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oç Toplulu¤u, 6 fiubat 2006 akfla-
m› Roma’da meydana gelen ka-
zayla yasa bo¤uldu. Ford Oto-
san’›n baflar›l› bayilere ödül ver-

mesi amac›yla Roma’da düzenlenen
toplant›ya kat›lan Ford bayilerini ta-
fl›yan sekiz otobüsten biri, toplant›-
n›n son akflam yeme¤inden otele dö-
nerken flarampole yuvarland›. Koç
Toplulu¤u,  meydana gelen müessif
kazada Ford Otosan ailesinden 12 ba-
yi ve eflini kaybetmenin ac›s›n› yafl›-
yor. Ford Otosan, kazada hayat›n›
kaybeden veya yaralanan tüm bayile-
re maddi ve manevi her türlü yard›-
m›n yap›laca¤›n› aç›klad›. 10 fiubat
Cuma akflam› Türkiye’ye getirilen 12
cenaze Atatürk havaliman›’nda dü-
zenlenen “hüzünlü” törenin ard›ndan
defnedilmek üzere ailelerine teslim
edildi. Cuma günü Türkiye’ye getiri-
len yedi yaral› Ford Otosan ailesi
mensubu da tedavilerinin sürdürül-
mesi için Vehbi Koç Vakf› Amerikan
Hastanesi’ne yat›r›ld›. 
Ford Otosan taraf›ndan Roma’da dü-
zenlenen bayi toplant›s›n›n son ak-
flam yeme¤inden otele dönen sekiz
otobüsten biri, 6 fiubat 2006 Pazartesi
akflam› müessif bir kaza geçirdi. Ka-
zada, Ford Otosan ailesinden Ankara
Bayii Ali Bafler ve annesi Melahat Ba-
fler, Edirne Bayii Y›lmaz Tuzcu ve efli
Ruziye Tuzcu, ‹stanbul Bayii Ahmet
Kelefl ve efli Canan Kelefl, Mehmet Ke-
lefl, K›rflehir Bayii efli Arife Erçetin,
Van Bayii Erdal Çiçeksay ve efli Emine
Çiçeksay, Yalova Bayii Tahsin Ifl›ldar
ve efli Leyla Ifl›ldar hayat›n› kaybeder-
ken 18 bayi de yaraland›.
Koç Holding, kazan›n duyulmas› üze-
rine hemen harekete geçti. Alt› hasta-
nede tedavi gören 18 bayi için yo¤un
bak›m uzman doktorlar› temin edile-
rek hastanelere sevk edildi.  Yaral›la-
r›n durumu Topluluk taraf›ndan dü-
zenli olarak takip edildi. Kaybedilen
bayiler için hemen bürokratik ifllem-

leri bafllatan Koç Toplulu¤u, bayi ya-
k›nlar›n›n Roma’ya ulafl›m› için tüm
düzenlemeleri yapt›. Bayi toplant›s›-
n›n organizasyonunu yapan Setur, 12
bayinin ailelerinin Roma’ya gönderil-
mesi ve cenazelerinin Türkiye’ye geti-
rilmesi, yaral› bayiler için gereken
tüm düzenlemelerin yap›lmas› için
‹stanbul’da Genel Müdürlük’te bir
kriz masas› oluflturdu. 12 bayinin ce-
nazesi kazadan dört gün sonra Tür-
kiye’ye getirildi. Koç Toplulu-
¤u, bayilerin defin ifllemle-
rini ailelerin istekleri çer-
çevesinde kendisi dü-
zenledi. Ford Otosan
da müessif kazada ha-
yat›n› kaybeden bayi-
lerin ailelerinin mad-
di manevi  tüm ihti-
yaçlar›n›n karfl›lan-
mas› ve bu bayilikle-
rin çal›flmalar›n› sür-
dürmesi için gereken
tüm giriflimleri yapt›.
‹talya Devlet Baflkan› Carlo
Azeglio Ciampi, kaza nede-
niyle Cumhurbaflkan› Sezer'e
baflsa¤l›¤› mesaj› gönderirken, olay-
dan hemen sonra Türkiye'nin Roma
Büyükelçisi U¤ur Ziyal ve Roma Bele-
diye Baflkan› Walter Veltroni kaza ye-
rinde incelemelerde bulunarak, yara-
l›lar› hastanelerde ziyaret etti.
Roma’da bayilerle birlikte olan Koç
Holding fieref Baflkan› ve Ford Otosan
Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.
Koç da, kazan›n hemen ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, flunlar› kaydetti:
''Çok güzel ve verimli geçmifl olan bir
bayi toplant›s›n›n beklenmedik bir
flekilde sona ermesi, hepimizi derin-
den üzmüfltür. Çal›flanlar›m›z, bayile-
rimiz ve Büyükelçili¤imiz mensupla-
r›, sabaha kadar yaral›lar›m›zla ilgi-
lenmifllerdir. Büyükelçimiz baflta ol-
mak üzere bütün elçilik teflkilat› bu-
gün de seferber olarak formaliteleri

tamamlamak için gerekli giriflimleri
yapmaktad›rlar. Roma Belediye Bafl-
kan›, flahsen kaza mahalline gelerek
kurtarma çal›flmalar›n› bizzat yönet-
mifltir. Say›n Büyükelçimiz baflta ol-
mak üzere elçilik mensuplar›na ve
ac›m›z› paylaflan Roma Belediye Bafl-
kan›'na flükranlar›m›z› ifade etmek is-
tiyorum. 
Kaybetti¤imiz mensuplar›m›za Tan-

r›'dan rahmet, yak›nlar›na baflsa¤l›-
¤›, yaral›lar›m›za acil flifalar ve

Allah'tan bizlere bir daha
böyle keder vermemesini

temenni ederiz.''

Gözyafllar›
tutulamad›ad›
Roma’da hayat›n›
kaybeden 12 Ford
Otosan mensubu için
10 fiubat Cuma akfla-

m› Atatürk Havalima-
n›’nda tören düzenlen-

di. Koç Holding fieref
Baflkan› Rahmi M. Koç,

Vehbi Koç Vakf› Yönetim Ku-
rulu Baflkan›  Semahat Arsel, Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Koç Holding Bilgi
Grubu Baflkan› Ali Koç ve Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Koç, Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl› ve Koç Holding üst düzey
yöneticileri ile Ford Otosan üst yöne-
timi ve bayilerinin, Topluluk flirketle-
rinin yöneticilerinin kat›ld›¤› tören-
de gözyafllar› tutulamad›. 
Koç Holding fieref Baflkan› ve Ford
Otosan Yönetim Kurulu Baflkan›
Rahmi M. Koç törende yapt›¤› konufl-
mada, ac› duygular›n› “Olanlara hala
inanam›yorum. fiimdiye kadar ifl ha-
yat›mda böyle bir olaya ne rastlad›m
ne de duydum. Allah›n takdiri de-
mekten baflka edecek bir söz bulam›-
yorum” cümlesiyle anlatt›. Rahmi M.
Koç flöyle konufltu:

K

KOÇ TOPLULU⁄U YASTA
Ford Otosan’›n Roma’da düzenledi¤i bayi toplant›s›nda meydana gelen
müessif kaza sonucunda Koç Toplulu¤u ve Ford Otosan 12 aile ferdini
kaybetti. Toplulu¤u yasa bo¤an kaza tüm Türkiye’de büyük ac› yaratt›
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“Ford Otosan’›n Roma’da yap›lan ba-
yiler toplant›s›na kat›lmak üzere
özellikle New York’tan gelmifltim. fie-
hir turlar› yap›ld›, al›flverifller oldu,
fevkalade verimli bir bayi toplant›s›
yapt›k. Ford Otosan’›n elde etti¤i bi-
rincilik bayilerimiz sayesinde olmufl-
tu ve bunu kutluyorduk. Son akflam
yemek dönüflü olan oldu.
Böyle baflar›l› bir bayi gezisi ve top-
lant›s›n›n bu flekilde burada sona ere-
ce¤i hiçbirimizin akl›ndan geçmezdi. 
Olanlara hâlâ inanam›yorum. fiimdi-
ye kadar ifl hayat›mda böyle bir olaya
ne rastlad›m ne de duydum. Allah’›n
takdiri demekten baflka edecek bir
söz bulam›yorum. fiu anki tek teselli-
miz yaral› dostlar›m›zdan gelen iyi-
leflme haberleri olmaktad›r. Bu mües-
sif olaydan sonra Büyükelçili¤imiz,
Ford Otosan, Setur ve Koç Allianz yet-
kilileri yaral›lar›n bak›m›, bir grup ba-
yimizin Türkiye’ye dönüflü ve de ce-
nazelerin getirilmesi için ellerinden
gelen bütün imkânlar› kulland›lar.
D›fliflleri Bakanl›¤› ve Türk Hava Yol-
lar›’na burada flükranlar›m› bildir-
mek istiyorum. Bayilerimizin iflleri-
nin aksamamas› için gerekli giriflim-
ler bafllat›lm›flt›r. 
Koç Toplulu¤u olarak gereken her
türlü yard›m yap›lacakt›r. Bunu bir
defa daha alt›n› çizerek belirtmek isti-
yorum..

Baz› yaral›lar tarifeli uçakla, baz›lar›
da ambulans uçakla gelmifltir ve Ame-
rikan Hastanesi’ne yerlefltirilmifltir.
Kalan yedi kifli de ambülans uçakla
haftaya getirtilecektir. Amerikan Has-
tanesinin tüm imkanlar› seferber
edilmifltir.
Vefat eden dost ve bayilerimize Koç
Ailesi, Koç Toplulu¤u ve flahs›m ad›-
na Allah’tan rahmet, geriye kalanlara
da  sab›r ve uzun ömürler dilerim.
Allah böyle bir ac›y› kimseye bir daha
göstermesin.”
Törende bir konuflma yapan Koç Hol-
ding Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-
fa V. Koç, da “Sevgili dostlar” diye
bafllad›¤› konuflmas›n› güçlükle ta-
mamlayabildi. Mustafa V. Koç  konufl-
mas›n› “Bugün çok zor bir görevi üst-
lendim. ‹nan›n flu anda üzüntümü ifa-
de edecek kelimeleri bulmakta zorla-
n›yorum. Pazartesi akflam› Roma’dan
gelen haber sadece Ford Otosan aile-
sini de¤il, tüm Türkiye’yi derinden
sarst›. Büyük Koç Ailesi olarak bu-
gün, bu kez ne yaz›k ki ac›m›z› pay-
laflmak için ve birbirimizden bu zor
günümüzde güç almak için bir arada-
y›z” diye sürdürdü.
Son derece baflar›l› bir y›l geçiren
Ford Otosan’›n bayileri için Roma’da
düzenledi¤i toplant›n›n beklenmedik
bir flekilde, ani ve elim bir trafik kaza-
s› ile sonuçland›¤›n› belirten Mustafa

V. Koç, konuflmas›n› flöyle tamamlad›:
“Ailemizden 12 k›ymetli ferdimizi ne
yaz›k ki kaybettik. Koç Toplulu¤u ola-
rak, vefat eden bayilerimizin iflleri-
nin aksamamas› için Ford Otosan flir-
ketimiz taraf›ndan maddi manevi her
türlü destekte bulunulacak, bayileri-
mizin tüm ihtiyaçlar›na cevap verile-
cektir. Bizler için, bayi teflkilat›m›z
daima ifl orta¤›m›z olmaktan öte fley-
ler ifade etmifltir. Büyüklerimizden
böyle gördük, böyle yaflad›k. Koç
Toplulu¤u’nun tüm fertleri olarak,
vefat eden bayilerimiz ve efllerinin
ac›s›n› hepimiz içimizde hissediyo-
ruz. Ac›m›z gerçekten çok büyük.
Ankara Bayimiz Ali Bafler ve annesi 
Melahat Bafler,
Edirne Bayimiz Y›lmaz Tuzcu ve efli
Ruziye Tuzcu,
‹stanbul Bayimiz Ahmet Kelefl ve efli 
Canan Kelefl, Mehmet Kelefl,
K›rflehir Bayimizin efli Arife Erçetin,
Van Bayimiz Erdal Çiçeksay ve efli 
Emine Çiçeksay,
Yalova bayimiz Tahsin Ifl›ldar ve efli
Leyla Ifl›ldar,
Sizleri her zaman sayg›yla hat›rlaya-
ca¤›z. Çok k›ymetli dostlar›m›za Al-
lah’tan rahmet, Bafler, Tuzcu, Kelefl,
Erçetin, Çiçeksay ve Ifl›ldar Aileleri ve
yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, geride kalan-
lara sab›r ve uzun ömürler diliyo-
rum.” 

Koç Toplulu¤u 
hayat›n› kaybeden

12 bayinin ailelerinin
her türlü maddi ve
manevi ihtiyac›n›
karfl›layacak. Bu

bayiliklerin
çal›flmalar›n›

sürdürmesi için
gerekirse yönetici

gönderilecek.
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oç Holding, Aygaz, Opet ve
Shell taraf›ndan kurulan Enerji
Yat›r›mlar› A.fi., Tüprafl’›n yüzde
51 oran›ndaki ço¤unluk hissesi

için ihalede verilen 4 milyar 140 mil-
yon dolarl›k bedeli 26 Ocak’ta peflin
ödeyerek yönetimi devrald›. Yönetim
Kurulu’nun ilk toplant›s›nda Tüprafl’a
425 milyon dolarl›k rehabilitasyon ve
çevre yat›r›m› karar› al›nd›.

Peflin ödeme yap›ld›
Tüprafl’taki T.C. Baflbakanl›k Özellefl-
tirme ‹daresi’ne ait yüzde 51 oran›nda-
ki kamu hissesi, Koç Holding, Aygaz,
Opet ve Shell taraf›ndan kurulmufl olan
Enerji Yat›r›mlar› A.fi.’ye 26 Ocak’ta im-

zalanan hisse devir anlaflmas›yla devre-
dildi. 
12 Eylül 2005 tarihinde Tüprafl’›n yüz-
de 51'inin blok sat›fl› için yap›lan ihale-
yi en yüksek teklif olan 4 milyar 140
milyon dolar ile Koç-Shell Ortak Giri-
flim Grubu kazanm›flt›. ‹hale fiartname-
si gere¤i, Tüprafl hisselerini devralmak
üzere söz konusu Ortak Giriflim Grubu
taraf›ndan Enerji Yat›r›mlar› A.fi. ad›n-
da bir anonim flirket kuruldu. Bu flir-
kette, Koç Holding A.fi. yüzde 75, Ay-
gaz A.fi. yüzde 20, OPET Petrolcülük
A.fi. yüzde 3, Shell Overseas Invest-
ment B.V. yüzde 1.9 ve The Shell Com-
pany of Turkey Ltd. binde 1’lik hisseye
sahip.

26 Ocak’ta düzenlenen törenle konsor-
siyum 4 milyar 140 milyon dolarl›k iha-
le al›m bedeli Özellefltirme ‹daresi’ne
peflin olarak ödenerek ço¤unluk hisse-
si devral›nd›. Bu tutar ayn› zamanda
Türkiye’de bugüne kadar yap›lan özel-
lefltirmeler aras›nda tek kalemde öde-
nen en yüksek rakam olma özelli¤ini
tafl›yor. 
Tüprafl’› mevcut konumundan çok da-
ha iyi yerlere ve sektöründe Avrupa’da
etkili bir oyuncu haline getirmek do¤-
rultusunda strateji belirleyen Koç Top-
lulu¤u, bu büyümeyi sa¤lamak üzere
flirketin devam eden yat›r›mlar›n›n da
en k›sa sürede tamamlanmas›n› hedef-
liyor. 

K

KÜRESEL
V IZYON

Koç Holding, Aygaz, Opet ve Shell taraf›ndan kurulan Enerji Yat›r›mlar› A.fi.,

Tüprafl’›n yüzde 51 oran›ndaki ço¤unluk hissesi için ihalede verilen 4 milyar

140 milyon dolarl›k bedeli 26 Ocak’ta peflin ödeyerek yönetimi devrald›.

Yönetim Kurulu’nun ilk toplant›s›nda Tüprafl’a 400 milyon dolar

rehabilitasyon, 25 milyon dolar da çevre yat›r›m› yap›lmas› karar› al›nd›

Tüprafl yönetimi,  (soldan sa¤a) Tüprafl
Genel Müdürü Yavuz Erkut,  Koç Holding
Enerji Grubu Baflkan› ve Tüprafl Yönetim
Kurulu Üyesi Erol Memio¤lu, Tüprafl
Yönetim Kurulu Üyesi Temel  Atay,  Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Tüprafl
Baflkan Vekili  Ömer  M. Koç, 
Koç Holding ve Tüprafl Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, Özellefltirme
‹daresi Temsilcisi Tüprafl Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan Köktafl, Koç Holding
CEO’su ve Tüprafl Yönetim Kurulu Üyesi
Bülend Özayd›nl›, Tüprafl Yönetim Kurulu
Üyesi Cüneyt A¤ca ve Tüprafl Denetleme
Kurulu Üyesi Ali Tar›k Uzun’un
kat›l›m›yla yapt›¤› ilk toplant›s›nda
yat›r›m karar› ald›.

TÜPRAfi’A DEV YATIRIM
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‹nsan kaynaklar› korunacak
fiirketin bünyesinde bulunan ve sek-
törle özdeflleflmifl deneyimli insan kay-
naklar›n›, Tüprafl’›n en önemli varl›k-
lardan biri oldu¤unu vurgulayan Koç
Toplulu¤u, mevcut insan kayna¤›n›n
korunmas›n› ve gelifltirilmesini de ön-
celikli olarak gündemine ald›.. 
Koç Toplulu¤u, enerji sektöründe ulu-
sal ve uluslararas› alanda büyüme stra-
tejisi do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i bu
al›m ile Türkiye’deki lider konumunu
pekifltirece¤i gibi, dünyan›n 200 büyük
flirketi aras›nda yer alan tek Türk flirke-
ti olma ayr›cal›¤›na da sahip olacak.
Ço¤unluk hisselerinin devrinin ard›n-
dan, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç baflkanl›¤›n-
da fiirket Genel Müdürlü¤ü’nde tüm
üyelerin kat›l›m›yla toplanan Tüprafl
Yönetim Kurulu, Tüprafl’›n 2006 y›l›n-
da yürütece¤i ticari faaliyetler, yat›r›m
planlar› ve insan kaynaklar› politikala-
r› konular›nda kararlar ald›.

Yat›r›m karar›
Yap›lan görüflmeler sonucunda, flirke-
tin 2006 Y›l› Bütçe ve Çal›flma Progra-

Türkiye’nin meydana getirdi¤i en önemli ekonomik varl›klardan biri olan Tüp-
rafl, Türkiye’nin halihaz›rda tek rafinaj kuruluflu. Tüprafl, dört rafinerisi, petro-
kimya tesisi, deniz tafl›mac›l›¤› flirketi, y›ll›k 27.6 milyon ton ham petrol iflleme
kapasitesi, 10 milyar dolar› aflan net sat›fllar› ile Türkiye’nin en büyük sanayi ku-
ruluflu olma özelli¤ini tafl›yor.
Avrupa normlar›nda üretim yapmakta olan Tüprafl, kapasitesi itibariyle de Av-
rupa’n›n en büyük yedinci rafineri flirketi konumunda. Türk Silahl› Kuvvetle-
ri’nin tek yak›t ikmalcisi olan Tüprafl, yüksek petrol ve petrol ürünleri stokla-
ma kapasitesi ile kriz dönemlerinde Türkiye’nin enerji kayna¤› güvencesi olma
görevini de yürütüyor. Türkiye’nin 2005 y›l›nda 31 milyon ton düzeyinde olan
petrol ürünleri tüketiminin yüzde 60’›ndan fazlas› Tüprafl taraf›ndan karfl›land›.
Avrupa’da her iki kifliden birinin araç sahibi oldu¤u ve Türkiye’de her on kifli-
ye bir araç düfltü¤ü göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’nin petrol ürünleri tüketi-
minin önümüzdeki y›llarda daha h›zl› artaca¤› ve Tüprafl’›n ülke ekonomisine
katk›s›n›n giderek yükselmesi bekleniyor.
‹hracat›n› da önemli ölçüde art›ran Tüprafl, ‹talya ve Amerika baflta olmak üze-
re, çeflitli ülkelere 2005 y›l›nda 3.8 milyon ton ürün ihracat› gerçeklefltirdi.  
Ucuz hammadde temin kaynaklar›na yak›nl›¤› ve yat›r›mlar› nedeniyle Akde-
niz rafinerileri aras›nda önemli rekabetçi avantajlara sahip olan Tüprafl’›n stra-
tejik önemi de gün geçtikçe art›yor. 
Dünyada petrol ürünlerine olan talebin yüksekli¤i ve rafinaj kapasitesi s›k›nt›-
s›n›n bulunmas›, komflu ülkelerin ço¤unlu¤unun petrol üreticisi olmas›, Türki-
ye petrol ürünleri pazar›n›n giderek büyümesi, Tüprafl’›n stratejik ve ekonomik
önemini art›ran di¤er faktörler. 

Avrupa’n›n 
yedinci büyük
rafinerisi



m›n›n gözden geçirilmesine, ihracat ile
yurt içi sat›fllar aras›nda optimizasyon
çal›flmas› yap›lmas›na karar verildi.
Yönetim Kurulu ayr›ca, Tüprafl’›n mev-
cut yat›r›m planlar›n› ve flirket yöneti-
minin ek yat›r›m önerilerini de¤erlen-
dirdi¤i toplant›da, devam etmekte olan
yat›r›mlardan kalan yaklafl›k 400 mil-
yon dolar tutar›ndaki ‹zmit Rafinerisi
yeni reformer ve dizel kükürt giderme,
K›r›kkale Rafinerisi yeni reformer ve di-
zel kükürt giderme üniteleri, ‹zmit Ra-

finerisi benzin kükürt ve benzen gide-
rimi üniteleri ile ‹zmir Rafinerisi benzin
kükürt giderme ünitesi yat›r›mlar›na
devam edilmesini onaylad›. Ayr›ca rafi-
nerilerde 2006 y›l›nda yaklafl›k 25 mil-
yon Amerikan Dolar› tutar›nda çevre
yat›r›m› yap›lmas›na karar verildi.
fiirketin ileriye yönelik yat›r›m ihtiyac›-
n›n belirlenmesi amac›yla, Batman Ra-
finerisi’nin ürün kalitesinin iyilefltiril-
mesi ve kapasite kullan›m›n›n art›r›l-
mas›; Körfez Petrokimya Tesislerinin
mevcut çal›flma imkânlar›n›n de¤erlen-
dirilmesi ile Türkiye ve çevre ülkeler
akaryak›t ihtiyaç ve tüketimini dikkate
alarak yeni bir rafineri yat›r›m›n›n yan›-
s›ra mevcut kapasitenin art›r›lmas› ko-

nular›nda fizibilite yapmak üzere fiirket
yönetimi görevlendirildi. ‹nsan kaynak-
lar› politikas›n› da de¤erlendiren Yöne-
tim Kurulu, flirkete 2000’den bu yana
kapsaml› personel al›m› yap›lmad›¤›n›
belirterek, yap›lacak çal›flmalardan
sonra belirlenecek yap›ya göre yeterli
say›da kapsam içi ve kapsam d›fl› per-
sonelin istihdam›n› kararlaflt›rd›.

Tüm çal›flanlara ikramiye
Yönetim Kurulu ayr›ca, üstün baflar›
gösteren personelin Koç Toplulu¤u flir-
ketlerindeki mevcut uygulamalar para-
lelinde ödüllendirilmesini de kararlafl-
t›rd›. Tüm çal›flanlara da yar›m maafl tu-
tar›nda ikramiye ödendi. 
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KÜRESEL
V IZYON

Tüprafl Yönetim Kurulu ilk toplant›s›nda,
istihdam›n art›r›lmas› ve üstün baflar› gösteren
personelin Koç Toplulu¤u flirketlerindeki 
mevcut uygulamalar paralelinde
ödüllendirilmesini kararlaflt›rd›. Tüm çal›flanlara
da yar›m maafl tutar›nda ikramiye ödendi 



8

oç Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa V. Koç ve  Koç Hol-
ding CEO’su Bülend Özayd›nl›,
2 fiubat’ta Yap› Kredi Bankas›’n›n

Levent’teki  Genel Müdürlü¤ü’ne yapt›k-
lar› ziyarette Yap› Kredi çal›flanlar›na
“Koç Toplulu¤u’na hofl geldiniz” mesaj›
verdiler.
Yönetimi 28 fiubat 2005’te Koç Holding
ve ‹talyan bankac›l›k grubu UniCredit’e
geçen Yap› Kredi Bankas›, Koç Hol-
ding’le tan›flt›. Koç Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Koç Hol-
ding CEO’su Bülend Özayd›nl› ile Koç
Holding Finansman Grubu Baflkan› Rüfl-
dü Saraço¤lu, Koç Holding Stratejik
Planlama Grubu Baflkan› Tamer Hafli-
mo¤lu, Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü ve
Koç Holding Denetim Gurubu Baflkan›
Ali Tar›k Uzun 2 fiubat’ta Yap› Kredi
Bankas› Genel Müdürlü¤ü’ne bir ziyaret-
te bulundular. Yap› Kredi Bankas›’n›n üst
düzey yöneticilerinin de kat›ld›¤› toplan-
t›da, Mustafa V. Koç “Koç Toplulu¤u ad›-
na hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yor
ve Toplulu¤umuza hofl geldiniz diyorum”
sözleriyle bafllad›¤› konuflmas›n› flöyle
sürdürdü: “Yap› Kredi Bankas› gibi  kök-
lü ve sayg›n bir bankan›n Koç Toplulu-
¤u’nun bünyesine kat›lmas› bizleri gurur-

land›r›yor. Birlikteli¤imizin yarataca¤› si-
nerjinin, yaln›zca iki kuruma de¤il, Türk
bankac›l›k sektörüne de çok olumlu etki-
leri olaca¤›n› biliyorum. Çünkü inan›yo-
rum ki, Yap› Kredi ve Koçbank’›n birlefl-
mesi, bir art› birin üç edece¤i bir denk-
lem yaratacakt›r.”  Konuflmas›n› Koç Top-
lulu¤u’nun felsefesini anlatarak sürdüren
Mustafa V. Koç flöyle devam etti:  “Yap›
Kredi’nin hisselerini Eylül ay›nda devral-
d›k. Bundan sonraki aflama, bu y›l›n ilk
yar›s›nda iki bankay› birlefltirmek ve en-
tegrasyonu sene sonuna kadar tamamla-
makt›r. Yap› Kredi Bankas› ile birlikte çok
k›sa süre içinde Türkiye’de finans sektö-
ründe faaliyet kategorilerinin ço¤unda li-
der olaca¤›m›z konusunda hiç kuflkumuz
yok.” 
Mustafa V. Koç, Yap› Kredi Bankas›’n›n
Koç Toplulu¤u’na kat›lmas›yla Finanman
Grubu’nda oluflan yeni büyüklükleri de
flöyle özetledi: “Bu birleflmenin görünen
ilk sonuçlar›n› flöyle s›ralayabiliriz. Birlefl-
me sonucunda 36 milyar toplam aktif bü-
yüklü¤e, 15 milyar YTL’lik kredi hacmine
ve ülke çap›nda 575 noktada hizmet ve-
ren bir flube a¤›na ulaflaca¤›z. Türkiye ça-
p›nda müflteri say›m›z ise 7 milyon ola-
cak.  Bu da toplam aktif büyüklü¤ü, kre-
di hacmi, mevduat ve flube say›s›nda Tür-
kiye’nin üçüncü büyük özel bankas› ola-

ca¤›m›z anlam›na geliyor. Ürünler baz›n-
da bak›ld›¤›nda ise kredi kartlar›, aktif yö-
netimi, arac›l›k, leasing ve faktöringde bi-
rinci, tüketici kredilerinde ikinci, kurum-
sal kredilerde üçüncü olaca¤›z. Yap› Kre-
di Bankas› ile birlikte Yap› Kredi Sigorta
hisselerini de sat›n alm›fl olduk. Toplam
olarak bak›ld›¤›nda, sigortac›l›kta da bir
numaraya yükselmifl olaca¤›z.”
Mustafa V. Koç konuflmas›n› flöyle ta-
mamlad›: “Topluluk olarak sahip oldu¤u-
nuz global vizyona güvenerek diyoruz ki,
art›k ‘oyun alan›m›z dünya’. Bugün bu-
lundu¤umuz konuma ve potansiyelleri-
mize bakarak, genifl bir vizyonla ve do¤-
ru zamanda hareketle bu hedefi gerçek-
lefltirebilece¤imizi biliyoruz... Topluluk
olarak en hassas oldu¤umuz konulardan
biri de çal›flan memnuniyetidir. Biz, Top-
lulu¤umuzu her zaman için büyük bir ai-
le olarak kabul ettik. fiimdi sizler de aile-
mizin bir parças› oldunuz.” Koç Holding
CEO’su Bülend Özayd›nl› da Yap› Kredi
Bankas› yöneticilerine Koç Holding’i an-
latt›. Özayd›nl›, Koç Holding’e ba¤l› tüm
flirketler ve holdingin 10 y›ll›k stratejik
büyüme plan›n› aktard›¤› sunumunda,
Vehbi Koç Vakf›’na ba¤l› hastanelerden
okullara, müzelerden sosyal sorumluluk
yürüten ba¤l› vak›flara kadar tüm Toplu-
luk hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi.

K

KÜRESEL
V IZYON

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Koç Holding
CEO’su Bülend Özayd›nl› ile üst düzey yöneticiler, Yap› Kredi Bankas› 
Genel Müdürlü¤ü’ne, “Koç Toplulu¤u’na hofl geldiniz” ziyareti yapt›lar.

YAPI KRED‹’YE HOfi GELD‹N Z‹YARET‹
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oç Toplulu¤u’nun otelcilik, yiye-
cek ve içecek sektöründe faaliyet
gösteren Divan Grubu, 50’nci y›l›-
n› görkemli bir geceyle kutlad›. 16

Ocak 1956 y›l›nda Türk özel sermayesi ile
kurulan ilk otel olan Divan Oteli’nde dü-
zenlenen gecede konuflan Divan Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel,
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi
Koç’un, bundan 50 y›l önce turizmin öne-
mini kavrad›¤›n› ve gelece¤ine inand›¤›n›
vurgulayarak “Türkiye’nin en büyük gelir
kaynaklar›ndan birinin turizm olabilece¤ini
görebilmiflti” dedi.

Kültür ve edebiyat›n
buluflma mekân›
Semahat Arsel konuflmas›n› flöyle sürdür-
dü: “Nitekim o görüflle 1954’te Divan Ote-
li’nin temelini atarak, 16 Ocak 1956’da hiz-
mete açm›flt›. Tamamiyle Türk sermayesi
ve giriflimcilik ruhuyla yap›lan Divan, o ta-
rihte 98 odal› küçük bir butik-otel olarak
devreye girmiflti. Otelin ismi ‘Divan’,
1950’lerin önemli edebiyatç›lar›n›n olufltur-
duklar› bir kurul taraf›ndan yap›lan yar›fl-
ma sonucunda seçilmiflti. Bafllang›ç döne-
minde, Divan Oteli’ni yönetmek üzere ‹s-
viçre’den deneyimli kadrolar görevlendiril-
di. Yurtd›fl›ndan gelen bu kilit elemanlar,
yanlar›nda çal›flan Türk gençlerini ilerinin
hocalar› olarak yetifltirdiler. Bilhassa, ‹sviç-
reli pastac› Kunderl’in çikolata ve pastalar›-
n›n ünü oteli aflarak  Türkiye’ye yay›ld›.”
“Divan-Bar”›n dönemlerinin önemli yazar-
lar›n›n, sanatç›lar›n›n ve gazete sahiplerinin
buluflma yeri haline geldi¤inin alt›n› çizen
Semahat Arsel “Merhum Nadir Nadi Bey
her gün u¤rad›¤› için, Nadir Bey’e ‘Divan
Nadi’ lakab› bile tak›lm›flt›” dedi.
‹fl toplant›lar›n›n ilk defa Divan ve Hil-
ton’da bafllad›¤›n›, Türk mutfa¤›n› uygula-
yan Divan Lokantas› ve pastanesinin  ilgi

oda¤›  oldu¤unu anlatan Semahat Arsel,
flöyle davam etti: “Pefl pefle aç›lan Hilton
ve Divan otelleri, 1950’li y›llar›n ikinci
yar›s›nda bugünkü Türk turizminin öncü-
lü¤ünü yap›p, çal›flan elemanlara adeta bi-
rer okul oldular ve o zamana kadar Türki-
ye’de var olmayan modern-turizm zihniye-
tini ve bilgisini devreye soktular. Maalesef
Türk aileleri, turizmi ve hizmet sektörünü
uzun y›llar küçümsediler, benimseyemedi-
ler. Oysa, hizmet sektörü 2000’li y›llar›n en
gözde ifl kollar›ndan biri oldu.” 
Türkiye’de turizmin daima ülkenin politik,
ekonomik ve yaflad›¤› do¤al afetler çizgi-
siyle paralel gitti¤ini belirten Semahat Ar-
sel, “Ne yaz›k ki 1960’larda, 1970’lerde ül-
kemizin yaflad›¤› ideolojik çat›flmalar, kar›-
fl›kl›klar, yokluklar ve karaborsalar, ulusla-
raras›  otel zincirlerinin Türkiye’ye gelme-

sini önledi¤i gibi, mevcut oteller ayakta
kalma savafl› verdiler. Bu kargafladan biz
de nasibimizi ald›k. Her sorun, hepimizi bi-
raz daha kamç›lad›, biraz daha dikkatli ve
azimli olmay› ö¤retti” dedi.

50 y›l›n markas› 
Semahat Arsel konuflmas›n› flöyle tamamla-
d›: “Divan’da, insan faktörü ve müflteri
memnuniyeti daima ön planda tutuldu.
50. y›l›m›z› kutlarken, bize güvenen Divan
müflterilerimize, Divan dostlar›m›za ve ça-
l›flt›¤›m›z firmalara özellikle teflekkür ede-
riz. Yöneticilerimize ve çal›flanlar›m›za te-
flekkür ediyoruz. Candan gayret, emek ve
sevgileriyle Divan’la özdefllefltiler. Dile¤im,
Koç kültürü ve kalite anlay›fl›yla Divan
Grubu’nun gelecekte de birçok baflar›l› y›l-
lar›n› kutlayabilmesi.”

K

D‹VAN 50. YAfiINI KUTLUYOR

AYIN
GÜNDEM‹

Türkiye’de turizmin önderi olarak kabul edilen Divan Grubu 50. yafl›n›
kutluyor. Divan Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel, 50 y›ld›r
Türkiye’de turizm ve otelcilik sektörünün liderli¤ini yapan Divan
markas›n›n güven ve kalitenin sembolü oldu¤unun alt›n› çizdi.

Divan Grubu
Yönetim
Kurulu Baflkan›
Semahat Arsel



Divan Genel Müdürü Kamil Berk
de otelcilik alan›nda iflletmecilik
modeli ile büyümek istediklerini
belirterek, 2010 y›l›na kadar olan

hedeflerini flöyle özetledi: 
“Otel zincirini 12’ye ç›karmak. Endüstriyel
yemekte günde 120 bin kifliye yemek ser-
visi verir duruma gelmek. Ziyafet, restoran,
kafeterya, pastane ve Express say›s›n› 80
noktaya ç›karmak." 
Otelcilik, yiyecek ve içecek sektöründe
faaliyet gösteren Divan Grubu, 50. y›l›n›
kutlad›. 16 Ocak 1956 y›l›nda Türk özel
sermayesi ile kurulan ilk otel olan Divan, 6
olan otel say›s›n›, 2010 y›l›na kadar 12’ye
ç›karmay› hedefliyor. 
Divan Grubu, Türkiye çap›nda 6 otel, 6
pub, 3 brasserie, Express markas› alt›nda
27 f›r›n, 10 kafeterya, 7 endüstriyel yemek
markas›, ayr›ca Rusya’da 8 f›r›n ve 1 bras-
serie ve market ürünleri markas› DVN’yi
bünyesinde bar›nd›r›yor. 
Divan Genel Müdürü Kamil Berk, Divan’›n
50 y›l›, gelece¤ini ve yeni projeleri hakk›n-
da Bizden Haberler’in sorular›n› yan›tlad›.

Divan k›sa bir süre önce 50. y›l›n› kutlad›. Böylesi
tarihi bir döneme tan›kl›k eden bir yönetici olarak
duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Aç›kças› sadece ben de¤il, birlikte çal›flt›-
¤›m bütün arkadafllar›m hemen hemen ay-
n› duygular içindeyiz. Öncelikle son dere-
ce heyecanl› ve mutluyuz. Divan son iki y›l
içinde büyük bir büyüme gösterdi. Bunun
da 50. y›la denk düflmesi bize çok büyük
bir mutluluk verdi.

50. y›l› resmen kutlad›n›z ama bu döneme özel
farkl› etkinlikler var m›?
16 Ocak’ta 50. y›l›m›z› kutlad›k. Bu kutla-
ma d›fl›nda müflterilerimiz, misafirlerimiz
ve çal›flanlar›m›za yönelik kimi farkl› etkin-
liklerimiz ya da ürünlerimiz olacak. 50. y›-
la yönelik birkaç tane ürün de olacak. Ör-
ne¤in çikolata konusunda farkl› çal›flmala-
r›m›z olacak. K›sa bir süre sonra yay›nlan-
mak üzere çikolata ile ilgili bir albüm çal›fl-
mam›z var.

Divan’›n pastane ve oteller ile bafllay›p günümüz-
de farkl› aç›l›mlara ulaflan bir öyküsü var. En bafl-
ta böyle bir geliflme beklenmiyordu herhalde?
Asl›nda bundan uzun y›llar önce Vehbi
Koç’un kurdu¤u otel, pastane ve restoran-
dan oluflan daha sonra da bar ve pub’›n
eklenmesiyle hayata geçirilen Divan, ‹stan-
bul’un sosyal hayat› için çok önemliydi ve
‹stanbullular için önemli bir buluflma nok-
tas› olmufltu. O döneme bak›ld›¤›nda, Di-
van’da da Koç Toplulu¤u’na damgas›n› vu-
ran ileri görüfllülü¤ü görüyorsunuz. O dö-
nemde otel yönetiminde ‹sviçreli yönetici-
ler görev yapm›fl ve yanlar›nda Türk ekip-
ler yetifltirmifller. Daha sonra pastane için
Almanya ve ‹sviçre’den çikolata ve pasta
flefleri gelmifl. Onlar›n yan›nda da çok
önemli personel yetiflmifl. Divan; cafe’si,
pastanesi, lokanta ve pub’›yla son derece
güçlü bir marka haline gelmifl. Biz son befl
y›ll›k dönemde penetrasyonumuzu art›ra-
rak, markay› daha genifl kitlelere yaymaya
çal›flt›k. Son iki y›l bunu yaparken, Mig-
ros’lar içerisinde “Ekspres” markas› alt›nda
ürünlerimizin say›s›n› art›rd›k. Böylece Di-
van markas›n› çok daha genifl kitlelere yay-
ma olana¤›n› bulduk. Son iki buçuk y›lda
da “Yedi” markas›n› kurduk ve o markayla
endüstriyel yemek alan›nda 72 bin kifliye
afla¤› yukar› 100 bin ö¤ün civar›nda hizmet
veriyoruz. Bunun d›fl›nda çok önemli iki
konumuz daha var. Bunlardan ilki Divan
Ziyafet. 2005 y›l›nda 165 bin kifliye ziyafet
hizmeti verdik. Geçen y›ldan bu yana bu
hizmeti Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisle-
ri’nde de sürdürüyoruz. Ziyafet alan›nda
özellikle gerek lojistik gerek altyap› gerek-
se know-how aç›s›ndan son derece iddial›
bir durumday›z. Hizmetimiz sadece belirli
mekânlarla ya da otellerle s›n›rl› de¤il. Tür-
kiye’nin her yerinde, her türlü organizas-
yona hizmet vermeye haz›r›z. Bunun için
bir mobil mutfa¤›m›z var. Bu t›r mutfakla
istedi¤imiz yerde hizmet verebiliyoruz. Bu-
nun yan› s›ra 2005 y›l›nda yeniden konum-
land›rd›¤›m›z “DVN” market ürünlerimiz
var. Burada çok kaliteli market ürünlerini,
nifl bir pazar› hedefleyerek sat›fla sunduk.

Gerçekten de çok iyi bir flekilde kabul gör-
dü¤ümüzü söyleyebilirim. Gerek y›lbafl›n-
da, gerekse y›lbafl› sonras› ürünlerimiz çok
çabuk tükendi. Ancak bu mutlaka bir nifl
market olarak kalacak. 2005’te ayr›ca pas-
tanelerimizi yeniden konumland›rd›k. Bu-
nu yaparken özellikle “Ekspres”lerde sat›-
lan ürünlerle Divan Pastaneleri’nde sat›lan
ürünleri tamamen ay›rd›k. Pastanelerin de-
korasyonu son üç y›ld›r yürütülen bir prog-
ramla zaten yenilenmiflti. Hepsi afla¤› yuka-
r› ayn› görünümü kazand›. Bununla birlik-
te ürünlerde de de¤ifliklik yapt›k. Kimi es-
ki ürünlerimizi devam ettirirken pek çok
yeni ürün de ekledik. Sadece pasta ve pas-
tane ürünlerinde de¤il çikolatada da bunu
gerçeklefltirdik.

Belirli mekânlar d›fl›nda verilen hizmetler için bir
say› k›s›tlamas› var m›?
Hay›r, böyle bir k›s›tlama yok. Türkiye’nin
her yerinde istenilen say›ya hizmet verebi-
lecek bir kapasitedeyiz. Bir süre önce Sam-
sun’da yap›lan “Mavi Ak›m” imza töreninin
yemek hizmeti Divan taraf›ndan sa¤land›.
Türkiye’nin her yerinde bu hizmeti verebi-
liriz. Bu bir baraj aç›l›fl› da olabilir, bir dü-
¤ün de olabilir. Bu hizmeti zaten uzun y›l-
lard›r veriyorduk ama son dönemde altya-
p›m›z ve lojisti¤imiz daha da güçlendi.
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Öncelikle Koç Toplulu¤u'ndaki geçmiflinizi
ö¤renebilir miyiz? Hangi departmanlarda,
ne gibi görevlerde bulundunuz? 
Koç Toplulu¤u'na giriflim, 1997 fiu-

bat’›nda ‹stanbul Fruehauf Tafl›t Araçlar›
San. ve Tic. A.fi. ile oldu. ‹nsan Kaynaklar›
Uzman› olarak çal›flmaya bafllad›¤›m bu flir-
kette 2001 bafl›na kadar ‹nsan Kaynaklar›
Sorumlusu olarak görev yapt›m. 2001 y›l›n-
da Otokoç, Standard Belde, Motor Ticaret,
Ege Oto, Toroto, Otomotor ve Kuzey Mo-
torlar› flirketlerinin yeniden yap›lanarak
Otokoç çat›s› alt›nda birleflmesi sürecinde
‹nsan Kaynaklar› Yönetim fonksiyonunu
üstlendim. Otokoç'ta s›ras›yla ‹nsan Kay-
naklar› & Kalite Sistemleri Müdürlü¤ü ve
Antalya fiube Müdürlü¤ü görevlerinde bu-
lundum. 2005’in ilk yar›s›nda Birmot ve
Otokoç'un "Güç Birli¤i" sürecinde yine ‹n-
san Kaynaklar›'nda çal›flt›m. Y›l›n ikinci ya-
r›s›nda ise Birmot Zincirlikuyu ve Küçükya-
l› temsilciliklerinde fiube Müdürü görevini

yapt›m. 1 Ocak'tan bu yana Birmot'un Ope-
rasyonel Süreçlerinden Sorumlu Genel Mü-
dür Yard›mc›s› olarak çal›fl›yorum.

kocbayi.com bayi portal›n›n üyelerine yönelik
kampanyas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Topluluk sinerjisini ortaya koymas› aç›s›n-
dan örnek bir uygulama oldu¤unu düflünü-
yorum. "Tüketiciye en yak›n topluluk olma"
ana portföy temam›z, Koç Toplulu¤u için-
deki bu ve benzeri çal›flmalarla da destek-
leniyor. Bütünlü¤ümüzün bir kez daha vur-
gulanmas› ve bayilerimizle olan sinerjinin
daha da pekifltirilmesi amac› ile ortaya ç›-
kan bu çal›flma, Koç bayilerine ciddi katk›-
lar sa¤lad›¤› kadar, bize de yeni ifl olanak-
lar› sunuyor. 

Koç Toplulu¤u'ndaki bayilerin önemini nas›l aç›k-
l›yorsunuz?
Vehbi Bey'in "Bir mal› üretmek kadar sat-
mak da önemlidir" sözü bu durumu tama-

men özetliyor asl›nda. Özellikle üç aç›dan
topluluk bayilerinin çok büyük önemi var.
Birincisi, bulunmufl olduklar› flehir ve böl-
gelerde ailenin en önemli fertleri olarak
Koç Toplulu¤u’nu temsil ediyorlar. ‹kincisi,
topluluk içinde yer alan flirketlerin ürün ve
hizmetlerini nihai tüketiciyle buluflturuyor-
lar. Üçüncüsü ise çevrelerinde ve faaliyet
gösterdikleri bölgelerde örnek gösterilen,
birçok konuda takip edilen giriflimciler olu-
yorlar. Di¤er taraftan rekabetin her geçen
gün t›rmand›¤› pazar ekonomisinde baflar›-
l› olabilmek için, müflteri odakl› çal›flan
güçlü bir bayi teflkilat› son derece önemli. 

Siz portaldaki bu kampanyan›n etkilerini nas›l bul-
dunuz? Genel olarak Ford ve Fiat'a olan ilgiyi nas›l
etkiledi?
Topluluk olarak öncü oldu¤umuz bir alan-
da bilgi ve iletiflim teknolojileri altyap›m›z.
Fiat taraf›nda çok kuvvetli bir müflteri takip
ve kay›t sistemimiz var. Dönemsel olarak

Ö

B‹RL ‹KTE
BAfiARMAK

www.kocbayi.com portal›n›n üyelerine yönelik kampanyas›nda, Koç  bayiileri araç
al›m›nda indirim flans›na sahip oldu. Birmot'un Operasyonel Süreçlerinden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Hüseyin fiahin ve bu uygun kampanyadan indirimli araç sat›n alan Hasköy
Arçelik Bayii Mehmet Akbay,  site ve kampanyayla ilgili sorular›m›z› yan›tlad›

“TÜM KOÇ fi‹RKETLER‹N‹N VE BAY‹LER‹N‹N ORTAK 
B‹R E-PLATFORMDA BULUfiMASI ÇOK YARARLI”
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BIRL IKTE
BAfiARMAK

müflteri datalar›m›z› segmente ederek çeflit-
li kampanyalar yap›yoruz. Ancak portalda-
ki kampanya bafllad›¤› andan itibaren bi-
zimle temas kuran yeni tan›flt›¤›m›z Koç
fiirketleri bayileri oldu¤unu görünce, ne
kadar do¤ru bir ifl yapt›¤›m›z ortaya ç›km›fl
oldu.

Bu kampanya sat›fl rakamlar›na nas›l yans›d›?
Birmot Zincirlikuyu fiubesi olarak, kam-
panyan›n portalda aç›kland›¤› ilk aydan iti-
baren "Tamam› yeni tan›flt›¤›m›z Koç flir-
ketleri bayilerine" olmak üzere ilave dört
adetlik sat›fl›m›z oldu. Türkiye genelinde
Fiat'›n bu kampanyadaki ilk aya ait toplam
performans› 222 adettir. ‹lk olmas› ve k›sa
süre içinde gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan
kampanyan›n neticesini gayet baflar›l› bu-
luyorum.

Kampanya, portala ilgiyi nas›l etkiledi?
Bunun en do¤ru cevab›n›, kampanyan›n
yap›ld›¤› dönemdeki ve önceki aylardaki
portala girifl say›lar›na bakarak vermek da-
ha do¤ru olur. Ayn› zamanda, bir portal
üyesi olarak konuflmam gerekirse, bu site-
de Koç Holding, flirketleri, bayileri, ürünle-
ri, hizmetleri ve kampanyalar›yla birlikte
ekonomiden finansa, sa¤l›ktan e-ticaret'e
kadar birçok faydal› bilgiye ulaflabiliyorsu-
nuz. Yani herhangi bir konuya bakmak
için siteye girdi¤inizde hemen iflinize yara-
yacak daha baflka bilgiler oldu¤unu görü-
yorsunuz. San›yorum tüm www.kocba-
yi.com üyeleri de ayn› düflüncededir. 

Kampanya, bayilerin iletiflimiyle kendi aralar›nda-
ki ifl dayan›flmas›na nas›l katk› sa¤lad›?
Fiziki mesafelerin sorun olmaktan ç›kt›¤›
günümüzde, Koç flirketlerinin ve bayileri-
nin ortak bir e-platformda buluflmas›n› son
derece faydal› buluyorum. Daha önce bah-
setti¤im gibi, bayilerimiz bulunduklar› yö-
relerde birçok alanda lider ve öncü konu-
mundad›r. Bu tür kampanyalarda da mut-
laka birbirlerini yönlendirir ve etkilerler. 

www.kocbayi.com portal› bünyesinde yeni
kampanyalar olacak m›?
Tofafl’›n her öncü uygulamada mutlaka ye-
rini alaca¤›na, dolay›s›yla da iyi bir sinerji
yaratacak bu portal› etkin bir flekilde kulla-
naca¤›na inan›yorum. Di¤er Koç flirketleri-
nin de portal› büyük bir f›rsat olarak de¤er-
lendirece¤ini düflünüyorum.

Neslihan Savafl

“Koç grubundaki tüm flirket ve 
bayilerle iletiflim kurabiliyoruz”

1983’ten beri Arçelik yetkili servisi olarak çal›flan Mehmet Akbay, Arçelik’in
Hasköy Bayii. Akbay, kampanya çerçevesinde indirimle Fiat Doblo sat›n alm›fl.
Akbay, portaldan ve kampanyadan son derece memnun oldu¤unu belirtiyor

Kampanyadan yüzde 12’lik indirimle araç sahibi oldunuz. Kampanyay› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?
Bana kal›rsa çok iyi bir kampanya. Koç flirketlerinden biri olan Arçelik’in de 2007
tarihi baz al›narak Koç Toplulu¤u’nda üretilen arabalar› kullanmas› planland›. Bu,
gerçekten çok olumlu bir geliflme. Biz de buna dayanarak bir at›l›m yapm›fl ol-
duk. Arçelik yetkili servis ya da yetkili bayilerine, Koç Grubu flirketlerinin araçla-
r›n› kullanmas›n›n tavsiye edilmesi çok iyi bir fley. Kendi özel arabam› bile buna
çevirmek isterim. Geçenlerde gazetede Ford markas›n›n otopark yapt›¤›n› ve bu-
raya sadece Ford’un arabalar›n›n girebilece¤ini okudum. Bu ciddi bir aidiyet duy-
gusu uyand›rd› bende.

Peki bu kampanya sayesinde servisiniz için kaç araç temin ettiniz?
Kampanyadan iki araç ald›k. Ama daha önce de Fiat’tan araba alm›flt›k. 2007’ye
kadar araçlar›m›z›n hepsini Fiat veya
Ford olarak de¤ifltirmeyi düflünüyoruz.
Fiat Doblo almay› tercih ettim. Onu
tercih etmemin nedeni çok; dizel ol-
mas›, yak›t›n›n daha tasarruflu olmas›...
Bunlar gerçekten büyük avantaj bizim
için. Çünkü devaml› flehir içinde dur-
kalk gidiyoruz. Yak›t bizim için çok
önemli. Servis hizmetinde ya da nakli-
ye amaçl› kullan›yoruz; içinin genifl ol-
mas› da bu anlamda avantaj.

‹nternet sitesini yani bayii portal›n› nas›l
de¤erlendiriyor ve size ne gibi faydalar›n›n
oldu¤unu düflünüyorsunuz? 
Çok büyük avantajlar› var: Örne¤in bu
kampanyadaki yüzde 12’lik fiyat indiri-
mi. Bundan faydaland›k. Bunlar yetkili
servisler için çok avantajl› fleyler. Onun
d›fl›nda, bayiilerin birbirinden haberdar
olmas› iletiflim aç›s›ndan çok faydal›.
Koç Grubu’ndaki tüm flirketlerle, tüm bayilerle iletiflim kurabiliyorsunuz, tan›fla-
biliyorsunuz, ifl yapma olana¤›n›z olabiliyor. Biz yetkili servis olarak Arçelik ve
Beko servisleriyle daima bir araday›z, çok iyi bir iletiflim içindeyiz. ‹fl yapt›¤›m›z
di¤er bayilerle tan›flma f›rsat›m›z oluyor, iflte “Bu arac› ald›k, flöyle faydalar› var”
gibi baz› konularda bilgi al›flveriflinde bulunuyoruz. 

Arçelik beyaz eflyada en çok tercih edilen markalardan biri. Arçelik bayii olarak müflteri-
lerinizle iliflkileriniz nas›l?
Bizim servis olarak müflterilerimizle iliflkilerimiz bire bir. Al›nan servis en geç 2-3
saat içinde yerine ulaflt›r›l›yor. Ulaflt›rmak için ciddi çaba sarf ediliyor. Müflterinin
memnuniyeti bizim için her fleyden önemli.



SEKTÖREL V‹ZYON
fi U B A T  2 0 0 6 •  S A Y I :  3 3 5

Koç Toplulu¤u’nun LPG sektöründeki li-
der markas› Aygaz, tüplügazda korsan do-
lum ve sahte kapa¤a karfl› yürüttü¤ü mü-
cadelede yeni ve ça¤dafl bir uygulama
bafllatt›. Bu uygulama kapsam›nda art›k
tüm Aygaz tüplerinde hologram teknoloji-
sine sahip kapaklar kullan›l›yor. Hologram
kapaklar, valfin tamam›n› kaplayan yap›s›
ve üzerindeki 6 mm’lik gri, parlak holog-
ram fleridi ile önceki kapaklardan ay›rt
edilebiliyor ve tüplerin Aygaz tesislerinde
tüm güvenlik testlerinden geçti¤inin, tam
olarak dolduruldu¤unun ve ilk kez kulla-
n›c›lar taraf›ndan aç›ld›¤›n›n garantisi olu-
yor. 
Aygaz, tüplügaz sektöründe bir devrim
yaratan hologram kapaklar›n tan›t›m› için

29 Aral›k 2005 tarihinde genel müdürlük
binas›nda bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Bas›n toplant›s›nda hem hologram kapak
tan›t›ld›, hem de yeni reklam filmi ilk kez
bas›n mensuplar›yla paylafl›ld›. Reklam fil-
minin y›ld›z› fiener fien’in de haz›r bulun-
du¤u toplant›ya, televizyon kanallar›, ga-
zeteler ve dergilerin temsilcileri ile medya
kurulufllar›n›n reklam yöneticileri kat›ld›. 
Hologram kapak uygulamas›yla sektörde
büyük bir ç›¤›r açt›klar›n› belirten Aygaz
Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi, tüplü-
gaz›n güvenli bir ürün oldu¤unu ve mey-
dana gelen kazalar›n büyük ço¤unlu¤u-
nun yanl›fl kullan›m ve kaçak dolumlardan
kaynakland›¤›n› belirtti. Neyzi, bafllatt›kla-
r› uygulama ile hem korsan doluma, hem

de yanl›fl kullan›ma karfl› önlemler ald›kla-
r›n› söyledi. 
Türkiye tüplügaz sektöründe ilk kez Ay-
gaz taraf›ndan uygulanan hologram ka-
pak, 19 Aral›k tarihinden itibaren Aygaz
tesislerinde tüplere tak›lmaya baflland›.
Yeni y›ldan itibaren sat›n al›nan tüm Ay-
gaz tüplerinde, Aygaz ve Koç logosu bulu-
nan üç derinlik katmanl›, taklit edileme-
yen hologram kapak bulunuyor. Dünyada
ve Türkiye’de çek karnesi, kredi kart›, tek-
noloji ürünleri, kitap, CD, ilaç ve su gibi
taklit edilmemesi gereken ürünler için bir
güvenlik unsuru olan hologram›n tüplü-
gazlarda kullan›lmas›, tüketicilerin güven-
li¤ini sa¤lamada yeni bir aflama olarak de-
¤erlendiriliyor. 

fiener fien ve Anadolu Atefli
Aygaz için dans etti
Aygaz’›n hologram kapa¤›n› tan›tan rek-
lam filmi, 29 Aral›k akflam›ndan bafllaya-
rak televizyon kanallar›nda gösterilmeye
baflland›. Ünlü oyuncu fiener fien’in rol al-
d›¤› reklam filminin yönetmenli¤ini Umur
Turagay üstlendi. Mustafa Erdo¤an’›n
yönetmenli¤ini yapt›¤› ve Anadolu Atefli
ekibinden 160 dansç›n›n rol ald›¤› filmde-
ki dans›n koreografisi de Oktay Kereste-
ciler’e ait. Pek çok kanalda gösterime gi-
ren filmde fiener fien ve Anadolu Atefli eki-
bi, ça¤dafl enstrümanlarla seslendirilen ha-
lay melodisi eflli¤inde “Hologram” flark›s›
söylüyor.

TÜPTE GÜVENL‹ KAPAK UYGULAMASI BAfiLADI
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Roma ‹mparatorlu¤u taraf›ndan 2000 y›l ön-
ce infla edilen, an›tsal Antoninler Çeflme-
si‘n›n restorasyonunu Aygaz üstlendi. Proje-
nin  2010 y›l›nda tamamlanmas› planlan›yor.
Proje için “Kay›p fiehir Sagalassos Uyan›yor”
bafll›kl› bir gece düzenlendi. Koç Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve Aygaz Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Ömer M. Koç ve Ay-
gaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi’nin

ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen geceye Koç
Enerji Grubu Baflkan› Erol Memio¤lu ve
Toplulu¤u yöneticileri de kat›ld›. Gecede bir
konuflma yapan Ömer Koç, “Gelece¤e yat›-
r›m yaparken geçmifle de sahip ç›kma mis-
yonumuz çerçevesinde, bu antik flehrin kal-
binin att›¤› Yukar› Agora’da yer alan Anto-
ninler Çeflmesi’nin restorasyon çal›flmalar›na
destek  vermeye bafllad›k” dedi. 

ANT‹K KENT SAGALASSOS AYGAZ’LA UYANIYOR



40 y›l› aflk›n süredir Adanal›lara “do¤ru-
dan sat›fl” yaparak hizmet veren Mogaz,
bu alanda ilk olman›n bilinciyle, hizmet
kalitesini ve h›z›n› art›rmak, görsel imaj›-
n› kuvvetlendirmek amac›yla, tüp servi-
sinde kulland›¤› araçlar›n› yeniledi.
Mogaz, bu alanda örnek bir sinerji yara-
tarak, Otoyol ile anlaflt› ve servis arac›
olarak Iveco Daily marka kamyonetleri
tercih etti. 18 Aral›k’ta Adana’da düzenle-
nen törenle, 26 araç müteahhitlere teslim
edildi. Törende konuflan Mogaz yetkilile-
ri, Adana’da do¤rudan sat›fla verdikleri
önemin bir göstergesi olan ve yaklafl›k

700 bin dolar kaynak aktar›lan bu proje
ile hem çal›flan hem de müflteri memnu-
niyetinin art›r›lmas›n› hedeflediklerini be-
lirttiler. 
Mogaz Do¤rudan Sat›fl Gelifltirme Müdü-
rü F. Y›ld›r›m Gürel, Pazarlama Müdü-
rü Zeki S. K›ro¤lu, Bölge Sat›fl Müdürü
Mustafa Kurt, Adana Tevziat fiefi Cez-
mi Güzey, Mogaz Adana çal›flanlar› ve
müteahhitlerin kat›ld›¤› araç teslim töre-
ninin ard›ndan konvoy halinde yap›lan
flehir turu, Adana’n›n güvenilen markas›
olan Mogaz’›n, ifline yeni bir heyecanla
sar›lmas›n›n göstergesi oldu.

Yal›t›m sektörünün lideri ‹zocam, Eskifle-
hir Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçeklefl-
tirdi¤i yeni yat›r›m ile Polietilen Köpük
Yal›t›m Malzemesi üretimine bafllad›. Bu-
güne kadar üretti¤i camyünü, taflyünü,
ekstrüde polistiren köpük (XPS), ekspan-
de polistiren köpük (EPS), elastomerik ka-
uçuk köpük, trapez sac ve sandviç panel-
lerle yal›t›m sektöründe Ortado¤u ve Bal-
kanlar’›n en büyük üreticisi konumunda
bulunan ‹zocam, polietilen köpük üretimi
ile de yal›t›m alan›ndaki ürün gam›n› gelifl-
tirdi. Tesiste, boru ve levha polietilen kö-
pük ürünlerin yan› s›ra; dolgu malzemesi,
parke alt› fliltesi ve fitil olmak üzere darbe
sesi yal›t›m› ve ambalaj malzemesi olarak
kullan›lan üç ayr› çeflit polietilen köpük
ürün üretiliyor. Polietilen esasl›, kapal› gö-
zenekli hücre yap›s›na sahip, esnek, ›s› ya-
l›t›m de¤eri yüksek, suya ve buhara karfl›
dirençli bir yal›t›m malzemesi olan ürün,
boru ve levha fleklinde üretiliyor. 

MOGAZ
ADANA’DA
SERV‹S
ARAÇLARINI
YEN‹LED‹

Yal›t›m sektörü-
nün tek e¤itim
merkezi ‹zocam
Yal›t›m E¤itim
Merkezi ‹YEM,
yeni e¤itim dö-
nemine bafllad›.
Sektörün uz-
manlar› ve aka-
demisyenler ta-
raf›ndan verilen
ücretsiz e¤itim seminerleri herkesin kat›-
l›m›na aç›k. Yal›t›m sektörüne hizmet
veren kifli, kurulufl, akademisyen ve uz-
manlar aras›nda do¤ru bilgi paylafl›m›,
teorik ve pratik e¤itimler ile sektörel ge-
liflime katk›da bulunmay› hedefleyen
‹YEM, her geçen gün artan kat›l›mc› sa-
y›s› ve gelifltirilen e¤itim seminerleri ile
yeni e¤itim dönemine bafllad›. Kas›m

1998’den bu yana
faaliyetlerini aral›k-
s›z olarak sürdüren
‹YEM’de, sektörün
uzmanlar› ve aka-
demisyenler tara-
f›ndan verilen üc-
retsiz e¤itim semi-
nerleri, herkesin
kat›l›m›na aç›k ola-
rak bu y›l da devam

ediyor. ‹YEM Ocak-Haziran 2006 E¤itim
Program›’nda yer alan 20 ayr› e¤itim se-
mineri; çat›-cephe, akustik ve tesisat ya-
l›t›m› da dahil olmak üzere ›s›, ses, yan-
g›n ve su yal›t›m› konular›n› kaps›yor.
Toplam 41 ö¤retim görevlisi ve uzman
taraf›ndan verilen teorik ve pratik semi-
nerlerde, bugüne kadar 8506 kifli,
21.110 “adam-gün” ücretsiz e¤itim ald›.

‹YEM’DE YEN‹ E⁄‹T‹M DÖNEM‹ BAfiLADI
‹ZOCAM’DAN YEN‹ ÜRÜN:
POL‹ET‹LEN KÖPÜK

Opet Madeni Ya¤ A.fi.’da 2006 y›l› K›dem
Ödülleri töreni gerçeklefltirildi. fiirkette 10.
çal›flma y›l›n› doldurarak, plaket almaya
hak kazanan yedi personele Opet Madeni
Ya¤ A.fi. Genel Müdürü Murat Seyhan ta-
raf›ndan törenle ödül verildi. Törende ay-
r›ca flirkette uzun y›llar eme¤i geçen ve
2006 y›l›nda ayr›lan  Opet Madeni Ya¤ A.fi.
Sat›fl Müdürü Sedat  Yalt›r›k ile Ifl›kkent
Plastik ‹flletme Müdürü Talat Kalufl’a da
plaket verildi. ‹zmir Crowne Plaza’da  dü-
zenlenen törende bir konuflma yapan Ge-
nel Müdür Murat Seyhan, Opet Madeni
Ya¤ A.fi.’nin genç ve dinamik bir flirket ol-
du¤unu, ancak kendini sürekli gelifltirerek
sektörde önemli bir yer edindi¤ini söyledi.
Seyhan, 10 y›l›n› dolduran Opet Madeni
Ya¤ A.fi. çal›flanlar›n› kutlayarak, baflar›la-
r›n›n devam›n› diledi. 10 y›l›n› dolduran
Opet Madeni Ya¤ A.fi. personelinin  isim-
leri flöyle aç›kland›:
“Gülsüm Pulcu, Özlem Oktay, Dervifle
Sasa, Mümtaz Bellurcu, Bülent Fota
Selbinaz Ayd›nalp, Osman Oyan”

OPET MADEN‹ YA⁄’DA
KIDEM ÖDÜLLER‹ VER‹LD‹
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‹zocam, makine-inflaat mühendisli¤i ve mi-
marl›k bölümlerinde okuyan ö¤rencilere yö-
nelik olarak düzenledi¤i “Üniversiteleraras›
Yal›t›m Yar›flmas›”nda bir yenili¤e imza att› ve
yap›lan son yar›flman›n sonuç bildirgesini ki-
tap haline getirdi.
Geçti¤imiz y›l finali gerçeklefltirilen 5. Üniver-
siteleraras› Yal›t›m Yar›flmas›’nda, “E¤itim Ya-
p›lar›nda Yal›t›m” konusu ifllendi ve yak›n ge-
lecekte önemli yerlere gelebilecek genç mü-
hendis ve mimarlar›n dikkatlerinin enerji ta-
sarrufu ve yal›t›ma çekilmesi amaçland›. Ayn›
zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak da
ele al›nan ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortak
yürütülen çal›flmada, bakanl›k taraf›ndan te-
min edilen bir ilkokul projesinin ›s› ve ses ya-
l›t›m› ile yang›n güvenli¤i aç›lar›ndan proje
detaylar›, yar›flmaya kat›lan üniversiteler tara-
f›ndan ç›kar›ld›. Kitapta, proje ile ilgili genel
bilgiler ve jüri üyelerinin de¤erlendirmeleri-
nin yan› s›ra, finale kalan alt› üniversitenin
(‹nönü, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Sakarya,
Uluda¤, Y›ld›z Teknik) projeye iliflkin haz›rla-
d›klar› makaleler de yer ald›.

Üniversitelerin ilgili bölümlerine, kütüphanelere,
inflaat sektöründeki profesyonellere, çeflitli ba-
kanl›klardaki görevlilere ve illerdeki valilik, bele-
diye, bay›nd›rl›k il müdürlü¤ü ve milli e¤itim il
müdürlü¤ü gibi çok say›da kamu birimine da¤›-
t›lmaya bafllanan kitap,  (0 800) 211 43 86 numa-
ral› telefon aran›larak veya izoposta@izo-
cam.com.tr adresine mail gönderilerek ücretsiz
temin edilebilir.

‹zocam’›n, mimarl›k ve mühendislik e¤itimi alan
üniversite ö¤rencilerine yal›t›m sektörünü yak›n-
dan tan›tmak ve bu sektörde uzmanlaflmalar›n›
sa¤lamak amac›yla düzenledi¤i, geleneksel “‹zo-
cam Üniversiteleraras› Yal›t›m Yar›flmas›”n›n
alt›nc›s› için baflvurular tamamland›. Bu y›l proje
konusu “Sanayi Yap›lar›nda Yal›t›m” olarak belir-
lenen yar›flmaya, Türkiye ve KKTC’den toplam 19
üniversite baflvurdu. Yar›flmaya bu y›l, Atatürk,
Bal›kesir, Do¤u Akdeniz, F›rat, Gazi, Gaziantep,
Harran, ‹nönü, Karadeniz Teknik, Kocaeli, Mer-
sin, Orta Do¤u Teknik, Osmangazi, Pamukkale,
Sakarya, Selçuk, Trakya, Uluda¤ ve Y›ld›z Teknik
baflvuruda bulundu.

‹ZOCAM YALITIM YARIfiMASI’NIN ‹LK K‹TABI YAYINLANDI

OTOMOT‹V

2005 y›l›n› otomotiv pazar›n›n lideri olarak
tamamlayan Ford Otosan, bu baflar›da en
önemli güçlerden birini oluflturan yetkili
sat›c›lar›n›, Koç Grubu’nun e-Dönüflüm
Projesi kapsam›nda ve Anadolu Üniversi-
tesi iflbirli¤iyle hayata geçirilen projeyle
gelece¤e haz›rl›yor. 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Fevzi Sür-
meli ve Ford Otosan Genel Müdürü Tur-
gay Durak’›n yan› s›ra, Ford Otosan Ge-
nel Müdür Baflyard›mc›s› Michael Flewitt,
Yedek Parça Servis Genel Müdür Yard›m-
c›s› Ahmet fiat›ro¤lu ve Anadolu Üniver-
sitesi Senato-Yönetim Kurulu Üyelerinin
kat›ld›klar› bir imza töreniyle bafllayan uy-

gulama, Ford Otosan “Servis Dan›flman›
E¤itim Modülü”nün Anadolu Üniversitesi
taraf›ndan e-Ö¤renme Paketi’ne dönüfltü-
rülmesini içeriyor. Gelifltirilecek e-Ö¤ren-
me Paketi KoçBryce taraf›ndan Ford Oto-
san’›n bayi a¤›na aktar›lacak. 
Proje sürecinde Anadolu Üniversitesi ve

Ford Otosan, e¤itim program›n›n içeri¤ini
e-Ö¤renme format›nda birlikte tasarlaya-
caklar. Ça¤dafl uzaktan e¤itim teknolojile-
rinin karma e¤itim teknikleri ile uyumlu
biçimde kullan›laca¤› bu çal›flma sonucun-
da üretilen e¤itim içeri¤i, Ford Otosan
Yetkili Sat›c›lar›n›n e¤itime ay›rm›fl olduk-
lar› giderlerinde önemli ölçüde tasarruf
sa¤layacak. 10 y›l› aflk›n bir süredir bayile-
re yönelik e¤itim çal›flmalar›n›, E¤itim
Merkezi’nde yüz yüze s›n›f-içi e¤itimlerle
uygulayan Ford Otosan, bu proje ile e¤i-
timde ulaflt›¤› kalite düzeyini ça¤dafl bilgi
teknolojilerinin deste¤inde uluslararas›
standartlara ulaflt›rm›fl durumda.

FORD OTOSAN YETK‹L‹ SATICILARINI GELECE⁄E HAZIRLIYOR
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OTOMOT‹V

TÜRK TRAKTÖR’E ‹K‹ ONUR ÖDÜLÜ
Ankara Sanayi Odas› (ASO), yüksek düzeyde kurumlar
ve gelir vergisi ödeyen üyeleri ile ihracatç›lar› 19 Ocak
2006 tarihinde yap›lan törenle ödüllendirdi. 2004 y›l› fa-
aliyetlerinden dolay› Türk Traktör, birincilik ödülünün
sahibi oldu; ayr›ca yüksek düzeyde ihracat gerçeklefltiren
firmalar aras›nda da üçüncü s›rada yer ald›. Türk Traktör
Genel Müdürü Hakk› Akkan’a flirketini onurland›ran
ödüller Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan
takdim edildi. Ankara Sanayi Odas›’n›n dört alanda dü-
zenledi¤i törene kat›lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an, Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen, Milli Savunma Ba-
kan› Vecdi Gönül, ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu, Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baflesgio¤lu,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakan› Hilmi Güler, TOBB Baflkan› Rifat Hi-
sarc›kl›o¤lu ve Ankaral› birçok sanayici kat›ld›. Toplam
3009 üyesi bulunan ASO’nun 43 üyesine ödül verildi.

Ticari araç pazar›n›n önde gelen kurulu-
flu Iveco’nun ça¤r› merkezi numaras› 
(0216) 444 40 04 olarak de¤iflti. Alo Iveco ça¤r› merkezinde
görevli uzmanlar, acil yol yard›mlar› d›fl›nda, arayanlar›n bilgi
taleplerini bu numaradan karfl›lamaya devam edecek, flikâyet
ve önerilerini dinleyecek. Ça¤r› Merkezi 7 gün 24 saat hizmet
veriyor. 
Iveco ticari araç kullan›c›lar›, araçlar hakk›nda ö¤renmek iste-
diklerine, kampanya bilgilerine, en yak›n bayi ya da en yak›n
servis telefonu gibi bilgilere Alo Iveco’dan ulaflabilecek. 
Alo Iveco ça¤r› merkezi hizmeti bundan böyle KoçSistem ile

(0216) 444 40 04 numaral› telefondan
sürdürülecek. Yeni dönemde bu hiz-

metin kapsam›nda hiçbir de¤ifliklik olmayacak. Eski numaray›
arayanlar da alt› ay süre ile yeni numaraya yönlendirilecek.
Ça¤r› merkezinde yüksek kalitede hizmet veren Iveco, Alo Ive-
co’da görevli personelini de özel bir e¤itimden geçirdi. Proje-
de yer alan görevliler iletiflim becerileri ve stres yönetimi gibi
e¤itimlerden geçmifl tecrübeli operatörlerden ve tak›m liderle-
rinden olufluyor. Iveco, ça¤r› merkezinde görevli iki operatö-
rün çal›flmalar›n› düzenli ses kay›tlar› ile de¤erlendirerek e¤i-
timlerle sürekli iyilefltirmelerde bulunuyor.

ALO IVECO

Ford Kocaeli Fabrikas›’nda üretilen ve Avrupa’daki en ba-
flar›l› ticari araç ailesi olan Ford Transit, kendisini rakiple-
rinden üstün k›lacak yeni ve kapsaml› gelifltirmelerle ye-

ni bir döneme giriyor.
Tamam›yla Türkiye’de üreti-
lecek ve yurtd›fl›na ihraç
edilecek olan Yeni Ford
Transit’teki yenilik ve gelifl-
melerin tamam› müflteri is-
tekleri do¤rultusunda plan-
lanarak uygulamaya al›nd›.
Yeni flasi ve yeni tavan yük-

sekli¤indeki modellerde; yeni
güvenlik özellikleri, sürüfl ve yolculuk konforunu art›ra-
cak modern ürün aksiyonlar›, bu istekler do¤rultusunda
devreye al›nacak önemli baz› yenilikler aras›nda. D›fl gö-
rünüflte de ay›rt edici ve son derece önemli farkl›l›klar›n
bulundu¤u Yeni Transit’te ayr›ca, yeni tip ön konsol var. 

EN ‹Y‹ ARTIK DAHA ‹Y‹: 
YEN‹ FORD TRANS‹T

Otoyol, M50.14 serisi midibüs
ve Türkiye’de üretti¤i Eurobus
otobüslerden Rusya’ya toplam
170 adet ihraç etti. Araç say›s›
itibar› ile bu ihracat, Otoyol için
bir ilk olma özelli¤i tafl›yor. Eu-
robus ve M50.14 serisi midibüs-
ler Rusya’n›n tarihi Saint Peters-
burg kentinde, banliyöler aras›
ve kent içi tafl›mac›l›kta kullan›-
lacak. Rusya’n›n Otoyol’u tercih
etmesinde, daha önce ülkeye
ihraç edilen Otoyol araçlar›n›n
ülkenin zorlu k›fl koflullar›nda gösterdi¤i baflar›l› perfor-
mans etkili oldu.
Yedek parçalar›n›n kolay bulunur ve ucuz olmas›, sat›fl
sonras› kaliteli ve h›zl› servisi, Otoyol araçlar›n›n tercih
edilme nedenleri aras›nda yer al›yor.

OTOYOL ARAÇLARI RUSYA
YOLLARINDA



Tüketicilerin beklentileri ve ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da ürün yelpazesini çeflitlendiren Arçelik, yeni ürü-
nü “Buharika” ile kimyasal madde kullanmadan hij-
yenik temizlik sa¤l›yor. 
Hiçbir kimyasal madde kullanmadan sadece bu-
harla hijyenik temizlik ve deodorizasyon sa¤layan,
bebek ve çocuk odalar›ndan otomobile, her türlü
zemin ve döflemeden panjur ve jaluzilere, cam ve
perdeden çiçe¤e ve mücevherlere kadar birçok
farkl› yüzeyde 100 derecenin üzerinde buhar s›-
cakl›¤› ile gerçek temizlik sunan Arçelik Buharika,
kolay kullan›m› ile dikkat çekiyor. Sadece buhar
gücü kullanan ürün, omuzda tafl›nabilme özelli¤i

ve f›rça, sünger, keçe, cam
silici, mikrofiber havlu, üç-
gen f›rça gibi aksesuarlar›
ile temizli¤e devrim say›la-
bilecek bir h›z kazand›r›-
yor. Arçelik Buharika, 100 derecenin üstünde bu-
har s›cakl›¤› ve farkl› eflyalar için özel f›rçalar› ve
püskürtücüleri ile bebeklerin mama sandalyesi,
mama kab›, biberon ve oyuncaklar›n› temizlerken
kimyasal maddelerin zararl› etkilerinden koruyor.
Banyo ve mutfak duvar fayanslar›, Buharika’n›n
buhar gücü ile p›r›l p›r›l olurken, koku, kir ve mik-
ro organizmalardan da ar›n›yor. 
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F‹NANS VE
TUR‹ZM

DAYANIKL I  
TÜKET ‹M

RAHMI  M.
KOÇ MÜZESI

APPLE’DAN BEfi YEN‹ ÜRÜN 

ARÇEL‹K’LE
K‹RLER 
“BUHAR”
OLUYOR

Çengelhan Rahmi M. Koç Mü-
zesi, Ankara'nın en gözde
alıflverifl merkezi Armada'nın
gerçeklefltirdi¤i sömestre etkin-
likleri kapsamında ö¤renciler
taraf›ndan ziyaret edildi. Çocuk-
lar›n yan›s›ra Kara Havac›l›k
Okul Komutanl›¤› Lisan Ders-
hanesi yöneticileri ve ö¤rencile-

ri  de Çengelhan Rahmi M. Koç
Müzesi'ni ziyaret etti. Okul mü-
dürü ve askeri ö¤renciler özel-
likle makinelerin bulundu¤u
bölüm ile Karayollar› bölümün-
deki objelere ilgi gösterdi. Çen-
gelhan Rahmi M. Koç Müzesi,
Ankara Kalesi bölgesine bedes-
teniyle de renk kat›yor. 

ÇENGELHAN’A Z‹YARETÇ‹ AKINI

Yeni iMac 2 kat daha h›zl›
Mac OS X iflletim sisteminin yeni Intel Co-
re Duo ifllemci üzerinde çal›flaca¤› duyurul-

du. Böylece Machintosh bil-
gisayarlar flimdiye kadar
PC'lerde görülen ifllemciyi
desteklemeye bafllad›,
performanslar› iki kat›n

üstüne ç›kt›. Genifl be¤eni toplayan iMac
tasar›m›, çift ifllemcili Intel, entegre video
kamera ve benzersiz medya deneyimi su-

nan Front Row uzak-
tan kumanda ve basit
bir flekilde odan›n bir
ucundan içeri¤e ula-
fl›m› sa¤layan kablo-
suz eriflim özelli¤iyle

birlikte sunuluyor.

Apple MacBook Pro
Apple’›n tan›tt›¤› Intel Core
Duo ifllemcili yeni MacBook
Pro dizüstü bilgisayar, Powerbook G4’ün
dört kat yüksek performans sunuyor. ‹lk
Intel ifllemcili Mac dizüstü bilgisayar olan
MacBook Pro, 1 inç inceli¤inde kal›nl›¤a ve
etkileyici alüminyum bir yüzeye
sahip. 

Apple iWork 06
Apple’›n tan›tt›¤› bir
di¤er ürün yeni özel-
likleriyle kullan›c›lar›n
daha iddial› doküman-
lar ve sunumlar yaratmas›n› sa¤layan verim-
lilik yaz›l›m paketi iWork 06’n›n yeni versi-
yonu. iWork 06 ile Pages ve Keynote 3 bo-

yutlu grafikler, iPhoto benzeri
geliflmifl görüntü iflleme ve mas-

keleme araçlar›, elektronik
tablo özellikleri gibi önemli

geliflmeler getiriyor.

Apple iLife 06
Apple dijital yaflam tarz› uygulamalar›n› içe-
ren ödüllü paketinde belki de bugüne ka-
dar yap›lm›fl en kapsaml› gelifltirmeleri içe-
ren yeni iLife 06 yaz›l›m›n› da tan›tt›.

iPod Radyo Uzaktan Kumanda
iPod Radyo Uzaktan Kumanda, müzikse-
verlere iPod’lar›, ceplerinde ya da çantala-
r›nda oldu¤unda bile parçalar aras› geçifl
yapma ve iPod’lar›n›n sesini ayarlayabilme
imkân› sunuyor. 


