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3 Ekim Perflembe günü, Toplulu¤u-

muzun Bas›n ve Kamuoyu Bilgilen-

dirme Toplant›lar›’ndan sekizincisini

gerçeklefltirdik. Koç Holding CEO’su

Say›n F. Bülend Özayd›nl›, konufl-

mas›n› üç ana bölüm üzerinde te-

mellendirdi. 

Birincisi, Türkiye’nin gündemi; ikin-

cisi bu gündeme ba¤l› olarak k›sa

dönem için Toplulu¤umuzun çözüm

önerileri ve üçüncü olarak da Toplu-

lu¤umuzdaki son geliflmeler hakk›n-

da bas›n› ve kamuoyunu bilgilendir-

mek. Bu bilgilendirme toplant›s›,

Türkiye’nin gelece¤ine güvendi¤ini

yat›r›mlar›yla kan›tlayan Koç Toplu-

lu¤u’nun küreselleflen ekonomi için-

de iyi bir oyuncu olma iddias›n› ra-

kamlarla gözler önüne bir kez daha

serdi.

CeBIT ve Önemli Bir Konuk
“Son Dakika” geliflmesi olarak dergi-

mizde kapak konusu olarak verdi¤i-

miz Bilgilendirme Toplant›’m›z›n ya-

n› s›ra Eylül ay› içinde de pek çok

baflar› haberine tan›k olduk. Tüm

sektörlerden e¤itimli ve deneyimli

insanlar›n ak›n ak›n gelerek izledi¤i

CeBIT Eurasia 2002’de Koç Bilgi

Grubu, Türkiye’nin e-yaflam’a geç-

me arzusuna bir anlamda sözcülük

etti ve bu zorunlu ihtiyaca nas›l kat-

k›da bulunabilece¤ini de örnekleriy-

le gösterdi. 

Geçti¤imiz ay ‹stanbul çok önemli

bir konuk a¤›rlad›. Ayn› zamanda

Rahmi M. Koç Müzesi de çok

önemli bir konu¤a ev sahipli¤i yap-

t›. Bildi¤imiz kadar›yla dünya tari-

hinde ilk kez New York gibi çok

önemli bir kentin belediye baflkan›,

‹stanbul gibi yine çok önemli bir

kenti ziyaret etti ve Koç ailesi de,

New York Belediye Baflkan› Micha-

el Bloomberg’i müzemizde a¤›rla-

maktan onur duydu.
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m›z›n yan› s›ra hayata aç›lan tüm ka-

p›lardan içeri süzülmek istiyor. Ör-

ne¤in Alev Ebüzziya’n›n sihirli ça-

naklar› üzerine kendisiyle yap›lan

röportaj› okudu¤unuzda sanatç›n›n

kolaym›fl gibi görünen “sadeli¤e

ulaflma” yolunda y›llar süren çabas›-

na tan›k olacaks›n›z. 

Bu say›m›zda hayata aç›lan bir bafl-

ka kap› ve yeni bir bölüm daha var:

“30 Soruda” bölümünde ifl hayat›n-

daki yo¤un tempo s›ras›nda yak›n-

dan tan›ma olana¤›n› do¤al olarak

bulamad›¤›m›z arkadafllar›m›z›, yö-

neticilerimizi farkl› bir aç›dan göre-

bilece¤iz. “30 Soruda”n›n bu ayki

konu¤u Tüketim Grubu Baflkan›m›z

Say›n Hasan Y›lmaz.

Hepimizin Dergisi
Toplulu¤umuzun iç iletifliminde özel

bir öneme ve yere sahip oldu¤unu

düflündü¤ümüz dergimiz “Bizden

Haberler”i, sizler nezdinde “vazge-

çilmez” bir yay›n haline getirmeyi

amaçl›yoruz. 

Evimize götürece¤imiz, eflimizle ço-

cuklar›m›zla paylaflabilece¤imiz da-

ha “s›cak ve fonksiyonel” bir kurum

içi dergi hayalini gerçek k›labilme-

miz için, sizlerin mevcut dergimiz

hakk›ndaki duygu ve düflüncelerini-

zi bilmek ihtiyac›nday›z. 

Anket formunu bu amaçla haz›rlad›k

ve formlar arac›l›¤›yla sizlerden ge-

lecek olan de¤erli görüflleri merakla

bekliyoruz. Elefltirileriniz ve önerile-

rinizle zenginleflece¤imizi ifade et-

mek isterim.

Keyifli okumalar...
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söylemlerine bakarak inanmak isti-

yoruz. Türkiye’nin tekrar; üreten,

üretti¤ini tüketen ve ihraç eden, kay-

nak yaratan, üretti¤i için istihdam ya-

ratan, toplad›¤› vergiler ile giderleri-

ni karfl›layabilen bir ülke olaca¤›n›n

bundan böyle tart›fl›lmamas› gerekti-

¤ine inan›yoruz. Üretmeden borçla-

narak tüketme al›flkanl›¤›m›z› sürdür-

memiz olas› de¤ildir.

Geçti¤imiz 30 y›l› bir kez de rakam-

larla de¤erlendirmek gerekirse;

Milli gelir büyümesi, 1970-1979 y›lla-

r›nda ortalama %4.8 iken, 1980-1989

y›llar›nda %4.0’e ve 1990-2001 y›lla-

r›nda da %3.2’ye düflmüfltür. Tüketi-

ci fiyatlar›ndaki enflasyon oran› ise,

1970-1979 y›llar›nda ortalama %24

iken, 1980-1989 y›llar› aras›nda

%50’ye ve 1990-2001 y›llar›nda ise

%75’e yükselmifltir. Türkiye’de bir

dönem -hatta baz› çevrelerce hâlâ-

yüksek enflasyonun, h›zl› büyüme-

nin sineye çekilmesi gereken maliye-

ti oldu¤u görüflü savunulmufltur. 

Son 30 y›l›n de¤erlendirilmesine ba-

k›ld›¤›nda bunun do¤ru olmad›¤› gö-

rülmektedir. Sürdürülebilir bir büyü-

me ancak düflük enflasyon ve fiyat

istikrar› ile olas›d›r.

‹lk Farkl› Ad›m
Üçüncü de¤iflim döneminde at›lan

ad›mlar›n önceki de¤iflim dönemle-

rinde at›lan ad›mlardan daha güçlü

oldu¤u kan›s›nday›z. Türkiye geçir-

di¤i a¤›r ekonomik krizin ard›ndan

h›zl› bir flekilde yap›sal reformlar›

gerçeklefltirebilme becerisini göster-

mifltir. Yap›sal reformlar›n özüne

bakt›¤›n›zda çok önemli bir unsur

göreceksiniz: 

E¤er bu reform yasalar› ciddi bir fle-

kilde uygulan›rsa, ki uygulanmal›d›r,

önümüzdeki dönemde siyasetin eko-

nomi üzerindeki etkisi azalacak, dev-

letin düzenleyici ve denetleyici özel-

likleri ön plana ç›kacakt›r. Yani eko-

nomi siyasi çalkant›lardan uzak, ken-

di dinamikleri içinde çal›flabilecektir. 

Örne¤in;

• Merkez Bankas›’n›n özerklefltirilmesi,

Koç Holding 8. Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplant›s›’nda bir konuflma yapan Koç Holding 
CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Türkiye’nin uçurumun 
kenar›ndan döndü¤ünü belirterek tramplenin 
ucundan güçlü bir hamle ile daha yukar›lara s›çraya-
ca¤›na inand›klar›n› ifade etti

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›:
“Gelece¤e güvenimizi sözler ile de¤il yapmakta
olduklar›m›z ile ortaya koyuyoruz.”

Türkiye Tramplenin Ucunda
oç Holding 8. Bas›n ve Ka-

muoyu Bilgilendirme Toplan-

t›s› 3 Ekim 2002 tarihinde

Koç Holding’in Nakkafltepe binas›n-

da gerçekleflti. Koç Holding CEO’su

F. Bülend Özayd›nl›’n›n konuflma-

s›n›n tam metnini afla¤›da sunuyo-

ruz:

Üçüncü De¤iflim Dönemi
“De¤erli arkadafllar›m,

Cumhuriyet tarihimize bakt›¤›m›zda

Türkiye’nin üç önemli de¤iflim döne-

mi yaflad›¤›n› görürüz.

Birinci de¤iflim dönemi, 1950’lerdeki

çok partili siyasi sistem ve kat›l›mc›

demokrasinin yan› s›ra devletçi eko-

nomiden uzaklaflman›n bafllad›¤› ge-

çifl dönemidir. ‹kinci de¤iflim döne-

mi, 1980’lerde liberal ekonomi kural-

lar›, rekabet ve serbest piyasa sistemi

ile d›fla aç›lma sürecinin bafllad›¤›

dönemdir. Her de¤iflim sürecinde ol-

du¤u gibi bu de¤iflim süreçlerinin

hepsinde sanc›lar yaflanm›fl, rahats›z,

tart›flmal› ortamlardan geçilmifltir.

Ancak tüm tart›flmalar›n sonucunda

Türkiye ça¤dafl dünyaya uyum sa¤la-

ma yolunda önemli ilerlemeler kay-

detmifltir. 

‹çinde bulundu¤umuz dönem üçün-

cü de¤iflim dönemidir. Yine sanc›l›

ve tart›flmal› bir de¤iflim sürecinin

henüz bafl›nday›z. Türkiye bu kez

küreselleflen dünyan›n gereklerini

yerine getirerek Avrupa kulübünün

asil üyeleri aras›ndaki yerini almak,

Avrupa ülkelerinin uygulad›¤› siyasi

ve ekonomik normlar› benimsemek

istiyor. Türkiye art›k sorunlar›n› erte-

lemek istemiyor.

Türkiye uzun y›llard›r birikmifl so-

runlar›n› erteleyerek bugünlere gel-

mifl ve geçti¤imiz y›l tarihinin en a¤›r

krizlerinden birisini yaflam›flt›r. Te-

mel kararlar›n al›nd›¤›na ve çözüm

yollar› üzerinde toplum olarak görüfl

birli¤ine var›ld›¤›na siyasilerimizin

K

Koç Holding 8. Bas›n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant›s›’nda 
konuflan Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›:
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• Kamu Bankalar›n›n özerklefltiril-

mesi,

• Enerji, Telekom gibi kamu hizmet-

lerinin yönetimlerinin özerk kurum-

lara devredilmesi,

• Kamu borçlanma yasas›,

• Devlet ihale kanunu vb. geliflmeler

y›llar›n rahats›zl›klar›na kal›c› çözüm

getirecek kararlard›r. Alk›fllanmas›

gerekir. Çünkü siyasetin ekonomi

üzerindeki etkilerini azalt›c› bu ka-

rarlar› alanlar siyasetçilerimizdir.

Önümüzdeki dönemde siyasiler, po-

pülist yaklafl›mlar ile Türkiye’yi ve-

rimsiz yat›r›mlara sürükleyemeyecek,

kamu kaynaklar›n› kullanarak siyasi

gelecek arayamayacakt›r. Belki bu

geliflmeler bugünden yar›na olmaya-

cak ama, kararlar tetiklendi¤ine göre

bir süreç içinde mutlaka gerçeklefle-

cektir.

Kamunun küçültülmesi yolu ile büt-

çe aç›¤›n›n kapat›larak borçlar›n

azalt›lmas› karar› da alk›fllanacak bir

baflka geliflmedir. 

AB ile uyum yasalar›n›n ise Avru-

pa’y› flafl›rtan bir h›z içerisinde Par-

lamento’dan geçirilmesi de mevcut

milletvekillerimizin ve Hükümetimi-

zin ciddi bir di¤er baflar›s› olarak

görülmelidir. 

Türkiye’nin ekonomik kriz çerçeve-

sinde gösterdi¤i bu duyarl›l›k, ulus-

lararas› finans çevrelerinden kaynak

deste¤i ile karfl›l›k görmüfl ve Türki-

ye’miz uçurumdan dönmüfltür. 

Türkiye tüm bu çabalar›n›n sonun-

da kronik yüksek enflasyonu ve re-

el faizleri kal›c› flekilde düflürmek,

istikrarl› bir döneme girerek ekono-

mi için bir güven ortam› oluflturmak

istemektedir. Bu konuda da görüfl

birli¤i vard›r. Özet olarak Türki-

ye’nin önü teorik olarak aç›lm›flt›r.

Rakamlar› Do¤ru 
Okumak Gerekir
Son dönemin ekonomik göstergeleri

incelendi¤inde uygulanan ekonomik

program›n yavafl yavafl meyvelerini

vermeye bafllad›¤›n› görmekteyiz.

fiöyle ki: Y›ll›k enflasyon, A¤ustos

sonu itibariyle TEFE’de %44, TÜ-

FE’de %40’a gerilemifltir. Uzun y›llar-

dan beri ilk defa y›lbafl›nda aç›kla-

nan hükümet hedeflerine ulafl›lmas›

olas› görülmektedir. Bugün aç›klana-

cak olan Eylül ay› rakamlar› ile enf-

lasyon seviyesinin biraz daha gerile-

mifl olaca¤›n› tahmin ediyoruz. 

• Milli gelir ilk 6 ayda %4,7, sadece

ikinci çeyrekte %8,8 oran›nda büyü-

müfltür. Ancak bu büyüme günlük

hayat›m›za henüz istenen düzeyde

yans›mam›flt›r. Büyüme esas olarak

stok art›fl› ve ihracattan kaynaklan-

m›fl, özel tüketim harcamalar› art›fl›

y›l›n ilk yar›s›nda %0,5 düzeyinde

kalm›flt›r. Bu büyüme oran›n›n kal›c›

olup olmayaca¤›n› önümüzdeki ayla-

r›n rakamlar› gösterecektir.

• Y›l›n ilk sekiz ay›nda bütçe disipli-

ni büyük ölçüde korunmufl ve y›ll›k

faiz d›fl› fazla hedefinin %81’ine ula-

fl›lm›flt›r. Bu hedefin de y›l sonuna

kadar tutturulmas›n› bekliyoruz.

• Krizden sonra ithalat›n azalmas› ve

ihracat›n artmas› sonucunda 2001 y›-

l› bafl›nda 27,5 milyar Dolar düzeyin-

de bulunan d›fl ticaret aç›¤›, 2002 Ha-

ziran sonu itibariyle 10 milyar Dolar

düzeyine gerilemifltir. Cari ifllemler

dengesi ise ilk alt› ayda 650 milyon

Dolar aç›k vermifltir ve bu gösterge

de hükümet hedefine uygundur. ‹h-

racat eylül ay›nda rekor k›rarak 3.3

milyar Dolar’a ulaflm›flt›r. ‹lk dokuz

ayl›k art›fl oran› da %12 olmufltur.

• Bir di¤er olumlu ekonomik göster-

ge ise döviz kurundaki dalgalanma-

n›n gittikçe azalmas›d›r. Ekonomide-

ki tüm oyuncular›n yeni kur rejimine

uyum sa¤lamaya bafllamalar›, döviz

ve enflasyondaki art›fl beklentisinin

toplumda yavafl yavafl ortadan kalk-

makta oldu¤una iflaret etmektedir.

Son dönemlerde artan siyasal belir-

sizlikler dahi kurlardaki dalgalanma-

y› art›rmam›flt›r.

Her fieyin Bafl› Güven...
Bu nispeten olumlu ve iyimser gidi-

flata ra¤men, ekonominin hala çok

hassas bir dönemden geçti¤i unutul-

mamal›d›r. 

• 2000 y›l› sonunda %6,3 olan iflsiz-

lik oran› %9,6’ya yükselmifl ve top-

lam iflsiz say›s› 2 milyon 200 bin ki-

fliye ulaflm›flt›r.

• Kamu borcu, 61 milyar Dolar’› d›fl,

79 milyar Dolar’› iç olmak üzere top-

lam 140 milyar Dolar’a ulaflm›flt›r. 

• ‹lk sekiz ayda vergi gelirlerinin

%95’i faiz ödemeleri için kullan›lm›fl-

t›r. Enflasyondaki gerilemeye ra¤-

men reel faizler hala çok yüksek se-

viyededir. 

• Tüm bu olumsuzluklar›n yan›nda

dünya ekonomisinin de durgunlu¤a

girmifl olmas› bafll› bafl›na önemle

de¤erlendirilmesi gereken bir di¤er

konudur.

• Irak’a yap›lacak operasyon beklen-

tileri ekonomideki belirsizlikleri art›-

ran önemli konulardan biridir. Dev-

letimiz bu güne kadar Irak krizine

yönelik sayg›n ve tutarl› bir politika

uygulam›flt›r. Bugüne kadar sürdürü-

len d›fl politikalar›n bundan böyle de

sürdürülece¤ine inan›yoruz. Siyasi is-

tikrars›zl›k görüntüsü ve program›

uygulamada siyasi irade eksikli¤i,

ekonomi yönetimine olan güvenin

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›’n›n önemli aç›klamalar yapt›¤› 8. Bas›n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant›s›’na 
çok say›da bas›n mensubu kat›ld›.
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sars›lmas›na, faizlerin kontrolden

ç›kmas›na ve Türkiye’nin borcunun

çevrilebilirli¤inin yeniden sorgulan-

mas›na sebep olabilecektir. Buna ba-

¤›ml› olarak dövizde art›fl ve enflas-

yon beklentisi oluflabilecek, toplum-

da meydana gelen davran›fl de¤iflik-

li¤i h›zla tersine dönebilecektir. Yak-

lafl›k 2 y›ld›r toplumca yapt›¤›m›z

tüm özverili davran›fllar bofla gide-

cek, bafllad›¤›m›z olumsuz noktaya

dönece¤iz. Bir çok defa yaflad›¤›m›z

bu kâbus gibi tabloyu bir daha gör-

mek istemiyoruz.

Erken Seçim 
En Önemli F›rsat
Bu çerçevede erken seçim Türki-

ye’nin önündeki en önemli f›rsatt›r.

Seçim sonras› dost sohbetlerinde,

kahve köflelerinde “ne olacak bu

Türkiye’nin hali” konuflmalar› yap›p

hayat› kendimize zindan edece¤imi-

ze, gelece¤imize sahip ç›kmal› ve ül-

kemizi istikrara tafl›yacak iktidar› be-

lirlemeliyiz. 

Oy vermek bu ülkenin gelece¤ini

belirlemede en önemli f›rsat›m›zd›r

ve vatandafll›k görevimizdir. K›sacas›

oy vermeliyiz; Ülkemize, demokrasi-

ye ve rejimimize sahip ç›kmal›y›z.

Oy vermeyenlerin daha sonra ülke

sorunlar› konusunda konuflma hakk›

olmayaca¤› da unutulmamal›d›r. 

Seçim Ekonomisinden 
Kaç›n›lmal› 
Hem ekonomimiz çok hassas bir

dengede bulunmakta, hem de AB

yolunda çok kritik bir dönemden

geçmekteyiz. ‹flte bu sebeple seçim

takvimi ifllemesine ra¤men mevcut

hükümetimizin flu konulara azami

dikkat ve çaba göstermesi ülke ç›kar-

lar› aç›s›ndan en büyük dile¤imizdir:

• Ekonomik program, hiç aksat›lma-

dan, hatta daha da gelifltirilerek ka-

rarl›l›kla uygulanmal›, kamu harca-

malar› konusundaki disiplin seçim

sürecinde de korunmal›,

• Ç›kar›lm›fl olan AB’ye uyum yasa-

lar› çerçevesinde ilgili uygulamalar

hükümetçe Aral›k ay›ndaki Kopen-

hag Zirvesi’nde aleyhimize herhangi

bir karar›n ç›kmas›na neden olmaya-

cak flekilde titizlikle bir an önce ya-

flama geçirilmelidir. Ekonomik yan-

g›n kontrol alt›na al›nm›fl ancak yan-

g›n henüz sönmemifltir. Her an ters

yönde esen bir rüzgar Türkiye’yi ye-

niden ciddi bir yang›n›n içine sürük-

leyebilir ve korkar›z ki bu kez yang›-

n› kontrol etmek kolay olmayacakt›r.

Yabanc› Sermayenin 
Yolu AB’den Geçer
AB ile bütünleflme; Atatürk’e borçlu

oldu¤umuz laik ve demokratik Cum-

huriyetimizin tarihindeki en önemli

f›rsatlar›ndan biri ve küreselleflme

yolunda ciddi bir ad›md›r.

Dünya h›zla tek bir pazar görünümü-

ne kavuflmakta, sermaye milliyetçili-

¤ini yitirmektedir. Ancak sermaye bir

ülkeye gelirken daima al›flt›¤› ve gü-

ven duydu¤u ortamlara yönelmekte;

uzun vadeli istikrar, sa¤lam kurumsal

altyap› ve ekonomik avantajlar ara-

maktad›r. AB üyeli¤ine adayl›k ise

yabanc› sermaye için çok önemli bir

güvence kayna¤›d›r. 

Tüm siyasi söylemlerden uzaklafl›p

Türkiye’deki milli sermaye birikimi-

nin yetersiz oldu¤unu ve bekledi¤i-

miz, özledi¤imiz büyüme için yaban-

c› sermayeye gereksinme duydu¤u-

muzu kabul etmemiz gerekir. Yafla-

d›¤›m›z dönemde sermayeyi milli ve

yabanc› olarak tan›mlamak da asl›n-

da do¤ru de¤ildir.

Bu noktada yabanc› sermaye ve AB

hakk›ndaki düflüncelerimizi sizlerle

paylaflmak istiyorum.

Ülkemize yap›lan her yat›r›m üretim

demek, istihdam demek, vergi de-

mektir. Yat›r›mlar, en iyi üretim ko-

flullar›n› sa¤layan ülkelerde yap›l-

makta ve ürünler tüm ülke pazarlar›-

na bu ülkelerden da¤›lmaktad›r. Son

y›llarda orta ve do¤u Avrupa ülkele-

rinin Avrupa Birli¤i adayl›¤›n›n ke-

sinleflmesi sermayenin h›zla bu ülke-

lere akmas›na neden olmufltur. 

2000 y›l›nda AB üyeli¤i kesinleflen; 

• 10 milyon nüfuslu Çek Cumhuri-

yeti’ne 5 milyar Dolar

• Yine 10 milyon nüfuslu Macaris-

tan’a 2 milyar Dolar

• 39 milyon nüfuslu Polonya’ya 10

milyar Dolar yabanc› sermaye yat›r›-

m› olmufltur.

AB üyesi ülkeler ise yabanc› serma-

ye çekmek aç›s›ndan avantajlar›n›

sürdürmektedirler. Ayn› y›l;

• 39 milyon nüfuslu ‹spanya’ya 37

milyar Dolar, 

• 4 milyon nüfuslu ‹rlanda’ya 16 mil-

yar Dolar, 

• 5 milyon nüfuslu Danimarka’ya 16

milyar Dolar, 

• 16 milyon nüfuslu Hollanda’ya 55

milyar Dolar, 

• 11 milyon nüfuslu Belçika/Lük-

semburg’a ise 87 milyar Dolar yat›-

r›m yap›lm›flt›r. Ayn› y›l Türkiye’ye

yabanc› sermaye girifli ise sadece 900

milyon Dolar’d›r. Oysa ki, 2000 y›l›n-

da ABD’ye her ifl günü giren yaban-

c› sermaye 1 milyar Dolar olmufltur.

Son y›llarda pefl pefle yaflanan krizler

sonucu Türk ifl dünyas›nda yat›r›m

yapacak yeterli sermaye birikimi kal-

mam›flt›r. Milli gelir ve gayr› safi mil-

li has›lan›n artabilmesi art›k yabanc›

sermayeli yat›r›mlara ba¤l›d›r. AB’nin
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sa¤layaca¤› bu olana¤› yakalamal›-

y›z. Gerçekçi olmak gerekirse, k›sa

dönemde baflka bir seçenek görül-

memektedir.

Di¤er yandan AB’ye üye olan tüm

ülkelerin refah düzeyi önemli ölçüde

artm›flt›r. Yunanistan, Portekiz, ‹s-

panya, ‹talya gibi ülkeler AB’ye üye

olmadan önce fert bafl›na gelir aç›-

s›ndan Türkiye ile hemen hemen ay-

n› düzeydeydiler. Bu gün bu ülkele-

rin birço¤unun kifli bafl›na geliri

20.000 Dolar’› aflm›fl, en düflü¤ü bile

11.000 Dolar’› yakalam›flken bu ra-

kam Türkiye’de 2.160 Dolar’d›r.

Aradaki fark çarp›c› olmaktan ötedir!

AB’nin bir kulüp oldu¤unu, bu kulü-

be üyeli¤in baz› kurallara ba¤l› oldu-

¤unu sonunda anlad›k ve AB uyum

yasalar› flafl›rt›c› bir h›zla parlamento-

muzdan geçti. Ancak bu yasalar› h›z-

la uygulama alan›na sokarak samimi-

yetimizi kan›tlamak gerekmektedir.

Yoksa ka¤›t üzerinde kalm›fl yasala-

r›n kimseye yarar› olmayacakt›r. AB

ülkelerindeki h›zl› geliflmenin arka-

s›ndaki nedenler: ‹stikrarl›, düflük

enflasyon oranl›, geliflmifl ve büyük

bir pazara entegre olmak, mali yar-

d›mlar almak ve yo¤un yabanc› ser-

maye ak›fl›d›r. Türkiye’nin de bu or-

tam› sa¤lamas› zorunludur.

Türkiye’nin Gündemi
Seçim sonras›nda güçlü bir hüküme-

tin kurulmas› en büyük dile¤imizdir.

Dünyan›n hiçbir ülkesinde siyasi or-

tama bu kadar ba¤›ml›, de¤iflken bir

ekonominin varl›¤› düflünülemez. Si-

yasilerimiz sadece söylemleri ile Tür-

kiye’yi bir gün bir yöne, ertesi gün

baflka bir yöne yönlendirebiliyorlar.

Bu de¤iflken ve kaygan ekonomik

ortamda ülkemiz ekonomik aç›dan

en dura¤an dönemlerinden birini ya-

flamaktad›r.

Biraz önce sözünü etti¤im ekonomi-

de görülen makro iyileflmelere ra¤-

men ekonominin neden canlanmad›-

¤›n› ve bireysel yaflama bu makro

iyileflmenin neden aksetmedi¤ini,

yabanc› sermaye giriflinin neden dur-

du¤unu iyi analiz etmemiz gerekir.

‹nsanlar ve flirketler halen gelecekle-

rini net olarak göremiyorlar ve Türki-

ye’nin istikrarl› bir döneme girece¤i-

ne inanm›yorlar. En az›ndan bir bek-

lenti içindeler. Özetle gelece¤e gü-

ven duymuyorlar; al›nan kararlar›n

uygulan›p uygulanmayaca¤›n› gör-

mek, yaflamak istiyorlar. 

Geçmiflte olanlara da bakt›¤›m›zda

güven duymamakta hakl› olduklar›n›

görüyoruz. Güven ortam›n›n sa¤lan-

mas› tümüyle güçlü bir Hükümetin

ç›kar›lan yasalar› kararl›l›kla uygula-

mas›ndan geçmektedir. Ekonomide-

ki tüm oyuncular ancak siyasilerin

uygulamadaki kararl›l›¤›na ba¤l› ola-

rak gelece¤e güven ile bakabilecek-

lerdir.

Böylesine istikrar getirici bir ortama

yönelinmesi yabanc› sermayeyi de

canland›racak ve ülkemize yönlendi-

recektir.

Önümüzdeki k›sa dönem için görüfl-

lerimizi özetleyecek olursak:

Yeni Hükümetimiz;

• Uygulanmakta olan ekonomik

program› sadece ince ayarlarla sür-

dürmeli ve kontrol alt›na al›nan yan-

g›n› söndürmeli,

• AB uyum yasalar›na sadece sözle

de¤il kararl› uygulamalar ve samimi-

yetle sahip ç›kmal›, 

• K›br›s sorununu ivedilikle çözmeli,

• Kamunun ekonomi içindeki pay›n›

h›zla küçültmeli, 

·• Yasalar ile kurulan özerk kurulla-

r› çal›flt›rmal›,

• Vergi taban› geniflletilerek, vergile-

rin düflürülmesi suretiyle Devletin

vergi gelirlerini art›rmal›, kay›t d›fl›

ekonomiye savafl açmal›,

• Özellefltirme program›n› k›sa za-

manda gerçeklefltirmeli,

• Bankac›l›k sektörünü yeniden eko-

nomiye kazand›rmal›,

• Enflasyonu yükseltmeden, talep ve

üretimi canland›r›c› önlemleri alabil-

meli,

• Sermaye piyasas›n› güvenilir ve

yat›r›m yap›labilir bir ortama tafl›ma-

l›, 

• Yerli ve yabanc› sermayeyi yat›-

r›mlara özendirici önlemler almal› ve

• ‹stihdam art›fl›n› engelleyici ‹fl Gü-

vencesi Yasas› yürürlü¤e girmeden

iflçi ve iflverenin birlikte haz›rlad›kla-

r› ‹fl Kanunu Tasla¤›n› yasalaflt›rmal›-

d›r.

Bu koflullar›n sa¤lanmas› ile Türki-

ye’nin h›zl› bir büyüme sürecine gi-

rece¤ine ve AB standartlar›n› yakala-

yabilece¤ine inan›yoruz. Türkiye’nin

bu tarihi f›rsat› iyi de¤erlendirece¤ini

düflünüyoruz.

Türkiye’nin tramplenin ucundan

güçlü bir hamle ile daha yukar›lara

s›çrayaca¤›na gönülden inan›yoruz. 

Koç Toplulu¤u’nun Öncülü¤ü
Mart ay›nda sizlerle paylaflt›¤›m›z

stratejik plan›m›z› da Türkiye’nin ge-

lece¤ine duydu¤umuz inanç ile fle-

killendirmifltik.

Koç Toplulu¤u küreselleflme yolun-

da ve AB ile uyum konusunda Tür-

kiye’de öncülük yapmakta ve yaban-

c› sermayeyi Türkiye’ye çekmek ko-

nusunda görevlerini yerine getirmek-

tedir.

Öte yandan gerekti¤inde baflka ülke-

lerde yat›r›mlar yapmak suretiyle ye-

ni ufuklar açmay› da sürdürmekte-

yiz. Gelelim Koç Toplulu¤u ile ilgili

geliflmelere. Geçen toplant›m›zda

sizlere stratejik plan›m›zla ilgili de-

tayl› bilgi vermifltim. fiimdi de sizlere

bu do¤rultuda att›¤›m›z önemli

ad›mlar ve geliflmeler hakk›nda bilgi

vermek istiyorum.

• Dayan›kl› Tüketim Grubumuz-

daki strateji, daha evvel de size bah-

setti¤im gibi, yurtiçinde liderli¤i sür-

dürürken yurtd›fl›nda da fabrika ve

marka alarak büyümek ve Avru-

pa’n›n en büyük üreticilerinden biri

olmakt›r. 

• Arçelik, bu plan do¤rultusunda

Almanya’daki Blomberg, Avustur-

ya’daki Elektra Bregenz ve Roman-

ya’daki Arctic flirketleri ile ‹ngiliz Le-

isure ve Flavel markalar›n› bünyesi-

ne katm›flt›r. Arçelik bu sat›n almalar-

la, Elektra Bregenz’in Tirolia marka-

s› dahil, alt› yeni markayla birlikte Al-

manya, Avusturya, Belçika, ‹ngiltere,

Danimarka, Hollanda, Romanya ve



Do¤u Avrupa ülkelerinde ilave pazar

pay› ve y›ll›k 250 milyon Euro’dan

fazla ciro kazanacakt›r. Arçelik bu

stratejisi ile, yurt d›fl› pazarlarda “pa-

zar pay› sat›n alan” bir Türk flirketi

olmufltur.

• Beko Elektronik ise Avrupa’n›n

en önemli markalar›na televizyon

üretimine devam etmektedir. Bu flir-

ketimizin toplam üretimi 4 milyon

adede ulaflacak ve Beko Elektronik

bu y›l Avrupa’n›n üçüncü büyük te-

levizyon üreticisi konumuna gele-

cektir.

• Yapt›¤›m›z plana göre Otomotiv

flirketlerimizin Avrupa’n›n üretim

merkezi olmas›n› ve iç piyasada li-

derli¤ini korumas›n› hedefliyoruz.

Bu gruptaki flirketlerimiz de bu plan

do¤rultusunda faaliyetlerine devam

etmektedirler.

• Kocaeli’de 750 milyon Euro yat›-

r›mla kurulan yeni fabrikas›nda üre-

time bafllayan Ford Otosan, Transit

Connect modeli ile Temmuz ay›nda

ihracata bafllam›flt›r. Bu fabrikaya

2004 y›l›na kadar yap›lacak 200 mil-

yon Euro ilave yat›r›mla kapasitemizi

art›rarak Belçika Genk’teki Transit

üretimini Kocaeli’ne kayd›rmay› ve

ihracat›m›z› sadece Ford Otosan’da

y›ll›k 1.5 milyar Euro’ya ç›karmay›

hedefliyoruz.

• Tofafl, Nisan ay›nda yeni modelle-

ri Fiat Albea ve Yeni Fiat Palio’yu,

Haziran ay›nda da Yeni Fiat Ma-

rea’y› pazara sunmufltur. Bu model-

lerin yan› s›ra devam eden ihracata

yönelik modeller ile bu y›lki ihraca-

t›n 750 milyon Euro, 2003 y›l›nda da

800 milyon Euro olmas›n› bekliyo-

ruz. Tofafl üretti¤i Doblò marka ha-

fif ticari araç ile kalite ve fiyatta reka-

bet gücünü kan›tlam›flt›r. Tofafl’›n ka-

pasitesi yeni bir modelin daha üretil-

mesine izin vermektedir. Bu nedenle

ihraç amaçl› olarak Doblò’nun ya-

n›nda yeni bir modelin daha üretimi-

ne geçilmesine çaba harcanmaktad›r.

‹ç pazar›n canland›r›lmas› ile böyle

bir olana¤a kavuflaca¤›m›za inan›yo-

ruz.

• Tüm tasar›m ve mühendisli¤i Oto-

yol ekibi taraf›ndan gerçeklefltirilen

ve Otoyol’un Adapazar› fabrikas›nda

üretilen yeni midibüs Iveco Euro-

bus May›s ay›nda piyasaya sunulmufl

ve kullan›c›lar›n be¤enisini kazan-

m›flt›r. 

• Türk Traktör’deki mühendisleri-

mizin yürüttü¤ü çal›flmayla tasarlana-

rak üretime al›nan yeni seri traktörle-

rin lansman› Nisan ay› bafl›nda yap›l-

m›flt›r. Bu traktörler New Holland ve

Case markalar› ile Dünyan›n dört bir

yan›nda sat›lmaya bafllanacakt›r.

Avustralya, Çin, ABD gibi ül-

keleri kapsayan çok genifl

yelpazedeki pazarlara sat›fl›

gerçeklefltirilecek olan bu

traktörümüz d›fl pazarlarda

be¤eni kazanm›fl ve 2003 y›-

l› siparifli beklenenden %100

fazlas›yla gerçeklefltirme afla-

mas›ndad›r.

• Perakende sektöründe-

ki stratejimiz, yurtiçinde li-

derli¤i korurken, Rusya bafl-

ta olmak üzere yurtd›fl› pa-

zarlarda da büyümeyi h›z-

land›rarak lider konumumu-

zu sürdürmektir. 

Bu do¤rultuda yat›r›mlar›m›z

bu y›l da devam etmektedir.

Y›l sonuna kadar Migros’un

yurt içi ma¤aza say›s› 445’e

ulaflacakt›r. Yurt d›fl›nda ise Migros

Ramstore ad› alt›nda y›lbafl›ndan bu

yana 6 ma¤aza açm›fl olup y›l sonu-

na kadar 6 yeni ma¤aza ve 2 yeni

al›flverifl merkezi açmay› hedefle-

mektedir. Böylece toplam ma¤azala-

r›m›z›n yurtd›fl›nda 27’ye, al›flverifl

merkezlerimizin ise 6’ya ulaflmas›n›

planl›yoruz. Bu kapsamda yeni bir

al›flverifl merkezini daha Eylül ay›nda

orta¤›m›z Enka ile birlikte açt›k. Ay-

r›ca Moskova’daki beflinci ve en bü-

yük al›flverifl merkezimizin de teme-

lini att›k. 40 milyon yat›r›mla tamam-

lanacak bu merkez y›l sonunda hiz-

mete girmifl olacakt›r.

• May›s ay›nda Avrupa’n›n en verim-

li çal›flan finans kurulufllar›ndan

Unicredito ile %50 ortakl›k prensi-

bine göre finans sektöründeki flirket-

lerimizi kapsayan bir anlaflma imza-

lad›k. 

Bu anlaflma sadece Koç Toplulu-

¤u’na de¤il, ciddi bir yap›sal de¤iflim

geçirmekte olan Türk bankac›l›k sis-

temine de yabanc› yat›r›mc›lar›n gü-

venini göstermesi bak›m›ndan

önemlidir. 

• ‹nflaat Grubumuzda; DemirDö-

küm geçti¤imiz y›l ihracat yapmaya

bafllad›¤› Çin’deki potansiyeli göre-

rek Çinli radyatör üreticisi Chung

Mei ile Temmuz ay› içinde bir üretim

anlaflmas› imzalam›flt›r. 

• Bilgi Grubumuzun Türkiye’de bi-

liflim sektöründe öncü olmay› hedef-

ledi¤ini daha önceki toplant›m›zda

sizlere duyurmufltum. Türk Tele-

kom ile birlikte Bulgaristan Tele-

com’un özellefltirme ihalesine geçti-

¤imiz haftalarda girilmifltir. Bu ihale-

nin lehimize sonuçlanmas› duru-

munda bu grubumuz da stratejik pla-

n›m›z do¤rultusunda önemli bir

ad›m atm›fl olacakt›r. Di¤er yandan

bu grubumuz, tüketiciye en yak›n

topluluk olma yolundaki temam›z

çerçevesinde CRM konusunda bir

flirket kurarak, flirketler aras› bilgi

paylafl›m› ve kifliye özel promosyon

konusunda dünyada bir ilki gerçek-

lefltirecektir.

Yak›nda bu yeni flirketimiz ile daha
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yak›ndan tan›flacak ve

yeniliklerini ilgi ile izle-

yeceksiniz.

• Geçen toplant›m›zda

sizlere baz› sektörlerden

çekilece¤imizi söylemifl-

tim. Bu do¤rultuda Good

Year flirketindeki hissele-

rimizi devir ettik ve oto-

motiv lastikleri üretimin-

den çekildik. Ancak lastik

da¤›t›m›na Oltafl flirketi-

mizde Continental markas›

ile sürdürmekteyiz.

• Y›l sonuna kadar Stratejik Plan›m›-

za uymayan 4-5 flirketten daha çekil-

mifl, 8 flirketimizde de birleflme afla-

mas›na gelmifl olaca¤›z.

Bu arada ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n

aç›klam›fl oldu¤u 2001 y›l› “Türki-

ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu”

araflt›rma sonuçlar›n› hat›rlatmak isti-

yorum. 

Geçti¤imiz y›l özel sektör s›ralamas›-

na göre, Tofafl Türk Otomobil Fabri-

kas› birinci, Arçelik ise ikinci s›rada

yer alm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›na

göre Koç Toplulu¤u, 19 flirketi ile ci-

ro, kâr, ihracat ve çal›flan say›lar› ile

geçen y›llarda oldu¤u gibi Türki-

ye’nin en büyük sanayi grubu olma

özelli¤ini sürdürmüfltür. Görüldü¤ü

gibi Koç Toplulu¤u olarak Türki-

ye’nin gelece¤ine olan güvenimiz

çerçevesinde a¤›r ekonomik krize

ra¤men yat›r›mlar›m›z› sürdürüyoruz.

Gelece¤e güvenimizi sözler ile de¤il

yapmakta olduklar›m›z ile ortaya ko-

yuyoruz. 

Baflar›l› Bir Mali Dönem
A¤ustos sonu itibariyle ald›¤›m›z so-

nuçlara bakacak olursak,

• ‹MKB 30 endeksi; Türkiye ve dün-

yadaki geliflmelere paralel olarak, 30

Eylül itibariyle, y›lbafl›na göre Euro

baz›nda %50, Koç Holding piyasa

de¤eri ise %36 gerilemifltir.

• Koç Toplulu¤u sat›fllar› ilk sekiz

ayda 6,2 milyar Euro ile geçen y›l›n

ayn› dönemine oranla %8 artm›flt›r.

• ‹hracat›m›z geçen y›l›n %35 üzerin-

de 1,5 milyar Euro’dur, ihracat›m›z›n

Bu nedenle Koç Toplulu¤u,

güçlü oldu¤u sektörlerde

odaklanacak ve büyüye-

cek; daha az iddial› oldu¤u

sektörlerde ise küçülecek-

tir.

Son dönemlerde önce Ja-

ponya ve Güney Kore gibi

Uzakdo¤u ülkelerinde,

sonra Amerika Birleflik

Devletlerinde baz› flirket-

lerde ortaya ç›kan mali

skandallar Kurumsal Yönetiflimin

(Corporate Governance) önemini bir

kere daha ortaya ç›karm›flt›r. Türki-

ye’de bankac›l›k sektörünün geçirdi-

¤i büyük sars›nt› da buna baflka bir

örnektir. Türkiye yak›n bir zamanda

tüm kurumlara biraz önce sözünü et-

ti¤im prensiplere uyma zorunlulu¤u-

nu getirmek durumunda kalacakt›r.

Kendimize ve Türkiye’nin 
Gelece¤ine Güveniyoruz
Koç Toplulu¤u,

• ‹yi yönetiflim (good governance)

prensipleri gere¤i fleffafl›k ilkemiz

do¤rultusunda UMS standartlar›n› ül-

kemizde kanuni zorlama olmadan,

gönüllü olarak benimseyerek, ifl so-

nuçlar›n› kamuoyu ile paylaflan ilk

topluluk olmufltur.

• Yönetimde profesyonelli¤i benim-

semifl ve 13 üyeli Koç Holding Yöne-

tim Kuruluna 3’ü uluslararas› dene-

yim sahibi 7 profesyonel üye atam›fl-

t›r.

• Tüm sosyal ortaklara karfl› duydu-

¤u sorumlulukla tüm kurum ve ku-

rulufllara örnek olacak flekilde yasa-

lara ve etik kurallara kay›ts›z flarts›z

ba¤l› kalm›flt›r.

Koç Toplulu¤u bu ilkeler sayesinde

müflterileriyle, ortaklar›yla ve yat›r›m-

c›larla uzun vadeli, güvene dayanan

iliflkiler kurmufl, en zorlu ekonomik

koflullar›n oldu¤u dönemlerde bile

yat›r›mlar›na devam ederek 76 y›ld›r

varl›¤›n› sürdürmüfltür. 

76 y›ld›r bu ilkelere ba¤l› kalarak,

bugün de Türkiye’nin gelece¤ine gü-

veniyoruz ve bu gelecek için çal›fl›-

yoruz.”
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y›l sonunda ulaflaca¤› rakam 2.5 mil-

yar Euro ile Türkiye’nin toplam ihra-

cat›n›n yaklafl›k %8’i olacakt›r. 

• Yurtd›fl› flirketlerimizin cirolar›n› da

ilave edersek toplam yurtd›fl› sat›flla-

r›m›z da geçen y›l›n %30 üzerinde

1,8 milyar Euro olmufltur. Y›l sonu

yurt d›fl› sat›fllar›m›z ise 3.1 milyar

Euro seviyesine yükselecektir. Yurt

d›fl› sat›fllar›m›z y›l sonunda toplam

sat›fllar›m›z›n %34’üne ulaflacakt›r.

• Geçen y›l zarar gösteren Topluluk

vergi öncesi neticesi bu y›l 176 mil-

yon Euro kâra geçmifltir. 

• Geçen y›l›n ayn› ay›nda 45.943

olan personel say›m›z ise bu y›l

2.879 kifli art›flla 48.822’ye ulaflm›flt›r.

(%6,3)

Bu tabloda bahsetti¤im tüm ciro ve

kâr göstergeleri enflasyondan ar›nd›-

r›lm›fl Uluslararas› Muhasebe Stan-

dartlar›na göre hesaplanm›flt›r. Bu

noktada tüm Türk ifl dünyas›n›n da

benzer uygulamaya geçerek Bat›

standartlar›na yak›nlaflmaya katk›da

bulunmalar›n› diliyorum.

Halka En Yak›n Topluluk
Koç Toplulu¤u geçen toplant›m›zda

sizlere aktard›¤›m stratejik plan do¤-

rultusunda “tüketiciye en yak›n top-

luluk” olarak, sürdürülebilir bir kârl›-

l›k ile, dünyan›n en büyük 200 flir-

keti aras›na girme hedefine do¤ru

ilerlemektedir. 

Önümüzdeki dönemde Koç Toplu-

lu¤u yeniden yap›lanma sürecini

ad›m ad›m gerçeklefltirecektir. Hedef

her bulundu¤umuz sektörde lider

veya ikinci konumda olabilmektir.
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CeBIT Biliflim 
Eurasia 2002’ye 
“e-yaflam” ve 
“e-dönüflüm” konsept-
leriyle damgas›n› vuran
Koç Bilgi Grubu, bilgi
teknolojileri sektörünün
en önde gelen
kurulufllar›ndan biri
oldu¤unu bir kez daha
gözler önüne serdi

oç Bilgi Grubu, 3 - 8 Eylül

tarihleri aras›nda düzenle-

nen CeBIT Biliflim Eurasia

2002’ye “e-yaflam” çözümleriyle

damgas›n› vurdu. 

Koç Bilgi Grubu, Biliflim Fuar›’na

her biri e-Türkiye’nin yarat›lmas›nda

aktif bir rol üstlenen Biletix, Bil-

kom, Bookin Turkey, GVZ, Kan-

gurum, Kobiline, Koç Bryce,

Koç. net, Koç Sistem, Kotonline,

Promena ve Ultra Kablo TV flir-

ketleriyle kat›ld›.

e-yaflam ile Hayat 
Kolaylafl›yor!
Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü Bü-

lent Gönç, Biliflim Fuar›’nda bu y›l

e-yaflam konseptinin alt›n çizmeyi

hedeflediklerini belirtti: “Tüm Koç

Bilgi Grubu flirketlerinin e-yaflam

içinde nerede konumland›klar›n›

göstermeye çal›flt›k. Gerçekten de

e¤lence alan›nda Biletix, seyahat ala-

n›nda BookinTurkey, al›flveriflte Kan-

gurum, e¤itimde KoçBryce, teknoloji

ihtiyaçlar›nda KoçSistem, iletiflimde

Koç.net, televizyonda Ultra Net TV

gibi…”

e-dönüflüm ile 
Verimlilik Art›fl›
Üzerinde uzun y›llard›r çal›fl›lan e-

dönüflümü ise “Koç Holding bünye-

K

Türkiye’nin Gelece¤i 
e-yaflam ve e-dönüflüm’de
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“Koç Bilgi Grubu olarak tüm

projelerimizi e-yaflam kon-

septi çerçevesinde sunduk. E-

yaflam ile bireylerleri, Internet

teknolojileri ile günlük ya-

flamda elde edecekleri f›rsat-

lar ve kolayl›klara iliflkin bil-

gilendirmeyi amaçl›yoruz.

Global arenada rekabet avan-

taj› elde edebilmemiz için ön-

celikle e-dönüflümün bir zo-

runluluk oldu¤u bilincini her-

kese afl›lamal›y›z. fiu an ülke-

ler aras›ndaki en büyük uçu-

rum, AR-GE’ye yap›lan yat›-

r›mlar ve teknolojiden kay-

naklan›yor. Türkiye kendisini bu

alanlarda geliflmeye yönlendir-

mezse dijital uçurumun dibinde

kal›r›z. 

Dört Ayakl› Model
Bu konuda devlete çok önemli

roller düflüyor. Devletin öncülü¤ü

olmadan e-dönüflüm olmaz. Zira

bu alanda yap›lacak yat›r›mlar çok

maliyetli ve geri dönümü de çok

geç al›yorsunuz. 

Dolay›s›yla da Türkiye’de biliflim

alan›nda partiler üstü bir bilinç ya-

rat›lmas› çok önemli. Biliflim kul-

var›nda dört ayakl› bir modelden

bahsediyoruz: 

• Kendi kültürümüze uygun, Te-

lekom ve biliflimi kapsayan ulu-

sal bir stratejinin belirlenmesi, 

• ‹nternet eriflimin ve kapasite-

nin art›r›lmas›

• Nitelikli insan kayna¤›n›n ya-

rat›lmas›

• Bu teknolojileri yaratacak bir

ekonomik ortam› teflvik etmek. 

Ancak unutulmamal›d›r ki, devlet,

vatandafllar›na Internet arac›l›¤›yla

hizmet verdi¤inde Türkiye’yi e-ya-

flama tafl›yabilir. Bu do¤rultuda

da, devletin kurumlar› aras›nda

ara yüzlerin ayn› olmas› ve bu

uyum içerisinde vatandafla hizmet

vermesi çok önemli. fiu anda dün-

yadaki birçok ülkeden çok geri

kald›k ama geç kalmad›k. 

Avrupa’dan alaca¤›m›z e-devlet

modelini kendi kültürümüze uyar-

lamal› ve en sürat-

li bir biçimde

uygulamaya

geçmeliyiz.” 

Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç

Siyasi ‹radeden Ba¤›ms›z Bir 
Biliflim Stratejisi Gelifltirilmesi
Gerekiyor!

Koç Bilgi Grubu

Baflkan› Ali Y. Koç

sindeki en baflar›l› projelerden biri”

olarak de¤erlendiren Bülent Gönç,

bu projeyi flöyle anlatt›: “e-dönüflüm

projeleri hayata geçirilmesiyle verim-

lilik art›fllar› ölçümlenebilir bir hale

getirildi. Ama e-dönüflüm projesi

karfl›l›¤› hemen al›nacak bir proje

de¤il; bir hayat tarz› gibi düflünülme-

si lâz›m. Biz art›k Koç Toplulu¤u flir-

ketleri d›fl›nda da e-dönüflüm proje-

lerine imza atmaya bafllayaca¤›z.”

e-yaflam 
Beklentileri De¤ifltirecek
Koç Bilgi Grubu, ‘Koç.net Teknolo-

ji Ofisi’ ve ‘KoçSistem Sistem Oda-

s›’ gibi özel bölümleri ile en yeni

teknolojilerini, hizmet ve ifl modelle-

rini görsel ve uygulamal› olarak ziye-

retçilere tan›tt›.

Koç Sistem Genel Müdürü Levent

K›z›ltan, Biliflim Fuar›’nda, e-yaflam

ve e-dönüflüm felsefelerini yans›tma-

y› hedeflediklerini belirterek flunlar›

söyledi: “e-yaflam” ile bireylerin ya-

flamlar›n› kolaylaflt›r›c› birtak›m f›r-

satlar ve uygulamalar sunmay› amaç-

l›yoruz. e-dönüflüm çerçevesinde de

de¤iflik uygulamalar ile birey ve ku-

rumlar›n e-yaflam ve e-dönüflüm

beklentilerini de¤ifltirecek ve bunlara

katalizör görevi sunacak çözüm ve

bilgileri sunmaya çal›fl›yoruz.”

Dünyan›n En ‹yi Filmleri 
Bir ‘T›k’ Kadar Yak›n›n›zda
Türkiye’nin ilk online bilet sat›fl site-

si olan Biletix, yine Türkiye’de bir il-

ke imza atarak bafllatt›¤› “Gerçek

Zamanl› Sinema Sat›fl Sistemi”ni

Biliflim 2002 Fuar›’nda kullan›c›lara

tan›tt›. Kullan›c›la-

r›n›n popüler kül-

tür, sanat ve spor

etkinlikleri hak-

k›nda bilgi edinmesi-

ni ve Türkiye çap›nda bu etkinlikle-

rin biletlerini online, telefon veya Bi-

letix giflelerinden sat›n almas›n› sa¤-

layan Biletix Sinema uygulamas›,

Ankara Cineplex Odeon ve AFM

sinemalar›nda kullan›mda, h›zla yay-

g›nlafl›yor. 
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Kobiline’dan 
Giriflimcilere Destek
Kobiline Sat›fl ve Pazarlama Sorum-

lusu Harun E. Omay, Kobiline’›n

projelerine iliflkin flunlar› söylüyor:

Kobiline’›n peflinde oldu¤u fley bir

kültür de¤iflimi. Fuarda, bu de¤iflimi

müflterilerimize sunmaya çal›flt›k.

Tabii bunun yan›nda da Avrupa Bir-

li¤i ile ilgili olarak verdi¤imiz içerik-

leri tan›tt›k. e-ticarete s›f›rdan nas›l

bafllayacaklar›n›, nas›l gelifltirebile-

ceklerini, e-ticaretle ilgili olarak

ad›m ad›m bilmeleri gereken tüm

ayr›nt›lar› kendilerine sundu¤umuzu

bir kez daha gösterdik.”

BookinTurkey.com 
‹le Online Turizm
BookinTurkey.com, Türk turizminin

geliflmesinde öncü rol

üstlenen firmalar›n bafl›n-

da geliyor. Türkiye’nin ilk

ve tek gerçek zamanl› turizm portal›

olan BookinTurkey.com, oteller, se-

yahat acentalar›, flirket ve bireyler

için turizme iliflkin verdi¤i genifl yel-

pazedeki ürün ve servis hizmetlerini

Biliflim Fuar›’nda tan›tt›.

Türkiye’nin ‹lk ve Tek 
Internet Pamuk 
Platformu: Kotonline
Kotonline, Türkiye ve bölgesindeki

ilk ve tek Internet pamuk platformu

özelli¤iyle Biliflim

Fuar›’nda ifl dünyas›

ile bulufltu.

Reklam Sorumlusu

fiebnem Gülsuna, Kotonline’a ilifl-

kin flunlar› söyledi: “Kotonline, pa-

muk al›c›s› ve sat›c›s›n› Internet orta-

m›nda buluflturan bir uygulama. Bu-

rada yurtiçi ve

yurtd›fl› al›c›

ve sat›c›lar,

hem al›m, hem de

sat›m olana¤› buluyorlar. Ayn› za-

manda sektör ile ilgili tüm kurumla-

r› gün içinde çeflitli bültenlerle, faks,

e-mail ve SMS yoluyla haberdar edi-

yoruz.”

Promena ‹le 
e-dönüflümde Devrim
Promena ve uygulamalar› ile ilgili

olarak Müflteri Dan›flman› Meltem

Çak›c›’n›n görüflleri flöyle:”Promena

elektronik ortamda ihaleler yapmak

ve sat›n almalar›n›z› gerçeklefltirmek

için iki çözüm sunuyor.

‹haleler daha çok büyük

miktarlardaki al›mlar

için kullan›l›yor. Al›c›, tedarikçilerini

Promena’y› kullanarak ihale yapaca-

¤›na dair haberdar ediyor. Di¤er

ürünümüz ise daha çok endirekt

al›mlarda kullan›lan bir ürün. Bu,

sarf al›mlar›, k›rtasiye malzemeleri,

ofis malzemeleri gibi flirketin kendi

Biliflim Fuar›’n›n kapan›fl günü

olan 8 Eylül 2002’de Koç Holding

CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ve

Koç Holding Grup Baflkanlar›, Koç

Bilgi Grubu stand›n› ziyaret etti.

Bilgi Grubu’nun stand›nda sergile-

nen teknolojiler hakk›nda ayr›nt›l›

bilgi alan Özayd›nl›’n›n bu ziyare-

tinde, kendisine Koç Holding yö-

neticilerileri de efllik etti. 

F. Bülend Özayd›nl›, biliflim alan›n-

da ileriye dönük umutlar›n›n zer-

ginleflti¤ini belirterek “Devletimiz

geçmifle k›yasla çok ciddi bir at›l›m

içerisinde. 

Biliflim alan›nda çok h›zl› ad›mlar

at›ld›¤›n› gördüm. Ancak, at›lan bu

tohumlar›n kurumsal bazda olmas›

çok önemli. Devletin bu alanda yü-

rütece¤i çal›flmalar,

bütüncül olmal› ve

tüm kurumsal flirket-

leri de kucaklamal›.

Bilginin olmad›¤› yer-

de liderli¤i sürdürmek

çok güç. Bu aç›dan,

rekabet avantaj› elde

edebilmek için kurdu-

¤umuz Koç Bilgi Gru-

bu ve bu çat› alt›nda

kurulan flirketler bu

hedefimizin en iyi ka-

n›t›. Tüm flirketleri-

miz, e-dönüflüm öne-

mine sahip oldu¤u

için, bu konuda elle-

rinden geleni yap›-

yor” dedi. 
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› 

(önde, ortada) Koç Holding yöneticileri ile birlikte.

Bilginin Olmad›¤› 
Yerde Liderlik Konumunu
Sürdürmek Çok Güç!
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günlük al›mlar› için kulland›¤› bir

program. ‹ki ürün de Koç Holding

içinde kullan›lmaya baflland›.”

Kaliteli, Kesintisiz ve 
Güvenilir: Ultra Kablo TV
Analog TV yay›n› ve Internet erifli-

minde verdi¤i hizmetlerle Türkiye

telekomünikasyon sektörünün öncü

flirketi Ultra Kablo TV Bölgeler Sat›fl

Sorumlusu Hami Cilara, fuarda

gördükleri ilgiden çok

memnun kald›klar›

ifade ederek

“Stand›m›zda ‹stan-

bul’a yapt›¤›m›z kablo

TV yay›nlar›n› sunduk. Ayn› zaman-

da, kablo TV flebekesi üzerinden In-

ternet eriflimin sa¤layan kablo mo-

demlerimizle kablo Internet hizmeti-

mizin de demosunu gerçeklefltirdik”

dedi. 

Kangurum: Internet’ten 
Al›flveriflin Lideri
Biliflim Fuar› boyunca Kangurum

Sanal Al›flverifl Merkezi stand›n›

ziyaret edenler, Kangurum’un sa¤la-

d›¤› maliyet ve

zaman avantaj›

ile ürün çeflitli-

li¤ini interaktif

bir ortamda keflfetme flan-

s›n› da yakalad›lar. Kangurum Rek-

lam ve Halkla ‹liflkiler Sorumlusu

Özgür Kocao¤lu, flu bilgileri verdi:

“Bizce Kangurum, e-yaflam›n çok

önemli bir yerinde. Akl›n›za gelebi-

lecek herfleyi Kangurum’dan karfl›la-

man›z mümkün. Ayr›ca teslimat ve

ödeme için de çok farkl› seçenekler

mümkün.”

Son Trend Teknoloji Ofisi
Türkiye’nin lider servis sa¤lay›c›s›

Koç.net, Biliflim Fuar›’nda kurdu¤u

“Koç.net Teknoloji Ofisi”nde uy-

gulamal› olarak tan›tt›. Her zaman

oldu¤u gibi bu y›lki fuarda da ziya-

retçilerin büyük ilgi gösterdi¤i

Koç.net ile ilgili olarak Müflteri ‹lifl-

kileri Yöneticisi Can Tolu Fuar’la il-

gili flu bilgileri verdi: ”Burada özel-

likle altyap›m›z ile ilgili bilgi verdik

Biliflim Zirvesi’nde ise küçük bir tek-

noloji ofisimiz yer ald›. Bu ofisimiz-

de tüm hizmetlerimizin, bilhassa kat-

made¤erli hizmetlerimizin tan›t›m›n›

yapt›k.” 

Ses Teknolojileri ve GVZ
GVZ Yönetim Kurulu Üyesi Levent

Arslan flunlar› söyledi: “Bizim çal›fl-

malar›m›z genellikle ses tan›ma, ses

sentezi ve konuflma teyidi üzerine.

Robot köpe¤i-

mizin üzerine

ses tan›ma

teknolojileri-

ni entegre et-

tik. Uzaktan kablosuz olarak kö-

pe¤i pek çok komut yard›m›yla

kontrol edebiliyorsunuz. Bu elbette

sadece bu fuar için planlanm›fl bir

gösteriydi. Bunu farkl› cihazlarda ya

da beyaz eflyalarda kullanmak ola-

s›.”

KoçSistem ‘Sistem Odas›’ ile
Bilgi Teknolojilerini ‹fl 
Dünyas›na Aç›yor
KoçSistem, Biliflim Fuar›’nda günde-

mine flirketlerin ana ifle odaklanma-

lar›n› sa¤layan ‘d›fl kaynak kullan›m›’

konusunu tafl›d›. e-dönüflüm Grup

Yönetmeni Bar›fl Öztok Biliflim Fu-

ar›’ndaki uygulamalar›ndan bahsetti:

“Biz fuarda, sistem odas› altyap›s› ile

yer ald›k. Sistem odas› altyap›s›nda

hem network platformu, hem üstün-

deki sunucular, veri depolama alan-

lar› ve yedeklemeleri gösterdik.

Konsept olarak bakt›¤›m›zda, tüm

kullan›c›lara ve-

ya flirketlere su-

nulan hizmetin

çekirde¤indeki bu sistem entegra-

törü kimli¤ini vurgulamak için böyle

bir sunum tarz›n› seçtik.”

Apple Bilkom: 
Dijital Teknolojilerin Zirvesi
Bilkom, Tüketici Pazar› ve Pazar Ge-

lifltirme Uzman› Turgay Sa¤ol fuar-

da dijjtal yaflam› vurgulad›klar›n› ifa-

de etti: “Bu seneki fuar›n konsepti

Apple’›n dünyada vurgulad›¤› gibi

dijital yaflam idi. Biz de fuar konsep-

tinde dijial yaflam› ön plana ç›kart-

t›k. Profesyonel bölümümüzde diji-

tal video ve dijital ses sistemleri, e¤i-

tim bölümümüzde

de e¤itim kurumla-

r›nda kullan›labilen

e¤itim makinalar›na yak›n çözümler,

ö¤retmenler ve okullar için büyük

bir özgürlük sa¤layan kablosuz s›n›f

gibi uygulamalar vard›. Fuarda,

Apple’›n Unix tabanl› yeni iflletim

sistemi Mac OS X ve Unix tabanl›,

1U bafl›na neredeyse yar›m terabyte

depolama alan›na ve 630 gigaflop-

luk ifllemci gücüne sahip olan, kul-

lan›c›lara limitsiz lisans olana¤› su-

nan yeni rack sunucusu Xserve’› da

tan›tt›k.”

Koç Bryce, Sanal 
E¤itimde ‹ddial›
Koç Bryce, daha az maliyetle daha

çok ö¤renme imkan› sunan e-lear-

ning uygulamalar›n› Biliflim Fu-

ar›’nda tan›tt›. Fuar boyunca “learh-

linc” canl› s›n›f platfor-

munun yeni sürümü tan›-

t›ld›. yenibir.com iflbirli-

¤i ile kurulan Türkiye’nin ilk Sanal

Akademisi de Biliflim

Fuar›’nda aç›ld›. Sanal

Akademi’de Türkiye’nin

bilgi teknolojileri konu-

sunda ihtiyaç duydu¤u

uzman elemanlar yetifltirilmesi plan-

lan›yor. 

Burak Tezcan
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Biliflim Fuar›’nda Apple Bilkom, Unix
tabanl› yeni Mac OS X iflletim sistemi

Jaguar’› tan›tt›.
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vrasya’n›n en büyü¤ü oldu¤u-

nu ö¤rendi¤im bilgi ve iletiflim

teknolojileri fuar› CeBIT Bili-

flim Eurasia’y› dolafl›rken beni en çok

devletin varl›¤› sevindirdi. 

Tamam, ‘e-devlet konseptinin alt› çok

dolu de¤ildi’ diyebilirsiniz, ‘e-devlet diye

fuarda gördü¤ümüzün, bilgilerin elektro-

nik ortama geçirilmesinden ibaret’ oldu-

¤unu söyleyebilirsiniz ama yine de dev-

let, 1500 metrekarelik bir alanda e-devlet

çal›flmalar›n›n hangi aflamada oldu¤unu

sergileme u¤rafl› verdi. Ben bu çabalar›

(her ne kadar seçimin etkisi de olsa) tak-

dir ediyorum. Yeterli mi diye sorarsan›z,

ne yaz›k ki cevab›m koca bir hay›r. Yine

de biliflimde yer almalar› olumlu bir ge-

liflmeydi. Kamunun biliflim harcamalar›n-

da komik rakamlardan olmas› gereken

rakamlara bir an önce ulaflmas› için siya-

silerin biraz daha gayret göstermesi flart.

En az›ndan fuarda görünmek için harca-

d›klar› performans›n biraz›n› gösterseler

san›r›m yeterli olacak. Düflünsenize, Av-

rupa Birli¤i ülkelerinde kamunun orta-

lama biliflim yat›r›m› kifli bafl›na 160-170

Euro’yu buluyor. Ne yaz›k ki bu rakam

Türkiye’de kifli bafl›na 8 ila 10 Euro ara-

s›nda gidip geliyor. 

Ankara Destek Vermeli
Aradaki fark›n ne kadar büyük oldu¤u

ortada. Avrupa Birli¤i’nden gelen haber-

lere bak›l›rsa, AB ülkeleri e-Europe ey-

lem plan› çerçevesinde belirlenen hedef-

lerin flimdiden yüzde 55’ine eriflmeyi ba-

flard›. AB’nin hedefi, Avrupa’n›n dünya-

n›n en rekabetçi ve bilgiye dayal› ekono-

misi haline gelmesi. e-Europe ile vatan-

dafllara yönelik pek çok kolayl›k hayata

geçirilecek. Örne¤in, vatandafl gelir ver-

gileri (bildirim ve tebligatlar›), ifl kurum-

lar› arac›l›¤›yla ifl arama, pasaport ve sü-

rücü belgesi gibi kiflisel belgeler, araç ka-

y›t belgeleri, inflaat izinleri, polis ihbarla-

kat›lan 12 ülkeden 43’ü uluslararas›, top-

laam 900 flirketin yeniliklerini, ürünlerini

tan›tmak için büyük bir çaba içerisinde

olduklar›n› dolafl›rken gözlemledim.

Kamu kurulufllar› özel sektörün ihtiflam›

yan›nda sönük bir görüntü veren stand-

lardayd›lar ama e-devlete yönelik çal›fl-

malar›n› vatandafla duyurmak için büyük

gayret saffettiler. Afet ‹flleri, Baflbakan-

l›k, Ba¤kur, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-

kanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤›, Emniyet

Genel Müdürlü¤ü, Maliye Bakanl›¤›,

SSK, Türkiye ‹fl Kurumu stand kuran

kamu kurulufllar›ndan baz›lar›yd›. Kamu

kurulufllar›n›n kendilerini anlatmak gibi

bir dertleri flimdiye kadar hiç olmam›flt›.

O nedenle fuarda SSK Genel Müdür Yar-

d›mc›s›’n›n büyük bir heyecanla web

sayfalar›yla ilgili geliflmeleri ve interaktif

çal›flmalar› anlatmas› beni sevindirdi. 

SSK’n›n Web Sayfas› 4. S›rada
SSK’n›n interaktif web sayfas›, Uluslara-

ras› Sosyal Güvenlik Kurumu’na kay›t-

l› 206 web sayfas› aras›nda Amerika,

Fransa ve ‹talya’dan sonra dördüncü s›-

rada yer ald›¤›n› ö¤reniyorum. fiimdiye

kadar 50 bin kiflinin t›k yapt›¤› siteden

an›nda kiflisel bilgilere ulafl›lmas› müm-

künmüfl. Sigorta dökümü için birkaç gün

SSK’ya gitti¤im ve tozlu raflardan benim

dosyama ulaflmalar›n› bekledi¤im za-

manlar› hat›rl›yorum. Vatandafl›n art›k bu

bilgilere bir t›k ötede olmas› ne güzel.

Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›’n›n bili-

flim teknolojilerinden yararlanarak, alter-

natif ürün ile çifçi arazilerinin güncellefl-

tirilmesi ve elektronik ortama aktar›lmas›

çal›flmalar›n›n da ne aflamada oldu¤unu,

bakanl›¤›n fuar alan›nda kurdu¤u stand-

lardan takip etme f›rsat› bulduk. 

Özetle, e-devlet için kamuda bir gayretin

oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak hala Av-

rupa Birli¤i’nin geldi¤i noktaya ulaflmak-

tan çok uza¤›z. Dilerim bu durum Türki-

ye’nin gelece¤i için büyük önem tafl›yan

‘seçimler’den sonra h›zla de¤iflme yoluna

gider. 

fielale Kadak

Devlet Biliflim
Sektörüne Destek
Olmal›

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazar› fielale Kadak, “Bizden Haberler” okurlar› için yazd›

r›, do¤um ve evlilik sertifikalar› talep ve

baflvurular›, üniversite ve yüksek e¤itim

kay›tlar›, adres de¤iflikli¤i tebligat› gibi

pek çok hizmeti elektronik ortamda ya-

pabilecek. e-devleti de beraberinde geti-

ren e-Europe’un sa¤layaca¤› avantajlar

burada yazmakla bitmez. Önemli olan

AB’nin bu çal›flmalar›na Ankara’n›n bir

an evvel kanalize olmas›. 

Öyle flu anda oldu¤u gibi adam bafl› 10

Euro harcayarak hiçbir zaman rekabetçi

ve bilgiye dayal› bir ekonomiye sahip

olmayaca¤›m›z ortada. Bir an önce bili-

flime daha fazla yat›r›m için harekete

geçmeli. Bir krizden ötekine koflar ad›m

giden bir ülkede yaflad›¤›m›zdan, Türki-

ye’nin bilgi teknolojileri geçen y›l yüzde

37, iletiflim teknolojileri pazar› da yüzde

28 gibi büyük oranlarda darald›. Ankara

bu gerçekleri göz ard› etmemeli ve ge-

lece¤imiz için stratejik öneme sahip bu

sektöre gereken deste¤i vermeli diye

düflünüyorum. 

Biliflim Fuar›’na dönecek olursam, insa-

n›n içinden ‘Allah yaklaflan seçimlerden

raz› olsun’ diyesi geliyor. Yoksa baflta

Baflbakan Ecevit, Baflbakan Yard›mc›s›

Y›lmaz ve di¤er siyasi parti liderlerini

böylesine top yekün fuarda göremezdik

diye düflünüyorum. Bir oyun bile alt›n

de¤erinde olmas›, bu y›l popülaritesini

daha da art›ran Biliflim Fuar›’n› siyasiler

için de cazip hale getirdi. Dilerim biliflim

Ankara’n›n öncelikli gündem maddeleri

aras›na girer.

165 Bin Ziyaretçi
Ne düflünürsünüz bilemem ama ben Tür-

kiye’nin genç nüfusundan çok umutlu-

yum. Öyle ya da böyle, onlar sayesinde

Türkiye bu konuda gereken ad›mlar› ata-

cak. Fuar bence bunun çok güzel bir ka-

n›t›yd›. Bu y›l 11’incisi düzenlenen ve ad›

da CeBIT Biliflim Eurasia olarak de¤iflen

fuar› tam 165 bin kifli ziyaret etmifl. Fuar

organizasyonunu yapan Interpro’nun

aç›klamalar›na göre, 54 ülkeden gelen

yabanc› ziyaretçi say›s› da bine ulaflm›fl.

Hiç fena de¤il diye düflünüyorum. Fuara

A
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stanbul, tarihinde ilk kez bir

New York Belediye Baflkanını

a¤ırlad›. New York Belediye

Baflkanı Michael Bloomberg, Top-

kapı Sarayı’nda açılan “Gerçek

Renkler: Amerikan Ruhuna Meditas-

yon” sergisini gezdikten sonra, 21

Eylül 2002 Cumartesi günü, Rahmi

M. Koç Müzesi’ni ziyaret etti. Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Rahmi M. Koç’un evsahipli¤inde,

onuruna verilen kokteyl ve yeme¤e

kat›lan Bloomberg, müzenin geçti¤i-

miz Temmuz’da aç›lan yeni bölümü

ve Lengerhane’yi de gezdi. 

Seçkin konuklar›n yan› s›ra, Turizm

Bakan› Mustafa Taflar, ‹stanbul Be-

lediye Baflkan› Ali Müfit Gürtuna,

dünyaca üne sahip plak flirketi EMI

Records’un sahibi Ahmet Ertegün

ve ünlü pop sanatç›s› Tarkan’›n da

kat›ld›¤› gecede davetliler, Erdo¤an

Gönül Galerisi’nde gerçeklefltirilen

yemekte biraraya geldiler. Turizm

Bakan› Taflar, geceye ev sahipli¤i

yapan Rahmi M. Koç’a, onur konu-

¤u New York Belediye Baflkan› Mic-

hael Bloomberg’e ve Türkiye’nin ta-

n›nmas›na yapt›¤› katk›lardan dolay›

Ahmet Ertegün’e plaket sundu. Rah-

mi M. Koç ile birlikte, müzede bulu-

nan klasik otomobilleri, Sultan Ab-

dülaziz’in Avrupa Seyahati’ni ger-

çeklefltirdi¤i Saltanat Vagonu’nu,

tarihi Kad›köy-Moda tramvay›n› ve

müzede bulunan çok say›da eseri il-

giyle inceleyen Bloomberg,

müzeyi çok be¤endi¤ini ve

Türkiye’de gösterilen ko-

nukseverlikten çok etkilen-

di¤ini ifade etti.

Soldan Sa¤a: Turizm Bakan› Mustafa Taflar, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› 
Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, New York Belediye 
Baflkan› Michael Bloomberg, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ali Müfit Gürtuna 

ve Amerika Büyükelçisi Robert Pearson

‹

New York Belediye Baflkan›, 
Rahmi M. Koç Müzesi’ni 
Ziyaret Etti

Michael Bloomberg’in
k›z› Emma Bloomberg

ünlü pop 
sanatç›s› Tarkan 

ile birlikte.
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Turizm Bakan› Mustafa Taflar, (sa¤da) geceye

ev sahipli¤i yapan Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç ile (ortada) ile

Türkiye’nin tan›nmas›na yapt›¤› katk›lardan

dolay›, EMI Records’un sahibi Ahmet

Ertegün’e plaket sundu. 
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Üst Düzey Yöneticilerin 
D›fl›ndaki Tüm Beyaz 
Yakal›lar için PY/G 
Sistemi Uygulanacak
YPYS sisteminin bir devam› olarak,

“Ölçülemeyen hiçbir fley yönetile-

mez” düflüncesinden hareketle, Koç

Bilgi Grubu ve Koç Holding ‹n-

san Kaynaklar› iflbirli¤iyle YPYS

kapsam› d›fl›nda kalan tüm beyaz

yakal› Topluluk çal›flanlar›na ise

“Performans Yönetim/Gelifltir-

me Sistemi (PY/G)”nin uygulan-

mas› planlan›yor. 

2002 döneminde uygulanmas› için

haz›rl›klar yap›lan sisteme geçifl için

tüm altyap› çal›flmalar› tamamland›.

D›fl Ticaret Grubu da sisteme des-

tek verdi. 

Topluluk Hedeflerini 
Çal›flanlar›n Hedeflerine 
Dönüfltürmek
Peki, Performans Yönetim/Gelifltir-

me Sistemi nedir? 

Bu sistem, çal›flanlar baz›nda hedef

belirleme, geribildirim verme, ifl so-

nuçlar›, yetkinlik de¤erlendirme ve

geliflim planlama alt süreçleriyle

Koç Holding/flirket hedeflerinin, bi-

rim ve çal›flan hedeflerine dönüfltü-

rülüp takip edilmesini sa¤l›yor. 

Bir baflka deyiflle, flirket/Koç Hol-

ding hedefleri ile insan kaynaklar›

yönetim sürecini birlefltiren bir ana

sistem olma özelli¤ine sahip. Perfor-

mans Yönetim/Gelifltirme Siste-

mi’nin amaçlar›n› genel olarak, çal›-

flan ve Koç Holding/flirket hedefleri-

ni birbiri ile uyumlu hale getirmek

ve y›ll›k Koç Holding/flirket hedef-

lerini çal›flanlara benimsetmek flek-

linde özetlemek mümkün. 

Ölçülemeyen Hiçbir fiey
Yönetilemez!
“Koç Holding ‹nsan

Kaynaklar› Politikalar›na

Yön Verme Projesi” kap-

sam›nda üst düzey yöne-

tim kademeleri için haya-

ta geçirilen Yönetici

Performans Yönetim 

Sistemi (YPYS), elektron-

ik ortamda uygulanmaya

baflland›. Sisteme di¤er

insan kaynaklar›

uygulamalar›nda 

oldu¤u gibi ‹K Rehberi

içinden ulafl›l›yor

oç Holding ‹nsan Kaynak-

lar› Politikalar›na Yön Ver-

me Projesi kapsam›nda yer

alan befl projeden biri olan Yönetici

Performans Yönetim Sistemi

(YPYS), üst düzey yönetim kademe-

leri için A¤ustos ay› itibariyle elektro-

nik ortamda hayata geçirildi.

Orta kademe çal›flanlar için flirketle-

rin inisiyatifine b›rak›lm›fl olan bu

sisteme, di¤er ‹nsan Kaynaklar› uy-

gulamalar›nda oldu¤u gibi, ‹K Reh-

beri içinden ulafl›l›yor. 

Koç Toplulu¤u yöneticilerinin per-

formanslar›n› ortak ilkeler çerçeve-

sinde objektif bir flekilde de¤erlen-

direrek yönetmeyi ve de¤erlendir-

me sonuçlar› do¤rultusunda kariyer

geliflimine, yedeklemeye, gelir pa-

ketine ve kiflisel geliflim politikalar›-

na yön vermeyi hedefleyen Yöneti-

ci Performans Yönetim Sistemi, bu

y›l ilk kez tüm Topluluk flirketleri-

nin kat›l›m›yla uygulanacak.

K

De¤erlendirme Süreci
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Bu amaçlar›n do¤rultusunda da ob-

jektif bir bireysel performans ölçü-

mü ve de¤erlendirmesinin yap›labil-

mesi hedefleniyor. 

Böylece, tüm Topluluk çal›flanlar›-

na, ortak bir yöntem ve standart

kullanarak de¤erlendirilme imkân›

sa¤lan›yor. 

Hedef Belirleme Süreci…
“‹fl” ve “Yetkinlik” olarak ikiye ay-

r›lan hedefleri belirlemek, Perfor-

mans Yönetim/Gelifltirme Siste-

mi’nin en önemli aflamas›. 

De¤erlendirme Süreci…
Hedefler, organizasyonun a¤aç

mant›¤› içerisinde kademeler halin-

de afla¤›ya do¤ru indirgenerek da¤›-

t›l›yor. 

De¤erlendirme ise, 

‹fl Hedefleri 60

Yetkinlik Hedefleri 30

Yönetici takdiri 10 puan

olmak üzere; toplam 100 puan üze-

rinden yap›l›yor. Uygulamaya yöne-

lik iki farkl› alternatif gelifltirildi: 

Birinci Alternatif

Her pozisyon için, bir dönemde en

fazla 5, en az bir ifl hedefi ile en faz-

la iki ve en az bir yetkinlik hedefi

de¤erlendirmeye al›nacak. 

‹kinci Alternatif

Pozisyonlara göre iki farkl› perfor-

mans de¤erlendirme formu tasar-

land›: 

• Bir dönem içinde en fazla befl, en

az 1 ifl hedefi; iki yetkinlik ve bir or-

tak de¤erin ölçüldü¤ü de¤erlendir-

me formu,

• Yedisi zorunlu, üçü iste¤e ba¤l›

olmak üzere toplam 10 bilgi, beceri

ve davran›fl› ölçen performans krite-

rinin ölçüldü¤ü de¤erlendirme

formlar›

Pilot Uygulama Koç Holding
ve Koç Bilgi Grubu’nda 
Bafll›yor!
Sistem, pilot uygulama olarak Koç

Bilgi Grubu ve Koç Holding’de ha-

yata geçirilecek. Aral›k 2002’de ise

dönem de¤erlendirmesi yap›larak

Koç Toplulu¤u ‹nsan Kaynaklar›na

Yön Verme Projesi kapsam›nda ça-

l›flmalar› tamamlanan, ücret sistemi

modülünde kullan›lacak.

Uygulama s›ras›nda oluflabilecek

problemler ve önerilerin dikkate

al›nmas›yla sistemde revizyonlar

gerçeklefltirilecek ve 2003 y›l›nda ‹K

Rehberi’ne entegre edilerek di¤er

Koç Toplulu¤u flirketlerinin kullan›-

m›na sunulacak.

Performans
Yönetim/Gelifltirme

Sistemi’ni, çal›flanlar ile
Koç Holding/flirket

hedeflerini birbiriyle
uyumlu hale getirmek

ve y›ll›k Koç
Holding/flirket hede-

flerini çal›flanlara 
benimsetmek fleklinde

özetlemek mümkün

Yönetici Performans Yönetim Sistemi’ni gelifltiren ekip: (soldan sa¤a) Eylem Arsal, 
Gül Tok, K›na Demirel, Hakan Onel, fierife Ömür ve Nursel Ölmez Atefl

Performans Yönetim/
Gelifltirme Sistemi’ni

oluflturan ekip:
(soldan sa¤a) Eylem

Arsal, Özlem Özbat›r,
Senay K›z›lkaya, fierife
Ömür, Berrin Tavman

ve Ürper K›rdar
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aber takibi ve arflivlenmesi

meflakkatli bir ifltir. Saatlerce,

tüm gazeteler tek tek taran›r,

toplan›r ve raporlan›r. 

Hele hele bu hizmeti profesyonel

bir flirketten al›yorsan›z, ilgili haber

kupürlerinin size iletilmesi için epey

bir beklemeniz gerekir. Ama ifl hiç

beklemez. ‹flte, Ocak ay›nda hayata

geçirilen ve haberlerin dijital ortam-

da arflivlenerek haber takibi yap›l-

mas›n› sa¤layan e-arfliv projesi ile

Koç Toplulu¤u flirketleri ve Vehbi

Koç Vakf› kurulufllar› ile ilgili yaz›l›

bas›nda yer alan haberlerin takibi ve

arflivlenmesi art›k merkezi olarak ya-

p›l›yor. Üstelik, sadece internete

ba¤lanmak ve anahtar kelimeyi ya-

z›p ‘enter’a basmak yeterli. 

e-arfliv’de 50 Bin Haber 
Kupürü Yer Al›yor
Oluflturulan bu sistemde, Koç Top-

lulu¤u’na ait markalar, ürünler, ra-

kipler ile sektör haberlerinin yer al-

d›¤› 2 y›l geriye dönüfllü 50 bin ha-

ber bulunuyor. e-arfliv’de 45 ulusal,

172 yerel gazete, 325 haftal›k-ayl›k-

sektörel yay›n ile 16 yabanc› gazete

ve dergi inceleniyor. 

Zamandan Büyük 
Tasarruf Sa¤l›yor!
Oluflturulan sistem arac›l›¤›yla, yak-

lafl›k 2000 anahtar kelime ile yap›lan

tarama sonucunda tespit edilen ha-

ber kupürleri görüntüleniyor. 

Haber kupürleri resim fleklindeki

normal görüntülerinin yan› s›ra OCR

tekni¤i ile de (Optik Karakter Oku-

yucusu) arflivlenebiliyor. 

OCR sayesinde, arad›¤›n›z bir habe-

rin metnini istedi¤iniz herhangi bir

dokümana kopyalayarak kullanma-

n›z mümkün. Böylece, yararlanmak

istenilen haberde yer alan metni ye-

niden yazmak zorunda kalma prob-

lemi ortadan kalk›yor ve böylece za-

mandan büyük bir tasarruf sa¤lan›-

yor. Bu sistemle, her gün saat

11.00’e kadar, ortalama 200 haber

Topluluk çal›flanlar›n›n bilgisayarla-

r›na iletiliyor. Sistemin sundu¤u es-

nek yap›s› ile kullan›c›lar istedikleri

takdirde sadece flirketleri ile ilgili

haberleri okuyabilece¤i gibi, di¤er

flirketlerin de haberlerine an›nda

ulaflabiliyor. Ayn› zamanda, e-ar-

fliv’de iki y›l öncesine kadar olan

tüm haberlere ulaflmak mümkün.

Peki, zamandan büyük bir tasarruf

sa¤layan ve haber takibinde her tür-

lü k›rtasiyeyi ortadan kald›rarak kul-

lan›c›lara büyük bir kolayl›k sa¤la-

yan e-arfliv projesinden ne kadar

faydalan›yorsunuz?

H

e-dönüflüm

217 gazeteye ayn› anda nas›l ulaflabilirsiniz? 
Ya da arad›¤›n›z bir haberin yer ald›¤› gazeteleri 
ne kadar sürede tarayabilirsiniz?

Masan›za 217 Gazeteyi 
Nas›l S›¤d›r›rs›n›z?
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‹kinci El Ticari Araca 
‹nternette Yeni Piyasa

ayata geçirdikleri e-dönüflüm

projesiyle Internette 1 milyon

Dolarl›k ikinci el ticari araç

piyasas› olufltu¤unu belirten Otoyol

Pazarlama Bilgi ‹fllem ve Proje Koor-

dinatörü Yusuf Ziya Koç, projeleri

hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi.

• Projenin flirketinize sa¤lad›¤›

katma de¤erler neler? 

Müflteri, bayi memnuniyeti ölçülmesi

oldukça zor bir konu. Bayilerimizin,

yüzlerce sayfal›k yedek parça fiyat lis-

telerinden kurtulmas›, siparifl ve ga-

ranti formlar›n› fakslamaktan kurtul-

malar›, ellerindeki ikinci el araçlar›

tüm Türkiye ile paylaflmalar›, sayabi-

lece¤im önemli katma de¤erler ara-

s›nda yer al›yor.

• e-dönüflüm projelerinin size

sundu¤u mali avantaj nedir? 

Bu projelerin gerçeklefltirilmesiyle,

‹nternette yaklafl›k 1 milyon Dolar’l›k

ikinci el ticari araç piyasas› olufltu. Ba-

yilerin bu pazara araçlar›n› koymalar›

için hiç bir zorlay›c› yöntem kullan›l-

mad› ve bayilerimiz tamamen gönül-

lü bir kat›l›mda bulundu. 

Ayr›ca formlar›n tekrar girilmemesi

nedeniyle çok ciddi anlamda mali ta-

sarruflar sa¤lad›k. “Sinerji 2001 Proje-

si” ile yaklafl›k 500 bin Dolar’l›k bir ta-

sarruf sa¤lad›k. Projemizin hayata ge-

çirece¤imiz yeni bölümleri ile birlikte,

bu rakam›n daha da artmas›n› hedef-

liyoruz. 

• Intranet ortam›nda gerçeklefltir-

di¤iniz projeler neler?

1998 y›l›nda flirketimiz Koç Sistem’e

kendi ihtiyaçlar›na yönelik ve tüm ifl

süreçlerini kapsayan bir program yaz-

d›rd›. Böylece veri taban›m›z merke-

zileflti. “Bayi Portal›” ile Internet üze-

rinden birçok süreci paylafl›p verimli-

li¤i art›ran Otoyol Pazarlama, kendi

çal›flanlar›na yönelik op@azweb pro-

jesini de devreye ald›. Tüm bu çal›fl-

malar›n yan› s›ra, ana üreticimiz Oto-

yol Sanayi ile mali ifller, lojistik ve sa-

t›n alma konular› gibi ifl süreçlerinde

her türlü kaynak tasarrufunu sa¤lama-

ya yönelik “Sinerji 2001 Projesi” ise

geçen sene haz›rland› ve 2002 y›l› ba-

fl›ndan itibare de devreye al›nd›. “Ba-

yi portal›” olarak çal›flan opaz@bis ile

tüm bayiler ellerindeki ikinci el araç-

lar› ve mal fazlas› yedek parçalar›n›

paylafl›yor. Ayn› zamanda, MIS proje-

si ile araç sat›fl, yedek parça ve sat›fl

sonras› gibi süreçlerde yer alan sipa-

rifl, garanti, sat›fl gibi ifllemleri do¤ru-

dan gerçeklefltirebiliyor. op@azweb

olarak adland›rd›¤›m›z “Çal›flanlar›n

Portal›” ile sat›nalma, araç talep, gö-

rev, izin ve harc›rah gibi süreçleri de

elektronik ortama tafl›d›k. 

• Gelece¤e yönelik farkl› projele-

riniz var m›?

fiu anda çal›flmalar›m›z› CRM (Müflte-

ri ‹liflkileri Yönetimi) üzerinde yo¤un-

laflt›rd›k. Bu proje ile farkl› yerlerde

toplanan bilgileri tek bir veri taban›

üzerinde toplayarak merkezilefltirme-

yi amaçl›yoruz. 

Ayr›ca Koç Holding ortak ça¤r› mer-

kezinin devreye al›nmas› ile müflteri

iliflkilerini de merkezilefltirece¤iz.  Ay-

r›ca op@azweb projesi kapsam›nda,

ISO 9000 prosedürlerinin elektronik

ortama tafl›nmas›, bayi ve flirket e¤i-

tim takibinin elektronik ortamda sa¤-

lanmas› ve bunlar›n bayi ve çal›flanlar

ile paylafl›lmas›n› planl›yoruz.

Otoyol Pazarlama Bilgi ‹fllem ve Proje 
Koordinatörü Yusuf Ziya Koç: “Sinerji

2001 Projesi” ile yaklafl›k 500 bin 
Dolar’l›k bir tasarruf sa¤lad›k.”

H



Arçelik, Beyaz Eflya Markas› 
Arctic’i Sat›n Ald›

rçelik, Romanya’n›n önemli be-

yaz eflya markas› SC Arctic’in

ço¤unluk hissesini sat›n ald›. Arçelik,

kalan hisselerinin de al›nmas› için

Romen hissedarlara ça¤r›da bulun-

du. fiirketin yüzde 100’ü için toplam

20 milyon dolarl›k teklifte bulunan

Arçelik, al›nacak hisselere ait ödeme-

lerin tamam›n› Hollanda’da yerleflik

flirketi Ardutch taraf›ndan yapmay›

planl›yor.

Dünya Markas› Olmak
Arctic’in hisselerinin al›nmas›n› viz-

yon ve hedefleri için iyi bir f›rsat ola-

rak de¤erlendiren Arçelik Genel Mü-

dürü Nedim Esgin, flu

aç›klamay› yapt›: “Tan›-

nan marka, yeni pazar

pay›, rekabetçi üretim

maliyeti, ek kapasite imkan›. Tüm

bunlar ‘dünya markas›’ olma hedefi-

mize katk› sa¤layan de¤erler. fiu an-

da sadece so¤utucu markas› olan

Arctic’i befl y›l içinde tüm beyaz eflya

gam›n› satar hale getirece¤iz.”

fiirketin y›ll›k kapasitesini 4 y›l içinde

750 bin adede ç›karmay› planlad›kla-

r›n› belirten Esgin, a¤›rl›kl› olarak

Do¤u Avrupa pazar›n› hedefledikleri

Arctic yat›r›m›n›n bu pazarlar için lo-

jistik maliyet avantaj› da sa¤layaca¤›-

n› söyledi. Arctic’in tüm ülkeye yay›l-

m›fl sat›fl ve servis teflkilat› bulunu-

yor. Y›ll›k üretim kapasitesi 350 bin

buzdolab› olan Arctic, üretiminin

yüzde 55’ini a¤›rl›kl› olarak Do¤u

Avrupa ülkelerine ih-

raç ediyor. fiirket, iç

pazarda yüzde 45’lik

pazar pay›yla buzdola-

b› alan›nda liderli¤ini koruyor. Arctic

markas›n›n bilinirli¤i ise yüzde

96.Arctic’in, 2001 y›l› cirosu ise 41

milyon Euro...

Arçelik Yurtd›fl› 
Sat›fllar›n› %41 Art›rd›
Arka arkaya gerçeklefltirdi¤i marka

ve flirket al›mlar›yla uluslararas› ko-

numunu güçlendiren Arçelik,

2002’nin ilk 8 ay›nda yurtd›fl› sat›flla-

r›n› %41 art›rd›. Geçen y›l

Ocak-A¤ustos döneminde;

yurtd›fl› sat›fllardan 178 mil-

yon Euro gelir elde eden

Arçelik, bu y›l›n ayn› döne-

minde yurtd›fl› gelirlerini

251 milyon Euro’ya ç›kard›.

Arçelik’in A¤ustos ay›nda

gerçeklefltirdi¤i yurtd›fl› sa-

t›fllar ise 41 milyon Euro ol-

du. 2001’in A¤ustos ay›nda

25 milyon Euro yurtd›fl› sa-

t›fl yapan Arçelik, böylece

A¤ustos ay› yurtd›fl› gelirle-

rini de %64 art›rm›fl oldu.

Dayan›kl› Tüketim

Arçelik, 
Almanya, ‹ngiltere ve
Avusturya’dan sonra
flimdi de Romanya’n›n
en önemli beyaz eflya
markas› Arctic sat›n ald›

A

Mutfaklar
Arçelik ‹le
Renkleniyor

rçelik, ürün gam›na

dahil etti¤i üç yeni

ürünle Türk insan›n›n hayat›-

n› kolaylaflt›rmaya ve mut-

faklar› renklendirmeye de-

vam ediyor. D 350 F An-

kastre Fritöz, 40-200°C ara-

s›ndaki ayarlanabilir termos-

tat›, temizlikte kolayl›k sa¤la-

yan ç›kar›larak y›kanabilen

iç haznesi ile 2.7 kg’l›k bir

kapasiteye sahip. 

D 340 B Ankastre Barbe-

kü, 11 farkl› kademede ›zga-

ra yapa-

bilme im-

kân›, ›s›y›

üzerinde

çok iyi bi-

riktirebi-

len, çabuk

›s›n›p geç

so¤uyan ,

piflirme s›-

ras›nda oluflan kokular› yok

eden, su ile de piflirme yap›l-

mas›na imkan tan›yan INOX

›zgara kazan› ve kolayl›kla

ç›kar›labilen ve bulafl›k ma-

kinesinde y›kanabilir emaye

›zgaras› ile barbekü tutkunla-

r›n›n tüm ihtiyaçlar›na cevap

veriyor. 

Arçelik ürün ailesine kat›lan

bir yeni ürün de, O 716

D Ankastre Ocak… Dört

gözü gazl› ankastre ocak,

dü¤melerinin çevrilmesi ile

otomatik olarak ocak gözle-

rinin atefllenmesini sa¤layan

dü¤meden ateflleme özelli-

¤ine sahip.

A
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Tüketim

Tüm Ö¤renciler Migros 
Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi’nde!

etçap sektörünün lider

markas› Tat ve çerez paza-

r›n›n lider ismi Frito Lay iflbir-

li¤i ile üretilen yeni Tat Ket-

çapl› Ruff-

les piyasa-

ya sunuldu.

Yeni Tat

Ketçapl›

Ruffles, t›r-

t›kl› patates

cipsi keyfini

ve Tat Ket-

çap lezzeti-

ni bir arada

sunuyor. 

Tat Ketçapl›

Ruffles, ye-

meklerini,

özellikle de

patates k›-

zartamalar›-

n› ketçap

ile lezzet-

lendirmek

isteyenlere leziz bir alternatif

öneriyor. 

Yeni TAT 
Ketçapl› Ruffles

Kigros Beylikdüzü Al›flverifl

Merkezi yeni e¤itim döne-

minde, ö¤renci ve veliler için, 5-15

Eylül tarihleri aras›nda, ‹stanbul

Cumhuriyet E¤itim Müzesi ile

Flo, Çarfl› ve Toys‘R’us ma¤azala-

r›n›n ifl birli¤iyle genifl çapl› bir

“Okul Aç›l›fl Fuar›” düzenledi. 

Fuar kapsam›nda ö¤rencilere geç-

miflteki e¤itim hayat›n› yans›tabil-

mek ve velileri ö¤rencilik dönemle-

rine götürebilmek için, Cumhuriyet

öncesi ve sonras›nda kullan›lm›fl

olan ve birer antika de¤eri tafl›yan

e¤itim araç - gereçleri çeflitli nostal-

jik senaryolar halinde sergilendi ve

tüm ö¤rencilere sürpriz arma¤anlar

sunuldu.

M

igros, al›flverifl yapanlar aras›n-

da en çok flarap tercih eden

128 Migros müflterisini, bu y›l ilk de-

fa Doluca, Sevilen ve Kavakl›de-

re’nin “Ba¤bozumu Tur”lar›na götü-

rerek onlara farkl› ve keyifli bir hafta-

sonu yaflatt›. 

fiarab›n Hikayesi
Ba¤bozumu Turu’na kat›lan flarap

seven Migros müflterileri, özel tasar›-

ma sahip otobüslerle hareket ede-

rek, özenle seçilmifl bir mönüyle ö¤-

le saatlerinde üretim tesislerine ulafl-

t›lar. Turda flarap üretim tesislerinde

flarap yap›m› hakk›nda genifl bilgi

edinen misafirler, uzmanlardan

üzümden flaraba geçifl hikâyesini

dinlediler. 

Üzümün tesislere kamyonlarla gelifli-

ni, pres ediliflini, üzüm fl›ras›n›n al›-

n›fl›n› ve fermantasyon sonucu flara-

ba dönüflümünü gören Migros tüke-

ticileri, üreticilerin ola¤anüstü kav›n›

gezdiler. 

Kültür gezilerinde flarapseverler, üre-

ticilerin ba¤lar› aras›nda gezerek fla-

rab›n hammadesi üzümün farkl› çe-

flitlerini de tatma f›rsat› buldular.

M

Migros, fiarap Sever Müflterilerini Geleneksel 
Ba¤bozumu Turu ‹le Ödüllendirdi

igros Beylikdüzü Al›flverifl

Merkezi’nde, 19-29 Eylül ta-

rihleri aras›nda aç›lan

motorsiklet sergisi bü-

yük ilgi gördü.

Migros Beylik-

düzü

Al›flverifl Merkezi, motorlar›n efsa-

nesi olan nostaljik Harley David-

sonlar’›, motor tutkunlar› ile bulufl-

turdu. 

Al›flverifl merkezinin iç mekân›nda

16 adet Harley Davidson, kurulan

etkileyici dekorlarla ziyaretçiler-

den büyük ilgi gördü. Haftason-

lar›, Al›flverifl Merkezi’nin ziyaret-

çi say›lar›nda, %60’a varan art›fl da

Türkiye’de motorlara olan il-

ginin oldukça büyük ol-

du¤unu gösteriyor.

M

Efsanevi Motorsikletler, Migros 
Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi’nde 
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astavilla, 10. Y›l Kurulufl Y›ldö-

nümü vesilesiyle, 14 Eylül 2002,

Cumartesi günü bir kokteyl düzenle-

di. Efes Celsus Kütüphanesi’nde

düzenlenen kokteyle, Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.

Koç, Tüketim Grubu Baflkan› Hasan

Y›lmaz ve Pastavilla Genel Müdürü

Cemali K›rm›z›o¤lu kat›ld›. Kok-

teylde, bir konuflma yapan Rahmi M.

Koç, Pastavilla’n›n Koç Toplulu-

¤u’na 1992 y›l›nda kat›ld›¤›n› ve

makarna sektöründe önde gelen

bir flirket oldu¤u belirterek, mar-

kan›n 10. Y›l› kutlamas› nedeniy-

le ‹zmir’de bulunmaktan mem-

nunluk duydu¤unu ifade etti.

Pastavilla Genel Müdürü Cemali

K›rm›z›o¤lu, Pastavilla’n›n 10. Y›l

Kurulufl Y›ldönümü’nü kutlama-

lar›ndan duydu¤u memnuniyeti

ifade ederek, sadece faaliyet gös-

terdikleri g›da sektöründe de¤il,

Pastavilla 10 Yafl›nda!

1992 y›l›nda makarna sektörüne h›zl› bir girifl yapan
Pastavilla’n›n 10. Kurulufl Y›ldönümü, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç’un da
kat›ld›¤› özel bir kokteylle kutland›

P

Pastavilla Genel Müdürü Cemali 
K›rm›z›o¤lu yapt›¤› konuflmada 

Pastavilla’n›n 10 yafl›na basmas›ndan
duydugu memnuniyeti ifade etti.

oçtafl, hem kendi ithalat› olan

hem de yerli firmalardan teda-

rik etti¤i yeni ürünlerle mobilya se-

zonunu açt›. 

Okullar›n aç›lmas› ile birlikte, 99

Milyon TL’den bafllayan genç yatak

odas› tak›mlar›, 24 Milyon TL’den

bafllayan bilgisa-

yar ve çal›flma

masalar›n›n yan›

s›ra, ö¤renci kol-

tuklar›, kitapl›k

ve kütüphane gi-

bi pek çok ürün

çeflidi her bütçe-

ye uygun fiyat al-

ternatifleri ile bir-

likte Koçtafl’ta sat›-

fla sunulmaya bafl-

lad›. 

Okul mobilyala-

r›n›n yan› s›ra, bir evin genel ihtiya-

c› olan çeflitli renk ve ölçülerde gar-

d›roplar, masa ve sandalyeler, ko-

modin ve flifoniyerler de çok uygun

fiyatlarla tüketicileri bekliyor. 

Üstelik, Koç Toplulu¤u çal›flanlar›-

na %10 indirim uygulan›yor.

K
Koçtafl Mobilya fienli¤i!

Koçtafl Usta Servisi birbirinden

uzman elemanlar› ve ustalar›yla

evleri ve ofisleri güzellefltirmek

için ekonomik ve güve-

nilir çözümler sunuyor. 

Koçtafl Usta Servi-

si’nden yararlanmak

isteyenler, tüm Koçtafl-

lar’da yer alan montaj

bankolar›nda yetkililerden

ihtiyaçlar›n›n ne kadar sü-

rede çözülece¤ini ve yaklafl›k

maliyetini ö¤renebiliyor. Uz-

manlar, kararlaflt›r›lan tarih ve

saatte gerekli ifllemi yapt›ktan

sonra, çal›flt›klar› mekân› temiz-

leyerek teslim ediyorlar.

kültür, sanat ve spor alanlar›nda da

yat›r›m yapmay› sosyal bir sorumlu-

luk olarak gördüklerini ifade etti.

Kokteylin ard›ndan, ‹zmir Devlet

Opera ve Balesi’nin katk›lar›yla,

Efes Antik Tiyatro’da gerçeklefltiri-

lecek olan “Güz Gecesinde Napoli-

ten ve Aryalar” gösterisi ise ya¤mur

nedeniyle iptal edildi.

Garantili 
Usta Servisi
Koçtafl’ta
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-10 Eylül tarihleri aras›nda K›rg›-

zistan’da düzenlenen Uluslarara-

s› Münazara Yar›flmas›’nda Koç Üni-

versitesi Ekonomi bölümü ö¤renci-

si Onur Mumcu ve Uluslararas›

‹liflkiler/Sosyoloji bölümü ö¤rencisi

Savafl Karatafll› büyük bir baflar› ka-

zanarak ikinci oldu. Onur Mumcu,

yar›flma ile ilgili izlenimlerini bizlerle

paylaflt›: 

• Kat›ld›¤›n›z bu yar›flma hakk›n-

da bilgi alabilir miyiz?

Turnuvaya a¤›rl›kl› olarak Orta Asya

ülkeleri kat›ld›. Kazakistan, Tacikis-

tan, K›rg›zistan, Rusya ve Özbekis-

tan’dan çok say›da tak›m vard›. Ayr›-

ca, Polonya, Belarus’tan da kat›l›m

oldu. 32 tak›m içerisinde tek Türk ta-

k›m› bizdik. 

Yar› final ve final olarak düzenlenen

münazaralar, Rusça ve ‹ngilizce dille-

rinde düzenlendi. Finalde, Orta As-

ya’da Amerika ve Birleflmifl Millet-

ler’in varl›¤› konusunda bir münaza-

ra düzenlendi. Savafl ve ben, bu ko-

nuya getirdi¤imiz argüman ve yakla-

fl›m ile ikincili¤i elde ettik. Ayn› za-

manda, yine yar›flma kapsam›nda

“Best Speaker/En ‹yi Konuflmac›”

ödülünün de sahibi olduk. 

• Yar›flma vesilesiyle, Türki Cum-

huriyetleri’nden birçok ö¤renci

ile bir arada oldunuz. Bu konuda

izlenimleriniz neler?

Orta Asya Türki Cumhuriyetleri, insa-

n›n Türkiye’de yaflayarak ne kadar

flansl› oldu¤unu hissedebilece¤i en-

der ülkelerden biri. Burada Türki-

ye’ye karfl› büyük bir hayranl›k var.

Herkes Türkiye’nin ne kadar demok-

ratik, geliflmifl Müslüman ama Avru-

pal› bir devlet oldu¤undan bahsedi-

yor. Bizim burada çok ayr›cal›kl› ve el

üstünde tutuldu¤umuzu da belirt-

mem lâz›m. Türki Cumhuriyetleri’nde

okuyan arkadafllar›m›zla tan›flmak ve

onlar›n düflüncelerini dinledi¤imizde,

bizim bu bölgede aktif bir politika iz-

leyerek çok fleyler elde edebilece¤i-

mizi gösterdi bize.

milyon ö¤rencinin ders bafl› yapt›¤› 16 Eylül’de,

Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan, Türkiye’nin çeflitli

bölgelerinde yapt›r›lan 13 ilkö¤retim okulu da yeni e¤itim

ve ö¤renim y›l›na “merhaba” dedi. 13 okuldan, ‹stanbul

Beylikdüzü Koç ‹lkö¤retim Okulu’nda yap›lan, yeni

ders y›l› aç›l›fl törenine kat›lan Vehbi Koç Vakf› Genel Mü-

dürü Erdal Y›ld›r›m, ö¤rencilere yeni e¤itim y›l›nda ba-

flar›lar diledi. En

sosyal, en dü-

zenli ve en de-

vaml› ö¤renciye

ödüllerin da¤›t›l-

d›¤› törene ö¤-

renciler; fliir, ko-

nuflma ve cofl-

kular›yla renk

katt›lar.

oç Üniversitesi’nde, 22 Temmuz-3 A¤ustos

2002 tarihleri aras›nda, CELA, East West Ins-

titute ve Uluslararas› ‹fladamlar› Toplulu-

¤u’nun ortak bir çal›flmas› sonucunda, ifl, hükü-

met, sivil toplum gibi ifl alanlar›nda çal›flan 40 pro-

fesyonel kat›l›m›yla bir workshop düzenlendi. 

Orta Avrasya bölgesinde yeni liderlerin ç›kmas›na

katk›da bulunmay› ve uluslararas› platformda li-

derlerin görüfl al›fl veriflinde bulunarak bar›fl ve ge-

liflme için çal›flmalar›n› amaçlayan programa eski

Finlandiya Cumhurbaflkan› Martti Ahtisaari ve

Johnson and Johnson Grup Baflkan› William D.

Dearstyne de konuk konuflmac› olarak kat›ld›.

Kat›l›mc›lar, iki hafta süresince e¤itim modülleri,

vizyon gelifltirme, yönetim ikilemleri gibi konular-

da kendilerini gelifltirme olanaklar› buldu.

E¤itim

K

Orta Avrasya’da 
Yeni Liderler Do¤uyor

16

Koç ‹lkö¤retim Okullar›’ndan 
Yeni E¤itim Y›l›na Merhaba...

7
Koç Üniversitesi Ö¤rencilerinin Uluslararas› Baflar›s›

Kazakistan Ramstore, Koç Üniversitesi
ö¤rencileri Savafl Karatafll› ve 

Onur Mumcu’yu a¤›rlad›.
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Setur, yaklaflan 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-

m› için çok özel yurt d›fl› tatil programlar› ha-

z›rlad›. Londra, Venedik, Roma, Floransa,

Paris, Barselona, Atina, Tu-

nus, Rodos ve Dubai gibi tu-

ristlerin ilgi oda¤› flehirlerin

yan› s›ra, Uzakdo¤u ve Yu-

nan Adalar›’na düzenlenen

tatil seçenekleri, üç günden

on güne uzanan çok özel pa-

ketleri içeriyor. Gemi ile yol-

culuk yapmak isteyenler için

de özel alternatifler sunulan

turlar›n fiyatlar›, 230 Euro’dan

bafll›yor.

Ayr›nt›l› bilgi için: (0216) 474 06 00

Setur’dan 29 Ekim’e
Özel Tatil F›rsatlar›!

ivan Pastaneleri’nin birbirinden özel lokumlar› ara-

s›nda yer alan f›st›kl› lokum, limonlu, güllü, naneli,

mokal› ve gerçek portakal kabu¤u parçac›klar› ile portakal-

l› lokumlar; damak zevkini iyi bilenlerin arad›¤› özel bir lez-

zet sunuyor. Divan’›n Türk Lokumlar›, Sellfridge, Harrods

ve Lafayette gi-

bi en büyük ve

lüks al›flverifl

merkezlerinde

sat›l›yor. Ayr›ca

Amerika’da da

ilgi gören Divan

Lokumu ülkesi-

nin s›n›rlar›na s›-

¤amayarak dün-

yay› fethetmeye

devam ediyor. Divan Lokumlar› 25 gr ve 500 gr veya 1 kg’l›k

ambalajlarda bulunuyor.

D

Otokoç, ‹kinci El
Araçlara De¤er
Kazand›r›yor

tokoç, Türkiye E¤itim Gö-

nüllüleri Vakf› ile ortak bir

projeye imza att›. Otokoç’tan ser-

vis hizmeti ya da araç sat›n alan

herkes, Türk çocuklar›n›n e¤itimi-

ne katk›da bulunarak, Türki-

ye’nin gelece¤ine yat›r›m yap›yor.

E¤itime Ek Kaynak
Otokoç’un e¤itime verdi¤i bu

destek; TEGV’in E¤itim Parklar›,

Ö¤renim Birimleri ve gezici Ö¤-

renim Birimleri (Atefl Böcekleri)

arac›l›¤›yla ulafl›labilen tüm ço-

cuklar›n geliflimlerini destekleye-

cek ve çok yönlü e¤itim olanak-

lar›n› art›racak yeni projelerin

üretilmesine kaynak sa¤layacak.

Mevcut spor ve aç›k alanlar, kü-

tüphane, teknolojik gereçler ve

ö¤renme sürecinde etkin kullan›-

labilecek her türlü malzeme ola-

na¤› yarat›larak, çocuklar›n daha

güvenli, mutlu ve huzur dolu or-

tamlarda etkinliklerini gerçeklefl-

tirmeleri sa¤lanacak.

Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv

O
tokoç, ikinci el piyasas› için, yeni

ve ifllevsel bir çözüm yaratt›. Oto-

koç gelifltirdi¤i “iks sistemi” ile her

marka ikinci el arac› “güvenle al›p, ko-

layca satma” rahatl›¤›n› sunuyor. Oto-

koç’tan ekspertiz raporlu, 100 noktada

kalite kontrollü ve garanti sertifikal›

ikinci el araçlar, kredili ödeme seçe-

nekleri ile sat›fla sunuluyor. ‹stanbul,

Ankara, ‹zmir, Adana, Antalya, Sam-

sun, Konya ve Eskiflehir Otokoç flube-

lerinde uygulanan iks sistemi kapsa-

m›nda, her marka ikinci el otomobil ve

ticari araçlar de¤erlendiriliyor.

O

“E¤itim ‹çin Biz 
Var›z, Siz de 
Var M›s›n›z?”

Divan’›n Lokumlar› 
Dünyay› Fethetti

Turizm ve ‹nflaat



retim teknolojisine ve AR-GE’ye yapt›¤›

yat›r›mlarla pek çok ilke imza atan To-

fafl, Türkiye’nin ilk uluslararas› yar›fl oto-

mobilini gelifltirdi: Fiat Palio Super 1600. 

5-8 Eylül 2002 tarihleri aras›nda Antalya’da

düzenlenen Anatolian Rallisi’nde motor

sporlar› tutkunlar›na tan›t›lan Fiat Palio Su-

per 1600, Tofafl’›n teknolojik altyap›s› ve

bilgi birikimiyle uzun soluklu araflt›rma-ge-

lifltirme çal›flmalar› sonun-

da yarat›ld›. Ana-

tolia Ralli-

si’nde, bu

y›lki ‹talya

flampiyon-

lu¤unu ga-

r a n t i l e y en

Fiat pilotu Pa-

olo Andreucci ve co-pilotu Anna Andre-

ussi’nin yönetiminde, öncü otomobil ola-

rak görev yapan Fiat Palio Super 1600, 2003

y›l›ndan itibaren hem yurt içinde, hem de

yurt d›fl›nda ralli parkurlar›nda start alacak.

Ü

Türkiye’nin ‹lk 
Uluslararas› Yar›fl 
Otomobili: Fiat 
Palio Super 1600
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vrupa’n›n en büyük

panelvan kamyoneti

Iveco New Daily, Birmot

Showroomlar›’nda Türk

sürücülerin hizmetine su-

nuldu.

15.6 m3 iç hacmi, güçlü ve

esnek motoru ile en zor

flartlarda dahi üstün perfor-

mans gösteren Iveco New

Daily, yak›t tüketimindeki

‘cimrili’¤i ile ekonomik ol-

may› da ihmal etmiyor. 

Gerçek kamyon flasisi ile bir

kamyon kadar sa¤lam olan

Iveco’nun bu çok özel mo-

deli, a¤›r çal›flma koflullar›-

na karfl› güçlendirilmifl ma-

kas yap›s› ile de bozuk yol-

lardan etkilenmiyor. 

Üç ayr› seçene¤i bulunan

Iveco New Daily, kolay

yükleme özelli¤ine de sa-

hip.

A

“Iveco New Daily” Birmot’larda

oç Yönder, üyelerinin bilgi

ve birikimlerini Topluluk içi

ve d›fl›ndaki flirketlere aktarmak

amac›yla çal›flmalar›n› sürdürüyor. 

Bu do¤rultuda, KOSGEB-IMES

Küçük ‹flletmeler Gelifltirme Mer-

kezi ile iflbirli¤i içinde Koç Yönder

üyelerinin KOB‹’lerin e¤itim ve re-

habilitasyon programlar›na aktif

destek vermesi planlan›yor. Ayr›-

ca, üniversite yönetimleriyle iletifli-

me geçilerek, ifl dünyas› ile ilgili

birçok konuda seminerlerin dü-

zenlenmesi hedefleniyor. 

Yeni üyelerin kat›l›m›yla büyüyen

Koç Yönder’de Müdür olarak gö-

reve bafllayan Feyza Pamuk da

Koç Yönder’in hedeflerine ulaflma-

s›nda aktif bir rol üstlenecek. 

Koç Yönder, üyelerinin daha rahat

bir ortamda çal›flmalar›n› sürdüre-

bilmesi amac›yla Migros, Beko ve

Koç Sistem’in katk›lar›yla, merkez

ofisini yeniledi ve teknolojik alt

yap› ile zenginlefltirilmifl modern

bir ortamda çal›flmalar›na bafllad›.

K
Koç Yönder’den Haberler...

Üyelerinin bilgi birikimini Türk ifl dünyas›na aktar-
may› hedefleyen Koç Yönder bu do¤rultuda bir
dizi yenili¤e imza att›

Otomotiv

Avrupa’n›n en
büyük panelvan
kamyoneti yeni

Iveco New Daily, 
üç farkl› model

seçene¤i ile
Birmot

Showroomlar›’nda
sat›fla sunuldu
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oç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç’a

Türk Sanayicileri ve ‹fladam-

lar› Derne¤i’nin (TÜS‹AD) Yüksek

‹stiflare Konseyi’nde, ekonomiye

katk›lar›ndan dolay› bir plaket sunul-

du. Rahmi M. Koç, 25 Eylül 2002

Çarflamba günü, Rahmi M. Koç Mü-

zesi’nde düzenlenen toplant›n›n ar-

d›ndan verilen akflam yeme¤inde bir

konuflma yapt›. Koç, konuflmas›nda,

müzecilik serüveninin dünü ve bu-

günü ile müzecili¤in geliflimi için

at›lmas› gereken ad›mlardan söz etti

Oyuncak Trenlerden 
Müzecili¤e…
Eski eserlere olan ilgisinin, babas›

Vehbi Koç’un kendisine yurtd›fl›n-

dan arma¤an olarak getirdi¤i oyun-

cak trenle bafllad›¤›n› ve 1958 y›l›n-

da Ford’a yapt›klar› bir ziyarette de

Henry Ford Müzesi’nden çok etki-

lendi¤ini ve müze kurma fikrinin ilk

tohumlar›n›n da bu tarihlerde at›ld›-

¤›n› ifade etti. 

Rahmi M. Koç, konuflmas›nda

“Henry Ford Müzesi beni çok etkile-

miflti. Türkiye’de Koç ürünlerini ser-

gileyen bir sanayi müzesi kurma fik-

ri de böyle do¤du. Daha sonra, bu

fikrimi herkesle paylaflt›m. Birçok in-

san, bu projeyi sadece Koç ürünleri

ile s›n›rlamamak gerekti¤ini belirtti. 

Ard›ndan, dünyan›n önde gelen mü-

zelerini ziyaret ettik. Araflt›rmalar›-

TÜS‹AD Yüksek 
‹stiflare Komitesi
taraf›ndan ekonomiye
katk›lar›ndan 
dolay› bir plaket 
ile onurland›r›lan 
Rahmi M. Koç, düzenle-
nen akflam yeme¤inde
müzecilik 
ve müzecili¤in 
önemi ile ilgili bir
konuflma yapt›

K

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, ekonomiye katk›lar›ndan dolay› bir plaket ile
onurland›r›ld›. Rahmi M. Koç (solda), plaketini TÜS‹AD Yüksek ‹stiflare Komitesi Baflkan› Muharrem

Kayhan’n›n elinden ald›. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç:

“Müzecilik Çok Yönlü 
Bir Çal›flma Gerektirir”



Her sektörde oldu¤u gibi müzecilikte de 
halkla iliflkiler ve pazarlama büyük 
önem tafl›yor. Aksi takdirde genifl 
kitlelere ulaflman›z mümkün olmuyor

m›zda, bu konudaki baflar›l› örnekle-

rin her kesimden insana hitap ede-

cek bir fleklide, çok farkl› ürünler ser-

gilediklerini gözlemledik. Bu do¤rul-

tuda da sat›n almaya bafllad›k.” 

Teflhirin de Bir Tekni¤i Var
Rahmi M. Koç, müzede sergilenen

eserlerin teflhir edilmesinin de büyük

bir önem tafl›d›¤›na dikkat çekerek

“Bir müzede eserlerin en iyi biçimde

teflhir edilmesi büyük önem tafl›yor.

Teflhir etmenin de bir tekni¤i var. Bu

do¤rultuda da, bir ‹ngiliz uzman›n

deste¤ini ald›k. Bize teflhir tekni¤ini

ö¤retti. Kendisinden objelerin ayd›n-

lat›lmas›, hangi objelerin hangi kom-

binasyonla sergilenece¤i, objelere

nas›l bir gölge verilece¤i gibi konu-

larda bilgi ald›k. Her eser al›nd›¤›nda

araflt›r›lmas› lâz›m. Kim yapt›, nere-

den yapt›, plan› var m›? gibi… Hatta,

baflka müzelerde ilgili eserler varsa,

onlar› orijinaline en uygun flekilde

restore edebilmek için onlar›n gidip

foto¤raflar›n› çektiriyoruz.”

Rahmi M. Koç, müzenin devaml›l›¤›

için sa¤lad›klar› ek gelirler hakk›nda

da bilgi verdi: “Rahmi M. Koç Müze-

si’nin gelirlerinin büyük bir k›sm›,

müzenin içeresinde yer alan café,

Frans›z Bistrosu ve Halat Restaru-

rant’tan geliyor. Erdo¤an Gönül Ga-

lerisi’ni ise bas›n toplant›s›, kokteyl-

ler ve sergiler gibi çeflitli organizas-

yonlar için kiraya veriyoruz. Ancak,

elde etti¤imiz bu gelirler, yine de

müzemizin kendi devaml›l›¤›n› sa¤la-

mas› aç›s›ndan yeterli olmuyor.” 

Halkla ‹liflkiler ve Pazarlama
Faaliyetleri Çok Önemli 
Rahmi M. Koç, müzelerin daha genifl

kitlelere ulaflabilmesi için halkla ilifl-

kiler ve pazarlama faaliyetlerine a¤›r-

l›k verilmesi gerekti¤ine de dikkat

çekti: “Her sektörde oldu¤u gibi mü-

zecilikte de halkla iliflkiler ve pazar-

lama büyük önem tafl›yor. Halkla

iliflkiler ve pazarlama alan›nda ça-

l›flmalar yürütmüyorsan›z, daha

genifl kitlelere ulaflman›z pek

mümkün olmuyor. Ayn› zamanda

yönlü bir çal›flma gerektiriyor. Müze-

mizde gördükleriniz tabir-i caizse

‘iceberg’in tepesidir. Zira, esas olarak

bu ice-berg’in görünmeyen taraf›; lo-

jisti¤i çok önemlidir. Bir eseri bul-

mak, o eseri sat›n almak, finansman›-

n› bir araya getirmek, gerekti¤inde it-

hal etmek, restore etmek, tarihçesi

hakk›nda bilgi toplamak, teflhir için

ilgili düzenlemeleri yapmak, eserle

ilgili bilgileri do¤ru aktarmak ve bu

kadar nadide eseri bak›ml› ve temiz

tutmak hiç de kolay olmuyor.”

Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisinde

kulland›¤› saltanat vagonu,

müzenin en ilgi çeken

eserlerinden biri...

sosyal faaliyetlerde istedi¤iniz kat›l›-

m› da sa¤layam›yorsunuz.  

Rahmi M. Koç Müzesi’nde biz bu fa-

aliyetlere çok önem veriyoruz. Zira,

temel olarak hangi yafl grubu ve han-

gi sosyal gruptan olursa olsun, her-

kesi kucaklayacak ve herkesi ilgilen-

direcek eserlere yer vermeyi, dolay›-

s›yla da müzemizden memnun ayr›l-

malar›n› sa¤lamay› hedefliyoruz.

Unutulmamal›d›r ki, müzecilik çok
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Bir çanak yapmaya
bafllad›¤›n›zda, müthifl bir
didiflme var orada. 
Bazen ben ona karfl› koyuyorum.
O zaman ben çana¤›n bana ne
dedi¤ine bak›p, bazen onu
kabul ediyorum, bazen etmiyo-
rum. O didiflme çana¤a, yüzde
yüz yans›yor
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lev Ebüzziya’n›n “sihir-

li” çanaklar› ‹stanbul’da.

Derin mavilerden sar›-

n›n ‘fliddetli’ ve ‘asi’ ton-

lar›na, gizemli siyahtan

yeflile ve mercan k›rm›z›s›na sonsuz

çeflitlilikteki renkleriyle herkese

farkl› duygular yaflat›yor bu çanak-

lar. Kimilerine göre ‘çan gibi ç›nla-

yan’, ‘bofllukta as›l›ym›flças›na du-

ran’ bu çanaklar› izlerken, Anadolu

kültürlerinden eski M›s›r’a de¤iflik

co¤rafyalarda “zamans›z” bir yolcu-

lu¤a ç›k›yorsunuz. Alev Ebüzziya ile

“Seramik Evreni”ni konufltuk.

• Eserlerinizde ulaflt›¤›n›z yal›n-

l›k, özellikle Amerikal›lar’›n son

y›llarda s›kça üzerinde durdu¤u

ve ulaflmay› hedefledi¤i ‘sadelefl-

meyi’ ve ‘sadeleflerek yaflamay›’

düflündürüyor. 

Hiçbir zaman trendleri iz-

lemedim ve minimalist ça-

l›flmay› tercih ettim. Bu ki-

flisel bir seçim. Benim için

sadeli¤e ulaflmak önemli.

Bir baflka deyiflle, sadeli¤i

yaratan duyguyu sezebilip,

ister istemez o duygunun

kendi iflime akmas›... Ya da

dingin duygular›, sade form-

larla dile getirmek... Bu, dedi-

¤im gibi benim kiflisel seçimim

oldu hep.

• Birçok elefltirmen ortaya koy-

du¤unuz eserlerin zamans›zl›k

kavram›yla bire bir ilintili oldu-

¤u yolunda birlefliyorlar...

Zaman benim için “here and now”

(flimdi ve burada) ya da önsüz ve ar-

kas›z bir fley de¤il. “fiimdi”yi, dün ile

yar›n aras›nda de¤erlendiriyorum.

Sona ermeyen, kesintisiz sürüp gi-

den fleyler beni çekiyor. Zaman kav-

ram› yok kafamda. Belki de insan

sevgisine inand›¤›m için. ‹nsan bit-

mezse, zaman da bitmez... 

• Sergilenen eserlerin yerleflimi

ve sergi alan›n›n oluflturulmas›;

bir baflka deyiflle, mekân düzen-

lenmesi sizin için önem tafl›yor

mu? 

Mekân son derece önemli benim

için. ‹flinizi ortaya ç›karan iyi bir me-

kânsal uygulama yaflamsal derecede

önem tafl›yor. ‹slâm

Eserleri Müzesi’nde

bu ifli ancak çok iyi

bir mimar yapabi-

lirdi ve Nevzat Sa-

y›n da son dere-

ce baflar›l› bir

düzenleme ger-

çeklefltirdi.

Genellikle sergi-

lerime haz›rlan›r-

ken önce mekân›

tan›yorum elbette.

Her sergimde çal›fl-

t›¤›m alan› çok iyi

biliyorum ve serginin

bütününü o alan›n içinde

düflünüyorum. Çanaklar›n her biri-

Alev Ebüzziya Siesbye,
“seramik evreni”ni
Danimarka’daki 
sergisinin ard›ndan 
bu kez ‹stanbullu sanat-
severlerle 
paylafl›yor. Koç Allianz’›n
sponsorlu¤uyla 16 Eylül
2002 tarihinde, ‹stanbul
Türk ve ‹slam Eserleri
Müzesi’nde aç›lan sergi, 
4 Kas›m’a dek izlenebile-
cek. Küratörlü¤ünü Haldun
Dosto¤lu, mimari uygula-
mas›n› ise Nevzat Say›n’›n
gerçeklefltirdi¤i sergide,
Ebüzziya’n›n Avrupa’daki
çeflitli özel 
ve kurumsal koleksiyonlar-
dan ve Türkiye’deki özel
koleksiyonlardan 
derlenen çanaklar› 
yer al›yor

“‹yi Bir Çaydanl›k, 
Kötü Bir Heykelden 
Daha De¤erlidir”

A
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nin iyi olmas› gerekli; fakat o çanak-

lar› bir araya koydu¤unuz zaman da,

aralar›nda bir ahenk kurulmas› daha

da önemli. 

• Bir yandan do¤du¤unuz ve

gençlik y›llar›n›z› geçirdi¤iniz ‹s-

tanbul; bir yandan da olgunluk

ça¤›n›z› yaflad›¤›n›z Danimarka

ve flimdi de Paris… Birbirinden

farkl› bu duygulara ve yaflamlara

tan›kl›k eden bu co¤rafyalar›n

eserlerinize yans›mas› nas›l ol-

du?

Mutlaka bir yans›ma olmufltur ama

bu bilinçli bir fley de¤il. Kifli, farkl›

co¤rafyalar›n yaratt›¤› etkileri belle-

¤inin süzgecinden geçirerek yaflam›-

na, ifline, sanat›na aktar›yor. Elbette

kendimi Anadolu’ya yak›n hissedi-

yorum. Nitekim Danimarka’daki

sadeli¤i de böyle bir kültür biriki-

minden geldi¤im için sevmem. ‹flle-

rimin sade olmas›n› ‹skandinav-

ya’da çal›flm›fl olmama ba¤layanlar

oluyor. 

Ben buna kat›lm›yorum. Çünkü sa-

delik ya da minimalizm sadece bir

ülkeye özgü bir fley de¤il. Mezopo-

tamya ve M›s›r’da da ne kadar sa-

de ifller var. 

Eski Anadolu formlar› beni ne kadar

etkiliyorsa, Hitit formlar›, M›s›r pi-

ramitleri ya da bir M›s›r kedisi de o

kadar etkiliyor.

• Türkiye’deki sanat ve di¤er ül-

kelerdeki sanat severler aras›nda

bir karfl›laflt›rma yapman›z

mümkün mü? Serginize tepkiler

nas›l oldu?

Çok ilginçtir, Hollandal› izleyici ya-

p›tlar›m› Edward Munch’un yap›t-

lar›na benzetti. Danimarkal› izleyici

mutlaka kendi minimalist çizgisin-

den bir fleyler buldu. Türkiyeli izle-

yici için ise, Anadolu ön plana ç›kt›.

• fiöyle geçmifle do¤ru bir yolcu-

luk yap›ld›¤›nda seramik sana-

t›nda çok farkl› bir noktaya do¤-

ru bir gidifl oldu¤unu gözlemliyo-

ruz: Eserlerin formlar› ve motif-

lerinin adeta birer nak›fl gibi ifl-

lenmesi… vs. Oysa günümüz se-

ramik sanat›nda gittikçe bir sade-

lik ve gündelik hayattan soyut-

lanm›fl (kullan›ma izin vermeyen

ve sadece sergilenmek için yara-

t›lm›fl) bir yaklafl›ma gidifl oldu¤u

düflünülüyor. 

Ben az önce de söyledi¤im gibi,

trendlere kulak asmadan yaflamay›,

üretmeyi tercih ediyorum. Ancak el-

bette, günümüz teknolojisinden ya-

rarlan›lmamas› gibi bir düflünceye

sahip de¤ilim. Teknoloji elbette çok

önemli. Ancak her zaman söyledi-

¤im gibi, iyi bir çaydanl›k kötü bir

heykelden her zaman için daha de-

¤erlidir bana göre. Gerisi, sanatç›n›n

özgür seçimine ba¤l›d›r.

Benim için sadeli¤e
ulaflmak önemli. Bir

baflka deyiflle, sadeli¤i
yaratan duyguyu seze-

bilip, ister 
istemez o duygunun
kendi iflime akmas›... 

Ya da dingin duygular›,
sade formlarla dile

getirmek...



Yeni Ford Fiesta Yollarda!
ord’un bafltan afla¤›ya yeniledi-

¤i mini modeli, befl kap›l› yeni

Ford Fiesta, Antalya’da düzen-

lenen bir toplant›yla bas›n mensupla-

r›na ve yetkili sat›c›lara tan›t›ld›. 

Toplant›da bir konuflma yapan Ford

Otosan Sat›fl ve Pazarlama Genel

Müdür Yard›mc›s› Nigel Sharp, yeni

Ford Fiesta’n›n küçük otomobil müfl-

terilerinin en çok talep ettikleri özel-

liklerin bir araya getirildi¤i bir araç

oldu¤unu belirterek “Yeni Fiesta, gü-

venlik, genifl ifl hacim, sürüfl kalitesi

ve tasar›m olarak kendi s›n›f›n›n lide-

ri olacak. Yeni Fiesta’n›n tasar›m›n-

dan üretimine kadar, benzersiz bir

kimli¤e büründürülmesine çal›fl-

t›k” dedi. ‘Hadi d›flar› ç›k’ sloga-

n›yla Türk tüketicisine sunulan

Ford Fiesta’n›n iki farkl› motor ve

tek donan›m seviyesi bulunuyor.

Ford Fiesta’n›n anahtar teslim fiyat›

farkl› donan›m ve modellere göre

19.905.000.000 - 28.350.000.000 TL

aras›nda de¤ifliyor.

Fiesta’y› Yaratan Befl De¤er!
Yeni Fiesta’da küçük otomobil müfl-

terilerinin en çok önem verdikleri

‘güvenlik’, ‘genifl iç hacim’, ‘sürüfl

kalitesi’, ‘tasar›m’ ve ‘de¤er’ gibi befl

önemli kriter temel al›nd›. Ford

Mondeo’dan Fiesta’ya uyarlanan ve

iki aflamal› ön hava yast›klar›ndan

oluflan ‘Ak›ll› Güvenlik Sistemi’,

ön darbe fliddetini alg›layabilen sen-

sorlara sahip. Ak›ll› güvenlik sistemi

bir kaza an›nda hava yast›¤› tepkisi-

ni, darbe tipi ve fliddetine göre önde

oturanlara do¤ru hava yast›¤› koru-

mas› sa¤layacak flekilde ayarl›yor.

Önden darbelerde 75 mm kadar içe-

ri hareket eden pedal seti ve direk-

siyon kolonu ise sürücünün yaralan-

ma riskini minimuma indiriyor.

Bir önceki nesilden daha

genifl, uzun

ve yüksek yap›l› yeni Fiesta, küçük

otomobil s›n›f›nda bulunmas›na ra¤-

men, verimli tasarlanan iç mekân›

sayesinde adeta bir üst s›n›f›n iç me-

kân›n ferahl›¤›n› sunuyor.

Dizel ve Benzinli 
Motor Seçenekleri
Fiesta’da Ford’un yeni gelifltirdi¤i iki

motor seçene¤i bulunuyor: 1.4 litre-

lik Duractorq TDCi dizel motor ve

1.4 litre 16V benzinli motor.

Fiesta, PSA ve Ford’un ortak gelifltir-

di¤i ve 90 km/s sabit h›zla 100 km’de

4.3 litre motorin tüketen dizel motor

ile 14.8 saniyede 100 km/s h›za ula-

fl›yor. Arac›n maksimum sürati ise

156 km/sn. 1.4 litre 16V benzinli

motor ise öncelikle yak›t ekonomi-

si düflünülerek tasarlanm›fl. 90 km/s

sabit h›zla 100 km’de 5.1 litre yak›t

tüketen benzinli motor Fiesta’y› s›f›r-

dan 100 km/s h›za 13.2 saniyede

ulaflt›r›yor. Benzinli Fiesta’n›n son sü-

ratiyse 168 km/sn.

Tasar›mda Yeni Bir Yüz
Yeni Fiesta, küçük otomobil tasar›m›

ve ifllevine yeni bir yüz getiriyor. Fi-

esta’n›n basit, uyumlu tasar›m›; alan

verimlili¤ini, güçlü sürüfl kalitesi ye-

teneklerini çok iyi yans›t›yor. Fies-

ta’n›n tasar›m›, kabin alan›n› vurgula-

yarak içerideki genifl alana iflaret edi-

yor. Motor kapa¤› k›sa, cam alan› ge-

nifl ve yan tarafta olan Fiesta’n›n uza-

t›lan üçüncü cam›, arkadaki yolcula-

ra ayd›nl›k ve genifllik hissi sa¤lan›-

yor. Arac›n önüne, bütün çal›flma ay-

r›nt›lar›n› ve teknik üstünlü¤ü ser-

gileyen büyük, çarp›c› far-

lar hakim.

F Ford’un bafltan 
afla¤›ya yeniledi¤i mini
modeli Ford Fiesta’da,

‘güvenlik’, ‘genifl iç
hacim’, ‘sürüfl kalitesi’,
‘tasar›m’ ve ‘de¤er’ gibi

befl önemli kriter ön
planda yer al›yor

Yeni Fiesta, küçük otomobil s›n›f›nda 
bulunmas›na ra¤men, verimli tasarlanan 
iç mekân› sayesinde adeta bir üst s›n›f›n

iç mekân›n ferahl›¤›n› sunuyor.



nnenizin, baban›z›n

ad›n›n yan›na bir s›fat

koymak isteseniz, bu

ne olurdu? 

Annemi çok zeki, babam› ise çok

dürüst olarak tan›mlayabilirim. 

• Kardefliniz var m›? Çocukken

en çok hangi konularda kavga

ederdiniz?

Evet, bir ablam var. Onunla daha

çok ders çal›flma, düzen ve tertip

konusunda tart›fl›rd›k. Ablam çok

çal›flkan bir ö¤renciydi. 

• Çocuklu¤unuzda en çok hangi

oyunu oynamak size zevk verir-

di?

Sokakta oynanan her türlü oyun...

• Hangi okullarda okudunuz, si-

zi en çok etkileyen ö¤retmeniniz

kim? 

TED Ankara Koleji ve ard›ndan da

ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i… 

Lisedeki edebiyat hocam Halit Tu-

ran’›n benim için çok özel bir yeri

vard›r. Çünkü iyi ve komplekssiz bir

kifliydi.

• Tüm okul yaflam›n›zda “en iyi

arkadafl›m” diyebilece¤iniz kifli

kim? Onunla neler paylafl›rd›-

n›z? 

Melih Memecan. Aile büyükleri ve

di¤erlerinin bilmemesi gereken her

fleyi onunla paylafl›rd›m. 

• Tatillerinizi nas›l de¤erlendi-

rirsiniz?

Ailemle birlikte k›fl›n kayak, yaz›n

ise Bodruma giderek ve bol bol

tembellik ederek...

• Çocukken hangi mesle¤i

seçmek isterdiniz? 

Aç›kças› hiç bir mesle¤i hâyâl

etmedim. 

• Gençlik y›llar›n›-

z›n en büyük hâyâli

neydi?

Bir UFO ile kainat›

dolaflmak ve insanüs-

tü özellikler edin-

mek…

• Spor yapar m›s›-

n›z? Herhangi bir

spor aktivitesini iz-

ler misiniz?

Futbol, basketbol, tenis

ve kayak sporlar› ile

amatörce u¤rafl›yorum ve

zevkle izliyorum.

• ‹fl yaflam›n›z›n en

önemli dönüm noktas›

nedir?

Herhangi bir dönüm nokta-

s› oldu¤unu düflünmüyo-

rum. Ne ifl olursa olsun,

elimden geleni yapmay› hep amaç

edindim. 

• ‹fl yaflam›n›zda sizce en

büyük baflar›n›z nedir?

Kendim olarak kalmak, “ Ne

oldum delisi” olmamak,

tatmin olmad›¤›m

zaman hemen b›-

rakabilmek, inan-

mad›¤›m fleyleri

yapmamak ve in-

sanlara de¤er ver-

mek.

• ‹fl yaflam›nda

baflar›l› olma-

n›n ilk flart› siz-

ce nedir?

fiansl› olmak! Ya-

ni, do¤ru yerde,

do¤ru zamanda,

do¤ru kiflilerle çal›fl-

mak.

• Evinize döndü¤ü-

nüzde ilk yapt›¤›n›z

fley nedir?

Eve gelince k›z›m ku-

ca¤›ma atlar, onunla

beraber ceplerimi bo-

flalt›r›m. Bir an önce ra-

hatlamak isterim.

A

Soruda 
Hasan Y›lmaz…

30
Bu say›m›zla birlikte, yepyeni bir söylefli dizisine
bafll›yoruz. Bu sayfalar›m›z arac›l›¤›yla, 
Koç Toplulu¤u yöneticilerinin farkl› yönlerini sizlere 
tan›tmak istiyoruz. Söylefli dizimizn ilk konu¤u Koç
Toplulu¤u Tüketim Grubu Baflkan› Hasan Y›lmaz
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• Hobileriniz nedir?

‹fl ve aile yaflam›n›n önüne geçecek

kadar kuvvetli bir hobim yok. Vakit

buldukça spor yapmay› severim.

• Kutlad›¤›n›z en güzel do¤um-

günü hangisiydi? Hangi hediye

sizi çok mutlu etti?

Do¤um günümü pek önemsemem.

Herhalde çocukken kutlananlar çok

daha heyecan vericiydi. Arma¤ana

gelince… Çocuklar›m›n kendi çaba-

lar›yla yapt›klar› hediyeler beni çok

mutlu ediyor. 

• “Çocuk” denince akl›n›za ilk

gelen sözcük nedir?

Sevgi, iyilik, safl›k ve temizlik.

• Yemek yapar m›s›n›z? En sev-

di¤iniz yemek nedir?

Yemek yapmam. Yumurta ve omlet

çeflitlerini yemeyi çok severim.

• En sevdi¤iniz renk nedir? Ne-

den? Size ne ça¤r›flt›r›r?

Mavi, gri, bej gibi “iddias›z“ renkler.

Afl›r›l›ktan uzakl›¤› ve dengeyi ça¤-

r›flt›r›r.

• En sevdi¤iniz çizgi film karak-

teri ya da masal kahraman›?

Tom ve Jerry

• En son hangi kitab› okudunuz?

Tavsiye eder misiniz?

Son olarak “Osmanl›’n›n Son 300 Y›-

l›” kitab›n› okudum. 

Tavsiye ederim. Zira, tarih hep ö¤-

retici olmufltur.

• fiiir sever misiniz? Hangi fla-

irin, hangi dizesi ilk akl›n›za ge-

lir?

Aç›kças›, özel bir ilgim yok. Yunus

Emre’nin “bir ben vard›r bende ben-

den içeri” dizesinden çok etkilenmi-

flimdir.

• “‹stanbul” denince akl›n›za ge-

len ilk fley nedir?

Bo¤az.

• Yaflad›¤›n›z flehirde, bulun-

maktan en çok zevk ald›¤›n›z me-

kân ya da mekânlar neresidir?

Bo¤az k›y›s›nda küçük bir bal›k lo-

kantas›.

• Giysi konusunda tercih etti¤i-

niz markalar nelerdir?

Markaya pek önem vermem. Spor

ve rahat giyimi tercih ederim.

• Hangi tür müzi¤i ve hangi flar-

k›c›y›, (ya da grubu) dinlemek si-

zi mutlu eder?

Gürültüsüz, sakin, beni rahatlatan

müzikleri tercih ederim. Sözleri an-

laml› ve dinlemeye de¤er olmal›. Fa-

vorim Teoman.

• Ne tür filmlerden hofllan›rs›-

n›z?

‹zlerken baflka bir fley düflünmeme

izin vermeyecek, sürükleyici ve tem-

polu filmleri severim.

• En son ne hediye verdiniz ve

ald›n›z?

En son çiçek arma¤an ettim. Eski fo-

to¤raflar›n dekupe edildi¤i çok gü-

zel bir çerçeve ald›m.

• Son günlerde sizi en çok etkile-

yen olay nedir?

Politik hayat›n çirkinli¤i.

29-“Koç Toplulu¤u” kültürünü

yans›tan bir cümle yazar m›s›n›z?

Sadelik, dostluk, güven ve gelenek-

lere ba¤l›l›k.

30 - “Hayata Dair” son bir cümle

Bafllaman›n ve bitirmenin bizim eli-

mizde olmad›¤›, hiç bir zaman tam

olarak çözemeyece¤imiz, sa¤l›kl›,

mutlu ve onurlu geçirmek istedi¤i-

miz kontrolsüz bir süreç...

Koç Toplulu¤u Tüketim Grubu Baflkan› Hasan Y›lmaz, 
ailesiyle keyifli bir tatil gününde...

Koç Toplulu¤u Tüketim Grubu 
Baflkan› Hasan Y›lmaz, 

efli Aydan Han›m ile birlikte...



htiflam› ak›llara durgunluk veren

‹skenderiye’deki saray›nda, ölüm-

süz güzelli¤in peflinde koflan Kle-

opatra… Sudaki aksine afl›k olan

Narsisos… Ve daha niceleri… Ger-

çekten yüzy›llar boyunca insanl›¤›n

esteti¤e olan tutkusu hiç dinmedi. Hiç

b›k›p usanmadan güzelli¤in reçetesini

elde etmeye u¤raflt›lar. 

‹çinde bulundu¤umuz yeni bin y›lda,

büyük bir h›zla geliflen plastik cerra-

hi, daha güzel görünmenin reçetesini

sunmakla kalm›yor; kiflilere kendile-

riyle bar›fl›k, daha mutlu bir yaflam

vadediyor. 

Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hasta-

nesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Bölümü fiefi Prof. Dr. Onur Erol,

Bizden Haberler okuyucular› için es-

tetik kavram› ve estetik operasyonlar

hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi. 

• Estetik alan›nda uzmanlaflmaya

nas›l karar verdiniz?

Çocuklu¤umda resim ve heykel baflta

olmak üzere güzel sanatlara büyük

bir merak›m vard›. Annem, o dönem-

lerde okudu¤u kitap ve mecmualar-

dan yola ç›karak, henüz çok yeni

olan plastik cerrahinin önemi konu-

sunda bana tavsiyede bulunmufltu.

T›bbiyeye girdikten sonra da herhal-

de fluur alt›ma yerleflmifl ki, plastik ve

estetik cerrahi bende ilgi oda¤› olma-

ya bafllad›. ‹stanbul Üniversitesi’ni

bitirdikten sonra, Hacettepe Üniver-

sitesi’nde genel cerrahi e¤itimi yapt›-

¤›m s›rada plastik cerrahiyi daha da

çok tan›m›fl oldum ve plastik cerrahi

ihtisas› yapmaya karar verdim. 

1969 y›l›nda, plastik cerrahi önemli

bir branfl gibi görülmemekteydi. Hat-

ta “Genel cerrahiyi nas›l b›rak›p da

plastik cerrah olursun!” gibi yorum-

larla karfl›lafl›yordum. Ancak, daha

sonraki y›llarda bu karar›m›n ne ka-

dar yerinde oldu¤unu, bana karfl› ç›-

kan arkadafllar›mca ifade edilmeye

baflland›. 

• Bir uzman gözüyle esteti¤i nas›l

tan›ml›yorsunuz?

Esteti¤i bir uzman gözüyle tan›mla-

mak asl›nda bir hayli güç…

‹nsan vücudunda yüz, gövde ve ba-

caklar›n oranlar›n› düzgün ve uyumlu

hale getirerek görüntüye hofl bir flekil

vermek esteti¤i elde etme aç›s›ndan

önemli bir unsur olarak karfl›m›za ç›-

k›yor. Dolay›s›yla da yüz ve vücut

bölgesinde birbirine uyum içinde ol-

mayan bölgeleri/organlar› uyumlu bir

hale getirmek ve onlar›n hofl görün-

mesini sa¤lamak esteti¤i elde etmek

anlam›na gelecektir. 

• Estetik operasyonlar›, zorunlu

durumlar d›fl›nda sa¤l›k aç›s›ndan

bir risk oluflturuyor mu? 

Plastik cerrahi, kiflilerin isteklerini ye-

rine getirirken o kiflinin isteklerinin

ne kadar mant›kl› olup olmad›¤›n›

tartma durumundad›r. 

Bir ruh hastas›n›n güzel bir burnu ol-

mas›na ra¤men burnumu de¤ifltirin

demesi tabii ki sa¤l›ks›zd›r ve ona ya-

p›lacak müdahale hem onun, hem de

doktorun hayat›n› olumsuz etkileye-

cek bir olayd›r. Ancak burnundan ra-

hats›z olan bir kiflinin o rahats›zl›¤›n›

plastik cerrah olumlu ve güzel bir fle-

kilde gideriyorsa bu o kifliye büyük

bir mutluluk verecek, kendine güve-

nini art›racak, gerek ifl hayat›nda ve

gerekse özel hayat›nda mutlu ve ba-

flar›l› olmas›n› sa¤layacakt›r. 

Amerikan Hastanesi Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü fiefi Prof.
Dr. Onur Erol: “Plastik cerrahi, kiflilerin

isteklerini yerine getirirken o kiflinin istek-
lerinin ne kadar mant›kl› olup olmad›¤›n›

tartma durumundad›r.”

Modern ça¤›n insan›na
vücuduyla bar›fl›k
olman›n en önemli
reçetelerinden birini
sunan estetik operasy-
onlar hakk›nda, Vehbi
Koç Vakf› Amerikan
Hastanesi Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi
Bölümü fiefi Prof. Dr.
Onur Erol ayr›nt›l› bilgi
verdi

‹

“Ayna, Ayna… 
Söyle Bana…” 
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• Estetik operasyon geçiren bir ki-

flinin yeni halini benimsemesi ko-

lay oluyor mu? Bir baflka deyiflle,

kiflinin bu fark› alg›lamas› nas›l

bir psikolojik süreci içeriyor?

Hastan›n ne istedi¤ini bilmesi çok

önemlidir. Kendindeki bozukluklar›

çok iyi alg›layan bir kifli kendindeki

bu bozukluklar›n düzeltilmesi ile na-

s›l bir hale gelebilece¤ini iyi hayal

edebiliyorsa kesin olarak mutlu ol-

maktad›r. Mutluluk tabii ki iyi bir so-

nuçla onun hayat›nda büyük de¤iflik-

liklere sebep olmaktad›r. 

Genç kiflideki bir burun, kulak, du-

dak, yüz ya da yanak esteti¤i gibi dü-

zeltmeler o kifliye özgüven vermekte,

onu yaflam sevincine bo¤makta ve

ifl/özel hayat›nda baflar›l› hale getire-

bilmektedir. 

Yüzleri ve vücutlar›yla, içlerindeki

gençlik ruhu uyum göstermeyen yafl-

lanma sürecine girmifl kifliler de bu

uyumsuzlu¤u çözmek için bizlere

müracaat ediyor ve kendisini genç

hisseden p›r›l p›r›l insanlar görüntüsü-

ne kavuflabiliyor.

Görüntülerindeki eski ve y›pranm›fl

bu durumun düzeltilmesi ile vücut ve

beyinleri uyumlu hale geliyor, gerek

ifl ve gerekse özel hayat›nda çok da-

ha mutlu ve baflar›l› olma flans›n› ya-

kalayabiliyor. 

• Yap›lan operasyonlardan sonra

hastalar›n gündelik yaflamlar›na

dönüflü ne kadar bir süreci içeri-

yor?

Bu, operasyonun çeflidine göre farkl›-

l›k gösteriyor. Örne¤in, bir burun

ameliyat›ndan iki saat sonra hastam›z

evine dönebiliyor. Ameliyat› takiben

iki hafta içinde, alç› ve bandajlar ç›ka-

r›l›yor ve üçücü ay›n sonunda burun

flekli oturmaya bafll›yor. 

E¤er tüm yüz için uygulanan bir ger-

dirme operasyonu söz konusu ise, 1-

3 gün hastanede yatmak söz konusu

olabiliyor. Yüzdeki flikinliklerin git-

mesi ise yaklafl›k bir ay sürüyor. 

• Estetik operasyonlar› aç›s›ndan

ülkemizdeki uygulamalar ile dün-

yadaki uygulamalar aras›nda bir

farkl›l›k görülüyor mu? Türkiye,

bu alanda nas›l bir konumda?

Çok gururla söyleyebilirim ki, estetik

operasyonlar aç›s›ndan ülkemizdeki

ve dünyadaki uygulamalar aras›nda

bir farkl›l›k yok. Biz gerçekten birçok

Avrupa ülkesinden çok daha ileri bir

konumday›z. Hatta Amerika ile ayn›

durumday›z diyebiliyorum.

Özellikle 10-15 sene içinde, genç uz-

manlar›m›z›n bu konuda yapt›klar›

ciddi çal›flmalar, yay›n ve tebli¤leri-

miz, global arenada kendimizi göster-

memizi mümkün k›ld›. 

Örne¤in, eskiden biz baflka ülkelerin

gelifltirdi¤i yöntemleri uygularken,

flimdi onlar bizim yöntemlerimizi uy-

gulamaya bafllad›lar. Amerikan Hasta-

nesi’nde çal›flan tüm ekip arkadaflla-

r›m da mevcut geliflmeleri son derece

büyük bir titizlikle hastalara uygulu-

yor ve benden farks›z bir flekilde iyi

sonuçlar alarak Amerikan Hastane-

si’ne de olumlu etkiler sa¤l›yor. 

Ayn› zamanda, son y›llarda, Ameri-

ka’daki çok önemli kongrelere Avru-

pa’dan bir - iki kifli davet edilirken,

Türkiye’den de benim ve di¤er arka-

dafllar›m›n davet edilip bu panellerde

konuflmac› olmam›z, hem Türkiye’nin

hem de Türk Plastik Cerrahisi’nin

prestijini son derece olumlu bir flekil-

de etkiliyor.
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ergimizde befl ayd›r devam

etmekte olan ‘Tüketici Hiz-

metleri ve Müflteri Memnu-

niyeti’ bafll›kl› yaz› dizisinin bu ayki

röportaj›n› Koçbank Kalite ‹zleme

ve Gelifltirme Yöneticisi Sevgihan

Marafll›gil ile yapt›k.

• Koçbank’ta müflteri memnuni-

yetiyle ilgili neler yap›l›yor?

“Koçbank’ta flikayet yönetimi ve

hizmet standartla-

r›n›n oluflturulma-

s› ve gelifltirilip öl-

çülmesi için geçen

y›l Kalite ‹zleme

ve Gelifltirme Yönetimi kuruldu.

Departman do¤rudan Genel Mü-

dür’e ba¤l› olarak faaliyet gösteri-

yor. Bu da Koçbank’›n müflteri

memnuniyetini ne kadar önemsedi-

¤inin bir göstergesi. 

Ayr›ca 2000 y›l›nda organizasyon

yap›m›z› müflteri ve piyasa odakl›

olarak yeniden yap›land›r›ld›. Müfl-

teri segmentlerine uygun ve kaliteli

hizmet verebilmek için her ifl kolu-

na uygun elemanlar görevlendirildi.

Müflteri memnuniyeti dedi¤imizde

hem iç, hem d›fl müflteri memnuni-

yetinden bahsetmifl oluyoruz. 

‹ç müflteri memnuniyeti için flubele-

rimiz genel müdürlük bölümlerini

alt› ayda bir anket yoluyla de¤erlen-

diriyor. Bunun paralelinde ‘focus

toplant›lar›’ yap›l›yor ve gerekli ak-

siyonlar al›n›yor. 

D›fl müflteri memnuniyetinde ise

müflteri bizim ifl orta¤›m›z ve kalite-

nin oda¤›. Hedefimiz onun beklen-

tilerini ilk sefer ve her sefer aflmak,

ifli hatas›z ve süratle yapmakt›r.

Müflterimiz bizi seçti¤i sürece biz

var›z.

Her y›l pazar araflt›rmalar› ve müflte-

ri memnuniyeti anketleriyle müflteri

beklentilerini ve

ihtiyaçlar›n› tes-

pit ediyor, müfl-

terinin sesine

kulak veriyoruz

ve onun sesini ifl süreçlerimize yan-

s›tmaya çal›fl›yoruz.

• Özellikle ça¤dafl bankac›l›k,

teknolojik geliflmelerle paralel

gitmeli… Koçbank, bu anlamda

nas›l geliflmeler yaflad›?

Müflterilerimizin hayat›n› kolaylaflt›r-

mak için ve ça¤dafl bankac›l›¤a uy-

gun geliflmeleri yakalamak için flöy-

le hizmetler vermeye bafllad›k:

- Bireysel ve kurumsal internet ban-

kac›l›¤›

- 7x24 Fonobank 

- Koçbank ve Alt›nnokta ATM’leri

- Ma¤aza içi bankac›l›k (Migros’lar-

da aç›lan flubelerimizde saat

22.00’ye kadar hizmet veriliyor.)

- fiubelerimizin olmad›¤› yerlerde

Burada Her fiikayet Bir Arma¤and›r

Hedefimiz Fark Yaratan
Banka Olmakt›r!

YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti”

Koçbank Kalite 
‹zleme ve Gelifltirme
Yöneticisi Sevgihan 
Marafll›gil “Seçilmifl
davran›fl biçimleriyle ben-
imsetilen kurumsal
do¤rular, farkl›l›¤›m›z›
ortaya koyar. Çünkü
günümüz bankac›l›¤›nda
art›k fark› ürün ve fiyatla
yaratam›yorsunuz.” 
diyor

D
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Koçbank Kalite
‹zleme ve Gelifl-
tirme Yöneticisi 

Sevgihan 
Marafll›gil:

“Müflteri 
segmentlerine 

uygun ve 
kaliteli 

hizmet vere-
bilmek için
her ifl kolu-

na uygun
elemanlar
görevlen-

dirdik.”
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mobil flubelerimizi konumland›rma

ve bu yönde di¤er ürün ve hizmet-

lerimizi sayabiliriz.  

• Rekabet, tüm sektörlerdeki gibi

bankac›l›kta da çok h›zl›. Farkl›-

l›¤›n›z› nas›l yaratt›n›z?

Kiflisel do¤rular yerine kurumsal

do¤rular›n benimsenmesini sa¤la-

mak istiyoruz. Çünkü günümüz

bankac›l›¤›nda art›k fark› ürün ve fi-

yatla yaratam›yorsunuz; ürünler ça-

buk kopyalanabiliyor, fiyatlarda da

fark küçük marjlarda oluyor.

Farkl›l›¤›n›z›, hizmet kalitenizle ya-

ratabiliyorsunuz. Bu nedenle geçen

y›l “Fark Yaratan Banka” olabilmek

için “Hizmet Kültürü Projesi” bafllat-

t›k. Amac›m›z, müflteri beklentileri

ve ticari stratejiler do¤rultusunda or-

tak bir dil oluflturmak.

Projenin aflamalar›;

1- Mevcut durumu tespit etmek ve

beklentileri belirlemek için müflteri-

lerimiz ve çal›flanlar›m›z ile yüzyüze

görüfltük

2- Workshoplar düzenleyerek çal›-

flanlar›m›zla birlikte davran›fl mode-

limizi oluflturduk. 

3- Ortak Bilinç Gelifltirme kampan-

yas› aflamas›nda seminerler verdik.

Bu seminerlerde bankam›z çal›flan-

lar›na, yeni çal›flanlar›m›z ile birlikte

workshoplarda oluflturdu¤u davra-

n›fl modelleri aktar›ld›. Biliyoruz ki

davran›fllar›m›z koflullar›n de¤il se-

çimlerimizin sonucudur. 

Tüm flube çal›flanlar›m›z, Call Center

ve baz› Genel Müdürlük çal›flanlar›-

m›z olmak üzere toplam 1600 kifli-

nin kat›l›m› sa¤land›. Bundan böyle

aram›za yeni kat›lanlar›n da bu se-

minere kat›lmalar› sa¤lanacak.

• Proje flu anda nas›l bir aflama-

da?

fiu an ölçme ve de¤erlendirme afla-

mas›nday›z. Bu amaçla flubelerimize

seminerlerde verilen davran›fl mo-

dellerinin benimsenip yayg›nlaflt›r›l-

mas›n› sa¤lamak ve yöneticilerimize

ekiplerini daha iyi yönetip yönlendi-

rebilmeleri için verilerle desteklen-

mesi için gizli müflteri çal›flmas› ya-

p›yoruz.

Ç›kan sonuçlara göre yöneticileri-

miz aksiyon al›yor. Ayr›ca bu iflin

bir de ödül taraf› var. Ödülleri he-

nüz aç›klamad›k. fiu an ilk bafllad¤›-

m›z noktaya göre istikrarl› bir art›fl

sa¤land›¤› gözlemleniyor. 

Yap›lan memnuniyet anketlerinde

ç›kan sonuçlara göre “fiikayeti ge-

rektiren bir durumla karfl›laflmad›m”

diyen müflteri say›s›nda önemli bir

art›fl tespit edildi. Bu da yukar›daki

gizli müflteri çal›flmalar›nda elde

edilen baflar›y› destekliyor.  

fiikayet Yönetimi’nden bahsetmek

gerekirse; hizmet s›ras›nda veya

sonras›nda müflterilerimizin mem-

nuniyeti ile ilgili olarak dile getir-

mek istedikleri soru, sorun ve öne-

rilerini K‹G’e yaz›l› veya sözlü ilet-

melerini sa¤l›yoruz. Yaz›l› bildirim-

ler için internet bankac›l›¤›m›z›n

“Bize Ulafl›n” sayfalar›n› müflterileri-

mizin kolayl›kla kullanacaklar› fle-

kilde gelifltirdik. 

Sözlü bildirimler için Fonobank ka-

nal›m›z hizmet veriyor.  Her flikaye-

ti bir arma¤an kabul ediyor, dile ge-

tirilen flikayeti problem olarak de¤il,

de¤iflim ve geliflim için bir f›rsat ola-

rak de¤erlendiriyoruz. Her flikayet

mutlaka cevapland›r›l›yor, database

tutuluyor, ayl›k olarak üst yönetime

sunuluyor. Biliyoruz ki h›zl› ve tat-

min edici cevap verildi¤inde flika-

yette bulunan müflterinin %95’i sa-

d›k müflteri oluyor. 

Düzeltici ve önleyici önlemlerin

al›nmas› için ilgili iflkollar›yla bu bil-

gileri paylafl›yoruz.

• fiikayetlere bir örnek verebilir

misiniz?

Örne¤in, bir bayan müflterimiz Koç-

bank’›n müflterilerine verdi¤i çilingir

hizmetinden yararlanmak istemiflti.

Bizi arayan ve flikayetini bildiren

müflterimiz evin içinde kilitli kalm›fl. 

fiikayetin ard›ndan çal›flt›¤›m›z firma

ile sözleflmeyi yeniledik. 

Art›k yaln›zca d›flarda kalanlar de¤il,

evin içinde kilitli kalanlar da bu hiz-

metimizden yararlanabilecek.

• Hedeflerinizden bahseder mi-

siniz?

Hedefimiz flikayeti de¤il memnuni-

yeti yönetmek ve fark yaratan ban-

ka olmak. Memnuniyet, müflterinin

beklentisi ile alg›lamas›n›n eflitlendi-

¤i noktada olufluyor. 

Memnuniyet afl›ld›¤›nda hoflnutluk

bafll›yor ve bu da yeni müflterileri

getiriyor. 

Aysun Demir

Farkl›l›¤›n›z›, hizmet kalitenizle yaratabiliyorsunuz.
Bu nedenle  geçen y›l “Fark Yaratan Banka” ola-
bilmek için “Hizmet Kültürü Projesi” bafllatt›k.
Amac›m›z, müflteri beklentileri ve ticari stratejiler
do¤rultusunda ortak bir dil oluflturmak
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“Profesyonel Çal›flma 
Sistemini Tofafl’tan Ö¤rendik”

ay›n Çimen, sizi tan›yabi-

lir miyiz? 

42 yafl›nday›m. ‹flletme e¤iti-

mi ald›m. Evli ve üç çocuk babas›-

y›m. 1979 y›l›ndan beri ifl hayat›n›n

içinde bulunuyorum. 

• Sizin bir hayat öykünüz oldu-

¤u gibi, iflyerinizin de bir öyküsü

var. Tofafl’la iflbirli¤iniz ne za-

man ve nas›l bafllad›? Nas›l de-

vam ediyor?

‹fl hayat›na, 1979 y›l›nda ailemle bir-

likte Gümüflhane’de at›ld›m. 1992

y›l›nda üniversiteyi bitirdikten sonra

g›da sektörüne ek olarak otomobil

sektörüne de girifl yapt›k. 1985 y›-

l›nda askerli¤imi tamamlad›ktan

sonra, tamamen iflimizin bafl›na geç-

tim. Tofafl’la tan›flmam›z 1986 y›l›n-

da gerçekleflti ve Gümüflhane’de

Tofafl ana bayili¤ini faaliyete geçir-

dik. Ve tüm yürüttü¤ü-

müz ticari faaliyetler-

de sat›fl ve sat›fl sonras›

hizmetleri hiçbir zaman

farkl› düflünmedik. 1992

y›l›, benim ve ailem için

bir dönüm noktas›d›r. Zi-

ra, bu y›lda, ailece daha

genifl pazarlara aç›lmaya

karar verdik. Ayn› y›l, Er-

zurum’daki pazar bofllu-

¤unu görüp, A¤ustos

ay›nda Erzurum Tofafl

Ana Bayili¤i’ni devreye

soktuk. 

fiu anda gerçeklefltirdi¤i-

miz tüm yat›r›mlar, mal

ve hizmete dayal› yat›r›m-

lardan olufluyor. Tüm bu

ifllerimizin koordinasyo-

nu için aile bireylerinin

inan›lmaz özveride bulu-

narak çal›flt›¤›n› da ifade

etmeliyim. 

Müflterilerimize 
Güven Afl›l›yoruz!
• Sizi, bölgenizde ayn› ifli yapan

di¤er firmalardan farkl› k›lan

özellikleriniz nelerdir?

Bölgemizde bizi farkl› k›lan en te-

mel özelliklerimiz aras›nda, sat›fl

sonras› hizmetlerimizde müflterileri-

mizle sürekli olarak temas içerisin-

de bulunmam›z ve verdi¤imiz tüm

hizmetlerde müflterilerimize güven

afl›lamam›z yer al›yor. 

• Sektörünüzde piyasa sizce ne

durumda? Bölgenizde ekonomik

kriz sonras›nda bir canlanma

görülüyor mu?

3 Kas›m’da gerçekleflecek seçimler

nedeniyle, bölgemizdeki otomobil

sektörünün en zor dönemlerini ya-

flad›¤›n› söyleyebilirim. Ancak bu

noktada Çimenler olarak bir farkl›-

l›¤›m›z var. Sat›fl sonras› hizmetleri-

mizin çok iyi olmas› nedeniyle, pa-

zar pay›m›z rakiplerimize göre çok

daha yüksek. 

Tofafl’la Aram›zdaki 
Ba¤›n Mihenk Tafl›: Vefa
• Sizi Tofafl’a ba¤layan fley ne-

dir? Tofafl’›n sizin duygu ve dü-

flünce dünyan›zdaki yeri nedir?

Bizi Tofafl’a ba¤layan en önemli

noktay› ‘vefa’ olarak özetlemem

mümkün. ‹çtenlikle belirtmeliyim

ki, bugün elde etti¤imiz baflar›da ve

profesyonel çal›flma sistemimizi

oluflturmada Tofafl’›n bizlere çok

katk›lar› oldu. 

• Çal›flma prensipleriniz ve he-

defleriniz nelerdir?

S

Tofafl Erzurum Ana Bayii Genel Müdürü Ertür Çimen:

1992 y›l›ndan beri
Tofafl’›n Erzurum ana

bayili¤ini yürüten 
Tofafl Erzurum Ana

Bayii Genel
Müdürü Ertür Çimen,

Tofafl’› ve Tofafll›
olmay› bizlerle

paylaflt›

Tofafl Erzurum Ana Bayii Genel Müdürü Ertür 

Çimen (oturan): “Bizi Tofafl’a ba¤layan en önemli 

noktay› ‘vefa’ olarak özetlemem mümkün.”



birlikte baflarmak

Sürekli çal›flmak, hizmette istikrar ve

en önemlisi güven kavram›n› sürek-

li k›lmak… 

Daha önce belirtti¤im gibi, biz bir

aile flirketiyiz. Bu do¤rultuda da or-

taklar aras›ndaki dengeyi çok iyi

ayarlay›p, gerekti¤inde fedakârl›k

yapmay› kendime ilke edindim.

• ‹fl hayat›n›zda karfl›laflt›¤›n›z

problemler nelerdir?

‹fl hayat›nda karfl›laflt›¤›m en temel

problemler aras›nda, insan faktörü-

nü sayabilirim. 

fiirketimizin yaklafl›m tarz› ve çal›-

flanlar›m›za ilkelerimizi aktarmak ve

onlar aras›nda bu ilkelerin ödün

vermeden benimsenmesini sa¤la-

mak bence en zoru…

• Bayiinize gelen bir Tanr› misa-

firi turist, “Bu flehir nas›l bir yer-

dir? fiehrinizde mutlaka görmem

gereken yerler, yenilmesi gere-

ken yöresel yemekler konusun-

da bilgi verir misiniz?” diye sor-

sa, ona ne cevaplar verirdiniz?

Erzurum, Avrupa ile Asya kültürleri

aras›nda köprü oluflturacak modern

ve medeni bir flehir görüntüsüne sa-

hip. ‘Do¤u’nun Parisi’ olarak zi-

hinlere yerleflmifl özelli¤i ile gelecek

için önemli bir konuma ve stratejik

bir durufla sahip olmay› baflard›.

Anadolu’ya yerleflmifl medeniyetle-

rin kültürünü flehrin her köflesinde

hissedebiliriz. 

Erzurum Kalesi, Ulu Cami ve

Külliyesi, Çifte Minareler, Lala-

pafla Camii ve Yakutiye Külliyesi,

Aziziye Tabyalar› ve fiehitli¤i, Er-

zurum Evleri, Dadafllar’› dünyaya

tan›tan Oltu Tafl›’n›n ifllendi¤i Rüs-

tem Pafla Han› gibi tarihi dokusu-

nun yan› s›ra, modern Erzurum’un

cazibe merkezi haline gelmifl olan

Palandöken Kayak Merkezi ve

dadafl›n engin hoflgörüsü ve misafir-

perverli¤i ile Erzurum bir dünya

flehri olmaya adayd›r.

Erzurum’un en önemli turistik yerlerinden biri olan Palandöken Da¤lar›’nda yer
alan kayak tesisleri, kayak tutkunlar›n›n ilk tercihleri aras›nda yer al›yor. 

Malzemeler: 
1 adet kuzu budu 

(ya¤s›z ve sinirsiz)

1 adet so¤an

100 gr yo¤urt

Yeterli miktarda lavafl ekme¤i

4 adet domates

6-7 adet yeflil biber

1 çay kafl›¤› tuz

1 çay kafl›¤› karabiber

Yap›l›fl›: 
Kuzu budundan, parmak ka-

l›nl›¤›nda yapraklar kesin.

Yo¤urt, karabiber, tuz ve ye-

meklik do¤ranm›fl so¤an› ka-

r›flt›r›n ve etleri haz›rlam›fl ol-

du¤unuz bu terbiyede 24 saat

bekletin. 

Bir günün sonunda, yaprak

halindeki etleri flifle tak›n ve

yat›k haldeyken ateflte çevire

çevire k›zart›n. Piflen k›s›mla-

r›ndan ayn› dönerde oldu¤u

gibi ince parçalar keserek,

ça¤ kebab›na mahsus küçük

flifllere takarak, yan›nda yine

ateflte piflmifl, domates, biber,

kuru so¤an ve lavafl ekme¤i

ile servis yap›n.

Erzurum
Mutfa¤›’ndan
Ça¤ Kebab›

Bizi Tofafl’a ba¤layan en önemli noktay› ‘vefa’
olarak özetlemem mümkün. ‹çtenlikle belirtmeliy-
im ki, bugün elde etti¤imiz baflar›da ve profesy-
onel çal›flma sistemimizi oluflturmada Tofafl’›n
bizlere çok katk›lar› oldu
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serbest kürsü

rtan rekabet ve globalle-

flen dünya; bir 21. yüzy›l

klasi¤i olarak nereye ba-

karsak bakal›m kliflelefl-

mifl flekilde karfl›m›za ç›k›yor. Pazar-

lar küçülüyor, zaman daral›yor, su

uyuyor ama rakip uyumuyor, yenilik

ve de¤iflim; hiç eskimeyen ve de¤ifl-

meyen iki kavram oluyor.

Yeni ekonomide flirketlerin ayakta

kalabilmeleri için kaç›n›lmaz olan;

bu “de¤iflim” ve “h›z” unsuru ile bafl

etmek oluyor kuflkusuz. Bu do¤rul-

tuda, yönetim biçimi ve de¤iflimle

bafl edip, insanlar›n ve flirketlerin ya-

rat›c›l›¤›n› tetikleyecek bir unsur ola-

rak “Proje Yönetimi” ç›k›yor. Proje,

en yal›n tarifi ile “Bafl›, sonu, hede-

fi, kayna¤› belli özgün çal›flma”

olarak al›nabilir.

Proje Yönetimi’nin Süreçleri
Projeler, içeri¤inde kapsam, enteg-

rasyon, ‹K, risk, maliyet, kalite, ileti-

flim, zaman ve Tedarik Yönetimi

gibi 9 ayr› disiplini bar›nd›r›yor

ve bu disiplinlerin hepsinin ayn›

anda ve beraber yönetilmesi

gerekiyor. 

‹flte bu darbo¤az› aflmak için de

bir metodolojiye ihtiyaç duyulu-

yor. Proje Yönetim Metodolo-

jisi (PYM) burada çözüm olarak

karfl›m›za ç›k›yor. Dünyada k›ta ba-

z›nda farkl› metodolojiler olmakla

beraber; ki bunun temel nedeni ya-

flanan co¤rafya ve paralelinde geli-

flen kültür oluyor, esas itibari ile

PYM dört ana süreçten olufluyor.

• Projenin tan›mlanmas›

• Projenin planlanmas›

• Projenin yürütülmesi ve kontrolü

• Projenin sona erdirilmesi

Bu süreçlerde çok önemli olan ve

dikkat çeken bir husus, tan›mlama

ve planlama maliyeti genelde toplam

proje maliyetinin %5-10’u iken, top-

lam ticari baflar›ya etkisi %65-70’dir.

Ayn› flekilde son iki aflaman›n top-

yerlerinin yap›lmas›, spor sahalar›n›n

tesisi, ulafl›m hizmetleri, lojistik hiz-

metleri gibi projeler bir araya geldik-

lerinde bir anlam ve program olufltu-

rur. Oysa portföy; birbiri ile direkt

iliflkisi olmayan daha spesifik ürün

ve hizmet projeleridir. Örne¤in, Ar-

çelik’in buzdolab› projeleri, çamafl›r

makinas› projeleri bildi¤iniz gibi bir

portföy mant›¤›nda ele al›n›r ve yö-

netilir.

fiirketlerde etkin bir proje yönetimin-

den söz edebilmemiz için;

• Her iflte oldu¤u gibi olmassa ol-

maz olan, kararl› ve takipçi bir üst

yönetim,

• Kuvvetli ve kabul görmüfl bir me-

todoloji,

• Kullan›m ve yay›l›m› sa¤l›yacak,

gene kuvvetli ve kabul görmüfl bir

bilgi teknolojileri arac› 

• Proje elemanlar›n›n performansla-

r›n›n, proje bazl› olarak genel perfor-

mans sistemine yans›mas›n› sa¤l›yan

yaklafl›mlar gerekecektir. 

Bilindi¤i gibi çal›flanlar›n perfor-

manslar›na direkt etkisi olmayan

sistemlerin kabul görmesi ve ya-

y›n›m› oldukça zordur.

Sonuç olarak, karar odakl› stra-

tejik yönetim modelinde, strate-

jik mükemmelli¤i yakalamak

için; do¤ru projeler‹ yapmak ve

sonuç odakl› operasyonlarda, ope-

rasyonel mükemmelli¤i yakalamak

için ise; projeleri do¤ru yapmak biz-

lere sürdürülebilir rekabet avantaj›

sa¤l›yacakt›r.

‹.d.e.a., Proje Yönetimi ile ilgili gelifl-

tirdi¤i programlar›, y›lda iki kere aç-

t›¤› Proje Yönetimi Akademisi, kendi

bünyesinde bar›nd›rd›¤› ve d›flardan

tedarik etti¤i uzman kadrosu ve bü-

tünsel çözüme yönelik kurdu¤u sis-

temleri ile, Koç Toplulu¤u içi ve d›-

fl› hizmetlerini sürdürmektedir.

Y›ld›r›m Tan›lkan

Dan›flman

‹.d.e.a.

A
Proje Yönetimi ve Projeler

Yönetim biçimi ve
de¤iflimle bafl edip,

insanlar›n ve flirketlerin
yarat›c›l›¤›n› tetikleye-

cek bir unsur olarak
“Proje Yönetimi” ç›k›yor

Program ve Portföy
Projelerle ilgili bir di¤er önemli ve

kar›flt›r›lan kavramda “program” ve

“portföy” tan›mlar›d›r. Program; bir-

biri ile girdi-ç›kt› iliflkisi olan ve en-

tegreli bir flekilde yönetilmekten da-

ha olumlu sonuçlar sa¤layan projeler

ailesidir. 

Bir olimpiyat oyunlar› program›n›

düflünecek olursan›z, Olimpiyat Kö-

yü’nün haz›rlanmas›, konaklama
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lam proje maliyetinden ald›¤› pay

%85 civar›nda iken, toplam ticari ba-

flar›ya etkisi %10’lar civar›ndad›r. Ya-

ni sonuç oldukça aç›k olarak proje-

lerde tan›mlama ve planlamay› ne

kadar do¤ru yaparsak, o kadar bafla-

r› flans›m›z›n yüksek oldu¤unu gös-

terir.


