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Türk Müflterisini Çok ‹yi Tan›mak
Merhaba,
Toplulu¤umuzun uluslararas› ifl dünyas› içindeki yeri ve gücünün baflar›larla daha da sa¤lamlaflt›¤› bir döneme tan›kl›k etmekten dolay› duydu¤umuz mutlulu¤u belirterek yaz›ma
bafllamak isterim. Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Say›n Rahmi M. Koç’un
da alt›n› çizdi¤i gibi Türkiye’nin içinde bulundu¤u krize ra¤men Avrupa’n›n büyük bankalar›ndan biri olan
UniCredito ile Koç Holding çat›s›
alt›nda gerçeklefltirdi¤imiz ortakl›k,
pek çok aç›dan önemli bir giriflimdir.
UniCredito’nun CEO’su Say›n Allesandro Profumo’nun flu sözlerine
dikkat çekmek isterim:
“Pazar› ve Türk müflterisini çok iyi tan›yan Koç Toplulu¤u ile yapt›¤›m›z
bu ortakl›k ile büyüme konusunda
hiçbir engel yaflamayaca¤›z ve hizmet
kalitemiz ile pazardaki rakiplerin
müflterilerine de ulaflabilece¤iz.”
Geçmifli, flimdiyi, gelece¤i, “çok özet
ve çok net” de¤erlendirerek gören bu
cümleler, birbirini çok iyi tan›yan iki
büyük gücün biraraya geldi¤inde neleri baflarabileceklerinin de ipuçlar›n›
veriyor.
British American Tobacco, ürünlerinin da¤›t›m› için bir süre önce Türk
tüketicisini çok iyi tan›yan Düzey Pazarlama ile anlaflmaya varm›flt›. Gerek UniCredito ve gerekse British
American Tobacco ile var›lan anlaflmalar tüketiciyi iyi tan›man›n sa¤lad›¤› güç aç›s›ndan bulunmaz örneklerdir. Arçelik’in Beko markas› ile ‹ngiltere’nin dondurucular hariç toplam
buzdolab› sektöründe %14’lük pazar
pay›yla lider olmas›, Toplulu¤umuz’un küresel baflar›lar yolunda att›¤› büyük ad›mlardan birinin göstergesi. Yine “Sektörel Vizyon” sayfalar›m›zda okuyaca¤›n›z gibi Arçelik, her
y›l dünya çap›nda verilen ve bu y›l
177 iflletmenin baflvurdu¤u TPM Mükemmellik Ödülü’nü alarak dünyan›n “mükemmel” flirketler liginde oldu¤unu kan›tlad›. Bunlar küresel ha-
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yat›n güzel ve keyifli haberleri.
Bildi¤iniz gibi Koç Toplulu¤u çal›flanlar›, -uluslararas› ya da yerel- ticari baflar›lar›m›z›n yan› s›ra, e¤itim,
sa¤l›k ve kültür alanlar›nda toplumsal
sorumluluklar›m›z›n gere¤i olarak
gerçeklefltirdi¤imiz hizmetlerle de gurur duyarlar. Vehbi Koç Vakf›, hepimizin gö¤sünü kabartan bir hizmeti
daha bafllatt›. Haydarpafla Numune
Hastanesi bünyesinde Vehbi Koç
Acil T›p Merkezi’ni 4 Ekim 2002’de
törenle hizmete açt›k. ‹nsan hayat›n›
kurtarmak amac›yla her türlü acil müdahalelerin yap›laca¤› bu merkezde
21 yo¤un bak›m yata¤›, 4 ameliyathane bulunuyor ve bu mekânlarda ayn›
anda toplam 70 hastan›n bak›m› gerçeklefltirilebilecek.
VKV Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi (VEKAM) özellikle Ankaral›lar’a, “Esinti’nin Zarafeti: Yelpazeler ve El Çantalar› Sergisi”yle Osmanl› kad›nlar›n›n birbirinden fl›k aksesuarlar›n› görme f›rsat›n› sunuyor.
Ankaral›lar’›n kaç›rmamas›n› tavsiye
ederim.
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›yla ve bayileriyle, yaz›m›n bafll›¤›nda vurgulad›¤›m gibi müflterisini gayet iyi tan›r.
New Holland Trakmak GaziantepIslahiye Bayiimiz Say›n Cahit Köse
de, “Birlikte Baflarmak” sayfalar›m›zda çiftçiyle olan yak›n iliflkilerini
anlat›yor. Bölgede %71’lik pazar pay›na sahip olabilmenin bir sonuç oldu¤unu düflünürsek, bu sonuca nas›l
ulafl›ld›¤›n› röportaj› okuyunca daha
net anlayabiliriz.
Keyifli bir Ramazan ay›nda, keyifli
okumalar dile¤iyle...

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

bizden

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç (sa¤da) ve UniCredito CEO’su Alessandro Profumo
eflit hisseli ortakl›k anlaflmas›na birlikte imza att›lar.

Koç Holding ve
UniCredito Italiano
Güçlerini Birlefltirdi!
Avrupa’n›n en güçlü
finans kurulufllar›ndan
UniCredito ‹taliano ile
Koç Holding %50-%50
oran›nda ortak oldu.
Koç Toplulu¤u,
bu ortakl›k ile finans
sektöründe h›zl› bir
büyüme sürecine
girmeyi hedefliyor

küresel vizyon

oç Holding ile UniCredito
‹taliano aras›nda eflit orandaki ortakl›k anlaflmas›, 21 Ekim
2002, Sal› günü Koç Holding’in
Nakkafltepe binas›nda düzenlenen
bir bas›n toplant›s›yla aç›kland›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç ve Unicredito
CEO’su Alessandro Profumo %50%50 oran›ndaki hisseli ortakl›k anlaflmas›na birlikte imza att›lar. Avrupa’n›n en güçlü finans kurulufllar›ndan biri olan UniCredito ‹taliano SpA
ile gerçeklefltirilen bu ortakl›k ile Koç
Holding, finans sektöründe h›zl› bir
büyüme sürecine girmeyi hedefliyor.
Anlaflma, ekonomik krizden olumsuz

K
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etkilenen Türk finans sektörü için
moral verici bir geliflme olarak de¤erlendiriliyor.
UniCredito ve Koç Holding, tüm kilit
yönetim kademelerinde Koç Finansal
Hizmetler’de eflit olarak temsil edilecek ve tüm faaliyetleri ortak olarak
yönetecekler.

Krize Ra¤men…
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç bas›n toplant›s›nda
yapt›¤› konuflmada, Türkiye’nin içerisinde bulundu¤u ekonomik krize
ra¤men Koç Toplulu¤u olarak Uni
Credito ile böyle bir anlaflmay› gerçeklefltirdikleri için duydu¤u mem-

nuniyeti ifade etti.
Rahmi M. Koç, Türkiye’de ve dünyada yaflanan ekonomik krizin tüm flirketleri oldu¤u gibi Koç Toplulu¤u’nu
da etkiledi¤ini ve bu do¤rultuda da
yeni stratejik planlar›n› oluflturduklar›n› belirterek flunlar› söyledi: “Koç
Toplulu¤u olarak 100’ü aflk›n flirketimiz ile genifl bir sektörde faaliyet
gösteriyoruz. Geçti¤imiz 76 y›lda
Toplulu¤umuz ve memleketimiz çeflitli dönemlerde birçok krize maruz
kald›.

Finans Sektöründe
Uzmanlaflt›k

Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Rahmi
M. Koç: “Biz Koç
Toplulu¤u olarak
yat›r›mlar›m›z› ne
pahas›na olursa olsun
yapt›k. Memleketimizin
gücü ve potansiyelini
biliyoruz. Di¤er krizler
gibi bunun da
geçece¤inden eminiz.
F›rt›nan›n dinmesini
bekliyoruz. F›rt›na biter
bitmez yelkenleri
hemen fora edece¤iz”

siniz, bazen al›rs›n›z.
Fakat zamanla her iki taraf›n da bu
ortakl›kta hem memnun hem de
kârl› ç›kmas› flartt›r.
Geçirdi¤imiz krizler ve vergi kanunlar›n›n getirdi¤i a¤›r yükten dolay›,
memleketimizdeki flirketlerin ifl
alanlar› açacak yeni yat›r›mlar› yapmaya kaynak birikimleri uygun de¤il. Bu nedenle de memleket olarak
yabanc› sermayeye fliddetle ihtiyac›m›z var.
Hepinizin de bildi¤i gibi, yabanc›
sermaye; belirsizlikten hofllanmaz,
politik çalkant›lardan çekinir ve hukukun ifllemedi¤i düzenden korkar.

Dünya ile bütünlefltikçe d›fl›m›zda
gerçekleflen ekonomik inifl ve ç›k›flYeni Hükümet Ekonomik
lardan kendimizi ayr› tutamay›z. Bir
Program› Uygulamay›
de buna ülkemizdeki olumsuz geliflSürdürmeli!
meleri eklersek karfl›m›za bugünkü
Avrupa Toplulu¤u yolunda birçok
tablo ç›k›yor. Geçmiflte oldu¤u gibi
kanuni düzenlemeleri getirdik. Bunbu dönemde de flirketlerin ellerinden
lar› ifller hale getirmek durumundageldi¤i kadar yeniden yap›lanmalar›;
y›z. Elimizde bir ekonomik program,
r›nda da iflbirli¤i yapmak üzere Koç
varl›klar›n› sürdürmeleri aç›s›ndan
çizilmifl bir yol, IMF ile yapt›¤›m›z
Finansal Hizmetler’i bir flemsiye flirhayati bir önem tafl›yor. Koç Toplulubir anlaflma bulunuyor.
ket olarak planlad›k ve Unicredito
¤u olarak biz de de¤iflen bu flartlara
Gelecek yeni hükümetin, ekonomik
bu flirkete %50 ortak oldu.”
ayak uyduruyoruz. Bu do¤rultuda,
program› aynen uygulayaca¤›n› ve
haz›rlad›¤›m›z k›sa, orta ve uzun vayabanc› sermayeye memleketimizi
Yabanc› Sermayeye
deli stratejik planlarla hangi sektörcazip k›lmak için ne gerekiyorsa yafiiddetle ‹htiyac›m›z Var
lerden çekilece¤imizi, hangi flirketleri
paca¤›n› ümit ediyoruz.”
Koç Toplulu¤u olarak birçok yabanbirlefltirece¤imizi ve hangi alanlara
c› flirket ile ortakl›k yapt›klar›n› ve
girece¤imizi belirledik.”
Memleket Riski
bu do¤rultuda da yabanc› sermaye
Oluflturulan yeni stratejik planlar
Ülkenin içinde bulundu¤u ekonoile ortakl›k konusunda köklü bir tecdo¤rultusunda, finans sektörü üzemik krize ra¤men UniCredito’nun
rübeye sahip olduklar›n› ifade eden
rinde yo¤unlaflmaya karar verdikleKoç Toplulu¤u ile ortakl›¤a girmesiRahmi M. Koç flunlar› söyledi:
rini belirten Rahmi M. Koç, UniCrenin çok önemli bir karar oldu¤una
“Bu alanda oldukça tecrübeliyiz ve
dito ile gerçeklefltirdikleri iflbirli¤inin
de¤inen Rahmi M. Koç, “Topluluk
köklü bir kültür oluflturduk. Ortakl›k
öyküsünü flöyle anlatt›: “Türkiye’de
olarak biz, ne kadar güçlü ve itibaraynen bir evlilik gibidir. Bazen veriryat›r›m yapmak isteyen
‹talyan Unicredito Bankas›, bizden önce iki bankay› tetkik etti ve sonuçta
bizle ortakl›k için temasa
geçti. ‹lk görüflmemiz geçen sene Temmuz ay›nda
gerçekleflti.
Gerekli çal›flmalar h›zla
yap›ld› ve bugün imza safhas›na geldik. Bu çerçevede de sadece bankac›l›k
de¤il, leasing, factoring,
menkul k›ymetler alanla- Koç Holding’in Nakkafltepe binas›nda düzenlenen bas›n toplant›s›n› çok say›da medya mensubu izledi.
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küresel vizyon

l› olursak olal›m, finans dünyas›nda
bir de “memleket riski” diye bir kavram bulunuyor. Bu, bütün belirsizlikleri içeriyor ve o memlekete ona
göre not veriliyor. ‹flte böyle bir zamanda Unicredito’nun Toplulu¤umuz ile ortakl›¤a girmesi, gerek
memleketimiz, gerekse Toplulu¤umuz için verilmifl önemli bir karar.
Bu noktada Unicredito Baflkan›
Alessandro Profumo’yu tebrik ediyor ve kendisine teflekkür ediyorum.
Yeni orta¤›m›z hakk›nda k›sa bir bilgi vermek istiyorum. Unicredito, Avrupa’n›n en kârl› bankalardan birisi.
Aktif büyüklü¤ü 200 milyar Euro,
yönetti¤i fonlar ise 100 milyar Euro’nun üzerinde. fiirket, 12 milyon
bireysel, 140 bin kurumsal müflteri-

ye hizmet sunuyor. UniCredito,
2001-2002 döneminde dünya borsalar› düflerken, Avrupa’da hisseleri
de¤er kazanan tek bankad›r. Bu, yabana at›lmayacak bir rekordur.“

Türkiye’nin Gelece¤ine
‹nan›yoruz!
UniCredito ve Koç Finansal Hizmetler’in gerçeklefltirdi¤i bu ortakl›¤›n
di¤er yat›r›mc›lara örnek teflkil etmesini temenni eden Rahmi M. Koç
sözlerini flöyle noktalad›: “Biz Koç
Toplulu¤u olarak yat›r›mlar›m›z› ne
pahas›na olursa olsun yapt›k. Çünkü
bu memleketin gelece¤ine inan›yoruz. Memleketimizin gücü ve potansiyelini biliyoruz. Di¤er krizler gibi
bunun da geçece¤inden eminiz. F›r-

t›nan›n dinmesini bekliyoruz. F›rt›na
biter bitmez yelkenleri hemen fora
edece¤iz.”

Bankac›l›kta Kârl›l›k
Çok Önemli!
Toplant›da bas›n mensuplar›n›n sorular›n› da yan›tlayan Rahmi M. Koç,
bankac›l›kta kârl›l›¤›n çok önemli oldu¤una dikkat çekerek “Bankac›l›kta
kârl› olmak için kredileri çok dikkatli vermeli. UniCredito’nun da as›l tecrübe sahibi oldu¤u konu da bu. Türkiye’de batan bankalar›n ço¤u geri
dönmeyen kredilerden dolay› batt›.
Kredilerin sa¤lam yerlere verilmifl olmas› çok önemli. UniCredito’nun bize yapaca¤› en önemli katk› da bu
cepheden gelecektir” dedi.

UniCredito CEO’su Allesandro Profumo:

“Finans Sektörünün Lideri Olaca¤›z”

U

niCredito CEO’su Allesandro Profumo, bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada Türkiye’de uzun vadeli yat›r›m yapmay› hedeflediklerini ve bu
do¤rultuda Türkiye’nin
en güçlü flirketlerinden
biri olan Koç Toplulu¤u
ile yapt›klar› bu ortakl›ktan dolay› kendilerini
çok flansl› hissettiklerini
ifade etti.
UniCredito’nun Avrupa’da en önemli ticari
bankalardan biri oldu¤una iflaret eden Profumo, ‹talya ve Orta Avrupa’da toplam 12 milyon
bireysel müflteri bulundu¤unu, ‹talya’da çok
büyük bir banka olarak
faaliyet gösterdiklerini, y›l sonunda özel, kurumsal ve bireysel
olmak üzere üç bankaya bölüneceklerini ifade etti. Profumo, Polonya, H›rvatistan, Bulgaristan,
Romanya ve Çek Cumhuriye-

küresel vizyon

ti’nin ard›ndan Türkiye’de çok
önemli baflar›lara imza atacaklar›n› belirterek sözlerine flöyle devam etti:

noktadan çok daha h›zl› büyütebilece¤iz. Bu ülkede de orta¤›m›zla birlikte lider oyunculardan
biri olaca¤›m›zdan eminiz. Pazar›
ve Türk müflterisini çok
iyi tan›yan Koç Toplulu¤u ile yapt›¤›m›z bu ortakl›k ile büyüme konusunda hiç bir engel yaflamayaca¤›z ve hizmet kalitemiz ile pazardaki rakiplerin müflterilerine de
ulaflabilece¤iz.”

Türkiye’nin
Potansiyelinden
ve Gelece¤inden
Eminiz

“Yat›r›m yapt›¤›m›z alanlarda
kalmak istiyoruz ve bulundu¤umuz ülkelerde baflar›l› bir yerel
oyuncu olmak istiyoruz. Yapt›¤›m›z bu ortakl›kla Koç Finansal
Hizmetleri’ni flu anda bulundu¤u
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Türk ekonomisi hakk›nda umutlu olduklar›n› ifade eden Profumo, “Türkiye’nin seçimler sonras›nda istikrara kavuflaca¤›na ve istikrar
program›n›n baflar›ya ulaflaca¤›na inan›yoruz. Ülkenin potansiyelinden ve gelece¤inden eminiz” dedi.

BAT Ürünü Sigaralar›
Düzey Pazarlama Da¤›t›yor
ünyan›n ikinci büyük tütün
flirketi olan ve bu y›l 100. kurulufl y›ldönümünü kutlayan
British American Tobacco, Kent
ve Viceroy marka sigaralar›n›n üretimini gerçeklefltirmek amac›yla Tire’de yeni bir fabrika kurdu. BAT
ürünlerinin da¤›t›m ve pazarlama faaliyetleri ise Düzey Pazarlama taraf›ndan gerçeklefltirilecek.
9 Ekim 2002 Çarflamba günü törenle
hizmete giren British American Tobacco Tire Fabrikas› aç›l›fl›na Devlet
Bakan› Y›lmaz Karakoyunlu, British American Tobacco P.C.L. Yönetim Kurulu Baflkan› Martin Broughton, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Düzey Pazarlama’n›n Genel Müdürü Demir Aytaç, BAT’›n Türk ortaklar› Sünel Ticaret’in Murahhas Azas› Noyan Gürel, British American Tobacco Türkiye Genel Müdürü Paul Helderman, ile hükümet yetkilileri, ‹zmir
ve Tire’nin yerel yönetim temsilcileri, ifl dünyas› ve Tire halk› kat›ld›.
%7 Sünel Ticaret, %5 Düzey Pazarlama ve kalan hissesi BAT’a ait olan
flirket, on y›la yay›lacak 200 milyon
Dolarl›k yat›r›m›n›n yan›nda ilk aflamada 500 kiflinin istihdam edilmesi
hedefleniyor.

D

Düzlü¤e Ç›kan Ekonomi
British American Tobacco Türkiye
Genel Müdürü Paul Helderman
yapt›¤› konuflmada, “Uluslararas›
standartlara sahip ekibimiz, son teknoloji ürünü fabrikam›z ve profesyonel ve e¤itimli da¤›t›m a¤›m›z ile,
Türkiye pazar›na farkl›l›k getirece¤iz. Türk ekonomisi art›k düzlü¤e
ç›k›yor. Bu yat›r›m›m›z ve di¤er
uluslararas› yat›r›mlar›n, ekonomik
büyüme için birer katalizör olaca¤›-

na inan›yoruz” dedi
ve sözlerini flöyle sürdürdü:
“British American Tobacco’nun Türkiye ile
iliflkisi uzun bir geçmifle dayan›yor. fiirket
yaklafl›k 60 y›ld›r her
y›l 100 milyon dolar
tutar›ndaki Türk tütününü do¤rudan Türk
çiftçisinden al›yor.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk
Aç›kl›k ilkesini benimsemifl, farkl› bir
tütün flirketi olan Bri(Soldan sa¤a) Martin Broughton, Paul Helderman,
tish American TobacNoyan Gürel, F. Bülend Özayd›nl› ve Y›lmaz Karakoyunlu.
co, her alanda özellikle de üretti¤i ve pazara sundu¤u hassas ürünlerle ilgili
British American
olarak, genifl kapsaml› kurumsal
sosyal sorumluluk tafl›maktad›r.
Tobacco’nun,
Faaliyet gösterdi¤i bütün ülkelerde,
“Tire Fabrikas›”,
toplumun tütün sektörü ile ilgili görüfllerini dikkate almakta ve yerel
9 Ekim 2002’de
düzeyde bir dizi projeye destek sa¤törenle aç›ld›
lamaktad›r.”

Yeni Vizyonumuz
Konu ile ilgili olarak görüfltü¤ümüz
Düzey Pazarlama Genel Müdürü
Demir Aytaç ise; “Koç Holding 2016
y›l›na kadar dünyan›n en büyük ilk
200 flirketi aras›na girmeyi hedefledi.
Bu asl›nda Koç’un Türkiye’nin gelece¤ine duydu¤u güven ve yat›r›md›r. Bu nedenle biz de yeni vizyonumuzu:
“Tüketim mallar›n›n Türkiye’deki
tüm sat›fl noktalar›na sat›fl ve da¤›t›m›n› yapan marka olarak, 10 y›l içinde 1.2 milyar dolar ciro ile Koç Toplulu¤u’nun en büyük 8 flirketinden
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biri olarak tan›mlad›k” dedi.
Aytaç, British American Tobacco
ürünlerinin, yeni vizyonumuzu destekleyen büyüme stratejilerimiz içerisinde çok önemli bir mihenk tafl›
oldu¤unu belirtti ve “En bafl›ndan
beri yeni ürün kategorisine çok iyi
odaklanabilecek ayr› bir tütün ürünleri departman› kurulmas›na karar
verdik. Düzey Pazarlama’n›n içerisinde Tütün Ürünleri Departman›m›z› Mart 2002’de kurduk. Departman›n bafl›na sektörü ve konuyu çok
iyi bilen Say›n Levent Egeli atanm›flt›r” dedi.

küresel vizyon

Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubukçu:

“‹ç Pazardaki Canlanma,
Devletin Gelirlerini Art›r›r!”
oç Toplulu¤u’nun girdi¤i
tüm sektörlerde birinci
ya da ikinci olma hedefinden hareketle, Tofafl Fiat’›n
bugünkü konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bildi¤iniz gibi Koç Toplulu¤u Türkiye’nin en büyük da¤›t›m a¤›na sahiptir. Bu beyaz eflyada oldu¤u kadar di¤er ürünlerimizde özellikle de
otomotiv sektöründe y›llard›r Koç
Toplulu¤u’nun güçlü kalmas›n› sa¤layan bayilerimizin etkisiyledir. Dikkat ederseniz baz› bayilerimiz üç
nesildir Koç Toplulu¤u bayili¤i yap›yor. Arçelik, Beko, Tofafl bayilerine bak›l›rsa, uzun y›llard›r büyüyerek geliflen bayi sadakâtimiz görülecektir. Her zaman pazarlaman›n
önemine inand›¤›m›z için bayi a¤›m›za son derece güveniyoruz.
Girdi¤imiz tüm sektörlerde birinci
veya ikinci olma hedefi de bayi a¤›m›z›n güçlülü¤ünden, ürünlerimizin
pazar›m›za gerek fiyat aç›s›ndan,
gerekse zamanlama aç›s›ndan uygun olmas›ndan kaynaklan›yor.
Tofafl geçen y›l ‹stanbul Sanayi
Odas›’n›n s›ralamas›na göre
Türkiye’deki en büyük özel
sektör flirketiydi. Muhtemelen
bu y›l da bu konumunu koruyacak. Gayet yüksek bir ihracat de¤eriyle -700 milyon
dolara yak›n- Türki-
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Fiat Grubu
Baflkan› Ayd›n
‹. Çubukçu:
“Doblò’ya
ilaveten yeni bir
otomobilin daha
üretime geçilme
olas›l›¤› var” dedi.

küresel vizyon

Türkiye’de otomotiv sektörünün ve iç pazar›n canlanmas› için neler yap›lmas› gerekiyor? Fiat ‹talya,
küçülme politikas›n› uygularken, Tofafl Fiat yeni
modellerin üretimini devralarak bu alanda büyümeye mi geçecek? Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹.
Çubukçu’yla tüm bu sorular›n yan›tlar›n› konufltuk
ye’den ihracat yapan en önemli kurulufllardan biridir. Tabii ki bugün
Tofafl’›n durumu Fiat’›n Avrupa’daki
durumuyla bir miktar paraleldir.
• Koç Holding CEO’su Bülend
Özayd›nl›, geçen hafta içerisinde
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
Doblò’nun yan› s›ra, yeni bir
otomobilin daha üretime geçilece¤i konusunda bilgi verdi. Tofafl, bu anlamda bir üretim merkezi olma yolunda m›?
Bülend Özayd›nl›’n›n da söyledi¤i
gibi, Doblò’ya ilaveten yeni bir otomobilin daha üretime geçilme olas›l›¤› var. Bu konu bizim
her zaman istedi¤imiz,
takip etti¤imiz, Türkiye’de daha büyük bir
üretim
kapasitesine
ulaflmak için Avrupa’ya
buradan ürün satabilmek için devaml› takip etti¤imiz bir konu. Yeni üretilecek model
konusunda
henüz bir
karar yok.

Bizim yapt›¤›m›z bir araflt›rmaya göre Fiat’›n dünya üzerindeki fabrikalar›ndan maliyeti en düflük üretim
yapabilen fabrika Bursa Tofafl Fabrikas›.
Fabrikam›z son derece baflar›l›, verimli çal›flabilen güçlü bir AR-GE’ye
de sahip. Ürün gelifltirme aç›s›ndan
da son derece baflar›l›... Bunlar› düflündü¤ümüz zaman muhtemelen
Bursa Fabrikam›z›n bir üretim merkezi olmas› kaç›n›lmaz gibi görünüyor. Tabii bu ilerde oluflacak geliflmelere ba¤l›. Ama bizim arzumuz,
Tofafl’›n bugünkü durumunun devam›n›n sa¤lanmas›.
Bursa Fabrikas›, yeni gelifltirilecek
ürünleri üretebilecek kapasiteye sahiptir. Bu teknik ve teknolojik bilgi
birikimi Tofafl’ta mevcuttur. Dolay›s›yla ümidimiz ve arzumuz ve çal›flmalar›m›z Tofafl’› bir üretim merkezi
yapmak yolunda.
• Fiat ‹talya, küçülme politikas›n› uygularken, Tofafl Fiat yeni
modellerin üretimini devralarak
bu alanda büyümeye mi geçecek?
Fiat’›n ‹talya’daki durumuna bakt›¤›m›z zaman -hergün gazetelerden takip etmek mümkün- büyük prob-

sus var ama bunlar›n bir
lemler yafl›yor. Fiat’›n geçk›sm› sadece makro ekonomifline bakarsak ‹talya’n›n
mik dengelerle iliflkili. fiiren büyük otomobil ve otoketlerin bu konuda yapabimotiv üreticisi oldu¤unu tesleceklerini yapt›klar›na inapit ederiz. Bilindi¤i gibi Avn›yorum.
rupa Toplulu¤u oluflumu
Pazarlama faaliyetleri, çeflitkesinleflmeden önce ‹talli sat›fl kampanyalar› iç paya’da çok büyük bir pazar
zar› canland›rmaya yönelik
pay› vard› ve Fiat, daha ziama sokaktaki adam›n ceyade ‹talya’ya yönelik veya
bindeki paran›n de¤eri
‹talyan ekonomisine, yol
düfltükçe iç pazar›n canlanflartlar›na, gelir gruplar›na
d›r›lmas› her ürün için son
yönelik araçlar yap›yordu.
derece zor. Burada çok
Fiat genifllemeye bafllad›könemli bir konuya gelmek
tan sonra birtak›m problemistiyorum. Yapt›rd›¤›m›z çelerle karfl›laflt›.
flitli araflt›rmalara göre iç
Maalesef Fiat’›n karfl›laflt›¤›
pazar› daralan ülkelerde,
problemler ayn› zamanda
otomotiv sektörü devletle
bütün otomotiv üreticilerianlaflarak iç pazar› canlannin karfl›laflt›¤› çeflitli probd›rmaya yönelik bir tak›m
lemlerle üstüste geldi. Avru“Birçok ülkede devletle üretici flirket uygulamalar gereklefltirmifl.
pa’da otomotiv sektöründeki
daralma, üretim adetlerinin bir flekilde anlaflarak tüketiciye belirli Bu uygulamalar Avrupa’da;
‹talya, Fransa, Danimarka,
düflmesi yani model ç›kartbir destek vererek eski otomobillerin ‹spanya gibi ülkelerde, Avma Fiat’› da ayn› flekilde etrupa d›fl›nda ise Brezilya’da
kiledi. Fiat’›n fabrikalar›n›n
hurdaya ç›kart›lmas›n› sa¤l›yor.
yap›lm›fl.
bir k›sm› birlefltirilip baz›lar›
Bu uygulama genelde on
Birçok ülkede devletle ürekapat›larak üretimler daha
tici flirket bir flekilde anlaiyi üretim yapabilen ‹talya
y›l veya üstü modellerde hurdaya
flarak tüketiciye belirli bir
içindeki fabrikalara aktar›laç›kart›lma fleklinde oluyor”
destek vererek eski otomocak.
billerin hurdaya ç›kart›lmaDolay›s›yla bir iflçi ç›kartma
de Tofafl Bursa Fabrikas›’n› büyük
s›n› sa¤l›yor. Bu uygulama genelde
olay› kaç›n›lmaz. Dünya üzerinde
seviyelerde üretime ve ihracata sevk
on y›l veya üstü modellerde hurdaFiat büyüklü¤ündeki birçok firma
ederek bize de birtak›m yollar açya ç›kart›lma fleklinde oluyor. Buraçok büyüdü¤ünü ve verimsiz çal›flt›mas›n› ümit ediyoruz. Ancak netice
da otomobilini hurdaya ç›karan tü¤›n› gördü¤ü zaman küçülerek geitibariyle biz büyük bir Toplulu¤uz
keticiye gerek üretici, gerek devlet,
liflme yöntemini uygulam›flt›r. Dolave fabrikam›z hangi üretici olursa
bir miktar süspansiyon yap›yor yani
y›s›yla Fiat da bugünlerde afla¤› yuolsun, yeni herhangi bir ürünü üreal›nacak arac› daha düflük bir flekilkar› buna benzer bir yöntemle daha
tebilecek teknolojik bilgiye sahip.
de vergilendiriyor. Üretici de yeni
verimli çal›flman›n yollar›n› ar›yor.
arac› bir miktar ucuza vererek desFiat’›n bildi¤iniz gibi General Mo• ‹ç pazar›n canlanmas› için netekte bulunuyor. Bu flekilde canlantors’la ortakl›¤› var.
ler yap›lmas› gerekiyor? Bu kod›r›lan iç pazar da netice itibariyle
2004 y›l›ndan sonra Fiat’›n hisselenuda üreticilere ve devlete ne tür
devlet önemli bir flekilde daha yükrinden General Motors’a geçmesi
görevler düflüyor?
sek vergi geliri elde edebiliyor.
gündeme gelebilir.
Geçen seneye nazaran otomotiv paÖnemli bir flekilde istihdam art›yor
Fiat’›n yeniden yap›lanmas›yla ve
zar›nda önemli düflüfller söz konusu
ve yeni araçlar çevreye uyumlu olatekrar eski baflar›lar›na kavuflmas›yoldu. Otomobil Sanayicileri Derneca¤› için egzos emisyonlar› önemli
la General Motors’la daha yüksek
¤i’nin yapt›¤› araflt›rmalara göre son
ölçüde azalt›l›yor. Bu konuda devlet
seviyede bir ortakl›k yapmas›, bizim
on y›ll›k ortalama sat›fllar›n son denezdinde çeflitli teflebbüslerimiz var
için büyük bir fark arzetmiyor. Tabii
rece önemli bir flekilde alt›nda kal›ama yetkililerin bunu ele almas› seki Fiat’›n yeniden yap›lanma gayreyor. ‹ç pazar›n canlanmas› için gaçimlerin ard›ndan biraz zaman alatinin iyi bir flekilde neticelenmesi ve
yet tabii dikkat edilecek birçok hucak diye düflünüyorum.
Fiat’›n tekrar güçlenerek özellikle
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Fiat Doblo’nun 2. Zafer Y›l›
üretim, ihracat ve borsa flampiyonluklar› getirdi.

Uluslararas› Pazarlarda
Rekabet

Tofafl CEO’su Antonio Bene ve Koç Holding Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubukçu
Fiat Doblò’nun, “2. Zafer Y›l›” pastas›n› keserken.

T

ofafl’›n hafif ticari araç segmentinde pek çok ilke imza
atan modeli Fiat Doblò, “2.
Zafer Y›l›”n› törenle kutlad›. Bursa’daki fabrikada düzenlenen törene,
Koç Holding Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubukçu, Tofafl CEO’su Antonio Bene, Metal-‹fl Sendikas› temsilcileri, MESS Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik, Tofafl çal›flanlar› ve
emeklileri, bayiler ve yan sanayinin
yetkilileri kat›ld›.
Uluslararas› pazarlarda elde etti¤i baflar›y› iç pazara da tafl›yan Tofafl,
özellikle Fiat Doblò’nun sat›fl performans›yla bu y›l›n ilk dokuz ay› sonunda iç pazarda liderli¤i de elde etti. Fiat Doblò projesi ile yerli araç
üreten bir fabrika olmaktan ç›k›p,
dünya için araç üreten küresel bir
flirket konumuna gelen Tofafl, baflta
Avrupa olmak üzere dünyan›n
52 ülkesine ihracat yap›yor.
Dünya vatandafl› Fiat
Doblò’nun d›fl pazarlarda
elde etti¤i baflar›lar, geçti¤imiz y›l Tofafl’a istihdam,

küresel vizyon

Bursa’daki fabrikada
düzenlenen törene,
Koç Holding Fiat Grubu
Baflkan› Ayd›n ‹.
Çubukçu, Tofafl CEO’su
Antonio Bene, Metal-‹fl
Sendikas› temsilcileri,
MESS Baflkan› Tu¤rul
Kudatgobilik, Tofafl
çal›flanlar›, emekliler,
bayiler ve yan sanayinin
yetkilileri kat›ld›
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Tofafl CEO’su Antonio Bene, törende
yapt›¤› konuflmas›nda projede görev
alan Tofafl çal›flanlar›na, bayilerine,
yan sanayi temsilcilerine Doblò’ya
inand›klar› ve yüreklerini koyarak
çal›flt›klar› için teflekkür etti. Antonio
Bene, Tofafl’tan gurur duydu¤unu
belirtti¤i konuflmas›nda: “Avrupa’ya
en yak›n üretim merkezi olan Türkiye’deki baflar›l› iflçili¤imiz, üretim kalitemiz, üretim kapasitemiz ve yan
sanayimizle, uluslararas› pazarlarda
rekabet edecek güce sahip oldu¤umuzu kan›tlad›k” dedi. Bene,
Doblò’nun baflar›larla dolu iki y›l›n›n
neticesinde, Fiat Auto’nun, Tofafl’›,
Brezilya, Çin ve Hindistan’›n yan› s›ra dünyadaki 4 stratejik üretim merkezinden biri olarak ilan etti¤ini belirtti. Fiat Doblò’nun 2. Zafer Y›l›’n›n
kutland›¤› törende bir konuflma yapan Koç Holding Fiat Grubu Baflkan› Ayd›n ‹. Çubukçu ise, iki y›lda Fiat Doblò’nun elde etti¤i zaferlerden
dolay› gurur duydu¤unu söyledi. Çubukçu, üretimini ve ihracat›n› sürekli art›ran Fiat Doblò’nun Tofafl’› dünyan›n önemli üretim merkezlerinden
biri yapt›¤›n› belirtti. Otomotiv sektörünün rekabetcili¤ini sürdürmesi için
iç pazar›n da güçlendirilmesi gerekti¤ini vurgulayan Fiat Grubu Baflkan›
“Dünya vatandafl› Fiat Doblò, bu baflar› grafi¤iyle daha uzun y›llar Tofafl’a ve ülke ekonomisine de¤er
katacak” dedi.
“2. Zafer Y›l›” töreninde Doblò
pastas›n› Ayd›n ‹. Çubukçu ve
Antonio Bene birlikte keserken, Tofafl çal›flanlar›ndan
oluflan Bursa K›l›ç Kalkan Ekibi de, yapt›klar› gösteriyle
törene ayr› bir renk katt›.

‹ngilizce E¤itimleri Bafll›yor!
3. Yöneticiler için ‹ngilizce becerileri
• S›nav maliyeti
oç Toplulu¤u’nun “Dünyaalanlar›n› ve konuflma prati¤ini art›Pilot Grup olarak seçilen Koç Bilgi
n›n ilk 200 flirketi aras›nda
ran ‘Özel Kurslar ’
Grubu, Migros ve Arçelik’de tüm
olmak hedefine ulaflabilmek
4. ‹ngilizceyi k›sa sürede gelifltirmeyi
yöneticileri kapsayacak flekilde Engiçin, dünyan›n dilini, ekonomi dilini,
hedefleyen ‘Yo¤un Kurslar’
lish Centre taraf›ndan gerçeklefltirilen
süreçler dilini, rekabet dilini, kalite
5. Yo¤un çal›flanlar ve kursa devam
‹ngilizce Seviye S›navlar› tamamlandilini ve iletiflim dilini ö¤renmek geedemeyenler için web ortam›nda kimak üzere. Aral›k 2002’de yap›lacak
rekiyor” diyen ‹nsan Kaynaklar›, e¤iflisel geliflimi sa¤layan ‘Uzaktan E¤iolan Koç Toplulu¤u Yönetici Potantim planlar› haz›rl›yor.
tim (e-learning)’
siyel Tespiti sürecinde bu s›nav so‹ngilizce e¤itimlerinin yeniden organuçlar› kullan›lacak ve ‹K Rehberine
nize edilebilmesi için Koç Holding,
entegre edilecek.
Koç Bilgi Grubu, Arçelik, D›fl Tica‹ngilizce E¤itim
ret Grubu ve Migros ‹nsan Kaynak‹htiyac›n›n Belirlenmesi
lar›’n›n kat›l›m›yla bir proje ekibi kuKiflilerin uygun e¤itim alabilmesi
Uygun E¤itim Firmas›n›n
ruldu. Felsefesi “Sinerji Yaratmak”
için, e¤itim ihtiyac›n›n do¤ru tespit
ve Program›n Seçimi
düflüncesine dayanan proje ekibi,
edilmesi kadar kiflilerin mevcut ‹ngiE¤itim firmalar› ve sunduklar› e¤itim
kendi flirketlerinde yap›lan uygulalizce seviyeleri de önemlidir. Uygun
programlar› belirlenen ihtiyaçlar›n
malar› paylaflarak ve gelifltirerek
bir seviye s›nav› ile kiflilerin hangi
yan› s›ra, flu kriterler aç›s›ndan inceTopluluk flirketlerinde uygulanabilealanlarda e¤itime ihtiyac› oldu¤u beleniyor:
cek bir model yaratt›lar.
lirlenir. Seviye s›nav› seçilirken afla¤›• E¤itim programlar›n›n
Çal›flanlar›n yapt›klar› iflin perfordaki kriterler göz önüne al›n›r:
planl›, de¤erlendirilemans›n› art›rmalar› için ifl tan›mlar›• ‹htiyaç alanlar›n›
bilir ve ihtiyaca yönen›n gerektirdi¤i seviyede ‹ngilizce
belirleyebilecek aflalik olmas›
becerisi kazand›rmay› ve gelifltirmeyi
malar› kapsamas›
• E¤itmenlerin kalihedefleyen bu çal›flma, üç aflamadan
(Reading, Writing,
tesi ve periyodik
olufltu.
Grammar, Interviolarak firma tara• ‹fl Tan›mlar›n›n gerektirdi¤i ‹ngilizew)
f›ndan de¤erlendice bilgisi, (Needs Assessment)
• K›sa zamanda uyrilmesi
• Çal›flanlar›n mevcut ‹ngilizce becegulanabilir olmas›
• Kiflileri 1 seviye
ri seviyesi, (Level Assessment)
• De¤erlendirme sogelifltirme süresi
• ‹htiyaca uygun e¤itim program› senuçlar›n›n do¤rulu¤u
• Piyasadaki güvenilirli¤i
çimi. (Training Program Evaluation
• Uygulayacak firman›n güve referanslar›
and Selection)
venilirli¤i
• E¤itim maliyeti
fiirket e¤itim sorumlular›
ve yöneticilerle birlikte
‹ngilizce Dili Beceri Alanlar›
yap›lan çal›flmada ifl taPlanlanacak E¤itimler
n›mlar›, ‹ngilizce kulla- Beceri Alanlar›
Yüzyüze Konuflabilmek
Konuflma Becerisi
n›m alan› ve kiflinin bece- S 1
risi kriterlerine göre tesbit S 2
Telefonda Konuflabilmek
Telefonda Konuflma Becerisi
edildi. Bu çal›flmayla ‹nS3
Mesleki Beceri Alan›yla ilgili Yaz›flabilmek
Yaz›flma Becerisi
gilizce ‹htiyaçlar› do¤rulGünlük ‹ngilizce anlamak ve konuflabilmek.
Konuflma Becerisi
tusunda planlanacak e¤i- S 4
S
5
Mesleki
Beceri
Alan›yla
‹ngilizce
anlama
ve
çevirebilmek
Teknik ‹ngilizce
timler grupland›r›ld›.
1. Kiflilerin ‹ngilizce sevi- S 6
MBA’ ya yönelik günlük ‹ngilizce kaynaklar› takip edebilmek ‹fl ‹ngilizcesi
yelerini gelifltirmeye yö- S 7
Yurtd›fl› ifl (toplant›, e¤itim, ifl görüflmeleri) gezilerinde
nelik ‘Normal Kurslar’,
‹ngilizce konuflabilmek
Müzakere Becerileri
2. ‹ngilizce seviyeleri orta
‹ngilizce olarak sunum haz›rlamak ve sunmak
Sunum Becerileri
üzeri olanlar ve konuflma S 8
prati¤ine ihtiyaç duyanlar S 9
Toplant›larda ‹ngilizce konuflabilmek
Toplant› Yönetimi Becerileri
için ‘Konuflma S›n›flar›’

K
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’dan

Finans Dünyas›na Bak›fl
Tüm dünya piyasalar›nda etkili
olan karamsar görünüm, k›r›lgan borç dinamiklerine sahip
olan geliflmekte olan piyasalar›
olumsuz etkiliyor. Sanayileflmifl
ülke ekonomilerinin tümünde büyüme tahminlerinin afla¤› do¤ru revize edilmesi, baflta dünya ortalamalar›n›n da alt›nda büyüme bekleyen Latin Amerikan ekonomileri olmak üzere, geliflmekte olan piyasalar aç›s›ndan hiç de iyi bir haber olmayacakt›r.
%80 oran›nda gerçekleflen Eylül
ay› kapasite kullan›m oran›,
%81,3 olarak kaydedilen Ekim
2000 kapasite kullan›m oran›ndan sonra 2000’den bu yana
kaydedilen en yüksek rakam oldu. 8 Kas›m tarihinde aç›klanacak
olan ‹malat Sanayii Endeksi rakamlar›nda bir art›fla iflaret eden bu geliflme, güçlü bir üçüncü çeyrek büyümesi beklentisi do¤urmaktad›r.
A¤ustos ay›nda aç›klanan d›fl ticaret rakamlar›, beklentilerin
bir miktar alt›nda gerçekleflse
de, gerek ihracat gerekse ithalat
hacimlerinde 2002 y›l› içinde
gözlenen art›fl trendi devam etti.
A¤ustos ay› ihracat› 2.8 milyar Dolar olurken ithalat rakam› ise 4.2
milyar Dolar seviyesinde gerçekleflti. Eylül ay›nda gözlenen yüksek

kapasite kullan›m oranlar› baz al›nd›¤›nda, aç›klanacak olan Eylül ay›
d›fl ticaret hacimlerinde de art›fl
trendinin devam edece¤i tahmin
edilmektedir.
Eylül ay› enflasyon rakamlar›
piyasa beklentilerine paralel bir
flekilde TEFE ve TÜFE’de, s›ras›yla, %3.1 ve %3.5 oldu. Y›ll›k TEFE
enflasyonu %40.9, TÜFE enflasyonu ise %37.0 olarak belirlenirken,
%35 olan y›l-sonu TÜFE hedefine
kolayca ulafl›labilece¤i görülüyor.
Ekim ay› enflasyon beklentisi ise
TEFE’de %2,9, TÜFE’de %3,2 ve
“çekirdek enflasyon” diye tabir edilen özel imalat sanayii fiyatlar›nda
ise %2,7’dir.
Hisse senedi piyasas›n›n dönemdeki performans›nda seçimlerden ç›kacak sonuç ve Irak
konusundaki geliflmeler önemli
rol oynayacak. Seçimlerle birlikte
yeni bir hükümetin göreve gelmesi
ve belirsizli¤in sona ermesi, piyasada k›sa vadede olumlu etki yaratacakt›r. Bu olumlu etki, seçim tarihi
yaklaflt›kça piyasa taraf›ndan sat›n
al›nmaya bafllanabilir. Irak konusu
ise, uzun vadede yaratt›¤› tehdit ile
piyasadaki yükselifli s›n›rlamas›na
ra¤men, Bush’un aç›klamalar›yla
bekleme sürecine girmesi nedeniyle piyasaya olumlu yans›yacakt›r.

Koç Yat›r›m Araflt›rma Grubu Hisse Senedi Tavsiye Listesi
(31.10.2002 tarihi itibariyle)
Koç Yat›r›m Araflt›rma Grubu’nun 31.10.2002 tarihi itibar› ile hisse senedi
tavsiye listesi Bizden Haberler’in her say›s›nda yay›nlanacak olup, geriye
dönük olarak listenin ‹MKB-100 endeksine relatif performans› ve listedeki de¤ifliklikler ilân edilecektir.
Hisse ad›

Fiyat (TL/Hisse)
(31.10.2002 Kapan›fl)

Akbank
Akcansa
Akenerji
Alarko Holding
Anadolu Efes
Do¤an Yay›n Holding
Migros
Sabanc› Holding
Tofafl
Vestel

4.800
9.900
8.700
19.750
30.000
2.075
91.000
4.650
4.000
3.100

‹MKB-100

10.251

finans dünyas›
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Yat›r›m Araçlar› Getirileri
(31.12.2001 - 31.10.2002)
Koçbank B tipi tahvil ve bono fonu
Koçbank B tipi de¤iflken fonu
Koçbank B tipi likit fon
Piyasa B tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi
Koçbank A tipi karma fonu
Koçbank A tipi de¤iflken fonu
Piyasa A tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi

47.1
43.0
42.2
38.0
18.4
16.9
1.0

(30.09 - 31.10.2002)
Koçbank B tipi tahvil ve bono fonu
Koç yat›r›m B tipi de¤iflken fonu
Koçbank B tipi de¤iflken fonu
Koçbank B tipi likit fon
Piyasa B tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi
Koçbank A tipi de¤iflken fonu
Piyasa A tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi

4.5
3.8
3.5
3.1
3.2
6.7
8.1

Alternatif Getiriler
(31.12.2001 - 31.10.2002)
TL mevduat (3 ay)
Gecelik repo getirisi
Hazine bonosu (3 ay)
Alt›n
Euro
Amerikan Dolar›
‹MKB-100 endeksi

43.8
37.9
34.3
32.0
28.0
14.9
-25.6

(30.09-31.10.2002)
IMKB-100 endeksi
Hazine bonosu (3 ay)
TL mevduat (3 ay)
Gecelik repo getirisi
Euro
Amerikan Dolar›
Alt›n

16.0
3.6
3.5
3.2
1.0
0.7
-0.8

Koç

Yat›r›m Fonlar› Hakk›nda

Koçbank A.fi. A Tipi De¤iflken Fon
(KoçFon1)
Koç A Tipi Yat›r›m Fonlar› aras›nda hisse senedi
oran› en düflük olan, fazla risk almak istemeyen
ve muhafazakar ölçüde hisse senedine yat›r›m
yapmak isteyen yat›r›mc›lara önerilen bir fondur.
Yat›r›m politikas› gere¤i hisse senedi oran› %25-50
aras›nda de¤iflir.
Portföy büyüklü¤ü: 1 Kas›m 2002 tarihi itibar› ile
34.931 milyar TL
Al›m sat›m kurallar›: ‹fl günlerinde 09:00-12:30
saatleri aras›nda verilen al›m emirleri için 1 iflgünü, geri sat›m emirleri için 2 ifl günü valör uygulan›r. ATM’ler, Fonobank, www.kocbank.com.tr
ve www.kocyatirim.com.tr adresi arac›l›¤› ile de
fon al›m sat›m emri verilebilir.
Yat›r›m için tavsiye edilen süre: Minimum 3 ay
ile 1 y›l aras›ndad›r.
Yönetim ücreti: Portföy de¤eri üzerinden günlük
%0.015
Vergi Durumu: Tüm A ve B Tipi yat›r›m fonlar›
31.12.2002 tarihine kadar bireysel yat›r›mc›lar için
vergiden muaft›r.

“Koç Toplulu¤u’nda
Y›lda 1 Milyon Dolar
Tasarruf Sa¤lad›k”

e

-dönüflüm projesini, bir
çal›flan olarak kendi perspektifinizden nas›l tan›ml›yorsunuz?
Bu projenin bir çal›flan olarak bize
en büyük katk›s› anlay›fl ve iletiflim
birli¤i sa¤lamada önemli bir zemin
oluflturmufl olmas›d›r. Koç.net, Koç
Toplulu¤u’nun iletiflim altyap›s›n›
haz›rlad›¤› için e-dönüflüm projesinin birinci ad›m›ndan itibaren içinde
yer ald›. Bu aç›dan e-dönüflüm projesinin benimsenmesi ve hayata geçmesi bizim için son derece önemliydi. Öyle ki, bu projeyle yapt›¤›m›z
iflin katma de¤er ve getirisini de görebilmifl olduk.
• Projelerinizin içeri¤i hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?
Bölgelerimiz, müflterilerimiz ve yan
sanayimizle sürekli olarak iletiflim
halinde olmam›z gerekiyor. Bu,
mektup, e-mail veya faks yoluyla
olabilir. Ancak önemli olan bütün
bunlar›n standart hale getirilmesi ve
hepsinin üzerine katma de¤er hizmetlerinin eklenmesi. Katma de¤erli
hizmetler konusunda ciddi bir
grup sinerjisi yakalam›fl olduk.
e-dönüflümü ve bilgi ça¤›n›n
öncülü¤ünü yapmaya böylelikle kendi mutfa¤›m›zdan bafllad›k.
e-dönüflüm sayesinde
hayata geçmifl olan projeleri baflka bir flirketimizde herhangi bir
efor sarf etmeden aynen kullanabiliyoruz.
• e-dönüflüm projelerinin size sundu¤u
mali avantaj nedir?
Koç.net’in Genel Müdür
Yard›mc›s› Tunç Taflman:
“e-dönüflüm projesi ile
iletiflim birli¤i sa¤land›.”

Koç Toplulu¤u’nun
iletiflim altyap›s›n›
sa¤layan Koç.net’in
Genel Müdür Yard›mc›s›
Tunç Taflman’la
e-dönüflüm üzerine
konufltuk

Mevcut a¤› kullanarak ‘merkezi mail kullan›m›’ projesini hayata geçirdik. 150-200 server’› da¤›n›k bir flekilde tutmaktansa bu projeyle çok
ciddi bir mali tasarrufa gitmifl olduk.
Bunu da ilk Birmot’ta uygulad›k ve
%55’lere varan bir tasarruf sa¤lam›fl
olduk. Projemizle, Koç Toplulu¤u’na y›lda bir milyon dolar›n üzerinde maddi avantaj ve zaman tasarrufu sa¤lad›¤›n› düflünüyorum.
• Intranet ortam›nda gerçeklefltirdi¤iniz projeler nelerdir?
Bugüne kadar 23 proje gerçeklefltirdik. 10 tanesi de devam ediyor. Örne¤in ‘Piramit’ projemizde, sat›fl yapan arkadafllar›m›z,
müflteriyle ilgili tüm ifllerini
tek bir ortam üzerinden takip edebiliyor. Sat›fl yapan kiflinin yerinde olmamas› durumunda baflka
bir sat›fl yapan
arkadafl›m›z›n
bu
bilgilere
ulaflabilmesini
sa¤l›yor.
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e-forum’a
Gelen
Öneri Say›s›
150’yi Geçti
Eylül ay›n›n ödül
kazanan projeleri
belli oldu
opluluk
çal›flanlar›m›z›n
elektronik ortamdaki serbest
kürsüsü olan e-forum portal›’na geçti¤imiz sekiz ay boyunca 150’yi aflk›n öneri geldi. Gelen
önerilerin e-dönüflüm Yürütme
Kurulu taraf›ndan de¤erlendirildi¤i e-forum’un Eylül ay› ödül
kazanan projeleri ise yine a¤›rl›kl› olarak Toplulu¤un iç sinerjisine yönelikti.

T

Ödül Kazananlar
e-forum kapsam›nda, Divan
Oteli’nden Yalç›n Ermifl ve Ayflem Dedeo¤lu “Personel ‹ndirim Kart›” projesiyle birincilik
ödülüne, Koçfinans’tan Melih
Tolga Seyrek “Pazarlama
Amaçl› E¤itim” projesiyle ikincilik ödülüne, Otokar’dan Kenan Çolak ise “Teknik Dokümanlar›n (Standard, Spek,
v.s) Internet Üzerinden Takibi
ve Teknik Kütüphane Oluflturma” projesiyle üçüncülük
ödülüne lây›k görüldü.
Proje sahipleri Yalç›n Ermifl ve
Ayflem Dedeo¤lu, Arçelik Ekmek K›zartma Makinas›, Melik
Tolga Seyrek, Divan Kalam›fl
Hai Sushi Restaurant’ta iki kiflilik yemek ve Kenan Çolak ise
Arçelik Valso ile ödüllendirildi.

e-dönüflüm

Dayan›kl› Tüketim
Arçelik ‘Mükemmel’ fiirketler Liginde
TPM Mükemmellik Ödülü’nün sahibi Arçelik,
Toplam Verimlilik Yönetimi çal›flmalar›n›
gerçeklefltirdi¤i geçti¤imiz befl y›l içinde 1
Milyon 750 bin Euro tasarruf etti. Önümüzdeki
iki y›lda 2 Milyon Euro daha tasarruf
sa¤lamay› planl›yor

rçelik Çay›rova Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi, Toplam Verimlilik Yönetimi (TPM) çal›flmalar›n›
dünyada en iyi flekilde uygulayan
iflletmelere verilen TPM Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.
Her y›l dünya çap›nda verilen TPM
Mükemmellik Ödülü’ne bu y›l 177

A

iflletme baflvurdu. S›f›r
hata, s›f›r ar›za hedeflenen TPM uygulamalar›ndan sonra kazan›lan
ödülü de¤erlendiren
Arçelik Genel Müdürü
Nedim Esgin, “TPM
uygulayan bir fabrikan›n, üretirken
oluflabilecek her türlü kayb›n› ve kalite hatalar›n› s›f›rlayarak, malzemeyi
son ürüne dönüfltürmek anlam›na
gelen “transformasyon maliyetini”
düflürmesi, böylece iflletme verimlili¤ini yükseltmesi hedefleniyor. Örnekler, TPM ile transformasyon ma-

liyetinin yüzde 30 oran›nda düflürülebildi¤ini gösteriyor” dedi.
TPM uygulamalar›n›n gerçekleflti¤i 5
y›l içinde, ödül sürecinin ve al›nan
dan›flmanl›klar da dahil olmak üzere
yaklafl›k 200 bin Euro harcand›¤›n›
belirten Esgin, “Bu dönemde sa¤lanan tasarruf ise toplam 1 milyon 750
bin Euro’dur.
Önümüzdeki 2 y›ll›k süreçte ise,
yaklafl›k 2 milyon Euro daha tasarruf
sa¤lanmas› planlan›yor” diye konufltu. Ödül, 12 Kas›m 2002 tarihinde
Japonya’n›n Yokohama kentinde
verilecek.

Arçelik, MQM Kalite Güvence Sistemi’ni Pazarl›yor

Ü

retiminin yaklafl›k yüzde
40’›n› yurtd›fl›na satan Arçelik, art›k teknoloji de ihraç ediyor.
Arçelik’in teknoloji flirketi Artesis,
dünyan›n önde gelen kompresör
üreticilerinden Copeland firmas›na MQM kalite güvence sistemi
satmaya bafllad›
Arçelik, yurtd›fl›nda arka arkaya
gerçeklefltirdi¤i ataklar›n›n ve teknolojiye yapt›¤› yat›r›mlar›n›n karfl›l›¤›n› almaya bafllad›. MQM (Motor Hata Tan›lama) kalite güvence
sistemi için, dünyan›n en büyük
kompresör üreticilerinden biri
olan Copeland firmas›ndan da siparifl al›nd›. Emerson grubunun
en büyük flirketi olan Copeland,

sektörel vizyon

ev ve ticari tip buzdolaplar› ve klima sistemleri için kompresör,
kondenser ve elektronik komponent üretiyor. ABD’de 9, Avrupa
ve Asya’daki fabrikalar›yla birlikte
toplam 18 fabrikada üretim yapan
Copeland firmas› y›ll›k 10 milyon
kompresör üretim kapasitesiyle
alan›nda dünya lideri konumunda. Copeland firmas›n›n 11 ülkede, toplam 8 bin çal›flan› bulunuyor.
Copeland, Arçelik’in teknoloji flirketi Artesis’ten ald›¤› MQM sistemini ilk olarak, merkez üretim tesisinde kullanmaya bafll›yor. Daha
sonra da tüm fabrikalar›na yayg›nlaflt›rmay› planl›yor. Projenin bü-
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yüklü¤ü nedeniyle, Copeland ile
var›lan anlaflma Artesis için önem
tafl›yor.
Arçelik, 1998 y›l›nda MQM güvence sistemiyle Teknoloji Büyük
Ödülü’nü ald›ktan sonra, bu ürünleri üretmek, gelifltirmek ve dünya
pazarlar›na sunmak için Teknoloji
fiirketi Artesis’i kurmufltu.
Copeland’›n kuruluflu ise 1921’li
y›llara dayanmaktad›r. Termostatik so¤utucudan, ABD’nin ilk otomatik buzdolab›na kadar klima ve
buzdolab› alan›nda pek çok ilki
gerçeklefltiren Copeland firmas›,
1921’den bu yana sadece klima ve
so¤utucu sistemleri için kompresör üretimi yapmaktad›r.

Arçelik, ‹ngiltere’de de Lider
Arçelik, ‹ngiltere’de dondurucular hariç toplam buzdolab› sektöründe,
%14’lük pazar pay› ile lider oldu. Arçelik daha önce de ‹ngiltere’de
‘Tedarikçi’ Ödülü’nü kazanm›flt›

M

arka ve flirket al›mlar›yla
dünya flirketi olma hedefine odaklanan Arçelik, Beko markas› ile ‹ngiltere’nin dondurucu
hariç, toplam buzdolab› pazar›n›n
lideri oldu. A¤ustos 2002’de pazar
pay› %14’e ulaflan Beko’yu Hotpoint markas› takip ediyor. ‹ngiltere’de Beko markas›yla beyaz eflya pazar›n›n önde gelen firmalar›
aras›nda yer alan Arçelik, f›r›nda
da %11’lik pazar pay›na sahip. Arçelik’in, geçti¤imiz Ocak-A¤ustos
döneminde ‹ngiltere’ye gerçeklefl-

tirdi¤i ihracat ise 71
milyon Euro’ya ulaflt›.
Arçelik, so¤utucu pazar›nda Beko markas›yla lider oldu¤u ‹ngiltere’ye Ocak-A¤ustos
döneminde 490 bin
ürün ihraç etti. ‹hraç
edilen ürünlerin %91’ini buzdolaplar› olufltururken, bu ürünlerin
de %97’si Beko markas› tafl›d›. Bu
y›l›n Temmuz ay›nda özellikle f›r›n markas› olarak tan›nan ‹ngiliz
Leisure’› sat›n alan Arçelik, bu y›l

içinde ‹ngiltere’de bir
de ödül kazand›.

Daha Önce de
Y›l›n Tedarikçisi”
Ödülünü Alm›flt›
Arçelik’in pazarlama
flirketi, ‹ngiltere’nin
alan›nda en prestijli ödülü olan ve
ürün kalitesi, ürün bulunurlu¤u,
servis deste¤i ile sat›fl ve pazarlama deste¤i alanlar›ndaki baflar›l›
firmalara verilen “y›l›n tedarikçisi”
ödülünü alm›flt›.

Sezona “Merhaba” Yeme¤i

A

rçelik Voleybol Kulübü’nün As Baflkan’› Ömer Kayal›o¤lu, tak›m›n teknik kadrosuna ve sporcular›na, Arçelik’in Çay›rova Tesisleri’ndeki Genel Müdürlük Binas›’nda bir yemek vererek, 2002-2003 sezonu için baflar›lar diledi.
Keyifli geçen yemekte bir konuflma yapan Ömer Kayal›o¤lu flunlar› söyledi:
“Öncelikle bu y›l aram›za kat›lan Teknik Direktör Zoran Gajic,
Antrenör Üzeyir Özdurak, ‹statistik antrenörü Nevzad Osmankaç ve sporcular›m›z Alexsandre Kilimkine ile Hamza Zatriç’e ‘hofl geldiniz’ diyorum. Bu sezon oluflturulan güçlü kadromuz ile gerek CEV Kupas›’nda, gerekse ligte baflar›l› sonuçlara
uzanaca¤›m›za inan›yorum. Bu arada iflletmelerimizin yer ald›¤›
Eskiflehir ve Bolu’da lig maç› oynamak için Voleybol Federasyonu’na istekte bulunduk. E¤er federasyon uygun görürse ve rakip
tak›mlarla da anlaflabilirsek, bu iki flehirdeki iflletmelerimizde çal›flan personelimizle, sizleri
bir araya getirece¤iz. Bu
buluflman›n
çok güzel görüntüler oluflturaca¤›n›
flimdiden görüyorum.”
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E¤lenceli Bir Piknik:
Arçelik Aile Günü

Ç

amafl›r Makinesi ve Bulafl›k Makinesi ‹flletmeleri Kampüsleri’nde gerçeklefltirilen Arçelik Aile Günü pikni¤i,
çal›flanlar ve aileleri taraf›ndan
yo¤un ilgi gören “özel bir gün”
oldu. Her iki iflletmede de çeflitli aktivite ve gösterilerle renklendirilen piknikte, kat›l›mc›lar
e¤lenirken, özellikle çocuklar
için düzenlenen yar›flmalar herkese birey ve
tak›m olarak kazanman›n, baflar›n›n zevkini
yaflatt›.

sektörel vizyon

Tüketim
Migros’lar Moskova’y›
Çepeçevre Kuflatt›
97 y›l›ndan buyana Moskova’da hizmet veren ve Türkiye Rusya aras›nda önemli bir ticaret
köprüsü oluflturan, Ramstore’lar
Moskova’da hizmet alan›n› ad›m
ad›m geniflletiyor. Rusya’da 3.
Ramstore Al›flverifl Merkezi ve 13

19

evo’yu y›l sonunda kentin kuzeyinde aç›lacak 5. ve en büyük Ramstore Al›flverifl Merkezi Leningradski
izleyecek.
Türk ürünlerinin yurt d›fl›na aç›lmas› için önemli bulunan Migros’un
yurt d›fl› ma¤azalar› Ramstore’lar
Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve
Bulgaristan’da hizmet veriyor. Migros’un toplam dört yabanc› ülkede
bulunan yurt d›fl› ma¤azalar›, aç›lan
bu merkezle 22 adet oldu.

Türk ve Dünya
Pazar›ndan 30 bin Ürün

Ramstore’la Moskoval›lar’a verdi¤i
hizmeti her geçen gün yayg›nlaflt›ran Ramstore’un 4. Al›flverifl Merkezi ve 14. Ramstore hipermarketi 26
Eylül 2002 tarihinde Belyaevo bölgesinde aç›ld›.

5. Ramstore Al›flverifl
Merkezi yolda…
Ramstore Al›flverifl Merkezi Belya-

Moskova devlet görevlileri, Migros
ve Ramenka yetkilileri yeni merkezin bölgede beklenen aç›l›fl›n› gerçeklefltirirken, Ramstore Belyaevo
Al›flverifl Merkezi onbinlerce Moskoval›’n›n ak›n›na u¤rad›.
24 saat aç›k olan 30.000 m2 kapal›
alanda hizmet veren merkezde Türk
ve dünya pazarlar›ndan derlenen
30.000 çeflit ürün Moskoval›lar’›n
be¤enisine sunuluyor.
Tüm Ramstore’lar gibi sosyal ve ticari anlamda önemli bir köprü niteli¤indeki Ramstore Al›flverifl Merkezi
içinde hipermarket d›fl›nda 58 ma¤aza bulunuyor.

Pastavilla’dan ‹ki Yeni Çeflit Daha...
astavilla, tüketicilerinin istekleri do¤rultusunda iki yeni çeflit makarna üreterek piyasaya sür-

P
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dü. Mezzanelli (F›r›n Makarna) ve
Lily (Buket Makarna) isimleriyle
piyasaya sürülen çeflitlerle Pastavilla Makarna çeflidi 19’a ulaflt›. Pastavilla Makarnac›l›k Pazarlama ve D›fl
Ticaret Müdürü Volkan Çaylan,
“Çocuklar›m›z› da düflündük.
Yeni çeflitlerimizin ilk 50 bin paketine 250 gram Pastavilla Junior
F›rf›r hediye ediyoruz” dedi.
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Beyazperde
Migros
Club’la Aç›ld›

M

igros; Migros Club
üyelerine Warner
Bros’un katk›lar›yla, keyifli bir sinema gecesi yaflatt›. Beflincisi düzenlenen sinema gecesinde bu
kez k›rtasiye sezonunda Migros’u
tercih eden 500
Migros Club müflterisi davet edildi.
Film gösterimi öncesi
düzenlenen
kokteyl s›ras›nda da Migros müflterileriyle sohbetler edildi ve böylelikle
onlar›n önerilerini dinleme f›rsat› bulundu.
Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
(M‹Y) çerçevesinde, müflterilerinin al›flverifl al›flkanl›klar›na göre çeflitli
kampanyalar ve sosyal
aktiviteler
düzenleyen
Migros, müflterileri ile iliflkilerini güçlendirirken,
bir anlamda onlar›n beklentilerine de cevap vererek, sa¤l›kl› bir “iletiflim”
ortam› haz›rl›yor.

Turizm ve ‹nflaat
York ve DemirDöküm,
Gizlilik Anlaflmas› ‹mzalad›

D

emirDöküm ve York, 22
Ekim 2002’de Koç Holding’de yap›lan bir bas›n toplant›s› ile Türkiye’de sistem klimalar› (sulu ekipman, konut ve
ticari klimalar) konusunda ifl
birli¤ine yönelik olarak gizlilik
anlaflmas› imzalad›lar. Toplant›ya, Amerikan York International Baflkan Yard›mc›s› Anthony Abbott ve Türkiye Genel
Müdürü Wilfried Peters ile
Koç Holding ‹nflaat ve Turizm
Baflkan› Dr. Bülend Bulgurlu

ve DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l› kat›ld›.
Dünyan›n en büyük ba¤›ms›z
›s›tma, havaland›rma, iklimlendirme ve so¤utma cihazlar› üreticisi ve uluslararas› pazarda
sektörün önde gelen firmalar›ndan biri olan York International
ile Türkiye ›s›tma ve do¤al gaz
sistemleri sektörünün lideri DemirDöküm, sistem klimalar› konusunda fiubat 2002’den beri
distribütörlük anlaflmas› çerçevesinde birlikte çal›fl›yor.

DemirDöküm Bölgesel
Bayii Toplant›lar›n›
Sürdürüyor

D

emirDöküm yetkili sat›c›lar› Eylül ay›
içinde ‹stanbul ve Ankara’da düzenlenen iki ayr› toplant›yla biraraya geldi. Yetkili sat›c› bilgilendirme toplant›lar›n›n ilki
‹stanbul’da gerçeklefltirildi ve ‹stanbul Bölgesi’nde hizmet veren yetkili sat›c›lar biraraya geldi. Her iki toplant›da, DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l›, mevcut
ekonomik durumla ilgili de¤erlendirmelerde bulunurken yeni ürünler ve 2003 y›l›
projeleri hakk›nda yetkili sat›c›lara bilgi
verdi. Bat›l›, ayr›ca DemirDöküm’ün sat›fl
sistemi, hedefleri, servis faaliyetleri, reklam
stratejileri konusunda da yetkili sat›c›lara
genifl aç›klamalarda bulundu.

‹zocam’›n Yeni Ürünleri Yap› 2002 Ankara Fuar›’nda
al›t›m sektörünün öncüsü ‹zocam, 25-29
Eylül tarihleri aras›nda Alt›npark Expo Center Fuar
Alan›’nda gerçeklefltirilen
Yap› 2002 Ankara Fuar›’nda da yerini alarak sektörün temsilcileri ile biraraya geldi.

Y

Yeni ‹zocam
Optimum Sistemi
Fuarda, ‹zocam’›n uzman
personeli taraf›ndan ürünlerin teknik özellikleri ve uy-

gulama detaylar› hakk›nda
ziyaretçilere bilgiler verildi.
Binalar›n içten yal›t›m›nda
›s› ve ses yal›t›m› ile yang›n
güvenli¤inde kullan›lan yeni ‹zocam Optimum sistemi,
yal› bask›s› sistemlerinin uygulamas›nda kullan›labilecek yeni yal›t›m ürünleri ve
d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemlerinde kullan›lan manto
grubu yal›t›m sistemleri konusunda haz›rlanm›fl detaylar da ‹zocam stand›nda sergilendi.
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B

Divan’dan
Bayram
fiekerleri

u y›l Ramazan Bayram›’n› Aral›k’›n ilk haftas›nda kutluyoruz.
Bayramlar›n tatl› gelene¤i ile Divan
Bayram flekerleri, madlen, pralin, lokum ve drajeler fl›k kutularda sat›fla
sunuldu. Öte yandan, yeni y›l için
de yine fl›k ve zarif y›lbafl› sepetleri
haz›rlan›yor. Y›lbafl› sepetleri birbirinden ilginç tasar›mlar›yla tüm Divan Pastanesi flubelerinde sizler için
haz›r olacak. Toplu Bayram fiekeri
ve Y›lbafl› Sepeti siparifllerini afla¤›daki telefonlara verebilirsiniz:
Elmada¤ Divan Pastanesi:
0212-233 35 07
Erenköy Divan Pastanesi:
0216-355 16 40

Kuruçeflme Divan’da Brunch Keyfi
uruçeflme Divan’›n y›llard›r vazgeçilmeyen Pazar Brunch’› Ekim
ay› bafl›nda tekrar bafllad›. Pazar
Brunch’›na zengin aç›k büfe kahvalt›
çeflitleri ile caz müzi¤i efllik ediyor! Kuruçeflme Divan’da çocuklar da unutulmad›: Palyaçolar çocuklara nefleli dakikalar yaflat›yor. Pazar sabahlar›
saat 10:30 ile 15:00 aras›nda
Kuruçeflme Divan’›n haz›rlad›¤› Brunch’ta aileniz ya da
dostlar›n›zla keyifli ve lezzetli
saatler sizleri bekliyor.

K

Pazar sabahlar›
saat 10:30 ile
15:00 aras›nda
dostlar›n›za randevu verebilirsiniz

Divan Oteli
Fitness Club’da
Yeni
“Masaj Mönüsü”
a¤dafl yaflam›n ve sa¤l›¤›n vazgeçilmezi fitness ve sporun temel unsurlar›ndan biri olan masaj,
seçkin uzmanlar taraf›ndan Divan
Oteli Fitness Club’da
“Masaj Mönüsü” olarak
uygulan›yor. Ayr›nt›l› bir
masaj program› sunan
Divan Oteli; spor masaj›, dinlendirici masaj,
selülit bak›m›, uçak
yolculu¤u sonras› için
jet lag masaj›, bölgesel masajlar
dallar›nda hizmet sunuyor.

C

Yan Sanayii
Orhangazi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nda
Bilgi-Teknoloji S›n›f› Aç›ld›

V

ehbi Koç Vakf› öncülü¤ünde,
Döktafl taraf›ndan yapt›r›lan
Orhangazi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nda 2002-2003 e¤itim ve ö¤retim
y›l›nda Bilgi-Teknoloji s›n›f› aç›ld›.
E¤itimi teknolojiyle birlefltiren Bilgiteknoloji s›n›f›nda bulunan bilgisayar, VCD, viedo, slayt makinas›, tepegöz gibi e¤itim materyalleri ile ak-
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tif ö¤renme ortam›n› oluflturarak,
ö¤rencilere daha kal›c› bilgiler verilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, bilgiteknoloji s›n›f›n›n, ö¤rencilerin bilimsel, mant›kl› düflünme becerilerini oluflturmaya ve aç›¤a ç›karmas›na
yard›mc› oldu¤unu belirtiyorlar.
Okul Aile Koruma Derne¤i ve Okul
Müdürü’nün katk›lar›yla oluflturulan
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bilgi-teknoloji s›n›f›ndan bütün s›n›flar ve hatta di¤er okullar da yararlanabilecek.

Finans
Koçbank’ta Bir
“Haberci”niz Var
Ödedi¤iniz veya
ödeyemedi¤iniz faturalar› izlemek için “Otomatik Ödeme
Ekstresi” hizmetinizde
afta boyunca hangi otomatik ödeme talimatlar›n›z› ödeyece¤inizi,
bir önceki hafta ödedi¤iniz veya ödeyemedi¤iniz faturalar› izlemek için
“Otomatik Ödeme Ekstresi” hizmetinizde. Bu hizmetten yararlanmak için email adresinizle birlikte talebinizi ekoçbank, Fonobank veya flubenize iletmeniz yeterli. Sonras›nda her Pazartesi
günü, otomatik ekstreniz size ulaflacak.

H

AKILLIKART’tan
Size Özel F›rsatlar

F

ransa’n›n iletiflim devi Sagem’in biliflim harikas›
ürünü WA 3050, hem cep telefonu, hem bilgisayar hem
de GPRS özelliklerini tek bir
cihazda birlefltiren ayr›cal›kl›
bir ürün. Ak›ll›kart üye kurulufllar› aras›nda yer alan Sakarya Telekomünikasyon Sistemleri (STS)’nin “Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na” yönelik düzenledi¤i
kampanya ile bu ürüne, peflin
ödemelerde 1.105 Euro yerine 983
Euro karfl›l›¤›nda ve Ak›ll›kart’›n 24
aya varan Türk Liras› taksit seçenekleri ile sahip olunabiliyor.

STS Tel: 212 212 56 26-211 02 41

Otomotiv
Türk Traktör’den
E¤itim Kurumlar›na
Katk›

T

ürk Traktör, Harran Üniversitesi
fianl›urfa Meslek Yüksek Okulu ile
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik E¤itim Fakültesi’ne teknik
e¤itim malzemeleri arma¤an etti. Karabük Teknik E¤itim Fakültesi’nde yeni
aç›lan Otomotiv Ana Bilim Dal› ve fianl›urfa Meslek Yüksek Okulu
Makine Bölümü yetkililerinin talebi üzerine, ö¤rencilerin teknolojiyi yak›ndan takip edebilmeleri ve eksik olan
e¤itim malzemelerini karfl›lamak amac›yla traktör motoru, flanz›man, ön dingil
mesnedi, çeflitli tak›m ve yard›mc› malzemeler verildi.

Birmot Drive Fotoralli’de
Muhteflem Final

K

oç Holding’e ba¤l› Birmot (Birleflik Motor Sanayi ve Ticaret) ana sponsorlu¤unda ve Drive Dergisi taraf›ndan Shell ve Oltafl’›n
katk›lar›yla düzenlenen Birmot Drive Fotoralli etkinli¤i, 6 Ekim 2002, Pazar günü
‹zmit Körfez Pisti’nde düzenlenen muhteflem bir organizasyon ile son buldu.
‹zmit Körfez Yar›fl Pisti’nde
saat 9.00’da bafllayan Final
Fotoralli’de 11 etap sonunda
ilk befle kalan ekipler, araç
ile slalom, ya¤ dizme, gözü
kapal› park ve lastik de¤ifltirme yar›flmalar›n› en k›sa sürede tamamlay›p, Birincilik
Kupas›’n› kazanmak için bir-
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birleriyle k›yas›ya rekabet etti. Noter huzurunda yap›lan
yar›flmada 550.54 puan alan
Sercan ve Özcan Ball› lider
oldu.
523.36 puanla Ali Hikmet
Tezer ve Ahmet Akbafl ikinci, 510.47 puan alan Burak
Öktem ve Erkunt Maden
ise üçüncü oldu.
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Bilgi Grubu
Türkiye’nin ‹lk Digital Film ve Müzik
Yar›flmas›na Ödüller Ya¤d›

B

ilkom taraf›ndan düzenlenmekte olan i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas›, ikinci y›l›nda ulusal
ve uluslararas› halkla ‹liflkiler ödülleriyle taçland›r›ld›.
Digital teknoloji ürünlerinde ülkemizin önde gelen temsilcilerinden olan
Bilkom, teknolojinin kültür ve sanatla entegrasyonunu amaçlayan i-CAN
Film ve Müzik Yar›flmas›’yla, iki y›ldan bu yana yarat›c›l›klar›n› üstün
Apple teknolojisinin olanaklar›n›
kullanarak ortaya ç›kartmak isteyen
mouse kullan›c›lar›n› profesyonel
kulvarlara tafl›yor.
Türkiye’nin ilk digital film ve müzik
yar›flmas› olma özelli¤ini tafl›yan iCAN Film ve Müzik yar›flmas›, ulusal
bazda, Halkla ‹liflkiler Derne¤i taraf›ndan bu y›l ikincisi düzenlenen ve
Türkiye’nin önde gelen kurum, sivil
toplum örgütü ve halkla iliflkiler flirketlerinden 50’ye yak›n projenin yar›flt›¤› “Alt›n Pusula” yar›flmas›n›n
“Etkinlik Yönetimi” dal›nda birincilik ödülüne lây›k görüldü.

Londra’da Muhteflem
Ödül Gecesi
i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas› Projesi, uluslararas› halkla iliflkiler platformunda ise, Uluslararas› Halkla
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‹liflkiler Derne¤i IPRA taraf›ndan düzenlenen “IPRA 2002 Alt›n Ödülleri”nin “Sanat Kategorisi”nde birincili¤i elde etti.
IPRA taraf›ndan 11 y›ld›r dünya
genelinde en iyi halkla iliflkiler
uygulamalar›na verilen Alt›n
Ödülleri’ için, bu y›l 22 farkl› kategoride 278 proje yar›flt›. IPRA’n›n i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas› birincilik ödülü, Bilkom’a
di¤er kategorilerde birinci olanlarla birlikte Londra’daki London
Marriott Hotel’de düzenlenen bir
ödül töreniyle verildi.

i-CAN Film ve Müzik
Yar›flmas› Projesi, uluslararas› halkla iliflkiler
platformunda ise,
Uluslararas› Halkla
‹liflkiler Derne¤i IPRA
taraf›ndan düzenlenen
“IPRA 2002 Alt›n Ödülleri”nin “Sanat
Kategorisi”nde birincili¤i elde etti

“IPRA 2002 Alt›n
Ödülü”nü Bilkom
ad›na Genel
Müdür Tijen
Mergen ald›.

Bilkom’dan Koç Toplulu¤u
Çal›flanlar›na Çok Özel F›rsatlar
pple Bilkom, Koç Toplulu¤u çal›flanlar› için çok
özel taksitli kampanya paketi
sunuyor.
Kampanya
kapsam›nda, tüm Apple
Bilkom ürünleri Koçbank tüketici kredisiyle, peflin fiyat›na
18 ay taksitle sat›fla
sunuluyor.
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n Apple Bil-

A
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kom ürünlerine 766 Euro’dan
bafllayan fiyatlarla sahip olmas›
mümkün.

Enerji
Otogaz ‹stasyonlar›nda
“Gelin Çiçe¤i” Kampanyas›

Demir Export
Kalitesini Belgeledi

OGAZ Petrol Gazlar›, 5 Eylül 2002
tarihi itibariyle otogaz istasyonlar›nda Unilever flirketinin katk›lar›yla “Rinsomatik Gelin Çiçe¤i” kampanyas›n› bafllatt›. ‹ki ay sürmesi düflünülen bu kampanya çerçevesinde Mogaz Maxi LPG
2000 istasyonlar›na gelen ve 40 milyon TL.’lik otogaz alan
herkese 300 gr.’l›k Rinso deterjan hediye olarak veriliyor.

M

MOGAZ’a Kalite Sistem Belgesi
MOGAZ Petrol Gazlar›, toplam kalite yolunda sürdürdü¤ü
çal›flmalar›n›n bir ad›m› olarak 17-18 Haziran 2002 tarihlerinde Bureau Veritas Quality International taraf›ndan denetlendi
ve 7 Temmuz 2002 tarihinde ISO
9001: 2000 Kalite Sistem Belgesini
almaya hak kazand›.

oplulu¤umuzun madencilik flirketi olan
Demir Export’ta, Kalite Sistemi Belgesinin al›nmas› amac›yla Ocak 2002 tarihinde
bafllayan çal›flmalar fiirket Merkezi, Merkez
Atölye ve Kangal Kömür ‹flletmesi çal›flanlar›n›n katk›lar›yla Eylül 2002’de tamamland›.
Türkiye’de Türk Akredidasyon Kurumu taraf›ndan ilk kez akredite edilen kurum olan
Türk Standartlar› Enstitüsü denetçileri taraf›ndan 18-20 Eylül 2002 tarihlerinde gerçeklefltirilen denetimler sonucunda, Demir Export’un süreçlerinin ISO 9001: 2000 Kalite
Sisteminin gereklerine uygunlu¤u kan›tland›
ve bunun sonucunda Demir Export TS-EN
ISO 9001: 2002 Kalite Sistemi belgesini almaya hak kazand›.

T

Demir Export’tan E¤itime Destek
Demir Export aç›l›fllar›n› gerçeklefltirdi¤i iki yeni
e¤itim yuvas› Kangal Ö¤renim Birimi ve Turnal› Köyü
‹lkö¤retim Okulu ile çocuklar›m›z›n yüzlerini
güldürüyor
Turnal› Köyü Demir Export
‹lkö¤retim Okulu
Demir Export taraf›ndan iflletilen
Kangal Kömür ‹flletmesi yak›nlar›nda
yer alan Turnal› Köyü ‹lkö¤retim
Okulu Sivas Valisi Lütfullah Bilgin,

Kangal Kaymakam› Mehmet Sar›ca,
Belediye Baflkan› Ahmet Polat ve
Demir Export Genel Müdürü T. Selçuk Kaya’n›n kat›ld›¤› bir törenle
aç›ld›. Turnal› Köyü’nde mevcut okulun geçti¤imiz y›l içerisinde e¤itime
kapat›lmas› sonucunda e¤itime ara
verilmiflti. ‹ki derslik ve di¤er idari
bölümlerden oluflan okulda 50 ö¤renci e¤itim görecek.

Demir Export Kangal
Ö¤renim Birimi
330 çocu¤un e¤itim görebilece¤i E¤itim Gönülleri Kangal Ö¤renim Birimi, Sivas Valisi Lütfullah Bilgin,
TEGV Yönetim Kurulu Baflkan› Cen-
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giz Solako¤lu, Kangal Kaymakam›
Mehmet Sar›ca, Kangal Belediye Baflkan› Ahmet Polat, Sivas Hizmet Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mahir Tevruz ve Demir Export Genel Müdürü T. Selçuk Kaya’n›n da
kat›ld› bir tören ile aç›ld›. Birimin çal›flmalar› aras›nda ilkö¤renim ça¤›ndaki çocuklar›n bofl zamanlar›nda bilgi ve becerilerini gelifltirerek en iyi
flekilde e¤itilmesi amac›yla kurulan
birimde bilgisayar, el becerileri, zeka
gelifltirici oyunlar, folklor, tiyatro, drama, kitap okuma, satranç, ‹ngilizce
gibi etkinliklerin yan› s›ra standart
e¤itim derslerine de (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi gibi) yer verilecek.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç (solda), ünlü karikatüristin portresini
çizdi ve bu orijinal çal›flmay› sanatç›ya arma¤an etti.

Çizgiye Adanm›fl 60 Y›l:
Turhan Selçuk!

C

emal Reflit Rey Konser Salonu 21 Ekim 2002 gecesi ifl,
sanat ve edebiyat dünyam›z›n
ünlü isimleriyle doluydu. Turhan
Selçuk, mesle¤inin 60. Y›l›’n›n kutland›¤› gecede hayranlar›n›n elindeki
albümlere imzas›n› atarken, yan›na
yaklafl›yor ve duygular›n› almak üzere teybimizi uzat›yoruz.
Turhan Selçuk, “Bu geceyle ilgili çok
güzel fleyler hissediyorum elbette.
Heyecanl›y›m. 60’›nc› y›l sergisi ve bu
kadar çok konu¤un bu heyecan› paylaflmak üzere buraya toplanmas› benim için büyük k›vanç,” diyor ve sözlerini flöyle sürdürüyor: “Televole
kültürüyle birlikte sanatç› laf› da öyle
bir enflasyona u¤rad› ki, kendime sanatç› demeye s›k›l›yorum. Gerçek sa-
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Ünlü karikatüristimiz Turhan Selçuk’un “Çizgide
60. Y›l”› Cemal Reflit Rey Konser Salonu’nda Koç
Holding’in sponsorlu¤unda düzenlenen bir geceyle
kutland›. Gecede konuflan Rahmi M. Koç, “Memleket
karikatüristlerinin duayeni oldu¤u için kendisini can›
gönülden tebrik ederim... Çinliler bofluna dememifl;
bir resim bin kelimeye bedeldir” dedi
natç›lar›n da böyle davranmas› gerekiyor diye düflünüyorum. Ben art›k
sanatç› laf›ndan hofllanm›yorum. Sanatç› oldu¤umu da sanm›yorum. Bir
fleyler yapmaya çal›fl›yorum, ama
amatör ruhla yap›yorum bunlar›.”
Turhan Selçuk’un gecesinde salon,
neredeyse son koltu¤una kadar dolu.
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Gecenin sunuculu¤unu Kenan Ifl›k
yap›yor. Sahneye önce Server Tanilli ç›k›yor, ard›ndan müzik dinletisi
yapmak üzere Emin ‹lgüz ve Arkadafllar›. S›ra, bu gecenin düzenlenmesiyle bizzat ilgilenen Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.
Koç’a geldi¤inde, salonda büyük bir

T URHAN S ELÇUK
çizgide 60. y›l

alk›fl kopuyor.
Rahmi M. Koç, “Benim için burada bulunmak, flu kürsüden
sizlere hitap etmek büyük bir
mutluluk,” diyerek bafll›yor konuflmas›na; ard›ndan ise karikatürün ve Turhan Selçuk’un kendisi için tafl›d›¤› anlam› aç›kl›yor:
“‹lk mektep s›ralar›ndan beri karikatüre ayr› bir merak›m var.
Cemal Nadir Güler, Ramiz,
Nehar Tüblek, Togo, fievki,
Güngör Kabakç›o¤lu, Ali Ulvi,
Selma Emiro¤lu, Suat Yalaz...
Ve flimdi Tan Oral, Salih Memecan, Haslet Soyöz, O¤uz
Aral gibi daha nice karikatüristi takip
etmekteyim. Hepsinin, kendilerine
göre stilleri, esprileri, bulufllar› var.
Turhan Bey dostumun, karikatürleri
çok de¤ifliktir, çizgileri gayet kategoriktir. Büyü¤ümüz ‹smet Pafla’y› ters
iki üçgen ile belirlerken, Abdülcambaz’›n hikayelerinde yar› soyunuk kad›nlar›n abart›lm›fl kalçalar› ve gö¤üsleri baya¤› seksi görünüm arz ediyor.
Hiç unutmam bir karikatür ödülü alm›flt›. Bu karikatürde deniz alt›ndaki
bir bal›kadam›n, gökyüzünde uçan
mart›y› vurmas› anlat›l›yordu. Bu bana, denizalt›lar›n füze at›p uça¤› vurmas›n› hat›rlat›yor.”

Özellikle S›n›fta
Ders Dinlerken...
Karikatüristli¤inin, s›n›fta ders dinlerken etraf›nda oturan arkadafllar›n›n
ya da ö¤retmenlerinin deformasyonlar›n› çizerek bafllad›¤›n› fakat profil
çizmekten ileriye gidemedi¤ini anlatan
Rahmi M. Koç, Turhan Selçuk’a hayranl›¤›n› flu sözlerle ifade ediyor:
“Karikatüristlerin ve
köfle yazarlar›n›n her
gün bir konu bulup
onu ifllemelerini hayretle karfl›lar›m. K›zkardeflim Sevgi Gönül, pazar günleri
Hürriyet’te yazar. Pa-

zartesi gününden itibaren gelecek yaz›n›n stresine girer. Turhan Bey dostum, 60 sene bu ifli götürebildi. Memleket karikatüristlerinin duayeni oldu¤u için kendisini can› gönülden tebrik
ederim... Çinliler bofluna dememifl;
bir resim bin kelimeye bedeldir.”

Kendi Portremi Bu
Kadar Baflar›l› Çizememifltim
Rahmi M. Koç, konuflmas›n›n ard›ndan, kendi çal›flmas› olan Turhan Selçuk portresini sanatç›ya hediye etti.
Gecenin sonunda bir konuflma yapan
Turhan Selçuk ise, Rahmi M. Koç ile
olan iliflkisini flöyle anlat›yor: “Koç
Holding’in Baflkan› Rahmi Koç benim
için çok güzel sözler söyledi. Bir de
portremi çizdi¤i karikatürü hediye etti. Hakikatten çok baflar›l›, çizdi¤i
portreden uzun y›llard›r karikatürle ilgilendi¤i belli, çünkü çok geliflmifl
çizgilere sahip. Kendi portremi bu ka-
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dar baflar›l› çizememifltim.
Koç Ailesi’yle tan›fl›kl›¤›m›z çok
eskilere dayan›r. Vehbi Koç o
zamanlar bafltayd›. Rahmi Koç,
tahsiline devam ediyordu. O zamanlar, Milliyet gazetesinde çal›fl›yordum. Bir muhabir arkadafl,
Rahmi Koç’un arad›¤›n› ve bir
karikatürümü rica etti¤ini söyledi. O tarihte ricas›n› gerçeklefltiremedim, hâlâ onun üzüntüsünü yaflar›m. Rahmi Koç, bir karikatür merakl›s›d›r. Ben baz› karikatürlerimi be¤enmem. Ertesi
gün gördü¤ümde elefltiririm.
Baz›lar›n› da çok be¤enirim,
zevkle izlerim. Zevkle izledi¤im karikatürlerim yay›nland›¤› zaman, Rahmi
Bey’den beni kutlayan ya bir faks ya
da telefon gelir. Kendisine bir kez daha teflekkür ederim.”
Bu gecenin farkl› bir gece oldu¤unu
söyleyebiliriz. Yaflar Kemal, Haslet
Soyöz, Müjdat Gezen, Erkan O¤ur‹smail Hakk› Demircio¤lu, Kurtalan Ekspres, Cihat Berkay, Bülent
Ortaçgil, Yeni Türkü, ‹lhan Selçuk
baflta olmak üzere kültür ve sanat
dünyam›z›n içinde, kendi alanlar›nda
söz sahibi olan yazar ve sanatç›lar›n
sahneye ç›k›p Turhan Selçuk’la ilgili
duygu ve düflüncelerini aktarmas› de¤il bu farkl›l›¤› ortaya ç›karan. “Çizgide 60. Y›l”›, neredeyse bir insan ömrünü kapsayacak bir süre içerisinde
üreten ve “gerçek sanatç›” kimli¤ini
tafl›yan Turhan Selçuk’un, sadece
dünyada de¤il ülkemizde de de¤erinin anlafl›ld›¤›n›n göstergesiydi.
Biz de “iyi ki vars›n Turhan Selçuk” diyelim ve
Rahmi M. Koç’un
gecede yapt›¤› konuflmadan bir al›nt›yla sonland›ral›m
bu sat›rlar›:
“Daha nice seneler
boyunca, hepimizin
akl›ndan geçenleri
çizgiye dökmeniz
dile¤iyle...”
Sema Uluda¤

kültürel vizyon

Topkap› Saray› Müzesi,
fiimdi Daha Güçlü

H

er y›l sa¤l›k, e¤itim veya
kültür alanlar›ndan birinde
verilecek olan Vehbi
Koç Ödülü’nün ilkinin sahibini buldu¤u, 30 May›s
2002 gecesi Koç Üniversitesi Spor Salonu’nda yap›lan törenden bu yana neredeyse 6 ay geçti. Kültür alan›nda yapt›¤› katk›lardan dolay›
bu ödülün ilkinin sahibi olma
onurunu tafl›yan ve dünyan›n
en büyük müzelerinden biri
olan Topkap› Saray› Müzesi’nde 30 May›s 2002 tarihinden
bu yana neler olup bitti¤ini ö¤renmek ve ö¤rendiklerimizi sizlerle paylaflmak amac›yla, Topkap› Saray› Müzesi Müdürü Dr.
Filiz Ça¤man’dan bilgi ald›k.

Topkap› Saray› Müzesi Müdürü Dr. Filiz Ça¤man:
“Müze yönetimi ödülün, Hazine Dairesi’nin sergilemede olmayan eserlerinin bulundu¤u depolar›n
oluflturulmas› ve özellikle en de¤erli tablolar›n, deprem, iklimlendirme ve güvenlik aç›s›ndan en mükemmel düzeyde teflhir edilmesi için “özel bir fon”
olarak ayr›lmas›na karar verdi.”

kültürel vizyon

Müze yönetimi ödül olarak Topkap› Saray›
Müzesi’ne verilen 100 Milyar TL’nin, paha
biçilmez eserleri koruyacak depolar›n
oluflturulmas› ve bu eserlerin güvenlik
aç›s›ndan en mükemmel düzeyde teflhir
edilmesi için “özel bir fon” olarak ayr›lmas›na
karar vermifl
30 May›s’tan Bu Yana...
Filiz Ça¤man, ödülden bu yana
müzede neler yafland›¤›na iliflkin
sorumuza, “öncelikle çok fazla say›da tebrik ald›k” yan›t›n› verdi.
Müze yönetimi ödül olarak Topkap› Saray› Müzesi’ne verilen 100
Milyar TL’nin, Hazine Dairesi’nin
segilemede olmayan eserlerinin bulundu¤u depolar›n oluflturulmas› ve
özellikle en de¤erli tablolar›n, deprem, iklimlendirme ve güvenlik aç›s›ndan en mükemmel düzeyde teflhir edilmesi için “özel bir fon” olarak ayr›lmas›na karar vermifl.
Hazine Dairesi’nde dönüflümlü olarak sergilenen ya da henüz sergilenmeye konmam›fl olan de¤erli tafllar›n, mücevherlerin ve birbirinden
de¤erli tablolar›n bulundu¤u bu depolar›n “deprem, iklimlendirme ve
güvenlik sistemleri” aç›s›ndan en
mükemmel biçimde korunup, gelecek kuflaklara aktar›lmas› için öngörülen bu düzenlemeler ile ilgili olarak geçt¤imiz alt› ay zarf›nda ön
araflt›rmalar yap›lm›fl.

‹klimlendirme ve
Güvenlik Sistemleri
fiu anda, “müze” olarak hizmet vermekte olan Topkap› Saray›’n›n, do-
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¤al olarak bir müze de¤il, “yerleflim
birimi” olarak yap›lanmas› sebebi
ile, genel olarak yap›lan tüm onar›m
çal›flmalar›nda zorluklar yafland›¤›n›
belirten Filiz Ça¤man, müzenin, tüm
kompleksinin, zemin ve bina etüdleri, depreme yönelik güçlendirme
tedbirleri, iklimlendirme ve güvenlik
sistemleri ihtiyaçlar› için öngörülen
miktar›n yaklafl›k dört milyon Dolar
olarak belirlendi¤ini ifade etti.

Türkiye’nin Gelece¤ine
Güvenmek...
Dr. Filiz Ça¤man ile yapt›¤›m›z görüflme sonucunda bir kez daha anlam›fl olduk ki, Koç Toplulu¤u için
de çok büyük bir anlam ifade eden
Vehbi Koç Ödülü’nün ilkinin, Topkap› Saray› Müzesi’ne verilmifl olmas›, gerçekten çok yerinde bir de¤erlendirme ve çok isabetli bir seçim.
Zira, kültür varl›klar›m›z›n en ça¤dafl
ve en güvenli flekilde korunup, saklanmas›na imkân tan›yacak olan depolar›n oluflturulmas› için kullan›lacak olan bu anlaml› ödül, “gelece¤ine güvenen ve Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m yapan” Koç Toplulu¤u
için de bir onur vesilesi.
Elbette daha Topkap› Saray› Müzesi
için yap›lacak çok fley var.

Esintinin Zarafeti:
Yelpazeler ve
El Çantalar› Sergisi

VKV Yönetim Kurulu Üyesi ve Sadberk Han›m Müzesi
‹cra Komitesi Baflkan› Sevgi Gönül sergi haz›rl›¤›ndaki
tüm ayr›nt›larla yak›ndan ilgilendi.

V

ehbi Koç Vakf› Vehbi Koç
ve Ankara Araflt›rmalar›
Merkezi (VEKAM)‘›n Sadberk Han›m Müzesi’nden getirdi¤i eserlerden oluflan “Esintinin Zarafeti: Yelpazeler ve El Çantalar›
Sergisi”, 19 Ekim 2002
Cumartesi günü düzenlenen bir kokteylle aç›ld›.
Kokteyle, VKV Yönetim Kurulu
Üyesi ve Sadberk Han›m Müzesi ‹cra Komitesi Baflkan› Sevgi Gönül,
VEKAM Müdürü Zeynep Önen’in
yan› s›ra, seçkin bir davetli toplulu¤u kat›ld›.
20 Ekim 2002-12 Ocak 2003 tarihleri aras›nda ziyaretçilere aç›k olacak
sergide, Osmanl› kad›n›n›n vazgeçilmez aksesuarlar›ndan, 18. yy’dan,
20. yy’a kadar uzanan döneme ait
yelpazeler ile boncuk, gümüfl ve
de¤erli tafllarla süslenmifl el çantalar› yer al›yor.

Birbirinden ‹lginç Yelpazeler
Sadberk Han›m Müzesi’nden, sergilenmek amac›yla Vehbi Koç’un ba¤
evi VEKAM’a getirilen eserler aras›nda, katlanan ka¤›t ve devekuflu
tüyü yelpazeler de yer al›yor.

Vehbi Koç Vakf› Vehbi Koç ve Ankara
Araflt›rmalar› Merkezi (VEKAM),
Sadberk Han›m Müzesi’nden getirdi¤i
eserlerden oluflan bir sergi ile
Ankaral›lar’› Osmanl› kad›n›n›n
vazgeçilmez aksesuarlar› ile buluflturdu

Koleksiyonda bulunan ve 19. yy’da
Avrupa’da üretilmifl olan katlanan
ka¤›t yelpazelerin; yapraklar› ka¤›ttan, iskeletleri ise sedef, naka (bal›kdifli) ve fildiflinden üretilmifl. Yelpazelerin bir k›sm›n›n saplar›, alt›n ve
gümüfl varaklarla bezenmifl olup, bu bezemelerin büyük
bir k›sm› ajurla süslenmifl. Saplarda,

boya ile yap›lm›fl bitkisel motiflere
rastlan›yor. Devekuflu tüyü yelpazelerin sap›n›n yap›m›nda ise, genellikle kaplumba¤a kabu¤u kullan›lm›fl. Yelpazelerdeki resimlerde, ço¤unlukla tafl bask› tekni¤i kullan›lm›fl. Bask› resimlerin üzerinde, guajla ve alt›n yald›zla yap›lm›fl süslemeler yer al›yor. Çift tabak halindeki yelpaze yapraklar›, birbirine yap›flm›fl halde olup, her iki yüzünde
de çeflitli resimler bulunuyor.

Vehbi Koç Vakf› Vehbi Koç ve
Ankara Araflt›rmalar› Merkezi (VEKAM)
Baflkent Ankara ve kurucusu
Vehbi Koç hakk›nda araflt›rmalar yapan VEKAM, 1994 y›l›nda
bilim, kültür ve sanat dünyas›na
hizmet etmek için kuruldu. VEKAM, Ankara ve çevresinin tarihi, arkeolojik, etnografik ve kültürel de¤erlerinin, araflt›r›lmas›,
belgelenmesi ve korunmas›na
yönelik bilimsel çal›flma ve araflt›rmalar yürütüyor. Araflt›rma
yapmak isteyenler için, Ankara
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hakk›nda kitap, makale ve süreli yay›nlardan oluflan kütüphane
ve arfliviyle VEKAM, dünya çap›nda bir baflvuru kayna¤› olmay› hedefliyor.
VEKAM, düzenlenen etkinlikleriyle de yaflayan bir kültür merkezi haline gelmektedir.
VEKAM
Adres: Pınarbaflı Mahallesi
fiehit Hakan Turan Sokak No:9
Keçiören/Ankara
Tel: (0312) 355 20 27

kültürel vizyon

Hoflgeldin
Ramazan

Edirne Camii

Bereketli ‹ftarlarda
Hep Beraber!
Atalar›m›z›n da dedi¤i
gibi “evvel ta’am sonra
kelâm” yani önce
yemek, sonra sohbet…
Ramazan özledi¤imiz
iftar ve sahur yemeklerinin lezzetiyle birlikte geldi. Sadece doymak için de¤il, yediklerimizin tad›na varmak ve
bu tad› sevdiklerimizle
paylaflabilmek iste¤iyle
Kuruçeflme Divan’da
lezzetli iftar yemeklerinin tad›na sizler için
bakt›k

skiden tüm ülkede Ramazan,
mahalle bekçisinin davuluyla
ilan edilir, sahurda da halk yine davulla uyand›r›l›rd›.
Bu adet günümüzde
yerini çalar saatlere
kapt›rm›fl olsa da, onbir ay›n sultan› olarak
an›lan Ramazan’›n Türk
mutfa¤›ndaki yeri ve etkisini
hiçbirfley dolduram›yor. Ailesinde
yafl› ilerlemifl büyükleri olanlar, eski
Ramazanlar›n heyecan›n› ve coflkusunu birinci a¤›zlardan mutlaka dinlemifllerdir. Bereketli oldu¤una inan›lan Ramazan ay›nda sofralarda da
gözle görülür bir bolluk vard›r. Yemeklere ayr› bir özen gösterilir, her
yeme¤in en lezzetlisini Ramazan ay›
beraberinde getirir.

E

ve bu tad› sevdiklerinizle paylaflarak
sohbet etmek.
‹flin içine “damak tad›” girince, yeme¤in haz›rlanmas› ve sunuluflu da
sanat olup ç›kar. Kuruçeflme Divan,
Ramazan ay›nda yemek sanat›ndan anlayan ve
lezzetin tecrübe ve
yarat›c›l›kla olan yak›n ilgisini bilen konuklar›n› oniki senedir
klasikleflen iftar yemekleriyle a¤›rl›yor.
Kuruçeflme Divan ‹flletme Müdürü
Demir Aysu ve Yiyecek ‹çecek Koordinatörü Hüseyin Özo¤uz ile eski Ramazan ritüellerini, iftar sofralar›n› ve Ramazan için haz›rlad›klar›
mönüleri konufltuk. ‹flte akl›n›za gelebilecek sorulara uzman yan›tlar:

Ramazan Ritüelleri…

‹ftar Sofras›nda
Nelere Dikkat Ediliyor?

Atalar›m›z›n da dedi¤i gibi “evvel
ta’am sora kel’m” yani önce yemek,
sonra sohbet. Yaln›zca doymak için
de¤il, yediklerinizin tad›na varmak
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Demir Aysu: Öncelikle Klasik Türk
yemeklerine a¤›rl›k veriyoruz. Yemek çeflitlerini zengin tutarak her

toplum ve yaflam

türlü damak zevkine hitap etmeye
çal›fl›yoruz. Ayr›ca talep gelmese bile, büfemizde her zaman diyet ve
vejetaryen yemeklerini de haz›r bulunduruyoruz. Türk mutfa¤›n›n vazgeçilmezleri olan tatl›lar da Ramazan’da ayr›ca önem kazan›yor.
Hüseyin Özo¤uz: Ramazan ay›nda
iftar servisi iftariyeliklerle bafllar. Ard›ndan çorba, börek ve ana yemeklere geçilir. Oruç tutan kifliler için
dengeli beslenme çok önemlidir. Bu
yüzden sulu yemeklere ayr› bir
önem veriyoruz. Son olarak da tatl›
servisi yap›l›r. Yemek listesini haz›rlarken mevsim sebze ve meyvelerini
göz önüne al›yoruz; örne¤in flu an
nar mevsimi, biz de mönüye demirhindi flerbeti ekledik.

Rezervasyon ve ‹ndirimler...
Demir Aysu: Özellikle grup rezarvasyonlar› al›yoruz. Her y›l Ramazan›n bafllang›c›yla birlikte günlük rezervasyonlar›m›z da al›n›r. Fiyatlar›m›z hafta içi (set mönü) 30.000.000
TL., haftasonu ise (aç›kbüfe)
35.000.000 TL.’d›r. Dinners Card gibi
indirim kartlar›n›n yan› s›ra özellikle

Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na rezervasyon s›ras›nda da indirimler yap›l›yor.
Geleneksel yaflam tarz›m›zdan çok
fley yitirdi¤imiz bugünlerde, dar vakitlere keyifli ve uzun soluklu mutluluklar s›¤d›rmak mümkün de¤ilmifl gibi görünüyor. Belki de
en çok bu yüzden sevinçle ve
coflkuyla karfl›l›yoruz Ramazan’›… Tüm ailenin biraraya
geldi¤i iftar saatleri, ezan›n
okunmas›yla birlikte patlayan
top sesinin ard›ndan paylafl›lan
zeytin, hurma ve s›cak sohbetler…
Kuruçeflme Divan Türk mutfa¤›n›n eflsiz lezzetleriyle donatt›¤› mönüsünde iftariyeliklerin
yan› s›ra kuzu gerdan çorbas›ndan
tarhana çorbas›na, ›spanakl› past›rmal› kol böre¤inden patl›canl› be¤endili tepsi böre¤ine, zeytinya¤l›lardan ve alaturka mutfa¤›n en güzel
örneklerinden, bademli güllaç ve
pekmezli su muhallebisine uzanan
genifl seçenekleriyle ‹ftar›n›z› tam anlam›yla bir flölene dönüfltürüyor. Bu
kadar lezzetli yeme¤in üstüne de
Acem barda¤›nda tavflan kan› bir çay
da, flimdilerde büyüklerimizden s›kça iflitti¤imiz “nerede o eski Ramazanlar” yak›nmas›n› unutturuyor.
Kuruçeflme Divan
Adres: Kuruçeflme-‹stanbul
Tel: 0212 257 71 50

Sek Salep ve Sek Dondurma
Biraraya Gelirlerse Ne Olur?

S

ek Haz›r Salep ve Sek Dondurma Kar›fl›m›’n›n kendi
eflsiz lezzetlerinin yan› s›ra, bu
ürünlerle haz›rlanabilecek birbirinden leziz tatl›larla Ramazan sofralar› renklenecek.
Geleneksel içece¤imiz salebin
ça¤dafl bir yorumu olan Sek Haz›r
Salep ile yap›lan özel tatl›lar ve

toplum ve yaflam

farkl› içim alternatiflerini yaratmak
art›k çok kolay.
“Salepli Tango”dan, “Salep Soslu
‹ncir Tatl›s›”na; “F›r›nda Dondurma Suflesi”nden “Helval› Dondurma’ya uzanan çok çeflitli ve orijinal tatl› tariflerini www.seksut.com.tr adresinden elde edebilirsiniz.
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Kuzu Etli
Terbiyeli
Kapama

1956’dan beri Koç Toplulu¤u’nun çeflitli flirketlerinde görev yapan Hüseyin Özo¤uz’dan sizler için bir de Kuzu
Etli Terbiyeli Kapama tarifi ald›k. Kolay gelsin.
Malzeme (6 kiflilik);
1,5 kg. kuzu eti veya incik
1 adet orta boy kereviz
2 adet havuç
2 adet patates
3 adet k›v›rc›k yeflil salata
1 adet paz›
4 adet taze so¤an
2 adet kuru so¤an
Dereotu
Maydonoz
Tuz
Yap›l›fl›;
Kuzu etleri ince do¤ranm›fl kuru so¤an ile bol suyla kaynat›l›p piflirilirken, ay›klanm›fl sebzeler s›ras› ile etlerin üzerine
kapat›l›r. Tuz eklenerek, terbiye edilir. Terbiyesi için; iki yumurta sar›s› içine bir adet limon suyu, bir çorba kafl›¤› dolusu un ile yeme¤in suyu kar›flt›r›l›r, hafif kaynat›l›p sebzeli
kuzu etlerinin üzerine gezdirilerek dökülür. Servis yap›l›r.
Afiyet olsun!

“Az Yiyen Melek Olur,
Çok Yiyen Helak Olur”

R

amazan ay›nda yemek saatlerinin de¤iflmesine ra¤men
dengeli ve yeterli beslenmek
mümkün. Oruç tutan kifliler Ramazan ay›nda en az 12 saat veya daha
fazla açl›k ile karfl› karfl›ya kal›yorlar. Bu açl›k süresi içinde kan flekeri düflüyor. ‹ftarda birden fazla miktarda yemek yenildi¤inde kan flekeri yükseliyor. E¤er kifliler sahura da
kalkm›yor ise kan flekerinin düflüflü
günün erken saatlerinde bafll›yor ve
daha düflük de¤erlere ulafl›yor. Bu
nedenle az ve s›k beslenme ilkesi iftar sonras›nda da uygulanmal› ve kifliler mutlaka hafif bir sahur yeme¤i
yiyerek oruç tutmal›d›r.
‹ftarda: Çorba, hafif bir kahvalt› ve
1-2 dilim ekmek yenilmesi yeterlidir.
12 saatlik açl›¤›n ard›ndan -ki bu sahura kalkamayanlarda 18 saate kadar ç›kabiliyor- ilk yenilecek besin
önemlidir.
‹ftardan 2 saat sonra yenilecek et
yeme¤i veya etli bir sebze yeme¤i
ile az miktarda pilav veya makarna,
yan›nda salata veya zeytinya¤l› bir
sebze yenilebilir.
Saat 21.00: 1 kase sütlü bir tatl› veya 2 porsiyon meyve + süt yo¤urt
fleklinde bir ara ö¤ün olmal›d›r.
Saat 23.00: 1-2 grisini veya 1 dilim
ekmek ile biraz peynir yenilebilir.
Gece boyunca bol su içilmelidir.
Sahurda: Çorba, kahvalt›l›k ürünler,
taze meyve veya meyve kompostosu ve 1-2 dilim ekmek yenilebilir.
Sahurda sadece karbonhidratl› bir
besin al›nmas› gün içinde kan flekerinin daha çok

‹ftarda özellikle iftariye ad› alt›nda yenen flarküteri
a¤›rl›kl› ürünler, hamur ifli yiyecekler, pide ve tatl›lar,
yüksek kalorili olmalar› nedeniyle oruç tutanlarda
kilo art›fl›na neden oluyor.
Amerikan Hastanesi hekimlerinden Uzman
Diyetisyen Dilara Koçak, Ramazan’da ideal beslenmenin nas›l olmas› gerekti¤i konusundaki
bu yaz›y› sizler için kaleme ald›
düflmesine neden
olabilir. Bu nedenle
mutlaka proteinli
bir besinde yer almal›d›r. Süt, yo¤urt, peynir, yumurta gibi. Yemekler yavafl yenilmeli, iyi çi¤nenmeli,
bol su içilmeli ve posal› besinler bol
tüketilmelidir.

Diabet Hastalar› ve Oruç
Genellikle diyabet hastalar›na oruç
önerilmiyor. Ancak çok dengeli seyreden, insülin kullanmayan fleker
hastalar›yla, günde tek doz tansiyon
ilac› yeterli olan hastalar›n doktorlar›na dan›flarak oruç tutabilecekleri
belirtiliyor. Doktorunun müsadesi
ile oruç tutan fleker hastalar›n›n sahura kalkmalar› çok önemli.
Günlük beslenmelerini mutlaka 4-5
ö¤üne bölerek yemeleri kan flekerinin dengesi aç›s›ndan büyük önem
tafl›yor.
Diabetli hastalarda Ramazan ay›nda
afl›r› bir tatl› iste¤i oluflabiliyor. Bunun için tatland›r›c› ile yap›lm›fl sütlü tatl›lar veya meyveli tatl›lar
(kabak tatl›s›, ayva tatl›s›
gibi) gece ara ö¤ünü yerine yenilebilir.
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Reflüde Art›fl
Ramazan ay›nda artan
sa¤l›k sorunlar›ndan biri
de Reflü ad› verilen mide
asitinin yemek borusuna
geriye kaçmas›. Bu tür
bir rahats›zl›k çekenlerin az
yemesi ve yemekten sonra yatmamalar› gerekiyor, reflüsü olan hastalar›n sigara, afl›r› çikolata, kahve tüketimi ve afl›r› ya¤l› yiyeceklerden
sak›nmalar› gerekiyor.

Barsak Problemleri
Kab›zl›k sorunu olanlar›n oruç d›fl›
zamanlarda kepekli yiyecekler yemeleri, bol s›v› almalar›, sebze meyve a¤›rl›kl› beslenmeleri ve tuvalet
zamanlar›n› de¤ifltirmemeleri gerekiyor. Gaz flikayeti olanlar›n da yemeklerini yavafl yemeleri gerekiyor.

Kilo Kontrolü
Oruç tutan kiflilerde uzun süreli açl›¤a ba¤l› olarak kiflilerin bazal metabolizma h›z› azal›yor. Buna ba¤l›
olarak da kilo al›m› daha rahat hale
geliyor. Kilo kontrolünü sa¤lamak
için, az ve s›k beslenilmenin yan›s›ra haftada 2-3 kez iftardan 2 saat
sonra yap›lacak hafif yürüyüfller
önemlidir.
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Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’nin aç›l›fl› vesilesiyle düzenlenen törende (soldan sa¤a) Haydarpafla
Numune Hastanesi Baflhekimi Suphi Acar, ‹stanbul Valisi Erol Çak›r, Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel, Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl ve Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi
Gönül kurdeleyi birlikte kestiler.

Vehbi Koç Acil T›p
Merkezi Aç›ld›
ehbi Koç Acil Befl bin metrekarelik alana kurulu olan alt› katl› t›p bak›m yata¤› ve dört
ameliyathane ile ayn›
T›p Merkezi,
Haydarpafla merkezinde; 21 yo¤un bak›m yata¤› ve dört ameliy- anda toplam 70 hastan›n
Numune Hastanesi
athane ile ayn› anda toplam 70 hastan›n bak›m› bak›m› gerçeklefltirilebilecek.
bünyesinde, 4 Ekim
2002 Cuma günü dü- gerçeklefltirilebilecek. Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’ni Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’nin aç›l›fl töreninde
zenlenen bir törenle
aç›l›fl sonras›nda ziyaret ettik
bir konuflma yapan Baflhizmete aç›ld›. Eski
hekim Suphi Acar, acil
binan›n tamamen y›türlü acil t›bbi müdahaleler yap›labileservislerin, hastanelerin vitrini olarak,
k›larak yeniden infla edilen merkezin
cek. Befl bin metrekarelik alana kurulu
en a¤›r hastalar›n en k›sa zamanda teaç›l›fl›na, Sa¤l›k Bakan› Osman Durolan alt› katl› t›p merkezinde; 21 yo¤un
davi olmak üzere ilk baflvurduklar› yermufl, ‹stanbul Valisi Erol Çak›r, Vehbi
ler oldu¤unu belirtti. Deprem
Koç Vakf› Yönetim Kurulu
ve di¤er felaketlerde de acil
Baflkan› Semahat Arsel, VKV
servisin rolünün çok önemli
Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi
oldu¤unu belirten Acar koGönül ve Haydarpafla Numunuflmas›n›, Semahat Arsel ve
ne Hastanesi Baflhekimi SupOsman Durmufl’a teflekkür
hi Acar ile kalabal›k bir daederek tamamlad›. Semahat
vetli toplulu¤u kat›ld›.
Arsel ise; hastanelerdeki acil
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan,
bak›m birimlerinin, ölümle kaHaydarpafla Numune Hastal›m›n k›l pay› çekiflti¤i bölümnesi Travmatoloji Merkezi ve
ler oldu¤unu, bu nedenle her
Poliklinik binas›n›n yeniden
bölümden daha hayati ve
yap›land›r›lmas›yla hizmete
önemli oldu¤unu söyledi. Araç›lan merkezde, insan hayat›sel ayr›ca, VKV ve Koç Toplun›n kurtar›lmas›na yönelik her
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Acil T›p Sistemi Amerika’da 1970’lerde
ba¤›fllarla bafllam›fl. Ancak daha sonra devlet
de bir fleyler yapmaya ve Acil Servis’leri
yayg›nlaflt›rmaya bafllam›fl. Servisler daha
sonra tüm dünyada yayg›nlaflm›fl
Feyza Bayraktar iki ayl›k bir bebek… Sal›nca¤›n›n ipi kopunca yere düflmüfl ve Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’ne sevk edilmifl.

lu¤u’nun, topluma karfl› sorumlulu¤unun bilinciyle, Türk insan›na; sa¤l›k,
e¤itim ve kültür alanlar›nda hizmet etti¤ini ve edece¤ini, bu çal›flmalarda da
nicelikten çok niteli¤e k›ymet verildi¤ini ifade etti.
Sa¤l›k Bakan› Osman Durmufl ise yapt›¤› konuflmada, sa¤l›k alan›nda örnek
sosyal projelere gereksinim duyuldu¤unu, bu noktada da sivil toplum kurulufllar›na önemli sorumluluklar düfltü¤ünü söyledi. Durmufl, yeniden yap›lanan Haydarpafla Numune Hastanesi
Vehbi Koç Acil T›p Merkezi aç›l›fl› dolay›s›yla Vehbi Koç Vakf›’na teflekkür
ederek, Semahat Arsel’e bir plaket takdim etti.
‹stanbul Valisi Erol Çak›r ise yapt›¤› konuflmada, Haydarpafla Numune Hastanesi Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’ne
verdi¤i destekten dolay› Vehbi Koç
Vakf›’na teflekkür etti. ‹stanbul ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i içerisinde olduklar›n› ifade eden Çak›r, Türkiye’nin dört
bir yan›ndan gelen yo¤un talebe cevap
verebilmek amac›yla ‹stanbul’daki sa¤l›k hizmetlerinin kapasitesini art›rma
yönünde çal›flmalar›n› sürdürdüklerini
belirtti. ‹stanbul’daki sa¤l›k kurulufllar›
binalar›n›n depreme karfl› dayan›kl› bir
hale getirilmesi konusunda da çal›flmalar›n›n devam etti¤ini söyleyen Çak›r,

özel kurulufllar›n sa¤l›k sektörüne destek vermesi gerekti¤ini belirtti.

Tören Sonras›nda
Acil T›p Merkezi’ndeyiz
Aç›l›fl töreninden bir gün sonra hasta
kabul etmeye bafllayan servisin iflleyiflini görmek için, 1909’da kurulan ilk T›p
Fakültesi’nin tafl binas›nda, bugünkü
ad›yla Haydarpafla Numune E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi’nde Baflhekim
Suphi Acar ile bulufluyoruz. Üzerinden bir as›r geçen hastane binas›ndan
çiçekli bir bahçeye ç›k›yor, yepyeni ve
görkemli görüntüsüyle hizmet vermeye
bafllayan yan binaya; Vehbi Koç Acil
T›p Merkezi’ni Bizden Haberler dergisi
okurlar› ad›na incelemeye gidiyoruz.
‹çeri girer girmez solda çerçevelenerek
as›lm›fl Hasta Haklar› Bildirgesi dikkat
çekiyor. Acil T›p Sistemi Amerika’da
1970’lerde ba¤›fllarla bafllam›fl. Ancak
daha sonra devlet de bir fleyler yapmaya ve Acil Servis’leri yayg›nlaflt›rmaya
bafllam›fl. Servisler daha sonra tüm
dünyada yayg›nlaflm›fl. Baflhekim Suphi Acar, Haydarpafla Numune Hastanesi’nde Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’nin
hizmete aç›lmas›yla ‘Acil T›p Sistemi’
de de¤iflti¤ini söylüyor. Eskiden hastalar tek tek farkl› bölümlere tedaviye gidermifl. Röntgen için bir yere, doktor
için baflka bir yere… Oysa flimdi hasta
özel olarak tasarlanan ilk yard›m odalar›nda yat›yor ve uzmanlar hastan›n
aya¤›na gelip, tedavi ediyor. Çeflitli
röntgen ve testler için bile araç
ve gereçler hastan›n aya¤›na
getiriliyor. Belki de pek ço¤unuz için do¤al görünen
Sa¤l›k Bakan› Osman
Durmufl, Haydarpafla
Numune Hastanesi Vehbi
Koç Acil T›p Merkezi
aç›l›fl›nda Semahat Arsel’e
bir plaket takdim etti.
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bu uygulaman›n bir devlet hastanesinde ilk kez uyguland›¤›n› belirtmekte
yarar var. On günde yaklafl›k befl bin
hastan›n baflvurdu¤u Acil T›p Merkezi’nde flu anda 50 doktor ve yaklafl›k 50
hemflirenin çal›fl›yor. Suphi Acar, ola¤anüstü durumlarda hastanenin di¤er bölümlerinden de doktor takviyesi yap›laca¤›n› belirtiyor. Haydarpafla Numune
Hastanesi’nin, Vehbi Koç Acil T›p Merkezi’nin aç›l›fl›yla birlikte e¤itim program› da onayland›. Hastane art›k Acil T›p
‹htisas› da vermeye bafllayacak.

“Rahmetli Vehbi Koç,
Hâlâ Yard›m Ediyor”
Hastalara yaklafl›p, Vehbi Koç Acil T›p
Merkezi’ni soruyoruz. “Rahmetli Vehbi
Koç, hâlâ yard›m etmeye devam ediyor” diyor 68 yafl›ndaki Vural Baran…
Vural Bey, evde düflmüfl ve kalça kemi¤ini k›rm›fl. Düfltü¤ümde yaln›zd›m
ama burada hiç yaln›z kalmad›m diyor.
Bir baflka yatakta da iki ayl›k bir bebek… Feyza Bayraktar. O da sal›nca¤›n›n ipi kopunca yere düflmüfl ve kafas›nda k›r›ktan flüpheleniliyor. Özel bir
hastane sevketmifl Vehbi Koç Acil T›p
Merkezi’ne… Merkezde her türlü teknik araç-gereç var, oraya gidin demifller
Feyza’n›n Ailesine… Bizim gibi ziyaret
etmeye gelenler, görevlilere teflekkür
ederek ayr›l›yorlar merkezden… Ç›k›flta herkes kafas›n› kald›r›p, yukarda yald›zl› harflerle yaz›l› isme bak›yorlar:
Vehbi Koç Acil T›p Merkezi…
O’nun sayesinde daha az insan ac› çekecek art›k. Belki o, yine usul usul bir
fleyler yaparak, insanlar›n ac›lar›n› dindiremeye, ac›lar›na ortak olmaya çal›flacak.
Çünkü o ismiyle hep yaflatacak!
Aysun Demir
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YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti”

“Müflteri Patrondur!”

A

VIS, için ‘müflteri’ ne ifade
ediyor?
Öncelikle müflteri kimdir? Bu
sorunun yan›t›na bir bakal›m. Müflteri, üretti¤imiz ürün, fikir, hizmet sunumunu bir bedel karfl›l›¤›nda kullanan kiflidir. Müflteri patrondur. Müflteri memnuniyeti ise, bedel ödeyerek kulland›¤› ürün veya hizmetin
her kullan›m›nda memnun olarak
sonland›rmas›d›r.
• Maksimum müflteri
memnuniyeti için önemli olan nedir?
Tüketici/müflteri memnuniyetinin sa¤lanmas›nda kalite önemlidir. Ancak tek bafl›na yeterli olamaz.
Müflterilerimizi tan›mak, ihtiyaç ve
taleplerini do¤ru tespit edip, buna
göre üretmek ve buna göre do¤ru
zamanda do¤ru müflteri kitlesine
do¤ru hizmet/ürünü sunmak gerekmektedir.
• AVIS müflteri memnuniyeti için
neler yap›yor?
AVIS, gerek ülkemizde ve gerekse
faaliyette bulundu¤u 174 ülkede müflteri memnuniyetine
çok önem vermektedir. AVIS
gibi hizmet üreten kurulufllar
için müflterinin her seferinde
memnun olmas›, yani “Gelecekteki kiralamalar›m› da
AVIS’ten yapaca¤›m” düflüncesiyle ayr›lmas› çok önemlidir.
Tüm dünyada bir slogan›m›z
var:
“We Try Harder / Daha Zoru Denedik”
Bu slogan 70’li y›llardan beri müflteri memnuniyeti konusunda rehberimiz olmufltur. Buradan hareket-
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Bu ay dergimizin alt› ayd›r devam eden “tüketici
hizmetleri ve müflteri memnuniyeti” bafll›kl› yaz›
dizisi için, AVIS’in Sat›fl ve Pazarlama Müdür
Yard›mc›s› Sinan Sinano¤lu’yla görüfltük
le AVIS Türkiye’de 1992 y›l›ndan beri tüm Avrupa ve Amerika ile online
olarak ba¤l› bulunmaktad›r. Online
ifllem müflterilerimizin gerek yurtiçi
ve gerekse yurtd›fl› rezervasyon taleplerinin çok h›zl›
olarak yerine getirilmesine, kiralama
aflamas›nda ise h›zl› ve kolay araç kiralamaya ve iade etmeye çok büyük katk›s› oluyor.
Yurtiçinde veya yurtd›fl›nda araç rezervasyonu yapt›ran müflterilerimiz
için ayr›lan bak›ml›, yeni araçlar havalima›nda, tren gar›nda, r›ht›mda,
marinada, kalaca¤› otelinin önünde
müflterimizi bekler oluyor.
Ayr›ca müflterilerimiz adreslerine (belediye hudutlar› içinde ücretsiz, belediye hudutlar› d›fl›nda kilometre bafl›na bir ücret tahsil ederek)
araç teslimi veya
iadesi talep edebilmektedirler. Müflterilerimiz dilerlerse bebek koltu¤u ve floför kiralayabilmektedirler. AVIS olarak
sat›fl sonras› hizmetlerimize de çok önem
veriyoruz. Ofislerimizin bulundu¤u tüm
flehirlerde ve havalimanlar›nda y›l›n her

günü hizmet vermekteyiz. Müflterilerimiz kiralad›klar› araçlar› Türkiye’deki herhangi bir AVIS ofisine iade edebilirler. Müflterilerimizin kiralama s›ras›nda yaflayaca¤› tüm problemlerde
yurt çap›na yay›lm›fl 53 hizmet merkezi ile çözüm üretebilmektedir. 7
gün 24 saat hizmet veren Atatürk Havaliman› sat›fl ofisimiz, müflterilerimizin sat›fl sonras›nda karfl›laflacaklar›
sorunlara çözüm üretirken dünyan›n
her ülkesine on-line rezervasyon yaparak hizmet vermektedir.
Müflterilerimiz www.avis.com.tr sitemizden flikayet, öneri ve memnuniyetlerini kuruluflumuza iletebilmektedirler.
Müflterilerimiz kirad›klar› arac›n hasara u¤ramas› halinde, gereken sigorta
seçeneklerinde prim ödemifller ise,
sigorta genel hükümleri çerçevesinde
hiçbir hasar bedeli ödemezler. Kiralama süresi ise arac›n AVIS’e intikali
an›ndan itibaren sona ermifltir. Yani
arac›n kazadan dolay› tamirde kald›¤› günler kira süresine ilave edilmez.
Di¤er taraftan müflterilerimizin ihtiyaçlar›na, sorunlar›na çok genifl imkanlarla çözümler sunan bir Ferdi
Kaza Sigortas› uygulamam›z mevcuttur. Kira süresi içerisinde olmak üzere kirac›ya gerek arac›n içinde ve gerekse d›fl›nda meydana gelebilecek
acil, öngörülemeyen kaza ve/veya
hastal›klar ile ilgili olarak SOS Süper
Ferdi Kaza Hizmeti ‹ste¤e Ba¤l› Sigortalar kapsam›nda haz›rlanm›flt›r.

AVIS Sat›fl ve Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Sinan Sinano¤lu:
“AVIS, gerek ülkemizde ve gerekse faaliyette bulundu¤u 174 ülkede
müflterinin memnun kalmas›na çok önem vermektedir.”

Binek araclarda flöför dahil 5 kifli, minibüslerde flöför dahil 9 kifliyi kapsayan bu hizmetten yararlan›labilmesi
için kirac›, kiralaman›n bafllang›c›nda, hizmete ait primleri, sat›n ald›¤›n› beyan etmesi yeterlidir. Avrupa
merkezi ‹sviçre’de bulunan International SOS Assistance S.A.’›n (SOS)
amac›, üyelerine acil sa¤l›k yard›m›
gerektiren durumlarda, t›bbi ve kiflisel destek sa¤lamakt›r. Bu destek
ambulans hizmetlerinden bafllayarak
tedavinin yap›laca¤› ülkeye doktor
nezaretinde naklini, hastahane sonras› bak›m ve tedavi hizmetelerini,
ölüm / sakatl›k hallerinde yüksek teminatlar› da kapsamaktad›r.
Müflterilerimize sundu¤umuz
bir di¤er hizmetimiz de “Filo
kiralama”d›r.
AVIS’in etkili oldu¤u bu
alanda gerek bireysel ve gerekse kurumsal kimlikteki
müflterilerimize araç sat›n almadan 24 ay ve 36 ay sürelerle diledikleri markadaki
araçlar› tahsis ediyoruz.
Özellikle fazla say›da araç
sat›n almak isteyen müflterilerimize öneriyoruz. ‹htiyaçlar›n› fabrika ç›k›fll› teslim etti¤imiz araçlar›n kira süresi
boyunca tüm bak›m, onar›m,
sigorta, vergi giderleri ve ilgili sat›n alma giderlerini karfl›layarak, yat›r›m yapmadan
ve formalitelerle u¤raflmas›na gerek kalmadan karfl›lamaktay›z. Zaman, personel ve nakit
kullan›m›nda sa¤lanan tasarruflar›n
yan›nda, ayl›k kiralar›n gider olarak
gösterilmesi, dönem sonunda arac›
sat›n alma veya yenileme seçenekleri ile ihtiyaç süresine göre araç temin
edilmifl olmas› önemli avantajlard›r.
Ayr›ca arac›n bak›m onar›m esnas›nda müflterimizin araç ihtiyac› geçici
bir araçla ücretsiz karfl›lanmaktad›r.
• Müflteri memnuniyeti aç›s›ndan, AVIS’in kalite kontrol sistemi nas›ld›r?
Kuruluflumuz merkezi ‹ngiltere’de

bulunan ba¤›ms›z bir kurulufla, di¤er
Avrupa ülkelerindeki AVIS’lerde oldu¤u gibi bir anket çal›flmas›n› her ay
düzenli olarak yapt›rmaktad›r. Anket
çal›flmas›n› sa¤layan kurulufl AVIS
sistemden her ay, her ofis için belli
say›da müflteriyi rast
gele yöntemle tespit
etmekte ve Genel Müdürümüz Murat Kutay’›n imzas› ile, müflterilerimizin ikamet etti¤i ülkede konuflulan
dilde mektup ve anket
formu iletmektedir.
Anket sonuçlar› tespit
edilen kategorilere göre
incelendi¤inde
AVIS Türkiye olarak
Avrupa ülkeleri içinde
müflteri ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›, genel
tatmin alg›lamas›, tavsiye edilebilirlik aç›s›ndan üst s›ralarda
yer ald›¤›m›z görülüyor. Bu da kuruluflumuz için gurur vericidir. Bu çal›flmalar›m›z devam ederken Koç Holding
Turizm Grubu içinde yer alan kurulufllarda bafllat›lan CRM (Müflteri ‹liflkileri Yönetimi) çal›flmalar›m›z da devam etmektedir.
• Müflteriyle ilgili bu yaklafl›m›n›z› nas›l bir düflünce belirledi?
Biz, müflterilerimizin velinimeti de¤iliz, Müflteriler bizim velinimetimizdir.
Müflterilerimiz iflimizi engellemez,
Müflterilerimiz bizim iflimizin kendisidir. Onlara hizmet ederek onlar için
bir iyilik yapm›fl olmuyoruz, Müflteri-
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lerimiz bizim kendilerine hizmet etmemize f›rsat vermekle bize iyilik yap›yorlar.
• Müflterilerinizin iletti¤i flikayetler nas›l çözüme ulaflt›r›l›yor ?
Araçlar›n teknik bak›mlar› tamamen
AVIS taraf›ndan sa¤lanmakta olup,
her arac›m›z kiralama sonunda müflterilerimizin bize iletti¤i sözlü/yaz›l›
uyar›lar da dikkate al›n›r. Her araç
bak›m ve kontorolden geçtikten ve
periyodik bak›mlar› yap›ld›ktan sonra
kiraya haz›r hale getirilir.
Arac›n müflterinin kullan›m›nda iken
ar›za yapmas› halinde en yak›n AVIS
ofisi yard›m›na koflar. Arac›n tamirinin uzun sürece¤i tespit edildi¤i takdirde ayni tip arac› veya bir üst s›n›f
arac› müflterinin kullan›m›na tahsis
eder.
Ulafl›lamayan bölgelerde ise üretici
/ithalatç› firman›n en yak›n yetkili
servisi yönledirilerek, gerekirse baflka
bir araç tahsisi yap›l›r.
Müflterilerimizin gerek yaz›l› ve gerekse sözlü flikayetleri çok dikkatle
de¤erlendirerek, araflt›r›l›r ve çözüm
sunumlar› yaz›l› olarak yap›l›r.
Müflteri iliflkileri sorumlusuna, do¤rudan veya çal›flt›¤› seyahat acentas›/
flirket kanal› ile yaz›l› (mektup, e-posta, faks mesaj›, internet v.s. vas›tas›yla) veya sözlü gelen, yurtiçi veya
yurtd›fl› kiralamalara iliflkin flikayetler
vaka/kiralama baz›nda takip edilir. ‹lgili ofisten/ülkeden gerekli bilgi/belge ve evraklar incelenir, flikayet ilgili
yaz›l› aç›klama (yurtiçi kiralamalarda
2 gün, yurtd›fl› kiralamalarda en geç
15 gün içinde) çözüm seçenekleri ile
müflterimize sa¤lan›r.

toplum ve yaflam
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Soruda
Selçuk Gezdur

A

• Tatillerinizi nas›l de¤erlendirirsiniz?
Dinlenerek, kitap okuyarak.

nnenizin, baban›z›n ad›n›n yan›na bir s›fat koymak isteseniz, bu ne olurdu? (Örnek: Annem, sevecen, babam, çal›flkan gibi…)
Annem, güzel... Babam, toparlay›c›

• Çocukken hangi mesle¤i seçmek isterdiniz?
Mühendis… (Babam mühendisti)

• Kardefliniz var m›? Çocukken en
çok hangi konularda kavga ederdiniz?
Bir büyük, bir de küçük erkek kardeflim var. Pek kavga olmazd› diyebilirim.

• Gençlik y›llar›n›z›n en büyük
hayali neydi?
Zengin olmak
• Spor yapar m›s›n›z? Herhangi
bir spor aktivitesini izler misiniz?
Yafl›m›n elverdi¤i ve kolesterolümün
gerektirdi¤i sporlar› (yüzme, yürüme)
yapabiliyorum art›k. Eskiden her sporu denemifltim. ‹yi bir seyirciyim diyebilirim.

• Çocuklu¤unuzda en çok hangi
oyunu oynamak size zevk verirdi?
Futbol
• Hangi okullarda okudunuz, sizi
en çok etkileyen ö¤retmeniniz
kim? Neden?
High School, Robert Kolej ve Bo¤aziçi Üniversitesi. High School’daki Matametik hocam Deleon (Jak Deleon’un babas›) genç yafl›mda yükledi¤i sorumluluklar, belli etmedi¤i takdiri ve sevgisi ile etkilemiflti.
Ayr›ca Endüstri Mühendisli¤i Master
hocam Erkut Yucao¤lu genç yafl›ndaki akademik ve ifl baflar›lar›yla çok
takdir etti¤im bir insan olmufltur.
• Tüm okul yaflam›n›zda “en iyi
arkadafl›m” diyebilece¤iniz kifli
kim? Onunla neler paylafl›rd›n›z?
Galiba erkeklerin “en iyi arkadafllar›”
vard›r. 1961’de High School’a beraber
bafllad›¤›m arkadafllar›m halen en s›k
görüfltü¤üm kifliler.
Özel bir fleyler paylaflmazd›k san›r›m.

hayata dair

“30 Soruda”
dizimizin bu ayki
konu¤u
Yan Sanayi ve Di¤er
Otomotiv fiirketleri
Grubu Baflkan›
Selçuk Gezdur…
Baflkan›m›z
bilmedi¤imiz yönlerini
Bizden Haberler’in sorular›na verdi¤i
özlü yan›tlarla anlatt›
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• ‹fl yaflam›n›z›n en önemli dönüm noktas› nedir?
1996 senesinde Baflkan Yard›mc›l›¤›’na atanmam. 20 senelik staff tecrübesine karfl›n hiç flirket tecrübesine
sahip olmamam, Koç Ailesi taraf›ndan az tan›nmama ra¤men becerebilece¤ime inand›¤›m bir göreve atanmam sürpriz olmufltu.
• ‹fl yaflam›n›zda sizce en büyük
baflar›n›z nedir?
Herhalde verilen görevleri lay›k›yla
yerine getirmemdir.
• ‹fl yaflam›nda baflar›l› olman›n
ilk flart› sizce nedir?
Galiba flans ama benim için belki biraz farkl›: Hayatta, özellikle ifl hayat›nda “ya siyah, ya beyaz “ yoktur;

grinin tonlar› vard›r; aç›k gri, koyu gri
gibi... Tüm yaklafl›mlar›mda uzlaflmac›, sakin ve objektif olurum. Bu özelli¤imin baflar›mda rolü oldu¤una inan›yorum.
• Evinize döndü¤ünüzde ilk yapt›¤›n›z fley nedir?
Rahat bir fleyler giymek...
• Hobileriniz nedir?
Kitap okumak, bulmaca çözmek. Eskiden briç oynard›m ama vakit bulam›yorum. Herhalde emeklili¤imde
önemli bir zaman›m› alacak. Bir de
hobi mi dersiniz art›k fobi mi, Fenerbahçe var hayat›mda.
• Kutlad›¤›n›z en güzel do¤umgünü hangisiydi? Hangi hediye sizi
çok mutlu etti?
Bu konularda hiç iyi de¤ilim, hatta
özürlü say›l›r›m.
• “Çocuk” denince akl›n›za ilk gelen sözcük nedir?
Hayat›n›zdaki en önemli varl›k.
• Yemek yapar m›s›n›z? En sevdi¤iniz yemek nedir?
Yapmam, yapamam. Lüfer, döner
(kolesterol nedenim!) sevdiklerimdendir.
• En sevdi¤iniz renk nedir? Neden? Size ne ça¤r›flt›r›r?
Özel bir renk yok san›r›m.
• En sevdi¤iniz çizgi film karakteri ya da masal kahraman›?
Red Kit ve Asteriks
• En son hangi kitab› okudunuz?
Tavsiye eder misiniz?
Yaln›z Kad›nlar Soka¤›’n› okuyorum.
Fazla uzun, ancak vakti olana tavsiye
ederim. Ondan önce günün modas›na uygun Aldatmak’› okudum. Tavsiye eden birçok elefltirmen varken bana laf düflmez.
• fiiir sever misiniz? Hangi flairin,
hangi dizesi ilk akl›n›za gelir?

“Yaln›z Kad›nlar Soka¤›’n› okuyorum. Fazla uzun,
ancak vakti olana tavsiye ederim. Ondan önce
günün modas›na uygun Aldatmak’› okudum. Tavsiye
eden birçok elefltirmen varken bana laf düflmez”
Bu da özürlü oldu¤um bir konu. Çok
kitap okumama ra¤men edebiyatta
baflar›s›z›m. Bir an›m› anlatay›m: Lise
1’de ilk Edebiyat dersinde ilk kompozisyonumu yazm›flt›m. Hoca ka¤›tlar›
geri getirdi¤inde ‘size iki örne¤i okutaca¤›m’ dedi ve okuttu. ‹nan›lmaz
kötü olan›, bir cebir probleminin çözüm aflamalar›na benzeyen tabii ki
benimkiydi. Di¤er muhteflem kompozisyon ise o sene s›n›fta kalarak
Robert Kolej’den ayr›lan Ahmet Altan’›nkiydi.

Hangi yönetmen ve oyuncular› seversiniz?
En son “About a Boy” adl› filmi izledim. Hugh Grant, Meg Ryan gibi
oyuncular ve onlar›n tarz›, rahatlat›c›
filmler hofluma gidiyor. Spielberg’in
ve ne kadar k›zsak da Alan Parker’›n
filmleri güzel oluyor.

• “‹stanbul” denince akl›n›za gelen ilk fley nedir?
Y›pranm›fl güzel.

• Son günlerde sizi en çok etkileyen olay nedir?
Son zamanlarda, en temiz kalmas› gereken kurumlardan biri olan siyaset
kurumuna gölge düflmesi beni çok
rahats›z etti.

• Yaflad›¤›n›z flehirde, bulunmaktan en çok zevk ald›¤›n›z mekan/mekanlar neresidir?
Çocuklu¤umun geçti¤i Taksim, Beyo¤lu ve Ba¤dat Caddesi galiba hala
‹stanbul’un en güzel mekanlar›. Bir
de tüm trafik sorunlar›na ra¤men Zekeriyaköy’ü çok seviyorum.
• Giysi konusunda tercih etti¤iniz
markalar nelerdir?
Cuma ‘smart casual’ uygulamas›na
kadar çok dikkat etmezdim, ama La
Coste yeni markam oldu.
• Hangi tür müzi¤i ve hangi flark›c›y›, (ya da grubu) dinlemek sizi
mutlu eder?
Her türlü müzi¤i dinlerim. CD koleksiyonum fena de¤ildir. Cesaria Evora,
Louis Armstrong, Dianne Krall en çok
dinlediklerimdir.
Ama compact disklerimin aras›nda
Eminem, Truth Hurts, Nil Karaibrahimgil, Pekinel Kardefller ve Sezen
Aksu (tüm CD’leri) da vard›r.

• En son ne hediye verdiniz ve ald›n›z?
Hakikaten hat›rlam›yorum; bu konuda özürlü oldu¤umu söylemifltim.

• “Koç Toplulu¤u” kültürünü yans›tan bir cümle yazar m›s›n›z?
Ahlaki ve insanc›l de¤erlerin ön planda oldu¤u, bu de¤erlerin nesiller aras› aktar›m›yla hiçbir zaman yok olmayacak bir kültür.
• “Hayata Dair” son bir cümle...
Bir cümlede bunu söyleyebilecek yetene¤e sahip olsayd›m
lisedeki en kötü
kompozisyonu
yazan kifli ben
olmazd›m, siz de
ünlü bir yazarla
söylefli yap›yor
olurdunuz!

• En son hangi filmi izlediniz?
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Giysileriniz,
Ruhunuzun Aynas›d›r

E

ski aylar› k›rp›p k›rp›p y›ld›z m› yap›yorlar? Yoksa eski
kataloglardan çok taze yeni moda fikirleri mi ç›kar›yorlar? Modadan hep kuflkulan›r›z ama modas›z da kalamay›z. Bilirsiniz, modada termometreler “s›k s›k” de¤iflir. Böyle bilinir ama “s›k s›k” dedi¤imiz zaman periyodu da, tam› tam›na alt› ayd›r. Çünkü farkl› mevsimlerde iklim durumuna göre farkl›
giysilere ihtiyaç duyar›z ve bu dönemsel de¤ifliklikler, ister istemez moda sektörünü hem kreatif hem de finansal aç›dan canl›
tutar. ‹fl hayat›m›zda da dört mevsimin modaya uygun k›yafetleri ile elimizde olmadan ilgileniriz. Demode k›yafetlerle dolaflmay› kim ister?
Edwards of Hisar ma¤azas›nda çal›flan Zeynep Tuna Evcan ve
Edwards of Kalam›fl ma¤azas›nda görev yapan Neslihan Özak›nc› ile görüflüp sizler için hem pratik öneriler ald›k, hem de
fl›k görünebilmenin püf noktalar›n› araflt›rd›k.

Casual: Gündelik Giysi

fi›k ve
bak›ml›
görünebilmeniz
için, Edwards of
Hisar ve Edwards
of Kalam›fl
ma¤azas› sorumlular›
ile görüfltük.
Sizler için hem
küçük öneriler ald›k, hem
de fl›k görünebilmenin
püf noktalar›n› araflt›rd›k

‹fl hayat›nda da moday› yak›ndan izleyenler için “casual” giysiler,
haftan›n son ifl günü için tasarlanm›fllar. ‘Smart casual’ (s›mart
keyju›l okunuyor) belki biraz da haftan›n yorgunlu¤unu da¤›tmak ve son ifl gününe tatl› bir esinti getirmek için yarat›lm›fl bir
giyim tarz›. Casual, ‹ngilizce’de sözlük anlam›yla “gündelik giysi” veya “gündelik ayakkab›”ya deniyor. Ama günümüzde bu kelime, sözlüklerden f›rlayarak hayat›n içindeki yerini bir “tarz”
olarak ald› ve ifl dünyas›nda da özellikle Cuma günlerinin giyim
tarz› olarak pek çok ülkede oldu¤u gibi bizde de, özellikle ifl
dünyas›nda hayli yayg›n bir sözcük olarak yerlefliverdi.

Ayn› Anda Spor, Rahat ve fi›k Olmak Mümkün
Bir baflka ifade biçimiyle “smart casual”, hem spor ve rahat, hem
de uyumlu ve fl›k olabilmenin ad›. Casual giyinmek için ifle fl›k
bir blazer almakla bafllanabilir. Gardrobunuzda lacivert bir blazer sizin her zaman imdad›n›za yetiflecektir. Ama dikkat edin, lacivert, çok asil ve tüm zamanlar›n rengi olsa da siyah ayakkab›
ve çantayla birlikte kullan›lmamak için yarat›lm›flt›r. Lacivert blazer, kendisine uygun renklerle kullan›ld›¤›nda k›yafetinize “modalar üstü” bir anlam katabilir.
‘Oxford’ ad› verilen kal›nca bir kaç gömlek (özellikle aç›k mavi
ve beyaz renklerde) casual giyim günleri için idealdir. ‹flin uzmanlar›, ifl kad›nlar›n›n da daha s›k gömlek kullanmas› gerekti¤ini söylüyorlar. Nedeni de gayet basit ve cevab› da çok k›sa:
“Bu tür giysiler imaj güçlendirir.”
T›pk› bir çift makosen ayakkab›n›n Cuma günü giyiminize kata-
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ca¤› rahat, fl›k ve sportif imaj gibi.

Gelelim Renklere:
Kad›nlar icin k›fl mevsiminin gözde
renkleri: Siyah, beyaz, k›rm›z› turuncu, mavi, kemik rengi, pembe,
aç›k gri. Erkekler için k›fl mevsiminin gözde renkleri: Siyah, ac› kahve, lacivert, gri, beyaz, mavi, k›rm›z› ve camel.
Unutmayal›m, bu sezon
da siyah›n egemenli¤i
alt›nday›z. Modac›lar geçen sezonun uyumlu ikilisi gri ve bordonun tümüyle bizleri
terk etmedi¤ini bildirip, “içinize sine sine giyebilirsiniz” diyorlar.

Tarz›n›z› Yaratabilirsiniz
“Kendi modan› kendin yarat” özdeyiflini çocuklu¤umuzdan bu yana
hep duyar›z. Bu evrensel yaklafl›m,
“kendi tarz›n› yaratmak” düflüncesinden kaynaklan›r ve herkes bilir
ki özellikle kad›nlar, vitrinlerde
veya moda dergilerinde gördüklerini aynen al›p giymekten pek hofllanmazlar. ‹ngiltere’de yap›lan bir

moda araflt›rmas›, kad›nlar›n büyük
bir ço¤unlu¤unun gördükleri tasar›mlardan fazlas›yla etkilendi¤ini;
ancak bunlar›n hepsini sat›n almak
yerine her tarzdan biraz al›p, kendilerince kar›flt›rarak orijinal bir
moda yaratt›klar›n› ortaya koymufl.
Türk kad›nlar›n›n da y›llardan beri
yapt›¤› budur. Ancak herkesin bildi¤i bu zor sentezin yarat›lmas› san›ld›¤› kadar kolay
bir ifl de¤il. Burada sizler için
birkaç uzman
önerisi s›ralayabiliriz:
• Gece ve gündüz
k›yafetlerini birbirinden
ay›rmaktan vazgeçin. Hem gece
hem de gündüz giyebilece¤iniz k›yafetler bulun.
• Farkl› elbiselerle kullanaca¤›n›z
aksesuarlar edinin. Küçük ve
önemsiz gibi görünen bir aksesuar,
s›radan gibi görünen bir k›yafetle
biraraya geldi¤inde mükemmel sonuçlar verebilir.
• Rengarenk giyinmek san›ld›¤› kadar olumsuz bir görüntü ortaya ç›karmayabilir. Türk kad›nlar› fazla

‹ngiltere’de yap›lan bir
moda araflt›rmas›,
kad›nlar›n büyük bir
ço¤unlu¤unun gördükleri tasar›mlardan
fazlas›yla etkilendi¤ini;
ancak bunlar›n hepsini
sat›n almak yerine her
tarzdan biraz al›p,
kendilerince
kar›flt›rarak orijinal bir
moda yaratt›klar›n›
ortaya koymufl
renkli giyinmeyi sevmez. Ama
renkler do¤ru ve uyumlu kullan›ld›¤›nda çok çekici ve fl›k gözükece¤inizden flüpheniz olmas›n. Kendi tarz›n› oluflturma yolunda birbirinden çok farkl› ama uyumlu
renklere ihtiyac›n›z olabilir.
• Bu arada tarz›n›z›n 360 derece
birden de¤iflmemesine de özen
gösterin.

Uzmanlardan Pratik Öneriler
Giyim kuflam konusunda kad›nlar ço¤unlukla daha dikkatli. Bu
yüzden önerilerimiz daha çok erkeklere:
• Beyaz spor ayakkab› d›fl›nda
hiçbir ayakkab›yla beyaz çorap
giymeyin.
• Erkekler bacak bacak üstüne
att›klar›nda bacaklar› aç›k kalmayacak kadar uzun çorap giymeli.
(Asl›nda üç boy erkek çorab› var.
Dize kadar olanlardan bulmak
Türkiye’de çok kolay de¤il. Ama
en az›ndan biraz daha uzun olanlar› tercih edebilir ya da oturma
biçiminize dikkat edebilirsiniz.)

• Yafll› erkekler daha aç›k renkleri tercih etmeli, beyaz ve aç›k
mavi gibi… Özellikle kahverengi
yafl›n›z› daha da büyük gösterir.
• Özellikle kahverengi, toprak
rengi oldu¤u için siliktir varl›¤›n›z› belirsizlefltirir.
• Her erke¤in gardrobunda bir
gri, bir de lacivert tak›m bulunmal›d›r. ‹kisi de her yerde ve her
mevsim giyilebilir.
• Yeni bir tak›m almay› düflünenlere ‘blazer’ ceket öneriliyor.
Bu tarz ceketlerle her yere gidilebilir. Üstelik alt›na her türlü pantolonu hiç çekinmeden giyip,
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çok fl›k görünebilirsiniz.
• Dü¤meli yakal› gömleklerle
kravat takmay›n.
• Genellikle kariyerinize uygun
ve yak›flan› giymeye özen gösterin.
• Düz renkleri daha çok tercih
edin.
• Gündüzleri daha canl› renkler,
ayakkab›larda ise bordo ve siyah
renkler tercih edin.
• Ayakkab›lar›n›z›n ba¤c›klar›n›
içten ba¤lamay› denediniz mi?
Evet, gerçek centilmenlerin tarz›
böyle! Siz neden denemiyorsunuz?

hayata dair

Bel A¤r›lar›yla Bafl Etmek Mümkün

Kim Korkar Bel F›t›¤›ndan!
üm insanlar›n %60-85’i hayatlar›n›n herhangi bir döneminde bel a¤r›s› geçiriyor.
Günümüzde, çeflitli nedenlere ba¤l›
olarak bel a¤r›s› çeken ya da bel f›t›¤› hastal›¤›na yakalanan birçok insan,
haftalar hatta aylarca yata¤a ba¤l› kal›yor, ifl hayatlar› altüst oluyor, aile ve
sosyal yaflant›lar› da bu olaydan ciddi flekilde etkilenebiliyor.
Tüm bel a¤r›lar›n›n %2-5’i gerçek bel
f›t›¤›na ba¤l› olarak görülüyor. Bel
a¤r›s›nda baz› risk faktörleri büyük
bir önem tafl›yor:
• Sigara içmek, iflinden memnun olmamak, vibrasyon yapan alet veya
araç kullanmak (Örne¤in: Otobüs
floförü veya helikopter pilotu olmak)
• Dizlerini k›v›rmadan elde tutularak
10 kg yükün günde 25 defa kald›r›lmas›, yana do¤ru dönerek e¤ilme
hareketinin ellerde 5 kg yükle günde

T

Do¤ru
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Bel f›t›¤›, geliflmifl t›bb›n deste¤iyle kolayl›kla
tedavi edilen bir bel hastal›¤› olsa da, en iyisinin bu
hastal›¤a hiç yakalanmamak oldu¤unu unutmay›n.
Amerikan Hastanesi doktorlar›ndan Prof. Dr. Ender
Berker’den sizin için ald›¤›m›z önerilere kulak verin
20 defa yap›lmas›,
• Uygun olmayan durufllar,
• Önceden akut bir bel a¤r›s› geçirmifl olmak.
Çok a¤r›l› olarak seyreden bu hastal›k konusunda insanlar ço¤u zaman
çok bilinçsizce davran›yor ve konunun uzman› bir hekime baflvurmuyorlar. Oysa ki günümüzde t›p dev
ad›mlarla ilerliyor, teflhis ve tedavi
metotlar› h›zla gelifliyor.
Hastalar›n büyük bir bölümü konservatif tedavi ad› verilen cerrahi d›fl›
metotlarla iyileflebiliyor. Bir k›sm›na ise zaman›nda yap›lan,
uygun ve yeterli bir cerrahi müdahale ile ömür boyu sa¤l›kl›
bir yaflam sunuluyor.

Bel F›t›¤› Nedir?
Peki, bel f›t›¤› nedir? Belimizde
5 adet omur kemi¤i bulunuyor.
Bu kemikler aras›nda da disk

hayata dair
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ad› verilen k›k›rdaklar yer al›yor. Bel
f›t›¤›, beldeki omur kemikleri aras›nda bulunan ve adeta bir amortisör gibi görev yapan bu disklerin f›t›klaflmas› sonucu ortaya ç›kan bir rahats›zl›k. F›t›klaflan yani içerden d›flar›ya
do¤ru taflan disk omurilik kanal› içinden veya kendisinin arka-yan taraf›ndan geçmekte olan sinirleri s›k›flt›r›yor ve hastal›k böylelikle kendisini
belli ediyor.

Önce Düzgün Bir Durufl
Pozisyonuna Sahip
Olmal›s›n›z!
• Bel a¤r›s›ndan korunmak için, kiflilerin otururken, cisimleri kald›r›rken,
uyurken ve yata¤a girip ç›karken uygun bir durufl pozisyonuna sahip olmas› büyük bir önem tafl›yor.
• Hatal› durufl, kaslar gibi vücudunuzu destekleyen yap›larda zorlanmaya
yol açarak bel a¤r›s›na neden olur.

Do¤ru

Düzgün duruflunuzu ayna
karfl›s›nda kontrol edin.
Ayakta iken her iki aya¤›n›z›n üstüne eflit a¤›rl›k verin.
Bafl›n›z›n üstünden bir iple
yukar›ya do¤ru çekildi¤inizi
hayal edin. Karn›n›z›, kalçan›z› ve çenenizi içeriye al›n. Omuzlar›n›z› afla¤›da ve arkada tutun. Her iki
omuz ve kalçan›z›n ayn› hizada olmas›na dikkat edin.

Otururken…
• Sert bir sandalyeye oturun.
• Uygun bir iskemlede (kalça ve diz
eklemleriniz ayn› aç›lar› oluflturacak
flekilde) dik oturun tabanlar›n›z tümüyle zemine temas etsin, bacaklar›n›z k›sa kal›yorsa ayaklar›n›z› bir taburenin üzerine koyun. Basen iyice
arkaya al›nmal›, gövdenin üst bölümü dik tutulmal›d›r. Sandalyenin arkas›, omuzlar›n›z›n üzerine kadar ç›kmal›d›r.
• Kalçan›z› mümkün oldu¤u kadar
sandalyenin arkas›nda tutmaya çal›fl›n.
• Gevfleme için, sandalyenin arkas›
hafifçe geriye e¤ik olmal› ve bafl›n
üzerine kadar uzanmal›.
• Masaya yak›n oturun ve iskemlenin
sizin için çok yüksek olmamas›na
dikkat edin. Öne do¤ru e¤ilmemeniz
için çal›flma yüzeyinin 15° e¤imli olmas› tercih edilmelidir.
Masada uzun süre çal›flman›z gerekiyorsa düzenli aral›klarla aya¤a kalkarak omurgan›z› hareket ettirmeniz
gerekir.
• Otomobil kullan›rken, direksiyonda kollar›n›z› hafifçe bükerek gevflek bir flekilde oturun. Omurgan›z›
tümüyle dik bir flekilde koltu¤un arkal›¤›na dayay›n. Pedallar›, bacakla-
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r›n›z› gevflek bir flekilde uzatarak
kullan›n.

Uyurken…
• Rahat uyuma pozisyonunun temeli, omurga üzerindeki gerginlik ve
zorlanmalar› en aza indirmektir. ‹stirahat ve gevfleme pozisyonunda
dönme veya omurga üzerindeki di¤er zorlanmalar olmamal›d›r. A¤r›l›
oldu¤unuz dönemlerde dizlerinizin
hafif k›vr›lm›fl olarak yan yat›n.
• fiilte kontrol edilmelidir, yatakta çöküntüler olmamal›d›r.
• Sert yataklar birçok kifli için uygundur, yata¤›n alt›na tahta veya sunta
koymak yararl›d›r. Ancak kifliye uygun olan bulunmal›d›r.
• Yatt›¤›n›z yer düz olmal› fazla yumuflak olmamal›d›r. Rahat ve gevflek
bir pozisyonda yatman›z gerekir.
Mümkün oldu¤unuz kadar küçük
yast›kta uyuyun. Bel bölgesini rahatlatmak için dizlerinizin alt›na bir yast›k koyabilirsiniz (diz ve kalça eklemi
rahats›zl›klar›nda koymay›n›z). Kar›n
üstü yat›lmas› tavsiye edilmez.

Cisimleri Kald›r›rken…

• Kald›rmadan önce düflünün ve
planlay›n.
• Kald›raca¤›n›z cismin a¤›rl›¤›n› tahmin edin.
• Asla çok a¤›r bir cismi kald›rmay›n.
• Cismin üzerine e¤ilirken, belinizin
e¤rili¤ini koruyun ve dizlerinizi bükerek e¤ilin.
• Tek taraf›n›zla tafl›may›p a¤›rl›¤› eflit
Yanl›fl
olarak iki taraf›n›za
bölün.
• Yükü mümkün oldu¤unca kendinize
yak›n tutun.
• S›rt›n›z› kavisli tutun ilk olarak bafl›n›z›
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kald›r›n.
• Dönmeniz gerekiyorsa,
vücudunuzla de¤il, ayaklar›n›zla dönün.
• Asla cisimleri çekmeyin
veya belinizi döndürmeyin.
• Belinizin esnekli¤ini koruyarak yükü yere koyun.

Çal›fl›rken…
• E¤er ayakta çal›fl›yorsan›z, ideal
olan çal›fl›rken; dik durulmas›, gevflek omuz ask›s› ve çal›flma yüzeyinin
dirsek hizas›nda olmas›d›r. Bunun
için gerekirse bast›¤›n›z zemin veya
çal›flma yüzeyi yükseltilmelidir. S›rt
flikayetleri olan hastalarda s›rt disiplininin yan› s›ra uygun jimnastik hareketleri ve di¤er spor faaliyetler (s›rtüstü yüzmek, kayakla uzun mesafe
yürüyüfl vs.) gerekli olup bunlar›n
yard›m›yla hem kar›n ve s›rt kaslar›
güçlendirilir.
• Bahçede çal›fl›rken ya da yerleri silerken, ellerinize ve dizlerinize dayanman›z topuklar›n›z›n üzerine
oturmaktan çok daha iyi ve rahatt›r.
• Çamafl›r asarken, s›rt›n›za dikkat
edin, çamafl›r sepetini bir iskemlenin
üzerine koyun.
• Bulafl›k y›karken, bulafl›k le¤enine
eriflmek için e¤ilmeniz gerekiyorsa
le¤enin alt›na baflka bir cisim koyarak le¤eninizi yükseltin.
• E¤ilmenizi en aza indirmek için
uzun sapl› elektrikli süpürge kullan›n. Ayn› pozisyonda genifl bir alan›
temizlemeye çal›flmay›n.
• Hiçbir zaman bacaklar›n›z dik, belinizden e¤ilerek kald›rmay›n. Daima
cisimleri kendinize yak›n tutarak indirin. Herhangi bir fley tafl›rken yükünüzü indirecekseniz de¤iflikli¤e ayaklar›n›z› hareket ettirmekle bafllay›n.
Hareketinizi engelleyecek giysiler
giymeyin.
• Yukar›ya uzanmaya çal›flmay›n.
Omuzlar›n›z›n hizas›nda daha yukar›ya uzanman›z gerekiyorsa ayaklar›n›z›n alt›na bir cisim koyun.
• Uzun süre ayakta durmak veya
oturmak omurgaya afl›r› yüklenilmesine neden olabilir, unutmay›n!
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Serbest Kürsü sayfas›, sizler içindir. Düflüncelerinizi Koç Toplulu¤u çal›flanlar›yla
paylaflmak istiyorsan›z yaz›lar›n›z› bize gönderin.

“Toplant›lar Gerekli mi?”

T

oplant› pahal› bir iletiflim
ve yönetim arac›d›r, özellikle toplant›da geçen süre uzad›kça ve kat›l›mc› say›s› artt›kça. Tak›m ve
proje temelli organizasyonlar›n
ço¤ald›¤› günümüzde toplant›lar›n önemi ve kullan›m› da artt›.
Yap›lan araflt›rmalar ifl hayat›nda
günlük mesainin %20 ila %40’›n›n
toplant›larda geçti¤ini gösteriyor.
Toplant›n›n ne zaman, kimlerle ve
nerede yap›laca¤› gibi konulardan
önce yan›tlanmas› gereken önemli bir
soru da fludur:
“Toplant›n›n yap›lmas› gerçekten gerekli mi?” Daha az zaman alacak baflka bir yolla istenen sonuç elde edilebilecekse, toplant› tercih edilmemelidir. Toplant›lar yerine kullan›labilecek birçok alternatif iletiflim arac›
mevcuttur: Telefon görüflmeleri, yüz
yüze görüflme, e-posta gibi.

Konu Karmafl›k ‹se
Toplant›lar›n gerçekten gerekli oldu¤u durumlar nelerdir? Hiç kimse gerekli karar› vermek için yeterli bilgiye
ve yetkiye sahip de¤il ise, uygulamaya geçme aflamas›nda karar›n grup taraf›ndan al›nmas› gerekliyse, konu
karmafl›k ise ve grup halinde tart›fl›lmas› sinerjik bir etki yaratacak ise
toplant› yap›labilir.
Toplant›n›n gerekli oldu¤una karar
verdikten sonra, toplant›n›n baflar›s›
için iki kritik konuya dikkat edilmelidir: Toplant›n›n içeri¤i ve süreci. ‹çerik toplant›n›n amac›n› ve gündemini,
k›sacas› toplant›n›n planlanmas›n›;
süreç ise grup dinamiklerini ve
karar alma yöntemlerini, yani toplant›n›n yönetilmesini
kapsar.
Stephen R. Covey’nin Etkili ‹nsanlar›n 7 Al›flkanl›¤›
kitab›ndaki al›flkanl›klardan ikincisi “Sonunu düflü-
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Kat›ld›¤›n›z toplant›lar› flöyle bir düflünün...
Gündem maddelerine ba¤l› kal›n›yor mu,
yoksa daldan dala m› atlan›yor?
nerek ifle baflla!”d›r. Bu yaklafl›m toplant›lar için de geçerlidir. Toplant›n›n verimli
geçmesi için öncelikle
amac›n›n net bir flekilde
ortaya konmas› ve tüm kat›l›mc›lara
önceden duyurulmas› ön flartt›r. Kat›l›mc›lar›n her birinin mutlaka toplant›n›n sonunda ulafl›lmak istenen sonucun ne oldu¤unu ve buna ulaflmak
için kendilerinden ne beklendi¤ini
bilmeleri ve toplant› öncesinde ihtiyaç
duyulan haz›rl›¤› yapmalar› gerekir.

Gündem Maddelerini
Herkes Görmeli
Kat›ld›¤›n›z toplant›lar› flöyle bir düflünün... Kaç› zaman›nda bafll›yor? Bitifl
saati önceden duyuruluyor mu? Gündem maddelerine ba¤l› kal›n›yor mu,
yoksa daldan dala m› atlan›yor? Zaman›n etkin kullan›lmas› için her gündem maddesi için belli bir süre ayr›lmas› ve toplant›n›n bafllang›ç ve bitifl
saatlerine uyulmas› flartt›r. Toplant›
amac›n›n ve gündeminin toplant› boyunca herkesin görebilece¤i bir yerde
as›l› olmas› ise odaklanmay› sa¤lar ve
konudan sap›lmas›na engel olur.
Planlamada dikkat edilecek bir di¤er
husus toplant›ya kat›lacak kiflilerin
belirlenmesidir. 2/3 kural›na göre her
kat›l›mc›n›n gündem maddelerinin en
az üçte ikisi hakk›nda karar verici durumda olmas› gerekir. Bu kurala uya-
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rak maddelerden çok az› ile ilgili olan
kifliler için daha k›sa sürecek ayr› bir
toplant› düzenleyerek kiflilerin zaman
yönetimine katk›da bulunabilir ve
toplant› maliyetini düflürebilirsiniz.
‹yi bir plan yolun yar›s›d›r. Bundan
sonras› toplant› an›n›n ve sonras›n›n
iyi yönetilmesidir. Toplant›da kiflilerin
birbirini dinledi¤i, aç›k iletiflim ve güvene dayal› bir kat›l›mc› ortam yaratmaya özen gösterilmelidir. Her kat›l›mc›n›n gündem dahilinde k›sa bir
süre içinde kendi fikirlerini aktarmas›na olanak tan›nmal› ve her görüfle
de¤er verildi¤i vurgulanmal›d›r. Konuflmalar›n baz› kiflilerin tekeline geçmesi ve kimilerinin sessiz kalmas›na
engel olunmal›d›r. Karar alarak ilerlemeli, tüm kat›l›mc›lar›n ortak görüflte
uzlaflmas› sa¤lanmal› ve her karara
iliflkin sorumlu kiflinin kim oldu¤u
toplant› esnas›nda tesbit edilmelidir.
Özellikle tak›m ve proje toplant›lar›nda, toplant› sonunda bir de¤erlendirme yap›lmal› ve al›nan geribildirim
bir sonraki toplant›n›n gelifltirilmesi
için kullan›lmal›d›r. Sorumluluk alan
kiflilerin bir sonraki toplant›da eylem
planlar› ile ilgili k›sa bir sunum yapmalar› karara ba¤lanmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki toplant› sona erse de süreç devam eder. En geç 24 saat içinde toplant› tutana¤›n›n ilgili kiflilere
gönderilmesi sonuçlar›n takibini kolaylaflt›racakt›r. Ne dersiniz, zaman›m›z›n önemli bir bölümünü ay›rd›¤›m›z toplant›lar için bu özeni
göstermeye de¤er mi?
Önermesi bizden, denemesi sizden...
Demet Uyar Ezerler
E¤itmen-Dan›flman
‹.d.e.a.

