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Odaklanma

stratejisi...
ildi¤iniz gibi bulundu¤umuz sektörlerde, hem
yurtiçinde hem de küresel pazarlarda önemli
f›rsatlar ortaya ç›k›yor. Kaynaklar›m›z› ve enerjimizi daha az say›da sektöre yo¤unlaﬂt›r›p
dünya ölçe¤inde rekabet eder hale gelmeyi
hedefleyen Koç Toplulu¤u da odaklanma stratejisi do¤rultusunda
faaliyet gösterdi¤i kimi sektörlerden ç›karken, yeni al›mlar›n da katt›¤› güçle temel olarak dört sektörde yo¤unlaﬂma hedefini ortaya koydu: Enerji, dayan›kl› tüketim, otomotiv ve finansal hizmetler...
Toplulu¤umuz CEO’su Say›n Bülent Bulgurlu’nun da iﬂaret etti¤i gibi bu karar, bulundu¤umuz noktadan daha ileriye gidebilmemiz ve uluslararas› alanda rekabet gücümüzü ortaya koyabilmemiz
için daha güçlü bir yap›yla odaklanma stratejisine dayan›yor. Bu strateji kapsam›nda Koç Toplulu¤u son olarak Migros’u sataca¤›n› duyurdu ve Türk DemirDöküm’deki hisselerini de Alman Vaillant’a devretti.
Bu arada, Toplulu¤umuz ﬂirketlerinin baz›lar›n›n yönetiminde görev de¤iﬂikleri oldu. Levent Çak›ro¤lu Migros Genel Müdürlü¤ü, Alp Özpamukçu Koçtaﬂ Genel Müdür Vekilli¤i, Ya¤›z Eyübo¤lu
da Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Direktörlü¤ü görevlerine getirildiler. Kendilerini kutluyor, yeni görevlerinde baﬂar›lar diliyoruz.
Kutlamam›z gereken di¤er bir isim de geleneksel Vehbi Koç Ödülü’ne lay›k görülen bilim adam›m›z Prof. Dr. Aziz Sancar. Dünya çap›nda moleküler biyoloji alan›ndaki baﬂar›l› çal›ﬂmalar› ve literatüre katk›lar› dolay›s›yla sa¤l›k alan›nda ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar’›n
yaﬂam› ve çal›ﬂmalar› bir yan›yla da gerçek bir baﬂar›s› öyküsü...
Koç Üniversitesi geçti¤imiz ay iki ünlü ismi a¤›rlad›. Biri üniversitemizin “ﬂeref doktoras›” ile ödüllendirdi¤i Almanya’n›n eski Baﬂbakan› Gerhard Schröder, di¤eri Vodafone’un CEO’su John
Bond...Her ikisi de dergimize verdikleri röportajlarda, Koç Üniversitesi’ndeki e¤itim anlay›ﬂ›na iliﬂkin olumlu de¤erlendirmelerini ifade ettiler.
19. Koç Spor ﬁenli¤i ile ikincisini gerçekleﬂtirdi¤imiz üniversite festivaller dizisi KOÇFEST bu y›l da
görkemli etkinliklere ve kutlamalara sahne oldu. ﬁenlikte toplulu¤umuz çal›ﬂanlar› sportif centilmenlikle biribirleriyle yar›ﬂman›n keyfini yaﬂarken, bu y›lki KOÇFEST etkinlikleri de 13 kentimizde 400
bini aﬂk›n üniversiteliye ulaﬂma baﬂar›s›n› gösterdi.
Keyifli okumalar...
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k üresel vizyon

Bu y›l sa¤l›k alan›nda
verilen Vehbi Koç
Ödülü’ne dünyaca
tan›nm›ﬂ moleküler
biyoloji uzman› Türk
bilim adam› Prof. Dr.
Aziz Sancar lay›k
görüldü

VEHB‹ KOÇ ÖDÜLÜ
AZ‹Z SANCAR’IN

V

ehbi Koç Vakf›’n›n (VKV)
bu y›lki Vehbi Koç Ödülü, üstün bilimsel nitelikleri ve insan sa¤l›¤›na
yapm›ﬂ oldu¤u üst düzey
katk›lar› dolay›s›yla, dünyaca tan›nan
moleküler biyoloji uzman› Prof. Dr.
Aziz Sancar’a verildi. Prof. Dr. Sancar,
bu y›l sa¤l›k alan›nda verilen ödüle,
“DNA onar›m›n›n moleküler mekanizmas›n›n ayd›nlat›lmas›” ve “biyolojik
saatin düzenlenmesi” konusundaki çal›ﬂmalar› dolay›s›yla lay›k görüldü.
VKV taraf›ndan verilen ödülün 6.’s› için
4

Rahmi M. Koç Müzesi’nde bir tören düzenlendi. Koç Ailesi’nin ve kalabal›k bir
davetli toplulu¤unun kat›ld›¤› törende
konuﬂan Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç, Vehbi Koç’un
ad›na her y›l verilen ödüllerle Türkiye’ye
ve insanl›¤a katk› sa¤layan kiﬂi ve kuruluﬂlar›n desteklenmesi ve tevﬂik edilmesinin amaçland›¤›n› söyledi. Yaﬂam› boyunca “Ülkem varsa ben de var›m” ilkesine ba¤l› kalan Vehbi Koç’un bu yaklaﬂ›m›n›n kendisinden sonra da Koç Toplulu¤u’nun temel ilkesi olarak varl›¤›n›
korudu¤una iﬂaret eden Koç, “Vehbi

Koç’un izledi¤i yol bize ›ﬂ›k tutmaktad›r” diye konuﬂtu.
Mustafa V. Koç, VKV’n›n, ülke yarar›na
hizmetler veren, katk›da bulunan kiﬂi
ve kurumlara destek sa¤lamay› sosyal
bir sorumluluk ve onurlu bir görev
sayd›¤›n› kaydetti.
Vehbi Koç Ödülü 2007 Seçici Kurul
Baﬂkan› Prof. Dr. Emin Kansu da Prof.
Sancar’›n bilim alan›ndaki çal›ﬂmalar›n›n dünya çap›nda referans oluﬂturdu¤unu söyledi. Kansu, Prof. Dr. Aziz
Sancar’›n moleküler biyoloji alan›nda
uluslararas› düzeyde 300’den fazla bi-
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Bu y›l Rahmi M. Koç Müzisi’nde 6.’s› gerçekleﬂtirilen ve sa¤l›k alan›ndaki çal›ﬂmalar› nedeniyle Prof. Dr. Aziz
Sancar’›n ödüllendirildi¤i Vehbi Koç Ödül Töreni’ne Koç Ailesi yan› s›ra kalabal›k bir davetli toplulu¤u kat›ld›.

PROF. DR. AZ‹Z SANCAR

“Bu ödül bana 100 bin

dolara mal olacak”
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merikan Bilimler Akademisi yay›n›
PNAS’ta (Proceedings of the National Academy of Scienses) yay›nmlanan bir röportajda, Prof. Dr. Aziz Sancar’›n çal›ﬂmalar› için “Araﬂt›rmalar›n› çok
çal›ﬂma, sebat ve teknik sadelik üzerine
oturtmuﬂtur” ifadesi kullan›lm›ﬂ. Asl›nda
bu tan›mlama Sancar’›n yaln›zca çal›ﬂmalar›n› de¤il yaﬂam›n› da tan›ml›yor. Prof.
Dr. Sancar, Bizden Haberler dergisinin sorular›n› ﬂöyle yan›tlad›:

A

Büyüyünce “doktor olaca¤›m” diyen
çocuklardan m›yd›n›z?
Hay›r ben asl›nda futbolcu olmak istiyordum. Çocukluk rüyam Türk Milli
Tak›m›’nda oynamakt›. Savur’da ve
Mardin’de kalecilik yap›yordum. Lise
son s›n›fta Malatya’da milli tak›m seçmeleri oluyordu. Ciddi olarak düﬂününce boyumun kaleci olmak için yeterli olmad›¤›na karar verdim ve elemelere gitmedim.

Mardin’in Savur ilçesinde 1946 y›l›nda, sekiz çocuklu bir ailenin yedinci
çocu¤u olarak dünyaya gelmiﬂsiniz.
Ailenizden söz eder misiniz?
Babam çiftçiydi ve o da annem de okuma yazma bilmezdi. Fakat e¤itime çok
de¤er verirlerdi. Bütün çocuklar›n› okula gönderdiler. Beﬂ erkek, üç k›z, hepimiz okuduk. Güzel bir çocukluktu.
Günlerimiz sincap kovalamak, meyve
bahçelerinde oynamakla geçerdi, tabii
arada tarlada da çal›ﬂ›rd›k ama çok e¤lenceliydi.

‹stanbul günleriniz nas›l geçti?
‹stanbul nere Savur nere? Biraz bocalad›m tabii. ‹stanbul’a geldikten sonra
kendimi tamamen çal›ﬂmaya verdim.
‹kinci y›ldan sonra ‹stanbul’a al›ﬂt›m. ‹lginç bir ﬂey oldu ilk geldi¤imde. Uzun
süren yolculu¤un ard›ndan Haydarpaﬂa
Gar›’nda trenden indim, vapurla karﬂ›ya
geçtik. Galata Köprüsü’nün üzerinden
geçtik. Köprü sallan›yordu. O akﬂam
deprem oldu, tesadüf, ev de salland›.
Tüm ‹stanbul, denizin üstünde sallan›yor gibi geldi.

limsel makalesinin yay›nland›¤›n› ve bu
makalelere 12 bin 300’den fazla at›f yap›ld›¤›n› vurgulad›.
Ödülü ve 100 bin dolarl›k ödül çekini
Mustafa V. Koç’tan alan Prof. Dr. Aziz
Sancar da törende yapt›¤› konuﬂmada, elde etti¤i baﬂar›larda Türkiye’deki ö¤retmenlerinin ve halen beraber çal›ﬂt›¤› araﬂt›rma ekibindeki Türk ö¤rencilerinin de
pay› bulundu¤unu söyledi. Yurtd›ﬂ›ndaki
bilimsel çal›ﬂmalar›nda akl›nda sürekli
olarak Türk ulusunu temsil etti¤i fikri bulundu¤unu ve bu sorumlulu¤un kendisi
için bir güç kayna¤› oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Sancar, “E¤er günü geldi¤inde
benim için ‘Türk ulusunu iyi temsil etti’
denilirse, amac›ma ulaﬂm›ﬂ say›l›r›m” diye
konuﬂtu. Prof. Dr. Aziz Sancar, kazand›¤›

‹stanbul gibi bir kentte genç birisiniz
ve yaln›zca ders çal›ﬂ›yorsunuz...
Yarad›l›ﬂ›mda var biraz. Çok disiplinli
bir yap›m vard›r. Yapt›¤›m›n en iyisini
yapmak isterim. T›pta Türkiye’nin en iyi
ö¤rencileriyle rekabet ediyordum.
‹kinci s›n›fta biyokimyaya yönelmiﬂsiniz… Kimya ve t›p aras›ndaki iliﬂki de böylece kurulmuﬂ. T›bb›
seçti¤iniz için piﬂmanl›k duydunuz
mu?
Bana çok farkl› bir perspektif kazand›rd›. ‹lerideki moleküler biyoloji çal›ﬂmalar›mda bana çok yard›mc› oldu. T›p bölümünü 1969’da birincilikle bitirdim.
Alt› ay Savur’da gönüllü doktorluk yapt›m. ‹laç firmalar›ndan bedava ilaç al›p
insanlar› tedavi ediyordum. O s›ralar
Sa¤l›k Bakan› oray› ziyaret etti. Beni tan›tt›lar. “Madem çal›ﬂ›yorsun seni tayin
edelim” dedi. Savur’un Sürgüç buca¤›nda da doktorluk yapt›m. Sonra TÜB‹TAK’tan burs alarak ABD’ye gittim. Bir
ay çal›ﬂt›ktan sonra Türkiye’ye döndüm.
Baz› üniversiteleri doktora için inceledim, sonuçta ABD’ye gitmeye karar verdim.
Teksas Üniversitesi’nde, Claude Rupert’›n laboratuvar›na ve üniversitenin moleküler biyoloji program›na
kat›ld›n›z. Burada yaﬂam nas›l geçti?
Doktoram› DNA onar›m› üzerine yapt›m. Birçok enzim var, onlar›n ilkini keﬂfeden hocan›n yan›ndayd›m. Bu konuda
çal›ﬂan birkaç kiﬂiden biriydi. Çok iyi bir

Prof. Dr. Aziz Sancar’a verilen ödülün gerekçesi iki baﬂl›kta toplan›yor.
1- DNA Onar›m›n›n Moleküler Mekanizmalar›n›n Ayd›nlat›lmas›: Canl›lar›n
genetik bilgilerini taﬂ›yan DNA molekülü
s›kça, kimyasal anlamda yaralanmakta,
ancak bu zedelenmeler farkl› tamir sistemleriyle ortadan kald›r›lmaktad›r. Hemen her türlü DNA yaras›n› tamir etmekte kullan›lan “nükleotid ç›kar›ml› tamir”
sistemini tan›mlayan Prof. Dr. Sancar, alt›

farkl› tamir faktörünü tek tek saflaﬂt›r›p
nükleotid ç›kar›m sistemini yeniden inﬂa
etmiﬂ ve yaran›n oluﬂtu¤u yerin çevresindeki bir bölgenin DNA’dan ç›kart›l›p at›ld›¤›n› ve ortaya ç›kan boﬂlu¤un DNA polimerazlarla doldurulup yamand›¤›n›, yani DNA’n›n onar›ld›¤›n› göstermiﬂtir.
2- Biyolojik Saatin Düzenlenmesi: Organizmalarda 24 saatlik gündelik ritmin
düzenli olarak güneﬂ saatine göre ayarlanmas› gerekmektedir. Prof. Dr. Sancar,
bakterilerde DNA tamir eden fotolizaz
enziminin benzeri olan bir proteinin memeli hayvanlarda biyolojik saatin düzenlenmesinde yer alabilece¤ini ve memeli
hayvanlar›n kriptokrom ad›n› verdi¤i bir
proteini kullanarak gündelik saati ayarlad›klar›n› göstermiﬂtir.

bilim adam› ve insand›. Onunla hâlâ görüﬂüyorum. Benden hâlâ y›ll›k rapor ister. Yaﬂam ise yine çal›ﬂmakla geçiyordu.
Günde 16-18 saat çal›ﬂ›yordum, haftada
yedi gün. Bir ara alt› ay laboratuvard› bile yaﬂad›m. Yasalara ayk›r› oldu¤u için
hocama ﬂikâyet gelince sona erdi.

lerinin klonlanmas›yla ilgilendi¤ini duydum ve iletiﬂim kurdum. Aç›k olan “teknisyen” pozisyonuydu; 1977’de teknisyen olarak baﬂlad›m. Doktoras›n› bitiren
eﬂim de New York’ta bir pozisyon buldu
ve bir süre hafta sonlar› gidip geldik.
Sonra o da Yale’e geldi.

Doktoran›z› tamamlad›ktan sonra
baﬂvurdu¤unuz üç laboratuvar da sizi reddetmiﬂ… Ne hissetmiﬂtiniz?
Büyük hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›m. Sonra Yale’den Dean Rupp’un DNA onar›m gen-

ABD Bilimler Akademisi’ne seçildiniz. Anlat›r m›s›n›z?
ABD Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk
ABD’li Türk olarak an›l›yorum. Hindistan dilinde “Sankar” kelimesi var. O

100 bin dolara eﬂi ile birlikte ayn› miktarda ekleyerek Amerika’daki evlerini, ö¤renim gören Türk ö¤rencilerin yararlanmas›
ve Türk kültürünü ö¤renmeleri amac›yla
“Türk Evi”ne dönüﬂtüreceklerini söyledi.

Ödülün gerekçesi

Dünya bilim literatüründe bir Türk...
1946’da Mardin’de do¤an Aziz Sancar, 1963 y›l›nda girdi¤i ‹stanbul T›p Fakültesi’ni
1971 y›l›nda birincilikle bitirdi ve e¤itim için ABD’ye gitti. 1997 y›l›ndan bugüne ABD
North Carolina-Chapel Hill’de North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde görev yapan Prof. Sancar, yay›mlanan 300’e yak›n bilimsel makalesi ve bu makalelere yap›lan 12 bin’den fazla at›fla, bilimsel araﬂt›rmada eﬂine az rastlan›r baﬂar›ya sahip bilim adamlar›ndan biri. Prof.
Dr. Sancar, bu çal›ﬂmalar›ndan ötürü, aralar›nda ABD’de NSF-Presidential Young Investigator Award ve American Society for Photobiology Research Award ödülleri ile Türkiye’de TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nün bulundu¤u çok say›da ödüle lay›k görüldü. Amerika Birleﬂik Devletleri’nin
en üst bilimsel kurumlar› niteli¤indeki Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi ile Amerikan Mikrobiyoloji Akademisi’nin üyesi olan Prof. Dr. Aziz Sancar, 2006 y›l›nda da
Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye olarak seçildi. Aziz Sancar’›n geliﬂtirip ismini koydu¤u “maxicell” tekni¤i ile buluﬂunu yap›p
ismini koydu¤u “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri
Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlü¤ü’ne girdi. Sancar,
halen Kuzey Carolina Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Bölümü’nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yap›yor.

Vehbi Koç Ödülleri
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan 2002 y›l›ndan bu
yana verilen Vehbi Koç Ödülü Türkiye’de tesis edilmiﬂ en büyük maddi ödül niteli¤i taﬂ›yor. E¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda Türk
insan›n›n yaﬂam kalitesinin art›r›lmas›na hizmet eden kiﬂi ya da kurumlar› ödüllendirmeyi
ve teﬂvik etmeyi amaçlayan Vehbi Koç Ödülü’nün 5.’si geçen y›l e¤itim alan›ndaki katk›lar›ndan ötürü dönemin Sakarya Valisi Nuri
Okutan’a verilmiﬂti. 2005’te kültür alan›nda
Faz›l Hüsnü Da¤larca’ya verilen ödüle,
2004’te sa¤l›kla ilgili çal›ﬂmalar›ndan dolay›
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2003’te de e¤itim
alan›nda, anne-çocuk geliﬂimi ve e¤itimine
skatk›lar› dolay›s›yla AÇEV ve ilk y›l›nda ise
tarihi ve kültürel miras alt baﬂl›¤› alt›nda Topkap› Saray› Müzesi lay›k görülmüﬂtü.

nedenle ABD’de soyad›m “sankar” ile kar›ﬂ›yor. Ben de “First American Turkish
Member” yazd›rd›m. Onur vericiydi.
Bu ödül sizin için ne anlam taﬂ›yor?
Ödülü çok güzel yapm›ﬂlar. Çok güzel
seçilmiﬂ. Maddi bak›mdan da en yüksek
ödül. Umar›m bunun örnekleri artar.
ABD’de nereye gitti¤imi sordular; “Türk
Nobel’ini almaya gidiyorum” dedim. ‹nﬂallah Türkiye’nin Nobel’i olarak an›l›r.
Para ödülü de çok önemli. Bana 100 bin
dolara mal olacak bu ödül. Orada bu parayla “Türk Evi” açaca¤›m. 100 bin dolar
da ben koyaca¤›m. Türk ö¤rencilerin ilk
y›llar›nda kalabilecekleri, hayatlar›n›
kolaylaﬂt›racak bir yer olacak. Türk kültürüyle ilgili faaliyetler de yap›lacak.
Asl›nda eﬂimle, biz öldükten sonra
uygulanmak üzere kendi evimizi öyle
yapmaya karar vermiﬂtik. Ödül sayesinde ölmeden hayata geçirece¤iz.
Hiç “keﬂke” dedi¤iniz oldu mu?
Çocuk sahibi olmamak belki de en büyük hatam oldu. Bazen keﬂke t›p doktoru olarak devam etseydim diyorum. Köydekilerin gördükleri ilk doktor bendim.
Kürtçe konuﬂam›yordum. Tercüman arac›l›¤›yla anlaﬂ›yorduk ama o kadar inan›yorlard› ki; reçetelerimi kad›nlar muska
diye baﬂl›klar›n›n içine yerleﬂtirirlerdi. O
mutlulu¤umu bir daha görmedim.
Bilim adam› adaylar›na mesaj›n›z...
Çok çal›ﬂmaktan baﬂka yolu yok. Günde
16-18 saat çal›ﬂacaks›n›z.
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KOÇ HOLD‹NG CEO’SU DR. BÜLENT BULGURLU:

“KÜRESEL B‹R ﬁ‹RKET
OLMA YOLUNDA
DEVAM EDECE⁄‹Z”
Koç Toplulu¤u CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu, dünya ﬂirketi
boyutuna ulaﬂan Koç Toplulu¤u’nun dünyada rekabet
edebilmek için kaynaklar›n› dört sektörde yo¤unlaﬂt›rmaya
karar verdi¤ini belirterek “Enerji, dayan›kl› tüketim,
otomotiv ve finansal hizmetlere odaklanaca¤›z” dedi

K

oç Toplulu¤u’nun bas›n
ve kamuoyu bilgilendirme toplant›s› 18 Haziran
tarihinde Koç Holding’in
Nakkaﬂtepe’deki merkez
binas›nda yap›ld›. Koç Holding CEO’su
Dr. Bülent Bulgurlu’nun, Koç Toplulu¤u’nun bugünkü konumu ve gelece¤i ile
ilgili stratejilerini paylaﬂt›¤› toplant›da, bir
dünya ﬂirketi boyutuna ulaﬂan Koç Toplulu¤u’nun bu noktadan daha ileri gitmek
üzere daha fazla odaklanmaya, kaynaklar›n› ve enerjisini daha az sektörde yo¤unlaﬂt›rmaya karar verdi¤i aç›kland›.
Dr. Bülent Bulgurlu, bu karar do¤rultusunda stratejik planlar›n yeniden gözden
geçirildi¤ini ve portföyün tekrar analiz
edilerek toplulu¤un iﬂ birimlerinin
birçok kriter aç›s›ndan de¤erlendirildi¤ini anlatarak ”Sonuçta enerji, dayan›kl›
tüketim, otomotiv ve finansal hizmetler
olmak üzere dört ana sektörde odaklanmaya karar verdik” dedi.
Bu stratejik karar do¤rultusunda toplu8

lu¤un g›da perakendesindeki dev firmas› Migros’un sat›lmas›na da karar
verildi¤ini ve uluslararas› yat›r›m
bankas› JP Morgan’›n, Migros ﬂirketiyle ilgili, sat›ﬂ dahil her türlü stratejik alternatifi de¤erlendirmek üzere
görevlendirildi¤ini belirten Dr. Bülent
Bulgurlu, çal›ﬂmalar›n alt› ile dokuz
ay aras›nda sonuçlanmas›n› beklediklerini söyledi.
Migros’un toplulu¤un en baﬂar›l› ﬂirketlerinden biri ve sektörün Türkiye’de tart›ﬂmas›z lideri oldu¤unu bildiren Bulgurlu “Yurtd›ﬂ›nda Ramstore
markas› ile önemli bir büyüklü¤e sahiptir ve h›zla büyümeye ve yayg›nlaﬂmaya devam etmektedir. 2005 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i Tansaﬂ al›m›n›n
yan› s›ra organik büyümesini de sürdürmektedir. 2007’nin ilk üç ay›nda
sat›ﬂlar›n› geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 14 art›rm›ﬂt›r. Faaliyet kâr› yüzde 17, net dönem kâr› yüzde 69
artm›ﬂt›r” dedi.

Yat›r›mlar›m›z, güvenin sonucu
Koç Toplulu¤u’nun perakende d›ﬂ›ndaki g›da faaliyetlerini ve büyümesini
sürdürece¤ini belirten Dr. Bülent
Bulgurlu, Toplulu¤un bu stratejik kararlar›n› ve nedenleri ﬂöyle anlatt›:
“Toplulu¤umuz önemli yat›r›mlara
imza atan ve yüksek büyüme planlar› olan bir topluluktur. Biz, Koç Toplulu¤u olarak, Türkiye’nin, her türlü
risk ve zorluklara ra¤men önemli bir
büyüme döneminde oldu¤una inan›yoruz. Dünyan›n pek çok yerinde
yat›r›m yapma imkân›m›z varken,
Türkiye’de bu denli önemli projelere
yapm›ﬂ oldu¤umuz yat›r›m, Türkiye’ye ve ekonomisine olan güvenimizin en önemli göstergesidir.
Ülkemizin 2001 krizinin etkilerini
üzerinden atmaya çal›ﬂt›¤› dönemde,
biz Türkiye’nin, az önce ana hatlar›
ile sizlere özetledi¤im, sürdürülebilir
büyüme ve istikrar yönünde ilerleyece¤ini öngördük ve buna inand›k. Bu
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senaryoyu esas alarak, yeni bir stratejik
plan oluﬂturduk ve kendimize iddial› hedefler koyduk. H›zl› ve kârl› bir büyüme
ile, Avrupa ve dünyan›n önde gelen ﬂirketlerinden biri olmay› hedefledik. Bu
hedefe ulaﬂmak için bir dizi temel stratejik prensip benimsedik. Bu prensipleri,
bir kez daha hat›rlatmak istiyorum:
• Rekabet gücüne sahip oldu¤umuz ve
tüketiciye yak›n olan sektörlere odaklanmak;
• Ciromuzun en az yüzde 50’sini yurtd›ﬂ›ndan elde etmek;
• Faaliyet gösterdi¤imiz alanlarda liderlik;
• Marka ve teknoloji gücümüzü art›rmak.”

Çok h›zl› ve kârl› bir büyüme
Dr. Bülent Bulgurlu, Türkiye’nin geçti¤imiz dönemde olumlu yönde bir geliﬂme
sergiledi¤ini ve buna ba¤l› olarak baz› f›rsatlar›n öngörülenden k›sa sürede do¤du¤unu kaydederek Toplulu¤un kat etti¤i yolu rakamlarla aç›klad›:
“Türkiye’deki olumlu geliﬂmeleri stratejik plan›m›z do¤rultusunda de¤erlendirerek çok h›zl› ve kârl› bir büyüme gerçekleﬂtirdik; ciromuz beﬂ y›lda beﬂ buçuk kat›na ç›karak 34.5 milyar dolara
ulaﬂt›. 2002 y›l›nda 244 milyon dolar
olan faaliyet kâr›m›z sekiz buçuk kat artarak 2 milyar dolar› aﬂt›. Yine 2002 y›l›nda 25 milyon dolar olan net kâr›m›z,
2006 y›l›nda 392 milyon dolara ulaﬂt›.
Ulaﬂt›¤›m›z bu büyüklükle, dünyan›n ilk

“Son beﬂ y›lda birçok hedefimize,
planlad›¤›m›zdan çok daha k›sa sürede
ulaﬂt›k. Ulaﬂt›¤›m›z bu büyüklükle dünyan›n ilk
200, Avrupa’n›n ilk 50 ﬂirketi aras›na girdik”
200, Avrupa’n›n ilk 50 ﬂirketi aras›na girdik. Birçok hedefimize, planlad›¤›m›zdan
çok daha k›sa sürede ulaﬂm›ﬂ olduk. Bu
performans› sa¤larken; Tüpraﬂ, Yap› Kredi, Tansaﬂ gibi önemli sat›n almalar gerçekleﬂtirdik.”
Odaklanma stratejisi do¤rultusunda baz›
ﬂirketlerin de sat›ld›¤›n› anlatan Bulgurlu
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Bilgi Grubu’nda Biletix’i, otomotiv yan
sanayii sektöründe Tekersan, Mako ve
Döktaﬂ’›, inﬂaat-inﬂaat malzemelerinde
Garanti ‹nﬂaat, Tek-‹z ve ‹zocam’›, geçti¤imiz ay hisse devir sözleﬂmesini imzalad›¤›m›z, Türk Demirdöküm ile endüstriyel gazlar üreticisi BOS’u Toplulu¤un
ç›kt›¤› ﬂirketlere örnek verebiliriz. Koç
Holding bugün geçmiﬂe göre daha odakl› bir yap›ya sahip konuma gelmiﬂtir. Ancak, bir dünya ﬂirketi boyutuna ulaﬂt›¤›m›z bu dönemde, bulundu¤umuz noktadan daha ileri gitmek için, daha fazla
odaklanmam›z, kaynaklar›m›z› ve enerjimizi daha az say›da sektöre yo¤unlaﬂt›ra-

Koç Toplulu¤u CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu Koç Toplulu¤u’nun bas›n ve kamuoyu bilgilendirme toplant›s›n›n
sonunda bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlad›.
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rak, daha fazla derinleﬂmemiz ve dünya
ölçe¤inde rekabet eder hale gelmemiz gerekmektedir. Bulundu¤umuz sektörlerde, gerek yurtiçinde gerekse global pazarlarda önemli f›rsatlar mevcuttur veya
önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi
beklenmektedir. Büyüme ve kârl›l›¤›m›z›n sürdürülebilir olmas› için bu f›rsatlar›, bir öncelik çerçevesinde de¤erlendirmemiz gerekmektedir.”

Ciro’nun yüzde 87’si dört sektörden
Dr. Bülent Bulgurlu, bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda stratejik planlar›n yeniden gözden geçirildi¤ini ve topluluk portföyünün tekrar analiz edilerek iﬂ birimlerinin;
“Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda büyüme potansiyelleri”, “Rekabet güçleri, f›rsatlar ve tehditler”, “Topluluk neticelerine katk›lar›”,
“Bugün ulaﬂm›ﬂ olduklar› de¤erler” gibi
birçok kriter aç›s›ndan de¤erlendirildi¤ini anlatarak sonuçta dört ana sektöre
odaklanmaya karar verdiklerini aç›klad›.
“Enerji, Dayan›kl› Tüketim, Otomotiv ve
Finansal Hizmetler” olarak belirlenen bu
dört sektörde Koç Toplulu¤u’nun en büyük iﬂ birimlerinin bulundu¤unu belirten Bulgurlu ﬂu bilgileri aktard›:
“Koç Holding’in 2006 büyüklükleri içerisinde; konsolide cironun yüzde 87’si,
yurtd›ﬂ› gelirlerin yüzde 90’›, faaliyet kâr›n›n yüzde 91’i, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr›n (EBITDA) yüzde 89’u, yat›r›m harcamalar›n›n yüzde 82’si bu iﬂ birimlerimiz taraf›ndan sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu dört sektör ayr›ca son beﬂ y›ldaki ciro
büyümemiz içerisinde yüzde 88 paya sahip olmuﬂtur. Dolay›s› ile alm›ﬂ oldu¤umuz karar, portföy yap›m›zda çok büyük
bir de¤iﬂiklik de¤il, bu yap› içerisinde zaten en büyük a¤›rl›¤a sahip olan sektörlere daha da fazla odaklanmak anlam›na
gelmektedir. Stratejik plan›m›z›n temel
prensipleri aynen geçerli olmaya devam
etmektedir. Sadece içerisinde bulundu¤umuz ﬂartlar ve gelmek istedi¤imiz noktan›n gere¤i olarak daha odakl› bir yap›ya geçme karar› al›nm›ﬂt›r. Bundan böyle
odaklanaca¤›m›z di¤er birçok önemli he-

def, ‘gerçek anlaml› küresel bir ﬂirket’ haline gelmek olacakt›r.”
Türkiye ekonomisi ile ilgili de¤erlendirme yaparak beklentilerini aç›klayan Dr.
Bülent Bulgurlu, Türkiye ekonomisinin
2000’li y›llarda önemli bir de¤iﬂim ve iyileﬂme sürecinden geçti¤ini, 2001 krizinden bu yana ise politik istikrar ve beraberinde gelen h›zl› karar alma ve reform süreci sayesinde, enflasyonun 2001 y›l›ndaki yüzde 69 seviyesinden tek haneli rakamlara do¤ru geriledi¤inin alt›n› çizdi.
Bulgurlu aç›klamas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Son beﬂ y›ld›r faiz d›ﬂ› bütçe fazlas› verilirken, konsolide bütçe aç›¤›, Maastricht
kriterleri ile paralel olarak, yüzde üçlerin
alt›na indi. 1 milyar dolar seviyesinin alt›nda kalan do¤rudan yabanc› yat›r›mlar,
geçti¤imiz y›l 19 milyar dolara yükseldi.
2006 y›l›nda dünya piyasalar›nda yaﬂanan dalgalanmalar karﬂ›s›nda, Türkiye,
önemli bir s›nav verdi. Ekonomimizin
bu tür d›ﬂ ﬂoklar karﬂ›s›ndaki direncinin, önemli derecede artt›¤›n› gözledik.
Uygulanan s›k› para politikas› ve finansal dalgalanmalara ra¤men artan ihracat
performans› ile beklentilerin de üzerinde ekonomik büyüme gerçekleﬂti. Ekonomideki baﬂar›l› sonuçlara ra¤men, cari aç›k ve iﬂsizlik gibi baz› sorunlar›m›z
ise devam etmektedir. Cari aç›k finansman›n›n, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar
ve özel sektördeki uzun vadeli krediler
ile sa¤lan›yor olmas›, aç›¤a iliﬂkin riskleri k›sa vadede azaltmakla birlikte, cari
aç›¤›n seviyesi uzun vadede rahats›zl›k
yaratabilir. Cari aç›¤›n oluﬂumu ekono-

ﬁu ana kadar özellikle uluslararas› finansman kaynaklar›n›n geliﬂmekte olan ülkelerin lehine art›yor olmas›, Türkiye’ye özgü risklerin, ekonomimiz üzerindeki
olumsuz etkilerinin s›n›rl› kalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ancak, geçti¤imiz sene yaﬂad›¤›m›z finansal dalgalanmalar, bu tür e¤ilimlerin k›sa sürede de¤iﬂebilece¤ini ve
dolay›s› ile Türkiye’ye özgü dinamiklerin, mutlak surette desteklenmesi gerekti¤ini göstermektedir.”

AB de Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor

mimizin yap›sal özellikleri ile ilgilidir ve
çözümü orta vadede yap›sal önlemlerle
mümkündür.”

Yabanc› sermaye giriﬂi art›r›lmal›
Uzun vadede sanayinin ve ihracata yönelik sektörlerin daha fazla teﬂvik edilmesi
gerekti¤ini kaydederek yabanc› sermayenin ise kal›c› hale gelmesi ve üretime yönelmesi gerekti¤ini belirten Bulgurlu, konuyla ilgili olarak ﬂöyle konuﬂtu:
“Yeni yabanc› sermaye giriﬂleri, sadece
özelleﬂtirme ihaleleri ya da sat›n almalar
sonucu olmamal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra
yeni yat›r›mlara yönelik do¤rudan sermaye giriﬂlerinin artmas›, hem iﬂsizlik
hem de cari aç›k problemlerine kal›c› çözümlerin getirilmesini sa¤layacakt›r.
2007 y›l›, iki ayr› seçimin yaﬂanmas› dolay›s› ile politik risklerin artt›¤› bir y›ld›r.

Enerji, Dayan›kl› Tüketim, Otomotiv ve Finans sektörlerinin
Koç Toplulu¤u’nun toplam büyüklükleri içindeki pay›
Konsolide ciro

% 87

Faiz, amortisman ve
vergi öncesi kâr

% 89

Yurtd›ﬂ› gelir

% 90

Yat›r›m harcamalar›

% 82

Faaliyet kâr›

% 91

Son 5 y›ll›k büyüme

% 88

Türkiye’nin uygulayaca¤› kalk›nma modelini seçti¤ini ve bu kapsamda 22 Temmuz’da sand›ktan ç›kacak yeni iktidar›n,
AB yol haritas›na sahip ç›kmas›n› ve reform sürecini yeniden canland›rmas›n›
yürekten dilediklerini belirten Bulgurlu,
bu konudaki görüﬂlerini ﬂöyle aç›klad›:
“Koç Toplulu¤u olarak müzakere sürecinde yaﬂanan yavaﬂlamay›, AB-Türkiye iliﬂkilerinin uzun vadeli karakteri içinde geçici bir s›k›nt› olarak de¤erlendiriyoruz.
H›zl› büyüme, dünya piyasalar› ile güçlü
ba¤lar ve uluslararas› standartlara eriﬂmek
ile mümkündür. Bu do¤rultuda, Türkiye
AB’ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, AB de
Türkiye’ye o kadar ihtiyaç duyuyor. Ekonomimiz ve co¤rafyam›zdan kaynaklanan
gerçeklerin dünya ekonomisi ve politikas›ndaki yeri göz önüne al›nd›¤›nda, ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne dahil olmas›n›n
gereklili¤i aç›kl›kla ortaya ç›kmaktad›r.
Bu yönde ülkemizin ortak bir planla yönlendirilmesi önem taﬂ›maktad›r. Tam
üyelik sürecinin teknik gereklerini 2014
y›l›na kadar tamamlaman›n gerçekçi bir
hedef oldu¤unu düﬂünüyoruz. Baz› alanlarda yap›sal de¤iﬂim ihtiyac›na ra¤men,
Türkiye sürdürülebilir büyüme ortam›na
girmiﬂtir. AB ile görüﬂmeler döneminde
ekonomiye y›lda ortalama olarak yüzde
beﬂ ile yedi aras›nda bir büyüme ivmesi
kazand›r›lmas› hedeflenmelidir.”
Konuﬂmas›n›n sonunda “Ülkemiz yeni
bir Meclis ve Cumhurbaﬂkan› ile bu y›l›
bitirecek” diyen Dr. Bülent Bulgurlu, seçimlerin sonucu ne olursa olsun, Türkiye’nin geçti¤imiz birkaç y›lda yakalad›¤›
istikrarl› büyüme çizgisini ve AB ile entegrasyon yolunda ilerlemesini devam ettirece¤ine olan inanc›n› dile getirdi. Bulgurlu, “Biz de Koç Toplulu¤u olarak, bir
dünya ﬂirketi olma yolunda baﬂar›lar›m›z› sürdürerek bu geliﬂmeye katk›da bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.
Türkiye’nin gelece¤ine güveniyor ve bu
gelecek için çal›ﬂ›yoruz” dedi.
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k üresel vizyon
KOÇ HOLD‹NG GENEL KURULU TOPLANDI

“L‹DERL‹⁄‹M‹Z‹ PEK‹ﬁT‹RD‹K”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Musafa V. Koç: “2006’da
baﬂlat›lan at›l›mlar›n neticelerini almaya devam ediyoruz”

K

oç Holding, 2006 y›l›n›
2 milyar 979 milyon
YTL net esas faaliyet kâr›yla kapatt›. Net esas
faaliyet kâr›nda bir önceki y›la göre yüzde 146 oran›nda
art›ﬂ kaydedildi.
Koç Holding A.ﬁ.’nin 43. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s› 1 May›s’ta
Nakkaﬂtepe tesislerinde gerçekleﬂtirildi.
Genel Kurul’da May›s ay› itibariyle
Koç Holding’in yeni CEO’su olan
Bülent Bulgurlu’nun Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyeli¤i de onayland›. Bülent Bulgurlu’nun emeklilik
süresi 2 y›l uzat›ld›. Bülend Özayd›nl›’n›n, Koç Holding Yönetim KuNET KÂR milyon YTL

rulu Üyeli¤i ise devam edecek.
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç,
Genel Kurul’un toplanmas› nedeniyle yapt›¤› aç›klamada bu y›l›n iki seçim ve global
piyasalarda öngörülemeyen çalkant›lar neÖZSERMAYE VER‹ML‹L‹⁄‹ %

598

13,3

561

13,9

14,6
12,4

508
435
1,9
53
2002

2003

2004

2005

2006

KONSOL‹DE GEL‹RLER milyon YTL

2002

2003

2004

2005

2006

FAAL‹YET KÂRI milyon YTL

49.389

24.353

2.979

22.264
17.648
14.667

1.251

1.209

2004

2005

943
518

2002

12

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2006

deniyle zor bir y›l olaca¤›na dikkat çekerken, geçmiﬂten ders al›nmas›n› istedi. Rahmi M. Koç, geçen y›l global finans piyasalar›nda yaﬂanan dalgalanmalardan bir süre
için kendilerinin de etkilendi¤ini, ancak
geçmiﬂten farkl› olarak bu etkilenmenin k›sa bir zaman diliminde atlat›ld›¤›n› belirtti.
Toplant›da Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa V. Koç’un faaliyet raporunda yer alan mesaj› okundu. Mustafa V.
Koç, Türkiye ekonomisinde yaﬂanan
olumlu performans›n güven ortam›n› art›rd›¤›na dikkat çekti. 2006’da gerçekleﬂen
büyük sat›n almalar›n olumlu sonuçlar›n›n al›nmaya baﬂlad›¤›n› kaydeden Koç,
ﬂunlar› söyledi:
“Türkiye, bir yandan dünyadaki dalgalanmalara direnç göstermeyi baﬂar›rken bir
yandan da yüzde 6'l›k büyüme h›z›n› yakalayarak yüksek büyüme h›z› gerçekleﬂtirmiﬂ ülkeler aras›ndaki yerini korudu.
2006 y›l›nda, Toplulu¤umuzun gündemindeki en önemli konu, sat›n ald›¤›m›z
üç büyük ﬂirketin, Tüpraﬂ, Yap› Kredi ve
Tansaﬂ'›n Toplulu¤umuza entegrasyonu
idi. Baﬂar› ile gerçekleﬂtirilen bu süreç sonucunda, 2005 y›l›n›n son dönemlerinde
gerçekleﬂtirdi¤imiz sat›n almalar›n olumlu
yans›malar›n› da bu y›l görmeye baﬂlam›ﬂ
olduk. Global oyuncu olma iddiam›za yak›ﬂ›r bir biçimde bir yandan yurtiçinde, di¤er yandan yurtd›ﬂ› pazarlarda önemli
hamleler gerçekleﬂtirdik, liderlik konumumuzu pekiﬂtirdik. Gerek ﬂirket gerekse
Topluluk baz›nda büyük baﬂar›larla taçland›rd›¤›m›z 2006 y›l›, ayn› zamanda 80.
y›ldönümümüzü kutlad›¤›m›z bir y›ld›.
Ticari baﬂar›lar›m›zla do¤ru orant›l› olarak
sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz 2006 y›l›nda da devam etti ve bu y›l›n coﬂkusuna
yaraﬂ›r bir tablo oluﬂturdu.”

AVRUPA’DA EN BÜYÜK
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ﬁ‹RKET
ARASINDAK‹
TEK TÜRK

Alman Handelsblatt gazetesi
Avrupa'n›n En Büyük 500 ﬁirketi’ni
belirledi. Koç Holding, s›ralamada en
büyük 50 firma aras›na giren
tek Türk ﬂirketi oldu

A

lman Handelsblatt gazetesinin her y›l haz›rlad›¤› “Avrupa’n›n En Büyük 500 ﬁirketi” araﬂt›rmas›nda Koç Holding, ilk 50 içinde yer alan tek
Türk ﬂirketi oldu.
2006’da cirosunu yaklaﬂ›k yüzde 80 art›rarak
27 milyar euro’ya ulaﬂan Koç Holding, s›ralamada 39 basamak birden yükseldi.
Türkiye ise 14 ﬂirket ile ülke s›ralamas›nda sekizinci oldu.
“Avrupa’n›n En Büyük 500 ﬁirketi” s›ralamas›na giren bu 14
ﬂirketin alt›s›n›n Koç Toplulu¤u bünyesinde olmas› dikkat
çekti. Avrupa’n›n en güçlü 500 ﬂirketi aras›nda Koç Holding
d›ﬂ›nda, Arçelik, Tüpraﬂ, Aygaz, Ford Otosan ve Migros,
Koç Toplulu¤u’nu temsil ediyor.
Handelsblatt gazetesinin haz›rlad›¤› listeye giren Türk ﬂirketleri Koç Holding’in ard›ndan Tüpraﬂ, Petrol Ofisi, Do¤an
Holding, Sabanc›, Arçelik, Turkcell, Ford Otosan, Enka ‹nﬂaat, Vestel, Ere¤li Demir Çelik, Aygaz, Migros ve Türk Hava Yollar› olarak s›raland›. Listedeki firmalardan Migros d›ﬂ›ndaki tüm ﬂirketler, geçen y›l da gazetenin “En Büyükler”
listesine girmiﬂti.
Yap›lan aç›klamaya göre 2006 y›l›nda en büyük istihdam
art›ﬂ›n› sa¤layan firma olarak belirlenen Arçelik ise çal›ﬂan

say›s›n› yüzde 54.3 art›rd›.
Koç Toplulu¤u, geçti¤imiz y›l içinde de Fortune Global 500
listesinde yer alan tek Türk ﬂirketi olmuﬂ ve en büyükler
listesinde 358’inci s›rada yer alm›ﬂt›.
Handelsblatt gazetesinin Türkiye’nin sekizinci oldu¤u
araﬂt›rmas›na göre, 2006 y›l›nda petrol ﬂirketleri BP, Shell
ve Total, en büyük üç Avrupa ﬂirketi olarak s›raland›. Listeye en çok firmas› giren ülke s›ralamas›nda ise ‹ngiltere
112 ﬂirketle ilk s›rada yer ald›. ﬁirketlerin cirolar›na göre
s›raland›¤› listede ‹ngiltere’yi 68 ﬂirketle Fransa ve 57 ﬂirketle Almanya takip etti.

AVRUPA DEVLER‹ ARASINDAK‹ KOÇ ﬁ‹RKETLER‹
2005
S›ra

88
152
359
314
406
-

2006

S›ra

49
128
329
347
424
468

Firma
Ad›

Koç
Tüpraﬂ
Arçelik
Ford Otosan
Aygaz
Migros

Ciro

Kâr

(milyon €)

(milyon €)

27.438,5
11.199,6
3.725,5
3.491,4
2.622,2
2.288,7

311,6
458,2
173,5
268,1
56,6
42,1
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“ESRA”, BU YAZ HAL‹Ç TURLARI YAPACAK

HAL‹Ç’TE B‹R
RÜYA GERÇEKLEﬁT‹
Rahmi M. Koç, törenle denize indirilen ve torunlar›
Esra ile Aylin’in isimlerini taﬂ›yan teknelerden “Esra”
ile “Alt›n Boynuz’da geleneksel buharl› bir tekne”
hayalini gerçekleﬂtirmiﬂ oldu

14

K

oç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve Caroline
Koç’un büyük k›zlar›
Esra’n›n ad›n› alan,
1888 ‹ngiliz Chatham Donanma Tersanesi yap›m› tekne ile çiftin küçük
k›zlar› Aylin’in ismini taﬂ›yan tekne
25 May›s’ta törenle denize indirildi.
Teknelerin isimlerinin aç›lmas›ndan
sonra Esra ve kardeﬂi Aylin Koç, törene kat›lan aile bireyleri ve arkadaﬂlar› ile Haliç’te 15 dakikal›k bir tur gerçekleﬂtirdi.
1888 y›l›nda ‹ngiltere’nin Chatham
Donanma Tersanesi’nde yap›lan ve
bu tarihi geçmiﬂi pruvas›na da kod
harfleriyle yaz›lm›ﬂ olan “Esra” isimli
teknenin, donanmadaki faaliyetine
son verildikten sonra özel sektör taraf›ndan ‹ngiltere’nin iç sular›nda gezi teknesi olarak kullan›ld›¤›, daha

sonra ise ‹ngiltere’nin do¤usunda bir tersanede, Morris marka bir petrol motoru
tak›lan teknenin çürümeye terk edildi¤i
aç›kland›.
1998’de Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç taraf›ndan sat›n al›nan “Esra”n›n yeniden inﬂas› Türkiye ve ‹ngiltere’de Nichael Williams gözetiminde gerçekleﬂtirildi.
Sat›n al›nd›ktan sonra ‹ngiltere’den getirtilerek ilk aﬂamada Tuzla RMK Marin’e gönderilen teknenin gövdesi burada yeniden inﬂa edildi. Oradan Taﬂdelen’deki Müze Atölye’sine al›nan tekne,
birkaç ay içerisinde, Y›ld›r›m Aker ve
Müze Atölye ekibi taraf›ndan motoru
hariç tamamland›. Bu süre içerisinde
‹ngiltere’den geleneksel usule uygun
yap›lm›ﬂ iki silindirli yeni bir birleﬂik
buhar motoru ve dikey ateﬂlemeli buhar
kazan› sipariﬂ edildi. Bu sipariﬂlerin de
geçen k›ﬂ monte edilmesinden ve bu y›-

l›n Mart ay›nda baﬂar›l› bir denemenin
gerçekleﬂmesinden sonra tekne tamamlanm›ﬂ oldu ve resmi aç›l›ﬂ›na haz›r hale geldi.
Özellikle “Esra” isimli teknenin denize indirilmesinin Rahmi M. Koç için özel bir
anlam taﬂ›d›¤› belirtildi. Çünkü Koç’un
“Alt›n Boynuz’da geleneksel bir buharl›
teknenin suya indirilmesi” hayali de gerçekleﬂmiﬂ oldu. “Esra” ismini alan ‹ngiliz
yap›m› teknenin Haziran ay› sonunda Haliç turlar›na baﬂlamas› planlan›yor.

“Esra” adl› buharl›
tekne 119 y›ll›k
tarihin izlerini taﬂ›yor

Rahmi M. Koç, Caroline Koç ile k›zlar› Esra ve Aylin
Haliç’teki tura kat›ld› (altta). Esra Koç (solda) ve
Aylin Koç (solda altta), isimleri verilen teknelerin
yan›nda dedeleri Rahmi M. Koç ile görülüyor.
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KOÇ TOPLULU⁄U’NUN ÜN‹VERS‹TE
GENÇL‹⁄‹NE ARMA⁄ANI:

Koç Toplulu¤u’nun bu y›l
13 ilde gerçekleﬂtirdi¤i
üniversite gençli¤ine
yönelik KOÇFEST
organizasyonu, ‹stanbul
Kuruçeﬂme Arena’daki
festival ve ﬁebnem Ferah
konseriyle son buldu

K

oç Holding ve Koç Toplulu¤u bünyesindeki ﬂirketlerin geçti¤imiz y›l baﬂlatt›klar›,
ülke çap›nda düzenlenen üniversite festivalleri dizisi KOÇFEST, bu y›l 13 ildeki
üniversite gençli¤inin buluﬂma noktas› oldu. 4 May›s-10 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen bu ikinci KOÇFEST organizasyonunda ö¤renciler,
Sakarya Üniversitesi’nde baﬂlatt›klar› coﬂkulu kutlamay›
‹stanbul Kuruçeﬂme Arena’da noktalad›lar.
Üniversite gençli¤iyle Koç Toplulu¤u ﬂirketlerini daha
yak›ndan buluﬂturmak ve buluﬂtururken ayn› zamanda
e¤lendirmek, yar›ﬂmalarla ödüllendirmek, s›nav öncesi
streslerini atmak, s›nav sonras› yeniden enerjiyle doldurmak amac›yla düzenlenen KOÇFEST, gelenekselleﬂen bir etkinlik olma yolunda h›zla ilerliyor.
11 ﬂehir ve 300 bin üniversiteliye ulaﬂan ilk KOÇFEST’in ard›ndan bu kez 13 ﬂehri kapsayarak etki alan›-
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n› geniﬂleten festivale 430 bin civar›nda üniversiteli kat›ld›. Festival boyunca tam 8 bin kilometrelik yol kat edildi. Üniversiteli gençler ücretsiz kat›lma ﬂans› yakalad›klar› KOÇFEST’te
binden fazla irili ufakl› hediye da¤›t›ld›.

Çok yönlü bir festival
KOÇFEST, Sakarya Üniversitesi ö¤rencilerinin çeﬂitli saha etkinlikleri ile gün boyu yaﬂad›klar› festival etkinliklerinin ard›ndan,
akﬂam ﬁebnem Ferah konseri ile start ald›. Festivalin ikinci aya¤›nda ise bu kez Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri ayn›
coﬂkuyu yaﬂad›. 9 May›s’ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 11
May›s’ta Bursa Uluda¤ Üniversitesi, 14 May›s’ta ‹zmir Ege Üniversitesi, 16 May›s’ta Konya Selçuk Üniversitesi, 18 May›s’ta
Kayseri Erciyes Üniversitesi ö¤rencileri benzer organizasyonla
kaynaﬂt›. 21 May›s tarihinde ODTÜ ﬁenlik Alan›’nda gerçekleﬂtirilen organizasyon 23 May›s’ta Ad›yaman Üniversitesi, 25 May›s’ta Van 100. Y›l Üniversitesi, 28 May›s’ta Erzurum Atatürk
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KOÇFEST’e 13 ilden 430 binin üzerinde üniversiteli kat›ld›. KOÇFEST’in her dura¤›nda ayr› çoﬂku yaﬂayan
gençler, gece konserlerinde de gönüllerince e¤lendiler. 13 ﬂehirden üniversiteli gençler, festival kapsam›nda
gün boyu düzenlenen biribirinden heyecanl› aktivitelere yo¤un ilgi gösterdiler. Ayr›ca Koç Toplulu¤u
ﬂirketlerinin stantlar›nda kurumlar, ürünler ve hizmetler hakk›nda bilgi ald›lar.

Üniversitesi ve 31 May›s’ta Samsun 19
May›s Üniversitesi’nde tekrarlanarak 10
Haziran tarihinde ‹stanbul’da Kuruçeﬂme
Arenadaki festivalle sona erdi. KOÇFEST’in bütün bu duraklarda ücretsiz olmas›, tüm güne yay›lan zengin program›,
stantlardaki aktivitelerin yar›ﬂ, trambolin,
futbol, basketbol, lang›rt gibi gençlerin ilgisini çekecek baﬂl›klar›ndan oluﬂmas› ve
ﬁebnem Ferah konserleri cazibe yaratan
unsurlar› aras›ndayd›. Festival kapsam›nda düzenlenen ödüllü karaoke yar›ﬂmas›
ya da sportif turnuvalar yaratt›klar› rekabetçi ortamla gençleri iﬂ dünyas›na haz›rlay›c› bir rol üstlendi.

Neler vard› neler?
KOÇFEST’in 13 ﬂehirlik program›n›n
son dura¤› ‹stanbul’du. 10 Haziran’da
Kuruçeﬂme Arena’da gerçekleﬂtirilen
KOÇFEST’e bu kez ‹stanbul ve Türkiye’nin de¤iﬂik bölgelerinden gelen, farkl›
yaﬂ gruplar›ndaki pek çok ziyaretçi kat›ld›. ﬁebnem Ferah hayranlar›; aileleri ve
arkadaﬂlar›yla keyifli bir pazar günü yaﬂamak isteyen Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar› da
gün boyu süren e¤lence için Arena’dayd›.
KOÇFEST’te e¤lencenin ve adrenalinin
de¤iﬂmez adresi jumper, ‹stanbul’da da
en çok ilgi çeken aktiviteler aras›nda yer
ald›. Dört trambolini tüm gün boyunca
neredeyse hiç boﬂ kalmayan jumper, üniversite “road show”lar›n›n en vazgeçilmezi olarak unvan›n› o gün de korudu.
Gençler bu rüzgâr sörfünün heyecan›n›
yeniden tatmak için birbirleriyle yar›ﬂt›.
jumperin d›ﬂ›nda Migros’un “Ginger Segway”i, Arçelik’in t›rmanma duvar›, otomotiv firmalar›n›n simülatör araçlar›, bil18

gisayar oyunlar›, basket potalar›, lang›rt
ve tek kale sahalar festivalde heyecan f›rt›nas›n›n yaﬂand›¤› yerler oldu.

Muchos Fiesta kazanma ﬂans›
Ford, festival için haz›rlanan Ford Fiesta
simülatör arac›nda ziyaretçilere sanal
alemde ralli heyecan› sundu. Zorlu parkurda gün içinde en iyi performans› gösteren ilk 25 kiﬂiye de sürpriz hediyeler
verildi. KOÇFEST genelinde en iyi üç dereceyi yapanlar ise dünyaca ünlü pilotlar›n mücadelesine sahne olacak olan Rally
of Turkey/Antalya organizasyonu için bir
arkadaﬂlar›yla birlikte Ford'un özel misafiri olma hakk›n› kazand›lar. Ford’da kazand›ran aktiviteler bununla s›n›rl› kalmad›. Stantta yer alan kiosk’larda anket
formunu dolduranlar Muchos Fiestas çekiliﬂine kat›lma ﬂans›n› elde ettiler. Kiosk’lardan yaklaﬂ›k 5 bin civar›nda baﬂvuru ald›klar›n› söyleyen stant yetkilileri
Ford’un gençler taraf›ndan yak›ndan takip edildi¤ini gözlediklerini ifade ettiler.

Enerjiyi keﬂfetme zaman›
Koç Enerji Grubu ﬂirketleri Opet, Aygaz
ve Tüpraﬂ, futbol heyecan›n›n yan› s›ra
lang›rt ve parmak futboluyla festivalde
çekim alan› oluﬂturdu. Lang›rt›n atas› say›lan parmak futbolu, tahtan›n üzerine
çivi çakarak oynanan bir oyun. Bu yönüyle ziyaretçilerine nostalji yaﬂatan
stant gün boyunca doluluk yaﬂad›. Aktivitelere kat›lanlara, baﬂar›l› sonuçlar
alanlara ve Opet Kart baﬂvurusunda bulunanlara çeﬂitli hediyeler verildi. Bunlar
aras›nda en büyük ilgiyi Cem Y›lmaz’›n
maskotu Mike ve arabas› Gitt gördü.

Beko’yla basket,
Arçelik’le t›rmanma keyfi
Festival alan›ndaki mini basketbol sahas›
kendine güvenen ﬂutörlerin u¤rak yeri
oldu. Beﬂ ﬂutu baskete çevirenlere tiﬂört
hediye edilirken, gerçekleﬂtirilen ikili
basket turnuvas›nda birinci olanlara da
DVD player hediye edildi.
Yeniliklerin öncüsü, Türkiye’nin en çok
patent baﬂvurusu yapan ﬂirketi Arçelik iki
farkl› konseptle festival alan›nda yer ald›;
teknolojisinin son harikalar›n› sergiledi¤i
t›r›, ayn› zamanda Play Station turnuvas›na ev sahipli¤i yapt›. Turnuvada en iyi
dereceyi elde eden, Arçelik DVD player
kazand›. T›r›n hemen yan›nda yer alan
t›rmanma duvar› zoru sevenlerin ve da¤c›l›¤a merakl› olanlar›n u¤rak yeri oldu.
“Çelik” ile foto¤raf çektirmek isteyen
gençler uzun kuyruklar oluﬂturdu.

Bilkom ve Migros’ta indirim rüzgâr›
Dünyan›n en küçük i Pod’lar›n›n ve Apple’›n de¤iﬂik modellerinin sergilendi¤i
Bilkom’da festival süresince tüm ürünlerde yüzde 9 indirim ve dokuz taksit seçene¤i sunulurken, Migros, al›ﬂveriﬂ çekleriyle hem stand›na u¤ray›p “Ginger Segway” ile tur atanlar› hem de festival konuklar›n› sevindirdi. Segway, kullan›rken beceri ve dikkat gerektiren bir araç,
Scooter’a benziyor. Arena’da Segway ile
farkl› bir sürüﬂ keyfi yaﬂamak isteyenler
Migros’un maskotu kanguru Ginger baﬂl›klar› takarak 9x6 metrekarelik parkurda bütün gün boyunca tur at›p durdular.

Y›ld›zlar› keﬂfeden Koçtaﬂ
Festivale kat›lan gençler aras›nda sesine

güvenenler solu¤u Koçtaﬂ stand›nda ald›lar. ‹ki bölümden oluﬂan "Y›ld›z›n› Yarat"
yar›ﬂmas›nda önce herkese seslendirdi¤i
ﬂark›n›n CD kay›tlar› hediye edildi. Ard›ndan tüm finalistler kendilerini karaoke yaparken sahnede buldu. Alk›ﬂlara
göre yap›lan de¤erlendirmede muhteﬂem
hediyeler verildi.

Koç Kariyer’e yo¤un ilgi
KOÇFEST’te yer alan Koç Kariyer stand›
da gençlerin en çok ilgi gösterdi¤i yerler
aras›nda yer ald›. Üniversiteliler Koç
Toplulu¤u ﬂirketlerinde kariyer ﬂans›n›
yakalamak için uzun baﬂvuru kuyruklar› oluﬂturdu. Keza, staj için ﬂans›n› denemek isteyenler de ciddi bir talep yaratt›. Koç Kariyer stand›nda görev yapan
Otokar ‹nsan Kaynaklar› Uzman› Dilara
Onat, üniversite ö¤rencilerine Koç ﬂirketlerini daha yak›ndan tan›tmay› amaçlayan bu festivalin 13 ili kapsayan rotas›yla Koç Kariyer Günleri kapsam›nda
da önemli bir aç›l›m yaratt›¤›na dikkat
çekti. “Birçok ﬂirketimiz ilginç etkinlikleriyle festivalde yer ald› ve böylece kendilerini gençlere daha yak›ndan tan›tma
ﬂans›n› yakalad›” diyen Onat, Koç ﬂirketlerine ait tesislerin bulundu¤u illerde
daha yo¤un bir ilgiyle karﬂ›laﬂt›klar›n›,
Otokar’›n tesislerinin bulundu¤u Sakarya’da adeta talep patlamas› yaﬂad›klar›n›
söyledi. Zer A.ﬁ.’den Pelin Kaynak Alkan da Koç Toplulu¤u’ndaki kariyer f›rsatlar›yla ilgili üniversite ö¤rencilerine
bilgiler verdiklerini ve onlar› Koç Kariyer portal›na üye olmaya yönlendirdiklerini ifade etti. Türkiye genelini kapsayan festival sayesinde de¤iﬂik ﬂehirlerde
Koç Toplulu¤u’nun alg›s›na yönelik nab›z tuttuklar›n› söyleyen Alkan, “Gençlerde Koç Toplulu¤u ﬂirketlerine yönelik inan›lmaz bir talep var. Bu da kurumun güvenilir, kurumsal ve sayg›n imaj›ndan kaynaklan›yor” dedi. Koç Kariyer’in deneyimli ve uzman kadrosu
gençlerin daha çok topluluktaki kariyer
imkânlar›, alan seçimleri, askerlik ve
yüksek lisansla ilgili konular› merak ettiklerini ifade etti.

Festivalden izlenimler
“Özel bir festival” Erdem Karasungur (Bilkom Ürün Dan›ﬂman›):
Apple Bilkom stand›na gelenlerin ço¤u marka hakk›nda belli bir bilgiye sahipler. Biz
de onlara son ç›kan ürünlerimizi tan›t›yoruz. KOÇFEST, e¤lenceli ortam›n›n yan› s›ra
Koç Toplulu¤u ﬂirketlerini gençlerle buluﬂturan özel bir festival.

“‹kinci ﬂans› kaç›rmad›m” Yusuf Seviﬂ (Sakarya Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Böl.): KOÇFEST ilk olarak bizim üniversitemizde baﬂlad›,
orada da takip ettim ve çok memnun kald›m. Sakarya’da ama zamans›zl›k yüzünden
kat›lamad›¤›m etkinlikler vard›, ‹stanbul’da ikinci bir f›rsat do¤du bana.
“E¤lence ve müzik bir arada” Yasemin Aktürk (Aç›kö¤retim
Halkla ‹liﬂkiler Böl.): KOÇFEST’i internetten ve daha önce giden arkadaﬂlar›m›zdan ö¤rendim. O kadar övdüler ki gelmek ﬂart oldu. Festival sahas›nda birçok marka
var, ürün ve hizmetlerini tan›t›yor. Do¤ru kitleye tan›t›m için bu iyi bir f›rsat.

“Final sonras› ilaç gibi geldi” Soner Emre Öztürk (‹stanbul
Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Böl.): ‹nternetten KOÇFEST’i
duydum, içeri¤ine bak›nca da ilgimi çekti; tam da final sonras› böyle bir e¤lence iyi
gider diye düﬂündüm. Ücretsiz olmas› çok büyük bir avantaj.
“Ücretsiz konser, bedava e¤lence” Esma Türk (‹stanbul
Üniversitesi Halkla ‹liﬂkiler ve Tan›t›m Böl.): ‹lk radyodan, sonra da
arkadaﬂlar›m›zdan KOÇFEST’i duyduk. Güzel bir festival, ücretsiz olmas›na ayr›ca
sevindik. ﬁebnem Ferah’› yak›ndan dinleyebilece¤imiz için çok heyecanl›y›z.

“Geçen y›l da kat›ld›m” Berna Do¤an (Koç Üniversitesi
Hemﬂirelik Yüksek Okulu): Geçen sene de kat›ld›m ve çok memnun kald›m.
Pek çok aktiviteyi denedim, ödüller kazand›m. Baskette ﬂut denemelerim baﬂar›l› oldu.
“Ginger Segway” de çok e¤lenceliydi. Moral depoluyoruz.

“Akl›m›z› KOÇFEST çeldi” Sercan Özdemirce (Y›ld›z Teknik
Üniversitesi ‹ﬂletme Böl.): ‹nternet ve ‹stanbul genelindeki ilanlar sayesinde
festivalden haberdar oldum. ‹stanbul’da ayn› anda pek çok cazibe yaratan ve akl›n›z›
çelen olay oluyor. Biz KOÇFEST’i tercih ettik.
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TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK KURUMSAL SPOR ﬁENL‹⁄‹

19. Koç Spor ﬁenli¤i
coﬂkuyla kutland›
“Koç Spor ﬁenli¤i’nin
19. su 5 May›s -10 Haziran
tarihlerinde kutland›.
25 firman›n 2700 sporcusu,
karﬂ›laﬂmalarda ter dökerken,
aileleri aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂta yap›lan
e¤lencenin tad›n› ç›kard›

20

B

ir gelenek haline gelen Koç Toplulu¤u Spor
ﬁenli¤i’nin 19’uncusu 5 May›s Cumartesi günü Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›lan törenle
baﬂlad› ve çeﬂitli karﬂ›laﬂma ve etkinliklerle
sürdürülerek 10 Haziran tarihinde Yap› Kredi
Ba¤larbaﬂ› Korusu’nda gerçekleﬂtirilen kapan›ﬂ töreniyle
son buldu. Kapan›ﬂ gününde yap›lan futbol final
karﬂ›laﬂmas›nda rakibi Otokar’› yenen Ford Otosan tak›m›
sevinç içinde ﬂampiyonlu¤unu kutlarken aileleri, di¤er
sporcular ve çal›ﬂma arkadaﬂlar› da gerçekleﬂtirilen piknikte müzik ve dans›n tad›n› ç›kard›.
Koç Holding CEO’su Dr. Bülent Bulgurlu aç›l›ﬂ gününde
yapt›¤› konuﬂmas›nda, Türkiye’nin en büyük kurumsal
spor ﬂenli¤i oldu¤unu belirtti¤i bu etkinli¤in Türkiye’de büyük farklar yaratt›¤›n› ve Koç kurumsal kültürüne önemli
katk›lar sa¤lad›¤›n› söyledi.

“Koç Spor ﬁenli¤i, içimizde var olan tak›m ruhunun sporla pekiﬂti¤i noktad›r.
Centilmence yar›ﬂ›p galibiyetler kazand›¤›m›z, kaybetti¤imiz durumlarda dahi
güzel paylaﬂ›mlar yaﬂad›¤›m›z bu organizasyon gerçekten çok anlaml›” diyen Bulgurlu konuﬂmas›n› ﬂöyle tamamlad›:
“Sizler y›l boyunca büyük bir disiplinle
çal›ﬂt›n›z. ‹ﬂlerimiz sa¤l›kl› ve baﬂar›l› bir
ﬂekilde geliﬂti. Özverili çal›ﬂmalar›n›z sayesinde de toplulu¤umuz her geçen gün
global bir ﬂirket olma hedefine yaklaﬂmakta. Koç Toplulu¤u olarak dünyan›n
en önemli ﬂirketlerinden biri olma yolunday›z. Spor ﬂenli¤inin ruhuna uygun olarak, denizcilik tabiri ile söylersek, yelkenler fora; rüzgâr›m›z iyi, gözlerimizi ufka
dikmiﬂ olarak yola devam ediyoruz.”

ﬁenli¤in kapan›ﬂ gününde Otokar ve Ford Otosan futbol tak›mlar›n›n final maç› vard›. Ford Otosan ﬂampiyonlu¤u
futbolda yakalarken, di¤er spor karﬂ›laﬂmalar›ndaki birinciler de ayn› gün ödüllerini alman›n sevincini yaﬂad›.

Ford Otosan’›n ﬂampiyonluk sevinci
ﬁenli¤in kapan›ﬂ günü, sabah saat
10.30’da, Otokar ve Ford Otosan futbol
tak›mlar›n›n final maç› ile baﬂlad›. Son
derece çekiﬂmeli geçen final maç›nda,
oyuncular›n eﬂleri, çocuklar›, iﬂ arkadaﬂlar›, k›sacas› tüm taraftarlar›, neredeyse
oyunculardan daha heyecanl›yd›lar. ‹lk
yar› 1-1 berabere bitince, heyecan›n dozu iyice artt›. ‹kinci yar›da Ford Otosan
2-1 öne geçti ve futbolda ﬂampiyon oldu.
Ancak maç›n sonunda herkes, iki tak›m›n da iyi oldu¤u ve son derece güzel bir
final maç› oynand›¤› görüﬂündeydi.
ﬁampiyonluk maç› tüm heyecan›yla sürerken, sahan›n d›ﬂ›nda da haz›rl›klar sürüyordu. Bir yanda, Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›n›n aileleriyle yerleﬂti¤i piknik alan›nda termoslar, bardaklar ç›kar›l›p masalara yay›l›yor, çocuklar yüzlerini boyat›p etrafa gülücükler da¤›tarak palyaçolar›n peﬂinde koﬂturuyor; genç babalar bebek arabalar›n› sürerek piknik alan›n›
turluyor ve di¤er yanda sahnede yerini
alacak olan Direnen M›z›kac›lar grubu
son haz›rl›klar›n› tamaml›yordu.
Maç bitti¤inde, Ford Otosan tak›m› sevinç içinde ﬂampiyonlu¤unu kutlarken,
piknik alan›ndakiler de yavaﬂ yavaﬂ sahnenin önüne toplanmaya baﬂlad›lar.
25 Koç firmas›n›n yüzlerce sporcusu,
hep birlikte yeﬂil sahada topland›¤›nda
çalmaya baﬂlayan bando eﬂli¤inde havada
sallanan ﬂirket flamalar›, gerçekten görülmeye de¤er bir manzara yarat›yordu.
19 y›ld›r ﬂenli¤in Organizasyon Komitesi
Baﬂkanl›¤›’n› yürüten Emre Görgün’ün
k›sa tan›t›m›n›n ard›ndan, Koç Holding
CEO’su Bülent Bulgurlu kapan›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›.

Branﬂlar› artan ﬂenliklere
bu y›l ‹zmir ve Adana

bölgeleri de
eklendi
Dergimize demeç veren Bülent Bulgurlu,
ﬂenli¤in her y›l giderek artan branﬂta düzenlendi¤ini ve ‹stanbul, Ankara ve Bursa’da yap›lan ﬂenliklere bu y›l ‹zmir ve
Adana bölgelerinin de eklendi¤ini belirtti.
Bulgurlu, her geçen y›l say›lar› giderek
artan kat›l›mc›lar› tek tek kutlad›¤›n›
söyleyerek, Koç Toplulu¤u’nun baﬂar›s›n›n s›rr›n› özetledi:
“Koç Toplulu¤u’nun dünya çap›nda baﬂar›lara ulaﬂmas›nda, sahip oldu¤umuz
ekip ruhunun kuﬂkusuz büyük pay› var.
Kendi alanlar›nda üstün özelliklere sahip

arkadaﬂlar›m›z›n ekip içinde yürüttükleri
çal›ﬂmalar, bizi faaliyet gösterdi¤imiz
alanlarda ön s›ralara taﬂ›yor. Koç Toplulu¤u Spor ﬁenli¤i de iﬂte bu tak›m ruhunu farkl› bir platformda yakalamam›za
vesile oluyor.
Koçlu olman›n gururunu ve sorumlulu¤unu yaﬂam›n›z›n her alan›nda hissetti¤inizi
biliyorum. Bir iﬂe baﬂlarken, en iyi ﬂekilde
sonuçland›rmak için plan yap›yor ve var
gücünüzle çal›ﬂ›yorsunuz. Bunlar› yaparken insanl›¤›n en temel evrensel de¤erini,
yani bir di¤erine karﬂ› sayg›l› olmay› da ön
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planda bulundurarak centilmence rekabet
ediyorsunuz. Spor ﬁenli¤i’ne kat›l›m›n›zla,
performans›n›zla ve tutumunuzla bunu
bize bir kez daha gösterdiniz.
Çal›ﬂanlar›m›z›n kariyer geliﬂimi kadar beden ve ruh sa¤l›¤› da bizim için önemli.
Yo¤un iﬂ temposu içinde kimi zaman nefes almay› unuttu¤umuz oluyor. Bu ﬂenlik
umar›m sizler için güzel bir mola oldu.
Deﬂarj olup, kendinizi yenilediniz. Di¤er
ﬂirket çal›ﬂanlar›yla bir araya gelme f›rsat›
buldunuz. Buradan yeni dostluklar›n do¤du¤unu, sporu ihmal etmiﬂ olanlar›n›z›n
bundan sonra fiziksel aktiviteyi günlük
rutinleri içine sokaca¤›n› umuyorum. Bu
ﬂenliklerle kurum kültürü her noktaya yay›labiliyor. Zaten amac›m›z da kurum kül-

türünü pekiﬂtirmek. Bunun için bu faaliyet medyatik olmak istemiyor, ‘Bizden
Haberler’ dergimiz bize yetiyor.”
Konuﬂman›n ard›ndan Emre Görgün’ün
sundu¤u ödül töreni baﬂlad›. Önce “En
Güzel Eﬂofman Ödülü” verildi ve bu ödül, k›rm›z› eﬂofmanlar›yla Tüpraﬂ tak›m›n›n oldu.
Daha sonra kat›l›mc›lar aras›nda yap›lan
çekiliﬂle belirlenen “Spor Seti” hediyesi,
Aygaz’dan ‹brahim Ekici’ye verildi. Ve
ard›ndan, adlar› okundu¤unda sevinç
içerisinde kupas›n› alan ve kazand›¤› madalyay› gururla taﬂ›yan sporcular›n renkli resmi geçidi baﬂlad›.
Sporcular, kazand›klar› baﬂar›y› belli ki
aileleriyle paylaﬂmak istiyor, madalyala-

r›n›, ellerinden tutup kürsüye ç›kard›klar› çocuklar›n›n boynuna tak›yor, gözleri
hep izleyici tribününde, yak›nlar›na el
sall›yorlard›.
Ödül töreni bitti¤inde ikram için piknik
alan›na geçen kat›l›mc›lar, yemekten hemen sonra, Spor ﬁenli¤i’nin gere¤ini yerine getirircesine Direnen M›z›kac›lar çoksesli orkestras›n›n güzel müzi¤i ve e¤lenceli sahne performans› eﬂli¤inde dans
edip ter att›lar.
Bu güzel, keyifli ve gururlu günün an›s›n› belleklerine kaz›yarak gönüllerince e¤lenen davetliler, evlerine do¤ru gitmek
üzere korudan ç›karken, sporun tatl› rekabetinden do¤an espriler ve tak›lmalar
da onlara eﬂlik ediyordu.

ﬁenlikte ayn› duyguyu paylaﬂt›lar: “Koç Toplulu¤u ailesine ait olman›n mutlulu¤u...”

“Medyatik olmak de¤il, amatör kalmak istiyoruz”
Organizasyon Komitesi Baﬂkan› Emre Görgün: 1987’de Otosan’da Endüstriyel ‹liﬂkiler Müdürü idim. Otosan’›n, o zamanki binas›n›n yerinde çok
güzel spor tesisleri vard›, ama kullan›lm›yordu. O zaman arkadaﬂlar aras›nda dedik ki, bu potansiyel var, sporcular da var, neden de¤erlendirilmesin? 19 y›ld›r da hiç aksamadan yap›ld› ve bugünlere geldi. En baﬂta yaln›z ‹stanbul’da yap›yorduk, sonra Bursa ve Ankara da kat›ld›. Bu seneki ﬂenlikte ise ‹zmir ve Adana’yla birlikte toplam beﬂ bölgede, yaklaﬂ›k 2700 sporcu fiilen spor yapt›. Bu sadece spor ﬂenli¤i de¤il, burada birçok dostluk kuruluyor, insanlar çok say›da
kimseyi ﬂahsen tan›ma imkân›na ulaﬂ›yorlar. ﬁenli¤i baﬂlatt›¤›m›zdan bu yana Rahmi Koç bizzat ilgilendi. Her y›l aç›l›ﬂa bütün üst düzey yöneticilerimiz kat›l›yor, hepsinin deste¤i var. Bu ﬂenli¤in güzel bir yan› da, hâlâ amatörlü¤ünü koruyor olmas›. Bizim için amatör ruh çok önemli. Medyatik olmak istemiyoruz.

“‹nan›lmaz bir sinerji yarat›l›yor”
Arçelik-LG Tak›m Mühendisi Hadi Özkan: Biz futbol tak›m› olarak grupta elendik, ama bu etkinli¤i paylaﬂmak çok güzel. Koç camias› olarak bir araya
gelince biz de ﬂaﬂ›r›yoruz asl›nda, ne kadar çok firma, ne kadar çok insan varm›ﬂ diye. Birçok ilde ayn› anda olmas› da çok güzel, inan›lmaz bir sinerji oluyor.

“Deﬂarj olmam›z› sa¤l›yor”
Ford Otosan Futbol Tak›m› Üyesi Fevzi Küçük: ﬁampiyon oldu¤umuz için çok mutluyuz. Üç ayd›r çal›ﬂ›yoruz, eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› ald›k. Ford Otosan’›n yöneticileri spora çok destek veriyorlar. Yenmek yenilmek önemli ama daha önemlisi kat›lmak. Yar› finalde Otokar bizi yenmiﬂti, ﬂimdi biz yendik. Etkinlik süper bir olay. Yo¤un iﬂ temposu içinde bize deﬂarj sa¤l›yor, dostluklar geliﬂiyor, de¤iﬂik birimlerden arkadaﬂlarla tan›ﬂ›yoruz.
Aylin Küçük (eﬂi): Maç s›ras›nda çok heyecanland›m. Bu ﬂenlikten dolay› çok mutluyuz.

“Kurumsal aidiyet duygusunu pekiﬂtiriyor”
RMK Marine Yüzme Tak›m› Üyesi Ulvi Esin: Benim 45 yaﬂ üstü yüzmede üçüncülü¤üm var. Bu ﬂenli¤i çok olumlu buluyorum. Ekip ruhu yarat›yor,
kurumsal aidiyet duygusunu pekiﬂtiriyor.
Belgin Esin (eﬂi): Hoﬂ bir rekabet duygusu yaratt›¤› için, insan›n kendini aﬂma iste¤ini kamç›l›yor. Bence muhteﬂem bir etkinlik.

“ﬁampiyonluk için çok mutluyuz”
Ford Otosan Antrenörü Yaﬂar Y›ld›z: ﬁampiyon oldu¤umuz için mutluyuz. Üç ayd›r çok çal›ﬂt›k. Çal›ﬂ›p baﬂaraca¤›m›za en baﬂ›ndan inand›k. Ben bu
etkinli¤e ilk kez kat›l›yorum ve ilk kez buradaki bir tak›m› çal›ﬂt›r›yorum. Çok hoﬂ, çok keyif ald›m. Profesyonel spor ile k›yasland›¤›nda, burada manevi duygular ve aile kavram› daha ön planda. Ben de bunu kavrad›¤›mda bütün motivasyonu onun üstüne kurdum. Ve yan›lmad›¤›m ﬂampiyon olmam›zdan anlaﬂ›ld›.

22

TAP Vakf› Baﬂkan› Caroline Koç
toplant›ya kat›larak projeye destek
verdi.
Aygaz Genel Müdürü Ali Neyzi (solda):
“Toplumla bu kadar yak›n iliﬂkisi
bulunan ve ailenin bir parças› olan bir
markan›n topluma karﬂ› sorumluluklar›
da büyük oluyor.”

AYGAZ’IN SA⁄LIK ALANINDAK‹ YEN‹ SOSYAL SORUMLULUK PROJES‹:

AYIﬁI⁄I
Aygaz, “Ay›ﬂ›¤›” projesiyle 45 ilde 45 sa¤l›k
oca¤›n›n aﬂ› odalar›n› yeniledi. Projenin yeni
hedefi, 2007 sonuna kadar 81 ilde 81 aﬂ› odas›

A

ygaz, Türkiye’de her
y›l 100 milyonun üzerinde insan›n muayene
oldu¤u, temel sa¤l›k
hizmetlerinin verildi¤i
sa¤l›k ocaklar›na yönelik olarak
“Ay›ﬂ›¤›: Aygaz’dan Sa¤l›k Iﬂ›¤›”
ad›yla yeni bir sosyal sorumluluk
çal›ﬂmas›na imza att›. Aygaz’›n 45.
kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle
2006 y›l›nda baﬂlatt›¤› proje kapsam›nda 45 ilde 45 sa¤l›k oca¤›n›n
aﬂ› odalar› yenilendi. Sa¤l›k ocaklar›n›n en s›k kullan›lan bölümleri
olan aﬂ› odalar›n›n baﬂtan aﬂa¤› yenilenmesini ve gerekli tüm malzemelerinin teminini içererek aﬂ›

odalar›n›n standartlar›n› yükselten projede yeni hedef, 2007 y›l› sonuna kadar
“81 ‹lde 81 Sa¤l›k Oca¤›n›n Aﬂ› Odas›!”
Sa¤l›k ocaklar›n›n en önemli birimlerinden olan aﬂ› odalar›n› yenileyerek halk›n hizmetine sunmay› hedefleyen “Ay›ﬂ›¤›” projesi, Aygaz taraf›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n izni ve deste¤iyle 2006 y›l›nda baﬂlat›ld›. ‹l sa¤l›k müdürlükleri taraf›ndan ihtiyac› olan sa¤l›k ocaklar›n›n belirlenmesinin ard›ndan harekete geçen
Aygaz, sa¤l›k ocaklar›nda durum analizi
yapt› ve aﬂ› odalar› standart malzemelerle baﬂtan sona yenilendi.
“Ay›ﬂ›¤›” projesinin Aygaz’›n Türkiye’ye
bir arma¤an› oldu¤unu söyleyen Aygaz
Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi, “Ay›ﬂ›-

¤›” projesinin 45 sa¤l›k oca¤›yla s›n›rl›
kalmayaca¤›n›, 2007 y›l›n›n sonuna kadar 81 ilde 81 sa¤l›k oca¤›n›n aﬂ› odalar›n›n da tüm ihtiyaçlar› yerine getirilerek
düzenlenece¤ini söyledi. Neyzi, projenin
tan›t›m› amac›yla düzenlenen toplant›daki konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Aygaz, günde yaklaﬂ›k 150 bin haneye
girerek müﬂterileriyle yak›n temasta bulunuyor. Türkiye’de 7 milyon kiﬂi Aygaz
markas›n› kullan›yor. Baz› bölgelerde
tüplügaz›n ad› Aygaz. Toplumla bu kadar yak›n iliﬂkisi bulunan ve ailenin bir
parças› olan bir markan›n topluma karﬂ›
sorumluluklar› da büyük oluyor. Biz, Aygaz olarak, toplumun bizden beklentilerini yerine getirerek toplumun e¤itimi ve
sa¤l›¤› için yeni projelerin hayata geçirilmesinin gereklili¤ine inan›yoruz. 45. y›l›m›zda baﬂlatt›¤›m›z bu projeyi, di¤er sosyal sorumluluk projelerimiz gibi uzun
soluklu ve kapsaml› ﬂekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz.”
“Ay›ﬂ›¤›” projesi, Aygaz bayileri ve Aygaz
çal›ﬂanlar›n›n maddi ve manevi katk›lar›yla hayata geçirildi. Bayiler ve çal›ﬂanlar›n katk›s›na Aygaz’›n maddi katk›s› eklenince daha da büyüyen proje, tüm Aygaz
ailesinin projesi olarak yoluna devam
ediyor. Projenin sadece uygulanmas› için
de¤il, sürdürülebilirli¤i ve denetimi için
de bir mekanizma haz›rlayan Aygaz,
“Ay›ﬂ›¤› Müfettiﬂleri”ni belirledi. Gönüllü
Aygaz bayileri ve çal›ﬂanlar›ndan oluﬂan
“Ayﬂ›¤› Müfettiﬂleri”, düzenli aral›klarla
sa¤l›k ocaklar›n› ziyaret ederek denetim
yap›yor ve “Ay›ﬂ›¤›” odalar›n›n durumlar› hakk›nda Aygaz’› bilgilendiriyor.
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S osyal sorumluluk

‹LKÖ⁄RET‹M OKULUNA

FEN LABORATUVARI
Koç Toplulu¤u’nun “Ülkem ‹çin” projeleri kapsam›nda, Koç
Holding taraf›ndan Üsküdar Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu’na
bir fen laboratuvar› kazand›r›ld› ve ö¤rencilerin genel ihtiyaçlar›
karﬂ›land›. Laboratuvar 30 May›s’ta törenle hizmete girdi

lkem ‹çin” projeleri,
2007 y›l›nda da yeni
sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›yla sürüyor.
Bu sosyal sorumluluk
projeleri kapsam›nda, eksikleri olan
okullar›n tek tek belirlenmesi ve ihtiyaçlar›n›n en k›sa sürede giderilmesi de yer al›yor.
Koç Holding’in Nakkaﬂtepe’deki
merkezinin 250 çal›ﬂan› taraf›ndan
hayata geçirilen “Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda, holdingin bulundu¤u ilçe s›n›rlar› içinde yer alan Üsküdar Selams›z Mahallesi’ndeki,
Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu’na bir fen laboratuvar› kazand›r›ld›. Ayr›ca ö¤rencilerin tüm genel ihtiyaçlar› karﬂ›land›.
Koç Holding çal›ﬂanlar›n›n katk›s›yla gerçekleﬂen etkinli¤e, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç bizzat kat›l›p, laboratuvar› hizmete açarak okul müdüresi
ve çocuklarla sohbet etti. Çocuklar›n gönüllerince e¤lendi¤i ve bir
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ﬂenlik havas›nda gerçekleﬂen aç›l›ﬂta Koç
Holding CEO’su Bülent Bulgurlu, yöneticiler ve çal›ﬂanlar da haz›r bulundu.
Etkinlik, ö¤rencilere doyas›ya e¤lenme f›rsat› da verdi. Okul bahçesine kurulan ﬂiﬂme t›rmanma duvar› ve kayd›rakta oynad›lar, Çelik robotu önünde foto¤raflar çektirdiler, palyaço ve Pamuk Prenses’le e¤lendiler, pamuk ﬂeker, dondurma ve patlam›ﬂ m›s›r yediler ve yüzlerinde rengârenk boyalarla bayram gibi bir gün geçirdiler.
Etkinlik kapsam›nda, bahçede e¤lence sürerken, okula gelen Amerikan Hastanesi
birimleri ö¤rencilerin sa¤l›k kontrolünü
gerçekleﬂtirdi. Koç Holding çal›ﬂanlar›, y›l
boyunca ‹ngilizce, bilgisayar kurslar›, kitap ba¤›ﬂlar› ve çeﬂitli sosyal aktivitelerle
ö¤rencilere destek olmay› sürdürecek.

Projeler geniﬂletilerek sürecek
Fen laboratuvar›n›n aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtiren
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, projeyle ilgili olarak ﬂunlar› söyledi: “Ülkem ‹çin etkinlikleri dura¤an
bir proje de¤il, devam› gelecek. Bunun için

ayr›lan bütçemiz k›s›tl› olsa da, yap›lan yard›m ve ba¤›ﬂ do¤ru yere gitti¤i zaman geri
dönüﬂün nas›l oldu¤unu siz de görüyorsunuz. E¤itim konusunda Türkiye’nin problemleri belli, bu yüzden ufak da olsa at›lan
her ad›m çok önemli. Bu okulda fen dersi
müfredat› laboratuvar olmadan sürdürülü-

Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu’nun fen laboratuvar›n›n aç›l›ﬂ›nda Mustafa V. Koç, okul
müdiresi ve ö¤retmenlerle sohbet etti. ﬁenlik havas›ndaki etkinlikte ö¤renciler, bahçede
kurulan oyuncaklarla ve animasyon gösterileriyle e¤lendi.

Gönülden Ödüller verildi!

Mustafa V. Koç ve Bülent Bulgurlu laboratuvar› gezerek yetkililerden bilgi ald›.

yordu, ﬂimdi böyle bir laboratuvar kazand›rd›¤›m›z için çok mutluyum.”
Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu ise
“Ülkem ‹çin” projesine çok önem verdiklerini ve bu tür çal›ﬂmalar› bireysel bir
görev olarak da gördüklerini belirterek
çal›ﬂanlar›n projeye verdi¤i destekten
duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.
Bulgurlu, belirledikleri program ve bütçeler çerçevesinde çal›ﬂmalar›n› geniﬂleterek sürdüreceklerini aç›klad›.

Koç çal›ﬂanlar›ndan projeye destek
Projeye destek veren Koç çal›ﬂanlar› da
okula gelerek laboratuvar› gezdi ve çocuklarla birlikte bir gün geçirdi. Projenin çok
faydal› olaca¤›na ve tüm Türkiye’ye yay›lmas› gerekti¤ine inanan, Banka ve Sigorta
Grubu sekreterlerinden Demet Velio¤lu,
y›l boyunca çocuklara tiyatro, sinema gibi
etkinlerde eﬂlik ederek çal›ﬂmaya yard›mc›
olacak. Koç Holding Muhasebe bölümünde çal›ﬂan Hilal K›l›çarslan, kendisinin ve
çevresindekilerin kullanmad›¤› kitaplarla
ansiklopedileri okula ba¤›ﬂlayarak projeye
destek vermiﬂ. Finans bölümünde uzman
olan Ege Erﬂenkal kitap ba¤›ﬂlayarak, Finans bölümünde MIS Yöneticisi olan Esra

Özel Sektör Gönüllüler Derne¤i (ÖSGD), bu y›l ilk defa da¤›tt›¤› Gönülden Ödüller ile özel sektördeki gönüllülük çal›ﬂmalar›n›
ve bu alandaki baﬂar›lar› desteklemeyi, toplumda fark yaratan
iyi örnekleri ödüllendirmeyi ve özel sektörde gönüllülü¤ün yayg›nlaﬂt›r›lmas›na katk›da bulunmay› hedefliyor. Milliyet ‹K ve insankaynaklari.com iﬂbirli¤iyle düzenlenen Gönülden Ödüller,
düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu. Derne¤in beﬂinci y›l›n› da kutlad›¤› gecede En Yarat›c› Gönüllülük Projesi Kategorisi’nde Koç Holding-Ülkem ‹çin Günü Projesi ile ödül ald›. Gönülden Ödüller’de, ödül almaya de¤er görülen her ﬂirketten birer
gönüllüye, Harvard Business School iﬂbirli¤inde e¤itim düzenleyen Netron Business School’dan birer kiﬂilik Kiﬂisel Geliﬂim/Zaman Yönetimi E¤itimi paketi hediye edildi.

Karakaﬂl› ‹ngilizce, matematik ve bilgisayar
dersi vererek ve ayr›ca
sosyal aktivitelerde çocuklara eﬂlik ederek,
Finans bölümünde raporlama uzman› olan
Bahad›r Sönmez ise kitap ve giyecek ba¤›ﬂlayarak “Ülkem ‹çin”
projesine destek veren
Koç çal›ﬂanlar› aras›nda
yer al›yor. Üsküdar Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu Müdiresi
Hülya Bako¤lu etkinlikle ilgili olarak “Koç
Toplulu¤u’nun yard›m yapmak için okulumuzu seçmesi bizi çok mutlu etti. Fen
laboratuvar›na çok ihtiyac›m›z vard›, yapt›rabilmek için kermesler düzenledik ama
elimizdekilerin yetmesi imkâns›zd›. Koç
Toplulu¤u yetkilileri, bizim üç y›lda yapamad›¤›m›z› üç günde gerçekleﬂtirerek rüyalar›m›za kavuﬂmam›z› sa¤lad›. Art›k 30
May›s bizim için bayram günü. Koç Toplulu¤u’na çok teﬂekkür ediyoruz” dedi.
Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu sekizin-

ci s›n›f ö¤rencisi Okan Özsözen, etkinli¤e
keman›yla renk katt›. Okulu bitirince Güzel Sanatlar Lisesi’ne gitmek ve müzisyen
olmak istedi¤ini söyleyen Özsözen, kendilerine çok güzel bir gün yaﬂatt›klar›, okullar›na da fen laboratuvar› kazand›rd›klar›
için Koç Toplulu¤u’na teﬂekkür etti.
Etkinli¤in bir parças› olarak Enis Fosforo¤lu Tiyatrosu da 2 Haziran Cumartesi
günü Kad›köy Halk E¤itim Merkezi’nde
ö¤rencilere ücretsiz gösteri sundu.
25

Sakarya Valisi Hüseyin Atak (üstte solda), yap›lan çal›ﬂmalardan ötürü Otokar
ad›na Genel Müdür Serdar Görgüç’e bir plaket takdim etti.

HIZIRTEPE KIZ YET‹ﬁT‹RME YURDU’NA

OTOKAR DESTE⁄‹
“Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçevesinde
Otokar, bu y›l çal›ﬂanlar› ile birlikte ald›¤›
kararla Sakarya H›z›rtepe K›z Yetiﬂtirme
Yurdu’ndaki 37 k›z çocu¤una destek verdi

oç
Toplulu¤u’nun
sürekli hale getirdi¤i
“Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçevesinde bu y›l
Otokar çal›ﬂanlar›, Sakarya’daki H›z›rtepe K›z Yetiﬂtirme
Yurdu’nda bulunan 37 k›z çocu¤unun hayat›n› güzelleﬂtirdi. Çal›ﬂanlardan gelen öneriler sonucu yard›m karar› alan Otokar, fabrikan›n
bulundu¤u Sakarya bölgesindeki
H›z›rtepe K›z Yetiﬂtirme Yurdu’nun
ihtiyaçlar›n› belirledi ve bu ihtiyaçlar› karﬂ›lad›. Çal›ﬂmalara 30 May›s
2007 günü baﬂlayan Otokar, 11
Haziran tarihinde K›z Yetiﬂtirme
Yurdu’nda bulunan çocuklarla birlikte, gerçekleﬂtirilen yenilikleri
kutlad›. Kutlamada Sakarya Valisi
Hüseyin Atak yap›lan çal›ﬂmalar-

K
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dan ötürü Otokar ad›na Genel Müdür
Serdar Görgüç’e bir plaket verdi.

Yenileme çal›ﬂmalar› yan›nda
spor imkân›
Hayata geçirilen proje çerçevesinde öncelikle yetiﬂtirme yurdunun kötü durumda olan d›ﬂ
cephesi ile yurdu çevreleyen
duvarlar boyand› ve tel örgüler
yenilendi. Yaz aylar›n›n da yaklaﬂmas› ile yuvadaki k›zlar›n s›kl›kla kullanacaklar› bahçe tekrar düzenlendi. Bahçede kullan›lmayan durumda bulunan
süs havuzu y›k›larak üzeri çimlendirildi. Bahçe temizlenerek çimlendirildi,
çim biçme makinesi al›n-

d› ve mevcut oturma alanlar›na yenileri
eklenerek eskiler boyand›. Yurdun çevre
düzenlemesinin yan› s›ra çocuklara spor
imkânlar›n›n sunulmas› için basketbol ve
voleybol sahalar› betonland› ve ekipmanlar› yenilendi.
Otokar çal›ﬂanlar› ayr›ca yurtta kalan ö¤rencilere k›yafet, kitap gibi yard›mlar
yapt›lar ve kendi aralar›nda toplad›klar›
para ile yetiﬂtirme yurdunda kalan k›zlara kol saati, k›yafet ve ayakkab› gibi hediyeler ald›lar. Otokar’›n tedarikçileri ald›klar› çeﬂitli hediyeler ile “Ülkem ‹çin”
çal›ﬂmalar›na destek verdiler.

Migros’tan “Ülkem ‹çin”:

“Suyunu Boﬂa Harcama”
Migros, “Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçevesinde
projelendirdi¤i “Suyunu Boﬂa Harcama”
kampanyas› ile su tasarrufunun önemi ve
yöntemleri hakk›nda bilgilendirdi

oç Toplulu¤u ﬂirketleri
taraf›ndan, sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincini art›rmak
amac›yla, 80’inci y›lda
baﬂlat›lan “Ülkem ‹çin” projesi
kapsam›nda Migros, müﬂterilerine
“Suyunu Boﬂa Harcama” ça¤r›s›nda
bulundu.
Migros’un TEMA Vakf› ile iﬂbirli¤iyle düzenledi¤i “Suyunu Boﬂa
Harcama” kampanyas›, 5 Haziran
2007 tarihinde ‹stanbul, Ankara,
‹zmit, Antalya, ‹zmir, Adana, Konya, Van, Mersin Mezitli ve Erzurum’daki toplam 29 Migros ma¤azas›nda, çal›ﬂanlar›n kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirildi. Kampanya ile h›zla azalmakta olan su kaynaklar›na
ve bu kaynaklar›n tasarruflu kullan›m›n›n önemine dikkat çekmeyi
amaçlayan Migros, çal›ﬂmalar›yla
tüm dünyay› tehdit eden “susuzluk” tehlikesi karﬂ›s›nda kiﬂisel ve
toplumsal duyarl›l›¤› art›rmay› hedefliyor.
Migros’un 29 ma¤azas›ndaki çal›ﬂanlar, su tasarrufunun önemi ve yön-
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temleri hakk›nda müﬂterileri bilgilendirirken, Migros Genel Müdürlü¤ü’nde görev yapan çal›ﬂanlar
da bu ma¤azalarda bulunarak,
müﬂterilere su tasarrufuyla ilgili
alabilecekleri önlemleri anlatt›lar.

Migros’un gönüllü elçileri
Su kaynaklar›n›n dünyada ve
Türkiye’de giderek azald›¤›n›, evlerde boﬂa harcanan suyun gelece¤imiz ad›na
da büyük bir kay›p oldu¤unu vurgulayan
Migros çal›ﬂanlar›, su tasarrufuyla ilgili bilinçlendirme çal›ﬂmalar›n› ma¤azalar› ziyaret eden tüm müﬂterilerle bire bir ilgilenerek yürüttüler. Kampanya için haz›rlanan
özel yaka rozetlerini taﬂ›yan çal›ﬂanlar,
günlük hayat›m›zda al›nacak birkaç basit
önlemle, tek bir evde y›lda 140 ton suyun
tasarruf edilebilece¤ini vurgulad›. Migros
ma¤azalar›nda, evlerdeki su kullan›m›n›n
daha tasarruflu yap›lmas› için günlük hayatta al›nacak basit önlemleri içeren el bro-

ﬂürleri ve kampanyan›n simgesi olan magnetler da¤›t›ld›.Türkiye’nin su kaynaklar›n›n ihtiyac› karﬂ›lamaya yetmedi¤i, Türkiye’nin suyunun tükenmek üzere oldu¤u
uyar›lar›n›n s›kça yap›ld›¤› günümüzde,
boﬂa giden suyun ço¤unun evlerdeki gereksiz kullan›mdan kaynakland›¤› biliniyor. Yap›lan hesaplamalara göre, günlük hayatta dikkat edilecek baz› basit
kurallar sayesinde, dört kiﬂilik bir aile
y›lda 140 ton suyu tasarruf
edebilir. Migros “Ülkem ‹çin”
projesi kapsam›nda düzenledi¤i “Suyunu Boﬂa Harcama”
kampanyas› ile, en büyük ihtiyac›m›z olan su ile ilgili
kaynaklar›n verimli kullan›m›n› sa¤layacak basit yöntemleri müﬂterilerinin bilgisine sunuyor. Araﬂt›rmalara
göre dört kiﬂilik bir ailede sebzeleri elde y›kamak yerine su dolu bir
kapta y›kaman›n getirece¤i su tasarrufu
y›lda 18 tona ulaﬂ›yor. Bulaﬂ›k makinesini kullanmak da y›lda 29 ila 40 ton su tasarrufu anlam›na geliyor. Diﬂ f›rçalarken
veya t›raﬂ olurken kullanmad›¤›m›z halde aç›k b›rakt›¤›m›z su gideri y›lda kiﬂi
baﬂ›na ortalama 12 ton; dört kiﬂilik bir
ailede ise 48 tonu buluyor. Beﬂ dakikal›k
bir duﬂta 60 litre su harcand›¤› düﬂünülürse, dört kiﬂilik aielenin her bir ferdi
duﬂ süresini bir dakika azalt›rsa yaklaﬂ›k
18 ton su tasarruf edilebilir.

Fazla su kullan›m›n› nas›l önlersiniz?
1) Sebzeleri elde y›kamak yerine, su dolu bir kapta y›karsan›z çok daha az su tüketirsiniz.
Dört kiﬂilik bir aile bu yöntemle y›lda 18 ton su tasarruf edebilir.
2) Dört kiﬂilik bir ailenin günlük bulaﬂ›¤›n› elde y›karsan›z ortalama 84-129 litre su
harcars›n›z. Oysa bulaﬂ›k makinesi ayn› bulaﬂ›¤› sadece 12 litre su ile y›kar. Bu da y›lda
29-40 ton suyu kurtarman›z demektir.
3) Diﬂ f›rçalarken ve t›raﬂ olurken kullanmad›¤›m›z halde aç›k b›rakt›¤›m›z su gideri, y›lda
kiﬂi baﬂ›na ortalama 12 tondur. Dört kiﬂilik bir ailede bu rakam 48 tondur.
4) Beﬂ dakikal›k bir duﬂta ortalama 60 litre su harcars›n›z. Dört kiﬂilik bir ailenin her bir
ferdi duﬂ süresini bir dakika azalt›rsa yaklaﬂ›k 18 ton su tasarrufu sa¤lar.
5) Tuvaleti çöp olarak kullanmay›n, dört kiﬂilik bir ailenin her bir ferdi sifonu günde bir
kez gereksiz yere çekerse, y›lda 16 ton su harcam›ﬂ olur.
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a y›n gündemi
Yeni bloklar›n
hizmete girmesiyle,
hastanenin yatak
kapasitesi, 60’› yo¤un
bak›m ünitesinde
olmak üzere 300’e
ç›kt›, poliklinik
hizmetleri için de 12
bin metrekarelik alan
sa¤land›

Aç›l›ﬂ kurdelesini kesen Semahat Arsel’e (soldan sa¤a), Ali Y. Koç, George Rountree, Prof. Dr. Erman Tuncer,
Mustafa V. Koç, Mustafa Sar›gül, Rahmi M. Koç, Dr. Evren Keleﬂ ve Warren Winkler eﬂlik etti.

VKV AMER‹KAN
HASTANES‹ BÜYÜDÜ

V

ehbi Koç Vakf› (VKV)
Amerikan Hastanesinin yeni yap›lan A ve B
bloklar› 29 Haziran’da
törenle hizmete girdi. Yap›m›na
2004 y›l›nda baﬂlanan bloklar›n tamamlanmas›yla hastanenin 184
adet olan yatak kapasitesi, 60’› yo¤un bak›m ünitesinde olmak üzere
300’e ç›kar›larak, poliklinik hizmetleri için de 12 bin metrekarelik
alan sa¤land›. Aç›l›ﬂ törenine Koç
Holding ﬁeref Baﬂkan› ve VKV
Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rahmi M. Koç ile
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
Koç Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa V. Koç, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç, ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› Mustafa Sar›gül ve ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan Baﬂdan›ﬂman› Prof. Dr. Erman Tuncer’in yan› s›ra sanat ve iﬂ dünyas›ndan çok say›da davetli kat›ld›.
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Niﬂantaﬂ›'ndaki hastanenin giriﬂ kat›nda
düzenlenen aç›l›ﬂ töreninde konuﬂan
Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M.
Koç, Amerikan Hastanesi’nde yeni bir
dönemin baﬂlad›¤›n› dile getirerek, ''Yeni
Genel Müdürümüz Dr. Evren Keleﬂ önderli¤inde daha büyük hedeflere do¤ru
ilerleyece¤iz'' dedi.
Hastanenin hem bir fabrika hem bir otel
oldu¤unu belirten Rahmi M. Koç “Ancak
en mühimi insan can›yla u¤raﬂmas›d›r.
40 senedir Amerikan Hastanesi ile meﬂ-

gul oluyorum. O günden bu yana buray›
inﬂaats›z ya da ekipman ihtiyac› olmadan
göremedim. Hastanemiz kuruluﬂundan
bu yana sürekli bir yenilenme ve geliﬂme
çabas› içerisindedir. ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Sertifikas› ve ISO 14001:
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikas›’na sahiptir. Ayn› zamanda Uluslararas› Joint
Commission International Akreditasyonu 2002 y›l›nda kazan›lm›ﬂ, 2005 y›l›nda
yenilenmiﬂ ve 2008 y›l›na kadar uzat›lm›ﬂt›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Rahmi M. Koç, VKV taraf›ndan 1995 y›l›ndan bu yana hastaneye bina ve ekipman temini için 100 milyon dolar›n üzerinde harcama yap›ld›¤›n› ifade ederek,
''Hastane, 500 uzman doktor, 1500 sa¤l›k ve destek personeliyle 38 uzmanl›k
dal›nda hizmet veriyor'' dedi.
ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› Mustafa Sar›gül de
Amerikan Hastanesi’nin Bat›'ya aç›lan
ça¤daﬂ bir pencere oldu¤unu vurgulayarak, hastane için yap›lmakta olan 850
araçl›k otopark›n Ekim ay›nda aç›laca¤›n› bildirdi. Konuﬂmalar›n ard›ndan aç›l›ﬂ
kurdelesi VKV Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Semahat Arsel taraf›ndan kesildi.

Budget, Koç Toplulu¤u’nda
Araç kiralama ﬂirketi Budget, Koç Holding
bünyesinde hizmet vermeye baﬂlad›.
Türkiye’de 21 ofis ve 1425 araçla hizmet
verilecek; hedef beﬂ y›lda 5 bin araç

A

raç kiralama ﬂirketi
Budget'in Türkiye'deki
araç kiralama operasyonu, Koç Holding
bünyesine al›nd›. Koç
Holding Otomotiv Grubu Baﬂkan›
Turgay Durak, düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda Koç Toplulu¤u’nda
enerji, dayan›kl› tüketim mallar›,
otomotiv ve finans ana sektörlerinde odaklanmaya karar verildi¤ini
belirterek otomotiv sektörünün
topluluk için büyük önem taﬂ›d›¤›n› dile getirdi. Türkiye'de otomotivin lokomotif bir sektör haline gel-

di¤ini kaydeden Durak, Koç Toplulu¤u’nun otomotivde üretim, sat›ﬂ ve sat›ﬂ
sonras› hizmetleri sundu¤unu, müﬂterilerin bu alandaki ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂt›¤›n› bildirerek ﬂunlar› söyledi:
''‹ﬂimizi sürekli geliﬂtirmemiz gerekiyor.
Ancak bu sayede müﬂteri beklentilerini
karﬂ›layabiliriz. Otomotiv Grubu olarak
yat›r›mlar›m›za devam ediyoruz. Üretim
kapasitemizi art›r›yoruz. Yeni projeleri
de¤erlendiriyoruz. Bunlardan biri de
Budget ile yapt›¤›m›z iﬂbirli¤i. Araç kiralama iﬂinin Türkiye'de büyüyece¤ine, ﬂu
anda gerçek potansiyelinin alt›nda seyretti¤ine inan›yoruz. Orta ve uzun vade-

(Soldan sa¤a:) Cenk Çimen, Turgay Durak, Olivier Van Marcke, John McNicholas ve ‹nan
Ekici Budget Merkez Ofis'inin açılıﬂ töreninde...

de önemli geliﬂmeler bekliyoruz. Avrupa
ile Türkiye'yi k›yaslad›¤›m›zda önümüzde önemli f›rsatlar oldu¤unu görüyoruz.''
Araç kiralama iﬂkolunun gerek otomotiv,
gerekse turizm ve otelcilik iﬂleri için tamamlay›c› bir nitelik taﬂ›d›¤›na de¤inen
Durak, Koç Toplulu¤u içinde önemli yeri olan seyahat acentesi ﬂirketi ve otelleri
ile yapacaklar› iﬂ ortakl›klar›yla, Budget'in içinde bulundu¤u pazar› büyütece¤ine inand›¤›n› belirtti. Durak, ''Koç Holding Otomotiv Grubu olarak üretim yapan fabrikalar›m›z, perakendecilik ve
araç kiralama iﬂi yapan ﬂirketlerimiz var.
Bu zincirin araç kiralama iﬂini daha kuvvetli hale getirece¤ine inan›yoruz” dedi.

H›zl› büyüme planlan›yor
Budget, Avis, Birmot ve Otokoç Genel
Müdürü Cenk Çimen ise iﬂ yaﬂam›nda
gün geçtikçe artan seyahat ihtiyac›n›n,
yeni sektörlerin oluﬂumunu ve ivme kazanmas›n› sa¤lad›¤›n› anlatt›. Türkiye’nin
araç kiralama pazar›n›n Avrupa pazar› ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda halen önemli bir potansiyele sahip oldu¤unu dile getiren Çimen, Türkiye'de bin kiﬂiye düﬂen araç
say›s›n›n 0.2 oldu¤unu bildirdi. Çimen,
2007 y›l› sonunda 21 ofis ve 1425 adet
araçla hizmet vermeyi hedeflediklerini,
beﬂ y›ll›k süreçte ise 47 ofis ve 5 bin adetlik bir araç park› hedeflediklerini belirtti.
Çimen, Türkiye çap›nda verilecek bayiliklerle büyüyeceklerinin alt›n› çizdi.
Budget operasyonuyla ilgili bu y›l 30 milyon dolar yat›r›m yapacaklar›n› bildiren
Çimen, Budget'te tüketicilerin günlük 72
YTL'den baﬂlayan fiyatlarla 11 farkl› modele ulaﬂabilece¤ini kaydetti.
Budget Avrupa Baﬂkan Yard›mc›s› John
McNicholas da Budget'in, 1958 y›l›nda
Los Angeles'ta kuruldu¤unu anlatarak,
ﬂirketin 120 ülkede 3 bin ofis ve 150
bin adetlik araç filosuyla dünyan›n
üçüncü en büyük araç kiralama ﬂirketi
oldu¤unu söyledi. Koç Toplulu¤u'nun
araç kiralama sektöründeki deneyiminin Budget markas›na da olumlu yans›yaca¤›na inand›klar›n› ifade eden
McNicholas, Türkiye'nin mevcut potansiyeline dikkati çekerek, h›zl› bir büyüme plan› yapt›klar›n› söyledi.
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12. BT GÜNLER‹ FARUK ILGAZ D‹VAN TES‹SLER‹’NDE YAPILDI

Koç Toplulu¤u teknolojinin
nabz›n› tutmaya devam ediyor
BT Günleri, “Mobil ‹letiﬂim” ana temas›yla gerçekleﬂtirildi.
Toplant›ya Koç Toplulu¤u bilgi teknolojileri yöneticileri ve
çal›ﬂanlar›n›n yan› s›ra sektörün önde gelen isimleri kat›ld›

B

irincisi 2002 y›l›nda
gerçekleﬂtirilen ve Koç
Toplulu¤u bünyesindeki tüm çal›ﬂanlar›n teknolojinin sundu¤u olanaklarla daha s›k› bir iliﬂkiye girmesini amaçlayan “BT Günleri”nin
12’ncisi 15 Haziran’da Faruk Ilgaz
Divan Tesisleri’nde gerçekleﬂtirildi.
2007 BT Günleri’nin de ilk aya¤›
olan ve ana temas› “Mobil ‹letiﬂim”
olarak belirlenen toplant›n›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› Koç Holding Savunma
Sanayi ve Di¤er Otomotiv Grup
Baﬂkan› Kudret Önen yapt›. De¤iﬂimin günümüzde büyük bir h›z kazand›¤›na iﬂaret eden Önen, Koç
Grubu olarak sektör bazl› odaklanmay› ve seçilen sektörlerde lider olmay› hedeflediklerini belirtti.
Koç Holding A.ﬁ. Biliﬂim Hizmetleri Koordinatörü Alper Gö¤üﬂ ise bu
y›lki gündem maddelerini belirler30

ken çal›ﬂanlar aras›nda yap›lan anketlerden elde edilen verilerin dikkate al›nd›¤›n›
ve bu do¤rultuda hayata geçirilmiﬂ projeleri mercek alt›na almay› tercih ettiklerini
anlatt›. Mobil iletiﬂim konusunun ele al›nmas›n›n di¤er baﬂl›ca sebepleri aras›nda iﬂ
süreçlerinin mobil olma trendini ve mail
ile iﬂ takibine alternatif çözüm aray›ﬂlar›n›
gösteren Gö¤üﬂ, yeni projeler hakk›nda
bilgi verdi. 200-2008 hedef kartlar›nda
“ﬁirket olarak BT denetimlerinde geliﬂme
göstermek” maddesinin bulundu¤unu hat›rlatan Gö¤üﬂ, BT portal›nda tutulan envanter ve bütçe bilgilerinin de yine BT denetim sonuçlar›yla örtüﬂmesi gereklili¤ini
bir di¤er önemli hedef olarak ortaya koydu. Toplant›da Aygaz Nakliye Yöneticisi
Reha Akﬂener, Araç Takip Sistemi Projesi
hakk›nda bilgi verdi. Aygaz Pazarlama
Grup Müdürü R›dvan Uçar da Entegre Sipariﬂ Sistemi’ni ele ald›¤› sunumda, söz
konusu projeyle çal›ﬂanlar›n hayat ﬂeklinin de¤iﬂti¤ine dikkat çekti.

Gartner Türkiye Genel Müdürü Arzu Genço¤lu teknolojideki yeniliklerin tüketici
ürünleri güdümlü geliﬂti¤ine iﬂaret ederken, Microsoft ad›na konuﬂan Tolga K›l›çl› ise mobil ofis teknolojisiyle ses dünyas›n›n ve internet dünyas›n›n birleﬂiminin
sa¤land›¤›n› vurgulad›. Motorola Enterprise Mobolity Business Kanal Müdürü Hakan Uzun, kurumsal mobilitenin girmedi¤i bir sektör kalmad›¤›n› belirtti. HP Dan›ﬂmanl›k ad›na konuﬂan Batur Erdo¤an
da mobil portallar ve mobil cihaz yönetimi
üzerine konuﬂtu. KoçSistem dan›ﬂmanlar›ndan ‹lkay Aygün anl›k iletiﬂimin katma
de¤erine iliﬂkin bilgiler verdi.
Günboyu süren toplant›da Radikal gazetesi yazarlar›ndan Serdar Kuzulo¤lu da teknolojinin, özellikle de mobil iletiﬂim teknolojisinin geçmiﬂten günümüze izledi¤i
seyir üzerine son derece e¤lenceli bir sunum gerçekleﬂtirdi.
Toplant›, kat›l›mc›lar aras›nda gerçekleﬂtirilen hediye çekiliﬂiyle son buldu.

1963’TEN 2007’YE SA⁄LADI⁄I GÜVENLE

Koç Holding
yat›r›mc›lar›n gözdesi
“Türkiye’nin ilk holdingi” olarak 1963’te
tarihteki yerini alan Koç Holding, ilk halka
aç›lma denemelerini de bu y›l yapt›. Hisse
senetlerinin bir bölümü personele sat›ld›

“T

ürkiye’nin ilk holdingi” olan Koç Holding,
1963'te kurulduktan
hemen sonra hisse senetlerinin bir k›sm›n›,
Koç Toplulu¤u’nda çal›ﬂan personele
satarak, Türkiye’deki ilk halka aç›lma denemelerini yapan ﬂirket özelli¤ini kazand›. 1986 y›l›n›n Ocak
ay›nda ‹MKB bünyesinde ilk resmi
halka arz› gerçekleﬂtiren Koç Toplulu¤u’nun ‹MKB’deki son 10 y›ll›k tarihine bak›ld›¤›nda 1998 y›l›nda 1.4
milyar ABD Dolar› olan piyasa de¤erinin bugün 7 milyar dolar seviyelerine yükseldi¤i görülüyor.
Koç Toplulu¤u’nun bugün ‹MKB’de
iﬂlem gören 19 ﬂirketi, yerli-yabanc›
pek çok yat›r›mc›n›n ilgisini çekiyor.
Az›nl›k ortaklar› ya da hissedarlar›n
ç›karlar›n›n korunmas›, beklentilerinin karﬂ›lanmas› ve güven duygusu
ise bu ilginin en önemli nedenleri
aras›nda. Koç Holding Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Koordinatörü Funda Güngör,
ﬂu bilgileri veriyor:
“Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar sonucu
Türkiye’deki di¤er ﬂirketlere göre
Koç Holding hissesine yat›r›m yapan
yabanc› yat›r›mc› pay›n›n düﬂük oldu¤u gözlendi. Bu çerçevede yurtd›ﬂ›nda birçok konferans ve roadshow’da Koç Holding’in temsil edilmesi sa¤land›. Koç Holding’in do¤ru
tan›t›lmas› amac›yla yat›r›mc› iliﬂkileri web sitesi yeniden yap›land›r›ld›;

Koç Holding’ten New York ç›karmas›
Koç Holding, geçen y›l Londra'da düzenledi¤i Koç Günleri'ni bu y›l New York'ta gerçekleﬂtirdi. Koç Günleri'nde Koç Holding'in
yan› s›ra halka aç›k ﬂirketlerinden Arçelik,
Aygaz, Ford Otosan, Migros, Tofaﬂ, Tüpraﬂ,
Türk Traktör ve Yap› Kredi Bankas› yöneticileri, iki gün içinde 150 civar›nda toplant›
gerçekleﬂtirdiler. Toplant›larda, Türkiye'deki
yat›r›m ortam›, ekonomik geliﬂmeler, sektörel geliﬂme ve beklentiler, ﬂirketlerinin finansal ve operasyonel performanslar› ile Koç
Toplulu¤u’nun gelecek beklentilerine iliﬂkin
yat›r›mc›lara bilgiler sunuldu. Koç Holding
Stratejik Planlama Grubu Baﬂkan› Tamer
Haﬂimo¤lu, Koç Toplulu¤u’ndaki halka aç›k
ﬂirketlerin, ‹MKB'nin yüzde 16's›n› oluﬂturdu¤unu ve geleneksel bir organizasyon haline getirmeyi planlad›klar› Koç Günleri kapsam›nda Türkiye'ye olan ilgi ve güveni art›r-

yat›r›mc› sunumlar› revize edildi; mali
tablolar›n detayl› analizleri yap›ld›; analist toplant›lar› ve konferans aramalar› ile
her türlü bilginin ﬂeffaf, do¤ru ve eﬂzamanl› ﬂekilde tüm yat›r›mc›larla ve analistlerle paylaﬂ›lmas›na özen gösterildi.
Y›lda en az 10 konferans ile dünyada yat›r›mc›lar›m›zla buluﬂmay› amaçlad›k.”
Önümüzdeki dönemde hissedar yap›s›n›
çeﬂitlendirmek ve Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinin hisselerinin derinli¤ini art›rmak
için ADR programlar› gibi yeni aç›l›mlara
yönelik çal›ﬂmalar›n› sürdüreceklerini

may› amaçlad›klar›n› belirtti. Haﬂimo¤lu,
geçen y›l May›s-Haziran aylar›nda mali piyasalarda dalgalanma yaﬂand›¤› dönemde
Londra'da yat›r›mc›larla buluﬂmalar›n›n güven tazelemek ad›na önemli bir ad›m oldu¤unu, bu y›l da seçimlere ait belirsizlikler
dolay›s›yla yat›r›mc›lar›n soru ve endiﬂelerine yan›t vermeyi amaçlad›klar›n› kaydetti.
Haﬂimo¤lu, Türkiye'deki uzun vadeli yat›r›m
f›rsatlar›n› yat›r›mc›larla paylaﬂmay› da hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin, kimi belirsizlik alg›lamalar›na ra¤men makro ekonomik aç›dan çok daha güçlü oldu¤unu vurgulayan Haﬂimo¤lu, geçti¤imiz y›l yaﬂanan
problemlerin mali piyasalardaki etkilerinin
k›s›tl› kald›¤›n›, k›sa vadeli baz› dalgalanmalar olsa dahi Türkiye'nin orta ve uzun vadeli potansiyeline inançlar›n›n yüksek oldu¤unu kaydetti.

kaydeden Funda Güngör; gelinen nokta
konusunda da ﬂöyle konuﬂuyor:
“Geçti¤imiz y›l son 10 y›ld›r yüzde 3050 seviyelerinde olan yabanc› pay›n›
yüzde 60’lar›n üzerine taﬂ›may› baﬂard›k;
son y›llarda gerçekleﬂtirdi¤imiz sat›n almalar›n olumlu etkilerinin gözlenmesiyle birlikte bu pay›n daha da artaca¤›na ve
ﬂirket de¤erinin arzulad›¤›m›z seviyelere
ulaﬂaca¤›na inan›yoruz.
Koç Toplulu¤u’ndaki baﬂar›lar›m›z›n
dünya çap›nda tan›nmas› için yeni kanallar araﬂt›r›yoruz.”
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Zirveye koﬂanlar

ödüllerini ald›
“Arçelik-Zirveye Koﬂanlar Ödülleri”, dört ayr› kategoride
sahiplerini buldu. Bu y›l ilk kez Beko Elektronik ve Arçelik
bünyesindeki yurt d›ﬂ› ﬂirketleri de ödül sürecine dahil edildi

Z

irveye Koﬂanlar Ödülleri” bu y›l 31 May›s
tarihinde gerçekleﬂtirilen törenle sahiplerini
buldu. Arçelik A.ﬁ. çal›ﬂanlar› ve üst yönetimin kat›ld›¤›
törende “Yarat›c› ve Yenilikçi Y›ld›zlar”, “Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar”, “Y›l›n Projesi” ve “Genel
Müdür Özel Ödülü” olmak üzere
dört ayr› kategoride ödül verildi.
Bu y›l ilk kez, Beko Elektronik A.ﬁ.
ve Arçelik A.ﬁ. bünyesindeki
yurtd›ﬂ› ﬂirketleri de “Zirveye Koﬂanlar”›n ödül sürecine dahil edilerek törende yerlerini ald›.
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim
Grubu Baﬂkan› ve Arçelik A.ﬁ. Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir’in konuﬂmas›yla baﬂlayan törende, kat›l›mc›lar kazananlar›n aç›klanmas›n› beklerken heyecanl› dakikalar yaﬂad›lar. Aka Gündüz Özdemir konuﬂmas›nda “Hedef 2010 ilk
10” slogan› ile Arçelik vizyonuna
ulaﬂma yolunda ilerlenen bugünlerde ﬂirket yönetiminin ve tüm çal›32

ﬂanlar›n yo¤un çaba ve kaynak harcad›¤›n› belirterek “‹ddial› vizyonumuza siz de¤erli çal›ﬂanlar›m›z›n katk›lar› sonucunda
ulaﬂaca¤›m›za olan inanc›m sonsuz. Büyük hedefleri, büyük ekiplerle sa¤layaca¤›z” dedi.
Arçelik ﬂirketi olarak, müﬂteri mutlulu¤unu yükseltip, yarat›c› ve yenilikçi uygulamalar› ortaya koyarak fark yaratacaklar›n›
kaydeden Özdemir, bu süreçte yönetim
olarak üstlendikleri önemli sorumluluklardan birinin Arçelik ﬂirketine yeni fikirleri, projeleri ve de¤erli uygulamalar› ile
katma de¤er yaratanlar› tan›mak, takdir
etmek ve ödüllendirmek olaca¤›n› söyledi.
Çal›ﬂanlar›n baﬂar›lar›n›n zaman›nda tan›narak ödüllendirilmesinin ﬂirkete katk›lar›n› art›raca¤›n› ve vizyona ulaﬂmaya destek olaca¤›n› da belirten Gündüz konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti:
“Bugün bu amaçla, Arçelik Planl› Ödül
sürecinin son ad›m› olan ‘Zirveye Koﬂanlar
Ödül Töreni’ için bir araya geldik. Ödül
alan arkadaﬂlar›m›z Koç Toplulu¤u’nun
‘En Baﬂar›l› Koçlular’ ödülüne aday olarak
ﬂirketimizi temsil edeceklerdir.”
Konuﬂman›n ard›ndan “Zirveye Koﬂanlar

Ödülü”ne hak kazananlara ödülleri verildi.
Bu y›l “Yarat›c› ve Yenilikçi Y›ld›zlar” kategorisinde beyaz yakal›larda “Otomatik
Test Sistemi” proje ekibi, mavi yakal›larda
ise “Ar-Ge Direktörlü¤ü, B-690-T Ayr›k
Kondenser Uygulamas›” proje ekibi ödüle
lay›k görüldü. “Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisindeki ödül ise beyaz yakal›larda “Buzdolab› Ürün Direktörlü¤ü
Kompresör ‹ﬂletmesi, VCC- De¤iﬂken Kapasite Kompresör” proje ekibinin olurken
mavi yakal›larda “Mali ‹ﬂler Direktörlü¤ü
Sat›ﬂ ve Pazarlama, Arﬂiv Klasman Sistemi”
proje ekibi taraf›ndan al›nd›.
“Y›l›n Projesi Ödülü”, beyaz yakal›larda
“Buzdolab› Ürün Direktörlü¤ü, Gard›rop
Tipi Buzdolab›” proje ekibine giderken,
mavi yakal›larda “SC.Arctic SA. Buzdolab›
‹ﬂletmesi, Kombi Evaporator Borusu Üretim Kapasitesini Art›rma” projesi ekibinin
oldu. Dördüncü kategorideki “Genel Müdür Özel Ödülü” ise bu y›l Rusya Beko
LLC proje ekibinin oldu.
Törenin ard›ndan ritim grubunun coﬂkulu
ritimleriyle e¤lenen kat›l›mc›lar kokteyl ve
yemek organizasyonuyla keyifli bir akﬂam
yaﬂad›lar.

‹ﬂ dünyas› Divan Moment

Ankara’da buluﬂuyor
Divan moment Ankara ile ﬂehir otelcili¤ine yeni
bir soluk getiren Koç Toplulu¤u, Gaziantep,
Diyarbak›r, Adana ve ‹stanbul’da da benzeri
konsepte yeni projeleri hayata geçirecek

K

oç Holding'in turizm
grubu bünyesinde baﬂlat›lan “ﬂehir otelcili¤i”
konseptiyle kurulan
Divan iﬂ otellerinin
ikincisi “Divan Moment Ankara”
hizmet vermeye baﬂlad›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Koç, Koç Holding Kurumsal
‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali
Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve Palmira Turizm ve Ticaret
A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel, çok say›da davetli ve iﬂadam›n›n kat›l›m›yla aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirilen otel, ﬂehir otelcili¤ine farkl› bir yaklaﬂ›m getiriyor.
ﬁehir otelcili¤ine “business class”
konseptiyle giren Divan Moment
Ankara, Koç Toplulu¤u’nun yeni
projeleri kapsam›nda Gaziantep,
Diyarbak›r, Adana gibi Anadolu’daki iﬂ çevresinin yo¤un oldu¤u illerde ve ‹stanbul’da da Anadolu yakas›nda benzeri konsepte sahip otellerin aç›lmas›na da öncülük ediyor.

S›rada Gaziantep var
Divan iﬂ otellerinin Ankara’dan sonra hizmet verece¤i ﬂehir Gaziantep
olacak. 2008 y›l› sonunda hizmete
girecek olan Divan Hotel Gaziantep
projesinin imza töreni, 12 Haziran
2007 tarihinde Divan ‹stanbul Oteli'nde, Divan Genel Müdürü Joep
Bakx, yat›r›mc› firma Özkeleﬂ Otomotiv Sanayi Yönetim Kurulu Baﬂkan› Cesur Özkeleﬂ ve Divan üst

düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. ﬁehir merkezine üç, havaalan›na
ise 15 kilometre mesafede planlanan Gaziantep’teki bu ilk büyük zincir otel grubu
beﬂ y›ld›z standartlar›na sahip olup; toplam 125 oda, beﬂ adet çok amaçl› toplant›
salonu ve iki restorandan oluﬂacak.
Koç Toplulu¤u'nun kurucusu Vehbi
Koç'un 51 y›l önce hizmete açt›¤› Divan ‹stanbul Oteli ile Türk turizmine öncülük
eden Koç Toplulu¤u, Divan Moment Ankara’y›, kent otelcili¤i alan›ndaki büyüme
ve yayg›nl›k stratejisi do¤rultusunda hiz-

mete soktu. Butik kent oteli konseptine sahip Divan Moment Ankara Oteli, toplam
166 yatak kapasitesi, yüksek teknolojik
donan›ml› beﬂ adet toplant› salonu ile iﬂ
dünyas›na hizmet vermeye baﬂlad›. Moment Yap› Sanayi ve Ticaret Aﬁ’nin yat›r›mc› ﬂirket oldu¤u, otelin iç mimarisi,
Türkiye çap›ndaki beﬂ y›ld›zl› otellere yapt›¤› tasar›mlarla tan›nan Sinan Kafadar’›n
imzas›n› taﬂ›yor. 70 standart, sekiz corner
ve beﬂ suit odas› ile toplam 83 oda ve 166
yatak kapasitesine sahip otel, beﬂ adet toplant› salonuna sahip bulunuyor.
‹stanbul Valisi Muammer
Güler, Hasan Bengü,
Mustafa V. Koç, Turgut
ve Perihan Uyar, Semahat
Arsel ve Ali Y. Koç aç›l›ﬂ›
yaparken (soldan sa¤a)...
Koç Holding D›ﬂ Ticaret ve
Turizm Grubu Baﬂkan›
Hasan Bengü ile Moment
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Turgut Uyar aç›l›ﬂtan
duyduklar› memnuniyeti
dile getirdiler.

ﬁehir otelcili¤inde “business class” konsepti
Büyüme stratejilerini ve yeni projelerini sordu¤umuz Divan
Otelleri Genel Müdürü Joep Baks, ﬂunlar› söyledi:
“Otelcilik sektöründeki büyüme stratejisini ﬂehir otelcili¤ine
odaklayan Divan, ﬂehir otelcili¤ine gerçek ‘business class’
konsepti getirmiﬂtir. Divan; Gaziantep, Diyarbak›r, Adana
gibi illerde ve kaliteli hizmet anlay›ﬂ› sunacak otel ihtiyac›n›n
her geçen gün artt›¤› ‹stanbul Anadolu yakas›nda yeni projeler için çal›ﬂmalar›na devam ediyor. Yurtd›ﬂ›nda ise Moskova, Kiev ve Berlin baﬂta olmak üzere, özellikle Do¤u Avrupa
ﬂehirlerinde iﬂ oteli konseptine uygun yat›r›mlar yapaca¤›z.”
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a y›n gündemi

Tofaﬂ, SPK’n›n
Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri
do¤rultusunda
Derecelendirme
Raporu’nu
‹MKB’de aç›klayan
5. ﬂirket oldu

Tofaﬂ’›n derecelendirme baﬂar›s›

T

ofaﬂ Türk Otomobil
Fabrikas›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri
do¤rultusunda, “Pay
Sahipleri”, “Kamuyu Ayd›nlatma ve
ﬁeffafl›k”, “Menfaat Sahipleri” ve
“Yönetim Kurulu” olmak üzere dört
ana baﬂl›k alt›nda haz›lanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Raporu’nun sonucunda genel ortalama olarak 10 üzerinden 7.57 notu (75.72) ile derecelendirildi. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme firmas› taraf›ndan belirlenen bu nota göre Tofaﬂ, mevcut
kurumsal yönetim uygulamalar›
kapsam›nda ve SPK’n›n kurumsal
yönetim ilkeleri çerçevesinde iyi
performans sergiledi¤ini tescil ettirdi. OECD düzenlemeleri baz al›narak oluﬂturulan SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin temel al›nd›¤› de¤erlendirmeyle Tofaﬂ, bugüne kadar Türkiye’de “kurumsal yönetim”
alan›nda derecelendirme notu alan
ilk 5 ﬂirket içinde yer al›rken, ilk
Koç Grubu ve ilk otomotiv ﬂirketi
olma baﬂar›s›n› da gösterdi.
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Bu Raporla, ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'ndaki ﬂirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uygunlu¤u konusunda
önemli bir referans oluﬂturacak Kurumsal
Yönetim Endeksi’nin hayata geçirilmesi
için gereken ön koﬂullardan biri de böylelikle tamamland›. Endeks için Sermaye Piyasas›nda Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluﬂlar›na ‹liﬂkin Esaslar
kapsam›nda bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu al›nmas› ve Endekse dahil olma kriterlerini sa¤layan ﬂirketlerin
beﬂe ulaﬂmas› gerekiyordu. Sonraki aﬂa-

malara ve sürece ise ‹MKB karar verecek.
Tofaﬂ CEO’su Ali Pand›r, elde edilen sonuçlar›n Tofaﬂ’›n önümüzdeki dönemi için
çok önemli oldu¤unu vurgulad›. Pand›r,
“Tofaﬂ gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u bu çal›ﬂmalar ve Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne olan
uyumu ile bireysel ve kurumsal hissedar ve
yat›r›mc›lar›na karﬂ› sorumluluk anlay›ﬂ›
içinde oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r” dedi. Pand›r, “Tofaﬂ, tüm paydaﬂ ve hissedarlar›na
yönelik olarak ﬂirket performans›n›n art›r›lmas› yönünde kurumsal yönetim alan›ndaki çal›ﬂmalar›n› sürdürecektir” dedi.

“Ortak bir sinerji yaratm›ﬂ olacak”
Tofaﬂ Kurumsal Yönetim ve Hissedar ‹liﬂkileri Yöneticisi Dr. M.
Adil Salepçio¤lu, derecelendirmeyle ilgili olarak ﬂu aç›klamay› yapt›: “Bilgi ekonomisi içinde, sermaye piyasalar›ndaki geliﬂmelerin gere¤i ve bir borsa ﬂirketi olarak, kurumsal yönetim
uygulamalar›na yönelik çal›ﬂmalar›m›zda Kurumsal Yönetim
Derecelendirmesi ve ‹MKB bünyesinde oluﬂturulacak Kurumsal
Yönetim Endeksi’ni bir f›rsat olarak de¤erlendirmemiz gerekiyor. Tofaﬂ olarak sermaye piyasalar›n›n gelece¤i içinde kurumsal yönetim uygulamalar›n› bugünden hayata geçirerek,
bunu tüm Koç Toplulu¤u ﬂirketleriyle beraber de¤erlendirmemiz ve bir öncelik olarak ele almam›z önem taﬂ›yor. Bu çal›ﬂmalar, ayn› zamanda sermaye piyasalar›nda sa¤lanacak fark›ndal›k ile Koç Toplulu¤u’nda ortak bir sinerji de yaratm›ﬂ olacak.”
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KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ 13. DÖNEM MEZUNLARINI VERD‹

Rahmi M. Koç:

“S›radan olmay›n”
Koç Üniversitesi’nin 13. Mezuniyet
Töreni, Rumelifeneri Kampusu’nda
yap›ld›. Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› ve Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Rahmi M. Koç ö¤rencilere
unutamayacaklar› tavsiyelerde bulundu

ﬁ

ubat 1989’da Vehbi
Koç Vakf›’n›n yapt›¤›
baﬂvurunun TBMM’de
kabul
edilmesiyle
1993 y›l›nda e¤itim
hayat›na baﬂlayan Koç Üniversitesi,
bu y›l 13. kez mezun vermenin
mutlulu¤unu yaﬂad›. 23 Haziran tarihinde üniversitenin Rumelifeneri
Kampusu’nda kep f›rlatan mezunlar kadar aileleri de heyecanl›yd›.
Üniversitenin 16 lisans ve 13 lisansüstü program›ndan mezun
olan 498'i lisans ve 196’s› lisansüstü olmak üzere toplam 694 ö¤renci, diplomalar›n› ald›. Bu y›lki mezunlar›yla birlikte Koç Üniversitesi’nin mezun say›s› 4 bin’i buldu.
Törenin aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› Rektör Prof. Attila Aﬂkar ile Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Rahmi M. Koç yapt›. Vodafone Grubu
Baﬂkan› Sir John Bond da törene
konuk konuﬂmac› olarak kat›ld›.
Hayatlar›n›n zorlu fakat o derece
mutlu bir dönemini arkalar›nda b›-

rakan mezunlara “Oy verin” ça¤r›s› yapan Rahmi M. Koç, konuﬂmas›nda gençlerden Atatürk ilkelerine ba¤l›l›klar›n›
sürdürmelerini istedi. Rahmi M. Koç’un
konuﬂmas›n› bitirmeden önce verdi¤i
tavsiyeler ise ak›llardan ç›kar›lmamas›
gereken bir yaﬂam k›lavuzu niteli¤indeydi. Koç ö¤rencilere, “S›radan olmay›n,
kendinize hedef belirleyin, sa¤l›¤›n›za
dikkat edin” derken, tavsiyeleri aras›nda
küresel ›s›nma ve enerji tasarrufuna da
dikkat çekti.
Aﬂkar ise konuﬂmas›nda “Olumlu düﬂünmenin” önemine de¤inirken f›rsatlar›
de¤erlendirmek için yap›c› olman›n gereklili¤ini vurgulad›. Derece ve ödül alan
ö¤rencileri kutlayan Aﬂkar, “Hepiniz ayn›
e¤itim ve insanl›k miras›n›n birikimlerini
gözleme, ö¤renme f›rsat› buldunuz.
Önemli olan tüm mezunlar›m›z›n birikimlerini kullanabilmesi” dedi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan, Mezunlar Derne¤i ad›na söz alan Albert Krepsin,
dernek taraf›ndan oluﬂturulan “mentorship” program›n› anlatt›. ‹ﬂ hayat›na at›lm›ﬂ eski mezunlar ile ö¤renciler ve yeni
mezunlar› buluﬂturan bir platform olan

program, kariyer planlar› aﬂamas›ndaki
“Koçlu” gençler için bir ayr›cal›k sa¤l›yor.
Mezuniyet töreninin konuk konuﬂmac›s›
Sir John Bond ise hayat tecrübesini yans›tt›¤› konuﬂmas› ile mezunlara okuldaki
son derslerini verir gibiydi. Geçmiﬂten
gelen bilgi birikimini gelece¤e bakan geniﬂ bak›ﬂ aç›s›yla birleﬂtiren Bond, Rahmi
M. Koç’la birlikte gençlere bir hayat reçetesi sunmuﬂ oldu. Nüfusunun yüzde
47'si 25 yaﬂ›n alt›nda bir ülke olarak yeni mezunlara dünya gelece¤indeki paydalar›n› hat›rlatan Bond, ”Bugün uluslararas› bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Koç Üniversitesi sizlere ve gelece¤inize yönelik çok büyük f›rsatlar sa¤lad›. Ülkenizle gurur duymal›s›n›z” dedi.
Bu y›l Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ve Kimya-Biyoloji Mühendisli¤i bölümleri de ilk mezunlar›n› verdi. Ayr›ca Hukuk Fakültesi’nin ilk mezunlar›n› vermesi sebebiyle, mezunlardan Ceylan Yavaﬂça, Hukuk Fakültesi Dekan Özel
Ödülü’ne lay›k görüldü. Törende üniversite birincisi Ekonomi bölümü mezunu Mehtap Akgüç de mezunlar ad›na bir
konuﬂma yapt›.
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B‹R HAYAT ÜÇ KITA ALTI ÜLKE

John Bond:

“‹ﬂ kurmak için Koç Ailesi
gibi insanlara ihtiyaç var”
oç Üniversitesi, mezuniyet törenlerinde ö¤rencilerini, hayat dersi
niteli¤inde unutulmayacak sözlerle u¤urlar.
Her y›l dünya çap›nda ünlü konuk
konuﬂmac›lar, Koç Üniversitesi
mezunlar›na tecrübelerini aktar›r.
Bu y›l tecrübelerini aktarmas› için
davet edilen isim Sir John Bond oldu. ‹ﬂ dünyas› onu y›llar boyunca
HSBC Yönetim Kurulu Baﬂkan›
olarak tan›d›. 40 y›ldan fazla bir
süre boyunca çal›ﬂt›¤› bu kurumla
yollar›n›n ayr›ld›¤› noktada, Türkiye pazar›na yeni giren Vodafone
Grubu Baﬂkan› olarak iﬂ hayat›na
devam ediyor.
Ç›ra¤an Saray›’ndaki buluﬂmam›za
eﬂiyle birlikte gelen Bond, çal›ﬂma
hayat›n›n her dakikas›ndan zevk
ald›¤›n› söylüyor...

K

Koç Üniversitesi mezunlar›na
konuﬂma yapmak üzere buradas›n›z. Buna ne vesile oldu?
Koç Ailesi’yle Ford'un yönetim kurulundayken tan›ﬂt›m. Koç Toplulu¤u ve Ford, Türkiye’de bir ortak
giriﬂimde bulunmuﬂlard›. Türkiye’ye gelirseniz Koç Ailesi’ni kesinlikle keﬂfedersiniz. Davet ettiklerinde memnuniyetle kabul ettim.
Üniversiteden mezun olmad›¤›n›z halde bu noktaya gelmiﬂ biri olarak ne düﬂünüyorsunuz?
Ben herkesin alabilece¤i en iyi e¤itimi almas›ndan yanay›m. Benim
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Koç Üniversitesi 13. Mezuniyet Töreni’nin konuk
konuﬂmac›s› Sir John Bond, “Benim iﬂ kuracak
cesaretim hiç olmad›. ‹ﬂ kurmak için dünyada Koç
Ailesi gibi insanlara ihtiyaç var” dedi

yolumdan yürümek için çok fazla ﬂans
gerekiyor. Ama iyi bir derece ile mezun
olursan›z ﬂans faktörünü ortadan kald›rabilirsiniz. E¤itime inanc›m büyük.
ﬁans›n›zda seçimleriniz mi etkiliydi?
Hay›r, asl›nda de¤il. 18 yaﬂ›ndayd›m ve
California’da bir liseye gitmek için burs
kazanm›ﬂt›m. Ondan önce ‹ngiltere d›ﬂ›na hayat›mda sadece bir kez ç›km›ﬂt›m.
Bu yüzden d›ﬂar›daki hayat hakk›nda bir

ﬂey bilmiyordum. California’daki okulda
bir y›l okudum ve sonunda oturup düﬂündüm. E¤er Do¤u’ya geldiysem neden
Bat›’ya gidemeyeyim. Ama ortada Pasifik
Okyanusu varken nas›l gidersin ki? Bunun tek yolu gemiye binmekti. Bu yüzden limana gidip gemilerde iﬂ arad›m.
Bulabildi¤im tek iﬂ güvertelerde yerleri
temizlemek oldu. Ben de “tamam” dedim. Gemi Hong Kong’a gidiyordu. Böylece bütün Pasifik Okyanusu, San Francisco, Vancouver, Hawaii, Tokyo, Manila
boyunca güverte sildim. Hayat hakk›nda
çok ﬂey ö¤rendim. Çok az para veriyorlard› ve sert koﬂullar vard›. Hong Kong’a
vard›¤›mda baﬂka bir iﬂ arad›m. Bu sefer
bir gemide DJ olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Hayattaki en kolay iﬂimdi.
‹ngiltere’ye geri dönmek için bu iﬂi yapt›m. Ama bu arada Asya’ya âﬂ›k oldum.
Farkl› kültürler, diller, dinleri son derece
ilginç buldum ve geri dönüp Asya’da yaﬂamaya karar verdim. Bunu nas›l yapaca¤›m› düﬂünürken bütün yollar Hong
Kong-ﬁanghay Bankac›l›k ﬁirketi’ne ç›k›yordu. Bir uluslararas› yöneticilik program›na kat›ld›m, 19 yaﬂ›ndayd›m. Bundan sonra 30 y›l boyunca üç k›tada alt›
de¤iﬂik ülkede yaﬂad›m.

Vodafone’un Türkiye’ye yat›r›m yapmadan önce size dan›ﬂt›¤›n› biliyoruz.
Onlara neler söylediniz?
Vodafone Türkiye’ye yat›r›m yapmaya karar verdi¤inde “Türkiye’ye yat›r›m yapmal›y›z” dedi¤imi çok net hat›rl›yorum. Türk
halk›na büyük güvenim var ve bir ülkeyi
yapan insanlar›d›r. Türkler çal›ﬂkan ve cesur insanlar. Dünyada nüfusu 60 milyonun üzerinde 21 ülke var. Türkiye bunlar
aras›nda. Ama Türkiye hakk›nda ilginç
olan ﬂu: Türkiye’de ö¤rendi¤imiz baz› ﬂeyleri Bat› Avrupa’da uygulamaya geçirece¤imizi düﬂünüyorum.
Türkiye Vodafone için, HSBC için oldu¤u
gibi çok önemli bir stratejik hamle.
Türkiye’den küresel boyutta hangi
sektörler ç›kabilir sizce?
Biliyorsunuz Koç Toplulu¤u gibi dev ﬂirketler Türkiye d›ﬂ›nda da son derece baﬂar›l› oldu. ﬁimdiye kadar büyük isimler hep
Bat›’dan ç›kt› ama önümüzdeki 50 y›l içinde Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden ç›kaca¤›n› düﬂünüyorum.
Hiç kendi ﬂirketinizi kurmay› düﬂünmediniz mi?
Hiç o kadar cesaretim olmad›. San›r›m
dünyada bir iﬂ kurabilmek için Koç Ailesi
gibi insanlara ihtiyaç var.

Bir ﬂirketi di¤er ülkelerde kal›c›
yapan sizce nedir?
Uluslararas› bir ﬂirket bir misafir gibidir. Ev sahibinin kurallar›n› bilmeli, kendisini o ülke için yararl›
hale getirmeli, ülkenin amaçlar›na
katk›da bulunmal›d›r. Her iﬂ için
geçerli olan ﬂu ki baﬂar›l› müﬂterileriniz yoksa bir iﬂiniz de yoktur. ‹ﬂ
yöneticiden de¤il müﬂteriden baﬂlar. ﬁirketin organizasyondan sorumlu bölümü müﬂteriyi en tepeye,
yöneticiyi en alta koymal›d›r. ‹ﬂiniz
yetenekli insanlar›n ﬂirketinizde çal›ﬂmak istemesini sa¤lamak ve onlar›n kazanc›n kayna¤›n›n müﬂteri oldu¤unu anlamas›n› sa¤lamakt›r.
Baﬂar›n›z›n s›rr›n›n duydu¤unuz
sorumluluk oldu¤unu söylemiﬂsiniz. Bu ba¤lamda, Koç Holding'in de imzalad›¤› Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi hakk›nda ne
düﬂünüyorsunuz?

Ben ﬂirketlerin sadece kâr etmek d›ﬂ›nda
da rolleri olmal› diye düﬂünüyorum. Topluma yararl› olmal›lar. Serbest pazar kapitalizmine inan›yorsan›z, bundan herkesin
yararlanmas› gerekir. Bundan sadece ﬂirket sahipleri ve çal›ﬂanlar› gibi küçük bir
grup yararlanmamal›. Serbest pazar kapitalizmi dünya nüfusunun sadece küçük
bir yüzdesini etkiliyor. Bunu yapman›n
yollar›ndan biri çevredir. Bu sabah gazetede dünyadaki su kaynaklar›yla ilgili bir
yaz› okudum. Yaﬂam biçimimizi de¤iﬂtirmezsek önümüzdeki 20–30 y›l içinde su
s›k›nt›s› çekiyor olaca¤›z. Bir ﬂirketin bir
y›l içindeki kâr›n› de¤il, 20–30 y›l içinde
ne olaca¤›n› düﬂünmesi gerekir. ‹ﬂte burada Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi gibi anlaﬂmalar devreye giriyor. ‹ﬂlerin gidiﬂat›n› ﬂirketler ve bireyler olarak de¤iﬂtirmek zorunday›z. ‹klim de¤iﬂikli¤i, su s›k›nt›s› gibi konularda her ﬂeyi hükümetlerin yapmas›n› bekleyemeyiz. Hükümet, insanlar,
toplumun bütün üyelerinin bir rolü olmas› gerekir. Bu sözleﬂme bence çok önemli.

Ö¤rencilere tavsiyeleriniz neler?
Önce kendi ﬂirketlerini kurmalar›... E¤er
kuramazlarsa, çal›ﬂacak iyi bir ﬂirket bulsunlar. Bence az bir paraya çok kaliteli bir
ﬂirkette çal›ﬂmak, kötü bir ﬂirkette daha
fazla paraya çal›ﬂmaktan iyidir. ‹lkeleri
olan ve önyarg›lar› olmayan bir ﬂirkette
çal›ﬂs›nlar ki gurur duyabilsinler. Soru
sorsunlar, merakl› olsunlar. Problemin ne
oldu¤unu söyleyen çok insan var ama çözümün ne oldu¤unu söyleyenler tepeye
ulaﬂacak. Zirveye ulaﬂanlar çözüm sunan
az›nl›kt›r. Ve düﬂünmelerini tavsiye edece¤im. Dünyan›n nas›l de¤iﬂti¤ini, insanlar›...
Biyografi okumaktan hoﬂland›¤›n›z›
biliyoruz. Sizi en çok etkileyen kimin
yaﬂam› oldu?
Fatih Sultan Mehmet gibi, benim yapamayaca¤›m› bildi¤im ﬂeyleri yapan insanlar›n
biyografilerinden hoﬂlan›yorum. Tarih
yoktur, sadece biyografiler vard›r sözünü
seviyorum. Türk tarihini anlatan “Sons of
the Conquerors” (Fatihlerin O¤ullar›) en
sevdi¤im kitaplardan biri.
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KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN SCHRODER’E ﬁEREF DOKTORASI

“BU ÜN‹VERS‹TEDE
OKUMAK AYRICALIKTIR”
Almanya’n›n eski baﬂbakan› Gerhard Schröder, Koç Üniversitesi
taraf›ndan “ﬁeref doktoras›” ile ödüllendirildi. Schröder
“Avrupa’n›n Türkiye’ye, Türkiye’deki demokrasileﬂme sürecinin
de Avrupa’ya ihtiyac› var” dedi

K

oç Üniversitesi, Almanya’n›n eski baﬂbakan›
Gerhard Schröder'e
"Güçlü bir Avrupa
oluﬂmas›na katk›lar› ve
AB içinde Türkiye'nin önemini vurgulamas›" nedeniyle, hukuk alan›nda “ﬁeref Doktoras›” unvan› verdi.
Koç Üniversitesi'nde düzenlenen törenle, Koç Üniversitesi Mütevelli
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Heyeti Üyesi Ömer M. Koç ve Rektör Prof.
Attila Aﬂkar’›n elinden "ﬁeref Doktoras›"n›
alan Schröder, Türkiye ile Almanya aras›ndaki siyaset, iﬂ, kültür, sivil toplum ve
bilim alanlar›ndaki iyi iliﬂkiler üzerinde
duran bir konuﬂma yapt› ve Türkiye'nin
AB'ye tam üyeli¤ine verdi¤i deste¤i sürdürdü¤ünü belirtti. Doktora takdim töreninden sonra Bizden Haberler dergisinin
sorular›n› yan›tlayan Schröder, Türkiye

AB iliﬂkileri, Koç Toplulu¤u ve üniversitesiyle ilgili görüﬂlerini dile getirdi:
Koç Üniversitesi, yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar nedeniyle size “ﬁeref Doktoras›”
verdi. Duygular›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Daha önce Türk üniversitesi olarak Marmara Üniversitesi taraf›ndan da ödüllendirildim. Ama bu ödülün özelli¤i ilk Türk
özel üniversitesinden olmas› ve ben bun-

dan çok memnunum. Benim için büyük
bir onur. Koç Üniversitesi’nin uluslararas›nda da iyi bir nam› var. Özellikle burada
büyük bir burs program›n›n olmas› beni
memnun etti. Burada yönetime aday olup
dört y›l kalacak olan ö¤renciler aras›nda
üçte biri burslu okuyor. Dar gelirli kesimden gelenler için de üniversite ö¤renimi
sa¤lanmakta. E¤er iyi iseniz burada okuyabilmek için paraya gerek yok. Bunu iyi buluyorum ve bu yüzden de “ﬁeref Doktoras›”n› memnuniyetle kabul ettim.
O zaman siz daha önceden bu üniversiteyi duydunuz?
Evet elbette. Bu olay› kabul etmeden önce de bilgi edindim. Ama kime sorarsan›z
sorun, üniversite hakk›nda, baﬂar› kapasitesi ve mezunlar› hakk›nda daima iyi
yorumlar al›yorsunuz. Bu üniversite Almanya’daki uzmanlar aras›nda tan›nd›¤›

Evet Koç Toplulu¤u’nun önemli bir sanayi
kuruluﬂu oldu¤unu biliyordum. Otomotiv
sektöründe belirleyici olduklar›n› biliyorum. Aile, uluslararas› alanda en çok tan›nan Türk aileleri aras›nda yer al›yor.
Avrupa Birli¤i sürecindeki katk›lar›n›z çok fazla. Bunlar› göz önünde bulundurdu¤unuzda bugün gelinen noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ben Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lma
yönünü destekliyordum ve halen de destekliyorum, bu hususta bir ﬂey de¤iﬂmemiﬂtir, çünkü bununla ilgili gerekçeler devam etmektedir. Türkiye’nin Erdo¤an hükümeti ile büyük ilerlemeler gerçekleﬂtirdi¤ini kabul etmek gerekti¤i inanc›nday›m. Türkiye’deki demokrasi ileri ad›mlar
atm›ﬂt›r.
Bu yüzden de zaten üyelik müzakerelerinin kabulüne olanak sa¤lanm›ﬂt›r. Bundan

umuyorum. Çünkü Avrupa’n›n Türkiye’ye
ihtiyac› var ve Türkiye’deki demokratikleﬂme sürecinin de Avrupa’ya ihtiyac› var.
Peki Almanya’n›n baﬂkanl›k dönemindeki süreçteki etkisi ne oldu?
Her ﬂeyden önce baﬂbakanl›k müzakereleri engellememiﬂtir ve her f›rsatta engel olarak gösterilen K›br›s sorunu, çözülebilir.
Türkiye ad›m ad›m hava ve deniz limanlar›n›n aç›lmas›na karﬂ›l›k Kuzey K›br›s izolasyonunu sonland›rma bak›m›ndan ahlaki hakka sahiptir.
Türkiye neler yapmal›, Türk halk› neler yapmal›?
Ülkenin iyi bir rota üzerinde oldu¤una
inan›yorum. Türkiye’ye ekonomi bak›m›ndan zarar veren istikrars›zl›k aﬂ›lm›ﬂt›r
ve bu kuﬂkusuz hükümetin kazanc›d›r.
‹kinci olarak demokratikleﬂme sürecinin

“Koç Üniversitesi’nin
gerek Almanya’da
gerekse Türkiye’de çok
iyi bir nam› var. Daima

iyi yorumlar
al›yorsunuz”
gibi, Türk politikas› içerisinde de sordu¤unuzda biliniyor. Yani Koç Üniversitesi’nin gerek Almanya’da gerekse Türkiye’de çok iyi bir nam› var.

sonra da görüﬂmeler sadece üyelik hedefleriyle devam etmelidir. Ben bunlar›n ekonomik, politik ve kültürel nedenlerden
dolay› önemli oldu¤unu düﬂünüyorum.

Üniversite ö¤rencilerine önerileriniz
neler? Nas›l aktif olmal›lar?
Burada okuyabilmek bir ayr›cal›k olsa gerek. Tekrar ediyorum, fakir ailelerin çocuklar›n›n da böylesi zengin bir bursla
okuyabilmelerinden dolay› memnunum.
Üniversite ö¤renimi her ﬂeyden önce bilgi
edinmeyi gerektirir. Bu da emek vermeyi
beraberinde getirir; ben bunu da beklerdim. Ayr›ca ö¤renciler sadece kendilerine
yönelik de¤il, kendilerini topluma yönelik
görevler için de haz›rlamal›lar. Üniversite
ö¤renimi görmek ayr›cal›¤› ö¤renim d›ﬂ›nda da kat›l›mc› olmak anlam›na gelir.

Sosyal demokrat partili biri olarak
Türkiye’deki sosyal demokrasi hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Bence, halen oldukça milliyetçi olan politikalar›yla uluslararas› sosyal demokrat temellerinden ve hedeflerinden uzaklaﬂm›ﬂlard›r. Bu da benim eleﬂtirimdir.

Koç Toplulu¤u’nu daha önceden tan›yor muydunuz?

Son dönemlerde hem Türkiye’de hem
de Avrupa taraf›nda biraz olumsuz
dalgalar var. Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
Müzakerelerin halen kararl› bir ﬂekilde
olumlu olarak sürdürülmesini ümit ediyorum. Özellikle yeni seçilen Fransa Devlet
Baﬂkan›’n›n Türkiye’nin üyeli¤ini reddedici tavr› üzerinde tekrar düﬂünülmesini

ilerlemeler gösterdi¤ine inan›yorum ve bu
ilerlemelerin de sonuna gelinmemiﬂtir.
Özel yaﬂam›n›zla ilgili bir soru... Çal›ﬂma temponuz nas›l, çocuklar›n›za vakit
ay›rabiliyor musunuz?
Çok de¤iﬂik. Berlin’de oldu¤um zamanlar
çal›ﬂma saatim bazen sekiz veya on saati
buluyor. Ama en a¤›r iﬂ küçük çocuklarla
ilgilenmek. Çocuklar› büyütmek bir ülkeyi yönetmekten daha zor. Evet, benim küçük çocuklar›m var ve onlar›n babalar›na
ihtiyaçlar› var. Beﬂ yaﬂ›nda ve 22 ayl›k bir
o¤lum var. Küçük o¤lum koﬂabiliyor, ﬂimﬂek gibi, nerdeyse arkas›ndan yetiﬂemiyorsunuz, iki çocu¤un üç saatlik bak›m›ndan
sonra tamamen tükenmiﬂ oluyorum. Yani
bakarsan›z, politika olmadan da mant›kl›
bir hayat var. Çal›ﬂma hayat›nda ise kendimi çok ﬂansl› hissediyorum. Benim hem
politika hem de ekonomi alan›nda çal›ﬂma
gibi bir ﬂans›m var.
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b irlikte baﬂarmak
ANKARA ARÇEL‹K BAY‹‹ KUTLUCAN’IN MÜDÜRÜ KAMURAN KUTLUCAN:

“Arçelik kültürüyle
birlikte büyüdüm”
“Koç Toplulu¤u’nun bünyesinde oldu¤unuzda
her zaman arkan›zda büyük bir grubun deste¤i
oldu¤unu biliyorsunuz. Ekonominin
gelece¤ini herkesten önce görebiliyoruz ve
ticari hayatta tüm kap›lar sizin için aç›l›yor”

A

nkara’da 28 y›ld›r faaliyet gösteren Arçelik
Bayii Kutlucan’›n Müdürü Kamuran Kutlucan, bugün ikinci kuﬂak olarak iﬂin baﬂ›nda. Babas›n›n
1979 y›l›nda kurdu¤u ﬂirketi 1991
y›l›nda devralan Kutlucan, 28 y›ld›r
“babadan-o¤ula” devam eden bayilik çal›ﬂmalar›n›n bugünün zorlu
rekabet ﬂartlar›nda geliﬂerek, büyüyerek ve hep olumlu yönde de¤iﬂim
geçirerek sürdü¤ünü belirtiyor, de¤iﬂimin hâlâ devam etti¤inin alt›n›
çizerek...
Kamuran Kutlucan, “Bizden Haberler” dergisinin “Birlikte Baﬂarmak”
sayfalar›n›n bu ayki konu¤u oldu
ve görüﬂlerini bizlerle paylaﬂt›...
Arçelik bayili¤ine ne zaman, nas›l baﬂlad›n›z? Ailenizde daha
önce Koç Toplulu¤u’na ba¤l› ﬂirketlerde bayilik yapanlar var
m›yd›?
Ailemizin Arçelik’le çal›ﬂmaya baﬂlamas› 28 y›l öncesine dayan›yor. Babam A.Naci Kutlucan, EGO’da tahakkuk müdürüyken kendi iste¤iyle
görevinden ayr›larak 1979 y›l›nda
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Arçelik yetkili sat›c›s› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂ. ‹kinci kuﬂak olarak ise ben 1
Ocak 1991 tarihinde ﬂirketi devrald›m. ‹ktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra baﬂka
bir iﬂi hiç düﬂünmedim ve bugün do¤ru
karar› verdi¤imi anl›yorum. Bugün Ankara’da faaliyet gösteren Kutlucan Dayan›kl›
Tüketim Mallar› Sanayi ve Ticaret Ltd. ﬁti.
Müdürü ve ailedeki bu miras› devralm›ﬂ
kiﬂi olarak Arçelik bayili¤ini yürütmekteyim. Babam›n ise bugün ﬂirkette aktif görevi yok, kendi tabiriyle bize “sö¤üt gölgeli¤i” yap›yor.
‹ﬂe baﬂlad›¤›n›z gün ile bugün gelinen
nokta aras›nda ne gibi farkl›l›klar
var, nas›l bir yol kat ettiniz?
Çok büyük de¤iﬂimler geçirdik, bu de¤iﬂim halen de devam ediyor. Örne¤in baﬂlarda telefonla sipariﬂ verirken bugün
elektronik ortamda sipariﬂlerimizi verebiliyoruz. Yay›nmlanan sirküler daha önceleri bir hafta içerisinde elimize geçerken,
art›k günlük olarak takip edebiliyoruz.
Bugün ürün gruplar› ve ürün çeﬂitlili¤i
olabildi¤ince geniﬂledi. Her hafta perﬂembe günleri bize ayr›lan televizyon kanal›ndan ürün e¤itimi ve ﬂirketimiz hakk›nda
bilgi alabiliyoruz. Gerçekten çok büyük
dönüﬂüm yaﬂ›yoruz. Faaliyet gösterdi¤i-

“Arçelik kültürünü alabilmek için çocukluk y›llar›mdan
itibaren okuldan kalan zaman›m› iﬂyerimizde babamla
beraber çal›ﬂarak geçirdim.”

miz sektör Türkiye’de çok önemli ve do¤ru bir gelecek aç›s›ndan rekabet koﬂullar›na tam olarak ayak uydurulmas› gereken bir sektör. Hatta rakiplerinizdeki geliﬂmenin önüne geçmeniz gereken bir pazar söz konusu. Küresel ekonomide rekabet hiç kolay de¤il; bugün ﬂirket ve ürün
say›s› her geçen gün büyük bir h›zla art›yor: Bundan 10 y›l öncesine göre müﬂterilerimiz için kalite, servis, tasar›m gibi
özelliklerin önemi bir kat daha artt›. Arçelik beyaz eﬂya üretimi alan›nda Türkiye’de liderlik konumunu koruyan bir ﬂirket. Bunun yan›nda yurtd›ﬂ› pazarlarda
da önemli bir atak içinde olan Arçelik,
marka ve ﬂirket al›mlar›yla dünya ﬂirketi
olma hedefine do¤ru ilerliyor, biz de böy-

le bir ﬂirketle çal›ﬂmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.
Koç Toplulu¤u bünyesindeki bir ﬂirketle üstelik de Arçelik gibi bir ﬂirketle çal›ﬂman›n, bayi olarak size sa¤lad›¤› avantajlar, dezavantajlar var m›,
nelerdir?
Koç Toplulu¤u gibi bir kurumun bünyesinde bulunmak daima avantajlar sa¤layan bir olgu. Her zaman arkan›zda büyük
bir grubun deste¤i oldu¤unu biliyorsunuz. Bunu iﬂ yapt›¤›n›z kiﬂiler de biliyor.
Dolay›s›yla bu olumlu katk›, ticaretin her
aﬂamas›nda iﬂlerinize olumlu yans›yor.
Kutlucan’›n bulundu¤u bölgede uzun y›llard›r ﬂirket olarak varl›¤›n› sürdürmesi
de bugüne olumlu katk› sa¤layan önemli
bir etken elbette.
O nedenle iﬂ yapt›¤›m›z bankalar, rakip
firmalar ve tüketiciler taraf›ndan bölgemizde güvenilir iﬂadam› ve firma olarak
ilgi görmekteyiz.
Bugüne kadar Koç Toplulu¤u bünyesinde olman›n ne gibi avantajlar›ndan yararland›n›z?
‹yi takip etmek koﬂuluyla ekonominin gelece¤ini herkesten önce görme imkân›na
sahip oluyoruz. Ticari hayatta tüm kap›lar bizlere sonuna kadar aç›labiliyor.
Arçelik gibi Türkiye’nin öncü bir markas›n›n bayili¤ini yapmak için size
göre ne tür özellikler taﬂ›mak gereki-

28 y›ld›r babadan o¤ula devreden bayilik çal›ﬂmalar›n› yürütmekten memnun oldu¤unu söyleyen
Kutlucan çal›ﬂma arkadaﬂlar›yla birlikte görülüyor (solda).

ikinci ailem olarak kabul etti¤im Arçelik’ten ö¤rendim.
Sektörünüzde baﬂar›l› olman›n yolu
nedir? Uygulad›¤›n›z birtak›m yöntemler var m›? Bu yöntemler konusunda Arçelik ﬂirketinin ve Koç Toplulu¤u’nun ne tür deste¤i oldu?
Müﬂterisini tan›mak için gerekli bilgiye sahip olmayan, ona güven vermeyen, ihtiyac›n› anlamayan sat›c›n›n iﬂi daha zordur.

“Bizlere ayr›lan televizyon kanal›ndan her
hafta ürün e¤itimi ve ﬂirketimiz hakk›nda
bilgi al›yoruz. Gerçekten büyük bir dönüﬂüm
yaﬂamaktay›z”
yor? Siz bu özellikleri nas›l edindiniz?
‹ﬂinizi sevmek, disiplinli çal›ﬂmak, ülke
ekonomisini günü gününe takip etmek ve
istikrarl› bir yaﬂam biçimi seçmek gerekiyor. Zaman içinde çok çal›ﬂarak Arçelik
kültürünü do¤al olarak kazanm›ﬂ olduk.
Bu kültürü alabilmek için de çocukluk
y›llar›mdan itibaren okuldan kalan zaman›m› iﬂyerimizde babamla beraber çal›ﬂarak geçirdim. Yani Arçelik kültürüyle
büyüdüm. Çocuklu¤umdan itibaren “Çek
ne demek?”, “Senet ne demek?” “Söz ne
demek?” bunlar›n hepsini ailemden ve

Biz Koç Toplulu¤u’nun ve Arçelik’in de¤erleriyle bütünleﬂerek, müﬂterilerimize de
ayn› ölçüde sahip ç›karak Arçelik’le tüketici aras›nda köprü vazifesi görüyoruz. Bu
aç›dan çok önemli iﬂler yapt›¤›m›z› düﬂünüyoruz. Müﬂterilerimize markam›zla beraber güven veriyoruz, her koﬂulda yan›nda oldu¤umuzu hissettiriyoruz. ‹htiyaçlar›n› anlamaya çal›ﬂ›yoruz do¤ru, bilgi veriyoruz, bu da bize baﬂar›y› getiriyor.
Müﬂteri memnuniyeti sektörünüzde
önemli bir konu, bunu ﬂirketiniz bün-

yesinde nas›l baﬂar›yorsunuz? Bu konuda Arçelik firmas›n›n sa¤lad›¤›
destekler nelerdir?
Müﬂteri memnuniyeti, hem bizim firma
olarak deneyimimizle edindi¤imiz hem
de Arçelik gibi bir marka ile çal›ﬂman›n
getirdi¤i do¤al bir sonuç.
Öte yandan grubumuzun yapt›¤› tan›t›m
çal›ﬂmalar› da müﬂteri ile olumlu iliﬂkiler
kurmam›zda büyük katk› sa¤l›yor. Örne¤in “Çelik” reklamlar›yla 7’den 70’e tüm
tüketicileri büyüledik, özellikle de çocuklar›n sevgilisi olduk.
Tüketicilere sat›ﬂ›n› yapt›¤›m›z ürünlerimizin özellikleri hakk›nda mesaj verilmesi müﬂterilerimizin mal al›m›ndaki kararlar›n› etkilemektedir. Bu da iﬂimizi daha
da kolaylaﬂt›rmaktad›r. Logomuzun de¤iﬂmesi, yeni ma¤aza dizaynlar› bizlere
güç kat›yor.Tüketicilerden de bu konuda
çok olumlu tepkiler almaktay›z.
Koç Bayi Portal›, belli konularda bayilere destek sa¤lamay› amaçl›yor.
Siz bu portaldan yararland›n›z m›?
Eksik buldu¤unuz yanlar› ve görmek
istedi¤iniz konular var m›?
Koç Bayi Portal›’n› sürekli takip ediyoruz.
Güncel ekonomik veriler önemli, o
yüzden takip ediyoruz. Ayr›ca bayilerle
ilgili kampanyalar› da takip edebiliyoruz.
Bizim gibi firmalar için çok faydal› bir
portal oldu¤una inan›yorum. Bizi anlatan
ve bize bilgi veren Koç Bayi Portal›’nda
bir eksiklik oldu¤unu sanm›yorum.
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d amdaki mizahç›
Cihan Demirci cihandemirci@yahoo.com

Kromozomun kadar konuﬂ

D

am üstünden bu ay
erkekleri çok fazla ilgilendiren bir habere
zum yapaca¤›z sevgili okurlar… Zum
yapt›¤›m›z bu haber epeyce kromozomlu!.. Efendim gazetelerde bu tip
haberler s›k s›k ç›kar... Ancak son
zamanlarda çok fazla ç›kmaya baﬂlad›... Hangi haber diyeceksiniz
ﬂimdi... “Erkekler” ile ilgili çok vahim bir haber bu arkadaﬂlar!.. Yap›lan son hesaplamaya göre erkek
nesli gelecek 5 milyon y›l içersinde
tamamen yok olacakm›ﬂ!.. ﬁimdi
hakl› olarak ç›k›p da; “Kardeﬂim 5
milyon y›ldan bahsediyorsun, boru
de¤il, bize ne bu kadar uzun süreden“ diyebilirsiniz... Ama bu sürenin daha k›sa olabilece¤ine dair pek
çok iﬂaret ortal›kta dolaﬂ›yorsa biraz
kulak vermekte yarar var... Bu tür
sürelerin h›zla k›sald›¤› bir dünyada
yaﬂ›yoruz, daha birkaç y›l önce,
yüzy›llarca sonra yaﬂanaca¤› söylenen “Küresel Is›nma” daha ﬂimdiden fazlas›yla teslim almad› m› dünKarikatür: Haslet Soyöz
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yay›? Onun için siz buradaki sürenin
uzunlu¤una aldanmay›n. Süre önemli
de¤il, iﬂlevi önemli demek geliyor insan›n içinden…
Genetik bilimciler, epeyce bir süredir
bas bas ba¤›r›p duruyorlar ama kimin
umurunda... Özellikle bizimki gibi
“Genetik” denince; “Kim etik, kime ne
ettik abi, kimin tavu¤una k›ﬂ dedik?”
ﬂeklinde anlaﬂ›lan bir yerde genetik biliminin bir duvar kilimi kadar de¤eri
yok elbette...
Biz “Genetik” sözcü¤ünde, genlerden
çok sondaki “etik”le ilgileniyoruz ama o
anlamda da hep s›n›fta kal›yoruz!.. Ne
gen var elimizde ne de etik anlayaca¤›n›z… Neyse biz gelelim ﬂimdi genetik-

Gün gelecek Meclis’e
girecek “Kad›n”

de¤il, “Erkek”
bulamayaca¤›z

çilere… Genetikçiler ac› konuﬂuyor
dostlar… Erkeklerin oluﬂumuna yol
açan Y kromozomunun durumunun içler ac›s› bir halde oldu¤unu söylüyorlar.
Y kromozomu dedi¤imiz kromozom
çoktand›r hap› yutmuﬂ! Erke¤i var eden
Y kromozomu tarih sahnesine ilk ç›kt›¤›nda 1500 gene sahipken bu gen say›s›
ﬂimdilerde 40’a düﬂmüﬂ. Müthiﬂ bir düﬂüﬂ bu, erkekli¤in yak›nda aç›kça baraj
alt›nda kalaca¤›n› gösteriyor. Bu gidiﬂle
ilk seçimde baraj alt›ndad›r erkeklik!
Zaten fazla uza¤a gitmeye gerek yok,
çevrenize ﬂöyle bir bakarsan›z erkeklikteki genlerin ne denli “Yengen” vaziyette oldu¤unu hemen görürsünüz!..
Yani dünya üzerinde gelecek kad›nlar›n
arkadaﬂlar kad›nlara “tek baﬂ›na iktidar”
yolu ﬂimdiden gözüküyor anlayaca¤›n›z!.. Bu konuda sand›¤a gitmeye gerek
bile yok. Gün gelecek Meclis’e girecek
“Kad›n” de¤il, “Erkek” bulmakta güçlük
çekece¤iz ve Meclis’e daha çok “Erkek”
girsin diye kampanyalar düzenlenecek
belki de bu ülkede!.. Ka-Der’in yerini EDer alacak büyük olas›l›kla ve kampanyalarda kendilerine “Meme” yapm›ﬂ erkekler dizilecek karﬂ›m›za!.. Kad›nlar›n
ilerde en büyük rakibi olsa olsa “üçüncü cins” olacak... Durum bu kadar aç›k
ve net!..
Bilindi¤i üzere; e¤er iki adet X kromozomuna sahipseniz bu durum kad›n olman›za; bir X, bir Y kromozomunuz
varsa erkek olman›za sebep oluyor... Y
kromozomu bitiyor; giderek her ﬂey sadece X’e kal›yor... Gelece¤in harfi “X”...
“X” ama bilinmeyen bir ﬂey de pek yok
gibi!. Erke¤in durumu da bu vaziyette;
“Eks” Yani; “Ölü”... Kad›nlar art›k erkeklere k›zd›klar›nda söyleyecekleri
cümle çok aç›k: “Sen önce kromozomun kadar konuﬂ!..”
Evet erkekler içince eskiden “zom”
olurdu, ama art›k içmeden “kromozom” olacaklar bu gidiﬂle desenize!..
O zaman Y’den kalan son genleri iyi
de¤erlendirelim, çünkü bu gidiﬂle babadan gen bile kalmayacak biz erkeklere!.. O halde dam üstünden gelecek
aya dek gülekal›n elde kalan son genlerinizle!..

