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“CD’nin 
babası” öldü

AMD, Türkiye ofisini açıyor
Türkiye’de artan tüketici sayısına 
karşılık vermek isteyen AMD, ofis 
açma çalışmalarını başlattı.

T eknoloji firmalarının Türkiye’ye olan 
ilgisi sürüyor. Türkiye’deki faaliyet-
lerinin yönetim ve kurumsal yapısını 

güçlendirmeyi planlayan AMD, 2 Mayıs 2011’de 
bir açıklama yapıp Türkiye’de ofis açmaya 
hazırlandığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye’de 
yeni bir kuruluşu faaliyete geçirerek, ülkenin 
giderek artan tüketici pazarında sağlam bir yer 
edinmeye karar verildiği bildirildi.  
Yapılan açıklamada, Ortadoğu, Türkiye ve Afri-
ka (META) bölgesinin satıştan sorumlu Başkan 
Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü’ne, Bernard 
Biolchini’nin (46) atandığı belirtildi. Dubai’de 
görev yapacak olan Biolchini, bölgenin tüm 
satış ve pazarlama faaliyetlerini yöneterek 
bölgede gelirleri arttırmak ve iş fırsatlarını 
geliştirmekten sorumlu olacak.  
Yeni yapılanmanın perakende ve tüketici odaklı 
faaliyetlere daha fazla önem verecek olması 

nedeniyle, AMD’nin tüketiciye dönük faali-
yetlerinin İş Geliştirme Müdürlüğü’ne Ömer 
Çelebioğlu atandı.  Çelebioğlu, AMD Türkiye’nin 
son tüketici odaklı satış, pazarlama faaliyetleri, 
stratejik planlama ve iş geliştirme faaliyetler-
inden sorumlu olacak. AMD Türkiye’nin Kanal 
Ortaklıklarından Sorumlu Yöneticisi Bahadır 
Erbaş kanal işbirliklerinin geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliğinden sorumlu olmaya devam 
edecek.
AMD Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi 
(META) Genel Müdürü Biolchini, “Türkiye, 
AMD’nin en çok önem verdiği ülkeler arasında. 
META Bölgesi büyüme stratejisi kapsamında 
Türkiye’de geliştirdiğimiz yeni yapı ile AMD’nin 
marka ve ürün bilinirliği artarak yeni iş fırsatları 
ortaya çıkaracak” dedi. 
Ülkemizdeki müşteri ve şirketlere daha iyi hiz-
met vermeyi planlayan, bölge pazarında daha 
güçlü bir konuma sahip olmayı hedefleyen AMD 
Türkiye Ofisi, AMD’in marka ve ürün bilinirliğini 
artırmak için yeni pazarlama yöntemleri de uy-
gulayacak.

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Sony’de dijitale 
geçiş sürecini 
yöneten, şirketin 
yazılım ve eğlence 
ürünleri üreticisine 
dönüşmesinde büyük 
rol oynayan Norio 
Oga hayatını kaybetti. 

Japon elektronik devi Sony’nin dijital 
çağa adapte olmasında ve müzik, 
film ve oyun sektörlerine damgasını vurmasında lider rol üstlenen efsanevi CEO Norio Ohga, 81 
yaşında hayata gözlerini yumdu.
 
Şirketin 1982-1995 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığını yapan Ohga, analog teknolojiden 
dijitale geçiş sürecini yönetirken firmanın bir elektronik donanım şirketinden yazılım ve eğlence 
ürünleri üreticisine dönüşmesinde büyük rol oynadı. Kompakt diskin (Compact Disc-CD) potan-
siyelini 1970’lerde dillendirmeye başlayan Ohga, Sony’yi üretime hazırladı ve 1982’de dünyanın 
ilk müzik CD’sini yayımlattı. CD satışları, sadece 5 yıl sonra Japonya’da vinil plakları geride 
bıraktı.
 Ohga, fiziki format üzerinde çalışılırken disklerin 12cm çağında olması için ısrar eden kişiydi. 
Amacı Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin tek bir CD’ye sığmasını sağlamaktı. Bugün hâlâ kullanılan 
format, onu izleyen miniDisc ve DVD’lerin de öncüsü oldu. 
Müzik, Ohga’nın hayatında temel faktördü. Tokyo Ulusal Güzel Sanatlar ve Müzik Akademisi’nde 
öğrenci olduğu yıllarda hedefi iyi bir opera sanatçısı olmaktı. Sony’nin kurucuları, ondaki müzik 
ve elektronik bilgisinden yararlanabileceklerini düşünerek 1953’te Ohga’ya iş teklifinde bulun-
du.
 
Henüz 30’lu yaşlarda, Japonya’da pek az rastlanan bir başarı göstererek, firmanın CEO’luğuna 
kadar yükselen Ohga, ilerleyen zamanda Sony’nin müzik işine girmesi, CBS Records ile Colum-
bia Pictures’ın satın alınması gibi o zamanlar şüpheyle bakılan operasyonlara imza attı. 
Ohga, firmanın oyun ve konsol proje ve yatırımlarını yönetti, PlayStation biriminin temellerini 
attı. 1995’te Sony yönetim kurulu başkanlığından ayrılan Ohga, 2000’e kadar fahri başkan 
olarak katkılarını sürdürdü. Ohga 1999’dan bu yana Tokyo Filarmoni Orkestrası’nın da genel 
sekreterliğini de yürütüyordu. 
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