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Vehbi Koç’un kurdu¤u fon ile son-

suza kadar verilmesi garanti alt›na

al›nm›fl olan “Vehbi Koç Ödülü”,

Türk toplumuna fayda üretmek

amac›yla Toplulu¤umuzun yaratt›¤›

yeni bir de¤er. 

Bir Koç çal›flan› olarak e¤itim, kültür

ve sa¤l›k alanlar›nda ülkemizin kal-

k›nmas›na katk›da bulunmufl kifli ya

da kurulufllara destek olmay› ve tefl-

vik etmeyi amaçlayan bu çok anlam-

l› ödülden gurur duymamak kabil

de¤il. 

“Ülkem varsa ben de var›m” diyen

Toplulu¤umuzun kurucusu ve fieref

Baflkan›m›z Vehbi Koç’un yine ül-

kesinin yarar›na iliflkin olan bir ha-

yali daha gerçekleflti.

Türk halk›n›n beklentilerini çok ön-

ceden görebilen Vehbi Bey, ülkenin

gelece¤i için Avrupa Toplulu¤u’na

kat›lman›n önemi üzerinde çok dur-

mufl ve zaman›n hükümet liderlerine

de mektuplar yazarak yap›lmas› ge-

rekenler konusunda düflüncelerini

ifade etmiflti. 

O tarihlerden bu yana Koç Toplulu-

¤u, Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu

yönündeki çal›flmalar›n h›zland›r›l-

mas› gerekti¤ine inan›yor. Yönetim

Kurulu Baflkan›m›z Rahmi M. Koç

ile bu konuda bir söylefli gerçeklefl-

tirdik ve okuyunca sizlerin de göre-

ce¤i gibi Say›n Rahmi M. Koç, bu-

günlerde Türkiye için son derece

kritik olan AB ve Türkiye iliflkileri

üzerine çok önemli de¤erlendirme-

ler yapt›. Gerek içinde bulundu¤u-

muz bu günleri daha iyi anlayabil-

mek, gerekse Türk toplumunun

dünya üzerinde gelece¤e dönük ye-

rine iliflkin tabloyu görmek istiyorsa-

n›z, bu söylefliyi mutlaka okuyun.

Bir Baflar›dan Di¤erine...
Bu say›m›zda Topluluk kurulufllar›-

m›z›n uluslararas› arenada gösterdi¤i

baflar› haberleri, ard arda geldi ve

Koçbank, Arçelik, Ford Otosan ve

Döktafl’›n bu haberlerini yay›ma ha-

z›rlarken ayr› bir heyecan duyduk.

Toplulu¤umuzun geçen ay içindeki

baflar›lar›, sadece ticari ve s›nai alan-

la s›n›rl› de¤il. Koç Toplulu¤u’nun

sosyal sorumlulu¤a ve kurumsal va-

tandafll›¤a gösterdi¤i duyarl›l›¤› ör-

nekleyen baflar›lar›, dergi bütünlü¤ü

içinde bir arada görmenin ayr› bir

lezzeti var. 

Vehbi Koç Vakf› Koç Üniversitesi

Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun uluslar

aras› standartlarda e¤itim veren yeni

binas›, VKV Amerikan Hastane-

si’nde yenilenen Pediatri Klini¤i,

Koç Üniversitesi’nin yetenekli ö¤-

rencilerinin organizasyonuyla ger-

çeklefltirilen Tiyatro Günleri, Ma-

ret Korosu’nun mükemmel konseri

ve 14. Koç Spor fienli¤i, bu ayki

dergimizde bulaca¤›n›z birbirinden

güzel haberler.

Geçen ay Anneler Günü’nü hat›rlat-

m›flt›k. Bu ay da Babalar Günü’nü

hat›rlatmazsak tüm babalar›m›za

haks›zl›k etmifl oluruz. Unutmay›n

Haziran’›n 3. Pazar’›...

Dergimizin tad›na varman›z umu-

duyla, keyifli okumalar...
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u y›l ilk kez verilen Vehbi Koç

Ödülü’nün ilk sahibi Topkap›

Saray› Müzesi oldu. taraf›n-

dan Vehbi Koç Vakf›’n›n düzenledi-

¤i Vehbi Koç Ödülü’nün ilki, 30

May›s 2002, Perflembe günü dü-

zenlenen özel bir törenle Topka-

p› Saray› Müzesi’ne verildi. Top-

kap› Saray› Müze Müdürü Filiz

Ça¤man’a, Vehbi Koç Ödülü hey-

kelci¤inin yan› s›ra, 100 milyar

TL’lik para ödülü de takdim edil-

di. Vehbi Koç Ödülü, Vehbi

Koç’un, ailesine ve çal›flanlar›na

b›rakt›¤› en büyük servet olan

‘Koç’ isminin flerefi ve toplum-

sal sorumlulu¤a duyarl›l›¤› çerçevesin-

de tesis edildi.

Ödül törenine, Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, VKV

Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat

Arsel, Vehbi Koç Vakf› Yönetim Ku-

rulu Üyesi Sevgi Gönül, Vehbi Koç

Vakf› Genel Müdürü Erdal Y›ld›-

r›m’›n yan› s›ra, aralar›nda 1. Ordu

Komutan› Orgeneral Çetin Do¤an,

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›

Ali Müfit Gürtuna olmak üzere seç-

kin bir davetli toplulu¤u kat›ld›. Vehbi

Koç’un ilke edindi¤i de¤erleri yaflatma

ve teflvik etme, Türk insan›n›n yaflam

kalitesinin yükselmesine katk›da bulu-

Koç Toplulu¤u’nun 76. Y›ldönümünde
Vehbi Koç’un Bir ‹deali Daha Gerçeklefltirildi:

BVehbi Koç Vakf›
taraf›ndan bu 
y›l “ilk” kez ver-
ilen 
Vehbi Koç
Ödülü’nün 
“ilk” sahibi,
Topkap› Saray›
Müzesi oldu

Topkap› Saray› Müzesi’ne verilen Vehbi Koç Ödülü’nü Topkap› Saray› Müdürü 
Filiz Ça¤man (solda), Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel’den; 

Kültür Bakan› ‹stemihan Talay ise Vehbi Koç Ödülü plaketini Vehbi Koç Vakf› Yönetim 
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Rahmi M. Koç’tan ald›.

Vehbi Koç Ödülü’nün ‹lki 
Topkap› Saray› Müzesi’ne 

Verildi



nan kifli ve kurulufllar› ödüllendirerek

baflar›y› özendirmeyi hedefleyen Veh-

bi Koç Ödülü, her y›l e¤itim, sa¤l›k ve

kültür alanlar›ndan birinde verilecek.

Bu y›l ilk kez “Tarihi ve Kültürel Mi-

ras” alan›nda verilen ödül, kazanan

kifli ya da kuruma, prestij ve manevi

destek d›fl›nda, önemli boyutta bir

maddi destek de sa¤lamay› amaçl›yor. 

“Baflar›lar› Hep Örnek Ald›”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

ve Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Rahmi M. Koç ödül

töreninde yapt›¤› konuflmada, fieref

Baflkanlar› Vehbi Koç’un baflkalar›n›n

tecrübelerinden ve baflar›lar›ndan ders

almay›, onlar› örnek almay› prensip

edindi¤ini belirterek Vehbi Koç Vak-

f›’n› da Henry Ford Vakf›’n› örnek

alarak kurdu¤unu ifade etti. Vehbi

Koç’un son zamanlar›nda, unutulaca¤›

hissine kap›ld›¤›n› ve bu do¤rultuda

da kendi isminin verilece¤i bir ödül ile

ebediyen hat›rlanmay› amaçlad›¤›n›

söyledi. Rahmi M. Koç, Vehbi Koç

Ödülü’nü hayata geçirmelerine iliflkin

olarak ise flunlar› söyledi: “Bu ödülü,

Toplulu¤umuzun 75. Y›ldönümü’nde

verilmesi karar›n› ald›k. Ama o tarihe

yetifltiremedik. Görüfller netleflti ve ka-

rar al›nd›. Ödülümüz e¤itim, kültür ve

sa¤l›k alanlar›nda memlekete büyük

hizmet yapm›fl, flah›s ve kurulufllara

verilecek.”

Rahmi M. Koç’un ard›ndan, rahats›zl›-

¤› nedeniyle törene kat›lamayan Veh-

bi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi

Suna K›raç’›n yerine, k›z› ‹pek K›-

raç, annesinin bu çok özel ödüle ilifl-

kin mesaj›n› okudu. 

Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal

Y›ld›r›m, Vehbi Koç Ödülü’nün iki y›l-

l›k bir çal›flman›n ürünü oldu¤unu ifa-

de ederek böylesine anlaml› bir ödül-

le Türkiye’nin kültürel miras›na katk›-

da bulunduklar› için duyduklar› mem-

nuniyeti dile getirdi. 

Kültür Bakan› ‹stemihan Talay ise

yapt›¤› konuflmada, Vehbi Koç Ödü-

lü’nün Türkiye’nin en önemli gereksi-

nimlerinden biri olan kültür alan›n›n

geliflmesine önemli bir katk› sa¤lad›¤›-

n› vurgulayarak, Koç Toplulu¤u’na ve

Vehbi Koç Vakf›’na bu giriflimlerinden

dolay› teflekkürlerini sundu. 

‹stemihan Talay’›n ard›ndan Vehbi

Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›

Semahat Arsel, Topkap› Saray›’n›n

Vehbi Koç Ödülü’ne lây›k görüldü¤ü-

nü aç›klayarak, Müze Müdürü Filiz

Ça¤man ve Kültür Bakan› ‹stemihan

Talay’› sahneye davet etti. Filiz Ça¤-

man, ödül heykelci¤ini Vehbi Koç

Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Sema-

hat Arsel’in elinden; ‹stemihan Talay

ise Vehbi Koç Ödülü plaketini Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Rahmi M. Koç’un elinden ald›.

Vehbi Koç Ödülü Gelecek Y›l
E¤itim Alan›nda Verilecek!
Törende, 2002 y›l› Vehbi Koç Ödülü

Seçici Kurul Baflkan› Talat Halman,

Topkap› Saray›’na ödül verilmesine

iliflkin gerekçelerini flu flekilde aç›kla-

d›: “Gerek saray olarak yap›s›, gerek-

se bar›nd›rd›¤› nadide koleksiyonlar›

aç›s›ndan ayr›cal›kl› bir yeri olan Top-

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ve

Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› Rahmi M. Koç: “Ödülü-

müz e¤itim, kültür ve sa¤l›k alan-

lar›nda memlekete büyük hiz-

met yapm›fl, flah›s ve ku-

rulufllara verile-

cek.”

Kültür Bakan› ‹stemihan 

Talay,Vehbi Koç Ödülü’nün 

kültür miras›m›z›n ve

de¤erlerimizin 

geliflmesine önemli 

bir katk› 

sa¤lad›¤›n›

vurgulad›.

Rahats›zl›¤› nedeniyle törene 

kat›lamayan Vehbi Koç Vakf› 

‹cra Komitesi Baflkan› Suna 

K›raç’›n mesaj›n›, k›z› 

‹pek K›raç okudu.

“Vehbi Koç, bizlerden biriydi…

Farkl› yönü ise vizyonu ve ömrün-

den uzun idealleri-

nin olmas›yd›. Haya-

t› boyunca genç ve

güncel kald›. Neden-

se son y›llar›nda,

kendi ad›na verile-

cek bir ödül arzu

ediyor, Nobel benze-

ri uluslararas› bir

ödül hayal ediyordu.

Bizler, evlatlar› olarak, uluslararas›

ödül yerine Harvard Üniversite-

si’nde Türk Dili ve Kültürü Vehbi

Koç Kürsüsü kurulmas›n›n ve ödü-

lün ülkemize dönük olmas›n›n da-

ha uygun olaca¤›n› düflündü¤ümü-

zü anlatt›k. Her zaman oldu¤u gibi

dan›flt›, birçok görüfl ald› ve son ka-

rar› verdi. Ödül ülkemize yönelik

olacakt›. Vehbi Koç’un bizlere bir

yerde vasiyeti olan bu ödül; “e¤i-

tim”, “sa¤l›k” ve

“kültür” alanlar›nda

ülkemizin kalk›n-

mas›na katk›da bu-

lunan kifli/kurulufl-

lara destek olmay›,

teflvik etmeyi amaç-

l›yor. ‹flte ilki bu y›l,

Toplulu¤umuzun

76. Kurulufl Y›ldö-

nümü’nde verilen Vehbi Koç Ödü-

lü’nün k›sa öyküsü budur.

Vehbi Koç baflta hedef ve ilkeleri,

Koç ismiyle kurdu¤u kurumlar, Va-

k›flar, e¤itimi ön plana almas›yla

her zaman hat›rlanacakt›r. Bu kub-

bede arzu etti¤i gibi kal›c› bir seda

b›rakt›.

Ruhu flad olsun…”

Hayat› Boyunca Genç Ve Güncel Kald›!

Vehbi Koç Vakf› 
‹cra Komitesi 
Baflkan› Suna K›raç



kap› Saray›, ayn› zamanda Türkiye’nin

en çok ziyaret edilen müzesi olmas›

dolay›s›yla, Türk tarihi, kültürünü ve

sanatlar›n› tan›tmada etkin bir rol oy-

namaktad›r. 

Son y›llarda hazine dairesi ça¤dafl mü-

zecilik anlay›fl›yla yeniden düzenlen-

mifl, böylece Topkap› Saray› kendisini

yenilemede büyük bir ad›m atm›flt›r.

Bununla birlikte, açt›¤› Padiflah Port-

releri, Ota¤-› Hümayun gibi sergiler-

le de baflar›l› hizmetler vermifltir. Kül-

tür varl›klar› için büyük tehlike arz

eden depremlere karfl› müzenin ald›¤›

ivedi önlemler övgüye de¤erdir. Bu

çal›flmas›yla di¤er müzelere öncülük

etmifl ve bu konuda yapt›¤› bilimsel

toplant›larla da müzecileri bilgilendir-

me ifllevini baflar›yla yerine getirmifl-

tir.” Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurulu

her y›l, ödülün verilece¤i alanda otori-

te olarak kabul edilen 5 kifliden olufla-

cak. Bu y›l kültür alan›nda verilen

ödülün Seçici Kurulu’nda ise flu isim-

ler yer ald›: 

Prof. Dr. Talat Halman (Bilkent Üni-

versitesi Türk Edebiyat› Bölümü Bafl-

kan›), Prof. Dr. Haluk Abbaso¤lu (‹s-

tanbul Üniversitesi K. Arkeoloji Bö-

lüm Baflkan›), Prof. Dr. Halil ‹nalc›k

(Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü

Kurucusu ve Ö¤retim Üyesi), Prof. Dr.

Emre Kongar (Cumhuriyet Gazete-

si Yay›n Kurulu Dan›flman›), Prof. Dr.

‹lber Ortayl› (UNESCO Türkiye Milli

Komisyonu Baflkan Vekili)

Vehbi Koç Ödülü 2002

hakk›nda ayr›nt›l› bilgi ver-

mek amac›yla, 21 May›s

2002 Sal› günü Koç Hol-

ding Konferans Salonu’nda

bir bas›n toplant›s› düzen-

lendi. 

O’nun ‹deallerinin
Hayata
Geçirilmesinde
Önemli Bir Basamak
Toplant›da bir konuflma ya-

pan VKV Yönetim Kurulu

Baflkan› Semahat Arsel,

Vehbi Koç Ödülü ile ilgili

olarak flu aç›klamay› yapt›: 

Vehbi Koç’un, bizlere ve

çal›flanlar›na b›rakt›¤› en

büyük servet, ‘Koç ismi’nin

flerefi ve toplumsal sorum-

lulu¤a gösterilen duyarl›-

l›k... Bizler bir anlamda

Vehbi Koç’un vasiyeti olan

bu ödülün, O’nun idealleri-

nin hayata geçirilmesinde

önemli bir basamak oldu-

¤una inand›k.” Arsel, “Veh-

bi Koç Ödülü’nün elbette

ki çok büyük manevi de¤e-

ri vard›r. Ancak biz ödülün

yaln›zca simgesel boyutta

kalmamas›n›, ödüllendiri-

len çal›flmalar›n geliflmesi-

ne imkân verecek maddi

destek de sa¤lamay› arzu

ettik, bu nedenle, ödülün

parasal tutar›n› 100 milyar

TL olarak belirledik”

dedi.

‘Koç’ ‹sminin
fierefi ve 
Toplumsal
Sorumlulu¤a
Gösterilen
Duyarl›l›k...

Topkap› Saray›’n›n 

Vehbi Koç Ödülü’ne lây›k 

görüldü¤ünü, Koç Vakf› 

Yönetim Kurulu Baflkan› 

Semahat Arsel aç›klad›.

Törende, 2002 y›l›

Vehbi Koç Ödülü 

Seçici Kurul Baflkan›

Talat Halman, ödül

gerekçelerini 

aç›klad›.

“Vehbi Koç, uzun yaflam› boyunca

her zaman etraf›nda gençleri bulun-

durmaya özen göstermifltir. Çünkü

gençlerin heyecan› onu da heye-

canland›rmakta ve gençlerin ileriye

dönük h›rslar› ona yaflam gücü ver-

mekteydi. ‹flte bu sebepten, imkân-

s›zl›klar içindeki pek çok gence yar-

d›m etmifl ve ön ayak olmaya çal›fl-

m›flt›r. Ülkemizde heyecan dolu bu

gençlere baz› ola-

naklar›n tan›nmas›,

bu gençlerin baz›

kurumlar ve kuru-

lufllar taraf›ndan kefl-

fedilerek h›rslar›n›n

daha da pekifltirilme-

si, bu heyecan›n, bu

h›rs›n de¤erlendirile-

rek tan›t›lmas›, dev-

letimize ve onlar›

düflünen üçüncü kurumlara kal-

maktad›r. Bütün arzum bu ödüllerin

en iyi flekilde de¤erlendirilmesi, sa-

hibine maddi katk›dan ziyade müt-

hifl bir prestij sa¤lamas›d›r.

Her ne kadar Vehbi Koç ad›n›n ya-

flat›lmas› maksad›yla verilmifl olsa

dahi, onun gibi çal›flkan, yenilikçi,

global, disiplinli ve her zaman ülke-

sini seven, ileriyi düflünen kifli veya

kurumlara nasip ol-

mas› dile¤indeyim. 

Uzun soluklu, ilelebet

yaflayacak bir ödül ol-

mas› herhalde Vehbi

Koç’un da en büyük

arzusu olurdu....

Bu ödüllerin sahiple-

rine hay›rl› ve ülkeye

yaral› olmas›n› te-

menni ediyorum.” 

‹lelebet Yaflayacak Bir Ödül

Vehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Üyesi Sevgi Gönül



oç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç, Biz-

den Haberler dergisine ver-

di¤i özel röportajda, Türkiye’nin

kurtuluflunun Avrupa Birli¤i’ne üye-

likten geçti¤ini belirterek, “Gençleri-

mizin, bizden sonra gelecek olan ne-

sillerin menfaatini gözetmemiz la-

z›m” dedi. Yeni bir krize girmeden,

istikrarl› ve h›zl› bir büyümenin ya-

kalanmas› için önümüzde çok

daha önemli bir baflka dö-

nemecin bulundu¤unu

belirten Rahmi M.

Koç, “Bu da Türki-

ye’nin AB üyeli¤i-

dir.” dedi. Bizden

Haberler dergisinin

Türkiye ekonomisi

ve AB ile iliflkiler

üzerine Koç Hol-

ding Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Rah-

mi M. Koç’a yö-

neltti¤i sorular

ve Koç’un verdi-

¤i yan›tlar ise

flöyle:

• “AB’ye tam

üyelik müzake-

releri”nin bafl-

lad›¤› günleri

hayal edecek olursak, bu noktaya

gelmifl olman›n, ilk ad›mda en te-

meldeki faydas› sizce ne olacak-

t›r?

Küreselleflmeyi ve dünyada getirdi¤i

sonuçlar› bizler, ifl alemi olarak ya-

k›ndan takip ediyoruz. Küresellefl-

menin olumlu oldu¤u kadar, olum-

suz yönleri de vard›r; ancak her za-

man söyledi¤im gibi küreselleflme-

den dönüfl yoktur. Uygar küresellefl-

me aç›s›ndan meseleye yaklafl›ld›-

¤›nda sadece mallar›n de¤il, yat›r›m-

lar›n ve teknolojinin serbestçe dola-

flabildi¤i bir küreselleflmede, Türki-

ye’nin AB üye adayl›¤› yabanc› ser-

maye için çok önemli bir güvence

kayna¤› olacakt›r.

Bak›n›z, yabanc› sermaye sadece ya-

t›r›m yapmaz; yat›r›mc›ya da fon sa¤-

lar. Yeni yat›r›mlara girilmesi, yeni ifl

sahalar›n›n aç›lmas› aç›s›ndan do¤ru-

dan yabanc› sermayeye acilen ihtiya-

c›m›z vard›r. Bu nedenle AB ile bü-

tünleflme flartt›r. AB ile entegrasyon,

ayn› zamanda yabanc› sermaye ile

entegrasyon demektir. 1996 y›l›nda

Gümrük Birli¤i’ne girdi¤imiz s›rada

AB’ye girece¤imize inanan birçok

yat›r›mc› Türkiye’ye geldi. Ford, Av-

rupa’da yeni yat›r›m üssü ararken

kendilerini ikna etmekteki en önem-

li argüman›m›z Türkiye’nin AB üyesi

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç:

“Türkiye’nin Kurtuluflu
AB’ye Üyelikten Geçer”

Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› 

Rahmi M. Koç: 

Türkiye, Avrupa 

Birli¤i’nin d›fl›nda 

kal›rsa kendisini 

krizlere maruz kalan,

pazar bulamayan ve

eflitsiz geliflen bir dünya

içinde bulacakt›r.”

Bizden Haberler Dergisi’ne özel bir röportaj veren Koç Holding Yönetim 
Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, “1999 Helsinki Zirvesi ile önümüzde ikinci 

defa tarihi bir f›rsat aç›lm›flt›r. Ülkemizin ve gençlerimizin gelece¤i aç›s›ndan
bu f›rsat› heba etmememiz gerekir.” dedi

küresel vizyon
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olma yolundaki kararl›l›¤› ve att›¤›

ad›mlard›. Zaman›n hükümetinin ar-

sa konusundaki yard›mlar› ile de bu

büyük yat›r›m Türkiye’de gerçeklefl-

mifl oldu. Çok yak›nda y›lda bir mil-

yon dolarl›k ihracat bafllayacak. Yu-

nanistan, Portekiz, ‹spanya, ‹talya gi-

bi ülkeler, AB’ye üye olmadan önce

fert bafl›na gelir aç›s›ndan Türkiye

ile hemen hemen ayn› düzeydeydi-

ler. Örne¤in Yunanistan’da 1981’de

fert bafl›na gelir 3.769 Dolar iken,

2001’de 10.980 Dolar oldu. Porte-

kiz’de 1986’da bu rakam 2.984 iken

2001’de 10.635 oldu. Türkiye’nin hâ-

lâ 2000 Dolarl›k bir milli geliri var.

Sözünü etti¤im ülkelerdeki h›zl› ge-

liflmenin arkas›ndaki nedenler, istik-

rarl› ve geliflmifl bir pazara entegre

olmak, mali yard›mlar almak ve bü-

yük yabanc› sermaye ak›fl›d›r.

Ülkeyi Hedefsiz B›rakamay›z
• Sizce Türkiye’nin, AB’nin d›fl›n-

da kalmas› mümkün müdür?

“Biz ne yaparsak yapal›m, AB bizi

almayacak” görüflünün ülkeyi he-

defsiz b›rakt›¤› kanaatindeyim. AB

bir üst kimliktir ve ulusal kimli¤imiz-

den vazgeçmemizi gerektirmez. Ne-

yi gerektirir? Ortak vizyon ve kültür-

leri paylaflmam›z› gerektirir. 

Bu çok kültürlülü¤ü paylaflmam›z,

bir arada yaflamay› zorunlu k›lan de-

mokratik yap›n›n gerektirdi¤i de¤er-

leri paylaflmam›z demektir. Zaten

Kopenhag Kriterleri, Avrupa’n›n or-

tak de¤erlerine sahip ç›kmak kadar,

milli kimli¤i ve de¤erleri de koru-

yup, garantisi alt›na almaktad›r.

Di¤er yandan konuya devlet ve özel

sektör aç›s›ndan bakt›¤›n›zda da so-

run yoktur. AB ile entegrasyon ka-

rar› yaklafl›k 40 y›ld›r devam eden

bir devlet politikas›d›r. Devlet bu

konuda söz vermifltir. Taahhütlerde

bulunmufltur. S›ra art›k yap›sal re-

formlar› kararl›l›kla uygulamaya gel-

mifltir. Bunlar tamamlanarak müza-

kere sürecine en k›sa sürede bafllan-

mal›d›r.

Özel sektör ise 1983 y›l›ndan bu ya-

na küreselleflmenin içine girmifl ve

y›l öncesine kadar istikrarl› olarak

devam eden yat›r›mlar›m›z›, genel

kriz zafiyete u¤ratm›flt›r ve san›yo-

rum tüm özel sektör için ayn› fleyi

söylemek mümkündür. Son kriz, flir-

ket sermayelerini eritmifltir. Hem de

h›zl› sanayileflme ihtiyac›na ve ge-

reklili¤ine ra¤men son kriz yat›r›mla-

r› olumsuz etkilemifltir. 

Krizden Daha Önemli 
Bir Dönemeç: AB Üyeli¤i
Ancak son 10-15 y›ld›r birikerek ge-

len ekonomik sorunlar neticesinde

patlak vermifl olan bu krizden ç›k-

mak üzere oldu¤umuzun iflaretlerini

almaya bafllad›¤›m›z› söyleyebiliriz.

Hükümetimizin istikrar ve dirayetle

ald›¤› tedbirler sayesinde müzmin

hale gelmifl olan enflasyondan kur-

tulaca¤›m›z ve bir büyüme süreci içi-

ne girece¤imiz beklentisi içindeyiz. 

Piyasalardan olumlu iflaretler almak-

tay›z.  Ancak yeni bir krize daha gir-

meden, istikrarl› ve h›zl› bir büyü-

meyi yakalayabilmemiz için çok da-

ha önemli bir dönemeç var ki, bu da

Türkiye’nin AB’ye üyeli¤idir. 

AB üyeli¤i hem daha kolay s›cak pa-

raya ulaflma imkân› sa¤layacak, hem

de finans desteklerini kolaylaflt›ra-

cakt›r. AB üye adayl›¤›, yabanc› ser-

maye için çok önemli bir güvence

kayna¤›d›r.

“Biz ne yaparsak yapal›m, AB bizi almayacak” 
görüflünün ülkeyi hedefsiz b›rakt›¤› kanaatindeyim.
AB bir üst kimliktir ve ulusal kimli¤imizden 
vazgeçmemizi gerektirmez. Neyi gerektirir? 
Ortak vizyon ve kültürleri paylaflmam›z› gerektirir”

AB üyeli¤i kesinleflen Çek Cum-

huriyeti 2000 y›l›nda 4.6 milyar

Dolar yabanc› sermaye al›rken,

Türkiye’ye ayn› y›l yabanc› ser-

maye girifli sadece 900 milyon

Dolar oldu. Buna karfl›l›k AB

üyesi ‹spanya’ya 36.6 milyar Do-

lar, Brezilya’ya 33.5 milyar Dolar

ve Polonya’ya da 10 milyar Do-

lar yabanc› sermaye geldi. 

Yabanc› Sermaye 
Yeni AB Üyelerine Ne Getirdi?

AB ile entegrasyona hem fikren,

hem de fiilen kendi kendini haz›rla-

m›flt›r. Gümrük Birli¤i bu haz›rl›¤›n

göstergesidir. Özel sektörün do¤a-

s›nda bulunan liberal düflünce yap›-

s› zaten bu haz›rl›¤›n temel unsuru-

dur.

Bizim aç›m›zdan bak›ld›¤›nda Top-

lulu¤umuzun kurucusu ve fieref

Baflkan›m›z Vehbi Koç’un 1977 y›-

l›nda zaman›n baflbakan› Bülent

Ecevit’e gönderdi¤i mektup, haz›r-

l›klar›m›z›n güzel bir kan›t›d›r. 1996

y›l›nda Gümrük Birli¤i anlaflmas› im-

zalan›rken AB’den gerekli tavizlerin

yeterince al›nmad›¤› uyar›s›n› yap-

t›k. O zamanlar Gümrük Birli¤i’nden

en fazla zarar görece¤i var say›lan

dayan›kl› tüketim ve otomotiv flirket-

lerimiz bu ciddi rekabetin içinden

büyük baflar›larla ç›kt›lar, ihracatlar›-

n› katlad›lar ve hatta AB ülkelerin-

den flirket sat›n almaya bafllad›lar.

Türkiye, AB’nin d›fl›nda kalamaz.

E¤er Avrupa Birli¤i’nin d›fl›nda kal›r-

sa Türkiye, kendisini krizlere maruz

kalan, pazar bulamayan ve eflitsiz

geliflen bir dünya içinde bulacakt›r.

Ülkemiz s›k›flan da¤›t›m kanallar›n›n

içinde kendine yer bulabilmek için

daha fazla finansman kullanmas› ge-

rekecektir. Bilindi¤i gibi Türkiye’de

yat›r›m ve istihdam ihtiyaçlar› yük-

sek, ancak kaynaklar yetersizdir. Bir
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nicredito Italiano SPA’n›n,

Koç Finansal Hizmetler

A.fi.’de  % 50-50 oran›nda

ortak olmas›n› sa¤layan an-

laflma 24 May›s 2002’de Milano’da

düzenlenen bir törenle imzaland›.

Yap›lan bu anlaflma do¤rultusunda,

Koçbank, Koç Yat›r›m Menkul

De¤erler, Koç Faktoring Hizmet-

leri, Koç Finansal Kiralama, Koç-

bank Nederland N.V., Koçbank

Azerbaycan ve Koç Portföy Yö-

netimi flirketleri, Koç Finansal Hiz-

metler bünyesinde tek bir çat› alt›na

toplanacak. 

Hisselerin De¤eri 480 
Milyon USD’ye Ulaflacak!
Söz konusu flirketlerin Koç Finan-

sal Hizmetler A.fi. çat›s› alt›nda top-

lanma ifllemlerinin tamamlanmas›

ile flirketin öz varl›¤›n›n UMS (Ulus-

lararas› muhasebe standartlar›) ba-

z›nda yaklafl›k 330 milyon USD,

hisselerinin toplam de¤erinin ise

480 milyon USD seviyesinde olma-

s› bekleniyor. 

Türkiye ve ‹talya yetkili resmi ma-

kamlar›n›n onay›ndan sonra yürür-

lü¤e girecek olan bu dev ortakl›k,

Koç Finansal Hizmetler ve Koç-

bank’›n uluslararas› standartlarda

güçlü bir sermaye düzeyine ulafl-

mas› anlam›na da geliyor.  

“Bu ‹flbirli¤i Toplulu¤un
2001 Y›l› Hedefleri 
Aras›ndayd›” 
Koçbank Yönetim Kurulu Baflkan›

Burhan Karaçam yapt›¤› aç›kla-

mada, bu ortakl›¤›n Toplulu¤un

2001 y›l› hedefleri aras›nda yer al-

d›¤›n› ifade ederek, “Unicredito ile

yapt›¤›m›z bu iflbirli¤i, yabanc› ya-

t›r›mc›lar›n Türkiye’ye farkl› bir

gözle bakmalar› aç›s›ndan da çok

önemli bir f›rsat. Ayn› zamanda

Unicredito’nun ülkemizin ihtiyaç

duydu¤u bat› standartlar›ndaki bir

bankac›l›k sistemine sahip olmas›

aç›s›ndan da çok önemli bir katma

de¤er getirece¤ine inan›yoruz” de-

di.

“Art›k Büyümeyi 
Konuflaca¤›z!”
Karaçam, bu ortakl›¤›n ard›ndan

öncelikli hedefleri hakk›nda ise flu

aç›klamay› yapt›: “Unicredito ile al-

d›¤›m›z ortak karar sonucunda,

a¤›rl›kl› olarak perakende piyasa-

s›nda büyümeyi hedefliyoruz. Pera-

kende piyasas› konusunda birbiri-

mize aktaraca¤›m›z çok fley var. Bu-

güne kadar ortakl›¤› konufltuk. Ar-

t›k, büyümeyi konuflaca¤›z.”

Piyasa De¤eri 
23 Milyar USD
Unicredito; 23 milyar USD’nin üze-

rinde piyasa de¤eri ile Avrupa’n›n

en büyük bankalar› aras›nda yer al›-

yor. 

31.12.2001 tarihi itibariyle Unicredi-

to’nun toplam mevduat› 113 milyar

USD, kredi portföyü 105 milyar

USD ve yönetti¤i varl›klar toplam›

ise yaklafl›k 198 milyar USD… Unic-

redito, 2001 sonu itibariyle 1.3 mil-

yar USD’lik net kâr›, %18 öz kaynak

verimlili¤i ve % 52.7 maliyet/gelir

oran› ile Avrupa’n›n en kârl› ve ve-

rimli bankalar›ndan biri aras›nda

yeri al›yor. ‹talya’da 2900 flube ve

birimi bulunan Unicredito, 6 milyon

bireysel müflteriye ve 137 bin orta

ve büyük ölçekli flirkete hizmet ve-

riyor. Unicredito, 1999 y›l›ndan beri

‹talya d›fl›ndaki ülkelerde yapt›¤› gi-

riflimler ile dikkat çekiyor.

U

Koçbank Yönetim Kurulu Baflkan›
Burhan Karaçam:“Unicredito ile
yapt›¤›m›z bu iflbirli¤i, yabanc›

yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye farkl› bir
gözle bakmalar› aç›s›ndan da çok

önemli bir f›rsat!”

Koç Toplulu¤u, Unicredito ile Ortakl›k Anlaflmas›n› ‹mzalad›  

Finans Sektöründe 
Bir Dev Ortakl›k!
Avrupa’n›n en güçlü

finans kurulufllar›ndan

biri olan Unicredito

Italiano SPA ile

ortakl›k anlaflmas›na

imza atan Koç

Toplulu¤u, bu büyük

at›l›m ile 

finans sektöründe

h›zl› bir büyüme

sürecine

girmeyi hedefliyor!

küresel vizyon
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vrupa’daki büyümesini tüm

h›z›yla sürdüren Arçelik, Al-

manya’n›n ard›ndan, flimdi

de Avusturya’da bir flirket sat›n ald›.

Frans›z Nanterre Mahkemesi,

Brandt’›n Avusturya’daki flirketi olan

Elektra Bregenz için aç›lan ihaleyi

Arçelik’in kazand›¤›n› ilân etti. Böy-

lece Arçelik, bir ay içinde Avrupa’da

‘iki yeni flirket’e ve ‘üç marka’ya

daha sahip oldu.

“Dünya flirketi” olma yolunda att›kla-

r› ad›mlar› hem üretim, hem de yö-

netim anlay›fllar›nda sürdürdüklerini

vurgulayan Arçelik Genel Müdürü

Nedim Esgin, “Tüm çal›flanlar›m›z

ve camiam›z bu hedefe yürekten

inand›. Sadece inanc›n yeterli olma-

d›¤›n›n bilinciyle ürün teknolojimizi

ve rekabetçi yap›m›z› da h›zla gelifl-

tiriyoruz. Avrupa’dan bafllayarak

dünya flirketi olma hedefimize hem

ciro, hem de pazar pay›m›z› art›rarak

ulaflaca¤›m›zdan eminiz” dedi. 

‹ki Yeni Marka Daha!
Üretim ve pazarlama flirketlerinin

toplam cirosu 75 milyon Euro olan

Elektra Bregenz’in, Avusturya paza-

r›ndaki pay› ise yüzde 5.3. Y›lda 220

bin adet f›r›n ve ocak, 73 bin adet as-

piratörün üretimi ve pazarlamas›n›

yapan flirketin çal›flan say›s› ise 340.

Arçelik, Avusturyal› Elektra
Bregenz’in de Sahibi Oldu

A
Geçen ay Brandt’›n 
Almanya’daki flirketi
Blomberg’i alan 
Arçelik, flimdi de 
Avusturya’daki 
flirketi Elektra 
Bregenz’i sat›n ald›

Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin

Elektra Bregenz ismi alt›nda iki mar-

ka üretiliyor: Orta-üst segmentte yer

alan ve çok tan›nan bir marka olan

Elektra Bregenz’in yan› s›ra Tirol

bölgesinde bilinen Tirolia… Avus-

turya’da yüzde 88 marka bilinirli¤ine

sahip olan Elektra Bregenz, ayn› ül-

kede tüm beyaz eflya markalar› ara-

s›nda yap›lan fiyat/de¤er araflt›rma-

s›nda da üçüncü s›rada yer al›yor.

2006 y›l›nda Elektra Bregenz’in pazar

pay›n› yüzde 10’a ç›karmay› ve çev-

re ülkelere sat›fl›n› bafllatmay› planla-

yan Arçelik, Blomberg’in ard›ndan

Elektra Bregenz üretim tesisleri

Avusturya flirketini de sat›n almas›yla

beraber Avrupa’da 200 milyon Eu-

ro’yu aflan ilave bir ciroya ulaflm›fl

oluyor. 

Avusturya’da sat›n al›nan üretim ve

sat›fl flirketlerinin 2002 y›l› sonunda

pozitif (vergi, faiz, amortisman önce-

si kâr) etki yaratmalar› bekleniyor. 

Sat›n Alma 
Finansman› Ardutch’tan…
Arçelik’in üretim ve pazarlama flir-

ketlerinin sat›n al›nmas› ve üstlenilen

borçlar›n ödenmesi ifllemleri, Arçe-

lik’in yüzde 100’üne sahip oldu¤u

Hollanda’da kurulan Ardutch B.V.

flirketi üzerinden yap›lacak. Bunlar

için gereken finansman› Ardutch

B.V., bugüne kadar yap›lm›fl serma-

ye art›r›mlar› çerçevesinde kendi

kaynaklar›yla gerçeklefltirecek. Bu

nedenle yeni finansman aray›fl›na gi-

rilmeyecek.

Arçelik, 17 Nisan 2002’de Arduch

B.V.’nin sermayesini 8 milyon Eu-

ro’dan 33 milyon Euro’ya ç›karma

karar› verdi. 31 Ocak 2002’de ise

portföyünde bulunan Beko UK, Be-

ko France SA, Beko Polska SA ve

Tunusdan SA’daki hisselerini gerek-

li sermaye art›r›m› neticesinde Ar-

dutch’a devredece¤ini bildirdi.



ürkiye’nin dönü-

flüm sürecinde

önemli bir yer tuta-

cak olan Türkiye Bili-

flim fiûras›, 10-12 May›s

2002 tarihleri aras›nda,

Ankara’da ODTÜ Kültür

ve Kongre Merkezi’nde gerçeklefl-

tirildi. fiûra, üç gün boyunca panel-

ler ve paralel çal›flma gruplar› ile

devam etti. 

Koç Bilgi Grubu, fiûra’n›n tüm ha-

z›rl›k aflamalar›nda, çal›flma grupla-

r›nda ve raporlar›n oluflturulmas›nda

yer ald›. Türkiye’nin sanayileflme sü-

recine damgas›n› vuran Koç Toplu-

lu¤u, Koç Bilgi Grubu ile de Türki-

ye’nin en önemli dönüflüm projesi

olan ve Türkiye’yi Bilgi Toplumu’na

ulaflt›racak ‘e-Türkiye’ projesine yön

veriyor.  

fiûra, Baflbakan Bülent Ecevit’in “Ül-

kemizin bilgi toplumuna dönüflmesi

ve e-Avrupa projesinin ülke koflul-

lar›na göre uyarlanaca¤› bir e-Türki-

ye projesine iliflkin strateji, hedef ve

eylem planlar›n›n belirlenmesi bak›-

m›ndan fiura’n›n yararl› sonuçlar

üretece¤ine inan›yorum” mesaj› ile

aç›ld›. ‹lk aç›l›fl konuflmas›n› yapan

Türkiye Zeka Vakf› Baflkan› Emre-

han Hal›c›, biliflimin, etik de¤erlere

sad›k kalarak, yaflam›n her alan›nda

daha iyiye, daha h›zl›, daha kolay,

daha ucuz ve daha güvenli ulaflma-

n›n bir aray›fl› oldu¤undan bahseder-

ken, en önemli gereksinimin kararl›-

l›k oldu¤unun alt›n› çizdi.

TBMM Baflkan› Ömer ‹zgi ise flöyle

dedi: “Ülkemizin, güçlü toplum-güç-

lü devlet konumuna geçebilmesi

için, s›n›rlar› d›fl›ndaki giriflimleri dik-

katle de¤erlendirmesi ve geride kal-

mamak için gereken her türlü çabay›

göstermesi gereklidir.”

Dijital Uçurumun 
Neresinde Olmak
‹stiyoruz? 
Dönüflümü tetikleyen,

yöneten, öncülük eden

kim olacak? Dönüflüm

nas›l uygulanacak? Bize

benzer ülkeler ve geliflmifl ülkeler ne

yapm›fllar ya da ne yap›yorlar? Nas›l

baflar›l› olunur?

Tüm bu sorular›n cevaplar›n› özellikle

e-devlet panelinde konuflma yapan

Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç

verdi. Dünyada art›k zenginlik ve fa-

kirlik ayr›m›n›n dijital uçurumun derin-

li¤ini de gösterdi¤ini vurgulayan Koç,

dönüflümün öncülü¤ünü ise devletin

yapmas› gerekti¤ini söyledi. e-devlet’e

varman›n zorlu, sanc›l›, pahal› ve uzun

soluklu ama kaç›n›lmaz bir süreç oldu-

¤unu belirten Koç, do¤ru s›rada iler-

lenmesi gerekti¤ini de vurgulad›. ‹z-

lenmesi gereken s›ra flöyle:

• Ulusal stratejiyi ortaya ç›karmak ve

bir üst politika oluflturmak, bir sahip

belirlemek,

• Eriflimi art›rmak, mevcut ba¤lant›la-

r› güçlendirmek, fiyatlar› düflürmek,

• Bilgi yaratma ve paylaflmay›

art›racak araçlar gelifltirmek. ‹n-

sani kapasiteyi art›rmak için e¤i-

timi nitelikli hale getirmek için; 

T

Koç Bilgi Grubu,

Biliflim fiûras›’na kat›lan Koç Bilgi Grubu, 
Türkiye’nin en önemli dönüflüm projesi olan 
ve Türkiye’yi Bilgi Toplumu’na ulaflt›racak 

‘e-Türkiye’ projesine yön veriyor

Koç Bilgi 
Grubu Baflkan› 
Ali Y. Koç:
“Dönüflümün
öncülü¤ünü
devletin yap-
mas› gerekiyor.”

’ndayd›

küresel vizyon
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* Teknolojiyi kullanacak olan 

insan kayna¤›,

* Teknolojiyi yaratacak insan 

kayna¤›n›n oluflturma zorunlulu¤u.

• Özel teflebbüsü güçlendirerek des-

teklemek. Bu alanda yeni ifller yarat›l-

mas›na ön ayak olmak, yeni mütefleb-

bisler yaratmak: Yerli sermayeye sa-

hip ç›karak, yabanc› teknoloji devleri

karfl›s›nda ezdirmemek,

• Global e-devletlerle iflbirli¤ini sa¤la-

yacak yap›lar kurmak, dijital birliklere

kat›lmak.

Hiçbir ülkede, böyle büyük bir dönü-

flümün serbest piyasa koflullar›ndaki

firmalar›n inisiyatifine b›rak›lmad›¤›n›

belirten Ali Koç, sözlerine flöyle de-

vam ediyor: 

“Devlet, biliflim vizyonunun tepesin-

de yer al›yor. T›pk› sanayileflme süre-

cinde oldu¤u gibi kamu, kendi özel

sektörünü ve bireyini gelifltirmek için

ülke kaynaklar›n› seferber ediyor. Sa-

nayileflme yar›fl›nda otoyol, enerji vb.

gibi altyap›lar› devletin yapmas› gibi

bilgi toplumunun da altyap›s›, devlet

boyutlar›nda büyük ve hayati bir ter-

cihtir.”

Yeni ‹fl Süreçleri
fiûra’da Ali Koç’un yan› s›ra, Koç Bil-

gi Grubu ‹letiflim ve Teknoloji Hiz-

metleri flirketinin Genel Müdürü Bü-

lent Gönç, Koç.net Genel Müdürü

Bülent Y›ld›r›m ve Koç Bilgi Grubu

Dan›flman› ve Türkiye Zeka Vakf›

Üyesi fieref O¤uz da birer konuflma

yapt›lar. 

Bülent Gönç, ‹nternet ortam›n›n yeni

ve de¤iflik ifl süreçlerinin oluflmas›na

yol açt›¤›n› ifade ederek “De¤iflen bu

ifl süreçlerinin iflleyiflinde baz› hukuk-

sal problemler ortaya ç›km›flt›. Bu so-

runlar, elektronik imza, elektronik

noterlik, elektronik anlaflma olarak

belirtilebilir” dedi. Bülent Y›ld›r›m, bi-

liflimde yaflanan geliflmeler, toplumlar

aras›nda ‘dijital ayr›m’›n oluflmas›n›

sa¤lad›¤›n› belirterek “Dijital ayr›m

kavram›yla, toplumlar›n bilgi ve ileti-

flim teknolojilerine eriflmeleri için ya-

rat›lan f›rsatlar ve Internet’in kullan›m

alanlar› kastediyoruz. Bir baflka deyifl-

le bilgi ve iletiflim teknolojilerine ko-

layca eriflebilen ve Internet’i genifl bir

perspektifte ve verimli kullanan top-

lumlar bir süre sonra ön plana ç›ka-

cak. Ayn› zamanda da, sosyo-ekono-

mik olarak ileri bir seviyede ise di¤er

ülkelerle aras›ndaki fark› daha da aç-

mas› kaç›n›lmaz olacak” dedi. 

fieref O¤uz ise dönüflüm sürecinde

e¤itimin önemine dikkat çekti: “E¤i-

tim ça¤›ndaki çocuklar›m›z› Kore’deki

akranlar› karfl›s›nda avantajl› k›labil-

mek için bir an önce biliflim teknolo-

jilerinin yard›m›yla e¤itim paradigma-

lar›m›z› de¤ifltirmek zorunday›z. Çün-

kü çok yak›n gelecekte bir insanlar›n

zenginli¤ini anlamak için bulundu¤u

co¤rafyaya de¤il, e¤itim seviyelerine

bak›lacak.” 

Uzun soluklu, zahmetli bir yol olan e-

dönüflüm sürecinde, devletin daha et-

kin çal›flmas›, vatandafl›n› ve toplumu

daha mutlu k›lmas› önemli bir hedef.

Kurumlarda kâr etmenin ötesinde, bi-

reyin mutlulu¤u, toplumun mutlulu¤u

ve ülkenin geliflmesi misyonu önem

tafl›yor. Bu misyon ile çal›flan kurum-

lar hem topluma fayda sa¤l›yor, hem

de varl›klar›n› sürdürebiliyorlar.

Koç Toplulu¤u’nun gelecek öngörü-

sü ile bundan 57 y›l önce, Türkiye’nin

biliflimden azami fayda sa¤layarak ge-

liflmesine öncülük etmek üzere bu

alana yapt›¤› yat›r›mlar, bugün Türki-

ye’nin e-dönüflümünü yönlendirmek

için çal›flan Koç Bilgi Grubu ile de-

vam ediyor.

Ar›n Dörtok

Devlet, e-yaflam Altyap›s›n› Nas›l Kuruyor?
• Biliflim yat›r›mlar› son derece bü-

yük ve özel sektörün alt›ndan kalka-

bilece¤i boyutlar›n çok üstünde,

• Biliflimin toplum hayat›na ve refa-

ha katk›s›, ço¤u zaman devletin te-

kelinde olan fonksiyonlarla yerine

getirilebiliyor,

• ‘Broadband’ olarak adland›rd›¤›-

m›z her eve ve her insana “genifl ve

ucuz” eriflim ancak devletin, ülke

kaynaklar›n› ay›rarak yapabilece¤i

bir altyap›,

• Biliflim, e¤itim ve sa¤l›¤› da etkile-

di¤inden, bu alanlarda devletin a¤›r-

l›¤›, bizleri zaten, “devletsiz asla ol-

maz” noktas›na götürüyor,

• Biliflim, “e-yaflam”› yaratt›¤›ndan,

bu alandaki hukuksal çerçeve ve dü-

zenlemeler de devletin tekelinde,

• Devletin birincil görevi olan ülke

savunmas› zaten, biliflimin en fazla

etkiledi¤i alan,

• Ülkenin, “insan, zaman ve para

kaynaklar›n›n bir arada kullan›l-

mas› gere¤i” de zorunlu olarak dev-

leti, bu vizyonun tepesine oturtuyor.

“Dünyadaki zenginlik ve fakirlik ayr›m›, dijital
uçurumun derinli¤ini de gösteriyor”

Biliflim fiûras›’nda, uzun soluklu, zahmetli bir yol olan e-dönüflüm sürecinde, 
devletin daha etkin çal›flarak, vatandafl›n› ve toplumu daha mutlu k›lmas›n›n 
önemli bir hedef oldu¤u vurguland›.



dürü Nuri Otay, elde ettikleri bu

baflar›n›n tüm Kocaeli Fabrikas› ça-

l›flanlar›na ait oldu¤unu ifade ede-

rek “Bu baflar›n›n süreklili¤ini sa¤-

lamay› ilke edindik ve bu yöndeki

çal›flmalar›m›z› aral›ks›z sürdürece-

¤iz” dedi. 

Baflar›n›n Anahtar›: 
Yal›n Üretim Sistemi
Ford Kocaeli Fabrikas›’n›n Avru-

pa’daki di¤er tüm Ford fabrikalar›

içerisinde bir ad›m önde olmas›n›n

temelinde, fabrikan›n hayata geçir-

di¤i “Yal›n Üretim Sis-

temi”nin önemli bir rolü

var.

Yal›n Üretim Sistemi,

müflterilerin kalite, mali-

yet ve teslimat süresi

beklentilerini tam olarak

karfl›layan, birlikte ö¤-

renmeyi esas alan ve gü-

venlik kurallar› içerisinde

birlikte çal›flan, yetenekli

ve yetkili çal›flanlar tara-

f›ndan ‘s›f›r hata’ ve ‘s›f›r

israf’la, en az envanter ve

en düflük maliyetlerle

üretim yapmay› esas al›-

yor.

14küresel vizyon

Ford Otosan 
Kocaeli Fabrikas›
“En ‹yi Ford 
Fabrikas›” Seçildi!

Ford Kocaeli Fabrikas›, yap›lan denetimler sonucunda befl farkl› konuda %100 tam puan ald›.

‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I VE ‹fi GÜVENL‹⁄‹

KAL‹TE

ÇEVRE

YÖNET‹M

ÇALIfiMA GRUPLARI

E⁄‹T‹M

‹STASYON ‹Ç‹ PROSES KONTROL

FORD TOPLAM ÜRETKEN BAKIM

‹MALAT MÜHEND‹SL‹⁄‹

Efi ZAMANLI MALZEME AKIfiI

ENDÜSTR‹YEL MALZEME

7191

9500

5000

4250

6000

1500

6500

7500

2680

6740

2280

KONULAR
TOPLAM 

PUAN

7191

7150

4685

4250

5370

1500

5645

7205

2680

5025

2280

ALINAN 
PUAN

100 %

75 %

94 %

100 %

89 %

100 %

87 %

96 %

100 %

75 %

100 %

8/8

5/7

6/7

7/7

7/9

6/6

5/10

4/5

5/5

4/10

4/4

GERÇEKLEfiME 
YÜZDES‹

SEV‹YE GERÇEK-
LEfiEN/

MAX‹MUM

ord’un Avrupa’daki tüm üre-

tim tesislerini kapsayan ve

Ford Üretim Sistemi (FÜS)

Avrupa Denetçileri taraf›ndan 11-

15 Mart 2002 tarihleri aras›nda ger-

çeklefltirilen denetimler sonucunda,

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›

“Best Plant In The World” ödülü-

ne lây›k bulunarak “birinci” oldu.

Bütün Ford fabrikalar› için geçerli

ve uygulanmas› gerekli flartlar›n,

hem teorik, hem de pratik uygula-

malar›n›n kontrol edilerek sistemin

sa¤l›kl› çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n belir-

lenmesi sonucu, Kocaeli Fabrikas›,

Ford VO (Vehicle Operation-

Araç Operasyonu) fabrikalar› içe-

risinde 4.9 puan ile birinci olarak

denetimi baflar›yla tamamlad›.

13 Ford denetçisinin toplam 11

farkl› konuda yapt›¤› denetimler so-

nucunda Kocaeli Fabrikas›, “‹flçi

Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i”, “Yöne-

tim”, “E¤itim”, “‹malat Mühen-

disli¤i” ve “Endüstriyel Malze-

me”den oluflan befl farkl› uygula-

mada ise % 100 tam puan ald›. 

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas› Mü-

F

Ford’un Avrupa’daki tüm üretim tesislerini

kapsayan Ford Üretim Sistemi (FÜS) dene-

timleri sonucunda, Ford Otosan Kocaeli

Fabrikas› “En ‹yi Ford Fabrikas›” ödülüne

lây›k bulundu
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öktafl’›n Orhangazi ve Ma-

nisa tesisleri, Ford Motor

Company’nin tüm dünya-

daki üretim tesislerine hizmet veren

yaklafl›k 25 bin yan sanayicileri ara-

s›nda yapt›¤› de¤erlendirme sonu-

cunda, “2001 Dünya Mükemmeli-

yet Alt›n Ödülü”ne lây›k görüldü.

Ödül kapsam›nda, her y›l yap›lan

de¤erlendirme ile en iyi tedarikçiler

seçiliyor ve kategorisine göre bir

ödül ile ödüllendiriliyor.

“Baflar›m›z Yan 
Sanayicilerimize Ait”
Kalite, teslimat ve fiyat kategorisin-

de ödüle lây›k görülen Döktafl’›n

ödülü, 17 Nisan 2002’de Ford Motor

Company’nin merkezi Detroit’te

düzenlenen bir törenle, Ford Motor

Company CEO’su ve Baflkan› Nick

Schele taraf›ndan Döktafl Genel

Müdürü Yaylal› Günay’a verildi.

Ödül törenine, 250 yan sanayici ve

Ford Motor Company’nin tüm üst

düzey yöneticilerinin kat›ld›. 

Törende konuflma yapan Ford Glo-

bal Sat›nalma, Asya-Pasifik ve

Güney Amerika Grup Baflkan›

Carlos Mazzonin, “Ford’un iyi ve

tercih edilen arabalar› üretebilmesi,

en önemli paydafllar›m›z olan yan

sanayiciler sayesinde mümkündür”

dedi. 

Ford Motor Company’nin CEO’su

ve Baflkan› Nick Schele ise flu aç›k-

lamay› yapt›: “Global baflar›m›z›n

önemli bir k›sm› yan sanayicilerimi-

ze aittir” dedi.

Döktafl’a “Ford Dünya 
Mükemmellik Alt›n Ödülü”

D

Döktafl, Ford Motor Company’nin 2001 y›l› Dünya
Mükemmeliyet Alt›n Ödülü’nü (World Excellence
Gold Award) ald›. Bu ödül ile Döktafl’›n Ford’un
2001 y›l› yan sanayicileri içinde en iyi 9 flirketten
biri oldu¤u belgelendi

Döktafl’›n Ford’un 2001 y›l›
yan sanayicileri içinde en 
iyi 9 flirketten biri oldu¤unu
belgeleyen ödül, Ford Motor
Company’nin merkezi 
Detroit’te düzenlenen bir 
törenle, Ford Motor 
Company CEO’su ve 
Baflkan› Nick Schele (sa¤da)
taraf›ndan Döktafl Genel
Müdürü Yaylal› Günay’a
(ortada) verildi. 

Ford Motor Company’nin tüm dünyadaki üretim tesislerine hizmet veren yaklafl›k 25 bin yan sanayicileri aras›nda
yapt›¤› de¤erlendirme sonucunda, “2001 Dünya Mükemmeliyet Alt›n Ödülü”ne lây›k görülen 

Döktafl’›n Orhangazi (sa¤da) ve Manisa tesisleri.
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oç Toplulu¤u çal›flanlar› ara-

s›nda, elektronik ortamda bil-

gi paylafl›m› ve tart›flma orta-

m›n›n yarat›lmas›n› hedefleyen e-fo-

rum Portal›’nda uygulamaya konu-

lan “Ödüllü Proje Yar›flmas›”n›n

Mart ay› ödülleri aç›kland›. 

Yar›flma kapsam›nda e-forum’a gelen

46 öneri, ilgili flirket baflkanlar› tara-

f›ndan de¤erlendirilerek uygulanabi-

lecek öneriler e-dönüflüm Yürütme

Komitesi’ne sunuldu. e-dönüflüm

Yürütme Komitesi Üyeleri ise bu

projeler aras›nda ilk üçe giren öneri-

leri belirlediler. Belirlenen ilk üç öne-

riden, Koçfinans’tan Berrin Sina-

no¤lu’nun ‘Grup ‹çi Sinerjinin Fi-

nansal Kaynaklar›’ önerisi birincilik

ödülüne, Aygaz’dan Aykut Üs-

tün’ün “Koç Vakf› ve e-Dönüflüm”

önerisi ikincilik ödülüne, Setur’dan

Tülin Betir K›ral’›n “Bilgi Paylafl›-

m›” önerisi ise üçüncülük ödülüne

lây›k görüldü. Yar›flma kapsam›nda

Berrin Sinano¤lu, Talya Otel’de 2 ki-

flilik hafta sonu tatili, Aykut Üstün,

250 milyon TL de¤erinde Koçtafl he-

diye çeki, Tülin Betir K›ral ise Dü-

zey’den hediye paketi kazand›. 

Birincilik Ödülü: 
“Grup ‹çi Sinerjinin 
Finansal Kaynaklar›”
Çal›flanlar›n maafllar› yat›r›m fonu ile

ödenebilir. Ödeme ifllemi için mev-

cut fon de¤erleri yeterli olmad›¤›nda

yeni fonlar kurulabilir, bu fonlar›n

içeri¤ine konulacak de¤erler ise pro-

fesyonel fon yöneticileri ve üst yöne-

ticiler taraf›ndan kararlaflt›r›labilir. Ay-

r›ca, bu uygulama çerçevesinde, özel

sektör tahvil, finansman bonosu vb

enstrümanlar da fon içeri¤ine al›nabi-

lir ve gerekirse mevzuat aç›s›ndan

neler yap›labilece¤i konusunda arafl-

t›rma yap›labilir. 

‹kincilik Ödülü: 
“Koç Vakf› ve e-dönüflüm”
Kâr amac› gütmeyen organizasyon-

lara güzel bir örnek teflkil eden Koç

Holding Emekli ve Yard›m San-

d›¤› Vakf›’n›n gerçeklefltirdi¤i ifl-

lemlerin bir ço¤u elektronik olarak

gerçeklefltirilmeye çok uygun. Bu

çerçevede, Vakf›n her y›l on binler-

ce sayfa bast›rarak üyelerine gön-

derdi¤i hesap listeleri web üzerin-

den istenilen zaman ve saatte gö-

rüntülenebilir. Böylece zaman,

emek, bask› ve kargo giderleri en

aza indirilebilir. 

Üçüncülük Ödülü: 
“Bilginin Paylafl›m›”
Bilgi paylafl›m› karfl›l›kl› toplant›lar ve

ikili görüflmeler ile gerçeklefliyor.

Sektörel geliflmelerden ise toplant›lar

ve bas›nda ç›kan haberler arac›l›¤›yla

haberdar olunuyor. Özel bir sistem

gelifltirilerek, kiflilerin, mutat olma-

mak kayd›yla, sektörleri ile ilgili edin-

dikleri bilgileri ve yenilikleri yine

sektörel bazda bu sisteme kaydetme-

leri ile herkesin bilgi aç›s›ndan ‘gün-

celi yakalamalar›’ sa¤lanabilir. Bu sis-

tem, daha kolay ve daha süratli bir

bilgi al›flverifli sa¤layacakt›r.

e-forum Portal›, Yarat›c› Projeleri
Ödüllendirmeye Devam Ediyor!

K

Topluluk çal›flanlar› aras›nda bilgi ve öneri
paylafl›m›n› esas alan e-forum Portal›’n›n Mart
ay›nda ödülü kazanan projeleri belli oldu 
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irmot ana sponsorlu¤unda ve

Drive Dergisi organizasyonuy-

la düzenlenen Birmot Drive Foto-

ralli’nin 7. etab›, 28 Nisan 2002, Pa-

zar günü Eskiflehir’de dü-

zenlendi. Tofafl-Fiat ya da

Alfa Romeo marka arac›

olan 60 yar›flmac›n›n k›ya-

s›ya rekabet etti¤i rallide,

birinci olan ekip dört adet

Fulda Lastik, ikinci olan

ekip dört adet DJ Jant ve

üçüncü olan ekip Tudor

Akü ile ödüllendirildi. 

Birmot Drive Fotoralli

yedinci etap sonuçlar› ise

flöyle:

1. Serdar Kirifl-Nilgün Kirifl 

2. Fahrettin Aygün-Cahit

Erdo¤an 

3. Ersan Y›lmaz-Özkan Gök 

4. Hakan Enginbafl-Ahmet Akin 

5. Ali Hikmet Tezer-Ahmet Akbafl

Birmot Drive Fotoralli Eskiflehir’deydi...

B

nkara Büyükflehir Belediye Bafl-

kan› ‹. Melih Gökçek, 25 Nisan

2002 günü Birmot’un Çankaya

Temsilcili¤i’ni ziyaret etti. Birmot’un

kuruluflunun bu yana ilk defa ziya-

rete gelen Melih Gökçek yeni araç-

lar› test etti ve ayr›nt›l› bilgi ald›.

A

Melih Gökçek 
Birmot Çankaya’y›
Ziyaret Etti

Otomotiv

ord Otosan, kal›p

imalat›nda gerçek-

lefltirdi¤i dev at›l›m ile

yurtd›fl›ndaki Ford

fabrikalar›ndan da si-

parifl almaya bafllad›.

2002 y›l›nda 10 mil-

yon dolarl›k siparifl

alan Ford Otosan,

320.000 y›l/saat kal›p

imalât kapasitesi ile

Türkiye’nin en büyük tesisi olma özelli¤ini bulundu-

ruyor. 1997-98 y›llar›nda gerçeklefltirilen 30 milyon

Dolarl›k ek bir yat›r›mla gelifltirilen tak›m kal›p biri-

mi, yurtd›fl›ndaki Ford fabrikalar›n›n ihtiyaçlar› için

Ford bünyesindeki Land Rover firmas›n›n üretece¤i

araç ve Ford Hindistan’›n üretece¤i yeni Fiesta 4

kap› arac› için ön anlaflma yapt›. Ford Almanya’dan

da itli kal›p siparifli al›nd›.

Küçük Transit Connect 
Sergilendi!

F

ord Otosan Kocaeli Fabrikas›’nda üretilen Ford

Transit Connect’in standart flasili modeli, 30 Ni-

san 2002’de, Birmingham NEC Ticari Araçlar Fu-

ar›’nda sergilendi.

Transit Connect, ilk kez fiubat ay›n›n bafl›nda 2002 RAI

Avrupa Tafl›mac›l›k Fuar›’nda uzun flasi modeliyle

kamuoyuna tan›t›lm›flt›. 4,278 mm’lik uzunlu¤uyla

Transit Connect’in standart tipi, mini-van s›n›f›n› hedef-

lerken, 248 mm’den daha uzun

olan uzun flasi versiyonu

ise 1 ton alt› segmentte

yer alacak. 

Standart flasili

Transit Con-

nect, 3.4 m3’e

kadar geniflle-

tilebilen yük

hacmi ile 825

kg’l›k tafl›ma

kapasitesine sahip ilk

araç olma özelli¤ine sahip. Sadece Türkiye’de üretile-

rek tüm dünyaya ihraç edilecek olan Transit Con-

nect’in her iki versiyonu, Türkiye ve ‹ngiltere’de y›l›n

ikinci yar›s›nda sat›fla sunulacak.

F

Ford Otosan Tak›m-Kal›p
Üretim Birimi, 
2002 Y›l›nda 10 Milyon
Dolar Siparifl Ald›



ürk Traktör ve New Hol-

land Trakmak iflbirli¤i ile ta-

sarlanan yeni yerli TD serisi

traktörler Nisan ay› bafl›nda, Türk ta-

r›m›n›n hizmetine sunuldu. 

Toplam dört farkl› modelden oluflan

yeni ürünlerin bayilere tan›t›lmas›

amac›yla, 29-31 Mart 2002’de, Antal-

ya Topkap› Palace’ta iki günlük bir

toplant› zinciri düzenlendi. Kalabal›k

bir davetli toplulu¤unun kat›ld›¤›

toplant›ya, New Holland Trakmak

Genel Müdürü M. Atefl Arsan, CNH

Global Baflkan Yard›mc›s› Rod Ke-

ech, üniversitelerin Ziraat Fakültesi

Tar›m Makinalar› bölüm baflkanlar›,

sektördeki çeflitli kamu kurulufllar›-

n›n temsilcileri ile Fiat Grubu Baflka-

n› Ayd›n ‹. Çubukçu onur konu¤u

olarak kat›ld›. 

Trakmak Genel Müdürü M. Atefl Ar-

san toplant›da yapt›¤› konuflmada,

“Tar›m sektörü, gerek yüzölçümü,

gerekse nüfus yap›s› ve istihdamdaki

pay›yla Türkiye’nin üçte birinden

fazlas›n› temsil ediyor. 1960’l› y›llar-

dan itibaren bafllayan tar›msal meka-

nizasyon, uygulanacak do¤ru ve

planl› politikalarla daha verimli kul-

lan›labilir bir hale getirilmelidir. Koç

Toplulu¤u olarak, ülkemizin tar›m ve

çiftçisinin sorun ve ihtiyaçlar›n› ya-

k›ndan takip ediyoruz. Dünyadaki

teknolojik geliflmeleri de izleyerek,

ihtiyaca ve talebe uygun yat›r›mlara

uluslararas› orta¤›m›z ile birlikte de-

vam edece¤iz” dedi. 

Rod Keech ise yapt›¤› konuflmada

“Koç Toplulu¤u ile bir arada yürüttü-

¤ümüz yat›r›mlar›m›z›n meyvalar›n›

al›yoruz. Türkiye’nin rekabet edile-

bilir fiyatlardaki, kaliteli ve mo-

dern traktör üretimi, CNH

Global için önemli bir

stratejik noktad›r. Eko-

nomik kriz, CNH’in

Türkiye’deki yat›-

r›m program›n› de-

¤ifltirmemifltir, çün-

Birli¤i standartlar›na uygun motor

egzozu, gürültü emisyonu ve rahat

sürüflü sa¤layan ergonomik yap›n›n

yan› s›ra, mavi renkli kaporta kulla-

n›m› ilk göze çarpan özellikler ara-

s›nda yer al›yor. 

Modern çiftçinin tüm ihtiyaçlar›na

cevap vermeyi hedefleyen yeni seri

TD traktörler, 60-70-80-95 hp (beygir

gücü) olmak üzere dört farkl›  mo-

delden olufluyor. Yeni seri TD trak-

törlerin, New Holland’›n uluslararas›

bayi a¤› kapsam›nda dünyan›n çeflit-

li ülkelerindeki çiftçilere hizmet ver-

mesi hedefleniyor.

New Holland TD Serisi 
Traktörler Konya ve Bursa’da
TD Serisi traktörler, Konya Tar›m

Fuar›’nda, 2-5 May›s tarihleri aras›n-

da çiftçilere tan›t›ld›. 22-26 May›s ta-

rihleri aras›nda ise, New Holland

Trakmak ürünleri Bursa Uluslarara-

s› Fuar Merkezi’nde düzenlenen

Marmara Tar›m Fuar› ile tar›m sek-

törünün be¤enisine sunuldu.

T

Türk Traktör ve New Holland Trakmak 
mühendislerinin birlikte tasarlad›klar› yeni 
New Holland TD serisinin dört farkl› modeli, dünya
pazar›ndan önce Türk tar›m sektörüne sunuldu

Traktörde De¤iflim Rüzgârlar›

Düzenlenen tan›t›m toplant›s›na kat›lan bayiler, New Holland TD Serisi hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi ald›lar. Seride mavi renkli kaporta kullan›m›, bayiler taraf›ndan be¤eniyle karfl›land›. 

kü CNH bu stratejinin orta ve uzun

vadeli yararlar›na inan›yor.” dedi.

Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubuk-

çu’nun kat›ld›¤› test sürüflleri ise ka-

t›l›mc›lar taraf›ndan ilgiyle karfl›land›.

Türk Traktör Fabrikas› ve New Hol-

land mühendislerinin yürüttü¤ü or-

tak bir çal›flmayla tasarlanan New

Holland TD Serisi, Türk çiftçilerin-

den gelen konfor ve güvenlik ihti-

yaçlar›n› ön planda tutuyor. Yeni

New Holland TD Serisi’nde, Avrupa

sektörel vizyon
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al›t›m sektörünün lider firma-

s› ‹zocam, Divan Oteli’nde

düzenledi¤i bir bas›n toplan-

t›s›yla 2002 y›l› ilk üç ayl›k dönem

sonuçlar›n› aç›klad›. ‹zocam’›n yeni

Genel Müdürü Arif Nuri Bulut,

yapt›¤› konuflmada ‹zocam’›n 2002

y›l› için camyünü ve taflyünü tesisle-

rinin f›r›n kapasitelerinin art›r›lmas›

ve modernizasyonu, gerekli ambar

binalar›n›n inflas› için yaklafl›k 15

milyon dolarl›k bir bütçe ay›rd›klar›-

n› aç›klad›.

2002 y›l›n›n ilk üç ayl›k döneminde

‹zocam’›n net sat›fllar›n›n, geçen y›l›n

ayn› dönemine göre % 52 oran›nda

artarak 12 trilyon 780 milyar liraya

ulaflt›¤›n› belirten Bulut, bu dönem-

deki kârlar›n›n 132 milyar lira oldu-

¤unu belirtti. Bulut, ‹zocam’›n 2002

y›l›n›n ilk üç ayl›k döneminde, ihra-

cat›n› da geçen döneme göre % 11

art›rd›¤›n› ifade ederek 3.1 milyon

dolarl›k bir döviz getirisi elde ettikle-

rini belirtti.  

‹zocam, M›s›r’da 
Camyünü Pazar› Lideri! 
‹zocam’›n d›fl pazardaki baflar›s› da

artarak devam ediyor. 1984 y›l›nda

bafllatt›¤› camyünü ve taflyünü sat›fl-

Sheraton, Marriott gibi 5 y›ld›zl›

oteller, M›s›r Televizyon Stüdyola-

r› Kompleksi, Savunma Bakanl›¤›

ve Adalet Bakanl›¤› gibi önemli ya-

p›larda ‹zocam ürünlerinin kullan›l-

mas›, ‹zocam’›n M›s›r pazar›ndaki ön-

derli¤inin en aç›k göstergesi...

‹zocam’›n Yeni Genel 
Müdürü Arif Nuri Bulut… 
1 Nisan 2002 itibariyle ‹zocam Genel

Müdürü olarak yeni görevine baflla-

yan Arif Nuri Bulut 1981 y›l›nda

‹zocam’›n Gebze Tesisleri’nde

‹malat fiefi olarak göreve bafllad›.

1984-1986 y›llar› aras›nda ‹malat Mü-

dürü, 1986-1994 y›llar› aras›nda, flir-

ket merkezinde Projeler Müdürü,

1994-1996 döneminde ise Mühendis-

lik Müdürü görevlerini yürüten Bu-

lut, 1996-2002 tarihleri aras›nda ise

‹zocam Teknik Genel Müdür Yar-

d›mc›s› olarak çal›flt›.

Y

lar›yla, M›s›r yal›t›m pazar›ndaki li-

derli¤ini koruyor. M›s›r’da HVAC

pazar›nda kullan›lan camyününde

% 67’lik pazar pay›na sahip olan ‹zo-

cam, sanayi yal›t›m›nda kullan›lan

taflyününde ise % 13’lük bir pazara

sahip. Tüm mineral yünler yal›t›m

pazar›nda ise % 44’lük paya sahip

olan ‹zocam’›n M›s›r’da bir temsilci

ve sekiz bayisi bulunuyor. 

Gerek ürün gerekse hizmet kalitesi

ile M›s›r piyasas›nda akla gelen ilk

isim olan ‹zocam, art›k bir marka is-

mi olman›n yan› s›ra, ürün ismi ola-

rak da an›l›yor. 

Pazardaki rakipleriyle karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda gümrükte % 15’lik bir de-

zavantaja sahip olan ‹zocam, bu

y›l imzalanmas› beklenen Tür-

kiye-M›s›r Serbest Ticaret

Anlaflmas› ile bu pazar pa-

y›n› daha da art›rmay› he-

defliyor. M›s›r’da infla edilen

‹zocam, 2002’de 15 Milyon 
Dolarl›k Yat›r›m Hedefliyor!

‹zocam, 2002 y›l›nda camyünü ve taflyünü tesis-
lerinin  kapasitelerinin art›r›lmas›, modernizasyonu
ve ambar binalar›n›n inflas› için 
15 milyon dolarl›k bir yat›r›m gerçeklefltirecek 

‹zocam Genel 
Müdürü 
Arif Nuri Bulut: 
“Bu y›l›n ilk üç
ay›nda net 
sat›fllar›m›z, 
geçen y›l›n 
ayn› 
dönemine 
göre 
% 52 
oran›nda 
artarak 
12 trilyon 
780 milyar 
liraya 
ulaflt›.”
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Finans

Koçfaktor, 2001’i Sektör Lideri Olarak Tamamlad›!

99’da kurulan ve faaliyet-

lerine 2000 y›l›nda büyük

bir ivme kazand›ran Koçfaktor,

2001 y›l›nda 463 milyon USD ifl-

lem hacmi toplam› ile sektörün-

de birinci konuma yükseldi.

Koçfaktor, sermayesini 22 Mart

2000’de 1.2 trilyon TL’ye, 19

Aral›k 2000’de ise 5 trilyon TL’ye

ç›kard›. 2001 y›l›nda ödenmifl

sermaye 10 trilyon TL’ye yüksel-

tildi. 

faktoring ifllemlerinden sa¤land›.

Koçfaktor; 463 milyon $’l›k ifl

hacmi ile Faktor Derne¤i’nin

aç›klad›¤› toplam hacim içerisin-

den % 15’lik pay ald› ve sektö-

ründe ifl hacmi ve aktif büyüklü-

¤ü olarak ilk s›raya yükseldi.

Toplam ‹fl Hacmi 
463 Milyon Dolar
‹hracatç›lara yönelik hizmetleri ver-

meyi ilke edinen Koçfaktor, 2001 y›-

l›n› 463 milyon dolarl›k toplam ifl

hacmine ulaflarak, geçmifl y›la göre

% 168 büyüme ile tamamlad›. Elde

edilen bu cironun % 41’i

(192 milyon $) uluslara-

ras› faktoring ifllemle-

rinden; % 59’u (271

milyon $) ise iç piyasa

19

oçbank, Türkiye’de tek temsilcisi oldu¤u Mo-

neyGram Uluslararas› Para Transferi ile

dünyan›n herhangi bir noktas›na para transferini en

h›zl› ve en ekonomik biçimde gerçeklefltirilmesini

sa¤l›yor.  

MoneyGram’›n 50.000 acente ve 80.000 hizmet nok-

tas›ndan oluflan hizmet a¤›yla, 150’den fazla ülkeye,

sadece 10 dakika içinde para transferi yapmak

mümkün. MoneyGram hizmetini 1996 y›l›nda ver-

meye bafllayan Koçbank, 2000 y›l› itibariyle de Mo-

neyGram’›n Türkiye’deki tek temsilcisi konu-

muna geldi. 

Moneygram’›n Sundu¤u Ayr›cal›klar
Moneygram ile:

• Herhangi bir ülkeden di¤er bir ülkeye acil ve

an›nda havale göndermek ya da almak mümkün.

• Express Payment seçene¤i ile Amerika’dan al›-

nan American Express kredi kartlar›n›n borcu öde-

nebiliyor. 

• Havale ifllemi online onay al›narak gerçeklefliyor.

• Daha önce belirlenen ve sadece al›c›n›n cevapla-

yabilece¤i bir test sorusu ile maksimum güvenlik

sa¤lan›yor.

• Hiçbir ekstra ücret ödemeksizin al›c›ya 10 kelime-

ye kadar mesaj yollanabiliyor. 

• ‹fllem süresi, ortalama 10 dakika...

• Onay al›nd›¤› andan itibaren de hiç beklenmeden

al›c›ya ödeme yap›l›yor.

“Dünyan›n Paras›”n› Ödemeden Paran›za Dünya Turu!

K Koçbank, Türkiye’de tek temsilcisi
oldu¤u MoneyGram uygulamas› ile
uluslararas› para transferini 
en h›zl› ve en güvenilir bir biçimde
gerçeklefltiriyor

Yurtiçi 260 
milyon Dolar

Yurtd›fl› 180 
milyon Dolar
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Turizm ve ‹nflaat

oç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç, 16 Ni-

san 2002’de ‹negöl DemirDöküm

Genel Müdürlü¤ü’nü ziyaret etti. 

Rahmi M. Koç’un ziyaretine, Koç

Holding CEO’su F. Bülend Özay-

d›nl› ve Koç Holding Turizm ve ‹n-

flaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bul-

gurlu da efllik ettiler. Misafirlere, De-

mirDöküm Genel Müdürü Melih Ba-

t›l› taraf›ndan verilen brifingden son-

ra, genel müdürlük ofisleri, döküm

fabrikas› ve üretim tesisleri gezdirildi. 

Ziyaret s›ras›nda, ‹negöl Vehbi Koç

‹lkö¤retim Okulu Müdürü ve ö¤-

rencilerini temsilen üç ö¤renci ve bir

ö¤retmen Rahmi M. Koç’a, F. Bülend

Özayd›nl›’ya ve Dr. Bülend Bulgur-

lu’ya çiçek vererek okula katk›lar›n-

dan dolay› teflekkür ettiler.

Rahmi M. Koç’tan DemirDöküm’e Ziyaret

‹negöl DemirDöküm Tesisleri’ni ziyaret eden Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Rahmi M. Koç, Koç Holding CEO’su F. Bülent Özayd›nl› ve Koç Holding Turizm ve

‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu çal›flmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi ald›lar.

ivan Pastaneleri, Ni-

san ay›nda beflinci flu-

besini Caddebostan MMM

Migros’un içinde hizmete

sundu. Divan Pastaneleri,

her geçen gün kendini ye-

niliyor ve farkl› noktalarda

açt›¤› pastanelerde lezzet

tutkunlar› ile bulufluyor. Bu

do¤rultuda da müflterileri-

ne daha kolay ulaflt›rabil-

mek amac›yla, al›flverifl

merkezleri içinde aç›lan

‘corner’ tipi pastanelerine

yenilerini ekliyor.

D

Divan 
Pastanesi 
Caddebostan 
MMM 
Migros’da!

K

stanbul Milli E¤itim Müdürlü¤ü

taraf›ndan Koç Allianz’›n spon-

sorlu¤unda düzenlenen “Basketbol

Küçükler ‹stanbul ‹l Birincili¤i

Yar›flmalar› 2002“nin flampiyonla-

r›, k›zlarda Özel Bahçeflehir ‹lkö¤-

retim Okulu, erkeklerde ise Bak›r-

köy Özel Kültür ‹lkö¤retim Oku-

lu oldu. 19 Nisan Cuma günü, Ata-

köy Ahmet Cömert Spor Salo-

nu’nda yap›lan final karfl›laflmalar›n-

da “Küçük K›z-

lar”da birincilik Bü-

yükçekmece Özel

Bahçeflehir ‹lkö¤-

retim Okulu‘nun,

üçüncülük Sar›yer

100.Y›l Ifl›l ‹lkö¤-

retim Okulu’nun

dördüncülük ise Ka-

d›köy Cenap fiaha-

bettin ‹lkö¤retim

Okulu’nun oldu. 

M. Kemal Olgaç’a 
Teflekkür Plaketi
Turnuvan›n “Küçük Erkekler“ kate-

gorisinde ise birincili¤i Bak›rköy

Özel Kültür ‹lkö¤retim Okulu,

üçüncülü¤ü Befliktafl  Özel Mef

Okullar›, dördüncülü¤ü ise Kad›-

köy Ataflehir ‹lkö¤retim Okulu

kazand›. 

Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s›  Me-

sut Özkaya, turnuvaya katk›lar›n-

dan dolay›  Koç Allianz Genel Mü-

dürü M. Kemal Olgaç’a teflekkür

plaketi verdi.

‹
Koç Allianz’dan Basketbola Destek

Koç Allianz’›n katk›lar›yla, ‹stanbul Milli E¤itim
Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen “Basketbol
Küçükler ‹stanbul ‹l Birincili¤i Yar›flmalar› 2002”
heyecanl› çekiflmelere sahne oldu
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Haziran-6 Eylül 2002 tarihleri aras›nda Setur’dan

Maximum Kart ile al›flverifl yapanlar, Fiat Palio

sahibi olma imkân›n› yakal›yor. Her ay yap›lacak çekiliflle,

Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda birer Setur müflterisi

Fiat Palio kazanacak. Ayr›ca, çekiliflle 3 çifte Uzakdo¤u ta-

tili ve 15 kifliye AFM sinemalar›na ait Gold Card arma¤an

edilecek.  

Ayr›nt›l› bilgi için: 

0216 474 06 00/www.setur.com.tr/

Digiturk 505 nolu kanal

10
Setur’dan Üç Kifliye Fiat Palio

ares 2002

turizm se-

zonuna, k›fl bo-

yunca yenilenen

bölümleriyle iyi

bir bafllang›ç ya-

parak % 100 do-

luluk oran› ile

girdi. Resepsi-

yon, lobi/pasta-

ne, kapal› ve

aç›k restoranlar-

la piflirme üniteleri, çocuk ve büyük havuzlar› ile villa-

lar›n büyük ço¤unlu¤u otelin yenilenen bölümleri ara-

s›nda yer al›yor. 

Günefl enerjisi sistemini hayata da geçiren Mares, böy-

lece enerji ihtiyac›n› ‘solar sistem’den karfl›layacak ve

enerji giderlerinden de tasarruf sa¤layacak.

M

ivan Kuruçeflme, Hazi-

ran ay›ndan itibaren s›-

cak yaz günlerinde doyum-

suz bir havuz sefas› sunuyor! 

Muhteflem bo¤az manzaras›

ve yemyeflil bir ortamda 160

metrekarelik bu havuzda se-

rin sular›n keyfini ç›kartmak

mümkün! 

Divan Kuruçeflme‘nin çok

özel bir de sürprizi var: Bu

sezon havuza üye olanlar ay-

n› zamanda Divan Oteli içe-

risinde yer alan Fitness

Club’›n en son teknoloji fit-

ness aletlerinden de yararla-

nabilecekler.

Mares, Yaz› Yeni 
Çehresiyle Karfl›lad›!

animarka’ya ihraç edilmek üze-

re RMK Marine Tersanesi’nde

tamamen Türk mühendisleri taraf›n-

dan tasarlanan ve infla edilen infla

edilen, ülkemizin ilk paslanmaz kar-

go tankl› kimyasal tankeri M/T Laila

Theresa, 27 Nisan 2002’de törenle

denize indirildi. ‹sim annesi Laila

Gunda Rosenberg taraf›ndan deni-

ze indirilen M/T Laila Theresa için

düzenlenen törene, Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.

Koç, Turizm ve ‹nflaat Grubu Bafl-

kan› Dr. Bülent Bulgurlu ve RMK

Marine Yönetim Kurulu üyeleri ile

Denizcilik Müflteflarl›¤› yetkilileri ka-

t›ld›. Ülkemizde ilk kez infla edilen

paslanmaz kimyasal tanker M/T La-

ila Theresa’da gemilerinin kargo

tanklar›na uygulanan “Marineline”

boya sistemi ülkemizde ilk kez kul-

lan›ld›.

D
M/T Laila Theresa Denize Kavufltu!

D

Divan 
Kuruçeflme’de
Havuz Sefas›!

sektörel vizyon
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astavilla, katk›l›

makarna serisi

ürünlerine bir yenisini

daha ekledi: Pasta-

villa Ac› Biberli

Makarna...

Ac›l› yemek tutkun-

lar› için özel üreti-

len Ac› Biberli Ma-

karna, May›s ay›n-

da tüm zincir

market ve hiper-

market rafla-

r›nda yerini

ald›. 

Pastavilla Pazarlama ve D›fl Ticaret

Müdürü Volkan Çaylan, yeni ürün

Ac› Biberli Makarna’n›n ac› tutkunla-

r› için haz›rlanmas› kolay, besleyici,

sa¤l›kl› ve leziz bir yemek alternatifi

oldu¤una dikkat çekerek, “Yeni ürü-

nümüzün tad› ac›s›nda” dedi.

Lezzet Tukunlar› ‹çin 
Yepyeni Bir Seçenek
Çaylan, Pastavilla katk›l› makarnalar

serisinin yeni bir ürünü olan Ac› Bi-

berli Makarna’n›n 350 graml›k ve

dik ambalajlarda piyasaya sürüldü-

¤ünü belirterek flöyle konufltu: “350

graml›k dik ambalajlarda piyasaya

sunulan ürünümüzün fiyat› da katk›-

l› makarna fiyatlar› ile ayn› düzeyde.

Pastavilla güvenilirli¤inde ve kalite-

sinde piyasaya sunulan ürünümüz,

farkl› tatlar arayan lezzet tutkunlar›

için yepyeni bir seçenek oluflturu-

yor.”

Ac›l› makarnan›n Pastavilla’n›n yeni-

likçi imaj›n›n bir ürünü oldu¤una da

dikkati çeken Çaylan, önümüzdeki

dönemde Pastavilla tüketicisinin is-

tek ve talepleri do¤rultusunda zen-

gin çeflitler ve tatlar sunmaya devam

edeceklerini söyledi.

Pastavilla’dan Yeni Bir Lezzet: “Ac› Biberli Makarna”

P

Tüketim

astavilla’n›n sponsorlu¤unda düzenlenen

5. Dans & Fitness Convention, profes-

yonel ve amatör dansç›lar› bir araya getirdi. 

Türkiye’nin dört bir yan›ndan kat›lan kat›l›m-

c›lara yurt d›fl›ndan gelen ö¤retmenler taraf›n-

dan ö¤retilen yeni dans teknikleri ve ak›mlar›,

Gündo¤du Meydan›’nda aktar›ld›. Halk›n da

kat›l›m› ile flenli¤e dönüflen gösteride, ‹zmir-

li’ler hem spor yapt›, hem de dans etti. Üç

gün süren dev organizasyonun Gündo¤du

Meydan›’nda gerçeklefltirilen bölümünde, Pas-

tavilla’n›n zengin soslarla ikram etti¤i makar-

nalarla ‹zmirli’lere ziyafet verildi.

P

Pastavilla’dan 
Dance & Fitness Show

Koçtafl’tan Çocuklara Arma¤an: 
Kendin Yap Aktiviteleri

oçtafl, 23 Nisan Çocuk Bayram›’nda Yeflilköflk Çocuk

Evi çocuklar›na güzel bir arma¤an verdi.  Koçtafl’›n ‹stan-

bul Kartal Ma¤azas›’na gelen 80 çocuk için ‘Kendin Yap’ akti-

viteleri düzenlendi. Koçtafl boya reyonu yetkilileri çocuklara

odalar›n› boyamak isterlerse neler yapmalar› gerekti¤ini anlata-

rak çocuklarla birlikte boya uygulamas› yapt›. Koçtafl bahçe re-

yonunda ise bir çiçe¤in nas›l ekilece¤ini ve sulanmas› gerekti-

¤i anlat›ld› ve tüm çocuklar saks›lara ektikleri en güzel çiçekle-

ri evlerine götürdü.

K

oçtafl, yap› sektöründe

bir ilke imza atarak tü-

keticilere online ortamda

al›flverifl imkân› sunan sanal

marketini Kangurum’da açt›.

Koçtafl yeni sanal marketi ile

orta¤› B&Q’nun uluslararas›

operasyonlar›ndaki ilk on-line

sat›fl yapan flirketi olma özelli-

¤ine sahip. Çeflitli kategorilerden 900 çeflit ürünün sat›fla su-

nuldu¤u sitede, ev gelifltirme ile ilgili bilgilendirici sayfalar da

bulunuyor. Türkiye’nin tüm illerinden siparifl vermenin müm-

kün oldu¤u siteye ulaflabilmek için ‘www.kangurum.com.tr’

ya da ‘www.koctas.com.tr’ye t›klamak yeterli.

K
Koçtafl’tan Online Al›flverifl…
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igros’un Devlet Tiyatrolar› ile ortaklafla düzenle-

di¤i 23 Nisan Tiyatro fienli¤i perdelerini, dokuz

ilde 12 bin çocu¤a ücretsiz olarak açt›. 

Bu y›l sekizincisi düzenle-

nen Tiyatro fienli¤i kapsa-

m›nda, ellerinde Türk

bayraklar› ile heyecanla

perdenin aç›l›fl›n› bekle-

yen binlerce çocuk kendi-

lerinin kimi zaman bir ma-

sal›n, kimi zaman ise bir

flark›n›n içinde buldu. Bü-

yük bir coflku ile gerçekle-

flen Tiyatro fienli¤i’nde,

çocuklar›n baz›lar› hep

birlikte söylenen final flar-

k›s›n›n coflkusu ile sahne-

ye f›rlay›p ellerindeki çi-

çekleri oyunculara arma-

¤an ederek, be¤endikleri

sanatç›lar› tebrik ettiler.

Çocuk Esirgeme Kuru-

mu’ndan gelen çocuklar

da yafl›tlar› ile birlikte bu

c›v›l c›v›l atmosferde bir-

likte gülüp e¤lendiler.

igros Antalya Al›flverifl Merkezi, Al›fl-

verifl Merkezleri ve Perakendecileri

Derne¤i (AMPD) taraf›ndan, “Perakendecileri

ve Al›flverifl Merkezleri 2001 Yeni Projeler

Büyük Ödülü”ne lây›k görüldü. 

Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda dü-

zenlenen 7. Uluslararas› Perakendeciler

Konferans› kapsam›nda bu sene üçüncü kez

verilen Yeni Projeler Büyük Ödülü, 1 Haziran

2000 ile 31 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda hizme-

te aç›lm›fl yeni projeler ve bu projelerde karfl›la-

fl›lan dizayn ve inflaat problemlerinin nas›l çö-

züldü¤ünü, kullan›lan yeni standartlar›, inflaat ve

dizayn detaylar›n› kaps›yor.

M

Migros Antalya Al›flverifl 
Merkezi’ne Büyük Ödül

23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram›nda binlerce çocuk güle 
oynaya tiyatroya kofltu

M

Çocuklara Migros’tan 23 Nisan 
Arma¤an›: Tiyatro fienli¤i

oç Toplulu¤u’nun Alman

E.C.E. Projekt Management

ile ortaklafla kurduklar› Koç Ece, ‹s-

tanbul 1. Levent’te inflaat› tamamlan-

makta olan Metrocity Al›flverifl

Merkezi’nin yönetimini üstlendi.

Koç Ece’den 
Kiralama ve Yönetim...
Taraflar aras›nda 16 Nisan 2002’de

imzalanan anlaflmaya göre Koç Ece,

Al›flverifl Merkezi’nin tüm kiralama

ve merkez yönetim operasyonlar›n-

dan sorumlu olacak. 

Ekim 2002’de aç›lmas› beklenen

Metrocity’de 32.000 m2 sat›fl alan›

üzerinde 144 ma¤aza ve 1.300 araç

kapasiteli otopark bulunuyor. 

Koç Ece, halen Antalya ve ‹stanbul

Beylikdüzü Migros al›flverifl mer-

kezlerinin yönetimini yürütüyor.

K
Koç Ece, Metrocity’nin Yönetimini Üstlendi

Koç Ece’nin Metrocity Al›flverifl Merkezi’nin yönetimini üstlenmesi vesilesiyle düzenlenen

imza törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mustafa V. Koç da kat›ld›.



üzey Pazarlama, Kufla-

das›’ndaki bayisi CEY’in

deste¤iyle, g›da ve turizm sek-

töründen firma yetkilileri ve

aflç›lara ürünlerini tan›tt›. 

Korumar Otel’de gerçekleflti-

rilen toplant›da konuflan Dü-

zey Genel Müdürü Demir

Aytaç, sat›fl›n› gerçeklefltirdik-

leri Tat, Maret, Sek ve Pasta-

villa ürünlerini Koç garantisi

ile piyasaya sürdüklerini ve

dört ana üretim sektörünün

kendilerine rekabetçi bir

avantaj sundu¤una iflaret ede-

rek flunlar› söyledi: “Ülkemiz

zorlu bir kriz yaflad› ve baz›

sektörlerde kriz devam edi-

yor. Bu koflullarda siz turizm-

cilerin yabanc› konuklar›na, fi-

yat istikrar› olan bol çeflitli ve

g›da kodeksine uygun ürünler

sunmas› zorlaflt›. Yeni bir tu-

rizm sezonunun aç›ld›¤› flu dö-

nemde, Düzey ürünleri müflte-

rilerine fiyat, kalite, çeflit ve is-

tikrar avantajlar› sunuyor.”

Farkl› Seçenekler
Toplant›da konuflan Pastavilla

Makarnac›l›k Genel Müdürü

Cemali K›rm›z›o¤lu da Pas-

tavilla’n›n müflterilerine farkl›

çeflit, kalite ve fiyatta ürün

sundu¤una iflaret ederek tüm

ürünlerinin ISO 9002 kali-

tesinde üretildi¤i-

ne iflaret etti.

D

Düzey 
Pazarlama 
Turizmcilere 
Ürünlerini 
Tan›tt›

üzey Pazarlama, 18-21 Nisan

2002 tarihleri aras›nda, uzun va-

deli stratejik planlamas›na yön vere-

cek olan arama çal›fltay›n› Büyük

Abant Oteli’nde gerçeklefltirdi. Çal›fl-

tay›n aç›l›fl›na kat›lan Koç Holding

Tüketim Grubu Baflkan› Hasan Y›l-

maz, yapt›¤› konuflmada, Koç Toplu-

lu¤u olarak dünyan›n ilk 200 flirketi

aras›na girmek için 15 y›ll›k bir müca-

deleye baflland›¤›n›, oluflturulan yeni

hedeflerin zor ama bir o kadar da ül-

ke için önemli oldu¤una dikkat çekti.

Mevcut piyasa koflullar›nda 27 y›ll›k

tecrübesiyle Düzey’in Türkiye paza-

r›ndaki öneminin daha da artt›¤›n›

vurgulad›. Düzey Genel Müdürü De-

mir Aytaç ise, çal›fltaydan ç›kan so-

nuçlar do¤rultusunda, Düzey’in h›zl›

bir büyüme içine girece¤ini ve bu bü-

yüme süreci içerisinde de¤iflimleri

gerçeklefltireceklerine iflaret etti.

Düzey Pazarlama Arama 
Çal›fltay›’n› Tamamlad›  

D

Düzey Pazarlama’n›n Büyük Abant Oteli’nde gerçeklefltirdi¤i arama çal›fltay›, 
h›zl› bir büyümeye ve de¤iflime iflaret etti

24
Düzey Genel 
Müdürü 
Demir Aytaç

amstore, 24-26 Nisan tarihleri

aras›nda gerçeklefltirilen Azer-

baycan Uluslararas› G›da Fu-

ar›’nda Migros’u temsil etti. Aç›lan

stantta, Ramstore ürünü süt ve mey-

ve sular›n›n tad›m› gerçeklefltirildi.

Ramstore Azerbaycan, sektörün

lider firmas› ve davet edilen tek sü-

permarket zinciri olarak fuarda yer

ald›. 

Fuara, g›da ve g›da teknolojisi alan-

lar›nda çal›flan, Azerbeycan, Türkiye,

Rusya, ‹talya, ‹srail merkezli firmalar

kat›ld›. Üç gün boyunca, 11 bin ziya-

retçinin gezdi¤i fuarda, Ramstore

marka meyve suyu ve sütler büyük

R

Ramstore’un Azerbaycan Uluslararas› G›da 
Fuar›’nda tad›m›n› gerçeklefltirdi¤i süt ve 
meyve sular›  be¤eniyle karfl›land›

Ramstore, Azerbaycan G›da Fuar›’nda
Süt ve Meyve Sular›n› Tan›tt›…

be¤eniyle karfl›land› ve ziyaretçilere

Ramstore Klub kartlar› da¤›t›ld›. 
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amstore, 2002 y›l› sonunda

Moskova’da hizmete açaca¤›,

Moskova’n›n en büyük Ramstore

Al›flverifl Merkezi için 25 May›s

2002’de temel atma töreni düzenledi.

Temel atma törenine, Moskova Bele-

diye Baflkan› Yuri

Luzhkov, Migros Ge-

nel Müdürü ve Ra-

menka Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Ömer

Bozer, Ramenka Ge-

nel Müdürü Mustafa

Sa¤lam, Ramenka Yö-

netim Kurulu üyesi

Haluk Gerçek ve üst

düzey yöneticiler kat›l-

d›. Ramstore’un Mos-

kova’da bugün itiba-

riyle, 3 Ramstore Al›fl-

verifl Merkezi ve 9

Ramstore ma¤azas› bulunuyor. 

Aç›l›fla kat›lan Moskova Belediye

Baflkan› Yuri Luzhkov yapt›¤› konufl-

mada, Ramstore’un Rusya perakende

pazar›n›n en büyük zinciri oldu¤unu

belirterek bu zincirin sektöre örnek

oldu¤unu ifade etti. 

Migros Genel Müdürü

ve Ramenka Yönetim

Kurulu Baflkan› Ömer

Bozer ise, aç›lacak bu

merkez için 40 milyon

dolarl›k bir yat›r›m

yapt›klar›n› ifade ede-

rek 2002 y›l› sonunda,

Moskova’daki Rams-

tore say›s›n›n 20’ye

ulaflaca¤›n›, 2005 y›-

l›nda ise 50 ma¤azaya

ulaflmay› hedefledik-

lerini belirtti.

Moskova’n›n En Büyük Ramstore’u Y›l Sonunda Aç›l›yor!

R Moskova’n›n en büyük Ramstore Al›flverifl Merkezi
için 40 milyon dolarl›k yat›r›m yap›ld›

sektörel vizyon

D›fl Ticaret

NT Cargotech Lojistik,

Opel’in ‹zmir Torbal›’daki

yedek parça üssünün lojistik iflle-

rini yürütecek. TNT Cargotech

Lojistik, Opel ve Saab yedek par-

çalar›n›n depolanmas›n› ve bu te-

sisten Türkiye’deki tüm

bayi ve yetkili servislere

sevk›yat›n› gerçeklefltire-

cek. En son teknolojiler

ve modern donan›mlarla

kurulan yedek parça üs-

sündeki proje 2 ay gibi

k›sa bir sürede hayata ge-

çirildi. 

Yap›lan iflbirli¤i ile bu

depoya yurt d›fl›ndan ge-

len yedek parçalar›n

gümrüklü  alana ve depo

alan›na kabulü ifllemlerini ve da-

¤›t›m›n› TNT Cargotech Lojistik

yürütecek. Ürünlerin uluslararas›

kara ve havayolu tafl›mac›l›¤› ise,

dünyan›n dört bir yan›na uzanan

ulafl›m a¤› sayesinde sektörün li-

deri olan TNT Express taraf›n-

dan yap›lacak. 

6 Milyon Dolarl›k Yat›r›m
Opel’in Torbal›’daki yedek parça

üssü 6 milyon dolarl›k bir yat›-

r›mla kuruldu. En modern

donan›mlarla kurulan te-

siste; yal›n depolama siste-

mi, Türkiye genelinde tüm

bayi a¤› ile on-line iletiflimi

sa¤layacak bilgi alt yap›s›,

yüksek performansl› ekip-

manlar, modüler raflama

sistemi, art›r›lm›fl depola-

ma kapasitesi, gelifltirilmifl

toplama ve paketleme sis-

temleri ile görsel yönetim

unsurlar› bulunuyor.

T

Opel, Lojisti¤ini TNT Cargotech Lojistik’e Emanet Etti

TNT Cargotech Lojistik, Opel ile imzalad›¤› anlaflma çerçevesinde, 
yedek parça üssünün lojistik ifllerini yürütecek
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rçelik ürün gam›na dört yeni ürün daha ekledi. 

Düflük elektrik tüketimli yeni ürün 5220 NF No-

Frost Buzdolab›’n›n her rafa so¤uk hava üfleyerek

dengeli so¤utma sa¤layan “Multi Flow Sistemi”, özel

olarak tasarlanm›fl raylar üzerine yerlefltirilmifl kolay

hareket edebilen kayar sebzelikleri, özel saklama

kab›, koku filtresi, yüksek dondurma kapasitesi,

dikkat çeken özellikler aras›nda

yer al›yor. 

9312 Turbo F›r›n’n›n özel fan

ve rezistans› taraf›ndan ›s›t›lan ha-

va, tepsilerin aras›nda eflit oranda

piflirme sa¤l›yor. Turbo özelli¤i

sayesinde birden fazla yemek

ayn› anda piflirilebi-

liyor.

Güçlü bir emifl gü-

cüne sahip olan S-6650 Elektrikli Süpürge ise

son derece sessiz çal›fl›yor. 

4240 T iki kap›l›, derin donduruculu buzdola-

b›, kayar sebzelikleri, katlanabilir tel raf›, özel

saklama kab›, ayarlanabilir termostat› ile dikkat

çekiyor.

A

‘Türkiye’nin ilk otobüs gibi midibüsü 
Iveco Eurobus, 6 May›s 2002’de bas›na ve tur-
izm sektörüne tan›t›ld›

toyol ve Iveco, Türkiye’de bir

ilki gerçeklefltirdi ve ‘Türki-

ye’nin ilk otobüs gibi midibüsü’nü;

Iveco Eurobus’› yaratt›. Iveco

Eurobus, 6 May›s Pazartesi günü

Rahmi M. Koç Müzesi’nde, Fiat

Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubuk-

çu’nun ev sahipli¤i yapt›¤›

bir toplant› ile turizm sek-

törüne ve bas›na tan›-

t›ld›. Tüm tasa-

r›m ve mühen-

disli¤i Otoyol

ekibi taraf›n-

dan Türki-

ye’de gerçeklefltirilen

ve Otoyol fabrikas›nda

üretilen Iveco Eurobus,

ilk kez bir otobüste

bulunan tüm konfor ve

güvenlik özelliklerine

sahip olman›n yan› s›ra

estetik dizayn› ile de fl›k bir otobüs

görünümünde.

O

Iveco Eurobus: Otobüs Gibi Midibüs!

Dayan›kl› Tüketim

Arçelik’e Alt›n 
Pusula Ödülü!

alkla ‹liflkiler Derne¤i’nin

(H‹D) bu y›l ikincisini düzenle-

di¤i Alt›n Pusula Ödülleri sahipleri-

ni buldu. 

Ekim 2001-Mart 2002 tarihleri aras›n-

da gerçeklefltirilen ‘Çevremiz Terte-

miz’ projesiyle çevre kategorisinde

yar›flmaya baflvuran Arçelik, ‘Yerel

Toplum ‹liflki-

leri ve ‹letiflimi

Stratejisi’ kap-

sam›nda büyük

ödülü almaya

hak kazand›. 

“Çevremiz Ter-

temiz” projesi Arçelik Kurumsal ‹leti-

flim Direktörlü¤ü koordinasyonunda,

TEMA Vakf› gönüllüleri ve Arçelik

Ankara, Bolu ve Eskiflehir iflletmele-

rindeki insan kaynaklar› yöneticileri

liderli¤inde befl ayr› proje oluflturula-

rak uyguland›.

H

Arçelik’ten Yepyeni 
Dört Ürün Daha!
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Bilgi Grubu

oç.net, 3 May›s 2002’de dü-

zenledi¤i Hackers’ Day’de,

güvenlik hizmetleri ekibi ve ger-

çek hacker’lar› bir araya getirdi.

Koç.net, bu özel günde internet

altyap›s›na paralel olarak hayat›-

m›zda önemli yer tutan network

ve sistem güvenli¤inin önemini

vurgulad›.  

Swissotel’de düzenlenen Hac-

ker’s Day’de bir konuflma yapan

Koç.net Genel Müdür Yard›mc›s›

Tunç Taflman, kurumlar›n her

geçen gün daha önemli bilgileri

internete tafl›d›klar›n›, buna para-

lel olarak da güvenlik problemle-

rinin artt›¤›n› belirtti. Taflman,

kurumlar›n itibar, para, zaman,

bilgi ve güvenilirliklerini kaybet-

memeleri için mutlaka güvenlik

önlemleri almalar› gerekti¤ini be-

lirtti. Hackers’ Day’e konuk ko-

nuflmac› olarak kat›lan Ofer Ma-

or yapt›¤› sunumda, 2002 y›l›

içinde gerçekleflen çeflitli güven-

lik vakalar›na ve istatistiklere yer

verdi. Bir hacking öyküsü isimli

demo bölümünde ise internet

güvenli¤i için gerekli önlemleri

alm›fl bir firma sahibi ile henüz

bu önlemleri almam›fl bir firma

sahibininin, fark›nda olmadan

karfl›laflt›klar› tehditler sonucun-

da bafllar›na gelen örnek olaylar

canland›r›ld›.

K
Koç.net Hackers’ Day 02

oç Toplulu¤u’nun e-learning

ve bilgi teknolojileri e¤itimleri

konusunda lider kuruluflu Koç

Bryce ile dünyan›n en büyük e-ifl

çözümleri üreticisi Oracle, e¤itimde

bafllatt›klar› ifl ortakl›¤›n›, 8 May›s

2002 tarihinde düzenlenen tan›t›m

toplant›s›yla duyurdu. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› ya-

pan Koç Bilgi Grubu Genel Müdü-

rü Bülent Gönç, “Kendi bünyemiz-

de yeni bafl-

latt›¤›m›z ve

Türkiye’deki

ilk uzaktan

e¤itim uygu-

lamas› özelli¤ini tafl›yan Koç Sanal

Kampüs ile 14 bin beyaz yakal›

Koç Toplulu¤u personelini e¤itme-

yi planl›yoruz. Uzaktan e¤itim pro-

jesi ile Koç Bryce, Cisco Systems

ve Oracle iflbirli¤i ile binlerce çal›fla-

na günümüz teknolojisinin avantaj-

lar›n› sunaca¤›z” dedi.

K

Uzaktan E¤itimde 
Dev ‹flbirli¤i!

üçük ve orta boy iflletmelerin (KOB‹) tek-

nolojiyi kullanarak verimlilik ve kârl›l›kla-

r›n› art›rmak amac›yla kurulan Kobiline, birin-

ci y›l›nda 20 bin üyeye ulaflt›. 

Bir Y›lda Yirmi Bin Üye!
Türkiye’de içerik, web hizmetleri ve ticaret ser-

vislerini tek kaynaktan sunan ilk ifl platformu

olan Kobiline, küçük ve orta boy iflletmelere

iflleriyle ilgili bilgi kaynaklar›na ulaflmalar›n› ve

maliyetlerini azaltmalar›n› sa¤larken, bir yan-

dan da ürün ve hizmetlerini internet üzerinden

uluslararas› pazarlara tafl›malar› için destek ve-

riyor. Kobiline’n›n bir y›l›n› de¤erlendiren Pro-

je Yöneticisi Burak Dalg›n, “Bir y›lda 5 bin

KOB‹’miz Kobiline’da web sitesi yaratt›lar. Bu

do¤rultuda KOB‹’lerimizin ürün ve hizmetleri-

ni yurtd›fl›na daha kolay satabilmeleri için ge-

rekli altyap›y› onlara sa¤lamay› hedefliyoruz.”

K
ürkiye’nin en iyi web sitelerini belirlemek için Microsoft,

DorukNet ve PC Magazine Türkiye taraf›ndan düzenle-

nen Alt›n Örümcek Yar›flmas›’nda “www.bookintur-

key.com”, “En ‹yi Turizm/Seyahat Web Sitesi” kategorisin-

de birinci seçildi. Top-

lam 1650 sitenin kat›l-

d›¤› yar›flmada “En ‹yi

B2B Sitesi” alan›nda

da ikincilik ödülüne

lây›k görülen Bookin-

Turkey, B2C alan›n-

da oldu¤u kadar, ku-

rumsal seyahat ala-

n›nda da iddias›n› kan›tlam›fl oldu. 

BookinTurkey, 1.296 otelin yan› s›ra 23 seyahat acentas›n›n

ürünlerinin online olarak pazarlamas›n› yap›yor.

T

Türkiye’nin En ‹yi 
Turizm Seyahat Sitesi: 
www.bookinturkey.com

Kobiline 1 Yafl›nda!
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Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv

tokar, 30 Ocak

2002’de ISO

14001: 1996 Çevre

Yönetim Sistemi

sertifikas› ile belgelen-

dirildi. Belgelendirme

kuruluflu Bureau Veri-

tas Quality Internati-

onal (BVQI) taraf›ndan

sertifikaland›r›lan Oto-

kar, tüm ifl süreçlerinde

uygulad›¤› Toplam Kalite

Yönetimi uygulamalar› ile

örnek sonuçlar elde ediyor.  

Otokar 1994’de, üretiminin tamam›

için AQAP 120 Nato Kalite

Güvence ve 1998 y›l›nda

ISO 9001 Kalite Güvence

Sistemi, AQAP 110, ISO

14001 Çevre Yönetim Sis-

tem Belgelerine sahibi ol-

mufltu.

ISO 9001: 2000 standard›-

na yönelik çal›flmalar›n›

bir y›l gibi k›sa sürede ta-

mamlay›p otomotiv ana

sanayinde ilk otomotiv

firmas› olan Otokar, BVQI taraf›ndan

yap›lan denetleme ISO 9001: 2000

belgesi ile tekrar belgelendirildi.

Otokar’a Çevre Yönetim Sistemi Sertifikas›

O
Mako Kalite 
Günü 
Toplant›lar›

ako, 1995 y›l›ndan

bugüne kadar her y›l

düzenli olarak gerçeklefltir-

di¤i Kalite Günü Toplant›-

lar›’n›n yedincisini düzen-

ledi. Tüm Mako çal›flanlar›-

n›n kat›ld›¤› toplant›larda

bir önceki y›l›n bir de¤er-

lendirmesi yap›ld›ktan son-

ra, gelecek üç y›l›n hedefle-

ri çal›flanlarla paylafl›ld›. 

Toplant›da 2001 y›l›na ait

Bireysel Öneri Sistemi

(13 kifli), Hizmet ve De-

vam Ödülleri (54 kifli) ve

‹yilefltirme Proje Çal›fl-

malar›’n› (14 kifli) tamam-

layan ekiplere düzenlenen

bir törenle ödülleri verildi.

Toplant›n›n ard›ndan, flirke-

tin ilk y›llar›n› kapsayan

Mako Foto¤raf Sergisi il-

giyle izlendi.

Mako Çal›flanlar›’ n›n
E¤itime Deste¤i
Mako çal›flanlar›n›n gönül-

lü katk›lar› ile sat›n al›nan

giyim, k›rtasiye ve e¤itim

malzemelerinden oluflan al-

t› koli Hakkari’nin Yükse-

kova ilçesine ba¤l› Çamda-

l› Köyü’ne ulaflt›r›lmak

üzere Yüksekova ‹lçe Mil-

li E¤itim Müdürlü¤ü’ne

gönderildi. 

On y›l sonra okullar›na ka-

vuflacak olan toplam 75 k›z

ve erkek ö¤renci için gön-

derilen malzemeler Mako-

lu’lar için büyük bir övünç

kayna¤› oldu.

M

ygaz bayilerine yönelik olarak

haz›rlanan Ford Transit Çift

Lastik Kamyonet’in tan›t›m›, Oto-

koç ‹zmir Temsilcili¤i’nde gerçek-

lefltirildi. 

Tan›t›mda, Aygaz bayileri, ihtiyaçlar

ve beklentiler do¤rultusunda özel

olarak gelifltirilen bu arac› yak›ndan

inceleme f›rsat› elde ettiler.  

Ayn› zamanda, bayilere yeni bir ki-

ralama ve sat›n alma sistemi olan

Avantaj Filo ile bu özel araca sahip

olman›n kolayl›klar› aktar›ld›.

A

Otokoç, Ford Transit Kamyonet’i 
Aygaz Bayilerine Tan›tt›

tatürkçü Düflünce Derne¤i tara-

f›ndan her y›l Adana’da düzen-

lenen Çocuk fienli¤i’ne bu y›l Oto-

koç Adana Temsilcili¤i ev sahipli¤i

yapt›. 1.500 kiflinin kat›ld›¤› çocuk

flenli¤i renkli ve coflkulu geçti. Folk-

lor, step, koro, dans ve bale gösteri-

leri seyredenleri büyülerken, palya-

çolar bu günü özel güne keyif katt›.

fienli¤in sonunda kat›l›mc›lara Ço-

cuk fienli¤i Sertifikas› verildi. 

A

Otokoç’un Deste¤iyle Adana 
Çocuk fienli¤i



30sektörel vizyon

ipet fiirket Müdürü Altan Tü-

mer, May›s ay›nda Diyarbak›r

ve Dörtyol Dolum Tesisleri’ni ziya-

ret ederek Diyarbak›r Dolum Tesisi

personellerinden Sinan O¤uz, Bed-

rettin Ak›nc›, Mehmet Fidan, ‹s-

kender Tekdemir, Süleyman Bay-

tar, S›dd›k Çiçek ve Ali Cihan’a dü-

zenlenen bir törenle “10. Y›l Hizmet

Ödülü” plaketlerini sundu. 

Altan Tümer yapt›¤› konuflmada,

Koç Holding Enerji Grubu flirketle-

rinden Aygaz, Mogaz ve Lipet’in

dolum tesislerinden ortak olarak fay-

daland›¤›n› ve bu konuda çok iyi bir

sinerjinin yakaland›¤›n› belirterek bu

sinerjinin yayg›nlaflmas› için çaba

gösterilmesi gerekti¤ini ifade etti.

Enerji

E¤itim

L
Lipet’ten 10. Y›l Hizmet Ödülleri BOS’dan S›v› Azot 

ile Boru Dondurma 
Yöntemi

Lipet fiirket Müdürü Altan Tümer, Diyarbak›r Dolum Tesisleri’ndeki 
10. y›l›n› dolduran yedi çal›flana, “10. Y›l Hizmet Ödülü” plaketlerini sundu.

irleflik Oksijen Sanayi (BOS),

dünya da yayg›n olarak kullan›-

lan azot ile su do-

lu borular›n don-

durma yöntemini

Türkiye’de uygu-

lamaya bafllad›. 

Atmosferik flartlar-

da s›v› halde iken,

-1960˚C’de çok iyi

bir so¤utucu olan

azotun bu özelli-

¤inden yararlan›lan pek çok so¤ut-

ma ve dondurma uygulamas› bulu-

nuyor. Zira, içinde s›v› bulunan bo-

ru hatlar›nda zamanla, onar›m veya

baz› ekipman de¤ifliklikleri yap›lma-

s› gerekebiliyor ve bu durumda, bo-

ru içindeki s›v›n›n boflalt›lmas› her

zaman mümkün olmuyor.

B

.d.e.a., 1 Temmuz-2 A¤ustos

2002 tarihleri aras›nda, 5 hafta sü-

resince yat›l› olarak düzenlenecek,

“Yöneticiler ‹çin Yo¤un ‹fl ‹ngiliz-

cesi Yaz Program›”n›, fiile Do¤a

Club’da gerçeklefltirecek.

Her sene geleneksel olarak tekrarla-

nan “Yöneticiler ‹çin Yo¤un ‹fl ‹ngi-

lizcesi Yaz Program›”na son iki y›l-

dan bu yana Koç Toplulu¤u d›fl›n-

dan da kat›l›m kabul ediliyor.

E¤itimleri, Ana Dili ‹ngilizce
Olan Uzmanlar Veriyor
Programla, ‹ngilizce’yi kullanma ih-

tiyac› olan flirket çal›flanlar›na, befl

hafta süresince ana dili ‹ngilizce

olan uzmanlar gözetiminde, dil bil-

gilerini ilerletme ve özellikle de pro-

fesyonel ortamlarda kullan›lan ‹fl ‹n-

gilizcesi konular›ndaki yo¤un uygu-

lamal› çal›flmalarla, yabanc› dilin ge-

lifltirilmesine imkân sa¤lamak hedef-

leniyor. Program; hafta içi ‹fl ‹ngiliz-

cesi oturumlar›yla bafllayacak ve her

sabah 08:30’dan akflam 17:30’da ka-

dar devam edecek. 

Ayr›nt›l› bilgi için: 

Tel: 0216 423 24 26

‹
“Yo¤un ‹fl ‹ngilizcesi Yaz Program›” 1 Temmuz’da Bafll›yor

‹.d.e.a., her sene
geleneksel olarak
tekrarlad›¤› “Yöneticiler
‹çin Yo¤un ‹fl ‹ngilizcesi
Yaz Program›” ana dili
‹ngilizce olan uzmanlar
eflli¤inde, yo¤un uygu-
lamal› dil e¤itimi veriy-
or
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eniztemiz Derne¤i (TURME-

PA) ve Büyükflehir Beledi-

yesi iflbirli¤i ile Marmara

ve ‹stanbul Bo¤a-

z›’ndaki deniz kirlili¤i-

ne karfl› bafllat›lan ‘Te-

miz Deniz’ kampan-

yas› baflar› ile sonuç-

land›. 2 May›s 2002’de

start verilen kampanya, Ku-

ruçeflme R›ht›m›‘nda bulunan TD‹

Karadeniz Feribotu’nda; Büyükfle-

hir Belediye Baflkan› Ali Müfit Gür-

tuna, TURMEPA’n›n kurucusu ve

Onursal Baflkan› Rahmi M. Koç ve

Yönetim Kurulu Baflkan› Eflref

Cerraho¤lu’nun kat›ld›¤› bir

bas›n toplant›s› ile tan›t›ld›. 

Kampanya kapsam›nda,

gönüllülerden oluflan grup-

lar›n da deste¤iyle, May›s

ay›n›n her hafta sonu, befl

deniz süpürgesi ve çok say›da

motor kullan›larak Bo¤az›n çeflitli

bölgelerinde deniz temizleme çal›fl-

malar› yap›ld›.

D

teknoloji tarihine ait çok say›da araç

sergileniyor.

Müzede, son olarak gelen üç yeni

otomobille, say›lar› 40’› aflan genifl

bir klasik otomobil koleksiyonu bu-

lunuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde Otomobillere Tarihi Yolculuk!
ahmi M. Koç Müzesi’nde,

Klasik Otomobiller Kulübü

taraf›ndan 16-19 May›s 2002 tarihle-

ri aras›nda, Bodrum’da gerçekleflti-

rilen “2002 World Rally”e kat›lan

klasik otomobillerin bir bölümü ser-

gilendi. 

Beko Elektronik ve Ford Oto-

san’›n deste¤iyle gerçeklefltirilen

2002 World Rally’e,  Türkiye’nin ya-

n› s›ra, aralar›ndan ‹ngiltere, Hol-

landa, ‹rlanda, ‹ran, Alman-

ya’n›n bulundu¤u 150 ülkeden kla-

sik otomobiller kat›ld›. 16 May›s’ta

Bodrum Kalesi önünde bafllayan

yar›fl, 17 May›s’ta Ören etab› ile de-

vam ederek, 19 May›s’ta Bat› Ana-

dolu Klasik Rallisi ile sona erdi.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde sanayi ve

R

irmot’un Anneler Günü orga-

nizasyonuyla, Darülaceze Ka-

y›flda¤› sakinleri farkl› bir gün ya-

flad›. Hasköy’de bulunan Rahmi

M. Koç Müzesi’ni ziyaret eden ara-

lar›nda 60 annenin bulundu¤u 100

Darülacezeli, burada duygusal saat-

ler geçirdiler. Konuklar, müze gezi-

sinin ard›ndan çeflitli ikramlarla

a¤›rland›lar.

B

Darülacezeli Anneler 
Rahmi M. Koç Müzesi’ndeKoç Toplulu¤u

Kariyer 
Günlerinde

oç Toplulu¤u tan›-

t›m toplant›lar›, 06

May›s-21 May›s  tarihleri

aras›nda Bo¤aziçi Üni-

versitesi, ‹stanbul Üni-

versitesi, Koç Üniversite-

si, ‹stanbul Teknik Üni-

versitesi, Marmara Üni-

versitesi, Y›ld›z Teknik

Üniversitesi Bilkent Üni-

versitesi, Orta Do¤u

Teknik Üniversitesi ve

Sabanc› Üniversitesi’nde

gerçeklefltirildi. 

Koç Holding ‹nsan Kay-

naklar› Koordinatörlü¤ü

taraf›ndan organize edilen

etkinliklere, Toplulu¤u

temsil etmek üzere, her

üniversite için farkl› sek-

tör ve farkl› görevlerde

çal›flmalar›n› sürdüren yö-

neticilerden oluflan ekip-

ler kat›ld›.

K

Temiz Deniz Kampanyas› 
Baflar› ile Sonuçland›
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ehbi Koç Vakf› (VKV) Koç

Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek

Okulu’nun yeni e¤itim orta-

m› olan ve ‹stanbul Niflantafl›’nda

bulunan Semahat-Dr. Nüsret Ar-

sel binas›, bazen güldüren bazen

duyguland›ran ama hep coflkuyla iz-

lenen bir törenle, 2 May›s 2002 gü-

nü hizmete aç›ld›. 

Türkiye’nin gelece¤ine yapt›¤› yat›-

r›mlarla e¤itime önemli katk›lar› da

bulunan Vehbi Koç Vakf›’na ba¤l›

Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek

Okulu, yeni binas›nda en ça¤dafl

konularda hemflirelik e¤itimi suna-

cak. Vehbi Koç Vakf› Baflkan› Sema-

hat Arsel ve tüm Koç Ailesi’nin ça-

balar›yla uzun y›llar süren bir eme-

¤in eseri olarak ortaya ç›kan okulun

ö¤rencileri, alacaklar› e¤itim saye-

sinde tüm dünyada hemflirelik mes-

le¤ini icra edebilme yetkisiyle me-

zun olacaklar. Büyük bir ilgi gören

aç›l›fl törenine, Milli E¤itim Bakan›

Metin Bostanc›o¤lu, Sa¤›k Bakan›

Osman Durmufl, VKV Yönetim

Kurulu Baflkan› Semahat Arsel,

Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Rahmi M. Koç, Koç Holding

Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gö-

nül, Vehbi Koç Vakf› Genel Müdü-

rü Erdal Y›ld›r›m, Koç Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar ve

VKV Amerikan Hastanesi Genel Mü-

dürü George D. Rountree’nin yan›

s›ra, Koç Toplulu¤u yöneticileri ve

ifl dünyas›n›n temsilcileri davetli ola-

rak kat›ld›. 

V

VKV Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun Yeni Binas›nda

Dünya Standartlar›nda
Hemflirelik E¤itimi

Bir hayal daha gerçek oldu… May›s ay› içerisinde 
hizmete aç›lan Vehbi Koç Vakf› Koç Üniversitesi 
Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun yeni e¤itim ortam›, 
dünya standartlar›nda hemflirelik e¤itimi sunuyor

Soldan sa¤a: Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl, VKV Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel, Milli E¤itim

Bakan› Metin Bostanc›o¤lu, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül, Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç ve Nusret Arsel, Sa¤l›k Yüksekokulu’nun aç›l›fl›n› birlikte yapt›lar.

VKV Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Arsel
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Semahat Arsel’den VKV’ye 
10 Milyon Dolar Ba¤›fl!
VKV Yönetim Kurulu Baflkan› Sema-

hat Arsel yapt›¤› duygusal konuflma-

da, yeni binan›n aç›l›fl› için 8 milyon

dolarl›k bir yat›r›m gerçeklefltirdikleri-

ne dikkat çekerek “‹simlerimizi yafla-

tabilecek kal›c› bir eser yapt›rmay›

planl›yordum. 

Hemflirelik mesle¤ine olan ilgim ve

sayg›m nedeniyle, VKV’na 10 milyon

dolar katk›da bulunarak, bu projenin

gerçekleflmesine yard›mc› olabildi¤i-

miz için çok mutluyum” dedi. 

Duyguland›ran Sözler…
Konuflmas›nda, Sa¤l›k Yüksek Okulu

yönetimine de seslenen Arsel, “Bina

yapmak kolay, zor  olan e¤itim faali-

yetlerini, ç›tay› hep daha yukar›ya

koyarak sürdürmek. 

Koç Üniversitesi ve Sa¤l›k Yüksek

Okulu ile Amerikan Hastanesi yöne-

timinin bu binan›n içini hak etti¤i fle-

kilde bilgiyle doldurmalar›n› ve bunu

yaparken de fiziksel imkânlar› en iyi

flekilde korumalar›n› rica ediyorum”

dedi. Babas› Vehbi Koç’un açt›¤› yol-

da Türkiye’ye gereksinim duyulan

eserler b›rakmaya kararl› olduklar›n›

belirten Arsel, konuflmas› s›ras›nda

gözyafllar›n› tutamad›. Arsel’in bu

sözleri davetlilere de duygusal anlar

yaflatt›. 

Hayalin Gerçe¤e Dönüflmesi…
“Bugün bir hayalin gerçek oldu¤u bir

gündür” diyerek duydu¤u memnuni-

yeti ifade eden VKV Amerikan Hasta-

nesi Genel Müdürü George D. Ro-

untree, “Bir hastaneyi büyük k›lan üç

anahtar bileflen vard›r: ‘Kaliteli hasta

bak›m› hizmeti’, ‘en yüksek seviyede

e¤itim’ ve ‘klinik araflt›rma’... 

Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Oku-

lu bize, e¤itimde, dünya çap›ndaki

standartlar› takip edebilmemiz için

destek olacakt›r. Bu tesisler, yo¤un

olarak doktor, hemflire, yönetici ve

bütün çal›flanlar›n süregelen e¤itim

programlar›nda ve her türlü bilimsel

çal›flmam›zda yayg›n olarak bizlere

yard›mc› rol üstlenecektir” dedi.

Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl, Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu ö¤rencilerini sorular›yla
terletti. Özellikle, kimya ve beceri laboratuvar›nda da adeta uygulamal› dersler anlatt›.

Vehbi Koç Vakf›, Hemflirelik

Haftas› kapsam›nda, düzenlen-

di¤i akflam yeme¤i ile T›p dün-

yas›n›n temel tafllar›ndan biri

olan hemflirelerle birlikte oldu.

16 May›s 2002’de Divan Kuru-

çeflme’de düzenlenen akflam ye-

me¤ine, Vehbi Koç Vakf› Baflka-

n› Semahat Arsel’in yan›s›ra, t›p

dünyas›n›n önde gelen isimleri

ve aç›lan Vehbi Koç Vakf› Koç

Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek

Okulu ö¤rencileri kat›ld›. 

Grup Turkuaz’›n flark›lar›yla

renklenen yemekte, tüm hemfli-

reler kendileri için verilen bu

özel davetin tad›n› ç›karman›n

yan› s›ra, birbirleriyle sohbet et-

me imkân› buldular.

Hemflirelik Haftas›’nda 
Anlaml› Buluflma!

Hemflirelere verdi¤i destekten dolay›
VKV’nin Yönetim Kurulu Baflkan›
Semahat Arsel’e plaket sunuldu.

Törende, üstün teknoloji ile donat›-

lan toplant› salonlar›nda yer alan vi-

deo konferans sistemi kullan›larak,

VKV Amerikan Hastanesi’nin ortak

projeler yürüttü¤ü Cornell T›p Fa-

kültesi Dekan› ve Rektörü Prof. Dr.

Antonio M. Gotto, Columbia Üni-

versitesi T›p Fakültesi’nden Kardiyo-

vasküler Cerrahi Uzman› dünyaca

ünlü Türk cerrah Prof. Dr. Mehmet

Öz ile canl› ba¤lant› yap›ld›. Canl›

ba¤lant› s›ras›nda, Koç Holding Yö-

netim Kurulu Baflkan› Rahmi M.

Koç, uzmanlarla bir süre sohbet ede-

rek yeni binaya iliflkin iyi dilekleri ka-

bul etti.

Davetlileri Güldüren Anlar.. 
Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl ve Mil-

li E¤itim Bakan› Metin Bostanc›o¤lu

tören sonunda okul binas›n› gezerek

ö¤rencilerle sohbet etme olana¤› bul-

dular. Ö¤rencilerin, kendisi de bir he-

kim olan Osman Durmufl’un ani soru-

lar›n› yan›tlarken heyecandan zorlan-

malar› üzerine, Osman Durmufl, bir

e¤itimci gibi ö¤rencileri ayd›nlatan bil-

giler verdi. Özellikle kimya ve beceri

laboratuvar›nda Osman Durmufl adeta

uygulamal› ders anlatt›. Durmufl’un

esprili anlat›m› hem ö¤rencileri hem

de davetlileri güldürdü.

Gülden Ohri
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üflteri memnuniyeti araflt›r-

mam›zdaki ilk dura¤›m›z,

Cem Botanic Garden…

Yeflile ve çiçe¤e gönül verenlere hiz-

met sunan, 27 y›ll›k profesyonel bir

kurulufl Cem Botanic Garden’›n sahi-

bi Cem fiirin’e göre Otokoç, ‘Ford’la-

ra de¤er kat›yor!’ fiirin, dizayn›, eko-

nomikli¤i, kullan›fll›l›¤›, uygun yedek

parça olanaklar› ile zaten ilk tercihleri

olan Ford Otosan araçlar›n Otokoç’un

hizmeti ile art› de¤er kazand›¤›n› ifa-

de ediyor ve ekliyor: 

“fiu an 15 araçtan oluflan bir Ford

Otosan filomuz var. Çok iyi biliyorum

ki, flu an bu araçlar›m›n hepsini sat-

mak istesem, Otokoç’a açaca¤›m bir

telefonla, bir saat içinde bu araçlar pi-

yasa rayicinde sat›lacakt›r.”

Profesyonel bir Ekip
fiirin, Otokoç’u farkl› k›lan noktalar›

ise flöyle s›ral›yor: “Otokoç’un çok ya-

k›n, ilgili, yard›msever, iflini bilen ve

profesyonel bir ekibi var. Müflteri is-

teklerine çok h›zl› bir biçimde cevap

verebiliyorlar. 

Bak›m zaman›n› bize hat›rlat›yor, ge-

lip bizzat arac› bizden teslim al›yor ve

en k›sa zaman içerisinde arac› bize

teslim ediyorlar. Araçlar›m›z›n tüm

bak›m geçmifli Otokoç’ta kay›tl›. Bu

garanti ve güven, araçlar›m›z›n piyasa

de¤erini art›ran bir faktör. Araçta bir

problem oldu¤unda ise servisimiz bi-

ze bir telefon kadar yak›n…”

Sadece Bir Çay-Kahve 
‹çimlik Sürede!
Otokoç’un ürün ve hizmetleri hakk›n-

da görüfllerini ald›¤›m›z ikinci Ford

Otosan müflterisi ise Yeni fiafak Ga-

zetesi Reklam Genel Koordinatörü

Tayfun Gökdeniz… fiu an bir Ford

Focus sahibi olan Gökdeniz, otomo-

billere ve teknolojiye büyük merak

duyan; böyle oldu¤u için de s›k ele-

yip s›k dokuyan, bilinçli bir tüketici...

“Otokoç’un kap›s›ndan girer girmez

güler yüzle karfl›lafl›yorsunuz. Konu-

lar›nda donan›ml› olduklar› her halle-

rinden belli olan görevliler, sizi he-

men orada ilgilendi¤iniz otomobille

bütünlefltiriyorlar. 

Karar›m›z› verdi¤imizde, eski arabam

için dört farkl› yerden fiyat al›nmas›

ve bizimle paylafl›lmas› –ki bize Oto-

koç’un bunlar›n içinden verdi¤i en iyi

fiyat, daha önce ald›¤›m tüm teklifler-

den daha iyiydi- sat›fl ifllemlerinin ger-

çeklefltirilmesi, sadece bir çay-kahve

içme süresinde gerçekleflti. Bu hiç de

kolay verilebilecek bir hizmet de¤il-

dir.” Sat›fl sonras›na iliflkin Otokoç

hizmetleri için de flunlar› söylüyor:

“Henüz arac›m çok yeni. Ama biliyo-

ruz ki bu araç, Avrupa’n›n en az so-

run ç›karan otomobili olma unvan›na

sahip. Sat›fl sonras› hizmete Oto-

koç’un verdi¤i önem, otomobilimi al-

d›ktan bir hafta sonra beni aramalar›

ve memnun olup olmad›¤›m› sorma-

lar›ndan bile anlafl›l›yor. ‹flte bu, müfl-

teriyi yakalamakt›r!”

Önceki say›lar›m›zda, Topluluk flirketlerinin büyük 
önem verdi¤i müflteri memnuniyeti ile ilgili çal›flmalar›na 
yer vermifltik. Bu say›m›zda ise, müflterilerin bu konuya nas›l
bakt›¤›n› araflt›rd›k. Ford Otosan ürünlerinin 
sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini veren Otokoç’u, 
Otokoç müflterileri anlat›yor…

Müflteriler, ‘Müflteri
Memnuniyeti’ni Anlat›yor...

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

M
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VKV Amerikan Hasta-

nesi Pediatri Klini¤i,

dünya standartlar›nda bir pediatri ser-

visi olma hedefiyle yeniden yap›lana-

rak, 23 Nisan 2002’de hizmet verme-

ye bafllad›. Klinik, bünyesine katt›¤›

farkl› alt branfllarla ve yenilenen çeh-

resiyle mutlu ve sa¤l›kl› bebeklere sa-

hip olmak isteyen anne-babalar›n

baflvurabilece¤i ve tam hizmet alabi-

lece¤i bir merkeze dönüfltürüldü.  

0-6 yafl aras› çocuklara yönelik hiz-

met veren Pediatri Klini¤i, “Yenido-

¤an”, “Allerji-‹mmunoloji”, “Ço-

cuk Cerrahisi”, “Kardiyoloji ve

Kalp Cerrahisi”, “Gastroenterolo-

ji”, “Endokrinoloji”, “Beyin Cer-

rahisi”, “Psikiyatri” ve yeni ekle-

nen “Geliflim Psikolojisi” uzmanl›k

alanlar›yla ülkemizdeki özel hasta-

neler aras›nda özel bir yere sahip. 

Pediatri Servisi, ‘multidisipliner’ bir

yaklafl›mla yatan ya da ayakta tedavi

gören hastalar›n tek bir noktada tüm

ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› hedefliyor. 

Hedef: Tek Bir Noktada Tüm
‹htiyaçlar›n Karfl›lanmas›!
Çocu¤un afl›, difl ve göz kontrolü gi-

bi önleyici tedavilerin ve geliflim

kontrollerinin yap›ld›¤› Genel Pedi-

atri Servisi’nde, çocu¤un yafl›na uy-

gun geliflim kriterleri, oyuncak seçi-

mi, oyunlar, beslenme gibi ana konu-

larda ayr›nt›l› bilgi veriliyor. Pediatri

Klini¤i’nin Yenido¤an Servisi’nde

ise bebek do¤du¤u andan itibaren

tüm bak›m› ve takibi gerçeklefltirili-

yor ve annelere anneli¤e haz›rlay›c›

bilgiler veriliyor. Prematüre ‹zlem

Servisi’nde, uzman doktorlar özel

bir bak›ma ihtiyac› olan prematüre

bebe¤in gözetim alt›na al›nmas›, ha-

reket ve zihinsel e¤itimin bafllat›lma-

s›n› sa¤l›yor. Geliflim Psikolojisi ve

Dünya standartlar›nda hizmet verme ilkesiyle
yeniden yap›lanan Pediatri Klini¤i, ‘multidisipliner’
bir yaklafl›mla yatan ya da ayakta tedavi gören
hastalar›n tek bir noktada tüm ihtiyaçlar›n›
karfl›lamay› hedefliyor

19

“Art Therapy” Servisi’nde, anne ve

çocuk iletifliminin sa¤l›kl› bir zemine

oturtulmas› yönünde çal›flmalar

yap›l›yor. Erken müdahaleyle

beslenme, uyku düzensizlikleri

gibi birçok sorunun yan›t›

bu serviste çözümleniyor. 

Klini¤in Gastroentero-

loji Servisi, çocuk-

luk ça¤›nda rastla-

nan sindirim sistemi

flikayetlerinin tedavi-

si için gerekli tüm

endoskopi donan›-

m›na sahip. Endokri-

noloji Servisi’nde ise büyüme

sorunlar›, hipotiroidi, diabet ve daha

ender görülen hormonal düzensizlik-

ler de¤erlendiriliyor. Kafatas›nda geli-

flim sorunlar›, çeflitli beyin geliflim

bozukluklar›, hidrosefali gibi ender

görülen ancak çok ciddi olan sorun-

lar pediatri uzman› taraf›ndan de-

¤erlendirildikten sonra, gerekli gö-

rülürse Beyin Cerahisi Servi-

si’ne gönderiliyor. Ruh sa¤l›¤›na

iliflkin problemler, gece iflemesi,

kekemelik, hiperaktivite gibi psikolo-

jik tabanl› sorunlar ise klini¤in Psiki-

yatri Servisi’nde de¤erlendirili-

yor. 24 saat kesintisiz çocuk

hastal›klar› uzman› bulu-

nan klinikte, laboratuvar,

radyoloji (röntgen, ultra-

son tomografi, manyetik-

rezonans-MR), diyet gibi

yard›mc› tüm pediatrik

hizmetlerin verilmesi Ame-

rikan Hastanesi’ni alan›nda tan› ve

tedavide ‘tek’ olmas›n› sa¤l›yor.

Randevu için:

(0212) 311 20 00 / 2530-2531

VKV Amerikan Hastanesi 
Pediatri Klini¤i Yenilendi
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aret çal›flanlar›, 15. Kuru-

lufl Y›ldönümü vesilesiyle

düzenlenen gecede, muh-

teflem bir konser verdiler. Maret ça-

l›flanlar›ndan oluflan Türk Sanat

Müzi¤i Korosu, 6 Nisan 2002 Cu-

martesi günü, Koç Allianz Oditor-

yum’unda Türk musikisinin en gü-

zel örneklerini yorumlad›. Maret’in

farkl› departmanlar›nda çal›flan ve

daha önce Türk Sanat Müzi¤i e¤iti-

mi almam›fl 41 çal›flan›n sadece 41

saatlik bir e¤itim alarak verdikleri

konser davetlilerden tam puan ald›.

Konserde, bestekâr-e¤itimci ve udi

H. Hüsnü yönetiminde, Rast, Se-

gâh, Nihavend ve Suzinak maka-

m›nda 24 eser icra edildi. 

Geceye, Koç Holding ve Koç Top-

lulu¤u flirketlerinin yöneticilerinin

yan› s›ra, Türk Sanat müzi¤inin çok

de¤erli üstatlar›ndan Amir Atefl,

Zeki Çetin, Münire Aksaray, Nec-

det Tokatl›o¤lu ve Turhan Taflan

gibi bir çok sanatç› da konuk oldu.

Üst Düzey 
Yöneticilerden 
Final fiark›s› 
15. Kurulufl Y›ldö-

nümü vesilesiyle,

Maret’te daha ön-

ce görev yapm›fl

olan Koç Holding

CEO’su F. Bülend

Özayd›nl›, 1991-

2002 Tüketim

Grubu Eski Baflka-

n› Cengiz Sola-

ko¤lu, Migros

A.fi. Genel Müdü-

rü Ömer Bozer, Maret Eski Genel

Müdürü At›l Öncü, Tunç Ulu¤,

Tezcan Yaramanc› ve SEK Mali ve

‹dari ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›

Emrullah Zalo¤lu ile Maret Genel

Müdürü Ali Güler, konserin son flar-

k›s›na sahnede birlikte efllik ettiler.

Dolu Dolu Bir Gece…
Maret Türk Sanat Müzi¤i Koro-

su’nun anlaml› konserinin yan› s›ra,

gecede, Maret’in 15 y›l›n› ve hedef-

lerini içeren “Dünden Yar›nlara

Maret” konulu multivizyon gösteri-

si büyük be¤eni toplad›. Ayn› za-

manda, Maret çal›flanlar›n›n çocuk-

lar› aras›nda düzenlenen resim ya-

r›flmas›nda dereceye giren eserlerin

sergilendi¤i resim sergisi de davetli-

ler taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

Gece, Maret Genel Müdürü Ali Gü-

ler’in 15. Kurulufl Y›ldönümü an›s›-

na haz›rlanan özel plaketleri Ma-

ret’te daha önce görev yapm›fl üst

düzey yöneticilere takdimi ile sona

erdi.

Maret’in 15. Kurulufl Y›ldönümü’nde Maret çal›flanlar›ndan 
oluflan Türk Sanat Müzi¤i Korosu Türk Müzi¤inin en güzel
örneklerinden oluflan bir konser verdiler

M
Maret Korosu’ndan Hofl Bir Seda!

Konserin son flark›s›na, yöneticiler hep beraber efllik ettiler.

36kültürel vizyon
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vendo¤lu üstlendi. “‹nsanlar›n s›k›l-

malar›ndan, kimliklerini kolayca yiti-

rerek baflka kimlikleri üstlerine ko-

layca giymelerinden ve bu prototip

insan figürlerinden oluflan toplumda-

ki sorunlardan s›k›ld›¤›m›zda yolu-

muz absürd tiyatroyla kesifliyor…

Kel Kantocu’nun yönetmenli¤ini üst-

lenen Murat K›l›ç, Kel Kantocu’nun

hikayesini iflte böyle özetliyor.  

“Özü ve Sözü Olan” Bir Oyun
Ionesco'nun bu oyunu için bir Frans›z

elefltirmeni Jacques Lemarchand

flöyle demiflti: "Ruhbilimsel tiyatro de-

¤il bu, sembolist de de¤il, toplumbi-

limsel de de¤il, fliirsel de de¤il, sürre-

alist de de¤il. Ad› konmam›fl bir tiyat-

ro, efli benzeri olmayan bir tiyatro. Bu

oyun Paris'te 1950 y›l›nda oynand›¤›

zaman, gecenin seçkin seyircileri oyu-

nu flaflk›nl›kla ve ürkeklikle karfl›la-

m›fllard›."  

Koç Oyuncular› da modern

hayat›n çok iyi bir yans›-

mas›n› sunan oyunun, ab-

sürd tiyatronun birçok ör-

ne¤inde oldu¤u gibi, diya-

loglar üzerinde oyunlar oy-

nad›¤›n› ve dili zorlad›¤›n›

belirtiyor. “Kimsenin kimseyi

dinlemedi¤i, kendi kimlikle-

rini bir tarafa at›p baflka kimlikleri ko-

layca benimsedi¤i bir yaflam alan›n›,

bir baflka deyiflle gündelik hayat›m›z›

sorguluyor.” Oyunda geçen birçok

diyalo¤un bile ço¤unlukla hiç bir an-

lam› yok. Örne¤in, oyunda anlat›lan

bir anekdotta, bir inek ile bir insan

evleniyor. Hatta, oyuna ismini veren

Kel Kantocu ismi bile bir kez söyleni-

yor. Hatta, absürd tiyatro mant›¤› d›-

fl›nda, oyuna hiç bir anlam yüklemi-

yor. Bu oyun normal olan›n absürd

oldu¤unu göstermeyi hedefliyor.

Koç Üniversitesi
Tiyatro Günleri

“Kel Kantocu”/
Koç Oyuncular›

iyatro sanat›na gönül vermifl

Koç Üniversitesi ö¤rencilerin-

den oluflan Koç Oyuncular›,

sanat›n bu çok özel alan›nda kendi-

lerini gelifltirmekle kalmay›p, tiyatro-

yu herkesle paylaflmak amac›yla geç-

ti¤imiz günlerde çok önemli bir or-

ganizasyona ev sahipli¤i yapt›: Koç

Üniversitesi Tiyatro Günleri…

9-16 May›s 2002 tarihleri aras›nda, bu

y›l ilk kez düzenlenen Tiyatro Gün-

leri, Koç Üniversitesi ö¤rencilerinin

yan› s›ra, ‹stanbul’da bulunan di¤er

üniversitelerin ö¤rencileri taraf›ndan

da büyük ilgi gördü. Aralar›nda, Koç

Üniversitesi, Galatasaray Üniversi-

tesi, ‹stanbul Üniversitesi, Y›ld›z

Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Tek-

nik Üniversitesi, Sabanc› Üniver-

sitesi, Marmara Üniversitesi ve

Bilgi Üniversitesi olmak üzere se-

kiz üniversitenin tiyatro gruplar› Sev-

gi Gönül Oditoryum’da oyunlar›n›

sergileme imkân› buldular.  

Oyun… Söylefli… 
Atölye Çal›flmalar›… 
Koç Üniversitesi Tiyatro Günleri,

Sevgi Gönül Oditoryum Fuayesi’nde

9 May›s akflam› düzenlenen kokteyl

ile bafllad›. Toplam bir hafta süren

etkinlikler, oyun, gösteri, söylefli ve

atölye çal›flmalar› ve akflam saatlerin-

de düzenlenen konserlerle sürdü.

Tamam›yla ö¤rencilerin oluflturdu¤u

Organizasyon Komitesi taraf›ndan

düzenlenen  fienlik, bu y›l sadece ‹s-

tanbul’da bulunan üniversiteleri

program›na ald›. fienlik, gelecek y›l-

larda di¤er flehirlerde bulunan üni-

versitelerin tiyatro gruplar›na da ev

sahipli¤i yapmay› hedefliyor. Orga-

nizasyon Komitesi, Ti-

yatro Günleri’nin dü-

zenlenme amac›na ilifl-

kin olarak flu aç›kla-

may› yapt›:

“Okulumuz bünye-

sinde yer alan sosyal

faaliyetler yeni yeni

düzenlenmeye bafl-

lad›. Düzenledi¤imiz bu etkinliklerle,

sosyal hayat›m›z› renklendirmeyi ve

di¤er üniversitelerle iletiflim kurarak

güçlü bir sinerji yaratmay› hedefle-

dik” dedi. 

“Kel Kantocu”yu 
Siz Bulacaks›n›z!
Absürd tiyatronun en iyi örneklerini

veren Eugene Ionesco’nun yazd›¤›

ve Murat K›l›ç’›n yönetmenli¤ini

üstlendi¤i Kel Kantocu’nun sanat

yönetmenli¤ini ise deneyimli ti-

yatrocu/e¤itmen Ahmed Le-

T
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“Efle¤i Paldun mu, 
Sen Bu K›z› Aldun mu?”/
Marmara Üniversitesi

“Kel Kantocu”/
Koç Oyuncular›



iletiflim

oç Holding öncülü¤ünde

düzenlenen “Koç Toplulu¤u

Spor fienli¤i”nin on dördün-

cüsü sona erdi. 

26 Nisan-3 Haziran 2002 tarihleri

aras›nda düzenlenen 14. Koç Toplu-

lu¤u Spor fienli¤i’nde; ‹stanbul Böl-

gesi’nde 33, Ankara Bölgesi’nde 11

ve Bursa Bölgesi’nde ise 6 olmak

üzere, Koç Toplulu¤u bünyesinde

yer alan 50 flirketten yaklafl›k 1400

bay ve bayan sporcu yar›flt›. 14. Koç

Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin kapan›fl

ve kupa da¤›t›m töreni ise Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Rah-

mi M. Koç’un kat›l›m› ile 3 Hazi-

ran’da, Ford Otosan Kad›köy Spor

Tesisleri’nde gerçeklefltirildi. Tö-

rende, branfllar›nda birinci, ikinci,

üçüncü olan tak›mlar ile centilmen

seçilen tak›mlara kupalar› verildi,

daha sonra özel bir kapan›fl e¤lence-

si düzenlendi.

Törende bir konuflma yapan Rahmi

M. Koç, 14. Koç Spor fienli¤i’ne ka-

t›lmaktan dolay› duydu¤u memnuni-

yeti ifade ederek flu aç›klamay› yap-

t›: “Koç Spor fienli¤ine, ‹stanbul, An-

kara, Bursa bölgesinden olmak üze-

re 50 flirketimizden, yaklafl›k 1400

çal›flan›m›z sporcu olarak kat›lm›fl-

lard›r. Bu da ayr›ca gurur vericidir.

Gönül arzu ederdi ki, spor dallar›n-

dan birisine, örne¤in masa tenisine

ben de kat›labilseydim.”

Koç Toplulu¤u, 
14. Koç Spor 
fienli¤i’nde Bulufltu!

K

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Rahmi M. Koç: “Gönül arzu ederdi ki,

spor dallar›ndan birisine, örne¤in masa
tenisine ben de kat›labilseydim.”

‹stanbul Bölgesi 
Voleybol (Bayan)

Birinci : Beko Elektronik

‹kinci : Bilgi Grubu

Üçüncü : Ford Otosan

Centilmen: Sek Süt Endüstrisi

Voleybol (Bay)

Birinci : Beko Elektronik

‹kinci : Divan Oteli

Üçüncü : Ford Otosan

Centilmen: Aygaz

Basketbol

Birinci : Koç Allianz

‹kinci : Ford Otosan

Üçüncü : Arçelik 

Centilmen: Amerikan Hastanesi

Mini Futbol

Birinci : Ford Otosan

‹kinci : Arçelik

Üçüncü : Aygaz

Centilmen: Otokar

Tenis Tek Bayanlar

Birinci : Pinar Güçkan

(Koçbank)  

‹kinci : Banu Ye¤in (Koç Allianz)

Üçüncü : Gamze Çavuflo¤lu

(Arçelik)

Tenis Tek Erkekler (35 Yafl Alt›) 

Birinci : Kaan Göker (Koçbank)

‹kinci : Fikret Anla¤an 

(Ford Otosan)

Üçüncü : Serhat Çakir 

(Aygaz)

Tenis Tek Erkekler 

(35-45 Yafl) 

Birinci : Emren Ertu¤rul

(Arçelik)

‹kinci : Hakan Yazicio¤lu

(Arçelik)

Üçüncü : Yavuz Soybakifl

(Arçelik)

Tenis Tek Erkekler 

(45 Yafl Üstü)

Birinci : Medeni Karpat

(Ford Otosan)

‹kinci : Engin Okvuran

(Ford Otosan)

Üçüncü : Osman Günaydin

(Koçbank)

Tenis Çift Erkekler 

(40 Yafl Alt›) 

Birinci : Kaan Göker

Ferudun Tok 

(Koçbank-Koç Lease)

‹kinci : Derya Engül

Levent Ertaylan

(Koç Allianz)

Üçüncü : Fikret Anla¤an

Serkan Ok 

(Ford Otosan)

Tenis Çift Erkekler (40 Yafl Üstü) 

Birinci : Osman Günayd›n

Ferudun Tok 

(Koçbank-Koç Lease )

‹kinci : Murat User

Medeni Karpat

(Ford Otosan)

Üçüncü : Emre Görgün 

Gürsen Arman 

(Koç Holding)

Masa Tenisi (Bay) 

Birinci : Ford Otosan

‹kinci : ‹zocam 

Üçüncü : Arçelik

Centilmen: Koç Allianz

Ankara Bölgesi 
Mini Futbol

Birinci : Arçelik Bolu 

‹kinci : Türk Traktör

Üçüncü : Arçelik Ankara 

Centilmen: Koçbank

Voleybol(Bay)

Birinci : Arçelik Bolu 

‹kinci : Türk Traktör

Üçüncü : Arçelik Ankara 

Basketbol

Birinci : Türk Traktör

‹kinci : Koçbank

Üçüncü : Trakmak

Centilmen: Düzey Pazarlama

Masa Tenisi (Tak›m) 

Birinci : Türk Traktör

‹kinci : Birmot

Üçüncü : Koç Allianz

Masa Tenisi 

(Tek Erkekler) 

Birinci : Fahat Kaymak

(Türk Traktör)

‹kinci : Hasan Gümüfltekin

(Türk Traktör)

Üçüncü : ‹sa Kulaksiz (Birmot)

Masa Tenisi (Çift Erkekler) 

Birinci : Ertu¤rul Selen

‹sa Kulaks›z (Birmot )

‹kinci : Fahat Kayma

Asim Erol (Türk Traktör)

Üçüncü : Oktay Bafl

Levent Bayindir

(Türk Traktör)

Bursa Bölgesi 
Mini Futbol

Birinci : Tofafl

‹kinci : Döktafl

Üçüncü : Ford Otosan

Centilmen: Döktafl

Basketbol

Birinci : Mako

‹kinci : Döktafl

Üçüncü : Tofafl 

Centilmen: Arçelik

14. Koç Spor fienli¤i’nde Dereceye Girenler



ürkiye Ralli fiampiyona-

s›’nda 2002 sezonunun ilk

yar›fl› olan 31. Tofafl Türki-

ye Rallisi, 10-12 May›s tarihleri ara-

s›nda ‹zmir’de düzenlendi. 14 özel

etabtan oluflan üç günlük zorlu mü-

cadeleye kat›lan 78 ekipten ancak

35’i yar›fl› tamamlayabildi.  

Tofafl Türkiye Rallisi, ayn› zamanda

Avrupa Ralli fiampiyonas›’na 20

katsay› üzerinden puan veriyor. 

Volkan Ifl›k’›n Müthifl 
Ata¤›, Galibiyet Getirdi!
Fiat Abarth Motorsports tak›m›

ad›na Fiat Punto Kit Car ile F3 ka-

tegorisinde yar›flan Volkan Ifl›k, ya-

r›fl içerisinde zaman zaman zor an-

lar yaflamas›na ra¤men, son özel

etapta yapt›¤› müthifl atakla zafere

ulaflt›. Bu etap öncesi Nejat Av-

c›’n›n 22 saniye gerisinde F3 kate-

gorisini ikinci s›rada sürdüren Ifl›k,

rakibinden 28 saniye daha iyi za-

man yaparak, FIAT Abarth Motor-

sports tak›m›ndaki ilk yar›fl›ndan ga-

libiyetle ayr›lmay› baflard›. Volkan

Ifl›k ayn› zamanda 31. Tofafl Türkiye

Rallisi’nde genel klasman beflincili-

¤ini elde etti.

Fiat Abarth Motorsports tak›m›n›n

Palio Kit Car ile yar›flan yetenekli

pilotu Taner fiengezener ise F3 ka-

tegorisinde üçüncü s›rada ‘finish’e

gelmeye haz›rlan›rken, son gün oto-

mobilinin lasti¤inin patlamas› üzeri-

ne zaman kaybetti ve kategorisinde

dördüncülü¤e geriledi. 

Zeynep Merkit-Begüm 
Özkan ‹kilisi, Palio Kit Car 
ile Zafere Ulaflt›!
Tak›m›n tek bayan ekibi ve son iki

y›l›n Türkiye Bayanlar Ralli fiampi-

yonu Zeynep Merkit-Begüm Öz-

kan ikilisi, yeni Palio Kit Car ile

start ald›. Ekip, Bayanlar Kategori-

si’nde zorlanmadan galibiyeti elde

ederek bu y›l da flampiyonlu-

¤un en büyük favorisi

oldu¤unu gösterdi. 31. Tofafl Türki-

ye Rallisi’nde genel klasman birinci-

li¤ini Ford Focus WRC ile yar›flan

Polonyal› Janusz Kulig-Jarek Ba-

ran ikilisi elde etti.

10-12 May›s tarihleri
aras›nda ‹zmir’de
düzenlenen 31. Tofafl
Türkiye Rallisi’nde,
Volkan Ifl›k, Fiat Abarth
Motorsports tak›m›
ad›na Fiat Punto
Kit Car ile yar›flarak bir-
inci oldu!

T

31. Tofafl Türkiye Rallisi’nde 
Fiat Punto Kit Car’›n Zaferi!

31. Tofafl Türkiye 
Rallisi Sonuçlar›
1. Janusz Kulig-Jarek Baran

(Ford Focus WRC)

2. Anthony Warmbold-Gemma Price 

(Toyota Corolla WRC)

3. Hakan Dinç-Afflin Baydar 

(Subaru Impreza WRX)

4. Celal Gülerhan-Mehmet Yaz›c›

(Mitsubishi Lancer Evo 7) 

5. Volkan Ifl›k-Levent Gür 

(Fiat Punto Kit Car)

6. Nejat Avc›-Özden Y›lmaz

(Citroen Saxo Kit Car)

7. Ali Ersin-Ahmet Yörük

(Mitsubishi Carisma Evo 7)

8. Cengiz Y›ld›z-Cavit Önen

(Mitsubishi Lancer Evo 6)

9. Ömer Tolon-Tarkan Tolon 

(Ford Puma S1600 Kit Car)

10. Taner fiengezener-Can 

Kamç›o¤lu (Fiat Palio Kit Car)

Fiat Punto Kit Car 

ile F3 kategorisinde 

yar›flan Volkan Ifl›k, 

son etapta yapt›¤› 

müthifl atakla 

yar›fl› birinci 

tamamlad›. 



hayata dair

nlar, ‘güven’ demekti. Düflseniz

bile, size zarar gelmeden hava-

da yakalayaca¤›na emin oldu¤u-

nuz ellerdi onlar… Onlar, ‘güç’ de-

mekti. S›rf onlar yüzünden korkulmaz-

d› masallardaki ejderhalardan, kurtlar-

dan; nas›l olsa alt ederlerdi çocuklar›

için bütün canavarlar›… Onlar, ‘herfle-

yi bilen adam’d›. Onlar ‘mant›k’t›. An-

neler kadar sevseler bile, sevgilerini

aç›kça belli etmezlerdi... Çikolata an-

neden, bisiklet ise onlardan istenirdi…

Onlar, ‘hayat›n ta kendisi ve d›fla dö-

nük yüzü’ idi. 

Onlar, babalar›m›zd›… 

Ma¤aza vitrinlerinde arma¤anlar›n çe-

flidine göre s›n›fland›r›lan babalar›m›z;

klasik baba, modern baba, hi-tech ba-

ba, sportmen baba...

Sevgiyi D›fla Vurmak
Çocukken arkadafl›m›za: “Benim ba-

bam senin baban› döver…” 

Gençlikte babam›za: “Neden beni hiç

anlamak istemiyorsun?” 

Babayken o¤lumuza: “Ben senin ya-

fl›ndayken babam bana derdi ki…” 

‹flte babalar›n, hayat›m›zdaki üç farkl›

yeri… Genelde annelerimizle karfl›l›kl›

olarak daha rahat d›fla vurdu¤umuz

sevgimizi, babalar›m›za da bütün iç-

tenli¤imizle göstermemiz için yeni bir

f›rsat daha var önümüzde. Doksan y›l-

d›r oldu¤u gibi, bu Haziran ay›n›n

üçüncü pazar› da Babalar Günü…

Yayg›n bir kan› vard›r; her y›l, May›s

ay›n›n ikinci haftas›n›n annelere özel

bir gün olarak kutlanmas›n›n ‘babala-

ra’ haks›zl›k oldu¤u için onlar ad›nada

O

Genelde annelerimizle karfl›l›kl›
olarak daha rahat d›fla vurdu¤umuz
sevgimizi, babalar›m›za da bütün
içtenli¤imizle göstermemiz için yeni
bir f›rsat daha var önümüzde. Doksan
y›ld›r oldu¤u gibi, bu Haziran ay›n›n
üçüncü pazar› da Babalar Günü olarak
tüm dünyada kutlanacak

Genelde annelerimizle karfl›l›kl›
olarak daha rahat d›fla vurdu¤umuz
sevgimizi, babalar›m›za da bütün
içtenli¤imizle göstermemiz için yeni
bir f›rsat daha var önümüzde. Doksan
y›ld›r oldu¤u gibi, bu Haziran ay›n›n
üçüncü pazar› da Babalar Günü olarak
tüm dünyada kutlanacak

Onlar Bize Hayat›
Tan›tanlar...

Onlar
Babalar›m›z...

Onlar Bize Hayat›
Tan›tanlar...

Onlar
Babalar›m›z...



hayata dair41

‘özel bir gün’ tahsis edildi¤i düflü-

nülür... Böyle olup olmad›¤›n›, bize

Sonora’n›n öyküsü anlats›n:

1800’lü y›llar›n sonu… Amerika’da

Washington’un do¤usunda bir çift-

lik. Kuzey-Güney savafllar›nda gazi

olan William Smart, befl çocuk ba-

bas›... Mütevaz› hayat›n› efli ve ço-

cuklar› ile birlikte geçirirken, alt›nc›

evlad›n›n da yolunu gözlüyor. 

Fakat bu beklenti, beklenmedik bir

hüzünle sonuçlan›r: Smart’›n efli,

dünyaya sa¤l›kl› bir çocuk getirir

ama hayat› pahas›na… Çocu¤un

ad›, Sonara Smart…

Ömrü boyunca hem Sonora’ya hem

de di¤er befl çocu¤una William

Smart annelik yapar. Aradan y›llar

geçer. O dönemde, özellikle kilise-

lerde, Anneler Günü törenleri bafl-

lam›flt›r. 

Bir gün bu törenlerden birine kat›-

lan Sonora, kendisi ve kardefllerine

ömrünü adayan babas› William

Smart’›n da böylesine sayg› ve cofl-

kuyla an›lmay› fazlas›yla hak etti¤i-

ni düflünür ve çal›flmalar›na bafllar. 

‹lk Babalar Günü, yerel de olsa,

Spokane-Washington’da kutlan›r.

Her geçen y›l Babalar Günü daha

çok insan›n hayat›nda ve ajandas›n-

da yer tutar. 

‹lk olarak 1924 y›l›nda, ABD Bafl-

kanlar›ndan Calvin Coolidge’in

kutlanmas›na ›l›ml› yaklaflt›¤› Baba-

lar Günü, ancak çok ama çok uzun

y›llar sonra, 1972 y›l›nda, Baflkan

Richard Nixon’›n haziran aylar›n›n

üçüncü Pazar gününü resmi olarak

Babalar Günü ilân etmesiyle kutlan-

maya bafllan›r… 

Sonora, bundan alt› y›l sonra,

1978’de hayata gözlerini kapar… 

Hep Birlikte Hat›rlayal›m
Amerikal› Sonora’n›n babas› Willi-

am, tabii ki bir sembol… Ancak,

dünyan›n tüm ülkelerinde ve tüm

zamanlar›nda ‘annelik’ ve ‘babal›k’

ortak özellikler tafl›yan ‘ortak’ bir

sembole dönüfltü: 

Onlar hep çocuklar› ad›na ‘kayg›’

duyan büyükler oldu.

Babalar Günü babalar›m›z› hat›rla-

mam›z ve mutlu etmemiz için iyi bir

f›rsat. 

Bu özel günde, babalar› hayatta

olanlar›n gidip ellerini öpmelerin-

den, kaybetmifl olanlar›n ise ha-

y›rla yâd etmesinden daha anlam-

l› ne olabilir!

Ak›ll›kart, babalar›n› he-

diyesiz b›rakmak isteme-

yenlere 2 ile 6 ay aras›nda

de¤iflen peflinats›z, vade

farks›z taksitler ve % 10’dan

bafllayan indirim avantajlar›

sa¤l›yor. 

Ayr›nt›l› bilgi almak isteyenler,

(0216)

454 04 54 no’lu Ak›l

Dan›flma Hatt›’n› arayabilir veya

www. AKILLIKART.com.tr in-

ternet adresini ziyaret edebilirler.

Anneler Günü’nde özel ürünler su-

narak büyük ilgi gören Divan Publar,

Babalar Günü için de yepyeni sürpriz-

lere haz›rlan›yor. 

Babalar Günü’nde tüm Divan Pub’larda

babalar›m›zla geçirilecek keyifli ve lez-

zet dolu saatler, Fonseca marka puro-

larla tatland›r›l›yor.

16 Haziran Babalar Günü’nde herhangi

bir saatte, baban›z› a¤›rlamak sizden,

Fronseca purolar ise Divan Pub-

lar’dan…

Babalar Günü ‹çin 
Ak›ll›kartl› Öneriler!

Divan’dan Babalar›m›za Özel Arma¤an



Okudu¤um dergilerde, kitapç› raflar›n›

zenginlefltiren yeni yay›nlarda, an›larla il-

gili yaz›lar›n ço¤ald›¤›n› görüyor ve genç

kuflaklar›n, geçmifli ö¤renme merak›na

kap›ld›klar› umudumun içimde canland›-

¤›n› hissediyorum! Bu umudumdan esin-

lenerek, sizi an›lar›m aras›nda küçücük

bir gezintiye davet ediyorum.

1957 y›l›nda Egemak fiirketi’ne müdür

oldu¤um günlerde, ‹zmir’de otomobil sa-

hibi olan kiflileri uzaktan tan›d›¤›m› hiç

unutmuyorum. Bu gözlemimle, otomobil

say›s›n›n, o y›llarda ne kadar az oldu¤unu

belirtmek istiyorum. Mahmut Yalay,

Hakk› Türegün, Selahattin Sanver,

Fevzi Özakat, Ali Haydar Albayrak,

Hasan ‹kbal, Ferit Eczac›bafl›, fievket

Filibeli ve Osman Kibar bunlardan ba-

z›lar›yd›. Bugün, ‹zmir caddelerinin ve

bulvarlar›n›n otomobillerle t›ka basa dol-

mufl halini görünce nereden nereye geldi-

¤imizi anl›yorum. ‹zmir’de yaflad›¤›m,

otomobilcilikle ilgili bir an›m› da hiç

unutmuyorum! 

1960’l› y›llar›n bafl›yd›. Otosan otomobil

fabrikas›nda bir parti Ford-Consul marka

otomobil üretimi gerçeklefltirilmiflti. ‹z-

mir’de bunlar› seçkin müflterilere satarak

bir ‘imaj’ oluflturmay› düflünmüfltüm. O

dönemde ‹zmir’in tan›nm›fl simas› fierif

Remzi Reyent’e Consul otomobil satma-

y› baflar›rsam müthifl bir olay yaratm›fl

olacakt›m. Çünkü, 1960’l› y›llarda, fierif

Remzi Bey Güzelyal›’daki yal›s›ndan Ko-

nak’taki ifl yerine bisikletle gidip gelen,

papyonlu, ‹ngiliz kontlar›na benzeyen

çarp›c› bir kiflili¤e sahipti. Bir ay devam

eden mücadeleden ne yaz›k ki yenik ç›k-

t›¤›m için hâlâ üzüntü duyar›m. Son ziya-

retimde, beni bürosunun kap›s›nda karfl›-

lam›fl ve flu ilginç teklifle sat›c›l›k hayat›-

m›n en ac› sonucunu tatmama sebep ol-

mufltu: ‘Can Bey bana otomobil satmak

için çok u¤raflt›n›z! fiimdi, karfl› bir tekli-

fim var; yedek bisikletimi size satmaya

karar verdim. Böylece, benim yafl›ma gel-

di¤inizde, hem sa¤l›kl› bir bünyeye sahip

olursunuz hem de beni hat›rlars›n›z!’ ‹z-

mir ‹fl Bankas› Müdürü Cemil Atalay

An›lar Aras›nda Bir Gezinti!
Avrupai kiflili¤i ile an›lar›m aras›nda yafla-

maktad›r. Ziyaretçilerini makam odas›na

almadan önce muhakkak özel kaleminde

bekletir, böylece ‹fl Bankas› ile ifl yapma-

n›n pek kolay olmad›¤›n› müflterilerine

hat›rlatmaktan büyük keyif duyard›. Bir

defas›nda, Vehbi Koç ve Hulki Alis-

bah’›n ‹zmir’e gelifllerinde Cemil Bey’i zi-

yarete gitmifl ve yan›na hiç bekletilmeden

al›nm›flt›k. Ben de, bu özel durumu belir-

lemek için kendisine küçük bir tarizde

bulunmaya teflebbüs ederek: ‘Cemil Bey

bundan sonra sizi patronlar›mla ziyarete

gelmeye dikkat edece¤im!’ dedi¤imde,

bana flu cevab› vermiflti: ‘Patronlar›n›n

benden kredi istemeyeceklerini biliyo-

rum. Onlar› ifl dünyam›z›n de¤erli temsil-

cileri olarak karfl›l›yorum. Bende herkesin

yeri bellidir!’ Böylece, Cemil Bey hem

Vehbi Koç’un kredi isteme olas›l›¤›n› zarif

bir flekilde önlüyor, hem de kendimi pat-

ron gibi görmemem gerekti¤ini bana ha-

t›rlatm›fl oluyordu.

“Ö¤renmenin Sonu Yok!”
Tarih 1957 y›l›n›n May›s ay›... Vehbi Koç

telefon ederek efli Sadberk Han›m’la üç

gün için ‹zmir’e gelece¤ini bildirmifl ve ‹z-

mir Ticaret Odas›’n›n iflletti¤i Tüccar

Kulubü’nde yer ayr›lmas›n› istemiflti.

1950’li y›llarda, ‹zmir Palas rakibi olma-

yan bir otel konumunda bulundu¤u için,

baz› önemli misafirlerin Tüccar Kulü-

bü’nde a¤›rlanmas› do¤al say›l›rd›. Vehbi

Bey, servisten ve temizlikten etkilendi¤ini

belirttikten sonra bana flu talimat› vermifl-

ti: ‘Havlular›n ve çarflaflar›n beyazl›¤› dik-

katimi çekti. Ayr›ca havlular da çok yu-

muflak. Divan Oteli çamafl›rhanesinden

böyle netice alam›yorlar. Beni çamafl›rha-

ne yetkilisiyle bulufltur. ‹flin püf taraf›n›

ö¤renmek istiyorum!’

Divan Oteli, 1956 y›l› Ocak ay›nda hizme-

te aç›lm›flt› ve otelin bütün servisleri tam

anlam›yla Vehbi Bey’in gözetimi alt›nday-

d›. Kulüp yönetiminden, çamafl›rhanenin

bir Alman bayan taraf›ndan idare edildi¤i-

ni ö¤renmifl ve bir sabah saat sekizde, söz

konusu han›mla Vehbi Bey’i çamafl›rha-

Bu ay›n Serbest Kürsü bölümüne, “An›lar Aras›nda Bir Gezinti” bafll›kl› makalesi ile Can K›raç konuk oluyor. Önümüzde-
ki say›larda yer almak üzere makalelerinizi bekliyoruz.

nede buluflturmufltum. Vehbi Bey, Türkçe

de konuflan Alman han›ma; ‘Havlular› ve

çamafl›rlar› nas›l y›kad›¤›n› bütün ayr›nt›-

lar›yla anlatacaks›n!’ dedikten sonra bana;

‘Söylenenleri dikkatlice not et! Sonra sen

de han›m›na anlat›rs›n. Hayatta ö¤renme-

nin sonu yoktur!’ uyar›s›nda bulunmufltu.

Ülkemizde filizlenmeye bafllam›fl olan

montaj sanayii, 1960’l› y›llarda flimflekleri

üzerine çekiyordu. Baz› politikac›lar ve

ayd›nlar özellikle otomotiv montaj sanayi-

ini ‘Ambalaj Sanayii’ olarak isimlendirerek

bu giriflimlerin ciddi yat›r›mlar olmad›¤›n›

vurgulamaya yönelmifllerdi. Böyle bir or-

tamda, Otosan’da Anadol otomobilleri-

nin üretilmesi için Sanayi Bakanl›¤›’na

Koç taraf›ndan yap›lan baflvurunun Oda-

lar Birli¤ince desteklenmesini istiyorduk.

O dönemde, ‹zmir Ticaret Odas› Baflkan›

fievket Filibeli ayn› zamanda Odalar Bir-

li¤i Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›-

¤›’n› da üstlenmiflti. Ona, Anadol projesi-

ni anlatmak ve deste¤ini sa¤lamak görevi

bana düflmüfltü. fievket Filibeli ‘dedi¤im

dedik’ yap›da bir ifladam›yd›. Anadol pro-

jesinin ülkemizde gerçek bir otomobil en-

düstrisinin kurulmas›na öncülük yapaca-

¤›na inanm›yordu. ‘Siz bu ifli yald›zlay›p

otomobil ithalat›n›n kap›s›n› aralamak is-

tiyorsunuz. Ben böyle bir giriflimi savun-

mam!’ diyerek direncini belli etmiflti. ‹kna

giriflimlerimin arkas› kesilmeyince de,

Baflkan Filibeli bana ‘demokrasi’ dersi

vermekten geri kalmam›flt›: ‘Can karde-

flim! Bu makama seçimle gelindi¤ini bili-

yorsun. E¤er kendine güveniyorsan evve-

lâ benim yerime Ticaret Odas›’na baflkan

olursun, oradan da Odalar Birli¤i Yöne-

tim Kurulu’na girip projeni savunursun!’

Durumu Vehbi Koç’a nakledince onun

cevab› flöyle olmufltu: ‘Odalar Birli¤i Yö-

netim Kurulu’na girinceye kadar sen ‹s-

tanbul’a gel ve Otomotiv Grubu’nun bafl›-

na geç. Biz otomobili daha çabuk yapa-

r›z!’ Benim ‹zmir’den ‹stanbul’a göç edifli-

min gerekçesi de böylece bulunmufl olu-

yordu.

Can K›raç
Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Baflkan Vekili
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