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Eylül’le Gelen...
Tatillerimiz sona erdi ve yeniden biriktirdi¤imiz enerjiyle bizi bekleyen
ifllerimizin bafl›na dönüp dümeni bir
kez daha s›k›ca kavrayarak tutmaya
bafllad›k.
Eylül say›m›zda yer alan yaz› ve haberlerin geneline flöyle bir bak›ld›¤›nda Toplulu¤umuzun baflar› haritas›nda dünyan›n çok çeflitli co¤rafyalar›na
do¤ru uzanan baflar› çizgisinin, bu
aya özgü olarak özellikle bir bölgeye,
Uzakdo¤u’ya do¤ru daha belirgin olarak yol ald›¤› görülüyor.
Koç Toplulu¤u’nun farkl› sektörlerde faaliyet gösteren ve global pazarlarda ciddi ad›mlar atan iki büyük flirketi, Tat ve DemirDöküm, flimdi de
Uzakdo¤u’da büyük baflar›lara imza
at›yor. Dünyan›n pek çok ülkesine ihracat yapan Tat, Japon Kagome ve
Sumitomo firmalar›yla 2005 y›l›na
kadar geçerli olacak yeni bir anlaflma
yapt›. Tat bu anlaflma gere¤ince Japonya’ya her y›l 18 bin ton domates
salças› ve konservesi ihraç edecek.
DemirDöküm de, büyük pazar hacmi
ile dikkatleri çeken Çin’e odakland›
ve Chung Mei Industries Limited
firmas›yla iflbirli¤i yaparak radyatör
üretmeye karar verdi. DemirDöküm,
bu y›l›n bafl›ndan beri Çin pazar›na
panel radyatör ve kombi ihracat› yap›yor.
Uzakdo¤u’ya sadece yat›r›mlar›m›zla
de¤il, kültürümüzle de ç›kartma yapmaya devam ediyoruz:
VKV Sadberk Han›m Müzesi’nin
Türkiye’nin kültür hazinelerinden
seçme örnekleri kapsayan koleksiyonu, Japonya’n›n Fukuoka ve Shizuoka
kentlerinden sonra Iwaki’ye ulaflt› ve
Iwaki Sanat Müzesi’nde sergilendi.
Bu muhteflem sergi, dergimiz yay›na
haz›rland›¤› tarihlerde tafl›n›yordu.
Sergi iki ay boyunca Okazaki flehrindeki sanatseverlerle buluflacak.
Gerçekten de Eylül ay›, özellikle marinalar aç›s›ndan yo¤un bir ayd›r ve
dünyan›n dört bir yan›ndan ülkemize

gelen yat sahipleri, do¤an›n tüm güzelli¤iyle sergilendi¤i sahillerimizde
yelken açarlar. Onlar› dünya standartlar›nda a¤›rlama baflar›s›n› gösteren
Setur Marinalar›’n›n Genel Müdürü
Vedat Midilli ile “marinac›l›k” üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik.

Hayat›n ‹çinden
‹fllerle birlikte okullar da bafllad›. Çocuklar›m›z da t›pk› bizler gibi çal›flma
tempolar›n› h›zland›rmak durumundalar. Özellikle çocuklar› ilkö¤renime
bu y›l bafllayan velilerimizin “Hayata
Dair” sayfalar›nda “fiimdi Okullu Olduk” bafll›¤›yla haz›rlad›¤›m›z bölümü
ve uzman›m›z›n önerilerini okumalar›n› öneririz.
Bildi¤iniz gibi A¤ustos’tan bu yana
Anadolu’nun çeflitli illerinden bayilerimizin sesini sizlere duyurmaya bafllad›k. Bu ay Aygaz Zonguldak Bayii
Muammer Yaz›c›, kendisini nas›l
“aileden biri” gibi hissetti¤ini anlat›rken, yaflad›¤› flehri de tüm yönleriyle,
tüm güzellikleriyle bizlere tan›t›yor.
Yine hepimizi yak›ndan ilgilendiren
“hayati” bir konuyu, “Özel Sa¤l›k Sigortas› Hakk›nda Ö¤renmek ‹stedi¤imiz Her fiey”i tüm ayr›nt›lar›yla anlatan yaz›m›z da, Eylül say›s›n›n “okunmas› öncelikle gereken” bölümlerinden birini oluflturdu.
Tüm çal›flanlar›m›z›n yan› s›ra yetkili
sat›c›lar›m›z/servislerimizin ilkö¤retim
okulu ve liseyi birincilikle bitiren çocuklar›n› ödüllendirece¤imiz “E¤itim
Baflar› Arma¤an›”na kat›lmak için bu
ay›n 27’si son gündür. Hat›rlat›r ve
dergimizin tad›na varman›z umuduyla keyifli okumalar dilerim.

Can Ça¤dafl
Koç Holding A.fi.
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

Bu dergideki yaz› ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan›labilir.
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bizden

Tat, Bu Y›l Japonya’ya 18 Bin
Ton Salça ve Domates Konservesi
‹hracat› Yapacak

H

aziran ay› içerisinde, Japonya’da faaliyet gösteren
Kagome ve Sumitomo firmalar›yla yeni bir iflbirli¤ine daha imza att›n›z. Gerçeklefltirdi¤iniz bu dev iflbirli¤i hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Asl›nda, Japonya’ya gerçeklefltirece¤imiz ihracat›n geçmifli çok daha eskilere dayan›yor. Bu yüzden öncelikle, k›sa bir tarihçe vermekte fayda
görüyorum. Tat, 3 Ekim 1967’de
Koç Holding’in kurucusu ve fieref
Baflkan› say›n Vehbi Koç’un büyük
azmi ve kararl›l›¤› ile kuruldu. Kendisi, flirketimizin kuruluflundan itibaren vefat›na kadar olan dönemde
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›m›z› yürüttü.
Vehbi Koç, 1946 y›l›ndan bafllayarak
yurtd›fl›nda ba¤lant›l› oldu¤u kiflilerin de kendisine sundu¤u önerilerin
çerçevesinde, ihracata yönelik yeni
ifl sahalar› yaratmak için çal›flmalar
yürütüyordu. Bu çerçevede de, ‹srailliler’le birlikte, meyve suyu ve salça üretimi için Beko’yu kurdu.
Vehbi Koç, bu giriflimin hem
Anadolu’nun k›rsal kesimlerini kalk›nd›raca¤›n› hem de
yöre halk›na istihdam sa¤layaca¤› için çok önemli
oldu¤unu düflü-

Tat Genel
Müdürü Nam›k
Kemal
Bayraktaro¤lu:
“Japonya, g›da
ürünlerinin
kalitesi için çok
yüksek standartlar
oluflturmufltur.
Japonya’ya
yapt›¤›m›z bu
sat›fl Tat’›n bu alandaki baflar›s›n›n da
güzel bir göstergesi
bence…”

nüyordu. Bu giriflim ayn› zamanda
ülkenin domatesini ihraç ederek gelir elde etmek, ihracat ve üretim aç›s›ndan know-how elde etmek aç›s›ndan da hayati bir öneme sahipti.
Tat, O’nun çizdi¤i hedefler do¤rultusunda büyüdü ve bugünkü öncü
konumuna ulaflt›.
Japonya ile olan iliflkilerimize
gelince… 1975 y›l›nda az geliflmifl ülkelerle ilgili düzenlenen
bir seminer arac›l›¤›yla Japon
Kagome ve Sumitomo flirketleriyle tan›flt›k ve kendimizi tan›tt›k. 1982 y›l›nda da kendileriyle uzun
vadeli bir sat›n alma anlaflmas› zeminini haz›rlad›k. Bugüne kadar geçen 20 y›ld›r aram›zdaki
iletiflim ve iflbirli¤i geliflti, her fleyden
önemlisi de karfl›l›kl› bir güven olufltu.
1982 y›l› bu anlamda
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Tat, Haziran ay›nda
dev bir iflbirli¤ine imza
att›. Japon Kagome Co.
Ltd. ve Sumitomo
Corporation firmalar›yla
2005 y›l›na kadar geçerli
olacak bir anlaflma imzalayan Tat, Japonya’ya
y›lda 18 bin ton domates
salças› ve domates konservesi
ihraç edecek… Tat’›n bu
önemli iflbirli¤i hakk›nda
Tat Genel Müdürü
Nam›k Kemal
Bayraktaro¤lu’ndan
bilgi ald›k

küresel vizyon

Japonya özellikle g›da ürünleri konusunda çok hassas bir tavra sahiptir ve bu alanda da kalite
aç›s›ndan çok yüksek standartlar oluflturmufltur.
Bu anlamda da Japonya’ya yapt›¤›m›z bu sat›fl
Tat’›n bu alandaki baflar›s›n›n da güzel bir göstergesi bence…
n›n da güzel bir
göstergesi bence…
Haziran ay›nda yapt›¤›m›z ve 2005 y›l›na kadar geçerli
Y›l
Metrik Ton
olacak
sözleflme
çerçevesinde ise Japon Kagome ve Su1997
17.775
mitomo firmalar›na
1998
20.900
domates salças› sa1999
20.000
taca¤›z. Tokyo’daki
2000
17.600
flirket merkezlerinde imzalad›¤›m›z
2001
18.000
sözleflme ile Kagome ve Sumitomo firmalar› domates
Tat flirketi aç›s›ndan büyük bir
salças›, her türlü domates konserveönem tafl›yor aç›kças›. Zira, Japonya
si ve yeni üretilecek çeflitli konserözellikle g›da ürünleri konusunda
veleri, her y›l asgari 12 bin ton olçok hassas bir tavra sahiptir ve bu
mak üzere dünya piyasalar›nda olualanda da kalite aç›s›ndan çok yükflan fiyatlarla sat›n almay› taahhüt
sek standartlar oluflturmufltur. Bu
ettiler. 2002 y›l› için toplam 18 bin
anlamda da Japonya’ya yapt›¤›m›z
ton ba¤lant› yap›ld›.
bu sat›fl Tat’›n bu alandaki baflar›s›-

Japon Kagome Firmas›na son
5 y›lda yap›lan ihracat:

Bu sözleflme uyar›nca onlar için,
ters ak›c›l›k sistemiyle imal etti¤imiz
özel bir dondurulmufl salça türünün
yan› s›ra, kendi markalar› ile do¤rudan rafa giren tüketim mallar› ile
birlikte büyük aseptik ambalajda
endüstriyel ürünler de üretiyoruz.
Onlar da haz›rlad›¤›m›z bu ürünleri
kendi damak tadlar›na uygun olarak
lezzetlendirerek kendi ambalajlar›
ile sat›fla sunuyorlar.
• Tat, Amerika’dan Singapur’a
kadar uzanan genifl bir hatta,
dünyan›n birçok ülkesine ihracat yap›yor. Biraz bilgi alabilir
miyiz?
Gerçekten de Tat, kuruluflundan bu
yana sürekli olarak ihracata odakland›. Tat’›n y›ll›k cirosunun %50’si
ihracattan, yüzde %50’si ise iç piyasaya sundu¤umuz ürünlerden olufluyor. Tabii bu konuda ciro bizim
için çok önemli bir gösterge de¤il.
Zira, ürünlerimiz çok ucuz bir fiyatla sat›fla sunuluyor. Bu nedenle de
ciromuz çok yüksek de¤il. Ancak
burada kârl›l›¤›m›z›n yüksek olmas›
çok önemli.
‹hracat pay›m›z›n yüksek olmas› nedeniyle, 2000 ve 2001 y›l›nda Türkiye’de meydana gelen ekonomik

krizden çok etkilenmedik ve hatta
bu ortamda kârl›l›¤›m›z› bile art›rd›k.
Ancak, d›fl piyasalarda geliflen politik sebeplerden dolay› (Avrupa
Gümrük Birli¤i’nin kota koymas›)
Tat salças› Avrupa’ya giremedi ve
bu da bizler için büyük bir pazar
kayb›na neden oldu.
Afl›r› üretim nedeniyle de tonu 1000
dolar olan domatesin fiyat› 600 dolara düfltü. Dolay›s›yla, hem ciromuzda, hem de kâr›m›zda düflüfl oldu. Ancak, bu konuda hiç de kötümser de¤iliz. Avrupa Birli¤i’ne girdi¤imiz takdirde, rekabet gücümüzün artaca¤›n› ve böylece ihracat
pay›m›z› da h›zla art›raca¤›m›za inan›yorum.

Tat, günde 12 bin ton domates iflliyor. ‹stanbul’da
günlük domates tüketimi ise iki bin ton...
Dolay›s›yla da üretti¤imiz bu miktar›n büyük bir
k›sm›n› tüm dünyaya ihraç ediyoruz

• Zincir fast-food flirketleriyle
anlaflmalar›n›z sürüyor mu?
Elbette… Tat, tüm dünyada Mc Donalds’›n uluslararas› tedarikçisi olma özelli¤ine sahip. Sadece Türkiye’de de¤il, Rusya, Arap ülkeleri ve
Uzakdo¤u ülkelerindeki McDonalds
restaurantlar› için ketçap üretiyoruz.
Son anlaflmam›zla birlikte mayonez
de satmaya bafllad›k. Bunun yan›s›ra Pizza Hut International Zincirine
Türkiye, Orta ve Uzakdo¤u için Pizza Hut Restoranlar›nda kullan›lan
özel domates püresini üretip, bu
bölgelere exclusive olarak sat›yoruz.

Avrupa Gümrük Birli¤i’nin Türkiye’ye kota koymas› nedeniyle Tat’›n ihracat
pay›nda bir düflüfl gözlemlendi.

• Tat’›n sektördeki konumu hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Tat domates salças› sektöründe,
dünyada beflinci büyük flirkettir. Bugün tüm fabrikalar›m›zda, senede
ortalama 500 bin ton domates iflliyoruz.
Domatesin %99’› sudan olufluyor.
Raf ömrü ise 1 gün olan tek ürün olma özelli¤ine sahip. Dolay›s›yla da
istedi¤imiz kalitede üretim yapabilmek için toplad›ktan sonra en geç 1
gün içinde domatesi ifllememiz ge-

rekiyor. Tat, günde ortalama 12 bin
ton domates iflliyor. ‹stanbul’da ise
günlük domates tüketimi iki bin
ton... Dolay›s›yla da üretti¤imiz bu
miktar›n büyük bir k›sm›n› tüm
dünyaya ihraç ediyoruz.
• Ayn› zamanda bu kadar büyük
bir üretimi organize etmek çok
büyük bir alt yap›y› da gerektiriyor…
Genel Müdürlü¤ümüze ba¤l› 5 fabrika bulunuyor ve bu fabrikalarda
sezonda 5 bin iflçimizi istihdam ediyoruz. Bursa Mustafa Kemalpafla,
Karacabey, Yeniflehir ile Bal›kesir Ovaköy’deki fabrikalarda domates salças›, domates türevleri ve sebze konserveleri üretiyoruz.
Çanakkale Gelibolu’daki fabrikam›z dondurulmufl g›da ve bal›k
konserveleri üretimini gerçeklefltiriyor. Mustafa Kemalpafla’daki kutu
fabrikam›z ise kendi fabrikalar›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere
çeflitli ölçülerde bofl teneke kutu
imal ediyor.

Çiftçilerimizle çok iyi iliflkiler içindeyiz.
Onlara tohum, fide, gübre, ilaç ve
nakit para yard›m› gibi gerekli deste¤i sa¤l›yor, ürünü haz›rlat›yor ve
taahhüt etti¤imiz fiyatlardan sat›n
al›yoruz.
Anlaflmal› ekim olarak adland›rd›¤›m›z bu sistemle, arzu etti¤imiz kalitede ve miktarda hammaddeyi düzenli olarak tedarik edebiliyoruz.
• Tat’›n ürün gam›nda domates
salças› d›fl›nda neler var?
Ürün gam›m›zda domates salças›n›n
yan› s›ra, sebze konserveleri, do¤ranm›fl domates, domates püresi,
sebze konserveleri, közlenmifl biber, ketçap ve reçeller bulunuyor.
Son olarak da ürün gam›m›za mayonezi ekledik.
Ciromuzun yüzde 80’inini ketçap,
salça, mayonez ve bezelye konservesi sat›fl›ndan elde ediyoruz.
Türkiye’de salça, ketçap ve bezelye
konservesinde pazar lideriyiz.

Dünyada ve Türkiye’de
Domates Üretimi
Dünya’da en çok üretilen sebzeler
aras›nda bulunan domatesin, hem
güney ve hem de kuzey yar›m kürede çok genifl ekin alanlar›nda tar›m›
yap›l›yor. Anavatan› Güney Amerika
olan domates, buradan önce Avrupa k›tas›na, Avrupa’dan da tüm
dünyaya yay›ld›. Türkiye’ye giriflinin
ise yaklafl›k 500 y›l önce Adana’dan
oldu¤u tahmin ediliyor.
Dünyan›n hemen hemen her bölgesinde domates yetifltirilmekte olup
en büyük üreticiler ABD, Çin, ‹talya,
‹spanya, Türkiye, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelerdir. Dünya taze domates üretiminin y›llar itibariyla de¤iflmekle birlikte ortalama 27 ila 30
milyon tonu, Türkiye’de ise 1.5-2
milyon tonu sanayide kullan›lmaktad›r. Türkiye Domates ‹flleme Sanayii özellikle 1980’li y›llardan bafllayarak ihracata verilen teflvikler neticesi h›zla büyümüfl ve üretim yapan
tesis say›s› bugün itibar›yla 40’›n
üzerine ç›km›flt›r.
Türkiye’de y›lda ortalama 250.000
ton domates salças› üretilip, bunun
yaklafl›k %50-55’i ihraç edilir, bakiyesi ise yurt içinde kullan›l›r.

Kanseri Önlüyor!
Harvard Medical School ve Harvard School of Public Health taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rmalar
göre, domates salças›, ketçap, pizza
sosu ve domates suyu gibi ifllenmifl
domates ürünlerinin tüketimi baflta
prostat kanseri olmak üzere, çeflitli
kanser türlerine ve kalp rahats›zl›klar›na yakalanma riskini önemli ölçüde azalt›yor.
Toronto Üniversitesi ve
American Sa¤l›k Enstitüsü gibi kurulufllar
taraf›ndan yap›lan ileri
araflt›rmalarda ise kanseri önleyici maddenin
domates ürünlerinde bulunan “Lycopene” oldu¤u belirlendi.
‹nsan sa¤l›¤›na etkileri

küresel vizyon

Anavatan› Güney Amerika olan domates, buradan
önce Avrupa k›tas›na, Avrupa’dan da tüm dünyaya
yay›ld›. Türkiye’ye giriflinin ise yaklafl›k 500 y›l
önce Adana’dan oldu¤u tahmin ediliyor
araflt›r›lan 46 meyve ve sebze aras›nda domatese k›rm›z› rengini veren madde olarak da bilinen Lycopene’i domates sanayiince üretilen
salça, ketçap, pizza sosu ve domates suyu gibi ürünlerin en yüksek
miktarda içerdi¤i saptanm›flt›r. Lycopene’in konsantrasyonu salça üretiminde kullan›lan ›s›l ifllem sonucu
artmaktad›r.
Di¤er bir deyiflle domates ›s›t›larak
salça, salça kullan›larak ketçap ve domates suyu üretilmekte ve bu ürünlerdeki
Lycopene taze domatestekinden daha yüksek
miktarda bulunmaktad›r.
Bu nedenle salça, pizza
sosu, ketçap ve domates
suyu tüketimini içeren diyetler önerilmektedir. A, B
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ve C vitaminleri aç›s›ndan da son
derece zengin olan domates, ayr›ca,
idrar söktürür ve zararl› maddelerin
d›flar›ya at›lmas›n› sa¤lar. Kandaki
üre miktar›n› düflürür ve kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤lar. Mide ve ba¤›rsaklar›n çal›flmas›n› sa¤lay›p hazm› kolaylaflt›r›r.
Bolca tüketildi¤inde tenin pürüzsüz
olmas›n› sa¤lar. Damar sertli¤ine,
romatizmaya, gut hastal›¤›na, safra
ve böbrek tafllar›na iyi gelir.
Kagome firmas›, 20 y›l önce kurdu¤u tam teflekküllü Araflt›rma Enstitüsü’nde, Tat’›n kendilerine ihraç etti¤i salça ve domates konservelerinde
bulunan Lycopen ve B-carotene gibi insan sa¤l›¤›na faydal› maddeleri
tespit etti ve Japon tüketicisinin yemeklerine girmesini sa¤lad›.
Ebru Uluceviz

DemirDöküm; Bozöyük’teki çelik
radyatör üretim tesislerini Çin’e
tafl›yarak, Çin d›fl›nda di¤er
Uzakdo¤u ülkelerine de sat›fl
yapmay› hedefliyor

küresel vizyon

DemirDöküm’ün Is›tma Sektöründe Çin’e Uzanan ‹flbirli¤i!

Uzakdo¤u’yu
Demirdöküm-Chung Mei
Is›tacak
emirDöküm, ›s›tma sektöründe uluslararas› bir iflbirli¤ine daha imza att›.
DemirDöküm, Chung Mei Industries Limited ile gerçeklefltirdi¤i ortakl›k ile 2002 y›l› bafl›nda ilk ihracat›n› gerçeklefltirdi¤i Çin’de Doka
ve Demrad markas›yla ya¤l› radyatör
üretecek.
DemirDökümChung Mei Industries Limited ad›
alt›nda kurulan yeni flirketin ilk y›l
için 9-10 milyon dolar aras›nda ciro
yapmas› bekleniyor.
Bu iflbirli¤i vesilesiyle, 26 Temmuz
2002 tarihinde, Koç Holding’de düzenlenen imza törenine, Koç Holding ‹nflaat ve Turizm Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu, Chung Mei
Industries Limited Yönetim Kurulu
Baflkan› Sebastian Man ve Türk
DemirDöküm Fabrikalar› Genel Müdürü Melih Bat›l› kat›ld›. DemirDöküm düzenlenen bu törenle, çal›flmalar›na resmen bafllam›fl oldu.

D

“Di¤er Uzakdo¤u
Ülkelerine de Sat›fl
Yapmay› Hedefliyoruz!”
Törende bir konuflma yapan, Koç
Holding ‹nflaat ve Turizm Grubu
Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu, global
pazarlara entegre olarak büyük sermaye ak›fl›ndan daha fazla pay alman›n flirketlerin ve ülkelerin gelece¤i için büyük önem tafl›d›¤›n› vurgulad›. DemirDöküm’ün arka arkaya gerçeklefltirdi¤i yeni ortakl›klarla
global pazarda önemli ad›mlar att›-

DemirDöküm’ün Chung Mei ile gerçeklefltirdi¤i ortakl›k anlaflmas›na, (soldan sa¤a)
Türk DemirDöküm Fabrikalar› Genel Müdürü Melih Bat›l›, Koç Holding ‹nflaat ve
Turizm Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu ve Chung Mei Yönetim Kurulu
Baflkan› Sebastian Man imza att›.

¤›n› belirten Bulgurlu, Çin’in büyük
pazar hacmi ile üretici flirketlerin
dikkatini çekti¤ini vurgulad› ve sözlerine flöyle devam etti:
“Çin, büyük pazar hacmi ile tüm
üretici flirketlerimizin dikkatini çekmektedir. Koç Toplulu¤u flirketlerinden biri olan ‹zocam, Çin’e XPS
ihracat›na geçti¤imiz y›l›n sonunda
bafllam›flt›r.
‹zocam bu y›l›n ilk yar›s›nda da
Çin’de büyük bir sat›fl hacmi yakalam›flt›r. Çin pazar›na 2002 y›l› bafl›ndan itibaren panel radyatör ve kombi ihracat› yapmaya bafllayan De-
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DemirDöküm,
Chung Mei Industries
Limited ile
gerçeklefltirdi¤i dev
ortakl›k ile 2002 y›l›
bafl›nda ilk ihracat›n›
gerçeklefltirdi¤i
Çin’de Doka ve Demrad
markas›yla ya¤l› radyatör üretecek

küresel vizyon

ve Hong Kong Merkezli “Chung
Mei International Holdings Limited” grubunun bir üyesi olan
“Chung Mei Industries Limited” ile
stratejik ortakl›¤a imza atan DemirDöküm, Çin’in Dongguan Bölgesi’nde ya¤l› radyatör üretimine bafllayacakt›r.
DemirDöküm, kendisi gibi önemli
baflar›lara imza atan, üretim bilgisinin derinli¤i ve uygun fiyatlarla kaliteli mamuller üretebilen Chung
Mei firmas›yla Uzakdo¤u pazar›nda
daha etkin flekilde varl›¤›n› art›racakt›r” dedi.

‹lk Etapta 300 Bin
Radyatör Üretilecek!
Chung Mei Yönetim Kurulu Baflkan› Sebastian Man (soldan üçüncü), Türk
DemirDöküm Fabrikalar› Genel Müdürü Melih Bat›l› (sa¤dan ikinci) ile birlikte,
DemirDöküm’ün Bozüyük Tesisleri’ni, ‹negöl’deki Genel Müdürlü¤ünü ve
üretim tesislerini ziyaret etti.

“Pazardaki büyüme potansiyeli, bizleri
do¤rudan yat›r›m yaparak fabrika kurma
aflamas›na gelmeye yönlendirdi. Kurulacak fabrikada ilk aflamada 300 bin radyatör üretece¤iz.
Bu kapasiteyi pazar flartlar›na ba¤l› olarak
2.300.000 adete ç›karmay› hedefliyoruz”
potansiyelinin de¤erlendirilmesi neticesinde ortakl›k karar› al›nm›flt›r.
fiangay’da da bir ofisi bulunan DemirDöküm; çelik radyatör üretim tesislerini Çin’e tafl›yarak, Çin d›fl›nda
di¤er Uzakdo¤u ülkelerine de sat›fl yapmay› hedeflemektedir.”
Dr. Bülent Bulgurlu,
bu ortakl›¤›n Uzakdo¤u pazar›nda daha da
güçlü olabilmek için
büyük bir önem tafl›d›¤›na dikkat çekti:
“Elektrikli aletler, baChung Mei firmas› ile gerçeklefltirilen bu iflbirli¤i,
k›m
ve ayd›nlatma
%45 Chung Mei, %45 DemirDöküm, %10 Ram Pacific
ürünleri üreticisi olan
ortakl›k pay› ile hayata geçirilecek.

mirDöküm de Çin pazar›ndaki f›rsatlar› de¤erlendirmeyi ve bu pazarda büyümeyi hedeflemektedir.
DemirDöküm Çin pazar›na geçti¤imiz y›l girmifltir. Pazardaki büyüme

küresel vizyon
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DemirDöküm Genel Müdürü Melih
Bat›l› ise Bozüyük’teki çelik radyatör tesislerinin iki ay içinde 44 konteyner ile Çin’in Dongguan Eyaleti’ne tafl›naca¤›n› ve y›l sonuna kadar üretime geçilece¤ini belirterek
flunlar› söyledi:
“2001 y›l›nda, DemirDöküm Çin pazar›na 1 milyon dolarl›k bir sat›fl rakam›yla girifl yapt›. Fakat pazardaki
büyüme potansiyeli, bizleri do¤rudan yat›r›m yaparak fabrika kurma
aflamas›na gelmeye yönlendirdi.
Kurulacak fabrikada ilk aflamada
300 bin radyatör üretece¤iz. Bu kapasiteyi pazar flartlar›na ba¤l› olarak
2.300.000 adete ç›karmay› hedefliyoruz.
Chung Mei firmas› ile gerçeklefltirdi¤imiz bu iflbirli¤i, %45 Chung Mei,
%45 DemirDöküm, %10 Ram Pacific
ortakl›k pay› ile hayata geçirilecektir. Bu stratejik güçbirli¤i sonucunda
elde edilecek büyük maliyet avantaj› ve DemirDöküm’ün güçlü marka
imaj›n›n deste¤i ile, elektrikli ya¤l›
radyatör ürünlerin orta vadede di¤er
pazarlara da nüfuz etmesini hedefliyoruz.
Amac›m›z, her iki firman›n da global pazarlarda daha güçlü ve yayg›n
biçimde yer almas›n› sa¤lamakt›r.
Do¤acak olan sinerji ile DemirDöküm ve Chung Mei firmalar›, rekabet gücü yükselmifl firmalar olarak

dünya pazarlar›nda faaliyetlerini
sürdüreceklerdir.”
Melih Bat›l›, Çin’de yap›lacak fabrika yat›r›m›n bir bafllang›ç oldu¤unu
da belirterek; “Bu bizim için bir bafllang›ç. Radyatör ve kombi alan›nda
önümüzdeki befl y›lda Türkiye’de
de büyük yat›r›mlar yaparak bu
alanda dünyan›n en büyük 10 flirketi aras›na girece¤iz ve yeni gelifltirece¤imiz ürünleri Çin’e tafl›yaca¤›z”
fleklinde konufltu.

DemirDöküm sahip oldu¤u teknoloji ile,
Avrupa’da Chapppee, Alman Wolf, Frans›z Saunier
Duval, Chauffe Français ve Beko UK gibi
birçok firmaya ihracat yap›yor. Ayn› zamanda,
panel radyatör üretiminin %50’si de bu
ülkelere ihraç ediliyor

“Çin Pazar›nda
Rekabet Zordur”
Philips, Kenwood, Hamilton Beach/Poctor Silex, Black&Decker,
Delongi gibi uluslararas› markalara
orijinal teçhizat üreticisi (OEM-Original Equipment Manufacturer) olarak üretim yapan Chung Mei Industries Limited Yönetim Kurulu Baflkan› Sebastian Man ise; “Çin’de rekabet çok zordur. Dünyan›n bütün
büyük flirketleri Çin pazar›ndan pay
kapmak istemektedir.
Böyle zorlu bir pazarda DemirDöküm’ün teknolojisi ve rekabetçi gücü ile mücadele edece¤iz” fleklinde
konufltu.
DemirDöküm’ün Bozüyük Tesisleri’ni, ‹negöl’deki Genel Müdürlü¤ünü ve üretim tesislerini ziyaret
eden Sebastian Man, tesisleri ve
üretim teknolojisini görmekten
duydu¤u memnuniyeti de ifade etti.

pompa, hidrofor, haz›r mutfak ve
benzeri ürün çeflitlili¤i ile en genifl
alanda ürün ve hizmet sunuyor.
‹negöl ve Bozüyük üretim tesisleri
ile DemirDöküm, sadece Türkiye’nin de¤il, dünyan›n da say›l› büyük ve teknolojisi yüksek üretim tesislerine sahip.
Sahip oldu¤u teknoloji ile, Avru-

Is›tma Sektörünün Lideri
DemirDöküm!
Türkiye ›s›tma sektörünün lideri ve
öncüsü DemirDöküm, Türk tüketicisini birçok ürünle ilk kez tan›flt›rd›: Döküm radyatör, kazan, soba,
kat kaloriferi, flofben, panel radyatör ve kombi cihazlar›…
DemirDöküm, sektörde en genifl
ürün gam›na sahip olup, panel ve
döküm radyatörler, banyopan,
kombi, pencere, split ve kanall› klima, s›v› ve gaz yak›tl› kat kaloriferi,
flofben, termosifon, merkezi kazan,
brülör, soba, elektrikli ›s›t›c›lar,
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pa’da Alman Wolf, Frans›z Saunier Duval ve Beko UK gibi birçok
firmaya ihracat yap›yor.

Uzakdo¤u’nun Lideri:
Chung Mei
“Chung Mei International Holdings Limited” grubunun bir üyesi
olan “Chung Mei Industries Limited”
1963 y›l›nda kuruldu. Chung Mei k›sa sürede Asya’da elektrikli küçük
ev aletleri ve kiflisel bak›m ürünleri pazar›nda lider firmalar aras›nda
yer ald›. Chung Mei, özellikle pervaneli ›s›t›c›lar, çaydanl›klar ve g›da üretime yönelik ev aletleri ve
saç kurutma makinesi gibi “kiflisel
bak›m” ürünleri konusunda yo¤un
faaliyetlerde bulunuyor.
Chung Mei, Philips, Kenwood,
Hamilton Beach/Poctor Silex,
Black&Decker, Delongi ve benzerleri gibi uluslararas› markalara
OEM-Original Equipment Manufacturer (Orijinal Teçhizat Üreticisi) baz›nda üretim yap›yor. Ayr›ca
lokal ve denizafl›r› müflterileri için
markas›z ürünler de imal ediyor.
Çin’in Dongguan eyaletinde kendi
üretim tesislerinde faaliyetlerini
sürdüren Chung Mei, mühendislik
dizaynlar›, enjeksiyon kal›plar› ile
üretim, metal damgalama ve montaj yöntemleriyle üretim de gerçeklefltiriyor.

küresel vizyon

e-dönüflüm Yeni Projelerle Zenginlefliyor!
Koç Finans Sistem ve Stratejik Planlama Müdürü Zeynep Ufuk Ünal:

Maliyetlerimizde 1.2 Milyon
Dolar Tasarruf Hedefliyoruz!

e

-dönüflüm kapsam›nda hedefledi¤i projeleri h›zla hayata geçiren Koç Finans’›n e-dönüflüm uygulamalar› hakk›nda, Koç Finans Sistem ve
Stratejik Planlama Müdürü Zeynep
Ufuk Ünal ayr›nt›l› bilgi verdi.
• e-dönüflüm’ü kendi perspektifinizden nas›l tan›ml›yorsunuz?
e-dönüflüm, elektronik ortamda Topluluk flirketlerinin projelerini paylaflmalar›n›, aralar›nda sinerjiyi art›rmalar›
ve dolay›s›yla da iletiflimlerini güçlendirmeleri aç›s›ndan önemli bir iflleve
sahip. e-dönüflüm projeleri flirketlere
maliyet tasarruflar› sa¤laman›n yan› s›ra, yeni iflbirlikleri için de önemli kap›lar aç›yor.

• Projelerinizi hayata geçirmek
için nas›l bir ön çal›flma yürüttünüz?
Öncelikle flirket içinden tüm birimlerden çal›flanlar›n yer ald›¤› Yürütme
Komitesi’ni kurduk. Tüm çal›flanlara
Koçfinans Bireysel Öneri Sistemi’ne
(BÖS) proje önerilerini iletmelerini istedik. Önerileri, uygulama ve ekomo-

e-dönüflüm

nik getirileri aç›s›ndan de¤erlendirdik.
Ard›ndan bu projelerin fizibilitelerini
yapt›k. Proje Yürütme Komitesi toplant›lar›nda ise Üst Yönetim ile uygulamaya ald›¤›m›z projeleri kesinlefltirdik.
e-dönüflüm projelerimizi daha iyi uygulayabilmek amac›yla Proje Yönetim
Sistemi’ni (PYS) kurduk ve tüm projeleri PYS kapsam›nda yönetiyoruz.
• ‹nternet/‹ntranet ortam›nda gerçeklefltirdi¤iniz projeler neler?
Finansman ‹zleme Sistemi (F‹S), Online Kanuni Takip Entegre Sistemi (OKTES) ve flirket çal›flanlar› aras›ndaki iletiflimi art›rmak amac›yla intranet projelerimizi tamamlad›k.
Finansman ‹zleme Sistemi ile flirkette
tamamen Excel ortam›nda yürütülen finansman ve hazine
yönetimi ifllemlerini
online ortamda otomatize ettik. Y›ll›k 95
bin Dolar maliyet tasarrufu sa¤layan F‹S,
verimlili¤i art›rman›n
yan› s›ra, bilgilerin
kal›c› olmas› ve paylafl›lmas›, raporlar›n
standardizasyonu ve
kurumsal bilgilerin
güvence alt›na al›nmas› gibi birçok
avantaja sahip.
Türkiye’deki tüm hukuk bürolar› ile
online iletiflim kurmay› sa¤layan Online Kanuni Takip Entegre Sistemi (OKTES) projesi ise, operasyonel maliyetlerinin azalt›lmas›n› ve sat›c› memnuniyetini esas al›yor. Y›lda yaklafl›k 44 bin
dolarl›k bir maliyet tasarrufu sa¤layan
bu projeyle yetkili sat›c›lar müflterileri-
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Koç Finans Sistem ve Stratejik Planlama Müdürü Zeynep Ufuk Ünal: “72 proje ile yaklafl›k
1.2 milyon Dolar bir tasarruf elde etmeyi
planl›yoruz.”

ni takip edebiliyor, hukuk bürolar›
performans ölçümleri yapabiliyor, yasal takip maliyetlerinde tasarruf ve ifl
gücü verimi sa¤lanabiliyor. e-dönüflüm kapsam›nda hayata geçirdi¤imiz
bir di¤er projemiz ise iç iletiflimimize
yönelik olarak oluflturdu¤umuz intranet ortam›m›z… fiirket içi iletiflimi sa¤lamaya yönelik olarak kurdu¤umuz
intranette, tüm çal›flanlar bilgi al›flveriflinde bulunuyor, üst yönetime önerilerini ve görüfllerini iletebiliyor.
• e-dönüflüm projeleri flirketinize
ne tür katma de¤erler getirdi?
2002 y›l› içerisinde gerçeklefltirmeyi
planlad›¤›m›z 72 proje ile yaklafl›k 1.2
milyon Dolar bir tasarruf elde etmeyi
planl›yoruz. 1 Ocak - 4 Temmuz 2002
tarihleri aras›nda toplam 16 projemizden bugüne kadar 400 bin Dolar tasarruf elde ettik. Bu projelerimizin mali
yönü… Bu noktada, say›sal de¤erler
ile k›yaslanamayacak olan müflteri/sat›c›/distribütör memnuniyetinin art›r›lmas›, flirket personelinin teknoloji ile
gelifltirilen süreçlerden duydu¤u memnuniyet ve elde etti¤imiz know how
da büyük önem tafl›yor.

Özel Sa¤l›k Sigortas›
Hakk›nda Ö¤renmek
‹stedi¤iniz Her fiey!

“H

erfleyin bafl› sa¤l›k”… Belki
de hemen hepimizin hayat›nda en s›k kulland›¤› cümle
bu… Özellikle de sa¤l›k ile ilgili bir
problemle karfl›laflt›¤›m›zda, sa¤l›¤›m›z›n ne kadar önemli oldu¤unu bir
kez daha anl›yoruz.
Özel sa¤l›k sigortas› teminat› veren
flirketler, sunduklar› özel çözüm paketleriyle, sa¤l›¤›m›z› olas› risklerden
koruman›n yan›s›ra, hastaland›¤›m›zda sa¤l›¤›m›za tekrar kavuflmam›z
için yapt›¤›m›z her türlü harcamalar›
karfl›l›yorlar. Koç Allianz Aile Hekimli¤i Uzman› Dr. U¤urcan Akyüz,
Türkiye’de henüz çok iyi tan›nmayan

özel sa¤l›k sigortas› hakk›nda merak
edilen tüm sorular›m›z› yan›tlad›.
• Sa¤l›k Sigortas› nedir?
Sa¤l›k sigortas›, kiflilerin hastaland›klar›nda eski sa¤l›klar›na kavuflmalar›
için yapt›klar› her türlü harcamay›
karfl›layan bir sigorta türüdür. Tüm
sa¤l›k giderlerini limitler dahilinde sigorta kapsam›na al›r. Temel hedef,
gelecekte karfl›laflabilece¤iniz sa¤l›k
sorunlar›n›n mali y›k›mlara dönüflmesini önlemektir. Günümüzde, insanlar› sa¤l›klar›na kavuflturma önemli oldu¤u gibi, sa¤l›klar›n› korumak da
büyük bir önem tafl›yor. Bu çerçeve-
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Özel sa¤l›k sigortas›
nedir? Kimler bu sigortadan
faydalanabilir?
Özel sa¤l›k sigortas›
hakk›nda merak etti¤iniz
tüm sorular›, Koç Allianz
Aile Hekimli¤i Uzman›
Dr. U¤urcan Akyüz
sizler için cevaplad›

sektörel vizyon

n›n az olmas› nedeniyle kendilerini
korumaya yönelik önlemler al›yorlar. Özel sa¤l›k sigortas› kollektif bir
sisteme sahip. ‹nsanlar ortak bir havuza; fona prim yat›r›yorlar. Sigorta
flirketi bu fon kapsam›nda, prim yat›ranlar aras›ndan hasta olanlara bu
fondan ödeme yap›yor. Sigortac›lar,
ald›¤›n›n büyük bir k›sm›n› yeniden
tazminat olarak geri veriyorlar. Türkiye’de sigortal› say›s› az oldu¤u
için, fondan faydalanan hasta say›s›
artt›¤› zaman harcamalar›n da miktar› art›yor ve sa¤l›k poliçelerinin de
fiyatlar›n›n artmas›na neden oluyor.
• Özel Sa¤l›k Sigortas›’ndan kimler yararlanabiliyor?
14 günlük bebekten 64 yafl›ndaki
yetiflkine kadar herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Özel sa¤l›k sigortas› kollektif bir sisteme sahip.
‹nsanlar ortak bir havuza; fona prim yat›r›yorlar.
Sigorta flirketi bu fon kapsam›nda, prim yat›ranlar aras›ndan hasta olanlara bu fondan ödeme
yap›yor. Sigortac›lar, ald›¤›n›n büyük bir k›sm›n›
yeniden tazminat olarak geri veriyorlar

de, sigorta flirketleri, sa¤l›¤›n yerine
gelmesi için yap›lan harcamalar›n
yan› s›ra, sa¤l›¤› korumaya yönelik
tedavileri ve tan› hizmetlerini de
kapsamlar›na al›yorlar. Mamografi
teminat›, 0-6 yafl çocuklar için afl› teminat› poliçeleri, bu tür hizmetler
aras›nda yer al›yor.
Türkiye’de asl›nda az geliflmifl ülkelere göre oldukça iyi; Avrupa ve Bat› ülkelerine göre ise oldukça kötü
bir sa¤l›k sistemimiz var. Ancak devletimiz sa¤l›k hizmetleri aç›s›ndan
yeterli de¤il. Bu do¤rultuda da halk›m›z›n özel sa¤l›k hizmetine yönelik bir talebi olufltu ve özel sektör de
bu talebe cevap verdi. Çok fazla

sektörel vizyon

özel hastane aç›ld›. Bu hizmetin finansman›n› karfl›lamak amac›yla
özel sa¤l›k sigortalar› oluflturuldu.
Sa¤l›k sigortas› ülkemizde henüz
çok yayg›nlaflmad›. Türkiye’de sa¤l›k sigortas› yapt›ranlar›n say›s› ise
yaklafl›k 600-700 bin... Ekonomik
dalgalanma nedeniyle bu say› zaman zaman de¤ifliyor.
• Türkiye’de sa¤l›k sigortas› uygulamalar› nas›l bir iflleyifle sahip?
Baz› firmalar sa¤l›k aç›s›ndan çal›flanlar›n› güvence alt›na almak istiyorlar. Türkiye’de, özel sa¤l›k sigortas› yapan flirketler, sigortal› say›s›-
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• Primler nas›l hesaplan›yor?
Primler; yafla, cinsiyete ve tercih edilen teminat paketine göre de¤ifliklik
gösteriyor. Örne¤in ilerleyen yaflla
birlikte primlerin rakam› da art›yor.
Kad›nlar›n primi ise ayn› yafltaki erkeklere oranla daha yüksek oluyor.
• Nerelerde tedavi olunabilir?
Özel Sa¤l›k Sigortas›’ndan yurt içinde ya da yurt d›fl›nda her yerde yararlanmak mümkün. Poliçe sahipleri
tercih ettikleri doktor veya sa¤l›k kurumundan hizmet almakta tamamen
özgür.
• Hastanede Yatarak Tedavi ve
Ayakta Tedavi Teminatlar› nedir?
Yatarak tedavi, hastanede 24 saatin
üzerinde yatmay› gerektiren bir tak›m hastal›klar, ameliyatlar söz konusu oldu¤unda bunu tazmin eden
teminatlard›r. Bu teminat, poliçede
belirtilen kapsam içerisinde hastaneye yatma, günlük hastane tedavisi
veya acil hizmetleri gerektiren durumlar için uygulan›r. Türk Tabipler
Birli¤i’nin yay›nlad›¤› kitapç›kta,
ameliyatlar›n a¤›rl›¤› birimlerle ifade
edilir. Bu birimlere göre, yap›lan t›bbi ifllemin ameliyat olup olmad›¤›

ay›rt edilir. Örne¤in, bir katarakt
operasyonu art›k çok k›sa bir sürede
hallediliyor. Belirlenen kriterler do¤rultusunda, hastanede yatmay› gerektiren teminatlara yatarak tedavi
teminatlar› olarak adland›r›l›yor.
Ayakta tedavi teminat› ise doktor
muayene giderleri, tan› amaçl› inceleme ve test giderleri, fizik tedavi giderleri ve reçeteli ilaç giderlerini içeriyor.
Ayakta tedavileri sat›n alm›fl kiflilerin
poliçeleri daha pahal› oldu¤u için
teminatlar› da daha kapsaml› oluyor.
Koç Allianz’›n ayakta tedavi poliçelerinde, difl ve göz/gözlük teminatlar› gibi seçenekler de bulunuyor.
• Neler teminat d›fl›nda kal›r?
Tüm dünyada oldu¤u gibi, mevcut
hastal›klar, kontrol amac›yla yap›lan
check-up gibi araflt›rmalar, AIDS, alkol ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›ndan
kaynaklanan rahats›zl›klar, psikiyatrik ve estetik tedaviler teminat d›fl›d›r. Tedavi ile ilgili olmayan harcamalarda, örne¤in telefon, TV gibi ek
hastane hizmetleri de teminat kapsam›nda de¤ildir. Ameliyat gereken
durumlarda hastaneye yatmadan en
az 48 saat önce sigorta flirketine baflvurulmas› gerekli.
• Sa¤l›k sigortas› süresi ne kadard›r?
Sa¤l›k sigortas›n›n süresi 1 y›ld›r. ‹stenildi¤inde her sene yenilenebilir.
• Ya poliçenin süresi dolarsa?
Yenileme uygulamalar› sigorta flirketleri aras›nda farkl›l›k gösteriyor.
Ancak, birinci y›l›n sonunda poliçe
yenilenebiliyor.
Koç Allianz’dan sa¤l›k sigortas›
yapt›ranlar, en az üç y›l daha güncel
primler üzerinden sigortalar›n› devam ettirebiliyor ve dördüncü y›l›n
sonundan itibaren ise ömür boyu
yenileme garantisi alabiliyor.
• Harcamalar nas›l geri al›n›yor?
Tedavilerde sigorta flirketinin anlaflmal› oldu¤u hastaneler tercih edildi-

Özel sa¤l›k sigortas›ndan
14 günlük bebekten 64
yafl›ndaki yetiflkine kadar
herkes faydalanabiliyor
¤inde teminat kapsam›nda ödeme
yap›lm›yor. Sadece, bunlar›n d›fl›nda
kalan sa¤l›k kurumlar›nda yap›lan
tedavilerde, giderlerin belgesinin sigorta flirketine ulaflt›rmas› gerekiyor. Harcamalar›n limit dahilinde
beklemeden geri al›nabiliyor. %80
ödemeli teminat için, harcaman›n
%20’sine katk›da bulunmak yeterli ve seçilen limitin en fazla
%80’i geri ödeniyor.
• Vergi avantaj› var m›?
Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve
89. maddeleri gere¤ince, ücretli
veya beyana tabi vergi mükellefleri, ödedikleri primleri bulunduklar›
vergi dilimine göre %15 - %40 oranlar›nda geri alabilir.
• Aile hekimli¤i nedir, sigortal›lara ne sa¤lar?
Aile hekimli¤i Koç Allianz Hayat’›n
yepyeni ve ça¤dafl bir hizmet birimidir. Tüm aile bireylerine kapsaml›
sa¤l›k hizmeti verebilecek düzeyde

e¤itilmifl t›p uzmanlar›ndan oluflur.
Diledi¤inizde sizi günün her saatinde evinizde de ziyaret edebilecek aile hekiminizden (poliçe flartlar› dahilinde) doktorunuz olarak yararlanabilir, ayn› zamanda telefonla ücretsiz
sa¤l›k dan›flmanl›¤› hizmeti de alabilirsiniz.
Ebru Uluceviz

Koç Allianz, 2002’nin
‹lk Yar›s›nda Sektörün Lideri Oldu!
Sa¤l›k sigortas› alan›nda sundu¤u
birçok özel paketlerle büyük bir
baflar› kaydeden Koç Allianz, yap›lan araflt›rmalarda 2002’nin ilk alt› ayl›k döneminde sektörün lideri oldu.
Aile Hekimli¤i, Yenido¤an Hemfliresi, Ömür
Boyu sigortalanma garantisi gibi
birçok ayr›cal›kl› hizmete imza
atan Koç Allianz, ekonomik istikrars›zl›¤a ra¤men istikrarl› bir biçimde büyümeyi sürdürdü. Koç Al-
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lianz’›n 30 Haziran 2002 verilerine
göre, mevcut sigortal› say›s›, 2001
y›l›na göre %12.1’lik bir art›flla 170
bine ulaflt›. Koç Allianz’›n Vehbi
Koç Vakf› arac›l›¤›yla sigortalad›¤› Koç Toplulu¤u çal›flanlar› ve yak›nlar›n›n say›s› ise 39.194.
Koç Allianz, sa¤l›k sigortas› yapt›rmak isteyenler için “Optimum”,
“Vitalis”, “Özel Sa¤l›k Sigortas›”,
“Limitsiz Sa¤l›k Sigortas›” gibi
çok özel çözümler sunuyor.

sektörel vizyon

Setur Marinalar› Genel Müdürü A. Vedat Midilli:

“Marina Kültürünü
Yaymay› Hedefliyoruz”

B

ir ku¤u zarafetindeki teknelerden gelen nefleli konuflmalar, denizin hemen yan›
bafl›nda güzel bir yaz akflam›n›n tad›n› ç›karanlar› a¤›rlayan barlar…
Ve her an biraz daha özgür oldu¤unuzu size hissettiren masmavi deniz… Dünyan›n dört bir yan›ndan
gelen yat sahiplerini en iyi flekilde
a¤›rlaman›n yan› s›ra, çevre halk›n›
marina kültürü ile bütünlefltirmeyi
hedefleyen Setur Marinalar›’n›n
Genel Müdürü A. Vedat Midilli’den
çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›k.

• Say›n Midilli, Türkiye’de marinac›l›k sektörünün mevcut durumu hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Marinac›l›k Türkiye’de çok yeni bir
sektör. Marinac›l›¤› Türkiye’ye
1970’li y›llarda Turban getirdi. Setur’un marinac›l›k serüveni ise
1978’lere dayan›yor. Setur marinac›l›k sektörüne 1978 y›l›nda, Çeflme
Marinas›’n› iflleterek
bafllad›. 1991’de Antalya Marinas›, ard›ndan
da s›ras›yla Finike, Ayval›k, Kufladas›, son olarak da Kalam›fl ve Fenerbahçe Marinalar› Setur Marinalar› ailesine dahil
edildi. Bugün tüm marinalar›m›zla, dünya standartlar›nda hizmet veriyoruz.
Marinac›l›k sektörüne gelince... Türkiye, yatç›l›k ve marinac›l›k aç›s›ndan birçok de¤ere sahip bir ülke...
Do¤al güzellikleri ve iklimi yat turizmine son derece müsait. Bunun

Setur Marinalar› Genel Müdürü A. Vedat Midilli: “Bizim, tüm marinalar›m›zda ücretsiz
olarak sundu¤umuz bir uygulamam›z var. Tahliye flat›m›z ile pis su, sintine ve at›k ya¤›
teknelerden çekerek bunlar›n denize boflalt›lmas›n› engelliyoruz.”

yan› s›ra, yaklafl›k sekiz bin kilometreden oluflan k›y›lar›m›z, benzeri olmayan bir kültür ve medeniyet hazinesiyle bütünlefliyor. Tarih
ve kültürün bir arada harmanland›¤›
ülkemiz,
dünya yat turizmi aç›s›ndan da eflsiz bir konuma sahip. Ancak, tüm
bu olumlu özelliklere
ra¤men, Türkiye’nin
dünya pazar›nda haketti¤i pay› ald›¤›n› söylemek mümkün
de¤il. Zira, 800 bin yat Akdeniz’de
seyrediyor ve bu yatlar›n sadece
yaklafl›k üç bini Türkiye’ye geliyor.
Bu da bizler için oldukça düflük bir
rakam. Sektördeki pay›n bu denli az
olmas›n›n en temel nedeninin tan›t›m eksikli¤i oldu¤unu söyleyebili-
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Dünyan›n dört bir
yan›ndan gelen yat
sahiplerini en iyi
flekilde a¤›rlaman›n
yan› s›ra, çevre halk›n›
marina kültürü ile bütünlefltirmeyi hedefleyen
Setur Marinalar›’n›n
Genel Müdürü A. Vedat
Midilli’den çal›flmalar›
hakk›nda bilgi ald›k

sektörel vizyon

yoruz. Setur Marinalar› olarak Türkiye k›y›lar›n› yatç›lara tan›tan ve büyük bir övgü
alan “A Blue Romance” adl› bir kitap haz›rlad›k. Ayn›
zamanda birçok uluslararas›
fuarlarda da yer al›yoruz.

Biz özel sektör olarak
üstümüze düflen görevi
yerine getirmeye
çal›fl›yoruz. Setur olarak
Türkiye k›y›lar›n›
yatç›lara tan›tan ve
büyük bir övgü alan “A
Blue Romance” adl› bir
kitap haz›rlad›k
riz. Turizm Bakanl›¤› da bu noktada
tan›t›m çal›flmalar›na daha fazla
a¤›rl›k vermeli.
Biz özel sektör olarak üstümüze düflen görevi yerine getirmeye çal›fl›-

sektörel vizyon

• Dünya standartlar›nda
hizmet veren Setur marinalar›nda ne tür hizmetler veriliyor?
Denizde seyreden tüm tekneler, belirli süreler için bar›nacak yerlere ihtiyaç duyarlar. Baz› yat sahipleri, gece yolculuk yapmak istemez ya da kötü hava koflullar›ndan kaç›p güvenli bir ortamda
bar›nmay› amaçlar. Bunlar basit bar›naklar olabilir. Bir de marina olarak adland›rd›¤›m›z, tekneyi kötü
hava koflullar›ndan koruyacak bar›nak fonksiyonun yan› s›ra, konaklama yapan yat sahiplerinin keyif almas›n› sa¤lamay›, onlar›n dinlenme
iste¤ini karfl›lamay› ve tabii ki zorunlu birçok ihtiyac›na cevap vermeyi amaçlayan tam teflekküllü tesisler bulunuyor.
Marinalarda, tuvalet, dufl, elektrik
gibi ihtiyaçlar›n yan› s›ra, yak›t ikmali, güvenli bir ortamda bar›nma,
teknenin periyodik bak›mlar›n›n yap›lmas›, gerekti¤inde teknenin karaya al›nmas› gibi birçok hizmet verilebiliyor.
Ayn› zamanda, yiyecek-içecek üni-

teleri ve yat malzemeleri satan bir
market de marinalarda yer almas›
gereken unsurlar aras›nda yer al›yor.
Zorunlu olmamakla birlikte, tekne
giysileri satan bir dükkan›n da marinada yer almas› oldukça önemli.
Kalam›fl-Fenerbahçe Marinas›’nda
yer alan Edward’s of Kalam›fl Ma¤azas› bu anlamda çok iyi bir örnek
teflkil ediyor.

Marinalar›m›z›
Halkla Bütünlefltirece¤iz!

• 2000 y›l› itibariyle Setur Turizm’den ayr›ld›n›z. Bu tarihten
sonra, Setur Marinalar›’nda ne
tür bir de¤iflim gerçekleflti?
Setur Marinalar› ideal yap›s›na 2000
y›l›nda kavufltu. Daha önce Setur
Turizm’in flubelerinden biriydi, 2000
y›l›nda idari olarak ayr› bir yap›ya
kavufltu ve kendi genel müdürlü¤ünü kurdu. Bu yeni organizasyon
çerçevesinde, Setur Marinalar›’n›n
yeni vizyonu ve misyonunu belirlemeye çal›flt›k.
Setur’un vizyonu ve misyonu, sadece marina müflterilerine odakl› de¤il! Bir marinan›n o çevrede yaflayanlarla birlikte bir bütün oluflturdu¤una inan›yoruz. Bu yüzden de
marinalar›n çevre halk›n›n da yararlanaca¤›, keyif alaca¤› renkli bir yaflam alan› olmas› için çal›fl›yoruz.
Bunu yaparken ana hedefimiz, cazibe merkezi olan marina atmosferini
Türk halk›yla bütünSetur
lefltirerek onlara yatç›Antalya Marina...
l›k ve deniz sevgisini
afl›lamak…
Marinalar genellikle
güvenlik
sebebiyle
halka kapal›d›r. Ancak
marinalara denizi ve
yatç›l›¤› tan›mayan insanlar giremezse, onlarda bu ilgiyi ve sevgiyi
afl›lamak
da
mümkün olmayacak!
En iyi örnek Setur Kalam›fl Marinas›’n›n halka açt›¤›m›z bölümle-
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ri... Buralarda yer alan kaliteli ve nezih sosyal üniteler inan›lmaz bir
canl›l›k getirdi. ‹nsanlar art›k buray›
sadece bir marina olarak de¤il, dinlenme, e¤lenme alan› olarak da görüyorlar.
Böylece, halk›m›z buraya geldi¤inde marina hayat›n› ve tekneleri yak›ndan inceleme f›rsat› elde ediyor.
Marinalar›m›z› ziyaret eden binlerce
kifliden üçü, befli bile bu görüntüden, yaflam tarz›ndan etkilenip tekne almaya karar vermiflse bu bizim
için bir kazançt›r.
Biz, Türk toplumunca yeterince tan›nmayan denizcili¤i, deniz turizmini, yelken ve deniz sporlar›n› tan›tmak, sevdirmek ve yayg›nlaflt›rmay›
önemli bir misyon olarak kabul ediyoruz. Bu misyonumuz çerçevesinde, ülkemizi tan›tan kitaplar bast›rd›k ve birçok yat rallileri düzenledik. Setur Marinalar›’n›n organize etti¤i Uluslararas› Ege Yat Rallisi ve
sponsor oldu¤u bir çok ralli ve yar›fl
bu etkinlikler aras›nda say›labilir.

Tüm marinalar›m›zda ücretsiz olarak sundu¤umuz
bir uygulamam›z var. Tahliye flat›m›z ile pis su, sintine ve at›k ya¤› teknelerden çekerek bunlar›n
denize boflalt›lmas›n› engelliyoruz
zim, tüm marinalar›m›zda ücretsiz
olarak sundu¤umuz bir uygulamam›z var. Tahliye flat›m›z ile pis su,
sintine ve at›k ya¤› teknelerden çekerek bunlar›n denize boflalt›lmas›n›
engelliyoruz. Biz, hiç bir ücret almadan bu tahliye ifllemini gerçeklefltiriyoruz. Ayn› zamanda, kimyasal at›klara da dikkat etmek gerekiyor.
Teknelerin alt›na, yosun ve midye
yap›flmamas› için zehirli bir boya
sürülür. Tekneler karaya çekildi¤inde altlar› y›kand›¤›nda ise bak›r oksit içeren bu zehirli boya akar. Bu

Ege Yat Rallisi 2003 Yelken Aç›yor
Daha önceki organizasyonu baflar› ile gerçeklefltirmifl olman›n gururunu yaflayan Setur
Marinalar›, ikinci Ege
Yat rallisi için
çal›flmalar›na bafllad›

Tüm Setur Marinalar›
Mavi Bayrakl›!
• Marina iflletmelerinin, ayn› zamanda deniz ve çevre temizli¤i
konusunda da çok duyarl› olmas› gerekiyor? Bu alanda ne tür çal›flmalar yürütüyorsunuz?
Tüm Setur Marinalar›, mavi bayrak
tafl›yor. Peki, mavi bayrak ne anlama geliyor? Mavi bayrak, deniz temizli¤ine yönelik olarak tüm dünyada plajlara, marinalara ve yatlara verilen özel bir ölçümlemenin göstergesi… Plajlarda, deniz suyunun temizli¤i t›bbi tahliller sonucu kontrol
edilir ve yap›lan ölçümlemeler sonucu temiz ç›kan plajlar mavi bayrakl› olarak adland›r›r…
Marinalara gelince… Marinalar›n
denizi kirletmemesi gerekiyor. Bu
do¤rultuda da marinan›n denizin
kirletilmemesi için ne tür çal›flmalar
yürüttü¤ü de büyük önem tafl›yor.
Marinaya ba¤lanan tekneler pis su
tank›n›, sintinesini ve at›k ya¤›n› kesinlikle denize b›rakmamal›d›r. Bi-

da ya denize ya da kanalizasyona
boflalt›l›r. Biz bunu engellemek için
bu at›klar› tanklara bas›yor ve yetkililerinin eflli¤inde tescilli kimyasal
ar›tma tesislerine götürüyoruz. Setur
Marinalar›’n›n d›fl›nda bu hassasiyetin gösterildi¤ini zannetmiyorum.
Bu çal›flmalar›m›zdan dolay› da tüm
marinalar›m›z mavi bayrak ile ödüllendirildi. Deniztemiz-TURMEPA
Derne¤i’nin k›y› temizlik etkinliklerine ise ev sahipli¤i yaparak destek
veriyoruz.
Ebru Uluceviz

‹lk olarak, 1-22 Temmuz 2000
tarihinde, Setur Marinalar› taraf›ndan gerçeklefltirilen Ege
Yat Rallisi, 2003 y›l› sezonunda
tekrar yelken açmaya haz›rlan›yor. 15 milliyetten 110 yat ve
350 yatç›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen ilk Ege Yat Rallisi, süresince yatlar 22 gün boyunca Türkiye ve Yunanistan’da toplam 790
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mil katederek 19 liman› ziyaret
ettiler.
Ege Yat Rallisi’nin olumlu yank›lar› halen sürüyor. Böyle bir organizasyonu baflar› ile gerçeklefltirmifl olman›n gururunu yaflayan Setur Marinalar›, ikinci
Ege Yat rallisi için çal›flmalar›na
bafllad›.
2003 yaz›nda gerçeklefltirilecek
olan ralli, ilkinde oldu¤u gibi
hem Türkiye k›y›lar›n› hem de
Yunan adalar›n› kapsayacak bir
rota dahilinde Ege Denizi’ne
yelken açacak.

sektörel vizyon

Tüketim
Atatürk Havaliman› ‹ç Hatlarda Divan Pub Aç›ld›
stanbul’un her noktas›nda yer alan
Divan Pub’lara bir yenisi daha eklendi: ‹stanbul ‹ç Hatlar Divan
Pub…

‹

içki veya bir fincan kahve-çay alabilece¤i fl›k bir “uçufla haz›rl›k yeri” olarak tasarlanan ‹stanbul ‹ç Hatlar Di-

van Pub, 190 m2’lik bir alanda 80 kiflilik oturma kapasitesiyle uçufl öncesi
lezzet ve keyfi bir arada sunuyor.

Uçufl Öncesi Lezzet ve
Keyif Bir Arada...
‹ç hatlar yolcular›n›n beklentilerine
uygun flekilde haz›rlanan ‹stanbul ‹ç
Hatlar Divan Pub, alanda misafirlerini
karfl›layan ve u¤urlayanlar›n da faydalanabilmesi için bilet kontrol öncesindeki mekânda yer al›yor. Yolcular›n
yorgunluklar›n› atabilecekleri, uçufltan önce hafif bir yemek, bir kadeh

Hai! Sushi’den E¤lenceli ve Kazançl›
Bir Oyun: Hai! Gayret

H

ai! Sushi’de çok e¤lenceli, heyecanl› ve kazançl›
bir oyun bafll›yor. “En
fiansl› Halka Kim?”
Hai! Sushi’de yemek
yiyenler aras›nda en
flansl› müflteri, peçetesi içine gizlenmifl flans kart› ile
kart renginde bir

tabak sushi kazan›yor. “Hai! Gayret”
ad›yla bafllat›lan bu yeni
oyuna kat›lmak isteyenlerin, Kalam›fl Marina
ve Elmada¤ Divan
Oteli’nde
bulunan
Hai! Sushi’ye gelmeleri yeterli.
Üstelik rezarvasyona gerek kalmadan!

Yaz›n Vazgeçilmez Tad›: Frappeler…
Bunalt›c›
s›caklarda
serinlemenin
çok lezzetli
bir yolu var:
Divan Pub’lar›n
buzlu,
kocaman
bardakta sundu¤u
“Frappe”leri…

Vanilyadan
Karamele
Yaz›n vazgeçilmez tatlar› aras›nda yer alan

sektörel vizyon

Frappe çeflitlerine bir göz atal›m:
Espresso ve süt ile harmanland›ktan sonra, fleker ve vanilya aromal›
kahve ile tadland›r›lan çikolata parçac›klar›, krem flanti ve krep ile
süslenen Vanilya Frappe, karamel
ve espresso kar›fl›ml›, üzeri krem
flanti ve çikolata parçac›klar› ile
zenginlefltirilmifl Karamel Frappe,
mocha ve espresso kar›fl›m›, çikolata tanecikleri ile bezenmifl Mocha
Frappe ve çilekli ve vanilyal› dondurma ile haz›rlanan Tropicana
Frappe.
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Dikkat!
Yast›klar
Ba¤›ml›l›k
Yapabilir!

‹

stanbul Divan Oteli ve
Bodrum Divan Palmira deliksiz bir uykuyu garanti ediyor. Divan Otelleri’ne gelen misafirler, yumuflak, ortapedik, pamuklu, anti alerjik ya da kufl tüyü yast›klardan istediklerini
seçerek kendilerini ev konforunda hissediyorlar.
‹yi uykular…

Divan’›n Light
ve Diabetik
Lezzetleri ile
Formda Kal›n
ivan Pastaneleri, dondurma çeflitleri aras›na
Light ve Diabetik dondurmalar› ekledi.
Yeni Light ve Diabetik dondurma serisinde vanilya aromal›,
kakaolu ve çilekli olmak üzere üç çeflit sunuluyor.

D

Light Bisküviler
Divan Pastaneleri taraf›ndan üretilen light ve diabetik bisküviler, formda
kalmak isteyenleri ve diyabetlileri lezzetten mahrum
b›rakm›yor. Light bisküvi
serisinde, portakall›, çikolatal› ve hindistan cevizli bisküvi olmak üzere
üç farkl› lezzet bulunuyor.
Diyabet hastalar› için çok
uygun olan light bisküviler,
standart bisküvilere oranla
%25 daha az kalorili. Çünkü içeri¤indeki ya¤ ve ek
flekerden
kaynaklanan
enerji bulunmuyor. ‹çeri¤inde diyabet hastalar›na
zararl› olan fleker yer almayan light bisküvilerde yapay tadland›r›c›lar kullan›l›yor.

Maret Çocuklar› Yeteneklerini Yar›flt›rd›

M

aret ‹letiflim Komitesi taraf›ndan düzenlenen “Çevremiz ve
Biz” konulu resim yar›flmas›n›n sonuçlar› belli oldu. Birbirinden yetenekli 5-12 ve 12-15 yafl grubu çocuklar›n kat›ld›¤› yar›flmada, çocuklar hünerlerini sulu boya ve kuru
boya teknikleri ile sergilediler.

100’ün Üzerinde
Eser Kat›ld›
Jüri üyeliklerini T.C Kültür Bakanl›¤› Gebze Sanat Galerisi Yönetmeni
ve Gebze ‹lkö¤retim Okulu Resim
Ö¤retmeni ressam Yalç›ner Y›lmaz, ayn› galeriden ressam Fethiye Ekiz, ressam Koray Dinç ile
Proje Lideri Özden Demirci ve ‹le-

tiflim Komitesi Baflkan› Hüseyin T.
Budak’›n yapt›¤› yar›flmaya 100’ün
üzerinde eser kat›ld›.
Dereceye giren eserler 6 Nisan 2002
tarihinde Koç Allianz Sergi Salonu’nda ve 11 Haziran 2002 tarihinde Maret yemek salonunda sergilendi.

Maret’ten Haz›r Dana Yaprak Döner!

M

aret’in yeni ürünü Maret Dana Yaprak Döner “Haz›r›mmm”,
Migros marketlerde
sat›fla sunuldu.
Türkiye’de ilk defa uygulanan özel
bir metodla ve tamamen hijyenik
koflullarda raf ömrü uzat›larak pa-

ketlenen Maret Dana Yaprak Döner,
raf ömrü boyunca tazeli¤ini de koruyor.
Sadece 1.5 dakikada
haz›rlanan dana yaprak döner ile ›zgara ya da mangalda
farkl› lezzetler yaratmak mümkün.
Afiyet Olsun...

Gelece¤in Oyuncular› Maret
Çocuk Tiyatrosu’nda Bulufltu!

M

aret ‹letiflim Komitesi’nin
2002 y›l› çal›flma program› çerçevesinde, proje liderli¤ini fiarküteri
Birimi K›yma Kar›flt›rma Sorumlusu
Özden Y›lmaz’›n yapt›¤› “Maret Çocuk Tiyatrosu” sanatç› Tufan Ak›nc› ve ‹stanbul Tiyatro Tual ile birlikte bahar program›n› tamamlad›.
Çocuklara ve gençlere tiyatro sevgisini afl›lamak, tiyatro arac›l›¤› ile ö¤retilerde bulunabilmek amac›yla haz›rlanan piyesler Altunizade Kültür
Merkezi, Pendik Kültür Merkezi
ve Kartal Hasan Ali Yücel Kültür
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Merkezi’nde sergilendi. Yo¤un ilgi
gören piyeslerin sonras›nda, Maret
‹letiflim Komitesi çocuklara ürünlerinden oluflan hediyeler verdi.

sektörel vizyon

Migros Beylikdüzü Al›flverifl
Merkezi’nde Yeni Markalar
Migros Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi,
genç ve spor giyim severlere özel yeni
ma¤azalar›yla zenginlefliyor
oç Ece’nin Migros Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi’nin yönetimini üstlenmesiyle birlikte, Al›flverifl
Merkezi’nin birinci kat›, tamamen genç ve spor giyim
sevenlere hitap eden bir bölüm haline geldi. A¤ustos
ay›nda LCW ve
LCWaikiki’nin
yerlerini almalar›n›n ard›ndan Collezione ve Flo
Ma¤azac›l›k, Migros
Beylikdüzü
Al›flverifl Merkezi’nin 1. kat›nda
hizmet vermeye bafllayacak.
Merkez Müdürü Yurdaer Kahraman, bir y›l önce yap›lan müflteri anketinden gelen talepleri de¤erlendirdiklerini ve bu sonuç do¤rultusunda farkl› zevklere hitap eden farkl› markalar› bünyelerine katt›klar›n› ifade
etti.

K

Antalya E¤itim Gönüllüleri
Park› Ö¤rencileri, Migros
Al›flverifl Merkezi’nde
una-‹nan K›raç Antalya E¤itim Gönüllüleri
Park›’nda yaz etkinliklerine kat›lan çocuklar, Antalya Migros Al›flverifl Merkezi’ni gezdiler.
Antalya Migros Al›flverifl Merkezi’ni gezen 100 çocuk,
Koç Ece Yöneticisi Alev Kahraman’dan iflleyifl ve yönetim ile ilgili genel bilgi ald›ktan sonra, ma¤azalar›n
›s›tma, so¤utma, ayd›nlatma ihtiyaçlar›n›n nas›l karfl›land›¤›n› teknik bölüm personelinden ö¤rendiler. Ö¤renciler, farkl› mekanlar›n, çocuklar›n gelifliminde etkili olaca¤› görüflünden haraketle, haftan›n bir gününü
geziye ay›r›yorlar.

S

Enerji
Koç-Ece Migros Beylikdüzü ve
Migros Antalya Al›flverifl
BOS, Çevreye ve Kaliteye
Merkezleri’nde Reklam Birli¤i!
Duyarl› Oldu¤unu
oç-Ece, Migros Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi ve Migros
Belgeledi

K

Antalya Al›flverifl Merkezi’nde bir ilke imza atarak kurmufl oldu¤u “Reklam Birli¤i” ile yat›r›mc›, yönetim ve kirac›lar aras›nda güçlü bir ba¤ oluflturarak pazarlama faaliyetlerini güçlendiriyor.
Kurulan Reklam Birli¤i ile al›flverifl merkezlerinin tan›t›m faaliyetlerinin bir bütün olarak ele al›nmas› ve böylece tan›t›m
faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ece, tam 35 y›ld›r dünyada yönetimini
üstlendi¤i Al›flverifl Merkezlerinde Reklam Birli¤i’ni baflar›yla yürütüyor.
Ayn› zamanda, gerçeklefltirilen aktiviteler sayesinde Al›flverifl Merkezlerinde ciro geliflimi pozitif
yönde sürekli bir art›fl
gösteriyor.

sektörel vizyon
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Birleflik Oksijen Sanayi (BOS), RWTÜV
firmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen
denetimler sonucunda, ISO 9001: 2000
ve ISO 14001: 1996 ile belgelerinin
sahibi oldu
irleflik Oksijen Sanayi A.fi. (BOS), RWTÜV firmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen denetimler sonucunda, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetimi ve ISO
14001: 1996 Çevre Yönetimi ile belgelendirildi.
BOS böylece, RWTÜV firmas›n›n entegre denetim ile her iki belgeyi almaya uygun gördü¤ü ilk firma olma unvan›na da sahip oldu.

B

Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv
Beldeyama’n›n Kalam›fl Ç›kartmas›
01 y›l›ndan beri deniz tutukunlar›na Yamaha Marine
ürünleriyle hizmet veren Beldeyama, 19-21 Temmuz tarihleri aras›nda Kalam›fl Marina’da ürünlerini
sergiledi. Marinan›n C-kap›s› yan›ndaki Beldeyama Show Room’un
tan›t›m› için yap›lan organizasyonda,
Yamaha d›fltan takma deniz motorlar›, Wave-Runner deniz motosikletleri ve fliflme botlar›n yan›s›ra Yama-
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ha motosikletler, jeneratörler ve Beldeyama marka bisikletler de sergilendi. Özellikle akflam 20.00’den
sonra hareketlenen marinada, restoran ve cafélere gelen müflterilerin
Yamaha ürünlerine yo¤un ilgisi gece
geç saatlere kadar sürdü.
Beldeyama, ayn› zamanda Koç
Toplulu¤u çal›flanlar›na Kalam›fl
Showroom’dan yap›lan sat›fllarda
özel indirimler uyguluyor.

Turizm ve ‹nflaat
TEGV, Demir Export A.fi.
Kangal Ö¤renim Birimi Aç›ld›
angal’da kömür üretimi yapan
Demir Export, Türkiye E¤itim Gönülleri Vakf›’n›n Kangal’da

K

açt›¤› ö¤renim birimine destek verdi.
Yap›lan sözleflme çerçevesinde Demir Export, yeni ö¤renim biriminin
tüm araç, gereç ve iflletme giderlerini karfl›lamay› üstlendi. 1 Temmuz 2002 itibariyle
yaz dönemi etkinlikleri ile faaliyete geçen TEGV, Demir
Export A.fi. Kangal Ö¤renim Birimi’nde ilk etapta
330 çocu¤a e¤itim verilmesi
amaçlan›yor.

Talya Oteli, En ‹yi ‹lk 100 Otel Aras›nda

T

alya Oteli son 17 y›ld›r beraber
çal›flt›¤› dünyan›n en büyük tur
operatörlerinden Alman TUI seyahat flirketi taraf›ndan bu y›l anlaml›
bir ödüle lây›k görüldü. Her y›l ortalama 6 milyon kifliyi tatile ç›kartan
ve 4 milyar Euro ciro yapan turizm
devi TUI, tüm dünyada çal›flt›¤› 8
bin otel aras›ndan 2001 y›l› müflteri
anketlerine bilgilerine dayanarak
Talya Oteli’ni ilk 100 otel aras›na
seçti. Son 10 y›ld›r düzenlenen ödülü bu y›l ilk kez Antalya’dan bir fle-

hir oteli al›yor. TUI dünyan›n en iyi
10 otelini, 16-18 Ekim tarihleri aras›nda Hamburg’da yap›lacak ödül
töreninde aç›klayacak.

Setur’dan
Bayramlar ‹çin
Çok Özel Turlar

etur, yaz aylar›nda
sundu¤u tatil programlar›n›n ard›ndan, flimdi
de Sonbahar aylar›, fieker
ve Kurban Bayram›’na yönelik olarak yurt d›fl›na gemiyle çok özel turlar düzenliyor. Üstelik çok avantajl› fiyatlarla!
Lüks s›n›f gemilerle gerçeklefltirilecek turlar kapsam›nda, Mexica Rivyeras›,
Karayipler ve Güney
Amerika yer al›yor.
Otelde ve gemide konaklama, uçak yolculuklar› ve
transferlerin dahil oldu¤u
turlar›n fiyatlar› 2300 Dolar’dan bafll›yor.

S

Ayr›nt›l› bilgi için:
(0216) 474 06 00
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Bilgi Grubu
Bilkom Genel Müdürü Tijen Mergen:

“Hedefimiz: 2002’de 11.3 Milyon Dolar Ciro!”

B

ilkom, 26 Temmuz Cuma günü
Sakl›köy Country Club’da düzenledi¤i bayi toplant›s›nda Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen ifl ortaklar›yla bulufltu.
Toplant›da yapt›¤› konuflmada 2002
y›l›nda PC ve tüketici pazar› sat›fllar›nda ciddi düflüfl yafland›¤›na dikkat
çeken Bilkom Genel Müdürü Tijen
Mergen, Bilkom’un bu daralmaya
ra¤men y›l›n ilk alt› ay›nda neredeyse bir önceki y›l›n cirosunu gerçeklefltirdi¤ini söyledi.

Ciroda %253 Art›fl!
Mergen 2002’nin ilk yar›s›n› 2001 y›l›n›n ilk yar›s›na oranla yüzde 253 art›flla 5.3 milyon dolar ciro ile kapatt›klar›n› kaydetti.
Mergen 2002 y›l› ciro hedefini, ilk yar›n›n olumlu sonuçlar›na dayanarak
revize ettiklerini ve 10.8 milyon dolardan 11.3 milyon dolara ç›kard›klar›n› kaydetti. Bilkom’un önümüzdeki
5 y›l için gerçeklefltirdi¤i misyon ve
vizyon çal›flmalar› hakk›nda da bilgi
veren Mergen, 2007 y›l›nda flirketin

26 Temmuz’da ifl ortaklar›yla bir araya gelen
Bilkom, bayileriyle birlikte 2002 y›l›n›n ilk alt›
ay›n›n baflar›l› sonuçlar›n› kutlad›
Türkiye’nin bilgi teknolojileri alan›ndaki en büyük 20 flirketi ve en büyük
5 da¤›t›c›s›ndan biri olmas›n› hedeflediklerini belirtti.
Toplant›da Bilkom ifl ortaklar›, Bil-

WebYap’la Kendi Siteni
Kendin Yap!

Bilkom’un E¤itime
Deste¤i Sürüyor

ilkom’un Elma E¤itim Portal›’nda ö¤retmenlerin kaynaklar›n› Internet’e tafl›malar›n› sa¤layacak ve ö¤rencilerin derslerini e¤lenceli hale getirecek keyifli ve renkli siteler haz›rlamalar›na olanak tan›mak amac›yla haz›rlad›¤› WebYap yaz›l›m›, teknik bilgilere gerek kalmaks›z›n site haz›rlama ve
yay›nlama olana¤› sunuyor. WebYap ile kullan›c›lar
HTML, FTP gibi diller hakk›nda hiçbirfley bilmeden de
kolay ve e¤lenceli biçimde kendi web sitelerini yaratabiliyorlar.
Ayr›nt›l› bilgi için: www.elma.net.tr/WebYap

B

ürkiye’de e¤itim alan›nda bilgi teknolojileri
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› için çaba harcayan
Bilkom, geçti¤imiz günlerde akademisyenlere yönelik bir e¤itim gerçeklefltirdi.
“Üniversiteler ‹çin Masaüstü Video Pro E¤itimi” ad›yla Bilkom E¤itim Merkezi’nde düzenlenen e¤itim iki gün sürdü.
Üniversitelerin iletiflim fakülteleri ve film merkezlerine yönelik Masaüstü Video e¤itimine Bo¤aziçi,
Koç, Sabanc›, Yeditepe ve Y›ld›z Teknik Üniversiteleri’nin ilgili bölümlerden gelen ö¤retim
üyeleri kat›ld›.

T
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kom’un yeni kurumsal kimli¤iyle de
tan›flma olana¤› buldu. fiirketin kurumsal kimlik çal›flmalar› kapsam›nda
tasarlanan yeni logosunda art›k Apple yer alm›yor.
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Otomotiv

Yeni Fiat Ducato Showroom’larda
ofafl taraf›ndan ithal edilen yeni Fiat Ducato, 15 A¤ustos itibar›yla showroom’lardaki yerini ald›. Yeni Fiat Ducato, Tofafl’›n 2002
y›l› boyunca hafif ticari araç pazar›nda Fiat Doblo ile sürdürdü¤ü liderli¤ini pekifltirecek.
‹talya’da Sevel Fabrikas›’nda üretilen yeni Fiat Ducato, tasar›m›yla
Avrupa’n›n en fazla sat›fla sahip
araç serisi unvan›n› tafl›yor.

T

Yeni Fiat Ducato, d›fl tasar›m›
(özellikle de önden görünüflü), sürücü kabininin iç dizayn›ndaki de¤ifliklikleri ve yeni nesil JTD Common Rail teknolojisine sahip turbo
dizel motorlar›yla tamamen yenilendi.

‹ki Ayr› Motor Seçene¤i
Donan›m seviyesi yüksek tutulan
Yeni Fiat Ducato, sat›fl noktalar›nda

befl ayr› versiyon ve iki ayr› motor
seçene¤iyle yer alacak.
84 HP güç ve 192 Nm tork üreten
2.0 JTD turbodizel motoru sadece
10 m3 Fiat Ducato 15 Van versiyonunda bulunurken, 127 HP güç ve
300 Nm tork üreten 2.8 JTD intercooler’l› turbodizel motor s›ras›yla,
12 m3 Fiat Ducato Maxi Van, Minibüs ve Tek/Çift Kabin fiasi olmak
üzere dört versiyonda kullan›l›yor.

Tofafl Gelibolu, Müflterilerini Do¤al Hayatla Buluflturuyor!
Tofafl Gelibolu Ana Bayisi Miller Oto, kurd¤u hayvanat
bahçesiyle müflterilerini gündelik hayat›n stresinden
birkaç saatli¤ine de olsa uzaklaflt›rmay› hedefliyor

T

ofafl Gelibolu Ana Bayisi Miller Oto, kurdu¤u hayvanat
bahçesiyle müflterilerini do¤al hayatla buluflturuyor.

Günün Stresinden Uzaklaflmak
Kayalar› ve flelaleleriyle tamamen
do¤al bir ortam oluflturulan hayvanat bahçesinde, pelikan, maymun,
ceylan, sülün gibi dünyan›n de¤iflik
bölgelerinde ve iklimlerinde yaflayan hayvanlar bulunuyor.
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Miller Oto Yönetim Kurulu Baflkan›
Turhan Mildon bu projeyi olufltururken tesislerine gelen müflterilerini sunduklar› bu do¤al ortamla, günün stresinden birkaç saatli¤ine de
olsa uzaklaflt›rmay› hedeflediklerini
belirtti. Turhan Mildon ald›klar› güzel tepkiler do¤rultusunda, projelerini geniflleterek devam ettireceklerini ve hayvanat bahçesinin yeni
tropikal hayvanlarla daha da büyüce¤inin ifade etti.

sektörel vizyon

‹nönü Fabrikas› 18 Ford’u Sollad›
ord Otosan’›n ‹nönü Fabrikas›, dünyadaki tüm Ford üretim
tesislerinde uygulanan Yal›n Üretim Sistemi denetim sonuçlar›na
göre, 18 Ford Fabrikas›’n› geride b›rakt›. Ford Otosan’dan yap›lan aç›klamaya göre, Ocak ay›nda yap›lan
denetimlerde, tüm Ford dünyas›nda
geçerli olan kriterlere göre de¤erlendirme yap›ld›.
Yal›n Üretim Sistemi, üretimin her
aflamas›nda israf› önlemeyi ve yal›n
olmay› hedefliyor. ‹nönü Fabrika
Müdürü Mahmut Durmaz, halen
büyük ço¤unlu¤u operatörlerden
oluflan çal›flma gruplar› taraf›ndan
yap›lan iyilefltirmeler sonucu, üretim prosesleri içindeki israf›n yok
edilmesiyle y›lda 3 milyon dolarl›k
bir tasarruf sa¤lad›klar›n› bildirdi.
Durmaz, 2002 y›l›n›n ilk 3 ay› içerisinde, uygulamay› fabrikada üreti-

F

‹nönü Fabrikas›, dünyadaki Ford üretim tesislerinde
uygulanan yal›n üretim sisteminde elde etti¤i
baflar›yla, 18 Ford fabrikas›n› geride b›rakt›

me destek veren birimler dahil tüm
alanlara yaymay› ve 2002 y›l›n›n son
çeyre¤inde yap›lacak y›ll›k denetim-

Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›
Kendi Teknolojisini Üretti
Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›, özel makina ve ekipmanlar›n› kendi bünyesinde
üreterek, maliyetlerini düflürmeyi hedefliyor

Ö

zel makina ve/veya ekipmanlar›n› prensip olarak
kendi bünyesinde, kaliteli ve çok düflük maliyet ile
üreten Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›, bunlara çarp›c›
bir örnek daha ekledi. V227 projesinde kullan›lmak üzere Gölcük Fabrikas› için ihtiyaç duyulan Arka Aks boru iflleme tezgah› imalat›, ‹nönü Fabrikas› Aktarma Organlar› Alan Müdürlü¤ü Bak›m
Ekibi taraf›ndan tamamlanarak Ocak
ay›nda Gölcük fabrikas›na teslim edildi.
Makina ve ekipman›n d›fl kaynaklardan
temin edilmesi ile maliyetler 6–10 kat daha art›yor.
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de Avrupa Ford fabrikalar› aras›nda
elde edilen bu baflar›y› sürdürmeyi
hedeflediklerini belirtti.

Türk Traktör’den
“Tedarikçi De¤er
Analizi Çal›flma Günleri”

T

ürk Traktör Fabrikas›’nda, “Tedarikçi
De¤er Analizi Çal›flma Günleri” düzenlendi. Maliyet iyilefltirmesi için yap›lan çal›flmalarda, “yeni düflünme, yeni dizayn, yeni teknoloji, alternatif malzeme, yeni proses’’ gibi konularda Türk Traktör Sat›nalma tak›m› taraf›ndan
tedarikçilere ayr›nt›l› bilgiler verildi.

‹yilefltirme Önerileri
Türk Traktör mühendislik, üretim ve sat›nalma
tak›mlar›n›n ortak çal›flmas› olan organizasyonda, tedarikçiler 100’den fazla maliyet iyilefltirme önerisinde bulundular.
Bu öneriler Türk Traktör tak›m› taraf›ndan de¤erlendirilecek ve hem yerli pazarda hem de
yak›nda gerçekleflecek ihracatta Türk Traktör’e rekabet avantaj› sa¤l›yacak.
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“Önce Pozitif Düflünce, Sonra ‹fl”
Birmot’un düzenledi¤i bas›n kahvalt›s›nda,
Birmot Genel Müdürü Ersin ‹kier, otomotiv
sektörü hakk›nda olumlu mesajlar verdi

B

irmot taraf›ndan Rahmi M.
Koç Müzesi’nde düzenlenen
bas›n kahvalt›s›nda Genel Müdür Ersin ‹kier, otomotiv sektörü ve Birmot hakk›nda bir de¤erlendirme
yapt›.
“Önce Pozitif Düflünce, Sonra ‹fl”
diyerek söze bafllayan ‹kier, yaflanan
ekonomik krizin ard›ndan piyasan›n
tatminkâr bir sat›fl hacmine ulaflaca¤›na dikkat çekti: “2000 y›l›nda 460
bin araç sat›l›rken uygulanan banka
faizleri, 2002 y›l›nda da üretici firmalar›n deste¤iyle ayn› seviyeye çekildi.
Buna ra¤men tüketiciden araç sat›fl›-

na ra¤bet yok. Türkiye böyle devam
etmeyecek tabii. Mutlaka araç sat›lacak ve piyasa aç›lacak.”
‹kier, Birmot ürün yelpazesine kat›lan yeni araçlar hakk›nda ise, “Distribütörümüz Tofafl; Doblo Turba Dizel, Palio/Palio Weekend, Marea,
Alfa 156 2lt.’nin ard›ndan Ekim
ay›nda Alfa 147’yi tüketicilerle buluflturuyor. Yeni araçlar bize ümit ve
cesaret veriyor” dedi.
Türkiye’nin otomotiv ve yedek parça
sat›fl›nda en büyük bayisi olduklar›n›
vurgulayan ‹kier, Türkiye’de sat›lan
otomobillerin %10’unun sat›fl›n› yap-

Birmot Genel Müdürü Ersin ‹kier
“Hedefimiz bu sene 180 bin araca servis
hizmeti vermek!”

t›klar›n› da belirti. Yedek parça ve
servis hizmetin a¤›rl›k verdiklerine
iflaret eden ‹kier, hedefimiz bu sene
180 bin araca servis hizmeti vermek”
dedi.

Dayan›kl› Tüketim
Arçelik Büyümede S›n›r Tan›m›yor
Arçelik, 2005’e kadar 3 milyar Euro’luk ciro hedefliyor. Bu rakam›n 2 milyar
Euro’su yurt içinden, 1 milyar Euro’su da yurt d›fl›nda sat›n al›nan flirketlerden
elde edilmesi planlan›yor

A

rçelik’in alt› ayl›k bilanço sonuçlar› ve gelecek dönemle ilgili hedefleri, 1 A¤ustos 2002’de düzenlenen bas›n toplant›s›nda aç›kland›.
Toplant›da bir konuflma yapan Arçe-

lik Genel Müdürü Nedim Esgin, ilk
alt› ayda 810 trilyon liral›k sat›fl yapt›klar›n› ve 2005 y›l› ciro
hedeflerin ise 3 milyar Euro oldu¤unu belirtti. Esgin,
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bu rakam›n 2 milyar Euro’sunun yurt
içinden, 1 milyar Euro’sunun ise yurt
d›fl›nda sat›n al›nan flirketlerden
elde etmeyi planlad›klar›n› ifade etti ve sözlerine flöyle devam etti:
2002 alt› ayl›k döneminde 173
milyon Euro de¤erinde ihracat yapt›k ve bu faaliyetimizden de 59.7 trilyon Lira net kâr elde
ettik. fiirket sat›n alma stratejimiz çerçevesinde, pazar ve markaya yönelik
bir hedef belirledik.
Bu do¤rultuda ciro ve kâr marj›n› art›rarak bir dünya flirketi olmay› amaçl›yoruz. Almanya, Avusturya ve ‹ngiltere’de ald›¤›m›z flirketlerin ard›ndan
Romanya’da buzdolab› üreticisi SC
Arctic’in yüzde 50.9’unu sat›n almak
için de ön anlaflma yapt›k.

sektörel vizyon

Arçelik, ‹ngiliz Markas› Leisure’› Sat›n Ald›
rçelik, Almanya ve Avusturya’daki operasyonlar›ndan sonra ‹ngiliz beyaz eflya markas› Leisure’› da sat›n ald›. Rangemaster flirketinden, Leisure Consumer Products olarak tan›nan Leisure beyaz
eflya markas›n›n› al›nmas›, Arçelik’in
‹ngiltere’de kurulu pazarlama flirketi Beko UK arac›l›¤›yla gerçekleflti.
Arçelik, Leisure’› sat›n alarak ‹ngiltere’de orta-üst gelir grubunda yeni
bir pazar segmentine ulaflm›fl oluyor. ‹ngiltere pazar›nda yüksek fiyat
düzeyinde ürün konumlama ve ilave 95 bin adetlik f›r›n sat›fl olana¤›na sahip olan Arçelik, ‹ngiltere beyaz eflya pazar›ndaki yerini büyüt-

A

‹ngiltere’nin beyaz eflya markas› Leisure’› da
bünyesine katan Arçelik’in Avrupa’daki marka
say›s› 4’e ç›kt›
me imkân› bulacak. ‹ngiltere’deki
buzdolab› pazar pay› yüzde 10’u
aflan Arçelik, bu sat›n almayla ankastre olmayan f›r›n pazar pay›n› da
yüzde 11’e ç›kartm›fl olacak.

“‹ngiltere Sat›fl›m›z
800 Bin Adede Ç›kacak”
2001 y›l›nda ‹ngiltere'deki toplam
sat›fllar›n›n 530 bin adede ulaflt›¤›n›,
2002'de yüzde 30'luk art›fl hedeflediklerine dikkat çeken Arçelik Ge-

Arçelik Mutfak’ta 2002 Yenilikleri
Arçelik Mutfak’›n 2002 y›l› ürün yelpazesinde,
dinamik modern bir tarzda yeni trend tasar›mlar
pastel renkler ile öne ç›k›yor

nel Müdürü Nedim Esgin, "Yeni
markam›z Leisure'le birlikte ‹ngiltere pazar›ndaki sat›fllar›m›z›n 800 bin
adede ulaflmas›n› bekliyoruz.
Ayr›ca, teknoloji ve tasar›m yenilikleri içeren yeni ürünlerle Arçelik
markalar› uluslararas› pazarlarda daha rekabetçi konuma gelmifl olacak" dedi.

Arçelik
Voleybol
Okullar›na
Büyük ‹lgi

serisi Türkiye’de sadece Arçelik taraf›ndan pazarlan›yor.

Yeni Trend Tasar›mlar

A

rçelik Mutfak, ithal Prestigeline serisi ile mutfaklar›n›za ergonomik, fonksiyonel ve estetik çözümler sunuyor. Alman Nolte firmas› taraf›ndan üretilen Prestigeline

sektörel vizyon

Arçelik Mutfak’›n 2002 y›l›
ürün yelpazesinde, dinamik
modern bir tarzda yeni trend
tasar›mlar pastel renkler ile
öne ç›k›yor. Yeni ürün yelpazesinde modern yatay cam
modüller, parlak kapaklar,
high gloss laminat tezgahlar
ve ergonomik tasar›ml› kulplar mutfakta kifliye özel binlerce alternatif yaratmay› mümkün k›l›yor.
Yeni alüminyum, cam ve ahflap kombinasyonu ile modern
Arçelik mutfak konsepti olufluyor. Prestigeline serisi 9 fiyat grubunda, 31 de¤iflik tipte toplam 81 ayr› kapak modelini içeriyor.
Kapak modelleri ise masif, laminat
ve PVC kaplama olarak üç grupta
toplan›yor.
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rçelik çal›flanlar› için,
23 Temmuz’da ‹stanbul, Eskiflehir ve Çerkezköy, 1 A¤ustos’ta Ankara’da, 5 A¤ustos’ta
ise Bolu’da aç›lan okullarda 810 yafl grubu aras›ndaki toplam 160
çocuk voleybol sporuna
ilk ad›m› att›.
Haftan›n iki gününü kapsayan, deneyimli ve kariyerli antrenörlerin yönetimindeki çal›flmalar küçükler için hem voleybol ö¤renme, hem de e¤lenme
aç›s›ndan çok renkli ve
keyifli geçti.

A

VKV Sadberk Han›m
Müzesi Iwaki’de…

V

KV Sadberk Han›m Müsona erdi. 9 fiubat 2002 tarihinzesi’nin,
“Türkiye
den itibaren Fukuoka’da 55
Kültür Hazinelerinbin, Shizuoka’da ise, 60 biden Seçme Eserler, Sadnin üzerinde ziyaretçinin
berk Han›m Koleksiyonu”
gezdi¤i sergide, Klasik
isimli, Anadolu Kültür ve MeDönem’e ait eserdeniyetleri’ni konu alan sergisi,
lerin yan› s›ra, ‹z12 Temmuz 2002 Cuma günü, Janik Çinileri ve 17.
ponya Iwaki Sanat Müze- Gümüfl ayna ve tarak, yüzy›ldan 20. Yüzy›l
Osmanl› 19. yy.
si’nde aç›ld›.
bafllar›na uzanan döneAç›l›fl vesilesiyle düzenlenen resepsimin kad›n k›yafetleri ile Türk-‹slam
yona, VKV Sadberk Han›m Müzesi
sanatlar›na ait eserler yer al›yor.
Genel Müdürü Çetin Anla¤an’›n yaJaponya’da 200 bin kifliye ulafl›lmas›
n› s›ra, An›tlar ve Müzeler Genel Mühedeflenen sergi son olarak, Eylüldürü Dr. Alpay Pasinli ve ‹waki’nin
Ekim aylar›nda, Okazaki flehrinde
sanat çevresinden çok seçkin bir
merakl›larla buluflacak.
davetli toplulu¤u kat›ld›.
Serginin aç›l›fl› dolay›s›yla, Sadberk
Tarihin Gizemli
Han›m Müzesi Uzman› Arkeolog
Dünyas›na Yolculuk
Murat Çavdar, 13 Temmuz 2002
“Anadolu Uygarl›klar› MüzeCumartesi günü, Iwaki Sanat Müzesi” olarak da tan›mlanan Sadsi’nde “Anadolu Uygarl›klar›n›n Geliberk Han›m Müzesi’nden seçiflimi” hakk›nda konferans verdi.
lip götürülen toplam 621 eseri
Çok say›da davetlinin izledi¤i konfekapsayan sergi, prehistorik ça¤rans, gerçeklefltirilen dia gösterisi ile
lardan 20. yüzy›la kadar Anado-

lu’da yaflayan uygarl›klar
ve bu uygarl›klar›n yaratt›¤› kültür varl›klar›n›
içeriyor. Kolleksiyonda
Klasik Dönem’e ait
eserlerin yan› s›ra, ‹znik
Çinileri ve 17. yüzy›ldan 20. yüzy›l bafllar›na uzanan dönemin kad›n k›yafetleri ile Türk-‹slam sanatlar›na ait eserler yer al›yor.
Sergiyi gezen Japon sanatseverler tarihin büyülü ve gizemli dünyas›na
keyifli bir yolculu¤a ç›k›yorlar:
Neolitik Ça¤’a ait tar›mc›l›k kültürü,
Troia Harabeleri’yle temsil edilen
Tunç Ça¤› kültürü, ticari faaliyetleri ile tan›nan ve çivi yaz›l› harfler kullanan Asurlar,
demir aletlerden yararlanarak güçlü bir imparatorlu¤u
kuran Hititler, dünyan›n
ilk sikkelerini basan Lidya
Krall›¤›, Büyük ‹skender’in
maceralar›, Bizans, Selçuklu
ve Osmanl› ‹mparatorluklar›.

Osmanl›
Uflak Hal›s›
17. yy.

Olpe, Piflmifl
toprak, M.Ö. 6. yy.
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YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti”

Koçtafl Operasyon Müdürü Alp Önder Özpamukçu:

“Müflteriyi Dinlemek
Bizim ‹çin Çok Önemli”

Koçtafl Kartal Genel Müdürü Meltem Güner (sa¤da) ve Koçtafl Operasyon Müdürü
Alp Önder Özpamukçu: “Müflteri taraf›ndan sözlü veya yaz›l› gelen herhangi bir flikayeti
maksimum 24 saat içerisinde cevapl›yor ve sonuçland›r›yoruz.”

oçtafl için müflteri memnuniyeti ne ifade ediyor?
Koç Holding’in kurucusu ve
fieref Baflkan› Say›n Vehbi Koç’un
ifade etti¤i gibi “Müflteri velinimetimizdir”. Bu yüzden de
ilk yap› marketimizi
1996 y›l›nda ‹zmir Bornova’da açt›¤›m›z andan itibaren, müflterilerimizle, bire bir iletiflim kurmak onlar›n
görüfllerini de¤erlendirmek amac›yla pazarlama ve halkla iliflkiler alan›nda
birçok çal›flma yürüttük. Hatta 2000
y›l›nda B&Q ile ortak olmam›z›n ar-

K
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d›ndan da bu felsefemiz ve hedefimiz hiç de¤iflmedi.
Kendimizi müflterilerimizin oluflturdu¤u dairenin bir tamamlay›c›s› olarak konumland›r›yoruz. Müflterimiz neye ihtiyaç duyuyor ve
hedefliyorsa, biz de bu amac›
hedefliyor ve onun hedeflerine ulaflmas›na kadar
olan tüm süreçte onunla
birlikte oluyoruz. Dolay›s›yla, ‘daireyi tamamlamak’ ve müflteriyi dinlemek
çok önemli. Müflteri taraf›ndan sözlü veya yaz›l› gelen
herhangi bir flikayeti maksimum 24
saat içerisinde cevapl›yor ve sonuç-
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Müflterinin ihtiyaç
duydu¤u bir ürüne
zaman›nda, en iyi fiyatla ve en iyi kalitede bir
ürünle cevap verebilmeyi ilke edinen
Koçtafl’›n müflteri memnuniyeti alan›nda yürüttü¤ü çal›flmalar
hakk›nda, Koçtafl
Operasyon Müdürü Alp
Önder Özpamukçu’dan
bilgi ald›k
land›r›yoruz. Müflteri flikayetleri tüm
ma¤azalardan toplan›yor ve inceleniyor. fiikayetlere yönelik oluflturdu¤umuz çözümler de bu formlarda
yer al›yor. E¤itim programlar›m›z›n
içeri¤ini de bu flikayetler do¤rultusunda oluflturuyoruz.
• Koçtafl’›n, müflteri memnuniyeti alan›nda rakiplerine göre
sundu¤u farkl›l›klar neler?
Öncelikle, müflterilerimize uzman
dan›flmanl›k hizmeti veriyoruz. Tüm
bölümlerimizde ilgili uzmanlar›m›z
dan›flmanl›k yap›yor. Kendi alanlar›nda köklü bir tecrübeye sahip
olan uzmanlar›m›z müflterilerin her

türlü sorular›na cevap verebiliyor.
‹nflaat, sürekli hatalar yap›lan bir
sektördür ve bu alanda verilen dan›flmanl›k hizmetleri de oldukça pahal›d›r. Koçtafl ise bu hizmeti ücretsiz olarak müflterilerin aya¤›na getiriyor. Dan›flmanlar›m›z, ma¤azalar›m›zdan al›nan malzemeler, izolasyon, tesisat, uygun boyan›n ve malzemelerin seçimi gibi teknik konularda hem dan›flmanl›k veriyor, hem
de sat›fl ekibimizi sürekli e¤itiyor. Böylece, sat›fl elemanlar›m›z da konular›nda uzmanlafl›yor.
Rakiplerimizden farkl› olarak reyon yerleflimlerimiz
de oldukça farkl›. Ma¤azam›zda, bir evin inflaat›n›n bafllanmas›ndan dekorasyonunun tamamlanmas›na kadar olan süreci baz al›yoruz. “Ma¤aza içinde ma¤aza
felsefesi” olarak adland›rd›¤›m›z
bu sistemle, müflterilerimiz reyonlar
aras›nda kaybolmadan haz›rlad›¤›m›z yerleflim düzeninde rahatl›kla
al›flverifl yapabiliyorlar. Bu konuda
sürekli çal›flma yap›yoruz. Bir baflka
deyiflle, ‘Müflterilerimiz nas›l rahat
al›flverifl yapar, nas›l bir reyon düzenlemesi daha idealdir?’ sorusuna
çözüm bulmaya çal›fl›yoruz.

www.koctas.com.tr adreslerinden ulafl›lan sat›fl ma¤azam›z ile
Türkiye’nin tüm illerinden gelen siparifllere cevap
verebiliyoruz. Ayn›
zamanda, nakliye, montaj gibi tedarikçilerle yürütülen hizmetleri bile sonuna kadar sahipleniyoruz. Örne¤in, müflterilerimizle sözleflme
yap›yor ve 1 y›l montaj garantisi veriyoruz. Ürünlerin müflteriye teslimat›n› da sonuna
kadar sahipleniyoruz. 500
kiloya kadar olan tüm malzemeleri müflterilerimizin
evlerine kadar tafl›yor ve bu
hizmeti de piyasaya göre en uygun fiyatlarla veriyoruz.
• Müflteri memnuniyeti felsefenizi çal›flanlar›n›za nas›l yans›t›yorsunuz?
Bizim en önemli farkl›l›klar›m›z aras›nda insan kayna¤›m›z yer al›yor.
Tüm çal›flanlar›m›z, sürekli olarak,
ürün, sat›fl teknikleri ve müflteri iliflkileri e¤itimi al›yorlar.

Sahaya Ç›kmadan Önce...
Tüm çal›flanlar sahaya ç›kmadan
önce birlik-beraberlik slogan› at›-

Fiyat Garantisi
Müflteri memnuniyetini en çok etkileyen faktör, müflterinin ihtiyaç
duydu¤u bir ürüne zaman›nda en
iyi fiyatla ve en iyi kalitede bir
ürünle cevap verebilmek... “Fiyat
garantisi” uygulamam›z ile de biz
bu ihtiyaca cevap vermeye çal›fl›yoruz. Bizden al›nan bir ürün, rakibimizde daha ucuza sat›l›yorsa biz bu
ürünü tüketicimize %10 daha ucuza
satmay› garanti ediyoruz. Biz müflterilerimize, “Bizden ald›¤›n›z ürünün fiyat› hakk›nda emin olun” diyoruz. Bunun yan› s›ra, yeni bir uygulamaya daha start verdik: Yap›
market sekötüründe bir ilke imza
atarak internet üzerinden online sat›fla bafllad›k.
www.kangurum.com.tr ve

yorlar. Tüm bu unsurlar, çal›flanlar›m›z›n aras›ndaki iletiflimi art›r›yor.
Müflteri odakl›l›¤›m›z müflterilerle
yak›n bir iletiflimi içeriyor.
Tüm Koçtafl çal›flanlar› da bu felsefeye sonuna kadar ba¤l›. Müflterilerimizden gelen her türlü bilgiyi tüm
departmanlar›m›za aktararak de¤erlendirmeye al›yor ve gerekli düzenlemeleri yap›yoruz. Yedi y›lda
elde etti¤imiz ilerleme, müflteriyi ne
kadar iyi dinledi¤imizi ve onlarla
bütünleflti¤imizi gösteriyor. Müflterilerimizden de bu anlamda çok
olumlu geri dönümler al›yoruz.
Ebru Uluceviz

Koçtafl Tüketicilerine Sorduk:
Arif Çelik (Muhasebeci):
Koçtafl’a ilk kez geldim. Ürün çeflidi çok iyi.
Fiyatlar çok uygun, hatta piyasaya göre daha ucuz.

Lale Dinçcan (Ormak’tan emekli) ve
Vehbi Dinçcan (TRT’de çal›fl›yor):
Reyon yetkilileri müflteriyle çok ilgili. Bir
sorun yafland›¤›nda kesinlikle
çözülebilece¤ini hissettiyorlar. ‘Koç’ ismi
kaliteyi getiriyor. Koçtafl’ta Koç
Toplulu¤u’nun kalitesini farkediyorsunuz.
Fiyatlar, rakiplerine göre daha uygun.
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Aygaz Zonguldak Bayisi Ortaklar›ndan Muammer Yaz›c›:

‘Aygaz Bize Kurumsal
Bir Kimlik Kazand›rd›’
Muammer Yaz›c›, 34
yafl›nda ve 12 y›ld›r
Aygaz Zonguldak bayili¤ini yürütüyor.
Aygaz ile çal›flmaya
bafllad›ktan sonra
kurumsal bir bak›fl
aç›s› kazand›klar›n›
ifade eden Yaz›c›,
Aygaz’› ve Aygazl›
olmay› bizlerle
paylaflt›
ay›n Yaz›c›, sizi biraz tan›yabilir miyiz?
34 yafl›nday›m ve do¤ma büyüme Zonguldakl›’y›m. Evliyim; 10
yafl›nda bir o¤lum, 12 yafl›nda bir
k›z›m var. Oniki y›ldan bu yana Aygaz Zonguldak bayili¤ini yürütüyorum.

S

• Aygaz ile ifl birli¤iniz ne zaman ve nas›l bafllad›? Nas›l devam ediyor?
Orta¤›m Recep Ketenci ile baflar›l›
bir geçmifle sahip olan
ticari hayat›m›zda bir
marka imaj› yaratmak
konusunda s›k›nt› yafl›yorduk. Bu do¤rultuda da bu imaj›
sa¤layacak f›rsat›n Aygaz bayili¤i
oldu¤u konusunda hem fikir olduk.
Bafllang›çta bu sektöre çok yabanc›
olmam›z bizi düflündürdü. Ama,

birlikte baflarmak

Aygaz Zonguldak Bayisi Muammer Yaz›c› (Sa¤da) ekibiyle birlikte...

tüm Zonguldak taraf›ndan bilinen
bir markaya ve mükemmel da¤›t›m
kanal›na; ayn› zamanda da Aygaz’›n
güvenirli¤inin bize kazand›racaklar›
fikri, bizi heyecanland›rd›.

Aygaz Ailesi’nin
Bir Parças› Olmak
Aygaz ile birlikte çal›flmaya bafllad›ktan sonra kaliteli bir flirketten
ö¤renmemiz gereken çok fley oldu¤unu gördük. Güçlü ve genifl bir ailenin bir parças› olman›n getirdi¤i
çok s›k› bir dayan›flma
var. Gerçekten de bir
gün bir iflim nedeniyle
farkl› bir bölgede faaliyet gösteren Aygaz bayisini arad›m.
Bize öyle destek oldu ki... Sanki ailemizden biriydi. “Aygaz Ailesi”
kavram›n›n içinin bofl almad›¤›n› da
böylece anlam›fl oldum.
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• Sizi, bölgenizde ayn› ifli yapan
di¤er firmalardan farkl› k›lan
özellikleriniz neler?
fiirketimizin temel prensibi %100
müflteri memnuniyeti. Bu prensip,
yapt›¤›m›z iflin her aflamas›na yans›yor. Ma¤azam›z, depomuz ve da¤›t›m araçlar›m›z aras›nda bilgisayar
ve telsiz ba¤lant›s›yla etkin bir iletiflim a¤› kurduk. Zonguldak bölgesinin da¤l›k ve ulafl›lmas› zor yap›s›,
rakip bayileri tüp da¤›t›m›nda zorlarken biz Aygaz standartlar›na uygun, tamam› yeni sekiz arac›m›zla
çok h›zl› ve etkin hizmet veriyoruz.
Bilgili ve deneyimli kadromuz sayesinde rnüflterilerimizin siparifllerine
en k›sa sürede ve en iyi flekilde cevap veriyoruz.
• Sizi Aygaz’a ba¤layan fley nedir? Aygaz’›n sizin duygu ve dü-

flünce dünyan›zdaki yeri nedir?
Aygaz, Türkiye’nin en büyük beflinci özel sektör firmas›. Güçlü bir bayi a¤› ve çok sa¤lam bir alt yap›s›
var. Ve biz de kendimizi bu ailenin
bir üyesi olarak görüyoruz. Ayr›ca,
Aygaz bayileri aras›nda sat›fl rakamlar›na göre ilk s›ralarda yer almak
bizleri çok gururland›r›yor.
Aygaz herfleyden önce bize Türkiye’de tan›nmam›z› sa¤layacak bir
kimlik kazand›rd›. Bugün “Aygaz
bayisiyim” dedi¤iniz zaman prestijiniz art›yor.
Aygaz ayn› zamanda bizlere kurumsal bir bak›fl aç›s› kazand›rd›. Profesyonel yönetim ve stratejik konularda dan›flmanl›k da al›yoruz. Ayn›
zamanda, maddi anlamda da Aygaz’dan ciddi kazan›mlar›m›z oldu.
Biz kazanc›m›z›n %20’sini yat›r›mlara ay›rarak büyümeyi çok rahat bir
flekilde sa¤layabiliyoruz.
Bana göre her bayi büyüyebilmek
için müflteri odakl› çal›flmal›, kazanc›n›n bir bölümünü yat›r›mlara ay›r›rken flirketin çizdi¤i politikalar ve
tavsiyelere uymal›, flirket ile iliflkilerini çok s›k› tutmal› ve sürekli diyalog halinde olmal›.
• Çal›flma prensipleriniz ve hedefleriniz nelerdir?
Çal›flmak, çal›flmak ve çal›flmak…
Hizmeti ön planda tuttu¤unuzda
bunun karfl›l›¤›n› hemen al›yoruz.
Maddi kazanç da hemen arkas›ndan
geliyor. Sadece para kazanmak için
çal›flt›¤›n›zda büyük bir hataya düflüyor ve vizyon oluflturam›yorsunuz. Bizim çal›flma felsefemizde,
“‹nsanlar ne için gelirse gelsin mutlu ayr›lacaklar felsefesi” hakim.
Hangi markay› kulland›klar› önemli
de¤il. Biz onlara her konuda yard›mc› olup mutlu olmalar›n› sa¤l›yoruz. Böylece, buradan mutlu ayr›lan müflteri bir süre sonra bizim
müflterimiz oluyor.
• Bayiinize gelen bir Tanr› misafiri turist, “Bu flehir nas›l bir yerdir? fiehrinizde mutlaka gör-

Karadeniz Mutfa¤›’ndan...
Hamsili Pilav (‹çli Tava) - 6 Kiflilik
‹çindekiler
1.3 kg Hamsi, 2 büyük boy so¤an, 2 su barda¤› pirinç, 2 yemek
kafl›¤› kufl üzümü, yar›m demet
maydanoz, 150 gram zeytinya¤›,
2 yemek kafl›¤› çam f›st›¤›, 4 su
barda¤› su, yar›m tatl› kafl›¤› kara
biber, 3 tatl› kafl›¤› tuz, 1 tatl› kafl›¤› fleker

Haz›rlan›fl›
Bal›klar›n k›lç›klar›n› temizleyin
ve 1 tatl› kafl›¤› tuz serpip kar›flt›r›n. Süzgeçte 15 dakika bekletin.
So¤an› ince ince do¤ray›n. Zeytinya¤›ndan 1 yemek kafl›¤›n› ay›r›p kalan ya¤›,
so¤an› ve f›st›¤› tencereye koyarak kapa¤› kapat›n, ara s›ra kar›flt›rarak so¤an› 10
dakika öldürün. F›st›klar›n sararmas› için
birkaç kez daha çevirdikten sonra pirinçleri ekleyin. Kar›fl›m› birkaç kez daha çevirin. Pirinci y›kay›p süzdükten sonra so¤ana ekleyin. Suyu ve kalan tuzu koyun
ve kuflüzümünü de bu kar›fl›ma ekleyin.
K›s›k ateflte suyunu çekene kadar 15-20
dakika piflirin. Maydanozu ince ince do¤-

mem gereken yerler konusunda
bana bilgi verir misiniz?” diye
sorsa, ona ne cevaplar verirdiniz?
Bat› Karadeniz’de yer alan Zonguldak’›n deniz kenar›nda olmas› flehrimize ayr› bir güzellik kat›yor diye
düflünüyorum.
Türkiye’nin Taflkömürü Havzas›
olarak bilinen Zonguldak’›n Kapuz,
ll›ksu (Merkez), Erdemir, A. Zeki
Atalay ve Kocaman (Alapl›) plajlar› çok say›da ziyaretçinin ak›n›na
u¤ruyor.
Ma¤ara oluflumu bak›m›ndan da ülkemizin en zengin yörelerinden biri olan Zonguldak’ta K›z›lelma,
Cumayan›, Gökgöl, ll›ksu, ‹na¤z›, Sofular, Erçek (Merkez), Çay›rköy (Çaycurna), ‹ncivezalt›
(Alapl›) ve Cehennema¤z› ma¤aralar› ilde bulunan en önemli ma¤aralard›r.
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ray›p, karabiber ve flekerle birlikte pilava
ekleyip kar›flt›r›n.
Teflon veya cam f›r›n tepsisinin dibini ve
kenarlar›n› önceden ay›rd›¤›m›z 1 yemek
kafl›¤› ya¤ ile ya¤lay›n. Hamsileri, s›rtlar›
tepsiye gelecek flekilde, tepsinin dibine
ve kenarlar›na dizin. Pilav› üzerine yerlefltirin. Bu kez hamsilerin s›rt› yüze gelecek
flekilde üzerlerini kapat›n. Önceden ›s›t›lm›fl orta s›cakl›ktaki f›r›nda yaklafl›k 30
dakika piflirin ve servis taba¤›na ters çevirerek yerlefltirin.

Bal›k aç›s›ndan çok zengin olan
Zonguldak’›n sahil fleridinde yer
alan lokanta ve restaurantlar da birbirinden leziz deniz ürünleriyle haz›rlanan yemeklerle ziyaretçilerin
be¤enisini kazan›yor.

Aygaz Zonguldak Bayisi Muammer
Yaz›c›: “Bat› Karadeniz’de yer alan
Zonguldak’›n
deniz kenar›nda olmas› flehrimize
ayr› bir güzellik kat›yor diye
düflünüyorum.”

fiimdi Okullu Olduk!
E

‹lkokula bafllamak,
çocuklar için
hayatlar›nda çok önemli
bir dönüm noktas›d›r.
Çocuklar›m›z›n bu çok
“özel ve önemli” dönemlerinde onlara destek
olabilmek için VKV Koç
Özel ‹lkö¤retim Okulu ve
Lisesi
Rehberlik Koordinatörü
Zafer Selma Köktuna,
velilerimize önerilerde
bulundu

hayata dair

ylül’de okullar›n aç›lmas›yla
birlikte, her taraf› tatl› bir telafl
sarar… Ancak ilkokula yeni
bafllayan çocuklar›n evlerinde yaflanan telafl ise bambaflkad›r. Zira, okula bafllamak, bebe¤in ilk gülümsemesi, ilk diflini ç›karmas›, ilk ad›m›n›
atmas› ve ilk kelimeyi söylemesi gibi çocu¤un gelifliminde iz
b›rakan önemli bir dönüm
noktas›d›r.
‹lkokula bafllamak, çocuklar için bir
bafllang›c› ve
ayn› zamanda bir bitifli de
simgeler.
Al›fl›lan, güvende hissedilen güzel günlerin bitmesi çocuklarda kayg› yaratabilir ama bununla birlikte yeni bafllayan dönem
için umut, merak ve zevk
duygular› da uyan›r.
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Çocuklar›m›z›n bu çok özel ve
önemli dönemlerinde onlara destek
olabilmek konusunda VKV Koç
Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi
Rehberlik Koordinatörü Zafer Selma Köktuna velilerimize flu önerilerde bulundu:
- Okula bafllayacak çocu¤unuza
öncelikli olarak okul binas›n› önceden gezdirip tan›t›n. Çocu¤unuz,
tuvaleti, ç›k›fl
kap›s›n›, s›n›f› ve okul servisinin bekleyece¤i yeri önceden
ö¤renmelidir. Ayr›ca, böyle
bir tan›t›m ziyareti, çocu¤un
okula bafllayaca¤› güne kadar
nelerle karfl›laflabilece¤i konusunda baz› somut fikirlere sahip olmas›n› da sa¤lar.
- Bu yafltaki çocuklar kendileriyle sürekli olarak ilgilenecek
bir yetiflkine gereksinim duyarlar. Bu

ihtiyac› karfl›lamak için çocu¤unuzun okulda ihtiyaç duydu¤u anda ulaflabilece¤i iki
yetiflkinle tan›flt›r›n. Bu kifliler,
s›n›f ö¤retmeni ile birlikte rehber ö¤retmeni veya müdür yard›mc›s› olabilir.
- Çocuk günlük rutin ifllerinin
bir k›sm›n› kimseden yard›m almadan halletmek zorunda kalacakt›r.
Giyinmek, dü¤me iliklemek, ayakkab› ba¤lamak onun için en zor ifllerdir. Çocu¤unuzun s›k›nt› yaflamamas› için okul k›yafetlerini seçerken
kolay giyilip ç›kar›lan; ba¤s›z ayakkab›lar, giyinip soyunmay› kolaylaflt›ran beli lastikli etek ve pantolonlar
gibi giysileri tercih edebilirsiniz.
- Okul aç›lmadan önce, çocu¤unuzla sizi mutlu eden
ilkokul an›lar›n›z›
paylaflabilirsiniz.
Bu, çocu¤unuzu
okul hakk›nda olumlu düflünmeye sevk
edecektir.
- Çocu¤unuzun sevip
oynad›¤›, kendisinden bir
iki yafl büyük bir çocu¤un
okulla ilgili pozitif düflüncelerini, yaflant›lar›n› anlatmas›, çocu¤unuzun okula kolay uyum sa¤lamas›nda faydas› olacakt›r.

Çocu¤unuzun Ö¤retmeni
ile Kuraca¤› ‹letiflim Çok
Önemlidir!
- Çocu¤un okula kolay al›flmas›
hayat›nda önemli bir yer tutacak
olan ö¤retmenine de ba¤l›d›r. Çocuk zor bir olayla karfl›laflt›¤›nda ö¤retmeninin ona yard›m edece¤inden
emin olmak ister.
Çocu¤un elini y›kamas›n›, kitab›n›
çantas›na yerlefltirmesini söyleyen,
k›sacas› yapmas› gerekenleri hat›rlatan, arkadafllar›yla yaflad›¤› çat›flmalar› çözmesine yard›m eden, baflar›lar›n› öven bir ö¤retmene ihtiyac› oldu¤unu unutmay›n.
- Çocuklar›n ebeveynlerinden ayr›
kal›nca farkl› düzeylerde ve biçimlerde ayr›l›k endiflesine kap›l›rlar.

“Korkuyorum” diyorsa,
“Ne var bunda korkacak!” diye karfl›
ç›kmak yerine “Demek korkuyorsun” diye sar›l›n. Göreceksiniz,
hem korkusunu sizle
paylaflacak hem de onu yenmek için önemli bir ad›m atma f›rsat›n›
elde edecek
Günümüzde, çocuklar›n büyük bir
k›sm› ana okuluna devam ediyor.
Birçok çocu¤un annesi de çal›fl›yor.
Bu yüzden de çocuklar ilkokula bafllamadan önce günün belirli saatlerinde ayr›l›klara zaten al›flm›fl oluyorlar. Ancak yine de en az 15-20
çocu¤un yeni bir ortama, birçok
yeni kurala ve bir de ders
program›na tek bafl›na
uymas› gerekti¤inde,
anne-babadan ayr›l›¤a dayanmak zor olabilir. Bu üzüntüsünü
ayr›l›k saati gelince a¤layarak aç›kça gösterebilece¤i gibi, geceleri
uyanmak, alt›n› ›slatmaya bafllamak ya da sabahlar› okula
gitmeden önce çeflitli hastal›k belirtilerinden bahsetmek fleklinde ortaya
koyabilir. Böyle durumlarda, çocu¤unuzla uzun uzun konuflmalar yapabilir, ö¤retmeni ve rehber ö¤retmeninden yard›m isteyebilirsiniz.
- ‹lkokula haz›rl›k dönemi ve okulun ilk
günleri çok önemlidir.
Ama, unutmay›n ki
çocu¤unuzun okula
uyum sa¤lamas› bütün bir y›l sürecektir. Bu dönemde,
çocuklar›n özgüvenlerini kazanmalar› aç›s›ndan yaflad›klar› evin ortam› ve aile bireylerinin çocu¤a yaklafl›m› da
çok önemlidir.
- Anne-babalarla ö¤retmenler aras›ndaki iletiflim büyük bir önem ta-
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fl›r. Çocu¤unuz karfl›laflt›¤› yetiflkinler aras›ndaki iliflkilerin tutarl› oldu¤unu hissetmelidir.
- Okullar ebeveynlerle ö¤retmenler aras›ndaki iliflkiyi iyi tutmak için
çeflitli toplant›lar düzenler. Bu organizasyonlar, ö¤retmenlerle anne-babalar aras›ndaki iletiflimin verimlili¤ini art›r›r.
Yorucu bir ifl gününün sonunda ya
da baflka yapmak istedikleriniz varken okuldaki toplant›ya gitmek sizin
için büyük özveride bulunmakt›r.
Ama bu davran›fl›n›zla çocu¤unuza
de¤er verdi¤inizi, çabalar›na önem
verdi¤inizi gösterecek, çocu¤unuzun
özgüvenini, motivasyonunu art›racak ve daha iyisini yapma iste¤i
uyand›racaks›n›z.
- Okulun ilk günü, yan›n›za foto¤raf makinan›z› da al›n. Böylece, çocu¤unuzun bu çok özel gününü
belgelemenin mutlulu¤unu yaflayabilirsiniz.
- Çocu¤unuzun özellikle birinci s›n›fta iken karne alaca¤›
günlerde, ebeveynlerden birinin okula gitmesinin çok önemli oldu¤unu unutmay›n.
- Çocu¤unuza, “Onu
koflulsuz sevdi¤inizi” s›k s›k
söyleyiniz. “Korkuyorum”
diyorsa, “Ne var bunda korkacak!” diye karfl› ç›kmak yerine
“Demek korkuyorsun” diye sar›l›n. Göreceksiniz, hem korkusunu
sizle paylaflacak hem de onu yenmek için önemli bir ad›m atma f›rsat›n› elde edecek.

hayata dair

VKV Ö¤retmen Gelifltirme Projesi Pilot Çal›flmas› Tamamland›:

Ö¤retmenler de
Okullu Oldu!

V

KV ve VKV Koç Özel Lisesi,
ö¤retmenlerimizin geliflimine
katk›da bulunmak amac›yla
geçti¤imiz günlerde çok anlaml› bir
projeye imza att›.
19-23 A¤ustos 2002 tarihleri aras›nda

gerçeklefltirilen “Geliflim ‹çin El EleVKV Ö¤retmen Gelifltirme Projesi”nin ilk aflamas› olan pilot e¤itim
program› tamamland›. VKV, gelecek
y›llarda bu projeyi yurt sath›na yaymay› ve Türkiye’deki tüm ö¤retmen-

VKV Koç Özel Lisesi Genel Müdür Yard›mc›s› Jale Onur:

“Projemiz; Ö¤rencileri, Aileleri
ve Çevreyi Etkileyecek”
Haz›rlad›¤›m›z bu proje ile, ö¤retmenlerimiz Koç ‹lkö¤retim
Okullar›’ndan meslektafllar›yla
bir hafta boyunca bilgi ve deneyim paylafl›m›nda
bulundular. Onlar›n heyecan› ve ö¤renmeye duyduklar› istek bizleri çok
mutlu etti. Gerçekten de ö¤retmenin
kiflisel
geliflimi,
do¤rudan do¤ruya

hayata dair

ö¤rencilerini, dolayl› olarak onlar›n ailelerini, okuldaki meslektafllar›n› ve çevreyi etkileyecektir. Kiflisel geliflimi hedefleyen
e¤itim program›m›za
kat›lan 32 ö¤retmenimizin, pilot proje
sonras›nda, VKV 13
Koç ‹lkö¤retim Okullar›’nda e¤itim veren
tüm ö¤retmenlere bu
e¤itimi aktarmas› söz
konusu olacak.
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VKV ve VKV Koç Özel
Lisesi iflbirli¤i ile
düzenlenen “Geliflim
‹çin El Ele-VKV Ö¤retmen Gelifltirme
Projesi”nin ilk aflamas›
olan pilot e¤itim program› tamamland›. VKV,
gelecek y›llarda bu projeyi Türkiye’deki tüm
okullara yaymay› hedefliyor
leri ve dolay›s›yla ö¤rencileri kapsayacak daha genifl kapsaml› bir projeye daha imza atmay› hedefliyor.
“Yap, devret, sahip ç›k” anlay›fl›yla
infla edilerek 1999-2000 ö¤retim y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredilen 13 VKV ‹lkö¤retim Okulu’nun
ö¤retmenlerinin meslek içi e¤itimini

öngören pilot proje sonunda, 23
A¤ustos Cuma günü, Koç Holding
binas›nda gerçeklefltirilen törenle, ö¤retmenler sertifikalar›n› ald›lar.
Törene, bir hafta süren e¤itim program›na kat›lan 32 ö¤retmen ve onlarla
bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaflan Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi’nin ö¤retmen ve yöneticileri kat›ld›. ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürü
Ömer Bal›bey, Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve Lisesi Genel Müdürü John
R. Chandler, Genel Müdür Yard›mc›s› Jale Onur da törende birer konuflma yapt›.

Ö¤retmenler Farkl› Bir
Bak›fl Aç›s› Kazand›lar
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve
Lisesi Genel Müdürü John R. Chandler törende yapt›¤› konuflmada, program›n ilkö¤retim e¤itimine büyük
katk› sa¤lad›¤›na dikkat çekti: “Haz›rlad›¤›m›z bu e¤itim program›n›n ö¤retmenlerimizin yaklafl›m›na farkl›l›k
getirece¤ine inan›yorum. Ö¤renmek
kadar ö¤renmek de çok önemli.
Bu aç›dan yaklaflt›¤›mda, bir hafta
boyunca bizlerle birlikte olan ö¤retmenlerimizin ö¤renmeye ne kadar istekli olduklar›n› görmek bizleri çok
memnun etti. Eminiz ki, arkadafllar›m›z okullar›na döndüklerinde ö¤rendikleri bu bilgileri di¤er ö¤retmenlerle paylaflacak ve böylece elde edece¤imiz yarar daha da artacak.
13 okul ö¤retmenleri de törende,
e¤itim program›ndan kazan›mlar›
konusunda duygusal konuflmalar
yapt›lar ve kendi ö¤retmenlerine teflekkürlerini sundular. Ö¤retmenler,
“‹stanbul’a f›rt›na gibi geldik, ö¤rendiklerimizle tayfun olarak dönüyoruz” dediler.
E¤itim program›, davran›fl bilimleri,
ö¤retim teknikleri, planlama, motivasyon gibi bafll›klar› içeren ve bu
alanlarda ö¤retmenlerin yetkinliklerinin art›r›lmas›n› amaçlad›.
Proje, 13 okuldaki tüm e¤itim kadrosunun, kat›lan ö¤retmenlerin aktar›mlar›yla bu e¤itimden faydalanmas›n› öngörüyor.

Ö¤retmenler kat›ld›klar› e¤itimde, kâ¤›t hamurlar›yla Türkiye haritas›n› oluflturdular ve bu haritay› 23
A¤ustos’ta düzenlenen kapan›fl kokteylinde Koç Özel Lisesi ö¤retmenlerine arma¤an ettiler.

Çarpan Etkisine
Mükemmel Bir Örnek!
VKV Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m
ise bu anlaml› projeye verdikleri destek ile ilgili olarak Bizden Haberler
Dergisi’ne flu demeci verdi: “Haz›rlad›¤›m›z bu projenin “Çarpan etkisi”ne
mükemmel bir örnek teflkil etti¤ine
inan›yorum. Zira, e¤itimlerimizi, konuk etti¤imiz ö¤retmenlerimizi kendi

bölgelerindeki meslektafllar›na ayn›
konular› aktaracak flekilde haz›rlamay› ve böylece çarpan etkiyi art›rmay›
hedefledik. Bu y›l bir pilot çal›flma
yapt›k. Sonuçlar flimdilik çok ümit
verici. Kapsam› geniflletmek ve hatta
finansman deste¤i konusunda Avrupa Birli¤i kaynaklar›n› da devreye
sokmak planlar›m›z aras›nda.”
Ebru Uluceviz

Ö¤retmenlerimize Sorduk
Cumali Oklaz/Bursa
Nilüfer Koç
‹lkö¤retim
Okulu: Teknolojide yeni geliflmeler, ö¤renme
teknikleri konusunda ayr›nt›l›
olarak bilgi ald›¤›m›z e¤itimlerin
bizler için çok büyük faydalar›
oldu¤una inan›yorum. Çeflitli
pratik uygulamalarla zenginleflen
e¤itimin, özelikle k›rsal kesimlerde hizmet veren ö¤retmenlerimiz
için daha da yararl› oldu¤una
inan›yorum.
Sema Dursun/Eskiflehir ‹nönü
Koç ‹lkö¤retim Okulu: Kat›ld›¤›m›z bu e¤itim seminerlerinin her
fleyden önce, e¤itim s›ras›nda yarat›c›l›¤›m›z›
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kullanmam›z konusunda bizler
için çok faydal› oldu. Zira, bu
e¤itimler sayesinde, e¤itimlerimizde daha yarat›c› metotlar kullanabilece¤iz. Ayn› zamanda bu
e¤itimlerin iletiflim becerilerimizi
art›rd›¤›n› da düflünüyorum.
Muhlis Ceylani/Van Koç ‹lkö¤retim Okulu: Bu e¤itimlerden, bir ö¤retmen için mesleki
formasyonun ne denli önemli oldu¤unu ö¤rendim. Ayn› zamanda,
ö¤rencilerimize daha
fazla katk›da bulunabilmek için
derslere haz›rl›k aflamas›n›n hayati bir öneme sahip oldu¤unu
da anlad›m.
E¤itim, di¤er okullardan kat›lan
ö¤retmenlerle bilgi al›flveriflinde
bulunmak aç›s›ndan da bizler
için çok faydal› oldu.

hayata dair

Dafnis’ten Defne’ye!
Koç Holding Yönetim
Kurulu Eski Baflkan
Vekili Can K›raç, Yunan
Mitolojisi’nin büyülü
kahramanlar›ndan söz
etti¤i bu makalesiyle,
30 y›ld›r Türk E¤itim
Vakf›’n›n defne yaprakl›
ba¤›fl çelenklerinin
anlam›n› bir kez daha
hat›rlat›yor

D

osyalar›m›n aras›nda eski bir
not buldum. Yaz›, otuzbefl
y›l önce 1967 Haziran’›na aitti. Konuyu flöyle tan›mlam›fl›m: “Vehbi Koç’u ve efli Sadberk Han›m’› ‹zmir’den Söke’ye götürdü¤ümüz seyahat boyunca yaflad›klar›m›z!”
Yüksek Gemi Mühendisi ve eski Havuzlar Genel Müdürü Fahri Tanman (Eflim ‹nci’nin teyzesi Saffet
Tanman’›n efli) Söke’de modern pamuk tar›m› yapan, Ziraat Odalar› Baflkan›, örnek bir çiftçi ve ayd›n bir kifliydi. Koç’lar bu aileyi yak›ndan tan›mak istemifllerdi. fioförlü¤ünü yapt›¤›m 1951 model Mercury marka otomobilimle ‹zmir’den Söke’ye hareket
etmifltik. Ö¤le molas› için durdu¤umuz Kufladas›’nda Halikarnas Bal›kç›s› olarak tan›nan Cevat fiakir ile
karfl›laflm›flt›k. ‹mbat Oteli’nin lobisinde, Bal›kç› kocaman sesiyle bizlere bir “Merhaba!” çekmifl, davetimizi
k›rmayarak yan›m›za oturmufltu. Rehberlik yapt›¤› turist kafilesi istirahata
çekildi¤inden bofl zaman›n› bizlere
ay›rm›fl, üç saat ola¤anüstü bir beraberlik yaflam›flt›k. Böylece, onun mitoloji dünyas›nda ilginç olaylarla dolu sanal bir gezintiye ç›km›flt›k.
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Cevat fiakir, o dönemde, Anadolu uygarl›¤›n›n Hellen uygarl›¤›n›n temeli
oldu¤unu savunuyordu. Halikarnas
Bal›kç›s›, Bat› uygarl›¤›n›n Anadolu
as›ll› oldu¤unu kan›tlayan mitolojik
olaylar› coflku dolu üslûbu ile dünyan›n dört köflesinden gelen yabanc›lara anlatmay› kendisine verilen kutsal
bir görev say›yor, zaman zaman rüzgar gibi esiyor, flimflek gibi çak›yordu. Onu dinlerken, insan baflka dünyalarda, tarih öncesi tanr›larla bulufltu¤unu san›yordu.
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“Ey Koçzade Sen Paris’in
Koç’unu Bilir misin?”
Beraberce böyle bir duyguyu paylaflt›¤›m›z s›rada, Bal›kç›; “’Ey Koçzade
sen Paris’in Koç’unu bilir misin?’ diye
söze bafllam›fl, Truval› çoban Paris’in
karabafll›, burgaç boynuzlu, s›rt› kestane renkli koçunu flöyle tan›tm›flt›
bizlere: “Koç, koca bafl›n› yavafl yavafl yere e¤di, topra¤› ve otlar› koklad›, birden bir küheylan gibi s›çrad›,
ön ayaklar› ile topra¤› kaz›maya bafllad›, sonra yay›ndan boflanan bir ok

gibi uçarak sürünün içindeki koyunlardan birini ayaklar›n›n aras›na ald›
ve onu ön ayaklar› üzerine çökertti!”
Yaln›z memleket sorunlar› ile ilgilenen Vehbi Koç, konu “Koç” olunca,
Cevat fiakir’in bu renkli, yüksek sesli
ve heyecanl› anlat›m›n›n etkisi alt›na
girmifl; “Cevat Bey! Bunlar› yaflam›fl
gibi anlat›yorsun! Sen ne müthifl
adamm›fls›n yahu! demekten kendini
alamam›flt›.

Apollon ile
Dafni’nin Hikayesi
O gün, Bal›kç›’n›n, kâh eserek kâh
kükreyerek anlatt›¤› “Apollon ile
Dafni” hikayesine gelince:
“Bat›l›lar Apollon’u Hellen saymak
için k›rk dereden su getirdiler ama
bofluna oldu! Apollo Anadolulu’dur.
Olimpos tanr›lar›n› yaratan Homeros, Apollon’u Anadolu’da buldu.
Apollon’un dört tap›na¤› Ege k›y›s›
boyunca Bat› Anadolu’da s›ralan›r:
Grineum, Klaros, Didyma ve Patara’dad›r bunlar... Bir gün, Apollon,
çiçek kokular›n›n kaynaflt›¤› bir vadiden geçerken gökkufla¤›n›n duvaklar
gibi bulutlardan afla¤›ya süzülüp türküler söyleyen güzeller güzeli bir k›z›n bafl›na süzüldü¤ünü gördü ve
Günefl Tanr›s› Apollon’un yüre¤i aflkla da¤land›! Bu k›z Tanr›ça Artemis’in meleklerinden Dafnis’ti”
Bal›kç›’y› dinlerken etraf›m›zda kümelenen kalabal›¤›n fark›na bile varmam›flt›k! Cevat fiakir, zaman zaman
aya¤a kalk›yor, kol hareketleriyle hikayesini görsel bir flölene benzetiyor,
bizleri Apollon’un ve Dafnis’in aflk
dünyas›na götürüyordu:
“Vadi, peri k›z› Dafnis için, çiçekten,
›fl›ktan ve renklerden oluflan bir düfl
alemiydi. Gö¤sü, kar beyaz omuzlar›
ve yüzüne yay›lan masum gülüflü ile,
Dafnis, Apollon’u büyülemiflti. Ama
ne yaz›k ki, peri k›z›n›n kalbi erkeklere karfl› sonsuza dek kilitliydi! Dafnis daima bakire kalacakt›.”
Otelin lobisi tiyatro sahnesine dönmüfltü! Hepimiz büyük bir dikkat ve
heyecanla Halikarnas Bal›kç›s›’n›n teatral oyununun sihrine kap›lm›flt›k.

Apollon’un güzel Dafnis’in peflinden
kofluflu, ona duyurmaya çal›flt›¤› ateflli aflk sözleri, nefes al›fllar›, k›z›n tanr›lar› yard›ma ça¤›r›fl ç›¤l›klar›…

‘Dafnis! Dafnis!
Sen A¤aç Oluyorsun!’
Bizler, iki afl›¤›n nihayet mutlu sona
kavufltuklar›n› sand›¤›m›z bir anda
Bal›kç›’n›n hayk›r›fl›yla hikayenin bitmedi¤ini anlam›flt›k:
“Tanr› Apollon Dafnis’i kollar›yla sararken, onun yere saplanm›fl gibi hareketsiz durdu¤unu farketmiflti! Apollon, tanr›sal sesiyle ‘Dafnis! Dafnis!
Sen a¤aç oluyorsun!’ diye ba¤›rmaya
bafllam›flt›. Gerçekten Dafnis’in yüzü
soluyor, gerdan› ve memeleri yeflile
dönüflüyordu! Ayaklar› k›vr›lan kökler gibi topra¤a dal›yor, bacaklar› ve
kalças› bir a¤aç gövdesi gibi kabuk
tutuyordu! fiimdi yakar›fl s›ras› peri
k›z›na gelmiflti: ‘Ey Apollon! Al beni!
Sen bir tanr› de¤il misin? Beni bu topraktan sök, beni kurtar beni kurtar
Apollon! diye yalvar›yordu. Geçen
her an, Apollon, çaresiz kald›¤›n› görüyor, Dafnis’in körpe yapraklara dönüflen saçlar›n›, k›rm›z›l›¤› kaybolmayan dudaklar› aras›ndan süzülen nefesini kokluyor ve birden, Olimpos
tanr›lar›n›n, k›skançl›k duygular›yla,
Dafnis’i bir ‘Defne’ fidan›na dönüfltürdü¤ünü anl›yordu!”
Art›k, Halikarnas Bal›kç›s›’n›n fliirleflen sözlerinde Dafnis’in göz kapaklar› titreflen iki yaprak, göz p›narlar›ndan süzülen göz yafllar› defne fidan›n›n özsuyu oluyordu... Tanr› Apollon, yorgun vücudu ile ormanlar›n en
genç a¤ac› defnenin alt›na uzanm›fl,
gök kubbede kayan y›ld›zlar› seyre
koyulmufltu. Apollon hüzün dolu sesiyle türküler yak›yor, peri k›z›na
olan aflk› vadiden vadiye yank›lan›yordu. Bal›kç›, sahneledi¤i mitolojik
oyunu flöyle tamaml›yordu:
“Defne fidan›n›n iki dal› Apollon’un
sar› bukleli bafl›n›, biri soldan öbürü
sa¤dan sard› ve bir çelenk olarak tanr›y› taçland›rd›.
Apollon, Dafnis’in defnesinden ald›¤›
bu arma¤ana flu dile¤ini sundu: Ey
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Halikarnas
Bal›kç›s›’n›n fliirleflen
sözlerinde Dafnis’in
göz kapaklar› titreflen
iki yaprak, göz
p›narlar›ndan süzülen
göz yafllar› defne
fidan›n›n özsuyu oluyordu...
Peri K›z›! Bu geceden sonra bütün insanlar senden bir dal ve çelenk isteyecekler. Çelenkler, senin için gö¤e
yükselen duygular›m›n ölümsüzleflen
ilahileri olsun!”
Hepimiz, böylesine duygu dolu bir
aflk hikayesinin etkisinde, koyu bir
sessizli¤e büründü¤ümüz bir ortamda, bu defa, Bal›kç›’n›n kaderci bir
yaklafl›mla flunlar› söylemifl olmas›na
flafl›r›p kalm›flt›k:
“Koçzade Vehbi Bey! Cenaze törenlerine gönderilen defne dall› çelenklerin hikayesidir bu. Ölümümden sonra bana çelenk gönderirsen defne
dallar› unutulmas›n!”
Bu buluflmam›zdan yedi y›l sonra, 13
Ekim 1973 günü, Halikarnas Bal›kç›’s›
aflk mele¤i Dafnis’ine kavuflmak için
aram›zdan ayr›lm›flt›. Vehbi Koç,
Türk E¤itim Vakf›’n›n 27 Ekim 1971
tarihinde bafllayan çelenk ba¤›fl›
kampanyas›n›n sembolü olan “Defne
Dall› Çelengi” nden birinin Bodrum’a
gönderilmesi için bana flu uyar›da
bulunmufltu:
“Halikarnas Bal›kç›s›’n›n cenazesine,
benim ad›ma, en seçme yaprakl› defnelerden oluflan bir çelenk gönderilsin!”
Otuz y›ld›r, Türk E¤itim Vakf›’n›n
defne yaprakl› ba¤›fl çelenkleri birbirlerini seven insanlar›n duygular›n›
sonsuzlu¤a tafl›yor ve Apollon’un
Dafnis’e olan aflk›, binlerce gencimize, ça¤dafllaflma yolunda yeni
ufuklar aç›yor.
Can K›raç
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