
FOR PDF  1/17/06  1:08 PM  Page 2



3

b
iz

d
e

n

Küresel Vizyon
• Devlet Bakan› Ali Babacan,

Avrupa Birli¤i yolunda,

özellikle uluslararas›

firmalarla ortakl›¤› olan Koç

Holding gibi büyük flirketlerin

kamuoyu yaratma konusunda

çok önemli rol üstleneceklerini

söyledi. 

• Koç Toplulu¤u Geleneksel

Üst Düzey Yöneticiler

Toplant›s›’nda Koç Holding’in

yeni vizyonu aç›kland›. Koç

Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Mustafa V. Koç, 

“Oyun alan›m›z dünya. Omuz

omuza t›rmanaca¤›z” dedi.

• Koç  Holding Rusya’da

St. Petersburg ve Moskova’da

iki yeni Ramstore daha açt›. 

Ayın Gündemi
• Uluslararas› arenada Koç

Holding’e olan güven bir kez

daha yeni iflbirlikleri getirdi.

‹ngiltere, vize merkezinin

yönetimini Setur’a verdi.

Setur Genel Müdür Vekili

Üstün Özbey bize merkezi ve

hizmetleri anlatt›.

• “2005 II. BT Günü”nde ko-

nuflan Koç Holding CEO’su

Bülend Özayd›nl›, dünyay›

zorlayan Koç Holding’in tek-

nolojiyi gelifltirerek kullanma-

s›n›n önemini vurgulad›.

Sosyal Sorumluluk
• Mutlu aileler ve kalk›nan bir

Türkiye için en önemli

kavramlardan biri olan aile

planlamas›n› TAP Vakf›

Yönetim Kurulu Baflkan›

Caroline Koç’la konufltuk.

Kültürel Vizyon
Sadberk Han›m Müzesi’nde

“As›rlar Sonra Bir Arada”

sergisi.

4

16

32

24

İ ç i n d e k i l e r

Dünya liginde
oynamak

B‹ZDEN HABERLER 
KOÇ HOLD‹NG A.fi. 
AYLIK YAYIN ORGANI
Yönetim Yeri: Bizden Haberler 
Nakkafltepe, Azizbey Sok. No: 1
81207 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: (0 216) 531 03 86 
Faks: (0 216) 343 15 37
‹nternet: http://www.koc.com.tr
e-mail: bizdenhaberler@koc.com.tr
Yay›n Türü: Yerel Süreli
Ocak 2006 Say›: 334

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.

Sahibi: Koç Holding A.fi. ad›na Bülend Özayd›nl›
Genel Yay›n Yönetmeni: Hasan Bengü
Yay›n Direktörü: Oya Ünlü K›z›l 
Sorumlu Yönetmen: Fatma Nur Halil
Editör: Esra Yener Sanat Yönetmeni: Murat Kaspar
Yay›n Kurulu: fieniz Akan, Ülkü S. Osmano¤lu, 
Ar›n Saydam, Kadriye Çal›flkan
Yap›mc›: Kesiflim Yay›nc›l›k ve ‹letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. 
Tel: (0 212) 337 51 99 
Renk Ayr›m› ve Bask›: Çali Grafik Matbaac›l›k A.fi. 
Dereboyu Cad. Özgür Sok. Çali Binas› Halkal›-‹stanbul
Tel: (0 212) 696 52 27 (pbx)

ir y›l› daha geride b›rakt›k. 2005 Koç Top-
lulu¤u aç›s›ndan çok önemli sat›n al›mlar-
la tamamland›.  9 Aral›k’ta yapt›¤›m›z Koç

Toplulu¤u Geleneksel Üst Düzey Yöneticiler
Toplant›s›’nda da gündem 2006 hedeflerimiz ol-
du. Koç Holding üç büyük sat›n al›mla art›k
gözlerini dünyaya çevirdi. Üst Düzey Yönetici-
ler Toplant›s›’nda da ana tema “Global Oyuncu
Olmak” bafll›¤›nda flekillendi. Koç Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, toplan-
t›da yapt›¤› konuflmada, Toplulu¤un yeni sat›n
al›mlarla ç›tas›n› yükseltti¤ini belirterek, “Oyun
alan›m›z dünya. Bu oyun alan›nda, omuz omu-
za, her gün yeni basamaklar› t›rmanaca¤›m›za
yürekten inan›yorum” diyerek Topluluk yöneti-
cileri ve çal›flanlar›na 2006 hedefini anlatt›. 

Dünya markalar› yaratmak
Sorular›m›z› yan›tlayan Devlet Bakan› Ali Baba-
can da Koç Holding’in önemli markalar›yla
dünyada tan›nan global bir flirket oldu¤unu vur-
gulad›. Babacan, Avrupa’da uluslararas› önemli
firmalarla ortakl›klar› olan Koç Holding gibi bü-
yük flirketlerin Avrupa Birli¤i sürecinde, özellik-
le Avrupa kamuoyunun üzerinde çok önemli
rol oynayacaklar›n›n da alt›n› çizdi. 

Mustafa V. Koç’tan yeni y›l mesaj›
Çok yo¤un geçen 2005’i tamamlad›k ve yeni he-
defimizle 2006’ya bafllad›k. Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç da tüm Top-
luluk çal›flanlar› ve bayilerimize yay›nlad›¤› me-
saj›nda yo¤un geçen 2005’in ve 2006’daki yeni
bafllang›çlar›m›z›n alt›n› çizdi: “Oldukça hareket-
li bir y›l› geride b›rakt›k, flimdi umut dolu bek-
lentilerle yeni bir y›l› karfl›lamaya haz›rlan›yoruz.
Her yeni y›l, taze bir bafllang›çt›r. Y›ldönümleri
ço¤unlukla erteledi¤imiz düflleri gerçeklefltirme,
yeni bafllang›çlara ilk ve en zor ad›m› atma gü-

cü verir… Biz 2005’te tüm bir y›l boyunca birbi-
ri ard›na önemli bafllang›çlara imza att›k. Toplu-
luk olarak çok dinamik, çok baflar›l› bir perfor-
mans sergiledik. Önemli yat›r›mlar yapt›k, üç
büyük sat›n alma ile baflar›lar›m›z› taçland›rd›k.
Hep birlikte durmaks›z›n çal›flt›k ve yorulduk,
ama ayn› zamanda kazand›k ve mutlu olduk.
fiimdi, bize çok güzel ve yeni bafllang›çlar vaat
eden 2006’ya ilk ad›m›m›z› atmadan hemen ön-
ce, küçük bir mola verme zaman›… Yeni y›l›n
mutluluklar›n›z› ço¤altmas›n›, sa¤l›k ve huzuru
yaflam›n›zdan hiç eksik etmemesini diliyorum...”

Bülend Özayd›nl›’n›n yeni y›l mesaj›
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl› da
yeni y›l mesaj›nda Toplulu¤un yeni hedefleri-
ne vurgu yapt›: “2005 y›l› Koç Toplulu¤umuz
için önemli geliflmelerin yafland›¤› bir y›l oldu.
Faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda ciddi at›l›mlar
gerçeklefltirdik. Gücümüzü yeni yat›r›mlarla
daha da sa¤lamlaflt›rd›k. Baflard›klar›m›z›n ar-
d›nda sizlerin, Toplulu¤umuzun tüm üyeleri-
nin çabas›, eme¤i, enerjisi ve vizyonu var. Bi-
liyorsunuz, art›k ‘Oyun Alan›m›z Dünya’. Bu
perspektif ile dünya ölçeklerinde büyüklü¤e
kavuflmakta olan Koç Toplulu¤u’nu dünya flir-
keti hedefine ulaflt›rmak için daha çok çal›fla-
cak, tasarrufa daha dikkat edecek ve daha ve-
rimli olaca¤›z. Size aileleriniz ve sevdikleriniz
ile birlikte her fleyin gönlünüzce oldu¤u, tüm
beklentilerinizin gerçekleflti¤i, sa¤l›kl›, baflar›l›,
mutlu bir y›l diliyorum...”
“Global Oyuncu Olma” yolunda ilerleyece¤i-
miz 2006’n›n hepimiz için sa¤l›k, huzur ve ba-
flar› dolu bir y›l olmas› dile¤iyle.

Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve 
D›fl ‹liflkiler Baflkan›

B
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Devlet Bakan› Ali Babacan:

Devlet Bakan› Ali
Babacan, Koç Holding

gibi markalar› tüm
dünyaca tan›nan, büyük

uluslararas› flirketlerle
ortakl›¤› olan holdinglerin,

Türkiye’nin tam üyelik
sürecinde Avrupa’da

kamuoyu yarat›lmas›nda
çok önemli bir yer

edineceklerini
söyledi

“Global markalar›m›zla
dünya bizi daha iyi tan›yor” 
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ürkiye 3 Ekim’de tarihi bir dönüm
noktas›na girdi. Avrupa Birli¤i ile
müzakerelerin bafllamas›yla birlik-
te özellikle ifl dünyas›na büyük

görevler düflüyor. Avrupa Birli¤i ile mü-
zakere sürecinde Baflmüzakereci olarak
atanan Devlet Bakan› Ali Babacan da
tam üyelik yolunda özellikle TÜS‹AD,
TOBB gibi kurulufllarla birlikte çal›fla-
caklar›n› söyledi. Babacan, Avrupal› flir-
ketlerle ortakl›¤› olan Koç Holding gibi
büyük firmalar›n Türkiye lehine kamuo-
yu yarat›lmas› aç›s›ndan çok önemli ol-
du¤unu da sözlerine ekledi. Babacan,
Avrupa Birli¤i iliflkileri ve ekonomi hak-
k›nda sorular›m›z› yan›tlad›:

3 Ekim’in ard›ndan Avrupa Birli¤i ile yeni bir
döneme girildi. Siz önümüzdeki 10 y›l içinde
Türkiye’nin görünümünün nas›l de¤iflmesini
bekliyorsunuz? Türkiye Avrupa ya da ABD ve
di¤er ülkeler aç›s›ndan nas›l bir pazar olacak?
Ne oranda yabanc› yat›r›m  ve sabit yat›r›m
bekliyorsunuz? 
Yabanc› yat›r›mlar›n gelmesinin, ülke-
nin kendi insan›n›n ya da küresel ser-
mayenin ülkeyi yat›r›m alan› olarak ter-
cih etmesinin en önemli flartlar›ndan bi-
ri istikrard›r. Yani yat›r›mc›lar, ifladamla-
r› öngörülebilir bir ortam isterler her za-
man. Türkiye ile Avrupa Birli¤i
iliflkilerinin bu noktaya gelmifl olmas›,
yani 17 Aral›k karar›; arkas›ndan da 3
Ekim’den sonra bizim art›k fiilen kat›l›m
sürecine bafllam›fl olmam›z, Türkiye’yi
öngörülebilir bir ülke haline getirdi. Ya-
ni bundan 10 sene sonra, 20 sene son-
ra, 30 sene sonra nas›l bir Türkiye ola-
ca¤›n› art›k insanlar kafalar›nda canlan-
d›rabiliyor. Bu ifl dünyas› için çok
önemli bir konu. ‹fladamlar› hesab›n›
yaparken, hele hele yat›r›m kararlar›n›
verirken böyle bir y›l, iki y›l, üç y›l ileri
bakarak de¤il, 10 y›l, 20 y›l ileriye baka-
rak karar›n› veriyorlar. ‹flte yat›r›m ka-
rarlar›n› verirken de bir ülkenin gele-
cekte nas›l bir yöne do¤ru gidece¤ini,
istikrar anlam›nda ilerde sorunlar olup
olmayaca¤›n› bilmek istiyorlar. O ülke-
nin demokrasisi, insan haklar›, özgür-
lükleri, hukuk sistemi; bunlar iyileflecek
mi yoksa geri dönme ihtimali var m›?
Bunlara bak›yorlar. Yine ekonomik an-
lamda gidifl hep daha istikrarl›, daha
sa¤lam bir yap›ya m› gidiyor, yoksa ge-
ri dönüfl ihtimalleri var m›? Bütün bun-
lara bakarak kararlar›n› veriyorlar. Tür-
kiye de AB ile olan iliflkisi gelecekle il-
gili soru iflaretlerini, belirsizlikleri önem-
li bir ölçüde ortadan kald›rd›. Ben bunu

T

Devlet Bakan› Ali Babacan, bankac›l›k kesiminin yeni rasyolar›yla kay›t d›fl› çal›flan
sektörlerin art›k piyasada kalamayaca¤›n› vurgulad›. Hükümet olarak Kurumlar
Vergisi indirimi ile kay›t d›fl› ekonomiyle mücadele edildi¤ini belirten Babacan, flir-
ketleri de uyard›. Babacan flunlar› söyledi:

“Reel sektörümüz için baz› önemli de¤ifliklikleri getirecek. Bunlar›n en bafl›nda da
kay›t d›fl› çal›flan firmalar›n ifli zora girecek, bu kaç›n›lmaz. Hem bankalarla olan ilifl-
kileri aç›s›ndan hem de d›fla aç›lma konusunda kay›t d›fl› çal›flan firmalar›m›z gittik-
çe zemin kaybedecekler. Türkiye art›k d›fla aç›l›yor. ‹thalat-ihracat toplam
GSMH’›m›z›n yüzde 50’sini geçti. Üç y›lda ihracat›m›z ikiye katland›. 36 milyar do-
lardan bu sene 72 milyar dolar› geçiyoruz. Türkiye’nin tarihinde daha önce böyle
bir geliflme yok. Art›k flirketler aras›nda, Avrupal› flirketler ve Türk flirketleri aras›n-
da stratejik birliktelikler, ortakl›klar bafll›yor. ‹flte bu noktalarda Avrupal›lar Türk mu-
hataplar›nda pek çok flart ar›yorlar. Bunlardan bir tanesi de firma kay›t d›fl› çal›fl›yor
mu, çal›flm›yor mu? Kay›t d›fl› çal›flan bir firmayla bir Avrupa firmas› birlikteli¤i zaten
düflünülemez. Onun için uzun vadeli düflünen çocuklar›na, torunlar›na iyi müesse-
seler b›rakmak isteyen ifladamlar›n›n bu kay›t d›fl›n› bir an önce unutmalar› gereki-
yor. Zaten cok da ileri ad›mlar at›k. Kurumlar Vergisi iki sene önce yüzde 36 iken
flimdi yüzde  20’ye indi. Gelir Vergisi’nin üst dilimi 45’ti, geçen sene yüzde 30’a in-
dirdik. fiimdi 2 bin YTL’nin alt›na kadar yüzde 35’e indirdik. Gerisi de gelebilir, flu
anda söz vermek mümkün de¤il ama biz kay›t d›fl›ndan kay›t içine geçifli somut bir
flekilde gördü¤ümüz zaman vergi oranlar›nda daha da indirimler sa¤lanabilir. Ye-
ter ki bu konuda ifladamlar›m›z, kurulufllar›m›z art›k o eski al›flkanl›klar›, eski zihni-
yeti bir kenara b›rak›p Türkiye’nin gitmekte oldu¤u bu yeni ortama uyum sa¤laya-
bilsinler. Önemli olan bu. 

“Kay›td›fl› çal›flan rekabet edemeyecek”
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biraz da sisli havada araba kullanmayla,
aç›k ve güneflli bir havada araba kullan-
mak aras›ndaki farka benzetiyorum. Yol
ne kadar düzse, hava ne kadar aç›ksa,
floför ne kadar ileriyi görebiliyorsa ara-
bas›n› o kadar rahat kullan›r ve normal
h›z limitleri çerçevesinde belli bir h›zla
arabas›n› kullanabilir. Ama düflünün ki
sis basm›fl, befl metreden ilerisini göre-
miyor, ne kadar otobanda gidiyor olsa
da, h›z yapamaz, çok yavafl ve itinayla
gitmek zorunda. Çünkü önünü göremi-
yor. Karfl›s›na ne ç›kacak, bir araba m›
ç›kacak, bir engel mi ç›kacak, duran bir
fley mi var? Korkusundan yavafl yavafl
gider ve gere¤i kadar h›zl› gidemez.
‹fladamlar›n›n yat›r›m kararlar› ve ifl or-
tam›nda ald›klar› di¤er kararlar da bu
ö¤eleri görüp görmemeyle son derece
ilgili. fiimdi art›k Türkiye ekonomisinin
sisleri da¤›lm›fl, bulutlar› da¤›lm›fl du-
rumda. Ara s›ra belki ya¤mur at›flt›r›r,
biraz s›cak olur, biraz so¤uk olur. Belki
devaml› güneflli bir yolda gidilmez, ama
art›k o eski yo¤un sis bulutlar› tamamen
da¤›lm›fl durumda ve bu süreç de art›k
geri dönülmez bir süreç. Yani yapm›fl
oldu¤umuz reformlar, bundan sonra ya-
paca¤›m›z reformlar, belki zaman za-
man h›zl› ilerler, zaman zaman yavafllar,

AB ile iliflkilerimiz iniflli c›k›fll› olabilir
ama geriye dönüflü art›k yok bu iflin. ‹fl-
te bu da Türkiye’yi yat›r›m ortam› aç›-
s›ndan son derece elveriflli ve öngörüle-
bilir bir ülke haline getiriyor. 

Peki siz 10 y›ll›k dönemde ekonomide nas›l bir
vizyon görüyorsunuz önümüzde? Belki biraz
da rakamsal boyutta konuflabiliriz.
Önümüzdeki 10 y›l içerisinde bizim büt-
çemiz, borç rasyomuz, bunlar art›k AB
kriterlerini tutturan rakamlara inecek.
Hatta bütçe aç›¤›m›z bu sene, en geç

bir-iki y›la kadar da bu kriterleri tuttura-
cak flekilde tamamlam›fl oluyor. Bu çok
önemli de¤il yani. Daha dört sene önce
tarihinin en büyük ekonomik krizini ya-
flam›fl bir ülkenin sadece AB’ye üyelik
için de¤il, para birli¤i için de gereken
kriterleri yerine getirebilecek bir nokta-
ya gelmesi. Üyelikten sonra Euro Bölge-
si’ne girmenin kriterleri bunlar. Yani
çok daha a¤›r flartlar var. Bunu yerine
getiren bir ülke olmaya bafllanmas› tabii
çok sevindirici bir geliflme. Art›k Türki-
ye’nin mali disiplini sa¤land›. Para poli-
tikalar› konusunda, ba¤›ms›z bir Merkez
Bankas›’yla, çal›flan bir Merkez Banka-
s›’yla belli bir ekonomik istikrar› yakala-
m›fl ülke. Art›k kamu borç sorunu h›zla
gündemden ç›kmakta ve büyüme h›z›n-
da –önümüzdeki 10 y›l boyunca farkl›

“Ad› dünyada bilinen,
güvenilir büyük
firmalar›n, güçlü

markalar›n varl›¤›
Türkiye’nin büyük
kazanc›d›r, büyük

varl›¤›d›r. 
Kald› ki AB

iliflkilerinde de ifl
dünyam›z›n çok etkin bir

rolü var.”
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hesaplad›m ama– nereden baksan›z
yüzde 6 ile yüzde 7 aras›nda bir ortala-
ma art›fl öngürülüyor Türkiye için. Bu-
nun hesaplar›n› yapt›¤›n›zda bak›yorsu-
nuz ki 10 y›l sonra Türkiye ekonomisi
toplam gayri safi milli has›las› (GSMH)
olarak 1 trilyon dolar› geçmifl, kifli bafl›-
na düflen mille gelir 10 bin dolar› geç-
mifl –ne kadar geçmifl onu flu anda kes-
tirmek zor ama- bir ülke haline gelecek.
Avrupa’n›n o gün üye say›s› art›k 29 mu
olur 30 mu olur, bütün bu ülkeler ara-
s›ndan da alt› numaral› ekonomi olacak.
Almanya, Fransa, ‹talya, ‹ngiltere ve ‹s-
panya’dan sonra alt›nc› büyük ekonomi
olacak ve yine nüfus aç›s›ndan da Avru-
pa’n›n en büyük ülkesi olaca¤›z. Çünkü
di¤er büyük ülkelerin nüfusu sabit. Bi-
zim her sene yaklafl›k 1 milyon art›yor
nüfusumuz. Dolay›s›yla nüfus aç›s›ndan
bir numaral› ülkesi olaca¤›z ve yine 10
y›l içerisinde art›k tüm bu müzakereleri,
bu teknik uyum sürecini de tamamlam›fl
olmay› bekliyoruz. O tarihte üyelik olur
mu olmaz m›? Onu o günkü siyasi or-
tam belirleyecek. AB’nin farkl› ülkele-
rinde, ne tür bir siyasi ortam olacak? Bi-
liyorsunuz baz› ülkeler referanduma gi-
decekler. Ancak biz o gün ne olaca¤›n›n
çok derdinde de¤iliz. Biz Türkiye’yi bu
müzakereler boyunca içinden gecece¤i-
miz reform süreci aç›s›ndan ele alaca-
¤›z. Yani ülkemiz reform sürecinden
geçmifl olmakla zaten cok fleyler kaza-
nacak. 10 sene sonra ne olaca¤›n› o gün
görece¤iz. Çok da oraya tak›lmamak la-
z›m. E¤er bizim yapaca¤›m›z reformlar,
de¤iflimler halk›m›z için iyiyse, halk›m›-
z›n daha yüksek standartlar› yakalam›fl
bir ülkede yaflamas›n› sa¤layacaksa bu
reform sürecinden geçmeyi biz zaten
tercih ettik, h›zl› bir flekilde de bu or-
tamdan geçece¤iz. 

O zaman bakkaldan holdinglere, çok büyük
gruplara kadar sand›¤›m›zdan daha köklü bir
de¤iflim bekliyor bütün flirketleri.
Öyle ama yine de nereden bakarsak ba-
kal›m biz Türkiye olarak özel sektör
olarak AB’ye pek çok ülkeden çok da-
ha haz›r›z. Onun için çok da böyle “AB
geliyor, iflimizi mi kaybedece¤iz, farkl›
bir fleyler mi olacak?” diye kimsenin en-
difleye kap›lmas›na gerek yok. Herkes
iflini gücünü yapmaya devam edecek,
herkes kendi iflini en iyi flekilde yapma-

ya çal›flacak; kaliteli mal› mümkün ol-
du¤unca ucuza satmaya çal›flacak ama
bunlar› yaparken de kay›tiçi çal›flacak
ve kurumsal yap›yla bu ifli götürecek.
Zaten bizim dünyaya aç›lm›fl, dünyaya
ifl yapan uluslararas› bilinirli¤i, tan›nm›fl-
l›¤› yüksek olan kurulufllar›m›z›n daha
da ço¤almas›n› çok arzu ediyoruz. Çün-
kü ülkeler art›k sadece kamu temsiliyle,
baflbakanlar›yla ya da hükümetleriyle
de¤il ayn› zamanda firmalar› ve marka-
lar›yla tan›n›r hale geliyor h›zl› bir flekil-
de. Türkiye dendi¤i zaman Türkiye’den
ad› dünyada bilinen, güvenilir büyük
firmalar›n, güçlü markalar›n oluflmas›
Türkiye’nin büyük kazanc›d›r, büyük
varl›¤›d›r. Kald› ki AB iliflkilerinde de ifl
dünyam›z›n çok etkin bir rolu var. Sana-
yici ve ifladamlar› dernekleriyle, AB ül-
kelerinden gelen bu kurulufllarla da çok
yak›n temas içindeyiz. TÜS‹AD gibi
TOBB gibi ifl dünyas›n› temsil eden ku-
rulufllarla da yine sivil toplum kurulufl-
lar›yla da çok güzel çal›flmalar ortaya
koyuyoruz. Bundan sonraki dönemde
de ifl dünyas› bu süreçte çok etkin rol
alacak. ‹letiflim aç›s›ndan çok önemli
alacaklar› rol. Yani Türkiye’nin gerçek-
lerini Avrupal›lara daha iyi anlatabilmek
aç›s›ndan onlar›n Türkiye’ye daha s›cak

bakabilmesini sa¤lamak aç›s›ndan
önemli ifller düflecek bu flirketlere. Ayn›
zamanda ifl iliflkilerimizi de kuvvetlen-
dirmek, karfl›l›kl› yat›r›m, birliktelik, ti-
caret hacminin genifllemesinde de yine
bu iliflkiler oldukça önemli. Kald› ki bi-
zim müzakere sürecimizde müzakere
çal›flmalar›m›zda ifl dünyam›z›n temsilci-
leri de iflin içinde olacak. TOBB, TÜS‹-
AD gibi kurulufllar›m›z da bu çal›flmala-
r›n içerisinde olacaklar, katk› verecek-
ler. Bizim bu etki-analiz raporlar›m›z›n
uygulanmas›nda da, müzakere pozis-
yon belgelerinin haz›rlanmas›nda da
onlarla hep beraber çal›flaca¤›z. Dolay›-
s›ya Türkiye’nin bu AB projesi daha ön-
ce de söyledi¤im gibi bir kiflinin ya da
sadece hükümetin ifli de¤il; Türkiye’nin
topyekûn ifli, ifl dünyam›z da bu iflin
içinde olacak. AB’de ifl dünyas›yla hü-
kümetlerin iliflkisi oldukça kuvvetli ve
hükümetler üzerinde ifl dünyas›n›n etki-
si oldukça büyük. Kald› ki kamuoyu
oluflturma aç›s›ndan da yine ifl dünyas›-
n›n Türkiye’ye s›cak bak›yor olmas›n›n
yeri çok büyük. Biz Türkiye’deki belli
bafll› kurulufllar›m›z›n AB‘deki karl›l›kla-
r›yla iliflkilerinde ne kadar kuvvetli olur-
sak o kadar Türkiye’nin lehine olaca¤›-
n› düflünüyorum.

FOR PDF  1/17/06  1:08 PM  Page 6



Siz baz› Türk flirketlerinin sadece Avrupa’da
de¤il, dünyada da tan›nd›¤›n› düflünüyor mu-
sunuz? 
Kesinlikle dünya flirketlerimiz var. Ba-
k›n ben iki hafta önce Avustralya’ya ve
yeni Zelanda’ya gittim. Orada –ki uçak-
la 24 saat sürüyor-  Türkiye’de üretilen
otomobil ile minibüslerin sokaklarda
dolaflt›¤›n›, galerilerde sat›ld›¤›n› gör-
düm. Bu beni çok sevindirdi. Fas’a gitti-
¤imde bakt›m ki Beko önemli bir mar-
ka orada. Sat›l›yor ve halk benimsiyor.
Art›k bundan sonra çok daha fazla say›-
da Türk kuruluflunun, çok daha global
aktör haline gelece¤ini ve tüm dünyada
ifl yapan firmalar haline gelece¤ini göre-
ce¤iz hep birlikte.

Biz bugüne kadar hep AB ile müzakerelerin
bafllay›p bafllamayaca¤› tart›flmalar› yapt›k.
Tart›flmalar Ankara merkezli ve siyasi olarak
al›nan kararlar ile yap›sal reformlar konusun-
dayd›. Ama flimdi öyle bir sürece girdik ki Tür-
kiye’de her fley de¤iflecek. Müzakere sürecin-
de özel sektör kurulufllar› ve meslek örgütle-
rine nas›l görevler düflüyor?
fiimdi biz öncelikle, tüm bu kat›l›m süre-
ci içerisinde yapt›¤›m›z bütün çal›flmalar›,
att›¤›m›z bütün ad›mlar› sivil toplum ku-
rulufllar›m›zdan meslek örgütlerimize

paylaflarak götürece¤iz. Türkiye müzake-
re pozisyonu belgesini haz›rlan›rken de
sivil toplum kurulufllar›ndan, meslek ör-
gütlerinden taktikler alaca¤›z. Dolay›s›yla
bütün bu çal›flmalarda bu yasalar› Mec-
lis’ten geçirmek tabii ki hükümetin göre-
vi, yasama organ›n›n görevi, o noktaya
gelmeden önce zaten genifl kesimlerle, ifl

dünyam›zla biz bunlar› paylaflm›fl olaca-
¤›z. Art›k sadece hükümetin de¤il ilgile-
nen tüm kesimlerin bir çal›flmas› olarak
gidecek Meclis’e. Bu konuda genifl kat›-
l›mla çal›flaca¤›m›z için bu bir Türkiye
projesi olacak. Yani sadece hükümetin
bir kaç bakan› de¤il Türkiye’nin topye-
kûn bir projesi olacak. Ancak flunu söyle-
yeyim ki bütün sektörlerimiz, bankac›l›k
sektörü dahil olmak üzere bütün sektör-
lerimiz asl›nda, flu yeni üye olan 10 ül-

keyle de mukayese edilecek olursak
AB’ye çok daha haz›r bulunacak. Niye
derseniz biz 1996 y›l›ndan bu yana tam
bir Gümrük Birli¤i Anlaflmas› içindeyiz
AB ile. Bizim AB ile olan ticaretimizde
kota yok, gümrük yok, tamamen serbest
ticaret iliflkisi var ve bunca yo¤un rekabet
ortam›na ra¤men bunca korumas›z bir
yaklafl›ma ra¤men bizim sanayicimiz ma-
l›n› üretiyor ve Avrupa standartlar›nda
üretiyor, ambalaj›n› Avrupa standartlar›n-
da yap›yor ve bu mallar› çat›r çat›r ihraç
ediyor. Hem de çok yüksek miktarlarda
ihraç ediyor. Bugün Avrupa da sat›lan
her iki televizyondan bir tanesi biliyorsu-
nuz Türk mal›. Yine elektronik ihracat›-
m›z çok güçlü. Tekstil, konfeksiyonu say-
m›yoruz, zaten orada y›llard›r çok güçlü-
yüz ama art›k daha yüksek teknoloji içe-
ren ürünlerde bile etkili olmaya bafllad›k.
Yine  otomotiv de öyle art›k. Türkiye oto-
motivde önemli bir üretim merkezi ola-
rak gelifliyor. Yani asl›nda Avrupa Birli¤i
konusunda bizim sektörlerimiz di¤er o
10 ülkeden daha haz›rlar. Bankac›l›k sek-
törü de buna dahil. 2001 krizinden sonra
bankac›l›k sektörümüz çok ciddi bir re-
forma tabi tutuldu, biliyorsunuz. Mali du-
rumu zay›f olan bankalar zaten sistem-
den ç›kt›. Geriye kalan bankalar flu an
çok güçlü. Hatta tüm OECD ülkeleri ara-
s›nda sermaye yeterlilik rasyosu en güçlü
bankac›l›k sistemi Türkiye’de. Hani biraz
sütten a¤z› yanan yo¤urdu üfleyerek yer-
mifl. fiu andaki bankac›l›k sistemi serma-
ye yeterlilik rasyosu konusunda çok çok
güçlü bir noktada. Yine bankalar›m›z ka-
y›t d›fl›l›¤›n en az oldu¤u sektörlerden bi-
ri. Belki de bu yüzden yabanc› sermaye-
nin daha çok ilgi gösterdi¤i bir sektör. Bi-
liyorsunuz yüzde 50 oran›nda ortakl›klar
çok say›da oluyor bankac›l›k sektöründe.
Ya da diyelim Avrupal› bankalar Türk
bankalar›n› sat›n alabiliyorlar. Biliyorlar ki
her fley düzgün. Resmi defterler ne gös-
teriyorsa gerçe¤i o bankalar›n. Bu tabii
güzel bir geliflme. Kald› ki biz art›k BA-
SEL-II çerçevesinde gidiyoruz h›zl› bir fle-
kilde. Bu bak›mdan da art›k bankalar›m›-
z›n denetlenmesi, gözetlenmesi, bankala-
r›m›z›n reel sektörde kredi kulland›r›rken
bakt›¤› kriterler de, uygulamalar da çok
daha rafine edilmifl, çok daha ciddi bir
flekilde kurgulanm›fl bir çerçevenin içine
giriyor. 
� Esra Yener
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Devlet Bakan› Ali Babacan, cari aç›k tart›flmalar› konusunda da flu de¤erlendirmeyi
yapt›: “2000 y›l›yla flu anda bulundu¤umuz ortam ekonomik aç›dan çok farkl›.
Birincisi o gün sabit kur var, devletin kontrolünde bir kur var, piyasan›n serbestçe
belirleyece¤i rakamlardan çok farkl› bir noktada belki de. Devlet taraf›ndan sabit
tutulan bir kur var ve bu defalarca baflka ülkelerde denenmifl, defalarca pek çok
ülkede krizlere yol açm›fl. fiimdi ise serbest kur var. Bu tamamen ayr› bir kur rejimi,
ayr› bir ekonomik ortam. ‹kincisi, yine o tarihte bankac›l›k sitemimize bakt›¤›m›zda
mali bünyesi zay›f pek çok özel banka var; yine kamu bankalar› görev zararlar›
nedeniyle sermayelerini kaybetmifller, likidite olarak da her gece yüklü miktarlarda
borçlanarak ancak idare edebiliyorlar ve kamu bankalar›n›n gecelik borçlanma
ihtiyac› o kadar yüksek ki bütün piyasan›n faizlerini yukar› do¤ru iten faktör kamu
bankalar›. Yine bankac›l›k sisteminin 15 milyar dolar aç›k pozisyonu var. Bugüne
bak›yoruz, bugün kamu bankalar›m›z sermaye yeterlilik rasyosu aç›s›ndan
sektörün zirvesindeler. Özel bankalar sermaye aç›s›ndan güçlenmifl, zay›f olanlar
sistemden ç›km›fl, kalan bankalar da flu anda OECD içerisinde sermaye yeterlilik
rasyosu aç›s›ndan 1 numarada. fiimdi aç›k pozisyona gelince, aç›k pozisyon
neredeyse ‘s›f›r’. Dolay›s›yla bankac›l›k sektöründe kriz rejimi aç›s›ndan mukayese
edilmeyecek durumday›z. Di¤er bütün konular› b›rak›n bu iki konu bile, serbest kur
rejimi ve bankac›l›k sisteminin sa¤lam bir zemine oturmas› bizim zaten cari aç›k
de¤erlendirmemizde kendimizi rahat hissetmemizi sa¤l›yor.”

“Kur sistemi cari aç›¤›n güvencesi”

Devlet Bakan›
Ali Babacan, dünyaca

bilinirli¤i olan Koç
Holding’in markalar›n›n

art›k Fas’da, 
Avustralya’da bile

vitrinlerde oldu¤unu
belirtti.
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Koç Toplulu¤u ç›tay› yükseltti:
“Oyun Alan›n Dünya” 
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Koç Toplulu¤u 19. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n bu y›lki ana temas›
“Global Oyuncu Olmak”t›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç, toplant›da yapt›¤› konuflmada, Toplulu¤un yeni sat›n al›mlarla ç›tas›n›
yükseltti¤ini belirterek, “Oyun alan›m›z dünya. Bu oyun alan›nda, omuz omuza,
her gün yeni basamaklar› t›rmanaca¤›m›za yürekten inan›yorum” dedi. 

oç Toplulu¤u’nun her y›l düzenledi-
¤i Üst Düzey Yöneticiler Toplant›-
s›’n›n 19’uncusu, 9 Aral›k’ta Ç›ra¤an
Saray›’nda “Global Oyuncu Olmak”

ana temas›yla gerçeklefltirildi. 
Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’n›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, sözlerine
önce dünyadaki geliflmeleri analiz ederek
bafllad›. Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›n›n ar-
d›ndan, Körfez Savafl›, Yugoslavya’da yafla-

nan olaylar ve ABD’nin Haiti’ye müdahale-
siyle ABD’nin “tek kutup” olarak görülme-
ye baflland›¤›n› belirten Mustafa V. Koç, 11
Eylül olaylar›, ABD’n›n Irak’a müdahalesi,
Avrupa Birli¤i içindeki siyasi geliflmelerle
ve oluflan yeni risklerin analizini yapt›. Or-
tado¤u’daki kar›fl›kl›klar, Avrupa Birli¤i ül-
kelerindeki siyasi tart›flmalar ve ABD ka-
muoyundaki geliflmelere de¤inen Mustafa
V. Koç, ülke olarak da, topluluk olarak da,
risklerin iyi analiz edilmesi gerekti¤ini be-

lirtti. Koç, “F›rsatlar› dikkatle takip ederek,
geliflme imkânlar›ndan azami ölçüde yarar-
lanacak bir yol izlememiz gerekti¤ini düflü-
nüyorum. Özellikle dünya ekonomisinin
seyrine yak›ndan bakt›¤›m›zda önümüzde-
ki imkânlar daha belirgin biçimde ortaya
ç›k›yor” dedi. Türkiye’nin önünde çok
önemli f›rsatlar bulundu¤unu belirten Mus-
tafa V. Koç, bu f›rsatlar›n kullan›labilmesi
için öncelikle içte ve d›flta bar›fl ortam›na
fliddetle ihtiyaç oldu¤unun alt›n› çizdi. 

K
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Büyüme için önce bar›fl 
2006’da geliflmekte olan ülkelerin
ticaret hacimlerindeki büyümenin,
geliflmifl ülkelerin iki kat›na ulafl-
mas›n›n beklendi¤ini vurgulayan
Mustafa V. Koç, büyümenin sürdü-
rülmesi için gereken koflullar› da
flöyle s›ralad›: “Birincisi küresellefl-
me süreci kesintiye u¤ramamak
zorunda. Terör, savafl, iç kar›fl›kl›k
gibi siyasi istikrars›zl›k yarat›c› ge-
liflmelerin tüm dünya için mini-
mumda seyretmesi laz›m. ‹kincisi,
büyümeyi destekleyecek miktarda
enerjinin, uygun maliyetle kesinti-
siz sa¤lanmas› flart. Üçüncüsü, bü-
yümenin finansman›n›n da yine
uygun maliyetle ve kesintisiz ola-
rak temin edilebilmesi gerekli…  
Pek çok tart›flmaya konu olmas›na
ve baz› t›kan›kl›klar yaflanmas›na
ra¤men, küreselleflmenin dinamiklerinin
önümüzdeki y›llarda etkisini koruyaca¤›n›
söyleyebiliriz. Bunu, bu t›kan›kl›klar› yara-
tanlar›n bafl›nda baz› geliflmifl ülkelerin gel-
di¤ini bilerek söylüyoruz. Son iki y›lda,
dünya ekonomisi son 30 y›l›n en yüksek
büyüme h›zlar›n› yakalad›. Bunun rüzgâr›
hâlâ sürüyor. Ancak, Dünya Ticaret Örgü-
tü, d›fl ticaretin serbestleflmesini bir halka
daha gelifltirmeyi baflaramazsa, bunun, yal-
n›z geliflmekte olan ülkelerde de¤il, baz›
geliflmifl ülkelerde de büyüme s›k›nt›s› ya-
rataca¤›ndan da endifle duyuluyor.”

Enerji fiyatlar›na dikkat 
Konuflmas›n› ekonomideki di¤er önemli
geliflmelerle sürdüren Mustafa V. Koç, pet-
rol fiyatlar›ndaki art›fla dikkat çekerek,
“TÜPRAfi’›n Toplulu¤umuz taraf›ndan sat›n
al›nmas›yla da, ilk ad›mda rafineri gelirleri-
nin önemli ölçüde yurtiçinde kalmas›, ikin-
ci ad›mda da rafineriden ülkenin döviz ka-
zanmas› imkân› sa¤lanm›fl oldu” dedi.
Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›ndaki iliflki-
lere de de¤inen Mustafa V. Koç, Avrupa
Birli¤i ile müzakere sürecinin kazand›rd›¤›
ivme ile h›zlanan reformlar›n, Türkiye’nin
uzun dönemli rekabet gücünün artmas›na
yol açaca¤›n› belirtti. Mustafa V. Koç, flöy-
le devam etti: “Biliyoruz ki, tam üyelik bir
kenara, birçok aday ülke daha müzakere-
lere bafllar bafllamaz yabanc› sermaye ak›-
n›na u¤rad›. Bulgaristan ve Çek Cumhuri-
yeti’nde yabanc› sermaye art›fl h›z› dörde,

Romanya’da ikiye katland›. Türkiye’de de
böyle bir süreci yaflamaya bafllad›k. Yafla-
nan h›zl› de¤iflimi kendi pozisyonlar› için
bir kay›p olarak görenlerin yaratt›¤› “taviz
veriyoruz” pat›rt›s› alt›nda yatan gerçekler
bunlard›r. E¤er durum böyleyse, o zaman
öncelikle, gösterdi¤imiz bu çaban›n üyelik-
ten ba¤›ms›z olarak bize kazand›rd›klar›n›
göz önünde tutmal›y›z. Bugünün Avru-
pas›’na de¤il on y›l sonras›n›n Avrupas›’na
bakmam›z gerekir.”  

“Oyun saham›z geniflledi”
Mustafa V. Koç konuflmas›n› flöyle tamam-
lad›: “Art›k oyun saham›z geniflledi. Bu ge-
nifl sahada hem de¤iflen kurallar› takip et-
mek, hem de yeni oyun stratejileri gelifltir-
mek zorunda olaca¤›z. Bunu, yaln›zca flir-

ketimize, Toplulu¤umuza karfl› de-
¤il, ülkemize karfl› da bir sorumlu-
luk olarak görüyoruz. Çünkü biz li-
deriz. Bu y›l Topluluk olarak ger-
çekten baflar›l› bir y›l geçirdik.
Önemli yat›r›mlar yapt›k. Üç büyük
sat›n alma ile baflar›lar›m›z› taçlan-
d›rd›k. Dünyadaki geliflmeler, stra-
tejilerimizin do¤ru, operasyonlar›-
m›z›n yerinde ve zaman›nda oldu-
¤unu gösteriyor. Dünya manzaras›-
na bak›nca global rekabetin ne ka-
dar önemli oldu¤u ortaya ç›k›yor.
‹flte bunun için, lider oldu¤umuz
bir sektörde, perakendede, liderli-
¤imizi pekifltirmek için Tansafl’› sa-
t›n ald›k. Çünkü meseleye dünya
ölçe¤inde bak›yoruz. Di¤er taraf-
tan, büyümenin desteklenmesi için
finansman›n ne kadar önemli oldu-
¤unu görüyoruz. 

“Oyun alan›m›z dünya”
Biz de, Türkiye’deki büyümeyi destekleye-
cek olan finans sektöründe geliflmeyi  stra-
tejik bir gereklilik olarak saptad›k. Koç Fi-
nansal Hizmetler mevcut haliyle de baflar›-
l› ve kârl›yd›. Ama biz, ölçe¤imizi büyüt-
meye ve finans sektöründe liderlik koltu-
¤una oturmak için harekete geçmeye karar
verdik. Bunun sonucu olarak da Yap› Kre-
di Bankas›’n› bünyemize katt›k. Dünyan›n
en önemli stratejik girdisi olan enerjide za-
ten çok baflar›l› ve çok kârl› bir seyir izli-
yorduk. Aygaz ve Opet ile Türkiye’de
enerji sektörünün liderli¤ini elimizde tutu-
yorduk. Ama enerji küresel bir oyun. Bu
küresel oyunda kendimize iyi bir yer tut-
mazsak ve stratejik sektör olarak seçti¤imiz
enerjide dünya ölçeklerine göre hareket et-
mezsek, Toplulu¤umuzu global oyuncu
yapma hedefine ulaflamayaca¤›m›z› gör-
dük. Önümüzdeki f›rsat› iyi de¤elendirerek
Türkiye’nin en büyük flirketi olan Tüprafl’›
sat›n ald›k. Toplulu¤umuz bu büyük sat›n
al›mlar› hiç kuflkusuz sizlerin sayesinde
gerçeklefltirdi... Topluluk olarak aya¤›m›z›
yere sa¤lam bast›¤›m›za inanmasayd›k, bu
operasyonlara giriflmeye cesaret edemez-
dik. fiimdi de, yine sizlerin kendi alanlar›-
n›zdaki baflar›lar›n›za, sahip oldu¤unuz
global vizyona güvenerek diyoruz ki
‘Oyun alan›m›z dünya’. Bu oyun alan›nda,
omuz omuza, her gün yeni basamaklar› t›r-
manaca¤›m›za yürekten inan›yorum.”
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“ D Ü N Y A  L ‹ G ‹ N D E  O Y U N  S A H A M I Z  G E N ‹ fi L E D ‹ ”

“Art›k oyun saham›z
geniflledi. Bu genifl sahada

hem de¤iflen kurallar›
takip etmek, hem de yeni

oyun stratejileri
gelifltirmek zorunda

olaca¤›z. Bunu, yaln›zca
flirketimize,

Toplulu¤umuza karfl›
de¤il, ülkemize karfl› da
bir sorumluluk olarak

görüyoruz.”
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç’un ard›ndan kürsüye
Koç Holding CEO’su Bülend Özay-
d›nl› geldi. Konuflmas›na “2005 y›l›
renkli, dinamik, çok boyutlu, heyecan
verici, 15 y›ll›k iddial› hedeflerimize
befl y›ll›k dönemde ulaflma flans›n› ya-
kalad›¤›m›z bir y›l oldu” cümlesiyle
bafllayan Özayd›nl›, “2005 y›l›nda kâr-
l›l›k ve sat›flta 2007 y›l› için öngördü-
müz hedeflerimizi flimdiden aflt›k, 2006
y›l›nda ise 2010 y›l› hedeflerimizi afl-
may› planl›yoruz. 2005 y›l›ndaki gelifl-
melerden cesaret alarak Avrupa’n›n li-
der flirketleri aras›nda yer alma vizyo-
numuzu, global oyuncu olma boyutu-
na tafl›mak istiyoruz. Planlar›m›z›, stra-
tejilerimizi ve hedeflerimizi bunun
üzerine kuruyoruz. Bu nedenle de bu-
günkü toplant›m›z› ‘Oyun alan›n dünya’
kavram› içinde gerçeklefltiriyoruz.” 
Özayd›nl›, “Global oyuncu olman›n farkl›l›-
¤›, sahaya ç›k›p oyunu kurallar›na göre oy-
namakta de¤il, bunun ötesinde, oyunun gi-
diflat›n› etkilemekte, belirlemekte yat›yor.
Bunun için hem sizlerde fazlas›yla bulundu-
¤una inand›¤›m›z yönetim becerisine, lider-
lik kapasitesine, hem de bu kapasitenin ar-
d›nda, onu destekleyen, onun yolunu açan
bir kurumsal gücün varl›¤›na ihtiyaç var”
dedi.

Ekonomi literatüründe yeni terim: 
“Koç gibi”
2005 y›l›n›n Topluluk aç›s›ndan çok önemli
geliflmelerin yafland›¤› bir y›l oldu¤unun al-
t›n› çizen Özayd›nl› flöyle devam etti: “Tür-
kiye gündemine damgas›n› vuracak ve Top-
lulu¤umuzun gelece¤ini flekillendirecek
önemde üç büyük sat›nalmay› bu y›l içinde
gerçeklefltirdik. Yap› Kredi, Tansafl ve Tüp-
rafl’›n al›nmas› sadece bu al›mlar›n ekono-
mik katk›s› aç›s›ndan de¤il, Toplulu¤umu-
zun gücünü, liderlik imaj›n› herkesin gözün-
de perçinlemesi aç›s›ndan da önemlidir.
‘Koç gibi’ benzetmesi gazete manfletlerine
birkaç kez tafl›nd› bu y›l.”
Konuflmas›na 2005 y›l›nda Koç Holding flir-
ketlerindeki geliflmeleri anlatarak devam
eden Bülend Özayd›nl›, Yap› Kredi Banka-
s›’n›n yüzde 57.4 oran›nda hissesinin sat›n

al›nmas›yla sektörde liderli¤e do¤ru önemli
bir hamle yap›ld›¤›n› vurgulad›. Koç Toplu-
lu¤u’nun Tansafl’›n ço¤unluk hissesinin al›n-
mas›yla perakende sektöründeki liderli¤ini
pekifltirdi¤ini belirten Özayd›nl›, flöyle de-
vam etti: “Enerji sektörü uzun y›llard›r faali-
yet gösterdi¤imiz ve büyüme alanlar›m›z-
dan biri olarak belirledi¤imiz dünya ekono-
misine yön veren bir sektör. Tüprafl ise bu
sektörde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en
büyük sanayi kuruluflu. Biz de Türkiye sa-
nayinde lider topluluk, global piyasalarda
da bir oyuncu olma iddiam›z do¤rultusunda
Tüprafl’›n özellefltirilmesi ihalesine girdik ve
kazand›k.”
Özayd›nl›, bu al›m›n Türkiye’de  özel bir
Türk flirketinin bir ç›rp›da 4.3 milyar dolar

yat›r›m yapt›¤› ve bu boyutta finans-
man sa¤lad›¤› ilk proje olaca¤›n›n  al-
t›n› çizdi.

“Koç”  markas›
Konuflmas›n›n son bölümünde tekno-
loji ve yat›r›mc› iliflkilerinin öneminin
alt›n› çizen Özayd›nl›, flöyle devam et-
ti: “Sizler çok de¤erli markalar› yöneti-
yorsunuz. Marka itibar›n›n ifl sonuçlar›-
na etkisinin ne kadar önemli oldu¤unu
yak›ndan biliyorsunuz. Bu olumlu et-
kinin en üst düzeyde sa¤lanabilmesi
için iki noktaya dikkat etmemiz gereki-
yor: Birincisi, Toplulu¤umuzun liderle-
ri olan sizlerin, itibar yönetiminin bir
üst düzey yönetim fonksiyonu oldu¤u-
nu unutmayarak, bu faaliyet alan›na
hak etti¤i zaman› ay›rman›zd›r.  ‹kinci-

si ise, “Koç” ad›n›n yönetti¤iniz kurum ve
markalara katt›¤› de¤eri sürekli göz önünde
bulundurarak, tüm faaliyetlerinizi “Koç” ad›-
na ve onun marka de¤erine yapaca¤› katk›
aç›s›ndan da de¤erlendirmektir. Bütün bu
çal›flmalar›n arkas›nda yatan temel motif, sa-
hip oldu¤umuz en de¤erli varl›¤›m›z›n,
“Koç” ad›n›n, “Koç” markas›n›n de¤erini ke-
sintisiz biçimde daha yukar›ya tafl›makt›r...”
Özayd›nl› sözlerini flöyle tamamlad›:
“Topluluk olarak, kamuoyu önünde sergile-
di¤imiz bu performans›n,  ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u at›l›m›n gerçeklefltirilmesinde rol
almas› beklenen di¤er kurumlara cesaret ve-
ren bir yönü de oldu¤unu rahatl›kla söyle-
yebiliriz. Özellikle bu y›l içinde stratejik
planlar›m›z do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i-
miz faaliyetleri s›ralay›p, alt alta koydu¤u-
nuzda vard›¤›m›z nokta, toplam hanesinde
gördü¤ümüz rakamlar›n ötesine geçiyor.
Topluluk olarak, Türkiye’den Avrupa’ya,
Avrupa’dan dünya ölçeklerine yelken açma-
m›z›n hakl› zeminini ortaya koyuyor. Bu ka-
b›na s›¤mayan Toplulu¤un, “oyun alan›m
dünyad›r” diyebilmesinin maddi temelini
ortaya koyuyor. Her zamanki gibi ölçülü,
dikkatli ve temkinliyiz. Ama farkl› olarak,
hayallerimize, hedeflerimize ve baflar›lar›m›-
za s›n›r koymak istemiyoruz. Her geçen gün
Türkiye’ye biraz daha mal olan  “Koç gibi”
tan›mlamas›n›, yar›n global ifl dünyas›n›n li-
teratürüne yerlefltirmek istiyoruz.” 

k
ü

re
s
e

l 
v
iz

y
o

n

10

Ekonomide yeni terim: “Koç gibi” 

Koç Holding CEO’su 
Bülend Özayd›nl›:
“Çal›flmalar›m›z›n 

arkas›nda yatan temel motif,
sahip oldu¤umuz en de¤erli
varl›¤›m›z›n, “Koç” ad›n›n,
“Koç” markas›n›n de¤erini 
kesintisiz biçimde daha 
yukar›ya tafl›makt›r...”
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Özel çocuklardan anlaml› ödüller
Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda günün
en önemli programlar›ndan birini de Vehbi
Koç Vakf›’na en çok ba¤›fl› yapan flirketlere
verilen ödül töreni oluflturdu. 2005 y›l›nda
Vehbi Koç Vakf›’na en büyük ödülü yapan
flirketler flöyle s›raland›: “Arçelik, Ford Oto-
san, Aygaz, Türk Traktör, Koçbank.”
Ba¤›fl yapan flirketlere ödüllerini ise bu ba-
¤›fllarla okuyan ve hayata dönen çok özel
isimler verdi. Ford Otosan Genel Müdürü
Turgay Durak ve Arçelik Genel Müdürü
Gündüz Özdemir ödüllerini flimdi 1 ya-
fl›nda ve sa¤l›kl› bir çocuk olan “Umut Be-
bek”den ald›lar. 12 Ocak 2005’de 5 ayl›k
do¤an ve umut kalmam›flken Amerikan
Hastanesi’nde vak›f korumas›nda Yeni Do-
¤an Ünitesi’ne yat›r›lan Umut Öz, hastane-
deki dört ayl›k özel bak›mla hayata döndü-
rülmüfltü. Aygaz Genel Müdürü Mehmet
Ali Neyzi’ye ise ödülünü Koç Üniversite-
si’nde burslu okuyan ve halen  Coca Co-
la’da Marka Müdür Yard›mc›s› olarak çal›-
flan R›za Demirbafl verdi.
Türk Traktör Genel Müdürü Hakk› Ak-
kan, ödülünü  Koç Üniversitesi Sa¤l›k Mes-
lek Yüksek Okulu’nda burslu okuyan ve
mezun oldu¤undan bu yana Amerikan
Hastanesi’nde çal›flan Meryem Ka-
pan’dan ald›. Koçbank’›n ödülünü ise Koç-
bank Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ergür,
Koç Özel Lisesi’nde burslu okuyan ve oku-
lun en yard›msever ö¤rencisi seçilen, ye-
dinci s›n›f Ö¤rencisi Saffet Alpan’dan ald› 

Önemli konuklar, gurur veren ödüller
19. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda  
20-25-30-35 ve 45 y›l›n› dolduranlara “Hiz-
met Ödülü” verildi. 25 y›l›n› dolduranlar
ödüllerini Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›’dan ald›lar. 30 ve 35. y›l›n› doldu-
ranlara ise ödüllerini Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç verdi. Koç
Holding’de 45. y›l›n› dolduran isim ise Koç
holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Suna K›raç oldu. Üst Düzey Yöneticiler
Toplant›s›’nda ayr›ca “Yarat›c› ve Giriflimci
Y›ld›zlar”, “‹flbirli¤i Gelifltirenler”, “Müflteri
Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorilerinde “kap-
sam içi” ve “kapsam d›fl›” seçilen projelerin
sahiplerine “En Baflar›l› Koçlular” ödülleri
da¤›t›ld›. “Tüketiciye En Yak›n Topluluk”
olma hedefi do¤rultusunda sürdürülen
“Koç CRM” projesi çerçevesinde Migros’a
“CRM Öncüsü Ödülü” verildi. 
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Koç Toplulu¤u 19. Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’na konuk olarak kat›lan  ABD
D›fliflleri Bakanl›¤› eski Müsteflar Yard›mc›s› ve Bosna'da bar›fl› sa¤layan Dayton
Antlaflmas›'n›n mimar› Richard Holbrooke, yapt›¤› konuflmada Türkiye'nin "vazge-
çilemez" oldu¤unu vurgulad›. Holbrooke konuflmas›nda, “Washington ile -gele-
cek ad›na- yo¤un bir diyaloga girin. Çünkü çok duyarl› bir süreç var. Irak'›n gele-
ce¤i çizilmekte. Irak'›n gelece¤i, Türkiye için çok önemlidir. Ankara, Washington'a
görüfllerini iyi anlatabilmelidir" dedi.
Koç Toplulu¤u 19. Geleneksel Y›ll›k Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s›’na konuk
olan di¤er ünlü isim; uluslararas› ifl dan›flman› Kjell Nordström, farkl› ülkelerden
insanlar› kabul ederek eritme potas›nda baflar›yla bütünlefltiren ABD'nin, göç
politikas› sonucu dünyan›n en iyi 10 üniversitesinden dokuzunun, Nobel ödülleri
alanlar›n yar›s›n›n sahibi oldu¤unu söyledi. Nordström, flöyle konufltu: "Bu
salondaki herkes Amerikan vatandafl› olabilir. Avusturya'dan gelip terminatör, vali
olabilirsiniz. Finlandiya vatandafl› olmak için üç nesil beklersiniz. Baflar›n›n s›rr›
burada. Ülkelerin kaymak tabakas›n› toplay›p dünya kadar Nobel ödülü al›yorlar.
En iyi hokey oyuncular›, Formula 1 sürücüleri, top modeller ABD'ye gidiyor."
Uluslararas› ifl dan›flman› Nordström, konuflmas›na flöyle devam etti:
"Ucuz ça¤› bafllad›. Her fley ucuzlad›. Dünya ekonomisinin yüzde 50 ila yüzde 70'i
ucuz segmentten oluflacak. Müflteri iliflkileri yönetimi teknoloji ile birlikte
müflterinin yönetti¤i iliflkiye dönüfltü. Müflteri, Saddam Hüseyin'dir, yani
diktatördür. Tolerans› s›f›ra kadar düflürdü. Bu devam edecek. Her fleyin sonuna
'lence' eklenecek. Kad›nlar her yerde harekete geçti. Kad›nlardan gözünüzü
ay›rmay›n. Ticari aç›dan ilginç olmaya bafllad›lar. Volvo ilk kad›n otomobilini
yaratt›. Dört kad›n tasar›mc›, bafl deste¤ine kad›n sürücülerin at kuyru¤u saçlar›n›
koyacak yerler yapt›lar." 

“Türkiye ABD için vazgeçilemez bir ülke”

Richard
Holbrooke

Kjell
Nordström

45. y›l ödülü 
Suna K›raç’›n

Koç Holding’de 45 y›l› dol-
duran isim ise Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan

Vekili Suna K›raç oldu. Su-
na K›raç’›n “Hizmet Ödü-
lü”nü kendisi ad›na efli

‹nan K›raç, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç’tan ald›.  

“ D Ü N Y A  L ‹ G ‹ N D E  O Y U N  S A H A M I Z  G E N ‹ fi L E D ‹ ”
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Suna K›raç Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 45 

Emine Alangoya Koç Holding Muhasebe Müdürü 35

Atefl Arsan New Holland Trakmak Genel Müdürü 35

Kudret Önen Koç Holding Di¤er Otomotiv Grubu Eflbaflkan› 30

Hasan Bengü Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› 30

Yaylal› Günay Döktafl Genel Müdürü 30

Murat Menemenli Beko Ticaret Genel Müdürü 30

Cihat ‹lkbaflaran Oltafl Genel Müdürü 30

Emre Görgün Koç Holding Endüstri ‹liflkileri Koordinatörü 30

Tuncay Selçuk Ford Otosan Finansman Genel Müdür Yard›mc›s› 30

Olgun Altuntafl Entek Elektrik Üretim Genel Müdür Yard›mc›s› 30

‹lhan Baltac› Döktafl Genel Müdür Yard›mc›s› 30

Cengiz Kabatepe Ford Otosan Genel Müdür Yard›mc›s› 30

Yaflar Onay Ford Otosan Endüstri ‹liflkileri ve ‹nsan Kaynaklar› Müdürü 25

Ahmet fiat›ro¤lu Ford Otosan Genel Müdür Yard›mc›s› 25

Adnan Tüfekçi Beko LLC Rusya Genel Müdürü 25

Mehmet Ali Neyzi Aygaz Genel Müdürü 25

‹smail Hakk› Sa¤›r Arçelik Ürün Direktörü 25

Ernur Mutlu Ford Otosan Ürün Gelifltirme Direktörü 25

Durmufl Aras Migros Ankara fiube Müdürü 20

Serhat Alan Migros G›da D›fl› Ürünler Pazarlama Grup Müdürü 20

‹hsan Çatmaner Arçelik LG Klima Üretim ve Lojistik Direktörü 20

Sinan Varol Döktafl Genel Müdür Yard›mc›s› 20

Erkin Y›lmaz Migros Mali ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› 20 

2005 Y›l›  Koç Toplulu¤u Hizmet Ödülleri“En Baflar›l›
Koçlular” Ödül Alan

Yöneticiler
Unvan› Hizmet

Y›l›

Hizmet Ödülleri Koç Holding’de 30. ve 35. y›l›n› dolduranlara Hizmet Ödülleri’ni Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç verdi.  Koç
Holding Muhasebe Müdürü Emine Alangoya ve New Holland Trakmak Genel Müdürü Atefl Arsan 2005’te Koç Holding’de 35. y›l›n› dolduran iki isim oldu.

Yarat›c› ve Giriflimci Y›ld›zlar (Kapsam D›fl›)
Ekolojist Bulafl›k

Makinesi Projesi

Müflteri Mutlulu¤u Yaratanlar (Kapsam ‹çi)
Kayar Kap› üst makara ya¤mur olu¤u

alt› çiziklerinin azalt›lmas› 

Yarat›c› ve Giriflimci Y›ld›zlar (Kapsam ‹çi)
Elektrodmak Projesi

‹flbirli¤i Gelifltirenler (Kapsam D›fl›)
Opet Kart, Migros 

Club Card ‹flbirli¤i

‹flbirli¤i Gelifltirenler (Kapsam ‹çi)
Parça Hurdas› Azaltma 

Müflteri Mutlulu¤u Yaratanlar (Kapsam D›fl›)
KoçAilem
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›zla büyüme ve yayg›nlaflma ata-
¤›nda olan Ramstore’lar›n aç›l›flla-
r› birbirini takip ediyor. Koç Top-
lulu¤u 19 Aral›k’ta St. Peters-

burg’da, 20 Aral›k’ta da 650 kilometre
uzakl›kta Moskova’da iki Ramstore Al›fl-
verifl Merkezi daha açt›.
2004 sonunda, dört  ülkede 44 Ramsto-
re’u bulunan Migros, 2005 y›l› sonunda
ma¤aza say›s›n›, befl ülkede toplam 185
milyon dolar yat›r›mla 62’ye ç›kard›.
Rusya’da 50  ma¤aza ve 10 al›flverifl
merkezi, Kazakistan’da befl ma¤aza ve
bir al›flverifl merkezi, Bulgaristan’da üç
ma¤aza, Azerbaycan’da üç ma¤aza, Ma-
kedonya’da bir ma¤aza ve al›flverifl
merkezi bulunuyor. Migros, mevcut
ma¤azalarla 2005 sonunda, yurtd›fl› net
sat›fl alan›n› yüzde 52 oran›nda art›ra-
rak 142 bin metrekareye ç›kard›. 
fiirket; baflta Rusya olmak üzere, Kaza-
kistan, Azerbaycan, Bulgaristan ve Ma-
kedonya’daki yat›r›mlar›n› geniflletir-
ken, Balkanlar ve Ortado¤u’da yayg›n-
laflmay› hedef al›yor. Ukrayna ve Suriye
gibi ülkelerde yat›r›m olas›l›klar›n› ince-
leyerek yeni ülkelere ad›m atmaya ha-
z›rlanan Migros, bulundu¤u ülkelerde
de liderlik ve markalaflma pozisyonunu

pekifltirdi. 2007 y›l›nda, Migros’un kom-
bine sat›fllar›n›n üçte birinin yurtd›fl›
operasyonlar›ndan kaynaklanmas› he-
defleniyor. Migros h›zla Ramstore yat›-
r›mlar›n› gerçeklefltirerek, k›sa sürede

yurtd›fl›nda 1.2 milyar dolarl›k ciroya
ulaflmay› hedefliyor. 2004 sonunda
yurtd›fl›nda toplam 493 milyon dolar
kombine ciro elde eden Ramstore’lar›n,
2005 sonunda 600 milyon dolar civar›n-
da ciro yapmas› bekleniyor.

‹ki yeni Ramstore daha 
Rusya’n›n Avrupa kap›s› olarak da adlan-
d›r›lan St. Petersburg’daki ikinci Ramsto-
re Al›flverifl Merkezi Udelny Park 19 Ara-
l›k’da resmi törenle aç›ld›. Migros, St. Pe-
tersburg’da bulunan Ramstore say›s›n›
2007 y›l›nda 4’ten 10’a ç›karmay› hedefli-
yor. 41 bin 400 metrekare kapal› alana
sahip Ramstore Al›flverifl Merkezi
“Udelny Park” için 30 milyon dolarl›k ya-
t›r›m yap›ld›. Merkez içinde yer alan 25
kasal›, 6 bin 600 metrekarelik Ramstore
ma¤azas› kap›lar›n›, y›lbafl› için 35 bin
çeflit ürünle açt›. 
Ramstore’un 19 Aral›k’taki resmi aç›l›fl›-
n› St. Petersburg Primorosky Belediyesi
Baflkan Vekili Aleksey Pestsov, Türk
Büyükelçisi Kurtulufl Taflkent ile Koç
Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç
ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Semahat Arsel gerçeklefltirdi. Resmi
aç›l›fl törenine Koç Holding Yönetim
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Ramstore’lar Rusya’y› sard› 

k
ü

re
s
e

l 
v
iz

y
o

n

Koç Toplulu¤u, Rusya’y› Avrupa’ya ba¤layan St. Petersburg ve 
baflkent Moskova’da birer Ramstore Al›flverifl Merkezi daha açt›. 
Böylece befl ülkedeki Ramstore say›s› bir y›lda 44’ten 62’ye ç›kt›; 
sat›fl alan› yüzde 52 oran›nda artt›
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Kurulu Baflkan Vekili Temel Atay, Koç
Holding G›da, Perakende ve Turizm
Baflkan› Ömer Bozer, Koç Holding
Dayan›kl› Tüketim ve ‹nflaat Grubu
Baflkan› Bülent Bulgurlu, Migros Yö-
netim Kurulu üyeleri Dr. Nüsret Arsel,
U¤ur Çatbafl ve Oktay Irs›dar, Migros
Genel Müdürü Aziz Bulgu, Rus üst dü-
zey yetkilileri, ifl dünyas›n›n ileri gelen
isimlerinin yan› s›ra, Türk-Rus ve ulus-
lararas› bas›n›n temsilcileri de kat›ld›.
Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç aç›l›flta yapt›¤› konuflmada: “Rus
ekonomisinin  her y›l yüzde 6 büyüdü-
¤ünü ve Çin’den sonra dünyaya örnek
olarak gösterilen bir model oldu¤unu
söyledi. Rahmi M. Koç konuflmas›n›
flöyle sürdürdü: “Biz bu cazibeyi
1997’de hissettik; kriz döneminde mo-
ralimiz bozulmad›, ülkeyi terk etmedik.
Yeni kuflak Rus gençli¤i de¤iflime çok
süratli ayak uydurdu. Rusya’ya ilk gel-
di¤imizde mevcut ürünlerin evsaf›, çe-
flidi ve ambalaj› çok farkl›yd›. Bugün 35
bin çeflit ürünü rekabetçi fiyatlarla, en
iyi kalitede sunabiliyoruz. St. Peters-
burg’da ilk ma¤azam›z› 2004’te açt›k,
bugün dördüncüsü hizmete giriyor; iki
senede 10 ma¤azaya ulafl›lacakt›r.”  

Moskova’da 31. Ramstrore 
Moskova’daki ma¤aza ve Al›flverifl Mer-
kezi say›s›n› 31’e ç›karan Ramstore, St.
Petersburg’un ard›ndan, 20 Aral›k’ta da
Moskova’daki Ramstore Al›flverifl Mer-
kezi Sevastopolsky’yi resmi törenle hiz-
mete soktu. 55 bin metrekarelik kapal›
alan›yla Rusya’n›n ikinci en büyük
Ramstore’u olan Sevastopolsky, 40 mil-
yon dolarl›k yat›r›mla gerçeklefltirildi.

Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç Moskova’daki aç›l›flta yapt›¤› ko-
nuflmada, konuklara flöyle seslendi:
“Sekiz senedir her sene Moskova’ya ge-
liyorum. Bir seneden di¤er seneye gör-
dü¤üm de¤iflim, dinamizm, ilerleme ve
istikrar beni etkiliyor. Bugüne kadar
Rusya’daki orta¤›m›z ile birlikte 450

milyon dolar yat›r›m yapt›k. 2006’da da
120 bin metrekarelik alan› ile Ramsto-
re’lar›n en büyü¤ünü açaca¤›z.” 
Dünyan›n ünlü ve seçkin giyim markala-
r›ndan elit koleksiyonlar sunan Edwards
da, Rusya’daki ilk ma¤azas›n› yine 20
Aral›k’ta, bir baflka Ramstore Al›flverifl
Merkezi olan Marino Rofla’da açt›. 
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“Kuzeydeki  Venedik” St. Petersburg
Kültür ve sanat›n befli¤i, Rusya’n›n Avrupa’ya aç›lan kap›s›, kimilerine göre de “Ku-
zeydeki Venedik” olarak an›lan flehir St. Petersburg, UNESCO taraf›ndan “Dünya
Miras› Listesi”ne al›nd›. Büyük nüfusa sahip olmas›na ra¤men tarihi merkezdeki ya-
p›tlar›n› bu denli koruyabilen Avrupa’daki tek flehir olarak kabul edilen St. Peters-
burg, Rusya Federasyonu’nun ikinci büyük kenti. Finlandiya körfezinin do¤usun-
daki Neva ›rma¤›n›n deltas›nda yer alan flehir, Novgorod, Vologda, Pskov bölgele-
ri ve Karelya Cumhuriyeti ile komflu. 350 köprüyle birbirine ba¤lanan 42 ada üstü-
ne yay›lan kent, baflkent Moskova’ya 650 km. uzakl›kta yer al›yor. Rusya’n›n Avru-
pa Birli¤i ülkelerine en yak›n stratejik merkezi olmas› nedeniyle, Rusya’n›n Avru-
pa’ya aç›lan kap›s› olarak da kabul edilen kent, 12 demiryolu ve 11 karayolu hatt›-

n›n kesiflti¤i bir noktada bu-
lunuyor. St. Petersburg’un
en büyük do¤al zenginli¤i
su kaynaklar›. Rusya’n›n
ikinci en büyük sanayi flehri
olan St. Petersburg’da
600’den fazla genifl ve orta
ölçekli sanayi iflletmesi bu-
lunuyor. 1999’dan itibaren
krizin etkilerini azaltan flehir,
sanayi, perakende, yat›r›m,

inflaat, tafl›mac›l›k ve iletiflim sektörlerinde büyüme e¤iliminde. Yap›lan özellefltir-
meler sonucu bugün üretimin yüzde 90’l›k bölümü özel sektör taraf›ndan yürütü-
lüyor. St. Petersburg tafl›mac›l›k sistemini Avrupa ulaflt›rma sistemine ba¤lamay›
planl›yor. Telekomünikasyon kentin en h›zla geliflen sektörlerinden biri. fiehir mo-
bil ve sabit hat say›s› bak›m›ndan Rusya Federasyonu içerisinde ilk s›rada yer al›-
yor. Turizm alan›nda dünyan›n en fazla ziyaret edilen sekizinci flehri olan St. Peters-
burg’u y›lda 3 milyon yabanc›, 1 milyon yerli turist ziyaret ediyor.

“ D Ü N Y A  L ‹ G ‹ N D E  O Y U N  S A H A M I Z  G E N ‹ fi L E D ‹ ”
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Birleflik Krall›k Vize Baflvuru Merkezi’nin yönetimi Setur’da 

‹ngiltere, Birleflik Krall›k Vize Baflvuru Merkezi’nin
yönetimini Setur’a verdi. Setur Genel Müdür Vekili
Üstün Özbey, vize gibi bir ülkenin güvenlik aç›s›ndan
çok önem verdi¤i bir hizmet konusunda Setur’un
seçilmesinin ard›nda Koç Holding’e duyulan
büyük güvenin bulundu¤unu söyledi

Birleflik Krall›k Vize
Baflvuru Merkezi,
14 Aral›k’ta
‹ngiltere'nin Türkiye
Büyükelçisi Peter
Westmacott ile Koç
Holding Yönetim
Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç
taraf›ndan aç›ld›. 

ürkiye’de ilk kez, yabanc› bir ülke
vize ifllemleri için özel sektörden
bir kuruluflla anlaflt›. Setur  taraf›n-
dan yönetilen Birleflik Krall›k Vize

Baflvuru Merkezi 14 Aral›k’ta ‹stanbul'da
aç›ld›. ‹ngiltere Baflkonsoloslu¤u bundan
sonra vize için baflvurular› kabul etmeye-
cek. Baflvurular, bu merkez taraf›ndan
baflkonsolosluk vize bölümüne gönderi-
lecek. ‹ngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi
Peter Westmacott, aç›l›flta yapt›¤› ko-
nuflmada ‹ngiltere veya Birleflik Krall›k'a
gitmek isteyen Türk vatandafllar›na daha
modern ve h›zl› hizmet vermek amac›y-
la Koç Holding ortakl›¤›nda Birleflik
Krall›k Vize Baflvuru Merkezi’ni hizmete
açt›klar›n› bildirdi. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’un da
kat›ld›¤› Altunizade'deki merkezin aç›l›fl
resepsiyonunda konuflan ‹ngiltere’nin

Türkiye Büyükelçisi Westmacott, bun-
dan sonra ‹stanbul ve Ankara d›fl›nda ‹z-
mir, Antalya, Marmaris ve Gaziantep'te
bulunan toplama merkezlerinden de
baflvurular›n al›narak ‹stanbul ve Anka-
ra'ya gönderilebilece¤ini anlatt›. West-
macott, ''Bundan sonra herhangi bir fle-
kilde kap› önünde bir kuyruk oluflmaya-
cak. Kifliler, bu toplama merkezlerine
baflvurular›n› verip buradan tavsiye de
alabilecekler'' diye konufltu. Setur Genel
Müdür Vekili Üstün Özbey, konu hak-
k›nda sorular›m›z› yan›tlarken, ‹ngilte-
re’nin Setur’la böyle bir iflbirli¤ine girme-
sinin ard›nda Koç Holding’e olan büyük
güvenin bulundu¤unu vurgulad›.

Türkiye’de ilk kez bir özel sektör kuruluflu, ‹n-
giltere gibi büyük bir ülkenin vize ifllemlerini
yönetmekle görevlendirilrdi. Bize önce, bu uy-

gulamay› anlat›r m›s›n›z?
Asl›nda biz vize veren birim de¤iliz. Vize
için gereken ifllemlerin yap›ld›¤› merkezi
yönetiyoruz. Bizim yapt›¤›m›z ifl, yani vize
baflvuru merkezlerinin görevi, vize evrak-
lar›n›n konsoloslu¤a -vize verip vermemek
onlar›n yetkisinde- haz›r halde gitmesi.
Çünkü vize problemini insanlar›m›z en
çok nas›l yafl›yor? Getiriyor evraklar›, zarf-
la b›rak›yor, gidiyor. Ondan sonra konso-
losluk onu incelerken diyor ki, “kardeflim
resmin yanl›fl, yanl›fl kalemle doldurmufl-
sun, evra¤›n eksik vs...” Ne oluyor? Bu tek-
rar geri gidiyor, tekrar geri geliyor. Ayn›
pasaport için iki-üç ifllem yap›l›yor ve sü-
reç geçiyor. Bizim görevimiz pasaportu
baflvuruda al›rken içeri¤e, -konsoloslu¤un
standartlar› belli; ki, web sitemizde var- o
standartlara uyuyor oldu¤undan emin ol-
mak. Asl›nda biz, do¤ru baflvuru yap›lma-

T

‹ngiltere’ye vize için
Setur hizmet verecek
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s›na yard›m eden bir merkeziz. Böylece
yaln›fl baflvuru yap›ld›¤› için gidip gelme-
ler ve eksik evraktan, flundan bundan do-
lay› oluflan gecikme ile bürokrasiyi orta-
dan kald›r›yoruz. Süreç k›sal›yor. Daha k›-
sa sürede vizenizi alabiliyorsunuz. Bir de
tabi büyükelçilikler, konsolosluklar güven-
lik aç›s›ndan öyle yüzlerce kifliyi içeri al›p
bekletip bu ifllemi yürütecek durumda de-
¤il. Ama bizim baflvuru merkezi belki de
flu anda -hem ‹stanbul, hem de Ankara’da-
ki- dünyadaki d›flar›ya ihale edilmifl vize
baflvuru merkezlerinden en mükemmeli.
Hem teknolojik aç›dan, hem fiziksel aç›-
dan, hem de iflleyifl aç›s›ndan.

En mükemmeli derken nas›l bir teknoloji, gü-
venlik ve hizmetten bahsediyorsunuz?
Dedi¤im gibi, di¤er ülkelerdeki yerleri
de gittim, gezdim. Oradaki yap›lara, bi-
nalara, IT teknolojilerine bakt›¤›m›z za-
man biz bunun son geliflmiflini kurabil-
dik. ‹yi bir IT yap›s› kurabildik. Biliyor-
sunuz hem KoçSistem var hem de
KoçNet. Yani Koç Grubu’nun yetkinlik-
leri. Bu iflle ilgili özel bir programlar ya-
z›ld›. Uygulanan fley, güvenlik derecesi,
gizlilik derecesi gibi yüksek bilgilerin bu-
lundu¤u bir sistem. Güvenlik çok önem-
li bu hizmette.  Zaten bu ifli belki de bi-
zim yürütüyor olmam›z›n bir nedeni de
Koç Grubu’nun güvenilirli¤i ve düzgün
çal›flmas›d›r. Çünkü bir sürü flirket ihale-
ye girdi. Belki onlarca ihaleye giren flir-
ket oldu, bunlar en son befl taneye indi-
rildi. Befl taneye indirildikten sonra bu
kazananlar ikinci  bir ihaleye girdiler. Bu
yaz›l› ihalenin sonunda da sözlü bir mü-
lakat sisteminden sonra bu ifli verdiler.
Yani, bu ihale, öyle girip en iyi rakam›
verip alabildi¤iniz bir ihale de¤il. O pro-
jeyi nas›l yürütece¤inizi hem anlatman›z,
hem de ispat etmeniz laz›m. Biz fiziksel
olarak da biz bunlar›n hepsini çok düz-
gün flekilde yapt›k. Ofislerde, mükem-
mel bir güvenlik a¤›ndan geçiyorsunuz
ve insanlar o güvenlikten, sorgulan›yor
hissi verilmeden medeni bir flekilde ge-
çip hizmeti ald›¤› bir ortama giriyorlar.

Bu baflvuru merkezi bireysel, kurumsal tüm vi-
ze baflvurular›n›n gelece¤i bir nokta m›?.  Bize
çal›flma sistemini anlat›r m›s›n›z?  
Burada biz son baflvuru merkeziyiz. Siz
isterseniz herhangi bir seyahat acentesi-
ne gidip baflvurabilirsiniz. O flirket sizin

evraklar›n›z› bu merkeze getirecek. Za-
ten buras› Birleflik Krall›klar Vize Baflvu-
ru Merkezi asl›nda. Baflvuru merkezinin
logosunda  “Birleflik Krall›k Vize Müracat
Merkezi’ndeki hizmetler Setur taraf›ndan
yürütülmektedir” ibaresi var. Yani bu bi-
zim ‹ngiliz Hükümeti ad›na yürüttü¤ü-
müz bir görev. Setur olarak yürütüyoruz
fakat tüm Türk vatandafllar›na, Türki-
ye’deki yabanc›lara hizmet veren bir yer
buras›. fiimdi kifliler, turizm acenteleri,
kurumlar, vize almak için baflvuruda bu-
lunmak üzere  bu merkeze geliyor. Bu-
rada hizmetleri Setur yürütüyor. Yani bu
merkez ‹ngiltere vizesi almak isteyen
tüm Türk vatandafllar›na, Türkiye’deki
yabanc›lara hizmet veren global bir ofis.

Son vize ifllemini yine ‹ngiltere Baflkonsoloslu-
¤u yürütüyor de¤il mi?
Kural  flöyle; siz gittiniz, direkt veya
acenteler arac›l›¤›yla baflvurdunuz. Size,
“Evraklar›n›z tamam, bunu büyükelçili¤e
veya konsoloslu¤a gönderiyoruz” denili-
yor ve ne zaman bununla ilgili cevap
alaca¤›n›z söyleniyor. Mesela 20’sinde
evraklar›n›z› verdiniz ve baflvurunuzu ta-
mamlad›n›z. Biz size “Ay›n 24’ünde bu-
nu size iade edece¤iz” diyoruz. Ama vi-
ze al›nm›fl m›, al›nmam›fl m›? Nas›l bir ya-
n›t gelece¤ini söyleyemiyoruz. Ay›n
24’ünde pasaportlar› konsolosluktan ya
da büyükelçilikten teslim ald›ktan sonra
görüyoruz ki, orada vize verilmifl veya
verilmemifl veya randevu talep edilmifl.
Biz de yan›tlar› bize baflvurana bildiriyo-
ruz.  Ona göre devam ediyor prosedür.

Yani daha medeni ve h›zl› bir sistem.
Çok daha medeni ve h›zl›. Yani bir kere,
bazen konsolosluklar›n önüne gidin; sa-
bah 05.30-06.00. kuyruklar, ya¤muru var,
çamuru var, insanlar içeri giriyor, giremi-
yor… Bizde öyle de¤il. Mesela ‹stanbul
ofisinde bir kerede yaklafl›k 65-70 kiflinin
oturdu¤u, klimal› bir salonumuz var.
Randevuyla çal›fl›yoruz. Örne¤in web si-
temizde  çal›flma saatleri var vize baflvu-
ru merkezinin. Örne¤in, web sitemizde
bir duyuru yay›nl›yoruz ve diyoruz ki,
“Sabah 08.00 ile 14.00 aras›.” O süreçler
içerisinde de mesela, diyoruz ki, “08.00-
10.00 aras› acenteler”, “10.00-12.00 aras›
münferit baflvurmak isteyenler”, 12.00-
14.00 aras› da flirketler ve kurumlar bafl-
vuruda bulunabilir”. Böylece orada da
düzen sa¤lan›yor. Ne zaman gelece¤ini-
zi, ne zaman gidece¤inizi biliyorsunuz.

Bu sistem ‹ngiltere’ye nas›l bir avantaj sa¤lad›?
Bir kere bu ifl için nereden baksan›z
yaklafl›k 20-25 kiflilik kadro ‹stanbul’da,
10-15 kiflilik kadro da Ankara’da istih-
dam ediyoruz. Yani bu kadar bir
istihdam› biz sa¤lam›fl oluyoruz. Art›
burada bizim insan›m›za, bizim insan›-
m›z hizmet veriyor. Bunun verdi¤i bir
rahatl›k var. Bir de fiziksel olarak çok
ciddi, resmi bir binaya girmektense, hiz-
met ald›¤›n›z bir firmaya girmek daha
bir  rahat; insanlar kendini daha rahat
hissediyor. Buras› tamamen insanlara
daha iyi, daha güzel hizmet verebilmek
için yap›lm›fl bir ofis.
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Setur Genel Müdür Vekili Üstün Özbey,
merkezin teknik güvenlik sistemini Setur IT
Bölümü’nün haz›rlad›¤›n› anlatt›.
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oç Toplulu¤u’nun bilgi teknoloji-
lerinin paylafl›m›, aktar›m› ve ge-
lifltirilmesi için 2002’den bu yana
düzenledi¤i “Bilgi Teknoloji (BT)

Günleri”nin dokuzuncusu Kuruçeflme
Divan’da düzenlendi. Art›k biliflim sek-
töründe bir gelenek haline gelen ve di-
¤er firmalar›n da bilgi paylafl›m›nda
sa¤lad›¤› faydalar nedeniyle örnek top-
lant›lar yapmaya bafllad›¤› organizasyo-
nun “2005 II. BT Günü”ne Koç Holding
flirketlerinin yan› s›ra, Toplulu¤un bu
alanda ifl ortaklar› olan uzman firmalar-
dan da üst düzey kat›mlar oldu. 
Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›n-
l›, toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤› konufl-
mada, Koç Toplulu¤u’nun Avrupa’da li-
der ve dünya s›n›rlar›n› zorlayan bir bü-
yüme içinde oldu¤unun alt›n› çizdi.
Topluluk olarak yaflanan son dönem-
deki heyecanl› geliflmelerin tüm Koç
Ailesi taraf›ndan gururla hissedildi¤ini
belirten Özayd›nl›, geliflmelerle birlikte
yaflanan yüzde 50’ye varan büyümeye
paralel olarak, Topluluk flirketleri ara-
s›nda ortak bir teknolojik geliflmenin
sa¤lanmas›, ortak iletiflimin bu teknolo-
jiyle belli bir standarda getirilmesi  ge-
rekti¤ini söyledi. Özayd›nl›, flöyle ko-

nufltu: “Gücümüzün büyüklü¤ü art›k
sadece Türkiye ve Avrupa s›n›rlar›n›
de¤il, dünya s›n›r›n› zorlar noktaya gel-
di. Ancak büyüklük iyi bir olay olmak-
la beraber yeterli de¤ildir. Büyüklü¤ün
yararlar›ndan da hepimizin bir ç›kar
sa¤lamas› gerekmektedir. ‹flte bu bera-
berliklerimizin nedenlerinden bir tanesi
de budur. fiirketlerimizi ve Toplulu¤u-
muzu bilgi ifllem konusunda güç birli¤i
içerisinde, tek bir standart anlay›fl içeri-
sinde kolayl›kla iletiflim kurabilece¤i

bir noktaya getirmeliyiz. Heyecan veri-
ci geliflmelerin yafland›¤› Koç Ailesi ola-
rak, Toplulu¤umuza, büyüklü¤ümüze
yak›fl›r seviyede en yüksek  teknolojiyi
tafl›yabiliyor olmam›z gerekecektir. ‹flte
bu beraberliklerimizin nedenlerinden
bir tanesi de budur.”
Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordi-
natörü Alper Gö¤üfl de yapt›¤› konufl-
mada, biliflim teknolojilerinin h›zl› de¤i-
flim nedeniyle her y›l güncellenmesi ge-
rekti¤ini vurgulayarak, “Standartlar›m›z›
sizlerin de katk›lar›yla güncel tutmaya ça-
l›fl›yoruz” dedi. Bu y›l›n ikinci BT Gü-
nü’nde, 2006’da yap›lacak çal›flmalara
yön verecek konular›n seçilece¤ini anla-
tan Gö¤üfl, 9. BT Günü’ne olan yo¤un
kat›l›m›n bu bilgi paylafl›m›n›n do¤ru bir
strateji oldu¤unu ortaya koydu¤unu söy-
ledi. Toplant›da Koç Sistem, Koç.net, Bil-
kom’un yan› s›ra, Microsoft, IBM, AVA-
YA, HP, SAP ve Cisco firmalar›ndan üst
düzey yetkililer de son bilgi teknolojileri
hakk›nda bilgi verdiler. Turkcell ve Avea
da stand kurarak son hizmetlerini tan›tt›-
lar. Toplant›n›n kapan›fl›nda Bersay ‹leti-
flim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Ali
Saydam “BT olmazsa ne olmaz?” konulu
renkli bir sunum yapt›. 
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Koç Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›:

Koç Holding’in
geleneksel hale getirdi¤i
Koç Toplulu¤u BT
Günleri’nin
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teknolojinin tüm Topluluk
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Koç Toplulu¤u dokuzuncu BT Günü dolay›s›yla sorular›m›z› ya-
n›tlayan Alper Gö¤üfl, BT Günleri’nin temel amac›n›n, teknolo-
jik geliflmeleri tüm Koç Toplulu¤u flirketleriyle paylaflmak ve bil-
gileri yenilemek oldu¤unu belirtti. 

2002 y›l›nda Koç Toplulu¤u taraf›ndan ilki düzenlenen BT Günleri hangi
amaç ve ihtiyaçlar do¤rultusunda bafllad›? Dört y›ld›r devam eden ve en son
dokuzuncusu yap›lan bu toplant›lar hakk›nda genel bir de¤erlendirmede
bulunabilir misiniz?
8 Temmuz 2002 tarihinde ilkini yapt›¤›m›z BT Günü’nde e-dönü-
flüm projesi neticelerinin paylafl›lmas› he-
deflenmifl, ayn› zamanda Koç BT çal›flanla-
r›n›n birbirini tan›mas› için bir network
oluflturulmas› amaçlanm›flt›. Dört y›l içinde
dokuz kez yapt›¤›m›z BT Günleri, zaman
içerisinde BT çal›flanlar›m›z›n yo¤un ilgisini
çeker hale geldi. BT Günlerimize e¤itsel ve
bilgilenme amaçl› davet etti¤imiz tedarikçi
firmalardan ürünleri ve hizmetleri hakk›nda
çok detayl› bilgiler almay› hedefledik. BT
Günü de¤erlendirme anketlerinden ald›¤›-
m›z neticeler bu yönde yapt›¤›m›z çal›flma-
lar›n çok baflar›l› oldu¤unu gösteriyor. BT
Günlerimize kat›l›mc› firmalar›, özellikle BT
stratejilerimize ve Koç Toplulu¤u ortak pro-
jelerimize katk›s› olacak konulara göre seçi-
yoruz.  2005 y›l›nda BT Günlerimiz için bir
konu seçmeyi uygun gördük ve daha çok ilgi görmesi nedeni ile
gelecek üç BT Günümüzde “BT Güvenli¤i”, “Mobil ‹letiflim ve
RFID Teknolojisi” ve  “Yaz›l›m Teknolojileri” konular›n› ifllemeye
karar verdik.

BT Günleri’nde paylafl›lan bilgiler Toplulu¤a nas›l bir fayda sa¤l›yor? 
Topluluk flirketlerinde yap›lan ve baflar›l› olan projeleri, baflar›
öyküsü olarak BT Günleri’nde sunum halinde tüm kat›l›mc›larla
paylafl›yoruz. Di¤er flirketlerimiz de bu projeye benzer bir çal›fl-
ma yapacaklarsa bilgi edinmifl oluyorlar ve mümkünse yapacak-
lar› proje için bu flirketimiz ile ortak çal›flma ortam› do¤mufl olu-
yor. Böylece Topluluk içinde ayn› amaca yönelik çal›flma grup-

lar› oluflabiliyor. ‹lgili gruplar›n çal›flmalar›ndan do¤an sonuçlar
tüm Koç Toplulu¤u’nda BT standartlar› aras›na giriyor. Bu bilgi
paylafl›m›n›n di¤er bir önemli faydas› da yeterli kayna¤› olmayan
küçük flirketlerimizin di¤er büyük flirketlerimizin yapt›¤› çal›flma-
lar› kendilerine örnek alabilmeleridir. Böylece Topluluk içinde
bir BT sinerjisi olufluyor.

Teknolojinin, Koç Toplulu¤u’nun büyüme hedefindeki önemli rolü düflünül-
dü¤ünde BT Günleri’nin önemi de art›yor. 2006’da BT Günleri hangi vizyon-
da devam edecek?

BT Günleri Koç Toplulu¤u BT çal›flanlar›
için art›k vazgeçilmez bir iletiflim platformu
haline geldi. Bu nedenle BT Kurulu’nda al-
d›¤›m›z karar ile gelecek y›llarda BT Günle-
rimizin seçilen bir konuda yap›lmas›na ka-
rar verdik. Ayn› zamanda kat›l›mc› firmala-
r›n katma de¤erli sunumlar yapmalar›n› ve
bilgilendirme amaçl› konuflmac›lar getirme-
lerini talep eder olaca¤›z. Daha önce de be-
lirtti¤im gibi günümüzün s›cak konular›
olan “BT Güvenli¤i”, “Mobil ‹letiflim ve
RFID Teknolojisi” ile “Yaz›l›m Teknolojileri”
2006 y›l›n›n konular› olacak. 
Ayr›ca BT Günlerimizin tüm Topluluk BT
çal›flanlar›n› kaynaflt›ran sosyal hedeflerini
de gelifltirmeyi arzuluyoruz. Toplulu¤umuz
içinde tüm BT çal›flanlar›n›n ortak bir hede-

fe do¤ru gittiklerini, farkl› flirketlerde çal›fl›yor olsak da ayn› yön-
de ilerleyen bir Topluluk oldu¤umuz bilincini pekifltiriyoruz. 

Koç Toplulu¤u taraf›ndan geleneksel hale getirilen BT Günleri’nin flirketler
aras›nda yaratt›¤› teknolojik paylafl›m, di¤er büyük gruplar için örnek olufl-
turdu mu?
Koç Toplulu¤u’nun Türkiye’de gerçeklefltirdi¤i ilklerden biri olan ve
ilgi oda¤› haline gelen BT Kurulu ve BT Günlerimizin, di¤er Hol-
ding flirketlerine de örnek teflkil etti¤ini duyuyoruz. Özellikle yerli
ve yabanc› tedarikçi firmalar›n her BT Günü’nde yer almak istedik-
lerini ve di¤er Holdinglere ve flirketlere bu tür bir organizasyon yap-
malar› için BT Günümüzü örnek gösterdiklerini biliyoruz. 
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Koç Toplulu¤u’nda ortak
teknolojik paylafl›m
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addebostan Apple Center Myra aç›lal› üç
aydan biraz fazla bir süre oldu. Genel ola-
rak Apple ürünlerine ilgi nas›l?
Bizim bekledi¤imizden çok daha

fazla. Apple’›n asl›nda en büyük s›k›nt›s›
çok genifl kitlelere yay›lm›fl bir ürün olma-
mas›. ‹nsanlara biz Apple’›n virüs girmeme
ya da çökmeme gibi özelliklerini anlatt›¤›-
m›z zaman, insanlar›n çok h›zl› bir biçim-
de mevcut yap›dan ayr›l›p Apple ürünleri-
ne geçmesini sa¤layabiliyoruz. Fakat bunu
anlatmak için hem görsel aç›dan hofl, hem
de ev sahipli¤i aç›s›ndan iyi bir yer haz›r-
laman›z laz›m. Di¤er yandan da insanlara
ürünleri gösterebilmeniz ve kullanmalar›n›
sa¤laman›z gerekli. Apple Center’lar›n as›l
amac› bu. Burada biz bunu yapt›¤›m›z za-
man inan›lmaz güzel geri dönüfller ald›k.
Uzun vadede, mevcut ortamdaki yap›dan
Apple’a geçen çok fazla yeni müflteri elde
ettik. Bu aç›dan müflterilerimizin ürünleri-
mizden son derece memnun oldu¤unu
söyleyebilirim.

K›sa bir süre öncesine kadar Apple ürünleri daha
çok profesyonel kullan›ma yönelikti. Ama bunun
son y›llarda de¤iflti¤ini görüyoruz. Bu de¤iflimin
sebebi nedir?
Bunun asl›nda birkaç tane sebebi var. Ama
a¤›rl›kl› sebep ürünün kendinden kaynak-
lan›yor. Apple 2001 y›l›nda çok önemli bir
de¤ifliklik yapt›. Yeni bir iflletim sistemine
geçti. Bu sistemin en büyük özelli¤i UNIX
tabanl› aç›k kaynak kodlu bir iflletim siste-
mi olmas›. Daha önceden Mac’in kendine
ait bir baflka iflletim sistemi vard›; fakat
mevcut yap›ya bakt›¤›n›zda kapal› kaynak
kodlu bir sisteme program yazman›z an-
cak üreticiden izin alman›z ya da onlarla
ortak çal›flman›zla gerçek oluyordu. Aç›k
kaynak kodlu bir sisteme program yazma-
n›z ise sadece bilgiyle mümkün. Durum
böyle olunca, birçok programc› mevcut ifl-
letim sistemi için program yazmaya baflla-
d›. Oyuncular oyun yazmaya, telekomcu-

lar telekom yaz›l›mlar› yazmaya bafllad›lar.
Herkes Mac için bir fleyler üretmeye baflla-
d›. Daha önceleri profesyonel bir tasar›m
makinesi olarak görülen Mac, hayat›n her
alan›nda var olmaya bafllad›. ‹kinci önem-
li özellik ise i-Pod’un kendisi oldu. i-Pod
ilk defa 2002 y›l›nda ç›kt›. 2006 y›l› sonu
itibar›yla bütün dünyada 30 milyon kifli i-
Pod kullan›c›s› olacak. 2005 y›l› sonu itiba-
riyle de bu rakam 18 milyon civar›nda. Bu
kadar büyük bir i-Pod kullan›c› say›s› App-
le’a sat›fl anlam›nda da bir ivme kazand›r-
d›. i-Pod o kadar sükse yapt› ki, yap›lan bir
araflt›rma, i-Pod al›c›lar›n›n yüzde 14’ünün
üç y›l içinde bir Apple bilgisayar alacakla-
r›n› ortaya konuyor. Çünkü i-Pod’un üze-
rinde Apple logosu var ve i-Pod’u kullana-
rak teknoloji ile ilgili fikirleriniz de¤iflmeye
bafll›yor. Özellikle bilgisayarlar aç›s›ndan
flöyle bir ikilem var. Hayat›m›z›n her alan›-
na girdikleri için onlars›z yaflayam›yoruz.
Ama di¤er yandan da kullanmay› ö¤ren-
mek için zaman harcamak zorundas›n›z.
Bilgisayarla çal›fl›yorsunuz, iflinizle ilgili
bilgilerin yan› s›ra bilgisayar› kullanmay›

da ö¤renmeniz gerekiyor. Mac’in yapt›¤›
en önemli fley bu. Bilgisayar› ald›ktan son-
ra onu kullanmay› ö¤renmeniz minimuma
iniyor. Mac son derece rahat kullan›lan bir
ürün.

En çok tercih edilen ürün hangisi diye soraca¤›m
ama cevab› da belli san›r›m…
Evet. Yaklafl›k iki y›ld›r Türkiye’ye gelen i-
Pod’lar tam anlam›yla yok sat›yor. ‹ki y›ld›r
Türkiye’ye gelen her i-Pod’u kanallara ve
ma¤azalara da¤›t›yoruz; modele göre bu i-
Pod’lar iki üç gün içinde tükeniyor. Hâlâ
yurtd›fl›ndan ürün bekliyoruz. Ne yaz›k ki
Apple, dünya çap›nda i-Pod üretimine yeti-
flemiyor. Çok fazla talep var. Bunun birkaç
sebebi var. Her ne kadar görüntüsel albeni
önemli olsa da baflka problemler bu albeni-
yi ço¤unlukla görülmez k›lar. Ancak i-
Pod’da böyle bir sorun yok. Araflt›rmalar
gösteriyor ki i-Pod kullan›c›lar› belli aral›k-
larla kulland›klar› i-Pod’un modelini de¤ifl-
tiriyorlar ve ellerindekini bir yak›nlar›na ve-
riyorlar. Fiyat performans oran› çok uygun.
Bence i-Pod’un en büyük özelli¤i tüm özel-
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Hayat› kolaylaflt›ran “elma”
Apple ürünleri pek çok özelli¤iyle son y›llarda genifl kitleler taraf›ndan ilgi
görmeye bafllad›. Apple’›n son dönemlerdeki ürünlerini, ‹stanbul’da açt›¤› iki
Apple Center’›, Apple Center Strateji Müdürü Erkan Kayat’la konufltuk
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liklerinin herkes taraf›ndan kullan›labilir ol-
mas›. Örne¤in bugün hepimizin cebinde
bir cep telefonu var. Ama kaç›m›z acaba bu
telefonlar›n özelliklerini tüm olanaklar›yla
kullanabiliyoruz. Özelliklerini bilmiyoruz
da; zira ö¤renmek için önemli zamana ihti-
yac›m›z var. Di¤er yandan küçük bir çocu-
¤un ya da belli bir yafl›n üzerindeki yafll› bi-
rinin dahi i-Pod’u kullanmay› ö¤renmesi en
fazla yar›m saatini al›yor; üstelik tüm özel-
likleriyle. i-Pod, istedi¤iniz bir flark›ya ya da
bilgiye çok kolay bir biçimde ulaflabilmeni-
zi de sa¤l›yor.

i-Pod 80’lerin bafl›nda yaflanan walkman ak›m›na
benziyor biraz da de¤il mi?
Kesinlikle. Asl›nda walkman denilen ürün
Sony’nin tafl›nabilir kaset çal›c›s›n›n ismi.
Ancak bu isim bir jenerik isim oldu ve üre-
tilen tüm tafl›nabilir kaset çal›c›lara walk-
men dendi. Tafl›nabilir dijital müzik çalar-
larda da benzer bir durum yaflan›yor. i-Pod
bu pazara ilk giren marka. Pazar›n ihtiyaç-
lar›n› en iyi dinleyen firma. i-Pod bugün
en küçü¤ünden en büyü¤üne dek pazar›n
yüzde 75’ine hakim. Zaten i-Pod da t›pk›
walkman gibi bu ürünün jenerik ismi olma
yolunda h›zla ilerliyor. Ürünün baflar›s›n-
daki en büyük etkenlerden biri de flu. Bir
ürünü piyasaya sundu¤unuzda bundan
üretici firma ve bunun parçalar›n› sa¤layan
tedarikçiler fayda sa¤larlar. Buradaki en
önemli özellik flu: Apple i-Pod’u üreterek
gerçekten de çok fazla say›da insana ifl ka-
p›s› açt›. i-pod aksesuarlar› denilen bir lis-
te var ve bu listede 2 bine yak›n ürün
bulunuyor. Bunlar sadece bizim bildikleri-
miz. Bugün ABD’de binden fazla i-Pod ak-

sesuar› üreten firma var. Türkiye’de flu an-
da pek çok tan›nm›fl modac› bütün dünya-
da sat›lmak üzere i-Pod aksesuarlar› tasar-
l›yorlar. Dünyada da Fendi ya da Gucci gi-
bi dünyan›n en önemli tasar›mc›lar› i-Pod
için aksesuar tasarlay›p sat›yorlar. Afrika’da
bir kabile var. Tamamen ahflaptan, üzeri
nak›fll› i-Pod kab› üretiyorlar. i-Pod’un ge-
liflmesi çok fazla insan›n lehine oldu¤u için
herkes bunu destekliyor.

i-Pod’un müzik paylafl›m› aç›s›ndan da büyük fay-
dalar› var.
Elbette. 2000’li y›llara gelindi¤inde çok
önemli bir trend vard›. Herkes internetten
müzik indiriyordu ve bu müzikleri bilgisa-
yar›nda dinliyordu. Bu geliflme müzik en-

düstrisini de son derece olumsuz bir biçim-
de etkiliyordu. CD sat›fllar› önemli ölçüde
düflmüfltü. Yine ayn› dönemde dijital müzik
çal›c›lar tafl›nabilir bir hale de gelince bu
sektör için önemli bir tehdit halini ald›. Fa-
kat Apple bunu bir tehdit de¤il, bir f›rsat
olarak gördü ve i-Tunes ad› alt›nda internet
üzerinden dijital müzik sat›fl› yapan bir on-
line müzik sat›fl ma¤azas› açt›. Bu ma¤aza
sayesinde internete ba¤lanarak i-Pod’unuz
için ya da evde kulland›¤›n›z bilgisayar için
müzik sat›n alabilmeye bafllad›n›z. Asl›nda
müzik piyasas›n›n gelece¤ine güvenle bak-
mas›n› sa¤layan geliflme i-Tunes Music Sto-
re’un aç›lmas› oldu. Çünkü asl›nda insanlar
her yerde müzik dinlemek istiyorlar, ama
bir CD’yi içindeki tek bir flark› için sat›n al-
may› istemiyorlard›, CD’yi her yere götüre-
miyorlard›. Bu nedenle tek flark› sat›fl› ya-
pan i-Tunes Music Store, tüketiciler taraf›n-
dan büyük ilgi gördü. fiu anda sadece Ame-
rika’daki dükkândan 1 milyardan fazla flar-
k› indirilmifl durumda.

‹lk defa Apple ürünleriyle tan›flan tüketicilerin
tepkileri nas›l oluyor?
Her fleyden önce inanm›yorlar. Örne¤in
biz Mac’lere virüs girmeyece¤ini söyledi¤i-
mizde genellikle inanm›yorlar. Bunun ya-
p›sal anlamda iflletim sisteminin, genel ola-
rak virüs girmeye çok uyumlu olmad›¤›n›
söyledi¤imizde ve biraz daha detayl› aç›k-
lamalar yapt›¤›m›zda inanmaya bafll›yorlar.
2001 y›l›ndan bu yana bulunan virüs say›-
s› s›f›r. Kimse Apple için virüs program›
yazm›yor. Çünkü virüsün Apple ortam›nda
yay›lmas› neredeyse imkâns›z. 
� Burak Tezcan
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Apple Center Strateji Müdürü Erhan Kayat,
“Virüsün Apple ortam›nda yay›lmas›
neredeyse imkâns›z” diyor.
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999 y›l›ndan bu yana faaliyette
olan ve 2003 y›l›nda dernek statü-
süne geçen Uluslararas› Rekabet
Araflt›rmalar› Kurumu (URAK), hü-

kümetin, Kurumlar Vergisi oran›n›n yüz-
de 30’dan yüzde 20’ye düflürülmesi yö-
nünde ald›¤› karar›n ard›ndan gazetelere
“Bu düflüfl bizim yükseliflimizdir” bafll›¤›y-
la ilan verdi. Yönetim Kurulu Baflkanl›-
¤›’n› Ali Y. Koç’un yürüttü¤ü URAK, web
sitesinde yapt›¤› aç›klamada da Türki-
ye’nin, 2006 y›l›nda uygulanmaya baflla-
nacak yeni Kurumlar Vergisi oran›ndaki
indirimle küresel arenada önemli bir
avantaj yakalad›¤›n› vurgulad›. URAK’tan
yap›lan aç›klamada ayr›ca, yeni vergi in-
dirimi ile Türkiye’nin OECD ülkeleri ara-
s›nda Kurumlar Vergisi oran› s›ralamas›n-
da dokuz basamak daha afla¤› indi¤ini ve
en düflük vergi oran›na sahip beflinci ül-
ke oldu¤unu an›msatt›. Yeni vergi oranla-
r›n›n Türkiye’ye daha fazla yabanc› yat›-
r›m çekilmesi aç›s›ndan önemli bir avan-
taj sa¤layaca¤› belirtilen aç›klamada,

“Türk firmalar› daha az Kurumlar Vergisi
ödeyecekleri için yeni dönemde ihtiyaçla-
r› olan yeni yat›r›m ile araflt›rma ve gelifl-
tirme gibi alanlara daha fazla kaynak ay›-
rabilecektir. Bu yeni sa¤lanan kaynak
Türk firmalar›na küresel rekabet alan›nda
yeni bir destek sa¤layacakt›r” dendi.
URAK Genel Koordinatörü Dr. Melih Bu-
lu konu hakk›nda sorular›m›z› yan›tlad›:

Öncelikle URAK’›n misyonunu anlata-
bilir misiniz? Verdi¤iniz ilanla Ku-
rumlar Vergisi’ndeki 10 puanl›k indi-
rime deste¤inizi tüm kamuoyuna
aç›klad›n›z. ‹lan verme ihtiyac›n› ne-
den hissettiniz? Kurumlar Vergisi’n-
deki bu indirimin önemini aç›klaya-
bilir misiniz?
Derne¤imizin temel hedefi, Türkiye’nin
küreselleflen dünyada rekabetçi ekono-
mik koflullara sahip olmas› yönünde ça-
l›flmalar yapmakt›r. Bu da takip edilmesi
gereken bir konu. Eskiden ekonomide
zaman daha yavafl ak›yormufl; ama art›k

h›zl› ilerliyor. Bu nedenle de bizim, küre-
selleflmede daha rekabetçi bir yap›ya sa-
hip olabilmemiz için, çok daha önceden
öngörüler oluflturup, projeler bafllatma-
m›z ve uygulamaya geçirmemiz gereki-
yor. Biliyorsunuz, 2006 y›l›ndan itibaren
Kurumlar Vergisi oran›n›n yüzde 30’dan
yüzde 20’ye indirilece¤i aç›kland›, ki bu
çok önemli bir indirim. Biz de bu konu-
da harekete geçme karar› ald›k ve bunun
ilk basama¤›n› ilanla gerçeklefltirdik. Çün-
kü bu vergi indirimi projesi Türkiye’nin
küresel rekabet yar›fl›nda bir ad›m öne
ç›kmas›n› sa¤layacak bir giriflim. Biz bu-
nun desteklenmesi gerekti¤ini düflünüyo-
ruz. Biraz daha aç›kças›, devletin bu an-
lamda yaln›z kald›¤›n› gördük. Bizim ta-
ban olarak, özel sektör olarak ve sivil
toplum kurulufllar› olarak bu hareketi
desteklememiz gerekti¤ini düflündük.
Ama bakt›k kamuoyundan o kadar büyük
bir destek gelmiyor. Tam tersine “30’dan
20’ye indirdiniz, ama daha da indirin” tar-
z›nda elefltiriler geliyor. Biz de teflekkür
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Uluslararas› Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu
(URAK) verdi¤i ilanlarla Kurumlar Vergisi
indirimini destekledi¤ini aç›klad›. URAK
Genel Koordinatörü Dr. Melih Bulu, vergi
oran›ndaki 10 puanl›k indirimin, yabanc›
yat›r›mlar›n artmas› ve kay›t d›fl› ekonominin
azalt›larak haks›z rekabetin önlenmesi
aç›s›ndan çok önemli bir ad›m oldu¤unu
söyledi 
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URAK Genel Koordinatörü Dr. Melih Bulu:

“Öncelikli hedefimiz
kay›t d›fl›
ekonomiyle
mücadele”
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etmek gerekir diye düflündük. Çok da
olumlu tepkiler ald›k gerçekten. Bir de
sivil toplum kuruluflu olarak biz halk›n
bilinçlenmesi için görevler üstleniyoruz.
Bunu kamuoyuyla paylaflarak bizim gibi
düflünen özel sektör kurulufllar›yla, mes-
lek örgütleriyle bir platform oluflturabili-
riz.

Vergi indirimi rekabet aç›s›ndan ne-
den önem tafl›yor?  
Birincisi kay›t d›fl› ekonomi çok büyük
boyutlarda ve ekonominin kay›t içine
al›nmas› Türkiye’nin rekabetçi bir hale
gelmesi için bir ön flart. Kurumlar Vergi-
si’ndeki indirimler özellikle bu aç›dan
çok önemli. fiu anda Türkiye’deki kay›t
d›fl› ekonominin yüzde 50’den de fazla
oldu¤unu düflünüyorum. Bu noktada re-
kabet sistemini kuramazs›n›z. Hem ada-
letsiz bir düzen olufluyor, hem de ya-
banc› yat›r›mc› aç›s›ndan büyük bir hak-
s›z rekabet do¤du¤u için yat›r›m cazip
durumda olmuyor. Kurumlar Vergi-
si’ndeki indirim özellikle yabanc› yat›-
r›mc› aç›s›ndan iki anlamda da teflvik
edici bir mekanizma oluflturuyor. Tabii
kay›t d›fl› ekonomiyi aflmak çok kolay
de¤il. Ancak yabanc› yat›r›m ve rekabet-
çi bir ekonomi için bunu yapmak zorun-
day›z. Çünkü mesela Avrupa Birli¤i için
aç›klad›¤›n›z birçok rakam (enflasyon,
büyüme gibi) kay›t d›fl› ekonomi oldu¤u
sürece gerçekçi olmayacakt›r. Ancak ver-
gi indirimiyle Kurumlar Vergisi ödeyen
mükellef say›s›n› art›rabilirseniz bu vergi
adaletini de sa¤lam›fl olur. Kurumlar Ver-
gisi ödeyen mükelleflerin vergi taban›n›
geniflletemezsek yük baflkalar›n›n üze-
rinde kalacak. Yine bu  miktarda vergi
toplanacak ama dolayl› vergi gibi isten-
meyen bir yöntemle toplanacak. Kurum-
lar Vergisi ödeyen mükellef say›s›n›n art-
mas› laz›m. Dedi¤imiz gibi, bizim de ka-
muoyu olarak bu konuda daha hassas
olmam›z laz›m. Kurumlar Vergisi’nin
toplam vergiler içindeki pay›na bakarsa-
n›z yüzde 8. Bu çok küçük. Bunun mut-
laka art›r›lmas› gerekiyor. Çünkü dolayl›
vergiler adaletsizdir. Zenginden de fakir-
den de eflit oranda al›n›r. Ancak Kurum-
lar Vergisi gibi dolays›z vergiler gelirine
göre al›n›r. Bu nedenle toplumda daha
adaletli bir vergi sistemi oluflturur ve ge-
lir da¤›l›m›n›n daha adaletli bir duruma
gelmesini sa¤lar. 

Kurumlar Vergisi’ndeki indirimin ya-
banc› yat›r›mlar  aç›s›ndan da önemi-
ni vurgulad›n›z. Bu konuda bilgi vere-
bilir misiniz? OECD ülkelerinde Ku-
rumlar Vergisi oranlar› hangi düzey-
de?
OECD’de  30 tane ülke var. Biz 10 puan-
l›k bu vergi indirimi ile vergi oran› s›rala-
mas›nda sondan beflinci hale geldik. Do-

kuz basamak düfltük. Örnek olarak art›k,
Türkiye’de Kurumlar Vergisi oran›, Mek-
sika’dan, Kore’den, Macaristan’dan, Çek
Cumhuriyeti’nden daha düflük durumda.
Ancak tabii ki sadece Kurumlar Vergisi

oranlar›ndaki indirimle yabanc› yat›r›m
miktar›n› art›ramazs›n›z; ama büyük bir
aflama kaydetmifl olursunuz. Ayr›ca bu in-
dirimin istikrarl› biçimde sürdürülece¤i
konusunda güven oluflturman›z gereki-
yor. Bu da çok önemli. Tabii istihdam
üzerindeki vergi yükünün de düflürülme-
si gerekiyor. Tüm bunlarla flirketlerin, ar-
tacak sermaye birikimlerini yeni yat›r›ma
dönüfltürmesini sa¤layabilirsiniz. Türki-
ye’de sermaye s›k›nt›s› var. Ancak kay›t
d›fl› ekonomi nedeniyle oluflan haks›z re-
kabet, yüksek vergi oranlar›, hem yaban-
c› sermaye aç›s›ndan, hem de yerli serma-
yenin yeni yat›r›ma teflviki aç›s›ndan risk
yarat›yor. 

Sizce kay›t d›fl› ile mücadelede nas›l
bir çal›flma yap›lmas› gerekiyor. 
Bizim baz› çal›flmalar›m›z var bu yönde.
Teorik olarak kulland›¤›m›z bir kümelen-
me yaklafl›m› var. Tedarik zincirinin en
son halkas› olan firmalar e¤er kay›t içine
al›n›rsa sistem otomatik olarak kay›t içine
girer. Ne demek bu? Örne¤in bir otomo-
bil fabrikas›. Düflünün, birileri teker üreti-
yor, birileri sac üretiyor, birileri koltuk
üretiyor; tüm bu ürünler geliyor, otomo-
bil fabrikas›nda birlefltiriliyor. E¤er siz bu
son oyuncuyu kay›t içine al›rsan›z otomo-
tik olarak o da tedarikçilerinden fatura is-
temek zorunda kal›r, onlar da kendi teda-
rikçilerinden fatura isterler. Otomotik ola-
rak sistem kay›t içine al›n›r. 
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“Türkiye’de sermaye s›k›nt›s› var. Ancak 
kay›t d›fl› ekonomi nedeniyle oluflan haks›z rekabet,

yüksek vergi oranlar›, hem yabanc› sermaye aç›s›ndan,
hem de yerli sermayenin yeni 

yat›r›ma teflviki aç›s›ndan risk yarat›yor”
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ürkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas›
Vakf› (TAP Vakf›) Yönetim Kurulu
Baflkan› Caroline Koç, nüfus art›fl›-
n›n, özellikle Türkiye gibi geliflmek-

te olan ülkelerde kalk›nman›n yavafllama-
s›na neden oldu¤unu vurgulayarak, aile
planlamas›n›n çok stratejik bir konu oldu-
¤unun alt›n› çizdi. Türkiye’de birçok kifli-
nin aile planlamas›n› “çocuk sahibi olun-
mas›n›n engellenmesi” gibi çok yanl›fl bi-
çimde alg›lad›¤›n› belirten Caroline Koç,
TAP Vakf›’n›n misyonunun, Türk ailesinin
sa¤l›kl› bir biçimde yaflam›n› sürdürmesi
için çal›flarak Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal geliflimine destek olmak hedefinde
odakland›¤›n› söyledi. Caroline Koç soru-
lar›m›z› yan›tlad›.

Sosyal sorumluluk bilinci ile çeflitli sivil toplum
hareketlerinde gönüllü olarak çal›flmalar yapt›-
¤›n›z› biliyoruz. Tap Vakf›’nda 2002 y›l›ndan bu
yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yap›yor-
dunuz. TAP Vakf› ile ilgili genel görüfllerinizi rica
edebilir miyiz?
Sivil toplum kurulufllar›nda çal›flma ve
destek olmay› her bilinçli vatandafl›n gö-
revi olarak de¤erlendirmek gerekir.
Birçok konuda yap›lan çal›flmalar›n ya-
n›nda benim için TAP Vakf› ve hizmetle-
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Türkiye Aile Sa¤l›¤›
ve Planlamas› Vakf› 
(TAP Vakf›)
Yönetim Kurulu
Baflkan› Caroline Koç,
Türkiye bütçesinin 
72 milyon kifliye
paylaflt›r›ld›¤›na dikkat
çekerek, aile
planlamas›n›n
öneminin alt›n› çizdi

Kalk›nan Türkiye için 
do¤ru aile planlamas›
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rinin yeri apayr›. Ülkemizde belli bir dö-
nem hükümetlerimiz, çeflitli nedenler ile
nüfusu art›r›c› politikalar› kabul ettiler; an-
cak bu h›zl› art›fl sadece ailelerin de¤il, ül-
kemizin de ekonomik geliflimini zorlaflt›r-
d›. Bu dönemden sonra nüfus art›fl›n› ön-
lemek için aile planlamas›na yönelik fark-
l› nüfus politikalar› izlenerek, sosyoeko-
nomik kalk›nma programlar›na entegre
edilmesine çal›fl›ld›. Mensubu olmakla gu-
rur duydu¤um TAP Vakf›, misyonu gere-
¤i Türk ailesinin sa¤l›kl› bir biçimde yafla-
m›n› sürdürmesi için çal›flarak ülkemizin
ekonomik ve sosyal geliflimine destek
oluyor. Türkiye’de aile planlamas› denin-
ce akla ne yaz›k ki “çocuk sahibi olunma-
s›n›n engellenmesi” geliyor. Oysa ailelerin
istedikleri zaman ve istedikleri kadar ço-
cuk yapabilmeleri çok önemli. K›rsal ke-
simde çok düflük olan e¤itim seviyesi göz
önüne al›nd›¤›nda, TAP Vakf›’n›n aile
planlamas›n› teflvik edici faaliyetlerinin
önemi daha çok ortaya ç›k›yor. Bu anlam-
da Türkiye için çok stratejik ve gerekli bir
ifllevi yerine getirdi¤imizi düflünüyorum.

Vakf›n 20. kurulufl y›ldönümü olan 2005 y›l›nda
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na seçildiniz. Sizinle
birlikte Vak›f ne tür projelere a¤›rl›k verecek?
Genel anlamdaki çizgimizde çok önemli
bir de¤ifliklik olmayacak, ancak sesimizi
daha çok ve daha net duyurabilece¤imiz
etkinliklere yer verece¤iz. Aile planlama-
s›n›n ekonomik, sosyal, kültürel boyut ve
etkileri ile ilgili kendimizi ifade edebilece-
¤imiz ve konuya dikkat çekebilece¤imiz
etkinlikler düflünüyoruz.

Yap›lan araflt›rmalar gösteriyor ki, nüfusumuz,

y›llar önce tahmin edildi¤i gibi 100 mil-
yonu bulmayacak. Ancak genç nüfus
bir süre daha artmaya devam edecek.
Buna karfl›n Avrupa'n›n yafll› nüfusu
giderek ço¤al›yor. Bu durumu Türkiye
için nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Nüfus art›fl›, özellikle Türkiye gibi
geliflmekte olan ülkelerde kalk›n-
man›n yavafllamas›na neden oluyor. Dü-
flünün ki ülke bütçesini 50 milyon yerine,
72 milyon kifli için paylaflt›r›yorsunuz; bu
durum, önceliklerin günün flartlar›na göre
belirlenmesine neden oluyor. Avrupa ül-
kelerinde özellikle II. Dünya Savafl› son-
ras›, ailelerin çocuk sahibi olmalar› teflvik
edilmesine ra¤men, zamanla afl›r› nüfus
art›fl› olabilece¤i de düflünülerek aile
planlamas›n› destekleyici tutumlar sergi-

lenmifltir. Zaman içinde Avru-
pa’da nüfusun büyüme h›z› ya-
vafllam›flt›r. Genç ve dinamik
Türk toplumu, yafllanan Avru-
pa toplumuna karfl› müzakere
sürecinde art› bir de¤ere dö-
nüfltürülebilir. Buradaki en
önemli nokta, çocuk ve genç

nüfusa onlar›n hak ettikleri e¤itimi, sa¤l›k
ve sosyal olanaklar› sa¤layabilmektir. Sa-
dece say›sal ço¤unluk ve yaflça genç nü-
fus, Türkiye için rekabet avantaj› yarata-
maz.

Eklemek istedi¤iniz baflka bir konu var m›?
TAP Vakf›’n›n misyonuna inanan herkesi
bizimle birlikte hareket etmeye ve destek
olmaya davet ediyorum.
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TAP Vakf› Nedir?
1985 y›l›nda Vehbi Koç önderli¤inde bir grup ifladam›, sanayici ve bilim adam› tara-
f›ndan kurulan TAP Vakf› Türkiye'de üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› hizmetlerini ge-
nifl kitlelere ulaflt›rmak, bilgilendirme, e¤itim, iletiflim faaliyetleri ile Türk halk›n›n bilinç-
lenmesini sa¤lamak için 20 y›l› aflk›n bir süredir faaliyet gösteriyor. TAP Vakf›, özel sek-
törün, üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› hizmetlerini gelifltirmek ile Türk ailelerinin ya-
flam kalitesini yükseltmek amac›yla aktif rol almas›n› teflvik etmek için bir dizi proje ha-
yata geçirdi. TAP Vakf›’n›n hayata geçirdi¤i baz› projeler flöyle:

� 1989-2001 y›llar› aras›nda Göztepe ve Güngören'de iki kad›n sa¤l›¤› merkezi ile yö-
re halk›na ödenebilir fiyatlarla kaliteli sa¤l›k hizmeti sundu. Çal›flmalar›n sürdü¤ü 11 y›l-
l›k dönem içinde kliniklerde 70 binden fazla kifliye hizmet verildi.

� 1987-1989 aras›nda, Diyarbak›r, Mardin, ‹stanbul–Çobançeflme, ‹zmir-Gediz Mahal-
lesi ve Bursa-Baflaran Mahallesi’nde, befl klinik infla edilerek, ana-çocuk sa¤l›¤› ve ai-
le planlamas› hizmeti verecek flekilde donat›ld›. Klinikler Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredil-
di.

� 17 A¤ustos 1999 ‹zmit ve 12 Kas›m 1999 Düzce depremlerinin ard›ndan, Adapa-
zar› ve Düzce’de, temel sa¤l›k, üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› hizmetleri verildi. Dep-
rem bölgesinde hijyen ve çevreye yönelik faaliyetlerde bulunuldu.

� 2001’de Batman il merkezindeki hastanenin kapasitesini art›racak ek bina yap›ld›
ve kente yeni bir do¤um servisi kazand›r›l›ld›. Proje kapsam›nda ildeki sa¤l›k persone-
linin hizmet içi e¤itimine yönelik çal›flmalar yap›ld›. Üreme sa¤l›¤› hizmetlerinde kulla-
n›lacak araç gereç  deste¤i sa¤land›. Hastanede modern bir randevu sistemi ve kapa-
l› devre TV yay›n› bafllat›ld›. Yine Batman’da bir sa¤l›k oca¤› inflaa ettirilip tam olarak
donat›larak ‹l Sa¤l›k müdürlü¤ü’ne devredildi.

� Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde fi›rnak merkez ve köylerinde e¤itimli kifliler arac›-
l›¤›yla üreme sa¤l›¤› ve aile planlamas› konular›nda e¤itim faaliyetleri sürdürülüyor. Ye-
rel sa¤l›k kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›larak kontraseptif kullan›m› teflvik ediliyor.

� Bursa, Eskiflehir ve Edirne’de 22 fabrikada, iflçilere aile planlamas› konusunda e¤i-
tim verilmesine destek sa¤land›. E¤itimlerde yaklafl›k 25 bin iflçi ve ailesine ulafl›ld›. 

� Vak›f, 1988 y›l›nda Çukurova-Adana'da mevsimlik olarak tar›m faaliyetlerinde bulu-
nan iflçilere yönelik bir sa¤l›k hizmeti projesi gelifltirdi. 

� 1994 Kas›m-1999 Aral›k döneminde Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla birlikte "Güvenli Annelik
Çal›flmas›" projesi yürütüldü. Proje kapsam›nda 250 bin kifliye ulafl›ld›.
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www.kocbayi.com sitesi üyesi Koç Toplulu¤u bayileri Ford Otosan’dan
yüzde 12 indirimle araç alma flans› elde etti. Koç bayilerinin büyük 
ilgi gösterdi¤i kampanyan›n çok baflar›l› geçti¤ini belirten Otokoç ‹stanbul
fiube Müdürü Murat Gürünlü ile kampanya çerçevesinde Ford Connect
alan Arçelik Yetkili Servisi Süleyman Özen sorular›m›z› yan›tlad›
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urat bey, önce bize k›saca kendiniz-
den bahseder misiniz?
Otokoç ‹stanbul fiube Müdürü-
yüm. Ford Otosan kökenliyim.

Ford Otosan’daki yedi y›ll›k deneyimin
ard›ndan 2004 y›l› Haziran’›ndan bu ya-
na burada görev yap›yorum. Otokoç ‹s-
tanbul, üç farkl› noktada hizmet veren
bir Ford bayii, 1928’te Vehbi Koç’un
otomotiv alan›nda kurdu¤u ilk flirketin
‹stanbul uzant›s›. Toplamda 150 kifliye
yak›n bir ekibiz. Hem sat›fl, hem de sa-
t›fl sonras› servis hizmeti veriyoruz. Sa-
t›fl ve sat›fl sonras› olarak son derece
güçlü bir bayiyiz.

K›sa bir süre önce kocbayi.com üyelerine yö-
nelik bir kampanya gerçeklefltirildi. Bu kam-
panya fikrini de¤erlendirir misiniz?
Ford pazarda çok agresif bir marka. Bi-

rincilik konumunu da uzun y›llard›r
koruyan bir marka. Bu, sürekli olarak
kendini yenilemeyi ve gelifltirmeyi ge-
rektiriyor. Bu da zaten bence Ford’un
al›flkanl›¤› haline geldi. Koç Toplulu¤u
bayilerine yap›lan kampanya da sat›fl-
lar›n gelifltirilmesi ve hizmet kalitesinin
art›r›lmas› anlam›nda son derece
önemli. Zira Koç Toplulu¤u’nda bayi
olmak son derece önemli bir nokta. ‹fl
dünyas›nda Koç Toplulu¤u kadar bayi
teflkilat›na yak›n bir ikinci aile bulmak
mümkün de¤il. Ayn› flekilde bayiler de
Koç markas›n›n en önemli temsilcileri
durumunda. Bu proje bence bu bak›fl
aç›s›n›n bir uzant›s›. Umar›m kocba-
yi.com üzerinden ifl ortakl›klar› ve tica-
ret olanaklar› daha da geliflir. Bunun
hem bizlere hem de di¤er Koç bayile-
rine yans›mas› son derece olumlu ola-

M

“Kampanya www.kocbayi.com
üyesi olman›n fark›n› ortaya koyuyor”
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cak. Bence son derece de¤erli bir pro-
je ve tüm Koç bayileri taraf›ndan sahip
ç›k›lmal›. 

Kampanya nas›l geçti? Genel olarak de¤er-
lendirir misiniz?
Öncelikle flunu söylemek gerekli: Koç
Toplulu¤u’nun elektronik altyap›s› son
derece geliflmifl bir durumda. Örne¤in
Aygaz, tüm abonelerinin kay›tlar›n›
bilgisayarda tutuyor. Orada haftal›k,
ayl›k, y›ll›k gaz kullan›mlar›n›z, hatta
daha önce sizinle ayn› adreste oturan
bir önceki kullan›c›n›n kullan›m mik-
tarlar›n› de¤erlendirebiliyor. Dolay›s›y-
la internet vas›tas›yla bu fark›ndal›¤›
daha önceden kazanm›fl Koç Toplulu-
¤u bayi teflkilat› bu projeyi son derece
kolayl›kla benimsedi. Belki bu kam-
panya farkl› bir ortamda yap›lsayd› bu
derece baflar›l› olamayabilirdi. Bu
kampanya bafllang›ç olmas› aç›s›ndan
son derece önemli ve flahsen son de-
rece olumlu geçti¤ini söyleyebilirim.
Kampanya dahilinde tüm yurt genelin-
de 500 civar›nda, Otokoç ‹stanbul ola-
rak da dokuz adetlik bir sat›fl gerçek-
lefltirdik. Bu bizimle bugüne dek bir
iletiflimi olmayan ve kampanya sonra-
s›nda bizimle internet üzerinden ileti-
flim kuran bir müflteri grubuna yap›l-
m›fl bir sat›fl. Bu e¤er biraz daha iyi an-
lat›l›rsa, buna benzer kampanyalar ile-
ride çok daha büyük baflar›lara imza
atacakt›r. ‹nternet sitesi bu anlamda
çok daha farkl› sat›fl olanaklar›n› Koç
bayilerine sunacakt›r. 

Yeni bafllayan bir proje olmas›n› göz önünde
bulundurursak gerçekleflen sat›fl rakamlar›-
n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu sat›fl rakamlar› son derece iyi. Kam-
panya sadece bayi sitesi üzerinden, üs-
telik çok k›sa bir sürede geliflen bir
proje oldu. Aral›k ay›n›n çok k›sa bir
döneminde duyurma olana¤› oldu. Bu
aç›dan bence geri dönüfl çok olumlu.
Esas bundan sonras›, bu projenin taki-
bi çok önemli. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Koç bayi portal›n›n ba-
yiler aras› ifl olana¤›n› art›rmas› aç›s›ndan
önemi sizce nedir?
Bence sitenin öncelikli amac› bayiler
aras›nda siparifl toplamak de¤il, belli
bir bölgedeki ya da alandaki bayilerin

site arac›l›¤›yla iletiflime geçmesini sa¤-
lamak. Örne¤in bizim ‹stanbul d›fl›n-
dan da araç talep eden müflterilerimiz
oldu. Anadolu’da birçok noktadaki ba-
yilerin di¤er bayilerin onlara ulaflama-
d›¤›ndan yana s›k›nt›lar› var. Bu aç›dan
bayi portal› bu engellerin ortadan kal-
d›r›lmas› için son derece önemli bir ko-

numda. Bayi portal›, Topluluk flirketle-
rinin farkl› projelerle yaratm›fl oldu¤u
fayday› di¤er flirketlerle paylaflma ola-
na¤›n› sa¤lam›fl oldu. Önümüzdeki dö-
nemde bu ve benzeri projelerde çok
daha yüksek sat›fl rakamlar›na ulafl›la-
cakt›r.
� Burak Tezcan
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“Topluluk içinde oldu¤umuzu çok
daha güçlü hissettik”

Kampanya dahilinde Otokoç’tan bir araç sat›n ald›n›z. Neden kampanyay› tercih ettiniz?
Zaten bir süredir bayi portal›n› takip ediyorduk. Portala üye olanlara yöne-
lik yüzde 12’lik bir indirim kampanyas› oldu¤unu gördük. Son derece uygun
bulduk. Bizim iflimize yönelik olarak Ford Connect ald›k. 2006 ve 2007 y›l›
içinde Arçelik olarak araçlar›m›z› Koç Toplulu¤u’nun markalar›na çevirmek

yönünde bir karar al›nd›. Böylece
biz de o aç›dan bir ad›m atm›fl ol-
duk. Aç›kças› sadece Ford’da de-
¤il, Fiat’ta da bizim iflimize son
derece uygun araçlar var. Bu ne-
denle bu kampanyadaki gibi fiyat
aç›s›ndan sa¤lanacak olanaklar
bizim Topluluk markalar›na yö-
nelmemizde son derece etkin
olacakt›r.

Siteyi nas›l buluyorsunuz?
Site özellikle bayiler aç›s›ndan
son derece yararl› bir site. Haber-
ler ve farkl› konular›n olmas› çok
önemli. Bunun yan› s›ra bu tür
kampanyalar›n varl›¤› da sitenin
bizim için önemini art›r›yor. Zira
biz Koç Toplulu¤u bayileri olarak
bu konuda iste¤imizi olabildi¤in-

ce dile getirmeye çal›fl›yorduk. Topluluk bünyesinde olmam›za karfl›n bu tür
kampanyalardan faydalanmam›zda kimi sorunlar yafl›yorduk. Bu aç›dan bu
kampanya ile aç›kças› Topluluk içinde oldu¤umuzu çok daha güçlü bir bi-
çimde hissettik. 

Sizin semtinizde di¤er Koç Toplulu¤u bayileri ile iliflkileriniz nas›l?
Zaten iflimizin gere¤i Arçelik ve Beko bayileri ile çok yak›n bir iletiflim içe-
risindeyiz. Zaman zaman di¤er Topluluk firmalar›yla da kimi çal›flmalar olu-
yor, ancak bayi portal› sayesinde bu iliflkilerin artaca¤›na inan›yorum. Zira
di¤er flirketlerin bayilerine her ortamda ulaflmak mümkün olmuyor, bu aç›-
dan bayi protali büyük önem tafl›yor. 

Kâ¤›thane’de 12 y›ld›r Arçelik Yetkili Servisi olarak hizmet
veren Süleyman Özen, kampanya dahilinde Ford Connect
sat›n alan bayilerden biri. Arçelik Yetkili Servisi Süleyman
Özen ile kampanya ve bayi portal› üzerine konufltuk
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Türk Traktör Fabrikas›’nda gövde üretiminde çal›flan Eyüp Güler, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan ifl güvenli¤i ve sa¤l›¤› alan›nda
“Örnek ‹flçi” seçildi. Eyüp Güler, bu ödülü almas›nda, kendisine 16 y›ld›r
verilen e¤itimlerin ve dikkatli çal›flmas›n›n önemli rolü oldu¤unu söylüyor

5 ve 17 Kas›m 2005 tarhinde Anka-
ra’da yap›lan “IV. Uluslararas› ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Bölgesel Kon-
ferans›” etkinlikleri çerçevesinde

iflyerlerinde yürütülen ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤i çal›flmalar›n›n teflviki ve duyurul-
mas› amac›yla Türk Traktör çal›flan›
Eyüp Güler Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan “Örnek ‹flçi” seçildi.
Eyüp Güler, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’ndan yaklafl›k 8 bin iflçiye an-
ket gönderildi¤ini, kendisinin de bu an-
keti bir gecede, hiçbir yaz›l› kayna¤a
bakmadan yan›tlad›¤›n› söyledi. Fabrika-
da kendi alan›nda en üst derecede çal›-
flan Eyüp Güler ayn› zamanda Türk
Traktör’ün voleybol tak›m›nda da oynu-
yormufl. 
“Mükemmel Eyüp” lakab›yla tan›nan
Eyüp Güler’in flu ana kadar üretim hata-
s› olarak adland›r›lan “hurda”s› da hiç ol-
mam›fl.
Eyüp Güler, Türk Traktör Gövde Üretim

Tak›m Yöneticisi Turan Tolga Aflk›n ve
Gövde Üretim Mühendisi Ömer San-
berk konu hakk›ndaki sorular›m›z› ya-
n›tlad›.

Eyüp bey biraz kendinizi anlatabilir misiniz?
Türk traktörde çal›flmaya ne zaman bafllad›n›z,
ifl sa¤l›¤› konusunda ödül almaya giden çal›fl-
malar›n›z neler? 

1

Dikkatli fabrika, sa¤l›kl› iflçi
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16 y›ld›r burada çal›fl›yorum. Benim
altyap›m burada ifle bafllamakla oldu.
Ben daha önce, -örne¤in su anda torna
iflçili¤i yap›yorum- tornan›n T’sini bil-
meyen biriydim. Altyap›m› burada
kazand›m. 16 y›l boyunca ifl kazas› ge-
çirmedim. Yani riskleri, ifl kazas› riski-
ni önceden düflünen ve dikkatli çal›flan
biriyim. Bunun için iflyeri ortam›nda
kazaya sebebiyet verecek fleyleri amir-
lerimizle, müdürlerimizle paylaflarak,
bunlar› ortadan kald›rmay› hep düflün-
müflüzdür. Son befl y›lda, ifl güvenli¤i
konusunda san›r›m Türkiye’de bir giri-
flim bafllad›. Bunun için  sürekli dergi-
ler okurum. Son birkaç y›ld›r da kendi
yöneticimiz ifl güvenli¤i konusunda ça-
l›flma yap›lmas›n› istedi¤i bir kurul içe-
risinde bana da görev verdi. Ayn› za-

manda tak›m›m›z›n içerisinde bu konu-
da zaten çal›flma yap›yoruz. Anlad›k ki,
bu çal›flmalar kendili¤inden olmaya-
cak. Bir bilgi, bir kültür, bir birikim ol-
mas› gerekiyor. Bunun için de bilgi
alabilece¤imiz kaynaklar› kulland›k.
Üreticiler dokümanlardan, bu konuda
bilgili mühendislerimizden, yöneticile-
rimizden bu bilgileri ald›k. 
Yöneticimiz Tolga beyin bu konuda çok
yard›m› oldu. Atölyede alt› kifli belirledi.
Bu alt› kifli sürekli ifl sa¤l›¤› ve ifl güven-
li¤i konusunda hem araflt›rma, hem uy-
gulama, sürekli bir çal›flma içerisindeydi
ve bunun için de çal›flma saatlerimiz içe-

risinde zaman ay›rd›. Bizden istenen, bi-
ze önerilen bilgileri ald›k ve verdik, bun-
lar› uygulamaya aktard›k. Bunun sonu-
cunda, kültürün, bilginin sonucunda da
bu ödül geldi san›yorum. Bana bir anket
verildi. O bilginin özünde benim
akl›mdan geçen fleyleri yazd›m ankete.
Ben o bilgiyi yazarken interneti t›klay›p
oradaki tan›mlar› yazabilirdim. Ama bili-
yorum, eminim ki, o formu gönderen ki-
fli o bilgileri biliyordur. Benden o bilgiyi
istemedi, benden beynimdeki küçük dü-
flüncelerimi istedi. 

1978’den bu yana ifl güvenli¤i
Türk Traktör Gövde Üretim Tak›m Yö-
neticisi  Turan Tolga Aflk›n da fabrikada-
ki ifl güvenli¤i önlemleri konusunda flu
bilgileri verdi:

“Ben 2001-2005 y›llar› aras›nda ifl sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i kurulu sekreterli¤i yap-
t›m.
O zamanlar bütün kay›tlar benim elim-
deydi. fiöyle bir inceleme f›rsat› buldu-
¤umda bakt›m. Türk Traktör’ün ifl sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i kay›tlar› 1978 y›l›na kadar
gidiyor. Yani Türk Traktör’de ifl sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i kültürü gerçekten olufl-
mufl, yay›l›m› da iyi sa¤lanm›fl vaziyette.
Bütün bu olumlu geliflmelerde üst yöne-
timin büyük bir kaynak ay›rarak verdi¤i
destek var.
Bunun sonucunda Türk Traktör’de son
10 y›la bakt›¤›m›zda hat›rlayabilece¤imiz

ölümlü bir ifl kazas› zaten yok; çok bü-
yük geçirilen ifl kazalar› da bir elin par-
maklar›n› geçmez flekilde.  Yani oran iti-
bar›yla çok güvenli kabul edilen fabrika-
lardan birisi.
Bizim elimizde flu an 99’dan beri MESS
de¤erleri var. Biz son alt› y›ld›r MESS’in
Türkiye genelinde yapt›rd›¤› ifl kazalar›
araflt›rmalardan ç›kan sonuçlar›n ortala-
mas›n›n oldukça alt›nday›z.”

“Akflam evde onlar› bekleyenler var”
Türk Traktör Gövde Üretim Mühendisi
Ömer Sanberk de Eyüp Güler’in ifl gü-
venli¤i ve sa¤l›¤› konusundaki çal›flmala-
r›n› flöyle özetledi:
“Eyüp Bey de bire bir çal›flt›¤›m›z arka-
dafllar›m›zdan birisi. 50 tane birlikte ça-
l›flt›¤›m mavi yakal› arkadafl›m var.

Onlar›n hepsi biliyor ki, evde bizi bekle-
yen birileri mutlaka var. Hep bu düflün-
ceyle kafalar›nda ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli-
¤i mutlaka vard›r. Kalite politikam›zda
da var bu. Genel müdürümüzden tüm
operatörlere kadar herkes ifl sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤inin önemini bilir, bu konuya
dikkat eder. Ben buraya bafllad›ktan son-
ra, küçük talafllar›n el çizmeleri d›fl›nda
çok ciddi bir ifl kazas› yaflanmad›.
Fabrikada, yöneticisinden, genel müdü-
ründen çal›flan en alttaki mavi yakal›
operatöre kadar herkeste bu bilinç olufl-
tu¤u için flu ana kadar ciddi bir ifl kazas›
yaflamad›k.
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Eyüp Güler (ortada), ifl
güvenli¤i e¤itimlerini Turan
Tolga Aflk›n (solda) ve
mühendisi Ömer Sanberk’le
birlikte anlatt›.
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ezopotamya ve Suriye ile Ana-
dolu aras›ndaki önemli geçifl
noktalar›ndan biri olan, uzun ta-
rihi geçmifliyle büyülü bir kültür,
h›zl› geliflen sanayisiyle önemli

bir ekonomik merkez görünümündeki
Gaziantep’i, Düzey Pazarlama Gaziantep
Bayii Ufuk Yüzbafl› ile birlikte gezdik.
Gaziantep’i komflu oldu¤u di¤er flehirler-
den ay›ran en önemli olgu "hareket”mifl.
Ufuk Yüzbafl›’n›n verdi¤i bilgilere göre,
havas›ndan m› suyundan m› bilinmez,
burada yaflayan halk tutkulu, inatç› ve ça-
l›flkan yap›s›yla tan›n›yor. Sabah çok er-
ken saatlerde aç›lan çarfl›da gezerken
Ufuk Bey bize Gaziantep halk›n›n bir öz-
deyiflini aktar›yor: "Afl da sabahleyin, ifl
de sabahleyin..." 
Sanki bu söz flehrin son on y›ldaki flafl›la-
s› de¤iflimini aç›klamak için söylenmifl.

Zira Gaziantep Türkiye'de devlet kredisi
almadan sanayileflen tek flehir. Buraya ilk
defa gelenler önce flafl›r›yor, sonra hayran
kal›yorlarm›fl. Çünkü yaflam standard› ol-
dukça yüksek olan bu kent, yüksek bina-
lar› ve görkemli yap›lar›yla göz kamaflt›r›-
yor. Galiba bu yüzden “Do¤u’nun Paris'i”
yak›flt›rmas› yap›l›yor s›k s›k.
Kentin ortas›nda yer alan devasa park
alan› flehre bambaflka bir hava katm›fl.
Yemyeflil çimenler, kafeler, çocuklar için

oyun alanlar›... A'dan z'ye her fley itina
ile düflünülmüfl. Atatürk Park› ayn› za-
manda eski ve yeni Antep aras›nda da
bir çizgi. Yerli halk›n televizyon ve der-
gilerde hep eski kentin anlat›lmas›ndan
çok rahats›z oldu¤unu belirtiyor Ufuk
Yüzbafl›; ancak biz de gezmek için eski
kente do¤ru yol al›yoruz.
Eski çarfl› alan›n›n bulundu¤u Bal›kl›'dan
geçerek Hasan Süzer Etnografya Müze-
si’ne ulafl›yoruz. Hasan Süzer'in eski, tafl
bir evi al›p düzenlemesiyle kurulmufl
müze; harem, selaml›k, mutfak ve mah-
zen gibi bölümlere ayr›lm›fl. Odalarda
geleneksel k›yafetler giymifl cans›z man-
kenler var. O dönemin yaflam›n› sembo-
lize ediyorlar. 
Müzeden ç›k›p Kayac›k mevkiine geldi-
¤imizde tarihi Eyüpo¤lu Camii ile karfl›-
lafl›yoruz. Camide yer alan rayl› mihrap
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Gaziantep Düzey Pazarlama Bayii Ufuk Yüzbafl›, paha biçilmez tarihi ve
kültürel mirasa sahip olan, ekonomideki h›zl› geliflimiyle bir sanayi kentine
dönüflen, medeniyetlerin geçifl noktas›ndaki kentini gezdirdi

M

Paha biçilmez bir tarih ve dinamik 
bir ekonomi: Gaziantep
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görülmeye de¤er. Oradan Alaatindevle
Camii’ne gidiyoruz. Kentte görülecek
di¤er bir yer fiehir Müzesi. Zeugma'dan
gelen mozaiklerle zenginleflen müzede
“tarih mi, medeniyet mi” sorular› aras›n-
da bocal›yorsunuz. Ama galiba yar›fl›
hep tek difli kalm›fl canavar kazan›yor... 
fiehre tam tepesinden bakmak için  Gazi-
antep Kalesi'ne ç›k›l›yormufl. Biz de kale-
den kenti seyrettik. Art›k iyice yorulmaya
bafllay›nca; her köfle bafl›nda bulunan bir
"dürümcüye" u¤ray›p açl›¤›m›z› leziz ka-
baplarla bast›rd›k. Gaziantep'in bu bölge-
sine gelince Elmac› Pazar› ve Bak›rc›lar
Çarfl›s›’n›n mutlaka gezilmesi gerekiyor-
mufl. Ufuk Yüzbafl› ile çarfl›lara do¤ru yol
ald›k. Rengârenk otlar, kurutulmufl patl›-
canlar, s›ra s›ra dizilmifl k›rm›z› biberler...
Baharatlar›n sat›ld›¤› bu çarfl›dan ç›k›p Ba-
k›rc›lar Çarfl›s›’na giriyoruz. Burada yarat›-
c›l›¤›n›z› kullanarak çok ilginç hediyeler
alabilirsiniz. Eski evlerden toplanan bak›r
kapakl› el ifllemeli özel tabaklar, küçük sa-
bunluklar, tavalar, cezveler. Bak›rc›lar Çar-
fl›s› insan›n gözlerini kamaflt›racak kadar
par›ld›yor. Özellikle yöresel “Pafla Manga-
l›” çok meflhurmufl. Bir de Gaziantep’in
ünlü ceviz sand›klar›n›n yap›ld›¤› sand›k-

ç›lar› geziyoruz. Her Gaziantepli kad›n›n
çeyizinde ceviz a¤ac› oyularak yap›lan bu
sand›klardan bulunurmufl. Di¤er flehirler-
den de han›mlar bu sand›ktan almak için
Gaziantep’e geliyorlarm›fl. Günümüzde
ise çeyiz için olmasa da evlerde dekoratif
olarak kullan›lmak üzere al›n›r olmufl bu

sand›klar. Yemek bu flehir için hayati bir
öneme sahip. Ö¤ünler törensel bir havada
yeniyor. Pazar sabahlar›n›n vazgeçilmezi
“Katmer”mifl... F›st›k, kaymak ve incecik
aç›lm›fl hamurla yap›lan bir tür tatl› olma-
s›na ra¤men kahvalt›da yeniyormufl.
“Alinazik”, han›mlar›n saatlerce ufac›k ufa-
c›k yuvarlad›¤› “yuvarlama”, “içli köfte”
akla ilk gelenlerden. ... 
Ufuk Yüzbafl› ile kent merkezini gezdik-
ten sonra, OPET’in katk›lar›yla gerçeklefl-
tirilen Yesemek Aç›k Hava Müzesi’ne
gittik. Gaziantep’in ‹slahiye ilçesine ba¤l›
Yesemek Köyü, Asya’n›n en büyük aç›k
hava heykel atölyelerinden biri olarak
kabul ediliyormufl.  "Yesemek Tafl Oca¤›
ve Heykel Atölyesi"; tafllar›n ocaktan ke-
silmesi, yontu taslaklar›n haz›rlanmas› ve
tamamlanmas›na kadarki evrelerin teker
teker örnekleri ile görülebilece¤i bir hey-
kel okulu niteli¤inde. 
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“Koç Toplulu¤u’ndan 
sabr› ve disiplini ö¤rendim”
Gaziantep Düzey Pazarlama Bölge Bayii Ufuk Yüzbafl› en genç Koç bayilerinden
biri. 1982 do¤umlu olan Ufuk Yüzbafl›,  2003 y›l›ndan bu yana amcas› Kemal Yüz-
bafl› ile birlikte Gaziantep Düzey Pazarlama Bayii olarak görev yap›yor. Ayn› za-
manda Kahramanmarafl,  fianl›urfa ve Kilis illerine de da¤›t›m yapan Ufuk Yüzba-
fl›, Düzey Pazarlama ürünleri için 2 bin metrekarelik bir depolar› bulundu¤unu be-
lirtiyor. 250 metrekarelik so¤uk hava deposu da bulunan iflyerinde 36 personel is-
tihdam edildi¤ini belirten Ufuk Yüzbafl›, 18 araçla hizmet verdiklerini, tafl›d›klar› ürü-
nün g›da maddesi olmas›ndan dolay› çok titiz bir saklama ve da¤›t›m sistemi kur-
duklar›n› anlat›yor. Ürünlerin hijyenik flartlarda depolanmas› ve tafl›nmas›n›n flirke-
tin temel hizmet politikas› oldu¤unu belirtiyor.
Ufuk Yüzbafl›, flehirdeki di¤er Koç Toplulu¤u bayileriyle de ortak kampanyalar dü-
zenlemifl. Örne¤in bir OPET bayii ile birlikte yap›lan meyve suyu kampanyas›n›n sa-
t›fllara ve ürünün tan›t›m›na çok büyük etkisi olmufl. Ufuk Yüzbafl›, Koç bayii olma-
n›n avantajlar›n› ise flu cümlelerle özetliyor:
“Koç Toplulu¤u’na ba¤l› bir bayi olmak gerçekten önemli bir ayr›cal›k. Kuruldu¤u-
muzda birçok seminerler düzenledik. Ürünlerin tan›t›m› ve sat›fl›na yönelik toplan-
t›lar ve moral yemekleri yapt›k. Koç Toplulu¤u’nda gördü¤ümüz en önemli ilke; di-
siplin ve sab›r. Biz piyasaya girdi¤imizde ürünlerimizi kimse tan›m›yordu. Ancak
çok k›sa bir sürede, disiplinli ve azimli çal›flmam›zla baflar›y› elde etti¤imize inan›-
yorum.”

Yapmadan dönmeyin
Gaziantep’e gelip de Arkeoloji Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi’ni ziyaret
etmeden, tarihi Gaziantep evlerini ve Gaziantep Kalesi’ni görmeden, Yesemek Aç›k
Hava Müzesi, Belk›s/Zeugma, Rumkale ve Dülük/Doliche antik kentini gezmeden;
Gaziantep lahmacunu, “yuvarlama”, “içli köfte”; “keme”, “simit”, “patl›can”,
“ca¤›rtlak” (ci¤er) gibi ünlü kebaplar› ve dünyaca meflhur Gaziantep baklavas›, f›st›k
ezmesini tatmadan; geleneksel Gaziantep el sanatlar›ndan sedef kakma, kutnu
kumafl›, bak›r ifllemeler, yemeni, Antepf›st›¤›, tatl› sucuk ile pestil, k›rm›z› biber ve
baharat almadan dönülmez.
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ehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m
Müzesi'nin 25. kurulufl y›ldönü-
mü “As›rlar Sonra Bir Arada”
ad›n› tafl›yan görkemli bir sergiy-

le kutlan›yor. 3 Aral›k’ta kap›lar›n› açan
sergi nedeniyle Sadberk Han›m Müze-
si’nde bir resepsiyon düzenlendi. Sad-
berk Han›m Müzesi ‹cra Kurulu Baflkan›
Ömer M. Koç, Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤› Müsteflar› ve Sadberk Han›m Müzesi
Müdürü Hülya Bilgi’nin konuflmalar›n›n
ard›ndan ziyaretçilere aç›lan sergide,
Türkiye’nin kültür miras›na kazand›r›-
lan 339 eser yer al›yor. Sergide Hele-
nistik döneme ait bir adet gümüfl kâ-
se, Timur dönemine ait 10 adet çini
eser ve Osmanl› dönemine ait çi-
ni, seramik, metal, dokuma ve ifl-
leme a¤›rl›kl› 328 eser, kronolojik
aç›dan uygun bir kurgu içinde iz-

lenebiliyor. Sergi, 28 fiubat 2006'ya dek
gezilebilecek.
Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal
Y›ld›r›m ve Sadberk Han›m Müzesi
Müdürü Hülya Bilgi’nin verdi¤i bilgile-
re göre, Türkiye'ye yurtd›fl›ndan kazan-
d›r›lan eserlerden oluflan "As›rlar Son-
ra Bir Arada" sergisinin büyük bölü-
mü, 2003 y›l›nda hayata gözlerini
yuman Sevgi Gönül'ün topla-
d›¤› 314 eserden olufluyor. Da-
ha sonra Sadberk Han›m Mü-
zesi ‹cra Kurulu Baflkan› Ömer
M. Koç’un ald›¤› 24 eserle birlikte
339 objenin bulundu¤u “As›rlar

Sonra Bir Arada” sergisinde, Türkiye’ye
yurtd›fl›ndan getirilen eserlerin tamam› ilk
kez bir arada görülebiliyor. 
Bugüne kadar, 25 y›l süresince al›nan
eserlerin parça parça sergilendi¤ini anla-
tan  Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Er-
dal Y›ld›r›m, “25. y›l› özel bir sergiyle kut-
lamak istedik ve hepsini bir arada sunma-
ya karar verdik.” dedi. 
Sadberk Han›m’›n kiflisel merak›yla bafl-
layan koleksiyonun, özel bir ilginin ötesi-
ne geçerek ülkenin kültürel miras›na sa-
hip ç›kma gibi bir misyon yüklendi¤ini
söyleyen Y›ld›r›m, “Sevgi Han›m ile Ömer
Bey bayra¤› devralmasayd› bu kadar
flansl› olmazd› bu müze” de¤erlendirme-

sini yapt›.
Müzenin ufakl›k ve uzakl›k dezavantaj-
lar› nedeniyle yeterince göze ulaflama-
d›¤›n› ve 18 bin eseri bir flemsiye alt›n-
da sergileme arzusunda olduklar›n›
söyleyen Erdal Y›ld›r›m, vakf›n yeni
projesini de anlatt›:
“Müzede fiziksel alan k›s›tlamas›, tari-

hi bina k›s›tlamas› var. Ayn› müze, ay-
n› koleksiyon baflka bir mekânda ol-
sayd› çok daha fazla kifliye ulafl›rd›.

Sar›yer’de bulunan Sadberk Han›m
Müzesi’ni daha merkezî bir me-
kâna tafl›mak ve müzenin çe-
kirdekte yer alaca¤› bir kül-
tür kompleksi oluflturmak is-
tiyoruz. ‘Tarihi Yar›mada’

üzerinde düflündü¤ümüz bir iki
arsa var. Asl›nda baflka bir tarihi
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Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Vehbi Koç Vakf›
Sadberk Han›m Müzesi, 25'inci kurulufl
y›ldönümünü "As›rlar Sonra Bir Arada" adl›
sergiyle kutluyor. Sergide 25 y›l boyunca
yurtd›fl›ndan sat›n al›nan 339 eser ilk kez bir
arada sunuluyor 
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Sadberk Han›m Müzesi’nin 25. y›l›nda
“As›rlar Sonra Bir Arada”... 

V
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binan›n restore edilmesi dü-
flünülebilirdi ama bugün mü-
zecili¤in gerektirdi¤i koflullar›
sa¤lamam›z zorlafl›rd›. Binan›n
kendisi, zaten bir tarihi eser ol-
du¤undan kollanmas› gereki-
yor. Müzecilikte olmazsa ol-
maz koflullar var. ‹kisini bir
paydada birlefltirmek çok
zor. Bofl bir alanda mev-
cut koleksiyonun gelifl-
mesini de göz önüne
alarak, eklemelere
aç›k olacak bir tasa-
r›m üzerinde durmak
gerekiyor. Dünyaca
ünlü bir mimarla çal›fla-
rak bu projeyi hayata geçi-
rece¤iz. ‹stanbul’un ça¤dafl
mimari yap›tlara, rüfltünü is-
patlam›fl binalara da ihtiyac›
var. Projenin hayata geçmesi
iki-üç y›l alacak.” 

Osmanl›’n›n ince zevki
Sadberk Han›m Müzesi Müdürü
Hülya Bilgi de, yurtd›fl›ndan al›-
nan Osmanl› dönemine ait eser-
lerin,  üretildikleri dönemde
yüksek sanat de¤erleri ve albenileri
ile dikkat çekerek yurtd›fl›na götürülmüfl
olduklar›n› belirterek,  “Bu eserler bir si-
nema fleridi gibi izlendi¤inde 15-19. yüz-
y›llarda Türk el sanatlar›n›n eriflmifl bu-

lundu¤u düzeyin zenginli¤i ve Os-
manl›’n›n ince zevki görülebilir”

dedi.
Neolitik ça¤dan günümüze uzanan 8 bin
y›ll›k zaman dilimine ait 18 bine yak›n
eser bar›nd›ran müzenin hikâyesi, Sad-
berk Han›m’›n Vehbi Koç ile evlendi¤i

zaman annesinin çeyiz olarak verdi¤i bir
bohça dolusu eski Türk ifllemeleri ve en-
tarilerle bafllam›fl. Kapal›çarfl›’daki antika-
c›lar ve Mahmutpafla’daki ya¤l›kç›lardan
beslenerek büyüyen koleksiyon, Sadberk
Han›m’›n ölümünden sonra müzeye dö-
nüfltürüldü. 1983 y›l›nda, Hüseyin Koca-
bafl’›n 7 bin 500 parçadan oluflan arke-
olojik ve ‹slami eserleri ile zenginleflen
müze, Azaryan Yal›s›’n›n yan›nda bulu-
nan ahflap binan›n da restoresiyle Anado-
lu uygarl›klar›n›n bir bütün olarak sergi-
lendi¤i müze kimli¤ine kavufltu. Sadberk
Han›m’›n k›z› Sevgi Gönül sayesinde ‹z-
nik seramiklerinin yap›m süreci içinde
tüm dönemlere ait seçkin örnekleri topla-
yarak da bu alanda dünyadaki say›l› mü-
zelerden biri haline geldi. 
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Sadberk Han›m Müzesi Müdürü Hülya Bilgi.

VKV Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m, vakf›n
Sadberk Han›m Müzesi ile ilgili yeni projesini
de anlatt›.

Ömer Koç

FOR PDF  1/17/06  1:09 PM  Page 33



34

Koç Holding’in sponsorlu¤unda sürdürülen Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonu
projesi tüm h›z›yla devam ediyor. Proje Direktörü Lucienne fienocak, yaz
boyunca ekibiyle birlikte Seddülbahir’de yapt›klar› çal›flmalar› anlatt› 

oç Holding’in 18 Mart 2005’te
Çanakkale’de, Orman Bakanl›¤›
ile imzalad›¤› protokol çerçeve-
sinde restorasyonunu üstlendi¤i

Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonu,
alanda kurulmas› planlanan ziyaretçi
merkezi ve deniz müzesine iliflkin ça-
l›flmalar tüm h›z›yla devam ediyor. Bu
kapsamda Koç Üniversitesi ile ‹stanbul
Teknik Üniversitesi’nin birlikte yürüttü-
¤ü, proje oluflturma çal›flmas›nda sona
yaklafl›ld›. Bugüne kadar yap›lan çal›fl-
malar›, projenin; tarihe, kültüre ve böl-
ge turizmine yapaca¤› katk›lar› Proje
Direktörü, Koç Üniversitesi Tarih Bölü-
mü Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Luci-
enne fienocak’tan dinledik

Koç Holding’in Orman Bakanl›¤› ile imzalad›¤›
protokol çerçevesinde restorasyonunu üst-
lendi¤i Seddülbahir Kalesi’nin tarihteki öne-
mi nedir?
Osmanl› dönemi kalelerinden olan
Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Bo¤a-
z›’n›n hemen giriflindeki ilk tarihi yap›
olma özelli¤ine sahip. Gelibolu Tarihi
Milli Park›’n›n önemli tarihsel mekânla-
r›ndan biri olan kale, “Gelibolu Savafl-
lar›”n›n önemli savafl alanlar›ndan biri
ve bu savafl için feda edilen ilk flehitle-
rin an›ld›klar› yer. Kalenin dikkat çe-
ken bir di¤er özelli¤i de Osmanl› vali-
delerinden biri olan IV. Mehmet’in an-
nesi Valide Hatice Turhan Sultan ta-
raf›ndan yapt›r›lm›fl olmas›.

Üzerinde çal›flt›¤›n›z projeyi genel hatlar› ile
anlatabilir misiniz? Bugüne kadar hangi ça-
l›flmalar yap›ld›?
Koç Holding’in deste¤iyle Koç Üniversi-
tesi ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi tara-
f›ndan Seddülbahir’de yürütülen çal›flma,

K

Seddülbahir Kalesi’nin
tarihi gün ›fl›¤›na ç›k›yor...
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Seddülbahir Kalesi için bir restorasyon
projesi haz›rlanmas› projesini öngörüyor.
Bu çerçevede projenin ilk aflamas›nda içi
temizlenen kale, baz› yap›lardaki güven-
lik sorunu nedeniyle ziyaretçi girifline ka-
pat›ld›. Kale, restorasyonu tamamland›-
¤›nda tekrar ziyarete aç›lacak. Temizlik ve
güvenlik sorunlar›n›n halledilmesinden
sonra bafllayan süreçte Çanakkale Arke-
oloji Müzesi ile birlikte yürütülen kaz› ça-
l›flmalar› sonucunda, kale içerisine giden
ana yol üzerinde, üst avluda II. Abdülha-
mit zaman›nda yapt›r›lm›fl olan büyük as-
keri k›fllan›n temellerine ulafl›ld›. Bu bü-
yük aç›k alanda müze kurulmas› duru-
munda eski askeri bina kal›nt›lar›na ulafl-
mak amac› ile alandaki kaz›n›n devam et-
mesi gerekiyor. Kaleye ait kuleler de res-
torasyon çal›flmas›n›n bir parças› olarak
kaz› çal›flmalar›na dahil edildi. 

Peki çal›flmalar›n›z flu anda hangi aflamada,
ne kadar yol kat edildi?
Seddülbahir Kalesi’nde yürütülen ölçüm ve
belgeleme çal›flmalar› 15 Eylül’de sona er-
di. Kalenin her tafl›, dünya üzerinde mev-
cut son dijtital tarama teknolojisi ile tek tek
ölçüldü. Lazer teknolojisinin kullan›ld›¤›
Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi,
Türkiye için bir ilk. Ekim ve Kas›m aylar›n-
da kalenin korunmas› amac›yla alan, mü-

hendis ve konsörvatörler taraf›ndan ince-
lendi. Projenin geldi¤i bu aflamada, resto-
rasyon mimarlar› ve kültürel miras uzman-
lar› restorasyon çizimleri ve müze tasar›s›
üzerinde çal›fl›yorlar. Bu çal›flmalar k›fl ay-
lar›nda da devam edecek. Amac›m›z ta-
mamlanm›fl projeyi Çanakkale Kültürel
Varl›klar› Koruma Kurulu’na 2006 y›l›n›n
yaz bafl› itibariyle teslim etmek ve restoras-
yon çal›flmalar›na bugünden tam bir y›l
sonra bafllamak. 

Seddülbahir Kalesi restorasyonu, ziyaretçi
merkezi ve deniz müzesi projesinin tarihsel,
turistik ve kültürel aç›dan önemi nedir?
Seddülbahir, Çanakkale bölgesinin
önemli kültürel de¤erleri aras›nda. Ba-

r›nd›rd›¤› zengin tarihsel miras göz
önünde bulunduruldu¤unda Seddülba-
hir, Gelibolu Yar›madas›’ndaki önemli
turizm merkezlerinden biri olmaya
aday görünüyor. Seddülbahir Kalesi
Restorasyon Projesi ile Koç Holding,
Çanakkale Bo¤az›’n›n hemen giriflinde
bulunan yap›n›n yüzy›llard›r süregelen
tarihi de¤erlerinin korunmas› ve gele-
cek nesillere aktar›lmas› konusunda
öncülük eden ilk ad›mlar›n› atm›flt›r. 

Bölgede yaflayanlar›n çal›flmalara ilgisi na-
s›l? Onlara ne tür kazan›mlar getirildi?
Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi
ve burada kurulacak olan ziyaretçi mer-
kezi ve deniz müzesi, Çanakkale’nin bu
yöresine canl›l›k ve olumlu de¤iflimler
getirecek. Temmuz boyunca süren kaz›
çal›flmalar›nda arkeoloji ekibi ile halk
birlikte çal›flt›. Çevrede yaflayanlar, ça-
l›flma alan›n›n korunmas›na yard›mc›
oluyorlar. Tarihe sahip ç›kma konusun-
da flu anda daha bilinçliler. Koç Hol-
ding, kalenin güvenli¤i ve temizli¤i için
Seddülbahir köyünden gençlere ifl ola-
na¤› sa¤lad›. Restorasyon bafllad›¤›nda,
yerel esnaf ve kültür turlar› düzenle-
yenlerin sa¤lad›¤› hizmetler için talep
artacak.
� Kadriye Çal›flkan
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Kalenin her tafl›, 
dünya üzerinde mevcut

son dijtital tarama 
teknolojisi ile tek tek

ölçüldü. Lazer 
teknolojisinin

kullan›ld›¤› restorasyon
yöntemi, Türkiye’de ilk

kez kullan›lan
teknoloji oldu
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iyah-Beyaz” karelerle ak›llarda yer
eden ünlü sanatç› Zuhal Olcay’la
Kuruçeflme Divan’da kahveleri-
mizi s›ms›cac›k bir sohbet eflli¤inde

içtik. Zuhal Olcay kendini Divan’›n ka-
felerinde çok rahat hissetti¤ini belirtiyor.
Özellikle Fenerbahçe Divan ve Harbiye
Divan onun en çok zaman geçirdi¤i me-
kanlarm›fl. Tüm randevular›n›, röportajlar›n›
Divan’da yaparm›fl. Bülent Ortaçgil’le ha-
z›rlad›¤› “Baflucu fiark›lar›” adl› albümün ar-
d›ndan yine Bülent Ortaçgil’le, bu kez yeni
bestelerden oluflan bir albüm çal›flmas› yap-
may› planlad›¤›n› söyleyen Zuhal Olcay’la
hayat›n› konufltuk. Ünlü sanatç›, hayat fel-
sefesini “kalabal›kta yaln›z oldu¤unu bil-
mek ve yaln›z ayakta dik kalabilmek” ola-
rak özetliyor. Oynad›¤›, “Dünden Sonra,
Yar›ndan Önce”, “Med cezir Manzaralar›”
adl› filmler, “Yeditepe ‹stanbul” adl› dizi,
hepsinde çok zor durumlar›n sonunda, tek
bafl›na ayakta dimdik durabilen kad›n vur-
gusunun ön planda oldu¤unu belirten Zu-
hal Olcay, kendini de iflte bu çizgide tan›m-
l›yor. ‹lkokul üçüncü s›n›fta girmeye karar

verdi¤i ve  14 yafl›nda Ankara Devlet Kon-
servatuar›’nda Tiyatro Bölümü’nde bafllad›-
¤› sahne hayat› ise Zuhal Olcay için ölümü-
ne kadar sürecek en çok sevdi¤i ifli.

Y›llard›r oynad›¤›n›z rollerde, yorumlad›¤›n›z flark›-
larda hep yaln›z kad›n imaj›n› ön plana ç›kard›¤›-
n›z, biraz “siyah beyaz” bir  görüntü ç›kt› karfl›m›-
za; siz bu görüntüyü nas›l tan›ml›yorsunuz?
Son albümünde eski flark›lar› yeniden yo-
rumlad›k. Baflucu kitaplar› vard›r ya, onun
gibi, bunlar da insanlar›n baflucunda dura-
cak flark›lar olsun, dönüp dönüp dinlensin
istedik. Böyle bir temenni oluflturduk al-
bümlerimizde. ‹sim anneli¤ini ben yapt›m
“Baflucu fiark›lar›” albümünün. Baflucu flar-
k›s› de¤il tabii, baflucu fikri olarak bir fley
vard› akl›mda. Mesela boflanma, insan›n bi-
rey olabilmesi, kendi bafl›na var olabilmesi.
Bunun d›fl›ndaki aflklar, iliflkiler, arkadafll›k-
lar… Anne çocuk iliflkileri, baba çocuk ilifl-
kileri, her fley. Ama as›l olan kiflinin özgür-
lük ve yaln›zl›kla varl›¤›n› sürdürebilmesi.
fiöyle bir bakt›¤›m›z zaman sinemadaki oy-
nad›¤›m kad›n karakterlere, “Dünden Son-

ra Yar›ndan Önce”deki kad›n karaktere ör-
ne¤in, o da hayata tek bafl›na bafllayan ve
filmin sonunda yine tek bafl›na kalan, yolu-
na böyle devam eden kad›nlar› anlat›r. Ger-
çekten insan iliflkilerine ve yaflama böyle
bak›yorum ben. Hayat›m›za bir sürü insan
giriyor ç›k›yor; Buradaki bir sürü insan gibi,
günlük yaflam›n içinde oldu¤u gibi. Ama
as›l olan yaln›zl›k duygusudur ve yaln›zl›¤›
-ben burada alt›n› çizerek söylüyorum- ac›-
nacak, hüzünlenecek bir ö¤e olarak gör-
müyorum. Tam tersi büyük bir güç olarak
görüyorum, bunun d›fl›nda gelenlere de
bonus olarak bakmak gibi.

Ve yan›n›zda biri varken de yaln›z oldu¤unuzu bil-
mek. Yeni bir y›la girerken yaln›zl›¤›n›za nas›l bak›-
yorsunuz?  Y›lbafl›n›n nas›l bir anlam› var siz için?
Aynen öyle. Benim yaflama bak›fl›m böyle.
Buna böyle bakt›¤›n›z zaman müthifl bir
uyum içerisine giriyorsunuz yaflamla. “Niye
benim kimsem yok; niye beni seven biri
yok; ya da niye benim çocu¤um olamad›;
ya da niye arkadafl›m bir telefon etmedi?”
gibi sorular sormak yerine, (ki bunlar olur-
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“Yaln›z ayakta
durabilen kad›n”
imaj› üzerinde
özelikle odaklanan
ünlü sanatç› Zuhal
Olcay,  kendini
tan›mlarken biraz
“siyah-beyaz” diyor...
Yeni y›la girerken
yaflad›¤› ruh halini de
“umut dolu ve
yaln›zl›¤›yla bar›fl›k
olabilen birey”
kavram›yla özetliyor

S“

“Umudu yitirmeden, yaln›z 
yaflayabilmeyi ö¤renmeliyiz...”

d
iv

a
n
 s

o
h
b
e
tl

e
ri

FOR PDF  1/17/06  1:09 PM  Page 36



sa tabii) yaln›zl›¤› sevebilmek. Yeni y›la gi-
rerken de bu yaln›zl›k duygusuyla girmiyo-
rum ben. Çünkü bunu seviyorum. Yeni y›-
la girerken umutlu olmak laz›m. Umutlu da
olaca¤›z. Ama bilece¤iz ki, zaman zaman
umudumuzun bitti¤i, baz› fleylerin dibe
vurdu¤u gerçe¤ini de de¤ifltirmeyecek bir
hayat var.  Umutlu oluyoruz, umutsuz olu-
yoruz ama galiba her fleye ra¤men bizi
ayakta tutan fley k›r›nt› halinde de olsa
umut. Umudu yitirmenin bir anlam› yok.
Onu hesaplamakta fayda var.
Ben örne¤in Aral›k ay›nda, yeni y›l için
her yerin süslenmesinden çocukça bir haz,
umut al›yorum. Sanki o ›fl›klar›n  yanma-
s›yla, döflenmesiyle birlikte yeni bir fleyler
için bir ça¤r› al›yorum gibi geliyor bana.
Güzel fleyler için. Çok çocukça ve safça
gelebilir ama böyle yorumlamak ve böyle
hissetmek istiyorum. Yani hiç hüzünlen-
meye falan niyetim yok. Yeni birfleylere
bafllamak için de yeni y›lda karar almak gi-
bi al›flkanl›klar›m yok. Benim zaten böyle
zaman s›n›r› koydu¤um kararlar›m yoktur.
1 Ocak’ta fluna bafllayaca¤›m demedim hiç
bugüne kadar.  E¤er bir fley yapmak isti-
yorsam, “yiyorsa”, tam kaba tabiriyle “yi-
yorsa” bafllar›m. Mesela sigaray› b›rak-
mak… Kafamda hiçbir tarih yok. B›rak-
mak istiyorum, b›rakaca¤›m… Hiç öyle ta-
rih filan koymuyorum. Bir gün sabah kal-
k›p b›rakaca¤›m ve içmeyece¤im; ya da bir
gün bir fley yapmaya karar vermiflimdir ve
kalkm›fl yapm›fl›md›r. 

Zuhal Olcay’› tan›mlarken nas›l anlat›rd›n›z?
Çok zor bir soru bu. Ben kendimi tarif et-
mekten hofllanmayan biriyim.  Mesela be-
nim sert göründü¤ümü söylüyorsunuz. Ba-
zen en k›r›lgan oldu¤unuz dönemlerde,
kalbinizi en çok açt›¤›n›z anlar, en güçlü ol-
du¤unuz anlard›r. Çünkü kendinizi büyük
görmezsiniz, açars›n›z kalbinizi. Ama bir
tehlike sezdi¤iniz anda korkutucu görünü-
yorsunuz. Demek ki duvarlar›m var, kendi-
mi öyle koruyabiliyorum. Olabilir. Ama iflte
söyleyebiliyorum ben. Hepimiz içimizde
bunlar› bar›nd›r›yoruz. Kendimi nas›l tarif
edece¤imi düflünmez olur muyum? Tabi ki
kendimi ölçerim. Hayattaki tek malzemem
kendimim. Deli gibi kendi üzerimde çal›fl›-
yorum. En ac›mas›z oldu¤um kifli kendi-
mim. Her rengi bar›nd›rd›¤›m› düflünüyo-
rum içimde. Herkes kadar kötülük, herkes
kadar k›skançl›k, vahflet, iyilik, sadakat,
ama herkes kadar… Hepsinden var. Bir ke-
dim, bir de köpe¤im var. Çok seviyorum
ikisini de; özellikle kedimi. Biraz marazi bir
sevgi. Ben kedimin hakikaten kölesiyim.
Marquez’in son kitab›nda, “küçük salon
kaplan›” demifl kedisi için. Aynen öyle. O
ne derse o oluyor. Kediye karfl› egom tama-
men yok oluyor. Köpe¤im ise dervifl gibi
bir fley; O kadar egosu s›f›r. Kediyi örne¤in
ne sevmiyor, ne de seviyor.  Öyle duruyor.
Ben kediye çok düflkün oldu¤um için o da
katlan›yor. Hayvan nas›l bir sab›rl›, nas›l se-
vecen. 25 yafl›nda bir k›z›m var. Karfl›laflt›r-
mal› edebiyat bölümünü okudu. Nuri Bil-

ge Ceylan’›n son filminde prodüksiyon
asistan› olarak çal›flt›. Çok akl› bafl›nda, çok
tatl›, iyi bir arkadafl›m o benim. Gerçekten,
çok beylik bir laf oldu ama öyle.  

Hayatta verdi¤iniz en  önemli karar hangisiydi?
‹zmir’de Devlet Tiyatrolar› sanatç›s›yd›m.
K›z›m› yeni do¤urmufl, ‹zmir Devlet Tiyat-
rosu’nda böyle tatl› melül yaflarken, bir gün
bir telefon geldi ‹stanbul’dan. Rahmetli
Okan Uysaler beni arayarak Reflat Nuri
Güntekin’in bir hikâyesinden TRT için çe-
kece¤i k›sa bir filmde oynamam› istedi.  Ye-
min ediyorum, on saniye bile düflünmedim.
Hemen “evet” dedim. O an flunu dedim
kendi kendime: “Ben böyle bir yaflam için
gelmedim. Bu bana az.” Ve bunu dedi¤im-
de ben 25 yafl›ndayd›m. Yani k›z›m›n flim-
diki yafl›ndayd›m. Evlili¤imi bitirdim, ‹stan-
bul’a geldim. Cebimde befl kurufl yokken
devlet tiyatrosuna istifam› bast›m ve hayata
kar›flt›m. 

Peki flark› söylemek mi, oyunculuk mu? Hangisi si-
zi daha çok mutlu ediyor? 
Asl›nda oyunculuk da flark›c›l›k da çok sev-
di¤im ifller. Yaklafl›k 12–13 y›ld›r flark› söy-
lüyorum. San›yorum tiyatro sahnesinden
sonuna kadar asla inmeyece¤im. Sinema,
TV, bitebilir, efendime söyleyeyim flark›c›l›k
bitebilir ama tiyatro benim sonuna kadar gi-
dece¤im, sonuna kadar sürdürece¤im en
temel iflim. 
� Esra Yener
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Ünlü besteci-yorumcu Bülent Ortaçgil ile
birlikte haz›rlad›¤› “Baflucu fiark›lar›” albümü
Zuhal Olcay için çok keyifli bir deneyim olmufl.
Olcay, Bülent Ortaçgil’le yeni projelerde de
çal›flmak istedi¤ini belirtiyor.
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tomobil tutkusu nas›l bafllad›? ‹sterseniz oradan bafllayal›m.
Özellikle bir yerde bir otomobil görüp de bafllam›fl de¤il.
Zaten tek bir marka ya da modelin kendi bafl›na bir tutku
yarataca¤›na inanm›yorum. Çocuklu¤umdan beri süren bir

tutku var. Daha küçük yafllarda trafik iflaretlerini ezberleyip
tan›ma konusunda hata yapmamaya u¤raflarak bafllad› san›r›m.
Çocuk yafllarda be¤endi¤im, hayran oldu¤um kimi modeller var.
Örne¤in Ford Focus’a karfl› bugün de süren bir be¤enim var. Oto-
mobil sporlar›na olan merak ve yar›flm›fl olmak da baz› özel kay-
g›lar› veya görüfl aç›lar›n› gelifltiriyor. O yüzden yol tutufl ve tarif
edilemez sürüfl keyfini Ford Focus’ta buldu¤umu söyleyebilirim.

Otomobiller hayat›n›z›n içinde fazlas›yla yer al›yor. Hâlâ otomobil kullanmak
sizin için ayr› bir anlam tafl›yor mu?
Çocukluktan bafllayan otomobil sevdam bugün de sürüyor ve al-
d›¤›m test araçlar›n› geri vermek istemiyorum örne¤in. Her çeflit
otomobil bana büyük zevk veriyor. Oyuncak gibi onlar› kullan-
maktan büyük keyif al›yorum. Sürekli otomobillerle beraberim

ama bir b›kk›nl›k geldi¤ini söyleyemem. Ama özellikle trafik ko-
nusunda bazen bunald›¤›m oluyor.

Böylesine sevdi¤iniz bir fleye haberci gözüyle objektif yaklaflabiliyor
musunuz?
Çok sevdi¤in bir otomobile ya da modele haberci gözüyle yaklafl-
mak, onu o flekilde de¤erlendirmek ve objektif bir analiz yapmak
bazen zor oluyor. Çok sevdi¤iniz bir otomobilin olumsuz tarafla-
r›n› bazen görmek istemiyorsunuz.

Ayn› zamanda motor sporlar›yla da ilgilisiniz. Biraz bundan bahseder misiniz?
Ralli maceram asl›nda 14 yafl›nda babam›n arabas›n› kaç›rarak
bafllad›. Toprak yollara saparak ilk ralli deneyimlerimi yaflad›m.
Uzun bir süre seyirci olarak kald›m ama bir yandan hep yar›flmak
istiyordum. Ralli pahal› bir spor ve sponsor gerektiriyor. 1998 y›-
l›nda Tempo dergisinde çal›fl›rken Ford Ka Press Cup yap›ld›.
Orada yar›flma flans› elde ettim. Her ne kadar o bir pist yar›fl› ol-
sa da ilk yar›fl deneyimim orada bafllad›. Ford Ka Press Cup çok
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Autocar dergisinin
editörü Koray
Murato¤lu ile yeni Ford
Focus ile Bebek’ten
Yeniköy’e uzanan bir
yolculuk yapt›k.
Bo¤az’da bir çay
içimi nefeslenirken
de otomobil, 
motor sporlar› ve
yolculuk üzerine
konufltuk
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Bir otomobil sevdal›s›
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baflar›l› bir organizasyondu. Bir sezon boyunca pilotlar d›fl›nda
her fleyin son derece profesyonel oldu¤u bir organizasyondu. Bir
kere art›k panzehiri olmayan zehiri kapm›flt›m. 1999 y›l›nda Ford
Ka Challenge’a kat›ld›m. Yalç›n Arsan ve Serdar Bostanc›’n›n
önayak olmas›yla ilk rallime girdim. 2000 y›l›nda Delta Sport’ta Fi-
at Palio ile Grup N kategorisinde yar›flt›m. 2001’de Citroen’de de-
vam ettim. 2002 y›l›nda Nejat Avc›’n›n direktörlü¤ünde tak›m pi-
lotu olarak yar›flt›m. 2003 sezonunun sonunda çok önemli bir ka-
za geçirdim. 2004’te yine Delta Sport’la yar›flt›m. Önümüzdeki y›l
için Ford Fiesta Cup’a baflvurdum. Burada son 30 sürücü aras›na
kald›m, flimdiki hedefim ilk 10 pilot içine girerek önümüzdeki se-
zon Ford Fiesta Cup’ta yar›flmak.

Ülkemizde son y›llarda otomobil sporlar›nda Formula 1 organizasyonuyla da
zirveye ç›kan bir hareketlenme var. Siz bu hareketlenmeyi nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?
Asl›nda bu hareketlili¤i ikiye ay›rmak laz›m. Otomobil sporlar›yla
bafllarsak, son dönemde ülkemizde çok önemli organizasyonlar
gerçeklefltirildi. Formula 1 zaten kendi bafl›na önemli bir dinamik.

Altyap› konusunda ise aç›kças› kimi sorunlar hâlâ var. Di¤er etkin-
liklerin de Türkiye’de yap›l›yor olmas› gerçekten çok önemli. Ama
acaba Türkiye’de gerçekten de pilot yetifliyor mu? Bunun için
birkaç örnek var ama bunlar tamamen kiflisel giriflimler ve kiflisel
bütçelerin yaratt›¤› isimler. Ama ne yaz›k ki kabiliyetli, baflar›l› bi-
rinin bu tip destekler olmaks›z›n yükselmesi ve bir kariyer olufl-
turmas› gerçekten de çok zor. Bu bence çok önemli bir s›k›nt›. 

Di¤er yandan otomobil sektöründe de önemli geliflmeler yaflan›yor, de¤il mi?
Otomobil ihracat›nda, özellikle hafif ticari araç segmentinde çok
önemli geliflmeler yafland›. Bu anlamda sektör çok olumlu gidiyor.
Önümüzdeki befl y›ll›k periyotta da bu geliflimin sürmesini bekliyo-
rum.

Otomobil kullanmay› seviyorsunuz. Özellikle otomobil kullanmak için ç›kt›¤›-
n›z oluyor mu?
Bazen bir yeme¤i bahane ederek otomobille yola ç›k›yorum. Ama
özellikle çok uzun mesafelere sadece otomobil kullanmak amac›y-
la gitmiyorum. Tatil amac›yla flehir d›fl›na ç›k›yorsam tercihim oto-
mobil oluyor. Ama ifl için gideceksem biraz da zamandan kazan-
mak için uçakla gidiyorum. Otomobil kullan›rken favori güzergâh-
lar›m da var. Ben Antalyal›y›m. Antalya Kafl aras›n› çok severim ör-
ne¤in. ‹stanbul’dan, Afyon üzerinden Antalya’ya gidifli de çok se-
verim. Afyon’dan sonra Çay’a do¤ru, gidip, E¤irdir Gölü k›y›s›ndan
gitmek çok keyiflidir. Özellikle sonbaharda keyfine doyum olmaz
bir güzergaht›r oras›. ‹stanbul’da da fiile taraf›na gitmeyi çok seve-
rim. Ömerli Baraj›’n›n civarlar›n› gezmeyi de severim.

Biraz da dilersen kulland›¤›m›z yeni Ford Focus’tan bahsedelim. Otomobili
nas›l buldun?
Yeni Focus’u ilk defa kulland›m. fiunu söylemeliyim ki, Ford Fo-
cus s›rad›fl› bir otomobil. Hele yeni Ford Focus daha da s›rad›fl›.
Ford Focus bu s›n›fta benim en sevdi¤im otomobillerden biri. Ben
daha önce C-Max’in Antalya’daki bas›n lansman›na gitmifltim. Ser-
dar Bostanc› bize bir parkur haz›rlam›flt›. O parkurda özellikle
Ford Focus’un yol tutuflunu test etme olana¤› bulmufltuk. Arac›n
performans› gerçekten çok baflar›l›yd›. Tüm bu özelliklerin flimdi
yeni Ford Focus’a tafl›nd›¤›n› görüyorum. Yeni Ford Focus’un be-
nim üzerimde hakimiyet kurdu¤u fley yol tutuflu ve sürüfl zevki.
Yeni Ford Focus’a bindi¤iniz zaman daha bir üst s›n›f hissiyat› ya-
rat›yor. Halk dilinde söylendi¤i gibi daha tok bir otomobil. Malze-
me ve iflçilik son derece baflar›l›. Ama önceki Focus’un daha radi-
kal bir tasar›m oldu¤unu düflünüyorum. Bu kesinlikle daha iyi ya
da daha kötü olarak alg›lanmas›n. O tasar›m daha uçuktu. Yeni
Focus bu ba¤lamda biraz daha muhafazakâr çizgilere sahip. Oto-
mobilin performans› da son derece baflar›l›. Otomatik flanz›manl›
bir otomobil. Ayn› zamanda “tiptronic” seçene¤i de var. Genellik-
le bu tür flanz›manlarda vites kolunu çekince vites küçülür, itince
büyür. Ama otomobilin içinde yaflad›¤›n›z fiziki hareket bunun
tam tersidir. Zira ralli flanz›manlar›nda bu tam tersidir. Yeni Ford
Focus’ta da durum aynen böyle: itince küçülüyor, çekince büyü-
yor. Bu da Ford’un sporcu ruhunun bir yans›mas› bence.
� Burak Tezcan
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Genifl kitleler yerine, daha yüksek getiri sa¤layaca¤›n›z küçük gruplara
yönelik üretim yapmak gerekebilir. Müsteriyi konumlarken özveri gerekir

zveride bulunmak zordur. Maddi
olarak da zordur, duygusal olarak
da. Paray› masan›n üzerinde b›-
rakmak nas›l korkunç bir duyguy-
sa birisine “Benim sevdi¤im bu

ürün senin için de¤il” demek de bir o ka-
dar zordur. Ama yine de bu yap›lmal›d›r.
D›flar›da b›rakmazsan›z içeriye de ala-
mazs›n›z. Bu hep olur. Amerika’n›n
önemli iletiflim dan›flmanlar›ndan Micha-
el Fischler konumland›rmayla ilgili
ipuçlar› veriyor.
Pazarda kendimize bir konum edinirken
kendimizi de tan›mlam›fl, pazar içerisinde
kendi etraf›m›za bir çizgi çekmifl oluruz.
‹nsanlara neyi kimin için yapt›¤›m›z› an-
lat›r›z. Bu arada do¤al olarak neyi yap-
mad›¤›m›z› ve kimin için bir de¤er tafl›-
mad›¤›m›z› da ifade etmifl oluruz. 
‹flte bu gerçek, pazarlama ile ilgisi olsun
olmas›n tüm ifladamlar›n›n kalplerine
korku salmaktad›r. Birisini d›flar›da b›rak-
mak m›? Bunu yapamay›z!
Affedersiniz ama, bunu yapmaya mec-
bursunuz. “Herkesin” pazar› asl›nda bir
pazar bile say›lamaz.
Bir konum edinmek, hem dahil etme
hem de d›flar›da b›rakman›n oldu¤u bir
süreçtir. Mount Blanc, bu konuda kolay
bir örnek olarak ele al›nabilir. Bu firma,
kalemi sadece bir yaz› arac› olmas›n›n
ötesinde moda ve statü sembolü olarak
görenleri dikkate al›r. D›flar›da b›rak›lan-
lar ise, zengin bile olsalar bir kalem için
100 dolardan fazla ödemeyen kiflilerdir.
Di¤er bir deyiflle konumlanma, pazar›n
bir k›sm›ndan özveride bulunma ve bu
sayede sizin için daha fazla de¤er arz
eden pazarlara odaklanmak ve mesaj›n›-
z› bu pazarlara iletmektir.
Segway’i örnek olarak inceleyelim. Seg-

way firmas›n›n web sitesine göre bu fir-
man›n pazar›na bisiklet gidonuna ulafla-
bilen herkes dahildir. Bu kendine hay-
ranl›kt›r ve ürüne duyulan bu tür bir hay-
ranl›k ve pazardan sapma korkusu, kötü
bir konumlanmaya sebep olmaktad›r.
Segway, flu ana kadar as›l baflar›s›n› ku-
rumsal pazarda yakalam›flt›r. Bu bana
mant›kl› geliyor çünkü böyle bir araçla
örne¤in bir otomobil fabrikas› içerisinde
bir yerden bir yere gitmek gayet kolay-
laflmaktad›r. 

D›flarda b›rakma korkusu
Peki, o zaman Segway’›n görünürdeki
konumlanmas›, baflta web sitesi olmak
üzere, neden sadece bireysel tüketicide
yo¤unlaflmaktad›r? Cevap: D›flar›da b›rak-
ma korkusu. 
Segway ekibi aç›k bir flekilde, insanla-

r›n bakkala bir kutu süt almaya gider-
ken binecekleri 5 bin dolarl›k bir araç
için kitlesel bir pazar bulundu¤una
inanmaktad›r. Siz buna kat›l›yor musu-
nuz? Etraf›n›za bir bak›n. Sokaklarda
flimdiye kadar kaç tane gördünüz? Be-
nim cevab›m: Hiç.

Zor tercihleri yapabilmek
Amac›m Segway’i kötülemek de¤il. Onu,
iyi konumlanman›n zor tercihlerini yap-
mak, pazar›n ihtiyaçlar›n› analiz etmek,
üründen fayda sa¤layacak pazarlar› tespit
etmek ve ürünü bu pazarlara göre ko-
numland›rmak anlam›na geldi¤ini göster-
mek için kullanmak amac›nday›m. Ben
olsam, Segway’in odak noktas›n› tam ter-
sine çevirirdim. Tüketici piyasas›na yo-
¤unlaflmak yerine ticari piyasaya odakla-
n›rd›m. Burada baflar› oran› çok yüksek
olmasa da nispeten daha iyi olurdu. Mut-
lu Segway kullan›c›lar›n›n “kiflisel hikâye-
leri” yerine, yat›r›m getirisi ve üretkenlik
analizlerine önem verirdim.

Belki biri d›flar›da kalacak...
E.M. Forster’›n roman›ndan beyazper-
deye uyarlanan  “Hindistan’da Bir Geçit”
adl› filminde iki misyonerin canl› ve can-
s›z varl›klar›n oluflturdu¤u bu evrende
kimlerin ya da nelerin cennete gittikleri-
ni tart›flt›klar› bir sahne vard›. Yafll› olan
misyoner daha kat›yd›. “‹nsanlar gider”
dedi. Daha genç olan misyoner ise “May-
munlar, çakallar, örümcekler... Hepsi so-
nunda cennete giderler” diyordu. Bakte-
rilerin de dahil edilip edilmeyece¤i sorul-
du¤unda çizgiyi çekti: “Birilerini d›flar›da
b›rakmal›y›z. Yoksa sonunda elimizde
hiçbir fley kalmayabilir.” Konumlanman›n
özverisine hoflgeldiniz.

Ö

Pazarlamada do¤ru
müflteriye odaklanma
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koçcrm

KoçCRM projesinin hedefi, müflterinin
Koç Toplulu¤u flirketleri ile her temas›n-
da müflteriden yeni bir fleylerin ö¤renile-
rek ba¤l›l›¤›n›n art›r›ld›¤› ve müflterinin
Topluluk flirketleri için potansiyelinin
hayata geçirildi¤i “Koç Müflterisi” nokta-
s›na ulaflmakt›. Projeye Koç flirketlerinin
ilgisi giderek art›yor. Kat›l›mc›
flirketlerin say›s› 2005 y›l›nda
18’e ulaflt›. 
Projedeki flirketler, belirlenen
yol haritalar› çerçevesinde ve
CRM hedefleri do¤rultusunda
2005 y›l›nda, temas noktalar›n-
da tan›ma ve kanal entegrasyo-
nu, merkeze veri entegrasyonu,
segmentasyon, izinli iletiflim ve
kampanya çal›flmalar›n› gerçek-
lefltirdi.
Yürütülen analizler sonucunda,
kat›l›mc› flirketlerin toplam Koç
müflterisi adedinin 30 milyon dolay›nda
oldu¤u belirlendi. Firmalar›n birbirleri-
nin müflterilerine daha fazla fayda yara-
tarak bu kitle içindeki ortak müflteri ade-
dini art›rmaya yönelik çal›flmalar› devam
ediyor. Firmalar aras› sinerji yaratmaya
yönelik uygulamalara ilk örnek olarak,
Nisan 2005’te Opet ile Migros aras›nda
bafllayan puan de¤iflimi program› verile-
bilir. Programda iki iflyerinin kartl› tüke-
ticileri her iki kurumda da yapt›klar› al›fl-
verifllerde yüzde 1 oran›nda puan ka-
zanmaya bafllad›. Uygulamada Nisan-
Kas›m 2005 aras›nda firmalar›n birbirine
kazand›rd›¤› müflteri adedi toplam 66 bi-
ni aflt›. Bir di¤er sinerji yaratan uygula-
ma Ekim 2005’te Setur’un Migros Club
Kart ve Opet Kart sahiplerine Setur’dan
yapt›klar› al›flverifllerde binde 5 oran›n-
da Migros ve Opet puan kazand›rmaya
bafllamas› oldu. Bu uygulamalar Tan›
Pazarlama taraf›ndan periyodik olarak

göstergeler baz›nda düzenli olarak
raporlan›p takip ediliyor ve firmalar ile
birlikte düzenli iyilefltirmeler yap›l›yor.
Müflteri kazanma ve firmalar aras› siner-
ji yaratan uygulamalar kapsam›nda 2005
y›l› boyunca çapraz kampanya adedi
162, zincirleme kampanya adedi dört

olarak gerçekleflti. 
KoçCRM’de bu y›l›n ilklerinden biri

“CRM Öncüsü” ödülüydü. Koç Toplulu-
¤u flirketlerinde müflteri odakl› pazarla-
ma yaklafl›mlar›n› özendirmek, “Tüketi-
ciye En Yak›n Topluluk” olma hedefi
do¤rultusunda Koç Toplulu¤u flirketleri-
nin çabalar›n› ve al›nan iyi sonuçlar›
ödüllendirmek amac›yla bu y›ldan itiba-
ren “CRM Öncüsü” ödülü verilmeye bafl-
land›. Ön elemeler sonucunda Migros,
Opet, Tofafl ve Ford’un aday gösterildi¤i
ödülün ilkini Migros kazand›. 
“CRM Öncüsü” ödül de¤erlendirme sü-

recinde, Tan› Pazarlama taraf›ndan CRM
temel yap›s› ve uygulama sonuçlar›n›n
analiz edildi¤i detayl› bir kriter çal›flmas›
yap›larak  aday flirketler belirlendi. CRM
temel yap›s› ölçümlenmesi amac› ile
CRM’in dört temel aflamas› olan  tan›ma,
ayr›flt›rma, etkileflim ve kiflisellefltirme
konular›nda flirketlerin yetkinlikleri de-

tayl› sorularla de¤erlendirildi, organizas-
yonel yap› olarak uygunluklar› göz önü-
ne al›nd›. CRM uygulama sonuçlar›n›n
ölçümlenmesi için ise CRM kampanya
uygulamalar› ile elde edilen ciro,  Koç
Toplulu¤u fiirketleri ile iflbirli¤i ve müfl-
teri memnuniyeti gibi kriterler flirketlerin

de¤erlendirilmesinde önemli
rol oynad›.   
KoçCRM’de bu y›l, projedeki

flirketlerin ortak kat›l›m›yla Tan›
Pazarlama taraf›ndan koordine
edilen CRM e¤itimlerinin de ilk-
leri gerçeklefltirildi. E¤itimlerin
temel hedefi KoçCRM proje flir-
ketleri aras›nda ortak bir dil ve
bak›fl aç›s› oluflturmak ve CRM
yetkinliklerini art›rmakt›. E¤i-
timlerin ilki “Genel CRM”, ikin-
cisi ise  “Tan›ma / Ayr›flt›rma”
konuluydu. 

Yukar›da sayd›¤›m›z y›l boyunca ger-
çeklefltirilen KoçCRM faaliyetleri ve uy-
gulamalar› Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, baflkanlar, projeye dahil flir-
ketlerin genel müdürleri, üst düzey yö-
neticiler ve proje ekiplerinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen gözden geçirme toplan-
t›lar›nda de¤erlendirildi. Bu toplant›lar›n
üçüncüsü ise 22 Ekim 2005’te Rahmi M.
Koç Müzesi’nde gerçeklefltirildi. 
KoçCRM faaliyetleri, Topluluk içinde ye-
ni ifl f›rsatlar› ve topluluk flirketleri ara-
s›nda sinerji yaratmak, müflterileri reka-
bete karfl› korumak, de¤erlerini art›rmak
ve Toplulu¤a uzun dönemli, kopya edil-
mesi güç bir stratejik avantaj kazand›r-
mak amac›yla Toplulu¤umuzun 80. y›-
l›nda da “Koç Müflterisi”nin  “Koç Kale-
si”nde memnuniyetini daha da art›rmak
için “Koç Ba¤l›l›¤›” programlar› hayata
geçirilerek devam edecektir. 

KoçCRM ile 2005

Önerileriniz için: ‹dil Laslo / idill@paro.com.tr 41
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Koç Toplulu¤u’nun “Tüketiciye En Yak›n Topluluk” olma stratejisiyle
bafllat›lan KoçCRM projesi baflar›l› bir y›l› geride b›rakt›. 

Haz›rlayan: ‹dil Laslo
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9 Aral›k 2005: Merhaba sevgili günlük... San›r›m ben
günlük tutan ilk koyunum!.. Bu yapt›¤›m fley, sürüdeki
koyunlar aras›nda pek iyi karfl›lanmad›. Hatta bir tanesi
yan›ma yaklafl›p “Meeee”ledikten sonra flöyle dedi:

“Günlük tutmak da nerden ç›kt› kardeflim; bir koyuna yak›fl›yor
mu böyle fleyler; sen bu gidiflle yar›n öbür gün sürüden de ay-
r›l›rs›n haaa!” Ama olsun... Ben onlara ald›rm›yorum... Seni da-
ha flimdiden çok tuttum sevgili günlük!.. 
31 Aral›k 2005: Sevgili günlük; bugün bizim sürüden benim
de dahil oldu¤um bir grubu kamyonun arkas›na doldurup fleh-
rin yak›nlar›na getirdiler. ‹lk kez bir flehre bu kadar yak›nlaflm›fl
bulunuyorum. Bu ne felaket bir trafik yarabbi! Ben buralarda
yaflayamayaca¤›m› daha gelir gelmez anlad›m!.. Üstelik bu in-
sanlarda bugün acayip bir telafl var. ‹nsanlar› telafll› görünce
hep huylan›r›m, k›llan›r›m,
tüylenirim!.. Bizi çobandan
teslim alan adama kulak ka-
bartt›m, me¤erse dünya yeni
bir y›la daha giriyormufl bu
gece... Ey dünya! O kadar ye-
ni y›la girdin de bafl›n gö¤e
mi erdi dedim içimden... Na-
s›l da kofluflturup duruyor-
lar... Ortal›kta beyaz sakall›
amcalar dolafl›yor. “Noel Ba-
ba” diyorlar bu amcalara. Bir
tanesi az önce bir kad›n›n
çantas›n› neden kapt›, anla-
mad›m. Bizim bafl›m›zdaki
adam; “Heeey gidi, bu Noel
Babalar eskiden hediye geti-
rirdi, flimdi kapkaç ifline bile
girmifl adiler” dedi. Acaba ne
demek istedi. Neyse can›m.
Yeni y›l yaklafl›yor. Arkadafl›-
ma bizim köyden tafl›d›¤›m
flu hediye otu vereyim art›k...
1 Ocak 2006: Vay be sevgili
günlük; dün gece insano¤lu
sabaha kadar e¤lendi durdu.
Eh biz de biraz otland›k bu arada tabii... Fakat dikkatimi çeken,
bizim köyün otlad›¤›m›z tepeleri bile bu flehrin yollar›ndan çok
daha düzgündü. Buralarda her taraf kaz›l›, her taraf çukur. Bir
koyun olarak bu flehirde sa¤l›¤›m› tehlikede görüyorum arka-
dafl!.. Ha sahi, bu arada “2006” ad›nda yeni bir y›l›n “girdi¤ini”
söylediler. Ben görmedim, söyleyenlerin yalanc›s›y›m. Bu laf da

yalanc›l›¤›n yeni modas› galiba, “Söyleyenlerin yalanc›s›y›m.”
‹yi k›l›f ama... ‹nsanlardan duydum n’apiyim... Acaba hangi çu-
kura girdi, kaz›l› bir yere düflmüfl olmas›n bu 2006 denen y›l?.. 
6 Ocak 2006: Çok sevgili günlük; bafl›m›zdaki adam›n birkaç
gündür sinirleri çok gergin. Çevremizde tur atarak sigara üstü-
ne sigara içiyor, sa¤l›¤›na hiç dikkat etmiyor. Sürekli olarak flu
flekilde söyleniyor: “Ah benim aptal kafam... Yeni y›lla bayram
çak›fl›nca koyunlar elde kald›. Millet paralar› y›lbafl› gecesi yedi
herhalde, koyunlara bakan bile yok kardeflim, nerden geldim
ben bu flehre, oooof of!..” Evet aynen böyle diyor ve bize pis
pis bak›yor!.. ‹yi de, bizim suçumuz ne kardeflim; koyun olmak
m›?..
10 Ocak 2006: Pek sevgili günlük; bu insanlar da alem fleyler
valla... Daha birkaç gün önce yeni bir y›la girdikleri yetmemifl

olacak ki, flimdi de “Kurban
Bayram›” diye bir bayrama
girdiler... Ortal›ktaki “koyun”
say›s› iyice artt›. Buras› bizim
köyün tepelerini aratm›yor
art›k. Bafl›m›zdaki adam sü-
rekli olarak birileriyle el s›k›-
fl›p duruyor. Hem de ne s›k›fl-
ma. Dakikalarca. ‹çimizden
birkaç koyun arkadafl bu el
s›k›flmalardan sonra ortal›ktan
kayboldu. Bafl›m›zda birileri
dolan›p durmaya bafllad›...
Say›m›z giderek azal›yor. Ben
huylanmaya bafllad›m. Bu ye-
ni y›l bize pek hay›rl› gelme-
di galiba. Valla el s›k›flmalar-
da elin ucu kaçt› art›k. Bafl›-
m›zdaki surats›z herif, içimiz-
den baz› arkadafllar› ite kaka
bu elini s›kt›¤› kiflilere verip
duruyor... 
12 Ocak 2006: Ey sevgili gün-
lük!.. Kamyonla birlikte geldi-
¤imiz koyun arkadafllardan
ço¤u gitti, az› kald›. Birer birer

götürüyorlar... Fakat güzel olan benim yan›ma pek yaklaflan yok.
Az önce adam›n biri beni flöyle bir süzdü ve ne dedi dersin: “Yok
arkadafl yok, günlük tutan koyun bize yaramaz, tutmad›m bu ko-
yunu, baflkas› olsun!..” Ey sevgili günlük, okuryazar bir koyun ol-
mak ne güzel fleymifl me¤erse kardeflim, sa¤ol dostum günlük,
sayende y›rtt›m bu bayram!.. Eyoooooooo!..
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Kurbanl›k bir koyunun günlü¤ü
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