplar› da liderlik perspektifinden yeniden okuyun.
600 y›l sürmüﬂ bir imparatorlu¤un küllerinden p›r›l p›r›l bir cumhuriyet kurmak,
sadece siyasi ve askeri de¤il, say›s›z toplumsal alanda devrimler yapmak, onu
di¤er liderler aras›nda farkl› bir yere koyuyor. O yeni bir ülke kurarken, Ortado¤u’nun ve Avrupa’n›n haritalar› de¤iﬂiyor, d›ﬂ dünyaya kapal› ve adeta uyuﬂmuﬂ bir toplum uyan›yor ve yüzünü Do¤u’dan Bat›’ya dönüyordu.
Liderin önemli özelliklerini sayarken öngörü 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›-

yapan, bu liderin hayat›n› okulda ö¤renmiﬂtim kolayc›l›¤›na kap›lmadan mutlaka 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 olmal›s›n›z. ‹kinci ad›mda bu vizyonu gerçekleﬂtirmek 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 yapmal›, 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

“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 tekerrür etmesi de¤ildir. Tarihin gerçek
de¤eri, nelerin mümkün oldu¤unu düﬂünmenizi sa¤lamas›ndad›r.”
Bugün dile getirilen bu tespitin, biraz
evvel Ulu Önder Atatürk ile ilgili aktard›¤›m özellikler ile ne kadar örtüﬂtü¤ünü görüyorsunuz.
Kimsenin yapmaya cesaret edemedi¤ini

bütünleﬂmelisiniz. Baﬂar›lar› tak›ma mal
etmeli, baﬂar›s›zl›klar›n sorumlulu¤unu
siz üstlenmelisiniz.
Zor ve karmaﬂ›k durumlarda inisiyatifi ele almal›, problem çözücü, engel
kald›r›c› olmal›s›n›z.
Zaman›nda, h›zl› ve do¤ru karar almal›s›n›z.
Davran›ﬂlar›n›zla örnek olmal›, tak›m›n›z›n esin kayna¤› haline gelmelisiniz.
Kiﬂileraras› iliﬂkilerde duyarl› ve etkileyici 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 tart›ﬂmalarda adil olmal›s›n›z.
Size ﬂunu bir kez daha hat›rlatmak istiyorum. Bunlar do¤uﬂtan sahip olman›z gereken özellikler de¤ildir. Yeterince azimle 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 yolunuz daima aç›k olsun.

“

Liderli¤ini
üstlendi¤iniz
tak›m› hedefe
ulaﬂt›rmak için,
her ﬂeyden önce
tak›m› etraf›nda
birleﬂtirece¤iniz
bir vizyona sahip
olmal›s›n›z

”
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“Koç
Holding”e

teﬂekkürler
Ad›yaman Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi Koç
Binas›’n›n aç›lmas›ndan dolay›
gençler mutlu ve Ad›yaman
için çok umutlular

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

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 fabrikalar da aç›l›yor, ‹stanbul’dan gelen
iﬂadamlar› var, buraya yat›r›m yap›yorlar. Bat› bölgelerindeki arkadaﬂlar›m› buraya ça¤›r›yorum.

Bar›ﬂ Sa¤lam: Ad›yaman Meslek Yüksekokulu ‹nﬂaat bölümü 2. s›n›f
ö¤rencisiyim. 10 yaﬂ›ma
kadar Ankara’da büyüdüm ama aslen Ad›yamanl›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 teﬂekkür ediyoruz.

Necla Subaﬂ›: Ad›yaman Meslek Yüksekokulu’nun Turizm Otelcilik
bölümünde okuyorum.
Tunceliliyim ama Adana’da oturuyorum. Ad›yaman için çok iyi olacak. Hem geliﬂime katk›da bulunacak
hem de e¤itim düzeyi artacakt›r. Koç
Holding, Vehbi Koç Vakf›’n›n buraya
destek vermesi nedeniyle çok mutluyuz. Türkiye’nin kalk›nmas›na bu ﬂekilde yard›m ediyorlar. Bu da bizi çok
mutlu ediyor.

U¤ur Ruﬂen: Ad›yaman
Meslek
Yüksekokulu
Tekstil bölümü 2. s›n›f
ö¤rencisiyim. Bal›kesirliyim. Koç Holding’in
daha önceden de yat›r›mlar›na ﬂahit olmuﬂtum. Buraya yat›r›m yapmas› çok iyi oldu. Ad›yaman’› ço¤u kiﬂi bilmiyor.
Memleketimdeki arkadaﬂlar›ma anlat›nca çok ﬂaﬂ›rd›lar ve merak ettiler.
Burada çok iyi dostluklar edindim. Mü-

Ayﬂe
Yorulmaz:
Mersinliyim ve E¤itim Fakültesi S›n›f
Ö¤retmenli¤i bölümü dördüncü s›n›f
ö¤rencisiyim. Üniversite 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.

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› ortadad›r. Bat› tipi kalk›nm›ﬂ ülkelerin
sermaye sahipleri, iﬂletmecileri,
yat›r›mc›lar› Türk tipi yat›r›mc›lardan farkl›d›r. Türkiye’de Koç’un
önderli¤inde, bu tip iﬂadamlar›
kendi halk›ndan, onun yard›m›yla
ve katk›s›yla edindiklerini yeniden bu halk›n ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂabilmesi için çok çeﬂitli alanlarda sunuyorlar. Bu ciddi bir hizmettir. Bu noktan›n Türkiye’de çok fazla üzerinde durulmuyor. Koç Holding bu anlamda
çok özel bir yere sahiptir. Bu nedenledir ki Türkiye’de Koç önderli¤inde Koç gibi insanlara halk›n çok büyük sevgisi ve sayg›s›
vard›r. Bu insalar›n lütfedip gönülleriyle, özellikle e¤itim alan›na
yönelmeleri tabii ki bizim aç›m›zdan çok sevindirici.
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Güneydo¤u’nun

en büyük

Ford plazas› aç›ld›
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

d›yaman’dan karayolu ile Gaziantep’e do¤ru giderken sa¤ tarafa bakt›¤›n›zda Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nin en büyük
Ford plazas›n› göreceksiniz.
Sat›ﬂ, servis, yedek parça hizmetleri 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. Hüseyin 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 noktas›nda, Türkiye’de otomotiv alan›nda en
geniﬂ ürün yelpazesi olan kuruluﬂ durumunday›z” dedi. Koç, 1997 y›l›nda dünyan›n önde gelen otomotiv ﬂirketlerinden
Ford ile hisse eﬂitli¤i temelinde ortak olduklar›nda, sadece 3 bin 400 çal›ﬂan ile
42 bin araba ürettiklerinden de söz ederek ﬂöyle devam etti: “Oysa bugün bayilerimizle birlikte toplam 13 bin çal›ﬂan›m›z var ve üretti¤imiz araba say›s› 242 bine 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 dünyadaki tüm Ford kuruluﬂlar› içinde en baﬂar›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 büyük tesis ile daha da pekiﬂiyor.” Mustafa
V. Koç konuﬂmas›n›n sonunda “Müﬂteri
beklentilerini karﬂ›lamak ve müﬂteri
memnuniyetini her geçen gün daha da

A
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art›rmak konusunda bayilerimize büyük
görev düﬂmektedir” dedi. Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik de konuﬂmas›nda, Koç Grubu’nun, Ad›yaman Üniversitesi E¤itim Fakültesi hizmet binas›n› hizmete açarak Ad›yaman’›n hem e¤itimine hem de ekonomisine katk›da bulunmas› dolay›s›yla takdir etti¤ini söyledi. 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› müjdeledi. Bu konuﬂmalar›n ard›ndan Güneydo¤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 yaklaﬂ›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 ekibimiz Ford Okulu’nda e¤itim görmüﬂtür.
Bunlara sat›ﬂç›lar da dahil. Yani Ford’u en
güzel ﬂekilde temsil ediyoruz. Biz Güneydo¤u’nun en büyük plazas›y›z. Dolay›s›yla
Ad›yaman d›ﬂ›ndan da müﬂterilerimiz
var. Zaten 2007 y›l›nda bütün showroom’lar, tesisler bizimki gibi olacak.

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

Bölgenin Ford’a talebi nas›l?
Ford talebi çok iyi. Özellikle hafif ve orta ticari araç potansiyeli %90, binekte
%12 civar›nda. Bugüne kadar binekte
servisin olmamas› bu tür araç müﬂterisinin 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. Kurumsal bir ﬂirketle çal›ﬂmak sizin yapt›klar›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 haberler bu site arac›l›¤›yla geliyor. Benim ufkum da aç›l›yor.

B‹RL‹KTE BAﬁARMAK

Otokoç

‹stanbul’un iki
yakas›nda

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

O

tomotiv perakendecili¤inde
Türkiye’nin öncü kuruluﬂlar›ndan Otokoç’un Taﬂdelen’deki yeni tesisi, 300 m2’lik
kapal› showroom’u, 3300
m2’lik servis operasyonlar›,
2
1300 m ’lik yedek parça deposu ve 750
m2’lik di¤er birimleriyle toplam 6650 m2
kapal› alanda, Ford’un ‹stanbul Anadolu yakas›ndaki en büyük ve en modern
tesisi olarak hizmet verecek. Müﬂteriler Otokoç Taﬂdelen’de otomotivle ilgili tüm çözümleri tek çat› alt›nda bulacaklar.
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: “Otokoç bugün geldi¤i noktada, Türkiye genelinde 15 tesisi, y›lda 33 bin yeni araç
sat›ﬂ›, 175 binden fazla müﬂterisine sundu¤u sat›ﬂ sonras› hizmetleri, ikinci el
sat›ﬂ, finansman ve sigorta operasyonlar›, Türkiye geneline yay›lan toptan yedek 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 sorular› yan›tlad›.
Otokoç’un bayi say›s› son aç›l›ﬂla
birlikte 15’e yükseldi. Gelece¤e yönelik planlar›n›z nelerdir? Bir sonraki bayi aç›l›ﬂ› ne zaman gerçekleﬂecek?
Uzun vadeli stratejik planlar›m›z gere¤i
hem Otokoç’ta hem de Birmot’ta büyüme hedeflerimiz bulunuyor. Bu sene
Otokoç’un Ataﬂehir’de 3 bin m2’lik bir
tesisi daha aç›lacak. Ayn› ﬂekilde Konya’da da aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirece¤imiz
bir bayi daha olacak.

Otokoç Taﬂdelen’in di¤er bayilerden 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. ‹nternet üzerinden servis randevunuzu kolayl›kla alacaks›n›z, özel araçlar›m›zla
ﬂehir merkezine rahatça geri döneceksiniz. 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 finansman ve sigorta seçeneklerini- poliçe yenilemeleriniz dahil - arac›n›zla ilgili tüm konular› sizin için takip eden bir
ekibin deste¤ini bulaca¤›n›z bir tesis
olacak Otokoç Taﬂdelen.

(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.
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Yükselen yeni de¤er:

Sosyal
Sorumluluk
Kurumsal

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
luslararas› Sponsorluk Konferanslar›’n›n beﬂincisi 20-22
Eylül tarihleri aras›nda yap›ld›. Bu y›l›n temas› “Süreklilik”ti. Arya Sponsorluk ve ‹letiﬂim Dan›ﬂmanl›¤› taraf›ndan,
bu sene Adile Sultan Saray›’›nda düzenlenen konferans›n ilk gününde Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› “kurumsal sosyal sorumluluk” konusunda bir
konuﬂma yapt›.
Bülend Özayd›nl› konuﬂmas›na “kurumsal sosyal sorumluluk” konusunun tüm
dünyay› etkisi alt›na ald›¤›n› söyleyerek
baﬂlad›. Yükselen yeni de¤erlerin, yeterince 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 tehlike ile yüz yüze oldu¤unu düﬂünüyorum.
Özellikle, bizim gibi ‘yard›mseverli¤i’ kültürel kimli¤inin bir parças› haline getirmiﬂ olan Do¤u toplumlar›nda bu kavram
kargaﬂas›n›n daha da derin yaﬂanmas›
kaç›n›lmaz gibi gözüküyor” dedi.

U

“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 göstergeleri ve ticari baﬂar›lar› kadar önemli oldu¤unun alt›n› çizdi. Bu kavram›n art›k sadece hay›rseverlik meselesi olarak
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de¤erlendirilmeyip, “‹çinde bulundu¤umuz ve iﬂ yapt›¤›m›z toplumun bir parças› olman›n temel prensiplerinden biri
olarak” de¤erlendirdi¤ini söyledi. Ülkemiz 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›nma yakalaman›n imkans›zl›¤›n› da belirten Özayd›nl›, global dünya düzeninde
bir yerdeki yoksulluk ya da yoksunlu¤un
hepimizin sorunu oldu¤unu anlatt›.
“Bu durumu böyle de¤erlendirdi¤imizde sosyal sorumluluklar›n neden özel
sektörün gündeminde önemli bir yer
tutmas› gerekti¤i de kendili¤inden ortaya ç›k›yor” diyen Özayd›nl›, bu kavram
bu kadar gündemde de¤ilken, dünyada
ve Türkiye’de sosyal sorumluluk kavram›n›n bugünkü içeri¤ine uygun hareket
eden ﬂirketlerin var oldu¤unu da belirtti. Bunlar›n baﬂ›nda da Koç Holding’in
oldu¤unu vurgulayan Özayd›nl›, konuﬂmas›n›n bu bölümüne ﬂöyle devam etti:
“Kurucumuz Vehbi Koç, ekonomik faaliyetin hem öznesini hem de hedef kitlesini 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 edinilmiﬂ, say›s›z proje hayata geçirilmiﬂtir.
Ayr›ca, Koç Ailesi’nin önderlik etti¤i,
Türk E¤itim Vakf›, Türkiye Aile Planlamas› Vakf›, Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› ve TEMA gibi yap›lanmalar arac›l›¤› ile de amac›m›z› farkl› uygulama alanlar›nda sürdürdük. Bunun da ötesinde,
rahmetli Vehbi Koç’un ortaya koydu¤u
ve büyük bir disiplinle tüm toplulu¤a
benimsetti¤i iﬂ prensipleri, bu prensiplerle hayat bulan Koç Toplulu¤u’nun iﬂ
yapma kültürü, on y›llardan beri bugünün sosyal sorumluluk tarifine harfiyen
uyan bir seyir izlemiﬂtir. Nedir bugün
tarif edilen temel sorumluluklar?
Ekonomik Sorumluluk: Bu kavram›n
özünü verimli ve kârl› olmak oluﬂturuyor. Çünkü ancak bu koﬂullar yerine
geldi¤i takdirde, yürütülen ekonomik
faaliyetin toplumsal yarar› maksimize
edilebiliyor.
Hukuki Sorumluluk: Bu kavram yasalara sayg›y› ön plana ç›kar›yor.
Ahlaki Sorumluluk: Bu kavram ise,

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

“Bu kavram› içselleﬂtirdik”
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
bu yaklaﬂ›mlar› benimseyen ve uygulayan bir Topluluk olarak, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizi, içselleﬂtirdi¤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 anlay›ﬂ›m›z ile de önemli bir toplumsal misyonu 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, küresel planda bu alanda yeni ne var diye
sürekli olarak kendilerini sorgulad›klar›-

çevre co¤rafyalarda yayg›nlaﬂt›rma görevini 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 giderilmesi için gençleri meslek liselerine
özendirmek, bunun için de burs vermek
gerekiyordu. Pekâlâ biz de “bugüne kadar 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 programlar› ile destekleyelim” dedik. Ümidimiz 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 projeyi devreye soktuk. “Ülkem ‹çin” ad›n›
verdi¤imiz bu proje, büyük kaynaklar

“

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

n› belirterek, bu ba¤lamda Topluluk olarak hangi yeni projeleri baﬂlatt›klar›n›
anlatt›:
Birleﬂmiﬂ Milletler’in Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi (Global Compact); insan
haklar›, çal›ﬂma standartlar›, çevre sorunlar› ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili
10 temel ilkeye dayan›yor. Burada bunun küresel çapta bir sosyal sorumluluk
hareketi olma özelli¤ine dikkatinizi çekece¤im. Birleﬂmiﬂ Milletlerin bu konudaki söylemi, bu hareketi çok güzel tarif
ediyor: “Gelin, piyasalar›n gücünü evrensel ideallerin yetkinli¤i alt›nda birleﬂtirelim. Özel giriﬂimcili¤in güçlerini
ihtiyaç sahipleriyle ve gelecek nesillerin
gereksinimleriyle uzlaﬂt›ral›m.” Koç
Toplulu¤u olarak bizim ilgimizi as›l çeken, bu sözleﬂmeyi imzalayan ﬂirketlerin, küresel bir hareketin temsilcileri
haline gelmeleriydi. Koç Toplulu¤u, yaln›zca söz konusu ilkelerin alt›na imza
atarak de¤il, bu ilkeleri ülkemizde ve

”

ay›rmadan, somut, yerel ihtiyaçlar› karﬂ›lamaya, bir çeﬂme yapmaktan bir yol
onarmaya ya da bir okul boyamaya kadar çok farkl› katk›lara aç›k, daha ziyade
bireysel kat›l›m› ön plana ç›karan ve tabana yay›lan bir çal›ﬂma oldu. Gücünü
küçük ama çok say›da katk›n›n yan yana
gelmesinden ald›. Projeye 87 bin çal›ﬂan›m›z ve 12 bin bayimiz kat›ld›.
Kurumsal sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›n› ﬂirket yap›s›na entegre etmek bunu iyi yönetim ilkelerinin bir parças›
haline getirmek toplam kalite yönetiminin de konusudur. Bu anlay›ﬂ›n ﬂirketin en üst noktas›ndan baﬂlamas› gerekti¤i de do¤ald›r. Koç Toplulu¤u olarak, kurucumuz Vehbi Koç’tan bu yana, gerek yönetim kurulumuzun, gerekse üst yöneticilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde liderli¤i tam anlam›yla üstlenmelerinin ﬂans›n› yaﬂama imkan›n› bulduk. Bu anlay›ﬂ bugün
de sürmektedir.
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“Dalgalanmalar

ekonomideki
iyiye gidiﬂin
önüne geçmeyecek”
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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›
oç Holding CFO’su
(Chief Financial Officer / Finans Baﬂkan›)
Ahmet Ashabo¤lu, makine mühendisli¤i gibi
zor bir e¤itimin ard›ndan, dünyada ilgi gören bir dala yönelmiﬂ:
Finans. 35 yaﬂ›nda bir
yönetici olan Ashabo¤lu, tüm gençlerin hayalini kurdu¤u bir
kariyere sahip. “Gençler öncelikle kabiliyetlerinin ve yapabileceklerinin fark›na
varmal› ve kendilerine yüksek hedefler
koymal›lar” diyor bu konuda. Koç Holding’in Nakkaﬂtepe’deki merkezinde Ashabo¤lu ile Türkiye ekonomisinin yak›n
gelece¤ine iliﬂkin öngörülerini ve ekonominin iyiye gitmesi için yap›lmas› gerekenleri 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›klamalarda bulundu. 2006 y›l›nda yaﬂanan
dalgalanmay› kriz olarak nitelendirmedi¤ini belirten Ashabo¤lu, Koç Holding’in orta vadede bu dalgalanmadan
etkilenmeden kârl› büyümesine devam
edece¤ini söyledi. Makine yüksek mühendisi olan Ashabo¤lu, sadece ekonomi ve piyasalar› de¤il, ayn› zamanda kiﬂisel ilgisi gere¤i teknolojide kaydedilen
ilerlemeleri de yak›ndan takip ediyor.

K

Ekonomide her mevsim için çeﬂitli
öngörülerde bulunuluyor. Ülke
ekonomisi y›l›n dört ayr› döneminde bu kadar de¤iﬂken mi? Siz, bu
sonbahar için ne öngörüyorsunuz?
Baz› sektörlerde y›l›n belirli zamanlar›nda yavaﬂlamalar ya da tam tersi h›zlanmalar söz konusu olabilmektedir. Ekonomide meydana gelen de¤iﬂimleri de¤erlendirirken, her ﬂeyden önce iç ve
d›ﬂ faktörlere bakmak gerekiyor. ‹ç faktörler içerisinde; ülkenin ekonomik ve
siyasi istikrar›, uygulanan para politikas›
ve ﬂirketlerin performanslar› yer al›yor.
D›ﬂ piyasalarda meydana gelen de¤iﬂimler, faiz beklentileri, büyüme oranlar› ve
savaﬂ gibi ola¤anüstü haller ise d›ﬂ faktörler aras›nda yer al›yor. Ülkemiz ekonomisine yönelik beklentileri ele al›rken, 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 etkileyece¤i düﬂünülen iç ve d›ﬂ faktörlere bak›larak, dönemsel öngörülerde bulunulabilir. 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 paylaﬂabilirim. Önümüzdeki sene bizi Cumhurbaﬂkanl›¤› ve Parlamento seçimleri, AB müzakereleri, komﬂular›m›z Irak ve ‹ran’da
meydana gelebilecek geliﬂmeler gibi
önemli süreçler bekliyor. Ayr›ca geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan di¤er dünya ekonomilerinin ve dolay›s›yla piyasalar›n›n
da oldukça hareketli geçecekleri gözüküyor. Bütün faktörlere bakarak, piyasalar›n önümüzdeki y›l dalgal› seyredece¤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 dalgalanmalar, Türkiye’de orta ve uzun dönemdeki
iyiye gidiﬂin önüne geçmeyecektir.

oturmas› için neler yap›lmal›?
Her ﬂeyden önce uygulanmakta olan
ekonomik programa sad›k kal›nmas› ve
siyasi istikrar›n devam ettirilmesi gerekti¤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› büyüme devam ettirilebilir ve enflasyondaki
düﬂüﬂün devam› getirilebilir. Bu sayd›klar›m genel anlamda, makro aç›dan yap›lmas› gerekenlerdir. Mikro bazl› de¤erlendirecek olursak, ekonominin dengeye oturmas› için ﬂirketlerin Türkiye’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¤iﬂiklik di¤er ülkeleri ve dolay›s›yla bizim ülkemizi de etkiler hale geldi.
Piyasalar›n birbirinden bu kadar
kolay etkilenmesinin avantajlar› ve
dezavantajlar› nelerdir?
Piyasalar dünyadaki di¤er ülkelerin

Ekonomimizin bu dalgalardan olabildi¤ince ar›nabilmesi, dengeye

“

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

”
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ekonomilerine çok daha fazla ba¤l› ve
duyarl› hale geliyor. Bu sene dövizde ve
faiz oranlar›nda gerçekleﬂen dalgalanmaya bakacak olursak, tetikleme sebebinin d›ﬂ faktörlerden kaynakland›¤›n›
görürüz. Dalgalanman›n bir nedeni, G3
ülkelerinin faiz beklentisinin yükselmesiydi. 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 piyasalar›n henüz s›¤ olmas› sebebiyle bu
tip beklentiler ve büyük para hareketleri, piyasalar› derin olan ülkelere göre
bizde daha büyük etki yap›yor. Ben inan›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 sat›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 büyük krizlerle bu sene yaﬂanan dalgalanman›n ayr› de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Ben bu sene yaﬂananlar›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 etkisi ve Türkiye’nin bu etkileri absorbe
edememesi sonucu oluﬂtu. Öncelikle bu
tür kriz ve dalgalanmalar›n nedenini anlamak gerekiyor. Elbette daha sonra da
gerek kriz gerek dalgalanma olsun hepsinden ders ç›karmal›y›z. Bu dersi sadece 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¤rendiklerimizi gelecekte karﬂ›laﬂaca¤›m›z durumlarda kullan›p kullanamayaca¤›m›zd›r.
2005 y›l›nda büyük ses getiren bankac›l›k, g›da ve enerji sektörlerindeki 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 Holding’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. Yüzdelerini verdi¤im bu alanlar, çeﬂitli zamanlarda de¤iﬂik performanslar gösteriyorlar. 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 hedeflere hangi yollardan ulaﬂmay›
planl›yorsunuz? Ekonomideki de¤iﬂiklikler, özellikle 2006 y›l› hedeflerinizde revizyona gitmenize neden oldu mu?
Koç Holding stratejik planlar›na uyumlu
ﬂekilde kârl› büyümesini devam ettirecektir. Sat›n al›mlar›n› gerçekleﬂtirdi¤imiz yeni ﬂirketlerimizin mevcut ﬂirketlerimize ve Toplulu¤umuza entegrasyonunu tamamlamay› planl›yoruz. Bu ﬂirketleri sat›n almak için belli ölçüde finansman 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›kla devam ediyoruz. Genel olarak tüm
ﬂirketlerimizin dinamik olmalar›n› istiyoruz. De¤iﬂimler karﬂ›s›nda önlem
al›nmas› gerekiyorsa elbette bu önlemler al›nacakt›r. Fakat bahsetti¤iniz dalgalanman›n Koç Holding’in hedeflerinde herhangi bir revizyona sebep olmad›¤›n› söyleyebilirim. Stratejik plan›m›z›
ve finansman modelimizi aynen planlad›¤›m›z ﬂekilde hayata geçirece¤iz.
Size göre finansman konusu ekonominin can damar› m›?
Finansman ekonominin can damar› olmasa da, ana damarlar›ndan biridir.
Ekonomide baﬂar›n›n yakalanmas›, onu
besleyen bütün damarlar›n sa¤l›kl› çal›ﬂmas›yla yak›ndan ilgilidir. Dolay›s›yla
hem Hazine’nin hem de ﬂirketlerin finans planlar›n› çok iyi yapmas› gerekiyor. ﬁirketler aç›s›ndan ele al›rsak; nakit ak›ﬂ› yönetimi, banka iliﬂkileri, borç
ve kaynaklar›n yönetimi, al›nan faiz ve
kur risklerinin sa¤l›kl› bir ﬂekilde yürütülmesi gibi konular›n hepsi çok önemlidir. Bu sebeple finans, ekonominin
hayati damarlar›ndan bir tanesidir diyebiliriz.

Ahmet Ashabo¤lu teknolojide kaydedilen ilerlemeleri de yak›ndan takip ediyor.
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Finansç›lar ekonomide oluﬂacak
de¤iﬂiklikleri önceden hissedebilirler mi? ‹yi bir finansç›n›n ne gibi
özelliklere sahip olmas› laz›m?
Ekonomide meydana gelecek de¤iﬂmeleri bir falc› gibi önceden bilmek ne ya-

z›k ki mümkün da¤il, ancak sa¤l›kl› tahminlerde bulunabilirsiniz. Bunun için,
döviz, bono ve hisse senedi piyasalar›ndaki hareketleri izlemeniz, yurtiçinde
ve yurtd›ﬂ›nda aç›klanan ekonomik verileri, politikalar› takip etmeniz ve toplad›¤›n›z bütün verileri çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Genelde baﬂar›l› finansç›lar analitik yönleri kuvvetli olan,
problem çözme kabiliyeti yüksek olan
kiﬂilerdir. Di¤er taraftan bir finansç›
dünyay› da takip etmeli ve her türlü veriyi çok iyi de¤erlendirmelidir. Farkl›
yaklaﬂ›mlara örnek olarak teknik trader’lar ve makro ekonomi bazl› trader’lar› gösterebiliriz. Teknik trader’lar
sadece piyasa hareketlerine bak›p çeﬂitli tahminlerde bulunurlar. Bunun tam
tersi, sadece makro ekonomik datalara
bak›p, pozisyon alanlar var. Benim düﬂüncem bu ikisi aras›nda bir dengenin
sa¤lanmas›n›n en do¤rusu oldu¤u. Sonuçta bütün ald›¤›n›z bilgilerin hepsini
analiz edip tutarl› bir sonuca ulaﬂmaya
çal›ﬂmal›s›n›z. Kald› ki bu da bilimin yan›nda iﬂin sanat k›sm›na giriyor.
Koç Holding gibi dünyan›n en büyük ﬂirketlerinden birinin CFO’su
olmay› 35 yaﬂ›nda nas›l baﬂard›n›z?
Koç Toplulu¤u özellikle 2005 y›l› içerisinde çok önemli at›l›mlar yapt›. Tüpraﬂ, Yap› Kredi Bankas› ve Tansaﬂ’›n sat›n al›nmas› üç büyük ad›md›r. Bu sat›n
almalar gerçekleﬂirken, ben finans koordinatörü görevindeydim. Özellikle Yap› Kredi Bankas› ve Tüpraﬂ’›n sat›n al›nmalar› ve finansmanlar›n›n sa¤lanmas›nda bana ve ekibime büyük sorumluluklar verildi. Bu sorumluluklar›n alt›ndan ekip olarak baﬂar›yla kalt›k. Koç
Toplulu¤u için daha önce yaﬂanmam›ﬂ
bir dönem yaﬂand›. Ben de pay›ma düﬂeni elimden gelenin en iyisini yaparak
yerine getirmeye çal›ﬂt›m.
Genç insanlar için önemli bir kariyer hedefi oluﬂturuyorsunuz. Onlara 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 unutmamal›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 kendinizi e¤itmeye sürekli devam etmelisiniz.
Bunu söylerken, finans alan›nda baﬂar›l› olman›z için mutlaka belli bir okulun e¤itimini alman›z gerekti¤inden
bahsetmiyorum. Önemli olan e¤itiminizden analitik düﬂünme yetkinli¤ini
kazanman›z, yoksa illaki finans ile ilgili
bir bölümden mezun olman›z gerekmiyor. Finans alan›nda baﬂar›l› olabilmek
için, iﬂin içerisinde yer almal› ve tecrübe kazanmal›s›n›z. Bütün bunlar›n ya-

mak için baz› küçük tüyolar verebilir misiniz? Ülkemizdeki en güvenilir finansman enstrümanlar› neler?
Yat›r›m kararlar›m›z› verirken, gelir ve gider seviyemiz, yaﬂ›m›z, hayattaki hedefimiz 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 giriyor. Tüm birkimimizi tek bir enstrümana
ba¤lamak do¤ru de¤ildir. Dengeli bir

“

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

”

n›nda, dünyadaki ve kendi ülkenizdeki
her türlü ekonomik geliﬂmeyi takip etmeli ve finansal konulardaki bilgilerinizi güncel tutmal›s›n›z. Bence bu üniversite y›llar›nda baﬂl›yor. Yaz stajlar›n› bankalarda ya da finansla ilgili
bölümlerde yapmak, okul bittikten
sonra iﬂ seçimini yaparken hedeflerinize sad›k kalman›z önemli ad›mlard›r.
Bunun yan›nda benim tavsiyem, daha
önce de söyledi¤im gibi, sorumluluk almalar›, hedeflerini yüksek tutmalar› ve
bu hedeflere ulaﬂmak için çok çal›ﬂmalar› olacakt›r.
Finans konsunda uzman biri olarak
aya¤›m›z› yorgan›m›za göre uzat-

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 enstrümanlar› kullan›lmaya baﬂland›. Bunlara yat›r›m yapmadan önce ne gibi riskler
ald›¤›m›z›n fark›na varmal›y›z. “En güvenilir yat›r›m enstrüman› nedir” sorusunun
yan›t› hem var hem de yok asl›nda. Sadece ülkemizde de¤il dünyada da yat›r›m
yap›lan enstrüman›n risk unsurunun artmas›, olas› beklentilerinizin yani kazanc›n›z›n da o oranda artmas› anlam›na geliyor. Daha riskli enstrümanlara yat›r›m yaparsan›z daha fazla kazan›r veya daha fazla kaybedersiniz. Riskli entrümanlar›n baﬂ›nda hisse senedi, en az riskli enstrümanlar›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 ald›¤›n›z risk ayn› de¤ildir. Türkiye’deki piyasa 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 uygun yat›r›m enstrümalar›n› dengeli bir
ﬂekilde seçmesini öneririm.
Zeynep Kasapo¤lu
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Koçbank ve
Yap› Kredi birleﬂti
Yap› Kredi ve
Koçbank, Türk
bankac›l›k tarihinin
en büyük
birleﬂmesini 2 Ekim
2006 tarihi itibariyle
yasal olarak
tamamlad›
oçbank ile Yap› Kredi aras›nda yürütülen Türk finans
sektörünün en büyük birleﬂme projesi, 2 Ekim 2006 tarihi itibar›yla tamamland›. 28
Eylül 2005’te %57.4 oran›nda
Yap› Kredi hissesinin Koçbank’a devriyle 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 Yap›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.

K

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

Haziran 2006, Milyar YTL

yaçlar›n› en yüksek kalitede hizmetle
karﬂ›lamaya devam ederken, di¤er taraftan da tekrar› kolay kolay yaﬂanmayacak olan birleﬂme projesini baﬂar›yla yürüttüklerini belirterek, bu dönem içinde
235 proje baﬂlat›ld›¤›n›, 86’s›n›n tamamland›¤›n› ve 149 projenini de devam etti¤ini söyledi.
Kemal Kaya, köklü de¤iﬂim süreci s›ras›nda “Sahip oldu¤umuz gücü, kim oldu¤umuzu, temsil etti¤imiz de¤erleri ve
vizyonumuzu yans›tacak daha güçlü bir
kurumsal kimlik ve logo yaratmak için
müﬂterilerimize, çal›ﬂanlar›m›za, hissedarlar›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 rekabetteki pozisyonumuzu da koruyabilmemiz
oldu. Böylesine emek gerektiren bir süreçte tüm çal›ﬂanlar›m›z›n hem birleﬂme çal›ﬂmalar›n›, hem de sektördeki rekabeti büyük bir özveri ve baﬂar›yla yürüttü¤ünü görmek ise ileriye dönük
planlar›m›z için bizi son derece cesaretlendirdi” dedi.
Önümüzdeki dönemde grup olarak pek
çok yeni baﬂar›ya imza atacaklar›n› belirten Kaya “Türkiye’nin en dinamik ayn› zamanda en tecrübeli kurumlar›ndan
birini oluﬂturduk. Amac›m›z Yap›Kredi’yi, bankac›l›¤›n her alan›nda müﬂterilerin ve çal›ﬂanlar›n ilk ve tek tercihi haline 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›nda bir renk kullan›l›yor. Yeni logo için
“Gümüﬂ, platin veya çelik; gücü, kaliteyi 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.

AYIN GÜNDEM‹

Basketbola

Beko damgas›
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 Basketbol Ligi’nin dört y›l boyunca
sponsorlu¤unu üstlendi. Lig, yeni sezondan 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 ‹nﬂaat Grubu Baﬂkan› Bülent Bulgurlu ve
Basketbol Federasyonu Baﬂkan› Turgay
Demirel sponsorluk anlaﬂmas›n› imzalad›. Törende kulüplerin yöneticileri de
haz›r bulundular.

S

“Genç sporculara büyük
katk›m›z olacak”
Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir imza töreninde yapt›¤› konuﬂmada, Koç Toplulu¤u’nun temel de¤erleri
olan gençlik, yenilikçilik, liderlik ve dinamizmi Beko markas› ile de taﬂ›d›klar›n› belirterek, “Bizler spora deste¤i ülkemizin gelece¤i olan genç nesillerimize
yap›lan önemli bir katk› olarak görüyoruz” 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 Basketbol 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 yetiﬂtiren bu lige ve genç sporculara da büyük
katk› sa¤layacaklar›na inand›¤›n› belirtti. Gündüz, 2010 Dünya Basketbol Turnuvas›’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›¤› konuﬂmada, “Türk Milli Tak›m›’n›n ve Beko markas›n›n ortak hedefi dünyan›n ilk 10’u
aras›nda yer almakt›r. Bu iki kuruluﬂun
ortak hedeflerinin buluﬂmas›d›r” diyerek tarihi bir gün oldu¤unu söyledi.

“

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

”

(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).
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Sessiz ve süratli:

4950 SJS

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

ugünlerde reklam panolar›na
dikkat ettiyseniz içlerinden
bir tanesinin çok “dikkat çekici” oldu¤unu hemen fark
etmiﬂsinizdir: Çamaﬂ›r makinesine 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 makinenin yarat›c›lar›n› merak ettik ve makineyi üreten ekibin sorumlular›yla görüﬂmek üzere Arçelik’in Çay›rova’daki
fabrikas›n› ziyaret ettik. Ürün Geliﬂtirme Yöneticisi Emin Bulak ve Ürün Geliﬂtirme Mühendisi Varol Dindoruk, her
ﬂeyden önce, kendi deyimleriyle “ç›kt›dan” son derece memnunlar; böyle bir
makinenin tamamen Arçelik kaynaklar›yla, Türk mühendisleri, Türk teknolojisi taraf›ndan üretildi¤i için de son derece gururlular.

Dünyada rakipsiz

Arçelik Ürün Geliﬂtirme Yöneticisi Emin Bulak (solda) ve Ürün
Geliﬂtirme Mühendisi Varol Dindoruk (sa¤da).
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Bir üründe, nihai tüketici için önemli
olan o ürünün fonksiyonelli¤i, görünümü, 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 4950
SJS’nin özellikleri
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.

bir yer tutaca¤›n› haber veriyor. 4950
SJS isimli makinemizin, bir fikirden ticarileﬂmeye kadar geçen süresinin iki
sene oldu¤unu söyleyen Varol Dindoruk, bunun, böylesine yenilikçi bir proje için çok iyi bir süre oldu¤unu belirtiyor. 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 teknolojileri 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 gösteriyor. 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 dakikada y›kayabiliyor. Ayr›ca 14 dakika içinde
de az kirli 2 kilo çamaﬂ›r› tertemiz y›kayabiliyor. Di¤er bir y›kama program› olan
Expres 58 program›, makinenin maksimum 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 bilgileri veriyor: “Yedi kilo az kirli çamaﬂ›r›
30 dakikada y›k›yoruz diyoruz. Bu nereden ç›kt›? Art›k modern toplumlarda in-

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

sanlar günlük giyiniyorlar. Yani art›k çamaﬂ›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 kirlenmiﬂ çamaﬂ›rlar› temizleme imkân›n›z
do¤uyor” diyor ve ekliyor: “Bu makine
asl›nda müﬂterilerimizin k›sa süreli programlar istemelerinden do¤du.”

Zamandan, enerjiden,
sudan tasarruf
‹ﬂte tam da bu noktada 4950 SJS’nin yarat›m sürecinin öyküsünü soruyoruz. Bu
konuda da Varol Dindoruk ﬂunlar› söylüyor: “Müﬂterilerin ihtiyac›ndan yola ç›karak ürettik makinemizi. Günümüz
ﬂartlar›nda müﬂterilerimizin ihtiyac› nedir diye bakt›¤›m›zda hepsi vakit fukaras›. Bu s›k›ﬂ›kl›k ve sanayi çark› içinde aileler, özellikle han›mlar›n çal›ﬂma hayat›na at›lmas› nedeniyle ev konforuna yönelik s›k›nt›lar yaﬂ›yorlar. Bu ihtiyaç tesbitinden 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 azaltmak için en verimli elektromekanik çözümle yola ç›kmal›yd›k. Bunun için de
en verimli sistem, f›rças›z do¤ru ak›m
motorunu kullanmak olacakt›. Biz de seçim olarak buna yöneldik.” Bu aç›klamalardan iﬂin teknik boyutunu da bir nebze
olsun ö¤renmiﬂ oluyoruz. F›rças›z do¤ru
ak›m› motorlu çamaﬂ›r makinesi; zaman›n d›ﬂ›nda, az enerji tüketiyor, az su tü-

ketiyor ve de az ses ç›kar›yor.
Bu kadar özelli¤e sahip “dünyan›n en h›zl› çamaﬂ›r makinesi” 7 kilo çamaﬂ›r kapasitesiyle
kalabal›k aileler için birebir. Emin
Bulak “Bir gömle¤in 200-250 gr aras›nda oldu¤unu düﬂünürseniz, neredyse 20
gömlek ve yan›nda epey bir tiﬂört y›kayabilirsiniz. Yani Türk toplumunda kalabal›k bir ailenin 1 haftal›k az kirli çamaﬂ›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.

“

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

”
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Türkiye

AYGAZ’la

çok mutlu

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

T

ürkiye Kalite Derne¤i (Kalder) ve Ka Araﬂt›rma’n›n
Michigan Üniversitesi deste¤iyle Türkiye’de 2005 y›l› son
çeyre¤inde baﬂlatt›¤› Türkiye
Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi (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›nda 88 puan ile en yüksek müﬂteri memnuniyetine sahip olan Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi elde edilen baﬂar›y› ﬂöyle aç›kl›yor: “Baﬂar›m›z›n tek nedeni tüketici ile yak›n temas›m›z... Aygaz, 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. Bunun yans›mas›n› müﬂterimizin memnu-

Rakamlarla
Aygaz
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.
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niyet seviyesinde de en üst düzeyde görüyoruz.” 2006 y›l› ikinci çeyre¤inin sonuçlar›n›n aç›kland›¤› toplant›da bir konuﬂma yapan Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi, 30-40 günde bir tüketicinin 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” yorumunun yap›ld›¤›n› da sözlerine ekledi.

Müﬂteriyle pozitif iliﬂki
Aygaz’›n 45 y›ld›r att›¤› her ad›m, hayata 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 gözünde güvenlik ve kaliteyle özdeﬂleﬂmiﬂ bir
marka. Aygaz 2006 y›l›nda, Hologram
Kapak uygulamas› ve devreye soktu¤u
Entegre Sipariﬂ Sistemi’yle müﬂterilerine yenilikler sunmaya devam etti. Tüplügaz 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 referans noktas› olmay› sürdürüyor.
Aygaz’›n tüketiciyle kurdu¤u kopmaz
ba¤›n en önemli bileﬂenleri, 45 y›ld›r
Aygaz’la birlikte geliﬂen ve büyüyen bayileri ve müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ›n›n ﬂirketin tümüne sirayet etmesi.
Aygaz’›n müﬂterileriyle pozitif iliﬂki kurma konusundaki baﬂar›s› uzun y›llard›r
yürütülen müﬂteri memnuniyeti araﬂt›rmalar›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›.

Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) nedir?
Ulusal Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi, ilk olarak ABD’de Michigan
Üniversitesi bünyesinde geliﬂtirildi
ve sa¤lam, güvenilir ölçümleme biçimleri sayesinde dünya çap›nda
yirmiyi aﬂk›n ülkede uygulan›r hale
geldi. Bugün Ulusal Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi, kapsam›, yöntemi 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 Türkiye’nin 81 ilinden, tam tesadüfî örnekleme ve telefon anketi yöntemi
ile toplam 26 bin 662 kiﬂi ile görüﬂüldü. Veriler analiz edilerek, sektörel müﬂteri memnuniyeti endekslerinin yan› s›ra ele al›nan sektörlerin lider markalar› da belirlendi.

SOSYAL SORUMLULUK

Bizimkiler

“Sizinkiler”le

Paris’teydi

S

izinkiler Ailesi’nin uslu k›z›
“Limon”, yaramaz arkadaﬂ›
“Zeytin”, tüm aileyi birbirine 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 Salih Memecan’›n yaratt›¤› ve her ailenin
kendinden bir ﬂeyler buldu¤u “Sizinkiler”in çizgi karakterleri, Koç Holding’in. 80. y›l etkinlikleri kapsam›nda
ve Koç Holding’in deste¤iyle “Sizinkiler-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, biletlerindeki kuponu dolduran çocuklardan 16’s›, yap›lan çekiliﬂ neticesinde aileleri ile birlikte Paris’te unutulmaz üç
gün geçirdiler.
4-12 yaﬂ aras› 16 çocuk, aileleri ile beraber kat›ld›klar› gezide tüm gün süren
Eurodisney ziyaretinin yan› s›ra, panoramik ﬂehir turu ile de Paris’i tan›ma f›rsat› yakalad›lar. Eyfel Kulesi ve Euro
Disney’den çok etkilenen çocuklar keyifli bir tatil yapt›lar.

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

Çocuklar› s›n›rs›z hayaller kurmaya, keyifli bir maceraya kat›lmaya k›saca hayallerinin peﬂinden koﬂmaya davet eden
“Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak”adl› müzikli çocuk oyunu Anadolu ve ‹stanbul’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 inanan ve bu gelecek için çal›ﬂan Koç Toplulu¤u, çocuklar ve gençler için bu y›l da
farkl› projeleri hayata geçirecek.

“Koç Holding’e çok teﬂekkürler”
“Hayalinin peﬂinden git” slogan›yla sahneye aktar›lan “Sizinkiler-Dünya Kaç
Bucak”ta yaﬂananlar bir anlamda, bu
Paris seyahati ile gerçek yaﬂama taﬂ›nd›.
Müzikli oyunda maceralar “Sizinkiler Ailesi”nin küçük k›z› Limon’un, dünya seyahati kazanmak için yar›ﬂmaya baﬂvurmas›yla baﬂl›yordu. S›cak, esprili ve sevgi dolu mesajlar› çocuklara oldu¤u kadar büyüklere de aktar›yordu. ‹ﬂte bu
müzikli oyunu izleyen çocuklar da biletlerindeki kuponu doldurarak Paris seyahati kazand›lar.

Ceylan - Larissa
Özçetin: “Bizi
düﬂünmeye
devam edin”
Çok güzel organize edilmiﬂ bir geziydi, 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 Holding’e bu gezi için çok teﬂekkür
ediyoruz. Bizi, çocuklar› düﬂünmeye ve bizim için bir ﬂeyler yapmaya devam etsinler.

Larissa

Ceylan
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Koç
Toplulu¤u

ÜLKEM ‹Ç‹N
ÇALIﬁIYOR
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
oç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda
baﬂlatt›¤› "Ülkem ‹çin Günü"
projesi kapsam›nda Türkiye'nin dört bir yan›ndaki Topluluk bayilerinin, ﬂirketlerinin
ve çal›ﬂanlar›n›n illerinde, ilçelerinde yapt›klar› yard›m projelerini 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 paylaﬂmaya devam ediyoruz

K
t
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FordOtosan okul yeniledi
“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›ndaki sosyal
sorumluluk projelerinden biri FordOtosan Kocaeli Fabrikas› iﬂletmesi koordinatörlü¤ünde Kocaeli’de gerçekleﬂtirildi. ‹lde bulunan Fidanl›k ‹lkö¤retim
Okulu, 90 bin YTL’lik bir bütçeyle yenilendi ve ö¤renciler yeni ö¤retim y›l›na,
geçen sene b›rakt›klar›ndan çok daha
farkl› bir okulda “merhaba” dediler.

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

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

t
t
Arçelik Bayi ‹lker Sümer koordinatörlü¤ünde, Ankara’da yer alan Sincan Engelliler ‹ﬂ Okulu yenilendi. Toplanan 76
bin 500 YTL ile ihtiyaçlar› tamamlanan
okulun hasarl› yerleri de ayr› onar›ld›.

Batman Arçelik Bayii ‹hsan Borak koordinatörlü¤ünde ildeki Arçelik bayilerinin deste¤i ile gerçekleﬂen proje kapsam›nda, belirlenen alt› okula yard›m yap›ld›. Bayiler, baz› okullara televizyon,
bilgisayar, fotokopi makinesi ve buzdolab› gibi cihazlar temin ederken, anaokullar›na oyuncak ve e¤itim setleri ald›lar; ayr›ca ildeki bir köy okuluna da su
tesisat› yapt›rd›lar.

t

t

Ardahan Yat›l› ‹lkö¤retim
Okulu boyand›

Amasya’da bilgisayar
laboratuvar› yenilendi

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 neden oldu¤unu belirttiler.

Arçelik Bayii Ulvi Özkök-Sedat Özkök,
“Ülkem ‹çin Günü” projesi kapsam›nda
Amasya Lisesi’nin bilgisayar laboratuvar›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 baﬂlatan Koç Holding’e teﬂekkür etti.

Ankara’da Engelliler ‹ﬂ Okulu
yenilendi

t

Batman da e¤itim dedi

Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlama
Merkezi onar›ld›
Düzey A.ﬁ “Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda “Taﬂdelen Beldesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Aile Planlama Merkezi”nin tadilat›n› ve
çevre düzenlemesini gerçekleﬂtirdi. Düzey A.ﬁ.’de görevli 70 çal›ﬂan, projeye
maddi destek vermenin yan› s›ra tadilat
çal›ﬂmalar›na bizzat kat›ld›. Merkezin çat› aktar›m›, s›va, iç ve d›ﬂ cephe boya badana, yer kaplamalar› montaj›, elektrik,
su ve kalorifer tesisat› de¤iﬂimi, tüm
pencerelerin PVC do¤ramal› hale getirilmesi iﬂlemleri gerçekleﬂtirilerek, bahçe
ve peyzaj düzenlemesi tamamland›.

t
t
Kilimli ‹lkö¤retim Okulu’na yeni
konferans salonu
Zonguldak’taki bayiler, Beko Bayii orta¤› Ayﬂen Orhan önderli¤inde oluﬂturduklar› gönüllü ekiple, illerindeki Kilimli 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 gerçekleﬂen onar›m iﬂlemlerinin ard›ndan ya-

t
Erzincan’dan huzurevine yard›m

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

Erzincan’da Arçelik ve Beko Bayii Murat Yurt koordinatörlü¤ünde 100. Y›l
Atatürk Huzurevi’nin eksiklerini tespit
eden bayiler, huzurevinin güneﬂ enerji
sisteminin onar›lmas›n› ve yeni paneller al›nmas›n› sa¤lad›lar. Ayr›ca huzurevine 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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Vehbi Koç Vakf›’ndan

yeni okul
edi y›l önce yaﬂad›¤›m›z Marmara depremiyle Kocaeli,
bir ﬂehrin tarihinde olabilecek en büyük felaketlerden
birini yaﬂam›ﬂt›. Depremden
büyük zarar gören ilde okullar›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¤retim Okulu’nun inﬂas›n› üstlendi. Konu
ile ilgili protokol Kocaeli Valili¤i’nde 4
Ekim’de düzenlenen bir törenle, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Kocaeli Valisi Erdal Ata ve
Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak’›n kat›ld›¤› bir törenle imzaland›.
Törende bir konuﬂma yapan Mustafa V.
Koç, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakf› olarak, sosyal sorumluluk ile ilgili yaklaﬂ›mlar›n›, Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de var›m” ilkesi ve bu ilkeye olan inançlar› do¤rultusunda oluﬂturduklar›n› belirtti. Koç, özellikle, 1999 y›l›nda depremden büyük zarar gören Kocaeli’ye katk› sa¤layacak çal›ﬂmalara özel önem verdiklerini söyledi.

Y
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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›.

Deprem sonras›, Koç Holding olarak bu
konuda üstlerine düﬂenleri yapmak için
gayret sarf ettiklerini belirten Mustafa
V. Koç, Kocaeli ilinin kalk›nmas›na verdikleri deste¤in en önemli sembolü olan
Ford Otosan Fabrikas› vas›tas› ile o dönemde, 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

YTL’ye mal olacak.
Kocaeli FordOtosan ‹lkö¤retim Okulu’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 yap›lan yat›r›mlar ile yerine getiren Vehbi Koç Vakf›, Avrupa’n›n en büyük,
dünyan›n ise say›l› vak›flar› aras›nda
yer al›yor.
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KoçSistem
yeni ürün ve
çözümleriyle
CeBIT’te
parlad›

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›
u y›l 5 - 10 Eylül tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirilen
CeBIT Biliﬂim Eurasia
2006, 19 ülkeden 952 kat›l›mc›yla 142 bin 889 ziyaretçiyi bir araya getirdi. 27
bin metrekareye yak›n bir
alanda “‹ﬂ Dünyas›”, “Dijital Yaﬂam” ve “Telekomünikasyon” olmak üzere üç ana bölümden oluﬂan fuar, son kullan›c›lar kadar kurumsal çözüm arayan firmalar için de bir platform
olma görevini üstlendi. Fuar kat›l›mc›lar› aras›nda yerini alan KoçSistem de,
yeni ürün ve çözümleriyle görücüye ç›kanlar aras›ndayd›.

B
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Sistem entegratörü olan bir firma ve
anahtar teslimi çözümler üreten
KoçSistem Pazarlama ve Sat›ﬂtan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Bar›ﬂ
Öztok, son üç dört y›ld›r gelinen noktan›n, kurduklar› sistemlerin iﬂletimini ve
yönetimini yapmak oldu¤unu belirtiyor.
Öztok KoçSistem yap›lanmas›n›, “Teknoloji bileﬂenlerinden oluﬂan ama iﬂ süreçlerinin e-dönüﬂümünü sa¤layan bir
yap›lanma içerisindeyiz. ‹ﬂ süreçlerini
destekleyen iﬂ uygulamalar› ve bunun
alt›nda teknoloji platformlar› bulunuyor. 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, sektörün yönlendirmesiyle oluﬂuyor. Öztok,

“Bizim gibi bir firma, kendi ürünleri ve
çözümleri yan›nda, sektörün lider firmalar›yla çal›ﬂmak durumunda. Portföye bakt›¤›n›zda tüm ürün ve çözümlerin, 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 yapma 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 teknoloji bileﬂenlerini de sa¤layan tek firmay›z ayn› zamanda. Bu önemli bir art›,
çünkü SAP’nin teknik taraf›ndaki kaynaklar ulaﬂ›lmas› zor ve az bulunan
kaynaklard›r.”

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

CeBIT’in y›ld›z› ‹zci
KoçSistem’in, CeBIT’te lansman›n› yapt›¤› ‹zci isimli araç izleme sistemi çözümünden 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›larak, en son de¤iﬂiklikleri bar›nd›ran haritalar do¤rudan kullan›ma sunulabiliyor. Müﬂteri bir iﬂ emri ç›kard›¤› zaman,
o noktaya giden araç veya kiﬂide bulunan GPS kontrollü mobil cihazla, ﬂirketteki ERP sistemine lokasyon bilgisi ve
iﬂlemin kapat›ld›¤› bilgisi girilebiliyor.
Öztok, “Piyasada bu tip çözümlerin yüze yak›n oldu¤u söylense ve yedi sekiz
ciddi uygulama olsa da, bu çözümler

ERP sisteminin yan›nda duran ve entegrasyonu zay›f halkalarla gerçekleﬂtirebilen çözümler” diyor ve ekliyor: “Bizim bak›ﬂ aç›m›z, tüm bunlar› bir zincirin halkalar› olarak tasarlamak ve zincirin yönetimini sa¤lamak.”
‹zci sayesinde RFID üzerinden kamyona 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 üzerinden, ö¤renci kimlikleri sayesinde
ö¤rencinin araca binip binmedi¤ini de
kontrol etmek mümkün. Hatta biyometrik tan›mlamay› da iﬂin içine katmak olas›. K›sacas› olanaklar neredeyse s›n›rs›z. Öztok bu noktada, “Önemli
olan, entegre projeyi kurma becerisidir” diyor.

CeBIT’ten beklentiler
Bar›ﬂ Öztok, CeBIT Biliﬂim Eurasia’n›n
son kullan›c›lar taraf›ndan daha fazla ilgi gördü¤ünü kabul etmekle beraber,
mevcut müﬂteriler ve iﬂ ortaklar›yla buluﬂma anlam›nda faydal› oldu¤unu belirtiyor. 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.

“

KoçSistem’in
CeBIT’te
lansman›n› yapt›¤›
‹zci isimli araç
izleme sistemi
fuar›n y›ld›z›yd›

”
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Marka Uzman› Henning Rabe: Türkiye’yi

hikâyeleriniz ve

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

30

olff Olins, dünyan›n lider
marka dan›ﬂmanl›k firmalar›ndan biri. Merkezi
Londra’da bulunan Wolff
Olins, ﬂirketlerin, bölgelerin, ülkelerin, temsil
ettikleri unsurlar› yeniden keﬂfetmelerine ve tan›mlamalar›na yard›mc› oluyor. 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 zamand›r marka alan›nda çal›ﬂt›. Bugün, yenilikçi fikirlerini ürün, kurum, bölge

W

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’deki merkezinde bir araya geldik, fikirlerine kulak verdik.
‹lk ziyaretinizde ilk izlenim olarak
Türkiye hakk›ndaki de¤erlendirmeniz neydi?
Geçti¤imiz y›lki Türkiye ziyareti benim
için bir ilkti. Özellikle Türk ekonomisi
konusunda haz›rlanm›ﬂt›m. Fakat gerçekte, fiziksel olarak bir yerde bulunmak elbette ki farkl› bir durum. Koç
Holding’de yetkililer ile ilk kez bir araya
geldi¤imde kültürlerini, h›rslar›n› ve atmosferi çok sevdim. Gerçekten de çok
kozmopolit bir his oluﬂtu. Baz› aç›lardan
Türkiye yurtd›ﬂ›nda oldukça yanl›ﬂ anlaﬂ›l›yor. Ülkenin uluslararas› alanda daha güçlü bir imaj inﬂa etmek için büyük
bir f›rsat› var. Fakat ulusal bir markay›
oluﬂturan ﬂey nedir? Ve alg›lar›n

sa¤lamakta daha etkili olabilecek baﬂka yollar da var. Baﬂlama noktas›; f›rsatlar› ve zorluklar› anlamak için büyük bir paydaﬂ grubuyla çal›ﬂmak ve
sonras›nda net bir ﬂekilde stratejiyi,
konumland›rmay› ve o yerin neyi temsil etti¤inin, dünya hakk›nda ne düﬂündü¤ünün hikâyesini, nerelerde baﬂ›
çekti¤ini belirlemek. Net bir hikâyeniz
olursa tutarl› bir mesaj vermek daha
kolay hale gelir. Futbol alan›nda Dünya 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›nda ﬂirketlerin güçlü ulusal ve bölgesel
markalar yaratmada büyük etkisi vard›r. Apple’› (Kaliforniya), Mercedes’i
(Almanya), Champagne’› (Fransa) düﬂünün. Gelecek 20 y›lda Türkiye neyi
temsil etmek istiyor?

l› bir iliﬂkinin ne kadar iyi inﬂa edildi¤iyle belirlenir.
Güçlü bir hikâye nas›l yarat›l›r ve
hayata geçirilir?
Ürün, müﬂteri hizmetleri, iletiﬂim gibi temel unsurlar›n ötesinde olaylar (etkinlikler), bir hikâyenin nas›l hayata geçirildi¤ine dair etkili bir örnektir. Ferrari’yi ele
alal›m. Bu marka arabadan çok daha fazlas›d›r. Bu marka, yaln›zca sahip oldu¤u
miras, teknoloji, tasar›m, fiyat ve müﬂterilerle de¤il, ayn› zamanda Formula 1 ile
tan›mlanan bir “rüya” ile ilgilidir. Bir araba markas› oldu¤u kadar bir olay (etkinlik) 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 Formula 1 ile son derece güçlü bir iliﬂkileri
vard›r. Örne¤in Türk ﬂirketleri, Bat› Avrupa’da gerçekten de iyi bilinmiyor ve
markalar›n› olaylar› (etkinlikleri) paylaﬂarak ya da yeni olaylar (etkinlikler) ya-

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

Bu uzun vadede gerçekleﬂtirilmesi
gereken bir projeye benziyor...
Evet; zaman al›r, çok çal›ﬂmak gerekir
fakat gerçek sonuçlar sa¤layabilir. Yaln›zca bir kiﬂi, bir kurum taraf›ndan yap›lamaz. Herkesin birlikte ve s›k› çal›ﬂmas›n› gerektirecek. Alg›larda de¤iﬂim yaratmak için ﬂirketler hayati öneme sahip
olacak. Aralar›ndan baz›lar› modern Türkiye’nin en iyileri için elçi haline gelecek.

Bunu söylerken, son dönemde oldukça gündemde olan ve ﬂirketlerin yat›r›m yapt›klar› yer markalaﬂt›rmas›n› (place branding) m› kastediyorsunuz?
Evet, aynen öyle. Bu alana ilginin gittikçe artt›¤›n› görebiliriz. Yer markalaﬂt›rmas›, ülkeyi nas›l konumland›rd›¤›n›zla ve para sahipleri ile bu konumland›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 zihniyetlerinde ve alg›lar›nda de¤iﬂim

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 dünyaya dair bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Baﬂar›l› bir
markan›n alt›nda yatan s›r, harekete geçirilen 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-

Rabe’in yer markalaﬂt›rmas› ve
yenilenebilir enerji sistemleri
alan›nda yenilikçi fikirleri var.
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“

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.”

ratarak muhtemelen güçlendirebilirler.
Baﬂar›l› bir marka kendini ayn› zamanda
belirgin iﬂaretler vas›tas›yla da ifade edebilir. Bunlar genel merkezler olabilir örne¤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 binan›n, Sydney Opera Salonu’nun Sydney’in
imaj›n›n de¤iﬂmesine yard›m etti¤ini görebiliriz. Ben Hamburgluyum, güzel bir
ﬂehirdir, fakat dünyada iyi tan›nmaz. Bunun sebebi k›smen çarp›c› unsurlar›m›z›n, dünya s›n›f›nda belirgin bir iﬂaretimizin 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 ilgileniyorsunuz?
Bence ﬂu anda toplumumuzda en heye-
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can verici, fakat en zorlu meselelerden
biri, enerji kaynaklar›m›zla nas›l bir yol
izlememiz gerekti¤i meselesi. Fosil
enerjisinden ve nükleer enerjiden yenilenebilir enerjiye do¤ru çarp›c› bir yap›sal de¤iﬂim ile yüz yüzeyiz. Sadece trafik s›k›ﬂ›kl›¤›yla, bir tek insan› taﬂ›yan
bir sürü arabayla karﬂ› karﬂ›ya olan ‹stanbul sokaklar›na bakman›z yeterli. Bu
durum bu ﬂekilde devam edemez. Çok
büyük küresel güçlüklerle yüz yüzeyiz.
Bundan yaln›zca petrol ve elektrik ﬂirketleri sorumlu de¤il; otomobil imalatç›lar›, ›s› tesisat› imalatç›lar›, hepsi sistemde 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 ekonomisi, tahminimce Türk ekonomisi de,
yeralt› enerji kaynaklar›na sahip az say›da ülkeye son derece ba¤›ml›. Enerji bir
toplumu, bir ekonomiyi harekete geçiren ﬂeydir. Arabalar›m›za yak›t sa¤la-

mak için alternatif bir sistemi nas›l oluﬂturaca¤›m›z sorusuna verecek cevab›m›z yok. Gerçek ﬂu ki fosil enerjisi bitecek 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 oyuncular yenilenebilir enerjiyi ilkesel olarak
seçilmiﬂ alternatif haline getirmek zorunda kalacakt›r.
“Devasa bir de¤iﬂim” tan›mlamas›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 perspektifime göre beni heyecanland›ran nokta
buras›. Gerçekten de örgütler, bölgeler
ve ülkeler olarak kendimizi ba¤›ms›z k›lma ve enerji kaynaklar› ve kullan›m›
aç›s›ndan gelecek nesiller için daha güzel bir dünya inﬂa etme f›rsat›m›z var.
Peki bu hedefe ulaﬂmada markalaﬂt›rman›n rolü nedir?
Markalaﬂt›rma, insanlar›n zihniyetlerini
de¤iﬂtirmek ve onlara farkl› bir ﬂekilde
düﬂünmeleri için ilham vermekle ilgilidir. Ve e¤er farkl› bir ﬂekilde düﬂünürseniz, bir ﬂeyleri farkl› yapmaya baﬂlars›n›z. Markalaﬂt›rma, enerjiyi kullanma
biçimimizi, do¤ayla ve çevremizle iliﬂki
kurma ﬂeklimizi de¤iﬂtirmemiz aç›s›ndan hayati nitelikte olacakt›r.
Tu¤çe Alt›nsoy

Paro bir ilki

KOÇCRM

gerçekleﬂtiriyor
aro, baﬂar›l› bir ön lansman
kampanyas› döneminden
sonra yeni üye iﬂyerlerinin
kat›l›m›yla daha da kuvvetlenerek “çünkü o paro ekstra kazand›r›yor” slogan›yla
hayata geçiyor.
Türkiye’de bir ilk olan paro, parolu
kart sahiplerine al›ﬂveriﬂlerinde paropuan ve ekstra indirimler kazand›r›yor. Art›k tüketiciler, paro üyesi iﬂyerlerinden al›ﬂveriﬂ yapt›kça kredi kartlar›ndan kazand›klar› puanlara ek olarak paropuan da kazanacaklar. Bunun
için tüketicilerin parolu bir karta sahip olmas› yeterli olacak. Tüketiciler
parolu kartlar›n› paro üyesi sat›ﬂ noktalar›ndan kolayl›kla temin edebilecekler. Parolu kart sahipleri, paropuan kazanman›n yan›nda ekstra indirimler, kampanyalar ve avantajlardan
da faydalanabiliyor. Geniﬂleyen üye iﬂyerleri yelpazesi ile paronun ekstra

P

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. Parolu kart sahibi tüketiciler, 13 Ekim –
17 Aral›k tarihleri aras›nda düzenlenecek “‹ﬂte paronun ilk kampanyas›”
ile kat›l›mc› paro üyesi iﬂyerlerinde
halihaz›rda yapt›klar› harcamalar sayesinde hem paropuan hem de ekstra
indirimlerlerden faydalanacaklar. Paro bu kampanyada, her biri kendi sektöründe 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 makinesi 819 YTL yerine 524 YTL, Beko
D1 5102B çamaﬂ›r makinesi 864 YTL
yerine 570 YTL.

1000–3000 YTL aras› harcamalarda; Opet’te 100 YTL’lik benzin 50
YTL, Koçtaﬂ ve Migros’ta 50 YTL bedava 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, gazete, radyo, sat›ﬂ noktalar›nda yer
alan paro promosyon dergileri ve
www.paro.com.tr adresinden ö¤renebilirler.
Paro sürekli geniﬂleyen üye iﬂyeri
a¤› ile ekstra indirimler, avantajlar ve
farkl› kampanyalar ile parolu kart sahiplerine ekstra kazand›rmaya devam
edecek.

kocbayi.com ve KoçAilem’den bayilere özel Ekim f›rsatlar›
bayiler için 3 y›l s›n›rs›z kilometre garantili. Bilgi almak için Alfa Romeo
showroom’lar›na u¤raman›z yeterli.

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

KoçAilem üyelerine özel

Türkiye’nin dört bir taraf›ndaki bayiler, www.kocbayi.com sitesi sayesinde 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›. Alfa Romeo’nun Alfa 159 1.9 JTD QTronic modeli sadece siteye üye tüm

Bu kampayan›n yan› s›ra KoçAilem’in
de üyelerine 30 Kas›m’a kadar sürecek
bir kampanyas› var. Ama önce KoçAilem’in tüm üyelerini ilgilendirecek bir
haber verelim. Üyelik için baﬂvuran
tüm bayilerin KoçAilem kartlar› Ekim
sonundan itibaren gönderilmeye baﬂlan›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› telefonuna bildirdiyseniz art›k bir KoçAilem
üyesisiniz demektir. Ekim ay›nda baﬂ-
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HAYATA DA‹R

I

l›k bir Eylül sabah›, lokumla buluﬂmaya gidiyorum; hem de çifte kavrulmuﬂuyla. Çok önemli bir randevu bu. Sabah mahmurlu¤u yaﬂ›yorum ama lokumla buluﬂaca¤›m akl›ma gelince gülümsüyorum. Ve
anneannem ve babaannemle yaﬂad›¤›m lokumlu o unutulmaz ﬁeker
Bayram›’n› hat›rl›yorum. Güzel bir tesadüf sonucu bizimle ﬁeker Bayram›’n› geçirmek için ikisi birlikte ‹stanbul’a gelmiﬂlerdi. Herhalde 8 yaﬂ›ndayd›m.
Beyo¤lu’nun baﬂ›ndaki bir sokakta oturuyoruz. Onlardan güven al›p, kardeﬂimle afacanl›¤›n en âlâs›n› yap›yoruz.
Nas›lsa, annemiz ile babam›z onlar varken bize k›zamazlar. Ramazan ay›n›n
son günleri. ‹ki büyük anne oruç tutup
akﬂam iftardan sonra içtikleri kahvenin

Bayramda çifte
kavrulmuﬂ yenir!

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...
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yan›nda “güllü lokum” yiyorlar. ‹kisi de
babama “Bayramda sak›n çifte kavrulmuﬂ almay› unutma” diyorlar. Çifte kavrulmuﬂun ad›n› ilk kez o zaman duyuyorum. Bayram geliyor ilk sabah büyükanneler, gelen konuklara çifte kavrulmuﬂ
ikram ediyorlar. Tabii, biz iki kardeﬂ kutunun içine dal›yoruz. Ad› ﬁeker Bayram› 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 Ümraniye’deki üretim tesislerine gidinceye
kadar sürüyor. Lokum efsanesini yerinde 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

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›ﬂanlarla 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. Pudraﬂekerin ona katt›¤› mucizevi de¤eri de
unutmayal›m.
Rahmetli Vehbi Koç’un kurdu¤u ve 50
yaﬂ›n› aﬂan, kalitesinden hiç taviz vermeden bugünlere gelen Divan’›n lokum

“bo¤az rahatlatan” anlam›na gelen lokum, 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 öneriliyor. Proteinli besinler kullan›ld›ktan sonra vücutta yak›l›r ve onun sonucu üre,
ürik asit ve kreatinin gibi at›k maddeler
aç›¤a ç›kar. Bu maddeler, böbrek hastalar›nda idrarla at›lamad›¤›ndan kanda
yükselir. Özellikle sade lokum, karbonhidrat kayna¤› oldu¤undan böbrek hastalar›nca devaml› kullan›lmas› öneriliyormuﬂ. Yine lokumun yara ve ç›ban benzeri rahats›zl›klara da iyi geldi¤i biliniyor.
Divan’›n tesislerinde bunlar› düﬂünerek,
lokumlar› kutulara daha bir ﬂevkle yer-

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

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›.

imalathanesinde her ﬂey saat gibi t›k›r
t›k›r iﬂliyor. Ustalar, kazandan ç›kan lokum hammaddesini özel kal›plara döküyorlar. Bunlar›n kesimi çok önemli. Güllüsü, sadesi, f›nd›kl›s›, f›st›kl›s› kal›plarda nas›l da güzel duruyor.
Kesme b›ça¤› ile bir iki deneme yap›yorum 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 dökülürse o kadar çabuk kesiliyor.
Lokum ustalar› Hüseyin Sar›ca ile Yüksel
Ba¤lan’a soruyorum, “Neden çifte kavrulmuﬂ 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, öteki lokum çeﬂitlerinden ay›r›yor.”
Osmanl›ca’da “rahat-ul hulkum” yani

leﬂtiriyorum. Daha çok kad›nlar›n a¤›rl›kl› oldu¤u yerleﬂtirme bölümünde acemili¤im ortaya ç›ksa da, bir iki denemeden sonra çifte kavrulmuﬂuyla birlikte
dört çeﬂit lokumu kutulara düzenli biçimde koymay› baﬂar›yorum.
Divan Dünyas›’n› gezerken Genel Müdür Kamil Berk’i de orada görmek benim için farkl› bir sürpriz oluyor. Divan
Üretim Sorumlusu Yücel Kurt’un özel ilgisi de beni mutlu ediyor. Onursal Baﬂkan 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-

deriliyor, san›r›m bunu unuttunuz.” Bana k›zaca¤›n› düﬂünürken, Vehbi Bey,
‘Aferin evlad›m, sen ak›ll› birisin, patronun da olsam, önce tasarrufu düﬂünmen 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
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CELAL P‹R: “Otomobil
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hayat›m›n temel
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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

C

elal Pir’i y›llard›r hep televizyon 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 sunucusu 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 binas›ndan ç›kt›¤›m›zda rotay› da o belirliyor, “Tarihi Yar›mada’ya gidelim mi? Y›llard›r gidemiyorum...” Elbette Pir’e karﬂ›
ç›km›yoruz ve ‹stanbul caddelerinde SMAX ile ilerlerken bir yandan da sohbetimize baﬂl›yoruz.
Dikkatli bir sürücü oldu¤unu hissettiren ünlü televizyoncu bir yandan soru-

lar›m›z› yan›tl›yor, di¤er yandan sa¤ sinyalini verip Maslak’tan TEM Otoyolu’na
ba¤lan›yor ve ekliyor “Asl›nda Beﬂiktaﬂ’tan Karaköy’e do¤ru gitmeyi çok isterdim, o güzergâha bay›l›r›m ama trafik 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¤rendim. Hep böyle geçti hayat›m, ilkokulu,
ortaokulu, liseyi hep yat›l› okudum; bu
okullarda hayat› ö¤renmeye baﬂlad›m”.

‹LE YOLLARDA

“Otomobili söküp takabilirim”
Tarihi Yar›madada Ayasofya’n›n çevresindeki dar sokaklarda s›k›nt›s›zca
ilerlerken S-MAX’in yak›t göstergesindeki ibrenin neredeyse hiç hareket etmemesi 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 göstergesinin 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 basit gelmiﬂti bana. Motorunu kolayca
da¤›tt›m ama sonra üç haftada toparlad›m. Sökerken bantlarla alt› yüze kadar numaralay›p vida vida da¤›tt›m,
Ama tek baﬂ›ma söktü¤üm motoru üç
arkadaﬂ toplayabildik ve parça da artmad›!.. 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

Otomobilin iyili¤i, rahatl›¤›
sürücüsüne ba¤l›. Siz otomobile ne
kadar bakarsan›z o da size o kadar
iyi davran›yor.

”

‹LE YOLLARDA
‹LE YOLLARDA

Celal Pir’le Tarihi Yar›mada’daki turumuzun ard›ndan
Galata Köprüsü’nde de (üstte) mola verdik.
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Bu arada biz rotam›z› Sultanahmet’e
do¤ru çevirmiﬂtik bile. Bunlar› konuﬂurken Celal Pir’in Ford S MAX’i keyifle kulland›¤› dikkatimi çekiyor ve soruyorum “Nas›l buldunuz otomobili?” Bu
soruyu bekliyormuﬂ gibi nefessiz anlatmaya baﬂl›yor: “Otomobilleri çok severim. Ford’un da bendeki yeri çok özeldir. S-MAX’i çok modern buldum. Ferah, konforlu, güçlü ve sessiz bir araç
bu. Kullan›m› çok rahat ve çekiﬂi de
çok güçlü. Otoyolda da çok ak›c› bir ﬂekilde ilerliyor. Özellikle kabindeki plastik 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. Bana babam otomobil almad›, o yüzden
de sahip oldu¤um her otomobil benim
için çok önemli oldu. Otomobil maceralar›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 para kazand›k. ‹lk otomobilim ise üç arkadaﬂ ortak ald›¤›m›z Chevrolet Camaro oldu. Daha sonra kendi paramla
Ford Granada ald›m, Consul ald›m.
Benim için otomobil bir yerden bir yere gitme arac›. Nas›l gitti¤inizse otomobilin özelliklerinden çok nas›l kulland›¤›n›za ba¤l›. ‹yili¤i, rahatl›¤› sürücüsüne ba¤l›. Siz otomobile ne kadar
bakarsan›z o da size o kadar iyi davran›yor. Hayatta ö¤rendi¤im budur.”
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14’ünde ilk otomobil maceras›
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Hangi okullard› bunlar diye soruyorum,
“Göztepe Pansiyonlu ‹lkokulu’ndan sonra ortaokul ve liseyi Haydarpaﬂa Lisesi’nde tamamlad›m. Sonra Marmara Üniversitesi Bas›n Yay›n Yüksekokulu’nu bitirip ard›ndan ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat 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 derdim pilot olmakt›. Üniversiteden önce
Harp Okulu’nun s›navlar›na girdim. Sonra hariciyenin bana göre olmad›¤›na karar verdim. Gazetecilik benim ruhuma
daha uygun bir meslek. O yüzden tercih
ettim. Mesle¤e Yeni As›r’da baﬂlad›m.
Hürriyet, Milliyet, Sabah; sonra gazetelerde insan›n önü biraz daha t›kal› göründü bana. Haberi yazd›ktan sonra
bekleme sürecinin TV’de olmamas›, direkt haberi verebilme fikri beni televizyona kayd›rd›. Bu fikirle HBB’ye geçtim.
Orada televizyonu ö¤rendim. Sonra Kanal 6, Kanal D ve NTV’ye geldim. Ben
NTV’de kuruculardan biriyim ve 10 y›ld›r da buraday›m”.

‹LE YOLLARDA
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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
eﬂke dün gelseydiniz. Çat›da bir yandan salçalar›m›zla u¤raﬂ›rken, bir yandan da çi¤ köfte yapt›k
çay›n yan›na” diyerek karﬂ›l›yor bizi Sabiha Ketenci. 34 y›l ilkokul ö¤retmenli¤i yapt›ktan sonra
ﬂimdi emekli ve eﬂi Aygaz
Bayi Nevres Ketenci ile emeklili¤in tad›n› ç›kar›yor. Zaten biz de, Ad›yaman’›n bu ilk kad›n ö¤retmenlerinden
biri olan Sabiha Ketenci’yle eﬂi sayesinde tan›ﬂ›yoruz. Bir gün önce Nevres Ketenci ile sahibi oldu¤u Nazar Ticaret’teki söyleﬂimizin ard›ndan bizi kahvalt›ya
davet etmiﬂti. Biz de bu daveti memnuniyetle kabul ederek Nevres Ketenci’nin evini ziyaret ettik ertesi gün. Nevres 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›kar›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 ediliyor. Biberler ay›kland›ktan sonra bir
makineden geçirilerek, eziliyor. Sonra
da çok büyük tepsiler ya da naylon üstünde tabiri caizse güneﬂte piﬂmeye b›rak›l›yor” diyor. Annesi Sabiha Ketenci
“Biz de tahta kaﬂ›klarla akl›m›za geldikçe, gelip kar›ﬂt›r›yoruz. Komﬂular›m›zla
ortaklaﬂa yap›yoruz, sonra paylaﬂ›yoruz” diye ekliyor. K›pk›rm›z› biber salçalar›n› ve kurutulmak üzere ipe dizilmiﬂ biberleri çat›da b›rak›p kahvalt› için

K
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aﬂa¤›ya iniyoruz. Zengin sofrada kahvalt›ya ayran ve f›r›ndan yeni ç›km›ﬂ bir çeﬂit 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 anlat›yor. Kentin modern bir yap›ya sahip
olmas›ndan son derece mutlu. Bundan
30 sene önce kad›n olarak sadece kendisi ve birkaç arkadaﬂ› ö¤retmenken,
ﬂimdi kad›nlar›n her alanda var olduklar›n› belirtiyor.
ﬁimdi kahvalt›dan bir gün öncesine dönerek, 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 ailelerinden. Esas köklerinin Karadeniz’de oldu¤unu söyleyen Ketenci, “Dedemin dedesi Ad›yamanl›” diyor. Nevres Ketenci
asl›nda topograf. 12 sene devlet hizmetinde 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. Ticarette belli kesimlere de¤il topluma hizmet
etme benim ruhumda vard›; yani insanlara hizmet götürmek, iyi bir hizmet
vermek. Bu da Koç Grubu’nun hemen
hemen bütün dallar›nda var ancak Aygaz daha çok halk›n içine, her eve giren
bir üründü. Bu beni çok kamç›lad›, dolay›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

ter. Ondan sonra da “Yahu verelim, kaderimiz bu” derler ya, ben de Aygaz’›n
kap›s›n› aﬂ›nd›rd›m böyle. Adana’da bölge müdürlü¤ü vard›. Orayla çok temas›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 olmad›k. Hepsiyle de çok iyi diyaloglar›m›z oldu. ﬁirket olarak memnuniyetimiz
sonsuz; yaln›z Ad›yaman’da bir ﬂanss›zl›k yaﬂad›k. ﬁehrimizde alt› tane dolum
tesisi kuruldu. Tabii bunlarla mücadele,
bunlarla birebir rekabet çok zor. Bu zorluklar içerisinde ancak ayakta durabildik. Sonuçta alt› tanesi de korsan dolum
yap›yorlar. Bu kadar dolum tesisine karﬂ› maddi kay›plar›m çok oldu, çok örselendim. Ama Aygaz’›n Ad›yaman’daki o
ﬂerefli bayra¤›n› indirtmedim, indirmeye de güçleri yetmedi. Tek baﬂ›ma mücadele 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. ﬁimdi 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 Grubu’nun dallar› olan her kurumun sorumlulu¤u çok büyük ama bence Aygaz olarak bizim sorumluluk düzeyimiz en fazla olan›. Çünkü biz hep tehlikeyle karﬂ›
karﬂ›yay›z. Eve her gelen tüpün, kullan›m hatas›ndan kaynaklanan tehlikelerde bile sorumlulu¤u bize ait durumda. 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 servislerde, kontrollerde mutlak suretle iyi
eleman çal›ﬂt›rmam›z gerekiyor. Tüpün
boﬂuyla, dolusuyla yak›ndan ilgilenmemiz gerekiyor. Sonuçta Aygaz bayili¤i
her yerde büyük sorumluluk ister. Hele
ki Ad›yaman’da daha fazlas› gereklidir.

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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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, efendim benim o¤lum o taraflarda asker oldu diyor. Ben hemen baﬂ›m gözüm üstüne der ilgilenirim. Ayn› ﬂeyi onlar da
bana karﬂ› yapar. Aygaz’daki bayilerin
aras›ndaki iletiﬂim çok güzel, mutluluk
duyuyoruz. Güneydo¤u’dakilerle iliﬂkilerimiz daha s›cak. Ama Türkiye’deki
bütün Aygaz bayileri birbirleriyle iletiﬂim halindedir.

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.

Niye? Çünkü benim o alt›n diye adland›rd›¤›m tüpümü bir baﬂkas› korsan dolduruyor ama eve giden yine Aygaz markas› oluyor. Halbuki ben bayi olarak o
tüpü satmam›ﬂ›m. Allah korusun herhangi 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 bayili¤i alabildim. Tabii o zamanki müﬂteri istekleriyle ﬂimdikiler çok farkl›. Müﬂteriler art›k daha bilinçli. Bak›n›z çok
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enteresan bir örnek vereyim: Geçen
gün ald›¤›m sipariﬂlerden birinde müﬂterimiz “Bana 96 model tüp gönderin”
dedi. Tüpün tabii modeli olmaz ama, diyece¤im ﬂu ki müﬂteri istekleri çok farkl›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›yaman’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 bayilerle iliﬂkilerinizi nas›l etkiliyor? On-

Di¤er Koç Toplulu¤u bayileriyle
iliﬂkileriniz nas›l?
Size baﬂ›mdan geçen bir olay› anlatay›m. Benim o¤lum ﬂu an Çorlu’da makine mühendisli¤i okuyor. Ona ev eﬂyas›
almaya gitti¤imizde direkt Arçelik’e gittik. 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 bulunmas› elbette güzel bir duygu. Türkiye’nin her yerinde ürünü olan bir ﬂirketin mensubu olmak insana gurur veriyor. 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 kiﬂili¤iniz oldu¤u belli; ﬂiir yaz›yorum demiﬂtiniz galiba...
Evet karalama bir ﬂeyler yap›yoruz. Ben
ayn› zamanda Diyabet Derne¤i Baﬂkanl›¤› yap›yorum. Sivil toplum faaliyeti
olarak o hizmeti yürütüyorum. Ben iki
y›ld›r diyabetliyim. Hastalar› tek tek dolaﬂ›yoruz. Her y›l 14 Kas›m Dünya Diyabet Günü’nde çok güzel etkinlikler yap›yoruz. Bunlar›n d›ﬂ›nda da okul yap›mlar›nda katk›da bulunuyoruz. Ayr›ca
Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i’nin faal
üyesiyim.

Koç bir köyü

böyle kalk›nd›rd›
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

T

EMA Vakf› taraf›ndan Koç Holding deste¤inde proje uygulanmadan önce, köyümüzde 1 litre
süt sat›ﬂ› yokken bugün y›lda 44
bin YTL devlete vergi veriyoruz.
Köyümüzde bu projenin gerçekleﬂmesinden dolay› çok memnunuz” diyor. Bu sözler, Bolu’nun Seben ilçesi s›n›rlar› içinde kalan Kozyaka Köyü eski
muhtar› ve Kozyaka Kooperatifi Baﬂkan› ‹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›nda bilinçlendirme çal›ﬂmalar›, projeleri
yap›yor. Kozyaka Köyü, Koç Holding
ve TEMA bir araya geliyor. TEMA,
amaç ve hedefleri do¤rultusunda, k›rsal alanlarda yaﬂayan insanlar›n sosyoekonomik 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

kurban veren ve ekonomik olarak zor
günler geçiren Kozyaka köylüleri, hayvanc›l›ktan meyvecili¤e, yem bitkileri
üretiminden hayvan içme suyu teminine 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 hayvanlar›m›z› ot, samanla besliyorduk.
Ürünler para getirmiyor diye sahip oldu¤um tarlalar›m› da kullanm›yordum.
ﬁimdi ise topra¤›m› nas›l kullanaca¤›m›
ve hayvanlar›m› iyi beslemeyi ö¤rendim. Projenin gerçekleﬂmesini sa¤layan
Koç’a minnettar›z.
Metin Demirel (51 yaﬂ›nda): “Ald›¤›m süt 1520 litreye ç›kt›”

Koç Holding ve TEMA Vakf› köyümüze geldikten sonra hayvanc›l›kta kullan›lan yem bitki çeﬂitlerini, topra¤›m›
koruyarak nas›l iﬂleyece¤imi ö¤rendim. Art›k hayvanlar›m› nas›l besleyece¤imi ve ne ile daha çok süt elde edece¤imi biliyorum. Günde 7-8 litre süt
al›rken ﬂimdi 15-20 litre süt elde ediyorum. 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› baﬂlatmadan önce meray› düzensizce kullan›-

yorduk, meradan hayvanlar›m›z aç geliyordu; ﬂimdi ise tok geliyorlar. Köyde 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 raz› 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, topraklar›m›zdan verim alam›yorduk. Babamdan ö¤rendi¤imiz gibi topra¤› sürer
iﬂlerdik. ﬁimdi benim için geç olsa da
geriye kalanlar için iyi oldu. Topra¤› korumay›, onu nas›l kullan›p iyi ürün alaca¤›m›z› ö¤rendik. Ayr›ca çamaﬂ›r bizim 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. Keﬂke daha genç olsayd›m bu ö¤rendiklerimle 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› bizlere göstererek di¤er köylere de örnek olmam›z› sa¤lad›.
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Aya da m› ayak

bas›lmad›?

u gece bulundu¤um dam›n üzerinden gözüm çok uzaklara kay›yor. Adeta bir göz kaymas›yla
ta aya dek uzan›yor gözlerim…
Y›ld›z› bol bir gece ve orada öylece parlayan bir ay… Derken
insanl›k ad›na bundan tam 37 y›l öncesine gidiyorum. Henüz ilkokula ad›m atmad›¤›m bir dönemde, tarihler 21 Temmuz 1969’u gösterirken, Amerikal› astronot Neil Armstrong, Türkiye saatiyle
sabah›n beﬂi gibi aya ayak bas›yor ve insanl›k tarihinde bir ç›¤›ra imzas›n› at›yordu.
Ne demiﬂti Neil a¤abeyimiz aya ayak
bast›¤› anda: “Bu benim için küçük 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 insan› olarak bunu “üç-dört numara büyük gelmiﬂ, daha küçük
bir numara yok mu?” ﬂeklinde
alg›lam›ﬂ olmam›z kimseyi ﬂaﬂ›rtmam›ﬂt›r. Zira Neil abi ayda
yürürken bizim Nail abiler henüz yolda yürüyemiyordu; zira
ülkede yol yoktu, aç›l›p da kapanmayan
çukur
çoktu.
1969’dan bu yana çok yol yapsak da, açt›¤›m›z çukurlar› hâlâ
Türk iﬂi bir inatla kapatm›yoruz!.. Neil ay yüzeyinde uçar gibi 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.
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Bizim Nail abiler ise bu ay› nas›l ç›kar›r›m endiﬂesiyle tüketti bu ülkede ömrü… 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 beslenmeden ötürü ayakta duracak hali yoktu…
Neil’in torunlar›n›n hedefi Merih gezegeniyken, 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 televizyonlara, 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 söyleniyordu. Derken tüm bu söylentileri hemen yalanlamas› beklenen Amerika’n›n
uzay masas› NASA, daha da ﬂok bir cevapla kafalar›m›z› iyice allak bullak etti:
“Neil Armstrong’un aya ayak basma görüntülerini 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 palavras› m›yd›?.. Acaba bu görüntüler Columbia Pictures stüdyolar›nda m› çekilmiﬂti?.. Baﬂrolde ay yüzeyiyle, Neil Armstrong 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› yani. ‹nanmak istemiyorum ama
bilimi, uzay›, insanl›¤›, teknolojiyi bir yana b›rak›p kafalar›na göre bir Ortado¤u yaratmaya kalkanlar› gördükçe de fena
halde stüdyoya geldi¤imizi hissediyorum!..

