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* BusinessWeek iﬂ dünyas›n›n birçok ülkede yay›mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi
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Merhaba
zun y›llar boyunca bu köﬂeden sizlere seslenen pek
çok genel yay›n yönetmenimizin yan› s›ra, Koç Holding D›ﬂ Ticaret ve Turizm Grubu Baﬂkan› ve dergimizin eski yay›n yönetmeni Hasan Bengü’ye katk›lar› için
teﬂekkür ediyor, yeni görevinde kendisine baﬂar›lar diliyorum.
Toplulu¤umuzun kurucusu Vehbi Koç’un iste¤iyle, bayilerle sa¤l›kl› iletiﬂime hizmet etmesi amac›yla 40 y›l önce yay›n hayat›na baﬂlayan “Bizden Haberler”, Türkiye’nin en uzun soluklu kurum dergisidir. Henüz o y›llarda “kurum içi iletiﬂim”in önemiyle kimse ilgilenmezken, üst yönetimin mesajlar›n› tüm çal›ﬂanlara, çal›ﬂanlar›n ve bayilerin düﬂüncelerini de
üst yönetime aktarmay› hedefleyen bir dergi ç›karma projesi, Toplulu¤umuzun o y›llarda da
yenilikçi ve vizyoner bir bak›ﬂ aç›s›na sahip oldu¤unu ortaya koyuyor.
Ben de, 40 y›l› aﬂk›n süredir yay›n›n› sürdüren Türkiye’nin en eski ancak en dinamik dergisinde Genel Yay›n Yönetmeni s›fat› ile sizlerle birlikte olaca¤›m için hem mutlu hem de
heyecanl›y›m.

U

25 dünya devinden biri olmak...
Baﬂar› insanlarla birlikte büyüyen, geliﬂen ve anlam kazanan bir kavram. Boyutu ne olursa
olsun bir baﬂar›ya imza atabilmek için, farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla birbirlerini zenginleﬂtiren bir
ruhla, ortak hedefe do¤ru hareket eden insanlar›n bir araya gelmesi gerekir.
Dünyan›n önemli ekonomi dergilerinden biri olan “BusinessWeek”, yay›mlad›¤› bir araﬂt›rmada dünyan›n yükselen 25 dev ﬂirketi aras›nda Koç Toplulu¤u’nu da görüyorsa, bu küresel baﬂar›n›n alt›nda da hedeflerini ve stratejisini iyi belirlemiﬂ hissedarlar›m›z›n, yöneticilerimizin ve bu vizyonu çok iyi anlayarak uygulayan çal›ﬂanlar›m›z›n, bayilerimizin ve yetkili
servislerimizin, k›saca tak›m ruhunun çok büyük pay› vard›r.
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener de, “Küresel Vizyon” sayfalar›m›zda
“BusinesWeek”in araﬂt›rma sonuçlar›n› yorumluyor, görüﬂlerini bizlerle paylaﬂ›yor.
Küresel anlamda büyürken, ülkemiz için yapt›¤›m›z katk›lar da günden güne art›yor. Sadece
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 üstleniyoruz. “Ülkem ‹çin Günü”
de bu anlay›ﬂtan yola ç›kan, Türkiye’nin en kapsaml› sosyal sorumluluk projelerinden biri,
belki de ilki. Dergimizde her ay bu projeye iliﬂkin çal›ﬂmalar›, geliﬂmeleri izleyebileceksiniz.
Bu do¤rultuda sizlerden gelen önerilere aç›k oldu¤umuzu da bilmenizi isterim. Bunun yan›
s›ra, detaylar›n› dergimizde okuyaca¤›n›z üzere Koçfaktor ihracat faktoringinde dünya birincisi oldu. Baﬂta Genel Müdür Galip Gürsoy olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Ayr›ca, Koç.net’in baﬂlatt›¤› Kobiline projesinin ilk aﬂamas›n›n sonuçland›r›lmas› da dergimizde yer alan di¤er bir baﬂar› öyküsü.
Bu say›m›z› da keyifle okuyaca¤›n›z› umut ediyor, de¤erli görüﬂ ve yorumlar›n›z› bizdenhaberler@koc.com.tr adresine gönderece¤iniz mail’lerle bizlerle paylaﬂman›z› diliyorum.
Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan›
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KÜRESEL V‹ZYON

“Yükselen Dev”

Koç Holding

K

“BusinessWeek” dergisi taraf›ndan, geliﬂmekte olan
ülkelerde gelecekte dünya piyasalar›na damga vuracak 25 ﬂirket aras›nda gösterilen Koç Holding,
‹SO’nun 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu araﬂt›rmas›nda
da ilk10 içerisinde alt› ﬂirketi ile yer al›yor

oç Holding, “Oyun alan›m›z
dünya” diyerek küresel bir
oyuncu oldu¤unun alt›n› çizerken hem Türk ekonomisi içindeki
yerini güçlendiriyor hem de dünya ölçe¤inde en önemli oyunculardan biri haline geliyor. Temmuz ay›nda aç›klanan
Fortune Global 500 Listesi’nde 18 milyar dolarl›k geliriyle dünyan›n devleri
aras›ndaki yerini güçlendiren Koç Holding, “BusinessWeek” dergisinin 31
Temmuz tarihli say›s›nda da “Yükselen
25 Dev”den biri olarak nitelendi.
Dünyan›n en prestijli haftal›k ekonomi
dergilerinden biri olan “BusinessWeek”,
ABD ve Avrupa orijinli olmayan ve giderek birer dünya devi haline gelen ﬂirket-

lerin yer ald›¤› bir araﬂt›rma yay›mlad›.
Boston Consulting Group’un yapt›¤› bu
çal›ﬂma 12 geliﬂmekte olan ülkede bulunan 3 bin ﬂirketten toplanan verilere
dayanarak yap›lm›ﬂ. Bu verilerin sonucunda da, küresel ﬂirket rekabetinde
baﬂa oynayan “yükselen 25” dev belirlenmiﬂ. ‹ﬂte, bu araﬂt›rmadan yola ç›karak “BusineesWeek” dergisi “Emerging
Giants” (Yükselen Devler) konulu bir
dosya haz›rlad›. “Yükselen Devler”
konusu ayn› isimle “BusinessWeek Türkiye” dergisinde de yay›mland›.
Dergi, uzun zamand›r dünya ölçe¤inde
önemli alanlarda faaliyet gösteren dünya ﬂirketlerinin, özellikle geliﬂmekte
olan ülkelerin yükselen devleriyle re-

kabete haz›r olmalar› gerekti¤ini yazd›.
Derginin yorumuna göre yeni ve h›rsl›
birçok çokuluslu ﬂirket dünya sahnesinde yükseliyor ve kendini ispatlam›ﬂ
küresel oyuncular için hem zorluklar
hem de f›rsatlar sunuyor. Koç Holding’in de aralar›nda yer ald›¤› “Yükselen Devler”, art›k Avrupa ve Amerika
pazar›nda da kaliteleri ve uygun fiyatlar›yla dikkati çekiyorlar. Meksika, Çin,
Brezilya, Hindistan, M›s›r ve Rusya firmalar›n›n yer ald›¤› listede 56.3 milyar
dolar cirosuyla birinci s›rada Brezilya
firmas› Petrobras görülüyor. Türkiye’den Koç Holding ise 18 milyar dolarl›k cirosuyla listedeki dördüncü büyük firma olarak dikkat çekiyor. “Busi-

“
4

Boston Consulting
Group taraf›ndan
yap›lan ve dünyan›n
yükselen devlerini
belirleyen
araﬂt›rma,
BusinessWeek dergisinin yan› s›ra
BusinessWeek
Türkiye’de de
yay›mland›
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‹SO'NUN 500 BÜYÜK SANAY‹ KURULUﬁU
ARAﬁTIRMASINDA KOÇ TOPLULU⁄U'NUN YER‹
S›ras›
2004 2005
1
5
7
8
9
35
59
76
80
88
102
140
173
252
292
385

1
2
4
8
9
10
46
50
76
85
86
112
142
168
190
201
298

Özel Sektör

Sat›ﬂlar

ﬁirket Ad›

(KDV Hariç)

Tüpraﬂ Türkiye Petrol Rafinerileri A.ﬁ.
Ford Otomotiv Sanayi A.ﬁ.
Arçelik A.ﬁ.
Tofaﬂ Türk Otomobil Fabrikas› A.ﬁ
Aygaz A.ﬁ.
Beko Elektronik A.ﬁ.
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar› A.ﬁ.
Türk Demirdöküm Fabrikalar› A.ﬁ.
Tat Konserve San. A.ﬁ.
Mogaz Petrol Gazlar› A.ﬁ.
Döktaﬂ Dökümcülük Tic. San. A.ﬁ.
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.ﬁ.
Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.ﬁ.
‹zocam Tic. ve San. A.ﬁ.
Otoyol Sanayi A.ﬁ.
Entek Elektrik Üretimi A.ﬁ.
Demir Export A.ﬁ.

nessWeek”in yorumuna göre, Tüpraﬂ
ve Yap› Kredi’nin al›nmas› ile öne ç›kan
Koç Holding’in de aralar›nda oldu¤u,
global rekabete damgas›n› vurmaya haz›rlanan “Yükselen Devler”, Bat›l› ﬂirketleri zorlayacak; dünyan›n devleri
aras›nda k›yas›ya bir rekabet yaﬂanacak. Söz konusu ﬂirketler tar›m makinelerinden tüketim malzemelerine, telekomdan havac›l›k sektörüne kadar
hemen her alanda faaliyet gösteriyor.
Derginin haberine göre, ABD’li ﬂirketler geliﬂen rekabeti 40 y›l önce gördü.
O günlerde yükselmekte olan Japonya
ve Almanya ﬂirketleri say›ca azd› ve geliﬂme stratejisi bak›m›ndan da ABD’ye
benziyordu. Oysa yeni döneme damgas›n› vurmaya haz›rlanan ﬂirketler, Latin
Amerika’dan ve Do¤u’dan yükseliyor.

Bin YTL

14.239.223
5.107.937
3.052.452
2.232.025
2.173.347
1.737.166
485.860
473.674
344.803
321.106
320.764
266.334
221.042
188.710
174.891
165.778
117.935

önemli bir büyüklü¤e ulaﬂt›. ‹SO
500’ün ilk s›ras›nda yer alan Tüpraﬂ,
Koç Holding’in uluslararas› bir oyuncu
olmas›n› sa¤layacak stratejik bir yat›r›md›. 14.2 milyar YTL geliriyle Tüpraﬂ, bu y›l ‹SO 500’ün ilk s›ras›nda yer
ald›. Onu izleyen Ford Otosan, 2005

y›l›nda 5.1 milyar YTL’lik üretimden
sat›ﬂ geliri elde etti. Koç’un ‹SO 500’ün
ilk 10’u aras›nda; 3 milyar YTL geliriyle dördüncü s›rada Arçelik, 2.2 milyar
YTL geliriyle sekizinci s›rada Tofaﬂ,
2.17 milyar geliriyle dokuzuncu s›rada
Aygaz ve 1.7 milyar YTL geliriyle
onuncu s›rada Beko yer ald›. ‹SO 500
Listesi’ne göre, Koç Toplulu¤u 17 ﬂirketi ile ciro, kâr, ihracat ve çal›ﬂan say›s› aç›s›ndan geçen y›llarda oldu¤u gibi Türkiye’nin en büyük sanayi grubu
olma baﬂr›s›n› sürdürdü. Koç Toplulu¤u ﬂirketleri 31.6 milyar YTL ciro ile
500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu’nun
%21’ini, özel sektörün ise %23’ünü
temsil eden en büyük sanayi grubu oldu. S›ralamaya giren Koç Toplulu¤u
ﬂirketlerinin ihracat› 2005 y›l›nda 7.5
milyar dolar ile özel sektörün %21’ini
oluﬂturdu. Kârl›lakta da yaklaﬂ›k 2 milyar YTL ile Koç Toplulu¤u ﬂirketleri
toplam özel sektörün %24’ünü, brüt
katma de¤erde ise %37’sini teﬂkil etti.
Listeye giren 17 ﬂirket, 39 bin 860 personel say›s› ile ilk s›ray› ald›.

17 Koç ﬂirketi ‹SO 500’de
Koç Holding dünya piyasalar›n›n devlerinden biri olmaya baﬂlarken, Türk ekonomisinde de liderli¤ini pekiﬂtiriyor. ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (‹SO) 2005 Y›l›
500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu araﬂt›rmas›na göre, Koç Toplulu¤u özel sektörde
Tüpraﬂ, Ford Otomotiv, Arçelik, Tofaﬂ,
Aygaz ve Beko Elektronik ﬁirketleri ile
ilk 10 içerisinde alt› ﬂirketi ile yer ald›.
Koç Toplulu¤u Tüpraﬂ, Yap› Kredi ve
Tansaﬂ’›n bünyesine kat›lmas›yla çok
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DEVLET BAKANI VE BAﬁBAKAN YARDIMCISI

ABDÜLLAT‹F ﬁENER:

“Ekonomide

iyi bir

büyüme

performans›
yakaland›”
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Tüm dünyada enflasyonun yükseldi¤ine, hammadde
ve petrol fiyatlar›n›n artt›¤›na dikkat çeken Abdüllatif
ﬁener “2006 y›l› için makro hedeflerimizi
gerçekleﬂtirece¤iz” diyor
övizde meydana gelen
art›ﬂlar ve y›l sonu enflasyon hedefinden sap›lmas›yla, ekonomi yeniden gündemin en
önemli konular›ndan biri haline geldi. Devlet
Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Abdüllatif
ﬁener, içinde bulundu¤umuz dönemi de¤erlendirirken turizmden tar›ma, tar›mdan ihracat potansiyeline kadar pek çok alanda rakamlar›n geçen y›la oranla art›ﬂ gösterdi¤ini söyledi.
Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s›
Abdüllatif ﬁener, “BusinessWeek” dergisinin Koç Holding’i dünyan›n yükselen
25 devi aras›nda göstermesiyle ilgili olarak, “Koç Holding’i tebrik ediyorum. Türkiye’nin yüz ak› kuruluﬂlar›ndan biridir.
Dünyan›n neresine giderseniz gidin sermaye çevreleri taraf›ndan Koç Holding
bilinir” dedi. Bakan ﬁener, “Bizden Haberler”in sorular›n› ﬂöyle yan›tlad›:

D

Say›n ﬁener, özellikle son alt› ay
içerisinde gerçekleﬂen de¤iﬂimlere
bakacak olursak, Türkiye’nin bugünkü ekonomisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türk ekonomisi son aylardaki hareketlili¤e ra¤men iyi bir noktadad›r. Türk
ekonomisi gerçekten iyi bir büyüme
performans›n› yakalam›ﬂ durumdad›r.
1993 ile 2002 aras›nda Türkiye’nin y›ll›k
ortalama büyüme oran› yüzde 2.6 seviyesinde. 2003 y›l›nda 5.9, 2004’te 9.9 ve
2005 y›l›nda 7.6’d›r. 2005 y›l›ndaki oranla birlikte son dört y›l›n ortalamas›n› ald›¤›n›zda yüzde 7.8’lik y›ll›k ortalama
büyüme oran›na sahip bir Türkiye var.
Son aylardaki dalgalanman›n büyüme performans›m›z› olumsuz etkiledi¤i söylenebilir mi?
2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde yüzde 6.3’lük
bir büyüme gerçekleﬂmiﬂtir. Y›l sonu itibar›yla nas›l bir tablo ortaya ç›kaca¤›n›
görmek için sanayi üretim art›ﬂlar›na
bakarak ya da kapasite art›ﬂ oranlar›na
bakarak bir noktaya varabiliriz. Her iki-

sinde de durumu iyi görüyoruz. Haziran
ay›nda sanayi üretim art›ﬂ h›z›n›n yüzde
8 beklendi¤ini biliyoruz. Bu, May›s ay›nda yüzde 7 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Sanayi üretim art›ﬂ h›z›nda büyümeyi etkilemiﬂ olmas› aç›s›ndan performans›n iyi
gitti¤ini görüyoruz.
Kapasite kullan›m oranlar›na bak›ld›¤›nda; Haziran ay›nda yüzde 83.2, geçen y›l›n ayn› ay›nda yüzde 81.4 durumda.
Özel sektör aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da
art›ﬂ var. Geçen sene kapasite kullan›m
oran› özel sektörde yüzde 79, bu sene
yüzde 83. Büyüme, ekonominin temel
göstergesidir. Büyümeye bakars›n›z,
göstergeleriniz iyiyse o ekonomiden her
zaman olumlu geliﬂmeler bekleyebilirsiniz. Uluslararas› rekabet aç›s›ndan geliﬂme oldu¤unu söyleyebilirsiniz.
Son aylar› de¤erlendirirken baﬂka göstergelere de bakabiliriz. Örne¤in tar›m
d›ﬂ› istihdam verilerine bakt›¤›m›zda 1
milyon 162 bin kiﬂi tar›m d›ﬂ› ilave istihdam edilmiﬂtir. 2006 y›l›n›n Mart-NisanMay›s dönemlerine bakt›¤›m›zda 926 bin
kiﬂi istihdam edilmiﬂ. Bir önceki ay›n ayn› dönemine göre ilave bir istihdam söz
konusu. Buradan ç›kan sonuç, tar›m d›ﬂ› sektörlerin istihdam alan› geniﬂlemeye devam ediyor.
“Toplam istihdama niye yans›m›yor?”
sorusunun da yan›t› var. Toplam iﬂsizlik
oran›n›n sebebi tar›md›r. Tar›mda çözülme devam ediyor. Tar›mdan sanayi
ve hizmetler sektörüne geçiﬂ sürüyor.
Tar›mda istihdam düﬂtü¤ü için sanayi
ve hizmetler sektörünün istihdam› ancak oray› kapatabiliyor. Bunun d›ﬂ›nda
ihracat potansiyeli de devam ediyor; bu
y›l›n May›s ay›nda 6 milyar 949 milyon
dolar. Bir önceki y›l›n May›s ay›na göre
yüzde 16.3’lük bir art›ﬂ var. Haziran
ay›nda, bir önceki y›l›n Haziran ay›na
göre yüzde 25.6 art› var. Temmuz ay›
T‹M’e göre ihracat yüzde 22.4 artarak 7
milyar dolara gelmiﬂtir. Ekonominin ihracat potansiyelinin devam etti¤ini de
rahatl›kla görebiliyoruz. Turizm gelirleri
de geçen seneyi aﬂacakt›r. ﬁu ana kadar
veriler bunu gösteriyor.
Yabanc› sermaye giriﬂi devam ediyor.

Do¤rudan yabanc› sermaye giriﬂine
bakt›¤›m›zda, 2006 y›l›nda y›l sonu itibar›yla Türkiye’ye girecek do¤rudan yabanc› sermaye miktar›n›n 20 milyar dolara ulaﬂmas› ihtimal dahilindedir. Bir
ara tahminler 13.5-24 aras› idi. Dolay›s›yla bu durum Cumhuriyet tarihi itibar›yla yaﬂad›¤›m›z en yüksek rakam› ifade ediyor. 2005 y›l›nda 9.7 milyar dolarl›k yabanc› sermaye giriﬂi var. Geçmiﬂ
y›llarda 1 milyar› aﬂmayan yat›r›mlar
vard›. 2006 y›l›n›n ilk beﬂ ay›nda giren
do¤rudan yabanc› yat›r›m miktar› 8.1
milyar dolar olmuﬂtur. Y›l sonu itibar›yla ise belirtti¤im gibi 13.5-24.5 aras›nda
muhtemel geliﬂmelere göre oluﬂaca¤›
tahmin ediliyor.
Mali disiplin sürüyor ekonomide. Bütçe
dengelerini her zaman gözettik. Sürekli
kamu finansman aç›klar› nedeniyle kamu maliyesi sorunlar yaﬂam›ﬂt›r. Biz
hep kamu finansman dengelerine önem
verdik. Hiçbir zaman bunun bozulmas›na müsaade etmedik. Faiz d›ﬂ› fazladan
taviz vermeden sürdürüyoruz. Bu da
ekonominin içinde bulundu¤u durum
itibar›yla iyi bir performans gösterdi¤ini
söyleyebiliriz.

“

2006 y›l sonu
itibar›yla Türkiye’ye
girecek do¤rudan
yabanc› sermaye
miktar›n›n 20 milyar dolara ulaﬂmas›
bekleniyor. Bu,
Cumhuriyet tarihindeki yaﬂad›¤›m›z en
yüksek rakam›
ifade ediyor

”
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KÜRESEL V‹ZYON
yarl›l›klar içerisinde hangi politikalarla karﬂ›lan›r? Buna dikkat
edip kararlar›m›z› buna göre veriyoruz.
Art›k seçmen de rasyonelleﬂmiﬂtir. “Ne pahas›na olursa olsun benim talebim karﬂ›lans›n” demekten öte, talebinin mant›kl› olup olmad›¤›n› tartabiliyor ve bu tür kararlar›n ekonominin üzerinde ne
tür sonuçlar do¤urdu¤unu biliyor.
Herhangi bir pratik kayg›yla bütçe
dengelerini bozdu¤unuzda kendisine maliyet olarak nas›l dönece¤ini biliyor. Türkiye bunu ö¤rendi.
Belki bunun faturas› vatandaﬂ›m›za a¤›r oldu. 1994 krizi yaﬂand›,
2000, 2001 krizleri yaﬂand›. Bunun faturalar› a¤›r ﬂekilde ödendi
ve bunun neticesinde daha mant›kl›, daha rasyonel, siyasi hükümetlerin kararlar›n› ülkenin menfaatlerine uygun düﬂecek ﬂekilde
verip vermediklerini ölçebilen
seçmen anlay›ﬂ› var. Biz buna güveniyoruz.
Dövizdeki bu dalgalanman›n
size göre as›l nedeni nedir?
De¤iﬂimler önceden bekleniyor muydu yoksa sürpriz mi
oldu?
Uzunca bir süredir, piyasay› izledi¤iniz takdirde, global piyasalardaki kararlar›n ve de¤iﬂikliklerin
hangi yönde olaca¤› ile ilgili piya-

“

Son geliﬂmeler piyasalara belirsizlikle beraber eski günlere dönme
korkusunu da getirdi. Siz bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
Geleneksel siyaset biraz popülizmi sever. Belli bir seçmen kesimi bir talepte
bulundu¤u zaman di¤er seçmen kesimlerini ne kadar rahats›z ediyor olursa olsun, ekonomideki makro dengeleri ne
kadar bozuyor olursa olsun buna olumlu
cevap verme al›ﬂkanl›¤› vard›r. Popülizm dedi¤imiz ﬂey budur. Özellikle seçim döneminde bu durum daha fazla ortaya ç›kar. Siyasetçiler her gittikleri bölgelerde harcama art›r›c›, gelir azalt›c›
söylemleri ye¤lerler ve neticede bunun
s›k›nt›s›n› ülkenin gelece¤i çeker. Biz bu
konuda aç›k ve net ifade ediyoruz. Kendi yönetim dönemini kurtarmaya çal›ﬂan
bir anlay›ﬂ›n ötesinde, ülke ekonomisin
ihtiyaçlar› nedir? Bu ihtiyaçlar hangi du-

8

¤› ile ilgili de bir sinyal verildi. Bu sinyal
verilir verilmez hemen yeni bir durum
ortaya ç›k›nca, piyasalar bu durumu yeniden de¤erlendirdi. Japonya faizsiz vermiﬂ oldu¤u 260 milyar dolar civar›ndaki
paray› piyasadan çekince, AB Merkez
Bankas›’nda da benzer hareketlilikler ortaya ç›k›nca, ister istemez uluslararas›
portföy yat›r›mc›lar› pozisyonlar›n› gözden geçirme ihtiyac› duydular. Hem piyasa gözlemcileri hem de hükümet taraf›ndan bu durum bilinen bir hadiseydi.
Bu hareketlili¤in belli bir s›n›r›n›n ve süresinin olaca¤› da bilinen bir gerçekti.
Burada önemli olan bizim istikrara dayal›, güvene dayal› politikalar›m›z› taviz
vermeden uygulamam›zd›r. Bu arada uygulayaca¤›m›z kararl›l›kt›r. Bu kararl›l›k
sa¤l›kl› bir gidiﬂi sa¤lamaya yetecektir.
Hükümetin ekonomiye iliﬂkin hedeflerinde de¤iﬂiklik var m›?
Faiz d›ﬂ› fazla hedefimiz elbette gerçekleﬂecek. Büyüme hedefimiz devam ediyor. Burada bozulan bir ﬂey yok mu derseniz, bu noktada enflasyonla ilgili bir
de¤erlendirme yap›labilir. Enflasyonu
de¤erlendirdi¤imizde, bildi¤iniz gibi yüzde 5 enflasyon hedefi vard›. Merkez Bankas›’n›n yapt›¤› aç›klamada y›ll›k yüzde
9.1 ile 10.5 aras›nda tahmin edilmiﬂtir.
Daha önce aç›klanm›ﬂ hedefle ilgili farkl›
bir durum ortaya ç›km›ﬂt›r. Ama bu noktada ﬂu bilinmelidir: Enflasyonla ilgili
farkl› durumu sadece Türkiye de¤il, tüm
dünya yaﬂ›yor. FED’in ve AB ile Japon-

Kurumlar›m›z›n dünyay› okuyan,
dünyadaki de¤iﬂimi yönetmesini bilen
bir yap›ya sahip olmas› laz›m. Bu özellikleri Koç Holding’de görüyorum

salarda dikkatli bir takibin oldu¤unu biliyoruz. Uzunca bir süredir ABD Merkez
Bankas› FED sürekli bir faiz art›r›m› yap›yor idi. Ama 2003 y›l›nda yüzde 1 olan
FED faiz oran›n›n 0.25 art›ﬂlarla yüzde
5’te durmas› da bekleniyordu. Bunun
olaca¤› beklentisiyle piyasalar bu durumu sat›n al›yordu. Ama “Ya durmazsa ne
olur?” diye bir test de ediliyordu. “Dünyada trilyon dolarlar› bulan, en risksiz
pazarlar› arayan sermaye, kararlar›n› yeniden gözden geçirmeye baﬂlar m›?” sorusu da sürekli soruluyordu. Nitekim
FED’in yüzde 0.25’lik son faiz art›r›m› ile
faiz yüzde 5’e ç›kt› ve orada durmayaca-

”

ya’n›n faiz oranlar›ndaki art›ﬂ›n arkas›nda
yatan neden, tüm dünyadaki yükselen
enflasyondur. Neden yükseliyor? Hammadde fiyatlar› yükseliyor. Petrol fiyatlar› dünyan›n her taraf›nda yükseliyor. Bütün bunlara ra¤men makro hedeflerin
gerçekleﬂece¤ini söylüyoruz.

May›s ve Haziran’daki dalgalanman›n as›l etkisini, y›l›n sonraki alt›nc› ay›nda hissedece¤imiz yorumlar›
yap›l›yor. Bu etkiyi azaltmak için
planlar›n›z nelerdir?
Türk ekonomisinde güvene, istikrara
dayal› dengeler kurulmuﬂ, makro den-
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geler oluﬂmuﬂ bir model öngörüyoruz.
Sürprizlerin, ekonomik performans›n en
büyük düﬂman› oldu¤unu biliyoruz, inan›yoruz. Güven ve istikrar oldu¤u takdirde ekonomi bütün enstrümanlar› ile
iﬂlemeye baﬂlar ve potansiyel olarak da
daha iyi göstergeler ortaya ç›kar. Yat›r›mc›lar, üreticiler kararlar›n› ona göre,
sa¤l›kl› verirler. Bu da ilave üretim ve istihdam demektir. Küresel rekabette
avantaj yakalama anlam›na gelir ki, bunlar› iyi bir ﬂekilde ortaya ç›karmak bizim
görevimizdir.
ﬁirketler ve çal›ﬂanlar bu etkiyi minimuma indirmek için neler yapmal›lar size göre?
Ülke, ﬂirketler ve bireyler olarak dünkü
gibi düﬂünemeyece¤imizi, art›k düﬂüncelerimizi, politikalar›m›z›, programlar›m›z›
de¤iﬂtirmek zorunda oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Önceden bir ülke için güçlü olman›n yolu farkl›yd›. Halk aras›nda “yedi
düvele karﬂ› dimdik ayakta olmak” deyimi
vard›. Böyle olmak, güçlü olman›n kan›t›yd›. So¤uk savaﬂ döneminde herkes
böyle düﬂünüyordu. ﬁimdi dünya de¤iﬂti.
S›n›rlar eski anlam›n› taﬂ›m›yor. Art›k
düﬂmanl›klar de¤il dostlar ön plana ç›k›yor. Dostlar›m›z› ve iﬂbirli¤i yapt›¤›m›z ülkelerin say›s›n› art›r›yor muyuz yoksa yerimizde say›yor muyuz? Gerilemeyi hiç
ihtimale katm›yorum.
ﬁimdi komﬂular›m›zla da uzaktaki ülkelerle de iﬂbirli¤ini geliﬂtirece¤iz. Geçmiﬂte Türkiye komﬂular›yla bile ticaret
yapamaz bir ülke idi. Tüm komﬂular›m›zla yapt›¤›m›z ticaret çok düﬂüktü.
Bugün çok daha farkl› durumday›z. D›ﬂ
piyasaya önce komﬂular›n›zdan baﬂlayarak girersiniz.
“Ülke olarak iﬂbirli¤i yapt›¤›m ülkelerin
say›s›n› art›r›yor muyum?” diye bakaca¤›z; “Yerküre üzerinde iﬂbirli¤i yapmad›¤›m ülke var m›?” diye bakaca¤›z. Firmalar da ﬂunu bilecek; bulundu¤u mahalledeki, kentteki firmalarla rekabet etmiyor ; herkes ayn› iﬂi yapan dünyan›n her
köﬂesindeki firma ile rekabet ediyor. En
ucuz, en kaliteli mal› üretmedi¤i takdirde fabrikas›n›n bulundu¤u mahalleye
mal satamaz; dünyan›n bir köﬂesinden
gelir baﬂka firmalar o mahalleye mal satarlar. Burada “Küresel rekabetin neresindeyim?” sorusunu her firma soracak.
Bireylerin de “Ben küreselleﬂmenin neresindeyim?” diye sormalar› laz›m. Üniversitedeki konferanslar›mda ﬂunu söylüyordum: Gençler siz ayn› s›n›ftaki arkadaﬂlar›n›zla rekabet etmiyorsunuz.

“

“
Art›k seçmen de
rasyonelleﬂmiﬂtir. Talebinin mant›kl›
olup olmad›¤›n› tartabiliyor. Bütçe dengelerini bozdu¤unuzda kendisine nas›l bir
maliyetle dönece¤ini biliyor

Ayn› fakültelerin s›n›flar›ndaki insanlarla rekabet etmiyorsunuz. Siz dünyadaki
yaﬂ›tlar›n›zla rekabet ediyorsunuz. Onlar kadar baﬂar›l›, hatta onlardan daha
baﬂar›l› olman›z laz›m.
‹SO 500’ün ortaya koydu¤u tabloyu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹SO’nun her y›l düzenli olarak haz›rlad›¤› Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluﬂuna iliﬂkin son veriler gazetelere farkl›
yans›d›. “Sanayici Yeni Türk Liras›’na
yenildi” denildi. Veya “500 büyük sanayi kuruluﬂunun kâr› eridi” diye ifade
edildi. Ben olaya farkl› bak›yorum. Türkiye’de taﬂlar yerine oturuyor diye bak›yorum. Bizim anlay›ﬂ›m›zda, al›ﬂkanl›klar›m›zda kolay kazanmak vard›r. Veya
büyük kâr elde edebilece¤imiz boﬂluklar
vard›r ekonomide. Bir ‹ngiliz firmas›
yüzde 6 kârla çal›ﬂ›yorum dedi¤i zaman
bu çok iyi bir durumu anlat›yor demektir. Bizde bunu söyledi¤iniz zaman bu
firma göçebilir demektir. Yüzde 6’l›k garantili kâr çok önemlidir. Ama bizde piyasada baz› alanlardaki boﬂluklar nedeniyle, zaman zaman ranta dayanan, zaman zaman bu boﬂluklar› de¤erlendirerek aﬂ›r› kârlar elde etmek mümkün olabilmektedir. Asl›nda bu ekonomi ray›na
oturdukça, taﬂlar yerine konuldukça, ister istemez ortadan kalkacak bir hadisedir. Dolay›s›yla 500 büyük sanayi kuruluﬂu ile ilgili bilanço kârlar›na bakt›¤›m›zda ço¤unun kârlar›n›n büyük k›sm›
faaliyet d›ﬂ› gelirlerden elde edilen kârlard›r. Dolay›s›yla bunlarda düzelme var
demek ki. Bunu düzelme yaﬂ›yoruz diye
yorumluyorum. Bu durum daha dinamik
bir yap›, küresel rekabete karﬂ› daha haz›rl›kl› bir yap› ortaya ç›kar›r. Elbette
topyekün ülke ekonomisi aç›s›ndan bunu sa¤l›kl› bir durum olarak de¤erlendirmek gerekir.
Koç Holding, ‹SO 500 performans›n›n yan›nda Fortune Global 500’de
çok önemli bir yükseliﬂ yapt›. “Bu-

”

sinessWeek” dergisi de Koç Holding’i dünyan›n yükselen 25 devi
aras›nda gösterdi. Koç Holding’in
küresel yolculu¤unu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Koç Holding’i tebrik ediyorum. Türkiyenin yüz ak› kuruluﬂlar›ndan biridir. En
önemli kuruluﬂlar›m›zdan biridir. Dünyan›n neresine giderseniz gidin sermaye
çevreleri taraf›ndan Koç Holding bilinir.
Bu yap›s› itibar›yla Türkiye’nin gerek istihdam kapasitesi, gerek ihracat kapasitesi, gerekse cirosu itibar›yla en önemli
kuruluﬂlar› aras›ndad›r. Ayn› zamanda
yeryüzünde korkunç da bir rekabet var.
Küresel rekabette firmalar›m›z›n güçlü
olmas› laz›m. Kurumlar›m›z›n dünyay›
okuyan, anlayan, dünyadaki de¤iﬂimi
yönetmesini bilen bir yap›ya sahip olmas› laz›m. Tüm bu özellikleri Koç Holding’de görüyorum. Hem uluslararas›
karﬂ›laﬂt›rmalarda hem ülke düzeyindeki karﬂ›laﬂt›rmalarda her zaman iyi bir
yer edinmiﬂtir. Koç Holding’in baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum. Yolu aç›k olsun. Rekabet gücü her y›l, bir önceki y›ldan daha çok arts›n. Bizim bütün dile¤imiz budur.
Murat Büke
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AYIN GÜNDEM‹

Koçfaktor

dünya
birincisi
Factors Chain International’›n
(FCI) 38. Genel Kurul
Toplant›s›’nda ihracat faktoringinde dünya birincisi
olan Koçfaktor’ün Genel
Müdür Yard›mc›s› Ayﬂen
Çetintaﬂ da FCI’›n
Baﬂkan Yard›mc›l›¤›’na
yeniden seçildi
CI’›n 38. Y›ll›k Ola¤an Genel
Kurulu’nda iki mutluluk birden yaﬂad›n›z; hem siz FCI
Genel Baﬂkan Yard›mc›l›¤›
görevine yeniden seçildiniz,
hem de (Koç Faktoring
Hizmetleri) Koçfaktor dünyan›n en baﬂar›l› ihracat faktoring ﬂirketi seçildi. Bu puanlama nas›l yap›l›yor anlatabilir misiniz?
Bunun hesaplanmas›nda dört tane kriter
var. Birincisi bizim yurtd›ﬂ›ndaki muhabirler ile yapt›¤›m›z ve “iki faktorlü” biçiminde tarif edilen, bir baﬂka deyiﬂle “export faktor” ve “inport faktor”ün birlikte
çal›ﬂt›klar›, ihracat faktoring cirosu hacmi. Biz 2005 y›l›nda 363 milyon euro’luk
bir hacim gerçekleﬂtirdik. ‹kinci kriter,
servis kalitesidir. Birlikte çal›ﬂt›¤›m›z muhabirler servis aç›s›ndan, iletiﬂim potansiyeli aç›s›ndan bizi notluyorlar. Di¤er
kriter ise çal›ﬂt›¤›n›z muhabir say›s›. Muhabir say›n›z ne kadar çoksa puan›n›z o
kadar art›yor. Dördüncü kriter de ihracat›na arac›l›k etti¤imiz ülke say›s›d›r. Me-

F
Koçfaktor Genel
Müdür Yard›mc›s›
Ayﬂen Çetintaﬂ:
“Servis kalitemize
ald›¤›m›z notlardaki yükseklik,
bize birincili¤i
getirdi.”
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sela geçen sene 22 ülkeydi bu say›; 39
muhabirle çal›ﬂt›k. Geçen sene bütün bu
verilerle, ba¤l› bulundu¤umuz faktoring
zinciri FCI’da en çok ihracat hacmi olan
ikinci faktoring ﬂirketiydik. Birinci Tayvan’dan bir ﬂirketti. Bu sene özellikle servis kalitemize ald›¤›m›z notlardaki yükseklik, bize birincili¤i getirdi diyebilirim.
‹kinci olan Tayvan ﬂirketi Chailease
ile aran›zda ciro aç›s›ndan ne kadar
fark vard›?
Aram›zda 200 milyon dolarl›k bir ihracat
fark› var. Bu gerçekten büyük bir rakam.
Ama bizim hizmet notumuz o kadar yüksek ki bu rakam› hizmet notuyla geçtik.
2006 y›l› içinde Yap› Kredi Faktoring’le
birleﬂmemizin bir sonucu olarak ihracat
hacminde de Tayvan’›n önüne geçece¤iz
inﬂallah.
Koç Faktoring Hizmetleri’ne bu ödülü veren FCI nas›l bir kuruluﬂ?
Uluslararas› anlamda faktoring yapmak
istiyorsan›z, dünyada bulunan iki faktoring zincirinden birine üye olmak zorundas›n›z. Koçfaktor olarak bu zincire 1999
y›l›nda baﬂvurmuﬂtuk. Bu 1962’de kurulmuﬂ bir sistem. Türkiye buna 1990’larda
girdi. Koçfaktor çok k›sa bir sürede hem
Türkiye’de lider konuma geçti, hem de
dünyada birincilik yakalayarak çok güzel
bir konuma geldi. Türkiye’de Hazine veya
BBDK rakamlar›na göre yaklaﬂ›k 80-90
tane faktoring firmas› var. Bunlardan 40
tanesi Faktoring Derne¤i’ne üye. 19 tanesi uluslararas› alanda faktoring yap›yor.
FCI Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil eden bir kiﬂinin bulunmas› çok önemli.
Daha önce Yap› Kredi Faktoring’den Rengin Ekmekçio¤lu vard›. Onun ayr›lmas›ndan sonra, bir sene Türkiye’den hiç aday
ç›kmad›. Ben, 2005’te aday oldu¤umda
en yüksek oyu alarak seçildim. Bu sene
ise en yüksek ikinci oyu ald›m ve baﬂkan
yard›mc›s› olarak atand›m.
Türkiye’deki faktoring piyasas›n›
nas›l görüyorsunuz?
Türkiye’de faktoringin temelleri ilk olarak 1989 y›l›nda ‹ktisat Bankas› ile at›l›yor. Esas geliﬂimi ise 1994 krizinden sonrad›r. As›l patlama da 2001 y›l›nda gerçekleﬂti. K›sa vadeli, 90 güne kadar olan,
aç›k hesap tabir etti¤imiz mal mukabili
alacaklar›n, temlik al›narak, karﬂ›l›¤›nda
alacak garantisi, tahsilat hizmetinin verildi¤i bir ürün faktoring. Geçen sene Türkiye’nin toplamda 14 milyar dolarl›k bir iﬂlem hacmi var, iç piyasa ve ihracat olmak

üzere. Bunun 2.5 milyon dolar› ihracat,
geri kalan› iç piyasaya ait. ‹ç piyasada henüz sigorta sistemi iyi iﬂlemedi¤i için garanti sistemi fazla çal›ﬂm›yor. Tüm piyasa
genelde vadeli alacaklar›n iskontosunu
veya tahsilat hizmetini vererek çal›ﬂ›yor.
2006 y›l›nda bu rakam›n yüzde 40’a varan
art›ﬂla 19-20 milyar dolar gibi gerçekleﬂmesini bekliyoruz. Kriz olmad›¤› takdirde
bu sektör ayaklar› üzerinde duran, daha
sa¤lam bir zemine oturmuﬂ hale gelecek.
2006 y›l›na kadar faktoring ﬂirketleri Hazine’ye ba¤l› çal›ﬂ›yorlard›, ﬂimdi ise
BDDK’ya ba¤land›lar. BDDK bir yönetmelik yay›mlad›. Biz bunun piyasaya düzen getirece¤ine inan›yoruz. Çünkü ad›
faktoring olmas›na ra¤men faktoring yap-

racatç›s› özellikle risk konusunda kendini çok geliﬂtirdi. Bundan beﬂ alt› y›l önce sigorta yapmaya gerek duymazken,
bu iﬂe ödeme vermezken bugün bak›ﬂ
aç›s› çok de¤iﬂti. “Fona ihtiyac›m yok
ama alaca¤›m›n garantisi olsun” diye düﬂünüyorlar.
Biz, Koç Faktoring Hizmetleri olarak
2001 krizinde ihracatç›y› çok destekledik. Birçok firma piyasadan çekilirken
biz çok büyük imkânlar yakalad›k ve
bunlar› ihracatç›n›n lehinde çok kulland›k. Öyle ki 2001 y›l›nda ﬂirketimizin cirosu birken on oldu. ‹nsanlar bu iyili¤i
unutmad›lar. Bizim verdi¤imiz güveni
göz ard› edip baﬂka firmalara gitmiyorlar. 2001 krizinde piyasay› kendi haline

“

Koç Faktoring Hizmetleri olarak
2001 krizinde büyük imkânlar yakalad›k
ve bunlar› ihracatç›n›n lehinde çok kulland›k. Öyle ki ﬂirketimizin cirosu birken
on oldu

”

mayan bir sürü ﬂirket var. Bunlar›n denetimi ve ﬂirketlerin daha düzenli çal›ﬂmas›
için gerekli oldu¤unu düﬂünüyoruz.

Yap› Kredi Faktoring ile birleﬂmek
size neler kazand›racak?
Yap› Kredi çok büyük bir banka. Biz
özellikle ﬂubelerinden faydalanmay› düﬂünüyoruz. Bu uygulamay› Koçbank’ta
çok baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdik.
2003 y›l›ndan itibaren bütün ﬂubelerini
kendi pazarlama a¤›m›z olarak kulland›k
ve bunun çok büyük katk›s›n› gördük.
Koçbank’›n ﬂube say›s› 170, Yap› Kredi’nin ise neredeyse 500. Bu büyük ﬂube
say›s›ndan yararlanmay› planl›yoruz.
Türkiye’de hiç beklenmedik yerlerde çok baﬂar›l› ihracatç›larla tan›ﬂ›yor olmal›s›n›z.
Hiç umulmad›k yerde o kadar modern
fabrikalar, çal›ﬂma yerleri, bilinçli insanlar görüyorum ki hem ﬂaﬂ›r›yor hem seviniyorum. Biz büyük firmalarla çal›ﬂ›yoruz ama hedeflerimizden biri, bu tarz
küçük iﬂletmeleri de takip etmek. Konya’da, Kayseri’de çok iyi çal›ﬂan ihracatç› firmalar var. Biz onlar› bulup, bizimle
çal›ﬂmalar› için ikna ediyoruz. Türk ih-

Koçfaktor’un dünya birincisi seçildi¤i
FCI’›n Genel Kurul Toplant›s›’nda
Ayﬂen Çetintaﬂ kurum ad›na ödül ald›.

b›rakmamam›z, bu iﬂte kal›c› oldu¤umuzun en büyük göstergesi oldu.
Genç yaﬂ›n›za ra¤men çok baﬂar›l›
bir kariyer edinmiﬂsiniz. Bu baﬂar›n›z›n nedeni size göre nedir?
Yapt›¤›m iﬂi çok seviyorum. 1990’dan beri bu sektördeyim. A¤›rl›kl› olarak hep bu
alanda çal›ﬂt›m ve uzmanlaﬂma f›rsat›m
oldu. FCI bünyesinde ald›¤›m çeﬂitli görevler sayesinde birçok insanla tan›ﬂt›m.
Çok fazla titizlik, dikkat ve takipçilik gerektiren bir iﬂkolu. Çok çal›ﬂ›rs›n›z ve sürekli insanlarla iletiﬂim halindesiniz. Ayn›
anda birden çok iﬂ yapmak zorundas›n›z.
Ama seviyorsan›z, mutlu olursunuz.
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Koç.net K
Kobiline
140
KOB‹’yi

AB’li yapacak
Koç.net’in KOB‹
platformu Kobiline,
140 firman›n
baﬂvuru dosyalar›n›
AB’ye teslim
etti. Böylece ﬂirketin,
KOB‹’leri AB’nin
Yerel Kalk›nma
Fonlar›’ndan
yararland›rmak
için baﬂlatt›¤›
projenin ilk
aﬂamas› da
bitmiﬂ oldu
Koç.net Genel
Müdür Yard›mc›s›
Harun Tiftikçi,
Koç.net Kobiline
Proje Yöneticisi
Esra Güler ve
Projes ‹ﬂ
Geliﬂtirme
ﬂirketinin
kurucusu
Etem ﬁiﬂman

16

oç.net’in bir buçuk y›l önce
kurdu¤u KOB‹ platformu Kobiline, Avrupa Birli¤i’nin Yerel
Kalk›nma Fonlar›’ndan, KOB‹’leri yararland›rmak üzere
çok önemli bir proje gerçekleﬂtirdi.
Koç.net Genel Müdür Yard›mc›s› Harun
Tiftikçi, Koç.net Kobiline Proje Yöneticisi Esra Güler ve Projes ‹ﬂ Geliﬂtirme
ﬂirketi kurucusu Etem ﬁiﬂman, birinci
aﬂamas› sonuçlanan bu projeyi ilk kez
Bizden Haberler’le paylaﬂt›.
Koç.net Kobiline, AB Yerel Kalk›nma
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Fonlar›’ndan yararlanmas› öngörülen 12
ilde Kas›m ay›ndan bu yana sürdürülen
çal›ﬂmalar› tamamlayarak 12 Temmuz’da 140 firman›n baﬂvuru dosyas›n›
AB’ye teslim etti. Koç.net Kobiline Proje Yöneticisi Esra Güler projenin baﬂlang›c›n› ﬂöyle anlat›yor. “Biz Koç.net içinde yap›lanan bir platform olarak asl›nda
sadece biliﬂim hizmetlerini de¤il, KOB‹’leri ilgilendiren di¤er kurumsal ihtiyaçlar› da sürekli analiz ediyoruz. Onlara yönelik çözümler geliﬂtiriyoruz. ‹ﬂte o
noktada KOB‹’ler için büyük bir f›rsat›
keﬂfetmiﬂ olduk. AB Yerel Kalk›nd›rma
Program› kapsam›nda KOB‹’lerin bölgesel yat›r›mlar› için çeﬂitli hibeler mevcuttu. Biz de bu konuda Projes ile iﬂbirli¤i yapt›k.”
Proje ‹ﬂ Geliﬂtirme ﬂirketinin kurucusu
Etem ﬁiﬂman’›n da ekibe kat›l›m›yla fonlar için uygun görülen 12 ilde araﬂt›rmalar baﬂlam›ﬂ. Toplam 412 firma ziyaret
edilmiﬂ. Etem ﬁiﬂman söz konusu AB
Program›’n›n 80 milyon euro’nun biraz
üzerinde oldu¤unu belirterek “Bu firmalar›n projelerinin ortama 200-250 bin
euro oldu¤unu düﬂünürsek asl›nda 30
milyon euro’nun üzerinde de bir pazar
yaratm›ﬂ olduk.
Projeye toplam baﬂvurular›n yüzde 1112’sini gerçekleﬂtirdik. Tek seferde bir
hibe program›na 140 dosya sunabilmek,
pek rastlanm›ﬂ bir olay de¤il. Bunu Merkezi Finans Sunma Birimi de, oradaki
yabanc› delegasyon da ifade etti” dedi.
Koç.net Genel Müdür Yard›mc›s› Harun
Tiftikçi, Koç.net’i bu proje içinde yer almaya iten etkenin, AB’nin fonlar›n de¤erlendirilmesinde bilgi teknolojisine
yönelik bir altyap› yat›r›m›n› zorunlu k›lmas› oldu¤unu belirtiyor. Bunun yan›nda 12 ilde yap›lan ziyaret ve toplant›larla ticari iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için elektronik ortam›n faydalar›n›n anlat›lmas›
imkân› da do¤muﬂ.
AB fonlar› önümüzdeki dönemlerde Karadeniz ve Ege Bölgesi’ni kapsayarak
devam edecek. Etem ﬁiﬂman ﬂu bilgileri
veriyor: “Bu fonlar 26 bölgedeki önceliklere, bölgenin ihtiyaçlar›na göre kapasite geliﬂtirmeden baﬂlamak üzere yeni
yat›r›mlara kadar uzayan bir süreç. ﬁimdi DPT ve Merkezi Fon Sunma birimi taraf›ndan ilan edilen Karadeniz’de alt› ilde yaklaﬂ›k 50 milyon euro bütçe ile devam edecek. Daha sonra Orta Anadolu’da yine alt› illik bir program var. Bir
de Ege Bölgesi var. 2007’nin baﬂlar›ndan itibaren Orta Anadolu ve Ege Bölgesi baﬂlayacak”

PROJE BAﬁVURULARININ SEKTÖRE
GÖRE DA⁄ILIMI
Sektör ad›

Adet

%

MAK‹NA-METAL
MOB‹LYA
GIDA
PLAST‹K
TEKST‹L
‹NﬁAAT
OTOMOT‹V
TARIM
DEM‹R-ÇEL‹K
EV TEKST‹L‹
K‹MYA
LOJ‹ST‹K
SA⁄LIK
SERAM‹K
AMBALAJ
E⁄‹T‹M
ELEKTR‹KELEKTRON‹K
ENERJ‹
KÂ⁄IT
MADEN
MATBAACILIK
S‹GORTA
TEKNOLOJ‹

41
22
16
10
8
7
7
6
4
2
2
2
2
2
1
1

29
16
11
7
6
5
5
4
3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

TOPLAM

140

100

• Ortalama ciro: 2 milyon euro
• Ortalama çal›ﬂan say›s›: 46

Koçbank ve Yap› Kredi deste¤i
AB, Yerel Kalk›nma-Kapasite Geliﬂtirme
Program› için firman›n öngördü¤ü bütçenin tamam›n› vermiyor. Harun Tiftikçi bu
aﬂamada Koç bankalar›n›n devreye girerek kalan finansman için kredi vermeyi
kabul etti¤ini ifade ediyor: “Koç Grubu’na
ba¤l› Koçbank ve Yap› Kredi Bankas› yetkilileriyle firmalar ziyaret edildi. Çünkü
bütün hibe programlar› yüzde 50 finansman gerektiriyor. Biz bu sayede KOB‹’lere bir f›rsat sunmuﬂ olduk. Hibenin d›ﬂ›nda kalan k›sm›n›n da Koç Grubu bankalar› taraf›ndan finanse edilmesi teklif edildi. Her proje maksimum 300 bin euro olabiliyor ve her proje de maksimum 100 bin
euro hibe alabiliyor. Biz bu projeyi hibeyi
göz önünde tutmaks›z›n tan›tt›k. Firmalara ‘Para almay› ön planda tutmay›n, firman›z›n altyap›s›n› AB’nin normlar›na uygun hale getirmeyi hedefleyin’ dedik.”
Esra Güler ise AB’nin, firma projesinin
kendileri taraf›ndan desteklendi¤ini ilan
edilmesini de ﬂart koﬂtu¤unu hat›rlat›yor
ve “Böylece firma AB ismini kullanarak
çok büyük bir prestij de kazanm›ﬂ oluyor”
diyor. Projeye en çok kat›l›m Kayseri’den
olmuﬂ. Harun Tiftikçi, firmalarla toplant›lar s›ras›nda para al›namamas› nedeniyle
kapanan yüzlerce fon oldu¤unu, bunlar›n
kaç›r›lmamas› gerekti¤inin alt›n› çizdiklerini ve do¤ru baﬂvuruyu nas›l yapacaklar›n› anlatt›klar›n› söylüyor.

Yüzde 80 baﬂar› bekliyoruz
F‹RMA YETK‹L‹LER‹N‹N
E⁄‹T‹M DURUMU
Ö¤renim Durumu

%

‹LKOKUL

16,67

ORTAOKUL

16,67

L‹SE

16,67

ÜN‹VERS‹TE

30,00

YÜKSEK L‹SANS

20,00

AB YEREL KALKINDIRMA
PROGRAMINA BAﬁVURAN F‹RMALAR

‹l
KAYSER‹
KONYA
MALATYA
S‹VAS
YOZGAT
ELAZI⁄
KARAMAN
A⁄RI
TOPLAM

Firma say›s›

%

60
50
14
8
3
2
2
1
140

43
36
10
6
2
1
1
1
100

ﬁu anda heyecanl› bir bekleyiﬂ var. AB,
teslim tarihinden 13 hafta sonra hangi
projelerin onayland›¤›n› aç›klayacak.
Etem ﬁiﬂman, “Bizim tüm projelerimiz
ﬂartnamenin gereklerine göre en yüksek
puan› alabilecek ﬂekilde haz›rland›. Baﬂar› konusunda da iddialar›m›z var; yüzde
80’i bulmay› hedefliyoruz” diyor. Harun
Tiftikçi de “Yüzde 80’i baﬂar›rsak tüm AB
içinde parmakla gösterecekler bizi” diye
ekliyor. AB’nin bu fonlar arac›l›¤›yla firmalar› disipline etmeyi amaçlad›¤›n› belirten Tiftikçi, “Proje haz›rlamak isteyen
çok say›da firma var ancak baﬂvuracak
firmalar›n kay›tl› ekonomi alt›nda olmas›
ﬂart. Fonlar›n al›nmas›, di¤er firmalara da
örnek oluﬂturmuﬂ olacak. 2007 y›l›na kadar 10 milyar euro’luk bir fonlamadan
bahsediyoruz. ﬁimdiki projelerden al›nacak sonuçlar bizim ﬂirketimiz için önemli,
ama di¤er taraflar için de önemli. Hem
AB, hem de proje kapsam›na giren ﬂirketler aç›s›nda büyük geliﬂmeler söz konusu
olacak. D›ﬂa aç›lma, yeni pazarlar, biliﬂim
a¤lar›n›n geniﬂlemesi gibi” diyor.
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Koçfinans,

yurtiçi
özel
tahvil
ihrac›n›
ilk

gerçekleﬂtirdi

Tahvillerin hepsinin
sat›ld›¤›n› bildiren
Koçfinans Genel
Müdürü Kürﬂad Öçel,
“ﬁirketimizin güvenilirli¤i
tescil edildi” diyor

B

undan bir süre önce “H›zl›
Kredi” markas› ad› alt›nda
tüketicilere, bayilerin sat›ﬂ
noktalar›ndan “3 dakika”
içinde kredi vermeye baﬂlayan Koç Tüketici Finansman› ve Kart Hizmetleri A.ﬁ. (Koçfinans), uzunca bir aradan sonra Türkiye’de ilk yurtiçi özel sektör tahvil ihrac›n› gerçekleﬂtirdi. Halka
arz yoluyla ihraç edilen tahvillerin tamam› sat›ld›. Koçfinans A.ﬁ. Genel Müdürü
Kürﬂad Öçel sonuçtan çok memnun olduklar›n› söylüyor. Tahvillerin %61.5’inin
bireysel yat›r›mc›lara geri kalan›n›n da

14

kurumsal yat›r›mc›lara sat›ld›¤›n› belirten
Öçel gelecekte yeni tahvil ihrac› için “Bu
piyasan›n gidiﬂine ve bizim büyümemize
ba¤l›. Fonlamam›z›n yaklaﬂ›k üçte birini
banka üzerinden, üçte birini sermaye piyasas› araçlar› ile, üçte birini de sendikasyon gibi kaynaklardan sa¤lamay› planl›yoruz. Buna göre piyasa ﬂartlar› ve bizim
kredi vadelerimiz uygun gelirse, ona göre
tahvil ç›kartmay› düﬂünece¤iz” diyor.

Yeni bir finansman kayna¤›
Türkiye’de 10 y›l aradan sonra ilk kez
bir özel sektör ﬂirketi tahvil ç›kar›yor.

Kürﬂad Öçel, tahvil ihraç etmeye Mart
ay›nda karar verdiklerini belirterek, bu
çal›ﬂmaya baﬂlarkenki ç›k›ﬂ noktalar› ve
amaçlar› hakk›nda ﬂunlar› söylüyor:
“Biz bir finansman ﬂirketi olarak tüketici kredisi veriyoruz. Bu konuda da seneler itibar› ile h›zla büyüyen bir ﬂirketiz. Belli bir hacmi aﬂt›¤›m›z zaman banka kredilerinin yan›nda di¤er finansman
kaynaklar›n›n da ihtiyac›n› duymaya
baﬂlad›k. Bunlar›n içine sermaye piyasas› araçlar› yani tahvil, finansman bonosu, varl›¤a dayal› menkul k›ymet gibi
araçlar ve sendikasyonlar giriyor. Bun-
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lar›n aras›nda biz geçen sene bir finansman bonosu denemesi yapt›k. O da t›pk› tahvil gibi 10 sene sonra ilk defa ç›km›ﬂt›. 10 milyon liral›k bir denemeydi.
Gene y›l sonu itibar› ile 110 milyon dolarl›k bir sendikasyon yapt›k. Bu da özel
sektör ﬂirketleri içinde en büyük olan›yd›. Bu sene de s›ra tahvile geldi. Çal›ﬂmalar›n bitmesi bir miktar uzad›. Temmuz sonunda iznimiz ç›kt›, A¤ustos’ta
da piyasaya sunduk.”

Hisse senedi al›r gibi
Tahvillerin ihraç nedenlerinden biri de
uzun vadeli kaynaklara duyulan ihtiyaç.
Koçfinans, alacaklar›n›n vadesini borçlar›n›n vadesiyle eﬂit getirmeye çal›ﬂarak faiz riskinin önüne geçiyor. Bu da
uzun vadeli kaynaklara ihtiyac› getiriyor. Kürﬂat Öçel, “‹ki y›l vadeli kaynak
yaratarak k›sa vadeli, orta vadeli havuzda borçlar›m›z› eﬂitleyerek, piyasa dalgalanmalar›ndan hiçbir ﬂekilde etkilenmeyece¤iz” diyor.
Bu tahvil ihrac›nda Koçfinans, Garanti
Bankas› ve Garanti Yat›r›m arac›l›¤›n›
kullanm›ﬂ. Hisse senedi al›r gibi bankan›za veya sermaye piyasas› kuruluﬂuna
emir vererek bireysel ya da kurum olarak tahvillere sahip olabiliyorsunuz; ayr›ca Garanti Bankas›’n›n ﬂubelerine
baﬂvurarak da al›nabiliyor. “Yani nas›l
hisse senedi al›yorsan›z ayn› ﬂekilde bu

“

Koçfinans yapt›¤› bu ihracatla,
yat›r›mc›lara hem devlet tahvili ve
Eurobond yat›r›m› d›ﬂ›nda uzun vadeli
yat›r›m arac› seçene¤i sunuyor hem de
ﬂirketlere finansman alternatifi yaratmada öncülük etmiﬂ oluyor
tahvilleri de alabilirsiniz” diyor Öçel.
Koçfinans halka aç›k bir ﬂirket olmad›¤›
için, bu konuda nas›l bir iﬂleyiﬂin yürütülece¤i de merak konusu. Bu konuyla
ilgili sorumuzu da ﬂöyle yan›tl›yor Kürﬂat Öçel:
“Halka aç›k bir ﬂirket de¤iliz ama halka
arz yapt›¤›m›z için bizim rakamlar›m›z
da halka aç›k ﬂirketler gibi borsada yay›mlanacak. Onlar›n belirtecekleri alt›
ayda bir, denetlenmiﬂ rakamlar›m›z›
gönderece¤iz. Borsan›n kendi bültenlerinde veya sayfas›nda yay›nlanacak. Ayr›ca web sayfam›zda da görünecek.”

“‹lave kazanç sa¤layacaklar”
Özel ﬂirketlerin tahvil ihraç etmesinin
sermaye piyasalar› aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu belirten Öçel, “Özel ﬂirketlerin, ‹MKB’yi saymazsak bankalar d›ﬂ›nda fonlama olanaklar› yok. Faizlerin
biraz daha inmesiyle, her ﬂirketin kald›rabilece¤i, kald›ramayaca¤› faizler var.

Koçfinans’›n gerçekleﬂtirdi¤i tahvil ihrac›n›n bas›na tan›t›m›nda ekip bir araya geldi.

”

Bu iﬂin devam edece¤ini ve böyle bir
fon alternatifinin ortaya ç›kaca¤›n› düﬂünüyoruz” diyor.
Tahvillerin halka arz edilmesi ayn› zamanda ﬂirket için de pek çok anlam ve
önem taﬂ›yor. Öçel bu çal›ﬂmayla öncelikle ﬂirketlerinin tahvil ihraç etmeye
yeterli bir ﬂirket oldu¤unu gördüklerini
belirterek “Halk›n bu tahvile teveccüh
gösterdi¤ini gördük” diyor ve ekliyor:
“Tahvillerin %61.5’i direkt bireysel yat›r›mc›lara sat›ld›. Geri kalan k›sm› da kurumsal yat›r›mc›lara sat›ld›. Bireysel yat›r›mc›lar, yani orta vadeli bir yat›r›m
arac›n› al›p elde tutmak isteyenler için,
devletin verdi¤i faizin üzerinde bir faiz
getirisi olmas› önemli. ‹lave bir kazanç
sa¤layacaklar. Ayr›ca ﬂirketimizin güvenilirli¤i tescil edilmiﬂ oldu. Kurumsal
yat›r›mc› için de sigorta fonlar›, hayat
fonlar›, bankalar›n kendi fonlar› gibi
enstrümanlar›n içinde de¤iﬂik bir yat›r›m arac› oldu.”
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Kaliteli servis ilkesini iyice pekiﬂtiren
Setur, baﬂar›yla yol al›yor. Turizm
Direktörü Yeﬂim Tuncer ile ‹ﬂ
Geliﬂtirme ve Teknoloji Direktörü Tülin
Betir, Setur’un lider konumunu ortaya
koyan yeni projeleri anlatt›lar

Yeﬂim TUNCER
Turizm Direktörü

Resize of Sun

etur Genel Müdürü Üstün
Özbey, “Setur’un çehresi
yeni iki bayan direktörüyle daha da renkleniyor” diyor. Setur art›k direktörlük seviyesine de taﬂ›d›¤›
iﬂ geliﬂtirme konular›na
daha fazla e¤ilip, yurtd›ﬂ›na aç›lmay› hedefliyor.
Hizmet verdi¤i bütün
alanlarda müﬂteriye daha yak›n, daha s›cak, daha güler yüzlü, daha yenilikçi olmay› amaçl›yor. Y›lbaﬂ›ndan itibaren,
kaliteli servis ilkesini pekiﬂtirme karar›
alan Setur’un yeni yönelimini de ﬂöyle
özetliyor Üstün Özbey: “Senelerdir verdi¤imiz hizmetle birike birike güçlenen
Setur isminin bundan sonra tüm bu özel
duygular› da bar›nd›rmas›n›, özel ilgi,
yarat›c› çözümler, bilgilendiren, yönlendiren, yenilikçi imajlar›n›n da güçlenmesini hedefledik. Son zamanlarda ald›¤›m›z ödüller, ‘Super Brand’ seçilmemiz,
Türkiye’nin en iyi acentesi ödülümüz,

S

Tülin BET‹R
‹ﬂ Geliﬂtirme ve Teknoloji Direktörü

gazete ilanlar›na taﬂ›nan müﬂteri teﬂekkürlerimiz hedeflerimizi daha da yükseltme gereklili¤ini yaratt›.” Setur Genel
Müdürü Üstün Özbey’in sözünü etti¤i
“iki bayan direktör”; Turizm Direktörü
Yeﬂim Tuncer ile ‹ﬂ Geliﬂtirme ve Teknoloji Direktörü Tülin Betir, 1 Temmuz’dan itibaren yeni görevlerine baﬂlad›lar. Tülin Betir ve Yeﬂim Tuncer seyahatin as›rlard›r insan hayat›nda olmakla
birlikte her zaman yenilenmeye ve çeﬂitlenmeye devam etti¤ini belirtiyor ve
“Elinizde kocaman bir dünya, binlerce
kültür, tarih ve do¤a var” diyorlar. Yurtiçine yay›lm›ﬂ yedi acentesi, 47 yetkili
acentesi, ça¤r› merkezleri, yaklaﬂ›k 100
sanal acentesi, “bookinturkey.com”,
“setur.com.tr” ve bu network içinde hizmet vermek için bekleyen donan›ml›
400 personeliyle sektörün her alan›nda
hizmet veren Setur’un iki yeni yöneticisi ile hem turizm sezonunu de¤erlendirdik hem de Setur’un netleﬂen kimli¤ini
konuﬂtuk.
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AYIN GÜNDEM‹
Setur’un yeni konumland›rmas›nda
eskisinden farkl› olan nedir?
Yeﬂim Tuncer: Setur’da y›lbaﬂ›ndan
beri birtak›m de¤iﬂiklikler oluyor. Öncelikle konumland›r›lmam›z konusunda
çok net kararlar›m›z var. Her zaman her
yerde de¤il, Koç Grubu’nun acentesinden beklentinin oldu¤u yerde ve kiﬂilere servis verilmesi hedefine ba¤l› olarak
konumland›rmam›zda net birtak›m geliﬂmeler var. Hem gazete ilanl› turlar›m›zda, hem servis verdi¤imiz ﬂirketlerde beklentiye daha uygun turlar, oteller
ve servislerde yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›k.

Üstün ÖZBEY Genel Müdür:
“Setur’un çehresi iki genç kad›n
direktörüyle daha da renkleniyor.”

Müﬂterilerin bizi gördükleri ve görmek
istedikleri yer bugüne kadar ﬂuydu:
“Setur daha pahal› ama daha kaliteli
servis verir.” Bu imaj çal›ﬂmalar›m›z›n
bir sonucu olarak zaten y›llar içinde
oturmuﬂtu. Zaman zaman Setur’un gücüyle “Daha genele yay›labilir miyiz?”
diye çal›ﬂmalar›m›z oldu ama gördük ki
Setur her zaman en yüksek kalitede çal›ﬂmal›. Çünkü müﬂterisinde y›llar içinde bu beklentiyi yaratm›ﬂ. Grup olarak
bize yak›ﬂan›n da bu oldu¤una karar verildi y›lbaﬂ› itibar›yla. Kendimizi konum-

“

“

‹ngiltere Konsoloslu¤u vize iﬂlemini Setur’a verdi. Bize getirdikleri teklifi de¤erlendirdik ve baz› ülkelere de
talip olduk
land›rd›¤›m›z nokta, bizden beklentiye
uygun olarak daha kaliteli, daha özenle
seçilmiﬂ, gerek rehberler aç›s›ndan, gerek tesisler, gerek kullan›lan havayollar› aç›s›ndan daha iyi ve kaliteli bir servis. Kötü sürprizi olmayan bir seyahat.
‹ﬂ geliﬂtirme alan›nda neler yapmay› düﬂünüyorsunuz?
Tülin Betir: Yeni iﬂ alanlar› yaratmak
önemli bir hedef. ﬁu anda biliyorsunuz,
‹ngiltere Konsoloslu¤u vize verilmesi iﬂlemini Setur’a verdi. Bunu daha sonra
bir paketle, yurtd›ﬂ›nda bir dizi ülkede
de vermeyi hedefliyor. Kendilerinin de
bizden memnun olmalar›yla beraber bize getirdikleri teklifi de¤erlendirdik ve
baz› ülkelere de talip olduk. Son görüﬂmeler aﬂamas›nday›z ve olumlu gidiyor.
Böyle bir geliﬂme olursa, yurtd›ﬂ› ofislerinde de ‹ngiltere vize hizmetini vermeye devam edece¤iz. Daha sonra aç›lan
bu kap›dan baﬂka turizm hizmetleri de
üretebilece¤imize inan›yorum. ‹kincisi
incoming. Onu “bookinturkey” ile biraz
daha güçlendirmek istiyoruz. Son araﬂt›rmalar internet kullan›m›n›n tüm dünyada büyük bir h›zla artarken Türkiye’de daha da h›zl› artt›¤›n› ortaya koyuyor. Bundan yararlanmak laz›m.
“Bookinturkey”i farkl› dillerde hizmet
verir hale getirmek istiyoruz.
‹çinde bulundu¤umuz turizm sezonu nas›l gidiyor?
Tülin Betir: Türkiye’de turizm genel
olarak sene baﬂ›ndan beri pek olumlu
gitmiyor. Gittikçe artan rezervasyonlara ra¤men yabanc› turist giriﬂinde Haziran sonu itibar› ile geçen seneye göre
yüzde 8’lik bir azalma var. Turizm d›ﬂ
olaylardan çok etkilenen bir sektör oldu¤u için geçti¤imiz dönemde yaﬂanan
kuﬂ gribi, karikatür krizi, Ortado¤u
gerginli¤i ve tüm dünyada yaﬂanan

Setur, Türkiye cruise pazar›n›n
yüzde 81’ini oluﬂturan dört firma
aras›nda lider konumda
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”

”

ekonomik sorunlar bu olumsuzlu¤a neden olmuﬂtur.
Yeﬂim Tuncer: Setur olarak bu sezona piyasa araﬂt›rmalar›ndan ald›¤›m›z
bilgi do¤rultusunda, yeni konumland›rmam›zla girdik. Buna göre Setur her
yerde ve her üründe de¤il, müﬂterimizin tercihi olan daha kaliteli ürün ve
destinasyonlarda hizmet verecek. Yaﬂanan tüm krizlere ra¤men hedeflerimize yak›n bir uzakl›kta yaz sezonuna
devam ediyoruz. Bundan sonras› için
göstergeler hedeflerimizi yakalayaca¤›m›z yönündedir.
Cruise, Türkiye için yeni bir ürün.
Siz bu pazarda lider konumdas›n›z.
Tülin Betir: Türkiye’de birçok turizm
ﬂirketi son y›llarda cruise turlar› sat›ﬂlar›n›n art›ﬂ›ndan bahsetmektedir. Birçok
acente gittikçe büyüyen pazardan pay
almak için h›zla gemi turizmine girmektedir. Setur Türkiye cruise pazar›n›n
yüzde 81’ini oluﬂturan dört büyük firma
aras›nda lider konumundad›r. Alaska’dan Karayipler’e, Balt›k’tan Akdeniz’e, Yunan adalar›ndan Amerika k›y›lar›na kadar bir sürü destinasyon var;
bu da sizi mevsimlerin üzerine ç›kar›yor, mevsimsiz bir turizm. Türkiye ç›k›ﬂl› cruise’lar da var. Hiç uçuﬂu olmayan bir turla Akdeniz ve Yunan adalar›na gidip gelebiliyorsunuz. Cruise daha
önce yaﬂ ortalamas›n›n yüksek oldu¤u
bir seyahat türüydü. Art›k daha genele
yay›lmaya baﬂlad›. Cruise’un hizmetleri
tan›t›ld›kça kat›l›m da daha fazla oluyor.
ﬁu anda bu pazar›n doymad›¤›na ve daha fazla talebi oldu¤una inan›yoruz.
Setur, Koç Toplulu¤u üyelerine ve
bayilerine özel avantajlar sunuyor
mu? Sunuyorsa bunlar neler?
Yeﬂim Tuncer: kocbayi.com üyeleri k›sa bir süre sonra KoçAilem kapsam›na
girecekler. Setur’un KoçAilem için birçok avantaj› var. Koç Grubu’na kaliteli
servis vermek bizim öncelikli görevimiz.
Toplulu¤umuzun memnuniyetini art›rd›kça grup d›ﬂ› müﬂteri memnuniyetinin
de artaca¤›na inan›yoruz.
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‹LET‹ﬁ‹M

Patent Ligi’nden

beﬂ ödül!

Ülkemizde ilk kez
düzenlenen
TPE Patent Ligi’nde
Arçelik birincilik
ödülünü kazan›rken, üçüncülü¤ü
Ford Otomotiv kazand›.
Onlar›n ard›ndan Beko, Tofaﬂ ve Demirdöküm geldi
ürk Patent Enstitüsü taraf›ndan, Türkiye’de teknolojik geliﬂimi sa¤lamaya yönelik çal›ﬂmalar›n teﬂvik
edilmesi, buluﬂ yapman›n
özendirilmesi ve patent konusunda kamudaki fark›ndal›¤›n art›r›lmas›na katk›
sa¤lamak amac›yla düzenlenen “TPE-Patent Ligi Ödülleri”nde
Koç Toplulu¤u beﬂ ödül kazand›.
“Patent Ligi”nin birincisi Arçelik olurken, üçüncülü¤ü yine bir Koç Toplulu¤u
ﬂirketi olan Ford Otomotiv kazand›. Bu
iki ﬂirketi Beko, Tofaﬂ ve TürkDemirdöküm izledi; böylece Koç Toplulu¤u ﬂirketleri Türkiye’de ilk defa düzenlenen
“TPE-Patent Ligi Ödülleri”nde beﬂ ödüle birden sahip oldu.

T

Arçelik 136 baﬂvuruyla birinci
2005 y›l›nda en fazla buluﬂ yapan 10
yerli firman›n ödüllendirilmesi amac›yla
düzenlenen “Patent Ligi”nde 136 baﬂvuru ile birincili¤i kazanan Arçelik’in ödülünü Genel Müdür Yard›mc›s› ﬁirzat Subaﬂ› ald›. Subaﬂ› törende yapt›¤› konuﬂmada “1990’dan bu yana lisans kullanmadan kendi teknolojimizi üretmek,
300’ü aﬂan patent say›m›zla ürünlerimizi korumak art›k bizim için bir ﬂirket
kültürü haline gelmiﬂtir. Ülkemizin teknoloji ve patent üreten kurumlar›n›n en
baﬂ›nda, 500 kiﬂiyi aﬂan Ar-Ge ekibiyle
Arçelik ﬂirketi gelmektedir” dedi.
2005 y›l›nda en fazla patent baﬂvurusu
yapan ilk 10 ﬂirkete verilen Patent Ligi
Ödülleri”nde üçüncülü¤ü Ford Otomo-

tiv al›rken, dördüncülü¤ü de 11 patent
baﬂvurusu ile Beko Elektronik kazand›.
Beko ad›na ödülü Ar-Ge Genel Müdür
Yard›mc›s› Dr. Tibet Mimaro¤lu ald›. Ankara’da düzenlenen Patent Ligi Ödül
Töreni’nde, ödül kazanan bir baﬂka Koç
Toplulu¤u ﬂirketi ise Tofaﬂ’t›. Sekizincili¤i kazanan Tofaﬂ’›n ödülünü, Ar-Ge Direktörü Kemal Yaz›c› ald›. Organizasyanda dokuzunculu¤u kazanan Koç
Toplulu¤u ﬂirketi Demirdöküm’dü. Ödülü Demirdöküm ad›na Genel Müdür Bülent Lütfü K›z›ltan ald›.

Gelece¤e patentler taﬂ›yacak
Törende aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
Türk Patent Enstitüsü Baﬂkan› Doç.

Dr. Yusuf Balc›, büyük firmalar›n art›k
patent ve markan›n önemini anlad›klar›n› belirterek bunun sevindirici bir geliﬂme oldu¤unu kaydetti. Balc› “Yabanc› sermayenin yat›r›m yaparken dikkat
etti¤i en önemli, konu yat›r›m yapaca¤› ülkede fikri ve s›nai haklar›n korunup korunmad›¤›d›r” dedi. Konuﬂmas›nda son y›llardaki geliﬂmelerden de
k›saca söz eden Balc›, 2003-2005 y›llar›n› kapsayan son iki y›ll›k dönemde ülkemizdeki yerli patent baﬂvurular›ndaki art›ﬂ oran›n›n yüzde 92, markalarda
ise yüzde 66 oldu¤unu, Avrupa’da ilk
beﬂe girdi¤imizi vurgulad›. Balc›, Patent De¤erleme Ajans›’n›n kurulmas›
için altyap› çal›ﬂmalar›n›n sürdü¤ünü
de sözlerine ekledi.
Törende, konuﬂma yapan Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coﬂkun ise “Uluslararas› alanda, patent kurumlar› olmayan,
s›nai mülkiyet haklar›n› tesis edememiﬂ ülkeler rekabete aç›k olarak kabul
edilmiyor” diyerek sözlerine ﬂöyle devam etti: “Yabanc› sermaye bir ülkeye
gitmeden önce art›k fikri ve s›nai mülkiyet haklar›n›n korunup korunmad›¤›na bak›yor. Türk Patent Enstitüsü’nün
verdi¤i hizmetler bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye için hayati bir önemi haizdir.” Coﬂkun konuﬂmas›nda ayr›ca “Art›k Türkiye’nin gerçek gündemi bizi
gelece¤e taﬂ›yacak teknolojiler ve patentler olmal›d›r. Vaktimizi suni gündemlerle kaybedemeyiz. Bu amac›n
gerçekleﬂmesi için bütün kesimlere
özellikle medyaya çok büyük görevler
düﬂüyor.” dedi.
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KÜRESEL MARKA

Beko ve Arçelik
müﬂteri memnuniyetinde
üst s›rada
KalDer Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ali R›za Kaylan,
Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi’nin
(TMME) 2006 y›l›na ait ilk çeyrek sonuçlar›n› de¤erlendirdi
ürkiye’de toplam kalite yönetimini etkinleﬂtirme vizyonuyla çal›ﬂan KalDer,
yaklaﬂ›k dokuz ayd›r ﬂirketlerin gelecek rotas› çizmelerinde onlara yol gösteren
bir çal›ﬂmaya imza at›yor:
Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi
(TMME). Endeks, 20’yi aﬂk›n geliﬂmiﬂ ve
geliﬂmekte olan ülkede halihaz›rda yürütülen “Ulusal Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi”nin Türkiye’deki uygulamas›. Son
olarak 2006’n›n ilk çeyre¤i için yap›lan ve
81 ilden 18 bin 125 kiﬂinin kat›ld›¤› ankette, müﬂterilerin en memnun oldu¤u
markalar s›ralamas›nda beyaz eﬂyada birinci olan Beko, televizyon alan›nda da
Arçelik ile liderli¤i paylaﬂt›. Konuyla ilgili Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi
Üst Kurulu Baﬂkan› ve KalDer Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali R›za Kaylan ile
görüﬂtük. Prof. Dr. Kaylan, markalar›n
bu baﬂar›s›n› köklü geçmiﬂlerine ve çal›ﬂanlar›na ba¤l›yor.

T

Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Endeksi’nden k›saca bahseder misiniz?
KalDer’in misyonu, Türkiye’de yaﬂam kalitesini yükseltmek; bunu yapman›n yolu
da tüm ﬂirketlerin yönetim kalitesini yukar›ya do¤ru çekebilmek, rekabet gücünü art›rabilmek. Dernek bünyesinde bu
boyutta birçok çal›ﬂma var. Avrupa Kalite Yönetim Vakf›’n›n geliﬂtirdi¤i EFQM
Mükemmellik Modeli de bunlardan biri.
Türkiye, bu konuda Avrupa genelinde iyi
bir konumda. Türkiye Müﬂteri Memnuniyet Endeksi ise Ka Araﬂt›rma ile ortak
yürütülen bir proje. KalDer, misyonu
do¤rultusunda birçok etkinli¤e önder ol-
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2005 4. ve 2006 1. Çeyrek TMME Sonuçlar› ve ABD Karﬂ›laﬂt›rmas›
Sektörel Müﬂteri Memnuniyeti Endeksleri

mak istiyor. Bu anlamda TMME, Türkiye’de yürütülen önemli bir çal›ﬂma. Endeks 2005 y›l›nda baﬂlad› ve dokuz ayd›r
devam ediyor. ﬁu anda ikinci dönemini
tamamlam›ﬂ durumda. Her y›l›n çeyrek
dönemi baz al›narak haz›rlan›yor. Çevrimini tam olarak tamamlad›¤›nda önemli
bir kaynak olaca¤›na inan›yorum. Son
olarak 2006 y›l›n›n ilk üç ay› yay›mland›.
Y›l›n ikinci çeyre¤ini de tamamlad›k ancak analizler henüz aç›klanmad›.
Bu endeksin amac› nedir ve nas›l ölçümleme yap›l›yor?
Bu bilimsel bir model. ﬁu anda Michigan
Üniversitesi’nde görev yapan ve ‹sveçli
bir bilim adam› olan “Fornell modeli” olarak tan›n›yor. Dolay›s›yla bu, lisansl› bir
çal›ﬂma. ‹lk önce Amerika’da, daha sonra
20’yi aﬂk›n geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan
ülkede kullan›lan ekonometrik bir model.
Bir nedensellik iliﬂkisi üzerine kurulmuﬂ.
Özünde müﬂteri memnuniyeti var. Günümüzün rekabet ortam› çok ac›mas›z. Dolay›s›yla bu çal›ﬂma, önce kendimizi tan›mak ve daha sonra nereye gidece¤imizi
bulmak, parkurumuzu belirlemek için
güzel bir gösterge. Endeks; ﬂirketlerin
kurumsal bazda rakipleri karﬂ›s›ndaki ve
Türkiye’nin ülkeler düzeyindeki konumunu, ayn› zamanda ilgili sektörün bulundu¤u noktay› ortaya koyuyor. Modele
bir etki modeli olarak bakabiliriz. Girdi ve
ç›kt› iliﬂkileri inceleniyor. Girdi taraf›ndan alg›lanan kalite ve de¤er, müﬂteri
memnuniyetini besliyor. Müﬂteri memnuniyeti, müﬂteri ﬂikâyetleri ve müﬂteri
ba¤l›l›¤› gibi göstergelerle bunlar›n iliﬂkilerini belirleyen ekonomik bir model. Modeli besleyen veriler bir telefon anketi
sonucunda sa¤lan›yor. Yani kapsaml› bir
ça¤r› merkezi kanall› bir çal›ﬂma var.
Ankette beyaz eﬂya alan›nda Beko,
televizyon alan›nda ise Beko ve Arçelik müﬂterilerin en memnun oldu¤u markalar aras›nda birinci seçildi.
Bu markalar›n ald›¤› puanlar hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
TMME’de beyaz eﬂya alan› 78 puan ald›.
ABD’de yap›lan bu endeksin ayn› dönemi
ile k›yasland›¤›nda bu puan›n 80 oldu¤unu görüyoruz. Beko’nun ald›¤› puan ise
83. Dolay›s›yla Beko sektör için zaten lider görünüyor. Amerika’da müﬂteri
memnuniyeti en yüksek derecede olan
Whirpool ve GE gibi markalar›n de¤eri de
81. Beko’nun ald›¤› puana bak›l›nca bu
rakamlar›n birbirine yak›n oldu¤u görülüyor; bu da sevindirici bir sonuç. Beko

Kurumsal Müﬂteri Memnuniyeti Endeksleri

Türkiye
ABD
Müﬂteri Memnuniyeti
Müﬂteri
Müﬂteri
Memnuniyeti Memnuniyeti
Sektör Lideri ve
Endeksi
Endeksi
Endeksi (Türkiye)
(TMME)
(ACSI)

Müﬂteri Memnuniyeti Sektör
Lideri ve Endeksi (ABD)

Tüp Gaz (2)

85

Ölçülmüyor

Aygaz

88 Ölçülmüyor

Beyaz Eﬂya (1)

78

80

Beko

83 Whirpool, Maytag, GE

81

Binek Otomobil(1)

77

80

Volkswagen

83 Toyota

87

Ölçülmüyor

Televizyon (1)

77

81

Beko, Arçelik

80 Marka ölçülmüyor

H›zl› Servis Restoranlar› (2)

76

77

Burger King

76 Papa John’s International

80

Cep Telefonlar›

75

70

Nokia

79 Samsung

73

79 T-Mobile

69

GSM Hizmetleri (2)

75

66

Haz›r Kart

Zincir Market (1)

74

CarrefourSa

Banka Kredi Kartlar› (2)Bireysel
Bankac›l›k (1)

74

73
Ölçülmüyor

73

75

Marka ölçülmüyor

78 Publix
World Card, Bonus Card 76 Ölçülmüyor
75 Wachovia
Akbank

81
Ölçülmüyor
79

Not: Endeks çal›ﬂmas› (1) iﬂaretli sektörler için 2005 4. çeyre¤inde; (2) iﬂaretli sektörler için 2006 1. çeyre¤inde yap›lm›ﬂt›r
© Telif Haklar› 2005-2006 - TMME - KalDer - KA Araﬂt›rma

“

Arçelik ve Beko köklü markalar,
toplumda bir marka de¤eri edinmiﬂler.
Bunu da çal›ﬂanlara ve ﬂirketin
geçmiﬂine ba¤lamak gerekiyor
ve Arçelik’in paylaﬂt›¤› alan ise televizyon. TMME 77, Amerika’da 81, Beko-Arçelik ise 80 puanda görünüyor.
Beko ve Arçelik’in bu baﬂar›s›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Öncelikle belirtmek isterim ki, bir akademisyen olarak tüm markalara ayn› konumda duruyorum. Elbette Beko ve Arçelik’i bu baﬂar›lar› sebebiyle kutlamak
gerekiyor. Müﬂterilerin alg›lamas› ve bilinci zaman içinde oluﬂuyor. Arçelik ve
Beko köklü markalar ve toplumda marka
de¤eri edinmiﬂler. Bunu, çal›ﬂanlara ve
ﬂirketin geçmiﬂine ba¤lamak laz›m.
Endeks, kurumlara ne gibi katma
de¤erler sa¤l›yor?
TMME, hem ulusal hem de ekonomik düzeyde di¤er ekonomik endeksler kadar
önemli. Art›k herkes müﬂterinin de¤erini
anlam›ﬂ durumda. Mevcut müﬂterileri
elinde tutmak ve yeni müﬂteriler bularak
pazar› geniﬂletmek çok önemli bir hale
geldi. Bu çal›ﬂma bir nevi firman›n gelece¤ini güvence alt›na almak için sigorta
görevi görüyor. Geliﬂmek için nerede oldu¤umuzu bilmemiz gerekiyor. Etki modeli ve senaryo analizi karar vericiler için
çok önemli olan bir ortam haz›rl›yor.
Göstergelerdeki oynamalar›n yap›lacak
yat›r›mlara olan yans›mas›n› görebiliyor-

”

lar ve daha derine inebiliyorlar. Endeks,
rotam›z› belirlemek için önemli bir gösterge. Spordaki gibi marka liginde de tepe noktada olmak çok önemli. Böyle bir
katma de¤er, yat›r›mc›lar ve müﬂteriler
için de önemli. Müﬂteri bilincinin artmas›na yard›mc› oluyor. Tabii, ligin tepe
noktas›nda olmak büyük bir sorumluluk.
Türkiye Müﬂteri Memnuniyeti Ulusal Endeksi (73.8) ABD’nin ayn› dönemdeki endeksi (74.1) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda iki de¤erin birbirine çok
yak›n oldu¤u görülüyor. Bunu nas›l
yorumlayabiliriz?
Türkiye’nin 81 ili var, bunun içinde do¤udave bat›daki iller de var. Ek olarak Amerika’daki her bölge de içinde. Bu, küreselleﬂmenin ve iletiﬂimin bir getirisi. Müﬂteri en az geliﬂmiﬂ bölgelerimizde bile bilinçli. Markalar art›k her yerde biliniyor.
Amerika ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda müﬂteri
memnuniyeti aç›s›ndan iyi konumday›z.
Amerika’dan daha iyi oldu¤umuz yerler
bile var. Örne¤in cep telefonunda Türkiye’nin puan› 75 iken Amerika’n›nki 70.
Bu durum baz› sektörlere geç girmenin
avantaj› olarak yorumlanabilir. Türk toplumu yenilikleri de seviyor. K›yaslama
yapmak hem sektör içinde hem de farkl›
sektörlerde ileriye gitmenin en iyi arac›.
TMME de bu k›yaslamay› sa¤l›yor.
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81 ildeki
Koç
Toplulu¤u
bayileri

TEK YÜREK OLDU
Koç Toplulu¤u’nun
80. y›l›nda
May›s ay›n›n son
haftas›n› “Ülkem ‹çin
Günü” ilan etmesiyle
Türkiye’nin her ilindeki
Topluluk ﬂirketleri,
çal›ﬂanlar› ve bayileri
çal›ﬂmalarla bu projeye
destek verdiler.
Haziran say›m›zda
yay›mlamaya
baﬂlad›¤›m›z
sosyal sorumluluk projelerini sizlerle paylaﬂmay›
sürdürüyoruz
22

t
lkem ‹çin Günü”nün ilan edilmesinden sonra büyük bir h›zla baﬂlayan sosyal sorumluluk
projeleri, her ilden pek çok
bayinin kat›l›m›yla hayata geçirildi. Bayiler, böylesine büyük bir organizasyona kat›ld›klar› için heyecanl› olduklar›n› ifade ederek, projeyi baﬂlatan Koç Holding yöneticilerine teﬂekkürlerini ilettiler. “Ülkem ‹çin” projelerini dergimiz arac›l›¤›yla sizlerle paylaﬂmaya devam ediyoruz.

Ü

Çanakkale’de oyun park›
yenilendi
Çanakkale’de “Ülkem ‹çin Günü” kapsam›ndaki proje, Tofaﬂ Bayii Can Mildon
koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirildi.
Çal›ﬂmaya baﬂlamadan once, amaçlar›n›n çocuklara yönelik yard›mlar yapmak
oldu¤unu belirten bayiler, ilçedeki eski
oyun parklar›ndan birini yenisiyle de¤iﬂtirdiler. E¤itime destek vermek amac›yla ayr›ca Mehmet Akif Ersoy ‹lkö¤retim Okulu’na ö¤rencilerin kullanacaklar› iki adet bilgisayar hediye edildi.
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dolaplar› al›nd› ve binan›n s›hhi tesisat› da
yenilendi. Ayr›ca, bahçeye yeni banklar,
oturma gruplar› ve masalar yerleﬂtirildi.

ni çeﬂme yapt›rd›. Çeﬂmelerden biri
Ovac›k yolu üzerine, di¤eri Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki bir park›n içine yap›ld›.

t
Ad›yaman bayileri
aileleri ile çal›ﬂt›
Ad›yaman Arçelik Bayii ‹lhan Subaﬂ› önderli¤inde bir komite kuran bayiler; Ad›yaman Huzurevi, Diyabetle Yaﬂam Derne¤i ve Sosyal Esirgeme Kurumu Çocuk
Yuvas›’n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lad›lar. Ad›yaman Valili¤i ve Belediye Baﬂkanl›¤›’n›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen proje çerçevesinde bu kurumlar›n öncelikle ihtiyaçlar›
tespit edildi. Ard›ndan 40 bayi, çal›ﬂanlar› ve aileleriyle beraber Huzurevi, Çocuk
Yuvas› ve Diyabetle Yaﬂam Derne¤i’nin
tamir iﬂlerini yapt›lar.

t

t
Afyon Kocatepe Hastanesi Acil
Servisi yenilendi
Koç Toplulu¤u’na ba¤l› ﬂirketlerin Afyon’daki bayileri, ilde koordinatör olarak
seçilen Arçelik Bayii Mehmet ‹ﬂbilir’in
önderli¤inde Kocatepe Devlet Hastanesi’nin yeni inﬂa edilen acil servisine yard›mda bulundu. Beﬂ adet hasta baﬂ› monitörü alan bayiler, 16 bin YTL harcad›.

t
Hatay’dan yat›l› bölge
okullar›na destek
Hatay’da, Ford Bayii Kenan Oval›-Osman Oval›’n›n koordinasyonunda, 12 bayinin deste¤iyle, daha önce belirlenmiﬂ
olan üç yat›l› bölge okulu ile zihinsel engelliler okuluna ihtiyaçlar› do¤rultusunda yard›m yap›ld›. Zihinsel engelliler
okulunda bahçe ve havuz düzenlemesi
gerçekleﬂtirildi, basketbol sahas› yenilendi. Yard›m yap›lan yat›l› bölge okullar›na ise toplam 30 adet televizyon ve
muhtelif donan›m gönderildi.

t

Çorum’dan e¤itime destek
Çorum’daki Arçelik Bayii Faruk Kaleli,
Çorum merkezde bulunan Zafer ‹lkö¤retim Okulu’nun boyanmas›n› ve demir
korkuluklar›n›n tamirinin yap›lmas›n›
sa¤lad›. Tüm bu onar›m iﬂleri 20 gün gibi k›sa bir sürede sonuçland›r›ld›.

Trabzon’da fen laboratuvar›
yapt›r›ld›
Trabzon Arçelik Bayii Hasan F. Melek
koordinatörlü¤ünde, 21 bayi Trabzon
Merkez Yavuz Selim ‹lkö¤retim Okulu’na
fen ve teknoloji laboratuvar› yapt›rd›. ‹ldeki bayiler yard›m bütçesini oluﬂturduktan sonra laboratuvar için gerekli
malzemeleri ald›lar.

t
t
Tokat’tan engellilere yard›m
Tokat Arçelik Bayii Kadim Durmaz’›n önderli¤inde, Tokat Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyaçlar› karﬂ›land›.
Proje çerçevesinde merkeze yeni mutfak

Tunceli’ye iki yeni çeﬂme
Tunceli Beko Bayii Yusuf Cengiz, belediyenin de katk›lar›yla Tunceli’ye iki ye-

t
Elaz›¤ e¤itime öncelik verdi
Elaz›¤’da yeni aç›lan Çatalçeﬂme ‹lkö¤retim Okulu’nun eksikleri Tofaﬂ Bayii
Hikmet Metin-Mehmet Metin koordinatörlü¤ünde, Koç Toplulu¤u Elaz›¤ bayileri taraf›ndan giderildi. Bayiler, bu okula fotokopi makinesi, anas›n›flar için hal›
ve s›n›flar için perde hediye ettiller. Elaz›¤ Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve
E¤itim Merkezi Vakf›’na bilgisayar, müzik seti, DVD player ve müzik aletleri
alan bayiler, toplad›klar› yard›mlardan
arta kalan parayla yine ayn› ildeki Gazi
Osman Paﬂa ‹lkö¤retim Okulu’na 1 adet
bilgisayar ve Salim Hazarda¤l› ‹lkö¤retim Okulu’na ihtiyac› olan laser yaz›c›
hediye ettiler.

“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda gerçekleﬂtirilen projeler ayr›nt›l› olarak her say›m›zda yer alacak.
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Burs
ald›¤›

TEV’e

Genel
Müdür
oldu
TEV’in ilk yurtd›ﬂ› bursiyerlerinden biri olarak
1973’te Amerika’ya master yapmaya giden Turgut
Bozkurt, “Vehbi Bey’in bir
hayali de vakf›n eski bursiyerler taraf›ndan yönetilmesiydi.
Bu iste¤i gerçekleﬂti” diyor
ay›s ay›nda TEV’e Genel
Müdür olarak atand›n›z.
Göreve geliﬂ sürecinizi
anlat›r m›s›n›z?
TEV’le olan iliﬂkim, 1973 y›l›nda ilk yurtd›ﬂ› bursiyerlerinden biri olarak Amerika’ya master yapmaya gitti¤imde baﬂlad› ve o günden beri
devam ediyor. Rahmetli Vehbi Bey’in
TEV’le ilgili en büyük hayalinden biri,
TEV’in günün birinde eski bursiyerleri taraf›ndan yönetilmesiydi. Bu hayalini gerçekleﬂtirmek için 1983 senesinde bana
vakf›n Genel Müdürlük görevini teklif etti. Kendisiyle görüﬂmelerimiz sürerken
Vehbi Bey önemli bir ameliyat geçirdi.
Ameliyat sonras› nekahet dönemi oldukça uzun sürdü ve ben bu süre zarf›nda iﬂsiz oldu¤um için teklif edilen baﬂka bir iﬂi
kabul ettim. Vehbi Bey iyileﬂip, benim
baﬂka bir kurumda çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m›
duyunca, bana ve bu görev için beni tavsiye eden vak›fta görevli Güsel Han›m’a
küstü. Bizimle birkaç ay konuﬂmad›. Son-

M
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ra bar›ﬂt›k ve kendisiyle görüﬂmeye devam ettim. Vakf›n baﬂ›na geçmem, 1999
senesinde bir kez daha gündeme geldi.
Fakat o s›ralarda da yeni çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m Petkim’den ayr›lman›n etik olmayaca¤›n› düﬂündüm. Nihayet bu sene kamudaki görevimden emekli oldum ve bu teklif bana tekrar yap›ld›. Kabul etmemem
için bir engelim yoktu.

kan›t›d›r. Geçti¤imiz haftalarda düzenledi¤imiz burs tan›t›m toplant›lar›ndan birine kat›lan bir ö¤rencinin de dedi¤i gibi,
40 y›l önce bugünleri görmek ve e¤itimin
önemini anlayarak bu vakf› kurmak büyük bir ileri görüﬂlülüktür. Bazen Vehbi
Bey yaﬂasayd›, 40 sene sonras› için kimbilir neler düﬂünür ne planlar yapard› diye
düﬂünmekten kendimi alam›yorum.

TEV’in ilk yurtd›ﬂ› bursiyerlerinden birisiniz. TEV’den ald›¤›n›z
bursun hayat›n›z üzerinde nas›l bir
etkisi oldu?
1973 y›l›nda yurtd›ﬂ›na master yapmaya
gitmek tarif edilemeyecek kadar büyük
katk›lar sa¤lar insan hayat›na. Ben lise sona kadar, yaﬂad›¤›m ilçeden d›ﬂar› ç›kmam›ﬂt›m. Sadece birkaç kez ‹stanbul’a gidip
gelmiﬂtim. Üniversite y›llar›mda ise büyük
ﬂehir olarak Ankara’da yaﬂad›m. Ortado¤u
Teknik Üniversitesi mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra TEV’den ald›¤›m
bursla Amerika’ya gittim. Asl›nda kazand›¤›m bursu sadece e¤itim bursu olarak
de¤erlendirmem haks›zl›k olur. Bu bursla
yurtd›ﬂ›na giden bir ö¤renci dünya insan›
olarak geri dönüyor. California’da iki y›l
kald›m ve birçok ülkeden arkadaﬂ›m oldu.
Onlar›n kültürlerini ö¤rendim, kendi kültürümle karﬂ›laﬂt›rma f›rsat› buldum. En
önemlisi ise lisan›m› geliﬂtirdim. 1973 y›l›nda, gitti¤im okulun master program›ndaki tek Türk ö¤renciydim. Bugün ise
yurtd›ﬂ›nda okuyan çok fazla ö¤rencimiz
var. Bu ö¤renciler ülkemiz lehine ciddi bir
lobi kayna¤›d›r. Keﬂke bu say›lara seneler
önce ulaﬂabilseydik.

Önümüzdeki dönemde gerçekleﬂtirmeyi düﬂündü¤ünüz projeler var m›?
Önümüzdeki y›l bizim 40’›nc› y›l›m›z ve
40’›nc› y›l için planlad›¤›m›z özel projeler
var. Bunlar› yak›n zamanda duyuraca¤›z.
40’›nc› y›l›m›z› bir günde de¤il, 2006-2007
e¤itim ve ö¤retim y›l›yla paralel zamanda
y›l boyunca kutlayaca¤›z. 40’›nc› y›la özel
ve bunun d›ﬂ›nda genel anlamda haz›rlad›¤›m›z, kal›c› olaca¤›n› düﬂündü¤ümüz
projeler üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca bir
hedefimiz de TEV’i dünyada yayg›nlaﬂt›rmak. Bugün Almanya, Amerika, Fransa
gibi ülkelerin okullar›nda TEV biliniyorsa
bu Türkiye’nin de bilinmesi demektir. 6-7
ülke yerine bu bilinirli¤i 30 hatta 40 ülkede baﬂar›rsak, Türkiye’nin ça¤daﬂ yüzünü

TEV’den burs alabilmenin ﬂartlar› nelerdir?
Burada üç temel ﬂarttan söz edebiliriz.
Bunlar s›ras›yla; Atatürk ilke ve ink›laplar›n› benimsemiﬂ olmak, baﬂar›l› olmak ve
ihtiyaç sahibi olmak. Ö¤renciler baﬂvurular›n› bize de¤il okuduklar› üniversitelere
yap›yorlar. Üniversitelerde bu iﬂ için kurulmuﬂ komiteler var. Bu komitelere bizden görevli arkadaﬂlar da kat›l›r ve seçimler bu ﬂekilde gerçekleﬂir. Verdi¤imiz üniversite burslar›n›n yan› s›ra maddi olanaklar› s›n›rl› üstün/özel yetenekli çocuklar›n
e¤itildi¤i Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkeﬂ
Özel Lisesi (TEV‹TÖL) baﬂta olmak üzere
farkl› illerde 20 tane okulumuz var.
Bize genel olarak TEV’in e¤itim anlay›ﬂ›ndan bahsedebilir misiniz?
Yaklaﬂ›k 40 y›l önce gelecekte Türkiye’de
liderlik yapabilecek, kurumlarda üst sevi-

40 y›ll›k vak›f çal›ﬂan›, “TEV’in
Güsel ablas›” Güsel Bilal, 1983 y›l›nda Vehbi Koç ile tan›ﬂt›rd›¤› Turgut Bozkurt’un vakfa Genel Müdür
olmas›n› “mutluluk verici” olarak
nitelendiriyor.

yelerde bulunabilecek insanlar› yetiﬂtirmek için kurulmuﬂ olan TEV, hayata geçirdi¤i projelerle Türkiye’nin en güvenilir,
en sayg›n ve en baﬂar›l› vak›flar›ndan biri
haline gelmiﬂtir.
Günümüzde y›lda 100’e yak›n ö¤renciyi
yurtd›ﬂ›na gönderiyoruz. Bizim zaman›-

“

TEV bugün Vehbi Bey’in istedi¤i
gibi kendi ayaklar› üzerinde duran,
ba¤›ms›z, kimsenin ad› alt›nda
hareket etmeyen bir vak›ft›r
m›zda bu say› 14-15 kiﬂi ile s›n›rl›yd›. Eskiden sadece Amerika’ya MBA için ö¤renci gönderilirken bugün müzikten sanata
kadar her dalda ö¤renim gören ö¤rencilerimiz var. Türkiye’de y›lda 7200 ö¤renciye burs veriyoruz. Ülkemizde 1100 tane
daha Turgut Bozkurt var. TEV art›k Amerika’n›n en önde gelen üniversiteleri için
referans kabul ediliyor. Vehbi Bey’in en
büyük iste¤i vakf›n kendi ayaklar› üzerinde duran bir kurum haline gelmesiydi.
TEV bugün Vehbi Bey’in istedi¤i gibi,
kendi ayaklar› üzerinde duran, ba¤›ms›z,
kimsenin ad› alt›nda hareket etmeyen bir
vak›ft›r. Vehbi Bey’in bir baﬂka hayali de
gün gelip vakf› bizlerin, yani eski bursiyerlerin yönetmesiydi. Bu istedi¤i de gerçekleﬂmiﬂ durumda. 55 kiﬂilik mütevelli
heyetimizde 14 kiﬂi, yedi kiﬂilik yönetim
kurulunda ise dört kiﬂi eski TEV bursiyeridir. Benim genel müdür olmamla birlikte, yönetimde bulunan eski bursiyerlerin
say›s›ndaki art›ﬂ, bizim onun bu iste¤ini
gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤umuzun en büyük

”

tan›tma f›rsat›n› da yalar›z. Bu do¤rultuda
da çal›ﬂmalar›m›z olacak.

Türkiye’de vak›flara bak›ﬂ aç›s›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Vak›f anlay›ﬂ› Türkiye’de ve dünyada artan bir bilinçle yay›l›yor. Sporcular, sanatç›lar ve varl›kl› insanlar art›k vak›flarla
iliﬂki içindeler. Türkiye’de de bu anlay›ﬂ
hakim olmaya baﬂlad›. Bu noktada, vak›flar›n faaliyetlerine bakmak laz›m. Vak›flar
devletin yetiﬂemedi¤i konular› seçerek bu
alanlarda neler yapabileceklerini tespit
etmelile, yeni sahalarda örnek teﬂkil edecek baﬂar›lar yaratmal›. Ülkemizin güzel
vak›flar› birbirlerini rakip olarak görmemeli. Gerekiyorsa baz› projelerde kol kola
girmeli, bir platform oluﬂturmay› da bilmeliler. Bugün baz› sivil toplum örgütleri
ve meslek odalar› bunu baﬂard›lar, bence
bu vak›f sahas›nda da olmal›. Vak›flar hay›r kurumu hüviyetini kaybetmesin.
Zeynep Kasapo¤lu
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NAZEN‹N IV’ün flamas›

Deniz Temiz için dalgaland›

Turmepa, at›k al›m teknesi
Turmepa I’i Göcek’te düzenlenen bir törenle hizmete soktu.
Rahmi M. Koç’un dünya turunda kulland›¤› teknenin imzal› flamas›
da derne¤e katk› amac›yla aç›k art›rmaya ç›kar›ld›
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ürkiye, biyolojik aç›dan denizleri ve sahil ﬂeridi en zengin, bununla beraber en fazla
tehlike alt›nda olan ülkelerden biri. Bu gerçekten hareketle, Deniz Temiz Derne¤i/Turmepa, Türkiye’nin en fazla tehdit
alt›nda bulunan 1200 kilometrelik sahil
ﬂeridini, K›y› ve Deniz ‹nceleme Merkezleri arac›l›¤›yla koruma alt›na alma
karar› ald›.
Merkezlerden ilki, Arçelik’in sponsorlu¤u ile 31 Temmuz 2006 tarihinde Göcek
Marina’da yap›lan bir törenle aç›ld›.
Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe,
Denizcilik Müsteﬂar› ‹smet Y›lmaz, Turmepa Kurucusu ve Onursal Baﬂkan›
Rahmi M. Koç, Turmepa Yönetim Kurulu Üyeleri, Arçelik Genel Müdürü A.
Gündüz Özdemir, Mu¤la Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. ﬁener Oktik ve Fethiye Belediye Baﬂkan› Behçet Saatc›’n›n
kat›ld›¤› törende, merkezlerin Turmepa’n›n bölgesel temsil noktalar› olarak
kabul edilece¤i ve her merkezin sorumlulu¤u alt›nda bulunan bölgenin temizli¤inden, korunmas›ndan ve yöre halk›n›n
bilinçlendirilmesinden sorumlu olaca¤›
bildirildi.
Deniz Temiz Derne¤i’ne destek amac›yla düzenlenen aç›k art›rmada, Rahmi Koç’un yaklaﬂ›k iki y›l süren dünya
turunda kulland›¤› yelkenlinin flamas›
aç›k art›rmayla sat›ld›. “Nazenin IV”
adl› yelkenlide kullan›lan flaman›n

T

üzerinde baﬂta Rahmi M. Koç’un olmak üzere gemi mürettebat›n›n imzalar› yer al›yor.
Türkiye’nin denizlerinin ve sahil ﬂeridinin korunmas› amac›yla gerçekleﬂtirilen
di¤er birçok önemli proje de denizlerde
at›k toplayacak teknelerin yap›lmas›.

Turmepa I, Göcek’te
çal›ﬂmaya baﬂlad›
Üç tane yap›lmas› planlanan bu teknelerden ilki olan, Turmepa I, Göcek’te yap›lan bir törenle faaliyetlerine baﬂlad›.
Derne¤in destekçilerinin yapm›ﬂ oldu¤u
ba¤›ﬂlarla inﬂa ettirilen at›k toplama
teknesi, yat ve benzeri küçük tonajl›
teknelere aborda olarak, evsel at›k ve
sintineyi toplayacak. Toplad›¤› at›klar›
bölgedeki marina tesislerine teslim edecek olan tekne, kanuni bir zorunluluk
haline getirilen, kat› ve s›v› at›klar› yetki
sahibi kuruluﬂlara teslim edilmesi konusunda, bu pilot uygulama ile Türkiye’de
bir ilk olma özelli¤i taﬂ›yor.
Ülkemizin eﬂsiz güzellikteki koylar›n› ve
denizlerini koruyacak olan teknelerden
ikincisi Turmepa II’nin sponsorlu¤unu
ise Arkas üstlendi. Tekne hem sahil ﬂeritlerini hem de biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›na yard›mc› olacak. Turmepa II,
10 ton pis su, 500 litre de sintine suyu
kapasitesine sahip. Teknelere aborda
olarak, evsel at›k ve sintineyi alacak
olan tekne, toplad›¤› at›¤› o bölgede bulunan marinaya teslim edecek.

Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Türk denizcili¤ine ve çevreye katk›lar›ndan dolay› Çevre ve Orman Bakan› Osman
Pepe’ye, maket gemi hediye etti. K›y› ve Deniz ‹nceleme Merkezleri’nden ilki Arçelik sponsorlu¤unda Göcek Marina’da aç›ld›.

27

kocumbenim

9/19/06

10:39 AM

Page 28

HAYATA DA‹R

Uluslararas› Rotary’de ilk
Türk direktörÖrsçelik

Balkan
60’l› y›llarda Arçelik’te
servis e¤itimleri
veren sanayici Örsçelik Balkan, Rotary’nin
101 y›ll›k tarihinde
seçilen ilk Türk direktör olmaktan gurur
duydu¤unu söylüyor
anayici Örsçelik Balkan, 1965
y›l›nda PEVA (Piyasa Etüt
Araﬂt›rma)’n›n Arçelik’te baﬂlatt›¤› servis e¤itimlerinin sorumlulu¤unu üstlenmiﬂ. ‹ﬂ
hayat›n›n yan› s›ra 1973 y›l›ndan bu yana yer ald›¤› Rotary’de, ilk
Türk direktör seçilmenin gururunu yaﬂ›yor. Rotary’nin 101 y›ll›k tarihinde 17
kiﬂilik yönetim kuruluna giren ilk Türk
Rotaryen olan Örsçelik Balkan bu görevi 2008 y›l›na dek sürdürecek.
Kendisiyle Rotary’nin dünya ve Türkiye’deki çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra yeni görevinin Türkiye’nin tan›t›m›na katk›lar›n› konuﬂtuk.

S

Örsçelik Bey, öncelikle tebrik ederiz. Rotary ile olan irtibat›n›z nas›l
baﬂlad›?
1973 y›l›nda ‹stanbul Karaköy Rotary
Kulübü’ne üye olarak davet edildim. O
zaman Karaköy Rotary Kulübü’nün çok
büyük bir k›sm›, Koç camias›ndan arkadaﬂlar›m›zdan oluﬂuyordu. O nedenle oldukça iyi dostlar edindim Koç camias›ndan... K›sa bir süre içinde beni baﬂkan
yapt›lar. Kulübün en genç üyesiydim ve
en genç baﬂkan› oldum. 1987 y›l›nda da
Bölge Guvernörü seçildim. Benim pro-
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aktif bir yap›m vard›r. ‹ﬂten uzak durmam, iﬂin üzerine giderim. Dolay›s›yla
üretti¤im hizmetler Uluslararas› Rotary’nin dikkatini çekmeye baﬂlad›. Rotary Türkiye’de 1954 y›l›nda kurulmuﬂtur ama esas geliﬂimini 1980 y›l›nda, bölge düzenine geçtikten sonra sa¤lam›ﬂ;
Uluslararas› Rotary ile iletiﬂim a¤›nda ve
yönetim a¤›nda yapt›¤› hizmetlerle sözü
edilen bir ülke haline gelmiﬂtir. Her y›l
daha çok önemsenmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Bunun neticesinde insanlar “Niye ﬂimdiye kadar Türkiye’den bir direktörümüz
ç›kmad›?” sorusunu sorma ihtiyac›n› hissettiler. Bu ihtiyaç ve benim hizmetlerimle dikkat çeken bir noktaya gelmem
üst üste oldu; kulübüm beni direktör
olarak önerdi. Rotary’nin tarihinde ilk
defa bir Türk, direktör olmuﬂ oldu. Ben
de bundan gurur duyuyorum, herkesin
gururunu okﬂuyor ve dikkatini çekiyor.
Rotary nas›l bir kuruluﬂtur, kimler
üye olabilir?
Rotary, iﬂ ve meslek sahiplerinin topluma hizmet amac›yla bir araya geldikleri
uluslararas› düzeyde faaliyette bulunan
bir hizmet kuruluﬂudur. “Rotary” ad› da
“rotasyon” sözcü¤ünden gelir. Bunun
sebebi de ﬂu; 1905 y›l›nda dört meslek
adam› kuruyor. S›rayla her birinin iﬂyerinde rotasyon halinde toplan›yorlar.
Zaman içinde sanayi ve iﬂ dünyas›n›
yans›tt›¤› için bir çark ile ifade ediliyor.
Amblemimiz “Sonsuza kadar dönen hizmet çark›”n› simgeliyor. Rotary’de bir
araya gelmiﬂ insanlar›n özelli¤i, baﬂkalar›n›n problemlerini de problem edinmek
ve bu problemlerin çözümü için gönüllü
olarak zamanlar›n› ve imkânlar›n›, bütün
birikimlerini seferber etmektir.
Çok genel hatlar›yla Rotary’nin
amac›n› aç›klayabilir misiniz?
Rotary insanl›k gündemini gündem edinen bir kuruluﬂtur. Politik gündemler
belki daha popülerdir, ama insanl›kla ilgili gerçek konular Rotary’nin gündemidir. Birleﬂmiﬂ Milletler’in insanc›l hizmetlerle ilgili bölümünde Rotary’nin
daimi bir temsilcisi bulunmaktad›r. Ro-

tary’nin hedefleri ile BM’nin milenyum
hedefleri üst üste örtüﬂen hedeflerdir.
Çocuk felcini dünyadan silmeyi baﬂard›n›z m›?
1985 y›l›nda, dünyada 125 ülkede 350
bin vaka var iken ﬂimdi vaka görülen ülke say›s› dörde, vaka say›s› da binlere
inmiﬂtir. Türkiye’den çocuk felcinin yok
olmas› 2000 y›l›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Bunun için de Türkiye’ye, Sa¤l›k Bakanl›¤›
kanal›yla Uluslararas› Rotary Vakf›’ndan nakit ve ayni katk› olarak 13 milyon dolar gelmiﬂtir. Rotary bu konuda
ola¤anüstü bir çal›ﬂmaya öncülük etmektedir ve Rotary’nin stratejik hedefleri içinde dünyadan çocuk felcinin kökünün kaz›nmas› birinci maddedir.

Rotary’de Uluslararas› Direktör olmak, Türkiye’nin tan›t›m› aç›s›ndan
da imkânlar sunuyor olsa gerek.
Türkiye’nin tan›t›lmas›n›n yan› s›ra
Rotary’nin biraz önce belirtti¤im hizmet yelpazesi içinde Türkiye’nin de
daha iyi yer almas›n› sa¤l›yorum. Bütün konuﬂmalar›m›n baﬂ›nda, Türkiye’yle ilgili bir buçuk dakikal›k bir tan›t›m filmi koyuyorum. “Ben buradan
geliyorum” diye baﬂl›yorum konuﬂmama. Geçen y›l San Diego’da bütün
dünyadaki Rotary liderlerinin kat›ld›¤›
bir toplant›da ben “Müslüman Ülkelerde Rotary” konulu bir konuﬂma yapt›m. Bu özellikle Amerikal›lar›n çok ilgisini çekti. Onlar›n kafas›ndaki ‹slam
imaj›n›n nas›l bir yanl›ﬂ imaj oldu¤unu

“

Aral›k ay›nda ‹stanbul’da Rotary
liderlerinin kat›laca¤› 400-600 kiﬂilik
bir toplant› düzenleyece¤iz. Bu,
Türkiye’nin tan›t›m› için çok önemli
bir organizasyon olacak
‹nsanl›¤›n gerçek gündeminde baﬂka
neler var?
Rotary’nin sa¤l›k alan›nda bir di¤er
önemli konusu açl›k. ﬁu anda dünyada
yaklaﬂ›k 1 milyar insan açl›k sorunuyla
karﬂ› karﬂ›ya. Bir di¤er konu, e¤itimdir.
Dünyada hâlâ 900 milyon kiﬂi okuma
yazma hiç bilmiyor. Yaklaﬂ›k 1 milyar kiﬂi de iﬂlevsel olarak okur yazar de¤il. Yani dünyadaki 6.4 milyar insan›n 2 milyar›
cahil. Yaklaﬂ›k 2 milyar insan su s›k›nt›s›
ile karﬂ› karﬂ›ya. Dünya bar›ﬂ› yine Rotary’nin çok önemli bir gündem maddesi.
Paradokslar içinde bir dünyada yaﬂ›yoruz. Bu paradokslar insanlar› birbirinden
ay›r›yor. Okuma yazma bilmez bir insanla uzay teknolojisinde bir insan aras›nda
500 senelik bir fark vard›r. Rotary’nin temel iﬂlevi bu uçurumun giderilmesi konusunda hizmetlerde bulunmakt›r. ‹nsanl›¤›n problemi bitmez. Dolay›s›yla nerede katk›da bulunulabilecek bir insanl›k
sorunu var ise Rotary de oradad›r.

”

ve dogmatik yaklaﬂ›mlardan uzak olmak gerekti¤i mesaj›n› verdim. Herkes
de bu mesaj› çok iyi alg›lad›. Ekim
ay›nda Seattle’da yine ayn› baﬂl›kl› bir
konuﬂma yapaca¤›m. Toplant›y› düzenleyen kiﬂi “Senin konuﬂmandan
sonra ola¤anüstü soru ya¤muru olaca¤›n› biliyorum, onun için konuﬂmandan sonra geniﬂ bir de soru-cevap bölümü ay›r›yorum” dedi.
Amerikal›lar çok fazla seyahat etmezler. Dolay›s›yla bu insanlar dünyay›
fazla bilmezler ve nas›l doktrine ediliyorsa öyle düﬂünürler. Benim farkl› bir
yaklaﬂ›m sunmam onlar› etkiliyor do¤al olarak. Türkiye’nin tan›t›m›na katk›da bulunacak bir baﬂka organizasyon
1-2-3 Aral›k tarihlerinde ‹stanbul’da
gerçekleﬂecek. Rotary liderlerinin kat›ld›¤›, 400-600 kiﬂilik bir toplant› yapaca¤›z. Bu tabii ki Türkiye’nin tan›t›m› aç›s›ndan fevkalade önemli bir toplant› olacak.
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Meliha Okur

Divan Tesisleri’nde...
Sabah gazetesinin yazar› Meliha Okur, Divan’›n
Ümraniye’deki üretim tesislerine konuk oldu ve
Divan’›n meﬂhur rokokosunun da tarifini ald›. Usta
gazeteci, bu gezisi s›ras›nda Divan Oteli’nde Divan
Akademi ad›yla bir okul aç›laca¤›n› da ö¤rendi

D

ivan tesisleri usta bir gazeteciyi a¤›rlad›. Deneyimi ve objektif yorumlar›yla ekonomi bas›n›n›n
önemli kalemlerinden biri
olan Sabah gazetesi yazar› Meliha Okur, Divan’›n
Ümraniye’deki üretim tesislerini ziyaret etti. Divan Üretim ve
Market Ürünleri Koordinatörü Doç. Dr.
Önder Eltan, Divan Pastane Mutfaklar
Koordinatörü Marc Pauquet’in karﬂ›lad›¤› Meliha Okur, Divan’›n art›k bir klasik haline gelmiﬂ meﬂhur rokokosunun
yap›m süreçlerini gözledi ve tesisin di¤er bölümlerini de gördü. Üretim tesislerini ziyaret etmekten duydu¤u memmuniyeti dile getiren Meliha Okur, Divan’›n artan yemeklerinin hayvan bar›naklar›na verilmesi uygulamas›n› çok
be¤endi¤ini de ifade etti. Ekmekçilerin
giderek pastanecilikle entegre oldu¤unu belirten Meliha Okur, Tansaﬂ’›n ekmek bölümlerine hayran oldu¤unu da
sözlerine ekledi. Divan’›n Belçikal› Pas-

tane Mutfaklar Koordinatörü Marc Pauquet’in Türkiye’de pastac›l›k okulu olmad›¤›n›, sadece Ankara’da bir tane oldu¤unu belirtmesi üzerine, neden bu
konunun üzerine gitmediklerini soran
Meliha Okur, güzel bir haber de ald›;
yak›nda Divan Oteli’nde Divan Akademi ad›yla bir okul aç›lacak. Divan Üretim ve Market Ürünleri Koordinatörü
Doç. Dr. Önder Eltan, Divan’la ilgili ﬂu
bilgileri de verdi: “Türkiye’de Divan
içindeki f›r›nlarla birlikte 35 ﬂubemiz
var. 1500 ürün çeﬂidimiz bulunuyor.
Sürekli olarak da yeni ürünler üzerinde
çal›ﬂ›yoruz. Müﬂterilerimizin yorumlar›n› çok önemsiyoruz. Buran›n d›ﬂ›nda
bir de Ankara’da bir üretim tesisimiz
var. Her ürünün raf ömrü ayr›d›r. Biz
buna ve g›da güvenli¤ine çok dikkat
ederiz.”

Divan’›n meﬂhur rokokosu
Gezide, daha sonra rokokonun yap›lmas› aﬂamas›na geçildi. Divan’›n meﬂhur
rokokosu için önce yumurta süt ve ﬂe-

ker ç›rp›l›yor ve daha sonra kaynat›larak
kabart›l›yor; biri sade di¤eri çikolatal› olmak üzere iki tabaka halinde pasta taban›na ve üstüne sürülüyor. Daha sonra
bu ürün, 18 saat derin dondurucuda
bekletiliyor. Arkas›ndan süslenmek üzere d›ﬂar› ç›kar›l›yor ve sonra tekrar buzlu¤a geri dönüyor.
Meliha Okur’un bir gazeteci olarak, bir
üretim tesisinde ilgisini çeken pek çok
ﬂey vard› elbette. G›da güvenli¤ine gösterilen hassasiyet ve pastörize yumurta
kullan›m› dikkatini çeken konulardan
biri oldu. Bir baﬂka heyecan duydu¤u
konu ise üç kuﬂakt›r Divan’da çal›ﬂan
ﬁokola Bölüm ﬁefi Muhsin Ç›pao¤lu ile
tan›ﬂmakt›. Muhsin Usta’n›n babas›
1956’da çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ Divan’da, o
da 1962’de. ﬁimdi de Muhsin Usta’n›n
24 yaﬂ›ndaki o¤lu ‹smail Cem onunla
birlikte çal›ﬂ›yor.
Gezinin ard›ndan rokokolar yenirken,
usta gazeteci Meliha Okur’un yüzünde
Türkiye’deki iyi ﬂeyleri görmekten duydu¤u memnuniyet vard›.

Sabah Gazetesi Yazar› Meliha Okur, Divan’›n üretim tesislerinde rokoko yap›m süreçlerini gözlemledi.
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Divan gibi olumlu
örneklerimizi tan›tmam›z laz›m...

Koç’taki hizmet sektörüne iliﬂkin
yolculukla ilgili analizler benim ilgimi
çekiyor. Ben, Türk sermayesinin giderek hizmet ve servis sektöründe
daha çok odaklanaca¤›n› düﬂünüyorum. Buras› da onun önemli ayaklar›ndan biri olacak. Koç içinde özellikle Divan’›n hem otel iﬂletmecili¤i,
hem de g›dada farkl› alanlarda bü-

yüyece¤ine iliﬂkin bir düﬂüncem var.
Gerçi Koç, Türkiye’deki di¤er ﬂirketlerle aray› açm›ﬂ, küresel bir yolculu¤a ç›km›ﬂ durumda ama ben 1015 y›ll›k süreçlere bakt›¤›mda
Koç’un sanayi alan›nda, enerji alan›nda ortakl›klar almas›n› bekliyorum. As›l büyüyecekleri ve odaklanacaklar› alan ise hizmet sektörü
olacak. O yüzden önemli bu iﬂletme.
Bugünkü gezimizi çok sevdim. Her
iﬂletme, üretimin oldu¤u her alan,
farkl› bir sahad›r benim için. Ben
bunun için geldim ve burda ilk kez,
çok mutlu insanlar› gördüm. Türkiye’de üç kuﬂak bir iﬂletmede çal›ﬂan› görmek çok nadirdir. Bu da ﬂunu
gösteriyor: Üretim içerisinde kurumsal kimlik yarat›lm›ﬂ ve 40 yaﬂ›ndaki insan “25 y›ld›r buraday›m”
diyor ve “Ben Divanl›y›m” diye söz

ediyor kendinden. Bu çok önemli.
Ayr›ca g›da güvenli¤i sorununun çözüldü¤ü son derece modern bir tesis. Türkiye’de art›k “yetimin hakk›”
edebiyat›n›n bitmesi gerekiyor.
Semt pastaneleri elbette çok özel
bir tat ama endüstriyel üretimin getirece¤i kalite de göz ard› edilemez.
G›da güvenli¤i üzerine Divan gibi
olumlu örneklerin de topluma anlat›lmas› gerekiyor. Avrupa Birli¤i yolculu¤unda üç temel dosya var tar›mda. Bunlardan biri biyogüvenlik
meselesi. Birtak›m olumsuzluklar
olabilir ama Türkiye’nin belli noktalarda iyi olan yanlar›n›, iyi iﬂletmelerini de göstermek laz›m. ‹nsanlar k›yaslama ﬂans›na sahip olsunlar ve
bilgi verilsin insanlara.
Meliha Okur

(Soldan sa¤a) Hasan Göçer, Muhsin Çufao¤lu, Celal ﬁayip, Önder Eltan; Meliha Okur’la birlikte.
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DÜNDEN BUGÜNE

Areva Elektrik’in kurucusu

Mardiros Arat ile

geçmiﬂe yolculuk
Uzun y›llar
Vehbi Koç ile
beraber çal›ﬂm›ﬂ
olan Mardiros Arat
Arçelik’in
kuruluﬂunda gece
gündüz mesai
yapm›ﬂ. Arat,
Arçelik’in, kuruldu¤u
dönemde ülkede
yaﬂanan ekonomik
zorluklardan kurtulmak için bir ümit
kayna¤› oldu¤unu
vurguluyor

K

oç Toplulu¤u’nda 1944 y›l›nda muhasebe eleman›
olarak göreve baﬂlayan Mardiros Arat, uzun y›llar Vehbi
Koç ile birlikte çal›ﬂm›ﬂ.
1956 y›l›nda ülkede yaﬂanan ekonomik
zorluklar içinde kurulan Arçelik için
gece gündüz mesai yapm›ﬂ. Vehbi Koç
ile uzun süren toplant›lardan sonra,
Arçelik’in ilk beyaz eﬂyas›n›, s›kma kollu, ﬂanz›manl› çamaﬂ›r makinesini
üretmiﬂ. 1969 y›l›nda Areva Elektrik
Limited ﬁirketi’ni kurmuﬂ. Ankara’da
Arçelik bayili¤i yaparak Koç Toplulu¤u
ile iliﬂkilerini kesmeyen Mardiros Arat
ile geçmiﬂten bugüne uzanan bir yolculuk yapt›k.

32

Y›l 1956... Vehbi Koç, Mardiros Arat ile anlaﬂmaya var›yor. Mardiros Arat,
“mukaveleli kâr orta¤› müdür” olarak görev yapacakt›r.

Koç Toplulu¤u ile tan›ﬂma hikâyenizi dinlemek isteriz...
1944 y›l›nda Ankara Ticaret Lisesi’nden
mezun olduktan hemen sonra, Vehbi
Koç ile bire bir görüﬂerek Koç Ticaret
A.ﬁ.’de muhasebe eleman› olarak göreve baﬂlad›m. ‹ki y›l›n sonunda ﬂirketimizin ‹stanbul’da kurulan yeni bir ﬂubesine, muhasebe iﬂlerini organize etmek
üzere muhasebeci olarak gönderildim.
1955 y›l›nda askerden döndükten sonra, Vehbi Bey’e, ﬂirketlerimizde muhasebe müdürlerinin de¤il, ﬂirket müdürlerinin para kazand›¤›n› gördü¤ümü ve
bunun için beni aktif bir iﬂte denemelerini arzu etti¤imi ifade etti¤imde, “Sen
hesab› biliyorsun, sat›ﬂ iﬂini de becerir-

sen benim için iyi bir eleman olursun”
diyerek beni iki y›l deneme süresine tabi tutarak göreve ald›. Baﬂar›l› olursam
da ertesi y›l müdür olarak çal›ﬂmak üzere Ankara’ya gelmemi istediler. Ankara’da elektrik ma¤azas›nda çal›ﬂmaya
baﬂlad›m. Nitekim, ertesi y›l 14 y›l sürecek olan mukaveleli kâr orta¤› müdür
olarak iﬂime devam ettim ve düﬂündü¤üm gibi para da kazand›m.
Arçelik hangi ﬂartlarda kuruldu?
1955 sonu ve 1956 y›llar›ndaki Demokrat Parti zaman›nda Türkiye birden büyük bir ekonomik krize girdi. Toplu i¤neyi dahi ithal yoluyla temin eden ülkemizin ekonomisi felç olmuﬂ, had safha-

kocumbenim

9/19/06

10:39 AM

Page 33

ya gelen mal yoklu¤undan birçok mallar
karaborsaya düﬂmüﬂtü.
Devam eden bu süreç içerisinde ma¤azam›zda d›ﬂ temsilciliklerimizden ithal
yoluyla getirdi¤imiz General Elektrik ve
Siemens markal› çamaﬂ›r makinesi, buzdolab› ve elektrikli ev aletlerinin yerleri
boﬂ kalm›ﬂt›. Ne al›p ne sataca¤›m›z› bilemiyorduk, üretim yoktu, mal yoktu.
Vehbi Bey, bu zor dönemde ithalat iﬂlerini bir yana b›rakarak, bir ﬂeyler üretmekten baﬂka bir yol olmad›¤›n› anlayarak Arçelik’i kurdu.

di¤imde, mal yoklu¤unun ne safhada oldu¤unu bildiklerinden, çeki bir ﬂey söylemeden imzalad›lar. Ald›¤›m›z çamaﬂ›r
makineleri k›sa zamanda Ankara’da sat›ld› ve bitti. Sonra ihtiyac›m›z gere¤i
ayn› ﬂekilde çek imzas› için Vehbi
Bey’in yan›na ç›kt›¤›mda, “Arçelik yaln›z dosya dolab›, masa, koltuk, sandalye
mi yapacak, ‹stanbul’da imalatç›n›n yerini gördüm. Arçelik ile hiçbir ﬂekilde
mukayese edilemez durumda iken, çamaﬂ›r makinesi yapabiliyor ve istedi¤i
ﬂekilde de sat›yor. Biz Ankara’da ﬂimdi

“

1955 sonunda
Türkiye birden
büyük bir ekonomik
krize girdi. Ne al›p
ne sataca¤›m›z›
bilemedi¤imiz, üretimin olmad›¤›
ekonomik krizde
Vehbi Bey, bir ﬂeyler
üretmekten baﬂka
bir yol olmad›¤›n›
anlayarak
Arçelik’i kurdu

”

lat iﬂleri gere¤ini Vehbi Bey’e sundu¤umda, sarf için 90 bin liraya kadar müsaadesini ›srar ile koparabilmiﬂtim. Gündüz iﬂ yaparak, akﬂam ma¤aza kapand›ktan sonra geceleri geç vakitlere kadar
çal›ﬂarak, iﬂin baﬂ›nda takip sureti ile 15
gün içerisinde iﬂimizi bitirdik.

Areva Elektrik olarak Arçelik bayili¤ine ne zaman baﬂlad›n›z?
1968 y›l› sonunda Say›n Vehbi Bey’in
“‹nsan 24 y›ll›k eme¤ini b›rak›r da gider
mi?” diye bende sakl› mektuplar›na ra¤men, geç kalmadan serbest hayat› denemek, kendi iﬂimi kurmak için son 14 y›l
ortak müdür olarak yönetti¤im elektrik
ma¤azas› müdürlü¤ünden ayr›ld›m.
Y›l 2006... Mardiros Arat (solda) ve o¤lu Tanyel Arat, Ankara’daki Arçelik bayilerinde ticari hayatlar›n› baﬂar›yla sürdürüyorlar.

Arçelik, çamaﬂ›r makinesi üretimine nas›l baﬂlad›?
Araﬂt›rmalar›m sonucu ‹stanbul Ortaköy’de Nurmetal Çelik Eﬂya Sanayi
isimli bir imalatç› ﬂirketin çamaﬂ›r makinesi yapmakta oldu¤unu ö¤renince oraya gittim. O dönemde halk›n ihtiyac›
olan çamaﬂ›r makinesi çok aran›yordu.
Ben de makine almak istedim. Ancak
ödemenin ‹stanbul’dan hemen yap›lmas› ﬂart›yla bir miktar mal alabilece¤imi
söylediler. Bu da Ankara hesab›na ‹stanbul’da çek imzas›, imza sirkülerlerimiz gere¤i yaln›z Say›n Vehbi Koç’un
imzas› ile mümkün olabiliyordu. Çamaﬂ›r makinesi almak için oldu¤unu söyle-

alaca¤›m›z bu çamaﬂ›r makinelerini, gelmeden paralar›n› al›p müﬂterilerimizi s›raya yazarak satm›ﬂ bulunuyoruz” dedim. “Arçelik neden çamaﬂ›r makinesi
yapm›yor?“ diye ›srarla konuﬂtum ve bu
vesile ile çamaﬂ›r makinesi imalat› için
Vehbi Bey’in dikkatini çektim. Nitekim
bundan k›sa bir süre sonra Arçelik, ilk
beyaz eﬂyas›n›, s›kma kollu, fakat ﬂanz›manl› ve kaliteli çamaﬂ›r makinesini
üretti. Kendi ma¤azam›zda kendi mal›m›z›, kendi markam›z› satma imkân›n›n
tarifsiz mutlulu¤una kavuﬂtuk. Art›k Arçelik bizim için, zor ﬂartlardan kurtulmam›z için bir ümit kayna¤› oluvermiﬂti.
Mamullerimizi Ankara ma¤azam›zda en
iyi ﬂekilde teﬂhir edebilmek ve satmak
için, geçmiﬂte yap›lmam›ﬂ olan baz› tadi-

O¤lunuz Tanyel Arat da beyaz eﬂya
sektöründe sizinle birlikte yer al›yor. O¤lunuzla ﬂirketinizi nas›l büyütüyorsunuz?
O¤lum Tanyel Arat yurtd›ﬂ›ndan iki ay
önce dönüp bana yard›mc› olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›. Bu çok k›sa zaman zarf›nda iﬂlerimiz de¤iﬂti. ‹leride daha iyi olaca¤›n› da ﬂimdiden görüyoruz.
Arçelik bayii olarak sizce en önemli sorumluluklar›n›z neler?
Öncelikle Arçelik’in takip etmekte oldu¤u sat›ﬂ ve sonras› hizmet politikalar›n›
müﬂterilere en iyi ﬂekilde yans›tmak ve
sunmakt›r. Daha sonra Arçelik’in verdi¤i
imkânlarla sat›ﬂlar›m›z› art›rmak ve Arçelik’e hedefleri için yard›mc› olmak.
Begüm Korkmazel
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D‹VAN SOHBETLER‹

“Müﬂterinin

sadakati

onun
cüzdan
pay›yla

yak›ndan
ilgili”

Koç Üniversitesi
Ö¤retim Görevlisi
Yrd. Doç. Lerzan
Aksoy’un da
yazarlar›ndan biri
oldu¤u ve müﬂteri
sadakatinin enine
boyuna anlat›ld›¤› “Loyalty Myths” (“Sadakat Söylenceleri”) adl›
kitap büyük yank› uyand›rd›, ABD’de en çok satanlar listesine girdi
ivan Kuruçeﬂme’de gerçekleﬂtirdi¤imiz sohbetimizde
Koç Üniversitesi Ö¤retim
Görevlisi Yrd. Doç. Lerzan
Aksoy’a “Loyalty Myths”
(“Sadakat Söylenceleri”)
adl› müthiﬂ kitab›n yazar
kadrosuna nas›l dahil oldu¤unu soruyoruz. Lerzan Aksoy Fransa’da kat›ld›¤› bir panelde kitab›n yazarlar›ndan ABD’li Timothy L. Keiningham
ile tan›ﬂm›ﬂ. ‹kisinin de ilgi alan› içinde
olan bir proje üzerine sohbet etmeye
baﬂlam›ﬂlar. Zaman içinde Terry G. Vavra ve Timothy L. Keiningham, Henri
Wallard ile birlikte bu kitab› yazmak için
kollar› s›vad›klar›nda, bu çal›ﬂmaya hem
akademik bir soluk getirmek hem de

D
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farkl› bir k›tadan, Avrupa’dan izlenimler
almak için Lerzan Aksoy’u bu projeye
davet etmiﬂler. Lerzan Aksoy, ABD’de
en çok satanlar listesine giren ve iﬂ dünyas›nda büyük yank›lar uyand›ran bu kitap çerçevesinde sorular›m›z› cevaplad›.
“Loyalty Myths” ad›yla yay›mlanan
kitab›n›z›n ç›k›ﬂ noktas› neydi?
Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda ﬂaﬂ›rt›c› bir sonuçla karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. ﬁirketler müﬂteri
sadakati yaratmak ve var olan müﬂteri
sadakatinin devam›n› sa¤lamak için büyük paralar harc›yorlar. Buna karﬂ›n ço¤u zaman yat›r›mlar› istedikleri geri dönüﬂümü sa¤lam›yor. Bunu nedenini
araﬂt›rmaya baﬂlad›k ve ortaya 53 tane
mit ç›kt›. Bu mitlerin baz›lar›n›n her ﬂe-

kilde yanl›ﬂ oldu¤unu, baz›lar›n›n ise sadece belli noktalarda ve durumlarda
do¤ru oldu¤unu gördük.
Kitapta yer alan ve sizin karﬂ› ç›kt›¤›n›z mitlerden biri de ﬂu: “Yeni bir
müﬂteri edinmenin maliyeti, eski
müﬂteriyi elde tutman›n maliyetinden beﬂ kat fazlad›r.” Burada yanl›ﬂ
olan nedir, aç›klar m›s›n›z?
Edinmek pahal› ama elde tutmak da
ucuz bir ﬂey de¤il. Bir müﬂterinin veri
taban›na bakt›¤›n›zda, müﬂterilerin kârl›l›k aç›s›ndan üç temel gruba ayr›ld›¤›n›
görürsünüz. Birinci grup kârl› müﬂterilerden oluﬂur, ikinci grup baﬂa baﬂ müﬂterilerden, üçüncü grup ise maliyetli
müﬂterilerden. E¤er siz maliyetli müﬂte-

kocumbenim

9/19/06

10:39 AM

Page 35

riyi elde etmeye çal›ﬂ›yorsan›z, elinizdeki kârl› müﬂteriyi tutman›z kesinlikle
daha do¤ru. Ama her zaman böyle olmuyor. Bazen tam tersi durumlarla karﬂ›laﬂabiliyoruz. Maliyetli bir müﬂteriyi
korumak, baﬂabaﬂ ya da kârl› müﬂteriyi
edinmekten daha zararl›.
Firmalar müﬂteri sadakati oluﬂturabilmek ve mevcut müﬂterilerini
elde tutmak için neler yapmal›lar?
Müﬂteri sadakatinde iki ayr›mdan söz
edebiliriz: Birincisi davran›ﬂsal sadakattir. Müﬂteri size geri geliyor mu, yoksa
gelmiyor mu? Bir müﬂteri size geliyor
olabilir ama sizden ald›¤› ürünü ayn› zamanda baﬂka yerden de al›yor olabilir.
Bu noktada, müﬂterinin cüzdan pay›na
ya da harcama pay›na bak›n. ‹kinci sadakat kriteri de, duygusal ba¤›ml›l›kt›r.
Müﬂteri ile marka aras›nda duygusal bir
ba¤ olmal›. ‹zlemeleri gereken yolu ise
ﬂöyle tan›mlayabilirim. Birinci koﬂul
olarak müﬂteriye “de¤er sunan” bir
ürün veya hizmet ortaya koyman›z gerekir. ‹kincisi sizin için gerekli verileri
toplamal›s›n›z. Verileri CRM çal›ﬂmalar›nda do¤ru ﬂekilde kullanacaks›n›z.
Bu noktada CRM çal›ﬂmalar›ndan
nas›l yararlanmam›z gerekiyor?
Az önce bahsetti¤im her iki ba¤›ml›l›k
içinde müﬂteriye de¤er sunan bir ürün
ya da hizmet olmas› ﬂart. Bunun yan›na
bir de duygusal ba¤›ml›l›k eklemelisiniz;
mesela Harley Davidson... Dünyada
duygusal ba¤›ml›l›¤›n büyük örneklerinden biri Harley Owners Club’d›r. Bu konuda Türkiye’den Migros sad›k müﬂterilerine sinema galalar› düzenliyor,
ba¤bozumu ﬂenliklerine davet ediyor.
CRM’de sizin bir sonraki sat›n alman›z›n
ne olaca¤›n›n çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için de öncelikle elimizde müﬂteri verisi olmas› laz›m.
Kitapta bir de Türk vakas› var.
Tansaﬂ örne¤inden bahseder misiniz biraz?
Kitapta Tansaﬂ örne¤ine yer vermemin
nedeni, Tansaﬂ’›n kitab›n amac›na da
hizmet eden bir ﬂekilde, bildik yollar›
uygulamadan baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ olmas›yd›. Tansaﬂ’›n sadakat program› yoktu.
Tansaﬂ’›n baﬂar›s›n›n arkas›nda yatan›n
müﬂteriye sundu¤u “de¤er” oldu¤unu
görürsünüz. “Tüketici Haklar›” projesiyle büyük takdir toplad›lar müﬂterilerden. Ma¤aza formatlar›n› de¤iﬂtirdiler
ve beﬂ duyumuza hitap ettiler. Fonda

“

Müﬂteri sadakatinde iki
ayr›mdan söz edebiliriz. Birincisi
davran›ﬂsal sadakattir. Müﬂteri
size geri geliyor mu, gelmiyor
mu? ‹kincisi de duygusal
ba¤›ml›l›kt›r. Aralar›nda duygusal ba¤ olmal›

”

Y›k›lan sadakat
mitlerinden birkaç
örnek
I Yeni bir müﬂteri
yaratman›n maliyeti,
müﬂteriyi elde
tutman›n maliyetinden beﬂ
kat daha fazlad›r.
I Uzun vadeli müﬂteri, k›sa
vadeli müﬂteriden daha iyidir.
I Gelece¤e yönelik stratejik
kararlar al›rken, size en çok
ciroyu getiren
müﬂteriye odaklan›rs›n›z.
I Sad›k müﬂteriler daha
kârl›d›r.
I Sad›k müﬂteriler sizin
reklam›n›z› yaparlar.

çalan müzik, piﬂen ekmeklerin kokusu,
renk cümbüﬂleri, ma¤aza içindeki iklim,
bunlar›n hepsi müﬂterinin ilgisini çekti.
Tansaﬂ’›n büyümesini, açt›klar› ma¤azalar baz›nda de¤erlendirmedik. Var olan
ma¤azalar›ndaki müﬂteri say›s›n› art›rd›lar, müﬂteri sepetini büyüttüler. Bu
noktada bizim için önemli olan, Tansaﬂ’›n bildik sadakat programlar›n› uygulamadan sad›k müﬂteriler yaratabildi¤i gerçe¤idir.
Gerek yurtd›ﬂ›nda gerek Türkiye’de büyük yank›lar uyand›ran ki-

tab›n›zdan sonra, üzerinde çal›ﬂmay› sürdürdü¤ünüz yeni projeleriniz
var m›?
Kitaptan sonra iki derleme kitap üzerinde çal›ﬂ›yorum. Birincisi “müﬂteri hayat
boyu de¤eri” üzerine. Bu konuda benim
ve çeﬂitli akademisyenlerin makalelerinin içinde bulundu¤u bir kitap olacak.
Di¤eri de öngörü modelleri üzerine. Bu
kitab›n içinde Migros’tan bir vaka var.
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de “çal›ﬂan memnuniyeti ve çal›ﬂan sadakati” konusuna gereken önem verilmiyor. Üçüncü çal›ﬂmam bu konuda olacak.
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Klarnetin dünya markas›
HÜSNÜ ﬁENLEND‹R‹C‹

M
ile Malta
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Köﬂkü’nde

36

üzisyenlik gelene¤i olan
bir aileden geliyorsunuz; baban›z Ergun ﬁenlendirici, dedeniz Hüsnü
ﬁenlendirici de müzisyendi. Bu iﬂi seçmenizde
ailenizdeki müzik adamlar›n›n rolü
ne kadar?
Müzikle u¤raﬂmak ve meslek olarak bu
yolu seçmek benim için kaç›n›lmaz bir
sondu asl›nda. Bunu olumsuz anlamda
söylemiyorum, böyle bir aileden geldi¤im, küçük yaﬂlarda enstrüman çalabildi¤im için mutluyum. ‹ﬂimi çok seviyorum. Henüz çocukken ailemde var olan
müzisyenlerin bana sa¤layaca¤› katk›lar›n fark›na varm›ﬂt›m. Onlardan çok ﬂey
ö¤renebilece¤imi biliyordum. Bu f›rsat›
iyi de¤erlendirmem gerekiyordu. Müzik
temelimi ailemdeki müzisyenlerden ald›m ben. Day›lar›m, amcalar›m ailemdeki birçok insan müzisyendi. Üstelik
sadece bizim evden de¤il, mahalledeki

Son ç›kard›¤› “Hüsn-ü Klarnet”
albümü ve fas›l konserleriyle kendinden çok söz ettiren baﬂar›l› bir isim
Hüsnü ﬁenlendirici. Ünlü müzisyen
otomobillerle aras›n›n çok iyi
oldu¤unu söylüyor
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”

bam›n çok erken yaﬂta vefat etmesi
neden oldu. Zaman› boﬂa geçirmemeliyiz, son günümüzü yaﬂ›yormuﬂças›na doldurmal›y›z onu, keyif almal›y›z
yaﬂarken. Di¤er yandan çok uzun y›llar yaﬂayacakm›ﬂ gibi hareket etmek... Bu aç›dan bakacak olursan›z,
sevdiklerinize, arkadaﬂlar›n›za, akrabalar›n›za iyi davranmal›s›n›z. Mesela
babam hakk›nda kiminle konuﬂsam
gözlerinin içi parlar “Çok iyi adamd›”
derler. Ben de böyle olmak istiyorum
iﬂte. Öldü¤ümde arkamdan “çok iyi
adamd›” desinler.
cek olursak böyle bir proje hep vard›
ama zaman›m›z yoktu. Albümüm ç›kt›ktan sonra daha fazla kiﬂinin beni tan›d›¤› do¤ru ama bu albümü haz›rlarken daha çok tan›nmak gibi bir amac›m yoktu.

Müzik ve hayat... Bunlar birbirlerine ba¤l› kavramlar. Hayat› nas›l
de¤erlendiriyor ve yaﬂ›yorsunuz?
Yar›n ölecekmiﬂ gibi doyas›ya yaﬂamak... Böyle düﬂünmeme san›r›m ba-

Tariﬂ-Tat Alkollü ‹çkiler sponsorlu¤undaki “Hüsn-ü Fas›l” konserleri nas›l gidiyor?
Konserler çok iyi gidiyor. Sanata
sponsor olmak di¤er sponsorluklardan çok farkl› bence. Gitti¤imiz yere
müzik götürüyoruz, insanlar›n güzel
vakit geçirmelerini sa¤l›yoruz. Daha
önce gidemedi¤imiz yerlere gidebiliyoruz. Bütün bunlar sponsorlar›n deste¤i ile gerçekleﬂiyor. Bu müzi¤e, sanata destek vermenin yan› s›ra topluma hizmet etmek demektir; bunlar
çok önemli projeler.
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‹ﬂinizdeki bu baﬂar›y› yakalamak
için kendinize koydu¤unuz kurallar, oluﬂturdu¤unuz bir çal›ﬂma disiplini var m›?
Ben iﬂimi severek yap›yorum, klarnetime ve müzi¤e aﬂ›¤›m. Önce kendim
ve müzisyen arkadaﬂlar›m için çalar›m. Kendi mutlulu¤um ve onlar›n
müzi¤imden ald›klar› tatmin benim
için esast›r. ‹ﬂin maddi boyutunu düﬂünerek, paraya odaklanarak yapaca¤›n›z iﬂler baﬂar›l› olmaz. Sadece bir
ﬂeyler yapm›ﬂ olmak için de çal›ﬂ›lmaz
bence. Mesela ben sadece klarnet çalmakla yetinmiyorum, çalarken insanlara bir ﬂeyler vermek istiyorum, bir
ﬂeyler anlatmak istiyorum. Müzi¤imi
sürekli geliﬂtirmeye çal›ﬂ›r›m. “Daha
iyisini nas›l yapar›m?” diye düﬂünürüm hep. Bunlar›n d›ﬂ›nda kendime
koydu¤um bir kural yoktur. Bu sayd›klar›m da kural de¤il asl›nda. ‹ﬂini
sevmek kural olamaz.

Otomobillerle aran›z nas›l?
Otomobillerle aram çok iyi. Arabalar›
çok severim, sürekli olarak de¤iﬂtiririm ama. ﬁu an sahip oldu¤um iki arabam var. San›r›m onlar on birinci ve on
ikinci arabalar›m. Otomobille yolculuk
yapmay› seviyorum. Arabalar›n benim
hayat›mda özel bir yeri vard›r. ‹lk ald›¤›m araban›n plakas›n› unutmad›m
mesela: 35 VAP 03. Bir tane de motosikletim var. Bugüne kadar iki tane
Ford marka arac›m oldu. 96 model k›rm›z› bir Ford Escort ve 2000 y›l›nda ald›¤›m s›f›r bir Ford Focus. Ford marka
arabalar› severim. Buraya gelirken kulland›¤›m›z arac› da çok be¤endim. Çok
h›zl› ve rahat bir araba. 2 litrelik yak›t
kapasitesi var, üstelik dizel.

‹LE YOLLARDA

“Hüsn-ü Klarnet” albümü ile sizi
tan›yan insanlar›n say›s› birden
ço¤ald›. Bu albümü haz›rlarken
neleri hedeflemiﬂtiniz?
Bu benim ilk solo albümüm. 2001 y›l›nda Laço Tayfa ile ç›kard›¤›m albüm de
buna benzer bir çal›ﬂmayd›. Ama o y›llarda Laço Tayfa’y› daha ön plana ç›karmak istedim. Son albümüme gele-
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Bugüne kadar iki tane Ford
marka arac›m oldu. 96 model k›rm›z›
bir Ford Escort ve 2000 y›l›nda
ald›¤›m s›f›r bir Ford Focus. Ford
marka arabalar›
severim

‹LE YOLLARDA

Sadece yurtiçinde de¤il yurtd›ﬂ›nda da birçok müzisyenle birlikte
çal›ﬂt›n›z. Yurtd›ﬂ› çal›ﬂmalar›n›z
size neler katt›?
Henüz konservatuarda okudu¤um y›llarda, babam›n kurdu¤u Laço Tayfa ile
ilk yurtd›ﬂ› festivalime kat›lm›ﬂt›m. 14
yaﬂlar›ndayken Okay Temiz ile tan›ﬂt›m. Ayda birkaç kez yurtd›ﬂ›na gidiyor, festivallere kat›l›yordum. Bu soruya, “Çok gezen mi çok okuyan m› bilir?” sorusuyla yan›t verebilirim. Festivallerde, ayr› kültürlere sahip insanlarla tan›ﬂ›yorsunuz. Bu insanlarla ayn›
otelde kal›yor, birlikte yemek yiyor,
prova yap›yorsunuz. Farkl› kültürlere
ait müzikler, çal›ﬂma ﬂekilleri klarnetime çeﬂitlilik katt›. Bu insanlarla ortak
dili konuﬂmuyorsunuz ama müzi¤in dili evrensel. Çalmaya baﬂlad›¤›m›zda,
provalarda müzikle birlikte art›k ortak
dili konuﬂmaya baﬂl›yorsunuz. Yurtd›ﬂ›
çal›ﬂmalar›m sayesinde birçok yer gördüm. Benim gibi gezmeyi seven bir insan için bu da çok önemli.

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

Müzik e¤itimi ald›n›z m›?
11-12 yaﬂlar›ndayken, ilkokuldan sonra konservatuar› kazand›m. ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Çalg› bölümüne
girdim. Dört y›l sonra okuldan ayr›ld›m. Bu ayr›l›ﬂ, benim e¤itimime son
vermem anlam›na gelmedi. Çevremde
çok baﬂar›l› müzisyenler vard›. Babam,
babam›n arkadaﬂlar›, birlikte çal›ﬂt›¤›m
önemli kiﬂiler... Bu insanlardan yaﬂayarak, dinleyerek, çalarak ö¤rendim
müzi¤i. Yurtd›ﬂ›na gitti¤imde bile farkl› müzisyenlerden ö¤rendiklerim oluyordu. Benim için ö¤renmenin sonu
hâlâ gelmedi. Bugün bile “Kendimi nas›l geliﬂtiririm, müzi¤imi nas›l ilerletir,
ona neler katabilirim?” sorusunun peﬂinden gidiyorum.

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

tüm evlerden müzik sesleri yükselirdi.
Müzi¤in içinde baﬂlam›ﬂ, müzikle devam etmiﬂ bir hayat benimkisi. Böyle
bir ortamda büyüyen bir çocu¤un baﬂka bir meslek seçmesi düﬂünülemezdi.

‹LE YOLLARDA

Zeynep Kasapo¤lu
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FORD ‹LE YOLLARDA

Binlerce Transit’in
vadisinde
Türkiye’deki Ford Otosan
Fabrikas›’n› gezen ve daha sonra
“Yüzde Yüz Transit Köyleri”ni bulmak için Mardin’e bir seyahat gerçekleﬂtiren gazeteci Cladius
Maintz’in haz›rlad›¤› haber Alman “AutoBild” dergisinde yay›mland›

ransit’in sürücü koltu¤unda
Hüseyin Çakmak, par›ldayan
plastikten üretilmiﬂ ince direksiyon simidini s›k› s›k›ya
tutmuﬂ, ma¤rur bir kaptan gibi
oturuyor. Çakmak’›n ceketi
koltuk s›rtl›¤›na oldukça seyrek temas
ediyor ve yolculuk boyunca genellikle
dik oturuyor. Mardin’in ünlü pazar›n›n
dar sokaklar›nda bile bu 70’lik ihtiyar, 21
yaﬂ›ndaki arac›n› hiç zorlanmadan kullan›yor. Art›k otomatikleﬂmiﬂ manevralarla
kullan›lan Transit, güneﬂin alt›nda par›ldayan portakal tezgâhlar›n›n önünden
geçip gidiyor. Ufak tefek sürücümüz direksiyonu çevirmek ve vites de¤iﬂtirmek
için gereken gücün tamam›n› sadece kol-

T
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lar›ndan al›yor. Dimdik, a¤›rbaﬂl› ve gururlu... Türkiye’deki tüm Transit kaptanlar› böyle araç kullan›yor. Türkiye’nin
do¤usunda bu araçlardan bolcas› dolaﬂ›p
duruyor. Çünkü Ford’un ticari arac›n› bu
bölgenin dokusundan ayr› düﬂünmek de¤il: Ford’un 1953’ten bu yana üretilen ticari arac›n›n Mardin’den daha fazla pazar
pay›na sahip oldu¤u baﬂka bir yer yok
dünyada.

Akarsu Köyü’nde
Pazar pay› yüzde 100
Akarsu, tüm Transitlerin anavatan›. Suriye s›n›r›na yak›n bir köy olan Akarsu, kelimenin gerçek anlam›yla bir Transit bölgesi. Türkiye ve ‹ngiltere’de üretilen bu

arac›n köydeki pazar pay› yüzde 100
(Türkiye genelinde yüzde 27.1). Buradaki yaklaﬂ›k 6000 insan›n tamam› hayatlar›n› bu 30 adet Transit’ten kazan›yor.
Bunlar›n ço¤u da dolmuﬂ olarak para kazand›r›yor. Motor kaputlar›n›n birço¤unda, üzerinde “Dostlar” yaz›s› bulunan büyük bir kalp yer al›yor. Ve bu kesinlikle
do¤ru: Ford’un bu koﬂum hayvanlar›
Türkiye’nin kalp at›ﬂlar›. Her 1000
Türk’ten 65’i kendi otomobiline sahip ve
dolmuﬂlar olmasa ülkede mobiliteden
söz etmek mümkün olmazd›. Taksi Transitler iﬂe ç›k›yor, plaja, akraba ziyaretlerine, okula gidiyor. Akarsu’nun köy kahvesinin önünde yakacak odun yüklü bir
Transit duruyor. ‹ki genç adam, evlerde-
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ki f›r›nlarda yakacak olarak kullan›lacak
kuru dallar› asfalta f›rlat›yor. “Burada
herkes kendi ekme¤ini/lavaﬂ›n› yapar”
diyor Mete ‹brahim. Eskiden Köln’de
Ford için çal›ﬂm›ﬂ olan 70 yaﬂ›ndaki Mete, 36 y›ld›r bu Transit köyünde yaﬂ›yor.
‹lk baﬂlarda Ford’un üretim band›nda çal›ﬂan Mete, daha sonra vatandaﬂlar› için
çevirmenlik yapm›ﬂ ve alt› y›l boyunca
Almanya onun vatan› olmuﬂ. Bu zaman›n
k›sa bir parças›ysa, ﬂu anda evinin kap›s›n›n hemen önünde duruyor. Yumuﬂak
ifadeli gözlere sahip Mete ‹brahim, “Bazen buralar, Köln’deki fabrikan›n bahçesine benzer” diyor ve köy kahvesinden
yola ç›k›yor: Burada art arda Transitler
park edilmiﬂ durumda.

Transit, Türkiye’nin
kan dolaﬂ›m› gibi
Beyazsu’nun sahilinde Abdulselim Akan,
haval› kornas›n› öttürüyor. Kahverengi
da¤lardan gelen nehir sular›, Do¤u Anadolu’nun yeﬂil düzlükleriyle buluﬂuyor.
Ço¤unlukla sakin akan su, bazen iyice
h›rç›nlaﬂabiliyor. Nehrin k›y›lar›na gri
renkli köyler serpilmiﬂ, restoranlardaki
›zgaralarda tertemiz sulardan k›sa bir süre önce avlanm›ﬂ taze alabal›klar piﬂiyor.
Renkli duvaklara sahip kad›nlar koyun
postlar›n› suya bat›r›yor. Akan’›n 20 yaﬂ›ndaki Transit’i bu cennet gibi bölgede

1.3 milyon kilometre yapm›ﬂ durumda.
Güçlü güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n boyas›n› eski blucinler gibi a¤artt›¤› bu küçük nakliye arac›na bugün ayakkab› yüklenmiﬂ ve rengârenk döﬂemelere sahip koltuklar›n
üzerine tavana kadar kartonlar istiflenmiﬂ. Yar›nsa yükseklerdeki köyler için
meyve ve sebzeler yüklenecek araca.
Anadolu’nun gökyüzü kadar aç›k bir mavi renge sahip olan Transporter, her gün
yan›ndan geçti¤i nehir gibi, insanlara gerekli ﬂeyleri taﬂ›yor. Türkiye’yi Transit
olmadan düﬂünmek oldukça zor. O, damarlardaki kan dolaﬂ›m›na benziyor. Ülkede bu kadar› yollarda oldu¤undan talep de çok yüksek, bu yüzden yedek parça depolar› a¤z›na kadar dolu. Civardaki
dolmuﬂ merkezindeki yeni ütülenmiﬂ beyaz gömlekli ve ince yap›l› adamlar, en
çok nerelerde ar›za ç›kaca¤›n› çok iyi biliyor. Ayr›ca hepsinin araçlar›nda sevgi
dolu sloganlar yaz›l›: “Sar›ﬂ›n”, “General”
veya “Hadi bir daha”. ‹çlerinden biri
amortisörler ve ön camlar›n s›k s›k bozuldu¤unu söylüyor. Yoldaki kraterleri and›ran delikler üzerinde z›playan araçlar›n
camlar› yerlerinden f›rl›yormuﬂ.

Sadece araç de¤il,
bir yoldaﬂ
May›s ay›nda Ford, Mardin Havaalan›’na
yak›n bir yerde, servis hizmeti de veren

yepyeni bir showroom açt›. Yan›ndan geçerken nakliye t›r›ndan üç yeni modelin
indi¤ini gördük. Araçlar›n tamam›n›n
ﬂimdiden sat›ld›¤›n› da ö¤rendik. Ancak
Transit ülkesinin kalbi burada de¤il, birkaç kilometre ileride at›yor. Birçok Türkiye ﬂehri gibi Mardin’de de her branﬂ,
ﬂehrin farkl› bir bölümünde yo¤unlaﬂm›ﬂ
durumda. Sanayi mahallesindeki dükkânlardan birinin vitrini tamamen stop lambalar›yla kapl›, baﬂka bir dükkânsa jant
kapaklar›yla dolu. Garajlar›n›n önündeki
k›r›lmaya yüz tutmuﬂ beton tamamen ya¤
içinde. Liftlere veya kanallara pek s›k
rastlanm›yor. Bunun yerine araçlar jantlar›n veya 400 kilograml›k büyük demir
örslerin üzerine oturtuluyor. Tamirhane
sahibi Davut Usar, Transit’i en küçük vidas›na kadar tan›yan ve her türlü ar›zay›
bir ﬂekilde giderebilen biri. Bunun kan›t›ysa beton tamirhanede park edilmiﬂ durumda. 1980 model k›rm›z› renkli bir minibüs: 177 bin kilometrede ve hâlâ ilk
debriyaj›n› kullan›yor. “Bu minibüsle kar›mla balay›na ç›km›ﬂt›k. Kesinlikle ondan vazgeçmem, asla!” 56 yaﬂ›ndaki Davut’un hüzünlü siyah renkli gözlerinden
canl› ›ﬂ›lt›lar ve gurur yay›l›yor. Çünkü
kendisi için Transit bir araçtan çok daha
fazlas›n› ifade ediyor: Yoldaﬂ.
Claudius Maintz
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KOÇCRM

s›cak
temastan
kaç›nmay›n
Müﬂteriyle

irketler müﬂterisini elinde
tutmak, yeni müﬂteri kazanmak veya mevcut müﬂterinin
al›ﬂveriﬂini art›rmak hedeflerine kendi müﬂterisini tan›yarak ulaﬂabilir. Sadakat programlar› da ﬂirketlerin bu arzusundan do¤muﬂtur. Bilgi teknolojilerinin baﬂ döndürücü h›zla ilerlemesi, maliyetlerin azalmas› firmalar›n
müﬂteriyle temas noktalar›ndaki yeteneklerini de geliﬂtirmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Artan rekabetin getirdi¤i pazar pay›n›
elde tutma çabas›, ﬂirketlerin Pazarlama Otomasyonu yat›r›m›n› art›ran kritik faktörlerden biridir. Yap›lan yat›r›m›n baﬂar›s› operasyonel olarak sa¤lanan kalite ve mükemmeliyetten geçer.
Müﬂterinin al›ﬂkanl›klar›n› tan›yabilmek için sat›ﬂ noktalar›ndan al›nan
al›ﬂveriﬂ bilgilerinin merkezi bir veri ta-

ﬁ
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ban›nda toplanmas› ve önceki iﬂlemleriyle eﬂleﬂtirilmesi Pazarlama Otomasyonunun birinci aﬂamas›d›r. Veri biriktikçe, ﬂirket müﬂterisini tan›r ve pazarlama aktivitelerini elde etmiﬂ oldu¤u
bu veriler do¤rultusunda yönlendirebilir. E¤er bir ﬂirket farkl› sat›ﬂ kanallar›nda farkl› sat›ﬂ sistemleri kullanmakta ise, her bir sat›ﬂ noktas›ndan al›nan
farkl› formatta verilerin merkezi bir veri taban›nda birleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmas›
hem maliyetli hem de zaman zaman
geri dönüﬂü olanaks›z sorunlara yol
açacakt›r. Bu yüzden sat›ﬂ kanallar›na
yap›lan yat›r›mlarda bu noktan›n atlanmamas›, birbiri ile uyumlu sistemler
kurulmas› gerekmektedir.

Alternatif temas kanallar›
Sat›ﬂ öncesi ve sonras›, tüketicilerle temas halinde olunan kanallar aras›nda

alternatif kanallar, örne¤in Ça¤r› Merkezi ve Web de vard›r. Tüketiciler son
y›llarda bilgi almak veya vermek amac›yla bu alternatif kanallar› s›kl›kla kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu kanallar›n
da bir sat›ﬂ kanal› gibi de¤erlendirilip,
merkezi entegrasyonunun sa¤lanmas›
ve karﬂ›l›kl› iletiﬂime haz›r hale getirilmesi rekabet aç›s›ndan ﬂirketi bir basamak yukar› ç›karacakt›r. Bu kanallarda,
müﬂterilerin tan›nmas› pazarlama aktiviteleri için de bir f›rsatt›r. Sat›n alm›ﬂ
oldu¤u bir maldan veya hizmetten
memnun kalmayan bir kiﬂinin geri kazan›lmas› için pazarlama aktivitesi yap›labilece¤i gibi, al›nan geri bildirim
üretim ve sat›ﬂ sürecine büyük katk›
sa¤layacakt›r. Örne¤in, bir pazarlama
aktivitesinin baﬂar›s›ndaki bölgesel
farkl›l›klar› araﬂt›rmak için, müﬂterilerin Ça¤r› Merkezine iletti¤i geri bildirim ilgili birimler taraf›ndan de¤erlendirildi¤inde , belki de mevcut olan bir
e¤itim problemini ortaya ç›kartacak ve
ﬂirket, araﬂt›rmas›n› o yöne kayd›racakt›r.

Pazarlama otomasyonunda
ikinci aﬂama
Toplanan verinin do¤rudan pazarlama
arac› olarak kullan›lmas› ise Pazarlama
Otomasyonunun ikinci aﬂamas›d›r. Tek
yönlü olan iletiﬂim bu aﬂamada pazarla-
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ma programlar› ile iki yönlü hale gelir.
Art›k tüketici ile s›cak temas baﬂlam›ﬂt›r.
Ço¤u zaman sat›ﬂ noktalar›ndaki kiﬂilerin arac› oldu¤u bu sistemlere en iyi örnekler olarak ﬂirketlerin sadakat kartlar›
ve bankalar›n kredi kart sistemleri gösterilebilir. Bir ma¤azadan al›ﬂveriﬂ yaparken sadakat kart›n›z olup olmamas›na veya kulland›¤›n›z kredi kart›na göre
çeﬂitli avantajlar sunulmaktad›r. Ödeme
noktas›ndaki bu iliﬂkinin arac›s› ço¤u zaman sat›ﬂ görevlisidir. Size özel avantajlar, an›nda puan kazand›rma, harcatma
avantajlar›, promosyon ve kampanyalar
hakk›nda bilgilendirerek size en fazla
fayday› elde etmeniz için yard›mc› olurlar. Bilgi donan›m› tam olan bir sat›ﬂ görevlisi hem müﬂterisini memnun eder
hem de kendisi yapt›¤› iﬂten daha çok
tatmin olur. Baﬂar›l› sat›ﬂ›n arkas›nda sat›ﬂ noktalar›ndaki teknolojik altyap›n›n
yeterlili¤i, e¤itimlerin zaman›nda ve
do¤ru ﬂekilde verilmesi, ç›kabilecek sorunlar için destek hizmetlerin bulunma-

s› vard›r. Kampanya verilerinin merkezi
veri taban›na al›nmas›yla da müﬂterilerin
hangi tür kampanyaya cevap verdi¤i bilinebilir. Bu bilgiler do¤rultusunda sadakat art›r›c› kampanyalar yap›labilece¤i
gibi belli ürünleri alma ihtimali olan
müﬂterilere sadece kendilerine özel o
ürünler veya hizmetlerle ilgili fiyat avantajlar› sunularak sat›ﬂa önemli katk›larda
bulunulabilir. ﬁirketler sat›ﬂ sürecinin
devaml›l›¤›n› sa¤lamak için sadakat kartlar›n› sat›ﬂ noktalar›nda müﬂteriyi tekrar
tan›yarak iletiﬂimde istikrar sa¤lamak
amac›yla kullanmaktad›rlar. Tüketicilerin cüzdan›nda h›zla ço¤alan bu kartlar,
sunulan avantajlarla art›k bir al›ﬂkanl›k
olarak taﬂ›nan ve kullan›lan kartlara dönüﬂmüﬂlerdir.

Bütün süreçler entegre olmal›
Pazarlama otomasyon süreci ﬂirketlerin
di¤er süreçlerinden ba¤›ms›z de¤erlendirilebilecek süreçler de¤ildir. Sat›n almadan üretime, pazarlamadan sat›ﬂa ka-

dar tüm süreçler birbiriyle entegre olmal›d›r. Bu entegrasyon için de ﬂirketlerin bilgi teknolojilerine yapacaklar› yat›r›mlar büyük önem taﬂ›r.
Kurulacak altyap›lar›n merkezi olmas›,
esnek olmas›, karﬂ›l›kl› iletiﬂim için uygun olmas›, sorgulanabilir verileri depolayabilmesi ve bunlar›n kolay eriﬂilebilir
olmas› gerekmektedir. Ana faaliyet alan›na destek amac›yla kurulan e¤itim,
operasyon, sat›ﬂ destek ve bilgi iﬂlem bölümleri bu süreçlerin hem kurulmas›nda
büyük rol oynar hem de kurulmuﬂ yap›lar› kendi iﬂ alanlar›nda yo¤un olarak
kullanarak görevlerini yerine getirmeye
çal›ﬂ›rlar.
Cem Göçtü
Operasyon E¤itim Tak›m Lideri,
Tan› Pazarlama ve ‹letiﬂim A.ﬁ.
Görüﬂ ve önerileriniz için:
Neslihan Aksu
neslihana@paro.com.tr

Bayiler de art›k KoçAilem’e dahil
Beyaz eﬂyadan otomotive
birbirinden farkl› pek çok
sektörde faaliyet gösteren
Koç bayilerinin üye olabildi¤i
ve her geçen gün üye say›s›
artan kocbayi.com sitesinin
ﬂu anda 7353 üyesi bulunuyor. Türkiye’nin pek çok
farkl› il ve ilçesinde, farkl›
sektörlerde faaliyet gösteren Koç bayilerini ortak bir
iletiﬂim platformuna davet
eden site, kampanyalar›yla
da ilgi çekiyor. Sitenin, bir
baﬂka avantaj› da bayilerin ikinci el eﬂya sat›ﬂ› konusunda birbirleriyle iletiﬂim kurmas›n› sa¤lamas›. Bayiler aras› dayan›ﬂma ve sinerji oluﬂturmay› amaçlayan sitede ﬂu kampanyalar
yer al›yor: Arçelik indirimleri: 1 Temmuz - 30 Eylül 2006 tarihleri aras›nda geçerli olmak üzere, tüm Blomberg markal›
solo ve ankastre ürünlerde yüzde 10 indirim, Arçelik ve Beko ütü, saç kurutma makinesi ve epilasyon aletlerinde yüzde
10 indirim, Arçelik ve Beko ankastre f›r›n ve ankastre bulaﬂ›k
makinelerinde yüzde 10 indirim. Kangurum’da indirimler: Ayr›ca kangurum.com sitesinden kocbayi.com üyelerine özel indirimli sat›ﬂlardan yararlanmak da mümkün. Beldeyama’dan

Koç bayilerine özel yaz indirimi: 1 Temmuz–31 A¤ustos tarihleri aras›nda Yamaha XVS650A, YP400 Majesty, Cygnus RS,
Cygnus X, YBR 125 ve BWS 100 Motosikletler, Koç bayilerine yüzde 5 indirim ile sunuluyor. Ford Otosan’›n Temmuz ay›
sonuna dek süren kampanyas›nda ise yeni araç al›m›nda kocbayi.com üyelerine yüzde 7 ile 12 aras›nda indirimler yap›ld›.
Birlikten kuvvet do¤ar
Koç çal›ﬂanlar›, bayileri aras›nda dayan›ﬂma ve sinerji ortam›
yaratan bir baﬂka program da Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›n› ve
ailelerini kapsayan KoçAilem Program›. Üyelerin hayatlar›n› kolaylaﬂt›rmay› ve yaﬂam kalitelerini yükseltmeye
katk›da bulunan uygulumalar sunmay› amaçl›yor KoçAilem. Banka iﬂlemleri, araba ve ev
al›m›, günlük market al›ﬂveriﬂi gibi pek çok gereksinimi KoçAilem program›na üye ﬂirketler
taraf›ndan karﬂ›lan›yor. Bayiler ve yetkili servislerin programa üye olmalar› için 444
7276 numaradan “KoçAilem Ça¤r› Merkezi”ni aray›p, kendilerine ulaﬂt›r›lan özel haz›rlanm›ﬂ mektuptaki “Kay›t Referans Numaras›n›” belirtmeleri yeterli. KoçAilem Kart› ise daha sonra kendilerine ulaﬂt›r›lacak. Avantajlardan yararlanmak içinse KoçAilem Kart›’n› ve
kimlik belgenizi göstermek yeterli olacak.
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DAMDAK‹ M‹ZAHÇI
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com

Maganda
kurﬂunu sezonu!
ugün bulundu¤um dam›n üzeri
oldukça tehlikeli. Neden derseniz, zira bulundu¤um dam›n yak›nlar›nda bir aç›k hava dü¤ünü
var! Bu sat›rlar› ülkemizi pek
de tan›mayan bir yabanc›ya
okursan›z, zavall› ﬂaﬂ›r›r ve size sorar:
“Ben anlayamad›, bir dü¤ünde ne tehlike olabilir ki?” Bir yabanc› bu iﬂin
içinden ç›kamaz, düﬂünür durur. Acaba damat ya da gelin yanl›ﬂ karar verdiklerini anlad›lar da vazgeçmek mi istiyorlar, tehlikeden kas›t bu mu?..
Amaaaaa, içimizden biri bu soruyu asla sormaz. Çünkü bu ülkede akla ziyan

B
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pek çok ﬂeyin bulundu¤unu bilen her
Türk, özellikle de yaz aylar›ndaki aç›k
hava dü¤ünlerinin “maganda kurﬂunsuz” geçmedi¤inin fark›ndad›r.
Malumunuz bu yaz mevsimi de, ad›na
“maganda kurﬂunu” deyip geçti¤imiz
kurﬂunlar aç›s›ndan epeyce verimli geçiyor. Televizyon haberlerinde ya da
gazete sayfalar›nda her gün bir “maganda” kurban›yla karﬂ›laﬂmak art›k
kimseyi ﬂaﬂ›rtm›yor. Bu konuda mizah
öyküsünü aratmayacak bir TV haberini
hiç unutmuyorum… Bundan yedi y›l
kadar önce Denizli’de H. K. adl› bir vatandaﬂ gece bir aç›k hava dü¤ününe
gitmiﬂti. O gece de dü¤ünde gene eline
silah alanlar sa¤a-sola rastgele ateﬂ etti durdu. H.K. silah at›ﬂlar›, ﬂey yani
dü¤ün bitince evine geri döndü ve yatt›. Fakat adamca¤›z ertesi gün müthiﬂ
bir baﬂ a¤r›s›yla kalkt›. Üzerinde anlat›lmaz bir a¤›rl›k vard›. A¤r›lar geçmeyince hastaneye gidip röntgen çektirdi. Röntgen sonucunda H.K.’n›n kafatas›nda bir mermi oldu¤u görüldü!.. Yani anlayaca¤›n›z, H.K.’n›n baﬂ›na a¤r›
girmese kafas›na dü¤ünde giren kurﬂunu belki de hiç fark etmeyecekti… Bu
haber bana durumumuzun sadece magandalar aç›s›ndan vahim olmad›¤›n›,
kurﬂun yiyen vatandaﬂlar aç›s›ndan da
epeyce vahim bir halde oldu¤umuzu
göstermiﬂti…
Tabi aradan geçen y›llar içinde “maganda kurﬂunu” denen ﬂey kan›ksad›¤›m›z haberlerden biri haline geldi. Bu
tür cinayetlere sesinizi biraz yükseltti¤inizde, baz› milletvekilleri, insan›n
tüylerini diken diken yaparak; “Vatandaﬂ› silahtan so¤utmay›n” diyebiliyordu ne de olsa!.. Oysa vatandaﬂ›n silahtan so¤udu¤u filan yoktu. Magandal›¤›
ilke edinmiﬂ vatandaﬂ, her dü¤ünü kana bulamadan rahat etmiyordu sanki.
So¤umayan daha çok dü¤ünlerdeki li-

monatalard› art›k.
‹ﬂ öyle bir noktaya geldi ki, aç›k havadaki dü¤ünlere art›k “K›r Dü¤ünü” demenin bir anlam› yok. Bunlar›n ad›n›
bir kere “Vur Dü¤ünü” koyal›m… Bu
dü¤ünlere gidenlere devletimiz ne zaman sahip ç›k›p da, kask, çelik yelek filan da¤›tacak acaba? Akl›ma bir karikatür esprisi geliyor… Düﬂünün, yeni evli bir çiftin arabas› gidiyor, arkalar›ndaki plakada; “Maganda kurﬂunsuz evlendik Mutluyuz!” yaz›yor mesela!.. Ya da
bir baﬂka ac› espri… Maganda görünümlü damat aday›, oturdu¤u bankta,
evlenece¤i köylü k›z›n elini tutmuﬂ
ﬂöyle diyor: “Pakize, sana dillere destan bir dü¤ün yap›cam… Bizim dü¤ünümüzde öyle kazara bir-iki kiﬂi filan
de¤il onlarca insan Kalaﬂnikofla taranacak, üzerlerine bomba at›lacak, vahﬂetin en kral› olacak!.. Seni sedyelerde
taﬂ›t›cam!..”
Vaziyet gerçekten vahim… Aç›k havada dü¤üne giden birinin durumu Lübnan’da ya da Irak’ta bombalar alt›nda
yaﬂayanlar kadar riskli bu ülkede. Oynatt›klar› dizilerle insanlar› y›llard›r
ﬂiddet manya¤› yapanlar ya da insan›m›z›n cahil kalmas›n›n kendilerine “oy”
olarak geri dönece¤ini düﬂünerek onu
bu “cahil” haliyle sürekli “üreme”ye
teﬂvik edenler, bu ölümler karﬂ›s›nda
k›p›rdayan birkaç k›la sahipler midir
acaba?.. Özellikle de, evlilik ça¤›na gelmiﬂ zavall› k›zlar gidiyor son zamanlarda bu maganda kurﬂunlar›yla.
Öyle bir ülkedeyiz ki, ﬂimdi diyeceksiniz ki, o zavall› k›z baﬂkas›n›n dü¤ünündeki maganda kurﬂunundan kurtulsa ne olacak, yar›n kendi dü¤ünü
sonras›nda “Töre kurﬂunu” yok mu s›rada?.. Bu arada yak›ndaki dü¤ün baﬂlad›¤› için bendeniz yaz›y› burada bitiriyorum, sipere çekilmem gerek ne de
olsa!..
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