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Çocuklar›m›z
gelece¤imizdir...
RT’nin 1979 tarihinden bu yana her y›l 23 Nisan’da düzenledi¤i geleneksel
“Çocuk ﬁenli¤i”ne beﬂ k›tadan kat›lan çocuklar, büyüklere adeta ders verircesine, ›rk, din, dil ayr›m› gözetmeksizin tüm dünyaya “bar›ﬂ” ve “kardeﬂlik”
mesajlar›n› bir defa daha ilettiler. Atatürk’ün her f›rsatta ifade etti¤i gibi “yar›n›n
büyükleri olan bugünün küçükleri”nin bu coﬂkusuna, Koç Toplulu¤u olarak 10 y›ldan bu
yana destek vermekten büyük bir mutluluk duydu¤umuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim.
Ülkemizin ve dünyam›z›n gelece¤inin çocuklar›m›z›n elinde oldu¤unu ve yar›nlar› onlar›n
yönetece¤ini bilen herkes, yeryüzünün en önemli sorunlar›ndan biri olan “küresel
›s›nma” konusunda neler yap›labilece¤ini tart›ﬂ›yor. Konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler’e, küresel iklim de¤iﬂikli¤ine karﬂ› Türkiye’nin neler yapmas› gerekti¤ini sorduk. Alternatif enerji kaynaklar›na yönelmenin önemine dikkat çeken
Bakan Güler, haz›rlanan yasa tasar›s›yla da enerjinin verimli kullan›m› konusunda
teﬂvikler ve yapt›r›mlar›n öngörüldü¤ünü ifade etti.
Ülkemize iliﬂkin pek çok sorunu uzmanlar›yla birlikte s›cak bir ortam içinde
konuﬂtu¤umuz “Divan Sohbetleri” sayfalar›m›zda bu kez Eczac›baﬂ› Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve Türkiye Biliﬂim Vakf› Baﬂkan› Faruk Eczac›baﬂ›’n› konuk
ettik. Faruk Eczac›baﬂ›, do¤al olarak biliﬂim sektörü üzerinde yo¤unlaﬂ›lan bu sohbette
“Türkiye bilgiyi kendi baﬂ›na üretemese de bilgiye ortak olmak zorunda. Önemli olan o
bilgiyi yat›r›ma dönüﬂtürmek” dedi. Ülkemizin bilgi toplumuna geçiﬂ sürecini h›zland›rma
yolunda Türkiye Biliﬂim Vakf›’n›n önemli bir rolü oldu¤una inan›yoruz.
Nisan ay› içinde Koç Toplulu¤u’nda önemli atamalar gerçekleﬂtirildi. Say›n Tayfun
Bayaz›t, Yap› Kredi Bankas› Genel Müdürlü¤ü; Say›n Turgay Durak, Koç Holding
Otomotiv Grup Baﬂkanl›¤› ve Say›n Aka Gündüz Özdemir de Dayan›kl› Tüketim Grubu
Baﬂkanl›¤›’na atand›lar. De¤erli arkadaﬂlar›m›z› kutluyor, kendilerine yeni görevlerinde
üstün baﬂar›lar diliyoruz.
Dergimizin sayfalar›na bu ay iki önemli haber daha yans›d›. Birincisi Vehbi Koç Vakf›’n›n
TBMM çat›s› alt›nda ödüllendirilmesiydi. ‹kinci haberimiz de “Koç Ailesi vergilerini
zaman›nda ödemeyi vazife bilir. Babam›zdan böyle gördük; bizden sonrakiler de bizden
öyle görüyor” diyen ﬁeref Baﬂkan›m›z Rahmi M. Koç’un Ankara’n›n vergi rekortmeni
olmas›yd›.
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Enerjiyi verimli

kullanma yasas› yolda
Hilmi Güler, enerjinin verimli kullan›m›na iliﬂkin olarak haz›rlanan yasan›n
teﬂvik ve yapt›r›mlar öngördü¤ünü aç›klad›

K

üresel iklim de¤iﬂikli¤i, tüm
dünyada yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n daha fazla
kullan›m›na yönelik çabalar›
art›rd›. Bu çerçevede Türkiye’de de fosil yak›tlardan alternatif ve çevre dostu
enerjiye geçiﬂ çal›ﬂmalar› sürdürülüyor.
Konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Hilmi
Güler, yenilenebilir enerji kaynaklar›na
yönelik düzenlemelerle yat›r›mc›lar›n
önünün aç›ld›¤›n› belirtiyor. Bakan Güler, yak›nda yasalaﬂmas› beklenen
“Enerji Verimlili¤i Kanunu” ile enerjinin
verimli kullan›lmas›na yönelik teﬂvik ve
yapt›r›mlar getirilece¤ini söylüyor...

4

Dünya genelinde enerjinin stratejik önemi her geçen gün art›yor.
Türkiye enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak için yak›n dönemde hangi alternatif enerji kaynaklar›n› kullanmay› planl›yor?
Türkiye önemli say›labilecek miktarlarda yenilenebilir enerji kaynaklar›na sahiptir. Yenilenebilir enerjiler kömürden
sonra en büyük ikinci yerli kaynaklar›m›zdand›r. 2005 y›l›nda, yenilenebilir
kaynaklardan üretilen enerji miktar› 10
“milyon ton eﬂde¤eri petrol”ü (MTEP)
aﬂm›ﬂt›r ve toplam enerji üretiminin
yüzde 25’i yenilenebilir kaynaklardan
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji üretiminde en önemli pay hid-

roelektrik ve biyokütle kaynaklar›na aittir. Rüzgâr ve güneﬂ enerjisinin pay› henüz çok küçük olmakla birlikte artaca¤›
tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin ekonomik olarak kullan›labilir hidrolik enerji potansiyeli 130 bin
GWh/y›l olarak tahmin edilmektedir. Bu
de¤erin henüz yüzde 35’i de¤erlendirilmiﬂtir. Toplam jeotermal enerji potansiyelimiz 500 MWe ve 31.500 MWt’dir.
Bu kapasitenin ise sadece 1229 MWt’lik
k›sm› kullan›lmaktad›r. Türkiye’deki
toplam rüzgâr enerjisi santrali say›s›
dokuz olup kurulu güçleri 131 MW’a
ulaﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca, 1500 MW lisansland›r›lm›ﬂ ve 2500 MW için ise lisans baﬂvurusunda bulunulmuﬂtur. Buna ilave ola-

Türkiye'de büyük gruplar›n enerji
yat›r›mlar›na yönelmeleri konusundaki de¤erlendirmeleriniz nelerdir? Bu çerçevede Koç Toplulu¤u'nun enerji yat›r›mlar›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Hükümetimiz iﬂbaﬂ›na geldi¤i günden
bu yana yat›r›mlar›n özel sektör taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesini temel do¤rultu
olarak tespit etmiﬂtir. Baﬂta enerji olmak üzere önemli yat›r›mlar›nda özel
sektörün devreye girebilmesi için bürokratik engellerin azalt›lmas› ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirilmesi bak›m›ndan çok önemli mesafeler kaydedilmiﬂtir. Büyük yat›r›mlarda özel sektörün
devrede olmas› kaynaklar›n daha rasyonel kullan›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Dolay›s›yla Türk
özel sektörünün köklü
kuruluﬂlar›ndan Koç Holding gibi büyük bir grubun enerji sektörüyle ilgilenmesini hem Türkiye
hem de bölgemiz aç›s›ndan çok önemli buluyorum. Dünyan›n önemli bir enerji koridoru üzerinde bulunan Türkiye'nin devletiyle, giriﬂimci gücüyle önümüzdeki dönemde de önemli projelere imza ataca¤›na olan inanc›m›z tamd›r. Koç Holding'e yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda yürütece¤i
çal›ﬂmalarda baﬂar›lar dilerim.

KÜRESEL V‹ZYON

rak, 11 milyon m2 güneﬂ kolektörü kullan›lmaktad›r.
Bakanl›¤›m›z 2023 Türkiye’si için;
-Hidrolik, rüzgâr ve jeotermal kaynaklar›n›n tamam›ndan yararlanabilen,
-Enerji ormanc›l›¤›, enerji tar›m› ve modern çevrim teknikleri ile genel enerji
ihtiyac›n›n en az yüzde 4’ünü biyokütle
kaynaklar›ndan sa¤layan,
-Güneﬂ kolektörleri, güneﬂ pilleri ile ›s›
ve elektrik ihtiyac›n›n en az yüzde 2’sini güneﬂ enerjisinde karﬂ›layan,
-Hidrojen ekonomisi ile ilgili teknolojik
geliﬂmeleri uygulamaya aktarabilen,
-Ar-Ge kaynaklar›n›n en az yüzde 5’ini
bu alanlara tahsis edebilen bir ülke olmay› tasavvur etmektedir.

H‹LM‹ GÜLER K‹MD‹R?
Dr. Mehmet Hilmi Güler, 1949 y›l›nda Ordu’da do¤du. 1972
y›l›nda ODTÜ’den metalürji mühendisi olarak mezun olan
Dr.Güler, ayn› üniversitede yüksek lisans ve doktora yapt›. Türk
Uçak Sanayii’nde (TUSAﬁ) proje mühendisi ve grup baﬂkan›,
TUB‹TAK’ta uzman müdür, baﬂkan yard›mc›s› ve yönetim kurulu
üyesi olarak çal›ﬂan Dr. Güler, Ere¤li Demir Çelik, ‹GDAﬁ ve
baz› özel sektör kuruluﬂlar›nda yönetim kurulu üyesi, genel
koordinatör olarak görev ald›, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu
ve Etibank’ta ise genel müdürlük ve yönetim kurulu baﬂkanl›¤›
yapt›. Evli ve iki çocuk sahibi olan Dr. Hilmi Güler, 3 Kas›m
seçimlerinde Ordu’dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi
ve bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› olarak görev yap›yor.

kamlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere ülkemiz enerji konusunda d›ﬂa ba¤›ml› olan,
nüfus art›ﬂ› ve sanayileﬂmenin etkisi ile
bu ba¤›ml›¤› giderek artan bir ülke konumundad›r. 2006 y›l› rakamlar›na göre
toplam enerji arz›m›z›n yüzde 71’i ithalat yoluyla karﬂ›lanm›ﬂt›r. Yap›lan arz
ve talep projeksiyonlar›, artan enerji talebimizin yerli kaynaklar›m›z ile karﬂ›lanamayaca¤›n› da ortaya koymaktad›r.
Bu nedenle sanayicilerimize büyük bir
sorumluluk düﬂmektedir. Bakanl›¤›m›n
rekabete aç›k bir piyasada, enerjinin
zaman›nda, güvenilir ve kaynak çeﬂitlili¤ini de göz önünde tutularak, sanayicimizi uluslararas› rekabette destekleyecek bir enerji politikas› oldu¤unu be-

“

Enerjinin tasarrufuyla ilgili çal›ﬂmalar›n›zdan da söz eder misiniz?
Enerjinin sanayide, binalarda, ulaﬂ›mda
ve enerji sektörümüzde verimli kullan›lmas› yönünde, devrim niteli¤inde olan
Enerji Verimlili¤i Kanunu’nu haz›rlad›k.
Bu kanun ile, birim milli gelir baﬂ›na tüketti¤imiz enerjiyi (enerji yo¤unlu¤unu) 2023 y›l›na kadar en az yüzde 15
azaltabilece¤imizi öngörüyoruz.
Küresel ›s›nmayla ilgili ne gibi önlemler almay› planl›yorsunuz?
Küresel ›s›nman›n en önemli sebeplerinden biri enerji üretim ve tüketim aﬂamalar›nda ortaya ç›kan kirletici emisyonlard›r. Bu emisyonlar› azaltmak için öncelikle enerjiyi verimli
kullanmal› ve çevre
dostu olan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rmal›y›z. Bu amaçla
haz›rlanan 5346 say›l› “Yenilenebilir
Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun” May›s 2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kanun ile yenilenebilir enerji
yat›r›mc›lar› önlerini görebilir hale gelmiﬂler ve yat›r›mlar›na h›z vermiﬂlerdir.
Yak›n gelecekte yasalaﬂmas› beklenen
“Enerji Verimlili¤i Kanunu” ile; enerji verimlili¤i çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesi ve
koordinasyonu konusunda oluﬂturulan
idari yap› ile yap›lacak yetkilendirmeler,
görev ve sorumluluklar, e¤itim ve bilinçlendirme, yayg›nlaﬂt›r›lmas› gibi temel
stratejilerin gerçekleﬂtirilmesine yönelik
olarak sektörel uygulamalar, teﬂvikler ve
yapt›r›mlar getirilmektedir.

Koç Holding gibi büyük bir grubun
enerji sektörüyle ilgilenmesini hem
Türkiye hem de bölgemiz aç›s›ndan
çok önemli buluyorum

Enerji Verimlili¤i Haftas› vesilesiyle, Koç Toplulu¤u özelinde, sanayicilere yönelik mesaj›n›z nedir?
Ülkemizin enerji talebi y›lda ortalama
yüzde 5 artmaktad›r. 2006 y›l› itibar› ile
enerji üretimimiz 25.6 MTEP, enerji
tüketimimiz ise 922 MTEP’tir. Bu ra-

”

lirtmek isterim. Sözünü etti¤im politika
çerçevesinde kömürü, do¤algaz›, yenilenebilir enerji kaynaklar› (hidrolik, güneﬂ, rüzgar, jeotermal, biyoyak›t vb.)
ve elektri¤i bir bütün içinde ele alan
enerji yönetimini ortaya koyduk. Baﬂlat›lan kömür, hidrolik, petrol ve do¤al
gaz arama ve üretim hamlelerine öncelik vermekteyiz. Hedefimiz, maliyetlerin düﬂürülmesine odakl› bir tasarruf
anlay›ﬂ›ndan ç›karak, üretkenli¤i ve
çevreyi gözeten verimlilik kavram› ile
birlikte yüksek katma de¤erli ürünlere
yönelen enerji yönetim anlay›ﬂ›n› hayata geçirmektir.
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Vehbi Koç Vakf›’n›n “Üstün Hizmet
Ödülü”nü Semahat Arsel ald›

ehbi Koç Vakf› Baﬂkan› ve Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Semahat Arsel, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde (TBMM) 5 Nisan 2007 tarihinde düzenlenen
törenle, Vehbi Koç Vakf› ad›na verilen
“Üstün Hizmet Ödülü”nü ald›. Bu y›l ikincisi düzenlenen törene
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, TBMM
Baﬂkan› Bülent Ar›nç
ve eﬂi Münevver Ar›nç
ile bakanlar, milletvekilleri, valiler kat›ld›.
Ödülü, TBMM Baﬂkan›
Bülent Ar›nç’›n elinden
alan Semahat Arsel
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “Üstün
Hizmet Ödülü”ne Vehbi Koç Vakf›’n›n
lay›k görülmesinden duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.
Davetlilere ayr›lan bin koltu¤un dolup ço¤u kiﬂinin ayakta izledi¤i ve 47 kurum ve
kiﬂinin ödül ald›¤› törende, vak›flara ödül-

V

lerini TBMM Baﬂkan› Ar›nç verirken, hay›rsever iﬂadamlar› da ödüllerini Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, devlet bakanlar› Nimet Çubukçu ve Beﬂir Atalay, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ile TBMM baﬂkanvekil-

“

paras›n›, zihnini, hayallerini seferber etti¤inden emin oldu¤umuz insanlar› bulup
onlar› da tarihin bir yerine not edece¤iz.
Böylece gelecek kuﬂaklar›m›z bu ülkede
çal›ﬂan, yard›m eden erdemli insanlar›m›z›n varl›¤›n› bilecekler” diye konuﬂtu.
Baﬂbakan
Recep
Tayyip Erdo¤an ise
konuﬂmas›nda, Türkiye'ye yapt›klar›
katk›lar ve yard›mlar›ndan dolay› ödüle lay›k görülen vak›f ve iﬂadamlar›n›,
“Örnek ﬂahsiyetler,
hayranl›k uyand›ran
dehalar kolay yetiﬂmiyor. Hüner ehlinin kadrini bilmek marifettir. Marifet
iltifata tabidir” diyerek tebrik etti.
Tayyip Erdo¤an, “Ufuk açmak, bir
eser ortaya koymak bir gönül iﬂidir.
Türkiye'yi büyük k›lan, bu gönlü zengin, ufku zengin, akl› zengin insanlar›n
çok olmas›d›r” dedi.

Vehbi Koç taraf›ndan 1969 y›l›nda
kurulan ve baﬂkanl›¤›n› Semahat
Arsel’in yapt›¤› Vehbi Koç Vakf›, “Üstün
Hizmet Ödülü”ne lay›k görüldü
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leri Nevzat Pakdil, Sad›k Yakut’tan ald›lar.
Bülent Ar›nç, törende yapt›¤› konuﬂmada
millet için, ülkesi için karﬂ›l›ks›z olarak
hizmet eden, tüm insanl›¤a yard›m› erdem sayan herkesi önemsediklerini vurgulayan Ar›nç, “Bu ülkede yaﬂayan, ad›n›
bilmedi¤imiz ama yard›m için zaman›n›,

”
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KOÇ HOLD‹NG ﬁEREF BAﬁKANI

Rahmi M. Koç
Ankara gelir vergisi

rekortmeni

Türkiye’de “ödenen vergilerin ilan edilmesi”ni
Vehbi Koç’un önerdi¤ini hat›rlatan Rahmi
M. Koç “Babam›zdan böyle gördük, bizden
sonrakiler de bizden öyle görüyor”
art ay›nda verilen gelir vergisi beyannameleri sonucu
tahakkuk eden gelir vergileri ve Ankara'n›n en çok vergi verecek isimleri düzenlenen bas›n toplant›s› ile aç›kland›. Mart
ay›nda verilen gelir vergisi beyannameleriyle, Koç Holding ﬁeref Baﬂkan› Rahmi M. Koç, 19 milyon 729 bin 193 YTL
gelir karﬂ›l›¤› ödeyece¤i 6 milyon 900
bin 407 YTL'lik gelir vergisi ile yine Ankara'n›n en fazla vergi ödeyen ismi oldu. Koç Toplulu¤u ﬁeref Baﬂkan› Rahmi
M. Koç vergi rekortmenli¤i vesilesiyle
sordu¤umuz sorular› ﬂöyle yan›tlad›:

M

Bu y›l da Ankara’n›n gelir vergisi
rekortmeni oldunuz. Böyle önemli
bir konuda rekortmen olmak nas›l
bir duygu?
Memleketimizde maalesef vergiler lay›k› ile ödenmiyor. Rivayet do¤ru ise ekonominin yüzde 50’si kay›t alt›nda de¤il.
Bunu bilen kurucumuz, ﬂeref baﬂkan›m›z ve babam›z, 25 sene evvel maliyeye
giderek ödenen vergilerin ilan edimesi
talebinde bulundu. Maliye bu talebi yerinde bularak ödenen vergileri hem ﬂirketler hem de ﬂah›slar olarak ilan etmeye baﬂlad›. ‹ﬂte bu listeden vilayet rekortmenleri ve genelde de Türkiye vergi rekortmeni ortaya ç›kt›. Bu listede b›rak›n rekortmenleri, üst seviyede isimleri geçen ﬂah›s ve kuruluﬂlar halk ve
hükümet nezdinde büyük itibar gördüler. Bu madalyonun bir taraf›, di¤er taraf›na bakt›¤›n›zda gayet müreffeh bir
hayat süren baz› kiﬂilerin isimleri ya hiç

görülmüyor ya da
çok cüzzi vergi ödedikleri ortaya ç›kt›.
Do¤ru vergi ödemek
yurt içinde oldu¤u
gibi yurtd›ﬂ›nda da
insana itibar sa¤l›yor. Ne var ki mükelleflerin
yar›s›
ödeyip di¤er yar›s›
ödemeyince, ödeRahmi M. Koç vergiler memleketin ilerlemesi, ekonominin büyümesi içindir
yenlerden daha çok
vergi al›n›yor. Bu da
ye bir olay düﬂünülemez. En ufak bir
haks›zl›k oldu¤u gibi insan›n akl›na baz›
vergi kaç›rman›n cezas› hapistir. Tan›nsorular getiriyor. Vergi rekortmeni olm›ﬂ biri iseniz size göre bir hapishane
mak insan› hem manen tatmin ediyor
bulurlar ve her gün otelde kal›r gibi orahem de prestij getiriyor. Dolays›yla sun›n hesab›n› ödemek zorunda kal›rs›n›z.
alinizin cevab› ‘çok memnunum’. ‹ftihar
Bu uygulama maalesef ülkemizde yok;
etmiyorum desem do¤ruyu söylememiﬂ
ümit ederim ki bir gün bizde de olur.
olurum.
Vergi gelirlerinin Türkiye’ye katk›s›n› nas›l de¤erlendirirsiniz?
Vergi mant›¤›, çok kazanandan çok almak, az kazanandan daha az istemeye
dayan›yor. Vergiler memleketin ilerlemesi için ekonominin büyümesi için, refah seviyesinin artmas› için ve bütçenin
oluﬂturulabilmesi için olmazsa olmaz tek
faktördür. Maliyenin bir taraftan bütün
mükelleflerden vergi toplama görevini
üstlenirken di¤er taraftan da toplanan
paralar›n yerli yerine sarf edilmesini denetleme yükümlülü¤ü vard›r. Bu iki konuyu bütçe tekni¤i aç›s›ndan çok iyi denetlemek gerekir. Bat›’da bilhassa Amerika, da zinhar vergi ödememek diye bir
ﬂey yoktur. Do¤ru beyan vermemek di-

Vergi ödeyenler s›ralamas›nda
önlerde olmak sadece sizin de¤il
Koç Ailesi’nin tüm fertlerinin al›ﬂ›k oldu¤u bir konu.
ﬁimdiye kadar söylediklerimin tamamen
sordu¤unuz suale cevap teﬂkil etti¤ini
zannediyorum. Koç Ailesi vergilerine
çok dikkat etti¤i gibi zaman›nda ödemeyi de bir vazife bilir. Babam›zdan böyle
gördük, bizden sonrakiler de bizden öyle görüyorlar. Gençlere do¤ru vergi ödemeyi ö¤retmek, aﬂ›lamak, telkin etmek
büyüklerin borcudur. Koç Ailesi b›rak›n
kendi vergilerini düzgün ödemeyi, yan
sanayiciler, bayiler, distribütörler gibi
kiﬂi ve kuruluﬂlar›n da do¤ru vergi ödeyip ödemedi¤ini takip eder.
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58 ülkenin çocuklar›
23 Nisan’› kutlad›
Uluslararas› “23 Nisan Çocuk
ﬁenlikleri”ne 10 y›ld›r sponsor olan
Koç Toplulu¤u, bu deste¤ini
sürdürüyor. Ali Y. Koç “Amac›m›z 23
Nisan’› dünya çocuk bayram› olarak
kutlamak. Bu amaçla UNESCO
nezdinde çal›ﬂmalar yürütüyoruz” dedi
8

umhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara arma¤an etti¤i dünyan›n ilk ve
tek çocuk bayram› olma özelli¤i taﬂ›yan “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›” 87. kez tüm
yurtta ve yurtd›ﬂ› temsilciliklerimizde coﬂkuyla
kutland›. Üstelik bu y›l bayram› sadece tüm Türk
çocuklar› de¤il, 60 ülkenin çocuklar› ayn› anda,
ayn› coﬂkuyla kutlama imkaân› buldu. Çünkü
1979 y›l›nda TRT’nin öncülü¤ünde uluslararas› bir çocuk ﬂenli¤ine dönüﬂen dünyan›n bu ilk ve tek çocuk bayram›nda, Koç
Toplulu¤u’nun da 10 y›l önce bu organizasyonun sponsorlu¤unu üstlenmesiyle, bu ﬂenlikler bir “dünya çocuk bayram›”

C
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özelli¤ine bürünmüﬂtü.
Bu y›l 16-25 Nisan tarihleri aras›nda
Antalya’da organize edilen ve çok say›da etkinli¤i kapsayan 23 Nisan Çocuk
ﬁenlikleri’nde binin üzerinde çocuk
a¤›rland›.
“Uluslararas› 23 Nisan Çocuk ﬁenli¤i
Gala Program›”, bu y›l Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da yap›ld›. Çocuklar›n rengârenk kostümleri ve danslar›yla kendilerine özgü kültürlerini yans›tt›¤› program s›ras›nda, Filistinli çocuklar ‹srailli çocuklarla yan yana oturdu. TRT taraf›ndan dört saat boyunca
canl› yay›mlanan kutlamalarda, tüm
dünyaya bar›ﬂ mesajlar› verildi.
Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen
23 Nisan Çocuk ﬁenli¤i için Antalya'ya
giderek ﬂenliklere kat›lan Koç Holding
Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç ve Koç Holding Kurumsal
‹letiﬂim Koordinatörü Oya Ünlü K›z›l,
çocuklarla birlikte, ﬂenlikleri büyük bir
be¤eniyle izledi. ﬁenlikler s›ras›nda
gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan Ali Y.
Koç, 23 Nisan’›n meyvelerinin 29 y›ldan
sonra yeni yeni toplanmaya baﬂland›¤›n›
anlatarak “O zaman›n çocuklar› Türkiye’yi do¤ru tan›y›p ülkelerine döndüler.
Kat›lanlar›n ﬂu anda 35-40 yaﬂlar›nda oldu¤unu düﬂünürseniz, bu insanlar art›k
kendi ülkelerinde, kendi toplumlar›nda
önemli bir noktaya gelmeye baﬂl›yorlar.
Bunun en iyi örne¤i Güney Afrika’n›n
Kültür Bakan›. 29 y›l önce ﬂenli¤e küçük
bir çocukken kat›ld›, daha sonra ülkesinin Kültür Bakan› oldu” dedi.
Koç Toplulu¤u’nun 23 Nisan'›, Türkiye'nin en önemli ulusal tan›t›m projelerinden biri olarak gördü¤ünü belirten
Ali Y. Koç, 10 y›ld›r destek verilen 23
Nisan Çocuk ﬁenlikleri ile ilgili çal›ﬂma-

M‹GROS BU YIL DA 23 N‹SAN’DA ÇOCUKLARLA
Gelece¤imizin teminat› olan çocuklara her f›rsatta destek vermeyi temel ilke kabul eden Migros,
bu y›l 23 Nisan Geleneksel Tiyatro ﬁenli¤i’nin
13’üncüsünü düzenliyor. Kültür Bakanl›¤›, Devlet
Tiyatrolar› ve Migros iﬂbirli¤i ile düzenlenen Geleneksel 23 Nisan Tiyatro ﬁenli¤i, 18-30 Nisan
tarihleri aras›nda Migros’un bulundu¤u 12 ilde
gerçekleﬂtiriliyor. ﬁenlik kapsam›nda 12 ilde 15 farkl› oyun ve
52 temsille 18 bin çocu¤a ulaﬂ›lmas› hedefleniyor. Migros ma¤azalar›n› ziyaret eden herkesin ücretsiz edinebilece¤i davetiyelerle
çocuklara bayram sevinci ile tiyatro heyecan›n› ayn› anda yaﬂatmak amaçlan›yor. Öncelikli kurumsal de¤erleri aras›nda yer

lar›n sürece¤ini, amaçlar›n›n bu bayram› sadece Türkiye'de de¤il dünyada bir
çocuk bayram› haline getirmek oldu¤unu ve bu amaçla UNESCO nezdinde çal›ﬂmalar yapt›klar›n› belirtti.
ﬁenlik kapsam›nda bugüne kadar 20 bin
çocu¤un Türkiye'ye geldi¤ini hat›rlatan
Ali Y. Koç, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: ''Bu
ﬂenlik, 20 bin çocu¤u, ailelerini de düﬂünürseniz, 60-80 bin kiﬂiyi Türkiye aç›s›ndan pozitif olarak etkilemiﬂtir. Projeye
deste¤imiz sürüyor. 10 y›ld›r bu projeye
3,5 milyon dolar yat›rd›k. Türk bas›n› bu
konuya yeterince önem vermemesine
ra¤men buraya yat›r›m›n çok do¤ru bir
yat›r›m oldu¤una ve en az›ndan memleketimize bir fayda sa¤lad›¤›na inan›yoruz. Dile¤imiz tabii ki TRT'nin düzenledi¤i bu ﬂenli¤e, TRT'ye bir rakip olarak
bakmay›p, di¤er medya kuruluﬂlar›n›n

alan “duyarl›l›k” ilkesi do¤rultusunda çocuklar›n
geliﬂimine katk›da bulunmay› hedefleyen Migros,
fark yaratan, yarat›c› bir gençlik için kültürel ve
sanatsal aktiviteleri desteklemeye devam ediyor.
1995 y›l›ndan beri düzenlenen tiyatro ﬂenli¤ine
bugüne kadar Türkiye’nin farkl› illerinden 230
binden fazla çocu¤un kat›ld›¤› belirtiliyor. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana,
Trabzon, Diyarbak›r, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas ve Van’daki
Migros ma¤azalar›n› ziyaret eden
herkes, al›ﬂveriﬂ yapma ﬂart›
aranmadan kasalardan rezervasyon fiﬂi alabiliyor ve ard›ndan
Devlet Tiyatrosu giﬂelerini ziyaret
ederek ücretsiz bilet edinebiliyor.

sahip ç›kmas›, bu önemli ﬂenli¤in daha
iyi tan›t›lmas›na, özendirilmesine ve bir
ﬂekilde daha fazla büyümesine herkesin
katk› sa¤lamas›... Buna da yap›c› rekabet
diyorum. Fakat ne yaparsak yapal›m,
geçmiﬂ senelerde de denememize ra¤men Türk medyas› bu konuya gereken
önemi ne yaz›k ki veremiyor.''
Koç Toplulu¤u’nun çocuk ve gençlere
yönelik aktivite ve yat›r›mlar›n›n da devam edece¤ini dile getiren Ali Y. Koç,
Türkiye nüfusunun yüzde 64'ünün 32
yaﬂ alt›nda oldu¤una iﬂaret etti. Koç,
''Baz› rakamlara göre yüzde 50'sinin 25
yaﬂ alt›nda oldu¤unu düﬂündü¤ünüz takdirde nas›l Almanya'da, Fransa'da yaﬂl›lara yönelik huzurevi benzeri hizmetler
yo¤unsa, bizim gibi ülkelerde de gençler
ve çocuklara yönelik aktivitelerin gerçekleﬂmesi gerekiyor. Öte yandan Koç

HER ÇOCU⁄UN UNUTAMAYACA⁄I B‹R 23 N‹SAN VARDIR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›”n›n bu y›lki etkinlikleri ve yenilikleri, 11 Nisan’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde yap›lan bir
toplant›yla bas›na tan›t›ld›. TRT Genel Müdür
Vekili Ali Güney ve 10 y›ld›r ﬂenliklerin sponsoru
olan Koç Holding’in Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi
Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç taraf›ndan yap›lan bas›n aç›klamas›, TRT 1’den de naklen yay›mland›.
Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu
Baﬂkan› Ali Y. Koç, toplant›da yapt›¤› konuﬂmada “23 Nisan Çocuk ﬁenlikleri” kapsam›nda yaklaﬂ›k 10 y›ld›r TRT ile yürüttükleri iﬂbirli¤inden
büyük mutluluk duyduklar›n› söyledi. Koç, “Cum-

huriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara arma¤an etti¤i bu eﬂsiz bayram, herkes için çok önemli ve anlaml›. Bu topraklar üzerinde herkesin, her çocu¤un, unutamayaca¤› bir 23 Nisan olmuﬂtur” diye konuﬂtu.
TRT Genel Müdür Vekili Ali Güney de konuﬂmas›nda, bu y›lki etkinliklerde pek çok yenili¤e imza
at›ld›¤›n› kaydederek, ﬂenli¤e kat›lan ülke say›s›nda geçti¤imiz y›llara oranla büyük bir art›ﬂ
sa¤land›¤›n› söyledi. Güney, “Bugüne kadar ﬂenliklere ortalama 27 ülke kat›l›yordu. Üç kez 40’›n
üzerinde ülkenin kat›l›m› gerçekleﬂti. Bu y›l ise
kat›l›mc› ülke say›s›nda rekor bekleniyor” dedi.
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“ATATÜRK’E BORÇLUYUZ”

23 Nisan ﬁenliklerine kat›lan 58 ülkenin çocuklar›, kendi kültürlerini yans›tan danslar›yla hem Aspendos Antik
Tiyatrosu’ndaki seyircileri hem de ﬂenlikleri televizyonlar› baﬂ›ndan izleme imkan› bulanlar› büyüledi.

Toplulu¤u bugün 24 tüketici sektöründe
faaliyet gösteriyor. Tüketiciyle bu kadar
iç içe olmuﬂ bir toplulu¤uz. Hal böyleyken Türk gençli¤ini, Türk çocuklar›n›
hatta Türk bebe¤ini bile göz ard› etme
lüksümüz yok. Koç Toplulu¤u olarak, geçen sene düzenlenen ''Sizinkiler Dünya

Kaç Bucak'' tiyatro oyunu ile 16 ilde 100
bin ö¤renciye, KoçFest projesi ile de 11
üniversitede 300 bin üniversite ö¤rencisine ulaﬂt›k” dedi. Sosyal sorumlulu¤u
tabana yaymak amac›yla baﬂlat›lan ''Ülkem ‹çin'' projesinden de örnek vererek
bu kapsamda 81 ilde 223 proje gerçek-

ÇOCUKLARA ÖZEL FABR‹KA GEZ‹S‹
Arçelik çal›ﬂanlar›n›n oluﬂturduklar› "Arçelik Gönüllü Tak›m›'' Ankara Bala’daki Yat›l› Bölge ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri ile birlikte 23 Nisan haftas›nda fabrika gezisi gerçekleﬂtirdi. Geziye kat›lan ö¤renciler, Ankara Bulaﬂ›k Makinesi ‹ﬂletmesi’nde üretim bölümlerini gezerek yetkililerden
detayl› bilgi al›rken, bulaﬂ›k makinelerinin üretim
aﬂamalar›n› yerinde gözlemlediler. Fabrikadaki
mekanik hatt› ve montaj hatlar›nda ürünlerin son
halini al›ﬂ›n› dikkatle izleyen ö¤renciler, kalite güvence bölümünde ürünlerin test aﬂamalar›n› gözlemleme f›rsat› da buldular. Ankara iﬂletmesindeki çal›ﬂanlar eﬂli¤inde fabrikay› gezen çocuklar,
turun sonras›nda hep birlikte kat›ld›klar› yemek
s›ras›nda kendilerine eﬂlik eden yöneticilere merak ettikleri sorular› yöneltme f›rsat› da buldular. ‹ﬂletme çal›ﬂanlar›,
gezi sonras›nda tekrar
okullar›na dönen çocuklara, bugünün an›s›na
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kitap hediye ederek onlar› u¤urlad›lar.
Arçelik’in Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹lkö¤retim Genel
Müdürlü¤ü iﬂbirli¤iyle 2004 y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ü “Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül Birli¤i“
program›, Türkiye’deki yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›ndaki ö¤rencilerin kiﬂisel geliﬂimlerine katk›da
bulunurken, burada görev yapan ö¤retmenlere de
destek veriyor. “Arçelik A.ﬁ. ile E¤itimde Gönül
Birli¤i“ sosyal sorumluluk program›, sekiz y›l sonunda Türkiye’de say›lar› 300’ü aﬂan yat›l› ilkö¤retim bölge okulunda e¤itim ö¤retim gören 200
bin ö¤renciye ulaﬂmay› ve ülkemizin modern, kendisine güvenli yeni nesli olarak hayata haz›rlanmas›na katk› sa¤lamay› hedefliyor. “Bizim Odalar”,
“Onlar da Çocuktu”, “E¤itim Bursu” ve “Gönüllü Aile Birli¤i” projelerinden
oluﬂan program kapsam›nda, Vehbi Koç Vakf›,
TEGV, AÇEV, Özel Sektör Gönüllüler Derne¤i
ile iﬂbirli¤i yap›l›yor.

Aspendos’taki ﬂenli¤e kat›lan tüm çocuklar,
gala sonunda Türkçe ve ‹ngilizce olarak,
haz›rlad›klar› deklarasyonu hep birlikte ve
büyük bir coﬂkuyla okudular:
“Biz, Dünya’n›n her köﬂesinden gelen 750
çocuk TRT.n›n 29. Uluslararas› 23 Nisan
Çocuk ﬁenli¤i’ni büyük bir coﬂkuyla kutlad›k.
Bu güzel ﬂenlik boyunca yaﬂad›¤›m›z her
an, bizleri birbirimize daha çok yak›nlaﬂt›rd›. Kültürlerimizi, Danslar›m›z›, oyunlar›m›z›, müziklerimizi paylaﬂt›k ve çocuk olman›n
tad›na vard›k. Bu paylaﬂ›mdan yeni dostluklar do¤du, dostlu¤un ortak dili de bar›ﬂ oldu. Dünya’n›n ilk ve tek çocuk bayram› sayesinde Antalya’da bir araya geldik. Bu beraberli¤imizi, bu güzel bayram› Türk çocuklar›na arma¤an eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e
borçluyuz. Biz çocuklar, O’nun ‘Yurtta bar›ﬂ, dünyada bar›ﬂ’ sözlerini sonsuza kadar
yaﬂataca¤›z. Dünyan›n bar›ﬂ elçileri olaca¤›z. ﬁenli¤imiz sona eriyor ancak dostluklar
yeni baﬂl›yor. Antalya’dan tüm Dünya’ya
mesaj›m›z herkes için “Sevgi ve Bar›ﬂ”.
Böyle bir dünya yaratmak için elele ve
umutla çal›ﬂacak, yar›nlara birlikte yürüyece¤iz. Bu ﬂenli¤in tüm dünyada bir gelenek
haline gelmesini diliyoruz.”

leﬂtirildi¤ini söyleyen Ali Y. Koç, ''Buradaki ana amaç, ‘Cebinden paray› ç›kar,
birileri sosyal sorumluluk projesi yaps›n’
de¤il; bizzat sahaya inip, boyama projesi,
çocuklara yard›m projesi, a¤aç dikme
projesi gibi projeler üzerine yo¤unlaﬂmak'' ﬂeklinde konuﬂtu.
Ali Y. Koç, ''Meslek Lisesi Memleket
Meselesi'' projesi çerçevesinde de yedi
y›lda 8 bin ö¤renciye burs vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ﬂöyle devam etti: ''Burs verdi¤imiz ö¤rencilere
staj garantisi veriyoruz. Ama zaten staj
garantisi demek, Koç Toplulu¤u'na bir
ad›m›n› atmak demek. Her sene meslek
lisesinden binlerce iﬂçi al›yoruz. Dolay›s›yla bu proje sayesinde grubumuza alaca¤›m›z ö¤rencileri daha önceden tan›ma ﬂans›m›z olacak. Burada beni en çok
mutlu eden konu ise daha önceden konuﬂulmayan meslek liselerinin art›k daha çok konuﬂulmaya baﬂlanmas›. Koç
Toplulu¤u ﬂirketleri olarak süreklilik,
devaml›l›k arz eden uzun vadeli projeler
üzerine çal›ﬂ›yoruz. ‹nﬂallah 2007 sonuna geldi¤imizde Topluluk olarak beﬂ y›ll›k plan› ç›karmay› hedefliyoruz.''
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Cumhurbaﬂkan› Sezer
Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer eﬂi Semra
Sezer’le birlikte Rahmi M. Koç Müzesi’ni ziyaret
etti. Cumhurbaﬂkan› Sezer’i müzede Koç
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç
ile eﬂi Caroline Koç karﬂ›lad›

O

nuncu Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, geçti¤imiz haftalarda ‹stanbul Haliç’teki Türkiye’nin tek özel
ulaﬂ›m, endüstri ve iletiﬂim
müzesi olan Rahmi M. Koç
Müzesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaﬂkan›
Ahmet Necdet Sezer ve eﬂi Semra Sezer'i müze giriﬂinde, Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa V. Koç ve
eﬂi Caroline Koç, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf› Yönetim Kurulu
Üyesi Bülent Bulgurlu ile Müze Müdürü
Anthony Phillipson, Müdür Yard›mc›s›
Mahmut Zeytino¤lu karﬂ›lad›.
Eﬂiyle birlikte müzeyi gezerek sergilenen eserler hakk›nda bilgi alan Cum-

hurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, Rahmi M. Koç Müzesi’nin özel defterini de
imzalad›. Müzede eﬂiyle birlikte yaklaﬂ›k bir saat kalan Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, Rahmi M. Koç ve
Koç Ailesi’ni müzeyi ve müzede sergilenen bu önemli eserleri ülkemize kazand›rmalar› nedeniyle kutlad›.
Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer
RMK Müzesi özel defterine ﬂunlar› yazd›: “Rahmi M. Koç Müzesi’ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Endüstri ve mühendislik alan›nda sergilenen çok say›da obje ile insan zekâs›n›n
s›n›rs›zl›¤›n› ve kusursuzlu¤unu ortaya
koyan Rahmi M. Koç Müzesi, geçmiﬂle
bugün aras›nda köprü görevi üstlene-

Semra Sezer, Caroline Koç, Cumhurbaﬂkan› Necdet
Sezer, Mustafa V. Koç ve Bülent Bulgurlu müze
Müdür Yard›mc›s› Mahmut Zeytino¤lu’ndan bilgi
al›rken görülüyor. (en üstte sa¤dan sola)
Cumhurbaﬂkan› Sezer’in yazd›¤› orijinal metin
üstte yer al›yor.

rek, anlaml› bir hizmeti yerine getirmektedir. Endüstri tarihine ›ﬂ›k tutan
böyle bir müzenin varl›¤›, ‹stanbul’un
tarihsel konumu ile de örtüﬂür niteliktedir. Bu seçkin eseri ülkemize kazand›rd›klar› için Say›n Rahmi Koç’u ve onun
ﬂahs›nda Koç ailesini içtenlikle kutluyor, müze çal›ﬂmalar›na baﬂar›lar ve
esenlikler diliyorum”
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Tansaﬂ, yeni hizmet yaklaﬂ›m›n› aç›klad›:

“Paran›z›n Tam Karﬂ›l›¤›”
Yöresel bir markan›n
ulusal ölçe¤e
taﬂ›nmas›n›n baﬂar›l› bir
örne¤ini oluﬂturan ve 28
ilde 239 ma¤aza say›s›na
ulaﬂan Tansaﬂ, “Ak›l
Almaz Tüketici Haklar›”
ile perakendede hesab›n›
bilenlere hitap ediyor

oç Toplulu¤u’nun perakendede
stratejik büyüme karar› ile ortaya ç›kan birleﬂme Ege’nin de¤erli markas› Tansaﬂ’› güçlendirdi. Ulusal co¤rafyaya aç›lan
Tansaﬂ, Ege’nin bilinçli al›ﬂveriﬂini yayg›nlaﬂt›r›rken, ulaﬂ›lan finansal güç, co¤rafi yayg›nl›k ve format çeﬂitlili¤i, hem
müﬂteri hacmi hem de müﬂterilere sunulan hizmette ve ürün/fayda orant›s›nda
çok önemli yenilikçi geliﬂmeler elde edilmesinde önemli rol oynuyor.
Ege’den so›nra Marmara, ‹ç Anadolu ve
Akdeniz’de hizmet a¤› geniﬂlemesini sürdüren Tansaﬂ bir süre önce Karadeniz’de de hizmet vermeye baﬂlad›. 2006
y›l›nda 20 yeni ma¤aza açarak Türkiye
genelinde büyüyen Tansaﬂ, bu çal›ﬂmalar›yla yöresel bir markan›n nas›l ulusal
bir konuma ulaﬂt›¤›n›n en iyi örneklerinden birini oluﬂturuyor.
239 adet ma¤azas›yla Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan
ve Ege bölgesinden do¤arak ülke genelinde geniﬂlemesini sürdüren Tansaﬂ,
markas›n›n özünü temsil eden bir anlay›ﬂla müﬂterilerini karﬂ›l›yor.
Tansaﬂ’›n son slogan› ise ülke genelindeki politikas›n› ortaya koyuyor. “Paran›z›n
Tam Karﬂ›l›¤›...” Slogan, Tansaﬂ’›n hesab›n› bilen müﬂterilerine gerçek fiyat/fayda orant›s›nda farkl›laﬂan müﬂteri memnuniyeti sundu¤una iﬂaret ediyor. Peki
ama neden “Paran›z›n Tam Karﬂ›l›¤›” diye bir slogan tercih edildi? Asl›nda Ege

K
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21 y›ld›r müﬂterinin talebine göre ﬂekillenen Tansaﬂ’ta “Paran›z›n Tam Karﬂ›l›¤›” bu markay› tarif ediyor.

halk›n›n al›ﬂveriﬂ tutum ve al›ﬂkanl›klar›yla ilintili bir tercih bu... Zira Tansaﬂ’›n
ruhu Ege’lilerin tercihinden oluﬂuyor.
Tansaﬂ, ‹zmir’de ilk kuruluﬂundan bu yana geçen 21 y›ll›k süreçte, müﬂteri talebine göre ﬂekillenmekte, do¤du¤u bölgenin al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›klar›n› ve ürün/fayda anlay›ﬂ›n› birebir yans›tmakta, bu ne-

denle “ Paran›z›n Tam Karﬂ›l›¤›” Tansaﬂ
markas›n› tarif ediyor.
Ege halk›n›n özelli¤i ise geliﬂmiﬂ ülkelerde görülen tüketici profiliyle paralel
özellikler sergiliyor; sorgulayan, araﬂt›ran, takipçi, en iyi ürün nerede, hangi fiyata araﬂt›rmas›n› çok detayl› ve titiz takip eden bir tüketici profili...

PARA HERKES ‹Ç‹N KIYMETL‹D‹R
Tansaﬂ’›n “Emek harcanarak zor kazan›lan para
elbette herkes için k›ymetlidir ve bunun karﬂ›l›¤›n› tam almak herkesin hakk›d›r” anlay›ﬂ›yla
baﬂlatt›¤› kampanya ile ilgili aç›klamas› ﬂöyle:
“Tansaﬂ, tam karﬂ›l›¤›n gerçek fiyat ve hizmet kalitesi ile bir bütün oldu¤unu benimseyen bir kurum olarak, kaliteyi ve tüketici haklar›n› sürekli
geliﬂen bir anlay›ﬂla önemsiyor. Bu çerçevede,
2006 y›l›nda TSE’nin ma¤azalardaki yo¤un denetimlerinden geçerek, G›da Güvenli¤i ve ISO belgesini de alan Tansaﬂ, baﬂta “Ak›l Almaz Tüketici Haklar›” gibi müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ›yla,
her zaman Egelilerin al›ﬂ›p sevdikleri çizgide büyüyecek. “Paran›z›n Tam Karﬂ›l›¤›” ayn› zamanda
al›ﬂveriﬂte dürüstlü¤e ve paras›n›n “Tam” karﬂ›l›-

¤›n› almaya özen gösteren tüm Türk tüketicilerini
Tansaﬂ’la tan›ﬂt›rmay› hedefliyor.
Bu sloganla, zaten uygulanmakta olan ve Tansaﬂ müﬂterilerinin bildi¤i ve asla yabanc› olmad›¤› hizmeti, Tansaﬂ’›n yak›n ve ilgili al›ﬂveriﬂ
kültürüyle yeni tan›ﬂacak tüketiciler için de
sembolize ederek bir alg› süreci oluﬂturulmas›
hedefliyor. Zira fark yaratan hesapl› fiyatlar› ve
sundu¤u hizmetin kalite seviyesiyle modern ve
kaliteli al›ﬂveriﬂ yapmak isteyen ama ayn› zamanda kasaya geldi¤inde “Ne ald›m ki acaba,
bu kadar fazla tuttu? sorusunu sorduracak sürprizler yaﬂatmamay› hedefleyen Tansaﬂ, her zaman müﬂterisine odakl› faaliyetler gerçekleﬂtirmeye devam edecek.”

SOSYAL SORUMLULUK

“Ülkem ‹çin” projeleri,
2007 y›l›nda da
yepyeni sosyal
sorumluluk
çal›ﬂmalar›yla
sürdürülecek. Bu sosyal
sorumluluk çal›ﬂmas›na,
kat›lmak isteyen bayi ve
ﬂirketlerin, tespit
ettikleri proje konular›n›
14 May›s’a kadar
Topluluk’la paylaﬂmas›,
30 May›s’a kadar da
onaylanan projelerini
baﬂlatmalar› gerekiyor

Hep birlikte “Ülkem ‹çin
2007”ye haz›rlan›yoruz

K

K oç Toplulu¤u’nun 80. kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle
2006’da "sorumlu vatandaﬂl›k"
kültürünü Koç Toplulu¤u’nun
tüm katmanlar›na yayabilmek
ve topluma örnek teﬂkil etmek amac›yla
baﬂlatt›¤› "Ülkem ‹çin” sosyal sorumluluk projeleri kampanyas›, 2007 y›l›nda
da Türkiye’nin her ilinde ve yepyeni
projelerle devam edecek.
Topluluk çap›ndaki koordinasyonu,
geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu y›l da Koç
Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve Bilgi Grubu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yürütülecek
olan “Ülkem ‹çin” projesi kapsam›nda
gerçekleﬂtirilen en iyi üç proje, bu y›ldan baﬂlayarak her y›l›n sonunda Koç
Holding taraf›ndan ödüllendirilecek.
2007 için Topluluk bünyesindeki bayi ve
ﬂirketler taraf›ndan tespit edilen projelerin, 14 May›s 2007 Pazartesi gününe kadar Holding ile paylaﬂ›lmas› gerekiyor.
Projelerin onaylanmas›, ard›ndan toplanacak fon bedeli çerçevesinde hayata
geçirilecek her bir projenin ise 30 May›s

2007 Çarﬂamba günü itibar› ile baﬂlat›lm›ﬂ olmas› isteniyor.

Kuvvetli bir halka
Koç Toplulu¤u’nun, ülkemiz için sosyal
dayan›ﬂmaya ve yerel sorunlar›n çözümüne belirli ölçülerde de olsa katk›da
bulunman›n bir gere¤i olarak gördü¤ü ve
“sürdürülebilir sosyal sorumluluk” projeleri zincirinin kuvvetli halkalar›ndan biri
oldu¤una inanc›yla baﬂlatt›¤› bu projenin, 2007 y›l›nda da yine hep birlikte daha da ileriye taﬂ›nmas› hedefleniyor.
“Ülkem ‹çin” projesinde önemli olan,
yap›lan maddi katk›n›n büyüklü¤ü de¤il, her ilde her Topluluk çal›ﬂan› ve bayiinin kat›l›m› ve sosyal sorumluluk bilinci ve heyecan›yla hayata geçirilmiﬂ
olmas›. Bu nedenle hiçbir maddi katk›da bulunmak istemeyen bayiler de projeye fikren kat›labilecek ve bu destekleri Topluluk taraf›ndan ayn› önemle de¤erlendirilecek.
Bu görüﬂten hareketle bu y›l sonunda,
2006 ve 2007 y›llar›nda tüm illerde ger-

çekleﬂtirilmiﬂ olan projeler de¤erlendirilecek ve önümüzdeki y›llarda gerçekleﬂtirilecek yeni “Ülkem ‹çin” çal›ﬂmalar›n›n hangi konu üzerinde odaklanaca¤›na da karar verilecek.

223 proje hayata geçti
Geçti¤imiz y›l Topluluk ﬂirketleri, çal›ﬂanlar› ve bayilerinin faaliyet gösterdikleri illerde ihtiyaç oldu¤unu tespit ettikleri konular çerçevesinde gerçekleﬂtirilen 223 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmiﬂti.
Okul yenileme, engelliler için çocuk
park› yapt›rma, hayvan bar›naklar›na
destek, antik kent kaz› çal›ﬂmalar›, Van
Gölü’nü temizlemek gibi birbirinden
farkl› pek çok konuda gündeme getirilen bu projeler baﬂar›yla hayata geçirilmiﬂti. Böylelikle de ülkemizin dört bir
yan›nda ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesi, yaﬂam koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi, kültürel ve do¤al de¤erlerimizin
korunmas› yolunda büyük katk›lar sa¤lanm›ﬂt›.

Koordinatör bayilerimizin, 14 May›s 2007 Pazartesi gününe kadar proje önerilerini secila@koc.com.tr adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir.
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Türkiye Biliﬂim Vakf› Baﬂkan› Faruk Eczac›baﬂ›:

“Önemli olan bilgiyi
yat›r›ma dönüﬂtürmek”
Faruk Eczac›baﬂ›,
Eczac›baﬂ›’ndaki görevi yan›nda
Türkiye Biliﬂim Vakf› Baﬂkan›
olarak biliﬂim sektörüyle ilgili
yapt›¤› çal›ﬂmalarla da öne
ç›k›yor. En büyük hobilerinden
biri ise müzik ve özellikle de
caz. Bu konudaki tutkusu
nedeniyle radyoda program
bile yap›yor. Eczac›baﬂ› ile
Elmada¤ Divan’da biliﬂim
sektörü ve hobilerini konuﬂtuk
14

B

u ay “Divan Sohbetleri” sayfalar›m›zda Eczac›baﬂ› Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve Eczac›baﬂ› Bilgi ‹letim A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Faruk Eczac›baﬂ›’n› a¤›rl›yoruz. Gerek Eczac›baﬂ› çat›s› alt›nda gerekse Türkiye Biliﬂim Vakf› (TBV) Baﬂkan› s›fat›yla biliﬂim sektörünün içinde olan Faruk Eczac›baﬂ›’yla
sohbetimiz, do¤al olarak biliﬂim üzerine ﬂekillendi. Faruk Eczac›baﬂ›’n›n en büyük tutkusu müzik ve özellikle de caz ise, bir di¤er konumuzu oluﬂturdu. Bu sohbette y›llar›n iki dev kuruluﬂu Koç Toplulu¤u ve Eczac›baﬂ›’n›n iliﬂkileri ise Eczac›baﬂ›’n›n ﬂu sözleriyle yerini buldu: “Benzer de¤erleri savundu¤umuz Koç Toplulu¤u, Türkiye Biliﬂim Vakf›’na deste¤ini
her zaman hissettirdi. San›r›m önemli olan ortak gelecek vizyonunu paylaﬂabilmek; bu oldu.” ‹ﬂte Divan’da sohbetteyiz...

Biliﬂim denilince ilk akla gelen isimlerden biri sizsiniz…
Yok, o kadar de¤il. Biliﬂimci de¤ilim esas›nda. Bilgisayar›n içini açt›¤›mda
bir otomobilden, bir insandan veya bir uçaktan ay›rt edebilece¤imi zannetmiyorum. Öte yandan biliﬂimin, bilgisayar kullan›m›n›n halka inmesini
baﬂtan beri çok iyi takip etti¤imi düﬂünüyorum. 1980’lerde iﬂ hayat›na
at›ld›¤›mdan beri takip ediyorum. Bilgisayar kullan›m›n›n iﬂ hayat›nda ne

Yaz›l›m›n belirli merkezleri var…
Silikon Vadisi, Hindistan keza ayn›
ﬂekilde. Türkiye’nin ﬂans› var m›?
Buna benzer teknolojik devrimler neredeyse her as›rda yaﬂan›yor. 19’uncu yüzy›lda buhar makinesiyle, 1900’lerde otomobil endüstrisiyle, bu yüzy›lda da bilgisayarla yaﬂand›. Ne yaz›k ki bunlar›n hiçbirine biz öncülük etmedik. Öte yandan
bu devrimleri sonradan yakalayanlar oldu. Herkesin örnek gösterdi¤i Hindistan,
‹rlanda ve ‹srail örnekleri var. Bu ülkeler,
70-80’lerde bu iﬂin misyonunu görüp 90’l›
y›llarda da bunun meyvelerini yemeye
baﬂlad›lar. Biz burada da öncü olamad›k.
Olamad›¤›m›z gibi benzer bir geliﬂim süreci geçirmedik. Ama dünya öyle bir hale
geldi ki; dalgalar›n aras› çok k›sald›, yeni
buluﬂlar›n ve konseptlerin uygulanmas›
art›k çok h›zl›. Bütün mesele toplumlar›n
bu yenilikçi yap›ya haz›r olmas›. Yenilikleri arkadan takip etmek de¤il, birlikte
yaﬂayabilmeyi ö¤renmemiz laz›m.

FARUK ECZACIBAﬁI K‹MD‹R?
1954 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Faruk Eczac›baﬂ›, 1973 y›l›nda
‹stanbul Alman Lisesi'nden mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi'nde ö¤renimini tamamlayarak ayn› fakültede master yapt›. 1980 y›l›nda Eczac›baﬂ› Holding Planlama
Bölümü'nde görev ald›ktan sonra ABD'ye giderek American
Hospital Supply Co.'da çal›ﬂt›. Daha sonra Türkiye'ye döndü ve
Eczac›baﬂ› ‹laç ve Padeko ﬂirketlerinde çeﬂitli görevlerde bulundu. Halen, Eczac›baﬂ› Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤› ve Eczac›baﬂ› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›'n› yap›yor. Eczac›baﬂ›, TÜB‹SAD Yönetim
Kurulu ve Yüksek Biliﬂim Konseyi’nin üyelikleri ile Türkiye Biliﬂim
Vakf›'n›n Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’n› yürütüyor.

runda. Demokratik haklar›n korunmas›
çok önemli. Çünkü zaman zaman güvenlik ad›na demokratik haklar›n k›s›tlanmas› gündeme gelebiliyor. Bunu kötüye
kullananlar da oluyor. Ayn› ﬂekilde bu
haklar› fazla vurgulay›p, kötüye kullanman›n da önünün al›nmas› için ak›lc› çözümler getirilmeli.
‹nternet üzerinde denetimi konuﬂuyoruz. ‹nternette denetim denildi¤inde,
neyin denetimini konuﬂtu¤umuz iyi anlaﬂ›lmal›. Unutulmamal› ki, interneti de-

“

Bilgi toplumu nedir,
Türkiye’nin bu konuda do¤ru politikalar› var m›?
Bilgi toplumundan, bilgiyi üretebilmeyi ve bu
bilgiyi verimli kullanabilmeyi anl›yorum. Türkiye, bilgiyi kendi baﬂ›na
üretemez, önemli olan
bilgiye ortak olabilmesi. Politika olarak
bakt›¤›n›zda ise mesele üretilen bilginin
kullan›lmas› ve bunu yat›r›ma dönüﬂtürebilmektir. Bu aç›dan bakarsan›z gidilecek
epey yolumuz oldu¤unu görürsünüz..

D‹VAN SOHBETLER‹

kadar büyük katma de¤er yaratabilece¤ini görmüﬂtük. Bilgisayar hayat›n›za
girdikçe, bunun üzerine kafa patlat›p
zaman geçirmeye baﬂlad›kça gerisi
kendili¤inden geliyor.

kurumlar›n biliﬂime yaklaﬂ›m›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹ki kurumun da her zaman özellikle d›ﬂ
iliﬂkileri yo¤un olmuﬂtur. Sadece iç piyasada de¤il, d›ﬂ piyasada da yer alan
ve küresel oyuncu olmay› hedeflemiﬂ
olan bu kurumlarda, geliﬂmenin her zaman önde gitti¤ini görüyoruz. Eczac›baﬂ› ve Koç gibi topluluklarda görüyoruz bunu. Yurtd›ﬂ›ndaki benzer kurumlarla farklar› oldu¤unu zannetmiyorum.
Türk çal›ﬂan› tüm dünyadaki çal›ﬂanlar
kadar ak›ll› ve dünya
standartlar›nda.
Önünüzdeki tek engel, belki ülke koﬂullar›n›n getirece¤i somut sorunlard›r. Örne¤in teﬂvik mekanizmas›, hukuki ve
insan kaynaklar› sorunlar› gibi unsurlar.
Onlar da zorlad›kça
düzelebiliyor. Benzer de¤erleri savundu¤umuz Koç Toplulu¤u, Türkiye Biliﬂim Vakf›’na deste¤ini her zaman hissettirdi. San›r›m burada önemli olan ortak gelecek vizyonunu paylaﬂabilmek;
bu oldu. Koç Toplulu¤u biliﬂimde vizyonun oluﬂmas›na da çok büyük katk›da bulundu. Destek görmekten çok
onurlan›yoruz.

Mesele, bilginin kullan›lmas› ve
yat›r›ma dönüﬂtürülmesi. Bu aç›dan
bak›nca Türkiye’nin bilgi toplumu olma
yolunda gidilecek epey yolu var

Nüfusumuz çok genç ve biliﬂime oldukça merakl›. Bu bir avantaj m›?
“Al›ﬂ›lmam›ﬂ” diyelim. Kendi çocuklar›ma bakt›¤›mda da ﬂunu görüyorum: bizim çocuklar›m›z sokaklarda oynam›yorlar. Bizlerin çocuklu¤u sokaklarda oynayarak geçti. Bu çok önemli bir fark. Do¤ru veya yanl›ﬂ oldu¤unu irdelememiz çok
zor. Çünkü kendi de¤er yarg›lar›m›za göre de¤erlendiriyoruz.
‹nternet güvenli¤inde Türkiye’de
ve dünyada durum nedir?
Özgürlükle güvenlik at baﬂ› gitmek zo-

netlemeye baﬂlad›¤›n›zda sürücüyü de¤il, arabay› denetlemiﬂ olabilirsiniz. Yani,
alkollü araba kullananlar var diye araba
kullan›m› yasaklans›n noktas›na gelir ki
bu konuda çok dikkatli olmal›y›z.
TBV’nin misyonu nedir?
Biz, teknolojinin, yani bilgi ve iletiﬂim
teknolojisinin ülkeye katma de¤er yaratacak ﬂekilde kullan›m›n› sa¤lamay›
amaçl›yoruz. Vak›f kurulal› 12 y›l oldu.
Hat›rlayacak olursan›z, o zamanlar yeni
ekonominin kuruldu¤u bir dönemdi.
Ço¤u kiﬂi internetin ne oldu¤unu bilmiyordu. 1995 y›l›nda internetin ne oldu¤unu anlatt›¤›m toplant›lar düzenledi¤imizi hat›rl›yorum. Ard›ndan büyük
bir patlama yaﬂand›.
Eczac›baﬂ› ve Koç Toplulu¤u gibi

”

Müzik merak›n›z› anlat›r m›s›n›z?
E¤er hobilerimiz olmazsa hayat hiç çekilmez. Sadece caz de¤il, müzi¤in her türüne merak›m var. Kal›plar› zorlayan özelli¤i nedeniyle “caz”› önemsiyorum. Bir de
radyoculuk yan›m var. Aç›k Radyo’da yay›nlanan “Dünyan›n Caz›” program›n› çarﬂamba günleri haz›rl›yorum.
Elif Sözer
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Arçelik teknolojide lider
2010’da “Beko markas› ile kendi sektöründe dünyan›n en çok tercih etti¤i 10
markadan biri olma” hedefiyle ilerleyen Arçelik 550 kiﬂilik kadrosuyla her y›l 80
civar›nda yeni proje üzerinde çal›ﬂ›yor. Bunlardan biri olan “Mavi ›ﬂ›k”›, yarat›c›lar› anlatt›

Ar-Ge Direktörü Dr. Cemil ‹nan, Ar-Ge Malzeme Teknoloji Ailesi Lideri Sibel Odabaﬂ ve Buzdolab› ‹ﬂletmesi Ürün Geliﬂtirme Bölümü’nden Emre Ar›soy

T

ürkiye’nin 2006’da yapt›¤›
uluslararas› patent baﬂvurular›n›n yüzde 45’inde imzas›
bulunan Arçelik, 2010 y›l›nda “Beko markas› ile dünyada en çok tercih edilen 10
marka” aras›na girme hedefi do¤rultusunda h›z›n› kesmeden yoluna devam
ediyor. Arçelik’teki bu teknolojik hamlelerin arkas›nda çok ciddi bir “aile” çal›ﬂmas› var. 550 kiﬂilik kadrosuyla hem ArGe’de hem de ürün geliﬂtirmede yeni
projeler için geceli gündüzlü çal›ﬂ›yor.
Arçelik’in en son teknolojiyi kullanarak
yaratt›¤› ürünlerden birisi de mavi ›ﬂ›k
teknolojili buzdolaplar›. “Mavi ›ﬂ›k”, ye-
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ﬂil yaprakl›, k›rm›z› ve turuncu bitkilerin maksimum seviyede fotosentez yapmas›n›, yani tabiattaym›ﬂ gibi ›ﬂ›k almas›n› sa¤layan bir teknoloji. Ar-Ge Direktörü Dr. Cemil ‹nan ile bu projede yer
alan Buzdolab› ‹ﬂletmesi Ürün Geliﬂtirme Bölümü’nden Emre Ar›soy ve Ar-Ge
Malzeme Teknoloji Ailesi Lideri Sibel
Odabaﬂ ile bu teknolojiyi görüﬂtük:
Mavi ›ﬂ›k teknolojisiyle yaratt›¤›n›z buzdolaplar› ilgi ile karﬂ›land›.
Nedir mavi ›ﬂ›k teknolojisi?
Emre Ar›soy: Görünür ›ﬂ›k spektrumundaki mavi ›ﬂ›k, yeﬂil yaprakl›, k›rm›z› ve turuncu bitkilerin maksimum sevi-

yede fotosentez yapmas›n› sa¤lar. Fotosentez de bilindi¤i gibi bitkilerin yaﬂamlar›n› sürdürebilmesi için gerekli olan
bir ›ﬂ›n›m. Bu fikirden yola ç›karak buzdolab›nda sebzelik bölgesinin arkas›na
koydu¤umuz mavi ›ﬂ›k kaynaklar›yla bitkilerin buzdolab›nda fotosentez yapmaya devam ederek canl›l›klar›n› bir süre
daha korumalar›n› sa¤lamay› hedefledik. Yap›lan test sonuçlar›nda da iki ana
etki gördük: Birincisi, C vitamini de¤erlerini koruyabildi¤i gibi bir miktar da art›rabiliyor. Domates örne¤inde oldu¤u
gibi. Dördüncü günün sonunda ›ﬂ›k görmeyen örneklere göre C vitamini daha
fazla artmakta. Bunun yan› s›ra görünüﬂ
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de¤iﬂikli¤i de di¤er dikkat çekici konu.
Domates ve maydanozlarda ›ﬂ›k görenler ve görmeyenler k›yasland›¤›nda ›ﬂ›k
görenler daha dolgun, daha canl› bir görüntü sunmakta, on gün sonunda.
Bu teknoloji dünyada kullan›l›yor
mu? Arçelik’in bu teknolojiyi geliﬂtirme ihtiyac› nereden do¤du?
Ar›soy: Dünyada son bir iki y›ld›r ›ﬂ›¤›n
buzdolab›nda baz› kullan›mlar› var.
Bunlardan bir tanesi mavimsi mor ›ﬂ›k.
Bu, suyun içindeki kurﬂunun tutulmas›
amac›yla kullan›l›yor. Di¤er uygulamalar aras›nda, ultraviyole, ›ﬂ›¤›n mor ötesi k›sm› için uygulamalar var. Bunlar,
g›dalar üzerindeki kokunun nötralize
edilmesi, karbon filtrenin temizlenmesi
gibi uygulamalar. Arçelik ﬂirketi son y›llarda ciddi bir çal›ﬂma içinde. Tam koruma üçgeni teknolojisi var. Üç ayr› koruma sistemi sayesinde buzdolab›nda
oluﬂabilecek küf ve kötü kokular
engelleniyor. Mavi ›ﬂ›k bu teknolojinin
getirdi¤i felsefeden yola ç›karak buldu¤umuz bir teknoloji.
Hayata geçirilebilmesi için ne kadar çal›ﬂmak gerekti?
Ar›soy: Arçelik’te, özellikle de buzdolab› iﬂletmesinde uygulad›¤›m›z periyodik
grup çal›ﬂmalar› var. CREP dedi¤imiz
(Creative Refrigrator
Projects) bir grup çal›ﬂmas› var. 2003’ten
bu yana yap›l›yor. Yarat›c› grup çal›ﬂmalar›
diyebilirsiniz. Bu da
2005 y›l›nda hijyen ve
g›dalar›n raf ömrünün
art›r›lmas›na yönelik
baﬂl›kta yap›lan grup
çal›ﬂmalar›n›n içinde
yer alm›ﬂ ve buradan
ç›km›ﬂ bir fikrin uygulama bulmuﬂ halidir. Yaklaﬂ›k dokuz ay boyunca, sekiz kiﬂilik bir ekiple yap›lan bir çal›ﬂmayd›.
Önemli ç›kt›lar›ndan birisi de mavi ›ﬂ›k
uygulamas›yd›. Bunun yan› s›ra baﬂka
ç›kt›lar› da bulunmaktad›r.
Projenin müﬂteriye kadar ulaﬂmas› üç
aﬂamadan geçti. Bir tanesi, CREP ekibinin 2005 y›l›ndaki dokuz ayl›k çal›ﬂmas› sonunda ortaya ç›kt›. Bu çal›ﬂmalar sonucunda da mavi ›ﬂ›k teknolojisine yönelik iki adet patent baﬂvurusunda bulunduk. Daha sonra prototipleriyle birlikte do¤rulama testleri yap›ld›. Sonuçlar› olumlu oldu¤u için seri
üretime uygun bir tasar›m çal›ﬂmas›

YEN‹ TEKNOLOJ‹ ÖRNEKLER‹
S›n›f›nda dünyan›n en az enerji tüketen buzdolab›,
Dünyan›n en az su harcayan, en h›zl› bulaﬂ›k makinesi,
En az enerji harcayan kurutucu (Heat Pump teknolojisi),
A s›n›f›ndan yüzde 20 daha az enerji tüketen f›r›n.

yap›ld›. ‹ki y›ll›k bir süre diyebiliriz bunun toplam›na.
Baﬂka hangi projelerde yer ald›n›z?
Ar›soy: Elektrik ve elektronik mühendisiyim. 11 y›la yak›n bir süredir buzdolab› iﬂletmesinin ürün geliﬂtirme bölümünde elektronik uzman› olarak çal›ﬂ›yorum. Dolay›s›yla tüm buzdolab› elektronik projelerinde yer ald›m. 2003’ten
beri CREP çal›ﬂmalar›nda yer al›yorum.
Sibel Odabaﬂ: Polimer malzemeler ve

“

güncel bir bilgi ile bu soruyu cevaplayay›m. Teknolojilerimizin bir k›sm›n›n
uyguland›¤› ürünler, Nisan ay›nda Almanya’da gerçekleﬂtirilen Hannover
Fuar›’nda da sergilendi. Kendi s›n›f›nda “En”leri bünyesinde taﬂ›yan bu
ürünler geldi¤imiz teknolojik seviyenin
güzel birer örne¤idir. Ürünler, Ürün
Yönetimi Bölümü’nün yönlendirmesi,
Ar-Ge ve Ürün Geliﬂtirme birimlerinin
ortak çal›ﬂmas› ile tüketiciye sunulmuﬂtur. Ürünlerimiz tüketiciye sundu¤u çevreci teknolojiler ve üstün performans yan›nda ﬂu görevi de üstlenmiﬂ oldu: Sadece standartlar›n gere¤ini karﬂ›lamak de¤il bir ad›m
daha ileri gidip standartlar› set etmek.
Böylece konulan ç›tay› daha yükseklere
taﬂ›yabilece¤imizi
gösterdik ve standartlar›n bu do¤rultuda revizyonu için de ›ﬂ›k yakt›k. Rekabetçi gücü yaratm›ﬂ olmam›z rekabetin bizi izlemesi gibi bir durumu da do¤urmuﬂ oldu. ‹ﬂin önemli bir k›sm› da
fikri haklar. Yeni teknolojilerinizi patentlerle koruyamazsan›z, iﬂinizin
önemli bir k›sm›n› eksik yapm›ﬂ olursunuz; ya sizin yapt›¤›n›z iﬂ baﬂkas› taraf›ndan kullan›l›r ya da siz daha önce
yapm›ﬂ olman›za ra¤men baﬂkas› patentini ald›¤› için bunu üretemezsiniz.
Türkiye’nin 2006 y›l› icat ﬂampiyonu
olarak Arçelik ﬁirketi, bütün Ar-Ge
projelerinde bu konu üzerinde de titizlikle durmaktad›r.

Mavi ›ﬂ›k sayesinde sebzeler, t›pk›
do¤ada oldu¤u gibi fotosentez yapmaya
devam ediyor ve bu sayede tazeliklerini
uzun süre koruyabiliyorlar

”

üretim süreçleri konusunda tan›mlanm›ﬂ pek çok projede yer ald›m. Ondan
fazla projenin liderli¤ini yürüttüm. Halen malzeme teknolojisi ailesi projelerini teknik ve idari olarak takip ediyorum.

Bir y›lda ne kadar proje üretiliyor?
Cemil ‹nan: Arçelik’ün üretti¤i projeler asl›nda yüzlerce. Sadece Ar-Ge’de
her y›l 80 projeyi ele al›yoruz. Bu say›ya
kuluçka aﬂamas› diyebilece¤imiz dönemdeki alt proje çal›ﬂmalar›, teknoloji
takip ve destek çal›ﬂmalar› dahil de¤il.
Baﬂka örnekler verebilir misiniz?
‹nan: Tek tek projeleri saymak yerine
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Tofaﬂ’ta
Einstein
bir tane
de¤il ki!
Tofaﬂ, geri dönüﬂümlü
plastik kullan›m›ndan
ekonomi sa¤layan
projelere kadar
yüzlercesini üretiyor.
Tofaﬂ Ar-Ge
çal›ﬂanlar›ndan Orhan
Cavlun, Halil ‹brahim
Okar ve Tesisler-Teknik
Hizmetler çal›ﬂanlar›ndan
Sebahattin Aksu anlatt›

¤›r rekabet koﬂullar› alt›nda var olan gücünü daha
da art›rmak amac›nda olan
ﬂirketlerin üzerinde önemle durduklar› konular›n baﬂ›nda ﬂüphesiz ki araﬂt›rma-geliﬂtirme ve sürekli
iyileﬂtirme faaliyetleri geliyor. Ülkemizde bu konuya en büyük önemi veren firmalar›n baﬂ›nda ise Tofaﬂ bulunuyor.
Geliﬂtirme ve iyileﬂtirme faaliyetleri Tofaﬂ bünyesine öylesine iﬂlemiﬂ ki en üst
kademesinden en alt kademesine her
çal›ﬂan yapt›¤› iﬂi daha iyi nas›l yapabilece¤ini düﬂünüyor, öneriler geliﬂtiriyor. Bu öneriler ciddi bir de¤erlendirme
süzgecinden geçirilerek hem Tofaﬂ için
hem de Türkiye ekonomisi için önemli
kazançlar sa¤layacak birer proje haline
getiriliyor.

A
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‹ﬂte Tofaﬂ’ta bu alanda çok önemli çal›ﬂmalara imza atm›ﬂ isimlerden sadece
üçü: Orhan Cavlun, Halil ‹brahim Okar
ve Sebahattin Aksu…
Orhan Cavlun, 1991 y›l›ndan bu yana
Tofaﬂ’ta görev yap›yor. Albea model
otomobillerde geri dönüﬂümlü plastik
kullan›m› projesinin yarat›c›s›.
Halil ‹brahim Okar, Tofaﬂ’ta 5 bin kiﬂi
içerisinde puan ﬂampiyonlu¤u elde etmiﬂ. Sebahattin Aksu ise tam bir fikir
makinesi. Tofaﬂ’ta 11 y›ld›r görev yapan
Aksu, 2006 y›l›nda tam 216 öneri sunmuﬂ. Bizden Haberler dergisi için Tofaﬂ’›n bu üç çal›ﬂan›yla görüﬂtük.
Mesle¤in içinde yetiﬂmenin ne kadar önemli oldu¤unu san›r›m sizin
örne¤inizde çok net görebiliriz…
Orhan Cavlun: Asl›nda benim üniver-

sitedeki iki y›ll›k e¤itimim ekonomi üzerineydi. O birikimle bu çal›ﬂmalar› alakaland›rmak çok da do¤ru de¤il. Buradaki as›l süreç kimya taban›ndan gelmek ve Tofaﬂ’taki 15 y›ll›k süreçte hep
ayn› do¤rultuda gitmek. Plastik konusunda sürekli yeni çal›ﬂmalar, yeni at›l›mlar, plasti¤in mühendislik lastikleri
ya da normal lastiklerin araç üzerindeki
uygulamalar›n› her modelde yenilikçi
bir tarzda ele almakla ilgiliydi. Bu sürecin sonunda yeniden iﬂlenebilir plastiklerin araç üzerinde uygulanabilirli¤i
üzerinden bir fikir ç›kt›. Bunu sahaya
yans›tt›¤›m›zda da Doblò modelle birlikte yeniden iﬂlenebilir plasti¤i, araç üzerine monte etmeyi baﬂard›k. 2007 y›l›nda 300 bin euro’luk getiri sa¤layacak.
Geri dönüﬂümlü plastik kullanarak elde
etti¤imiz bir kazanç bu. Bununla “En
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Her biri uzun y›llard›r Tofaﬂ’ta çal›ﬂan Einstein’lar
b›k›p usanmadan yeni projeler üretiyor ve bu
projeleriyle ödüle doymuyor. En üstte Halil ‹brahim
Okar, ortada Orhan Cavlun ve altta Sebahattin
Aksu çal›ﬂ›rken görülüyor.

Baﬂar›l› Tofaﬂl›lar” ödülünü ald›k. ”En
Baﬂar›l› Koçlular”da sertifika ald›k. 49
ﬂirketin 87 projeyle kat›ld›¤› yar›ﬂmada
ikinci olduk. “Yeniden iﬂleme” teknolojisiyle Plastik Araﬂt›rma Geliﬂtirme Vakf›’nda (PAGEV) plastik teknoloji ödülleri yar›ﬂmas›nda birinci olduk.
Bunu Doblò’da gerçekleﬂtirdik ama misyonumuz bitmedi. Linea modelimizde,
yeni ticari arac›m›zda ve ﬂimdiden ad›
olan ama kendisi olmayan projeler de
bu çal›ﬂmalar›m›z geniﬂ anlamda yürüyecek. Ç›k›ﬂ noktam›z bu. 2015 y›l›nda
AB’ye uyum çerçevesinde, üretilebilir
tüm araçlar›n yüzde 95’inin yeniden iﬂlenebilir pozisyonda olmas› bir mevzuat. Bizim hedefimiz bu.
Ar-Ge maddi kazançlar› yan›nda
kuruma önemli bir imaj yarat›yor…

Cavlun: Tofaﬂ, 200’ün üzerinde Ar-Ge
çal›ﬂan›yla birlikte hem inovatif çal›ﬂmalar› hem de mevcut üretilen maliyetlerini aﬂa¤›ya do¤ru çekme çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor. Biz büyük diﬂlinin tanesiyiz.
Halil Bey siz “Sürekli iyileﬂtirme”
ﬂampiyonu oldunuz.
Halil ‹brahim Okar: 2006 y›l› bizim
için dolu dolu geçmiﬂ oldu. 2006 y›l›nda
22 adet öneri, 23 adet kalite çemberi
projesi, beﬂ adet kaizen projesi geliﬂtirdim. 2006 y›l›nda “Tofaﬂ sürekli iyileﬂtirme faaliyet puan ﬂampiyonlu¤um var.”
Bu benim aç›mdan çok önemli. 2006’da
üç önerim May›s, Haziran ve Eylül aylar›nda ay›n en iyi önerisi seçildi. Bunlardan bir tanesi Doblò model araçlar›n tavan kaplama süngerlerinde de¤iﬂiklik
yap›lmas›yd›. Tavan kaplamalar›n›n ar-

kas›nda tavan sac›yla tavan kaplamas›
aras›nda titreﬂimi sa¤lamak için kullan›lan ve mevcut ölçüleri aﬂ›r› fazla bir malzeme söz konusuydu. Bunlarda bilimsel
de¤iﬂimlere gidelim dedik. Bunlar›n maliyet analizleri yap›ld›; 16 bin euro’luk
bir maliyet kazanc› sa¤lam›ﬂ olduk. Milli
gelire katk› çok önemli. Örne¤in “At›l tavan kuﬂak macunlar›n›n de¤erlendirilmesi projemizi” ele alal›m. Yurtd›ﬂ›ndan
gelen ve çeﬂitli nedenlerden dolay› kullan›lamaz duruma düﬂen macunlar›n
tekrar farkl› kal›nl›klarda üretimde kullan›l›r hale getirilmesini sa¤lad›k ve bu
sayede 14 bin YTL ve at›k malzemenin
kullan›lmas›n› sa¤lad›k.
Tofaﬂ öneri ﬂampiyonlar›ndan Sebahattin Aksu’ya soruyoruz; çok
say›da ve baﬂar›l› proje üretmenin
s›rr› nedir?
Sebahattin Aksu: Ben peçeteye bile
önerilerimi yazar›m. ‹nsan bakt›¤›n› normal ﬂartlarda görür ama ne oldu¤unu bilmez. E¤er o gözle bak›yorsam bakt›¤›m
ﬂeyden en az iki öneri ç›kar›r›m.
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Divan Marmaris
Mares yenilendi

Divan Marmaris Mares, konuklar›na benzersiz imkânlar sunuyor. Otel içindeki havuzlar çocuklar› ve gençleri
coﬂtururken, havuz baﬂ›ndaki deniz manzaral› restoranlar› ise keyifli anlar› unutulmaz k›l›yor.

oç Toplulu¤u ﬂirketlerinden
Divan Marmaris Mares,
2007 yaz›nda bir yandan
çiftlere ve çocuklu ailelere
bir yandan da ﬂirketlere daha iyi hizmet verebilmek
amac›yla odalar›n›, çocuk
park› ile mini club’›n› ve toplant› salonlar›n› yeniledi. Farkl› büyüklükteki 271
oda ve toplam 10 suit odan›n yan› s›ra
deniz manzaral› 159 villadan oluﬂan Divan Marmaris Mares’te 24 saat oda servisi imkân› sa¤lan›yor. Otel bünyesinde

K
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hizmet veren farkl› büyüklükteki 15
toplant› ve konferans salonunda ise 40
ile 900 kiﬂilik gruplar a¤›rlanabiliyor. Bu
salonlar bölgedeki en büyük toplant› ve
banket kapasitesine sahip. Otelde bu y›l
ilk toplant›lar Mart ve Nisan aylar›nda
Aygaz, Tüpraﬂ, Migros, BOS, Elektrolux, Shell, Schering Plough, Loreal, Efes
Pilsen, ‹ﬂ Bankas›, Roche, Bosch,
Rotary ve Unilever ﬂirketleri taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi.
Divan Marmaris Mares’in çok say›da
farkl› hizmet alan› bulunuyor. Yüzme

Koç Toplulu¤u
ﬂirketlerinden Divan
Marmaris Mares,
271 oda,10 suit oda
ve 159 villas› ile ailelere,
15 farkl› büyüklükteki
toplant› salonu ile de
ﬂirket toplant›lar›na ev
sahipli¤i yapmak üzere
2007 yaz sezonunu için
yenilendi

havuzu, çocuk havuzu, oyun salonu,
pastane, tenis sahas›, hal› futbol sahas›
ve basketbol sahas› bu hizmet alanlar›
aras›nda yer al›yor. Lisans ö¤retmenler
eﬂli¤indeki diving center, fitness center,
köpük ve shiatsu masaj›, sauna, Türk
hamam› ise yaza zinde girmek isteyenlere hizmet veriyor. Öte yandan otel
bünyesinde tekne turlar› düzenlendi¤i
gibi, özel marina ve helikopter pisti de
otel müﬂterilerine hizmet vermek üzere
düzenlenmiﬂ bulunuyor. Misafirlerin e¤lenceli vakit geçirmesi için de animasyonlar, Türk geceleri ve canl› müzik eﬂli¤inde plaj partileri yap›l›yor
Divan Marmaris Mares Genel Müdürü
Ünal Toprak, bölgenin 3 bin y›l önce
Caria Medeniyeti’nin keﬂfetmiﬂ oldu¤u
büyük kültüre ev sahipli¤i yapt›¤›n› hat›rlatarak “‹ﬂte 2007 yaz sezonunda bu
unutulmuﬂluklar› yeniden yaﬂama f›rsat› sunuyoruz. Otelimizin bulundu¤u
bölge eski medeniyetlerin izlerini taﬂ›yan, kültürel anlamda görülmeye de¤er bir bölge. Bu avantajlar›n›n yan› s›ra gerek havadaki nem oran›yla ve tertemiz koylar›yla gerekse çam ormanlar›yla do¤an›n bütün güzelli¤ini ve bonkörlü¤ünü sergileyen bir özelli¤e sahip
bulunuyor. ‹ﬂte böylesine de¤erli bir
bölgeye kurulmuﬂ olan otelimiz, müﬂterilerine do¤an›n ve tarihin de¤erleri
yan›nda otelin de yepyeni imkânlar›n›
sunmak üzere sezona yenilenerek haz›rland›” diye konuﬂtu. Toprak, yaz tatilini geçirmek isteyen ailelere yönelik
imkânlar›n yan›nda, otelin iﬂ dünyas›na
yönelik hizmetleri oldu¤unu da hat›rlatarak “Çok say›da ﬂirketin toplant›lar›na
ev sahipli¤i yapt›k” dedi.

MARKA V‹ZYON

Perakendede “Fark
Yaratmak” için buluﬂtular
Koç Toplulu¤u’nun Migros çat›s› alt›ndaki alt› perakende ﬂirketinin
yöneticileri Divan Marmaris Mares’te “Fark Yaratmak” için buluﬂtu.
Toplant›ya 54 ilden ve yurtd›ﬂ›ndan 700’ü aﬂk›n Migros, Tansaﬂ, ﬁok,
Macrocenter, Kangurum ve Ramstore yöneticisi kat›ld›

Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu

Keyifli anlar...

M

igros, 2006 y›l›ndaki
baﬂar›l› birleﬂme sonras›nda ilk kez tüm yönetim kadrosuyla, “Fark
Yaratmak” için 9-11 Nisan tarihleri aras›nda
Divan Marmaris Mares’te topland›. 54 ilden ve yurtd›ﬂ›ndan
700’ü aﬂk›n kat›l›mc›n›n bir araya geldi¤i
toplant›da farkl› ve keyifli anlar yaﬂand›.
Genel Müdürlük birimlerinin ve yurt çap›nda tüm ma¤azalar›n buluﬂtu¤u toplant›da Edirne’den Van’a, Mersin’den
Samsun’a müﬂterilere kusursuz hizmet
sunmay› amaç edinen yöneticiler yüz yüze tan›ﬂman›n heyecan›n› paylaﬂt›lar.

Beklentiyi aﬂ, hayat› kolaylaﬂt›r
Birleﬂme sonras›nda ilk kez bir araya
gelen Migros, Tansaﬂ, ﬁok, Macrocenter, Kangurum ve Ramstore yöneticilerinin amaçlar›, sürdürülebilir rekabet
avantaj› sa¤layacak fark yaratan uygulamalar› birlikte keﬂfetmekti. Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu, aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda ﬂirketin kilitlendi¤i hedef ve stra-
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tejileri kat›l›mc›lara hat›rlatarak, bu ileri hedefleri hayata geçirmenin ancak
hizmette, süreçte, iç ve d›ﬂ müﬂteri
memnuniyetinde fark yaratan uygulamalarla mümkün olaca¤›n› belirtti. Bulgu konuﬂmas›nda, Migros fark›n›n da
her zaman tak›m›n eseri oldu¤unu vurgulad›. Genel Müdür Yard›mc›s› Demir
Aytaç’›n “Markalar Zenginli¤imizdir” sunuﬂundan sonra kat›l›mc›lar, fark yaratman›n unsurlar› üzerinde önce dünya
uygulamalar›n› dinlediler, ard›ndan her
format ve fonksiyondan oluﬂmuﬂ küçük
gruplarda MCT program› ile “Beklentiyi Aﬂan Deneyim Yaﬂat” , “Hayat› Kolaylaﬂt›r” ve “Tutkulu Tak›m Ol” baﬂl›klar›nda çal›ﬂtay gerçekleﬂtirdiler ve fark
yaratmaya tak›m olarak odakland›lar.
Ertesi sabah, dan›ﬂmanlar›n gece boyunca derleyerek raporlad›¤› çal›ﬂtay
ç›kt›lar› üstünde çal›ﬂan tüm kat›l›mc›lar fark yaratmaya odakland›lar. ‹ki gün
boyunca fark yaratacak sihrin formülünü yazan “Al›ﬂveriﬂin Koçlar Tak›m›”,
yine ilklere imza atacak olman›n heyecan› ile e¤itim program›n› tamamlad›lar.

Sabah 07.00’dan akﬂam 18.00’a kadar
süren yo¤un çal›ﬂtayda bilgi al›ﬂveriﬂi,
fikir zenginli¤i ve motivasyon bir aradayd›. Kat›l›mc›lar›n yo¤unlu¤u nedeniyle toplant› yap›lan konferans salonu,
Mares’in profesyonelli¤i ile bir saatte
balo salonuna dönüﬂtü. Bütün bir gün
oturumlarda yo¤un çal›ﬂan kat›l›mc›lar,
gala gecesinde yorgunluk att›lar. Gecenin ilerleyen saatlerinde hoﬂ bir sürpriz
olarak sahne alan Nilüfer, Türk pop müzi¤ine damgas›n› vuran ﬂark›lar›ndan
haz›rlad›¤› repertuvar›yla kat›l›mc›lara
unutulmaz anlar yaﬂatt›.
Çeﬂitli illerden gelerek Mares’te buluﬂan yöneticiler, Ünal Toprak’›n yönetimindeki yarat›c› sunuﬂlardan ve öne ç›kan misafirperverlikle hizmet sunan
Mares kadrosundan etkilendiler. Yenilenen Divan Marmaris Mares, sundu¤u
do¤al güzellik, konfor, konferans salonu, workshop odalar› ve teknik imkânlar› ile her türlü e¤itim ve toplant›ya
olanak sa¤larken, hizmet anlay›ﬂ› büyük ölçekli ve yo¤un programlara motivasyon katt›. ‹ç iletiﬂim toplant›s› sonras›nda yeni ufuklara yelken açan tak›m, daha sonra da tekne gezisi ile Marmaris’in koylar›na yelken açt›. Migros
çal›ﬂanlar›, fark yaratan fikirler ve keyifli an›larla Mares’ten ayr›ld›lar.

‹LET‹ﬁ‹M

VKV Koç özel okullar›ndan
sanatç›lar ve liderler yetiﬂiyor
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi ö¤rencileri bir yandan okullar›nda sanata
verilen de¤erin karﬂ›l›¤›n› birbirinden güzel gösterilere dönüﬂtürüyor, bir yandan da
gördükleri e¤itimi yakalad›klar› uluslararas› baﬂar›larla gelece¤e taﬂ›yor...

Ö¤rencilerden M›sra Özkuﬂ’un partneri Volkan Eren’in yapt›¤› bale gösterisi büyük ilgi gördü. Semahat Arsel ve Y›ld›z Kenter ise
konuﬂmalar›nda Sevgi Gönül’ü sanata verdi¤i destekle and›lar.

Sevgi Gönül’e yaraﬂ›r bir anma
Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi taraf›ndan geleneksel hale
getirilen “Sevgi Gönül Sanat Geceleri”nin dördüncüsü
ö¤rencilerin sergiledi¤i birbirinden renkli dans ve müzik
performanslar›yla büyük be¤eni toplad›.

S

anata düﬂkünlü¤üyle tan›nan
Sevgi Gönül’ün aram›zdan
ayr›l›ﬂ›n›n dördüncü y›l›. Onu
kaybetti¤imiz 2003 y›l›ndan
bu yana her y›l VKV Koç Özel
‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi taraf›ndan Sevgi Gönül Sanat Gecesi ad›yla bir dizi sanatsal performans düzenleniyor. Bu y›l 23 Mart tarihinde Koç Allianz Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilen “Sevgi Gönül Sanat Gecesi”nde de
200 ilkö¤retim ve lise ö¤rencisi gösterilerini özenle sergiledi. Gecenin sürprizi
ise Y›ld›z Kenter’in konuﬂmas›n›n ard›ndan sundu¤u teatral performans oldu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Semahat Arsel gecede yapt›¤›
konuﬂmada, VKV Koç Özel ‹lkö¤retim

Okulu ve Lisesi’nin en önemli özelliklerinden birinin ö¤rencilerinin kiﬂiliklerini
geliﬂtirmek, yeteneklerini ve becerilerini ortaya ç›kart›p desteklemek oldu¤unu söyledi. Okulun amac›n›n ö¤rencileri mutlu, baﬂar›l›, bilinçli, üretken ve
pozitif insanlar olarak topluma kazand›rmak oldu¤unu ifade eden Semahat
Arsel, “Bu gece, güzel sanatlara düﬂkün
Sevgi Gönül’ün ismine ve an›s›na yap›l›yor. Ö¤rencilerimiz bu y›l da geçen y›llar gibi bütün yetenek ve becerilerini
gösterecekler” dedi.
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi Genel Müdürü John Anthony Paulus
da ö¤rencilere sanatla bütünleﬂtirilmiﬂ
bir e¤itim f›rsat› sunduklar›n› belirtti.
Tiyatro sanatç›s› Y›ld›z Kenter ise geçmiﬂe, Sevgi Gönül’ü ilk kez tan›d›¤› 1960

y›l›ndaki bu hoﬂ an›y› anlatt›. “Sene
1960. Muhsin Ertu¤rul’u takip ederek
Ankara’dan ‹stanbul’a göçtük ve Karaca
Tiyatrosu’nda çal›ﬂmaya baﬂlad›k. Bir
gün oyun s›ras›nda en ön s›rada mini bir
›ﬂ›k yan›p sönüyor. Genç bir han›m bir
yandan oyunu seyrediyor öte yandan
ara ara ›ﬂ›¤›n› yakarak önündeki teksten
replikleri takip ediyor. Dikkatimi çekti.
Meslektaﬂ›m bana onun Vehbi Koç’un
ortanca k›z› oldu¤unu söyledi. Birden
kan›m ›s›n›verdi.” Y›ld›z Kenter, sanat›n
insan› insana gösteren, hoﬂgörüyle bakt›ran bir yönü oldu¤unu belirterek “Sevgi Gönül de ad›na yaraﬂ›r biçimde sevgiyi gönlünde bulmuﬂ, bunu yans›tabilmiﬂ
mutlu kiﬂilerden biriydi” dedi. Kenter,
Nasreddin Hoca’n›n kar›s› rolünü üstlendi¤i k›sa bir gösteri de sundu.
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VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve

DÜNYACA ÜNLÜ ELLIE GREENWICH

VKV Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve Lisesi’nde
Vehbi Koç Vakf› Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi ö¤rencileri taraf›ndan
sahnelenen, ünlü söz yazar› Ellie Greenwich’in hayat›n›n anlat›ld›¤› “Leader
of the Pack” müzikali izleyenleri büyüledi

V

ehbi Koç Vakf› (VKV) Koç
Özel ‹lkö¤retim Okulu ve
Lisesi, uluslararas› seviyedeki e¤itim kalitesinin yan›nda ö¤rencilere sa¤lad›¤›
çok yönlü sosyal aktiviteleriyle de baﬂar›l› bir e¤itim
gerçekleﬂtiriyor. Okul son olarak dünyaca ünlü söz yazar› Ellie Greenwich’in hayat›n›n konu edildi¤i “Leader of the
Pack” adl› müzikali sahneye koydu. Yönetmenli¤ini Larry Bent’in yapt›¤› “Leader of the Pack”, müzikal anlamda okul
için de bir ilk olma özelli¤ini taﬂ›yor. 2831 Mart tarihleri aras›nda gerçekleﬂen
dört performansta, akordeonu ile ﬂark›
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sözü yazmaya baﬂlayan bir genç k›z›n
(Ellie Greenwich) yükseliﬂ öyküsü anlat›ld›. Ellie Greenwich, yapt›¤› besteler sayesinde Beach Boys ve Tina Turner gibi
ünlülerle çal›ﬂm›ﬂ, besteleri 1960’l› y›llarda milyonlarca satm›ﬂ ve Amerika’n›n en
ünlü bestecilerinden birine dönüﬂmüﬂtü.
Tamam› VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu
ve Lisesi ö¤rencilerinden oluﬂan 25 kiﬂilik oyuncu kadrosunun sahneledi¤i müzikali 30 Mart tarihinde izleme imkân›
bulduk. Ö¤rencilerin yan› s›ra velilerin
de büyük keyifle izledi¤i müzikal, oyuncular›n yüksek performans› sayesinde
di¤er seyircilerle birlikte “Koç Bizden
Haberler” dergisi ekibini de o dönemle-

rin Amerika’s›na götürüverdi. Yedinci s›n›ftan 11. s›n›fa kadar farkl› yaﬂlardaki
ö¤rencilerin içtenlikle sergiledikleri
oyunculuklar›n›n yan›nda, orkestran›n
canl› peformans› ise müzikali profesyonelli¤e taﬂ›yan en önemli unsurlar aras›ndayd›. ‹zleyenler taraf›ndan ayakta alk›ﬂlanmas›n›n ard›ndan oyuncular tebrikleri salon ç›k›ﬂ›nda kabul etti.
Bu müzikal sonras›nda görüﬂtü¤ümüz
oyunun yönetmeni Lerry Bent geçti¤imiz Eylül ay›nda çal›ﬂmalar›na baﬂlanan
müzikal çal›ﬂmalar›na ö¤rencilerin büyük bir coﬂkuyla kat›ld›klar›n› ve bu
oyun sayesinde büyük deneyim kazand›klar›n› belirtti.

‹LET‹ﬁ‹M

Lisesi’nden sanatç›lar ve liderler yetiﬂiyor

Gelece¤in
lideri
VKV Koç Özel
Lisesi’nden
Okul ve sosyal hayattaki baﬂar›s›n› “Tomorrow 25” ‘Gelece¤in 25 Lideri’
yar›ﬂmas›na taﬂ›yan Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi ö¤rencisi Enes Ayaz, insanlara
sa¤lad›¤› pozitif katk›y› gelecekte de maksimum düzeyde tutmay› hedefliyor

E

nes Ayaz, Vehbi Koç Vakf›
Koç Özel Lisesi’nin y›ld›z ö¤rencilerinden... Bentley Üniversitesi’nin düzenledi¤i “Tomorrow25” yar›ﬂmas›nda gelece¤in 25 lideri aras›na giren
Enes Ayaz, 25 Nisan 2007’de Amerika’da liderlik forumunda ülkemizi temsil edecek. Çok aﬂamal› bir listeden s›yr›larak gelece¤in liderleri aras›na giren
Ayaz, ödül alan di¤er ö¤rencilerle Time
Magazine dergisine haber olacak.
Lise haz›rl›k döneminden bugüne dek
karnesinde “beﬂ”in alt›nda not olmamas› akademik baﬂar›s›n› özetler nitelikte. Ayaz, Hollanda ile birlikte yürütülen Avrupa De¤iﬂim Projesi’nde, “laiklik” araﬂt›rma konusuyla yer al›yor.
Ayaz, üç arkadaﬂ›yla Volvo Adventure
Çevre Projeleri Yar›ﬂmas›’nda dünya
birincisi oldu. Geçen y›l ise Koç Üniversitesi’ne, Robotics konulu projede
bir profesörle araﬂt›rma yapmak için
davet edildi. Ayr›ca bir ilkö¤retim okuluna her sal› giderek gönüllü ö¤retmenlik yapan Ayaz, ayr›ca okul tak›m›nda basketbol oynuyor. Okuldaki
Atatürkçü Düﬂünce Kulübü’nü kuran
Ayaz’›n, özel ilgi alan› ise tarih. Enes

Ayaz ile Amerika’daki ödül töreni öncesi görüﬂtük.
Ne zamandan beri bu okuldas›n›z?
‹lkö¤retimde dört y›l Sakarya-Adapazar›’nda bir devlet okulundayd›m. Depremden sonra Sapanca’da bir okula ve
ard›ndan da bir özel okula gittim. Son
olarak Koç Lisesi’ne geldim.
Baﬂar›l› ö¤rencilerin say›s› çok olmasa gerek, size göre baﬂar›l› ö¤rencilerin ortak yanlar› neler?
Okulda benim gibi dereceye girecek çok
ö¤renci var. Önceki y›llara bak›ld›¤›nda
kazananlar›n ortak özelli¤i, hem akademik hem de çevresine katk› anlam›nda
kendini kan›tlam›ﬂ ö¤renciler olmalar›.
Türkiye’deki ve okulunuzdaki e¤itim sistemini nas›l buluyorsunuz?
Koç Özel Lisesi, ço¤u sistemi Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n hayata geçirmesinden
çok önce uygulamaya baﬂlayan pilot bir
okul. Gözlemledi¤im kadar›yla di¤er
okullarda sistem, yarat›c›l›¤› teﬂvik etmiyor. Zaman zaman yard›mda bulunmak üzere gitti¤imiz okulda sekizinci s›n›ftaki ö¤rencilere ne olmak istedikleri-

ni sordu¤umda polis, doktor ve ö¤retmen yan›t›n› alabildim. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki mesleklerin ne yapt›klar› konusunda bir fikirleri yok. Bu bir eksiklik.
Hangi mesle¤i seçmek istiyorsunuz?
Ben mühendislik ile büyüdüm. Onun d›ﬂ›nda iﬂletme, yöneticilik ve t›p geçiyor
akl›mdan. Arkadaﬂlar›mla konuﬂurken
insanlara en k›sa yoldan ulaﬂma konusunda t›p geldi akl›m›za. Sonuçta beﬂ,
alt› gün çal›ﬂan doktor, bir günü halk
günü yaparsa ulaﬂabilece¤i insan say›s›
beﬂ y›lda birçok politikac›n›n yapt›¤›
yard›m ya da pozitif katk›dan çok daha
fazla. ‹ﬂletmeyi de ayn› mant›kla düﬂünüyorum. Nerede yönetici olursam olay›m, alt›mdakilere kendi konumumdakilerden daha fazla de¤er verece¤ime inan›yorum.
Time Magazine’de yer almak sizce
hayat›n›za neler katacak?
Time’da foto¤raf olarak yer almam, hedeflerim aç›s›ndan çok fark yaratmayacak. Konu olarak ise üniversite baﬂvurular›mda faydas›n› görebilirim. Ayr›ca
dünyan›n farkl› yerlerinden gelen insanlarla tan›ﬂma f›rsat›m olacak.
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Ford Motor Company Köln Üretim Tesisleri Direktörü Nuri Otay:

“Kendinizi geliﬂtirip
çal›ﬂarak, fark yarataca¤›n›z
o günü bekleyin”
Ford Motor Company
Köln Üretim Tesisleri
Direktörü Nuri Otay
baﬂar›s›n›n s›rr›n›
gençlerle paylaﬂt›. Otay
gençlere “E¤itimler,
diploma ve sertifikalarla
özelliklerinizi art›r›n. Bir
gün gelir, bunlardan biri
sizi farkl› k›lar. Yapman›z
gereken sürekli çal›s›p
sab›rla o günü
beklemektir” diyor
lk haberi, Ford Otosan Genel
Müdürü Turgay Durak ve Genel
Müdür Baﬂyard›mc›s› Mike Flewitt’ten ald›. Ford’un Köln’deki
üretim tesisleri direktörlü¤üne
atan›yordu. Bu teklifle gururlanan Nuri Otay ilk iﬂ olarak eﬂini
arad› ve onun da olumlu yaklaﬂ›m›n›
ö¤renince 24 saat içinde görevi kabul
etti. Otay, May›s baﬂ› itibariyle Almanya’da resmen göreve baﬂlayacak.
Amac›, Ford Otosan’daki Ford ve Koç
ortakl›¤›n›n önümüzdeki y›llarda baﬂar›s›n› art›rarak büyümesi ve iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için çaba harcamak.
Bir yandan da gerek mevcut gerekse
ileriye yönelik yeni ürünlerin hatas›z,
kay›ps›z piyasaya sunulmas› konusunda, Kocaeli Fabrikas›’nda gösterilen
baﬂar›n›n önümüzdeki iki y›l içinde
Köln'de de sa¤lanmas› için çal›ﬂacak.

‹

Ford Motor Company'nin Köln'deki üretim tesisleri direktörlü¤üne
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atand›n›z ve bir süredir yurtd›ﬂ›nda bulunuyorsunuz; bunun nas›l geliﬂti¤ini ve oradaki çal›ﬂmalar›n›z›
anlat›r m›s›n›z?
Köln üretim tesisleri direktörlü¤ü vazifesi ile yurtd›ﬂ›nda görev almam konusu
Genel Müdürümüz Turgay Durak ve Genel Müdür Baﬂyard›mc›s› Mike Flewitt taraf›ndan 2006 y›l› ortas›nda genel hatlar›
ile teklif edildi¤inde, böylesine üst düzey
bir görevin ﬂirketimizden bir yöneticiye
ilk defa nasip olaca¤›ndan, son derece
gurur duydum. Konu
daha sonra bir ziyareti s›ras›nda dönemin Ford CEO'su Bill
Ford taraf›ndan da
dile getirilip, ataman›n zamanlamas› genel hatlar› ile belirlendi. Atama 1 Mart
2007 itibariyle geçerli olmak kayd›yla gerek Ford gerekse Koç Holding bünyesinde ayn› anda ilan edildi.

NUR‹ OTAY K‹MD‹R?
Bo¤aziçi Üniversitesi Makina Mühendisli¤inden mezun olan Nuri Otay, 1983 y›l›nda Method Mühendisi olarak Otosan A.ﬁ'de
çal›ﬂma hayat›na baﬂlad›. S›ras›yla üretim ekip lideri, malzeme
kontrol ekip lideri, d›ﬂ sat›n alma ekip lideri, d›ﬂ sat›n alma müdürü olarak çal›ﬂt›ktan sonra, 1998 y›l›nda Ford Otosan ‹stanbul Fabrika Müdürlü¤üne atanan Otay, 2001 y›l›ndan bu yana
da Kocaeli Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktayd›. Nuri
Otay, May›s ay›ndan itibaren resmi olarak Ford Motor Company'nin Köln'deki üretim tesisleri direktörlü¤üne atand›.

“

Profesyonel yöneticilik, iletiﬂim ve
ekip ruhunun en üst düzeyde olmas›n›
gerektirir. Bu yetene¤in gençlik ça¤›nda
edinilmesi için ailelere iﬂ düﬂüyor

Ford’un dünyadaki en iyi fabrikas›
seçilen Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’n›n Müdürü Nuri Otay, yurtd›ﬂ›nda bulundu¤u süre içinde ne tür
art›lar kazanacak, bu art›lar iﬂ yaﬂam›na nas›l yans›yacak?
Kocaeli Fabrikas› Ford'un Avrupa’daki en yeni, en modern fabrikas›. Ford
Otosan’da son derece profesyonel bir
ekip gece gündüz çal›ﬂarak fabrikam›z› beﬂ y›l üst üste “Ford'un dünyadaki
en iyi fabrikas›” payesine ulaﬂt›rd›.
Baﬂar›y› elde eden ekibin bir parças›
olarak bundan büyük gurur duydum.
Köln'de, Avrupa’n›n merkezinde ise
farkl› görev ve sorumluluklar›m var. Bir
yandan Ford Otosan’daki Ford ve Koç
ortakl›¤›n›n önümüzdeki y›llarda baﬂar›s›n› art›rarak büyümesi ve iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi için çaba harc›yorum. Öte
yandan gerek mevcut, gerekse ileriye
yönelik yeni ürünlerin hatas›z, kay›ps›z
piyasaya sunulmas› konusunda Kocaeli
Fabrikas›’nda gösterilen baﬂar›n›n önümüzdeki iki y›l içinde Köln'de de sa¤lanmas›n› hedefliyorum.
Avrupa Birli¤i yolunda ilerleyen ülkemizde gelir ve maliyetlerin önümüzdeki 10-20 y›l içinde önemli oranda
artaca¤›n› varsayarsak, yüksek birim
maliyetlerde hatas›zl›¤›n ve verimlili¤in önemi kat kat artacakt›r. Köln’deki Fiesta/Fusion otomobil fabrikas›
Avrupa’daki en verimli tesislerden bi-

ri. Buradaki iki y›l benim aç›mdan
tecrübelerimin artmas› için de önemli bir f›rsat olacak.
Ford’un Köln’deki fabrikas›ndaki
görevinize resmen baﬂlaman›z May›s ay›n› bulacak, iﬂ hayat›n›zda neler de¤iﬂecek?
Ford Köln Üretim Direktörlügü görevine
atamam 1 Mart itibariyle yap›ld›; taﬂ›nma
iﬂlemleri ve resmi izinlerin tamamlanmas› ile Ford bordrosuna geçiﬂim May›s ay›n› bulacak. Türkiye’ye dönüﬂüm ise kesin
olmamakla birlikte 2008 y›l›n›n sonu olarak planlanmakta. Ford dünyas›nda iﬂ
hayat› genel çizgileri ile Türkiye’de veya
Almanya’da çok büyük farkl›l›k göstermiyor. ﬁirketlerin baﬂar› göstergeleri ayn›
global ölçütlerle de¤erlediriliyor. Farkl›l›klar detaylarda ve yöneticilerin baﬂar›ya
giden yolda takip ettikleri detay yöntemlerde oluﬂuyor. Bu anlamda Amerikal›,
‹ngiliz, Türk ya da Alman olmak önemli
de¤il; de¤iﬂik tecrübelerle yo¤urulmuﬂ
olmak, krizler ya da baﬂar›lar› yönetmiﬂ
olmak farkl›l›klar› yarat›yor.
Türkiye ve Almanya’daki Ford’un size göre en önemli farkl›l›klar› neler?
Köln, Ford Avrupa’n›n yönetim merkezi. Buradaki ticari ve yönetimsel faliyetler tüm Avrupa sath›nda planlan›p,
stratejiler Avrupa’n›n genelinde baﬂar›
için oluﬂturulurken Ford Otosan Türkiye’nin ihracat lideri olmas›na ra¤men
perakende olarak ticari faaliyet alan›
olarak a¤›rl›kl› önemi var. Bu da do¤al

olarak
stratejilerde
önemli farkl›l›klar yarat›yor. Çokuluslu yap›n›n en önemli dezavantaj› kararlar›n ve stratejilerin Türkiye’deki kadar h›zl› al›n›p uygulanamamas›. Türkiye’deki en üstün yönümüz
ise gerek çal›ﬂanlar gerekse yöneticiler
olarak ﬂirketimiz ve fabrikalar›m›z ile
daha fazla bütünleﬂmiﬂ olmam›z.

”

Siz Türkiye’deki örnek baﬂar›n›z
sayesinde yurtd›ﬂ›nda önemli bir
kurumda görevlendirildiniz. Gençlere ne tür önerilerde ve ö¤ütlerde
bulunursunuz?
Gençler için sayabilece¤im öneriler bugüne kadar bilinenlerden çok farkl› olmayacak. Ancak yine de benim yaﬂam›mda
önemli oldu¤unu düﬂündüklerimi ﬂöyle
s›ralamak isterim. Önce sevdi¤iniz bir
mesle¤i seçip sevdi¤iniz bir iﬂi yapmal›s›n›z; ancak severseniz h›rs ile, fedakârca
çal›ﬂabilir, yarat›c›l›¤›n›z› sonuna kadar
zorlayabilirsiniz. ‹ﬂinize olan ba¤l›l›¤›n›z›n eﬂiniz taraf›ndan da desteklenmesi
mutluluk tablonuzu perçinleyecektir.
Profesyonel yöneticilik, iletiﬂim ve ekip
ruhunun en üst düzeyde olmas›n› gerektirir. ‹letiﬂim ve yönetim yetene¤i okul
ça¤lar›nda geliﬂir. Ailelerin bu f›rsat› 1319 yaﬂlar›nda çocuklar›na vermesi gerekir. Sonradan geliﬂtirmek belki imkâns›z
de¤il ama çok zordur. Gerek kariyerinizde ilerlerken gerekse fark yaratmak, kendinizi geliﬂtirmek için muhtelif e¤itimler,
diploma ve sertifikalar al›r özelliklerinizi
art›r›rs›n›z. Bunlar y›llarca bir iﬂinize yaramayabilir. Ama bir gün gelir, bunlardan
biri sizi farkl› k›lar. Sizin yapman›z gereken sürekli çal›ﬂ›p sab›rla o günü beklemektir. Bu nedenle tüm gençlere sevdikleri bir iﬂte sab›rla ve de¤iﬂtirmeden çal›ﬂmalar›n› öneririm.
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Koç.net ile “mutfaktay›z”
Düzenledikleri bas›n toplant›s›nda hedeflerini aç›klayan Koç.net’in genç
ekibi, toplant› sonras›nda mutfaktaki performans›yla da sadece teknolojiye
de¤il tüm yaﬂama odakl› oldu¤unu gösterdi

K

oç Holding’in Koç Bilgi
Grubu’na ba¤l› telekomünikasyon ﬂirketi Koç.net,
2006’da uluslararas› dan›ﬂmanl›k ve denetim ﬂirketi
Deloitte taraf›ndan Türkiye’nin en h›zl› büyüyen 39
teknoloji ﬂirketinden biri
seçildi. Koç.net, 2007’de büyümeyi sürdürmeyi, ihracattaki art›ﬂ oran›n› yüzde
50’ye yükselterek cirosunu 102 milyon
dolara ç›karmay› hedefliyor. Koç.net Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca önderli¤indeki baﬂar›ya odaklanm›ﬂ genç yönetici ekibi, 2010 y›l›na kadar hedefledikleri
yar›m milyar dolarl›k ciro için kollar›n› s›vam›ﬂ durumdalar. Yeni hedeflerin aç›kland›¤› ve 2006 y›l› de¤erlendirmesinin
yap›ld›¤› bas›n toplant›s›, bu genç ekibin
dinamizmini ortaya koymaya yetti.
Koç.net yöneticilerinin gazetecilerle birlikte oluﬂturdu¤u “Yemek” ekibi ise
Koç.net’in sadece teknolojideki de¤il
mutfaktaki baﬂar›lar›n› da sergiledi.
Koç. net’in bas›n toplant›s›n›n gerçek-
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leﬂtirildi¤i “Mutfaktay›z” ilginç bir mekân. Etiler’deki bu mekânda çocuklardan, ev han›mlar›na ve çeﬂitli ﬂirketlerin
yöneticilerine kadar her kesime yemek
dersleri veriliyor. Zaman zaman da ﬂirketler toplant›lar›n› burada yap›yor ve
organizasyonlar›n›n s›k›c› bir ortam yerine, rahat bir atmosfere dönüﬂmesini
sa¤l›yorlar. Önce tariflere göre yemekler yap›l›yor, ard›ndan afiyetle yeniyor

ve sohbet gerçek yerini buluyor.
Koç.net’in gerçekleﬂtirdi¤i organizasyonda da her ﬂey alt› ayr› ﬂiﬂede gelen
ve hepsi birbirinden farkl› özelliklere
sahip Türk, Frans›z ve ‹talyan ﬂaraplar›n›n tan›t›ld›¤›, tad›ld›¤› ve hangi yemekle içilmesinin uygun oldu¤unun anlat›ld›¤› tan›t›m seans›yla baﬂlad›. Yöneticilerin sorma merak›, gazetecilerinkiyle
birleﬂince ﬂarap tad›m seans›, ﬂarap

Hürriyet yazar› Yurtsan Atakan, Erkut Tekinkaya ve Kayhan Gürbüz yemek yaparken (solda, soldan
sa¤a)Koç.net Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca (üstte) salatas›n› yaparken.

Gerekli malzemeler: 200 gram haﬂlanm›ﬂ
nohut, 450 gram k›yma, 1 adet so¤an, 1
diﬂ sarm›sak, 2 tutam maydanoz, 1 adet
yumurta, 1 çay kaﬂ›¤› kimyon, 1 çay kaﬂ›¤› kiﬂniﬂ, 1 çay kaﬂ›¤› kabartma tozu, 1
çay barda¤› ekmek k›r›nt›s›, 1 tutam tuz,
1 tutam karabiber
Yap›l›ﬂ›: Haﬂlanm›ﬂ nohutu çatalla ezin.
Bir kapta ezilmiﬂ nohut ile k›ymay› kar›ﬂt›r›n ve üzerine so¤an› rendeleyin, ince k›y›lm›ﬂ maydanozu ve sarm›saklar› ekleyin.
Kimyon, kiﬂniﬂ, yumurta, kabartma tozu,
tuz, karabiber ve ekmek k›r›nt›lar›n› ilave
ederek iyice yo¤urun. “Falafel”den ceviz
büyüklü¤ünde parçalar al›p tavada her iki
taraf› da iyice k›zarana kadar piﬂirin.

üretim bilgi toplant›s›na dönüﬂüverdi.
ﬁarap konusunda en deneyimli kiﬂi ise
oy çoklu¤u ile Hürriyet gazetesi yazar›
Yurtsan Atakan seçildi. Çünkü Atakan,
Fransa’daki ﬂarap üretiminin koﬂullar›n›
aktarabilecek kadar konu hakk›nda bilgi sahibiydi. Ard›ndan Koç.net için özel
haz›rlanm›ﬂ mutfak önlü¤ü ve aﬂç› ﬂapkas› giyme seremonisi baﬂlad›. ‹ﬂte
“mutfaktay›z”...

Mutfakta rekabet
Mutfa¤›n en ﬂansl›s› Koç.net Genel
Müdürü Mehmet Ali Akarca’yd›. Çünkü
arkadaﬂlar› kendisini yormamak için ona
yeﬂil salata yap›m›n› uygun görmüﬂlerdi.
Yeﬂil salata yapraklar›n›, do¤all›¤› bozul-

Koç.net organizasyonunun en keyifli yanlar›ndan biri
de birlikte piﬂirilen yeme¤in masaya geldi¤i and›.
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FALAFEL NASIL YAPILIR?

KOÇ.NET YATIRIMLARI ‹LE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Koç.net Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca,
2010 y›l›na kadar yar›m milyar dolar ciroya
ulaﬂmay› hedeflediklerini ve bu hedefleri do¤rultusunda yat›r›mlar›n› h›zla sürdüreceklerini
belirterek “Amac›m›z her zaman oldu¤u gibi
kullan›c›ya en avantajl›, en kaliteli, en güvenli
hizmeti mutlak müﬂteri memnuniyeti ile sa¤lamak olacak. Koç Holding’in telekomünikasyon
ﬂirketi olup, Koç Bilgi Grubu’na ba¤l› olarak,
Türkiye’nin en güçlü özel telekom firmas› olma
vizyonuyla çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz” dedi.
Akarca’n›n aç›klamas›na göre Koç.net’in 2006
y›l›ndaki çal›ﬂmalar› ve 2007 y›l›nda hedeflenen
performans› rakamlarla ﬂöyle:
Koç.net, dolar baz›nda yüzde 90 oran›nda
büyüme kat ederek 2006 y›l›nda 66 milyon dolar ciroya ulaﬂt›. 2007’deki ciro hedefi ise 102
milyon dolar olarak belirlendi.
Kesintisiz ve güvenli iletiﬂim konusunda iddial› olan Koç.net, son iki y›lda y›ll›k yüzde
50’nin üzerinde ciro art›ﬂ› yakalad›. Ciroda
gösterilen büyümenin yan› s›ra 2006 y›l›nda
gelirin yüzde 39’u ihracattan elde edildi. 2006
y›l›nda 26 milyon dolarl›k ihracat›n› 2007 sonunda 46 milyon dolar olarak kapatmay› hedefleyen Koç.net, 2007 y›l›nda ihracat büyüme
oran›n› yüzde 50’ye ç›karacak.
New York, Londra, Frankfurt, Moskova,

mas›n diye büyük parçalara bölüp, bir
yandan da Koç.net Pazarlama Birim Yöneticisi Asl›han Dölek Keçim’in deste¤ini al›nca günün en h›zl›s› Akarca oldu.
Mutfa¤›n en yorulan› ise Koç.Net Genel
Müdür Yard›mc›s› Kayhan Gürbüz’dü.
Çünkü mönüdeki en lezzetli ama ayn›
zamanda en zor yemeklerden biri olan
“Falafel” yap›m›n› seçmiﬂti. Bu nohutlu
köfte, Gürbüz ve kendisine yard›mc›
olan pazarlama uzman› Selbin Özsamsun’un ellerinde gerçek lezzetini buldu.
Genel Müdür Yard›mc›s› Erkut Tekinkaya ile birlikte yapt›¤›m›z “K›rm›z› Biberli Rulolar”›n yap›m› basitti basit olmas›na ama gerçekten çok lezzetliydi. Ton
bal›¤›na limon ve zeytinya¤› kar›ﬂt›r›p
yumuﬂatt›k ve içine maydanoz ile sarm›sak do¤rad›k. Bu harc›n, közlenmiﬂ
k›rm›z› biberle rulo halinde sar›lmas›ndan oluﬂan yeme¤imiz a¤›zlara lay›kt›.
Gazeteci Yurtsan Atakan ile Koç.net Genel Müdür Yard›mc›s› Harun Tiftikçi
mutfaktaki en rekabetçi ekipti. Her ikisi
de makarnalar›n› farkl› soslarla süsledi.
Harun Tiftikçi, pesto soslu makarna ya-

Dubai ve hatta Hong Kong’a kadar birçok
önemli merkezde yurtd›ﬂ› ba¤lant›lar› planlayan Koç.net, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n› art›r›yor.
2006’da yat›r›mlar›n›n toplam› 4.5 milyon
dolar olan Koç.net, 2007 y›l›nda yüzde 44’lük
bir art›ﬂla toplam yat›r›m tutar›n› 6.5 milyon
dolara yükseltmeyi hedefliyor.
Ses hizmetlerinde sa¤lad›¤› çeﬂitlilik, kolay
kullan›m ve ekonomik tarifelerle 2004’te 5 bin
olan müﬂteri say›s›n›, 2006’da 65 bin kiﬂiye ç›kararak, yüzde 171 oran›nda büyüme kaydetti.
Ülke d›ﬂ›nda da 5 k›tada tüm öncü operatörlerle iﬂbirli¤i içinde olan Koç.net’in bugün dünya
genelinde 55 ayr› operatörle ara ba¤lant›s› bulunuyor.
2004 y›l›nda 1400 data hatt› say›s›n›
2006’da 3300’e ç›karan Koç.net, 2007 y›l›nda
bu say›y› 5400’e tamamlamay› hedefliyor.
Yurtd›ﬂ›nda da öncü alt› operatörle data hizmeti için iﬂbirli¤i içinde olan Koç.net, kesintisiz
güç olarak müﬂterilerine yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda hizmet vermeye devam edecek.
Koç.net uzman kadrosuyla bölgesinde büyüyen ve güvenilir bir telekom operatörü olarak
numara taﬂ›nabilirli¤i, GPS, IP TV, convergence ve Wimax gibi yeni teknolojiler üzerinde de
çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

p›m›n› tercih ederken, Yurtsan Atakan,
o anda kendi formülünü geliﬂtirdi. Tencereye boﬂaltt›¤› beyaz ﬂarab› neredeyse
ﬂarap yar›m bardak kal›ncaya kadar kaynatan, ard›ndan buna çok az miktarda
k›rm›z› ﬂarap ekleyen Yurtsan Atakan’›n,
krema, permasan peyniri ve çeﬂitli baharatlarla süsledi¤i bu sos, gecenin pesto soslu makarnas›n› geride b›rakt›.
Pasta ise pazarlama uzman› Hakan Gökçe Akgün’den geldi. Muzla lezzetlenen
ve rendelenmiﬂ siyah çikolata ile süslenen “Biz bir ekibiz” pastas›, masan›n
baﬂ köﬂesine yerleﬂti.
“Mutfaktay›z”›n aﬂç›s›n›n sundu¤u “Rizotto” ile tamamlanan Koç.net yemek
mönüsü, “mutfaktay›z” çal›ﬂmalar›na
kâh yard›mc› aﬂç›l›k yaparak, kâh çektikleri foto¤raflar› ile destek veren gazetecilerle yaklaﬂ›k 15 kiﬂiyi, tatl› bir sohbetle birlikte a¤›rlamaya yetti de artt›.
Yemekte neler mi konuﬂuldu? Koçnet’in
yükseliﬂi, Türkiye’deki teknolojik geliﬂmeler, dünyadan örnekler, nanoteknoloji, telekomünikasyon ve neler neler...
Füsun Güvenç
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Müﬂteri mutlulu¤u
yaratanlar Otokar’da
Yapt›klar› iﬂi fabrikadan ç›kana kadar de¤il sürekli takip ettiler ve her zaman
daha iyisini yapman›n yollar›n› arad›lar. Otokar Tasar›m ve Mühendislik Atölyesi
ekibi, bu anlay›ﬂ› sayesinde ilk kez kat›ld›¤› “En Baﬂar›l› Koçlular”da “Müﬂteri
Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisinde büyük ödülü kazand›

E

n Baﬂar›l› Koçlular ödüllerinin “Müﬂteri Mutlulu¤u Yaratanlar” kategorisinde büyük ödüle
Otokar Tasar›m ve Mühendislik Atölyesi ekibi
taraf›ndan geliﬂtirilen
“Taban Kenar Birleﬂimi” projesi lay›k
görüldü. Dört kiﬂilik bir ekibin yaklaﬂ›k
dört ayda tamamlad›¤› projeyle Otokar
müﬂterisi ﬂoförler daha sa¤l›kl› ve temiz
ortamlarda çal›ﬂma imkân›na kavuﬂacak. Asl›nda proje sayesinde önemli bir
maliyet avantaj› da ortaya ç›k›yor ancak
ekip projeyi geliﬂtirirken önceliklerinin
tamamen müﬂteri memnuniyeti oldu¤unu ›srarla vurguluyor.
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“Taban Kenar Birleﬂimi” projesinin fikir
babas›, genç ama tecrübeli bir Otokarl›
olan Cem Küçük. 29 yaﬂ›ndaki Cem Küçük 10 y›ld›r Otokar’da ve halen Ar-Ge
Prototip Model Atölyesi Grup Lideri
olarak çal›ﬂ›yor. Araﬂt›rma ve geliﬂtirme
Cem Küçük için sadece atölyenin duvarlar› ar›as›nda kalan bir sorumluluk
de¤il, bir yaﬂam biçimi ayn› zamanda.
Zaten projenin do¤umuna da Cem Küçük’ün bu anlay›ﬂ› öncülük etmiﬂ:
“ﬁirkete geliﬂ gidiﬂlerimde servis araçlar› d›ﬂ›nda toplu taﬂ›ma araçlar› da kullan›yorum. Günümün bir saate yak›n bölümünü bu araçlar›n içerisinde geçiriyorum ve bu araçlar kimi zaman bizim
üretti¤imiz araçlar oluyor. Bizim üretti-

¤imiz bir araçta, ﬂoförün yan›ndaki arkadaﬂ›yla konuﬂmas›na kulak misafiri
oldum. ﬁoför, arkadaﬂ›na arac›n konforundan ve performans›ndan çok memnun oldu¤unu, fakat arac›n içini y›karken sorun yaﬂad›¤›n› anlat›yordu.”
Cem Küçük’ün kulak misafiri oldu¤u sorun, arac›n içerisi y›kan›rken kaplaman›n birleﬂme yerlerinden arac›n taban›na, taban›n alt›na su s›zmas›yd›.
ﬁirkete gelir gelmez bu sorunu çal›ﬂma
arkadaﬂlar›yla paylaﬂan Cem Küçük, bu
davran›ﬂ›n› iﬂine karﬂ› duydu¤u sorumlulu¤un bir gere¤i olarak aç›kl›yor: “Biz
Otokar’da yapt›¤›m›z her iﬂi takip etmeyi kendimize görev biliriz. ‘Daha iyisini,
daha kullan›ﬂl›s›n› nas›l yapar›z’ diye sü-
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rekli kendi aram›zda beyin f›rt›nalar› yapar›z. ‹çeride ya da d›ﬂar›da olsun her
geliﬂmeyi takip etmek, araﬂt›rmak istiyoruz. Bu nedenle, bu konuyu da ﬂirkette arkadaﬂlar›mla beraber bir çözüme
ba¤layal›m istedik.”
Cem Küçük, konuyu Tasar›m ve Mühendislik Atölyesi’ndeki tak›m ﬂefi Kayhan
Çelen’e aç›nca, üç farkl› atölyeden çal›ﬂanlar›n kat›l›m›yla proje ekibi oluﬂturuldu. Prototip model atölyesinden Cem
Küçük, montaj atölyesinden Murat Baﬂar ve kaynak atölyesinden Taner Yaz›c›
ekibe dahil oldu. Ekibin bu formasyonu
ayn› zamanda projenin farkl›laﬂt›¤› noktalara da iﬂaret ediyor. Projenin öncelikle fikir aﬂamas›ndan sonland›r›lmas›na
kadar tam bir “mavi yakal›” projesi oldu¤unu vurgulayan Çelen, ikinci fark› da
ﬂöyle aç›kl›yor: “Biz Ar-Ge birimi olarak
yapt›¤›m›z ürünleri sürekli geliﬂtirmek
ve daha iyiyi yapmak felsefesini benimsedik. Bu projeyi de kendi iﬂlerimizi aksatmadan, haftasonu bayram demeden
çal›ﬂarak gerçekleﬂtirdik.

ÖDÜL ALAN OTOKAR TASARIM VE MÜHEND‹SL‹K EK‹B‹
Kayhan Çelen: 1957 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an
Çelen, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden
mezun olmuﬂ. 1988 y›l›ndan bu yana Otokar’da
çal›ﬂan Çelen tam bir
Otokarl›. Çünkü ﬂirketin
her bölümünde eme¤i, al›n teri var. S›ras›yla
Land Rover üretim hatt›, z›rhl› üretim hatt› ve
minibüs-otobüs üretim
hatlar›nda çal›ﬂan Çelen,
2003 y›l›ndan bu yana
Tasar›m ve Mühendislik
Atölyesi’nde.
Cem Küçük: 1978 ‹zmit
do¤umlu olan Cem Küçük, Ar-Ge Prototip Model Atölyesi Grup Lideri.

1997 y›l›ndan bu yana
Otokar’da çal›ﬂ›yor. “Taban Kenar Birleﬂimi”
projesi onun gözlem yetene¤i ve ilgisi sayesinde gerçekleﬂti.
Murat Baﬂar: 1972 Sakarya do¤umlu Baﬂar,
1997 y›l›ndan bu yana
Otokar’da. Tasar›m ve Mühendislik Atölyesi’nde
montaj eleman› olarak çal›ﬂ›yor. Projenin uygulama aﬂamas›n› gerçekleﬂtiren iki kiﬂiden biri.
Taner Yaz›c›: 1971 Sakarya do¤umlu Yaz›c› da
Murat Baﬂar gibi projeye uygulama aﬂamas›nda kaynakç› olarak
dahil oldu. 1999 y›l›ndan
bu yana Otokar’da.

olmas› projenin do¤uﬂuna öncülük ettiyse, yar›ﬂmaya kat›lmak ve dolay›s›yla
ödülü almak da Kayhan Çelen’in çal›ﬂma arkadaﬂlar›yla sohbetinin sonucunda mümkün olmuﬂ: “En Baﬂar›l›
Koçlular Ödülü’ne baﬂvurmak ilk etapta
akl›m›za gelmemiﬂti. Kendi aram›zda
konuﬂurken arkadaﬂlar›m›z›n önerisi ile
bu projeye baﬂvurmaya karar verdik.
Biz dördümüz de bu yar›ﬂmaya ilk kez
kat›lm›ﬂ olduk.”
‹lk kez kat›ld›klar› bir yar›ﬂmada büyük
ödüle uzanmak ekibi fazlas›yla onurlan-

Küçük, Bülend Özayd›nl›’n›n ödül töreninde söyledi¤i “Sizleri candan tebrik
Ekip, oluﬂturulmas›n›n ard›ndan hemen
ediyorum ama bilin ki iﬂiniz bundan
iﬂe koyulur. Öncelikle sorunu analiz
sonra çok daha zor. Art›k sürekli birinci
eden ekip, taban muﬂambas›n›n yan duolmak zorundas›n›z” sözleri ile Otokar
vara do¤ru k›vr›lmas› durumunda suyun
Genel Müdürü Serdar Görgüç’ün “Art›k
taban›n alt›na inmesinin engellenebilegeri vites yok, baﬂar›n›z› her y›l devam
ce¤ini fark eder. Ancak taban› yan duettirmenizi bekliyorum” ﬂeklindeki sözvara k›v›rmak san›ld›¤› kadar kolay bir
lerini de unutmuyor ve ekliyor: “Baﬂar›
iﬂ de¤ildir çünkü oldukça sert bir malbaﬂar›y› getirmek zorunda.”
zeme kullan›lmaktad›r. Bir iki prototip
Murat Baﬂar da ekip çal›ﬂmas› oldu¤u
haz›rlad›ktan ve birkaç farkl› deneme
için projeye dahil olmaktan ve “büyük
yapt›ktan sonra taban› yukar› k›v›rmay›
yöneticilerin” önünde, ç›k›p o ödülü albaﬂar›rlar. Ba¤lant›n›n germaktan duydu¤u mutçekleﬂti¤i yere de güzel bir
lulu¤u hiçbir zaman
“TABAN KENAR B‹RLEﬁ‹M‹”N‹N KAZANDIRDIKLARI
süs ç›tas› bulup uygularlar.
unutamayaca¤›n›
ﬂu
Cem Küçük böylece “bir taﬂla
sözlerle
ifade
ediyor:
Müﬂteri memnuniyeti: Bu tip araçlarda, müﬂteri al›ﬂkanl›¤› olan araç içi y›kama
üç kuﬂ” vurduklar›n› anlat›“Bu baﬂar› benim sosyal
sorunsuz gerçekleﬂiyor. Araç taban›ndan alt k›s›mlara su s›zma riski engelleniyor.
yor: “Tabii ki as›l hedefimiz
yaﬂam›ma da yans›d›.”
Dekoratif ve kullan›ﬂl›: Muﬂamban›n kesim kenar› görülmüyor. Araç içinden göTak›m lideri Kayhan Çeolan tabana su s›zmas›n› enrünen kapama sac› ve rahats›z edici vida baﬂlar› ortadan kalk›yor. Böylece eskilen Otokar’›n sadece
gelledik. Ancak bunu yaparsine göre daha kullan›ﬂl› ve dekoratif bir görüntü elde ediliyor.
toplu taﬂ›ma araçlar›nda
ken de eski uygulamada yan
Her alanda tasarruf: Yan duvar kapama sac›na gerek kalmad›¤›ndan araç baﬂ›de¤il, savunma sanayiduvardaki formikayla birleﬂina 167,43 YTL sac bedeli ve 18 dakika iﬂçilik süresi tasarruf imkân› do¤uyor.
inde de öncü bir kuruluﬂ
mi sa¤layan alüminyum ç›ta
Ayr›ca ilave iﬂgücü ihtiyac› oluﬂturmuyor.
oldu¤unu hat›rlat›yor ve
ve görünüﬂü bozan vidalardan
ekliyor: “Asl›nda savunkurtulup daha güzel bir göma sanayiinde de dünrüntü elde ettik. Son olarak
yan›n say›l› ﬂirketleri aras›nday›z. Ancak
d›rm›ﬂ. Öncelikle 15 üst düzey yöneticida maliyeti biraz aﬂa¤› çekmiﬂ olduk.”
bu konuyla ilgili araﬂt›rma - geliﬂtirme
nin karﬂ›s›na ç›kmak, onlara sunum
Baﬂ›ndan bu yana projeyi destekleyen
çal›ﬂmalar›m›zdan bahsedemedi¤imiz
yapmak, onlar›n onay›n› almak, bir sonOtokar üst yönetiminin yeni araçlara
için sadece sivil kullan›ma yönelik araçraki aﬂamada baﬂar›y› pekiﬂtirmek ve
uygulama karar› almas›yla, yeni yönlar üzerinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar› gössonunda da Koç Holding CEO’su Bütemle imal edilmiﬂ araçlar›n iki üç ay
terebiliyoruz.”
lend Özayd›nl›’dan ödülü almak bütün
içerisinde piyasaya ç›kmas› bekleniyor.
ekibin asla unutmayaca¤› bir an› olarak
Nas›l Cem Küçük’ün iﬂe gelip giderken
Cenk Sar›o¤lu
zaten zihinlerine kaz›nm›ﬂ. Ancak Cem
ﬂoförlerin konuﬂmas›na kulak misafiri

Bir taﬂla üç kuﬂ
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En iyi tak›m›
Opet kurdu
Kartal Opet Bayii Tuncer
Petrol ﬂirketinin
kurucusu Bekir Tuncer
30 y›ll›k petrolcü. 23 y›l
yöneticilikten sonra
masan›n arkas›na
geçmeye karar vermiﬂ.
Opet’i tercih nedenini ise
“Çünkü en iyi tak›m› o
kurdu” diyerek özetliyor

zmirli Bekir Tuncer, ayn› kentte
iktisat e¤itimini tamamlad›ktan
sonra petrol sektörü ile tan›ﬂm›ﬂ. Uluslararas› bir petrol ﬂirketinin sat›ﬂ kadrolar›nda baﬂlad›¤› iﬂ yaﬂam›n› yöneticilikle
noktalayan Tuncer, 23 y›ll›k baﬂar›l› bir kariyerin ard›ndan 1999 y›l›nda
emekli olmuﬂ. Emekli olunca çok iyi tan›d›¤› bu sektörde Opet bayili¤i ile ticarete at›lmaya karar vermiﬂ. Bu aﬂamada
hemen “Neden Opet?” diye sormadan
edemiyoruz. Çünkü sektörü çok iyi tan›yan bir isim ve birçok ﬂirket aras›ndan
Opet’i tercih etmesinin nedenini merak
ediyoruz.
Kuruluﬂundan
bugüne
Opet’teki geliﬂmeleri en yak›ndan takip
edenlerden biri oldu¤unu belirten Tuncer, “Fikret Bey’i de iyi tan›mam dolay›s›yla” diye söze baﬂl›yor. Bekir Tuncer,
Opet Yönetim Kurulu Baﬂkan› Fikret
Öztürk’le tan›ﬂ›kl›¤›n› ve Opet’i neden
tercih etti¤ini anlatmaya baﬂl›yor:
“Akaryak›t da¤›t›m ﬂirketinde yönetici
olarak çal›ﬂ›rken, Fikret Bey benim bayimdi. Hakikaten ileriyi görebilen iyi bir
bayiydi. Hiç unutmam; kutu mendil
promosyonunu Adana-Mersin yöresinde ilk baﬂlatan oydu. Çok iyi bir promosyondu. Bu ileriyi görmektir.”
Tak›m ﬂampiyonlu¤a gidiyor.

‹
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Bekir Tuncer, Opet’te gelinen noktay›, ﬂirket ve bayilerin ortak zaferi olarak gördü¤ünü söylüyor.

Fikret Öztürk’ün iﬂin mutfa¤›ndan yetiﬂmiﬂ olmas› nedeniyle baﬂar›l› olmas›n›n do¤al oldu¤unu düﬂünen Bekir Tuncer, Opet’i tercih etmesinin di¤er bir
nedenini de sektördeki en iyi yöneticileri bünyesinde toplamas› olarak aç›kl›yor. “Ayn› bir futbol tak›m› gibi; böyle
bir teknik direktör ve böyle oyunculardan oluﬂan bir tak›m›n ﬂampiyon olmamas› mümkün de¤il” diyor Tuncer ve
ﬂampiyonlu¤a giden bu tak›mda bir
oyuncu olarak üzerlerine düﬂen görev-

leri yapt›klar›n› anlat›yor.
Bekir Tuncer, Opet’i tercih etmesinin
üçüncü nedenini de Fikret Öztürk’ün
“Ya en iyisini yapacaks›n ya da hiç yapmayacaks›n” ilkesi olarak aç›kl›yor.
Cem Y›lmaz’›n ve Tarkan’›n rol ald›¤›
Opet reklam filmlerini örnek gösteren
Tuncer, “Reklam yap›yorsan, promosyon yap›yorsan en iyisini yapacaks›n.
Mesela Mike ve Peluﬂ bebekleri dört
dörtlük, harika oyuncaklar. Gerçekten
pahal› ve kaliteli ürünler. Müﬂteri bu
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promosyonu görünce de¤erli bir hediye
ald›¤›n› anl›yor” diyor. Bekir Tuncer
dördüncü nedeni de, “Nurten Han›m’›n
emekleri” olarak tan›ml›yor. Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün önderli¤ini yapt›¤› iki projenin kendisi için
çok önemli oldu¤unu anlat›yor Tuncer:
“Birincisi ‘Temiz Tuvalet Kampanyas›’,
ki ben de yöneticilik zaman›mda bu konuda çok mücadele vermiﬂtim, ama
Nurten Han›m’›n verdi¤i emek ortada.
‹kincisi de ‘Yeﬂil Yol Projesi’. Güneye
do¤ru istasyonlara bak›yorsunuz, her
taraf a¤açland› yeﬂillendi.” Bekir Tuncer, kendilerinin de “Yeﬂil Yol Projesi”ne palmiye a¤açlar›yla kat›larak bir ilki baﬂlatt›klar›n› vurguluyor.

Koç’la birleﬂme asr›n olay›
Fazla mal satarak pazar lideri olunamayaca¤›n› belirten Bekir Tuncer’e göre liderlik birtak›m ilkelerle bütünleﬂmeli.
Pazar liderinin taklit edilen, g›pta edilen, yapt›klar›yla ses getiren bir ﬂirket
olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor ve Opet’in
ad›m ad›m bu hedefe ilerledi¤ini vurguluyor. “Önü aç›k” ve “gelece¤i parlak”
diye niteledi¤i Opet’in Koç Toplulu¤u
ile evlili¤ini ise “asr›n olay›” olarak tan›ml›yor. “Sektörde meydana gelen en
büyük olay bence Koç
Toplulu¤u’nun akaryak›t sektörüne girmesidir. Bunu Opet’le yapmas› ise asr›n olay›; çünkü bundan müthiﬂ bir sinerji do¤du. Her anlamda çok olumlu etkilerini
görüyoruz.”
Bekir Tuncer’in “En büyük destekçilerim” dedi¤i çocuklar›ndan Onur
Tuncer de Opet’in son dört beﬂ y›lda
büyük ilerleme kaydetti¤ini ve tercih
edilirlik aç›s›ndan lider konuma yükseldi¤ini belirtiyor. Onur Tuncer’i daha da
mutlu edense, bu seviyeye ulaﬂmak için
birlikte emek harcanm›ﬂ olmas›: “Biz,
gelinen bu noktay› bayi toplulu¤u ile
ﬂirketin ortak bir zaferi olarak görüyoruz, sahipleniyoruz bu zaferi. Bizim de
çok eme¤imiz var ve bunun meyvelerini
toplama zaman›n›n geldi¤ini düﬂünüyoruz. Yüzde yüz yerli, kazand›¤›n› ülkesine yat›ran bir ﬂirket olman›n gururunu
yaﬂ›yoruz.”
Bekir Tuncer ﬂirketin yönetimini büyük oranda, her ikisi de iﬂletme e¤itimi
alm›ﬂ olan o¤ullar›na devretmiﬂ. Gerek
akaryak›t istasyonu iﬂletmesindeki, ge-

Bekir Tuncer (soldan dördüncü), Kartal Opet’te iki o¤lu ve birlikte çal›ﬂt›¤› ekiple birlikte görülüyor.

rekse di¤er faaliyetlerdeki baﬂar›lar›n›
da iyi bir görev taksimi yapm›ﬂ olmalar›na ba¤l›yor. Klasik Türk iﬂletmelerinde gözlenen aile büyü¤ünün mutlak
hakimiyetinin Tuncer Petrol’de söz konusu olmad›¤›n›n alt›n› çizen Bekir
Tuncer, “Özellikle istasyondaki iﬂleri
o¤ullar›m Onur ve Cem birlikte yürütüyor. Ben daha çok ikili iliﬂkiler, üst dü-

“

Türkiye’de çok yo¤un bir rekabet yaﬂand›¤›n› anlatan Tuncer, sektörün genel durumunu ﬂöyle özetliyor:
“Türkiye akaryak›t sektöründe hizmet
alan›nda çok yo¤un bir rekabet yaﬂan›yor ancak fiyatlar düzeyinde henüz rekabet baﬂlamad›. Sektörde teknolojinin getirdi¤i en son yenilikler an›nda
uygulan›yor. Bu konuda oldukça büyük mesafe kaydedildi¤ini söyleyebilirim. Dünyan›n birçok ülkesini
gezdim. Hakikaten Türk
Akaryak›t Sektörü, son
20 y›lda inan›lmaz bir
mesafe kat etti; teknoloji olarak, modernizasyon
olarak ve hizmet kalitesi
yönünden. Türkiye’deki
istasyonlar hizmet ve
ürün kalitesi olarak, altyap› kalitesi olarak birçok Avrupa ülkesinden ileride.”
Bekir Tuncer, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) kurulmas› ve
Petrol Kanunu’nun ç›kmas›yla piyasaya
gözle görülür bir disiplin geldi¤ini, henüz tam anlam›yla yerleﬂmiﬂ olmasa da
birkaç y›l içinde sistemin dört dörtlük
iﬂleyece¤ini düﬂünüyor. Ulusal marker
konusunda da sorunlar›n yaﬂanmas›n›
do¤al karﬂ›layan Tuncer, sistemin çok
yeni oldu¤unu, biraz zaman verilmesi
gerekti¤ini belirtiyor. Bekir Tuncer sözlerini, “Ben Türkiye’nin petrol sektöründe iyi bir yolda oldu¤u kanaatindeyim. Yurtd›ﬂ›ndan sektöre taleplerin
artmas› da bu iyiye gidiﬂin aç›k bir göstergesi” diyerek tamaml›yor.

Sektördeki en büyük olay, Koç
Toplulu¤u’nun akaryak›t sektörüne
girmesidir. Bunu Opet’le yapmas›
ise asr›n olay›...

”

zey yönetim ve dan›ﬂmanl›k konular›nda yard›mc› oluyorum. Sonuçta, uzun
y›llar uluslararas› bir ﬂirkette edindi¤im deneyim ve sonras›nda ticari faaliyetlerdeki birikimim ileriyi görebilmede, baﬂar›y› yakalamada önemli rol oynuyor” diyor.
Türkiye standartlar›nda iﬂ hacmi olarak
büyük ölçekli istasyonlar s›n›f›na giren
Tuncer Petrol’de yaklaﬂ›k 40 kiﬂi çal›ﬂ›yor. Ayr›ca, akaryak›t da¤›t›m ﬂirketlerine depolama ve da¤›t›m alan›nda lojistik deste¤i sa¤layan ﬂirketleri de bulunuyor Tuncer Ailesi’nin.
Masan›n her iki taraf›nda da tecrübesi
bulunan ve sektörün son 30 y›l›n› çok
iyi bilen Tuncer’den biraz da sektördeki
son durumu analiz etmesini istiyoruz.
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KOÇTAﬁ’TA “B‹R GÜN”

Tüm ihtiyaçlar ayn›
çat› alt›nda
Türkiye’deki 11 Koçtaﬂ
ma¤azas›ndan biri
olan 12 bin
metrekarelik alana
sahip Yenibosna
Koçtaﬂ’tay›z. Hafta
sonlar› bir günde alt›
bin, hafta içi ise üç bin
kiﬂinin ziyaret etti¤i
Koçtaﬂ’ta 45 bin çeﬂit
ürünün sat›ﬂ› yap›l›yor

ünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de bu al›ﬂkanl›k yerleﬂti. Tüketici olarak bir
ma¤azaya girdi¤inizde arad›¤›n›z her ürünü bulmak
istiyorsunuz. G›dada mega
marketlerle yerleﬂen bu
sistem son y›llarda dekorasyon, mobilya, inﬂaat malzemeleri ve el aletleri gibi
ihtiyaçlarda da kendini göstermeye baﬂlad›. Dekorasyon ürünlerinden mobilyaya, inﬂaat malzemelerinden beyaz eﬂyaya uzanan geniﬂ bir yelpazeye yay›lan
ürünleriyle hizmet veren ev geliﬂtirme
firmas› Koçtaﬂ da iﬂte bu ihtiyaç paralelinde büyüyor. 1955 y›l›nda Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden biri olarak yap› mal-

D
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zemeleri sektöründe
RAKAMLARLA KOÇTAﬁ
hizmet vermek üzere kurulan ve bugün
Hafta içi ziyaretçi say›s›:
3 bin kiﬂi (günlük)
11 ma¤azas›yla ev
Hafta sonu ziyaretçi say›s›:
6 bin kiﬂi (günlük)
geliﬂtirme sektörüPersonel say›s›:
151 Koçtaﬂ personeli, 77 marka
nün lider firmas› kopromasyon eleman›; toplam 228 kiﬂi
numunda olan KoçMa¤aza kapal› alan:
12.000 metrekare
taﬂ,May›s
ay›nda
Ma¤aza sat›ﬂ alan›:
10.000 metrekare
aç›lacak olan Bursa
Ürün çeﬂidi:
45.000 adet
ma¤azas›yla bu say›y› 12’ye ç›kartacak.
Bu say›m›zda bir Koçtaﬂ ma¤azas›ndaki
aç›lan ma¤azada 12 bin metrekarelik
yaﬂam› izleyebilmek için ‹stanbul Yenialanda sat›ﬂ yap›l›yor. 45 bin çeﬂit ürübosna ma¤azas›na konuk olduk.
nün yer ald›¤› Koçtaﬂ Yenibosna’y› bize,
Dokuz ay önce aç›lan ma¤aza, Ankadeposundan kasas›na kadar bütün aﬂara’daki ma¤azadan sonra Türkiye’nin
malar›yla Koçtaﬂ Operasyon Müdür Yarikinci büyük Koçtaﬂ’›. Temmuz 2006’da
d›mc›s› Rehﬂan Kazanasmaz ve Mal Ka-

Depolama iﬂlemi
Depolama iﬂlemi, ürün özelliklerine ve
çeﬂitlerine göre yap›l›yor. Örne¤in parke, nem almamas›, ›slak olmamas› gereken ürün oldu¤undan kuru kalmas›n›
sa¤layacak iç depoda korunuyor. Stok
Yönetimi bölümü, ma¤aza içersindeki
sipariﬂleri, ürünlerin miktarlar›n› takip
eden bölüm. Stok bölümünden otomatik olarak ç›kar›lan stok ve sipariﬂ formlar› her gün departman sorumlular›na
da¤›t›l›yor. Departman sorumlular› ise
sipariﬂleri için bu formlar› dolduruyor.
Formlar SAP sistemi ile firmalara veya
merkeze gönderiliyor.

Ma¤aza içi yerleﬂim
Ma¤aza içinde ürünlerin sergilendi¤i
bölümler özenle seçiliyor. Kategorilere
göre bölümlere ayr›lan ma¤azada, her
reyon grubu, kendine özgü bir renkle
ifade ediliyor. H›rdavat gri, mutfakbanyo mavi, bahçe yeﬂil, mobilya pembe gibi…
Koçtaﬂ’ta, ma¤aza planlar› her al›ﬂveriﬂ
arabas›n›n içine renklendirilmiﬂ ﬂekilde
yerleﬂtirilmiﬂ. Böylece 10 bin metrekarelik alanda müﬂteri arad›¤›n› rahatça
buluyor. Rafl› sistemin d›ﬂ›nda ma¤azadaki showroom’lar müﬂterinin seçimine
yard›mc› olmak amac›yla dizayn edilmiﬂ. Banyo, mutfak, beyaz eﬂya, mobilya gibi kategorilerdeki ürünlerin belli
konseptle sergilenmesini sa¤l›yor.

Mimari projeler
Ma¤azan›n bir hizmeti de ma¤azadaki
mimarlar arac›l›¤›yla sunulan projeler.
Müﬂteri seçti¤i ürünlerle, kiﬂiye özel ev
yenileme projesini haz›rlatabiliyor.
Banyo, mutfak, boya, tesisat gibi evin
her köﬂesi için uzman Koçtaﬂ kadrosu
taraf›ndan tasarlan›p uygulanan projelendirme hizmeti sigortal› ve Koçtaﬂ
güvenceli olarak veriliyor.
Koçtaﬂ, “Aray›n/T›klay›n Getirelim” ad›n› verdi¤i sistemle , telefon ve internetten de sat›ﬂ yap›labiliyor,Türkiye’nin
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bul Departman Sorumlusu U¤ur Keçelio¤lu ad›m ad›m gezdirdi ve anlatt›. Hem
ithal hem yerli ürünlerin sat›ld›¤› ma¤azada, ilk ad›m, bütün ürünlerin ma¤azaya giriﬂ noktas› olan “Mal Kabul Noktas›”ndaki say›mla baﬂl›yor. RF sistemi,
yap›lan kay›t iﬂleminin online ba¤lant›yla merkezi sisteme giriﬂ yap›lmas›n› sa¤l›yor. Merkez depo ve tedarikçilerden
gelen bütün mallar, ikinci ad›m olarak iç
veya d›ﬂ depoda stoklan›yor.

ÇALIﬁANLAR ANLATIYOR
Handan Ayan
Ma¤azada fiyat panolar›
el yaz›s› ile yaz›l›yor. Fiyat kartonlar›na özel kalemlerle ve özel bir yaz›
ile yap›lan iﬂlem için
personele e¤itim veriliyor. Handan Ayan bu
personelden biri. Bu yaz›n›n zor bir iﬂ oldu¤unu söylüyor ama kendi ilgisi ve yetene¤inden
dolay› h›zl› ﬂekilde iﬂini yapabiliyor. Ma¤aza
aç›ld›¤› günden beri Koçtaﬂ’ta çal›ﬂan Ayan,
özel kalemi tutuﬂ yöntemini ve yaz› tarz›n› di¤er
personele de ö¤retiyor.
Arzu Tarran
Koçtaﬂ aç›ld›¤›ndan beri
kasiyerlik yapan Arzu
Tarran, Kocasinan Lisesi
mezunu. Aç›kö¤retim’de
halkla iliﬂkiler okuyan Arzu Tarran kasada çal›ﬂmaktan memnun oldu¤unu belirtiyor. Tarran’›n kariyeriyle ilgili hedefi
ise Kasa Departman sorumlusu olmak.

Süleyman Iﬂ›k
Mal depolama ve ma¤aza içi taﬂ›mada, kullan›lan forklift araç
operatörlerinden Süleyman Iﬂ›k, Koçtaﬂ’ta
benzer çal›ﬂmay› yapan
20 kiﬂiden biri. Ma¤aza aç›ld›¤› günden bu yana çal›ﬂan Iﬂ›k, yapt›¤› iﬂten hayli memnun. Daha once de ﬁiﬂli
Koçtaﬂ’ta çal›ﬂan Iﬂ›k, Koçtaﬂ’tan emekli olmay› istiyor.

Altan Yüksel
“Mal Kabul Noktas›”nda
RF sistemiyle say›m yapan Yüksel, iﬂinden
memnun olanlar aras›nda ilk s›rada yer al›yor.
Yüksel kulland›¤› özel
alet sayesinde, yap›lan
kay›t iﬂleminin online ba¤lant›yla merkezi sisteme giriﬂ yap›lmas›n› sa¤l›yor. Pek çok arkadaﬂ›
gibi o da aç›ld›¤›ndan beri Koçtaﬂ’ta çal›ﬂ›yor.

MOB‹LYADAN EL ALETLER‹NE
Koçtaﬂ Yenibosna Ma¤aza Müdürü Mesut ‹nce,
Koçtaﬂ’›n verdi¤i hizmetler ile tüketicilerin tüm
ihtiyaçlar›n›n ayn› çat› alt›nda kolayl›kla temin
edilebilmesinin sa¤land›¤›n› belirterek ﬂunlar›
söyledi: “Koçtaﬂ Yenibosna hafta içi her gün ortalama 3 bin hafta sonu ise 6 bin kiﬂiye hizmet

her köﬂesindeki müﬂterilerine ulaﬂ›yor.
Koçtaﬂ’›n bireysel ve ticari müﬂterilerine sundu¤u kart ayr›cal›¤› ise birçok kiﬂiyi Koçtaﬂ müﬂterisi yap›yor. Paro’lu
Koçtaﬂ kart ile bireysel müﬂteriler puan
kazan›rken, Ticari kart avantajlar›ndan ,
inﬂaat firmalar›, mimarlar, büyük miktarda mal alanlar faydalan›yor.
Bu bilgileri ma¤azan›n cafe bölümünde
soluklan›rken ö¤reniyoruz. Cafe bölümü,
ma¤azay› ziyaret eden müﬂterilerin molalar›na eﬂlik etti¤i gibi bizim de mola
alan›m›z oluyor. Ard›ndan yeni sezon
ürünlerinin sergilendi¤i alandan geçiyoruz. Burada yaza merhaba diyen bahçe
mobilyalar› yer al›yor. Ard›ndan da bahçe bölümünde rengârenk çiçeklerle buluﬂuyoruz. Gezimizin son dura¤› ise kasalar. Yo¤un müﬂteri talebine h›zl› yan›t

veriyor. Ma¤azam›zda, dekorasyon ürünlerinden mobilyaya, boyadan inﬂaat malzemelerine,
yer döﬂemelerinden el aletlerine, mutfak ve ›s›tma/so¤utma ürünlerinden seramik ve vitrifiye
ürünlerine kadar geniﬂ bir kategoride 45 bin çeﬂit ürünü sat›ﬂa sunuyoruz.”

verebilmek amac›yla çok say›da kasa yer
al›yor. Her kasa görevlisi, akﬂam kasas›ndaki paray› özel tubing sistemi ile merkez kasaya gönderiyor. Biz Koçtaﬂ Yenibosna ma¤azas›ndaki “günün hikâyesini”
tamamlad›¤›m›zda henüz kapan›ﬂ saati
gelmemiﬂti. Akﬂam saat 22:00’de kapan›ﬂla birlikte son müﬂteriler ma¤azadan
ç›karken de bu ma¤azan›n gerçek kapan›ﬂ› yap›lmayacak. Çünkü ard›ndan gün
içinde görevli personel bir süre daha
kendi sorumlu olduklar› bölümle ilgili
gün bitimi iﬂlerini yapacak, teslim etmeleri gereken evraklar› ilgili birimlere iletecek. Onlar ma¤azadan ç›karken de bu
ma¤aza için gün henüz tamamlanm›ﬂ olmayacak. Ma¤aza, temizlenip yeniden
düzenlendikten sonra yepyeni bir güne
gülümseyecek...
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“Lüküs Hayat” atölye çal›ﬂmas›
ﬁirket içi e¤itimlerine bu y›l büyük bir farkl›l›k katan Tofaﬂ Genel Merkez’de
heyecanl› bir haz›rl›k var bugünlerde. Ö¤le saatlerinde yüzlerce çal›ﬂan› a¤›rlayan
yemekhane, saatler 18.30’u gösterdi¤inde bu kez Ekrem Reﬂit Rey’in yazd›¤›,
Cemal Reﬂit Rey’in ise müziklerini besteledi¤i ünlü operet müzikal atölye
çal›ﬂmas›na ev sahipli¤i yap›yor. Çal›smak icin seçilen oyun ise “Lüküs Hayat”
stanbul Gayrettepe’deki Tofaﬂ
merkezinde bugünlerde tatl› bir
telaﬂ yaﬂan›yor. Kurum içi tak›m çal›ﬂmalar›n› ve iletiﬂimi
güçlendirmek amac›yla yürütülen faaliyetlerden biri niteli¤indeki “Lüküs Hayat” operetini
sahnelemek için 22 Tofaﬂ çal›ﬂan›, mesai bitiminden hemen sonra yemekhanede toplan›yorlar. Amaç, 1930’lardan
bu yana baﬂta Suna Pekuysal ve Zihni
Göktay olmak üzere ünlü sanatç›lar taraf›ndan oynanm›ﬂ olan bu opereti hakk›yla sahneleyebilmek.
Ekrem Reﬂit Rey’in kaleminden ç›kan
Cemal Reﬂit Rey’in ise müzikleriyle hayat
bulan “Lüküs Hayat” operetinin provalar›, hafta içi iki akﬂam ve zaman zaman da
hafta sonlar› s›k› bir tempoyla devam ediyor. Lüküs Hayat’›n Tofaﬂ’taki öyküsü
Kas›m ay›nda baﬂlam›ﬂ. Çal›ﬂanlar kendi
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talepleri olan bu projeyi ‹nsan Kaynaklar› departman›na sunmuﬂ ve ald›klar› destekle büyük bir ad›m atm›ﬂlar. Yönetmen
U¤ur Babürhan ve Müzik Direktörü Serpil Günseli ise bu müzikaldeki profesyoneller. Çal›ﬂanlar, onlar›n deste¤iyle iyi
bir oyun sergilemeye haz›rlan›yor. Tüm
kadro için gerçek heyecan ise tüm Tofaﬂ
çal›ﬂanlar›yla bu enerjiyi paylaﬂmak. Bu
projenin hiçbir ticari yan› yok. Amac› sadece ﬂirket içi iletiﬂim, diksiyon ve beden
dili çaliﬂmalarinin bir muzikal çaliﬂarak
uygulan›yor olmas›. D›ﬂ Ticaret’ten Pazarlama’ya, ‹nsan Kaynaklar›’ndan, Sat›nalma’ya kadar birçok departman çal›ﬂan› bir araya getiren “Lüküs Hayat”›
Hande Kaya ve Kübra Avtepe anlatt›.
Hande Kaya üniversitede tiyatro çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ, “Lüküs Hayat”ta Zeynep karakterini canland›r›yor. Hande Kaya fikrin nas›l do¤du¤unu ﬂöyle anlat›-

yor: “Geçen y›l Temmuz ay›nda Tofaﬂ’ta
çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Böyle bir çal›ﬂma
neden olmas›n diye düﬂündüm. Çünkü
konuﬂtu¤um birçok kiﬂi projeye olumlu
bak›yordu.” Hande Kaya, projeyi Kas›m
ay›nda ‹nsan Kaynaklar›’ndan Kübra Avtepe ile paylaﬂm›ﬂ. Kübra han›m›n büyük
deste¤i üzerine Kaya kendi patronu Mali
‹ﬂler Direktör Yard›mc›s› Antonio Benedetti ile görüﬂmüﬂ ve ondan da destek
al›nca fikri projelendirmiﬂ.
Kübra Avtepe ise oyunda Belk›s han›m›
canland›r›yor. Avtepe de oyundan çok
memnun “Biz zaten ﬂirket olarak sosyal
projelere her zaman yer veriyoruz. Ben
bu konuyla özellikle ilgileniyorum” diyor.
Gelecek y›llarda da benzer projelere yer
vermek istediklerini belirten Kübra Avtepe, “Lüküs Hayat”›n ﬂimdiden ﬂirket içinde sürekli konuﬂulan bir konu oldu¤unu
söylüyor.
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“Hayat Veren Mektuplar”
32 Y›l boyunca Koç
Toplulu¤u’na hizmet
veren ve Koç Holding’de
uzun y›llar murak›pl›k
yapm›ﬂ olan Dr. Fazl›
Ayverdi, ünlü bir yazar
olan halas› Sâmiha
Ayverdi’nin kendisine
yazm›ﬂ oldu¤u
mektuplar› yay›mlad›

r. Fazl› Ayverdi, 32 y›l boyunca Koç Toplulu¤u’nda
görev yapm›ﬂ, ﬂimdi de
kendisine ait bir ﬂirkette
çal›ﬂarak bir türlü emekli
olmak istemeyen deneyimli bir Koç’lu... Son zamanlarda yay›mlad›¤› bir
kitapla dikkatleri üzerine çekti ve kültür
sanat dünyas›na aﬂina olup da Koç camias›nda da y›llarca çal›ﬂm›ﬂ pek çok kiﬂiyi
ﬂaﬂ›rtt›. Kitab›na “Hayat Veren Mektuplar” ad›n› veren Dr. Fazl› Ayverdi, ünlü
bir sanat tarihçisi, mimar, mühendis,
restoratör ve koleksiyoner olan babas›
Ekrem Hakk› Ayverdi’nin k›zkardeﬂi, bir
baﬂka deyiﬂle halas› Sâmiha Ayverdi’yle
mektuplaﬂmalar›n› yay›mlad›. Edebiyat
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dünyas›n› izlemeye çal›ﬂanlar, 22 Mart
1993 tarihinde kaybetti¤imiz Sâmiha Ayverdi’nin ‹stanbul’u en güzel anlatan yazarlardan biri oldu¤unu ve elliye yak›n
kitaba imza att›¤›n› hat›rlayacaklard›r.
Sâmiha Han›m 17 günlükken annesini
kaybetmiﬂ olan ye¤eni Fazl› Ayverdi’ye
olanca ﬂefkatiyle anne olur ve Fazl› Bey’in
‹stanbul’daki yat›l› ö¤rencilik y›llar›nda
bizzat; Almanya’daki doktora çal›ﬂmalar›
s›ras›nda da s›cac›k mektuplar›yla onun
en güvendi¤i dostu olarak kal›r. Ünlü yazar ve mütefekkir Sâmiha Ayverdi’nin ye¤enine yazd›¤› mektuplarla, bu mektuplara verilen yan›tlardan oluﬂan “Hayat Dolu
Mektuplar” adl› kitab›yla ilgili olarak Dr.
Fazl› Ayverdi’ye Balmumcu’daki ofisinde
sorular›m›z› yöneltiyoruz:

Ünlü araﬂt›rmac›, mimar, mühendis,
restoratör ve kolleksiyoncu Ekrem
Hakk› Ayverdi’nin o¤lusunuz. Ekrem Hakk› Bey’in Fatih Çarﬂamba’daki evinde 11 A¤ustos 1926 tarihinde do¤dunuz. Anneniz Naciye
Han›m’› da 17 günlükken kaybettiniz. Kitab›n›zda ac›l› baﬂlayan ama
güzel ve baﬂar›l› bir hayat hikayesi
var. Oraya yazmad›klar›n›z› da biz
soral›m. Çocukluk dönemlerinizle
ilgili neler hat›rl›yorsunuz? Örne¤in Çarﬂamba’daki ev duruyor mu?
Bir süre önce aram›zdan ayr›lan bir arkadaﬂ›m›n cenazesi için Fatih Camiine gitti¤imde Çarﬂambaya kadar uzand›m. Bakt›mki konak yerinde yok ve evimizin izi
bile kalmam›ﬂ. Evi çok iyi hat›rl›yorum.
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DR. FAZLI AYVERD‹ K‹MD‹R?
Ahﬂap, çok büyük bir konakt›. ‹çi çok güzeldi. ‹çinde bilhassa benim hat›r›mda kalan erik, kay›s› ve dut a¤açlar› vard›. Fevkalade güzel bir yerdi. Daha sonra Fevzipaﬂa Caddesi’ne taﬂ›nd›k. Oradaki
bahçemiz küçüktü. Önceleri Çarﬂamba ‹lkokulu’na gittim. 3. s›n›fa kadar orada
okudum. Sonra Galatasaray’›n haz›rl›k s›n›f›na gittim ve Frans›zca ö¤rendim.
Ard›ndan Ortaköy’deki Galatasaray Lisesi’ne gittim, kay›t oldum. 19 yaﬂ›ma kadar
Fevzipaﬂa’daki evde yaﬂad›m. Okul y›llar›m, hep anne halam›n (Sâmiha Han›m)
ﬂefkatini üzerimde hissetti¤im y›llard›r.
2. Dünya Savaﬂ› y›llar› sizin çocuklu¤unuza denk geldi. Neler yaﬂad›n›z?
Türkiye için çok zor y›llard›. Bizim ailemiz
çok ﬂükür o y›llarda maddi olarak s›k›nt›
çekmedi. Karneler vard›.
Giysi karnesiyle mesela
Sümerbank’tan al›rd›k
her ﬂeyi. Ama yiyecek
aç›s›ndan s›k›nt›m›z yoktu. Ben o zaman St Benoit’ dayd›m. Gerçekten de
ülkemiz için zor y›llard›.

1926’da ‹stanbul’da do¤du. Saint Benoit Lisesi’ni bitirdikten
sonra ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nde ö¤renim gördü
ve 1950’de mezun oldu. Hemen ertesi y›l gitti¤i Almanya’daki
Göttingen Üniversitesi’nde doktoras›n› tamamlad› ve 1955’de
doktor ünvan› ile ‹stanbul’a döndü. 1962 y›l›nda kat›ld›¤› Koç
Toplulu¤u’nda 32 y›l boyunca hizmet verdi ve Holding’te uzun
y›llar murak›pl›k yapt›. Dr. Fazl› Ayverdi, halen Kare Aﬁ’nin
Yönetim Kurulu Baﬂkan›d›r.

Yani ﬂ›mart›lan bir çocuk de¤ildiniz.
Hay›r, hiç ﬂ›mart›lmad›m. Babam ne kadar mesafeli davran›rsa halam da o kadar yak›nd› bana. Gözleriyle insan› sever, okﬂard›. Çok duygulu, duyarl› ve
hassast›. Babam çocuklarla u¤raﬂma iﬂini halama b›rakm›ﬂt›. Kendisi ise hep
çok çal›ﬂt›. Anadolu ve Balkanlar’da

“

y›l askerlik yapt›m. Tuzla’da aste¤mendim. Sonras›nda bir gün gazetede bir
ilan gördüm. “‹thal mallar›nda fiyat kontrolü için bir daire kuruluyor” diye. Bu
daire Karaköy’deki Deniz Han’dayd›. S›nav açt›lar ve girip kazand›m. 1956 senesinde 2.700 lira maaﬂla iﬂe baﬂlad›m,
bugün için bile müthiﬂ bir rakkamd› bu.
O s›rada Vehbi Koç beni keﬂfederek iﬂ teklif etti. 32 y›l
rahmetli Vehbi Koç ile hem
iﬂte hem de özel yaﬂam›mda
birlikte olma mazhariyetini
ve bahtiyarl›¤›n› yaﬂad›m.
Bunlar› kitab›mda ayr›nt›l›
olarak anlatt›m. Bu arada
uzunca bir dönem Yeni ‹stanbul gazetesinde köﬂe yazarl›¤› ve gazetecilik yapt›m.
1962’de Koç Ticaret Aﬁ’de
göreve baﬂlad›m, y›llar süren
çal›ﬂmalardan sonra da 13 y›l
boyunca Koç Holding murak›pl›¤›n› yapt›m. 1992'de yaﬂ
haddinden emekli oldum;
ama topluluk ile de Koç Ailesi ile de gönül ba¤›m her zaman sürmüﬂtür. ‹nﬂallah ömrüm oldu¤u kadar
da sürecektir.

Babam Ekrem Hakk›
Ayverdi’yi, halam Sâmiha
Ayverdi’yi kütüphanesinde kitaplar›
bulunacak kadar tan›yan ama
benimle olan yak›nl›klar›n› bilmeyen
tan›d›klar›m, kitap sonras›nda
ﬂaﬂ›nl›klar›n› ifade ettiler

Sâmiha Han›m evde
neler yapard›? Sürekli
yaz› m› yazard›?
Ben Galatasaray’da iken
ilk kitaplar›n› yay›nlamaya baﬂlam›ﬂt›. Çok kitap
okurdu. Her ﬂeyi takip
eden münevver bir kad›nd›. Radyoda klasik
Türk müzi¤i dinlenirdi. Fevzipaﬂa’daki ev,
babam›n tüm miras›n› b›rakt›¤› Kubbealt›
Vakf›’na ait ve bir müze gibi korunuyor.

Eve baban›z Ekrem Hakk› Ayverdi’nin arkadaﬂlar› gelirler miydi?
Babam›n geniﬂ bir çevresi vard›. Yahya
Kemal, Münir Nurettin Selçuk, ‹bnül’emin Mahmut Kemal, Prof. Dr. Süheyl Ünver, Nihat Sami Banarl›, Agah
Oktay Güner, ünlü ﬂehir planlamac›s›
Mösyö Sue, Alman Arkeoloji Enstitisü
Müdürü Prof. Dr. Fritz, hattat U¤ur
Derman, babam› ziyarete gelen pek çok
ünlü aras›nda akl›mda kalanlar. Sohbet
ederler, aﬂa¤›da salonda yemek yerlerdi. Biz kap›dan dinlerdik.
Size küçükken sorumluluk verilir
miydi? Mesela ders çal›ﬂma konusunda nas›ld›n›z?
Ben derslerimi hiç aksatmad›m bütün
yaramazl›¤›ma ra¤men.

”

araﬂt›rmalar yapt›. Osmanl›’n›n çeﬂitli
y›llarda inﬂa etti¤i cami, medrese, han
hamam gibi tarihi eserlerin bilgisini 13
ciltlik bir kitap halinde biraraya getirdi.

Siz ‹ktisat Fakültesi’nde ö¤renim
gördünüz. Kitab›n›zda da bu okuldan
mezuniyetinizi ve doktora için Almanya’ya gidiﬂinizi anlat›yorsunuz.
1951’de Göttingen’e gittiniz ve
1955’te döndünüz. Bu 4 y›l boyunca
halan›zla hep mektuplaﬂt›n›z.
Evet bu mektuplar, özgürlü¤üne düﬂkün ama Almanya’da okul hayat›n›n disiplinine uymak zoruda olan 25 yaﬂ›ndaki genç bir adama ilaç gibi geliyordu. ‹stanbul’dan haberler al›yordum. Anne
halam, o¤lunu oralarda da yaln›z b›rakm›yordu bu mektuplar›yla...
Dönüﬂünüzde çok baﬂar›l› olaca¤›n›z bir mesle¤in sahibi oldunuz...
Hemen de¤il. Almanya’dan dönünce 1.5

Kitab›n›z Koç camias›nda nas›l karﬂ›land›?
Çok olumlu tepkiler ald›m. Babam› ve
halam› tan›yanlar, kitab› heyecanla
okuduklar›n› söylediler. Say›n Rahmi
M. Koç, Mustafa V. Koç, Ömer Koç ve
Erol Memio¤lu’dan çok nazik mektuplar ald›m. Koç Yönder Baﬂkan›m›z Tunç
Ulu¤ ve Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
ayn› zamanda Yarg›tay Genel Sekreteri
olan U¤ur ‹brahim Hakk›o¤lu gibi Ekrem Hakk› Ayverdi’yi, Sâmiha Ayverdi’yi kütüphanesinde kitaplar› bulunacak kadar tan›yan ama benimle olan yak›nl›klar›n› bilmeyen tan›d›klar›m, kitap
sonras›nda ﬂaﬂk›nl›klar›n› ifade ettiler
ve beni heyecanlad›racak kadar güzel
ﬂeyler söylediler.

39

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

‹LE YOLLARDA

Motor sporlar›n›n
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mutfa¤›ndaki kad›n

Sinem Erdo¤du
TOSFED Yay›nlar› Genel Yay›n
Yönetmeni Sinem Erdo¤du,
motor sporlar›n›n Türkiye’de
yayg›nlaﬂmas› için bir yandan
ulusal medyadan destek al›yor
bir yandan da TOSFED’in resmi
yay›nlar›na yön veriyor

eçmiﬂte medya mensubu olarak otomobil
sporlar›yla ilgilenen Sinem Erdo¤du 1998 y›l›nda çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› Türkiye Otomobil
Sporlar› Federasyonu’nda (TOSFED) bir taraftan federasyonun
resmi yay›nlar›n›n genel yay›n yönetmenli¤ini yürütürken, di¤er
taraftan ise federasyonun medya
dan›ﬂmanl›¤›n› yap›yor. Erdo¤du,
Türkiye’de motor sporlar›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› ad›na çal›ﬂmalar›na son sürat devam ediyor. Bu
y›l dokuz branﬂta yaklaﬂ›k 130 or-

G

ganizasyona imza atan TOSFED,
her yaﬂtan insan›n kat›labilece¤i
farkl› kategorilerdeki e¤itimleri
ile de bu sporu porfesyonel anlamda gelecek nesillere taﬂ›may›
amaçl›yor. Sinem Erdo¤du ile
Beykoz’da, ‹stanbul’un en muhteﬂem panoramik Bo¤aziçi manzaras›na sahip ve 15 bin 500 bitkiye
ev sahipli¤i yapan Vehbi Koç Do¤a Kültür Merkezi’nde görüﬂtük.
Federasyondaki görevinizden önce otomobil sporlar›yla ilgilendiniz mi?
Medya mensubu s›fat›yla ilgilen-
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p›lan ve büyük ilgi gören özel ralli organizasyonunun bu y›l Mardin aya¤›n›
yapaca¤›z.
Otomotiv sektörüyle ortak çal›ﬂmalar yürütüyor musunuz?
‹lgi var, ancak arzu edilen boyutta de¤il. Ama geçti¤imiz y›llara göre çok
daha fazla kat›l›m var. Sponsorlar süreçlerini tamamlad›ktan sonra baﬂka
bir sponsora bayra¤› devredip pistten
ayr›l›yor. Türkiye’de motor sporlar›
yayg›n olmad›¤› için firmalar marka ya
da ürünlerini bu sporla özdeﬂleﬂtirmede sorun yaﬂayabiliyor. Bizim bu anlamda üretebilece¤imiz projeler gerçekten çok fazla. Türkiye’de bu sporu
geliﬂtirmek istiyorsak birbirimize destek olmal›y›z.
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Ford Focus ST’yi nas›l buldunuz?
Çok e¤lenceli ve genç bir araba.
Ford’un ürün yelpazesi içindeki en
sportif modeli diyebilirim. Rahatl›kla bir
ailenin kullanabilece¤i ama daha çok
sporu seven kiﬂilerin tercih edece¤i bir
model. Konforu ve iç dizayn› da gayet
ﬂ›k. ‹nsan koltu¤a oturdu¤u anda kendisini start alacak gibi hissediyor.
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Türkiye’de motor sporlar›nda son
durum nedir?
Bu de¤erlendirme GSMH ile yap›labilir. Çünkü pahal› bir spor. Türkiye’nin
ekonomik tablosuna bakt›¤›n›zda,
bütçe ay›r›p amatör olarak bu sporu
yapmak isteyenler için seçenekler
var. Mesela t›rmanma branﬂ›nda tecrübe edinerek baﬂlanabilir. Ama rallide iyi özelliklere sahip olan bir arac›n›z olmal›. Küçük bütçelerle güvenli¤e
al›nm›ﬂ kapal› alanlarda bu iﬂ yap›labilir. Bu sporun trafik teröründe bilinçli
bir nesil yetiﬂtirilmesi ad›na etkili bir
yöntem oldu¤una inan›yoruz. Türkiye’de motor sporlar› son 10 y›lda ivme
kazand›. Global aç›dan ise di¤er ülkelere oranla ciddi baﬂar›lar elde edildi. Kendi ad›m›za Türkiye’nin dört bir
yan›na bu sporu ulaﬂt›rmak için çal›ﬂmalar yap›yoruz. Geçen y›l Urfa’da ya-

Vehbi Koç Vakf›’n›n sponsorlu¤unda
2000 y›l›nda düzenlenerek ‹stanbullulara hediye edilen Tema Vakf› bünyesindeki Vehbi Koç Do¤a ve Kültür Merkezi,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu
ç›k›ﬂ›nda yer al›yor. Burada bozulan do¤al peyzaj onar›lm›ﬂ, erozyonu önleme
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ, egzoz gazlar›ndan
oluﬂan hava kirli¤ini azaltarak, insanlar›n yo¤un kent yaﬂam›nda artan streslerini giderebilecekleri bir park oluﬂturulmuﬂ. 15 hektarl›k bu alana 16 bin de¤iﬂik türde a¤aç dikilmiﬂ, yapay bir gölet
oluﬂturularak tüm alan çimlendirilmiﬂ
durumda.
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Türkiye Otomobil Sporlar› Federasyonu’nu k›saca tan›t›r m›s›n›z?
Türkiye Otomobil Sporlar› Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanl›¤›’na ba¤l›
olarak 1991’de kuruldu. ‹lk baﬂkan
Oyman Atabay’›n yerini, 1997 itibariyle Mümtaz Tahincio¤lu ald›. O dönem
sadece “Günayd›n Rallisi” vard›. O organizasyonun ard›ndan Dünya Ralli
ﬁampiyonas›’na haz›rlanma süreci
baﬂlad› ve bu yar›ﬂ 2003’te Dünya Ralli ﬁampiyonas› takvimine resmen girdi. Yar›ﬂa talebin fazla olmas› ve baﬂka
ülkelerin de iﬂin içine girmesi söz konusu oldu¤u için bu sezon dahil de¤iliz. Ancak 2008’de var›z. Motor sporlar›nda son notka olan Formula 1 organizasyonu Mümtaz Tahincio¤lu taraf›ndan koyulan bir hedef, bizim içinse
bir hayaldi. Ama çok çal›ﬂ›p imkâns›zl›klarla bo¤uﬂarak Türkiye’ye böyle
bir organizasyonu getirmeyi baﬂard›.

VEHB‹ KOÇ DO⁄A
KÜLTÜR MERKEZ‹
‹LE YOLLARDA

dim. Günayd›n’›n düzenledi¤i Türkiye
Rallisi’nde gazeteciydim. Eﬂimle federasyona geldi¤imizde o, sporun tutku
taraf›ndan uzaklaﬂ›rken ben sporun
içinde buldum kendimi.

Bunun d›ﬂ›nda biz bir sezon içinde dokuz branﬂta yaklaﬂ›k 130 organizasyona imza at›yoruz. Türkiye geneline yay›lm›ﬂ 14’ü organizatörlük lisans›na
sahip yaklaﬂ›k 50 kulübümüz var. Formula 1’den, Dünya Ralli ﬁampiyonas›’na, carting’den offroad’a kadar parkur ile pist üzerinde görev yapacak
gözetmen ve üst düzey görevlimizin
yetiﬂtirilmesi için e¤itim çal›ﬂmalar›
yap›yoruz. 8-9 yaﬂlar›nda çocuklar›n
yar›ﬂt›¤› “25 Küçük Adam” projesini
geçti¤imiz y›l hayata geçirmiﬂtik. Bu
y›l da çal›ﬂmalar› devam ediyor. Türkiye’nin sporculara ihtiyac› var ve motor sporlar›nda da bu anlamda ilk
ad›m carting. Bunlar›n yan›nda tesisleﬂme projelerimiz var. ‹stanbul Park,
Türkiye’ye kazand›r›lm›ﬂ en son projedir. Di¤er illerde de bu sporun yap›labilmesi için pistlerin art›r›lmas› yönünde çal›ﬂ›yoruz. Bir de medya konusunda “ihtisas medyas›”n› geliﬂtirmek amac›yla 2004’te Türkiye Spor
Yazarlar› Derne¤i ile iﬂbirli¤ine girdik
ve geçti¤imiz y›l bu lisans› alabilmek
için e¤itimi zorunlu k›ld›k.
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ﬁimdiki çocuklar Hiper!
Günümüzün cin ötesi, hiperaktiflerinden Hinali, babas› Hayati beye ﬂöyle
diyor: “Babaa!... Hani ‘Her baﬂar›l› erke¤in arkas›nda bir kad›n vard›r’ diye
art›k eskimiﬂ bir söz var yaaaa... Onu de¤iﬂtirdim: Her baﬂar›s›z
ö¤rencinin önünde kötü bir e¤itim vard›r.”
am üstünden aﬂa¤›lara bakt›¤›mda tüm sevimlili¤iyle Nisan
ay› duruyor karﬂ›mda. Gerçi
“Küresel ›s›nma” ve her türlü
do¤al dengenin bozulmas› yüzünden bu Nisan o eski Nisanlara benzemeyebilir, karﬂ›m›za biraz botokslu bir halde gelebilir ama ben gene
de ona; “Nisaaaan” diye seslenmek istiyorum…
Çünkü “Nisan” baﬂka türlü bir ayd›r her
ﬂeye ra¤men. Bir kere do¤an›n k›p›r k›p›r k›p›rdad›¤›, yerinde duramayan muzip bir ayd›r ﬂu Nisan… Hiçbir aya benzemez. Öncelikle “1 Nisan ﬂakas›” ile
baﬂlar bu muzip ay, sonra bahar öyle ya
da böyle ç›kar bir ﬂekilde toprak alt›ndan ve derken 23 Nisan gelir kap›ya da-

Karikatür: Haslet Soyöz
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yan›r… ﬁakac›, muzip, k›p›rt›l› ve çocukça bir ayd›r ﬂu Nisan…
Nisan geldi¤inde çocuklu¤umun o heyecan yüklü 23 Nisan’lar›n› düﬂünür, bugünün hiperaktif çocuklar›na zum yapar›m
dam üstünden… Bu kez benim yaratt›¤›m bir çocuk kahraman var, zum yapt›¤›m noktada… Bu çocu¤un ad›: Hinali…
Günümüzün cin ötesi, hiperaktiflerinden
biri Hinali… ﬁimdi gelin onu izleyelim
dam üstünden…
Hinali, gazetesini okumakta olan babas›
Hayati’nin yan›na yaklaﬂ›p söze girdi:
“Babaaaa!.. Hani ‘Her baﬂar›l› erke¤in arkas›nda bir kad›n vard›r’ diye art›k eskimiﬂ bir söz var yaaaa...” Hayati Bey, kafas›n› gazetesinden kald›r›p sordu: “Eeee, n’olmuﬂ o söze?..” Hinali, cin ötesi bak›ﬂlar›yla cevap verdi:
“Bak ben o sözü ﬂu ﬂekilde de¤iﬂtirdim baba:
Her baﬂar›s›z ö¤rencinin
önünde kötü bir e¤itim
vard›r.” Bu kez gözlerim
Hinali’nin okuluna zum
yap›yor… Bizim hiper
çocuk Hinali’yi Türkçe
dersinde görüyorum…
Türkçe ö¤retmeni Haﬂmet Tahir, ders anlatmas›na ra¤men s›n›ftaki
u¤ultu ve gürültü bir
türlü bitmeyince iyice
sinirlendi. S›n›fta her
zaman gözüne kestirdi¤i
ilk çocuk olan Hinali’yi
yüksek bir sesle tahtaya
ça¤›rd›:
“Hinaliiiiii, gel bakal›m
burayaaaaaa!..” Hinali,
“Eyvah, yakaland›k” diyen bir surat ve isteksiz
ad›mlarla tahtaya geldi.
Haﬂmet ö¤retmen elindeki tebeﬂiri Hinali’ye
uzat›p sözlerine devam
etti: “Hinali efendi, sen
bu s›n›fta her türlü mu-

z›r vaziyetin baﬂ› de¤il misin? ﬁimdi elindeki o tebeﬂirle bu derste durmadan konuﬂan arkadaﬂlar›n›n adlar›n› teker teker
tahtaya yazacaks›n, hadi bakal›m...”
Hinali önce bir s›n›fa, sonra tahtaya, en
sonunda da ö¤retmeni Haﬂmet Tahir‘e
uzun uzun bakt› ve cin ötesi gözlerini
aça aça konuﬂtu: “Ö¤retmenim derste en
çok konuﬂanlar› tahtaya yazaca¤›mdan
eminsiniz di mi?.. Çünkü en baﬂa sizi
yazmam gerekiyor!..”
Hiperaktif varl›¤›m›z Hinali’nin son zamanlarda en büyük zevklerinden biri pazar sabahlar› babas› Hayati ile birlikte televizyonda kovboy filmi izlemek... Baba
o¤ul gene bir pazar sabah› kendilerini
kapt›rm›ﬂ müthiﬂ bir kovboy filmi izlerken onlara zum yap›yorum... Hinali,
epeyce bir süre filmdeki K›z›lderililerin
haberleﬂme sahnelerini izledikten sonra
babas› Hayati’ye dönüp, merakl› bak›ﬂlarla sordu: “Baba yaaaa, baksana K›z›lderililer aralar›nda dumanla haberleﬂiyor, birbirlerine dumanla mesaj yolluyorlar... Benim as›l merak etti¤im, bir
duman kaç kontör götürüyor, sen biliyor
musun baba?..”
Gene okulday›z…‹ngilizce dersinde ö¤retmen, ülkemizde ‹ngilizce bilen insan
say›s›n›n hâlâ az olmas›ndan yak›narak,
yabanc› dil bilmenin ne denli önemli oldu¤unu anlat›yor. S›n›ftaki ö¤renciler
de, ö¤retmenlerinin bu saptamas›na
kat›lm›ﬂlar. Bizim cin ötesi Hinali, neredeyse hiç indirmedi¤i parma¤›n› gene
en yukar›ya kald›rarak söz istedi ve
aya¤a kalk›p ﬂöyle dedi: “Hocam, çok
merak ediyorum, hem bütün dükkânlar›n›n ad› ‹ngilizce, Frans›zca, ‹talyanca
filan olup da hem de yabanc› dili bu kadar az bilen bizim gibi bir millet daha
var m›d›r ﬂu yeryüzünde, ne dersiniz?..” Sevgili Aziz Nesin usta, yukar›larda bir yerde kulaklar›n ç›nl›yor mu
bilmem ama bugünün çocuklar› harikadan öte, hiper bir yerde… Dam üstünden en hiper sevgilerle, gelecek aya
dek gülekal›n…

