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Geliﬂmiﬂlik
kriterlerinden biri:

Ar-Ge harcamalar›
ünümüzde art›k, Ar-Ge harcamalar›n›n büyüklü¤ü ülkelerin temel
geliﬂmiﬂlik kriterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Nitekim, kiﬂi baﬂ›na ArGe harcamas› ABD, Japonya, ‹sveç, Fransa, Almanya gibi ülkelerde 8001200 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.

G

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 yaralanmas›na neden oldu. Ölenlerin yak›nlar›na sab›r, yaral›lar›m›za da acil ﬂifalar diliyoruz.
Ali Y. Koç
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Koç Toplulu¤u CEO’su Bülend Özayd›nl›:

“Koç fark›yla

dünya çap›nda
liderli¤e yürüyoruz”
“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”
oç Toplulu¤u, 2006’y› baﬂar› ç›tas›n›n yükseldi¤i
bir de¤iﬂim y›l› olarak kapatt›. Faaliyet gösterdi¤i
sektörlerde, yerel liderlikten dünya çap›nda liderli¤e do¤ru “fark yaratma”
vizyonu ile ilerleyen Koç
Toplulu¤u, kârl›l›¤›n› ve ﬂirket de¤erlerini ulaﬂ›lmas› güç düzeylere ç›kararak,
“hissedar de¤eri”ni yükseltmeyi hedefliyor. Koç Toplulu¤u CEO’su Bülend
Özayd›nl›, bu amaca yönelik olarak “Yaln›z üst düzeydeki yöneticilerimizin de¤il, iﬂe yeni baﬂlam›ﬂ çal›ﬂan›m›z›n bile
gösterece¤i en küçük bir ‘fark yaratma

K
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çabas›n›n’ hedeflerimize ulaﬂmada büyük katk›s› olacakt›r” diyor. Bülend
Özayd›nl›, Toplulu¤un 2006 y›l›n›n de¤erlendirilmesi ve 2007 stratejik hedeflerine 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¤iﬂim y›l› olarak nitelemek mümkün
mü? ﬁirket sat›ﬂlar›ndan biraz bahsedebilir misiniz?
2006 Toplulu¤umuz için birçok aç›dan
verimli geçen ve iﬂlerimizde baﬂar› ç›tas›n› yükseltti¤imiz bir y›l oldu. Bir anlamda 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 cirolar› 22 milyar YTL, aktif büyüklükleri
ise 32 miyar YTL’dir. Bu rakamlar, ne
büyüklükte bir entegrasyonun söz konusu 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 edildi, faaliyet kâr› ciddi oranda artt›. Migros, sektöründe aç›k ara lider konumuna 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 milyar YTL toplam varl›¤›yla Türkiye’nin
en büyük dördüncü özel bankas› konumuna yükseldi.
Tüpraﬂ’ta ise bir birleﬂme de¤il, dev bir
kamu ﬂirketinin yönetiminin devral›nmas› ve Toplulu¤a entegrasyonu söz konusu idi. Tüpraﬂ, Türkiye’nin petrol
ürünleri tüketiminin yüzde 70’ini karﬂ›lamaktad›r. Bu aç›dan büyük önem taﬂ›yan geçiﬂ süreci sorunsuz gerçekleﬂtirilmiﬂ, ﬂirket 2006 y›l›n› baﬂar›l› sonuçlarla tamamlam›ﬂt›r.
Son beﬂ y›lda stratejik plan›m›z› anlat›rken, 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 gerekse söz konusu ﬂirketlerimizin gelecekleri için do¤ru olan›n yap›ld›¤›n› gönül rahatl›¤› ile söyleyebiliyorum. Bu
al›ﬂveriﬂlerden sadece Toplulu¤umuzun de¤il, yollar›m›z› ay›rd›¤›m›z ﬂirketlerimizin ve onlar›n çal›ﬂanlar›n›n da
kazançl› ç›kmas›n› önemsedik. ﬁirketlerimizin yeni sahiplerinin ﬂirket baﬂar›s›-

“fark yaratma” konusu iﬂlendi.
2007’de fark yaratman›n unsurlar›
neler olacak ve bu çerçevede ne gibi 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 bulundu¤umuz sektörlerde ç›tay› yükselterek devaml› olarak daha iyiye ulaﬂma
hedefimizi temsil ediyordu. Sadece rakamsal büyüklü¤ü de¤il, sahaya ç›k›p
oyunu kurallar›na göre oynaman›n ötesinde oyunun gidiﬂat›n› etkilemek, belirlemek hedefimizi temsil ediyordu. Bu
hedeflere ulaﬂmak ancak bulundu¤umuz alanda fark yaratarak etkin olmakla mümkün.
En üst kademeden en alt kademedekilere kadar tüm çal›ﬂanlar›m›z›n yapt›klar› günlük iﬂlerde bu bilince sahip olduklar›n› düﬂünüyorum. Çünkü hiç kuﬂkusuz biliyoruz ki Koç Toplulu¤u bugünkü yerine fark yaratmay› baﬂarabildi¤i için geldi. Faaliyet gösterdi¤imiz
bütün sektörlerde Koç fark›n› oluﬂturmaya, sürdürmeye devam edece¤iz. Bu
yap›yla yerel liderlikten “dünya çap›nda
liderli¤e”’ dönüﬂtürdü¤ümüz hedeflerimize h›zla yaklaﬂaca¤›m›za inan›yorum.
Yaln›z üst düzeydeki yöneticilerimizin
de¤il, iﬂe yeni baﬂlam›ﬂ çal›ﬂan›m›z›n bile gösterece¤i en küçük bir “fark yaratma çabas›n›n” hedeflerimize ulaﬂmada
büyük katk›s› olacakt›r. “Fark yaratma”
bilincini bir kurum kültürü haline getir-

“

‘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
n› art›rarak sürdürme potansiyeli ve
motivasyonuna sahip olmalar› bizim
için önemli bir kriter oluﬂturdu.
Sonuç olarak, 2006 y›l›nda entegrasyonunu sa¤lad›¤›m›z ﬂirketlerle bir y›l öncesine 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

”

menin ve tabana yayman›n önemine
inan›yoruz. Bu yüzden de, “Küçük bir
fark, büyük bir ad›m” felsefesini benimsiyoruz.
2002 y›l›nda koydu¤u 15 y›ll›k hedeflere beﬂ y›lda ulaﬂan Koç Toplulu¤u’nun önümüzdeki 10 y›ll›k
makro hedefi nedir?
2006 sonunda rakamsal boyutlar itibar›yla hedefledi¤imiz dünya ﬂirketleri
boyutlar›na ulaﬂt›k, ancak henüz “bir
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dünya ﬂirketiyiz” demek için erken bir
aﬂamaday›z. Koç Toplulu¤u, rakamsal
boyutlar› paralelinde fark yaratarak
odakland›¤› sekörlerde uluslararas› yay›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 izleyecek? Bu konuda öncelikli yat›r›m
alanlar› ve bölgeler hangileri olacak?
Arçelik geçti¤imiz y›l Rusya’da buzdo-

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 çamaﬂ›r makinesi ihracat› ile girilen Çin
beyaz eﬂya pazar›nda, 2007 için 10
milyon euro düzeyinde ciro hedeflenmektedir. Ayr›ca bu ülkede üretim yat›r›m› için imkanlar araﬂt›r›lmaya devam ediliyor.
2006 y›l›nda Rusya’da önemli ad›mlar

“

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

”

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 araçlar›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 alacak ve dünya pazarlar›nda etkinli¤ini
art›racak.
Ford Otosan’›n Transit ve Transit
Connect modellerinin yurtiçi ve yurtd›ﬂ› pazarlardaki baﬂar›s› artarak sürüyor. Buna ba¤l› olarak ihracattaki büyümenin 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› ülkede 86 ma¤aza ile 962 milyon dolar ciroya ulaﬂmay› hedeflemektedir.
Topluluk Ar-Ge çal›ﬂmalar›na büyük önem veriyor ve Türkiye’de en
fazla Ar-Ge harcamas› yapan ﬂirketler aras›nda Koç Toplulu¤u ﬂirketleri ilk s›ralarda yer al›yor. Bu
konudaki çal›ﬂmalar ve benimse-
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nen politikalara iliﬂkin neler söyleyebilirsiniz?
Özel sektörün ilk araﬂt›rma ve geliﬂtirme 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. Günümüzde ise ﬂirketlerimiz Ar-Ge faaliyetlerini kendi bünyelerinde sürdürmekte,
çal›ﬂmalar›n› stratejik planlar› ve iﬂ
programlar› do¤rultusunda kendileri
yönetmektedirler. Yapt›¤›m›z tüm iﬂlerde teknolojiye hakim olman›n, hedeflerimize ulaﬂman›n en önemli gereklerinden 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 gösteren Koç Teknoloji Kurulu yönlendirmesi ile gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar, ﬂirketler aras›nda iﬂbirli¤i, bilgi ve deneyim paylaﬂ›m›, verimlilik art›ﬂ› sa¤l›yor.
Bu çabalar›n sonucunu çeﬂitli ﬂekillerde somut olarak görebiliyoruz. Geçti¤imiz 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 ﬂirketi olduk. Di¤er bir araﬂt›rmaya göre,
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 ve 2006 y›l›nda güç be¤enen Avrupa müﬂterilerine 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 belirledik. Bu hamle bankac›l›k sektörüne
yabanc› sermaye giriﬂini de h›zland›rarak Türk ekonomisi için de olumlu bir
dönemin baﬂlang›c›n› oluﬂturdu. Bundan sonraki hedefimiz, Türkiye’de h›zla
geliﬂen finans sektöründe, Yap› Kredi’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 tan›mlad›¤›m›z vizyonumuz ile orta vade-

de Yap› Krediyi Türkiye’nin birinci bankas› haline getirmeyi hedefliyoruz.
Topluluk sosyal sorumluluk projeleriyle de ad›ndan s›kça söz ettiriyor. Projeleri seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz? 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 çözümünde her bireye sorumluluk düﬂtü¤üne inan›yoruz. Türk insan›n›n yaﬂam kalitesinin geliﬂtirilmesinde üzerimize düﬂeni yerine getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle e¤itim,
sa¤l›k, kültür gibi Türkiye’nin öncelikli
konular›nda projelerimize her y›l yenilerini de ekleyerek devam ediyoruz.
Çal›ﬂanlar›m›z›n da mümkün oldu¤u ölçüde 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 uygulad›. Tüm Koç Toplulu¤u çal›ﬂanlar›
ve bayileri gönüllülük esas›na dayanarak bulunduklar› illerde, topluma karﬂ›
sorumluluklar›n› yerine getirmek amac›yla çeﬂitli sosyal sorumluluk projeleri
geliﬂtirdi ve uygulamaya baﬂlad›. “Ülkem için” projesi ile kurumsal sosyal
sorumluluk bilincinin ülke genelinde
dalga dalga yay›larak, bu duygunun
herkes taraf›ndan paylaﬂ›lmas› hedefliyoruz. Engelliler için çocuk park› yapmaktan, okul tadilat›na, laboratuvar
kurulumundan bilgisayar ba¤›ﬂ›na ve
kütüphane yapmaya kadar birçok sosyal sorumluluk projesi, Koç Toplulu¤u
bayilerinin gönüllü katk›lar›yla gerçekleﬂtiriliyor.
Ülkemiz için e¤itim sorunu farkl› sorunlarla 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› zamanda Koç ﬂirketlerinde staj ve iﬂ önceli¤i olana¤› sa¤layaca¤›z. 2007’de bu
projenin daha geniﬂ bir kesime ulaﬂmas› 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 ‹ﬂbirli¤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 Festivalleri dizisiyle 11 ilde gerçekleﬂti.
Farkl› sanatç›lar›n yer ald›¤› festivallere 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 çal›ﬂmalar›m›z sürecek.
Topluluk çal›ﬂanlar›na ve bayilerimize vermek istedi¤iniz mesajlar
nelerdir?
Sektörün lideri olma sorumlulu¤uyla,
bugüne kadar gösterdi¤iniz azim ve kararl›l›kla 2007’de zorluklar›n üstesinden gelece¤imize, yeni baﬂar›lar elde
edece¤imize eminim. Dünyayla bütünleﬂmeye baﬂlad›¤›m›z dönemde sektörlerimizin 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 olma hedefimize yaklaﬂt›racakt›r.
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Tofaﬂ CEO’su AL‹ PANDIR:

“Tüketicinin özelliklerini
ve beklentisini
en iyi biz biliyoruz”
8

al›ﬂma hayat›na Koç Holding’de baﬂlayan ve 18 y›l aradan sonra yeniden Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden birinde görev alan Tofaﬂ CEO’su Ali Pand›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 taﬂ›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 yakalanan ivmeyi daha da yukar› çekeceklerini belirtti. Ali Pand›r dergimizin sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

Ç

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, fiziksel aç›dan uzakta olsa da ülkesinin
ana sektörlerinden biri olan otomotiv
sektörünü anbean takip etttim. Türkiye
pazar›n› daha önceden de takip ediyordum. Daha önce hem Avrupa’da hem
de Uzakdo¤u’da görev yapt›m. Bu ülkelerin bir k›sm› Türkiye gibi geliﬂmekte
olan pazarlar. K›yaslama yapabilmek
için ayn› konseptteki ülkelerdeki operasyonlar› da takip etmek zorundas›n›z.

Rekabet gücünü art›r›yor

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›

Türkiye çok dinamik bir ekonomiye sahip. Ekonomik göstergeler dalgalanabiliyor. Ancak h›zla da dengeleniyor.
Anl›k olarak düﬂünülüp karar verilmemeli. Zaten otomotiv sektöründe stratejik planlamalar 10-12 y›ll›k süreler
göz önüne al›narak yap›ld›¤› için dalgalanmalara karﬂ› ayakta kalabiliyorsunuz. Türk otomotiv sektörü rekabet
gücünü art›r›yor.
Türk otomotiv sektörü Avrupa’ya k›yasla çok daha genç ve yeni geliﬂmekte. Önünde aﬂ›lmas› gereken yüksek
vergi gibi sorunlar var. ‹ç pazar sat›ﬂlar› hâlâ zay›f. ‹hracat›yla iç pazar sat›ﬂlar› aras›nda henüz denge sa¤lanm›ﬂ
de¤il. Ancak buna karﬂ› son derece kat›l›mc›, çal›ﬂkan ve Avrupa’ya oranla
ucuz iﬂgücü avantaj› var. Avrupa’da

otomotiv maceras› oldukça eskiye dayan›yor. Tasar›m, sürüﬂ güvenli¤i ve
çevre konular›nda Amerika ile yar›ﬂ›yor. Yüksek volümlerde üretim yap›ld›¤› için uluslararas› rekabet gücü bak›m›ndan baz› avantajlara sahip.
Buna ra¤men Türk otomotiv sanayii kalite 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 Ducato’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

“

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

”

yetiﬂmiﬂ insan kayna¤› ihraç eder durumda. Tofaﬂ adeta otomotiv mühendislerinin okulu olmuﬂ, sektöre kalifiye
eleman yetiﬂtiriyor. Fiat dünyas› içindeki önemi her geçen gün artan Tofaﬂ,
bekledi¤imden çok daha büyük bir yap›ya sahip.
Genel olarak sektörde rakamsal daralma yaﬂan›yor olsa da hem binek otomobil pazar›nda hem de toplamda pazar
pay›m›z› 2005’e göre art›rm›ﬂ durumday›z. 2006’y› 1.2 milyar dolar› aﬂan ihracat ile kapayaca¤›m›z› düﬂünüyorum.
Özellikle 2004’ten bu yana Fiat stratejik olarak üretimde Brezilya, Çin ve
Türkiye’ye fokuslanmaya karar verdi.
Fiat bu ülkelerde yeni modeller üreterek tesislerinin üretim kapasitelerinin tamam›n› kullanmay› planl›yor.
550 milyon euro tutar›ndaki Linea ve
Mini Cargo yat›r›mlar› ile birlikte araç
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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›. Kuruluﬂta 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.

Ortado¤u ve Afrika’n›n kuzeyinden sorumlu olacak.

“

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

üretme kapasitemiz 360 bine ulaﬂacak. Ayr›ca bu modeller baﬂta Bat›
Avrupa olmak üzere tüm dünyaya ihraç edilecek.

Fiat’›n dünyadaki yap›lanmas›n›n
en önemli üç aya¤›ndan biri
Türk otomotivinde devrim say›labilecek Mini Cargo projesi kapsam›nda ise
Bursa’da Fiat ve PSA için yeni bir hafif 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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ründe gerçekleﬂtirilen en büyük yat›r›mlardan biri olan bu geliﬂmelerle
Bursa’daki Tofaﬂ fabrikas›, y›ll›k 360
bin adete ulaﬂacak kapasitesiyle Fiat’›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›lanmas›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,

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 potansiyelle do¤ru orant›l› bir büyüme
göstermemektedir. Özellikle araç al›m
vergileri di¤er Avrupa ülkeleri ile k›yasland›¤›nda oldukça yüksek. Vergilerin
düﬂmesi otomobil pazar›n›n geniﬂlemesini sa¤layacak, bu sayede vergi gelirlerinde ﬂimdikine oranla yükselme de
meydana gelecektir.
Fiat Doblo’nun Rusya’da montaj›
yap›lacak. Neden Rusya seçildi? Bu
durum ihracat büyüklüklerine nas›l yans›yacak?
2006’da Rus Severstal Auto firmas› ile
gerçekleﬂtirilen anlaﬂma sonucunda Bursa’daki Tofaﬂ fabrikas›nda üretilen Fiat
Palio, Doblò ve Albea modelleri, tüm parçalar› 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

noktas› ve Türk mühendislerinin baﬂar›s›n›n bir göstergesidir. Kas›m sonunda
üretimine baﬂlanan Fiat Albea’n›n üretimi için gerekli parçalar›n›n tamam› Tofaﬂ
taraf›ndan ihraç edildi. Fiat Auto ile Severstal Auto aras›ndaki iﬂbirli¤inin ilk
ad›m› olan bu üretim anlaﬂmas› çerçevesinde 2007 sonuna kadar 20 bin Fiat
markal› araç üretilecek. Fiat Albea ve di¤er Fiat modellerinin Rusya pazar›nda
önemli bir aç›¤› giderecektir. Yeni Albea’n›n üretiminde fabrikas›nda uzmanl›k
e¤itimine tabi tutuldu. Ayn› fabrikada
2007 y›l›ndan itibaren Fiat Doblo da üretilecek ve Tofaﬂ y›ll›k 250 milyon
euro gibi bir gelir elde edecek.
Otomobil pazar› bir durgunluk yaﬂ›yor. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Fiat her zaman için uzun dönemli planlar gerçekleﬂtirir; dalgalanmalar uzun dönemli planlar›m›z›
etkilemeyecektir. Türkiye'nin
çok rekabetçi bir tedarikçi taban›
var; o yüzden bizim gelecek
planlar›m›z› de¤iﬂtirmek için hiçbir neden bulunmuyor. Türkiye
ekonomisi içinde de önemli bir
yer edinen otomotiv sektörünün bu y›l oldu¤u gibi önümüzdeki y›l da üretim, istihdam ve
ihracat›yla ekonominin lokomotifi 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¤umuz Grande Punto, Avrupa’da oldu¤u gibi Türkiye’de de tüketiciler taraf›ndan çok be¤enildi, 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›¤›nda kurulan ve her iki firman›n da eﬂit
hissedar oldu¤u bir kurum. Bu ortakl›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 hitap” 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 yandan da Koç Fiat Kredi'nin iki yeni ürünü Fiat
Kredi ve Alfa Romeo Kredi ile otomotiv faaliyetleri destekleniyor.
LINEA
Dünya prömiyeri Kas›m
2006’daki ‹stanbul Auto Show’da yap›lan sedan modeli
Linea, May›s 2007’de yollara
ç›kacak. Türkiye bu otomobilin Bat› Avrupa'ya tek ihracatç›s› olacak.
FIAT BRAVO
Dünya lansman› 2007 y›l›
baﬂ›nda yap›lan Fiat Bravo
önümüzdeki y›l Türkiye yollar›nda olacak.
SCUDO
Fiat’›n hafif ticari araç segmentindeki kozu Scudo da
2007’de Türkiye’de olacak.
ALFA ROMEO
Mart 2006’da dünya prömiyeri yap›lan ve Cenevre Otomobil Fuar›’nda “Cabrio of
the Year 2006” ödülünü alan
Alfa Spider 2007’de Türk tüketicisinin be¤enisine sunulacak.

Türkiye, ‹talya’dan sonra Fiat Auto’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 Grubu’nun seçkin markalar›ndan bir tanesi. Sat›ﬂ›na Mart ay›nda baﬂlayaca¤›z.
Otomotiv sektöründe Türkiye nereye 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 ilgisinin artmas›n›n en büyük nedeni Türkiye’nin sahip oldu¤u kaliteli üretim ve
kalifiye iﬂgücüdür. Fiat gibi dev firma-

LANCIA YPSILON
Toplam dört farkl› motor
seçene¤i ile sat›ﬂa sunulacak 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 dizel 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 Avrupa’da DFN “Dolce Far Niente” (tatl› bir ﬂey yapmaz) 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 Musa’n›n tüm motor seçeneklerinde otomatik vites “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-colore” Sport versiyonu
bulunuyor.

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 gitmesi Türkiye’nin sahip oldu¤u potansiyeli kan›tlar. Rahatl›kla ifade edebiliriz
ki Türk tüketicilerinin beklentilerini,
hedef kitlenin özelliklerini en iyi biz biliyoruz. 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, dolay›s›yla mühendislerine sahip.
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Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Baﬂkan› Tamer Haﬂimo¤lu:

“Hedefimiz teknolojiye
hakim olmak”
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›

üreselleﬂme sürecinin dayatt›¤› rekabette üstünlük 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 kriterlerinden biri kabul ediliyor. Dünya genelinde Ar-Ge çal›ﬂmalar› için yap›lan harcamalar›n yüzde 80’inden fazlas›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› gözler önüne seren örnekler.
Bunlara karﬂ›n, Türkiye’de de son y›llarda Ar-Ge çal›ﬂmalar›na giderek daha fazla önem verildi¤i ve özel sektörün bu alanda yat›r›mlar›n› art›rd›¤› dikkati çekiyor.
Bu alanda Koç Toplulu¤u ﬂirketleri ise öncü bir rol oynuyor. 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 konuyla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.

K

Koç Holding dünyada en fazla Ar-Ge yat›r›m› yapan 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¤erlendiriyorsunuz?
Koç Toplulu¤u’nun dünyan›n en fazla Ar-Ge yat›r›m›
yapan endüstri ﬂirketleri aras›na girmesi do¤rusu bizi 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 objektif 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 kuruluﬂça tüm dünyaya duyurulmuﬂtur
Söz konusu rapor, Avrupa Komisyonu’nun “The Institute for Prospective Technological Studies” kurumunun yürüttü¤ü çal›ﬂman›n sonuçlar›n› içeriyor. Bu çal›ﬂmada ﬂirketler, 2005 y›l›nda yapt›klar› Ar-Ge yat›r›mlar›na göre, iki ayr› kategoride s›ralanm›ﬂlar: Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerin ve Avrupa Birli¤i d›ﬂ›ndaki ülkelerin endüstri kurumlar›.
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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 Türkiye 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’inci 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 Toplulu¤u’nun bulunmas›, Toplulu¤umuzun
di¤er alanlarda oldu¤u gibi teknoloji,
inovasyon ve Ar-Ge alan›nda da Türkiye’de önder oldu¤unu göstermektedir.
Koç Toplulu¤u’nun Ar-Ge’ye bak›ﬂ
aç›s› nedir? Toplulukta Ar-Ge çal›ﬂmalar› nas›l yürütülüyor?
Toplulu¤umuzun stratejik plan›n›n ana
hedefi, Avrupa’n›n önde gelen ﬂirketleri
aras›nda yer almakt›r. Bunu gerçekleﬂtirmenin yolu da h›zl› ve kârl› büyümeden geçiyor. Stratejik plan›m›z› oluﬂtururken, bizi hedefimize taﬂ›yacak faktörleri belirledi¤imizde, yapt›¤›m›z tüm iﬂlerde teknolojiye hakim olmak ön plana
ç›kt›. Çünkü büyüme ve kârl›l›¤›, yani rekabet üstünlü¤ünü kal›c› k›lman›n yolu,
teknolojiye hakim olmaktan geçiyor.
Bu nedenle biz Holding olarak ﬂirketlerimizin teknolojiye yat›r›m yapmalar›n›
her platformda destekliyor ve teﬂvik
ediyoruz. ﬁirketlerimiz de, ilerideki pozitif iﬂ sonuçlar›n›n süreklili¤i için ArGe faaliyetlerinin ve yenilikçili¤in ne
kadar önemli oldu¤unun bilincine büyük ölçüde varm›ﬂlard›r. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili kararlar›n› ve uygulamalar›n›, stratejik planlar› ve iﬂ programlar›
do¤rultusunda kendi bünyelerinde sürdürmektedirler.
Bizim bu çal›ﬂmalar› desteklemek için
kulland›¤›m›z araçlardan bir tanesi, ﬂirketlerimizin y›ll›k hedef kartlar›nda teknoloji geliﬂtirme hedeflerine yer vermektir.
Di¤er bir mekanizma Koç Teknoloji Kurulu 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›ﬂmalar› de¤erlendiriyor, yap›lacaklar›
belirliyor.
Topluluk ﬂirketlerinin kat›l›m›yla ger-

çekleﬂtirilen ortak çal›ﬂmalar› iki baﬂl›k
alt›nda toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, birden fazla Topluluk ﬂirketini ilgilendiren konularda ortak teknoloji izleme ve geliﬂtirme projeleri oluﬂturmak
ve bunlar› yürütmektir.
Bir di¤eri de teknoloji yönetimi konusunda dünyada kullan›lan güncel yöntemler hakk›ndaki deneyimlerin paylaﬂ›lmas›d›r. ﬁirketlerden görevlendirilen
elemanlarla oluﬂturulan çal›ﬂma gruplar›, dünyadaki güncel teknoloji yönetim
metotlar›n› incelemekte, ﬂirketlerdeki
uygulamalar› ve deneyimleri derleyerek

“

vazgeçilmez bir unsur haline gelmiﬂtir.
Bu nedenle ülkeler aras›nda da bir rekabet konusudur ve hemen her ülke ArGe faaliyetlerini önemli oranlarda desteklemektedir.
Türkiye, sanayideki bilgi birikimi, yetiﬂmiﬂ insan gücü ve maliyet avantajlar›yla
Ar-Ge konusunda da iddial› konuma
gelmeye adayd›r. Ancak uluslararas› rekabetin 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 oldu¤unu düﬂünüyorum.

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

bu bilgileri tüm Topluluk ﬂirketlerine
yayg›nlaﬂt›rmaktad›r.
Türkiye’de ﬂirketlerin Ar-Ge çal›ﬂmalar›na yönelik olarak sa¤lanan
devlet destekleri konusundaki de¤erlendirmeniz nedir?
Türkiye’de Ar-Ge konusu ancak son dönemlerde, sanayinin belirli bir büyüklü¤e eriﬂmesi, dünyadaki ve Türkiye’deki
geliﬂmelerle rekabetin giderek sertleﬂmesi sonucu a¤›rl›k kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Devlet’in de verdi¤i destekler ile
bu konuya sahip ç›kmas› ancak son y›llarda olmuﬂtur. Önemli zaman kaybedilmiﬂtir, ancak önümüzde hala önemli f›rsatlar vard›r.
Ar-Ge yat›r›mlar›, yüksek katma de¤erli, sürdürülebilir rekabetçi avantaja sahip bir sanayi, istihdam ve refah için

”

Koç Toplulu¤undaki Ar-Ge faaliyetlerini yeterli görüyor musunuz?
Gelece¤e yönelik beklentileriniz
neler?
ﬁirketlerimizin bu alanda Türkiye’de rakiplerinin çok önünde oldu¤unu görüyoruz. Bunu sadece Avrupa Komisyonu’nun yapt›¤› araﬂt›rma sonucunda
görmüyoruz. Teknolojiye yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n sonuçlar› birçok alanda kendisini gösteriyor.
En çok patent baﬂvurusu yapan 10 yerli ﬂirket aras›nda dört ﬂirketimiz yer al›yor. Bu konuda günlük hayat›m›za giren birkaç somut örnek vermek gerekirse; 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 tamamen kendi imkânlar› ile geliﬂtiriyor.
Tofaﬂ, Minicargo projesinde ürün geliﬂtirme sorumlulu¤unun ve arac›n fikri
mülkiyet haklar›n›n sahibi oluyor. Bu
örnekler birçok ﬂirketimizin uluslararas› boyutta da rekabet gücüne sahip oldu¤unu gösteriyor.
Ancak her alanda oldu¤u gibi, bu alanda
da geliﬂmenin sonu yok. Daha fazla yeni teknoloji, daha fazla özgün ve yenilikçi ürünler, hizmetler geliﬂtirmeyi hedeflememiz laz›m. Bu konuya yap›lan yat›r›mlar›n iﬂ sonuçlar›m›za somut etkilerini görmeye baﬂlad›kça yap›lan çal›ﬂmalar›n da kapsam›n›n ve derinli¤inin artaca¤›n› tahmin ediyorum.
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Savunma sanayiinde bir ilk

RMK Marine
askeri gemi
üretecek

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
ahil Güvenlik Komutanl›¤›’n›n
arama-kurtarma faaliyetleri
için Savunma Sanayi Müsteﬂarl›¤›’nca gerçekleﬂtirilen sahil güvenlik arama kurtarma
gemisi ihalesini RMK Marine
Tersanesi ald›. ‹hale sözleﬂmesi 16 Ocak
2007 tarihinde Ankara’da Çengelhan’da
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Savunma Sanayi Müsteﬂar› Murad Bayar,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç, Sahil Güvenlik Komutan› Tümamiral A. Can Ereno¤lu ve RMK
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Marine Murahhas Azas› Kudret Önen’in
kat›ld›¤› bir tören ile imzaland›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mustafa V. Koç imza törenindeki konuﬂmas›nda böyle bir projeyi üstlenmekten ve tersanelerinin ilk defa bu
çapta bir iﬂi yapmak üzere yola ç›kmaktan duydu¤u mutlulu¤u dile getirerek, "Koç Toplulu¤u olarak ülkemizde denizcili¤in geliﬂmesi konusundaki
çal›ﬂmalar›m›zla örnek projeler üretebilmeyi ve ilklere imza atabilmeyi hedefliyoruz" dedi. Askeri projelere uy-

gun bir yap›ya kavuﬂturduklar› RMK
Marine'nin, bu proje ile ticari gemi tasar›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 edilmesinin önemine iﬂaret erek "Bu, Türk
gemi sektörüne hükümetimizin verdi¤i

2010’da teslim

“

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

öneminde bir göstergesidir" dedi. Gönül, hükümetin son y›llarda alm›ﬂ oldu¤u kararlar çerçevesinde bugün gemi
inﬂa alan›nda faaliyet gösteren özel sektörün, tekrar Avrupa'da ve dünyada söz
sahibi olma konumuna geldi¤ini belirterek ﬂunlar› söyledi: "Milli menfaatlerimizi tam koruyabilmemiz için denizlerde
kuvvetli olmaya mecburuz. Yerli üretimde 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›lm›ﬂt›r. Projede 140 milyon euro yurtiçi,
128 milyon euro offset imkan› sa¤lanmas› nedeniyle toplamda yerli sanayiimize 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 tamamlanmas›, di¤er tip muharebe gemilerinin özel sektör tersanelerinde üretilmesi fikrine yönelik olumlu bir ad›m olarak
de¤erlendiriliyor. Koç Toplulu¤u ﬂirketlerinden, RMK Marine taraf›ndan üretilecek 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. Gemilerin üretim aﬂamalar›nda, komuta kontrol ve elektronik sistemlerin geliﬂtirilmesi ve gemiye entegrasyonu ise Aselsan taraf›ndan yap›lacak.

”

Sahil güvenlik arama kurtarma gemisi projesi, ihale dosyas› 20 Temmuz 2004’te yay›nland›. 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.

Savunma Sanayi için önemli bir proje
RMK Marine Murahhas Azas›
Kudret Önen aç›l›ﬂtaki konuﬂmas›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 önce gene bir grup ﬂirketi olan
Otokar’›n 4x4 askeri ve z›rhl› araçlar›n dizayn 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¤imiz fikri mülkiyet haklar› bize ait olan ürünlerimiz olmas›n› hedeflememiz gerekti¤ine

‹lklere öncülük etti
Tersane, 1974 y›l›nda çelik, alüminyum ve GRP tekne inﬂas› üzerine Haliç’te kurulmuﬂ ve firma uzun süre,
lüks mega yatlar›n yap›m› ile uluslararas› 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 modernizasyon projelerini hayata geçiriyor.
RMK Marine Tersanesi 2000 y›l›nda
da Alb. Hakk› Burak ( A571) & Yzb. I.

inan›yoruz. Y›llarca önce Otokar’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 kontrol 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.

Tolunay (A572) adl› 2 adet askeri lojistik destek gemisini Milli Savunma
Bakanl›¤›’na teslim etti. Tersane, 30
bin dwt büyüklü¤üne kadar ticari gemi 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 iﬂleme 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 atarak sektörde ilklere öncülük eden bir
firma olarak da biliniyor.
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Koç Toplulu¤u, BT ile
dünya yolculu¤unda
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
oç Toplulu¤u’nun, bilgi teknolojilerinin paylaﬂ›lmas›, aktar›m› ve geliﬂtirilmesi amac›yla ve Topluluk’taki tüm ﬂirket yöneticileri ile çal›ﬂanlar›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 toplant›, “Yaz›l›m” ana temas›yla gerçekleﬂti. Gün boyu süren organizasyonu

K
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237’si Topluluk personeli olmak üzere
382 kiﬂi izledi.
Toplant›ya, yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla, Koç Holding Kurumsal ‹letiﬂim ve
Bilgi Grubu Baﬂkan› Ali Y. Koç da kat›ld›. Ali Y. Koç, dünya ﬂirketi olma hedefiyle yoluna devam eden Toplulu¤un, bu amaçla 2006’da çeﬂitli sektörlerde önemli yat›r›mlar yapt›¤›n› belirterek “Uzun vadeli hedeflerimiz ve
beklentilerimiz yüksek. Dünyada teknolojinin önemi her geçen gün art›yor.

Koç Toplulu¤u olarak biz de de teknolojiye 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 görevler düﬂtü¤ünü bildirerek “BT kuruluna 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 benden ne destek istiyorsan›z vermeye haz›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 Denetimlerine verdi¤i önemi de vurgulayarak çal›ﬂanlardan özellikle bu konularda titizlik bekledi¤ini önemle belirtti.

“

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 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen BT Günleri’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 geliﬂimini dergimize anlatt›: “BT Günleri’nde; edönüﬂüm çal›ﬂmalar›, Koç Toplulu¤u BT Kurulu faaliyetleri, Topluluk’taki BT projeleri, Bilgi
Teknolojileri konusunda Türkiye’de ve dünyada yaﬂanan geliﬂmeler ve trendler ile tedarikçi 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 gerçekleﬂirken, 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 ard›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 teknolojileri dünyas›nda yaﬂanan geliﬂmeler hakk›nda bilgilendirilmesi ve bu kapsamda topluluk
ﬂirketlerinin hem birbirleriyle hem de tedarikçi 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 hakk›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 Günleri’nde yo¤un olarak, e-dönüﬂüm çal›ﬂmalar›
ve yine e-dönüﬂüm kapsam›nda gerçekleﬂtirilen Koç BT standartlar› ve Koç BT Denetimleri projeleri üzerinde duruldu. 2004 y›l›n›n
BT Günleri’nin s›cak konular› ise KocwebKoç Toplulu¤u Intranet Portali ve Koç Akademi 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, daha önceki BT Günleri’ne kat›lan çal›ﬂanlar›n
doldurduklar› anketlerde vurgulad›klar› konular ile BT Kurulu’nun gündemindeki konular dikkate al›narak belirlenmiﬂ tema üzerinden yap›lmaya baﬂland›. 2006 1.BT Günü’nün
temas› ’Güvenlik’ idi. 2006 1. BT Günü’nde
konuﬂmac›lar kurumsal risk yönetimi, doküman 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 sunumlar yapt›lar. 2006 II. BT Günü’nün temas› ise ‘Yaz›l›m’d›.”

”

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

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 anlatt›¤› konuﬂmas›yla kat›ld›. Bugüne
kadar uluslararas› arenada sektör olarak baﬂar› sa¤lanamad›¤›n› belirten
Mehmet Nalbanto¤lu, yurtd›ﬂ›na aç›lmaya kararl› olduklar›n› söyleyerek
BT çal›ﬂanlar›na ça¤r›da bulundu: “Bu
sektörü uluslararas› arenaya taﬂ›mam›z, bu bayra¤› uluslararas› arenada
dalgaland›rmam›z laz›m. Yüzümüzü
yurtd›ﬂ›na çevirdik. Avrupa’n›n önemli merkezlerinden biri olabiliriz. Ken-
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dimize dünden daha çok güveniyoruz
ve ülkemizi yar›nlara taﬂ›mak için siz
BT çal›ﬂanlar›ndan yararlanmak istiyoruz.”
Mehmet Nalbanto¤lu’nun ard›ndan
toplant›da, sekiz ayr› ﬂirket yöneticisi
daha, farkl› yaz›l›m konular› ve kavramlar› konusunda kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. KoçSistem Kalite ve Bilgi Yöneticisi ‹zzettin Bay›r “Bütünleﬂik Yetenek ve Olgunluk Modeli-CMMI” konusunda bilgi verdi. ‹zzettin Bay›r,
dünyadaki ﬂirketlerin süreç odakl› çal›ﬂma yapt›klar›n› ve yurtd›ﬂ›na aç›labilmek için CMM Seviye 3’ün (CMM Level
3) yakalanmas› gerekti¤ini belirterek
“Olgun bir organizasyon”un nas›l olmas› gerekti¤ini anlatt›.

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 say›da avantaj sa¤layan Flash uygulamalar›ndan da bahseden Fulya Arman’›n
ard›ndan konuﬂan Oracle ‹ﬂ Geliﬂtirme
Müdürü Kemal Ülkü ise Java teknolojisi hakk›nda bilgi verdi. Kemal Ülkü, Java’n›n kendini sürekli yeniledi¤ini ve
dil olarak da geliﬂti¤ini belirterek çok
daha karmaﬂ›k problemlerin çözümünde kullan›ld›¤›n› söyledi.
“Yaz›l›mlar›n servis mimarisine dönü-

Prof. Dr. Ekmel Özbay:

15 y›l içinde yeni bir
sanayi devrimi bekleniyor
Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji
Araﬂt›rma Merkezi Yöneticisi Prof.
Dr. Ekmel Özbay, geliﬂmiﬂ ülkelerin
nanoteknolojiye büyük bütçeler ay›rd›¤›n› anlatarak “2015’te nanoteknolojinin dünya ekonomisine 1 trilyon dolar 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 ayn› bilgiyi ‘nanoteknoloji’ sayesinde bir kesme ﬂeker küpü içinde depolamak mümkün.
Bu teknoloji sayesinde gelecek 15 y›l içinde yeni bir sanayi devrimi bekleniyor. Sanayi devrimlerini, buhar makinesi, mikroelektronik sanayi ve nanoteknoloji olarak
s›ralarsak, metrenin milyarda biri olan bu
teknoloji ile neler yap›labilece¤ini düﬂünmek bile insan› heyecanland›rmaya yeter.
USA National Science Foundadion, 2015’te
nanoteknolojinin dünya ekonomisine 1 trilyon dolar, 2025’te 3 trilyon dolar katk›
sa¤lamas›n› bekliyor. ABD Baﬂkan› Bush
dört y›l için nanoteknoloji konusunda araﬂt›rmalar› desteklemek üzere bütçeden 3.7
milyar dolar kaynak ayr›lmas›n› onaylad›.
AB, nanoteknolojide ABD ve Japonya’ya ye-

18

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 ülkeler aras›nda teknolojik yar›ﬂa dönüﬂtü.
Bu teknoloji, insan yaﬂam›n›, buhar makinesinden ve buhardan çok daha fazla etkileyecektir.”

ﬂümü” üzerine aç›klama yapan Microsoft Yaz›l›m Geliﬂtirme Platformu Yöneticisi 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› anlatt›¤› konuﬂmas›ndan önce Sun Microsystems 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 çeﬂitlendirdiklerini ve sürekli olarak büyüdüklerini söyledi.

Lider teknolojiler tercih ediliyor
IBM Yaz›l›m Bölümü Sat›ﬂ Müdürü Server Tanfer’in aç›klamalar› ise “Servis
Odakl› Mimari”nin (SOA) IBM taraf›ndan nas›l alg›land›¤› üzerine oldu. CEO’lar›n bugünkü gündeminin “yenilikçilik” oldu¤unu söyleyen Server Tanfer, “Yenilikleri uygulayarak rekabet
avantaj› elde etmeyi hedefliyorlar. Bunu destekleyen ﬂey de bilgi teknolojileri, servis odakl› mimari” dedi.
Novell Genel Müdürü Gamze Ayd›n da
“Kimlik yönetimi ve Linux” üzerine
yapt›¤› konuﬂmada, günümüzde BT yöneticilerinin aﬂmas› gereken sorunlar
oldu¤unu belirterek “Maliyet odakl›
projeler yap›ls›n isteniyor, ancak gerçekleﬂtirilen bu tür projeler stratejik
görülmüyor” diye konuﬂtu.
11.BT Günü’nde, ﬂirketler ad›na yap›lan
son konuﬂmay› SAP Sat›ﬂ ve Destek Müdürü 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 kürsüye gelen konuk konuﬂmac› Bilkent
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve Nanoteknoloji Araﬂt›rma Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Ekmel Özbay, nanoteknolojiler konusunda bilgi verdi.
Bu konuﬂman›n ard›ndan ise çekiliﬂ
yap›larak günün 50 talihlisine
kazand›klar› hediyeler verildi. Bisikletten DVD’ye 50 farkl› türde ürünün
hediye edildi¤i çekiliﬂin ard›ndan düzenlenen kokteyl ile “BT Günleri”
toplant›s› sona erdi.
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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›

Semahat Arsel’e
“E¤itime Katk›” ödülü
ehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Semahat Arsel, Türkiye’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" kapsam›nda verildi.
“Türkiye Baﬂar› Ödülleri”, AB üyelik sürecine 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 Erdo¤an "Y›l›n Devlet Adam›", Polonya
Cumhurbaﬂkan› Lech Kaczynski "Y›l›n
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Yabanc› Devlet Adam›", AB'nin Geniﬂlemeden 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 Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Fatih Altayl›
da "E¤itime Katk›" ödülü al›rken, Sabanc› Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ise "Kültür-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 temel 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› kutlamalar› çerçevesinde giriﬂti¤i ‹lkö¤retim
Okullar› Projesi, Vehbi Koç Vakf› tarihinde 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 inﬂa 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.
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Aygaz’da yaﬂam
dünyaya odakl›
oç Toplulu¤u’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk
ve en büyük ﬂirketi Aygaz’›n
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 27 dönüm kapal› alana yay›lm›ﬂ fabrikas›nday›z.
Amac›m›z tüp, valf, tank ve soba tesislerini bir arada bar›nd›rmas› özelli¤i ile
sadece Türkiye’de de¤il dünyada da tek
olan bu fabrikadaki “yaﬂam”› sizlere aktarmak. Günler öncesinden haz›rlanarak 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 Dikmen ile birlikte odas›nda karﬂ›lad›.
Önce fabrikay› dolaﬂ›p genel bir fikir
edinecektik ama uzun yoldan gelmenin
ayr›cal›¤›yla çay ve kahvelerimiz söylendi. Üç yönetici bir arada olunca da kâh
biri kâh di¤eri fabrikada üretimi ve yaﬂam› 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 cihazlar› ﬂeklinde iki ana grupta üretim yap›ld›¤›n› anlatt›. Taﬂ›ma cihazlar› yani bas›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.

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

Tüpün mutfa¤›nda da kad›n var
Tüp denince hep basit bir üretim diye
düﬂünmüﬂüzdür. Oysa daha sonra gezdi¤imiz tesisler tam bir teknoloji harikas›yd›. Bu yan›lg›m› düzeltmek kadar, tüpe tak›lan valflerin üretildi¤i tesiste 40’a
yak›n kad›n›n çal›ﬂt›¤›n› görmek de beni
mutlu etmeye yetti. Bu üretimin kalbinde yani mutfa¤›nda da kad›n vard›. Yine
valf tesisinde, biri Haziran 2006’da di¤e-
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ri Ocak 2007 baﬂ›nda olmak üzere iki
robotun iﬂbaﬂ› yapmas› ve bu Mart-Nisan aylar›nda da bu say›n›n dörde ç›kacak olmas› bir baﬂka gurur verici unsurdu bu fabrikada.
Cemal Kirkit’in odas›nda yapt›¤›m›z görüﬂmeye ve fabrikan›n üretim çal›ﬂmalar›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 Avrupa’daki en büyük ikinci kuruluﬂ. Dünyada ise ilk beﬂte yer al›yor. Bu tesislerde 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 fabrika, bu y›l da 3 milyon adetlik kapasitesini 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. Rekabetin 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 babas› oldu¤u Palmiye markas›yla bilinen
ﬂemsiye ﬂeklindeki ›s›t›c›lar, LPG’li sobalar, barbeküler, dedantör, valf, kartuﬂlu 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 sanayilerden karﬂ›lan›yor. Türkiye’deki
kullan›ma oldu¤u kadar ihracata da yönelik 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 ilgili 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¤›rl›k tüpte. Ancak tüp üretimi oldukça
hassas bir konu. ihracat yap›lan ülke,
kendi standartlar›n›n ve ﬂartlar›n›n uyguland›¤›n› görmek ve denetlemek üzere, fabrikada üretim süresince ya kendi
ülkesinden ya da Türkiye ve baﬂka ülkelerden denetçiler bulunduruyor. Türki-

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

“

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 dolar 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 girmesi ise iddial› oldu¤u bir baﬂka yönünü, müﬂteriye verdi¤i de¤eri ortaya koyuyor. Bu kez de Cemal Kirkit ile Emin
F›nd›k, fabrikalar›nda forklift kullananlara ilk müjdeyi veriyor. Bu y›l forkliftlerde kullan›lmak üzere güvenlikli ve
göstergeli tüplerin üretimine baﬂlanacak. Ev han›mlar›na da müjdeli haberleri var. Mart ay›ndan itibaren göstergeli
dedantör üretimine geçilecek. Böylece
han›mlar banyo veya mutfaklarda kullan›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 yap›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
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Çin’de üretim
2007 y›l›na, Çin’de farkl› ve yeni üretim hedefiyle 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 baﬂlad›k ve Mart 2006’da üretime geçildi. ﬁimdi,
Türkiye’de üretim adedi düﬂük oldu¤u için
ekonomik olmayan ve maliyeti düﬂük ürünleri Çin’de üretiyoruz. Çin, üç y›l önce Palmiye, iki y›l önce de soba konusunda zaten ye-

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›ﬂmalar› yap›lacak. Alt› polimer malzemeden oldu¤u için paslanma yapmayan,
daha hafif ve görüntüsü de di¤er tüplere göre daha estetik olan Mavi Aygaz’lar
bu y›l pek çok tüp çeﬂidinin pabucunu
dama ataca¤a benziyor.

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 fabrikada 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 farkl› ürünlere de girece¤iz. Örne¤in kartuﬂlu
cihazlar var. Çünkü dünyada art›k gaz›n kullan›m ﬂekli de¤iﬂiyor.”

Sporcu fabrika
Bu fabrikadaki sosyal yaﬂam spor a¤›rl›kl›. Her y›l çeﬂitli branﬂlarda Koç Spor
ﬂenlikleri’ne kat›lan Aygaz’›n futbol tak›m› da ﬂampiyon unvan›na sahip. Cemal 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 fabrikadan ayr›ca Aygaz’›n basketbol tak›m›na
da eleman veriliyor. Y›lda bir kez yap›lan aile gününde ise 400 çal›ﬂan, aileleriyle birlikte piknikte buluﬂuyor.
Konuﬂmam›z›n tam da buras›nda saatine bak›yor Cemal Kirkit, art›k yavaﬂ ya-

vaﬂ iﬂçilerin iﬂlerinin baﬂ›na dönme saati. Biz de önce yemek yeme¤e ard›ndan
fabrikalar› dolaﬂarak, iﬂçilerle görüﬂme
yapmaya karar veriyoruz. Buras› 24 saat yaﬂayan bir fabrika. Baz› bölümlerinde iki, baz›lar›nda ise üç vardiya halinde
çal›ﬂ›l›yor. Bu tempo nedeniyle de yemekhanesi, bir oturuﬂta 200 kiﬂiyi a¤›rl›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›nlarla 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 gelenleri karﬂ›layan ekip ise saat 24.00’da
iﬂbaﬂ› yapacak.
Fabrikada çal›ﬂanlar›n yüzde 99’u endüstri meslek lisesi mezunu, birço¤u ise
babadan Aygaz’l›. Dört ayr› tesisi gezmek, foto¤raflamak ve çal›ﬂanlarla sohbet etmek derken, biz de sabah sekizde
iﬂbaﬂ› yapanlarla birlikte saat 16.00’da
çal›ﬂmam›z› tamamlad›k.
Füsun Güvenç

Aygaz’da mavi yakal› olmak
Her makineyi tan›yor
1993 y›l›ndan bu yana
Aygaz’da valf (dedantör) fabrikas›nda montaj iﬂçisi olarak çal›ﬂan
Sevim Elbirgiç evli ve
iki çocuk annesi. Gebze’de oturan Sevim Han›m fabrikada o gün
hangi bölümde ihtiyaç varsa o bantta çal›ﬂacak 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 tesislerinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Fabrika taﬂ›n›rken

22

de vazgeçilemeyerek yeni fabrikada iﬂbaﬂ›
yapan 25 civar›ndaki çal›ﬂan aras›nda yer alm›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›ltan’›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 fabrikas›nda 1997’de e¤itim ve s›navlar›n› verdikten sonra kalite kontrol bölümüne geçen
Özcan A¤›r, rad-

yografi teknisyenli¤i yap›yor. Kaynak iﬂlemlerinden sonra gelen tüplerin tahribats›z muayenesini yap›yor, yani radyografisini (x-ray
filmi) çekiyor. Daha sonra bu film banyo edilerek tüpte bir hata olup olmad›¤› kontrol
ediliyor. Kaynak prosesi onaylan›yor. Buradan 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 yakal›lardan Çetin
Genç’in birçok
arkadaﬂ› gibi ilk iﬂyeri buras›. Genç’in babas› ve amcas› bu fabrikadan emekli olmuﬂ.

SOSYAL SORUMLULUK

81 ilden gönüllü

projeler

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

K

at›l›m›n gönüllü oldu¤u “Ülkem ‹çin” projesi ile Koç Toplulu¤u bayileri, çal›ﬂanlar› ve
ﬂirketleri, kurumsal sosyal sorumluluk bilincini tüm Türkiye’ye yay›yor. Bu duygu ülkemizin her köﬂesinde paylaﬂ›l›yor ve kâh
bir bilgisayar laboratuvar›, kâh bir çeﬂme
ya da kütüphaneye bürünüyor. Bu kez
örnek projelerle Edirne, Antalya, ﬁanl›urfa, K›r›kkale, Aksaray ve Bal›kesir’deyiz.

ED‹RNE

Edirne’ye bilgisayar odas›
Arçelik-Beko Bayii Bekir Balkan koordinatörlü¤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

AKSARAY

ﬁANLIURFA

BALIKES‹R

Antalya’da yetiﬂtirme yurdu
Antalya’da, Ford Bayii ‹smail Bilal koordinatörlü¤ünde Zübeyde Han›m Çocuk
Yetiﬂtirme Yurdu yenilendi. Yurdun tuvaletleri 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; okulun 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 Tekdemir koordinatörlü¤ünde, bayilerin deste¤iyle K›r›kkale Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okulu'na fen, sosyal bilgiler laboratuvar› yap›ld›.

Dil ve fizik laboratuvar›
Aksaray, Arçelik-Beko Bayii Bekir Kulak koordinatörlü¤ünde Koç Toplulu¤u
bayileri taraf›ndan Osman Gazi Anadolu Lisesi’ne dil ve fizik laboratuvarlar›
yap›larak biyoloji ve kimya laboratuvarlar› 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 bayileri Alibey Çocuk Yuvas›’na oyun park› ve televizyon odas› yapt›. ‹stiklal ‹lkö¤retim Okulu’nun kalorifer tesisat›
yenilendi ve özürlüler lokaline televizyon yard›m› yap›ld›.

KIRIKKALE

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

“Ülkem ‹çin Günü” kapsam›nda gerçekleﬂtirilen projeler ayr›nt›l› olarak her say›m›zda yer almaya devam edecek.
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Birmot Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin ﬁahin:

Birmot’ta amaç koﬂulsuz

müﬂteri memnuniyeti

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›”

tomotiv perakendecilik
sektörünün önemli kuruluﬂlar›ndan Birmot ve
Otokoç yaklaﬂ›k iki y›l
önce ayn› yönetim alt›nda güç birli¤i yapm›ﬂ, daha 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 markalar›ndan oluﬂan 53 bin adetlik sat›ﬂ
gerçekleﬂtirildi.

O
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Birmot Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin ﬁahin, yönetim birleﬂmesi sonras›ndaki Birmot’u anlatt›...
Otomotiv perakendecili¤indeki bu
birleﬂmenin nedenleri neydi?
Öncelikle konuya global olarak bakmam›z gerekir; sektörde rekabet her geçen
gün art›yor ve kâr marjlar› k›yas›ya rekabet 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. Sadece perakende taraf›nda de¤il, ana imalat taraf›nda da dünya genelinde büyük

otomotiv ﬂirketlerinin evliliklere gitti¤ini görüyoruz. Özellikle, Amerika ve Avrupa’da otomotivin perakende kanad›nda konsolidasyona gidildi¤ini, farkl›
markalar›n sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetlerini sunan “Mega Bayiler” oluﬂtu¤unu
görüyoruz. Benzer durum ülkemiz için
de söz konusu. Birmot ve Otokoç’un yönetim birleﬂmesi ile birlikte, etkinlik ve
yönetimde verimlilik sa¤land›.
Birleﬂme sayesinde, maliyet avantaj›ndan müﬂteri ve çal›ﬂan memnuniyetine uzanan geniﬂ bir yelpazede fayda elde ettiniz. Bu avantajlar 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-

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 baﬂlanacak Linea modelinin bize ciddi katk›s› olaca¤›na inan›yoruz. Iveco’da ise
toplam marka sat›ﬂ›nda hedefimiz yüzde 22 oran›na ulaﬂmak.
Geçti¤imiz sene, Alfa Romeo’nun Türkiye bayi yap›lanmas›nda baz› de¤iﬂiklikler oldu. ‹stanbul, Antalya ve Bursa’da
Alfa Romeo’nun sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› faaliyetleri ile Adana, Eskiﬂehir ve Samsun’da servis hizmetleri sadece Birmot
taraf›ndan sunulacak.
Birmot, servis hizmetiyle de bilinen bir kuruluﬂ. Bu konuda 2007
planlar›n›z neler?
Sat›ﬂ sonras› verilen hizmet, müﬂteri sadakati için en kritik baﬂar› faktörüdür.
Müﬂterilerimize daha iyi ve h›zl› hizmet
verebilmek amac›yla, bu sene birçok yeni projeyi devreye almay› planlad›k. Bu
çerçevede, yenilenme ihtiyac› olan tesislerimizin servis bölümlerine yat›r›m
yapaca¤›z.
Di¤er taraftan, yeni y›lda özellikle servis pazarlama faaliyetlerine de a¤›rl›k
verece¤iz.
‹kinci el araç sat›ﬂ› da faaliyetleriniz aras›nda yer al›yor, bu konudaki çal›ﬂmalar›n›z ne yönde geliﬂecek?
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 hedefimiz 3 bin adedin üzerine ç›kmak.
Bugüne kadar elde etti¤iniz baﬂar›y› ve bundan sonraki büyük hedeflerinizi yakalaman›n püf noktalar› neler?
Otomotiv perakendecili¤inde baﬂar›l›
olabilmenin bana göre beﬂ önemli önkoﬂulu 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¤lamak baﬂar›n›n süreklili¤ini getiriyor.
‹kincisi, kaliteli hizmet ve koﬂulsuz

“

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

müﬂteri memnuniyeti. Gerek sat›ﬂ gerekse sat›ﬂ sonras› tüm aﬂamalarda,
müﬂteri ihtiyaçlar›na beklentilerin üzerinde bir kalitede ve zaman›nda cevap
vermek önemli. Her bir müﬂterinin, harcam›ﬂ oldu¤u paran›n karﬂ›l›¤›n› fazlas›yla alm›ﬂ oldu¤una inanmas› gerekir.
Burada, yap›lan iﬂin kalitesi kadar temas noktalar›ndaki çal›ﬂanlar›n davran›ﬂ ve iletiﬂim kalitesi de son derece
önemli. Üçüncüsü, tüm çözümleri ayn›
çat› alt›nda sunabilmek. Perakende sat›ﬂ, filo sat›ﬂ›, servis, aksesuar sat›ﬂ›, finansman ve sigorta, ikinci el araç sat›ﬂ›
ve araç koruma hizmetleriyle, gerek kurumsal gerekse bireysel müﬂterilerimizin tüm ihtiyaçlar›n› ayn› tesis içerisinde cevapl›yoruz. Dördüncüsü, deneyimli ve uzman insan kayna¤›. Her iﬂte ve
sektörde baﬂar›n›n en temel anahtar› olmakla birlikte, bizim iﬂimizde çal›ﬂanlar›m›z›n h›z› ve dinamizmi de kritik baﬂar› 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 planlanm›ﬂt›r. K›saca fikir vermesi aç›s›ndan, müﬂterilerimizden telefon, e-mail,
web ve di¤er kanallarla gelen tüm talep,
öneri ve ﬂikâyetleri günlük olarak de-

”

¤erlendirip ortak bir veri taban›nda tuttu¤umuzu söyleyebilirim. Yani, çözüm
sürecine her seviyede yak›ndan dahil
olup, sonucunu takip ediyoruz. Otomotiv perakendecili¤inde ilk olan Ça¤r›
Merkezi hizmetimizle de müﬂterilerimizle sürekli iletiﬂim içindeyiz.
Geçen y›l hem sat›ﬂ hem de serviste
müﬂteri memnuniyetiyle ilgili elde etmiﬂ 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 Türkiye 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 ﬂirketimizde 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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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...

B

ir anarﬂizm, bir isyan de¤il
elbet ama bir baﬂkald›r›
müzi¤i rock. Özgürlü¤ünü
koruma, insan›n insan olma hakk›n› savunma müzi¤i. K›saca rock insan›n insan olma hakk›n› engeleyen her ﬂeye karﬂ› bir müzik. Pazartesi akﬂamlar› TRT 3’te saat
17.15’te “Sarkaç” program›nda caz ve

26

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. Hacettepe Üniversitesi ‹ﬂletme Yönetimi’ni

1985 y›l›nda bitirdikten sonra Yap› Kredi Bankas›’n›n s›navlar›na girerek bankac›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 banka ﬂekillendirmiﬂ. Sar›y›ld›z, bankac› eﬂi
ile Yap› Kredi’de tan›ﬂm›ﬂ; Ankara’dan
‹stanbul’a gelirken de bankan›n bölümleri 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” sayfalar›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:

‹ﬂinizden istifa etmeyi bile göze ald›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 yard›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. Ankara’da oldu¤um için ‹stanbul’a bir günlü¤üne gitmek üzere izin istedim, verilmeyince 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 Ankara’da oturuyoruz; evde pikap, teyp yok,
bir radyomuz var. Yavuz Baydar, Stüdyo
FM diye bir program yap›yor. Bir akﬂamüstü Baydar, Yes diye bir grubu anans
etti. Dinlemesi oldukça zor, sofistike bir
müzik. O müzi¤in ifade etti¤i ﬂeyi anlayacak yaﬂta de¤ildim ama müzik çok hoﬂuma gitti. Dört beﬂ y›l boyunca bu program› sürekli dinledi¤im gibi baﬂka müzik
programlar›n› da kaç›rmaz oldum. Dolay›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 tarihte Hülya Tunça¤’›n program›n› dinlemeye 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 Chicago’yu dinledim, her ﬂey de¤iﬂti. Nefesliler, 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 girdim. Burada arkadaﬂ kitlem de¤iﬂti. Evlerinde 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› plaklara yat›rd›k.

Müzik aleti çal›yor musunuz?
Gerçek anlamda bir ders almad›m. Bugün evimde davuldan gitara her türlü
aletim var. Amatör olarak çal›yorum. Oysa Jimi Hendrix veya Jimmy Page gibi gitar 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, yüksek ses ç›km›yor. Saksofon e¤itimi alan
komﬂular›m var. Zaman zaman onlar›n da
kat›ld›¤› ev içi blues konserlerimiz oluyor. 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 dinleyicisiyimdir. Burada müzik program› yapmak
için Ömer Madra ile de görüﬂmek istiyor-

Türk rock ile ilgili görüﬂleriniz...
Ben rock müzi¤i Alman, ‹ngiliz diye ay›rm›yorum. Evrensel bir potada de¤erlendirmek 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 elbette. 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 gerçek bir rock müzik yap›yor dedi¤iniz müzisyenler kimler?
Rock deyince kafamda bir üçgen oluﬂturuyorum. 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.

“

Amatörce davul çal›yorum. Saksofon
çalan komﬂum var. O¤lum da amatörce
gitar çal›yor. Zaman
zaman hep birlikte
kendimize blues
konseri veriyoruz

”

dum. Ama bir türlü tan›ﬂamam›ﬂt›m. Bir
gün Madra’yla Galatasaray maç›nda konuﬂtum, “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 Radyo Cosmos’u kurdu. Ben de yeni radyoda “Sarkaç” ad›yla program yapt›m.
2004’te kanal sat›ld›, klasik müzik radyosu 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¤erlendirmeleri gene yap›yoruz ama anahtar bilgiler
oluyor genellikle. Çald›¤›m her parçay›
bugün 5 bin CD’ye ulaﬂm›ﬂ olan kendi arﬂivimden çal›yorum. Dinledi¤iniz bir müzi¤i iki ay sonra tekrar dinlemezsiniz, s›ra gelmez. Programa ara verdim. May›sta
tekrar baﬂlayaca¤›m.

Bir grup daha var ki bu üçgenin içine giremeyecek kadar de¤erli ve bir y›ld›z gibi 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 kaya¤a karﬂ› bir sevgim var. Yap› Kredi Bankas› Genel Müdür Yard›mc›s› Hamit Aydo¤an’›n bunda büyük etkisi oldu,. O s›ralar UCI’›n yar›ﬂlar› var. Bana “Niye kayak
yapm›yorsun?” diye sordu. Ben de denemedi¤imi söyledim. “Sen bu iﬂi yapars›n”
deyip benim de oraya gitmemi özendirdi.
Ben aya¤›ma ilk kez orada kayak geçirdim. Da¤da olmay› çok sevdim ve döner
dönmez Kartalkaya’da ders ald›m. Ertesi
y›l bu yar›ﬂlara yeniden girirek bu kez 1015 y›ld›r kayak yapanlarla ayn› dereceleri
yapmay› baﬂard›m. ﬁimdi kayaks›z geçen
40 y›l›ma üzülüyorum.
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Arçelik bayili¤i

“çocuklara miras”
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 hizmet sektöründeki deneyiminin, aile ﬂirketi olarak baﬂlad›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¤azaya ay›rmaya baﬂlam›ﬂ.
Bir süre sonra da yaklaﬂ›k 40 metrekare olan dükkanlar›nda bir iﬂ yapmak fik-

T
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ri üzerinde kafa yorarlarken Rüstem
Bey’in zihninde bir ﬂimﬂek çakm›ﬂ ve
evlenirken tüm eﬂyalar›n› Arçelik’ten ald›¤›n› hat›rlam›ﬂ. 1993 y›l›nda, askerden
yeni döndü¤ü s›rada baﬂlayan bu koﬂuda ﬂimdi önemli bir yol kat etmiﬂ durumdalar. 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 ettim. Çünkü ticaret deneyimimiz hiç yoktu. Hala saklad›¤›m ilk imzalad›¤›m›z senet 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-

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 geliﬂebilece¤ini fark etmiﬂ. “1996’da iﬂimden ayr›ld›m. Bölgemizin nüfusu da art›yor, muhitimiz geliﬂiyordu. Ma¤azam›z› büyüttük 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 ediyor. Onlar›n bayi olarak giriﬂimcili¤ini
Arçelik ruhunun da destekledi¤ini belirten Toksöz, “Arçelik, iddias› olan ve sürekli büyümek isteyen bir firma. Hiç durmayacak, hep koﬂacaks›n. Ayr›ca kendilerini sürekli yeniliyorlar. Dolay›s›yla bizi
de kendileriyle birlikte yenilenmeye zorluyorlar. Biz de onlarla beraber hep koﬂtuk, hiç durmad›k” diyor. Arçelik’i “Perakendecilik okulu” olarak niteleyen Toksöz “E¤er iyi okunursa çok iyi bir dereceyle mezun olunabilir” diyor.

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

Çocuklar›m›za miras b›rakaca¤›z
Tuzla’ya yerleﬂmiﬂ en eski ailelerden biri
olan Toksöz ailesi, arsa yat›r›mlar›n› ticaretle 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 kuﬂaklar› da görev yap›yor ve bu miras› nas›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 kulland›klar›n› da ifade ediyor. Yeni ma¤azayla sat›ﬂlar›n yüzde 30 oran›nda artt›¤›n› belirten Toksöz, 2006’da ﬂirketlerini ön s›ralara taﬂ›yan bir ciro yapt›klar›n› söylüyor.
Arçelik’in marka olarak “sihrini” her zaman hissettiklerini belirten Toksöz
“‹çinde 450 adet farkl› mamül olan bir
ma¤aza var. Bu mamüllerin hepsi hareket ediyor. Bayi bunlar› iyi hareket ettirebilirse herkes kazan›r. Arçelik piyasay› çok iyi takip ediyor, ihtiyaç duyulan
ürünü saptay›p çabuk imal edip piyasaya sürebiliyor. Burada da yöneticilerin
yetene¤i ortaya ç›k›yor.” diyor. Arçelik’in sorunlar›n paylaﬂ›labilece¤i bir yönetime de sahip oldu¤unu belirten Toksöz “Arçelik’te sizi dinlerler ve gere¤ini
yaparlar” ﬂeklinde konuﬂuyor. Ayr›ca,
kurumsallaﬂmak yönünde att›klar› büyük ad›mda Arçelik’in kendilerine verdi¤i deste¤in ve özgüvenin de alt›n› çizi-

yor. Haftan›n yedi günü, sabah 9’dan akﬂam 9’a kadar hizmet veren Cem-Al bayiinin 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› hizmetlerin önemli bir rekabet unsuru haline geldi¤ini ifade eden Toksöz, 650 metrekarelik 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 müﬂteriyi ma¤azan›za sokamazs›n›z” diye devam ediyor.
Servisteki di¤er konulara iliﬂkin olarak ise
ﬂunlar› söylüyor Toksöz: “Küçük bir farkl›l›k, önemli bir mesafe alman›z› sa¤lar.
Elemanlar›m›z›n bir eve gittiklerinde galoﬂ 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 temizlenir. 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 belirtmek 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 özellikle e¤itime yönelik sosyal sorumluluk
çal›ﬂmalar›na e¤ilmesinden duydu¤u
memnuniyeti belirtirken, tüm ülkedeki
Arçelik bayilerinin bölgelerindeki insanlar 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 çözümüne aktif olarak kat›l›yoruz. Çünkü
‘Arçelik her ﬂeyi çözer’ diye düﬂünülüyor” diyor.
Rüstem Bey, bayi.com’u da sürekli takip 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 kimin neyi nas›l baﬂard›¤›n› bu portal arac›l›¤›yla ve dergimiz arac›l›¤›yla takip
ediyoruz” ﬂeklinde konuﬂuyor.
Arçelik bayili¤iyle hiç bir zaman yaln›zca gelirlerini art›rmay› düﬂünmediklerini, de¤er yaratan bir iﬂ yapmay› amaçlad›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.
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EN BAﬁARILI KOÇLULAR

Yarat›c› ve giriﬂimci
y›ld›zlar Ford Otosan’da
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
30
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oç Toplulu¤unun ilke ve de¤erlerinden
yola ç›k›larak geliﬂtirilen “En Baﬂar›l›
Koçlular” ödül sisteminde baﬂar›l› olanlara ödülleri 15 Aral›k 2006 tarihinde
gerçekleﬂtirilen 20. Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›s›’nda verildi.
Üç ayr› dalda Mavi ve Beyaz Yakal›lar, baﬂar›l› projeleri nedeniyle ödüllendirildi. Ford Otosan’›n
Elektrot›raﬂ Proje Ekibi Mavi Yakal›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 Prodüktive Merkezi (MPM) taraf›ndan da ödüllendirildi. Hatta
MPM Projenin fikir babas› olan
Transit VBK Atölyesi Bak›m Bölümü Mekanik Bak›m Teknisyeni Harun Bektaﬂ’› y›l›n iﬂçisi ve

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.

projenin hayat bulmas›n› sa¤layan
Transit Kaynak Atölyesi Müdür Yard›mc›s› Koray Özerk’i de y›l›n iﬂ adam›
seçti. Öyle ki kontrolü tamamen operatöre ba¤l› olan sistemden, kontrolü
elektronik olarak yap›lan sisteme geçilerek standardizasyon, kalite geliﬂim ve
sarfiyatta azalmas› da sa¤lanm›ﬂ oluyor. iki dakikada yap›lan uç de¤iﬂtirme
ve t›raﬂlama, 50 saniyeye kadar indirildi¤i gibi Elektrotraﬂ sayesinde, iﬂ kazalar› 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› desteklediklerini belirterek ﬂöyle devam edi-

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.

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

yor: “100 y›ld›r dünyan›n üzerinde yap›lan otomotiv iyileﬂtirmelerinin tamam›n›
farkl› farkl› firmalar yapm›ﬂ. Biz Elektrotraﬂla bunlar› bir arada sistemli hepsini birbiri ile konuﬂur ve anlaﬂ›l›r hale
getiren bir iyileﬂtirme yapt›k. Arkadaﬂlar ortaya fikri koydu, biz de onlar› destekledik onlara zaman tan›d›k, teknik
destek verdik, mühendislik deste¤i sunduk. 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

Baﬂar› 15 beyine ait
Elektrotraﬂ projesinin fikir babas› Harun Bektaﬂ Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›nda 4 y›ld›r
Mekanik Bak›m Teknisyeni olarak çal›ﬂ›yor.
Elektrotraﬂ fikrinin fabrikadaki bir e¤itim çal›ﬂmas› s›ras›nda akl›na geldi¤ini kaydederek,
“‹cat ile iﬂ kazalar›n› engellemek, uç ve adaptör sarfiyat›n› azaltmak, zamandan tasarruf ve
kalite problemlerinin giderilmesi hedeflenmiﬂtir. Bu projede bir beyin olmak var, bir de
15 beyin olmak var. Bir y›l boyunca her bir arkadaﬂ›n çok farkl› katk›s› oldu. Elektrotraﬂ
belki fikir olarak bana ait, ama geliﬂimi arkadaﬂlar›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 Lideri Tahsin F›r›nc› da, ekibin as›l baﬂar›s›n› gelen bütün fikirlerin titizlikle de¤erlendirmesine ba¤l›yor. F›r›nc› ﬂöyle devam ediyor:
“Bazen çok uçuk fikirler geliyor ama biz hepsininkini de¤erlendiriyoruz. Tüm arkadaﬂlar›n fikirleri mühendisler taraf›ndan dinleniyor. 2 y›ld›r as›l elde etti¤imiz baﬂar›n›n nedeni bu. Mesela geçen y›lki Elektromak fikri
çok uçuk gelmiﬂti bize. Yaklaﬂ›k 170 bin euro harcad›k. Ama bu fikri ald›k ve uygulad›k
bize geri dönüﬂü çok iyi oldu. Çok büyük bir
kazançla geri dönmekte.”

Elektrotraﬂ’›n ﬂu anda Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’n›n iki fisktüründe uyguland›¤›n› bildiren ekibin lideri Mekanik
Bak›m Mühendisi Ömer Z. Aykut, devamda 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› belirterek, 2007 için de üzerinde çal›ﬂt›klar›
projelerin oldu¤unu ödül için yine iddial› olduklar›n› ifade ediyor.
Bir sonraki say›m›zda ise “TÜPRAﬁ Sanayi ve Çevre Dostlu¤unun Geliﬂtirilmesi Projesi”ni tan›taca¤›z.
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HAYATA DA‹R

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
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ününüz, iﬂyerinde masa
baﬂ›nda, evde de bilgisayar
veya televizyon karﬂ›s›nda
geçiyorsa, yürümek yerine
sürekli araçla seyahat ediyorsan›z ve üstüne üstlük
fast food tarz› beslenmeye
de al›ﬂm›ﬂsan›z, yaﬂ›n›z
kaç olursa olsun siz de potansiyel bir ﬂeker 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 diyabetik oldu¤unu biliyor musunuz? Kimi
a¤›zdan al›nan ilaçlarla, kimisi ise ensülin i¤nesi ile ﬂekerin üstesinden gelmeye çal›ﬂ›yor. Bu sayfalar›m›zda, aram›zda sinsice gezinen ve giderek kilolu bir
toplum haline dönüﬂmemiz nedeniyle

daha da genç yaﬂtaki nesli etkisi alt›na
alan diyabeti yenmenin yollar›n› aktarmaya çal›ﬂaca¤›z. Vehbi Koç Vakf› Amerikan 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 aksatmay›n ve sa¤l›kl› yaﬂay›n” ﬂeklinde özetlenebilecek bu tavsiyeler, unutmay›n hayat›n›z› kurtarabilir.
Diyabet nedir?
Diyabet, kan ﬂekerinin yüksek ç›kmas›
durumu. Glikoz yani kan ﬂekeri, vücudumuzda hücrelerimiz için bir enerji birimi.
Diyabet ise vücudun enerji sistemlerini
düzenleyen mekanizmada bir problem
olmas› sonucunda glikozun hücre taraf›ndan kullan›lamayarak kan damarlar›
içerisinde birikmesi durumu.

Tip 1 ve Tip 2 diye tan›mlanan iki ayr› ﬂeker durumu var. Farklar› nedir?
Tip 1 diyabette problem ensülin üretilememesidir. Tip 2’de ise (diyabetiklerin
yüzde 90-95’ini oluﬂturuyor) altta yatan
problem daha karmaﬂ›k. As›l mesele ensüline karﬂ› vücutta bir direnç olmas›,
hücrelerin ensülini yeterli miktarda alg›layamamas›d›r. ﬁeker hastal›¤›, teﬂhisi yap›lmadan çok önce vard›r. Pankreas, vücuttaki ensülin direncini k›rmak için daha
fazla ensülin salg›layarak glikozu kontrol
alt›nda tutmaya çal›ﬂ›r. Zaman içinde
pankreas yorulur, yeterli miktarda ensülini salg›layamad›¤› zaman glikoz yükselmeye baﬂlar ve ﬂeker hastal›¤› gelir.
Diyabet oldu¤umuzu sorun yaﬂamadan anlaman›n yolu nedir?
Açl›k kan ﬂekeri 70-100 aras›nda seyreder. 126’y› geçti¤i zaman buna diyabet
diyoruz. 100-126 aras› bozulmuﬂ açl›k
glikozu diye adland›r›l›r. Gün içinde geliﬂigüzel 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 aﬂamada hedefi de bu belirtileri gidermek,
kiﬂinin kendisini daha iyi hissetmesini
sa¤lamakt›r. Tedavinin as›l sebebi ise
ﬂekerin 100’ün üzerinde seyrediyor olmas› nedeniyle vücudumuzdaki bütün
damarlarda içten içe geliﬂen hasar ve
harabiyeti önlemektir.
ﬁeker hastal›¤›, insanlar› diyalize
kadar götürebiliyor...
Kalbi besleyen damar yavaﬂ yavaﬂ hasar görür; kendisini kalp krizi veya yetmezli¤i ile gösterebilir. Beyne giden damarlar›m›z hasar görür; kendisini felç
ile gösterebilir. Böbrekleri besleyen damarlar hasar görür; böbrek yetmezli¤i
ve diyalize kadar giden son dönem böbrek yetmezli¤i ile gösterir. Göz dibindeki damarlar hasar görür; ›ﬂ›k çakmalar›,
perde inmesi diye tabir etti¤imiz retinan›n kopmas› ve körlü¤e kadar gidebilir. His kayb› nedeniyle ve ayaktaki kan
dolaﬂ›m›n›n da bozulmas› sonucu yaralar 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, pankreas›n üzerindeki yükü art›r›yoruz çünkü.
Bu ﬂekilde pankreas zaman içinde yoruluyor 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 ölçtürülmesi 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 alt›nda tutulmas› gerekir.
Bunun için belli parametreler, düzenli
aral›klarla kontrol edilerek s›n›rlar› aﬂmas› önlenir. Glikoz kontrolünü sa¤layabilmek için a¤›zdan ilaçlar kullan›labiliyor veya ensülün tedavisi verilebiliyor.
Stres ﬂeker hastal›¤› yapar m›?
Stres ﬂeker yapmaz. Ama genetik yatk›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-

“

Sa¤l›kl› beslenmenin
yol haritas›
Ya¤lar, karbonhidratlar ve proteinleri tüketirken sa¤l›kl› olanlar›n›n tercih edilmesi 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 karbonhidratlar› de¤il (pirinç pilav›, beyaz unla yap›lm›ﬂ hamur iﬂleri) kompleks karbonhidratlarla yap›lm›ﬂ yiyeceklerin (bakliyat ve
sebze yemekleri) tercih edilmesi gerekiyor. Yiyeceklerin gün içine dengeli da¤›l›m› da önemli. Sabah, ö¤le ve akﬂam yeme¤i haricinde iki ö¤ün aras› beﬂ saati geçiyorsa ara ö¤ünler (yo¤urt, süt, meyve)
ﬂeklinde beslenme öneriliyor.

Genler ﬂeker
hastal›¤›n›n en önemli
nedeni. Ama kilo ve yaﬂ da bu hastal›¤›
davet eden en önemli etkenler
yan bir kurum. Diyabet konusunda
farkl› yöntemleriniz var m›?
Diyabette hastan›n e¤itimi çok önemlidir. Bizim en önemli fark›m›z burada.
Diyabet e¤itmeni olarak hemﬂirelerimiz, hastalara diyabetle yaﬂam konusunda detayl› bir e¤itim verirler. Ayak
bak›m›ndan ensülin kullan›m›na, ﬂeker
ölçümlerinden beslenmenin düzenlenmesine (diyetisyenlerle çal›ﬂarak) kadar hastay› her konuda e¤itiriz,
Hasta takibinde kulland›¤›m›z baz› yenilikler 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. Kar›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 düzenlemeler yapabiliyoruz.
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Tofaﬂ kültürü ve Fiat
teknolojisiyle yetiﬂiyorlar
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
34

T

ürkiye’de özel sektörün en
önemli sorunlar›ndan biri
üretimde yetiﬂmiﬂ iﬂgücü
aç›¤›. Nedeni belli; mesleki ve teknik e¤itim veren
okullar gerek e¤itmen gerekse donan›m bak›m›ndan yeterli seviyede de¤il.
Ö¤renciler de do¤al olarak istenen bilgi
ve beceri düzeyine ulaﬂamadan mezun
oluyorlar. ﬁirketler bu durumda iﬂe ald›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 bunun önüne geçmek için ve e¤itim konusunda devletin de olanaklar›n›n s›n›rl›
olmas› sebebiyle devlet-sanayi iﬂbirli¤i
gündeme getiriliyor. Koç Toplulu¤u da

“Meslek lisesi, memleket meselesi” slogan›yla bu önemli sorunun çözümüne
yönelik çal›ﬂmalarda üzerine düﬂen sorumlulu¤u yerine getiriyor. Topluluk
ﬂirketlerinden Tofaﬂ, otomotiv sektörüne 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 Laboratuvar› ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’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›rada okul müdürü Fatih Kamil Bilgin’in de
yüreklendirmesiyle motorlu araç teknolojileri laboratuvar›n›n yenilenmesi projesini baﬂlat›yor. “Emekli olmadan önce

geride gurur duyaca¤›m bir ﬂey b›rakmak istedim” diyen Devecio¤lu, ﬁiﬂli
EML mezunu Tofaﬂl›lar ve Tofaﬂ ‹nsan
Kaynaklar› yetkilileriyle görüﬂerek onlar› 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 kurulan beﬂinci ve en son teknolojiyle donat›lm›ﬂ laboratuvar›. Di¤erlerine göre
üstünlükleri var; örne¤in dokunmatik
perde sistemleri, seksiyonel kap›, parke
yer döﬂemesi, bilgisayar a¤› ve s›n›f düzeni, ö¤renci ve ö¤retmenlerin dinlenme odalar› gibi.
Orhan Devecio¤lu laboratuvar›n kurulmas›nda imece yöntemiyle herkesin katk›s› oldu¤una iﬂaret ederek, “Tofaﬂ’›n
yan› s›ra Fiat bayi teﬂkilat› ve velilerimizin katk›lar› oldu” dedi. Fiat Laboratuvar ﬁefi Orhan Devecio¤lu, “Burada sadece 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 teknolojileri bölümüne girmek asl›nda pek de öyle
kolay say›lmaz. 9. s›n›ftan 10. s›n›fa geçerken 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 genel kültür, zekâ testi ve 9. s›n›f konular›ndan oluﬂan bir s›nav yap›l›yor.

ﬁansl›y›z, bunun da fark›nday›z
Sedat K›r›ﬂ :
Düz liseden meslek lisesine geçiﬂ yapt›m, Fiat Laboratuvar›’n›n aç›laca¤›n› duyunca da
bu bölüme girmek istedim. Fiat otomotiv
sektörünün lider kuruluﬂlar›ndan biri. Mesle¤e böyle önemli bir firmada ad›m atma f›rsat› 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¤itim almam gerekti¤inin fark›nday›m. Fiat Laboratuvar›’nda bize sunulan ﬂartlar son derece modern. Bu alanda e¤itim gören di¤er

“

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

Staj ve iﬂ olanaklar› sunuluyor
Fiat Laboratuvar›’nda her biri 18 ö¤renciden 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¤rencilerle 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 baﬂvurabilecek. Fiat Laboratuvar›’na önümüzdeki
y›l tüm Türkiye’den baﬂvurular al›na-

arkadaﬂlar›m›za göre kendimi çok ﬂansl› hissediyorum.
Fatih Bozkurt:
Kaliteli bir e¤itim almak için buraday›m. Teknik koﬂullar› bu okuldaki di¤er laboratuvarlara göre çok daha iyi olan bir ortamda, ezbere dayanmayan bir anlay›ﬂla e¤itim al›yoruz. ‹lerde garantili iﬂ seçene¤inin olmas› da
bu e¤itimin bir hediyesi bence. Bu yüzden
çok ﬂansl› oldu¤umu düﬂünüyorum. Yemekhaneye girdi¤imizde herkes imrenerek bize
bak›yor. Atölyenin eski haline bak›p gelmeyen arkadaﬂlar›m ﬂimdi “keﬂke” diyorlar.
Ben de bu avantaj› iyi kullanmak ve üniversiteye gitmek istiyorum.

cak. Orhan Devecio¤lu, “Böyle bir laboratuvar Türkiye’nin hiçbir yerinde yok,
e¤itim alanlar çok ﬂansl›” diyor.
Buradaki e¤itim sadece mesleki alanlarla s›n›rl› de¤il. Kiﬂisel geliﬂimlerine katk›da bulunmak amac›yla ö¤rencilere
satranç da ö¤retiliyor. Teknik ‹ngilizce
ve teknik ‹talyanca derslerinin de müfredata 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 yanda sanayinin ve kendi organizasyonunun
ihtiyaç duydu¤u uzman yeni nesillerin yetiﬂtirilmesine önayak olunurken di¤er
yandan Koç Toplulu¤u taraf›ndan
projelendirilip uygulmaya geçilen “Meslek lisesi, memeleket meselesi” yaklaﬂ›m›na bir tu¤la daha konulmuﬂ oluyor.
Türkﬂan Zeytino¤lu
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Düﬂ mü, gerçek mi?
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

B

ir gece düﬂünde görüyor
Dogi; Alaaddin’in lambas› gibi onun da lambas›
var elinde ve t›pk› masaldaki gibi bir de dev ç›k›veriyor karﬂ›s›na. “Dile
benden ne dilersen!” diyor dev ve Dogi önce bisiklet ve çikolata ile baﬂl›yor isteklerini dillendirmeye.
Ama o kadar yürekten söylüyor ki düﬂünde, yan› baﬂ›ndaki babac›¤› ve anneci¤i de bu isteklerini yerine getirmeye
karar veriyorlar. Ama Dogi’nin ne istekleri bitiyor ne de deve olan inanc›. Sonunda ailesi ve arkadaﬂlar› el ele vererek, ona oyuncaklar›n de¤il de sevginin
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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 buluﬂturuyor.
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 sezonu 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. ‹stanbul’da 34 kez sahne alan bu oyun, Ayd›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 gerçek 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›nda tüm devlet tiyatrolar›nda çocuklara
ücretsiz oyun sunarak baﬂlatt›¤› tiyatrolara deste¤i, Migros Çocuk Tiyatro-

37 y›ll›k tiyatro sanatç›s›
Enis Fosforo¤lu, Ankara
Devlet
Konservatuar›’ndan 1970 y›l›nda mezun oldu. Yedi y›l Devlet
Tiyatrolar›’nda çal›ﬂt›.
1980 y›l›nda kendi özel tiyatrosunu kurdu. 27 y›ld›r ‹stanbul Kad›köy’deki
tiyatrosunda oyun sahneliyor ve zaman zaman da
bu oyunlarda rol al›yor.
Onu tiyatroculu¤u yan›nda televizyonun ilk kuruldu¤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 Fosforo¤lu sayesinde çok sevilmiﬂti. Tiyatroya “hayat›n
içinden bir yaﬂam” olarak
bakan Fosforo¤lu hafta içi
kendi tiyatrosu, hafta sonlar› ise Migros Çocuk Tiyatrosu ile ilgili çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Ayr›ca romantik 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, dinleyicileriyle sohbet ediyor, f›kra anlat›yor ve
müzik çal›yor.

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

su’yla sürdürüyor. Amaç, çocuklar›n geliﬂimine katk›da bulunmak, dünyaya bak›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 gidiﬂ geliﬂleri ve çevre ile iliﬂkisini anlatan
“Düﬂ mü Gerçek mi?” adl› oyun, Ocak
ay› boyunca hafta sonlar› ﬁirinevler Necip Faz›l K›sakürek Kültür Merkezi Tiyatrosu’nda çocuklarla buluﬂtu. Sezonu
Ekim ay›nda Müjdat Gezen Tiyatro Salonu’nda açan oyunun bundan sonraki

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

Sevgiyi ö¤rendiler
Oyunun küçük izleyicileri, aile ve arkadaﬂ sevgisini ö¤renerek ayr›ld›lar.
Bar›ﬂ Erköse: Anaokulu ö¤rencisi alt›
yaﬂ›ndaki Bar›ﬂ, bir y›ld›r haftasonralar› 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 sevdi¤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 Yurtkuran: Beﬂ yaﬂ›ndaki Rabia Aydemir ile
Yedi yaﬂ›ndaki Erkan ve dört yaﬂ›ndaki Furkan kardeﬂler tiyatroyla, annelerinin sayesinde tan›ﬂm›ﬂ ve birlikte
izlemiﬂler oyunu.
Merve Ceren: 10 yaﬂ›ndaki Merve
Ceren büyüyünce ö¤retmen olmak istiyor. ‹lk yapaca¤› ﬂey de ö¤rencilerini tiyatroya götürmek olacak.

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. Migros’un tiyatroya bak›ﬂ› ve çabalar›
U¤ur’un tiyatro sevgisiyle birleﬂince,
oyuncular aras›na girivermiﬂ.
Tiyatro öncesinde Enis Fosforo¤lu’nun bizi 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 serüvenini dinledik. Türk tiyatrosunun seyirciye ihtiyac› oldu¤unu belirten Fosforo¤lu, çocuk tiyatrolar› sayesinde gelecekteki seyircilerin oluﬂturuldu¤una inan›yor
ve “Türk toplumunun kültürlü, sanata yak›n duran insanlara ihtiyac› var” diyor.
Fosforo¤lu için di¤er önemli konu ise tiyatronun sürdürülebilir olmas›. Firmalar›n
iki ayl›k, üç ayl›k dönemler içinde yapt›klar› çal›ﬂmalar› yeterli bulmuyor. Fosforo¤lu Migros Genel Müdürü Aziz Bulgu’yu
da bu anlamda kutluyor ve Türkiye’deki
büyük firmalar› benzer çal›ﬂmalara kat›lmaya davet ediyor.
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Paro y›ld›z› büyümeye
devam ediyor
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.
aro’nun her geçen gün geniﬂleyen a¤›, Koç Toplulu¤u’nun dokuz güçlü üyesiyle
beraber 19 Haziran 2006’da
baﬂlayan baﬂar›l› bir ön haz›rl›k dönemi ile hayata geçti. Ön haz›rl›k döneminde yer alan firmalar Arçelik, Aygaz, Beko, Fiat,
Ford, Koçtaﬂ, Migros, Opet, Setur’du.
9 Ekim’de baﬂlayan ana lansman kampanyas›nda ise Avis, Divan ve Yamaha, Paro a¤›na kat›lan firmalar oldu.
Aral›k 2006’da Demirdöküm’ün sisteme 143 bayii, KoçAllianz’›n ise 1157
acentesi ile girdi¤i paro, 2007 y›l›nda
daha da geniﬂlemeyi ve daha çok tüketiciye ulaﬂmay› hedefliyor. Tüketiciler DemirDöküm ve KoçAllianz’›n da
paro dünyas›na kat›lmas›yla beraber

P

daha fazla iﬂyerinden paropuan kazanabilecekler.
Geniﬂleyen üye iﬂyerleri yelpazesi ile
paronun ekstra avantajlar› ﬂimdilik,
kap›s›nda mavi y›ld›z gördü¤ünüz Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, DemirDöküm,
Divan, Fiat, Ford, KoçAllianz, Koçtaﬂ, Migros, Opet,
Setur ve Yamaha’larda.
Çok yak›nda her biri kendi
sektöründe lider Koç markalar› bu geniﬂleyen aileye
kat›lmaya devam edecek.
Tüketiciler, paro üyesi iﬂyerlerine özel, güncel kazanç f›rsatlar›n›, kampanyalar›, ne kadar paropuanlar› birikti¤ini ve paro hak-

k›nda her türlü bilgiye www.paro.com.tr adresinden, paro üyesi iﬂyerlerinden ya da Migros kiosklar›ndan ö¤renebilirler.

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 düzenlenen fuara damgas›n› vurdu.
Gün boyunca birbirinden farkl› aktivitelerin düzenlendi¤i 50 metrekarelik
özel tasar›m stand›nda fuar ziyaretçileriyle buluﬂan Paro fuar süresince
toplam 200 yeni üyeye daha ulaﬂt›,
374 kiﬂinin ise fuar için özel tasarlanan “yaﬂam tarz› kampanyalar›ndan”
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faydalanmalar› sa¤land› .
Paro, fuar boyunca “yaﬂam tarz› kartlar›” 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›ndan kendilerine uygun olan› seçerek
hem e¤lendiler hem de kazand›lar. Hesapl›lar, ev düﬂkünleri, dietçiler, gurme, 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 kampanyada ise parolu kart sahipleri ister nakit 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 kampanyas›”ndaki harcama tutar›na denk gelen
baremdeki sunulan avantajlardan birini seçmeye hak kazand›lar.
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Otomobil onun hayat›:

Okan Altan
“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

tomobilde 150 beygirgücü,
sportif bir performans de¤eri
de¤il. Elbette, daha büyük otomobiller için... Peki bu gücü
al›p küçücük Fiesta’ya koyarsak? Bu sözler, bir otomobili
üretici firma d›ﬂ›nda ilk kez kullanma
ayr›cal›¤› taﬂ›yan bir “motoring journalist”e ait; “Ford ile Yollarda” sayfalar›m›z›n konu¤u ve Kanal 1’de yay›nlanmakta 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 söylenecek ne varsa onun görüﬂlerine b›rakt›k. Hiç de fena yapmad›k galiba. Sa-

O

r›yer’e 11 kilometre uzakl›ktaki Demirciköy’den geçerek deniz k›y›s›ndaki
cennetten köﬂe Uzunya’ya varan yolculu¤umuz s›ras›nda, zaman zaman Fiesta’n›n o muhteﬂem h›z›n› gösterme imkan› da bulan Altan’dan otomobille,
sektörle ve dergicilikle ilgili ilginç bilgiler edindik.
Hem do¤an›n hem de kulland›¤›m›z
arac›n çekim gücü yüksek olunca foto¤raf karelerine muhteﬂem görüntüler yans›d›. Altan’›n önerisiyle, Uzunya’ya komﬂu ikinci bir koya, Dalya’ya
uzand›k. Alkan’la bu güzellikler diyar›na yapt›¤›m›z yolculuk s›ras›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂimiz, onun hareketli yay›nc›l›k hayat› nedeniyle ayn›
zamanda Türkiye’deki otomobil yay›nc›l›¤›n›n geliﬂimini ve sorunlar›n› da anlat›yordu.
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‹lk otomobil derginiz. Ne yapt›n›z?
Türkiye’de ilk gerçek test sürüﬂlerini
bu dergide yapt›k. Bir y›l boyunca yay›nland›. Gerçek bir baﬂvuru kayna¤›yd›. ‹stanbul trafi¤iyle ilgili çözüm önerilerinde bile bulunuyorduk. Ama ne yazik ki sat›ﬂlar düﬂüktü. Dolay›s›yla yay›n hayat›na ara verdi.
Test sürüﬂünü ne zaman yapt›n›z?
Hürriyet Grubu’nda “Auto Show”
dergisindeyken 1992 sonunda Ford’un

minden... inin
le
a
k
n
’›
n
a
lt
A
n
iller
Oka
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0 litrelik motor

Sektör ve Ford ile ilgili
görüﬂleriniz...
Ben sektörü sanc›l› görmüyorum 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.
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Ama siz iﬂi b›rakmad›n›z.
Evet; Erzurum T›p Fakültesi’ni
1991’de b›rakt›m. Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararas› iliﬂkilere geçtim.
Ama otomobil ve yay›nc›l›k meslek olarak devam etti. 1992 y›l›nda Oruç
Bey’le Boyut Yay›n Grubu’nda “kmOtomobilli Yaﬂam”› ç›kard›k..

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 hatta ‹ngiltere’de bile o güne kadar hiç kimsenin kullanmad›¤› bir arac› ilk kez ben
denedim ve haberini ilk kez ben yazd›m.
Araç Ford Escort RS Cosworth’tu. Y›llarca dünya ﬂampiyonu oldu.

Otomobil dergicili¤ini
anlat›r m›s›n›z?
Türkiye’nin hassas ekonomisi, Türk otomotiv sektörünü çok yak›ndan etkiliyor.
Hani derler ya Ankara’da biri hapﬂ›rsa otomobil sat›ﬂlar› duruyor. Ufukta sektörün
daralmas› görüldü¤ü anda
ilanlar b›çak gibi kesiliyor;
bu yüzden çok büyük gruplar bile otomobil dergilerinde radikal kararlar al›p, dergilerini kapat›yor.
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ﬁimdi de otomobili televizyonda anlat›yorsunuz.
‹stanbul Oto Show Fuar›’nda
ﬂekillendi. Fatih Altayl›,
Ufuk Sand›k ile “O Kilometre” program›na baﬂlad›k. Tüketicinin merak›na hitap
eden haberler haz›rl›yoruz.
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Ya yay›nc›l›¤a geçiﬂ?
Üç y›l Erzurum T›p Fakültesi’ne gittim. Burada
yap›lacak fazla bir ﬂey
yoktu. Bol bol dergi okuyordum. O zamanlar M.
Ali Y›lmaz, “Adam” ad›yla bir dergi yay›nl›yordu.
Bu dergide Oruç Aruoba
otomobil konusunda yaz›yordu. Bu dergiye otomobille ilgili önerilerimi
yazd›m. Oruç Bey bu
önerileri be¤enmiﬂ ve
bana “‹stanbul’a gelince
u¤ra konuﬂal›m” dedi. ‹ﬂte bu u¤ray›ﬂ yay›nc›l›¤›m›n baﬂlang›c› oldu; y›l
1989. Bana da¤c›l›k, Hiend müzik sistemleri
üzerine yazmam› teklif
etti. Daha sonra otomobil üzerine yazmaya baﬂlad›m. Bu dergi, M. Ali
Y›lmaz politikaya girince
kapand›.

Genç yaﬂta genel yay›n yönetmeni
oldunuz...
Boyut Yay›nlar›’n›n “Car&Men” dergisindeyken -1994’te kriz dönemindederginin genel yay›n yönetmeni iﬂten
ayr›ld›. O zaman ben 26 yaﬂ›ndayd›m.
Genel yay›n yönetmeni oldum ve ondan 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 tutun, en iyi viraj alan otomobillere kadar ilginç foto¤raflar yay›nlad›k.
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‹lk deneyiminiz...
18 yaﬂ›na basar basmaz...
Tek baﬂ›ma bir Volkswagen’in direksiyonundayd›m. Ama kulland›¤›m ilk
gün arabay› çarpt›m ve
ilk tamir deneyimimi yaﬂad›m. Bu ilginç bir deneyim oldu. Çünkü tamirci
motora bakarken, onunla
ayn› konular› bildi¤imi
fark ettim.
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Otomobil merak› nas›l baﬂlad›?
Ben ‹stanbul Erkek Liseliyim. Her çocu¤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 modellerini, teknik özelliklerini okuyordum.
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DAMDAK‹ M‹ZAHÇI
Cihan Demirci
cihandemirci@yahoo.com

2007’de neler olacak?
‹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
am üstünden sizlere ve yepyeni bir y›la daha merhaba sevgili okurlar… ‹ﬂte karﬂ›m›zda
2007 model bir y›l! Kendisi henüz 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¤rafya 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. Yazmazsan olmaz yani. Bu âdetin yaz›y› bulan Sümerler’e kadar gitti¤i ve oradan
bir daha gelemedi¤i söylenir. O halde,
biz de “Damdaki Mizahç›” olarak, elimizi aln›m›za götürüp, hayata zumlanal›m
ve 2007’de neler olaca¤›na ﬂöyle dam
üstünden bir bakal›m:

D

Yap›lan hesaplara göre bu y›l ülkemizde söylenecek yalan say›s›n›n günde bir
buçuk milyar› aﬂmas› bekleniyor. Bu müthiﬂ rakam, AB standartlar›n›n da çok üzerinde. Nüfusun hesaps›zca artt›¤› ülkemizde art›k hayata gelinmedi¤i, adeta hayata 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 önlemler düﬂünecekler: Bugün ad›nda “Z”
harfi olanlar arabas›yla trafi¤e ç›kacak.
Bir baﬂka gün; kereviz sevenler, bir baﬂka gün de elindeki hayat çizgisi uzun
olanlar trafi¤e ç›kacak. Derken bir baﬂka günde de, o gün yaﬂ günü olanlar
trafi¤e ç›kabilecek. (Halbuki yaﬂ gününde insan hediye ile ödüllendirilir,
oysa trafi¤e ç›karak iﬂkence yaﬂam›ﬂ
olacak, oldu mu ﬂimdi beyler?)

Günde 5, haftada 25 yeni televizyon dizisinin yay›na girdi¤i ülkemiz,
2007’de de onlarca yeni diziyle tan›ﬂacak. Kimisi ikinci bölümü bile göremeyecek olan bu diziler sonunda ülkede
yo¤un bir dizi kirli¤ine yol açacak. Dizi
kirlili¤i yüzünden, dizileri gerçek zanneden pek çok vatandaﬂ›n hayatla iliﬂkisi tamamen kesilecek, bu vatandaﬂlara her gece prime-time s›ras›nda serumla reyting verilecek.
Geçen y›l havaliman› pistinde “deve” kesilmesinin ard›ndan, 2007’de atletizm 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› isteyen bir aile bu kez, televizyon stüdyosunun dans pistinde adak olarak bo¤a
kesmeye kalkacak! (Stüdyoda epeyce
yaral› bekleniyor!)
Bir üniversitemizin de¤erli profesörü 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!..”

Karikatür: Haslet Soyöz

Kendilerinden 20 yaﬂ küçük biriyle
birlikte olan magazin ünlülerinin, bu y›l
daha yüksek bir performansla bu rakam› 25’e ç›karmalar› bekleniyor.
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Magazin dünyas›n›n tamamen reklam aﬂk›yla dolmas› üzerine 2007’de harekete geçen reklamc›lar art›k ürünlerinin reklam›n› bizzat reklam aﬂklar›n›n
üzerinde yapacaklar.
Futbolcular›m›z 2007 y›l›nda da her
kötü maçtan sonra, önlerindeki mikrofona “Art›k önümüzdeki maça bak›caz”
demeye devam edecekler!..

