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ünümüzde art›k, Ar-Ge harcamalar›n›n büyüklü¤ü ülkelerin temel
geliflmifllik kriterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Nitekim, kifli bafl›na Ar-
Ge harcamas› ABD, Japonya, ‹sveç, Fransa, Almanya gibi ülkelerde 800-
1200 dolar aralar›nda iken, bu rakam›n Türkiye’de 22 dolar, Romanya ve

Bulgaristan gibi ülkelerde ise 10 dolarlar seviyesinde bulunmas›, ad› geçen ükelerin
geliflmifllik düzeyi konusunda ciddi bir veriye kaynakl›k etmektedir.

2005 y›l›nda 63.2 milyon euro tutar›ndaki Ar-Ge yat›r›m› ile dünya listelerine giren
tek Türk flirketi olman›n hakl› gururunu yaflayan Toplulu¤umuz, dünya
ölçeklerinde bak›ld›¤›nda bu alanda daha çok yol almam›z gerekti¤inin de
bilincinde. Koç Toplulu¤u, üretimde kendi teknolojilerini kullanarak, beyaz eflya ve
otomotiv baflta olmak üzere faaliyet gösterdi¤i tüm sektörlerde fark yaratmaya
devam etmektedir. Öyle ki, dünya kalitesinin üzerinde üretim düzeyine eriflen
fabrikalar›m›z, Tofafl CEO’su Say›n Ali Pand›r’›n da ifade etti¤i gibi, sadece nihai
ürün ve yedek parça de¤il, ayn› zamanda yetiflmifl insan kayna¤› da ihraç eder
duruma gelmifltir.

Tüm kademelerdeki çal›flanlar›m›z›n “fark yaratma” bilincine sahip olmalar›n›n
önemi üzerinde ciddiyetle duruyoruz. CEO’muz Bülend Özayd›nl›, dergimizin
sorular›n› yan›tlarken “Fark Yaratma” bilincini bir kurum kültürü haline getirmenin
ve tabana yayman›n önemine inan›yoruz. Bu yüzden de, “Küçük bir fark, büyük bir
ad›m” felsefesini benimsiyoruz” diyor. Gerçekten de küçük bir farkl›l›kla nas›l
büyük ad›mlar at›p baflar›lar elde etti¤imize pek çok kez tan›k olmufluzdur. 

Topluluk olarak yaflad›¤›m›z bir di¤er gurur vesilesi ise, savunma sanayiinde
gerçeklefltirdi¤imiz bir ilk... Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n açt›¤› ihaleyi kazanan
RMK Marine Tersanesi, 4 adet arama kurtarma gemisi infla edecek. Böylelikle,
savunma sanayiimiz için Türk özel sektörü taraf›ndan üretilecek olan en büyük
askeri geminin üzerinde RMK Tersanesi’nin imzas› bulunacak.

Tüm bu olumlu geliflmelerin yan› s›ra ‹zmit’ten ald›¤›m›z bir haber hepimizi üzdü.
TÜPRAfi ‹zmit Rafinerisi’ndeki patlama, Innospec firmas› personeli olan üç Güney
Afrikal› çal›flan›n hayat›n› kaybetmesine, ikisi yabanc› befl çal›flan›m›z›n da yaralanma-
s›na neden oldu. Ölenlerin yak›nlar›na sab›r, yaral›lar›m›za da acil flifalar diliyoruz.

Ali Y. Koç

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.
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oç Toplulu¤u, 2006’y› ba-
flar› ç›tas›n›n yükseldi¤i
bir de¤iflim y›l› olarak ka-
patt›. Faaliyet gösterdi¤i
sektörlerde, yerel liderlik-
ten dünya çap›nda liderli-
¤e do¤ru “fark yaratma”
vizyonu ile ilerleyen Koç

Toplulu¤u, kârl›l›¤›n› ve flirket de¤erle-
rini ulafl›lmas› güç düzeylere ç›kararak,
“hissedar de¤eri”ni yükseltmeyi hedef-
liyor. Koç Toplulu¤u CEO’su Bülend
Özayd›nl›, bu amaca yönelik olarak “Yal-
n›z üst düzeydeki yöneticilerimizin de-
¤il, ifle yeni bafllam›fl çal›flan›m›z›n bile
gösterece¤i en küçük bir ‘fark yaratma
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“Koç fark›yla
dünya çap›nda
liderli¤e yürüyoruz”

“Koç fark›yla
dünya çap›nda
liderli¤e yürüyoruz”

Koç Toplulu¤u CEO’su Bülend Özayd›nl›:

“Önümüzdeki
dönem için
hedefimiz,
geçti¤imiz y›llarda
sa¤lad›¤›m›z
avantaj ile Koç
Toplulu¤u’nu,
rakamsal boyutlar
paralelinde fark
yaratarak
dünyan›n ciddi
oyuncular›
aras›na
sokmakt›r”



çabas›n›n’ hedeflerimize ulaflmada bü-
yük katk›s› olacakt›r” diyor. Bülend
Özayd›nl›, Toplulu¤un 2006 y›l›n›n de-
¤erlendirilmesi ve 2007 stratejik hedef-
lerine iliflkin sorular›m›z› yan›tlad›.

2006 Topluluk aç›s›ndan nas›l bir

y›l oldu? Özellikle sat›n almalar,

sat›fllar ve birleflmeler aç›s›ndan

bak›ld›¤›nda 2006’y› portföydeki

bu de¤ifliklikler itibar›yla bir de¤i-
flim y›l› olarak nitelemek mümkün

mü? fiirket sat›fllar›ndan biraz bah-
sedebilir misiniz?

2006 Toplulu¤umuz için birçok aç›dan
verimli geçen ve ifllerimizde baflar› ç›ta-
s›n› yükseltti¤imiz bir y›l oldu. Bir an-
lamda da, belirtti¤iniz gibi bir de¤iflim
y›l› oldu. Gündemimizdeki en önemli
konu, hiç flüphesiz sat›n ald›¤›m›z üç
büyük flirketin, Tüprafl, Yap› Kredi ve
Tansafl’›n Toplulu¤umuza entegrasyonu
idi. Bu flirketlerin, 2005 rakamlar›yla,
toplam çal›flan say›s› 23 bin, toplam ci-
rolar› 22 milyar YTL, aktif büyüklükleri
ise 32 miyar YTL’dir. Bu rakamlar, ne
büyüklükte bir entegrasyonun söz ko-
nusu oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Tek tek ele al›r isek, Tansafl ve Migros
tüzel kifliliklerini birlefltirirken, Tansafl
ve Macrocenter markalar›n› koruduk.
Birleflme ile önemli sinerjiler elde edil-
di, faaliyet kâr› ciddi oranda artt›. Mig-
ros, sektöründe aç›k ara lider konumu-
na geldi.
Bankac›l›kta Koçbank ile Yap› Kredi’nin
tam entegrasyonu, y›l›n son aylar›nda,
Yap› Kredi’nin yenilenen kimli¤i alt›nda
gerçeklefltirildi. Yeni Yap› Kredi, 46 mil-
yar YTL toplam varl›¤›yla Türkiye’nin
en büyük dördüncü özel bankas› konu-
muna yükseldi.
Tüprafl’ta ise bir birleflme de¤il, dev bir
kamu flirketinin yönetiminin devral›n-
mas› ve Toplulu¤a entegrasyonu söz ko-
nusu idi. Tüprafl, Türkiye’nin petrol
ürünleri tüketiminin yüzde 70’ini karfl›-
lamaktad›r. Bu aç›dan büyük önem tafl›-
yan geçifl süreci sorunsuz gerçeklefltiril-
mifl, flirket 2006 y›l›n› baflar›l› sonuçlar-
la tamamlam›flt›r. 
Son befl y›lda stratejik plan›m›z› anlat›r-
ken, bu plan›n bir unsurunun da, baz›
sektörlerden çekilerek daha odakl› bir
yap› oluflturmak oldu¤unu söylüyorduk.
2006 y›l› bu stratejinin uygulanmas›na
da h›z verdi¤imiz y›l oldu. Bildi¤iniz gibi
‹zocam, Döktafl ve Biletix flirketlerimizi
yeni sahiplerine devrettik.
Toplulu¤umuzun bu köklü flirketleri ile

yollar›m›z› ay›rmak duygusal aç›dan zor
oldu flüphesiz. Fakat bir de¤erlendirme
yapt›¤›m›zda gerek Koç Toplulu¤u ge-
rekse söz konusu flirketlerimizin gele-
cekleri için do¤ru olan›n yap›ld›¤›n› gö-
nül rahatl›¤› ile söyleyebiliyorum. Bu
al›flverifllerden sadece Toplulu¤umu-
zun de¤il, yollar›m›z› ay›rd›¤›m›z flirket-
lerimizin ve onlar›n çal›flanlar›n›n da
kazançl› ç›kmas›n› önemsedik. fiirketle-
rimizin yeni sahiplerinin flirket baflar›s›-

n› art›rarak sürdürme potansiyeli ve
motivasyonuna sahip olmalar› bizim
için önemli bir kriter oluflturdu.
Sonuç olarak, 2006 y›l›nda entegrasyo-
nunu sa¤lad›¤›m›z flirketlerle bir y›l ön-
cesine göre yüzde 88 büyüdük. Son befl
y›lda sa¤lad›¤›m›z büyüme, sat›n ald›¤›-
m›z flirketler dahil y›lda yüzde 40, sat›n
ald›¤›m›z flirketler hariç yüzde 23’tür. 

Koç Toplulu¤u’nun bu seneki Üst

Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda

“fark yaratma” konusu ifllendi.

2007’de fark yaratman›n unsurlar›

neler olacak ve bu çerçevede ne gi-
bi konular öne ç›kar›lacak?

Hat›rlarsan›z, geçen sene iflledi¤imiz
konu bafll›¤› “Oyun alan›m›z dünya” idi.
Bu slogan, Koç Toplulu¤u olarak bu-
lundu¤umuz sektörlerde ç›tay› yüksel-
terek devaml› olarak daha iyiye ulaflma
hedefimizi temsil ediyordu. Sadece ra-
kamsal büyüklü¤ü de¤il, sahaya ç›k›p
oyunu kurallar›na göre oynaman›n öte-
sinde oyunun gidiflat›n› etkilemek, be-
lirlemek hedefimizi temsil ediyordu. Bu
hedeflere ulaflmak ancak bulundu¤u-
muz alanda fark yaratarak etkin olmak-
la mümkün.  
En üst kademeden en alt kademedeki-
lere kadar tüm çal›flanlar›m›z›n yapt›k-
lar› günlük ifllerde bu bilince sahip ol-
duklar›n› düflünüyorum. Çünkü hiç kufl-
kusuz biliyoruz ki Koç Toplulu¤u bu-
günkü yerine fark yaratmay› baflarabil-
di¤i için geldi. Faaliyet gösterdi¤imiz
bütün sektörlerde Koç fark›n› olufltur-
maya, sürdürmeye devam edece¤iz. Bu
yap›yla yerel liderlikten “dünya çap›nda
liderli¤e”’ dönüfltürdü¤ümüz hedefleri-
mize h›zla yaklaflaca¤›m›za inan›yorum. 
Yaln›z üst düzeydeki yöneticilerimizin
de¤il, ifle yeni bafllam›fl çal›flan›m›z›n bi-
le gösterece¤i en küçük bir “fark yarat-
ma çabas›n›n” hedeflerimize ulaflmada
büyük katk›s› olacakt›r. “Fark yaratma”
bilincini bir kurum kültürü haline getir-

menin ve tabana yayman›n önemine
inan›yoruz. Bu yüzden de, “Küçük bir
fark, büyük bir ad›m” felsefesini benim-
siyoruz. 

2002 y›l›nda koydu¤u 15 y›ll›k he-
deflere befl y›lda ulaflan Koç Toplu-
lu¤u’nun önümüzdeki 10 y›ll›k

makro hedefi nedir? 

2006 sonunda rakamsal boyutlar itiba-
r›yla hedefledi¤imiz dünya flirketleri
boyutlar›na ulaflt›k, ancak henüz “bir

‘Fark yaratma’ bilincini bir kurum
kültürü haline getirmenin ve tabana
yayman›n önemine inan›yoruz. Bu yüzden
de ‘Küçük bir fark, büyük bir ad›m’
felsefesini benimsiyoruz

“
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dünya flirketiyiz” demek için erken bir
aflamaday›z. Koç Toplulu¤u, rakamsal
boyutlar› paralelinde fark yaratarak
odakland›¤› sekörlerde uluslararas› ya-
y›l›ma önem vererek global bir flirket
haline gelmelidir. Hedefimiz, kârl›l›¤›-
m›z› flirket de¤erlerini ulafl›lmas› güç
düzeylere ç›kararak “hissedar de¤erini”
yükseltmektir. 

Koç Toplulu¤u 2007 y›l›nda yurtd›-
fl›nda nas›l bir yat›r›m stratejisi izle-
yecek? Bu konuda öncelikli yat›r›m

alanlar› ve bölgeler hangileri olacak?

Arçelik geçti¤imiz y›l Rusya’da buzdo-
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lab›, çamafl›r makinesi ve televizyon
üretim tesislerini devreye ald›. Burada
yap›lacak üretimle Arçelik, Rusya ve
çevre pazarlarda Beko markas› alt›nda
sat›fllar›n› art›racakt›r. Bu amaçla CIS
ve Balkanlar’da Beko özel ma¤aza a¤›-
n›n geniflletilmesi de sürecektir.
‹lk etapta Beko markal› bulafl›k ve ça-
mafl›r makinesi ihracat› ile girilen Çin
beyaz eflya pazar›nda, 2007 için 10
milyon euro düzeyinde ciro hedeflen-
mektedir. Ayr›ca bu ülkede üretim ya-
t›r›m› için imkanlar araflt›r›lmaya de-
vam ediliyor.
2006 y›l›nda Rusya’da önemli ad›mlar

atan bir di¤er flirketimiz de Tofafl oldu.
fiirketimiz; Fiat Doblò’nun Rusya’da
üretimi projesinde hem montaj hatt›n›n
kurulmas›nda hem de üretilecek araç-
lar›n CKD ihracat›nda önemli görev
üstleniyor. Tofafl ayr›ca üretimine ve
ihracat›na büyük ivme kazand›racak
olan Linea ve Minicargo modellerinin
üretimini bu y›l içerisinde devreye ala-
cak ve dünya pazarlar›nda etkinli¤ini
art›racak.
Ford Otosan’›n Transit ve Transit
Connect modellerinin yurtiçi ve yurt-
d›fl› pazarlardaki baflar›s› artarak sürü-
yor. Buna ba¤l› olarak ihracattaki bü-
yümenin 2007’de de devam etmesi
planlan›yor.
Perakende de ise Migros yurtd›fl›nda
2005 y›l›nda 61 olan ma¤aza say›s›n›
2006’da 80’e, cirosunu ise 561 milyon
dolardan 744 milyon dolara ç›kararak
baflar›s›n› kan›tlam›flt›r. Migros yurtd›fl›
operasyonlar›nda 2007 y›l›nda alt› ülke-
de 86 ma¤aza ile 962 milyon dolar ciro-
ya ulaflmay› hedeflemektedir.

Topluluk Ar-Ge çal›flmalar›na bü-
yük önem veriyor ve Türkiye’de en

fazla Ar-Ge harcamas› yapan flir-
ketler aras›nda Koç Toplulu¤u flir-
ketleri ilk s›ralarda yer al›yor. Bu

konudaki çal›flmalar ve benimse-

nen politikalara iliflkin neler söy-
leyebilirsiniz?

Özel sektörün ilk araflt›rma ve gelifltir-
me bölümü, Koç Toplulu¤u bünyesinde
1975 y›l›nda, Koç Otomotiv araflt›rma
bölümünün yeniden yap›land›r›larak
Ar-Ge ad›n› almas›yla kuruldu.  Günü-
müzde ise flirketlerimiz Ar-Ge faaliyet-
lerini kendi bünyelerinde sürdürmekte,
çal›flmalar›n› stratejik planlar› ve ifl
programlar› do¤rultusunda kendileri
yönetmektedirler. Yapt›¤›m›z tüm ifller-
de teknolojiye hakim olman›n, hedefle-
rimize ulaflman›n en önemli gereklerin-
den bir tanesi oldu¤unun bilincindeyiz.
Bu nedenle flirketlerimizdeki teknoloji
gelifltirme çal›flmalar›n› teflvik ediyor ve
destekliyoruz. fiirketlerimizin hedef
kartlar›nda bu konudaki hedeflere yer
veriyoruz. Dört y›ldan beri faaliyet gös-
teren Koç Teknoloji Kurulu yönlendir-
mesi ile gerçeklefltirilen çal›flmalar, flir-
ketler aras›nda iflbirli¤i, bilgi ve dene-
yim paylafl›m›, verimlilik art›fl› sa¤l›yor.
Bu çabalar›n sonucunu çeflitli flekiller-
de somut olarak görebiliyoruz. Geçti¤i-
miz günlerde aç›klanan bir araflt›rmaya
göre, teknoloji gelifltirmeye ay›rd›¤›m›z
kaynak miktar› bak›m›ndan, dünyada
ilk bin flirket aras›na giren ilk Türk flir-
keti olduk. Di¤er bir araflt›rmaya göre,
en çok patent baflvurusu yapan 10 yer-
li flirketten dört tanesi Toplulu¤umuz-
dan. En önemli gösterge ise flirketleri-
mizi uluslararas› rekabette baflar›ya gö-
türen üstün nitelikli ürünler ve 2006 y›-
l›nda güç be¤enen Avrupa müflterileri-
ne a¤›rl›kl› olarak yapt›¤›m›z sat›fllarla
12.5 milyar dolara d›fl sat›fl hacmimiz. 

Yap› Kredi-Koçbank birleflmesiyle

sektörde yeni bir dev do¤du. Koç

Toplulu¤u’nun finans sektöründe

bundan sonraki hedefi ne olacak? 

Bu birleflmeyle amac›m›z›, Yap› Kredi’yi
bankac›l›¤›n her alan›nda müflterilerin
ilk tercihi haline getirmek olarak belir-
ledik. Bu hamle bankac›l›k sektörüne
yabanc› sermaye giriflini de h›zland›ra-
rak Türk ekonomisi için de olumlu bir
dönemin bafllang›c›n› oluflturdu. Bun-
dan sonraki hedefimiz, Türkiye’de h›zla
geliflen finans sektöründe, Yap› Kre-
di’nin de 2007’de pazar büyümesinin
üzerinde bir büyüme gerçeklefltirmesi,
16 bin çal›flan›yla daha iyi ve modern
bir hizmet anlay›fl›yla yeniliklere imza
at›p sektöre öncülük edecek konuma
gelmesi. Her alanda liderlik olarak ta-
n›mlad›¤›m›z vizyonumuz ile orta vade-

KÜRESEL  V ‹ZYON

En çok patent baflvurusu yapan 10
yerli flirketten dört tanesi toplulu¤umuzdan.
En önemli gösterge ise flirketlerimizi
uluslararas› rekabette baflar›ya götüren
üstün nitelikli ürünler
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de Yap› Krediyi Türkiye’nin birinci ban-
kas› haline getirmeyi hedefliyoruz.

Topluluk sosyal sorumluluk proje-
leriyle de ad›ndan s›kça söz ettiri-
yor. Projeleri seçerken hangi kri-
terleri göz önünde bulunduruyor-
sunuz? Bu y›l özellikle ele al›nacak

sosyal konular nelerdir?

Kurucumuz Vehbi Koç’un bize miras b›-
rakt›¤› sosyal sorumluluk bilinciyle, biz
de Topluluk olarak baflar›l› ifladaml›¤›-
n›n yan› s›ra toplumsal sorunlar›n çözü-
münde her bireye sorumluluk düfltü¤ü-
ne inan›yoruz. Türk insan›n›n yaflam ka-
litesinin gelifltirilmesinde üzerimize dü-
fleni yerine getirmeye çal›fl›yoruz.  Sos-
yal sorumluluk projelerimizle e¤itim,
sa¤l›k, kültür gibi Türkiye’nin öncelikli
konular›nda projelerimize her y›l yeni-
lerini de ekleyerek devam ediyoruz.  
Çal›flanlar›m›z›n da mümkün oldu¤u öl-
çüde bu çal›flmalara kat›lmalar› bizi
mutlu ediyor. Örne¤in Koç Holding’in
kurulufl y›ldönümü olan may›s ay›n›n
son pazar gününü “Ülkem için” günü
ilan ederek, daha anlaml› bir kutlamaya
dönüfltürdük. Tüm Koç Toplulu¤u çal›-
flanlar› ve bayileri, bulunduklar› illerde
çeflitli sosyal sorumluluk projeleri uy-
gulad›.  Tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›
ve bayileri gönüllülük esas›na dayana-
rak bulunduklar› illerde, topluma karfl›
sorumluluklar›n› yerine getirmek ama-
c›yla çeflitli sosyal sorumluluk projeleri
gelifltirdi ve uygulamaya bafllad›. “Ül-
kem için” projesi ile kurumsal sosyal
sorumluluk bilincinin ülke genelinde
dalga dalga yay›larak, bu duygunun
herkes taraf›ndan paylafl›lmas› hedefli-
yoruz. Engelliler için çocuk park› yap-
maktan, okul tadilat›na, laboratuvar
kurulumundan bilgisayar ba¤›fl›na ve
kütüphane yapmaya kadar birçok sos-
yal sorumluluk projesi, Koç Toplulu¤u
bayilerinin gönüllü katk›lar›yla gerçek-
lefltiriliyor.
Ülkemiz için e¤itim sorunu farkl› so-
runlarla iç içe geçmifl bir alan. ‘Meslek
Lisesi, Memleket Meselesi’ slogan›yla
yola ç›kt›¤›m›z proje de önümüzdeki y›l
da 2 bin ö¤renciye ulaflaca¤›z. Sadece
burs program›yla s›n›rl› kalmayacak
olan bu proje ile ö¤rencilere ayn› za-
manda Koç flirketlerinde staj ve ifl ön-
celi¤i olana¤› sa¤layaca¤›z. 2007’de bu
projenin daha genifl bir kesime ulaflma-
s› için çal›flaca¤›z. Bu çal›flmalar›n özel
sektör içinde de dalga dalga yay›laca¤›-
n› umuyoruz. 

‹fl yapma kültürümüzün teyidi niteli-
¤indeki Birleflmifl Milletler Küresel ‹fl-
birli¤i Sözleflmesi’ni (Global Compact)
imzalayarak ilke edindi¤imiz fleffafl›k,
ifl eti¤i ve sorumlulu¤u gibi konularda
kararl›l›¤›m›z› bir kez daha gösterdik.
Bizden sonra 50 flirketin bu sözleflmeyi
imzalad›¤›n› ö¤renmifl bulunuyoruz.
2007’de etki edebilece¤imiz bölgelerde
bu ilkelerin uygulanmas› için öncülük
edece¤imizi taahhüt ediyoruz. 
Üniversitelerdeki etkinliklerimiz ise
geçti¤imiz y›l, Koçfest Üniversite Festi-
valleri dizisiyle 11 ilde gerçekleflti.
Farkl› sanatç›lar›n yer ald›¤› festivalle-
re Topluluk flirketleri de düzenledikleri
aktivitelerle kat›ld›lar. “Sizinkiler” adl›
çocuk oyunu onbirlerce çocu¤umuza
ulaflt›. Sosyal sorumluluk alan›nda ba-

flard›klar›m›z farkl› projeler için zemin
oluflturuyor. Önümüzdeki sene de ça-
l›flmalar›m›z sürecek. 

Topluluk çal›flanlar›na ve bayileri-
mize vermek istedi¤iniz mesajlar

nelerdir?

Sektörün lideri olma sorumlulu¤uyla,
bugüne kadar gösterdi¤iniz azim ve ka-
rarl›l›kla 2007’de zorluklar›n üstesin-
den gelece¤imize, yeni baflar›lar elde
edece¤imize  eminim. Dünyayla bütün-
leflmeye bafllad›¤›m›z dönemde sektör-
lerimizin genifllemesine paralel olarak
bizi yeni at›l›mlar, geliflmeler bekliyor.
Yönetimden en alt birime kadar bütün
kadrolar›n kendi iflinde fark yaratmay›
ilke edinmesi bizi global bir oyuncu ol-
ma hedefimize yaklaflt›racakt›r.
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Tofafl CEO’su AL‹ PANDIR:

“Tüketicinin özelliklerini
ve beklentisini
en iyi biz biliyoruz”

“Tüketicinin özelliklerini
ve beklentisini
en iyi biz biliyoruz”



otomotiv maceras› oldukça eskiye da-
yan›yor. Tasar›m, sürüfl güvenli¤i ve
çevre konular›nda Amerika ile yar›fl›-
yor. Yüksek volümlerde üretim yap›l-
d›¤› için uluslararas› rekabet gücü ba-
k›m›ndan baz› avantajlara sahip. 
Buna ra¤men Türk otomotiv sanayii ka-
lite ve maliyet olarak Avrupa’dan farkl›
de¤il hatta daha üstün taraflar› var. 

Otomotiv mühendislerinin okulu
Aya¤›n›z›n tozuyla Liena’n›n Auto

Show’daki dünya tan›t›m›, yeni Du-
cato’nun da Türkiye lansman›n›

gerçeklefltirdiniz. Tofafl'›n gelece-
¤ini ve otomotiv sektörünün orta

vadeli perspektifini de¤erlendirir

misiniz?

Kendi teknolojisini üretebilen Tofafl,
nihai ürün ve yedek parçan›n yan› s›ra

yetiflmifl insan kayna¤› ihraç eder du-
rumda. Tofafl adeta otomotiv mühen-
dislerinin okulu olmufl, sektöre kalifiye
eleman yetifltiriyor. Fiat dünyas› için-
deki önemi her geçen gün artan Tofafl,
bekledi¤imden çok daha büyük bir ya-
p›ya sahip. 
Genel olarak sektörde rakamsal daral-
ma yaflan›yor olsa da hem binek otomo-
bil pazar›nda hem de toplamda pazar
pay›m›z› 2005’e göre art›rm›fl durumda-
y›z. 2006’y› 1.2 milyar dolar› aflan ihra-
cat ile kapayaca¤›m›z› düflünüyorum. 
Özellikle 2004’ten bu yana Fiat stra-
tejik olarak üretimde Brezilya, Çin ve
Türkiye’ye fokuslanmaya karar verdi.
Fiat bu ülkelerde yeni modeller üre-
terek tesislerinin üretim kapasitele-
rinin tamam›n› kullanmay› planl›yor.
550 milyon euro tutar›ndaki Linea ve
Mini Cargo yat›r›mlar› ile birlikte araç

al›flma hayat›na Koç Hol-
ding’de bafllayan ve 18 y›l ara-
dan sonra yeniden Koç Toplu-
lu¤u flirketlerinden birinde gö-
rev alan Tofafl CEO’su Ali Pan-
d›r, Tofafl’›n, beklentilerinden

çok daha büyük bir yap›ya sahip oldu-
¤unu belirterek yönetiminde olmaktan
duydu¤u gururu dile getirdi. “Yurtd›-
fl›nda edindi¤im tecrübeleri ülkeme ta-
fl›mak, Türk otomotiv sanayiinin öncü
kuruluflu olan bu kurumda ülke sanayi
ve ekonomisinin geliflmesine katk›da
bulunma f›rsat›n› yakalamak beni çok
heyecanland›r›yor” diyen Ali Pand›r, 5
bini aflk›n Tofafl çal›flan›, bayi ve ifl orta-
¤› deste¤inin de önemli motivasyon
kayna¤› oldu¤unu ve bu ekiple kurum
ve marka olarak son zamanlarda yaka-
lanan ivmeyi daha da yukar› çekecekle-
rini belirtti. Ali Pand›r dergimizin soru-
lar›m›z› flöyle yan›tlad›:

Uzun y›llar Uzakdo¤u’da görev

yapt›n›z? Türkiye ile k›yaslar m›s›-

n›z? Hangi ülkeyle benzerlikler

gösteriyoruz ve neden?

26 y›ld›r aral›ks›z otomotiv sektörünün
içindeyim. Bir Türk yönetici olarak, fi-
ziksel aç›dan uzakta olsa da ülkesinin
ana sektörlerinden biri olan otomotiv
sektörünü anbean takip etttim. Türkiye
pazar›n› daha önceden de takip ediyor-
dum. Daha önce hem Avrupa’da hem
de Uzakdo¤u’da görev yapt›m. Bu ülke-
lerin bir k›sm› Türkiye gibi geliflmekte
olan pazarlar. K›yaslama yapabilmek
için ayn› konseptteki ülkelerdeki ope-
rasyonlar› da takip etmek zorundas›n›z. 

Rekabet gücünü art›r›yor
Türkiye çok dinamik bir ekonomiye sa-
hip. Ekonomik göstergeler dalgalana-
biliyor. Ancak h›zla da dengeleniyor.
Anl›k olarak düflünülüp karar verilme-
meli. Zaten otomotiv sektöründe stra-
tejik planlamalar 10-12 y›ll›k süreler
göz önüne al›narak yap›ld›¤› için dalga-
lanmalara karfl› ayakta kalabiliyorsu-
nuz. Türk otomotiv sektörü rekabet
gücünü art›r›yor. 
Türk otomotiv sektörü Avrupa’ya k›-
yasla çok daha genç ve yeni geliflmek-
te. Önünde afl›lmas› gereken yüksek
vergi gibi sorunlar var. ‹ç pazar sat›flla-
r› hâlâ zay›f. ‹hracat›yla iç pazar sat›fl-
lar› aras›nda henüz denge sa¤lanm›fl
de¤il. Ancak buna karfl› son derece ka-
t›l›mc›, çal›flkan ve Avrupa’ya oranla
ucuz iflgücü avantaj› var. Avrupa’da
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Koç Toplulu¤u'yla 18
y›l aradan sonra
yeniden buluflan
Tofafl CEO’su Ali
Pand›r sorular›m›z›
yan›tlayarak Tofafl’›n
yurtiçi ve yurtd›fl›
yat›r›mlar› ile
2007’nin yeni
ürünlerini aç›klad›

Ç

Lancia, Fiat
Grubu’nun seçkin
markalar›ndan bir
tanesi. Nifl bir
pazara hitap
ediyor. Sat›fllara
2007 Mart ay›nda
bafllayaca¤›z”

“



En eski
‹talyan yat›r›m›
1968’de temelleri at›lan Tofafl fabrikas›
Koç Holding ve ‹talyan Fiat firmas› ortakl›-
¤› ile 1971 y›l›nda üretime bafllad›. Kuru-
luflta 61 bin 848 metrekaresi kapal› olmak
üzere toplam 735 bin 170 metrekare olan
Tofafl fabrikas›n›n toplam alan› 1 milyon
metrekareye ulaflt›.  Y›lda 20 bin otomobil
üretmek üzere kurulan Tofafl, bugün y›lda
250 bin adet araç üretebilecek bir iflletme
haline geldi. 2.5 milyonuncu arac› üretme
baflar›s› gösteren ilk yerli üretici oldu.

Bursa’daki Tofafl fabrikas›, 360 bine
ulaflacak kapasitesiyle Fiat’›n en büyük üç
üretim merkezinden biri olacak”
“

Ortado¤u ve Afrika’n›n kuzeyinden so-
rumlu olacak.

Türkiye'de üretilen markalar için

2007 y›l› öngörüleriniz nelerdir?

Türk otomotiv pazar› önemli bir pazar
olmaya devam ediyor. Pazar önemli bir
büyüme potansiyeli arz ederken bu po-
tansiyelle do¤ru orant›l› bir büyüme
göstermemektedir. Özellikle araç al›m
vergileri di¤er Avrupa ülkeleri ile k›yas-
land›¤›nda oldukça yüksek. Vergilerin
düflmesi otomobil pazar›n›n geniflleme-
sini sa¤layacak, bu sayede vergi gelirle-
rinde flimdikine oranla yükselme de
meydana gelecektir.  

Fiat Doblo’nun Rusya’da montaj›

yap›lacak. Neden Rusya seçildi? Bu

durum ihracat büyüklüklerine na-
s›l yans›yacak?

2006’da Rus Severstal Auto firmas› ile
gerçeklefltirilen anlaflma sonucunda Bur-
sa’daki Tofafl fabrikas›nda üretilen Fiat
Palio, Doblò ve Albea modelleri, tüm par-
çalar› Türk Tofafl Fabrikas›’ndan ihraç
edilmek üzere Rusya’da da üretilecek.
Fiat Albea’n›n Rusya’da yollara ç›kmas›-
n›n Tofafl aç›s›ndan önemli bir dönüm

ründe gerçeklefltirilen en büyük yat›-
r›mlardan biri olan bu geliflmelerle
Bursa’daki Tofafl fabrikas›, y›ll›k 360
bin adete ulaflacak kapasitesiyle Fi-
at’›n en büyük üç üretim merkezinden
biri olacak. Fiat, Türkiye’nin konumu
itibariyle gelecek 10 y›la damgas›n›
vurmas› beklenen pazarlara Tofafl ile
iflbirli¤i yaparak ulaflmay› planl›yor.
Tofafl, Fiat’›n dünyadaki yeni yap›lan-
mas›nda en önemli üç ayaktan biri.
Brezilya; G. Amerika, Latin Amerika
ve Güney Afrika’dan, Çin Uzakdo-
¤u’dan, Tofafl da Rusya, Do¤u Avrupa,

üretme kapasitemiz 360 bine ulafla-
cak. Ayr›ca bu modeller baflta Bat›
Avrupa olmak üzere tüm dünyaya ih-
raç edilecek. 

Fiat’›n dünyadaki yap›lanmas›n›n
en önemli üç aya¤›ndan biri
Türk otomotivinde devrim say›labile-
cek Mini Cargo projesi kapsam›nda ise
Bursa’da Fiat ve PSA için yeni bir ha-
fif ticari arac›n üretimi yap›l›yor. Fikri
mülkiyet haklar› Tofafl’a ait olan bu
proje ile y›lda 135 bin adet üretim
hedefleniyor. Türkiye otomotiv sektö-
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lar›n Türkiye pazar›nda hem de üretici
olarak uzun süre bulunmas›, yat›r›m
yapmay› düflünen firmalara iyi örnek
oluyor. Fiat’›n Türkiye’deki potansiyeli
görüp yat›r›m yapan ilk ‹talyan firma
olmas›, Koç Holding ile iflbirli¤ine git-
mesi Türkiye’nin sahip oldu¤u potansi-
yeli kan›tlar. Rahatl›kla ifade edebiliriz
ki Türk tüketicilerinin beklentilerini,
hedef kitlenin özelliklerini en iyi biz bi-
liyoruz. Bu pozisyonumuzu uzun vade
de devam ettirme niyetindeyiz. 
Mini Cargo’nun mühendisli¤i burada
gelifltiriliyor. Bunun için özel bir flirket
kurduk. S›rf bu projede 300 mühendis
çal›fl›yor. Türkiye, Avrupa’daki en iyi
mühendislik okullar›ndan birine, dola-
y›s›yla mühendislerine sahip. 

Türkiye, ‹talya’dan sonra Fiat Au-
to’nun befl markas›n›n tamam›n›n ayn›
flemsiye alt›nda sat›ld›¤› tek pazar. Bu
markalarla Fiat flemsiyesi alt›nda bir
sinerji yaratm›fl oluyoruz. Lancia’y›
bünyemize katt›k. Lancia, Fiat Gru-
bu’nun seçkin markalar›ndan bir tane-
si. Sat›fl›na Mart ay›nda bafllayaca¤›z.

Otomotiv sektöründe Türkiye ne-

reye do¤ru ilerliyor?

Türkiye kelimenin tam anlam›yla bir
Avrupa ülkesi oldu¤u gibi sosyal ve ifl
yaflam› da Bat› Avrupa’dan farkl› de¤il.
Otomotiv flirketlerinin Türkiye’ye ilgisi-
nin artmas›n›n en büyük nedeni Türki-
ye’nin sahip oldu¤u kaliteli üretim ve
kalifiye iflgücüdür. Fiat gibi dev firma-

noktas› ve Türk mühendislerinin baflar›-
s›n›n bir göstergesidir. Kas›m sonunda
üretimine bafllanan Fiat Albea’n›n üreti-
mi için gerekli parçalar›n›n tamam› Tofafl
taraf›ndan ihraç edildi. Fiat Auto ile Se-
verstal Auto aras›ndaki iflbirli¤inin ilk
ad›m› olan bu üretim anlaflmas› çerçeve-
sinde 2007 sonuna kadar 20 bin Fiat
markal› araç üretilecek. Fiat Albea ve di-
¤er Fiat modellerinin Rusya pazar›nda
önemli bir aç›¤› giderecektir. Yeni Albe-
a’n›n üretiminde fabrikas›nda uzmanl›k
e¤itimine tabi tutuldu. Ayn› fabrikada
2007 y›l›ndan itibaren Fiat Doblo da üre-
tilecek ve  Tofafl y›ll›k 250 milyon
euro gibi bir gelir elde edecek. 

Otomobil pazar› bir durgun-

luk yafl›yor. Bunu neye ba¤l›-

yorsunuz?

Fiat her zaman için uzun dönem-
li planlar gerçeklefltirir; dalgalan-
malar uzun dönemli planlar›m›z›
etkilemeyecektir. Türkiye'nin
çok rekabetçi bir tedarikçi taban›
var; o yüzden bizim gelecek
planlar›m›z› de¤ifltirmek için hiç-
bir neden bulunmuyor. Türkiye
ekonomisi içinde de önemli bir
yer edinen otomotiv sektörü-
nün bu y›l oldu¤u gibi önümüz-
deki y›l da üretim, istihdam ve
ihracat›yla ekonominin lokomo-
tifi olmaya devam edece¤ine
inan›yorum. Tofafl olarak
flansl›y›z çünkü biz yerli bir
üreticiyiz. Ürün gam›m›z da
her geçen gün geniflliyor.
2006’da piyasaya sundu¤u-
muz Grande Punto, Avru-
pa’da oldu¤u gibi Türki-
ye’de de tüketiciler taraf›ndan çok be¤e-
nildi, sat›fllar›yla hem Türkiye’de hem de
Avrupa’da rekor k›rd›.  

Tofafl hedefledi¤i büyüme ve

pazar pay›n› art›rma konular›nda

önümüzdeki dönemde nas›l bir

strateji izleyecek?  

Tofafl; Koç Holding ve Fiat ortakl›¤›n-
da kurulan ve her iki firman›n da eflit
hissedar oldu¤u bir kurum. Bu ortak-
l›k 39 y›ld›r sorunsuz olarak devam
ediyor. Lancia gibi bir markay› üstelik
100’üncü kurulufl y›l›nda bünyemize
katmak önemli bir geliflme. Ferrari ve
Maserati ile 2005’te bafllayan bu süreç
sonunda befl markal› bir dev olduk.
Böylece “toplumun her kesimine hi-
tap” hedefimize de ulaflm›fl oluyoruz.

2007’de yollar yeni araçlarla dolacak
Tofafl’ta Linea, Sedici ve Yeni Ducato y›l›n
son dönemine damga vuran geliflmeler oldu.
2008'de devreye al›nacak olan Mini Cargo
projesiyle hafif ticari araç s›n›f›ndaki tüm
ürün gam› da tamamlanm›fl olacak. Bir yan-
dan da Koç Fiat Kredi'nin iki yeni ürünü Fiat
Kredi ve Alfa Romeo Kredi ile otomotiv faali-
yetleri destekleniyor. 

LINEA
Dünya prömiyeri Kas›m
2006’daki ‹stanbul Auto S-
how’da yap›lan sedan modeli
Linea, May›s 2007’de yollara
ç›kacak. Türkiye bu otomobi-
lin Bat› Avrupa'ya tek ihra-
catç›s› olacak. 
FIAT BRAVO
Dünya lansman› 2007 y›l›
bafl›nda yap›lan Fiat Bravo
önümüzdeki y›l Türkiye yolla-
r›nda olacak.
SCUDO 
Fiat’›n hafif ticari araç seg-
mentindeki kozu Scudo da
2007’de Türkiye’de olacak.
ALFA ROMEO
Mart 2006’da dünya prömi-
yeri yap›lan ve Cenevre Oto-
mobil Fuar›’nda “Cabrio of
the Year 2006” ödülünü alan
Alfa Spider 2007’de Türk tü-
keticisinin be¤enisine sunu-
lacak. 

LANCIA YPSILON
Toplam dört farkl› motor
seçene¤i ile sat›fla su-
nulacak olan Ypsilon
modelinde, 1.4 77 hp ve
1.4 16V 95 hp benzinli
motor seçeneklerinin
yan› s›ra 1.3 75 hp ve 1.3 90hp’lik Multijet di-
zel güç üniteleri de yer alacak. Hem güç hem de
tüketim de¤erleri aç›s›ndan hakl› bir  hp ve
Multijet motorlarda düz vitesin yan› s›ra Avru-
pa’da DFN “Dolce Far Niente” (tatl› bir fley yap-
maz) ad›yla otomatik vitesli versiyon da
bulunacak. 
LANCIA MUSA
Kompakt s›n›fta 1.4 16V
95 hp, 1.3 Multijet 70 hp
ve 1.3 Multijet 90hp’lik
motorlarla Türkiye’de sat›-
fla sunulacak Lancia Mu-
sa’n›n tüm motor seçeneklerinde otomatik vi-
tes “Dolce Far Niente” yer alacak.
LANCIA THESIS
Lancia markas›n›n Türkiye’de sat›fla sunulacak
üçüncü modeli de Thesis olacak. Tüm üst s›n›f
otomobil markalar›n›n modern teknoloji flov
alan› olan E segmentinde yer alacak olan lüks
salon modeli Lancia Thesis’in, 2.4 Multijet 20V
185 hp ve 330 Nm tork
motora ve Comfortronic
flanz›mana sahip “b-co-
lore” Sport versiyonu
bulunuyor.

1 1



üreselleflme sürecinin dayatt›¤› rekabette üs-
tünlük sa¤lama mücadelesinde, yeni ürün ve
üretim sistemleri ile yeni teknoloji kullan›m›
öne ç›k›yor. Yeniyi ve yenili¤i yaratman›n ve
buna ba¤l› olarak rekabetçi bir yap›ya sahip
olabilmenin yolu ise araflt›rma-gelifltirme

(Ar-Ge) faaliyetlerinden geçiyor. Öyle ki, günümüzde
art›k Ar-Ge harcamalar› ülkelerin geliflmifllik kriterle-
rinden biri kabul ediliyor. Dünya genelinde Ar-Ge ça-
l›flmalar› için yap›lan harcamalar›n yüzde 80’inden faz-
las›n›n 10 ülke taraf›ndan gerçeklefltirilmesi ve örne¤in
ABD’den kifli bafl›na düflen y›ll›k Ar-Ge harcamas› bin
dolar düzeyinde iken, bu rakam›n Türkiye’de ancak 20
dolarlar seviyesinde kalmas›, konunun boyutlar›n› göz-
ler önüne seren örnekler.
Bunlara karfl›n, Türkiye’de de son y›llarda Ar-Ge çal›fl-
malar›na giderek daha fazla önem verildi¤i ve özel sek-
törün bu alanda yat›r›mlar›n› art›rd›¤› dikkati çekiyor.
Bu alanda Koç Toplulu¤u flirketleri ise öncü bir rol oy-
nuyor. Koç Toplulu¤u’nun bu alandaki baflar›s›, Avrupa
Birli¤i taraf›ndan haz›rlat›lan bir raporla da teyit edildi.
Bizden Haberler’in bu say›s›na konuk olan Koç Holding
Stratejik Planlama Grubu Baflkan› Taner Haflimo¤lu ko-
nuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

Koç Holding dünyada en fazla Ar-Ge yat›r›m› ya-
pan ilk bin flirket aras›na giren ilk Türk flirketi

oldu. Türkiye’deki bir kuruluflun dünya devleri

aras›nda böyle bir yer edinmesini nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? 

Koç Toplulu¤u’nun dünyan›n en fazla Ar-Ge yat›r›m›
yapan endüstri flirketleri aras›na girmesi do¤rusu bi-
zi çok flafl›rtmad›. Elimizdeki bilgilere dayanarak,
son y›llarda Topluluk flirketlerimizde h›zla artan
Ar-Ge faaliyetlerinin rakamlar›na bakarak bunu
tahmin edebiliyorduk.
Bizi mutlu eden, bu olgunun bizim d›fl›m›zdaki ob-
jektif ve 5 bini aflk›n flirketi kapsayan bir çal›flma
sayesinde say›larla kan›tlanm›fl olmas›d›r. Bir bak›-
ma bizim bildi¤imiz bir gerçek, tarafs›z bir kurulufl-

ça tüm dünyaya duyurulmufltur
Söz konusu rapor, Avrupa Komisyonu’nun “The Insti-

tute for Prospective Technological Studies” kurumu-
nun yürüttü¤ü çal›flman›n sonuçlar›n› içeriyor. Bu çal›fl-
mada flirketler, 2005 y›l›nda yapt›klar› Ar-Ge yat›r›mla-
r›na göre, iki ayr› kategoride s›ralanm›fllar: Avrupa Bir-
li¤i’ne üye ülkelerin ve Avrupa Birli¤i d›fl›ndaki ülkele-
rin endüstri kurumlar›. 

K
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“Hedefimiz teknolojiye
hakim olmak”
“Hedefimiz teknolojiye
hakim olmak”

Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Baflkan› Tamer Haflimo¤lu:

Koç Toplulu¤u Ar-Ge alan›nda yapt›¤›
yat›r›mlar›yla, dünyan›n ilk bin flirketi
aras›na giren tekTürk flirketi oldu ve
Avrupa Birli¤i d›fl› ülkeler
s›ralamas›nda 540. s›rada yer ald›
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Koç Toplulu¤u, 2005 y›l›nda yapt›¤›
63.2 milyon euroluk konsolide Ar-Ge
yat›r›m› ile Avrupa Birli¤i d›fl› flirketler
s›ralamas›nda 540’›nc› s›rada. Listeye
girebilen tek Türk kuruluflu. E¤er Tür-
kiye AB üyesi olsayd›, Koç Toplulu¤u
ayn› Ar-Ge yat›r›m› ile Avrupa’da
184’üncü s›raya yerleflecekti.
“Fortune 500” listesinde 2005’te 358’in-
ci s›rada bulunan Koç Toplulu¤u’nun
Ar-Ge faaliyetlerinde ilk bin flirket içine
girmemesi zaten flafl›rt›c› olurdu.
Listede Türkiye’den yaln›zca Koç Toplu-
lu¤u’nun bulunmas›, Toplulu¤umuzun
di¤er alanlarda oldu¤u gibi teknoloji,
inovasyon ve Ar-Ge alan›nda da Türki-
ye’de önder oldu¤unu göstermektedir.

Koç Toplulu¤u’nun Ar-Ge’ye bak›fl

aç›s› nedir? Toplulukta Ar-Ge çal›fl-
malar› nas›l yürütülüyor?

Toplulu¤umuzun stratejik plan›n›n ana
hedefi, Avrupa’n›n önde gelen flirketleri
aras›nda yer almakt›r. Bunu gerçeklefl-
tirmenin yolu da h›zl› ve kârl› büyüme-
den geçiyor. Stratejik plan›m›z› olufltu-
rurken, bizi hedefimize tafl›yacak faktör-
leri belirledi¤imizde, yapt›¤›m›z tüm ifl-
lerde teknolojiye hakim olmak ön plana
ç›kt›. Çünkü büyüme ve kârl›l›¤›, yani re-
kabet üstünlü¤ünü kal›c› k›lman›n yolu,
teknolojiye hakim olmaktan geçiyor.
Bu nedenle biz Holding olarak flirketle-
rimizin teknolojiye yat›r›m yapmalar›n›
her platformda destekliyor ve teflvik
ediyoruz. fiirketlerimiz de, ilerideki po-
zitif ifl sonuçlar›n›n süreklili¤i için Ar-
Ge faaliyetlerinin ve yenilikçili¤in ne
kadar önemli oldu¤unun bilincine bü-
yük ölçüde varm›fllard›r. Ar-Ge faaliyet-
leri ile ilgili kararlar›n› ve uygulamalar›-
n›, stratejik planlar› ve ifl programlar›
do¤rultusunda kendi bünyelerinde sür-
dürmektedirler.
Bizim bu çal›flmalar› desteklemek için
kulland›¤›m›z araçlardan bir tanesi, flir-
ketlerimizin y›ll›k hedef kartlar›nda tek-
noloji gelifltirme hedeflerine yer ver-
mektir.
Di¤er bir mekanizma Koç Teknoloji Ku-
rulu ve bu kurulun yönlendirmesi ile
gerçeklefltirilen iflbirli¤i çal›flmalar›d›r.
dört y›ldan beri çal›flmalar›n› sürdüren
bu kurulda 27 flirketimizin teknoloji ve
Ar-Ge’den sorumlu 57 üst ve orta düzey
yöneticisi bulunmakta. Kurul y›lda üç
kez toplan›yor, gerçekleflen ortak çal›fl-
malar› de¤erlendiriyor, yap›lacaklar›
belirliyor.  
Topluluk flirketlerinin kat›l›m›yla ger-

çeklefltirilen ortak çal›flmalar› iki bafll›k
alt›nda toplayabiliriz. Bunlardan birinci-
si, birden fazla Topluluk flirketini ilgi-
lendiren konularda ortak teknoloji izle-
me ve gelifltirme projeleri oluflturmak
ve bunlar› yürütmektir. 
Bir di¤eri de teknoloji yönetimi konu-
sunda dünyada kullan›lan güncel yön-
temler hakk›ndaki deneyimlerin payla-
fl›lmas›d›r. fiirketlerden görevlendirilen
elemanlarla oluflturulan çal›flma grupla-
r›, dünyadaki güncel teknoloji yönetim
metotlar›n› incelemekte, flirketlerdeki
uygulamalar› ve deneyimleri derleyerek

bu bilgileri tüm Topluluk flirketlerine
yayg›nlaflt›rmaktad›r.

Türkiye’de flirketlerin Ar-Ge çal›fl-
malar›na yönelik olarak sa¤lanan

devlet destekleri konusundaki de-
¤erlendirmeniz nedir?

Türkiye’de Ar-Ge konusu ancak son dö-
nemlerde, sanayinin belirli bir büyüklü-
¤e eriflmesi, dünyadaki ve Türkiye’deki
geliflmelerle rekabetin giderek sertlefl-
mesi sonucu a¤›rl›k kazanmaya baflla-
m›flt›r. Devlet’in de verdi¤i destekler ile
bu konuya sahip ç›kmas› ancak son y›l-
larda olmufltur. Önemli zaman kaybedil-
mifltir, ancak önümüzde hala önemli f›r-
satlar vard›r.
Ar-Ge yat›r›mlar›, yüksek katma de¤er-
li, sürdürülebilir rekabetçi avantaja sa-
hip bir sanayi, istihdam ve refah için

vazgeçilmez bir unsur haline gelmifltir.
Bu nedenle ülkeler aras›nda da bir re-
kabet konusudur ve hemen her ülke Ar-
Ge faaliyetlerini önemli oranlarda des-
teklemektedir.
Türkiye, sanayideki bilgi birikimi, yetifl-
mifl insan gücü ve maliyet avantajlar›yla
Ar-Ge konusunda da iddial› konuma
gelmeye adayd›r. Ancak uluslararas› re-
kabetin çetin flartlar› göz önüne al›nd›-
¤›nda, ülkemizde son y›llarda Ar-Ge
destekleri konusunda at›lan ad›mlar›n
rekabetçi olmay› sürdürmek için flart ol-
du¤unu düflünüyorum. 

Koç Toplulu¤undaki Ar-Ge faali-
yetlerini yeterli görüyor musunuz?

Gelece¤e yönelik beklentileriniz

neler?

fiirketlerimizin bu alanda Türkiye’de ra-
kiplerinin çok önünde oldu¤unu görü-
yoruz. Bunu sadece Avrupa Komisyo-
nu’nun yapt›¤› araflt›rma sonucunda
görmüyoruz. Teknolojiye yapt›¤›m›z ya-
t›r›mlar›n sonuçlar› birçok alanda ken-
disini gösteriyor. 
En çok patent baflvurusu yapan 10 yer-
li flirket aras›nda dört flirketimiz yer al›-
yor. Bu konuda günlük hayat›m›za gi-
ren birkaç somut örnek vermek gere-
kirse; Arçelik dünyan›n en az enerji
harcayan buzdolab›, en h›zl› y›kayan
çamafl›r makinesi ve bulafl›k makinesi
modellerini gelifltiriyor. Ford Otosan
Türkiye’nin ilk kamyon motorunu ta-
mamen kendi imkânlar› ile gelifltiriyor.
Tofafl, Minicargo projesinde ürün gelifl-
tirme sorumlulu¤unun ve arac›n fikri
mülkiyet haklar›n›n sahibi oluyor. Bu
örnekler birçok flirketimizin uluslarara-
s› boyutta da rekabet gücüne sahip ol-
du¤unu gösteriyor.
Ancak her alanda oldu¤u gibi, bu alanda
da geliflmenin sonu yok. Daha fazla ye-
ni teknoloji, daha fazla özgün ve yenilik-
çi ürünler, hizmetler gelifltirmeyi hedef-
lememiz laz›m. Bu konuya yap›lan yat›-
r›mlar›n ifl sonuçlar›m›za somut etkileri-
ni görmeye bafllad›kça yap›lan çal›flma-
lar›n da kapsam›n›n ve derinli¤inin arta-
ca¤›n› tahmin ediyorum.

Koç Toplulu¤u’nun Ar-Ge çal›flmalar›
ile dünyadaki ilk bin flirket aras›na
girmemesi flafl›rt›c› olurdu

”
“
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ahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n
arama-kurtarma faaliyetleri
için Savunma Sanayi Müste-
flarl›¤›’nca gerçeklefltirilen sa-
hil güvenlik arama kurtarma
gemisi ihalesini RMK Marine

Tersanesi ald›. ‹hale sözleflmesi 16 Ocak
2007 tarihinde Ankara’da Çengelhan’da
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Sa-
vunma Sanayi Müsteflar› Murad Bayar,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Sahil Güvenlik Komuta-
n› Tümamiral A. Can Ereno¤lu ve RMK

Marine Murahhas Azas› Kudret Önen’in
kat›ld›¤› bir tören ile imzaland›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V.  Koç imza törenindeki ko-
nuflmas›nda böyle bir projeyi üstlen-
mekten ve tersanelerinin ilk defa bu
çapta bir ifli yapmak üzere yola ç›k-
maktan duydu¤u mutlulu¤u dile geti-
rerek, "Koç Toplulu¤u olarak ülkemiz-
de denizcili¤in geliflmesi konusundaki
çal›flmalar›m›zla örnek projeler ürete-
bilmeyi ve ilklere imza atabilmeyi he-
defliyoruz" dedi. Askeri projelere uy-

gun bir yap›ya kavuflturduklar› RMK
Marine'nin, bu proje ile ticari gemi ta-
sar›m› ve imalat faaliyetlerine, askeri
gemi üretimini de ekledi¤ini kaydeden
Mustafa V. Koç, "Koç Toplulu¤u olarak
bu heyecan verici bafllang›c›n parças›
olmak bizi gururland›r›yor" fleklinde
konufltu.
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül  ise
yaklafl›k 90 metre uzunlu¤undaki askeri
geminin Türk tersanelerinde infla edil-
mesinin önemine iflaret erek "Bu, Türk
gemi sektörüne hükümetimizin verdi¤i

Savunma sanayiinde bir ilk

S
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n arama kurtarma gemisi ihalesini
alan RMK Tersanesi, 90 metre uzunlu¤unda 4 adet gemi yapacak
ve ilk gemiyi 2010, tümünü 2011 y›l›nda teslim edecek

RMK Marine
askeri gemi
üretecek

RMK Marine
askeri gemi
üretecek
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öneminde bir göstergesidir" dedi. Gö-
nül, hükümetin son y›llarda alm›fl oldu-
¤u kararlar çerçevesinde bugün gemi
infla alan›nda faaliyet gösteren özel sek-
törün, tekrar Avrupa'da ve dünyada söz
sahibi olma konumuna geldi¤ini belirte-
rek flunlar› söyledi: "Milli menfaatlerimi-
zi tam koruyabilmemiz için denizlerde
kuvvetli olmaya mecburuz. Yerli üre-
timde önemli olan tasar›md›r. Art›k,
taklitten ve parça üretiminden ç›k›p,
yarat›c›l›¤a ulaflabilmekteyiz. ‹mzalanan
sözleflme ile bu alanda bir ilke imza at›l-
m›flt›r. Projede 140 milyon euro yurtiçi,
128 milyon euro offset imkan› sa¤lan-
mas› nedeniyle toplamda yerli sana-
yiimize proje bedelinin yüzde 76's› bir ifl
imkan› sa¤lanmaktad›r." 

Özel sektöre örnek oldu
Proje, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› ve
Sahil Güvenlik Komutanl›¤› için Türk
özel tersanelerinde üretilecek en büyük
askeri gemi olmas› nedeni ile büyük
önem tafl›yor. Gemilerin baflar› ile ta-
mamlanmas›, di¤er tip muharebe gemile-
rinin özel sektör tersanelerinde üretilme-
si fikrine yönelik olumlu bir ad›m olarak
de¤erlendiriliyor. Koç Toplulu¤u flirket-
lerinden, RMK Marine taraf›ndan üretile-
cek olan, sahil güvenlik arama kurtarma
gemilerinde komuta kontrol sistemi ve
sistem entegrasyonu gelifltirilecek. 
Proje kapsam›nda, teknoloji transferi
‹talyan Fincantieri firmas› taraf›ndan,
lisans alt›nda gerçeklefltirilecek. Gemi-
lerin üretim aflamalar›nda, komuta kon-
trol ve elektronik sistemlerin gelifltiril-
mesi ve gemiye entegrasyonu ise Asel-
san taraf›ndan yap›lacak. 

‹lklere öncülük etti
Tersane, 1974 y›l›nda çelik, alümin-
yum ve GRP tekne inflas› üzerine Ha-
liç’te kurulmufl ve firma uzun süre,
lüks mega yatlar›n yap›m› ile uluslara-
ras› piyasada ad›ndan söz ettirmiflti.
1984 y›l›na Haliç’teki di¤er tersaneler
gibi flehir merkezine 45 km mesafede
Tuzla koyuna tafl›nan RMK Marine
Tersanesi, 1997 Haziran’›nda Koç
Toplulu¤u bünyesine kat›ld›. Firma,
sürekli geliflim vizyonu ile moderni-
zasyon projelerini hayata geçiriyor.
RMK Marine Tersanesi 2000 y›l›nda
da Alb. Hakk› Burak ( A571) & Yzb. I.

Tolunay (A572) adl› 2 adet askeri lo-
jistik destek gemisini Milli Savunma
Bakanl›¤›’na teslim etti. Tersane, 30
bin dwt büyüklü¤üne kadar ticari ge-
mi yapma kapasitesine sahip oldu¤u
gibi ayr›ca 80 metre uzunlu¤a kadar
mega yat yap›m kabiliyetine de sahip
bulunuyor. Tersanenin y›ll›k çelik ifl-
leme kapasitesi ise 15 bin ton olarak
aç›klan›yor. 
Ayr›ca RMK Marine paslanmaz gemi,
süper buz klasl› gemi, alüminyum yat
gibi birçok komplike projeye imza ata-
rak sektörde ilklere öncülük eden bir
firma olarak da biliniyor.

Savunma Sanayi için önemli bir proje
RMK Marine Murahhas Azas›
Kudret Önen aç›l›fltaki konufl-
mas›nda flunlar› söyledi:
“RMK Marine flirketi için oldu-
¤u kadar ülkemizin savunma ve
gemi infla sanayisi için önemli
bir gün oldu¤una inan›yorum.
RMK Marine ve proje ekibimiz
için çok önemli çünkü iki y›l ön-
ce gene bir grup flirketi olan
Otokar’›n 4x4 askeri ve z›rhl› araçlar›n di-
zayn ve üretiminde gösterdi¤i baflar›y› RMK
Marine’de de yapabiliriz diye yola ç›km›flt›k,
bugün bunu bafllatmak üzereyiz, bu nedenle
bizler için gerçekten çok önemli birgün. Bu
tür platformlarda kendimizin diye bilece¤i-
miz fikri mülkiyet haklar› bize ait olan ürün-
lerimiz olmas›n› hedeflememiz gerekti¤ine

inan›yoruz. Y›llarca önce Oto-
kar’da lisans alt›nda bafllayan
askeri araç üretimimiz bugün
kendi markam›z ile istedi¤imiz
yere satabilece¤imiz ürünlere
sahip oldu¤umuz noktaya geldi.
Bu yaklafl›m› ülkemiz savunmas›
için imal edece¤imiz gemilerde
uygulamay› hedefliyoruz. Orta
vadede RMK Marine’de askeri

gemi imalat›nda de hedefimiz budur. Gene
bu proje için bir ilk olarak milli komuta kon-
trol sisteminin ülkemizde gelifltirildi¤i ve
gene tüm elektronik ve silah sistemlerinin
yine milli bir kurulufl taraf›ndan milli kaynak
ve imkanlar kullan›larak entegre edildi¤i
her fleyi ile anahtar teslim bir proje olmas›
yönü ile ilk olmas› gurur vericidir.

Koç Toplulu¤u
olarak ülkemizde
denizcili¤in
geliflmesi
konusundaki
çal›flmalar›m›zla
ilklere imza atmay›
hedefliyoruz. Bu
heyecan verici bafllang›c›n bir parças›
olmak ise bizi gururland›r›yor

“
2010’da teslim

Sahil güvenlik arama kurtarma gemisi proje-
si, ihale dosyas› 20 Temmuz 2004’te yay›n-
land›. Teklifler 2 May›s 2005 tarihinde teslim
edildi. 30 Haziran 2006 Savunma Sanayi ‹cra
Komitesi karar› ile RMK Marine Tersanesi
ihaleye teklif veren firmalar aras›na birinci
firma seçildi. Geminin ana görevleri arama
kurtarma, karakol görevi, kaçakç›l›¤› önleme,
yang›n söndürme, denizde kirlenmeyi önleme
gibi birçok önemli ihtiyaca cevap verecek.

Gemi say›s›: 4 adet
Uzunluk: 90 metre
Genifllik: 12 metre 
Tam yüklü deplasman: 1900 ton
H›z: 22 knot

Projede ilk gemi teslimat› 2010 y›l›nda
gerçeklefltirilecek, 4 geminin tümünün
teslimat› 2011 y›l›nda tamamlanacak.

”
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oç Toplulu¤u’nun, bilgi tek-
nolojilerinin paylafl›lmas›, ak-
tar›m› ve gelifltirilmesi ama-
c›yla ve Topluluk’taki tüm flir-
ket yöneticileri ile çal›flanla-
r›n kat›l›m›yla 2002’den bu

yana düzenledi¤i “BT Günleri”nin 11.si
20 Aral›k tarihinde Fenerbahçe Faruk
Ilgaz Divan Tesisleri’nde yap›ld›.
2006’n›n da ikinci BT Günü olan top-
lant›, “Yaz›l›m” ana temas›yla gerçek-
leflti. Gün boyu süren organizasyonu

237’si Topluluk personeli olmak üzere
382 kifli izledi.
Toplant›ya, yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›y-
la, Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç da ka-
t›ld›. Ali Y. Koç, dünya flirketi olma he-
defiyle yoluna devam eden Toplulu-
¤un, bu amaçla 2006’da çeflitli sektör-
lerde önemli yat›r›mlar yapt›¤›n› belir-
terek “Uzun vadeli hedeflerimiz ve
beklentilerimiz yüksek. Dünyada tek-
nolojinin önemi her geçen gün art›yor.

Koç Toplulu¤u olarak biz de de tekno-
lojiye olan inanc›m›zla çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz” dedi.
Ali Y. Koç, müflteri beklentilerinin art›k
çok daha yüksek ve sofistike olmaya
bafllad›¤›n›, bu beklentileri karfl›lamak
yönünde BT çal›flanlar›na da büyük gö-
revler düfltü¤ünü bildirerek “BT kuru-
luna büyük önem veriyorum. ‹yi çal›flt›-
¤›nda bu yap›n›n çok daha rekabetçi
olaca¤›m›za inan›yorum. Burada büyük
bir sinerji görüyorum. O nedenle ben-
den ne destek istiyorsan›z vermeye ha-
z›r›m. Kendinizi flirketinizin bir çal›flan›
olarak de¤il, Toplulu¤umuzun bir BT
çal›flan› olarak görün” diye konufltu.

BT güvenli¤i önemli
Ali Y. Koç, BT Güvenli¤i ve BT Dene-
timlerine verdi¤i önemi de vurgulaya-
rak çal›flanlardan özellikle bu konular-
da titizlik bekledi¤ini önemle belirtti.

K

Koç Toplulu¤u’nun bilgi teknolojileri (BT)
yöneticileri ve çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla
düzenlenen “Yaz›l›m” ana temal› 11. “BT
Günü” toplant›s›, 20 Aral›k’ta Faruk Ilgaz
Divan Tesisleri’nde gerçekleflti

dünya yolculu¤unda
Koç Toplulu¤u, BT ile



BT Günleri’ni ise ilgiyle takip etti¤ini
belirten Ali. Y. Koç, bu toplant›larda
ele al›nan konular›n isabetli oldu¤unu
ve bu konudaki çal›flmalar› destekledi-
¤ini aç›klad›. 

“Yüzümüzü yurtd›fl›na çevirdik”
KoçSistem Bilgi Grubu Genel Müdürü
Mehmet Nalbanto¤lu toplant›ya,
2007’de KoçSistem’in hedeflerini an-
latt›¤› konuflmas›yla kat›ld›. Bugüne
kadar uluslararas› arenada sektör ola-
rak baflar› sa¤lanamad›¤›n› belirten
Mehmet Nalbanto¤lu, yurtd›fl›na aç›l-
maya kararl› olduklar›n› söyleyerek
BT çal›flanlar›na ça¤r›da bulundu: “Bu
sektörü uluslararas› arenaya tafl›ma-
m›z, bu bayra¤› uluslararas› arenada
dalgaland›rmam›z laz›m. Yüzümüzü
yurtd›fl›na çevirdik. Avrupa’n›n önem-
li merkezlerinden biri olabiliriz. Ken-
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Ali Y. Koç:
Dünyada teknolojinin
önemi giderek
art›yor. 
Koç Toplulu¤u
olarak biz de
teknolojiye olan
inanc›m›zla
çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz

BT Günleri’ne gösterilen ilgi art›yor
2002 y›l›nda bafllat›lan ve geleneksel
hale gelen BT Günleri’ne duyulan ilgi her
geçen gün art›yor. 2002 y›l›nda 168 ki-
flinin kat›l›m›yla gerçekleflen BT Günle-
ri’nin sonuncusuna 382 kifli kat›ld›. 

Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörü
Alper Gö¤üfl, 2002 y›l›ndan beri yap›lmakta
olan Koç Toplulu¤u BT Günleri’nin amaç ve ge-
liflimini dergimize anlatt›: “BT Günleri’nde; e-
dönüflüm çal›flmalar›, Koç Toplulu¤u BT Kuru-
lu faaliyetleri, Topluluk’taki BT projeleri, Bilgi
Teknolojileri konusunda Türkiye’de ve dünya-
da yaflanan geliflmeler ve trendler ile tedarik-
çi firmalar›n ürün, hizmet ve çözümleri gibi
konular ele al›n›yor. BT Günleri’ne kat›lan kifli
say›s› 2002 y›l›nda 168 olarak gerçekleflir-
ken, bu say› son olarak yap›lan BT Günü’nde
382’ye ulaflt›. Bu rakamlar, BT Günleri’ne olan
ilginin giderek artt›¤›n› gösteriyor.
BT Günleri, Koç Toplulu¤u yöneticilerinin
konuflmas›yla aç›l›yor, di¤er sunumlar›n ar-
d›ndan yap›lan ve bilgi teknolojileri d›fl›nda
farkl› konular›n da ele al›nabildi¤i bir kapan›fl
sunumu ile son buluyor. Koç Toplulu¤u BT
Günleri ile Topluluk’taki BT çal›flanlar›n›n;
topluluk içindeki çal›flmalar ve bilgi teknolo-
jileri dünyas›nda yaflanan geliflmeler hakk›n-
da bilgilendirilmesi ve bu kapsamda topluluk
flirketlerinin hem birbirleriyle hem de teda-
rikçi firmalar ile olan iletifliminin ve sinerji-

nin art›r›lmas› hedefleniyor.
BT Günleri, Koç Toplulu¤u BT çal›flanlar›na,
Topluluk flirketlerinde uygulanan farkl› projeler
ve Topluluk gündemindeki önemli konular hak-
k›nda fikir sahibi olacaklar›, üretici firmalar ve
ürünleri hakk›nda detayl› bilgi edinebilecekleri
ve Bilgi Teknolojileri konusundaki vizyonlar›n›
gelifltirebilecekleri bir ortam sa¤l›yor.
2002 ve 2003 y›llar›nda yap›lan BT Günle-
ri’nde yo¤un olarak, e-dönüflüm çal›flmalar›
ve yine e-dönüflüm kapsam›nda gerçekleflti-
rilen Koç BT standartlar› ve Koç BT Denetim-
leri projeleri üzerinde duruldu. 2004 y›l›n›n
BT Günleri’nin s›cak konular› ise Kocweb-
Koç Toplulu¤u Intranet Portali ve Koç Akade-
mi projesiydi. 2005 y›l›nda da veri depolama,
VOIP ve bilgi güvenli¤i gibi konular ifllendi.
2006 y›l›ndan itibaren yap›lan BT Günleri, da-
ha önceki BT Günleri’ne kat›lan çal›flanlar›n
doldurduklar› anketlerde vurgulad›klar› ko-
nular ile BT Kurulu’nun gündemindeki konu-
lar dikkate al›narak belirlenmifl tema üzerin-
den yap›lmaya baflland›. 2006 1.BT Günü’nün
temas› ’Güvenlik’ idi. 2006 1. BT Günü’nde
konuflmac›lar kurumsal risk yönetimi, dokü-
man güvenli¤i, kimlik yönetimi, güvenlikte
güncel konular ve göz ard› edilen konular,
kablosuz a¤ güvenli¤i ve mobil güvenlik gibi
gündemde olan BT güvenli¤i konular›nda su-
numlar yapt›lar.  2006 II. BT Günü’nün tema-
s› ise ‘Yaz›l›m’d›.”

“

Alper Gö¤üfl, BT Günleri’nin geliflimini
anlatt› ve portal›n aç›l›fl›n› müjdeledi

”
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dimize dünden daha çok güveniyoruz
ve ülkemizi yar›nlara tafl›mak için siz
BT çal›flanlar›ndan yararlanmak isti-
yoruz.”
Mehmet Nalbanto¤lu’nun ard›ndan
toplant›da, sekiz ayr› flirket yöneticisi
daha, farkl› yaz›l›m konular› ve kav-
ramlar› konusunda kat›l›mc›lar› bilgi-
lendirdi. KoçSistem Kalite ve Bilgi Yö-
neticisi ‹zzettin Bay›r “Bütünleflik Ye-
tenek ve Olgunluk Modeli-CMMI” ko-
nusunda bilgi verdi. ‹zzettin Bay›r,
dünyadaki flirketlerin süreç odakl› ça-
l›flma yapt›klar›n› ve yurtd›fl›na aç›labil-
mek için CMM Seviye 3’ün (CMM Level
3) yakalanmas› gerekti¤ini belirterek
“Olgun bir organizasyon”un nas›l olma-
s› gerekti¤ini anlatt›.

flümü” üzerine aç›klama yapan Micro-
soft Yaz›l›m Gelifltirme Platformu Yö-
neticisi Gürkan Salk, Microsoft’un
2003’ten beri web servisleri konusunda
lider oldu¤unu, dünyadaki web kullan›-
c›lar›n›n yüzde 46.5’inin Microsoft’u
tercih etti¤ini belirtti. 
Sun Microsystems Türkiye ve Asya
Grup Lideri Orhan Alkan’›n “Kimlik
denetimi” ile ilgili bilgi verdi¤i ve art›k
tüm dünyada firmalar›n kendi kontrol
mekanizmalar›n› oluflturduklar›n› an-
latt›¤› konuflmas›ndan önce Sun Mic-
rosystems Türkiye ve Orta Asya’dan
Sorumlu Ülke Yöneticisi Özhan Toktafl
da bir konuflma yapt›. Özhan Toktafl
10 y›ld›r Koç Toplulu¤u ile iflbirli¤i
yapt›klar›n› ve pazardaki geliflmeler
sonucu sektördeki hizmetlerini çeflit-
lendirdiklerini ve sürekli olarak büyü-
düklerini söyledi.

Lider teknolojiler tercih ediliyor
IBM Yaz›l›m Bölümü Sat›fl Müdürü Ser-
ver Tanfer’in aç›klamalar› ise “Servis
Odakl› Mimari”nin (SOA) IBM taraf›n-
dan nas›l alg›land›¤› üzerine oldu. CE-
O’lar›n bugünkü gündeminin “yenilik-
çilik” oldu¤unu söyleyen Server Tan-
fer, “Yenilikleri uygulayarak rekabet
avantaj› elde etmeyi hedefliyorlar. Bu-
nu destekleyen fley de bilgi teknolojile-
ri, servis odakl› mimari” dedi.
Novell Genel Müdürü Gamze Ayd›n da
“Kimlik yönetimi ve Linux” üzerine
yapt›¤› konuflmada, günümüzde BT yö-
neticilerinin aflmas› gereken sorunlar
oldu¤unu belirterek “Maliyet odakl›
projeler yap›ls›n isteniyor, ancak ger-
çeklefltirilen bu tür projeler stratejik
görülmüyor” diye konufltu. 
11.BT Günü’nde, flirketler ad›na yap›lan
son konuflmay› SAP Sat›fl ve Destek Mü-
dürü U¤ur Candan gerçeklefltirdi. U¤ur
Candan, DUET-SOA uygulamalar›ndan
örnekler vererek bu teknolojiden nas›l
faydalan›lmas› gerekti¤ini anlatt›. 
fiirket yöneticilerinden sonra kürsü-
ye gelen konuk konuflmac› Bilkent
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve Nano-
teknoloji Araflt›rma Merkezi Yönetici-
si Prof. Dr. Ekmel Özbay, nanotekno-
lojiler konusunda bilgi verdi. 
Bu konuflman›n ard›ndan ise çekilifl
yap›larak günün 50 talihlisine
kazand›klar› hediyeler verildi. Bisik-
letten DVD’ye 50 farkl› türde ürünün
hediye edildi¤i çekiliflin ard›ndan dü-
zenlenen kokteyl ile “BT Günleri”
toplant›s› sona erdi.

Prof. Dr. Ekmel Özbay:

Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji
Araflt›rma Merkezi Yöneticisi Prof.
Dr. Ekmel Özbay, geliflmifl ülkelerin
nanoteknolojiye büyük bütçeler ay›rd›-
¤›n› anlatarak “2015’te nanoteknolo-
jinin dünya ekonomisine 1 trilyon do-
lar katk› sa¤lamas› bekleniyor” dedi.

“Dünyada her y›l, ‘10 milyar kere milyar’
bit bilgi yarat›lmakta. Bu bilgiyi depolamak
için gerekli DVD’ler üst üste konulsa 1000
kilometrelik bir sütun elde edilir. Oysa ay-
n› bilgiyi ‘nanoteknoloji’ sayesinde bir kes-
me fleker küpü içinde depolamak mümkün. 
Bu teknoloji sayesinde gelecek 15 y›l için-
de yeni bir sanayi devrimi bekleniyor. Sa-
nayi devrimlerini, buhar makinesi, mikro-
elektronik sanayi ve nanoteknoloji olarak
s›ralarsak, metrenin milyarda biri olan bu
teknoloji ile neler yap›labilece¤ini düflün-
mek bile insan› heyecanland›rmaya yeter.
USA National Science Foundadion, 2015’te
nanoteknolojinin dünya ekonomisine 1 tril-
yon dolar, 2025’te 3 trilyon dolar katk›
sa¤lamas›n› bekliyor. ABD Baflkan› Bush
dört y›l için nanoteknoloji konusunda arafl-
t›rmalar› desteklemek üzere bütçeden 3.7
milyar dolar kaynak ayr›lmas›n› onaylad›.
AB, nanoteknolojide ABD ve Japonya’ya ye-

tiflebilmek için FP6 içinde nanoteknoloji
alan›nda araflt›rmalar için 1.6 milyar Euro
sa¤lad›.  Çin, 1 milyon kifli yetifltirmek için
nanoteknolojiyle ilgili program bafllatt›. 
Nedeni aç›k. Nanoteknoloji ek de¤er yarat›-
yor, maliyetleri düflürüyor. Nanoteknoloji
ile üretilmifl ürünler, biz fark›nda olmasak
da hayat›m›z›n önemli parças› haline geliyor.
Telefondaki küçük ekranlar nanoteknoloji
ürünü, leke tutmayan, buruflmayan, koku
gideren kumafllar nanoteknoloji ürünü. K›-
r›fl›k kremleri, günefl kremleri ya da kendi
kendini temizleyen yüzeyler, nanoteknoloji
ürünü. Nanoteknoloji t›p ve geneti¤e de
çok katk› yapt› ve yapacak. Gen tabancas›
ile bugün hedef tedaviler yapmak mümkün
hale geldi. Biz de 2007’de merkezimizde bu
konuda çal›flmalara bafllayaca¤›z. 
K›saca ülkelerin geliflmifllik seviyelerini
belirleyecek olan nanoteknoloji, bugün ül-
keler aras›nda teknolojik yar›fla dönüfltü. 
Bu teknoloji, insan yaflam›n›, buhar maki-
nesinden ve buhardan çok daha fazla etki-
leyecektir.”

15 y›l içinde yeni bir
sanayi devrimi bekleniyor

AYIN  GÜNDEM‹

Yaz›l›mda yeni uygulamalar
Adobe belge ve internet yaz›l›mlar›n›n
temsilcili¤ini de yapan Bilkom’un ‹fl
Gelifltirme Müdürü Fulya Arman ise 5
bin çal›flan› ve 3 milyar dolar cirosu
olan Adobe yaz›l›mlar›n›n avantajlar›n›
ve yeniliklerini anlatt›. Uzaktan e¤itim
ve canl› toplant›lar konusunda çok sa-
y›da avantaj sa¤layan Flash uygulama-
lar›ndan da bahseden Fulya Arman’›n
ard›ndan konuflan Oracle ‹fl Gelifltirme
Müdürü Kemal Ülkü ise Java teknoloji-
si hakk›nda bilgi verdi. Kemal Ülkü, Ja-
va’n›n kendini sürekli yeniledi¤ini ve
dil olarak da geliflti¤ini belirterek çok
daha karmafl›k problemlerin çözümün-
de kullan›ld›¤›n› söyledi.
“Yaz›l›mlar›n servis mimarisine dönü-
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ehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel, Türki-
ye’de e¤itime sa¤lad›¤› destek
dolay›s›yla ödüle lay›k görüldü.
Arsel’e “E¤itime Katk›” ödülü,
Türkiye ‹fl Kad›nlar› Derne¤i

(T‹KAD), Avrupa Gazeteciler Cemiyeti
(SEJ) ile True dergisinin düzenledi¤i
"2006 Türkiye Baflar› Ödülleri" kapsa-
m›nda verildi. 
“Türkiye Baflar› Ödülleri”, AB üyelik sü-
recine katk› sa¤layan ve Türk insan›n›n
yaflam kalitesinin art›r›lmas›na hizmet
eden kifli ya da kurumlar› desteklemek
amac›yla veriliyor. 
‹stanbul’da 24 Ocak’ta düzenlenen ödül
töreninde, Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an "Y›l›n Devlet Adam›", Polonya
Cumhurbaflkan› Lech Kaczynski "Y›l›n

Yabanc› Devlet Adam›", AB'nin Geniflle-
meden Sorumlu Komiseri Olli Rehn "Y›-
l›n AB Bürokrat›" ve Do¤an Gazetecilik
‹cra Kurulu Baflkan› Hanzade Do¤an "Y›-
l›n ‹fl Kad›n›" ödülüne lay›k görüldü.
Törende ayr›ca, y›l›n kurumu, bürokrat›,
belediye baflkan›, sivil toplum örgütü,
ifladam›, diplomat› ödülleri de verildi. 
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›
Semahat Arsel ile birlikte Sabah Gazete-
si Genel Yay›n Yönetmeni Fatih Altayl›
da "E¤itime Katk›" ödülü al›rken, Saban-
c› Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ise "Kül-
tür-Sanata Katk›" ödülünün sahibi oldu. 
Arsel’in Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n›
yürüttü¤ü Vehbi Koç Vakf›, ça¤dafl ve
geliflen bir Türkiye için, yaflam›n en te-
mel gereksinimleri olan e¤itim, sa¤l›k
ve kültür alanlar›nda çal›flmalar yürü-

tüyor. Vak›f, ba¤›fl ve katk›lar›yla çok
say›da okul, yurt, kütüphane ve klinik
gibi tesisler kurarak bunlar› ilgili kamu
kurulufllar›na devrediyor ve e¤itimde
f›rsat eflitli¤i yaratmak amac›yla maddi
ihtiyac› olan binlerce yetenekli gence
burs veriyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. y›l› kutla-
malar› çerçevesinde giriflti¤i ‹lkö¤retim
Okullar› Projesi, Vehbi Koç Vakf› tari-
hinde yeni bir dönüm noktas› oluflturdu. 
Vehbi Koç Vakf›, sekiz y›ll›k e¤itime
destek vermek amac›yla Türkiye'nin
dört bir yan›nda 13 ilkö¤retim okulu in-
fla etti. Hay›rseverlerce okul yapt›r›larak
Milli E¤itim Bakanl›¤›'na devredilmesi
gelene¤ine yeni bir boyut getiren Vak›f,
bu çal›flmas›nda "yap, devret, sahip ç›k"
anlay›fl›n› benimsedi.

V

Semahat Arsel’e
“E¤itime Katk›” ödülü
Semahat Arsel’e
“E¤itime Katk›” ödülü

Vehbi Koç Vakf›
Yönetim Kurulu
Baflkan› 
Semahat Arsel,
“2006 Türkiye
Baflar› Ödülleri”
kapsam›nda
‹stanbul’da
düzenlenen törenle
verilen “E¤itime
Katk›” ödülünü
Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n
elinden ald› 
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oç Toplulu¤u’nun enerji sek-
töründe faaliyet gösteren ilk
ve en büyük flirketi Aygaz’›n
Gebze Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki 27 dönüm kapal› ala-
na yay›lm›fl fabrikas›nday›z.

Amac›m›z tüp, valf, tank ve soba tesisle-
rini bir arada bar›nd›rmas› özelli¤i ile
sadece Türkiye’de de¤il dünyada da tek
olan bu fabrikadaki “yaflam”› sizlere ak-
tarmak. Günler öncesinden haz›rlana-
rak yola ç›kt›¤›m›z fabrikaya saat 11.00
sular›nda ulaflt›k. Aygaz’›n üretimden
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Cemal
Kirkit, bizi Üretim Müdürü Emin F›nd›k
ve Gaz Aletleri Sat›fl Müdürü Zafer Dik-
men ile birlikte odas›nda karfl›lad›. 
Önce fabrikay› dolafl›p genel bir fikir
edinecektik ama uzun yoldan gelmenin
ayr›cal›¤›yla çay ve kahvelerimiz söylen-
di. Üç yönetici bir arada olunca da kâh
biri kâh di¤eri fabrikada üretimi ve ya-
flam› anlatman›n, foto¤rafç› arkadafl›m
Batuhan K›ran ile ben de dinlemenin
heyecan›na kapt›r›verdik kendimizi. 
Cemal Kirkit, fabrikalarda LPG ile ilgili
olarak yakma cihazlar› ve tafl›ma cihaz-
lar› fleklinde iki ana grupta üretim yap›l-
d›¤›n› anlatt›. Tafl›ma cihazlar› yani ba-
s›nçl› kaplar› biz sanayi, ev ve piknik
tüpleri olarak daha çok tan›yoruz. Bir de
bunlara ilave olarak flehir d›fl›ndaki villa
tipi evlerde karfl›m›za ç›kan depolama
tanklar› üretiliyor. Y›ll›k 10 bin adet tank
kapasitesine sahip tesiste tank büyüklü-
¤ü 500-5000 litre aras›nda de¤ifliyor. 

Tüpün mutfa¤›nda da kad›n var
Tüp denince hep basit bir üretim diye
düflünmüflüzdür. Oysa daha sonra gez-
di¤imiz tesisler tam bir teknoloji harika-
s›yd›. Bu yan›lg›m› düzeltmek kadar, tü-
pe tak›lan valflerin üretildi¤i tesiste 40’a
yak›n kad›n›n çal›flt›¤›n› görmek de beni
mutlu etmeye yetti. Bu üretimin kalbin-
de yani mutfa¤›nda da kad›n vard›. Yine
valf tesisinde, biri Haziran 2006’da di¤e-

K
‹lk tüpümüzü ve tüple

çal›flan ilk sobam›z›
ondan ald›k.

Bahçelerimizdeki
“Palmiye” adl› ›s›t›c›n›n

isim babas› da o.
Koç Toplulu¤u’nun

enerji flirketi Aygaz;
tüp, tank, valf ve soba

üretimini bir arada
gerçeklefltiren dev

yap›s›yla dünyada tek

Aygaz’da yaflam
dünyaya odakl›
Aygaz’da yaflam
dünyaya odakl›
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ri Ocak 2007 bafl›nda olmak üzere iki
robotun iflbafl› yapmas› ve bu Mart-Ni-
san aylar›nda da bu say›n›n dörde ç›ka-
cak olmas› bir baflka gurur verici unsur-
du bu fabrikada.
Cemal Kirkit’in odas›nda yapt›¤›m›z gö-
rüflmeye ve fabrikan›n üretim çal›flmala-
r›na dönersek... Bas›nçl› kaplarla (tafl›ma
cihazlar›) ilgili üretimin di¤er aya¤› olan
tüplerin ise sadece Türkiye için de¤il
dünya için de ne kadar önemli oldu¤unu
ö¤reniyoruz. Aygaz tüp üretiminde Av-
rupa’daki en büyük ikinci kurulufl. Dün-
yada ise ilk beflte yer al›yor. Bu tesisler-
de t›pk› bir ›smarlama terzi titizli¤inde
her ülkenin siparifline, istedi¤i normlara
uygun tüp ve tüpün ocakla ba¤lant›s›n›
sa¤layan dedantör ya da di¤er ad›yla
valfler üretiliyor.  Geçti¤imiz y›l 2 milyon
800 bin tüp üretimi gerçeklefltiren fabri-
ka, bu y›l da 3 milyon adetlik kapasitesi-
ni tümüyle kullanmak hedefinde.
1992 y›l›nda Yar›mca’dan buraya tafl›-
nan tesisler için ilk aflamada 25 milyon
dolarl›k bir yat›r›m yap›lm›fl, tank tesisi
ve di¤erleriyle yat›r›m 40 milyon dolara
ulaflm›fl. Ama yat›r›m bu kadarla da s›-
n›rl› kalm›yor, sürekli yenileniyor. Re-
kabetin flart› da bu zaten. 

Palmiye’nin isim babas›
LPG’li yakma cihazlar›, Aygaz’›n iddial›
oldu¤u bir di¤er alan. Aygaz’›n 1999 y›-
l›nda Türkiye ile tan›flt›rd›¤› ve isim ba-
bas› oldu¤u Palmiye markas›yla bilinen
flemsiye fleklindeki ›s›t›c›lar, LPG’li so-
balar, barbeküler, dedantör, valf, kar-
tufllu cihazlar, piknik tüpü cihazlar›,
hortum ve yedek parçalar›, bu grubun
uzmanl›k alan›. Soba üretimi a¤›rl›kl›
olarak art›k Çin’de gerçeklefltiriliyor.
Piknik cihazlar› ise Türkiye’deki yan sa-
nayilerden karfl›lan›yor. Türkiye’deki
kullan›ma oldu¤u kadar ihracata da yö-
nelik üretim ve pazarlama yap›lan bu
konuda söz, babas› da eski bir Aygaz’l›
olan Zafer Dikmen’e düflüyor.
Geçen y›l Çin’de bafllat›lan üretimle ilgi-
li detayl› bilginin yan› s›ra yaklafl›k 40
ülkeye ihracat yapan Aygaz’›n ihracatla
ilgili çal›flmalar›n› da anlat›yor Dikmen.
Fransa’dan ispanya’ya, Amerika’dan
Brezilya’ya kadar uzanan ihracatta a¤›r-
l›k tüpte. Ancak tüp üretimi oldukça
hassas bir konu. ihracat yap›lan ülke,
kendi standartlar›n›n ve flartlar›n›n uy-
guland›¤›n› görmek ve denetlemek üze-
re, fabrikada üretim süresince ya kendi
ülkesinden ya da Türkiye ve baflka ülke-
lerden denetçiler bulunduruyor. Türki-

40 ülkeye sat›lan tüpler, ülkenin
norm ve standartlar›na göre birbirinden
farkl› flekil, renk ve teknikte üretiliyor
“

ye’nin bu en büyük firmas›, dünyaya
gerçeklefltirdi¤i sat›fllarla da iddial› k›-
sacas›. Befl y›l önce sadece 5 milyon do-
lar olan ihracat›n›n 25 milyon dolara
ulaflmas› da bunu aç›kça kan›tl›yor. 

Bitece¤ini haber veren tüp geliyor
Aygaz’›n, 2007’ye yepyeni projelerle gir-
mesi ise iddial› oldu¤u bir baflka yönü-
nü, müflteriye verdi¤i de¤eri ortaya ko-
yuyor. Bu kez de Cemal Kirkit ile Emin
F›nd›k, fabrikalar›nda forklift kullanan-
lara ilk müjdeyi veriyor. Bu y›l forklift-
lerde kullan›lmak üzere güvenlikli ve
göstergeli tüplerin üretimine bafllana-
cak. Ev han›mlar›na da müjdeli haberle-
ri var. Mart ay›ndan itibaren göstergeli
dedantör üretimine geçilecek. Böylece
han›mlar banyo veya mutfaklarda kulla-
n›lan tüplerin dedantörlerinden, tüpün
ne zaman bitece¤ini ö¤renecekler. T›pk›
araçlardaki benzin rezervinin göstergesi
gibi art›k tüplerin de göstergesi olacak.
Bir baflka yeni üretim ise Tayvan’da ya-
p›lacak. Kahve makinesi kadar küçük

Rakamlarla üretim
1963’ten bu yana üretilen tüp

miktar›:48.5 milyon adet
1963’teki y›ll›k üretilen tüp

miktar›: 32 bin adet
2007’deki günlük üretilen tüp

miktar›: 12-13 bin adet
Çal›flan say›s›: 400 kifli  (33 kifli

beyaz yakal›) 
Elektrik tüketimi: 11 milyon

kilowat saat/y›l
Su tüketimi 30-40 bin ton/y›l
Kullan›lan çelik malzeme: 30-35

bin ton/y›l
Pirinç tüketimi: 1000 ton/y›l
Çinko alafl›m (zamak) tüketimi:

400 ton/y›l
Çinko tel tüketimi: 400-450 ton/y›l
Boya tüketimi: 400 ton/y›l

”
Aygaz Genel Müdür Yard›mc›s› Cemal Kirkit, 24 saat kesintisiz üretim
yapt›klar›n› belirterek bu y›l yeni cihazlar›n da üretime sokulaca¤›n› müjdeledi
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FABR‹KADA YAfiAM

LPG’li ocaklar kâh kahve piflirecek, kâh
da masadaki yeme¤inizin s›cak kalmas›-
n› sa¤layacak, üstelik t›pk› bir çakmak
gibi yan›n›zda tafl›yabileceksiniz. 
Son olarak da istanbul, izmir, Adana ve
Ankara’da 2006’da sat›fl›na bafllanan
Mavi Aygaz’lar›n bu y›l art›k her yerde
sat›laca¤›n› ö¤reniyoruz. Üretim, geçen
y›la göre iki kat artacak ve tan›t›m çal›fl-
malar› yap›lacak. Alt› polimer malzeme-
den oldu¤u için paslanma yapmayan,
daha hafif ve görüntüsü de di¤er tüple-
re göre daha estetik olan Mavi Aygaz’lar
bu y›l pek çok tüp çeflidinin pabucunu
dama ataca¤a benziyor.

Sporcu fabrika
Bu fabrikadaki sosyal yaflam spor a¤›r-
l›kl›. Her y›l çeflitli branfllarda Koç Spor
flenlikleri’ne kat›lan Aygaz’›n futbol ta-
k›m› da flampiyon unvan›na sahip. Ce-
mal Kirkit, ikincili¤i de bulunan futbol
tak›m›n›n her zaman ilk dört aras›nda
bulunmas›ndan duydu¤u gururu dile
getirmekten geri kalm›yor. Bu fabrika-
dan ayr›ca Aygaz’›n basketbol tak›m›na
da eleman veriliyor. Y›lda bir kez yap›-
lan aile gününde ise 400 çal›flan, ailele-
riyle birlikte piknikte bulufluyor.
Konuflmam›z›n tam da buras›nda saati-
ne bak›yor Cemal Kirkit, art›k yavafl ya-

vafl iflçilerin ifllerinin bafl›na dönme saa-
ti. Biz de önce yemek yeme¤e ard›ndan
fabrikalar› dolaflarak, iflçilerle görüflme
yapmaya karar veriyoruz.  Buras› 24 sa-
at yaflayan bir fabrika. Baz› bölümlerin-
de iki, baz›lar›nda ise üç vardiya halinde
çal›fl›l›yor. Bu tempo nedeniyle de ye-
mekhanesi, bir oturuflta 200 kifliyi a¤›r-
l›yor. Mönümüzde yayla çorbas›, kar›fl›k
›zgara, kuskus pilav› ile salata var.

Yüzde 99’u meslek liseli
iflte art›k valf üretim tesisindeki kad›n-
larla sohbet etme imkân› buluyor, koca
koca f›r›nlarda mukavemeti art›r›lmak
üzere 1000 derecede piflirilen tüpleri
hayretler içinde seyrediyoruz. Gezimiz
s›ras›nda sabah sekizde iflbafl› yapm›fl
olan vardiyadaki iflçilerle görüflüyoruz.
Yemek molalar› 12.45’te bitti, saat
16.00’da ise paydos edecekler. ikinci
vardiya ise 16.00’da güne bafllay›p
24.00’da bitirecek. Sabah sekizde ge-
lenleri karfl›layan ekip ise saat 24.00’da
iflbafl› yapacak.
Fabrikada çal›flanlar›n yüzde 99’u en-
düstri meslek lisesi mezunu, birço¤u ise
babadan Aygaz’l›. Dört ayr› tesisi gez-
mek, foto¤raflamak ve çal›flanlarla soh-
bet etmek derken, biz de sabah sekizde
iflbafl› yapanlarla birlikte saat 16.00’da
çal›flmam›z› tamamlad›k. 

Füsun Güvenç

Her makineyi tan›yor
1993 y›l›ndan bu yana
Aygaz’da valf (dedan-
tör) fabrikas›nda mon-
taj iflçisi olarak çal›flan
Sevim Elbirgiç evli ve
iki çocuk annesi. Geb-

ze’de oturan Sevim Han›m fabrikada o gün
hangi bölümde ihtiyaç varsa o bantta çal›fla-
cak kadar her makineyi tan›yor. 18 yafl›nda
bafllad›¤› bu fabrikada çal›flmaktan memnun
oldu¤unu söylüyor.

Yar›mca’dan transfer
Nurettin K›z›ltan, 1988
y›l›nda Yar›mca tesisle-
rinde çal›flmaya baflla-
m›fl. Fabrika tafl›n›rken

de vazgeçilemeyerek yeni fabrikada iflbafl›
yapan 25 civar›ndaki çal›flan aras›nda yer al-
m›fl biri. Tüp fabrikas›nda makine bak›mc›s›
olarak ifle bafllayan K›z›ltan, iki y›ld›r pres
bak›m teknisyenli¤i yap›yor. befl y›l önce de
evini Gebze’ye tafl›yan iki çocuk babas› K›z›l-
tan’›n çal›flt›¤› bölümde rulo halinde gelen
saclar kesilip preslerde iflleniyor ve tüpler
bir çeflit tas haline getirilerek bundan
sonraki aflama olan kayna¤a haz›rlan›yor.

X-ray filmi çekiyor
1993 y›l›nda kaynakç› olarak girdi¤i tüp fab-
rikas›nda 1997’de e¤itim ve s›navlar›n› ver-

dikten sonra ka-
lite kontrol bö-
lümüne geçen
Özcan A¤›r, rad-

yografi teknisyenli¤i yap›yor. Kaynak ifllem-
lerinden sonra gelen tüplerin tahribats›z mu-
ayenesini yap›yor, yani radyografisini (x-ray
filmi) çekiyor. Daha sonra bu film banyo edi-
lerek tüpte bir hata olup olmad›¤› kontrol
ediliyor. Kaynak prosesi onaylan›yor. Bura-
dan ç›kan tüp hidroksit teste ve ard›ndan da
boyaya gidiyor.

Babas› da Aygazl›
Ev tüpü kaynak
bölümünde 1995
y›l›ndan bu yana
çal›flan mavi ya-
kal›lardan Çetin
Genç’in birçok
arkadafl› gibi ilk iflyeri buras›. Genç’in baba-
s› ve amcas› bu fabrikadan emekli olmufl.

Aygaz’da mavi yakal› olmak

Çin’de üretim
2007 y›l›na, Çin’de farkl› ve yeni üretim he-
defiyle giren Aygaz’›n çal›flmalar›n› Zafer
Dikmen flöyle anlatt›:
“‹flçilik ucuz oldu¤u için Çin ile rekabet zor.
O nedenle biz de düflük fiyatl› ve basit ürün
isteyen müflterilerimize ürün sunabilmek
için Çin’deki yerel bir firman›n, yat›r›m›n›n
bir k›sm›na da destek olarak tesis kurmas›-
n› sa¤lad›k. 2004 y›l›nda çal›flmalara baflla-
d›k ve Mart 2006’da üretime geçildi. fiimdi,
Türkiye’de üretim adedi düflük oldu¤u için
ekonomik olmayan ve maliyeti düflük ürünle-
ri Çin’de üretiyoruz. Çin, üç y›l önce Palmi-
ye, iki y›l önce de soba konusunda zaten ye-

rel firmalar›yla çal›flmaya bafllad›¤›m›z için
bizim art›k yabanc› olmad›¤›m›z bir ülke. Üç
mühendis arkadafl›m›z giderek Çin’deki fab-
rikada üretimin bafl›nda bulunuyor. Çin’den
13 ülkeye transit ihracat gerçeklefltirdik. 
1984 y›l›nda Türkiye’de ilk LPG’li sobay› biz
üretmifltik. 2005 y›l›nda Türkiye’de 250 bin
adet kadar soba üretmifl ve sadece Türkiye
ihtiyac›n› de¤il dünya pazar›n›n da yüzde
20’sini Aygaz olarak karfl›lam›flt›k. 
Ancak rekabet koflullar› gere¤i art›k; soba,
Palmiye, barbekü baflta olmak üzere baz›
ürünler Çin’de üretilecek. 2007 y›l›nda fark-
l› ürünlere de girece¤iz. Örne¤in kartufllu
cihazlar var. Çünkü dünyada art›k gaz›n kul-
lan›m flekli de¤ifliyor.” 
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SOSYAL SORUMLULUK

“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda gerçeklefltirilen projeler ayr›nt›l› olarak her say›m›zda yer almaya devam edecek. 

at›l›m›n gönüllü oldu¤u “Ül-
kem ‹çin” projesi ile Koç Top-
lulu¤u bayileri, çal›flanlar› ve
flirketleri, kurumsal sosyal so-
rumluluk bilincini tüm Türki-
ye’ye yay›yor. Bu duygu ülke-

mizin her köflesinde paylafl›l›yor ve kâh
bir bilgisayar laboratuvar›, kâh bir çeflme
ya da kütüphaneye bürünüyor. Bu kez
örnek projelerle Edirne, Antalya, fianl›ur-
fa, K›r›kkale, Aksaray ve Bal›kesir’deyiz. 

Edirne’ye bilgisayar odas›
Arçelik-Beko Bayii Bekir Balkan koordi-
natörlü¤ünde Edirne Erkek Yetifltirme
Yurdu’na bilgisayar odas› yap›ld›. Yurda
yaz›c›, fotokopi makinesi, 13 bilgisayar
ve masas› al›nd›. Bilgisayar odas› Edirne
Valisi Nusret Miro¤lu’nun da kat›ld›¤›
törenle aç›ld›.

Antalya’da yetifltirme yurdu 
Antalya’da, Ford Bayii ‹smail Bilal koor-
dinatörlü¤ünde Zübeyde Han›m Çocuk
Yetifltirme Yurdu yenilendi. Yurdun tu-
valetleri onar›ld›; dayal› döfleli alt› yeni
oda yap›ld›. Yurdun çamafl›r makinesi,
iki derin dondurucu ihtiyac› karfl›land›. 

fianl›urfa “e¤itim” dedi 
fianl›urfa’da “tafl›mal›” e¤itim veren ve
3500 ö¤rencisi olan Yenice ‹lkö¤retim
Okulu, Arçelik Bayii ‹smail Demirkol
önderli¤inde Koç Toplulu¤u’nun fianl›-
urfa bayileri taraf›ndan yenilendi; oku-
lun içi boyand›, kütüphanesine kitapl›k
yap›ld› ve çal›flma masalar› al›nd›.

K›r›kkale’ye laboratuvarlar
K›r›kkale’de Arçelik Bayii Rasim Tekde-
mir koordinatörlü¤ünde, bayilerin des-
te¤iyle K›r›kkale Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okulu'na fen, sosyal bilgiler laboratuva-
r› yap›ld›. 

Dil ve fizik laboratuvar›
Aksaray, Arçelik-Beko Bayii Bekir Ku-
lak koordinatörlü¤ünde Koç Toplulu¤u
bayileri taraf›ndan Osman Gazi Anado-
lu Lisesi’ne dil ve fizik laboratuvarlar›
yap›larak biyoloji ve kimya laboratu-
varlar› düzenlendi. Bayiler ayr›ca 15
adet s›ra ve 30 sandalye ihtiyac›n› da
karfl›lad›lar.

Bal›kesir’de  özürlülere yard›m 
Bal›kesir’de Arçelik-Beko Bayii ‹brahim
Kantarc› koordinatörlü¤ündeki Koç ba-
yileri Alibey Çocuk Yuvas›’na oyun par-
k› ve televizyon odas› yapt›. ‹stiklal ‹l-
kö¤retim Okulu’nun kalorifer tesisat›
yenilendi ve özürlüler lokaline televiz-
yon yard›m› yap›ld›.

Engellilere ve ailelerine
teknolojik yard›m 
Artvin’de, Arçelik Bayii Mehmet Ersöz
koordinatörlü¤ünde ildeki Zihinsel
Özürlüler Derne¤i’ne, engellilere ve ai-
lelerine verilen e¤itimlerde kullan›lmak
üzere malzeme yard›m› yap›ld›.  Derne-
¤in bilgisayar, projeksiyon cihaz› ve
perdesi, dijital foto¤raf makinesi ve diji-
tal kamera ihtiyac› karfl›land›.

K

Koç Toplulu¤u’nun 80. y›l›nda bafllatt›¤›
kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Ülkem
‹çin” kapsam›nda gerçeklefltirilen çal›flmalar›
paylaflmay› sürdürece¤iz

81 ilden gönüllü projeler

ANTALYA

ED‹RNE

fiANLIURFA

KIRIKKALE

AKSARAY

BALIKES‹R



tomotiv perakendecilik
sektörünün önemli kuru-
lufllar›ndan Birmot ve
Otokoç yaklafl›k iki y›l
önce ayn› yönetim alt›n-
da güç birli¤i yapm›fl, da-
ha sonra aralar›na araç
kiralama flirketi Avis de

kat›lm›flt›. 2006 y›l› sat›fl adetleri ile
Türkiye otomotiv pazar›ndan yüzde
4.7 pay alan Otokoç ile yüzde 3.2 pay
alan Birmot’un toplamdaki pay› yüzde
7.9’a ç›kt›. Yeni yap›lanma sonras›nda
Ford, Fiat, Iveco ve Alfa Romeo mar-
kalar›ndan oluflan 53 bin adetlik sat›fl
gerçeklefltirildi. 

Birmot Genel Müdür Yard›mc›s› Hüse-
yin fiahin, yönetim birleflmesi sonras›n-
daki Birmot’u anlatt›...

Otomotiv perakendecili¤indeki bu

birleflmenin nedenleri neydi?

Öncelikle konuya global olarak bakma-
m›z gerekir; sektörde rekabet her geçen
gün art›yor ve kâr marjlar› k›yas›ya re-
kabet karfl›s›nda sürekli olarak daral›-
yor. Yan sanayiden üretime, üretimden
sat›fla ve sat›fltan sat›fl sonras›na kadar
sektörün tüm halkalar› için iflin “maliyet
boyutu” daha önemli hale geliyor. Sade-
ce perakende taraf›nda de¤il, ana ima-
lat taraf›nda da dünya genelinde büyük

otomotiv flirketlerinin evliliklere gitti¤i-
ni görüyoruz. Özellikle, Amerika ve Av-
rupa’da otomotivin perakende kanad›n-
da konsolidasyona gidildi¤ini, farkl›
markalar›n sat›fl ve sat›fl sonras› hizmet-
lerini sunan “Mega Bayiler” olufltu¤unu
görüyoruz. Benzer durum ülkemiz için
de söz konusu. Birmot ve Otokoç’un yö-
netim birleflmesi ile birlikte, etkinlik ve
yönetimde verimlilik sa¤land›. 

Birleflme sayesinde, maliyet avan-

taj›ndan müflteri ve çal›flan mem-

nuniyetine uzanan genifl bir yelpa-

zede fayda elde ettiniz. Bu avantaj-

lar sat›fllara nas›l yans›d›?

2006’da Birmot olarak toplamda 20 bin
180 adet Fiat marka binek ve ticari araç
ile Alfa Romeo sat›fl› gerçeklefltirerek,
Fiat sat›fllar›ndan yüzde 28’lik pay ald›k.
Alfa Romeo ifl birimimize bakt›¤›m›zda
373 adet sat›fl ile yüzde 50’lik pay ald›k.
Iveco taraf›nda ise 1058 adet sat›fl ve
yüzde 21’lik pay elde ettik. Tüm marka-

O

‹LET ‹fi ‹M
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Birmot’ta amaç koflulsuz
müflteri memnuniyeti
Birmot’ta amaç koflulsuz
müflteri memnuniyeti

Birmot Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin fiahin:

Birmot Genel Müdür
Yard›mc›s› Hüseyin
fiahin baflar›l›
olabilmenin befl
önkoflulunu aç›klad›:
“Güven”, “kaliteli
hizmet ve müflteri
memnuniyeti”, “ayn›
çat› alt›nda çözüm,
“deneyimli insan” 
ve “hedef-sonuç
odakl› yap›”



lar toplam›nda ise 21 bin 238 adet araç
sat›fl› ile Türkiye otomotiv pazar›ndan
yüzde 3.2’lik pay ald›k.

Bu y›lki sat›fl hedefiniz nedir?

Fiat sat›fllar›ndan yüzde 27 pay almay›
hedefliyoruz. May›s ay›nda sat›fla baflla-
nacak Linea modelinin bize ciddi katk›-
s› olaca¤›na inan›yoruz. Iveco’da ise
toplam marka sat›fl›nda hedefimiz yüz-
de 22 oran›na ulaflmak. 
Geçti¤imiz sene, Alfa Romeo’nun Türki-
ye bayi yap›lanmas›nda baz› de¤ifliklik-
ler oldu. ‹stanbul, Antalya ve Bursa’da
Alfa Romeo’nun sat›fl ve sat›fl sonras› fa-
aliyetleri ile Adana, Eskiflehir ve Sam-
sun’da servis hizmetleri sadece Birmot
taraf›ndan sunulacak. 

Birmot, servis hizmetiyle de bili-

nen bir kurulufl. Bu konuda 2007

planlar›n›z neler?

Sat›fl sonras› verilen hizmet, müflteri sa-
dakati için en kritik baflar› faktörüdür.
Müflterilerimize daha iyi ve h›zl› hizmet
verebilmek amac›yla, bu sene birçok ye-
ni projeyi devreye almay› planlad›k. Bu
çerçevede, yenilenme ihtiyac› olan te-
sislerimizin servis bölümlerine yat›r›m
yapaca¤›z. 
Di¤er taraftan, yeni y›lda özellikle ser-
vis pazarlama faaliyetlerine de a¤›rl›k
verece¤iz. 

‹kinci el araç sat›fl› da faaliyetle-

riniz aras›nda yer al›yor, bu konu-

daki çal›flmalar›n›z ne yönde geli-

flecek?

Geçen y›l 2700 adet ikinci el araç sat›fl›
gerçeklefltirdik. fiubelerimizde sadece
ikinci el araç al›fl ve sat›fl›n› yapan ayr›
bir uzman kadromuz var. 2007’deki he-
defimiz 3 bin adedin üzerine ç›kmak. 

Bugüne kadar elde etti¤iniz bafla-

r›y› ve bundan sonraki büyük he-

deflerinizi yakalaman›n püf nok-

talar› neler?

Otomotiv perakendecili¤inde baflar›l›
olabilmenin bana göre befl önemli önko-
flulu var: Birincisi, güven. Müflterilerin
hem araç al›mlar›nda hem de serviste
güven duydu¤u ve tüm araç sahipli¤i
süresince her zaman yan›nda olaca¤›n›
hissetti¤i firmalar ilk tercihleri oluyor.
Tabii müflterilerin yan› s›ra çal›flanlar,
toplum ve iflbirlikleri baflta olmak üzere
tüm paydafllar nezdinde güven sa¤la-
mak baflar›n›n süreklili¤ini getiriyor.
‹kincisi, kaliteli hizmet ve koflulsuz

müflteri memnuniyeti. Gerek sat›fl ge-
rekse sat›fl sonras› tüm aflamalarda,
müflteri ihtiyaçlar›na beklentilerin üze-
rinde bir kalitede ve zaman›nda cevap
vermek önemli. Her bir müflterinin, har-
cam›fl oldu¤u paran›n karfl›l›¤›n› fazla-
s›yla alm›fl oldu¤una inanmas› gerekir.
Burada, yap›lan iflin kalitesi kadar te-
mas noktalar›ndaki çal›flanlar›n davra-
n›fl ve iletiflim kalitesi de son derece
önemli. Üçüncüsü, tüm çözümleri ayn›
çat› alt›nda sunabilmek. Perakende sa-
t›fl, filo sat›fl›, servis, aksesuar sat›fl›, fi-
nansman ve sigorta, ikinci el araç sat›fl›
ve araç koruma hizmetleriyle, gerek ku-
rumsal gerekse bireysel müflterilerimi-
zin tüm ihtiyaçlar›n› ayn› tesis içerisin-
de cevapl›yoruz. Dördüncüsü, deneyim-
li ve uzman insan kayna¤›. Her iflte ve
sektörde baflar›n›n en temel anahtar› ol-
makla birlikte, bizim iflimizde çal›flanla-
r›m›z›n h›z› ve dinamizmi de kritik bafla-
r› faktörlerinden biridir. Sonuncusu da,
hedef ve sonuç odakl› bir yap›.

Müflteri memnuniyeti konusundaki

iddian›z nereye kadar?

Müflteri memnuniyeti, flirketimizin ana
ifl hedeflerindendir. Dolay›s›yla, tüm
altyap› ve ifl ak›fllar›m›z bu yönde plan-
lanm›flt›r. K›saca fikir vermesi aç›s›n-
dan, müflterilerimizden telefon, e-mail,
web ve di¤er kanallarla gelen tüm talep,
öneri ve flikâyetleri günlük olarak de-

¤erlendirip ortak bir veri taban›nda tut-
tu¤umuzu söyleyebilirim. Yani, çözüm
sürecine her seviyede yak›ndan dahil
olup, sonucunu takip ediyoruz. Otomo-
tiv perakendecili¤inde ilk olan Ça¤r›
Merkezi hizmetimizle de müflterileri-
mizle sürekli iletiflim içindeyiz. 
Geçen y›l hem sat›fl hem de serviste
müflteri memnuniyetiyle ilgili elde et-
mifl oldu¤umuz baflar›l› neticelerden
bahsetmek istiyorum. 
200 y›l›nda Türkiye genelinde yap›lan
müflteri memnuniyeti araflt›rmas›nda,
79.1 puanla Türkiye ortalamas›n›n 3.6
puan üzerindeydik. Bunun yan›nda,
Küçükyal› servisimiz 88.3 puanla Tür-
kiye birincisi oldu. 2004 y›l›nda tüm
noktalar›m›zda Türkiye ortalamas›n›n
alt›nda iken, iki sene sonra böyle bir
baflar› elde etmemiz mutlulu¤umuzu
daha da art›r›yor.

Ulusal Kalite Ödülü konusunda da

çal›flmalar›n›z bulunuyor. Biraz

bahseder misiniz?

Ocak ay› içerisinde yapm›fl oldu¤umuz
baflvuru ile 2007 Ulusal Kalite Ödülü’ne
aday olduk. 2001 y›l›ndan beri flirketi-
mizde EFQM kalite yönetim modelini
uyguluyoruz. 
2004 y›l›nda da bu ödüle baflvurmufl ve
finalist olmufltuk, bu seneki hedefimiz
ise 2004’teki baflar›n›n ötesine geçip
Büyük Ödül’ü almak.
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“ Birmot, Fiat markal› otomobil
sat›fllar›ndan yüzde 27 pay almay›
hedeflerken Iveco markal› araçlar›n ise
yüzde 22 oran›nda sat›fl›n›
gerçeklefltirmeyi planl›yor ”
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ir anarflizm, bir isyan de¤il
elbet ama bir baflkald›r›
müzi¤i rock. Özgürlü¤ünü
koruma, insan›n insan ol-
ma hakk›n› savunma müzi-
¤i. K›saca rock insan›n in-
san olma hakk›n› engele-
yen her fleye karfl› bir mü-

zik. Pazartesi akflamlar› TRT 3’te saat
17.15’te “Sarkaç” program›nda caz ve

rock müzi¤in en iyi örneklerini dinleme
al›flkanl›¤›n›z varsa, bu program›
haz›rlayan Yavuz Sar›y›ld›z’› en az›ndan
bir yönüyle tan›yorsunuz demektir.
Gerçi bu zevkli 45 dakika için May›s ay›-
na kadar bekleyeceksiniz ama buna de-
¤ece¤ine eminiz. Beklemenin nedeni ise
büyük kesimin sadece bu flapkayla tan›-
d›klar› Yavuz Sar›y›ld›z’›n as›l ifli. Hacet-
tepe Üniversitesi ‹flletme Yönetimi’ni

1985 y›l›nda bitirdikten sonra Yap› Kre-
di Bankas›’n›n s›navlar›na girerek ban-
kac›l›¤a ad›m atan Sar›y›ld›z, o günden
bu yana hem Yap› Kredi ’de hem de
Koçbank’ta üst düzey yönetici olarak
çal›flt›; bugünkü görevi ise bir süre önce
Koç Toplulu¤u’na kat›lan Yap› Kredi
Leasing’in Genel Müdürlü¤ü.
Bankac›l›k Yavuz Sar›y›ld›z’›n hayat›n›n
mesle¤i. Hatta özel hayat›n› bile bu ban-
ka flekillendirmifl. Sar›y›ld›z, bankac› efli
ile Yap› Kredi’de tan›flm›fl; Ankara’dan
‹stanbul’a gelirken de bankan›n bölüm-
leri aras›nda geçifl yapm›fl. Gerçi mesle-
¤e bafllad›¤› ilk günlerde birkaç saatlik
istifa giriflimi var ama bu olay›n mesle-
¤iyle de¤il, bir numaral› hobisiyle ilgisi
var. ‹flte biz de “Hayat›n ‹çinden” sayfa-
lar›m›z›n bu ayki konu¤u Yap› Kredi
Leasing Genel Müdürü Yavuz Sar›y›ld›z
ile radyo programc›l›¤›na uzanan müzik
sevgisi ve hobileri üzerine görüfltük:

B

Yap› Kredi Leasing Genel Müdürü Yavuz Sar›y›ld›z

“Sarkaç”la rock müzi¤in sesi

Bir yerde baflkald›r›yla simgeleflen bir müzik
tutkusu, bir yerde bankac›l›k. Müzik ve
para... Birbirinden uzak gibi görünen
yaflam›n bu iki olmazsa olmaz›, Yap› Kredi
Leasing Genel Müdürü Yavuz Sar›y›ld›z’›n ifli
ve hobisi sayesinde ayn› kimlikte...



‹flinizden istifa etmeyi bile göze al-
d›ran bu müzik sevgisi hayat›n›z›n

ayr›lmaz parças›. Bu olay› anlat›r

m›s›n›z? Bugün de yapar m›yd›n›z?

Çok gençtim tabii o zaman, flimdi ayn›
fleyi yapmazd›m herhalde ve müdür yar-
d›mc›m›n bana davrand›¤› gibi olumlu
davran›rd›m ben de. Rock tutkum, o
günlerde de yüksek boyutlardayd› ve
ünlü müzisyen Chic Corea ‹stanbul’a ilk
kez konser vermeye geliyordu. Benim
mutlaka dinlemek istedi¤im biriydi. An-
kara’da oldu¤um için ‹stanbul’a bir gün-
lü¤üne gitmek üzere izin istedim, veril-
meyince de istifa mektubumu yazd›m.
Bunun üzerine flube müdür yard›mc›m›z
beni yan›na ça¤›rd› ve istifam›n nedenini
sordu. Ben de anlatt›m. “Corea’ya bay›l›-
r›m, git tabii” deyip istifam› da y›rt›nca
sorun kalmad›. 

Ne zaman rock tutkunu oldunuz?

Daha 14 yafl›ndayken. O zamanlar Anka-
ra’da oturuyoruz; evde pikap, teyp yok,
bir radyomuz var. Yavuz Baydar, Stüdyo
FM diye bir program yap›yor. Bir akfla-
müstü Baydar, Yes diye bir grubu anans
etti. Dinlemesi oldukça zor, sofistike bir
müzik. O müzi¤in ifade etti¤i fleyi anlaya-
cak yaflta de¤ildim ama müzik çok hoflu-
ma gitti. Dört befl y›l boyunca bu progra-
m› sürekli dinledi¤im gibi baflka müzik
programlar›n› da kaç›rmaz oldum. Dola-
y›s›yla bir müzik kula¤› gelifliyor ve bir
yöne do¤ru kay›yorsunuz. Bende de rock
kimli¤i oluflmaya bafllad›.

Caz da size yak›n...

1979 y›l›na kadar caz dinlemedim. Bu ta-
rihte Hülya Tunça¤’›n program›n› dinle-
meye bafllad›m. Caz rock diye bir fley
ç›kt›. “Bal gibi rock, caz nerede?” dedim.
Ama John McLaughlin’in müzi¤iyle tan›-
fl›nca caz rock’la birleflti. Ard›ndan Chi-
cago’yu dinledim, her fley de¤iflti. Nefes-
liler, trompet... Nefesli çalg›lar› duydu-
¤um anda, bu müzi¤i ö¤renmeye karar
verdim. Bunlar radyo seyesinde oldu.

‹lk pikap ve plak...

1980’de Hacettepe Üniversitesi’ne gir-
dim. Burada arkadafl kitlem de¤iflti. Ev-
lerinde pikap ve plak olanlar da vard›.
Böylece ben de evimde pikab›m yokken
Yes’in “Yes shows” LP’ini ald›m. Yaklafl›k
üç ay sonra da pikap ald›m. Üniversitede
baz› arkadafllarla da ayn› müzik zevkini
paylafl›nca s›k s›k bir araya gelip müzik
dinlemeye bafllad›k, harçl›klar›m›z› plak-
lara yat›rd›k. 

Müzik aleti çal›yor musunuz?

Gerçek anlamda bir ders almad›m. Bu-
gün evimde davuldan gitara her türlü
aletim var. Amatör olarak çal›yorum. Oy-
sa Jimi Hendrix veya Jimmy Page gibi gi-
tar ya da Phil Collins gibi davul çalmay›
elbette isterdim.

Komflular›n›z rahats›z olmuyor mu? 

fiimdiye kadar kimse “Rahats›z oluyoruz”
demedi. Zaten kulakl›kla çal›yorum, yük-
sek ses ç›km›yor. Saksofon e¤itimi alan
komflular›m var. Zaman zaman onlar›n da
kat›ld›¤› ev içi blues konserlerimiz olu-
yor. O¤lum amatörce gitar çal›yor.

Radyo program›na gelirsek, nas›l

gerçekleflti¤ini anlat›r m›s›n›z?

Ben Aç›k Radyo’nun iyi bir dinleyicisi-
yimdir. Burada müzik program› yapmak
için Ömer Madra ile de görüflmek istiyor-

dum. Ama bir türlü tan›flamam›flt›m. Bir
gün Madra’yla Galatasaray maç›nda ko-
nufltum,  “Gelin görüflelim” dedi. Sonra
da 1997’de hemen “Müzik De¤irmeni”
ad›yla programa bafllad›m.

Radyo Cosmos deneyiminiz de var.

2000’e kadar Aç›k Radyo devam etti.
Sonra bu radyodan ayr›lan bir grup Rad-
yo Cosmos’u kurdu. Ben de yeni radyo-
da “Sarkaç” ad›yla program yapt›m.
2004’te kanal sat›ld›, klasik  müzik rad-
yosu oldu. Ben de 1.5 y›l ara verdim.

“Sarkaç” 2006’da TRT 3’te bafllad›. 

“Sarkaç”ta a¤›rl›k müzikte. Rock ve cazla
ilgili bilgiler aktar›yor ve de¤erlendirme-
leri gene yap›yoruz ama anahtar bilgiler
oluyor genellikle. Çald›¤›m her parçay›
bugün 5 bin CD’ye ulaflm›fl olan kendi ar-
flivimden çal›yorum. Dinledi¤iniz bir mü-
zi¤i iki ay sonra tekrar dinlemezsiniz, s›-
ra gelmez. Programa ara verdim. May›sta
tekrar bafllayaca¤›m. 

Türk rock ile ilgili görüflleriniz...

Ben rock müzi¤i Alman, ‹ngiliz diye ay›r-
m›yorum. Evrensel bir potada de¤erlen-
dirmek laz›m. Bizim müzisyenlerimize ait
bir yaklafl›m gelifltirilirse ve yayg›nlafl›rsa
Türk rock müzi¤i olur. Burada kastetti-
¤im Anadolu Rock tarz› bir fley de¤il el-
bette. Bizim yaratt›¤›m›z pek bir fley yok.
Mor ve Ötesi’ni be¤eniyorum, güzel bir
grup ama daha iyisini yapmal›lar. fiu anda
Türkiye’de iyi müzisyenler var ama Türk
rock müzi¤i yapmaya güçleri yetmiyor.

Sizin severek dinledi¤iniz ve bu ger-
çek bir rock müzik yap›yor dedi¤i-
niz müzisyenler kimler?

Rock deyince kafamda bir üçgen olufltu-
ruyorum. Bu üçgenin bir köflesinde King
Crimson, birinde Yes ve di¤erinde de
Genesis var.  Bu üçgen çok de¤erli. Bu
köflelerin içine giren onlarca grup var.

Bir grup daha var ki bu üçgenin içine gi-
remeyecek kadar de¤erli ve bir y›ld›z gi-
bi parl›yor; o da Pink Floyd.

Müzik gibi severek yapt›¤›n›z baflka

hobileriniz var m›?

41 yafl›na kadar yoktu. Ama üç y›ld›r ka-
ya¤a karfl› bir sevgim var. Yap› Kredi Ban-
kas› Genel Müdür Yard›mc›s› Hamit Ay-
do¤an’›n bunda büyük etkisi oldu,. O s›ra-
lar UCI’›n yar›fllar› var. Bana “Niye kayak
yapm›yorsun?” diye sordu. Ben de dene-
medi¤imi söyledim. “Sen bu ifli yapars›n”
deyip benim de oraya gitmemi özendirdi.
Ben aya¤›ma ilk kez orada kayak geçir-
dim. Da¤da olmay› çok sevdim ve döner
dönmez Kartalkaya’da ders ald›m. Ertesi
y›l bu yar›fllara yeniden girirek bu kez 10-
15 y›ld›r kayak yapanlarla ayn› dereceleri
yapmay› baflard›m. fiimdi kayaks›z geçen
40 y›l›ma üzülüyorum.
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Amatörce davul çal›yorum. Saksofon
çalan komflum var. O¤lum da amatörce
gitar çal›yor. Zaman
zaman hep birlikte
kendimize blues
konseri veriyoruz

“

”



Arçelik bayili¤i
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Tuzla’da Arçelik bayii olarak faaliyet gösteren Cem-Al Ltd.
firmas› 1993 y›l›nda bafllad›¤› Arçelik bayili¤ini her y›l
gelifltiriyor. Rüstem Toksöz, 2 bin metrekarelik yeni
ma¤azas›nda bizleri heyecanla karfl›lad›.

urizm alan›nda 20 y›l görev
yapan Rüstem Toksöz’ün hiz-
met sektöründeki deneyimi-
nin, aile flirketi olarak baflla-
d›klar› bayilik yolculu¤unda
hep ileriye gitmelerine önemli

bir katk›s› olmufl. Bayiinin aç›l›fl›ndan
bir kaç y›l sonra turizm sektöründeki
görevinden ayr›larak tüm vaktini ma¤a-
zaya ay›rmaya bafllam›fl.
Bir süre sonra da yaklafl›k 40 metreka-
re olan dükkanlar›nda bir ifl yapmak fik-

ri üzerinde kafa yorarlarken Rüstem
Bey’in zihninde bir flimflek çakm›fl ve
evlenirken tüm eflyalar›n› Arçelik’ten al-
d›¤›n› hat›rlam›fl. 1993 y›l›nda, askerden
yeni döndü¤ü s›rada bafllayan bu koflu-
da flimdi önemli bir yol kat etmifl du-
rumdalar. Rüstem Bey o günleri flöyle
anlat›yor:
“Tak›m elbiselerimi giydim, Sütlüce’deki
Arçelik Genel Merkezi’ne gittim ve bayi
olmak istedi¤imizi söyledim. K›sacas›
medeni cesaretimizi toplayarak ‘K›za ta-

libiz’ dedik. Çok olumlu yaklaflt›lar ve
bayimiz faaliyete bafllad›. Bu arada ben
özel bir kurulufltaki görevime devam et-
tim. Çünkü ticaret deneyimimiz hiç yok-
tu. Hala saklad›¤›m ilk imzalad›¤›m›z se-
net 222 bin lirayd›. Bu ciddi bir rakamd›
ve binadan ç›karken ayaklar›m titredi.
Do¤rusu, o günlerde, bu miktar› ödeyip
ödeyemeyece¤imizi bilemiyorduk”.
Sat›fllar›n her ay biraz daha artt›¤›, her
sat›lan mal›n yerine bir yenisinin kondu-
¤u 40 metrekarelik küçük ma¤aza, yan-
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“çocuklara miras”
Arçelik bayili¤i
“çocuklara miras”



yor. Haftan›n yedi günü, sabah 9’dan ak-
flam 9’a kadar hizmet veren Cem-Al ba-
yiinin 16 personeli var. Rüstem Bey’in
sat›fl konusunda temel bir düflüncesi
var: “Bu dükkana giren kifli yüzde 99 al›-
c›d›r, satamazsak sorumluluk bizdedir.” 

Arçelik bayili¤i ciddi bir ifltir
Perakendecilikte sat›fl sonras› hizmetle-
rin önemli bir rekabet unsuru haline gel-
di¤ini ifade eden Toksöz, 650 metrekare-
lik deposuyla müflterisinin siparifl etti¤i
mal› h›zl›ca kendisine teslim edebilme
avantaj›n› yafl›yor. “Yok diyenin kendisi
yok olur” diyen Toksöz, “bir daha müflte-
riyi ma¤azan›za sokamazs›n›z” diye de-
vam ediyor. 
Servisteki di¤er konulara iliflkin olarak ise
flunlar› söylüyor Toksöz: “Küçük bir fark-
l›l›k, önemli bir mesafe alman›z› sa¤lar.
Elemanlar›m›z›n bir eve gittiklerinde ga-
lofl giymelerini, her gün t›rafl olmalar›n›
isteriz. ‹flimize gereken önemi  veririz.
Ma¤azada bir zerre bir toz bulamazs›n›z. 5
y›ld›zl› bir otel gibi her gün silinip temiz-
lenir. Biz üreticinin piyasadaki yüzüyüz.
Bu ma¤aza Arçelik’in vitrinidir. Arçelik’in
piyasadaki yans›mas› olarak iflimizi do¤ru
yapmal›y›z. ‹flimize yat›r›m yapmal›y›z.
Ben kazand›¤›m› hep iflime yat›rarak bu
noktaya geldim ve flunu özellikle belirt-
mek isterim ki Arçelik bayili¤i son derece
ciddi ve prestijli bir ifltir.”

Do¤al sosyal sorumlu
Tuzla’n›n Koç Holding yat›r›mlar›ndan
fazlas›yla yararlanan bir ilçe oldu¤unu
belirten Toksöz, Koç Holding’in özel-
likle e¤itime yönelik sosyal sorumluluk
çal›flmalar›na e¤ilmesinden duydu¤u
memnuniyeti belirtirken, tüm ülkedeki
Arçelik bayilerinin bölgelerindeki in-
sanlar için ayn› zamanda sosyal bir
merkez oldu¤unu hat›rlat›yor: “Koç
Holding sorumluluk al›rken biz de bayi
olarak sorumluluk al›yoruz. Proje bazl›
olmasa bile semtin sorunlar›n›n çözü-
müne aktif olarak kat›l›yoruz. Çünkü
‘Arçelik her fleyi çözer’ diye düflünülü-
yor” diyor.
Rüstem Bey, bayi.com’u da sürekli ta-
kip etti¤ini belirterek bu portal arac›l›-
¤›yla hem üst düzey yöneticilerin hem
de di¤er bayilerin neler yapt›¤›n› ö¤-
renme imkan› bulduklar›n› belirtiyor.
Toksöz, “Biz büyük bir aileyiz, ama
kendi aram›zda da rekabet olmal› ve ki-
min neyi nas›l baflard›¤›n› bu portal ara-
c›l›¤›yla ve dergimiz arac›l›¤›yla takip
ediyoruz” fleklinde konufluyor. 
Arçelik bayili¤iyle hiç bir zaman yaln›z-
ca gelirlerini art›rmay› düflünmedikleri-
ni, de¤er yaratan bir ifl yapmay› amaç-
lad›klar›n› belirten Toksöz “Yat›r›mlara
devam edece¤iz. Benim iflim Arçelik
bayili¤i ve bu benim çocuklar›ma miras
b›rakaca¤›m en güzel fley.” diyor.

daki dükkanlar› da bünyesine katarak
genifllemifl ve 1996 y›l›na gelindi¤inde
Rüstem Bey, pazar›n geliflti¤ini ve e¤er
üzerinde dururlarsa ifllerinde geliflebile-
ce¤ini fark etmifl. “1996’da iflimden ayr›l-
d›m. Bölgemizin nüfusu da art›yor, mu-
hitimiz gelifliyordu. Ma¤azam›z› büyüt-
tük ve örnek ma¤aza yapt›k. Bu bölgenin
en güzel ma¤azas›n› oluflturduk.” diyor.
Rüstem Bey, hep temkinli olduklar›n›,
yavafl yavafl ilerlediklerini ve hep ifllerine
yat›r›m yaparak büyüttüklerini ifade edi-
yor. Onlar›n bayi olarak giriflimcili¤ini
Arçelik ruhunun da destekledi¤ini belir-
ten Toksöz, “Arçelik, iddias› olan ve sü-
rekli büyümek isteyen bir firma. Hiç dur-
mayacak, hep koflacaks›n. Ayr›ca kendi-
lerini sürekli yeniliyorlar. Dolay›s›yla bizi
de kendileriyle birlikte yenilenmeye zor-
luyorlar. Biz de onlarla beraber hep kofl-
tuk, hiç durmad›k” diyor. Arçelik’i “Pera-
kendecilik okulu” olarak niteleyen Tok-
söz “E¤er iyi okunursa çok iyi bir dere-
ceyle mezun olunabilir” diyor.

Çocuklar›m›za miras b›rakaca¤›z
Tuzla’ya yerleflmifl en eski ailelerden biri
olan Toksöz ailesi, arsa yat›r›mlar›n› tica-
retle birlefltirerek çocuklar›na, çal›fl›ld›¤›
sürece her zaman ›fl›ldayacak bir miras
b›rakmay› amaçlam›fl. Bir aile flirketi
olan Cem-Al bayiinde, ailenin yeni ku-
flaklar› da görev yap›yor ve bu miras› na-
s›l iflleteceklerini flimdiden ö¤reniyorlar. 
2 milyon dolarl›k yat›r›mla dört katl› bir
ma¤aza yapt›klar›n› anlatan Rüstem
Toksöz, binan›n flimdilik sadece 2 bin
metrekarelik k›sm›n› ma¤aza için kul-
land›klar›n› da ifade ediyor. Yeni ma¤a-
zayla sat›fllar›n yüzde 30 oran›nda artt›-
¤›n› belirten Toksöz, 2006’da flirketleri-
ni ön s›ralara tafl›yan bir ciro yapt›klar›-
n› söylüyor.
Arçelik’in marka olarak “sihrini” her za-
man hissettiklerini belirten Toksöz
“‹çinde 450 adet farkl› mamül olan bir
ma¤aza var. Bu mamüllerin hepsi hare-
ket ediyor. Bayi bunlar› iyi hareket etti-
rebilirse herkes kazan›r. Arçelik piyasa-
y› çok iyi takip ediyor, ihtiyaç duyulan
ürünü saptay›p çabuk imal edip piyasa-
ya sürebiliyor. Burada da yöneticilerin
yetene¤i ortaya ç›k›yor.” diyor. Arçe-
lik’in sorunlar›n paylafl›labilece¤i bir yö-
netime de sahip oldu¤unu belirten Tok-
söz “Arçelik’te sizi dinlerler ve gere¤ini
yaparlar” fleklinde konufluyor. Ayr›ca,
kurumsallaflmak yönünde att›klar› bü-
yük ad›mda Arçelik’in kendilerine verdi-
¤i deste¤in ve özgüvenin de alt›n› çizi-
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Arçelik bayii Cem-Al’in sahibi Rüstem Toksöz (ortada) 16 kiflilik
ma¤aza personeli ile bir aile gibi olduklar›n› belirtiyor.

Biz üreticinin piyasadaki yüzüyüz.
Bu ma¤aza Arçelik’in vitrinidir.Arçelik
markas›n›n piyasadaki yans›mas› olarak
iflimizi do¤ru yapmal›y›z

“
”



EN BAfiARILI KOÇLULAR
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oç Toplulu¤unun il-
ke ve de¤erlerinden
yola ç›k›larak geliflti-
rilen “En Baflar›l›
Koçlular” ödül siste-
minde baflar›l› olan-
lara ödülleri 15 Ara-
l›k 2006 tarihinde

gerçeklefltirilen 20. Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›s›’nda verildi.
Üç ayr› dalda Mavi ve Beyaz Ya-
kal›lar, baflar›l› projeleri nedeniy-
le ödüllendirildi. Ford Otosan’›n
Elektrot›rafl Proje Ekibi Mavi Ya-
kal›larda “Yarat›c› ve Giriflimci
Y›ld›zlar” kategorisinde ödül ald›.
Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›

Transit Kaynak Bak›m Atölyesi
ekibi,  yarat›c› fikirleriyle hem ifl
süreçlerini kolaylaflt›ran hem de
yapt›klar› ifle katma de¤er katan
“Elektrotrafl projesi”ni anlatt›:
“Elektrotrafl” projesi kaynak
atölyesinde kullan›lan manuel
punta tabancalar›n›n elektrod
uçlar›n›n otomatik olarak ihtiyaç
kadar aç›lmas›n› sa¤layan bir
bulufl olmas› nedeniyle Milli Pro-
düktive Merkezi (MPM) taraf›n-
dan da ödüllendirildi. Hatta
MPM Projenin fikir babas› olan
Transit VBK Atölyesi Bak›m Bö-
lümü Mekanik Bak›m Teknisye-
ni Harun Bektafl’› y›l›n iflçisi ve

K
Koç Toplulu¤u’nun “En

Baflar›l› Koçlular” ödülleri
geçti¤imiz ay aç›klanm›flt›. Bu
aydan itibaren kazananlar› ve

yapt›klar› çal›flmalar›
tan›taca¤›z. ‹lk proje “Yarat›c›

Y›ld›zlar” kategorisinde ödül
kazanan Ford Otosan

Elektrot›rafl Projesi

Yarat›c› ve giriflimci
y›ld›zlar Ford Otosan’da
Yarat›c› ve giriflimci
y›ld›zlar Ford Otosan’da



projenin hayat bulmas›n› sa¤layan
Transit Kaynak Atölyesi Müdür Yar-
d›mc›s› Koray Özerk’i de y›l›n ifl adam›
seçti. Öyle ki kontrolü tamamen opera-
töre ba¤l› olan sistemden, kontrolü
elektronik olarak yap›lan sisteme geçi-
lerek standardizasyon, kalite geliflim ve
sarfiyatta azalmas› da sa¤lanm›fl olu-
yor. iki dakikada yap›lan uç de¤ifltirme
ve t›rafllama, 50 saniyeye kadar indiril-
di¤i gibi Elektrotrafl sayesinde, ifl kaza-
lar› s›f›r noktas›na iniyor. En önemlisi
ise Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›
Transit Kaynak Bak›m Atölyesi'nin 15
kiflilik ekibinin bu icad›, Ford Otasan’a
2 milyon 250 bin 700 euro net kâr sa¤-
lacak olmas›. 
Elektrotrafl’›n hayat bulmas›n› sa¤layan
Koray Özerk, Koç Toplulu¤u’nda her
gruptaki çal›flandan iyilefltirme önerileri
ald›klar›n› uygulanabilir olanlar› destek-
lediklerini belirterek flöyle devam edi-

yor: “100 y›ld›r dünyan›n üzerinde yap›-
lan otomotiv iyilefltirmelerinin tamam›n›
farkl› farkl› firmalar yapm›fl. Biz Elek-
trotraflla bunlar› bir arada sistemli hep-
sini birbiri ile konuflur ve anlafl›l›r hale
getiren bir iyilefltirme yapt›k. Arkadafl-
lar ortaya fikri koydu, biz de onlar› des-
tekledik onlara zaman tan›d›k, teknik
destek verdik, mühendislik deste¤i sun-
duk. Elektrotrafl, kombine bir çal›flma.
Fisktürlerin, tabancalar›n ve makinenin
birbiriyle haberleflip uç de¤ifltirme ve t›-
rafllama yapaca¤› sisteme dayan›yor.” 

Ekip Ödüle Doymuyor
Elektrotrafl’›n flu anda Ford Otosan Ko-
caeli Fabrikas›’n›n iki fisktüründe uygu-
land›¤›n› bildiren ekibin lideri Mekanik
Bak›m Mühendisi Ömer Z. Aykut, de-
vamda flunlar› söylüyor: “Elektrotrafl
makinesinin numune çal›flmalar›na bir
firmada bafllad›k. Makineyi tedarik ettik.
Önümüzdeki 2-3 ay içinde Elektrotrafl›
tüm hatlar›m›za uygulam›fl olaca¤›z.”
Aykut, geçen y›lda robotlar›n ucunu
otomatik de¤ifltiren Elektromak projesi
ile ekip olarak yine ödül ald›klar›n› belir-
terek, 2007 için de üzerinde çal›flt›klar›
projelerin oldu¤unu ödül için yine iddia-
l› olduklar›n› ifade ediyor. 
Bir sonraki say›m›zda ise “TÜPRAfi Sa-
nayi ve Çevre Dostlu¤unun Gelifltirilme-
si Projesi”ni tan›taca¤›z.
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Elektrotrafl’›n
kazand›rd›klar›

‹fl kazas› riski ortadan kald›r›ld›. 
Uç kullan›m› yüzde 100 art›r›ld›. 
Adaptörde yüzde 100 tasarruf sa¤land›. 

Vardiyal› tabanca bafl›na 17.5 dakika
zaman kazanc› oldu. 

Uç kaynakl› kalite problemleri
giderildi. 

Adaptör tüketiminden 125 bin euro
Elektrot sarfiyat›ndan 372 bin euro 
‹flçilik kazanc› 1 milyon 680 bin euro 
Vana ar›zalar›ndan kazanç 44 bin euro 
Bak›r çelik tasarufundan 1700 euro
Kalem trafl sarfiyat›ndan 28 euro.

Baflar› 15 beyine ait
Elektrotrafl projesinin fikir babas› Harun Bek-
tafl Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›nda 4 y›ld›r
Mekanik Bak›m Teknisyeni olarak çal›fl›yor.
Elektrotrafl fikrinin fabrikadaki bir e¤itim ça-
l›flmas› s›ras›nda akl›na geldi¤ini kaydederek,
“‹cat ile ifl kazalar›n› engellemek, uç ve adap-
tör sarfiyat›n› azaltmak, zamandan tasarruf ve
kalite problemlerinin giderilmesi hedeflen-
mifltir. Bu projede bir beyin olmak var, bir de
15 beyin olmak var. Bir y›l boyunca her bir ar-
kadafl›n çok farkl› katk›s› oldu. Elektrotrafl
belki fikir olarak bana ait, ama geliflimi arka-
dafllar›ma ait. ‹lk ad›m› ben att›m, geri kalan
ad›mlar› arkadafllar›m att›. Ortak kararlar

verdik ortak çözümler ürettik.” diyor. 
Kaynak Atölyesi Bak›m ve ‹flletme Ekip Lide-
ri Tahsin F›r›nc› da, ekibin as›l baflar›s›n› ge-
len bütün fikirlerin titizlikle de¤erlendirme-
sine ba¤l›yor. F›r›nc› flöyle devam ediyor:
“Bazen çok uçuk fikirler geliyor ama biz hep-
sininkini de¤erlendiriyoruz. Tüm arkadaflla-
r›n fikirleri mühendisler taraf›ndan dinleni-
yor. 2 y›ld›r as›l elde etti¤imiz baflar›n›n ne-
deni bu. Mesela geçen y›lki Elektromak fikri
çok uçuk gelmiflti bize. Yaklafl›k 170 bin eu-
ro harcad›k. Ama bu fikri ald›k ve uygulad›k
bize geri dönüflü çok iyi oldu. Çok büyük bir
kazançla geri dönmekte.”

En üstte soldan sa¤a Ömer Aykut,
Koray Özerk ile Harun Bektafl
fabrikada birlikte ve üstte Tahsin
F›r›nc› ise odas›nda görülüyor.

Ödül Alan Ford Otosan 
Elektrot›rafl Proje Ekibi
Ercan Baylan, Gökhan Sunar, Cavit Sakarya,
Rasim Temel, Ertan Ata, Ömer Zekai Aykut,
Hayati Ad›yaman, Murat Atay, Hakan Topçu,
Oray Küçükköse, Fatih Az, Engin Bayi, Erkan
Köse, Harun Bektafl, Hakan Kahya.



ününüz, iflyerinde masa
bafl›nda, evde de bilgisayar
veya televizyon karfl›s›nda
geçiyorsa, yürümek yerine
sürekli araçla seyahat edi-
yorsan›z ve üstüne üstlük
fast food tarz› beslenmeye
de al›flm›flsan›z, yafl›n›z

kaç olursa olsun siz de potansiyel bir fle-
ker hastas› yani diyabetiksiniz. Hatta
Türkiye’de say›lar› 1-1.5 milyona ulaflm›fl
olan ve hastal›¤›n›n fark›nda olmayan
“fleker”lerden biri olabilirsiniz.
Türkiye’de 20 yafl üstü nüfusun yüzde
7-9’unun yani 4.5 milyon kiflinin diya-
betik oldu¤unu biliyor musunuz? Kimi
a¤›zdan al›nan ilaçlarla, kimisi ise ensü-
lin i¤nesi ile flekerin üstesinden gelme-
ye çal›fl›yor. Bu sayfalar›m›zda, aram›z-
da sinsice gezinen ve giderek kilolu bir
toplum haline dönüflmemiz nedeniyle

daha da genç yafltaki nesli etkisi alt›na
alan diyabeti yenmenin yollar›n› aktar-
maya çal›flaca¤›z. Vehbi Koç Vakf› Ame-
rikan Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet
ve Metabolizma Hastal›klar› Bölümü
flefi Dr. Tahir Hayto¤lu’nun önerilerini
sizinle paylaflaca¤›z. K›saca “Sa¤l›kl›
beslenin, sa¤l›k kontrollerinizi aksatma-
y›n ve sa¤l›kl› yaflay›n” fleklinde özetle-
nebilecek bu tavsiyeler, unutmay›n ha-
yat›n›z› kurtarabilir.

Diyabet nedir?

Diyabet, kan flekerinin yüksek ç›kmas›
durumu. Glikoz yani kan flekeri, vücudu-
muzda hücrelerimiz için bir enerji birimi.
Diyabet ise vücudun enerji sistemlerini
düzenleyen mekanizmada bir problem
olmas› sonucunda glikozun hücre tara-
f›ndan kullan›lamayarak kan damarlar›
içerisinde birikmesi durumu. 

HAYATA DA‹R
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Bir milyon kifli fleker
hastas› oldu¤unu bilmiyor
Bir milyon kifli fleker
hastas› oldu¤unu bilmiyor

fieker hastal›¤›,
günümüz hastal›klar›

aras›nda en yayg›n
olanlardan... Kiloya,

yafla ve geneti¤e ba¤l›
olarak bu hastal›¤a

yakalananlar›n
say›s›n›n Türkiye’de

4.5 milyona ulaflt›¤›
tahmin ediliyor.

Yakalanma yafl› ise
giderek düflüyor

G



Tip 1 ve Tip 2 diye tan›mlanan iki ay-
r› fleker durumu var. Farklar› nedir?

Tip 1 diyabette problem ensülin üretile-
memesidir. Tip 2’de ise (diyabetiklerin
yüzde 90-95’ini oluflturuyor) altta yatan
problem daha karmafl›k. As›l mesele en-
süline karfl› vücutta bir direnç olmas›,
hücrelerin ensülini yeterli miktarda alg›-
layamamas›d›r. fieker hastal›¤›, teflhisi ya-
p›lmadan çok önce vard›r. Pankreas, vü-
cuttaki ensülin direncini k›rmak için daha
fazla ensülin salg›layarak glikozu kontrol
alt›nda tutmaya çal›fl›r. Zaman içinde
pankreas yorulur, yeterli miktarda ensüli-
ni salg›layamad›¤› zaman glikoz yüksel-
meye bafllar ve fleker hastal›¤› gelir.

Diyabet oldu¤umuzu sorun yaflama-
dan anlaman›n yolu nedir?

Açl›k kan flekeri 70-100 aras›nda seyre-
der. 126’y› geçti¤i zaman buna diyabet
diyoruz. 100-126 aras› bozulmufl açl›k
glikozu diye adland›r›l›r. Gün içinde ge-
lifligüzel ölçülmüfl kan flekerinin 200’ün
üzerinde ç›kmamas› gerekir.

Hastal›¤›n belirtileri neler? 

Kan flekeri çok yükseldi¤inde halsizlik,
yorgunluk, bitkinlik, a¤›z kurulu¤u, s›k
idrara ç›kma, bafl  a¤r›s›, bulan›k görme
gibi belirtiler verir. Doktorlar›n ilk afla-
mada hedefi de bu belirtileri gidermek,
kiflinin kendisini daha iyi hissetmesini
sa¤lamakt›r. Tedavinin as›l sebebi ise
flekerin 100’ün üzerinde seyrediyor ol-
mas› nedeniyle vücudumuzdaki bütün
damarlarda içten içe geliflen hasar ve
harabiyeti önlemektir.

fieker hastal›¤›, insanlar› diyalize

kadar götürebiliyor...

Kalbi besleyen damar yavafl yavafl ha-
sar görür; kendisini kalp krizi veya yet-
mezli¤i ile gösterebilir. Beyne giden da-
marlar›m›z hasar görür; kendisini felç
ile gösterebilir. Böbrekleri besleyen da-
marlar hasar görür; böbrek yetmezli¤i
ve diyalize kadar giden son dönem böb-
rek yetmezli¤i ile gösterir. Göz dibinde-
ki damarlar hasar görür; ›fl›k çakmalar›,
perde inmesi diye tabir etti¤imiz reti-
nan›n kopmas› ve körlü¤e kadar gidebi-
lir. His kayb› nedeniyle ve ayaktaki kan
dolafl›m›n›n da bozulmas› sonucu yara-
lar olur, iyileflmez, kangren olur, aya¤›n
kesilmesine kadar gidebilir. 

Diyabet hastas› olmamak elimizde

mi? Kimler daha çok risk alt›nda?

Kimlerin diyabet riski alt›nda oldu¤unu

tespit etmek mümkün. Ailesinde fleker
hastal›¤› olan kiflilerin diyabetle karfl›-
laflma  ihtimali daha fazla. Kilo fazlal›¤›
risk teflkil eder. Kilo artt›kça, pankrea-
s›n üzerindeki yükü art›r›yoruz çünkü.
Bu flekilde pankreas zaman içinde yo-
ruluyor ve yeterli ensülini salg›layam›-
yor. Yafl çok önemli. Yaflland›kta Tip
2’nin geliflme riski art›yor. 35-40 yafl›n›
geçtikten sonra hiçbir flikâyet olmasa
da açl›k kan flekeri de¤erinin ölçtürül-
mesi gerekiyor.  

Tedavi s›ras›nda uygulanan yöntem

nedir? 

Tedaviyi sadece flekeri kontrol alt›nda
tutmak fleklinde düflünmemek laz›m.
Glikoz kontrolü tedavinin en önemli
ayaklar›ndan biri. Ancak kolesterol ve
tansiyon gibi de¤erlerin de kontrol al-
t›nda tutulmas› gerekir.
Bunun için belli parametreler, düzenli
aral›klarla kontrol edilerek s›n›rlar› afl-
mas› önlenir. Glikoz kontrolünü sa¤la-
yabilmek için a¤›zdan ilaçlar kullan›labi-
liyor veya ensülün tedavisi verilebiliyor. 

Stres fleker hastal›¤› yapar m›?

Stres fleker yapmaz. Ama genetik yat-
k›nl›k varsa dengede durabilen glikoz
de¤erlerini stres yükseltebilir ve fleker
hastas› olmay› h›zland›rabilir.

Amerikan Hastanesi pek çok tedavi

konusunda yeni yöntemleri uygula-

yan bir kurum. Diyabet konusunda

farkl› yöntemleriniz var m›?

Diyabette hastan›n e¤itimi çok önemli-
dir. Bizim en önemli fark›m›z burada.
Diyabet e¤itmeni olarak hemflireleri-
miz, hastalara diyabetle yaflam konu-
sunda detayl› bir e¤itim verirler. Ayak
bak›m›ndan  ensülin kullan›m›na, fleker
ölçümlerinden beslenmenin düzenlen-
mesine (diyetisyenlerle çal›flarak)  ka-
dar hastay› her konuda e¤itiriz,
Hasta takibinde kulland›¤›m›z baz› yeni-
likler de var. “fieker Holteri” dedi¤imiz
bir cihaz kullan›yoruz. Befl dakikada bir
kan flekerini ölçen, hastan›n gün boyun-

ca üzerinde tafl›d›¤› küçük bir cihaz. Ka-
r›n bölgesinde cilt alt›na yerlefltirilen bir
sensör vas›tas›yla befl dakika aral›klarla
kan flekerini ölçüyor ve hastan›n üç gün
boyunca profilini ç›kar›yor; yürürken,
yemek yerken, çal›fl›rken… 
Hasta bu cihaz› tafl›d›¤› dönemde ayn›
zamanda yapt›¤› aktivitelerin, yedi¤i
yiyeceklerin de günlü¤ünü tutuyor. Üç
gün sonunda fleker dökümünü ald›¤›-
m›zda kiflinin tedavisinde nerede
problem var, nas›l daha iyi kontrol
sa¤lanabilir, onu görme imkân›m›z
oluyor ve buna göre tedavide düzenle-
meler yapabiliyoruz.  
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“ Genler fleker
hastal›¤›n›n en önemli
nedeni. Ama kilo ve yafl da bu hastal›¤›
davet eden en önemli etkenler

Sa¤l›kl› beslenmenin
yol haritas›
Ya¤lar, karbonhidratlar ve proteinleri tü-
ketirken sa¤l›kl› olanlar›n›n tercih edil-
mesi gerekiyor. Kat› ya¤lar yerine s›v›
ya¤lar tüketilmeli. Proteinlerde ise k›rm›-
z› etlerde ya¤l› olanlardan kaç›n›lmas› ve
beyaz etlerin tercih edilmesi öneriliyor.
Karbonhidratlarda da basit karbonhidrat-
lar› de¤il (pirinç pilav›, beyaz unla yap›l-
m›fl hamur iflleri) kompleks karbonhidrat-
larla yap›lm›fl yiyeceklerin (bakliyat ve
sebze yemekleri) tercih edilmesi gereki-
yor. Yiyeceklerin gün içine dengeli da¤›l›-
m› da önemli. Sabah, ö¤le ve akflam yeme-
¤i  haricinde iki ö¤ün aras› befl saati ge-
çiyorsa ara ö¤ünler (yo¤urt, süt, meyve)
fleklinde beslenme öneriliyor. 

”



Tofafl kültürü ve Fiat
teknolojisiyle yetifliyorlar

ürkiye’de özel sektörün en
önemli sorunlar›ndan biri
üretimde yetiflmifl iflgücü
aç›¤›. Nedeni belli; mesle-
ki ve teknik e¤itim veren
okullar gerek e¤itmen ge-
rekse donan›m bak›m›n-
dan yeterli seviyede de¤il.

Ö¤renciler de do¤al olarak istenen bilgi
ve beceri düzeyine ulaflamadan mezun
oluyorlar. fiirketler bu durumda ifle al-
d›klar› mezunlar› ikinci bir e¤itimden
geçirerek zaman ve emek harc›yorlar.
Bunun yaratt›¤› ifl kayb›n› düflünürseniz
ciddi maliyetler ortaya ç›k›yor. ‹flte bu-
nun önüne geçmek için ve e¤itim konu-
sunda devletin de olanaklar›n›n s›n›rl›
olmas› sebebiyle devlet-sanayi iflbirli¤i
gündeme getiriliyor. Koç Toplulu¤u da

“Meslek lisesi, memleket meselesi” slo-
gan›yla bu önemli sorunun çözümüne
yönelik çal›flmalarda üzerine düflen so-
rumlulu¤u yerine getiriyor. Topluluk
flirketlerinden Tofafl, otomotiv sektörü-
ne katk› sa¤lamak amac›yla Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n belirledi¤i pilot okullara
Fiat Laboratuvar› kurulmas› yönünde
kapsaml› bir projeyi bafllatt›. ‹lk Fiat La-
boratuvar› fiiflli Endüstri Meslek Lise-
si’nde (EML) 20 Aral›k’ta aç›ld›. 
Fiat Laboratuvar›’n›n aç›lmas›nda en
çok yorulanlar›n bafl›nda laboratuvar
flefi Orhan Devecio¤lu geliyor. 20 y›l›
aflan e¤itimcili¤ine nokta koyaca¤› s›ra-
da okul müdürü Fatih Kamil Bilgin’in de
yüreklendirmesiyle motorlu araç tekno-
lojileri laboratuvar›n›n yenilenmesi pro-
jesini bafllat›yor. “Emekli olmadan önce
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fiiflli Endüstri Meslek
Lisesi’nde 20

Aral›k’ta aç›lan Fiat
Laboratuvar›’nda

ö¤renim gören 36
ö¤renci kendilerini
çok flansl› say›yor.

Onlar son teknolojiyle
donat›lm›fl bir

atölyede e¤itim
al›yorlar 



geride gurur duyaca¤›m bir fley b›rak-
mak istedim” diyen Devecio¤lu, fiiflli
EML mezunu Tofafll›lar ve Tofafl ‹nsan
Kaynaklar› yetkilileriyle görüflerek on-
lar› da projeye ikna ediyor. Geçen y›l
çal›flmalar s›ras›nda öyle anlar geliyor ki
Devecio¤lu ö¤retmen arkadafllar›yla
birlikte atölyede nöbet bile tutuyor:
“Kap›m›z yetiflmedi¤i ve içerde de bir
sürü cihaz oldu¤u için riske girmedik ve
iki gece burada nöbet tuttuk.” 

Son teknoloji ürünü 
fiiflli EML’de kurulan Fiat Laboratuvar›
okulun motor teknolojileri alan›nda ku-
rulan beflinci ve en son teknolojiyle do-
nat›lm›fl laboratuvar›. Di¤erlerine göre
üstünlükleri var; örne¤in dokunmatik
perde sistemleri, seksiyonel kap›, parke
yer döflemesi, bilgisayar a¤› ve s›n›f dü-
zeni, ö¤renci ve ö¤retmenlerin dinlen-
me odalar› gibi. 
Orhan Devecio¤lu laboratuvar›n kurul-
mas›nda imece yöntemiyle herkesin kat-
k›s› oldu¤una iflaret ederek, “Tofafl’›n
yan› s›ra Fiat bayi teflkilat› ve velilerimi-
zin katk›lar› oldu” dedi. Fiat Laboratu-
var fiefi Orhan Devecio¤lu, “Burada sa-
dece Fiat teknolojisini bilen ö¤renciler
de¤il, ayn› zamanda ülkemizdeki Tofafl
kültürünü damarlar›na kadar hissetmifl
ö¤renciler yetifltirmeyi amaçl›yorum”
diyerek bu amaçla birtak›m k›staslar ve
k›s›tlamalar getirdiklerini söylüyor. Ö¤-
renciler okulda Fiat logolu önlüklerini
hiç ç›karm›yor.
fiiflli EML’deki motorlu araç teknolojile-
ri bölümüne girmek asl›nda pek de öyle
kolay say›lmaz. 9. s›n›ftan 10. s›n›fa ge-
çerken baflvurulacak bölüm için disiplin
cezas› almam›fl olmak, fazla devams›zl›k
yapmamak ve not ortalamas›nda da
3’ün alt›nda kalmamak aran›lan temel
flartlar. Bunun ard›ndan 50 soruluk ge-
nel kültür, zekâ testi ve 9. s›n›f konula-
r›ndan oluflan bir s›nav yap›l›yor. 

Staj ve ifl olanaklar› sunuluyor
Fiat Laboratuvar›’nda her biri 18 ö¤ren-
ciden oluflan iki ayr› s›n›fa, üç teknik
ö¤retmen, haftan›n iki günü, toplam 10
saat ders veriyor. Orhan Devecio¤lu
önümüzdeki y›l al›nacak yeni ö¤renci-
lerle birlikte üç s›n›fa göre bir zaman
planlamas› yapt›klar›n› ve cumartesi
günleri de ders yapacaklar›n› söylüyor.
Küçük bir hat›rlatma; önümüzdeki y›l
k›z ö¤renciler de bu bölüme baflvurabi-
lecek. Fiat Laboratuvar›’na önümüzdeki
y›l tüm Türkiye’den baflvurular al›na-

cak. Orhan Devecio¤lu, “Böyle bir labo-
ratuvar Türkiye’nin hiçbir yerinde yok,
e¤itim alanlar çok flansl›” diyor.  
Buradaki e¤itim sadece mesleki alanlar-
la s›n›rl› de¤il. Kiflisel geliflimlerine kat-
k›da bulunmak amac›yla ö¤rencilere
satranç da ö¤retiliyor. Teknik ‹ngilizce
ve teknik ‹talyanca derslerinin de müf-
redata dahil edilmesi planlan›yor. 
Buraya gösterilen ilgi Tofafl bu konuda
yeni ad›mlar atmak üzere motive etmifl.
Halihaz›rda destek verilen alt› meslek li-

sesi baflta olmak üzere Türkiye’deki tüm
meslek liselerinde Fiat laboratuvarlar›
kurulmas› hedefleniyor. Böylece bir yan-
da sanayinin ve kendi organizasyonunun
ihtiyaç duydu¤u uzman yeni nesillerin ye-
tifltirilmesine önayak olunurken di¤er
yandan Koç Toplulu¤u taraf›ndan
projelendirilip uygulmaya geçilen “Mes-
lek lisesi, memeleket meselesi” yaklafl›m›-
na bir tu¤la daha konulmufl oluyor.

Türkflan Zeytino¤lu
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fiansl›y›z, bunun da fark›nday›z
Sedat K›r›fl : 
Düz liseden meslek lisesine geçifl yapt›m, Fi-
at Laboratuvar›’n›n aç›laca¤›n› duyunca da
bu bölüme girmek istedim. Fiat otomotiv
sektörünün lider kurulufllar›ndan biri. Mes-
le¤e böyle önemli bir firmada ad›m atma f›r-
sat› cazip geldi. ‹lerde teknik uzman olmak
istiyorum. 
Atakan Çak›r:
Motora ilgim oldu¤u için bu bölümü seçtim.
Ayr›ca ilerde iyi bir iflte çal›flmak ve o iflte
kal›c› olmak istiyorum. Bunun için iyi bir e¤i-
tim almam gerekti¤inin fark›nday›m. Fiat La-
boratuvar›’nda bize sunulan flartlar son de-
rece modern. Bu alanda e¤itim gören di¤er

arkadafllar›m›za göre kendimi çok flansl› his-
sediyorum.  
Fatih Bozkurt:
Kaliteli bir e¤itim almak için buraday›m. Tek-
nik koflullar› bu okuldaki di¤er laboratuvar-
lara göre çok daha iyi olan bir ortamda, ez-
bere dayanmayan bir anlay›flla e¤itim al›yo-
ruz. ‹lerde garantili ifl seçene¤inin olmas› da
bu e¤itimin bir hediyesi bence. Bu yüzden
çok flansl› oldu¤umu düflünüyorum. Yemek-
haneye girdi¤imizde herkes imrenerek bize
bak›yor. Atölyenin eski haline bak›p gelme-
yen arkadafllar›m flimdi “keflke” diyorlar.
Ben de bu avantaj› iyi kullanmak ve üniversi-
teye gitmek istiyorum. 

fiiflli Endüstri Meslek Lisesi’nde
e¤itim alan ö¤rencilerin hedefi ayn›:
Üniversiteye girmek ve sonras›nda da
Fiat firmas›nda çal›flmak”
“



ir gece düflünde görüyor
Dogi; Alaaddin’in lamba-
s› gibi onun da lambas›
var elinde ve t›pk› masal-
daki gibi bir de dev ç›k›-
veriyor karfl›s›na. “Dile
benden ne dilersen!” di-

yor dev ve Dogi önce bisiklet ve çikola-
ta ile bafll›yor isteklerini dillendirmeye.
Ama o kadar yürekten söylüyor ki dü-
flünde, yan› bafl›ndaki babac›¤› ve anne-
ci¤i de bu isteklerini yerine getirmeye
karar veriyorlar. Ama Dogi’nin ne istek-
leri bitiyor ne de deve olan inanc›. So-
nunda ailesi ve arkadafllar› el ele vere-
rek, ona oyuncaklar›n de¤il de sevginin

önemini anlat›nca sona eriyor Dogi’nin
Alaaddin olma sevdas›.

20 bin izleyici
Migros Çocuk Tiyatrosu’nday›z. Migros
taraf›ndan üç y›ld›r ücretsiz olarak da¤›-
t›lan davetiyeler hafta sonlar›nda Enis
Fosforo¤lu’nun sanat yönetmenli¤ini
yapt›¤› tiyatroda, çocuklar› sanatla bu-
luflturuyor.  
2005 y›l›nda “Sevgili Arkadafl›m”  adl›
oyun, ‹stanbul’da 17 kez sergilendikten
sonra yaz aylar›nda da Ankara, ‹zmir,
Antalya, Adana, Gaziantep ve Erzurum
illerini kapsayan bir turneye ç›karak se-
zonu 55 oyunla kapatm›fl.  2006’da  ise

yine Enis Fosforo¤lu ile çal›flma karar›
alm›fl Migros ve bu kez de “Topra¤›m›n
Hazinesi” adl› oyun sahnelenmifl. ‹stan-
bul’da 34 kez sahne alan bu oyun, Ay-
d›n, Antalya, Mersin, Kahramanmarafl,
Ad›yaman, Elaz›¤, Sivas ve Ordu illerini
içeren turne ile sahneye ç›kma say›s›n›
50’ye ç›karm›fl. Bu y›l da “Düfl mü ger-
çek mi? “ adl› oyunun ‹stanbul’da 66 kez
sergilenerek 20 bine yak›n izleyici ile
buluflmas› hedefleniyor. Yaz aylar›nda
ise turneye ç›k›lacak.
Migros’un 10 y›l önce 23 Nisan haftas›n-
da tüm devlet tiyatrolar›nda çocuklara
ücretsiz oyun sunarak bafllatt›¤› tiyatro-
lara deste¤i, Migros Çocuk Tiyatro-
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Migros Çocuk Tiyatrosu bu sezon “Düfl mü Gerçek mi?” adl› oyun
ile çocuklara tiyatro sevgisini afl›lamaya devam ediyor. Sanat
yönetmenli¤ini Enis Fosforo¤lu’nun yapt›¤› oyun fiubat ay›nda Hadi
Çaman Tiyatrosu’nda devam edecek 

Düfl mü, gerçek mi?



su’yla sürdürüyor. Amaç, çocuklar›n ge-
liflimine katk›da bulunmak, dünyaya ba-
k›fllar›n›n genifllemesine katk› sa¤lamak
ve tiyatro sevgisi afl›layarak gelece¤in
tiyatro seyircisini oluflturmak.

fiubat’ta Hadi Çaman 
Tiyatrosu’nda
‹flte Enis Fosforo¤lu ve ekibi taraf›ndan
sahnelenen ve çocu¤un hayal dünyas›
ile gerçek dünya aras›ndaki imgesel gi-
difl geliflleri ve çevre ile iliflkisini anlatan
“Düfl mü Gerçek mi?” adl› oyun, Ocak
ay› boyunca hafta sonlar› fiirinevler Ne-
cip Faz›l K›sakürek Kültür Merkezi Ti-
yatrosu’nda çocuklarla bulufltu. Sezonu
Ekim ay›nda Müjdat Gezen Tiyatro Sa-
lonu’nda açan oyunun bundan sonraki

adresi de Hadi Çaman Tiyatrosu olacak. 
Biz fiirinevler’deki son oyuna yetifltik. Ço-
cuklar›n anne ve babalar›yla birlikte dol-
durdu¤u tiyatro salonunda yer bulmakta
hayli zorland›k do¤rusu. Fotografç› arka-
dafl›m›z ayakta izlemekte buldu çareyi.
Ama t›pk› çocuklar gibiydik biz
büyükler de bu gencecik tiyatrocular›n
içtenlikle, sevgiyle ve sanatlar›na duy-
duklar› sayg›yla kar›fl›k sahneledikleri
oyunu izlerken. Önce flark›larla tiyatro-
nun ne oldu¤unu anlatt›lar ve ard›ndan
oyunun sonundaki “sevgi” mesaj›n›n al-
t›n› çizdiler. 
Ekipte  Fosforo¤lu’nun k›z› Seren Fos-
foro¤lu da oyuncular aras›ndayd›. 29
yafl›ndaki Seren, çocuklu¤undan beri ti-
yatronun içinde. Turizm okumas›na

ra¤men tiyatrocu olma karar› vermifl.
Bu durumda da Enis Fosforo¤lu deste-
¤iyle k›z›n›n yan›nda olmufl. Oyunda bir
de dokuz yafl›nda konuk sanatç› vard›.
Migros’un kangurusu U¤ur, geçti¤imiz
y›l oyunlara kat›lmaya bafllam›fl. Mig-
ros’un tiyatroya bak›fl› ve çabalar›
U¤ur’un tiyatro sevgisiyle birleflince,
oyuncular aras›na girivermifl.
Tiyatro öncesinde Enis Fosforo¤lu’nun bi-
zi davet etmifl oldu¤u kafede hem baz›
oyuncularla tan›flma f›rsat› bulduk, hem
de Enis Fosforo¤lu’nun 30 y›ld›r devam
eden bu “çocuk tiyatrosu” aflk›yla ilgili se-
rüvenini dinledik. Türk tiyatrosunun se-
yirciye ihtiyac› oldu¤unu belirten Fosfo-
ro¤lu, çocuk tiyatrolar› sayesinde gelecek-
teki seyircilerin oluflturuldu¤una inan›yor
ve “Türk toplumunun kültürlü, sanata ya-
k›n duran insanlara ihtiyac› var” diyor.
Fosforo¤lu için di¤er önemli konu ise ti-
yatronun sürdürülebilir olmas›. Firmalar›n
iki ayl›k, üç ayl›k dönemler içinde yapt›k-
lar› çal›flmalar› yeterli bulmuyor.  Fosfo-
ro¤lu Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu’yu
da bu anlamda kutluyor ve Türkiye’deki
büyük firmalar› benzer çal›flmalara kat›l-
maya davet ediyor.
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Enis Fosforo¤lu, Ankara
Devlet Konservatua-
r›’ndan 1970 y›l›nda me-
zun oldu. Yedi y›l Devlet
Tiyatrolar›’nda çal›flt›.
1980 y›l›nda kendi özel ti-
yatrosunu kurdu. 27 y›l-
d›r ‹stanbul Kad›köy’deki
tiyatrosunda oyun sahne-
liyor ve zaman zaman da
bu oyunlarda rol al›yor.
Onu tiyatroculu¤u yan›n-
da televizyonun ilk kurul-
du¤u zamanlarda sosyal
mizah programlar›n› ilk yapanlardan biri
olarak tan›d›k. “Siz Olsayd›n›z Ne Yapard›-
n›z?” ve “Stüdyo I” gibi televizyon program-

lar›, o y›llarda Enis Fosfo-
ro¤lu sayesinde çok sevil-
miflti. Tiyatroya “hayat›n
içinden bir yaflam” olarak
bakan Fosforo¤lu hafta içi
kendi tiyatrosu, hafta son-
lar› ise Migros Çocuk Ti-
yatrosu ile ilgili çal›flmala-
r›n› sürdürüyor. Ayr›ca ro-
mantik taraf›na hitap eden
radyo program›n› devam
ettiriyor. TRT FM’de her
cumartesi saat 22.00’da
bafllayan ve üç saat süren

program s›ras›nda Enis Fosforo¤lu, dinleyi-
cileriyle sohbet ediyor, f›kra anlat›yor ve
müzik çal›yor.

37 y›ll›k tiyatro sanatç›s› Sevgiyi ö¤rendiler
Oyunun küçük izleyicileri, aile ve ar-
kadafl sevgisini ö¤renerek ayr›ld›lar. 
Bar›fl Erköse: Anaokulu ö¤rencisi alt›
yafl›ndaki Bar›fl, bir y›ld›r haftasonra-
lar› tiyatro izlemeye gidiyor.
Berna Aras: Alt› yafl›ndaki Berna da
anaokulu ö¤rencisi. Berna tiyatroyu o
kadar seviyor ki büyüyünce tiyatrocu
olmak istiyor.
Buse Uzun: Tiyatroya gitmeyi çok sev-
di¤ini söyleyen Buse’nin yafl› ise befl.
Serhat-Berat Dursun: Sekiz yafl›ndaki
Serhat ile üç yafl›ndaki Berat birlikte
gelmifller tiyatroya. ‹kisi de oyunu
çok sevdi¤ini ve tekrar gelmek istedi-
¤ini belirtiyor.
Rabia Aydemir-Erkan-Furkan Yurtku-
ran: Befl yafl›ndaki Rabia Aydemir ile
Yedi yafl›ndaki Erkan ve dört yafl›nda-
ki Furkan kardefller tiyatroyla, anne-
lerinin sayesinde tan›flm›fl ve birlikte
izlemifller oyunu. 
Merve Ceren: 10 yafl›ndaki Merve
Ceren büyüyünce ö¤retmen olmak is-
tiyor. ‹lk yapaca¤› fley de ö¤rencileri-
ni tiyatroya götürmek olacak.

Oturanlar soldan sa¤a: P›nar Salman, Seren Fosforo¤lu, Enis Fosforo¤lu,
U¤ur Baflkut. Ayaktakiler soldan sa¤a: ‹lkay Çelebi, Can Ergen, Soner
Engür, Do¤an Dilavero¤lu, Birtan Turan, Güngör Deniz
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aro’nun her geçen gün genifl-
leyen a¤›, Koç Toplulu-
¤u’nun dokuz güçlü üyesiyle
beraber 19 Haziran 2006’da
bafllayan baflar›l› bir ön ha-
z›rl›k dönemi ile hayata geç-

ti. Ön haz›rl›k döneminde yer alan fir-
malar Arçelik, Aygaz, Beko, Fiat,
Ford, Koçtafl, Migros, Opet, Setur’du.
9 Ekim’de bafllayan ana lansman kam-
panyas›nda ise Avis, Divan ve Yama-
ha, Paro a¤›na kat›lan firmalar oldu.
Aral›k 2006’da Demirdöküm’ün siste-
me 143 bayii, KoçAllianz’›n ise 1157
acentesi ile girdi¤i paro, 2007 y›l›nda
daha da genifllemeyi ve daha çok tü-
keticiye ulaflmay› hedefliyor. Tüketi-
ciler DemirDöküm ve KoçAllianz’›n da
paro dünyas›na kat›lmas›yla beraber

daha fazla iflyerinden paropuan kaza-
nabilecekler.
Geniflleyen üye iflyerleri yelpazesi ile
paronun ekstra avantajlar› flimdilik,
kap›s›nda mavi y›ld›z gör-
dü¤ünüz Arçelik, Avis, Ay-
gaz, Beko, DemirDöküm,
Divan, Fiat, Ford, KoçAlli-
anz, Koçtafl, Migros, Opet,
Setur ve Yamaha’larda.
Çok yak›nda her biri kendi
sektöründe lider Koç mar-
kalar› bu geniflleyen aileye
kat›lmaya devam edecek.
Tüketiciler, paro üyesi ifl-
yerlerine özel, güncel ka-
zanç f›rsatlar›n›, kampan-
yalar›, ne kadar paropuan-
lar› birikti¤ini ve paro hak-

k›nda her türlü bilgiye www.pa-
ro.com.tr adresinden, paro üyesi ifl-
yerlerinden ya da Migros kiosklar›n-
dan ö¤renebilirler. P

Türkiye’de bir ilk olan ve kredi kartlar›na ek olarak parolu kart sahiplerine
al›flverifllerinde paropuan kazand›ran paro; bünyesine katt›¤› Koç Allianz ve
Demirdöküm ile genifllemeye ve daha çok tüketiciye ulaflmaya devam ediyor.

KOÇCRM

Paro y›ld›z› büyümeye
devam ediyor
Paro y›ld›z› büyümeye
devam ediyor

Paro y›ld›z› perakende
günlerinde parlad›
Paro y›ld›z› perakende
günlerinde parlad›

aro yapt›¤› aktivitelerle ve ilgi
çekici stand›yla bu y›l Lütfi
K›rdar Kongre Sarayi’nda
gerçeklefltirilen Perakende
Günleri kapsam›nda düzenle-
nen fuara damgas›n› vurdu. 

Gün boyunca birbirinden farkl› aktivi-
telerin düzenlendi¤i 50 metrekarelik
özel tasar›m stand›nda fuar ziyaretçi-
leriyle buluflan Paro fuar süresince
toplam 200 yeni üyeye daha ulaflt›,
374 kiflinin ise fuar için özel tasarla-
nan “yaflam tarz› kampanyalar›ndan”

faydalanmalar› sa¤land› . 
Paro, fuar boyunca “yaflam tarz› kart-
lar›” ile kat›l›mc›lara hofl bir sürpriz
haz›rlad›. Stand› ziyaret eden parolu
kart sahipleri paro’nun kendileri için
haz›rlad›¤› sekiz farkl› yaflam tarz›n-
dan kendilerine uygun olan› seçerek
hem e¤lendiler hem de kazand›lar. He-
sapl›lar, ev düflkünleri, dietçiler, gur-
me, tatilciler, bahçe, hayvanseverler
ve bebekliler olarak s›ralanan kartlar›n
önce ön yüzünü inceleyerek bilgi alan
kat›l›mc›lar daha sonra arka yüzünü

çevirdikleri kart sayesinde kendilerine
sunulan paro avantajlar›n› yakalad›lar.
Perakende Günleri boyunca paro
stand›nda geçerli olan ikinci kampan-
yada ise parolu kart sahipleri ister na-
kit isterse kredi kart›yla yapt›klar›
ödemeler karfl›l›¤›nda hem harcama
tutarlar› kadar paropuan kazand›lar
hem de ödedikleri miktara karfl›l›k
gelen “‹flte Paro’nun ilk kampanya-
s›”ndaki harcama tutar›na denk gelen
baremdeki sunulan avantajlardan bi-
rini seçmeye hak kazand›lar. 

P





r›yer’e 11 kilometre uzakl›ktaki Demir-
ciköy’den geçerek deniz k›y›s›ndaki
cennetten köfle Uzunya’ya varan yolcu-
lu¤umuz s›ras›nda, zaman zaman Fies-
ta’n›n o muhteflem h›z›n› gösterme im-
kan› da bulan Altan’dan otomobille,
sektörle ve dergicilikle ilgili ilginç bilgi-
ler edindik. 
Hem do¤an›n hem de kulland›¤›m›z
arac›n çekim gücü yüksek olunca fo-
to¤raf karelerine muhteflem görüntü-
ler yans›d›. Altan’›n önerisiyle, Uzun-
ya’ya komflu ikinci bir koya, Dalya’ya
uzand›k. Alkan’la bu güzellikler diyar›-
na yapt›¤›m›z yolculuk s›ras›nda ger-
çeklefltirdi¤imiz söyleflimiz, onun hare-
ketli yay›nc›l›k hayat› nedeniyle ayn›
zamanda Türkiye’deki otomobil yay›n-
c›l›¤›n›n geliflimini ve sorunlar›n› da an-
lat›yordu.

tomobilde 150 beygirgücü,
sportif bir performans de¤eri
de¤il. Elbette, daha büyük oto-
mobiller için... Peki bu gücü
al›p küçücük Fiesta’ya koyar-
sak? Bu sözler, bir otomobili

üretici firma d›fl›nda ilk kez kullanma
ayr›cal›¤› tafl›yan bir “motoring journa-
list”e ait; “Ford ile Yollarda”  sayfalar›-
m›z›n konu¤u ve Kanal 1’de yay›nlan-
makta olan “0 Kilometre” program›n›
gazeteci Fatih Altayl› ve Ufuk Sand›k ile
birlikte haz›rlayan Okan Altan’a... Altan
geliflmekte olan pazarlar›n “Uluslararas›
Halk›n Otomobili” jürisinin (AutoBest
among emerging markets) de Türkiye
üyesi. Konu¤umuz “uzman otomobilci”
olunca biz de otomobil konusunda söy-
lenecek ne varsa onun görüfllerine b›-
rakt›k. Hiç de fena yapmad›k galiba. Sa-
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“Otomobil
dergicili¤i”

denince akla
ilk gelen

isimlerden biri
olan Okan Altan

flu s›ralar
Kanal 1’de
yay›nlanan

“0 Kilometre”nin
editörlü¤ünü

yap›yor
40
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Otomobil onun hayat›:
Okan Altan
Otomobil onun hayat›:
Okan Altan



Otomobil merak› nas›l bafllad›?

Ben ‹stanbul Erkek Liseliyim. Her ço-

cu¤un bir hobisi vard›. Benimki de
uçaklard›. Ben model uçak yapard›m,
serbest uçufl yapabilen F1B model
uçaklar›n›. Hatta bu konuda iki kez
Türkiye üçüncüsü oldum. Gönlümde
as›l yatan aslan ise otomobildi. Ama o
yaflta kullanma iznim yoktu. Yabanc›
dergilerden otomobillerin yeni model-
lerini, teknik özelliklerini okuyordum. 

‹lk deneyiminiz...

18 yafl›na basar basmaz...
Tek bafl›ma bir Volkswa-

gen’in direksiyonunday-

d›m. Ama kulland›¤›m ilk
gün arabay› çarpt›m ve
ilk tamir deneyimimi ya-

flad›m. Bu ilginç bir dene-

yim oldu. Çünkü tamirci
motora bakarken, onunla
ayn› konular› bildi¤imi
fark ettim. 

Ya yay›nc›l›¤a geçifl?

Üç y›l Erzurum T›p Fa-

kültesi’ne gittim. Burada
yap›lacak fazla bir fley
yoktu. Bol bol dergi oku-

yordum. O zamanlar M.
Ali Y›lmaz, “Adam” ad›y-

la bir dergi yay›nl›yordu.
Bu dergide Oruç Aruoba
otomobil konusunda ya-

z›yordu. Bu dergiye oto-

mobille ilgili önerilerimi
yazd›m. Oruç Bey bu
önerileri be¤enmifl ve
bana “‹stanbul’a gelince
u¤ra konuflal›m” dedi. ‹fl-

te bu u¤ray›fl yay›nc›l›¤›-
m›n bafllang›c› oldu; y›l
1989. Bana da¤c›l›k, Hi-
end müzik sistemleri
üzerine yazmam› teklif
etti. Daha sonra otomo-

bil üzerine yazmaya bafl-

lad›m. Bu dergi, M. Ali
Y›lmaz politikaya girince
kapand›.

Ama siz ifli b›rakmad›n›z.

Evet; Erzurum T›p Fakültesi’ni
1991’de b›rakt›m. Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi uluslararas› iliflkilere geçtim.
Ama otomobil ve yay›nc›l›k meslek ola-

rak devam etti. 1992 y›l›nda Oruç
Bey’le Boyut Yay›n Grubu’nda “km-
Otomobilli Yaflam”›  ç›kard›k..

‹lk otomobil derginiz. Ne yapt›n›z?

Türkiye’de ilk gerçek test sürüfllerini
bu dergide yapt›k. Bir y›l boyunca ya-

y›nland›. Gerçek bir baflvuru kayna¤›y-

d›. ‹stanbul trafi¤iyle ilgili çözüm öneri-
lerinde bile bulunuyorduk. Ama ne ya-

zik ki sat›fllar düflüktü. Dolay›s›yla ya-

y›n hayat›na ara verdi.

Test sürüflünü ne zaman yapt›n›z?

Hürriyet Grubu’nda “Auto Show”
dergisindeyken 1992 sonunda Ford’un

Belçika’daki tesislerinde Mondeo’nun
ilk test sürüflü organizasyonuna gittik.
Burada test nas›l yap›l›r, virajlarda araç
nas›l kullan›l›r gibi konularda üç günlük
yo¤un bir e¤itim ald›k. Hiçbir yerde hat-
ta ‹ngiltere’de bile o güne kadar hiç kim-

senin kullanmad›¤› bir arac› ilk kez ben
denedim ve haberini ilk kez ben yazd›m.
Araç Ford Escort RS Cosworth’tu. Y›l-
larca dünya flampiyonu oldu. 

Genç yaflta genel yay›n yönetmeni

oldunuz...

Boyut Yay›nlar›’n›n “Car&Men” dergi-
sindeyken -1994’te kriz döneminde-
derginin genel yay›n yönetmeni iflten
ayr›ld›. O zaman ben 26 yafl›ndayd›m.
Genel yay›n yönetmeni oldum ve on-

dan sonra da çal›flt›¤›m dergilerde
hep genel yay›n yönetmenli¤i yapt›m.
Bu derginin yar›s› otomobildi ve ben
dergiyi tümüyle otomobile çevirdim.
Piyasada otomobil yorumlar›yla çok

tutuldu ve sat›fllar 15 bin
16 binlere ç›kt›. Çok iyi
ralli foto¤raflar› çektik.
Havada 5 metreye kadar
uçan otomobillerden tu-

tun, en iyi viraj alan oto-

mobillere kadar  ilginç fo-

to¤raflar yay›nlad›k.  

fiimdi de otomobili tele-

vizyonda anlat›yorsunuz.

‹stanbul Oto Show Fuar›’nda
flekillendi. Fatih Altayl›,
Ufuk Sand›k ile “O Kilomet-
re” program›na bafllad›k. Tü-

keticinin merak›na hitap
eden haberler haz›rl›yoruz. 

Otomobil dergicili¤ini

anlat›r m›s›n›z?

Türkiye’nin hassas ekono-

misi, Türk otomotiv sektö-

rünü çok yak›ndan etkiliyor.
Hani derler ya Ankara’da bi-
ri hapfl›rsa otomobil sat›flla-

r› duruyor. Ufukta sektörün
daralmas› görüldü¤ü anda
ilanlar b›çak gibi kesiliyor;
bu yüzden çok büyük grup-

lar bile otomobil dergilerin-

de radikal kararlar al›p, der-
gilerini kapat›yor.

Sektör ve Ford ile ilgili

görüflleriniz... 

Ben sektörü sanc›l› görmü-

yorum ve gelece¤ine de
olumlu bak›yorum. Üstelik

yüksek vergilere ve 2006’da kriz olmas›-
na ra¤men 670 bin sat›fl yap›ld›.
Bana göre Ford dünyan›n en büyük
otomobil markas›. En küçük modelden
en lüks otomobile kadar ayn› kaliteyi
korumak durumunda. Bu da tüketiciye
olumlu yans›yor. Bilinçli tüketici Ford
tercih ediyor. 

Füsun Güvenç

Okan Altan’›n kaleminden...

“150 beygirgücündeki 2.0 litrelik motoruyla ralli otomobillerinin

heyecan›n› caddelere tafl›yan Fiesta ST, Ford’un ralli tak›m› tara-

f›ndan haz›rlanm›fl ST damgal› gerçek bir e¤lence arac›. 150 bey-

girgücü, sportif bir performans de¤eri de¤il... Elbette, daha büyük

otomobiller için. Peki bu gücü al›p küçücük Fiesta’ya koyarsak?

Geçmiflte, Peugeot 205 GTI efsanesi, gençlerin en çok konufltu¤u

konuydu... Fakat, günümüzde art›k Ford Fiesta ST, bu efsanenin ye-

ni kahraman› oluyor. Ford’un yar›flç› tarihine ait bir gelenek olan

iki kal›n beyaz flerit ile ilk bak›flta tan›nan bu 2.0 litre motorlu afa-

can Ford’un normal Fiesta’larla asl›nda hiçbir ilgisi yok. Sadece is-

mi ve tipi ayn› desek, yanl›fl olmaz.

Alçalt›lm›fl ve sertlefltirilmifl süspansiyon, güçlendirilmifl frenler

ile bambaflka bir yol tutufl ve ön alt spoylerden arkadaki tavan ka-

natç›¤›na kadar bambaflka bir aerodinamizme sahip olan bu süper

Fiesta, sürüfl keyfini maksimuize edecek hale getirilmifl.”
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am üstünden sizlere ve yepye-
ni bir y›la daha merhaba sevgi-
li okurlar… ‹flte karfl›m›zda
2007 model bir y›l! Kendisi he-
nüz s›f›rda. Havas›ndan yan›na
var›lm›yor. Kas›m kas›m kas›l›-

yor. Eh, ne de olsa yeni y›l! Ama bizim
elimizde, ikinci aya kalmadan ikinci ele
düfler kan›mca. Zavall›, geldi¤i ülkeyi
bilmiyor ki, hava içinde ama bu co¤raf-
ya onu da çok k›sa sürede eskitecektir.
Ne de olsa buras› özel bir ülke!
Efendim, âdettendir; yeni bir y›l›n ilk
ay›nda, o y›l neler olacak tarz›nda yaz›-
lar yazmak. Her yazar böyle bir yaz›
yazmakla yükümlü görür kendini. Yaz-
mazsan olmaz yani. Bu âdetin yaz›y› bu-
lan Sümerler’e kadar gitti¤i ve oradan
bir daha gelemedi¤i söylenir. O halde,
biz de “Damdaki Mizahç›” olarak, elimi-
zi aln›m›za götürüp, hayata zumlanal›m
ve 2007’de neler olaca¤›na flöyle dam
üstünden bir bakal›m:

Yap›lan hesaplara göre bu y›l ülkemiz-
de söylenecek yalan say›s›n›n günde bir
buçuk milyar› aflmas› bekleniyor. Bu müt-
hifl rakam, AB standartlar›n›n da çok üze-
rinde. Nüfusun hesaps›zca artt›¤› ülke-
mizde art›k hayata gelinmedi¤i, adeta ha-
yata düflüldü¤ü için, n’oluyor? N’olucak;
hayata düflen de yalana sar›l›yor tabii ki.

Trafi¤in daha da kilitlenece¤i
2007’de, yetkililer, bir gün tek say›l›, bir
gün çift say›l› plaka gibi önlemlerin de
yetersiz kalmas› üzerine flu tür önlem-
ler düflünecekler: Bugün ad›nda “Z”
harfi olanlar arabas›yla trafi¤e ç›kacak.
Bir baflka gün; kereviz sevenler, bir bafl-
ka gün de elindeki hayat çizgisi uzun
olanlar trafi¤e ç›kacak. Derken bir bafl-
ka günde de, o gün yafl günü olanlar
trafi¤e ç›kabilecek. (Halbuki yafl gü-
nünde insan hediye ile ödüllendirilir,
oysa trafi¤e ç›karak iflkence yaflam›fl
olacak, oldu mu flimdi beyler?)

Günde 5, haftada 25 yeni televiz-
yon dizisinin yay›na girdi¤i ülkemiz,
2007’de de onlarca yeni diziyle tan›fla-
cak. Kimisi ikinci bölümü bile göreme-
yecek olan bu diziler sonunda ülkede
yo¤un bir dizi kirli¤ine yol açacak. Dizi
kirlili¤i yüzünden, dizileri gerçek zan-
neden pek çok vatandafl›n hayatla ilifl-
kisi tamamen kesilecek, bu vatandaflla-
ra her gece prime-time s›ras›nda se-
rumla reyting verilecek. 

Geçen y›l havaliman› pistinde “de-
ve” kesilmesinin ard›ndan, 2007’de atle-
tizm pistinde, daha h›zl› koflulmas› için
bir düzine “tavflan kesilecek! Bununla
da yetinilmeyecek, k›zlar›n›n “oryantal
dans yar›flmas›”nda birinci olmas›n› is-
teyen bir aile bu kez, televizyon stüdyo-
sunun dans pistinde adak olarak bo¤a
kesmeye kalkacak! (Stüdyoda epeyce
yaral› bekleniyor!) 

Bir üniversitemizin de¤erli profesö-
rü ekrandaki bir tart›flma program›nda,
karfl›s›ndaki üniversiteli gençlere flöyle
diyecek; “Gençler, günümüzde sadece
okumak yetmiyor, okuyup üflemek de
gerekiyor, o yüzden hem okuyun, hem
üfleyin!..” 

Kendilerinden 20 yafl küçük biriyle
birlikte olan magazin ünlülerinin, bu y›l
daha yüksek bir performansla bu raka-
m› 25’e ç›karmalar› bekleniyor. 

Magazin dünyas›n›n tamamen rek-
lam aflk›yla dolmas› üzerine 2007’de ha-
rekete geçen reklamc›lar art›k ürünleri-
nin reklam›n› bizzat reklam aflklar›n›n
üzerinde yapacaklar. 

Futbolcular›m›z 2007 y›l›nda da her
kötü maçtan sonra, önlerindeki mikro-
fona “Art›k önümüzdeki maça bak›caz”
demeye devam edecekler!..

D

Cihan Demirci

cihandemirci@yahoo.com

DAMDAK‹ M‹ZAHÇI
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2007’de neler olacak?

K
ar

ik
at

ü
r:

 H
as

le
t 

S
oy

öz

‹flte karfl›m›zda 2007 model bir y›l! Bu y›l ülkemizde söylenecek
yalan say›s›n›n günde bir buçuk milyar› aflmas› bekleniyor. Magazin
dünyas›n›n tamamen reklam aflk›yla dolmas› üzerine, reklamc›lar
art›k, ürün reklamlar›n› bizzat reklam aflklar›n›n üzerinden yapacak






