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Merhaba!
Sizlerle dergimizin “editöryal” sayfas›nda ilk kez buluflman›n heyecan›
içinde bu sat›rlar› kaleme al›rken, iki
önemli haberi paylafl›yor olman›n da
mutlulu¤unu yafl›yorum. Birinci haberi dergimizde kapak konusu olarak
de¤erlendirdik: Ford Transit Connect’in ülkemizde üretilmeye bafllan›yor olmas› ve bu araçla y›lda 1.6
milyar dolarl›k ihracat›n hedeflenmesi, tüm Topluluk için gurur verici bir
geliflme oldu. T›pk› Ford haberinde
oldu¤u gibi, uluslararas› arenalarda
Toplulu¤umuzun gücünü net olarak
gösteren ikinci önemli geliflme de,
Koç kültürüyle yetiflmifl bir liderimizin, Tofafl Murahhas Azas› ve CEO’su
Jan Nahum’un, Fiat’›n dört Baflkan›ndan biri olarak, Uluslararas› ‹fl Gelifltirme Bölümü’nün bafl›na atanmas›yd›.
Dünya ölçeklerinde sorumluluklar
üstlenebilen liderlere sahip olmak,
Toplulu¤umuzda görev yapan herkesi, her Koç mensubunu elbette gururland›r›r.

Gelece¤i Önceden Görebilme
Hasleti ve Vehbi Koç
Ford’un ve Fiat’›n dünya üzerindeki
en önemli kalelerinden birine sahip
olman›n önemini y›llar öncesinden
görebilen ve tüm ifl alanlar›na derinlemesine bakt›¤› anda, ufku da görebilme yetene¤ine sahip olan kurucumuz ve fieref Baflkan›m›z Vehbi
Koç’u, ölümünün alt›nc› y›l›nda rahmetle ve sayg›yla an›yoruz. “Vehbi
Koç 2002” sayfalar›m›zda kurucumuzun en önemli hasletlerinden biri
olan gelece¤i vaktinden önce görebilme yetene¤ini de¤erlendirmeye

çal›flt›k. Bu de¤erlendirmeyi okudu¤unuz zaman, Toplulu¤umuzun gelece¤e do¤ru emin ad›mlarla yürüyor
olmas›n› temellendiren aç›klamalar›
da bulaca¤›n›z› düflünüyoruz. Vehbi
Bey’in vizyoner kiflili¤inin anlam›n›
bir kez daha idrak ederken, ayn› zamanda Türkiye’yi gelece¤e tafl›yabilecek olan sa¤lam yap›lanmalardan biri olman›n, bunu bilfiil yaflay›p, görüyor olman›n mutlulu¤unu hep birlikte yafl›yoruz.

Sürekli Yenilenen
Bir Proje: e-dönüflüm
“Kültürel Vizyon” sayfalar›m›zda yer
alan kültür dünyam›za iliflkin haberlerimizin yan› s›ra, sizlere okuman›z›
tavsiye edece¤im iki önemli “bölüm”
daha var: Biri, Toplulu¤umuzun yap›sal özelliklerine fonksiyonel anlamda da ivme kazand›raca¤›na kesin
gözüyle bakt›¤›m›z, Stratejik ‹nsan
Kaynaklar› Planlama Toplant›lar›’n›n
bafllad›¤› yolundaki haberimizin yer
ald›¤› bölüm. ‹kinci olarak, flirketlerimizden gönüllü olarak gelen çok say›daki modelle gün geçtikçe yenilenen ve zenginleflen “e-dönüflüm”
projesinde Aygaz ve Migros’un uygulamalar›na ay›rd›¤›m›z bölüm.
Bu yaz›y› yazd›¤›m 19 fiubat tarihinde, dolay›s›yla ekonomik krizin y›ldönümünde, gelece¤e güvenle, sa¤lam bir moralle bakmam›z gerekti¤i
yolundaki belirgin iflaretleri yine ve
öncelikle kendi Toplulu¤umuzdan
al›yor ve kurucumuz Vehbi Koç’u
“baflar›larla birlikte anma”n›n heyecan›n› paylafl›yoruz.
Dergimizin tad›na varman›z umuduyla, keyifli okumalar...

Can Ça¤dafl
Koç Holding A.fi.
Halkla ‹liflkiler Koordinatörü
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Derinlemesine Bakarken
Sahip oldu¤u de¤erler,
liderlik yetene¤i,
öngörüleri ile örnek
bir Cumhuriyet ifladam›
olan kurucumuz ve
fieref Baflkan›m›z
Vehbi Koç’u 6. Ölüm
Y›ldönümü’nde
sayg› ve rahmetle
an›yoruz

Uza¤› Görebilme Yetene¤i
Rahmi M. Koç: “Rahmetli Vehbi Koç’un bence
en büyük özelliklerinden bir tanesi de
memleketin iniflli ç›k›fll› gidifli ve geliflmesi
ile halk›n istek ve arzusuna dengeli bir
flekilde cevap vermesiydi.”

aflkalar›n›n göremedi¤ini görmek… ‹htiyaçlar› öngörmek ve harekete geçmek… Baflkalar›n›n olmaz dedi¤i pek çok fleyi azim ve kararl›l›kla hayata geçirmek…
‹lklerin alt›na ismini yazd›rmak… Vehbi Koç gibi.
O, yokluklarla ve ac›larla geçen Kurtulufl Savafl›’n›, Atatürk’le
birlikte gelece¤e koflan ve y›k›lm›fl bir ülkenin ard›ndan yeniden toparlanma heyecan›n› tafl›yan genç Türkiye’nin ilk ad›mlar›n›, e¤itim seferberli¤ini, demokrasileri, ihtilalleri, sanayileflmeyi, bilgi devrimini ve daha birçok toplumsal dönüflümleri
yaflad›…
Bakt›¤› her fleyin derinli¤ini gören gözleri, ayn› zamanda ufuklar› da görebiliyordu. Bugün ard›nda, 95 y›ll›k hayat›nda
özümsedi¤i tüm de¤erleri ve ilkelerini yüzy›llar boyunca nesillerden nesillere aktararak daha da büyüyecek olan bir sanayi
devi; Koç Toplulu¤u var.

B

‹fli Ehline Emanet Etti
“Koç Toplulu¤u’nun 75 Y›l›” adl› kitab›n önsözünde Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, babas›n›, Koç
Toplulu¤u’nun kurucusu ve fieref Baflkan› Vehbi Koç’u flöyle
anlat›yor:
“Rahmetli Vehbi Koç’un bence en büyük özelliklerinden bir tanesi de memleketin iniflli ç›k›fll› gidifli ve geliflmesi ile halk›n istek ve arzusuna dengeli bir flekilde cevap vermesiydi. Baflkalar›n›n tecrübesinden istifade etmeyi ön plana alm›fl, konuflmaktan ziyade dinlemeyi tercih etmifl ve de ifli ehline emanet etmifltir. Daima aç›k fikirli olmufl ve de¤iflen flartlara uyum sa¤lamaya gayret etmifltir. Her kademedeki insanla diyalog kurabilmifltir. ‹flte biz de O’nun yolunda gitmeyi vazife addettik.”
Aç›k fikirli olmak ve de¤iflen flartlara uyum sa¤lamak…
Bu iki önemli özellik, belki de O’nun küçük bir bakkal dükkan›n›n camekân›yla yetinmeyip, dünyaya çok daha büyük pencerelerden bakarak, büyük bir sanayi lideri olma yolunda att›¤› ad›mlar› ve Türk sanayiinin ilklerini yaratma baflar›s›n› çok
iyi özetliyor.
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“‹lk Amerika
yolculu¤um,
tüccarl›ktan ç›k›p
sanayicili¤e geçiflimin
bafllang›ç noktas›
olmufltur”
Hayatlar› De¤ifltirmek…

Vehbi Koç 1956 y›l›n›n Ekim ay›nda ki ABD ziyaretinde Henry Ford ile birlikte.

Dikkatle Bakan Gözler…
“‹lk Amerika yolculu¤um, tüccarl›ktan ç›k›p sanayicili¤e geçiflimin bafllang›ç noktas› olmufltur”…
Vehbi Koç’un 1946 y›l›nda Amerika’ya yapm›fl oldu¤u gezinin ard›ndan söyledi¤i bu sözler, zaman içinde O’nun giriflimci ruhu ve do¤rulanan öngörülerinin bir kan›t›n› oluflturacakt›r. O, Amerika’da gördü¤ü
yenilikleri, flirketlerin ifl yap›fl biçimlerini görünenin alt›ndakilerle birlikte “okudu” ve Türk tüketicisinin
beklentilerini çok iyi gözlemleyen
bir giriflimci olarak, bu örnek uygulamalar›n birço¤unu Türkiye’ye
adapte etmenin yollar›n› arad›. Edinilen bilgi birikimi ve tecrübe, Vehbi Bey’in “Ülkem varsa ben de var›m” özdeyifliyle birleflti ve Koç Toplulu¤u, Türk sanayisini gelece¤e tafl›yacak yepyeni giriflimlere imza att›
Vehbi Koç, Amerika seyahatinin hemen ard›ndan kollar› s›vad› ve General Electric ile Türkiye’de bir
ampul fabrikas› kurmak için ortakl›k
antlaflmas› imzalad›. Takvimler Haziran 1951’i gösterdi¤inde, ilk Türk
ampulü piyasaya sunulmufltu. Bu
ürün ayn› zamanda, özel sektörde
baflar›l› olan ilk Türk–Amerikan ortak yap›m› olarak tarihe geçti…

‹htiyaçlar› Öngörmek…
“Çocuklu¤umun geçti¤i y›llarda, evlerimizde ne akar su, ne elektrik, ne
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Vehbi Koç’un sezgileri ve bu sezgilerin yönlendirmesiyle yapt›¤› tüm
araflt›rmalar ve at›l›mlar sonucunda,
Arçelik kurulur ve 1960’l› y›llarda
ilk Türk yap›m› buzdolab› üretilir.
Türkiye’de üretilen ilk çamafl›r makinesi ve ilk termosifon da yine Arçelik imzal›d›r. Üstelik son derece
uygun sat›fl fiyatlar›yla… “Ulafl›labilir” ürünlerdir bunlar. Varl›kl› insanlar›n tekelinden ç›kan dayan›kl› üretim mallar›, çok genifl bir segmente
hitap eder olmufltur. Böylece, Türkiye’de Vehbi Koç’un liderli¤inde, gaz
lambas› yerine “elektrik ampulü”ne,
teldolap yerine “buzdolab›”na, malt›z yerine “gazl› f›r›n”a, bir baflka deyiflle “modern bir hayata” geçifl sü-

de ›s›nmak için kömür sobas› vard›.
Bahçenizde akarsuyunuz ya da kuyunuz yoksa, mahalle çeflmesinden
eve su getirip küplere ve ibriklere
doldurur, böylece y›kanma ve içme
suyunuzu sa¤lard›n›z. (...) Evlerde
elektrik yoktu, çeflitli gaz lambalar›
yak›l›rd›. Bunlar›n 3, 5, 8, 14 numaral›lar› olurdu… Ders çal›flmak,
kitap okumak, hesap yapmak için 8
numaral› lambay› yakard›k. Misafir
geldi¤i zaman da 14 numaral› lamba ya da lüks yanard›.”
Bugün belki gülerek ve
belki de flaflk›nl›kla dinledi¤imiz bu hat›ralar›n
mekân›, Vehbi Koç’un
çocuklu¤unun geçti¤i
Ankara flehridir. Hiç
flüphesiz, Vehbi Koç’un
tüm giriflimlerinin temelinde çocukluk y›llar›nda her yerde kol gezen
“büyük yoksulluk” üzeVehbi Bey, Türk halk›n›n ihtiyaçlar›n› ve özlemlerini çok
rine yapt›¤› derin göziyi tespit edebilmifl ve onlar› ça¤dafl yaflam›n, konforun
lemlerin yönlendirici etgerekleri olan ‘ilk’lerle tan›flt›rabilmifltir
kisi büyüktür. Ve elbette, bu derin gözlemler
sonucunda Vehbi Bey,
Türk halk›n›n ihtiyaçlar›n› ve özlemlerini çok
iyi tespit edebilmifl ve
onlar› ça¤dafl yaflam›n,
konforun gerekleri olan
‘ilk’lerle tan›flt›rabilmifltir.
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Bugün elektrik kullanan her evde bir Arçelik
ürünü bulunmaktad›r. Arçelik yaln›z halk›m›z›n
ihtiyaçlar›na cevap vermekle kalmad›, ayn›
zamanda ihraç edilen ilk sanayi
ürünlerimizden biri oldu

reci yaflan›r; Türk halk›n›n hayat›
de¤iflir…

Türkiye’yi Kucaklamak
Vehbi Koç’un bu isabetli giriflimlerinin alt›nda, hiç flüphesiz onun ülkesini çok iyi tan›yor olmas› da yat›yor.
Zira, O, Türkiye’nin birçok köflesine
yapt›¤› ziyaretlerin büyük bir önemi
oldu¤una inan›yor ve bu ziyaretlerde edindi¤i izlenimleri ak›l ve gönül
hanesine bir bir kaydediyordu. 1984
A¤ustos’unda uçakta karfl›laflt›¤› bir
gazetecinin kendisine yapt›¤› seyahatlerin yorucu olup olmad›¤›n› sormas› üzerine flu cevab› verdi:
“Türkiye, ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’dan ibaret de¤il. Bir ifladam›n›n
memleketini iyi tan›mas› ve bilmesi
flart. Bilhassa büyük çapta ifl yapanlar, memleketteki çal›flma ortam›n›
gidip gözleriyle görmelidirler. Hakiki
durum hakk›nda önce böyle fikir sahibi olunabilir, ‹stanbul’da Bo¤az’a
bakan, deniz gören iyi döflenmifl çal›flma odalar›ndan, bürolar›ndan
de¤il! Anadolu’yu görmeden, Cumhuriyet devrinde neler yap›ld›¤›n›
anlayamazs›n›z. Memleketi tan›madan Nice’i, Cannes’i, California’y›
veya Los Angeles’i görüp ö¤ünmek
marifet de¤ildir.”

yutuyla da s›n›rl› kalmaz. Vehbi Koç,
sanayide geliflmek için üreticilikten
ihracatç›l›¤a geçiflin çok önemli oldu¤unu düflünmektedir. Arçelik’te,
bu hedefin gerçekleflmesi de çok
uzun sürmez. Vehbi Koç, Arçelik’in
1985 y›l›nda kutlanan 30. Kurulufl
Y›ldönümü’nde duygular›n› flu cümlelerle ifade etmiflti:
“Memleketimiz kalk›nd›kça, elektrik
köylerimize kadar yayg›nlaflt›. Bugün elektrik kullanan her evde bir
Arçelik ürünü bulunmaktad›r. Arçelik yaln›z halk›m›z›n ihtiyaçlar›na
cevap vermekle kalmad›, ayn› zamanda ihraç edilen ilk sanayi ürünlerimizden biri oldu. Bugün buzdolaplar›n›n yüzde 98’i yurdumuzda

‹thalattan ‹hracata
Temelleri 1960’l› y›llarda at›lan beyaz eflya üretimi sadece üretim bo-
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imal edilmektedir. Bafllang›çta, yüzde 98’i ithal ediliyordu. Aradaki
fark, sa¤lad›¤›m›z geliflmedir. “
Vehbi Koç’un liderli¤ini yapt›¤› giriflimler bunlarla da s›n›rl› kalmad›.
Türk DemirDöküm, ilk radyatör
üretimini gerçeklefltiriyor, ayr›ca
otomobil için döküm parçalar› sa¤l›yordu. ‹lk yerli tüp gazdan biri olan
Aygaz ise mutfaklarda bir devrim yarat›yor ve “Aygaz” ismi, ürünle özdefl hale gelerek tüm evlerin mutfaklar›nda yerini al›yordu.

Kurumsallaflmaya
Duydu¤u ‹nanç
Vehbi Koç, ülkesine ve halk›na çok
daha üst düzeyde hizmet vermek isteyenlerin baflar›lar›n› sürekli k›lmalar› gerekti¤ine inan›yordu.
Vehbi Koç’a göre bir kurumun kal›c› olamamas›n›n nedenleri belliydi.
Kifliye ba¤l› olan müesseselerin yaflama flans› yoktu ve bu kurulufllar,
sahiplerinin ölümlerinden sonra
kaybolup gidecekti. Öyle de oldular.
“Bir k›sm› ‘aman servetimi kimse bilmesin’ düflüncesiyle teflkilatlanmad›¤› için, bir k›sm› hesab› kitab› kendim tutay›m, az vergi vereyim’ derken... Bir k›sm›n›n çolu¤u çocu¤u
olsa da hay›rs›z ç›kt›klar›ndan kaybolup gittiler.” diyen Vehbi Koç,
Türk sanayiinin geliflmesinin en
önemli koflullar›ndan biri olan “kurumsallaflma” çabalar›n›n önde gelen temsilcilerinden biri olacakt›.
Ve takvimler 12 Aral›k 1963 tarihini
gösterdi¤i zaman, Koç flirketleri holding olarak tek bir çat› alt›nda toplanm›flt› bile. Vehbi Koç bu giriflimiyle, Koç flirketlerini holdinglefltirerek sadece flirketlerini de¤il, ayn›
zamanda ilkelerini ve de¤erlerini de
kal›c›laflt›rm›fl ve profesyonel bir ça-
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t› alt›na toplam›flt›. O, bugün ifl dünyas›n›n ‘olmazsa olmaz’lar› aras›na
giren bu yap›y›, daima uzaklara da
bakan gözleriyle çok öncesinden
görmüfltü.
Vehbi Koç, Koç Holding’e yönelik
bu hedeflere ulafl›lmas›nda, çocuklar›na büyük görevler düfltü¤ünün bilincindeydi. Çevresinde gördü¤ü
tüm örneklerden yola ç›karak flirketlerinin, milletlerin ve ailelerin aras›nda ç›kan anlaflmazl›klar›n kal›c›l›¤a
büyük bir engel oldu¤unu düflünerek, aile bireyleri aras›nda iletiflimi
art›rmak ad›na 1972’de Aile Komitesi’ni kurdu.
Tarihler, 1984 y›l›n› gösterirken,
Vehbi Koç, kendisinin yoklu¤unda
ifllerin nas›l yürütüldü¤ünü görmek,
bir baflka deyiflle, Holding’in direksiyonunu aile bireylerine devrederek
ifllerin nas›l gitti¤ini bizzat gözlemlemek amac›yla baflkanl›k görevini
o¤lu Rahmi M. Koç’a aktard›¤›n›
aç›klar… Ancak, bu yeni dönemde,
O, aktif olarak ifl dünyas› içerisinde
yer almasa da, de¤erli fikir ve
öngörüleriyle her f›rsatta
çocuklar›n›n ve Holding
profesyonellerinin yan›nda
bir dan›flman olarak yer
alacakt›r.

yap›lar, baflar›da süreklili¤i ve daha
sonra da istikrar› sa¤layabilirdi. Bu
kurumlar›n ço¤almas›yla Türk sanayii soluklanacak ve ekonomiyi refaha tafl›yabilecek olan o büyük kalk›nma hamlesini, ancak ve ancak ihracat sayesinde yapabilecekti. Vehbi
Koç, 1980 y›l›nda Bizden Haberler
Dergisi’ne verdi¤i özel bir demeçte,
flirketlerin d›fl dünyaya aç›lmas›, üreticilikten ihracatç›l›¤a geçmesinin
önemini flu flekilde vurgulam›flt›:
“Türk ekonomisi d›fla aç›lmad›¤›
takdirde, millet ve memleket olarak,
her gün biraz daha güçsüz hale düflece¤iz. Bu gerçe¤i görerek ihracata
yönelmeyi milli bir dava olarak ele
almak mecburiyetindeyiz. Milletler
aras› rekabetin hakim oldu¤u dün-

‹hracata Yönelmek:
Milli Bir Dava…
Vehbi Bey’e göre, sadece
ve sadece kurumsallaflan

Vehbi Koç,
Koç flirketlerini
holdinglefltirerek
sadece flirketlerini
de¤il, ayn› zamanda
ilkelerini ve
de¤erlerini de
kal›c›laflt›rm›fl ve
profesyonel bir çat›
alt›na toplam›flt›
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ya pazarlar›nda bizim kendimize
yer açabilmemiz için ihracat›n mevzuat engellerinden bir an önce kurtar›lmas› flartt›r”.
Nitekim, 1960’larda otomotiv sektörüne Amerikan devi Ford’la yapt›¤›
ortakl›k sonucunda girifl yapmas› ve
bunu takip eden y›llarda, Tofafl ve
Ford gibi markalar›n geliflmelerindeki temel tafllar›ndan birinin ihracat
olmas›, bu öngörüsünün ne kadar
do¤ru oldu¤unu gösteriyor.

Turizm; Petrol Kadar Önemli…
Vehbi Koç, ülkeye giren döviz miktar›yla çok yak›ndan ilgilenmifl ve
döviz girdisinin art›r›lmas› için turizme yönelik yat›r›mlar›n yap›lmas›
gerekti¤ine dikkat çekmekten geri
durmam›flt›r. ‹flte bu uyar›lar›ndan
birinde, turizmin “memleketimizde
petrol aramak kadar önemli bir konu” oldu¤unu belirtip, flöyle diyor:
“‹spanya’n›n, Yunanistan’›n, Yugoslavya’n›n, Romanya’n›n bu
alanda yapt›klar›n›n yan›nda, bizim ulaflt›¤›m›z
yer çok gerilerde kalm›flt›r. Türk turizmi muhakkak surette çok cazip
flartlarla yabanc› sermayeye aç›lmal›d›r.”
1956 y›l›nda aç›lan ve
Koç Toplulu¤u’nun turizm alan›nda gerçeklefltirdi¤i ilk büyük çapl›
yat›r›m olan Divan Oteli,
uluslararas› standartlarda
Antalya’n›n ilk turistik oteli
olan Talya Oteli, bugün ülkemize sa¤lad›¤› döviz girdisi
ve yabanc› yat›r›m› teflvik etmesi aç›s›ndan büyük bir
önem tafl›yor.

‹nsan› Sermayenin
Tafl› Olarak Gördü
Vehbi Koç, baflar›ya giden yolda, hedeflere ulaflmada, at›lacak ad›mlar›n ve uygulanacak
projelerin önemine inand›¤›
kadar, bu projeleri ortaya ç›karan ve uygulayan en önem-
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melidir. ‹fl arkadafllar› ile fazla samimi olmamal›d›r.”

E¤itim, E¤itim ve Yine E¤itim!

“Hayatta en güç ifl, insan idare etmektir.
‹yi eleman seçmeye dikkat ediniz.
Eleman yetifltirmeyi görev say›n›z”
li güce, insana da inan›yor ve inanman›n da ötesinde bu güce çok büyük sayg› duyuyordu. Bu hedeflere
ulaflmada yer alacak çal›flanlar›n
önemine de inand›. Bu yüzden, flirketlerinde çal›flan insanlar›n seçimine ayr› ve özel bir önem verdi. Bu
düflüncesi, insana duydu¤u inanç ve
sayg›, tüm Topluluk flirketleri aras›nda bir “kurum kültürü” olarak benimsendi.
“Hayatta en güç ifl, insan idare etmektir. ‹yi eleman seçmeye dikkat
ediniz. Eleman yetifltirmeyi görev say›n›z” diyen Vehbi Koç, bu düflüncesinden yola ç›karak flirketlerinde
çal›flan gençlerin sistemli bir flekilde
yetifltirilmeleri, gelece¤in yöneticileri
olarak haz›rlanmalar› için 1982 y›l›nda KOGEM’i (Koç Holding E¤itim
ve Gelifltirme Merkezi) kurdu. Bilindi¤i gibi kendi alan›nda ilk olan bu
merkez, bugün ‹.d.e.a. ad›yla faaliyet gösteriyor.

tumla yaklaflmas› aç›s›ndan da tüm
Topluluk çal›flanlar›na da örnek bir
model oluflturuyordu. 1991’de Ankara Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nde yapt›¤› konuflmada flöyle diyordu.
“Bir müessesenin bafl›nda bulunan
bafl idarecinin çok dikkat etmesi, sinirlerine hakim olmas› lâz›md›r. Az
konuflup çok dinlemelidir. Toplant›lara mevzu ne ise iyice tetkik ederek
haz›rl›kl› gitmeli ve ilgililerin fikirlerini ald›ktan sonra görüfllerini söyle-

Vehbi Koç bir yönetici olarak çal›flanlar›n›n geliflimine destek olmakla kalmad›; “Ülkem varsa ben de var›m”
özdeyiflinin bir uzant›s› olarak e¤itimi, bir ülkenin gelifliminde birincil
derecede önemli bir sorun olarak
gördü ve flöyle dedi:
“Memleketimizin bir an evvel kalk›nmas› için üzerinde durulmas› icap
eden, birbiri ile yak›ndan ilgili iki
mühim meselemiz daha vard›r: Bunlardan birisi, iyi e¤itim görmüfl, kabiliyetli gençlerimizin yetiflmesidir.”
Türkiye’deki e¤itim çal›flmalar›na ön
ayak olan Vehbi Koç, 1967’de kurdu¤u Türk E¤itim Vakf› ile ülkemizin
e¤itim sorununa bir nebze olsun destek de bulunmay› ve di¤er flirketlere
de örnek olmay› amaçlad›. Vehbi
Bey, flöyle diyordu:
“Bu davaya inand›¤›m için, muhtelif
mesleklere mensup 205 arkadaflla
May›s 1967’de Türk E¤itim Vakf›’n›
kurduk. Bu Vak›f 24 y›l zarf›nda
maddi deste¤e muhtaç kabiliyetli 40
bin küsür gence yurt içinde burs vermifltir. Yurt d›fl›na da bu seçenekler
dahil 350’den fazla genç, master ö¤renimi için gönderilmifltir. Bunlar›n
büyük bir k›sm› yurda dönmüfl olup
gerek özel sektörde, gerek devlet sektöründe çok mühim görevlerde bulunmaktad›r.”

Az Konuflup, Çok Dinlemek
Vehbi Koç’un yöneticileri ile olan
iliflkileri, toplant›lardaki yönetim kabiliyeti ve olaylara so¤ukkanl› bir tu-

Y›l 1970. Vehbi Koç, Türk E¤itim Vakf›’ndan burs alan ö¤rencilerle.
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Türk milletinin yapt›¤› yard›m›n yerine gitti¤ini gördükçe daha çok yard›mc› oldu¤unu,bir ifladam›n›n kendi ifllerini idare etmekle yetinmeyip,ayn› zamanda memleketin sosyal
iflleri ile de meflgul olmas› laz›m geldi¤ini söyleyen Vehbi Koç için makinelerin insan›n yerini alaca¤› iddias›
da gerçe¤i tam yans›tmamaktad›r.
”Ben, insan zekas›n›n ve eme¤inin
asla de¤erini kaybetmeyece¤ine inan›r›m.” diyen Vehbi Koç, günümüzde uygulanan tüm ‹nsan Kaynaklar›
politikalar›n›n temelini oluflturan zihniyetin önde gelen temsilcilerinden
biri olmufltur. fiu sözleriyle bu öncülü¤ü üstlendi¤ini de göstermektedir:
“Bütün hayat›m boyunca, kurdu¤um ifllerin yan›nda, insan üzerine
yat›r›m yapma konusuna da önem
verdim. Etraf›mdakileri de bu yolda
teflvik ettim.”

Baflkalar›n›n
Tecrübelerinden Yararlan›n!
Vehbi Koç, yaflam› boyunca edindi¤i
bilgi ve tecrübeleri, kendisinde sakl›
tutmaktan ziyade, bunlar› her f›rsatta
yak›n çevresine, çal›flma arkadafllar›na ve çeflitli vesilerle bulundu¤u
birçok ortamda
paylaflarak onlar›n kal›c› olmas›na ve di¤er nesillere

“Hayatta baflar›l›
olmak için hangi
meslekten olursan›z
olun, bafl›n›zdan geçen
tecrübe kafi de¤ildir.
Baflkalar›n›n da
tecrübelerinden
yararlanmak lâz›md›r.
Bu da okuyarak,
dinleyerek
ve görerek olur.”
aktar›lmas›na da dikkat ederdi.
15.06.1993’te Erzurum Üniversitesi’nde yapt›¤› konuflma da Vehbi
Koç’un ifl hayat›nda kendisini baflar›ya ulaflt›ran tecrübeleri paylaflmas›
aç›s›ndan büyük bir önem tafl›r:
“Hayatta baflar›l› olmak için hangi
meslekten olursan›z olun, bafl›n›zdan geçen tecrübe kafi de¤ildir. Baflkalar›n›n da tecrübelerinden yararlanmak lâz›md›r. Bu da okuyarak,
dinleyerek ve görerek olur. Ailenizi sevin, say›n. Çok çal›fl›n, iyi okuyun ve
bilgili olun. Sosyal sorunlarla ve politika ile zaman›nda ilgileniniz. Her
zaman dürüst ve sayg›l› olunuz. Hesab›n›z› biliniz. Dostlar›n›z› iyi seçiniz. Bir fleyi hat›r›n›zda tutmak yerine not al›n›z. Zaman›nda evleniniz.
Sa¤l›¤›n›za dikkat ediniz. Çal›flma,
e¤lence, dinlenme ve sporda dengeli
olunuz. Bilgisayar ö¤reniniz.
Her memleketin birinci kuvveti, iyi
yetiflen gençlerdir. Bunun için iyi
yetiflmifl ve iyi e¤itim görmüfl gençlerimizin kendi do¤duklar› flehirlere
önem vermelerini tavsiye ederim.”

Sivil Toplum
Örgütleri’nin Önemi
Vehbi Koç‘un gelece¤i
önceden görme yetene¤inin bir baflka alandaki göstergesi de vak›f gelene¤inin
yeniden kurulmas› için sürdürdü¤ü çal›flmalard›. Günümüz
dünyas›nda ve son y›llarda da ül-
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kemizde, sivil toplum örgütlerinin
giderek güç kazanmas›n›n, “geçici”
bir trendin etkisiyle de¤il, y›llar öncesine dayanan “kal›c›” bir “fikir” çal›flmas›yla mümkün olabildi¤ini, ve
bu vizyonun önde gelen temsilcilerinin yüzü suyu hürmetine bu alanda
büyük bir geliflme sa¤land›¤›n› unutmamak gerekir. Bu gerçekten yola
ç›k›ld›¤›nda Vehbi Koç’un “modern
anlamda bir vak›f” kurulmas› yolunda ciltlerce kitap olabilecek kadar
çok an›y› tafl›yan u¤rafllar›na tan›k
olanlar, Vehbi Bey’in yurt d›fl›nda
yap›lan vak›f çal›flmalar›n›n kültürel
ve toplumsal hayata katk›lar›n› nas›l
da istekle inceledi¤ini bilirler. Türkiye’de bu alanda bir yasan›n ç›kar›lmamas›, bu yöndeki çal›flmalar›n
uzunca bir süre durmas›na neden
olsa da Vehbi Bey, y›lmayacak ve
bu yasan›n ç›kar›lmas› için elinden
gelen tüm deste¤i verecek, vak›f bilincinin oluflturulmas› için çal›flacak
ve tam 20 y›l sonra, 1967’de yasan›n
ç›kmas›n›n hemen ard›ndan Türkiye’nin ilk özel vakf› olan Vehbi Koç
Vakf› kurulacakt›.
Vehbi Koç, bugün sahip oldu¤u kurumlarla Türkiye’nin ve Avrupa’n›n
en büyük vak›flar›ndan biri olan
Vehbi Koç Vakf› için kaleme ald›¤›
“Vedia” (Emanet) adl› yaz›s›nda
flunlar› söylüyor:
“Vakf› bilhassa Koç Holding gibi ticari ve s›nai birçok flirketi içine alan
ve bu itibarla riski azalan bir flirketin hisse senetleri ile kurmay› tercih
ettim. Allah’›n lütuf ve inayetiyle
kurdu¤um bu Vakf›, ilk önce vârislerime ve derece derece onlar›n kuflaklar›na, ifl arkadafllar›ma, sonra da
kamu düzen ve emniyetini kurmakla görevli olan Türkiye Cumhuriyeti’ne emanet ediyorum.”

“Dünya Nüfus
Planlamas› Ödülü”
Vehbi Koç, özellikle 1984’de Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini o¤lu
Rahmi M. Koç’a devrettikten sonra,
Vak›f çal›flmalar›na daha fazla a¤›rl›k
verdi.

Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas›
Vakf›’n›n kurulmas›na öncülük etti.
Zira, O, Türkiye’nin h›zla büyüyen
nüfusunun memleketinin kalk›nmas›n› geciktiren bir faktör olarak görüyordu. Bu çal›flmalar›n›n en anlaml› karfl›l›¤›n›, 14 Haziran 1994’de
Dünya Nüfus Planlamas› Ödülü’ne lây›k bulunmas›yla ald›.
O’nun için memleketinin hayati sorunlar›ndan bir tanesi de toprak
erozyonuna karfl› hiçbir önlem al›nmamas›yd›. Türkiye’nin çöl haline
gelmemesi için kollar› s›vad› ve TEMA Vakf›’n›n kurulufluna öncülük
etti. Gerçekten de, günümüzde Türkiye’nin her y›l K›br›s Adas› kadar
topra¤›n› erozyon sonucu kaybetti¤i
gerçe¤inin fark›na var›lmas›, Vehbi
Koç’un bu giriflimi bafllatmadaki öngörüsünün ne kadar da yerinde oldu¤unu gösteriyor.

Küresel Vizyon Sahibi
Sahip oldu¤u de¤erler, liderlik yetene¤i, öngörüleri ve “ülkem varsa
ben de var›m” özdeyifli ile örnek bir
Cumhuriyet ifladam› olan, ülke ve

Vehbi Koç, Cenevre’de BM Dünya Nüfus Ödülü’nü al›rken. 14 Haziran 1994

dünya sorunlar›na yönelik gerçeklefltirdi¤i giriflimlerle 1987’de Yeni
Delhi’de “Y›l›n ‹fladam›” ödülü ile
onurland›r›lan Vehbi Koç’un belki
de arkas›nda b›rakt›¤› en büyük miras, tüm de¤erlerini ve vizyoner bak›fl aç›s›n› gelecek nesillere aktarmaya devam eden Koç Toplulu¤u…
Küresel ekonominin dünya üzerindeki muhtemel etkilerini önceden
sezen, K‹T’lerin özellefltirilmesi, serbest ticaret bölgelerinin kurulmas›

ve Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤in gerçekleflmesi için zaman›n iktidar
temsilcileriyle görüflmeler yapan,
mektuplar yazan Vehbi Koç’un vizyoner kiflili¤i sadece Topluluk çal›flanlar›na de¤il, ayn› zamanda tüm
ülkenin ifladamlar›na as›rlarca örnek
bir model olmaya devam edecek.
Toplulu¤umuzun kurucusu ve fieref
Baflkan›m›z Vehbi Koç’u, 6. Ölüm
Y›ldönümü’nde sayg› ve rahmetle
an›yoruz.

Vehbi Koç’un Gerçek Aflk›
Vehbi Koç, 1995 y›l›n›n bir Haziran
gecesi birço¤umuzun evine misafir
olmufltu. Televizyon kanallar›n›n birinde, genç bir bayan›n sorular›n› yan›tl›yordu:
-Konular›m›z› ekonomi d›fl›na alal›m. Aflk hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
O anda ben de bütün dikkatimi ekrana çevirmifltim. Vehbi Koç, soruyu
anlamam›flças›na, sonsuz bir bofllu¤a bakar gibiydi! Söyleyifli yapan bayan, cevap alma kararl›l›¤› içinde
“Siz hayat›n›zda hiç afl›k olmad›n›z
m›? Seyircilerimize özel hayat›n›z› açmak istemez misiniz?” diyordu.
Ben bu konuflmay› izlerken müthifl
keyiflenmifltim! Bakal›m deneyimli
Vehbi Koç, kendisi için ayk›r› olan
bu soruya nas›l cevap verecekti?
Yüz ifadesi sertleflmifl, k›zd›¤› za-

manlarda oldu¤u gibi alt duda¤› afla¤›ya sarkm›flt›. Kesin bir ifadeyle verdi¤i cevap flöyleydi: “Bana bu yafl›mda böyle sorular sormay›n!”
Bu k›sa diyalo¤u izlerken benin keyif almam›n sebebi vard›!

Özel Hayat›, Duygular›...
Vehbi Koç’un hayat hikayesini yazmaya karar verdikten sonra kendisiyle ilk görüflmeyi 23 Haziran 1993
günü, Nakkafltepe’deki çal›flma odas›nda yapm›fl ve amac›m› flöyle özetlemifltim: “Sizin ifl hayat›n›zdaki baflar›lar›n›z› hemen herkes biliyor.
Ben, yazaca¤›m kitapta, baflar›lar›n›z›n yan›nda özel hayat›n›z› da öne
ç›karmak istiyorum. Sizi örnek alacak gençler ‘insan’ yönünüzü, duygular›n›z›, gönlünüzde yaflam›fl oldu¤unuz heyecanlar› da ö¤renmeli.
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Bu konularda bana aç›lman›z› bekliyorum.”
Vehbi Bey, içten oldu¤una inand›¤›
bu aç›klamam› flöyle karfl›lam›flt›:
“Benim hayat›mda, senin süslü kelimelerle belirtmeye çal›flt›¤›n duygular, heyecanlar yok. Ben dümdüz bir
adam›m! Madem hayat hikayemi
yazmaya karar verdin, onlar› sen
bul; ben de ö¤renmifl olurum!”
Art›k, Vehbi Koç’un duygu âlemini
ve insan yönünü ö¤renmek için yak›n çevresine yönelmekten baflka
çarem kalmam›fl oluyordu… Ben de
bunu yapt›m ve ortak inanc› belirledim: Vehbi Koç’un gerçek aflk›, tek
kelimeyle ‘Çal›flmak’t›!
Ölümünün alt›nc› y›l›nda Vehbi
Koç’u sayg› ve hayranl›k duygular›mla an›yorum.
Can K›raç 25 fiubat 2002
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Ford Transit Connect ile
Kocaeli’den Dünya Yollar›na!

F

ord Otosan Kocaeli Fabrikas›’n›n Nisan 2001’de aç›lmas›n›n üzerinden henüz bir sene
bile geçmedi. Tüm sektörlere a¤›r
bir darbe vuran krize ra¤men gerçeklefltirdi¤i at›l›mlarla büyük baflar›lara imza atan Ford Otosan, Amsterdam Ticari Araç Fuar›’nda sergiledi¤i V227 Ford Transit Connect ile Türkiye’den tüm dünyaya
gerçeklefltirece¤i dev ihracat›n hakl›
gururunu yafl›yor.
Ford Otosan Genel Müdürü Turgay
Durak, sadece Türkiye’de üretilip
tüm dünyaya ihraç edilecek Ford
Transit Connect ve yeni projeleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi.

yon dolarl›k yat›r›m ve mühendislik
harcamas› yapmam›z gerekiyordu.
Haz›rl›k ve yat›r›m dönemi içinde
oldu¤umuz için masraflar›m›z da
fazla oldu. Bu dönemde çal›flanlar›m›z da ücretsiz izin, gönüllü maafl
indirimi, ücretsiz fazla mesai gibi
büyük fedakarl›klarda bulundular
ve ayn› zamanda elimizde bulunan
de¤erlendirilebilecek malzemeleri
sat›fla ç›karmam›zla birlikte 20 mil-

• 2001 y›l› Ford Otosan için nas›l geçti?
2001 y›l›nda, ekonomide %8.5’luk
bir daralma yafland›. Ve bu daralma
da otomotiv sektöründe çarpan etkisiyle birlikte yerli pazarda %70
oran›nda bir küçülme yaflanmas›na
neden oldu. Bu dönemde, taleplerde ciddi oranlarda bir düflüfl yaflan›rken, imalatç› ve ithalatç›lar›n ellerinde stoklar birikti. Eldeki stoklar›n
eritilmesi için firmalar fiyat indirimleri ve kampanyalar düzenlediler.
Zarar›na yap›lan sat›fllarla giderlerin
karfl›lanmas› fleklinde bir yöntem
tercih edildi. fiirketler, pazardaki
varl›klar›n› koruyabilmek için ihracata önem verdiler.
Bu dönemde, Kocaeli Fabrikas›’nda
yürüttü¤ümüz yeni ürünümüz Ford
Transit Connect’in çal›flmalar› da
tüm h›z›yla devam ediyordu. Bu çal›flmalar için 2001 y›l›nda 155 milFord Otosan Genel Müdürü
Turgay Durak: “Önceli¤imiz ihracat!”

Ford Otosan, ilk kez
Amsterdam Ticari Araç
Fuar›’nda tan›tt›¤› ve
Türk mühendisler
taraf›ndan üretilip
tüm dünya
pazarlar›nda yerini
alacak yeni ürünü Ford
Transit Connect ile
ihracat rekoruna
emin ad›mlarla ilerliyor
yon dolarl›k bir ek kaynak elde ettik.
Bu çerçevede, Ford fabrikalar›na
ve üçüncü ülkelerdeki müflterilere
ihracat yap›p fabrikalar›m›z› k›smen de olsa çal›fl›r vaziyette tutmak üzere ihracat çal›flmalar›na öncelik verdik. Ortaklar›m›z, Koç
Holding ve Ford Avrupa da bizdeki bu kararl›l›¤› görerek ihtiyac›m›z olan yat›r›m kredilerinin temini
için destek verdiler.
Ford Avrupa, ‹talya, ‹spanya,
Fransa, Portekiz, Çekoslovakya,
Macaristan ve Polonya gibi ülkeler için 4.300 adet Transit sat›n ald›. Ayn› zamanda, Ford Vietnam’a
da 600 adet Transit araç CKD kiti ihraç ettik. Bu ihracatlar, Transit Connect için çal›flanlar›m›z›n ihtiyac›
olan üretim prati¤ini yapmalar›n›
sa¤lad›¤› gibi flirketimizin giderlerini
de karfl›layabilmemiz konusunda
destek verdi.

küresel vizyon

2004’de Transit üretiminin Kocaeli
Fabrikas›’na aktar›lmas› hedefleniyor.
Böylece, Kocaeli Fabrikas›, y›lda 200
bin araç kapasitesine sahip olacak
me geçece¤imiz
Transit Connect,
yaz aylar›nda öncelikle Türkiye ve
sonbaharda ‹ngiltere’de, 2003’te
ise tam kapasite
üretimle
tüm
Ford Avrupa Baflkan› David Thursfield (solda) ve
Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak,
dünyada yerini
Amsterdam Ticari Araçlar Fuar›’nda...
alacak.
Bildi¤iniz
gibi,
Ford’un
tüm dünya• V227 kodlu Ford Transit Conda
büyük
ilgi
gören
Transit
modeli
nect adl› yeni ürününüzü ilk olaçok
iyi
bir
isim
yapm›flt›.
Biz
de
rak fiubat ay›nda Amsterdam’da
Transit
Connect’in
dizayn
aflamas›ngerçeklefltirilen RAI Ticari Araçda, Transit’i baz alarak uzun ömürlar Fuar›’nda tan›tt›n›z. ‹zlenimlü, kullan›m kolayl›¤›na sahip, Tranlerinizi alabilir miyiz?
sit kadar a¤›r kullan›m koflullar›na
Transit Connect, Amsterdam’daki
uyum sa¤layabilecek, en düflük iflfuarda, ilk kez tan›t›lan tek hafif tiletme maliyeti sunan, sa¤lam ve dacari araç oldu¤u için çok büyük bir
yan›kl› bir ürün ortaya ç›kard›k.
ilgi gördü. Ford’un hafif ticari araç
Transit Connect’in en önemli özellialt segmentine girmesi anlam›nda
¤i tamamen yeni bir ticari araç platbüyük bir önem tafl›yan bu ürünüformu olarak dizayn edilmifl olmas›.
müz, bu nedenle de Ford taraf›ndan
da büyük bir önemle ele al›nd›.
Ford Avrupa Baflkan› David Thursfield, Transit Connect’in tan›t›m›n›
bizzat yapt›.
Transit Connect, gerek yabanc› bas›nda, gerekse Türk bas›n›nda genifl yer ald›. May›s
ay›ndan itibaren kademeli
olarak üretimini gerçeklefltirece¤imz Transit Connect için
flimdiden birçok filo siparifli
ald›k.

Ford Transit Connect’i
Sadece Ford Otosan Üretecek!
Bu yeni hafif ticari arac›m›z›n Ford
Motor Company için de hayati bir

• Bu çerçevede 2002 y›l› Ford’un
büyük bir yat›r›m üssü haline gelen Ford Otosan için büyük bir
atak y›l› olarak kabul edilebilir...
Elbette... Ford Otosan olarak ileriye
dönük çok büyük bir yat›r›m gerçeklefltirdik. Daha önce de belirtti¤im gibi, otomotiv sektörünün çok
büyük bir kriz yaflad›¤› 2001’de de
yat›r›mlar›m›za devam ettik. Ve bugüne kadar toplam 550 milyon dolarl›k bir yat›r›m yapt›k. 2002 ve
2003’deki yat›r›mlarla 750 milyon
dolar yat›r›ma ulaflaca¤›z.

Hedefimiz
1.6 Milyar Dolar
‹hracat!
Bu çerçevede, sizlere bir
müjde de vermek isterim:
Ford Avrupa ile yapt›¤›m›z
ön anlaflma do¤rultusunda, Kocaeli Fabrikas›’n›n
üretim kapasitesini 2004
y›l› itibariyle art›rmay›
planl›yoruz.
Zira, Ford Avrupa, Belçika Genk’teki araç üretim
fabrikas›n› Mondeo ve
Transit üreten otomobil ve
ticari araç üretim tesisinden çok modelli, esnek
bir otomobil üretim tesisi-

• Transit Connect hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Transit Conect 3-4 y›ll›k uzun
soluklu bir çal›flman›n ürünü.
1998’in sonlar›nda start verdi¤imiz dizayn çal›flmalar› s›ras›nda, 200 Türk mühendisinin
yan› s›ra, 65 Amerikal› ve Avrupal› mühendis görev yapt›.
May›s ay›nda kademeli üreti-

küresel vizyon

önemi bulunuyor. Bu ürün sayesinde Ford, bulunmad›¤› bir segmente;
hafif ticari araç alt segmentine girifl
yapt›. Bu ürünün bizim için en büyük önemi ise bu ürünün sadece
Ford Otosan taraf›ndan üretilerek
tüm dünya pazarlar›na sunulacak
olmas›. Böylece, Ford Otosan,
Ford’un üretim üssü haline gelecek.
Bu ürünün %95’inin Avrupa’ya ihraç
edilecek olmas› da bizim için büyük
bir gurur kayna¤›...
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ne dönüfltürmeyi planl›yor. Bu do¤rultuda, Transit üretiminin Kocaeli
Fabrikas›’na aktar›lmas› hedefleniyor. Böylece, Kocaeli Fabrikas› y›lda
200 bin araç kapasitesine sahip olacak. Bu geniflleme için, 200 milyon
dolarl›k ek yat›r›m ile 2004 y›l› itibariyle toplam yeni yat›r›m›m›z 950
milyon dolara ulaflacak.
Bu verilerin ›fl›¤› alt›nda, 2004-2005
y›l›nda Ford Otosan olarak 1.6 milyar dolarl›k ihracat hedefliyoruz.
2002 için ihracat hedefimiz ise 375
milyon dolar...
Belçika’daki Transit üretiminin Kocaeli’ne aktar›lmas›yla birlikte, Ford
Otosan, Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi haline gelecek.
• Kocaeli Fabrikas›, ayn› zamanda, ülke ekonomisine oldu¤u kadar, Kocaeli ve çevresine de büyük katk›da bulunuyor.
Belirtti¤imiz gibi hedefimiz büyük...
Bu hedefler ayn› zamanda yüksek
niteliklere sahip, yüksek say›da bir
istihdam› da gerektiriyor. Transit
Connect’in dizayn ve gelifltirme çal›flmalar›nda 260’› aflan mühendisimiz görev ald›. Kocaeli Fabrikam›zda 4 bin, yan sanayi park›ndaki 7
firmada 600, 73 yan sanayi firmas›nda ise 8 bin kifli istihdam edilecek.
2004 y›l›nda Belçika’daki üretimin
Kocaeli Fabrikas›’na aktar›lmas› ile
de bu istihdam fabrikam›zda 1500, yan sanayide
6000 kifli artacak.

Kocaeli ve çevresine katk›lar›m›za
gelince... Deprem öncesinde inflaat›n› tamamlad›¤›m›z ve MEB’ye teslim etti¤imiz Gölcük Anadolu Lisesi, ‹zmit Yalova Yolu Köprülü Kavfla¤›, deprem s›ras›nda kurdu¤umuz
2000 kiflilik Çad›rkent ve arkas›ndan 116 tane kal›c› konut, ‹hsaniye Meslek Yüksekokulu 2001 öncesinde gerçeklefltirdi¤imiz ve Ko-

caeli halk›na arma¤an etti¤imiz projelerdi. 2001 y›l› içerisinde de Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Yüksek
Okulu ve Halk Sa¤l›¤› Merkezi’ni
Kocaeliler’in hizmetine sunduk.
2002 y›l›nda ise Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Tan› Merkezi’ni
hizmete sokaca¤›z.
Ebru Uluceviz

Yeni Ford Transit Connect…
Sa¤lam ve Dayan›kl›
Yeni Ford Transit Connect’in tasar›m›, mühendislik çal›flmalar› ve
testleri yüksek standartlarda gerçeklefltirilerek bir üst s›n›f›ndaki
Ford Transit’in sa¤laml›¤›n› ilk kez
mini-van segmentine tafl›yor. Bu
düzeyde sa¤laml›k ve dayan›kl›l›¤›n kendi s›n›f›nda bir benzeri yok.

Her ‹htiyaca Uygun
Yeni Ford Transit Connect’in 2
farkl› aks mesafesine sahip modeli
piyasaya sunulacak. Her iki boyda
Van ve Kombi seçene¤i bulunan
serinin yüksek tavanl› tipleri de
mevcut. Yeni Ford Transit Connect’in benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunacak.
Yeni Ford Transit Connect, yük tafl›ma kapasitesi, yük bölümü bo-

yutlar› ve fonksiyonelli¤i ile s›n›f›n›n lideri olacak. Kendi s›n›f›nda
iki Euro palet tafl›yabilen ilk ve tek
araç olurken, genifl kap›lar› europalletlerin yandan veya arkadan
yüklenmesine imkan verecek.

Güvenlik
Ford Transit Connect’in Ford Transit’ten adapte edilen emniyet sistemleri, anahtar ile kilitlenen motor kaputu ve çelik muhafazal› kilit mekanizmalar› direkt zorlamalara karfl› koruma sa¤larken, immobilizer ve alarm sistemleri ise pasif
koruma sunuyor.

Sürüfl Emniyeti
Yeni Ford Transit Connect’in güçlü gövdesi, sürücü ve yolcu hava
yast›klar› ile ABS sistemi
sürüfl emniyetini üst
seviyeye tafl›yor.
Güçlendirilmifl fren
ve süspansiyon sistemleri ile ön ve arka denge çubuklar›
üstün yol tutufl sa¤l›yor. Bu sayede
gelifltirilen sürüfl
özellikleri, ergonomik kabinle sürücüye sa¤lanan konforla birleflerek sürüfl emniyetine katk›da bulunuyor.

küresel vizyon

Tofafl’›n CEO’su Jan Nahum, Art›k Fiat’›n Dört Baflkan›ndan Biri...

Tofafl’›n Uluslararas› Baflar›s›
ofafl’›n Murahhas Azas› ve
CEO’su Jan Nahum, Fiat’›n
Uluslararas› ‹fl Gelifltirme Bölümü’nün baflkanl›¤›na getirildi.
Bir süre önce Roberto Testore’nin
ayr›lmas›ndan sonra Fiat’›n bafl›na
getirilen Giancarlo Boschetti Fiat’›
dört ana ifl birimine ay›rarak yeni bir
yap›lanmaya gidilece¤ini aç›klam›flt›.
Bugün dünya üzerindeki Fiat yöneticilerinin kat›l›m›yla yap›lan toplant›da yeni organizasyonel yap› ve atamalar aç›kland›.
Yap›lan aç›klamada kurumun bundan sonra Fiat/Lancia/hafif ticari
araçlar, Alfa Romeo, Uluslararas› ‹fl
Gelifltirme ve Servisleri’nden oluflan
dört ana bölüm alt›nda faaliyet gösterece¤i belirtildi.

nam, Çin ve Türkiye’deki tüm operasyonlar›ndan sorumlu olacak.

T

2001’de 776 Milyon
Euro’luk ‹hracat
Tofafl, geçti¤imiz y›l›n olumsuz flartlar›na ra¤men ihracat, üretim ve istihdam alanlar›nda ciddi ad›mlar atm›fl, Fiat’›n baz› ülkelerdeki üretimi
durdurma karar›na ra¤men 43 ülkeye 776 milyon Euro’luk ihracat gerçeklefltirmiflti. Bu sayede Fiat’›n
önemli üretim merkezlerinden biri

Doblo ile ‹hracat fiampiyonlu¤una
‹ddial› Ad›mlar

Tofafl’›n Murahhas Azas› ve
CEO’su Jan Nahum

haline gelen Tofafl, gelifltirdi¤i teknoloji ve ulaflt›¤› kalite seviyesi sayesinde üretti¤i mamulleri ile Avrupa
müflterisinin be¤enisini kazanm›flt›.
Tofafl’›n bu konumuna gelmesinde
birçok baflar›ya imza atan Jan Nahum, Fiat’›n Uluslararas› ‹fl Gelifltirme Bölümü Baflkan› olarak Brezilya,
Arjantin, Fas, M›s›r, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Tayland, Viet-

Kuruldu¤u günden bu yana Türk
halk›n›n yaflam kalitesini yükseltmek
ve Türk ekonomisine katk› sa¤lamak amac›yla faaliyetlerine devam
eden Tofafl, CEO’su Jan Nahum liderli¤inde son y›llarda önemli at›l›mlar içine girmiflti. Önümüzdeki
dönemde yap›lacak yenilikler sayesinde Tofafl’›n sektördeki lider konumunu sürdürürken, Türkiye’de tasarlan›p tüm dünyaya sat›lan Doblo
projesiyle de ihracat flampiyonlu¤undaki iddias›n› sürdürmesi bekleniyor.
31 y›ll›k geçmiflinde pek çok ilki
gerçeklefltiren ve sektöre liderlik yapan Tofafl, üretimlerinin yan›s›ra
sektörün en kaliteli ve nitelikli insan
kaynaklar›na sahip oldu¤unu bir kez
daha gösterdi. Tofafl’da görev yapan
çok say›da teknisyen ve mühendis
daha önce de Fiat’›n dünya üzerinde
çeflitli fabrikalar›nda üst düzey görevlere atanm›flt›.

Tofafl’›n Bursa’daki üretim tesisleri, Fiat’›n
dünyadaki önemli kalelerinden biri...

küresel vizyon

“KOB‹’lerde Kültürel
De¤iflimi Amaçl›yoruz!”
KOB‹’lere internet
ortam›nda rekabet
avantaj› sa¤lamay›
hedefleyen Kobiline’›n
Proje Yöneticisi Burak
Dalg›n’dan Kobiline’›n
yeni projeleri ile ilgili
bilgi ald›k
bir baflka deyiflle yurt d›fl›ndaki pazarlara aç›lmas›n› sa¤layaca¤›z.

• 2001 y›l› Kobiline için nas›l geçti?
Burak Dalg›n-2001’in bizim için oldukça baflar›l› geçti¤ini söyleyebilirim.
Kuruldu¤umuz 6 Haziran 2001’den bu
yana, 18 bin üyeye ulaflt›k. Kobiline’›
bir kültürel de¤iflim projesi olarak konumland›r›yoruz. Ad›m ad›m ilerlemeyi
ve KOB‹’lere kendi web sitelerini yaratmalar›n› ve siteleri arac›l›¤›yla ifl yapma
biçimlerinde farkl›l›k yaratarak kârl›l›klar›n› art›rmay› hedefliyoruz. Bu yönde
KOB‹’lere sundu¤umuz web sitelerini
yaratma modülü bizi Türkiye’nin en
büyük ifl platformu haline getirdi. fiu
anda kobiline.com’un web sitesi haz›rlama modülünü kullanarak oluflturulmufl 4000 web sitesi bulunuyor.
• Kobiline’›n 2002 y›l›nda KOB‹’lere sundu¤u yeni çözümler neler?
Burak Dalg›n-Haz›rlad›¤›m›z yeni çözüm paketleri ile KOB‹’leri elektronik
ticarete tafl›may› hedefliyoruz. Bu çerçevede, onlar›n tek bir noktada daha
fazla hizmet alabilecekleri bir e-ticaret modülü yaratt›k.
Bütünsel bir bak›flla oluflturdu¤umuz
e-ticaret modülü, 3 temel araçtan olu-

fluyor: Katalog yönetim arac›, finansal
altyap› ve son olarak da lojisti¤in sa¤lanmas›... Bu modül de finansal altyap›n›n sa¤lanmas› için Koçbank, KOB‹’lerin satt›klar› ürünlerin teslimatlar›n› yapabilmeleri için Cargotech’in de
aralar›nda bulundu¤u lojistik flirketlerinin yer ald›¤› stratejik ortaklar›m›zdan destek ald›k. Sundu¤umuz e-ticaret modülü ve yeni çözüm paketlerimiz ile KOB‹’lerin 2002’nin ikinci yar›s›ndan itibaren ihracata yönelmesini;

Kobiline Proje Yöneticisi Burak Dalg›n:
“KOB‹’lerin 2002’nin ikinci yar›s›ndan itibaren ihracata yönelmesini hedefliyoruz.”
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• Yeni çözüm paketleri hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?
Burak Dalg›n-2001 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz, “Yerel Aç›l›mlar, Global
F›rsatlar” gezileri arac›l›¤›yla KOB‹’lerden çok kapsaml› geri dönümler
ald›k. Bu geri dönümler do¤rultusunda da uzaktan e¤itimi (Koç Bryce), finansal altyap›y› (Koçbank), internet
eriflimi (Koç.net) kapsayan üç farkl›
kapsamda çözüm paketi oluflturduk.
KOB‹’lere bu paketler arac›l›¤›yla hizmetleri sunarak rekabet avantaj› yarat›yoruz.
• “Yerel Aç›l›mlar, Global F›rsatlar” gezilerini 2002’de de sürdürmeyi planl›yor musunuz?
Burak Dalg›n-Evet, geçti¤imiz y›l,
Bursa, Eskiflehir, Antalya, Gaziantep,
Adana ve Kayseri’yi kapsayan bilgilendirme ziyaretleri gerçeklefltirmifltik.
Bu sene de çeflitli flehirleri ziyaret etmeyi planl›yoruz. Oldukça verimli geçen bu ziyaretlerde, stratejik ortaklar›m›zla birlikte KOB‹’lere günümüzde
geçerli olan ve gelecekte de öne plana ç›kmas› beklenen baflar›l› ifl modelleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdik. Ard›ndan da düzenledi¤imiz oturumlarda, KOB‹’lerin flikayetlerini ve isteklerini dinledik.

e-dönüflüm

‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön Verme Projesi’nin ad›mlar›ndan biri olan
‹K Yöneticilerine yönelik ‹nsan Kaynaklar› E¤itimleri, Koç Holding Stratejik Planlama Grubu
Baflkan› Mehmet Ali Berkman’›n aç›l›fl konuflmas› ile 6-20 fiubat 2002 tarihleri aras›nda
Koç Bryce Tesisleri’nde gerçeklefltirildi.

Stratejik ‹nsan Kaynaklar›
Planlama Toplant›lar› Bafll›yor
oç Toplulu¤u
2001-2002 ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön Kariyer ve
Yedekleme
‹nsan KayVerme Projesi süreci içinde planlanm›fl olan
Planlamas›
naklar› PolitiStratejik ‹nsan Kaynaklar› Toplant›lar›, 12 Mart ‹nsan Kaynaklar›
kalar›na Yön Verme
Politikalar›na Yön
Projesi’nin uygula2002 tarihinde bafll›yor
Verme Proje Ekibi
ma süreci do¤rultufl›mla, çal›flanlar›m›z›n % 80’ini temve Koç Holding ‹nsan Kaynaklar›
sunda “Stratejik ‹nsan Kaynaklar›
sil eden bir proje ekibiyle ve 10 baflKoordinatörlü¤ü’nden verilen bilPlanlama Toplant›lar›”, 12-28 Mart
kan›n sponsorlu¤unda gerçeklefltigiye göre, “kariyer ve yedekleme
2002 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi.
planlamas›”n›n sistemati¤inde önemrecek.
Bu kapsamda tasarlanan Stratejik
li bir ad›m olarak de¤erlendirilen
Hat›rlanaca¤› gibi, 1997 y›l›nda Üst
‹nsan Kaynaklar› Planlama ToplanStratejik ‹nsan Kaynaklar› Planlama
Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda,
t›lar›, belirlenen hedef ve stratejileToplant›lar›’nda al›nacak kararlar
2000 y›l›nda da “Yeni Ekonomide
rin gerçeklefltirilebilmesi için insan
do¤rultusunda “yönetici gelifltirme”
Liderli¤e Do¤ru” anketinde ‹nsan
kaynaklar›n› do¤ru ve etkin bir fleplanlar› haz›rlanarak yürürlü¤e gireKaynaklar› en önemli konulardan
kilde yönlendirmeyi amaçl›yor.
cek. Potansiyel tespit sürecinde bubiri olarak gündeme gelmiflti. Bu
Böylelikle bu toplant›lar, müflterek
lundu¤u sorumluluk seviyesinden
noktadan hareketle “‹nsan Kaynakve objektif bir de¤erlendirmeye imdaha üst bir sorumluluk seviyesine
lar› Politikalar›na Yön Verme Projekan verece¤i gibi, Toplulu¤un birç›kabilecek kifliler de bu toplant›larsi”, tüm çal›flanlar›n beklentilerini
likte hareket etme refleksine sahip
da belirlenecek.
dikkate almak amac›yla 2001 y›l›nda
olmas›n› da sa¤layabilecek.
“Potansiyel olarak belirlenen çal›afla¤›dan yukar›ya do¤ru bir yakla-

K

e-dönüflüm
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flanlara durumlar›n›n aç›klanmas›,
potansiyel olarak belirlenmeyen di¤er çal›flanlar›n motivasyonunu
olumsuz etkiler mi?” yolundaki soruya, Proje Ekibi ve ‹K Koordinatörlü¤ü flu aç›klamay› getiriyor:
“Atama yap›ld›¤›nda sonuç olarak
ortaya ç›kan bu kararlar›n daha önceden Kariyer Rehberli¤i çal›flmalar›
ile potansiyeli olan çal›flanlara aktar›lmas›, fleffaf yönetimin ve gelece¤e
yönelik olarak bu kiflilerin haz›rlanabilmesinin do¤al bir gere¤idir.
Kararlar›n sistematik bir yaklafl›mla
al›nd›¤›n› görmek, yönetime olan
güveni ve çal›flanlar›n motivasyonunu art›rmaktad›r.”

Kapsaml› Bir ‹letiflim Plan›
Tüm bu çal›flmalar yap›l›rken sistemlerin sa¤l›kl› yürütülebilmesi için
kapsaml› bir iletiflim plan› do¤rultusunda hareket ediliyor.
21 Ocak – 1 fiubat tarihleri aras›nda
‹.D.E.A’da düzenlenen toplant›larda
Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›na yönelik birer günlük bilgilendirmeler yap›ld›.
6 - 20 fiubat tarihleri aras›nda ise ‹nsan Kaynaklar› Yöneticilerine yönelik üçer günlük 6 seminer düzenlendi. Bilgisayar üzerinde yap›lan bu
çal›flmalar, Koç Bryce E¤itim Tesisleri’nde gerçeklefltiriliyor.

Dünyan›n En Büyük 200 fiirketinden Biri Olma Hedefi!
Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

2001 y›l›n›n Nisan ay›nda, Toplulu¤un mevcut durum tespiti ile bafllayan 2001-2002
‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön Verme Süreci; ‹K Politikalar› Sistem Tasla¤›n›n
Haz›rlanmas›, Bilgilendirme Toplant›lar›, Proje Çal›flmalar›, Üst Yönetim’in 11 May›s
ve 7 Aral›k 2001 tarihlerindeki onaylar›, Genel Müdür ve Genel Müdür Yard›mc›lar›na
Sistemin Tan›t›lmas›, Uygulamaya Geçifl, Genel Müdür ve Yard›mc›lar›n›n
Bilgilendirilmesi (‹.D.E.A), ‹nsan Kaynaklar› E¤itimleri (KoçBryce) ve Stratejik ‹nsan
Kaynaklar› Planlama Toplant›lar› ad›mlar›ndan olufluyor.

kan› Rahmi M. Koç’un gösterdi¤i
“Koç Toplulu¤u’nun Fortune Global
500 listesinde yer alan en büyük
200 flirket aras›na girmesine” yönelik iddial› hedefi gerçeklefltirmek
için ola¤anüstü bir çal›flma sergilenmesi gerekti¤ini ifade eden ‹K Koordinatörlü¤ü yetkilileri, çal›flmalar›
hakk›nda flu de¤erlendirmeyi yap›yor:
“Sürekli olarak hem kendimizi hem
de ifllerimizi gelifltirmemiz gereki-

yor. ‹nsan Kaynaklar› sistemleri bu
amaca yard›mc› olmak amac›yla haz›rlanm›fl ve uygulamaya konmufltur.
Ülkemizde ‹nsan Kaynaklar› Yönetiminde önemli bir ilki gerçeklefltirirken, Koç Toplulu¤u’nun, yüksek
potansiyele sahip, mükemmel performans gösteren çal›flanlar›yla, rekabetin getirdi¤i çetin s›nav› baflar›yla veren dünyan›n önde gelen firmalar›ndan biri olaca¤›na inanc›m›z
tamd›r.”
Hat›rlanaca¤› gibi, Bizden Haberler’in ayr›nt›l› olarak gündeme getirdi¤i bu dönüflüm projesi çal›flmalar›n›n ana bafll›klar› flöyleydi:
• Yönetici Performans Yönetim Sistemi
• Yönetici Potansiyel Tesbit Sistemi
/Ortak De¤er ve Yönetici Yetkinliklerinin Tan›mlanmas›
• ‹fl De¤erlendirme Sistemi
• Mesleki Beceri
Alanlar›n›n Belirlenmesi
• Yönetici Aday› ‹fle Alma/
Yerlefltirme Sistemi

e-dönüflüm

e-dönüflüm Yeni
Geçen say›m›zda Beko Elektronik ve Arçelik’teki e-dönüflüm uygulamalar›na yer vermifltik.

Aygaz’da Toplant›lar
e-ortam’a Tafl›nd›!

e

Aygaz, di¤er Topluluk flirketleri gibi h›zl› bir e-dönüflüm süreci yafl›yor. E-dönüflüm projesi kapsam›ndaki yenilikleriyle verimlili¤i art›rmay› hedefleyen
Aygaz’›n hayata geçirdi¤i son uygulama ise Video Konferans Sistemi.
Bu yeni uygulama hakk›nda bilgi almak üzere Koç Holding Yeni ‹fl Gelifltirme Koordinatörlü¤ü Proje Yöneticisi Tunç Berkman ve Aygaz
Bilgi Sistem Müdürü Melih Efe ile
söylefltik.
e-dönüflüm projesi kapsam›nda
uygulad›¤›n›z video konferans
sistemi, Aygaz’a nas›l katk› sa¤layacak?
Tunç Berkman: e-dönüflüm projesinin temel amac›, Topluluk flirketleri aras›nda teknoloji, süreç ve birikim paylafl›m›n› sa¤layarak verimlili¤i art›rmakt›r. E-dönüflüm projesi,
ayn› zamanda, Topluluk flirketlerinin
verimlilik sa¤lamak ad›na hayata geçirdikleri uygulamalar› tüm flirketlerimiz genelinde yayg›nlaflt›rmay› da
amaçl›yor. Melih Bey’in öncülü¤ünde Aygaz’›n uygulad›¤› video konferans projesinin getirece¤i katma de¤er, geçti¤imiz günlerde düzenlenen
ilk video konferans ile daha aç›k bir
biçimde gözler önüne serildi. Bu
projenin temel getirisi, farkl› yerlerdeki insanlar›n,seyahat etmeden, zaman kaybetmeden, konaklama,
ulafl›m, a¤›rlama gibi giderler olmaks›z›n biraraya gelip toplant›
yapma olana¤›n› sunmas›.
Melih Efe:
Aygaz, iletiflime ve iletiflimin önemine büyük önem veren bir kurulufl. Bu önemle birlikte Aygaz,

e-dönüflüm

iletiflime katk› sa¤lamak ad›na teknolojinin sundu¤u olanaklar› da kullanmay› hedefliyor. ‘Bilgi Paylafl›m›’
kavram› Aygaz için çok önemli bir
kavram. Bu paylafl›m› farkl› lokasyonlara yayarak gerçeklefltirme yolunda video konferans iyi bir alternatifti. Geçmifle dönüp bakt›¤›m›zda, bu fikrin ilk tart›fl›lmaya baflland›¤› dönemde, bir video konferans
sistemi kurmak çok zordu. Bizim elimizde olmayan, Türkiye’nin genel
sorunu halinde duran bir altyap› sorunu vard›. Bugüne gelindi¤inde,
Koç.net ve KoçSistem’in katk›lar› ve
en uygun teknik cihazlar›n da al›nmas› ile bunu yapabilir hale geldik.
Aygaz, yönetim modeli gere¤ince,
merkezde ve bölgelerde s›kl›kla toplant›lar düzenleyen bir flirket. Bu
toplant›lar, Türkiye’nin çeflitli bölgelerinden gelen yetkililerin kat›l›m› ile
gerçeklefltiriliyordu. Bu durum kat›l›mc›lara ulafl›m nedeniyle zaman
kaybettiriyordu; bir saatlik bir toplant› için bir – bir buçuk ifl günü
kaybediliyordu. Bunun yan› s›ra,

toplant› seyahatlerinin getirdi¤i yemek, konaklama gibi ek masraflar
da flirket kaynaklar›ndan karfl›lan›yordu. ‹flte video konferans sistemi,
tüm olumsuzluklar› ortadan kald›rarak Aygaz’a önemli bir katma de¤er
getiriyor.
Video konferans sistemi nas›l iflliyor?
2001 y›l›n›n Kas›m ay›ndan itibaren
Koç.net ile birlikte yürüttü¤ümüz
proje neticesinde 29 Aygaz noktas›
Koç.net a¤›na ba¤land›. Video konferans uygulamas›n› da bu a¤ üzerinden gerçeklefltiriyoruz. Video
konferans sistemi ile Türkiye’nin
farkl› noktalar›ndaki kullan›c›lar a¤
üzerinde buluflabiliyor; her bir kat›l›mc› sesi ve görüntüsü ile gerçek
zamanl› olarak toplant›ya kat›labiliyor. Sese duyarl› kameralar, o s›rada
konuflan kat›l›mc›ya odaklan›yor;
ses ve görüntü Türkiye’nin dört bir
yan›na da¤›lm›fl toplant›n›n di¤er kat›l›mc›lar›na ayn› anda ulaflt›r›l›yor.
‹lk denememizde son derece baflar›l› olduk; tabii ki iyilefltirmemiz gereken noktalar var, ilerleyen dönemde bu noktalar› da gelifltirece¤iz.
Bilgi teknolojilerini Aygaz genelinde etkili bir biçimde kullanma
konusunda Genel Müdürümüz Orhan Alkan’›n bize verdi¤i
destek de çok
önemli.
Alkan’›n
Aygaz’›n sat›fl ve lojistik kanallar›nda,
e-dönüflüm projeleri ile yer alaca¤›n›
söylemesi bizi daha
da motive ediyor.
Koç Holding Yeni ‹fl
Gelifltirme Koordinatörlü¤ü
Proje Yöneticisi Tunç Berkman
(sa¤da) ve Aygaz Bilgi Sistem
Müdürü Melih Efe

Projelerle Zenginlefliyor
Bu say›m›zda da Aygaz ve Migros’taki uygulamalar› sizlerle paylafl›yoruz

“e-dönüflüm’ün Temel Tafl›:
‹nsan ve Teknoloji”
Migros Otomasyon Müdürü Cihan Deniz Esassolak ve
Migros AR-GE ve Planlama Müdürü Meltem Kayhan,
e-dönüflüm projeleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi
ji. ‹nsan unsuru sadece kendi çal›flanlar›m›zdan oluflmuyor; müflterilerimiz
ve tedarikçilerimiz de yer al›yor. Bu
yüzden teknolojiyi, söz konusu üç
kesimi de memnun edecek çerçevede
oluflturmal›s›n›z. Çok yak›nda, bu üçlünün içerisine di¤er çal›flt›¤›m›z firmalar da eklenecek.
Migros Otomasyon Müdürü
Cihan D. Esassolak

• e-dönüflüm projesini, kendi
perspektifinizden nas›l tan›ml›yorsunuz?
Cihan D. Esassolak: Bizim Migros
olarak e-dönüflüm’e yükledi¤imiz anlam, Bilgi Grubu Yürütme Komitesi
Baflkan› Ali Y. Koç’un da alt›n› çizdi¤i gibi ‘çal›flanlar›n yönetime kat›lmas›’d›r. Bunu sa¤layacak olan tüm projeler de e-dönüflüm ad› alt›nda toplan›yor. Teknolojinin sundu¤u olanaklar› flirket geneline yayd›¤›n›z zaman
tüm iletiflim kanallar›n› açm›fl, verimli bir biçimde kullanm›fl oluyorsunuz.
e-dönüflümün somut katk›lar›ndan
biri de tak›m ruhunun, birlikte al›nan
kararlar›n, her bir çal›flan›n bizzat
içinde oldu¤u projelerin, belli bir metodoloji içerisinde yürütülüyor olmas›. Çal›flanlar›n bu aktif kat›l›m› da
onlar› motive ediyor.
• Migros’ta e-dönüflüm projelerini hayata geçirirken nas›l bir yaklafl›m benimsediniz?
Cihan D. Esassolak- e-dönüflüm’ün
en önemli unsurlar› insan ve teknolo-

• e-dönüflüm projesi kapsam›nda
gerçeklefltirdi¤iniz projeler hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Meltem Kayhan: Migros’ta e-dönüflüm’ün temelleri, 1994’ten bu yana
sürdürdü¤ümüz çal›flmalara dayan›yor. Bu çal›flmalar›m›zla, tüm ifl süreçlerinin elektronik ortama aktar›lmas›n› hedefliyoruz. ‹ntranet üzerinde merkez ve ma¤aza çal›flanlar›m›za
yönelik olarak oluflturdu¤umuz Migros Portal ile her türlü bilgi, dosya ve
rapor paylafl›m›, Kangurum ve Sanal Market’te sanal al›flverifl imkân›,
kiflisel bilgilere eriflim olana¤› sunuyoruz. Standart ve düzenli bilgi ak›fl›n›n sa¤land›¤› bu platformda, ham
bilgiler yerine ifllenmifl ve kullan›ma
haz›r bilgiler yer al›yor. Kurum kültürümüzün geliflmesine katk›da bulundu¤una inand›¤›m›z Migros Portal ile
bir di¤er amac›m›z da Uzaktan E¤itim projesini hayata geçirmek… Bu
projeyle, çal›flanlar›m›z Intranet üzerinde, düzenlenen
e¤itimler hakk›nda haberdar
olabilecekleri gibi, ihtiyaç duyduklar› birçok e¤itimi de bu ortam
arac›l›¤›yla alabilecek. Elektronik
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Seyir Projesi ile ma¤azalar taraf›ndan manuel olarak ifllenen ve merkeze gönderilen personele ait zaman
yönetimi bilgilerinin elektronik ortama tafl›nmas›n› hedefliyoruz. E-toptan projesi ile toptan servis hizmetini
elektronik ortama tafl›yarak kurumsal
müflterilerimize toplu ve toptan al›flverifl imkan› sunuyoruz. Bir di¤er
projemiz ise, Stratejik ‹K Modeli…
Bu model, insan kaynaklar› süreçlerimizin ayr›nt›l› olarak tan›mlanmas› ve
elektronik ortama tafl›narak tüm çal›flanlarla paylafl›lmas›n› hedefliyor.
Migros’un ve tedarikçilerinin birlikte
ifl yapma maliyetlerini düflürmeyi
amaçlad›¤›m›z B2B uygulamas› ve
ça¤r›lara eriflim ve çözüm sürelerini
en az indirmenidn yan›s›ra, ça¤r›lar›
s›n›fland›rarak standart çözüm metotlar› kullanmaya bafllad›¤›m›z Ça¤r›
Takip Sistemi ise uygulamada bir
yafl›n› dolduran projelerimizdendir. ekurban uygulamam›z ile de müflterilerimiz kurbanlar›n›
online olarak sat›n
Migros AR-GE
alabilecek ve beve Planlama
Müdürü
lirledikleri hay›r
Meltem
kurumlar›na
Kayhan
ba¤›fllayabilecek.

e-dönüflüm

Dayan›kl› Tüketim

Beko Elektronik Ürünleri Her Yerde!
Beko Elektronik, gerçeklefltirdi¤i tan›t›m toplant›s›nda,
plazma TV’lerden DVD ve VCD cihazlar›na, home theater sistemlerinden yeni nesil ev telefonlar›na kadar bir
çok ürünü tüketicinin be¤enisine sundu
Durdurulamayan Büyüme

Beko Elektronik Genel Müdürü Ayd›n ‹. Çubukçu:
“2002’de Avrupa’n›n 3. en büyük üreticisi
olmay› hedefliyoruz.”

vrupa’n›n en büyük elektronik cihaz üreticilerinden Beko Elektronik, 2002 y›l›nda
tüketicilere sunaca¤› yeni ürün gam›n› 6 fiubat 2002 günü Rahmi M.
Koç Müzesi’nde gerçeklefltirilen
bir toplant›yla tan›tt›. Beko Elektronik Genel Müdürü Ayd›n ‹. Çubukçu’nun konuflmas›yla aç›lan
toplant›da, fiubat ay› bafl›nda piyasaya ç›kan son teknoloji ürünü TV,
DVD, VCD, home theatre sistemleri, yeni PC ve Caller ID’den oluflan
19 ürünün tan›t›m› yap›ld›.
Beko’nun tan›tt›¤› yeni ürünler ileri teknolojileri, kullan›m
avantajlar› ve fl›k tasar›mlar›yla dikkatleri üzerlerine çekti.
Bu ürünler aras›nda 150 ekran ölçüsü ile Türkiye’nin ilk
yerli plasma TV’si ve arayan
numaray› gösterme özelli¤ine
sahip Caller ID cihaz› özellikle be¤eni toplad›.

A

sektörel vizyon

Beko Elektronik’in gerçeklefltirdi¤i
ürün tan›t›m› geçmifl ve gelece¤in
buluflmas›na da sahne oldu. Türk ve
dünya sanayii ve teknolojisinin evrelerinin izlendi¤i tan›t›m› ses ve
›fl›k gösterileri renklendirdi.
Genel Müdür Ayd›n ‹. Çubukçu, gecede yapt›¤› konuflmada, Beko
Elek-tronik’in ekonomik krize ra¤men yüzde 100 büyüyebilen nadir
flirketlerden biri oldu¤una dikkat
çekti. 2002 y›l› ciro hedeflerinin
yaklafl›k 950 trilyon, ihracat hedeflerinin ise yaklafl›k 400 milyon dolar
oldu¤unu belirten Çubukçu sözlerini flöyle sürdürdü: “2001 y›l›n› yaklafl›k 2 milyon 200 bin adet TV üretimiyle kapatt›k. 2001’de Avrupa’n›n
en büyük 6’nc› üreticisiydik.
2002’de ise 4 milyon adet TV üretimiyle Avrupa’n›n 3’üncü en büyük
üreticisi olmay› hedefliyoruz. Devam edecek yat›r›mlar›m›zla mevcut
fabrikam›zda y›lda 5-5,5 milyon
adet televizyon üretebilece¤iz.
2002-2003 döneminde fiziki limitimize dayanaca¤›m›z görünüyor.”
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Beko Elektronik’in
Yeni Ürünleri
Beko 150 cm Plasma Monitör:
Plasma monitör, stereo ses sistemi,
dijital yay›nlara uygunluk, Pal/SECAM/NTSC yay›nlara uygunluk,
250:1 kontrast oran›, 180CD/m2 parlakl›k,
1280x720
çözünürlük,
Vga/Xga girifl sinyali, RGB/Component/AV modu, opsiyonel aksesuar,
yer kaidesi, masa üstü kaidesi, duvar ask› aparat›, tuner, hoparlör…
Beko 72 cm Progressive
Scan Tv: 100Hz/Progressive tarama,
dijital ›fl›k seviyesi alg›lama, dijital
turbo ses sistemi, dijital virtual
dolby ses sistemi, dijital filtreleme,
DVD ba¤lant›s›, PC ba¤lant›s›, stereo, 2 tuner PIP, hareketli merkezi
hoparlör…
Beko 109 cm/122 cm/
132 cm 100 Hz Projection Tv:
Düz ekran, 100 Hz dijital tarama, dijital ›fl›k seviyesi alg›lama, Stereo/Virtual Dolby, otomatik ses seviyesi s›n›rlama, çift ekran text, 2 tuner PIP, s›ral› program tarama, dinamik focus, dijital filtreleme, dijital
kontrol paneli…
Beko 72 cm DVD Combo: 72 cm pureflat ekran,
DVD/SVCD/VCD oynat›c›, Audio/Video giriflleri,
PAL/SECAM/NTSC, scart
ba¤lant›s›, zoom…
Beko 82cm Pureflat TV:
100 Hz dijital tarama, virtual dolby surround ses
sistemi, 20W subwoofer

hoparlör, 4 farkl› resim format›, SVHS ve Front A/V giriflleri, 5 band
grafik ekolayzer, harici hoparlör ç›k›fl›, PAL/SECAM/ BG/NTSC video
gösterimi…
Beko MD-6680 VCD’li
Müzik Seti: Video CD izleyebilme,
Audio CD, CD-R/RW ve MP3 diskleri çalabilme, 6 mod elektronik ekolayzer, istenilen saate ayarlanabilir
otomatik aç›l›p-kapanma özelli¤i
(Timer), mikrofonda echo özelli¤i,
müzik seti kapal›yken CD, radyo ve
kaset çalma tufllar›ndan herhangi bi-

rine bas›ld›¤›nda do¤rudan aç›lma ve çalma
özelli¤i, CD’yi 30 parçaya kadar programlayabilme, 2 x 200 watt
RMS ses ç›k›fl gücü…
Beko BHTS-5000 Ev
Sinema
Sistemi:
DVD/VCD oynat›c›,
Audio CD, CD-R/RW,
MP3 çalabilme, programlanabilir 30 istasyon haf›zal› dijital radyo, 5x
40 watt + 70 watt (subwoofer) RMS
ses ç›k›fl gücü, dolby dijital ve DTS
dekoderli receiver, scart ba¤lant›s›...
Beko DVD 5000 DVD Player:
DVD, VCD diskleri oynatabilme,
Audio CD, CD-R/RW, MP3 diskleri
çalabilme, DTS, Dolby Dijital ve
MPEG ses sistemlerini destekleyen
koaksiyel dijital ses ç›k›fl›, Repeat,
Zoom, Search, Scan, Skip, Angel
Özellikleri, konuflma ve altyaz› dili
seçme imkân› 4:3 ve 16:9 format›na
uygunluk, kare kare oynatabilme ve
görüntüyü dondurabilme, scart ba¤lant›s›, çok fonksiyonlu uzaktan ku-

Arçelik’ten
Görme Engelliler
‹çin Özel Ürünler
rçelik, Türkiye Körler Federasyonu
ile yapt›¤› iflbirli¤i sonucunda az gören
ya da hiç görmeyen tüketicilerin hayat›n› biraz olsun kolaylaflt›racak. 2 y›ll›k bir çal›flmayla gerçeklefltirilen proje sonucunda dört temel beyaz eflya üretildi: 6020 M Bulafl›k Makinesi, 3340 M Çamafl›r Makinesi, 3061
EC Plus Tek Kap›l› Buzdolab› ve 9211
Elektrikli ve Dört Gözü Gaz Ocakl› F›r›n.
Basitlefltirilmifl program ve ayarlar›, kabartma kumanda dü¤meleri ile görme engellilere günlük yaflamlar›nda yard›mc› olacak bu
ürünlerin kullan›m k›lavuzlar› da Braille alfabesi ile haz›rland›. Fiyatlar› normal versiyondaki ürünlerle ayn› olan bu ürünleri yetkili sat›c›lara siparifl vererek temin etmek
mümkün.
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manda…
Beko Caller ID: Türk Telekom
onayl› Caller ID, telefona gelen 99
adet ça¤r›y› kaydeder, kontrol eder,
siler veya geri arar. Telefon rehberi
oluflturmak üzere 99 adet numara
alt›nda, 99 adet isim kaydeder. Arayan numaray›, arama tarihini, zaman›n›, s›ras›n›, 16 adet aranan numaray› ve arama süresini gösterir.
Türkçe, ‹ngilizce ve Frans›zca olmak üzere 3 dil seçimi bulunur. Yerel alan kodu ayarlanabilir. Geri arama için kod ekleme özelli¤i ve 5 seviyeli LCD kontrast ayar› mevcut.
Toplant›da tan›t›lan di¤er ürünler
ise:
• Beko 102 cm Plasma Monitör
• Beko 55 cm / 37 cm
DVD Combo
• Beko 109 cm 50 Hz Projection
• Beko 55 cm SX TV
• Beko BS 1000 PVR Kiflisel
Video Kaydedici
• Beko MD- 6640 VCD’li
Müzik Seti
• Beko PR-3910 CD’li
Radyo Kasetçalar

Arçelik’ten Yeni Derin
Dondurucular
Arçelik ürün ailesine
4 yeni derin dondurucu kat›ld›
Arçelik, ürün gam›na dört yeni
üstten kapakl› derin dondurucu
dahil etti. Besinlerin dondurulup
uzun süre bozulmadan ve tazeli¤ini yitirmeden sa¤l›kl› olarak
saklanabilece¤i Arçelik derin
dondurucular›, besinlerin uzun
süreli muhafaza edilmesi için en
sa¤l›kl› yol olan ‘h›zl› dondurma’
özelli¤ine sahip.
Arçelik’in yeni üstten kapakl› derin dondurucular›, de¤iflik hacim
ve özelliklere sahip 2512 D,
2532 D, 2552 D ve 2572 D modelleri ile tüketiciye sunuldu.
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Arçelik’te 2001 Y›l› Planlanm›fl Ödülleri Sahiplerini Buldu
rçelik’te geleneksel olarak
düzenlenen 2001 y›l›n›n
Planlanm›fl Ödülleri özel bir törenle sahiplerini buldu.
28 Aral›k Cuma günü
gerçeklefltirilen
törenle, 2001 Y›l› Ödül De¤erlendirme Kurullar› taraf›ndan
ödül almaya lây›k
bulunan
projeler aç›klan-

A

Tüketici Hizmetleri'nden
Tekin Yılmaz, Genel
Müdür Özel Ödülü'nü
Arçelik Genel Müdürü
Nedim Esgin'den aldı.

d› ve proje sahiplerine ödülleri
takdim edildi.
Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin’in yan› s›ra,
üst düzey yöneticilerin
de kat›ld›¤›
ödül töreninde kalabal›k bir davetli toplulu¤u
yer ald›. Tüketici Hizmetleri’nden Tekin Y›lmaz,
805-815 NF
buzdolaplar›nda poliüre-

tan çekmesi sonucu yaflanan raf
düflmesi probleminin çözümü
için raf tasar›m› yap›larak ürün
de¤iflim maliyetinin azalt›lmas›
projesi ile Genel Müdür Özel
Ödülü’ne lây›k bulundu. 2001
y›l› için planlanm›fl ödüller kapsam›nda yer alan kategoriler ise
flöyle:
“Genel Müdür Özel Ödülü”,
“Teknoloji ve Yarat›c›l›k
Ödülü (ATGM, Merkez ve Tüketici Hizmetleri)”, “Kalite
Hizmet Ödülü (ATGM, Merkez, Tüketici Hizmetleri)”,
“Proje Verimlilik Ödülü”,
“Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i
Ödülü” ve “Mükemmel Devam Ödülü”...

Enerji
Aygaz’a 2001 Y›l›nda 7. Ödül
ygaz’›n kaliteye ve sürekli geliflime yönelik çal›flmalar› bir
kez daha ödüllendirildi. Aygaz,
Kocaeli Sanayi Odas› (KSO) taraf›ndan Yar›mca Dolum Tesisi’ndeki
çal›flmalar›yla, “fiahabettin

A

Aygaz Genel Müdürü
Orhan Alkan (sa¤da)
ve Çevre Bakan›
Fevzi Aytekin

Bilgisu Çevre Büyük Ödülü”ne
lây›k görüldü.
Bu y›l beflincisi verilen ödüller,
KSO Sosyal Tesisi’nde gerçeklefltirilen törenle sahiplerini buldu. Törene, Çevre Bakan› Fevzi Aytekin’in yan› s›ra KSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Kocaeli’nin
askeri ve mülki erkân› ile çevre illerin Oda Baflkanlar› kat›ld›. Aygaz
Genel Müdürü Orhan Alkan,
ödülü Çevre Bakan› Fevzi
Aytekin’in elinden ald›.

Çevreye Yap›lan
Büyük Yat›r›m
Çevre Ödülü Yönetmeli¤i çerçevesinde
oluflturulan kriterler do¤rultusunda
baflvuru dosyalar› incelenen ve saha denetimlerinden baflar› ile geçen
Aygaz büyük ödüle lây›k
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görüldü. Çevreye sayg›l› ve çevreye karfl› sorumluluklar›n›n bilincinde olan flirket, yurt çap›na yay›lm›fl yedi tesisinde, yetkililer taraf›ndan bölgelerinde örnek gösterilen biyolojik ve kimyasal ar›tma
tesisleri kurarak düzenli olarak
tahliller yap›yor. Aygaz tesislerinde, çevrenin korunmas›n› sa¤lamak amac›yla tüm at›klar düzenli
olarak takip ediliyor, ayr› ayr›
stoklan›yor ve yeniden kazan›lmalar› sa¤lan›yor.
Her y›l gerçeklefltirilen yat›r›mlar
için ÇED (Çevresel Etkileri De¤erlendirme) raporlar› al›narak, faaliyetlerin çevreye herhangi bir zarar
vermedi¤i de belgeleniyor.
Aygaz, çevreye gösterdi¤i sayg› ve
duyarl›l›¤›n bir göstergesi olan “fiahabettin Bilgisu Çevre Büyük Ödülü” ile 2001 y›l› içerisinde, de¤iflik
kurulufllar taraf›ndan yedinci kez
ödüle lây›k görülmüfl oldu.

Turizm ve ‹nflaat
DemirDöküm
Bayileri Bulufltu

‹zocam, Yal›t›m Konusunda
Tüketicileri Bilgilendiriyor

emirDöküm 10 Ocak 2002’de, Rahmi M. Koç
Müzesi’nde düzenledi¤i toplant›yla, ‹stanbul
Bölgesi yetkili sat›c›lar› ile biraraya geldi.
Koç Holding Turizm ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr.
Bülent Bulgurlu, yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda, mevcut ekonomik durum ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Genel Müdür Melih Bat›l› da 2001 y›l›n›n bir de¤erlendirmesini yaparak, yaflanan
ekonomik krize
karfl› al›nan önlemler, flirketteki de¤iflimler,
yeni
ürünler,
2002 y›l› projeleri, stratejileri,
sat›fl
sistemi,
hedefleri, servis faaliyetleri ve reklam stratejileri konusunda ayr›nt›l› bilgi verdi. Sektörle ilgili sorunlar›n
tart›fl›ld›¤› panel ile devam eden toplant›, Halat Restaurant’ta yenen yemek ve müze gezisi ile sona erdi.

D

zocam, Türkiye’de bir
ilki gerçeklefltirerek,
enerji tasarrufunda ›s›
yal›t›m›n›n önemi konusunda tüketicileri bilinçlendirmek amac›yla Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de Yap› Market
Aktiviteleri düzenledi.
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de efl zamanl› olarak yap›lan aktivitenin ilki 26-27 Ocak 2002 tarihlerinde gerçeklefltirildi ve yo¤un ilgiyle karfl›land›. Haftasonlar›
Koçtafl ve Praktiker’lerde kurulan yal›t›m dan›flma
merkezlerinde ‹zocam, faturalardaki yüksek mebla¤lar› düflürmek için çözüm arayan tüketiciyi, yal›t›m›n
bu konuda sa¤lad›¤› faydalar konusunda detayl› olarak bilgilendiriyor. Yap› Market aktivitelerinin son turu, 9-10 fiubat 2002 tarihlerinde Koçtafl Kartal,
Praktiker Kartal, ‹zmir Koçtafl Balçova ve Ankara Praktiker Bilkent’te yap›ld›.

‹

Divan Lokantas›
Gaziantep Yemekleri Haftas›
Divan Lokantas›’nda düzenlenen Gaziantep
Yemekleri Haftas›’nda yöresel lezzetler
konuklar›n be¤enisine sunuldu
-24 Mart tarihleri aras›nda Divan Lokantas›’nda düzenlenen
Gaziantep yemekleri Haftas›’nda birbirinden leziz tatlar sunuluyor.

13

Divan Oteli’nin Bafl Ahç›s› Aybek
fiurdum ve Ali Tombul’un haz›rlad›¤› özel menülerde, Gaziantep yöresinin en meflhur tatlar›ndan Antep
Salatas›, Zeytin Piyaz›, Yuvalama Kilis
Kebab›, Do¤rama,
Ekflili Ufak Köfte,
Patl›can Kebab›, Ezmeli Kuflbafl›, K›s›r,
Mafl Piyaz›, ‹çli Köfte, fiöbiyet, F›st›kl›
Baklava, Sütlü Nuriye, Sar› Burma gibi
çok farkl› tatlara yer
veriliyor.

25

Divan Pub’larda
Makarna
Günleri
ivan Pub’larda, Pastavilla’n›n sponsorlu¤unda makarna günleri bafllad›.
18 fiubat-18 Mart tarihleri
aras›nda tüm Divan Pub’larda gerçeklefltirilen Makarna
Günleri kapsam›nda, konuklara haz›rlanan özel makarna
menüleri ile ‹talyan mutfa¤›ndan lezzetler sunuluyor.

D
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Kalam›fl
Divan
Pastanesi
Dekorasyonunu
Yeniledi
alam›fl koyunda, Marina
giriflinde yer alan Kalam›fl Divan Pastanesi, cam ev
içindeki yeni çehresiyle tekrar hizmete aç›ld›.
Pasta çeflitlerinden çikolata
ve kurabiyelere kadar çok
genifl bir lezzet yelpazesi sunan Kalam›fl Divan Pastanesi,
09.00-24.00 saatleri aras›nda
hizmet veriyor.
Kalam›fl Divan, müflterilerinin telefonla siparifllerini
de kabul ederek onlar› doyumsuz lezzetinden mahrum b›rakm›yor.

K

Siparifl için
Tel: 0216 414 57 03/04

‹stinye Divan
Pastanesi Aç›ld›
ivan Pastaneleri, Al›flverifl
Merkezleri’ndeki flubelerine bir yenisini ekledi: ‹stinye Championsa ‹fl Merkezi’nde aç›lan ‹stinye Divan
Pastanesi, al›flverifllerinde
mola verenleri leziz ürünleri
ile a¤›rl›yor.
Telefonla siparifl de kabul
eden ‹stinye Divan Pastanesi,
do¤umgünü, dü¤ün gibi özel
günler için de bir gün öncesinden siparifl kabul ediyor.
Siparifl için
Tel: 0212 277 18 29

D
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Otomotiv
Ford Acil Yard›m Araçlar› Yollarda
ord Otosan,
müflterilerinin beklentileri
do¤rultusunda
gerçeklefltirdi¤i
çal›flmalar›na bir
yenisini
daha
ekledi: Ford Acil
Yard›m Araçlar›…
Ford Otosan taraf›ndan, “Tam
Donan›ml› Acil Servis Arac›”,
yedek parça tedarikine yönelik
“Sevkiyat Arac›” ve a¤›r ticari
araçlar için “Çift Kabinli Acil Servis Arac›” olmak üzere üç farkl›
dizaynda üretilen araçlar, Ford
kullan›c›lar›n›n farkl› ihtiyaçlar›na

F

en kapsaml› ve donan›ml› bir flekilde cevap verebilmeyi hedefliyor.
Ford kullan›c›lar›, Acil Yard›m’dan
yararlanmak için, Euroservice’in
(0212) 267 26 26 no’lu telefonu arac›l›¤›yla, 24 saat hizmet alabilirler.

Birmot Drive Fotoralli Antalya’dayd›
irmot Drive Fotoralli’nin 4. etab›, 27 Ocak 2002 Pazar günü
Antalya’da gerçeklefltirildi.
Birmot Antalya Temsilcilik binas›
önünde start alan ve Tofafl, Fiat ve
Alfa Romeo marka araçlarla yar›flan
68 yar›flmac›n›n kat›ld›¤› ralliyi,
Mehmet P›narbafl› - Haluk Özsevim ekibi birincilikle tamamlad›.
Birmot sponsorlu¤unda, Drive Dergisi taraf›ndan düzenlenen ve 12

B

ayaktan oluflan Birmot Fotoralli, bir
y›l boyunca her ay›n son Pazar günü Birmot Temsilcilikleri’nin bulundu¤u illerde gerçeklefltirilecek. Gerçeklefltirilen her etap sonunda ilk
befle kalan ekipler ise 29 Ekim
2002’de ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek olan finale kat›lmaya hak kazanarak, Fiat Palio kazanmak için
mücadele edecekler.

Birmot Drive
Fotoralli
4. Ayak Sonuçlar›
1. Mehmet P›narbafl›Haluk Özsevim
2. Ahmet ÖzdereÖzlem Nergis Kara
3. ‹rfan ÖzsevimErhan Ercanl›
4. Ali ÇiçekHüsamettin Güllü
5. Ahmet ÜçerMehmet Mefleci
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Da¤›t›m Zincirlerinin
Filo Tercihi: Tofafl
Tofafl, UPS Türkiye’den 125 adet, Okur Ulusal
Pazarlama’dan ise 400 kiflilik sat›fl eleman›
kadrosu için otomobil siparifli ald›
PS Türkiye ve Okur Ulusal Pazarlama Sat›fl ve Da¤›t›m Hizmetleri, araç filolar› için Tofafl’›
seçtiler. Her iki firmayla anlaflma yapan Tofafl, UPS Türkiye’nin ihtiyaçlar›na yönelik 125 adet özel otomobil üretimi gerçeklefltirirken, Okur
Ulusal Pazarlama’n›n 400 sat›fl eleman› için otomobil siparifli ald›.
Çeflitli yerli ve yabanc› otomotiv firmalar› ile görüflmelerde bulunan

U

UPS ve Okur Ulusal, fiyat,
kalite, maliyet, yayg›n hizmet a¤›, yedek parça imkân›, teknik servislerin yeterlili¤i, tüm filoyu hemen teslim
edebilme gücü, servis ve bak›m periyodlar›, garanti süreleri gibi kriterleri de¤erlendirerek filo araçlar› için
Tofafl’ta karar k›ld›lar.

Yeni Hedef: UPS’nin
Avrupa Temsilcilikleri…
Gerçekleflen bu anlaflma do¤rultusunda, Tofafl, UPS Türkiye’nin talep
etti¤i 105 adet Fiat Doblo 1.9 dizel
ve 20 adet Fiat Palio 1.2’yi belirlenen ihtiyaçlar do¤rultusunda özel
olarak üretti.
UPS araç filosunun yüzde 25’ini
oluflturan bu otomobiller, Tofafl Sat›fl Direktör Yard›mc›s› Hasan Ege-

Jan Nahum’a
Dünya
Gazetesi’nden
Ödül!
ünya Gazetesi’nin düzenledi¤i “Ekonominin
fieref Kürsüsü” ödül töreninde, Tofafl Murahhas Azas›
ve CEO’su Jan Nahum, “Y›l›n Profesyonel Yöneticileri” ödülüne lây›k görüldü.
1 fiubat 2002 tarihinde, Four
Season’s Hotel’de saat
20.00’de gerçeklefltirilen ödül
töreninde, “Y›l›n ‹fl Adamlar›”, “Y›l›n Bürokratlar›”, “Y›l›n fiirketleri”, “Y›l›n Sivil
Toplum Örgütleri” dallar›nda
da ödüller verildi.

D

li, Hafif Ticari Araç Marka Müdürü
Feridun Ata¤an, Hafif Ticari Araç
Filo Sat›fl Müdürü Orhan Erdim ve
UPS Türkiye Mümessili Haluk Ünde¤er’in kat›ld›¤› bir törenle UPS
yetkililerine teslim edildi.
Tofafl, UPS Türkiye ile birlikte gerçeklefltirece¤i AR-GE çal›flmalar›nda
kazanaca¤› bilgi ve tecrübenin verece¤i güçle, Avrupa UPS temsilciliklerinin araç filosu ihtiyaçlar›n› da
karfl›lamay› hedefliyor. Tofafl’a ARGE faaliyetlerinin ayn› zamanda, di¤er kargo flirketlerine de filo sat›fl›
yapma imkân›n› sa¤lamas› bekleniyor.

OSD’den Tofafl’a ‹hracat Baflar› Ödülü
ofafl, Otomotiv Sanayicileri
OSD baflkanl›¤›na yeniden seçildi.
Derne¤i’nin 28. Ola¤an Genel
‹lkbahar, üyelere hitaben yapt›¤›
Kurulu’nda OSD ‹hracat Baflar›
konuflmas›nda, 2002 y›l› üretiminin
Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül töreihracat nedeniyle yüzde 30 artarak
ninde, Tofafl’›n yan› s›ra, 2001 y›l›n380 bin adeti bulmas›n›n
da 30 milyon dolar›n üzerinde ihrabeklendi¤ini ifade etti.
cat yapan firmalar ile baflar›l› yan
sanayiciler de OSD taraf›ndan ödüllendirildi.
Geçti¤imiz y›l gerçeklefltirdi¤i 684
milyon USD’ye ulaflan ihracat›yla
flampiyon olan Tofafl’›n Finans ve
D›fl ‹liflkilerden Sorumlu Direktörü Nezih Olcay, “OSD ‹hracat
Baflar› Ödülü’nü Devlet Bakan›
Prof. Dr. Tunca Toskay’›n elinden ald›.
Otomotiv sektörü ve sorunlar›n›n
tart›fl›ld›¤› Genel Kurul Toplant›- Tofafl’›n Finans ve D›fl ‹liflkilerden Sorumlu Direktörü Nezih
s›’nda ise Ali ‹hsan ‹lkbahar Olcay (sa¤da) ve Devlet Bakan› Prof. Dr. Tunca Toskay

T
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Bilgi Grubu
Kanatlar›n› Yarat›c›l›¤a Açt›lar; Kazand›lar!
pple Bilkom taraf›ndan düzenlenen i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas›, 6 fiubat 2002’de Maslak Venue’de düzenlenen ödül töreni ile
sonuçland›. Sanat ve ifl dünyas›ndan
kalabal›k bir davetli toplulu¤unun
kat›ld›¤› ödül töreninde dereceye
girenlere ödül ya¤d›.

A

i-CAN’le En Yükse¤e Uçanlar…
Yurt içi ve yurt d›fl›ndan, 20-30 yafl
grubundan gençlerin büyük ilgi

gösterdi¤i yar›flmada dereceye girenler de yine bu gruptan gençler
oldu. Alanlar›nda uzman profesyonellerin oluflturdu¤u jüri taraf›ndan
belirlenen ödül sahiplerini ‹nternet
üzerinden do¤ru bir flekilde tahmin edenler de çeflitli arma¤anlar kazand›.
Film kategorisinde
Tahir Özgen ‘Oldu Gazoz’ isimli filmiyle birinci seçilirken, Ak›n Çavdarl›
‘Tay’ isimli filmiyle
ikinci, Berat Berbero¤lu ise ‘Zaman Makinesi’
eseriyle üçüncülük ödülünü ald›.
Müzik kategorisinde ise Bilgehan
Özifl birincili¤i elde ederken, Burak fientürk ikincilik, Dinçer Tu¤maner ise ise üçüncülük ödülünün
sahibi oldu.

Ödül Ya¤muru…
Film kategorisinde ödül alanlar: (Soldan sa¤a)
Tahir Özgen, Ak›n Çavdarl› ve Berat Berbero¤lu

i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas›’nda
dereceye girenlere teknoloji harika-

s› ödüller ya¤d›. Film ve müzik kategorisinin birincileri, birer Tofafl
Palio’nun sahibi olurken, ikincilere
Apple profesyonel serisinden
Power Mac G4 üçüncülere ise
BookinTurkey’den
yurt d›fl› tatili arma¤an edildi.
Bu
de¤erli
ödüllerin yan›
s›ra, yar›flmaya
kat›lan eser sahipleri, eserlerini
genifl kitlelere tan›tma
f›rsat›n› da elde edecek. Film jürisinin belirleyece¤i 89 eser aras›ndan seçilecek filmler, Fida Film’in
katk›lar›yla sinemaseverlerin be¤enisine sunulacak.
Ayn› zamanda, müzik dünyas›n›n
önde gelen isimlerinin oluflturdu¤u
jurinin tamamlanm›fl 189 eser aras›ndan seçece¤i ilk 10 parça da ayn› CD’de müzikseverlerin be¤enisine sunulacak.

Bülent Y›ld›r›m’a Telekom
Liderli¤i Ödülü
oç.net Genel Müdürü Bülent Y›ld›r›m, Capital Dergisi’nin
‹nternet, bilgisayar, telekom, yaz›l›m/donan›m ve finans sektörlerinin en yenilikçi ve baflar›l› yöneticilerini belirlemek amac›yla düzenlenen Capital-elit Projesi’nde, Telekom dal›nda birincilik ödülünün sahibi oldu.
Koç.net Genel Müdürü Y›ld›r›m, Koç.net’in, Türkiye’nin dijitalleflmesinde aktif rol oynama misyonu ve kurumsal pazarda k›sa
sürede lider flirket haline gelmesi nedeniyle bu ödüle lây›k görüldü.
Y›ld›r›m, ald›¤› bu ödülden duydu¤u memnuniyeti ifade ederek, Koç.net’i tasarlarken belirledi¤i telko olma hedefi do¤rultusunda çal›flmalar›n› ve liderli¤ini sürdürdü¤ünü belirtti.

K
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Bilgi Güvenli¤i
Dan›flman›!
rt›k bilgi güvenli¤i konusunda da uluslararas› bir standart var: ISO17799:
2000... KoçSistem, bu standarda göre
2001’den bu yana Türkiye’nin ilk Bilgi Güvenli¤i Denetim Dan›flmanl›¤› hizmeti
veren firmas› unvan›na sahip.
Bu standard›n kökeni, bir ‹ngiliz standard›
olan BS7799. ‹lk versiyonu 1995 y›l›n›n fiubat ay›nda yay›nlanm›fl olan standard›n geniflletilmifl ve gelifltirilmifl en son versiyonu
ise May›s 1999’da yay›nland›. Aral›k 2000’de
duyurulan ISO17799, bilgi güvenli¤ine iliflkin oldukça kapsaml› kontrolleri içeriyor.

A

KoçSistem,
‹fi-T‹M’in Veri
Taban›n›
Yönetiyor
oçSistem ve Oracle
Türkiye, 2000 y›l› sonunda dan›flmanl›k servisleri için ifl ortakl›¤› anlaflmas›
yaparak hizmette güçlerini
birlefltirmiflti. Bu iflbirli¤i
çerçevesinde KoçSistem dan›flmanlar› da Oracle ad›na,
firmalara veri taban› dan›flmanl›k hizmetleri sunmaya
bafllad›. Bu hizmetler, d›fl
kaynak kullan›m› “outsourcing” ile firmalar›n bilgi ifllem ekibindeki Oracle uzman› eksikli¤ini tamamlamak amac›yla oluflturuldu.

Tüketim
Azerbaycan Hatai Ramstore
Yeniden Do¤du!
ros Yönetim Kurulu üyesi
Oktay Irs›dar da kat›ld›.

K

‹lk Uygulama
16 Ocak 2001’de
Bafllad›
KoçSistem-Oracle iflbirli¤inin ilk uygulamas› 16 Ocak
2001 tarihinden beri ‹fiT‹M’de gerçeklefliyor. ‹fiT‹M’ de Oracle firmas› ad›na KoçSistem Profesyonel
Hizmetler Grubu Dan›flman› taraf›ndan Oracle Veri
Taban› Yönetim “DBA” hizmeti sa¤lan›yor. Bu hizmet
kapsam›nda, Oracle veri tabanlar›n›n sa¤l›kl› çal›flt›¤›na dair düzenli kontroller
(health-check) yap›l›yor;
veri taban› ‘recovery’ yönteminin ve yedekleme/kurtarma iflleri için prosedürlerin
oluflturulmas› sa¤lan›yor;
performans iyilefltirici çal›flmalar› ve veri taban›yla ilgili hatalar›n analiz edilip çözüme ulaflt›r›lmas› için yap›lan çal›flmalar koordine ediliyor ve dan›flmanl›k hizmeti veriliyor.

Ramstore’lar›n
Say›s› 17’ye Ulaflt›

igros, y›l›n ilk aç›l›fl›n› 29 Ocak
2002 tarihinde, Azerbaycan’da
gerçeklefltirdi. Bundan 6 y›l önce
Azerbaycan Hatai’de aç›lan ve 2001
y›l›nda bir ar›za nedeniyle tamamen
yanan Hatai Ramstore, 6 ay gibi k›sa
bir süre içerisinde, 4,4 milyon dolar
yat›r›m yap›larak tekrar infla edildi.
Bakülülerin de büyük ilgi gösterdi¤i
Azerbaycan Hatai Ramstore’un aç›l›fl›na Bakü Büyükelçisi Ünal Çeviköz, Koç Holding Tüketim Grubu
Baflkan› Cengiz Solako¤lu, Migros
Genel Müdürü Ömer Bozer ve Mig-
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1996 y›l›nda Migros’un ilk
yurt d›fl› ma¤azas› olarak
Azerbaycan Hatai’de aç›lan
Ramstore, merkezi konumu,
Türk ve tüm dünya pazarlar›ndan oluflan genifl ürün yelpazesi
ve rekabetçi fiyatlar› ile Azerilerin
büyük ilgisine neden olmufl, aç›l›fl›nda tüm kavflaklar ve ba¤lant› yollar›
kapanm›flt›.
2001 y›l›nda, teknik bir nedenden
ötürü tamamen yanan ma¤aza, Bakülüler taraf›ndan önemli bir kay›p
olarak de¤erlendirilmiflti.
Bakülülerin tekrar aç›l›fl›n› büyük bir
memnuniyetle karfl›lad›¤› Hatai
Ramstore ile birlikte, Ramstore’un
Azerbaycan’daki ma¤aza say›s› dörde ulafl›rken, toplam Ramstore say›s›
da 17’ye yükseldi.

Pastavilla’da Hizmet Ödül Töreni
astavilla Makarnac›l›k taraf›ndan
geleneksel olarak düzenlenen
Personel Hizmet Ödül Töreni, 300
çal›flan›n kat›ld›¤› bir organizasyonla
gerçeklefltirildi. Efes Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecede, Pastavilla
Makarnac›l›k’ta 10. çal›flma y›l›n› dolduran Dilek Bulgay, Güven Çetinba¤, Emin Çavdar ve Levent Demirel ile 15. çal›flma y›l›n› dolduran
Tuncer Balc›o¤lu, Turhan Kaya ve
Ali Hay›rtafl’a plaket ve hediye çekleri verildi. Törende, toplulukta 10.
çal›flma y›l›n› dolduran Sat›fl ve Lojistik Müdürü Uygar Uflar takdir belgesi ile onurland›r›l›rken, Pastavilla Makarnac›l›k’a uzun y›llar emek veren
makarna ustalar› Alaattin Çetin ve
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Fuat Özkök’e de teflekkür edildi.
Genel Müdür Cemali K›rm›z›o¤lu,
ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik
flartlar nedeniyle zor bir y›l geçirildi¤ini ancak hedeflere ulafl›ld›¤›n› kaydederek “Baflar›m›zda tüm personelimizin katk›s› büyüktür. Bu y›l Türk
ekonomisine paralel olarak bizim ifllerimizin de daha iyi olaca¤›n› umut
ediyoruz” dedi.

sektörel vizyon

“Türk Misafirperverli¤i-Kahve ‹kram›”

Anadolu Kültür Hazinesi

Japonya’da!
znik’in birbirinJaponya’n›n Fukuoka flehri, bir süredir büyük bir Okazaki ve Shizuoka de dahil olden özel renkleri
kültürel organizasyona ev sahipli¤i yap›yor:
mak üzere toplam
ve motifleriyle bezenmifl
çinileri…
“Türkiye Kültür Hazinelerinden Seçme Eserler, dört kentin sanat
müzelerinde Japon
Anadolu kültürünü
Sadberk Han›m Müzesi Koleksiyonu”…
sanatseverler ile artüm zarafetiyle kuEyalet Müzesi’nde sergilenmeye baflkeoloji merakl›lar›n›n be¤enisine sucaklayan kad›n k›yafetleri… ‹lk balayan bu özel koleksiyon, Türk ve
nulacak.
k›flta bile yüzy›llar›n öyküsünü anlatAnadolu kültürünün Japonya’ya tan›maya haz›r nadide parçalar… Ve iflte
t›lmas› aç›s›ndan da büyük bir önem
VKV Sadberk Han›m Müzesi’nin JaTarihin Gizemli
tafl›yor. Aç›ld›¤› günden bu yana Japonya maceras›n›n ilk ad›mlar›…
Dünyas›na Yolculuk…
pon medyas› taraf›ndan büyük ilgi
Japonya’n›n Fukuoka flehri, bir süre“Anadolu Uygarl›klar› Müzesi” olagören serginin yaklafl›k 50-60 bin kidir büyük bir kültürel organizasyona
rak da tan›mlanan Sadberk Han›m
flilik bir ziyaretçi taraf›ndan izlenmesi
ev sahipli¤i yap›yor: “Türkiye KülMüzesi’nden seçilen toplam 621 esebekleniyor.
tür Hazinelerinden Seçme Eserri kapsayan sergi, prehistorik ça¤larSergi, Fukuoka Eyalet Müzesi’nin arler, Sadberk Han›m Müzesi Kolekdan 20. yüzy›la kadar Anadolu’da yad›ndan 20 Ekim 2002’ye kadar Iwaki,
siyonu”… 9 fiubat 2002’de Fukuoka
flayan uygarl›klar ve bu uygarl›klar›n

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

“Türkiye Y›l›” Etkinliklerinin
‹lk Halkas› Sadberk Han›m
Müzesi’nden…
Kültür Bakan› ‹stemihan Talay, Japonya’da gerçeklefltirilen bu dev kültür organizasyonunun 2003’te Japonya’da düzenlenecek olan “Türkiye
Y›l›” etkinliklerine katk›da bulundu¤unu belirterek flunlar› söyledi: ‘Türkiye Kültür Hazinelerinden Seçme
Eserler, Sadberk Han›m Müzesi Koleksiyonu’ bafll›kl› serginin Japon halk›na Türkiye’de yaflam›fl kültürleri tan›tmas› aç›s›ndan büyük yarar sa¤layaca¤›ndan kuflkum yok. Türkiye ile
Japonya’n›n kültür iletiflimi, 1960’l›
y›llarda, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gönderilen sergi
ile bafllad›. Daha sonraki y›llarda Kültür Bakanl›¤›’nca gönderilen kültür
varl›klar› sergileri, Türk-Japon kültür
yak›nlaflmas›na bir zemin haz›rlad›.
Bu kez özel müzeden seçilmifl eserlerden oluflan ve Türk kültür varl›klar›n› çok kapsaml› olarak iyi yans›tan
bu serginin, 2003 y›l›nda Japonya’da
düzenlenecek olan ‘Türkiye Y›l›’ etkinliklerine bafllang›ç olarak katk›da
bulunaca¤›na inan›yorum.”

fierbet barda¤› (Gümüfl, Elmas, Yakut)
Frans›z 19. yy 2. yar›s›

Sürahi ve Tabak (Seramik)
Osmanl› Kütahya 20. yy bafl›

Kutu (Alt›n, Mine) Frans›z 19. yy

fiekerlik (Kristal) Bohemya, 19. yy

Sanal Olmayan Bir Tan›t›m
Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi ‹cra Komitesi Baflkan› Sevgi Gö-

Fincan zarf› (Gümüfl, Elmas)
Osmanl› 19. yy 2. yar›s›

nül, Japon halk›na bizim kültür eserlerimizi “sanal” olmadan takdim edebildikleri için çok mutlu olduklar›n›
belirtti ve flöyle dedi:
“Dünyam›z iletiflim ça¤›n›n zirvesini
yaflamaktad›r. Tüm dünya insanlar›,
birbirleriyle iletiflim içindedir. Biri di¤erinden uzak diyarlar, iletiflim arac›l›¤›yla, an›nda haberleflmekte ve sanal olarak birbirlerini tan›makta ve ticari iliflkiler içine girmektedir. Asya’n›n Bat› ve Avrupa’n›n Do¤u
ucundaki Türkiye, Japonya’y›, Japonlar›n ürettikleri iletiflim cihazlar›yla tan›maktad›r. Ancak bu sanal dünyada
üç boyutlu sanat eserlerini tan›mak,
sevmek ve takdir etmek bence zordur. Bir foto¤raf veya katalogdan sanat eserleri hakk›nda bilgi sahibi olabilirsiniz ama eserin asl›n›, yani üç
boyutlu olan›n› görmek, ona dokunmak bambaflka bir duygudur. ‹flte bu
nedenle müzelere kurulmakta, sergiler düzenlenmektedir.”
Japonya’n›n Türkiye’den hayli uzak
olsa da pek çok geleneklerinin benzeflti¤ini ifade eden Sevgi Gönül, bu
benzer geleneklerden birinin halen
Japonya’da devam eden “çay seremonisi” oldu¤unu söyledi. Sevgi Gönül, bu kültür olay›n›n hayatta olsa,
en çok annesi Sadberk Han›m’›
memnun edece¤ini belirterek, “Zira
onun çok hofl Japon dostlar› vard› ve
Japonlar› da, Japonya’y› da çok sevmiflti.” dedi.

D›fla Aç›lan Kültür
Penceremiz:
VKV Sadberk Han›m Müzesi
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu ve fieref Baflkan› Vehbi Koç’un eflinin ismini tafl›yan ve Türkiye’nin ilk özel
müzesi olan Sadberk Han›m Müzesi,
14 Ekim 1980’de hizmete girdi. Müze,
Arkeolojik Eserler ve Türk ‹slam
Eserleri olmak üzere iki bölümden
olufluyor. Sadberk Han›m Müzesi,
1989 y›l›ndan bu yana açt›¤› çeflitli
sergilerle Fransa, Almanya, Amerika,
Japonya gibi ülkeleri Anadolu kültür
ve medeniyetleri ile tan›flt›rd›.

kültürel vizyon

Afrodit; Günefle Do¤ru!

K

imi flark›lar vard›r; kitap misali, bir hikâye anlat›r… Öyle derin, öyle etkili… Söze
ne hacet, s›rf notalardan ibaret olsa, tek kelime güftesi olmasa da yeter; hem de fazlas›yla…
4 fiubat 2002 gecesi Faz›l Say’›n sihirli parmaklar› Atatürk Kültür
Merkezi’nde iflte böyle bir hikayeyi, Debussy’nin “Bat›k Katedral”ini anlat›rken, davetliler bu kez
denizden tüm haflmetiyle yükselip
sonra gerisin geriye tekrar gözlerden kaybolan görkemli ve gizemli
katedralin öyküsünü de¤il, yepyeni
bir güfteyi, depremlerle lanetlenip
sonsuza kadar karanl›¤a mahkum
olan, fakat bir mucize eseri topraktan yükselerek tekrar hayat bulan
Afrodisias’›n öyküsünü dinlediler.
Afrodisias… Her kürek darbesinde
Türkiye topra¤›ndan “flüheda” yerine f›flk›ran onlarca antik kentten
biri. Helenistik dönemin sanat ve
en önemli heykelcilik merkezi. ‹fllenmeye uygun nadide mermeri ve
heykelt›rafl okulu ile dönemine
damgas›n› vuran ve ad›n› tanr›ça
Afrodit’ten alan kent, bir yüzy›l bo-

Geyre Vakf›’n›n
Afrodisias kaz›lar›na ve
kurulacak olan
Afrodisias Müzesi’ne
destek sa¤lamak
amac›yla düzenledi¤i
özel gecede, dünyaca
ünlü piyanistimiz Faz›l
Say verdi¤i konserle
davetlileri büyüledi
yunca Büyük Roma’ya baflkentlik
bile yapm›fl… Her geçen yüzy›l›n
santim santim topra¤a gömdü¤ü
kent, XII. yüzy›lda Selçuklular›n,
daha sonra da Osmanl›lar›n idaresine girmifl. ile gerçeklefliyor.

Gün Ifl›¤›na Kavuflan
Kültür Hazinemiz
Afrodisias Kaz›lar› ile gün ›fl›¤›na
kavuflan kültür hazinesini gelecek
nesillere tafl›yacak eser ise Geyre
Vakf›’n›n yo¤un çabalar›
ile gerçekleflmek üzere…
“Yeni Afrodisias Müzesi” ile bu kültür hazinesini korumay› ve sergilemeyi hedefleyen Geyre
Vakf›, bu amac›na ulaflmak için çeflitli etkinliklerle kendine kaynak
sa¤lamay› sürdürüyor. ‹flte bu etkinliklerden biri
de Faz›l Say’›n, aralar›nda Kültür Bakan› ‹stemihan Talay ve Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan›
Rahmi M.
Koç’un da aralar›nda bulundu¤u müzik severlere
verdi¤i resitaldi. Say’›n De-

bussy’den Mozart’a, Haydn’dan
kendi bestelerine kadar birçok eseri
özgün yorumuyla davetlilere sundu¤u gece, Afrodisias’› ‘yeni müze’ye
bir ad›m daha yaklaflt›rd›.

Sevgi - Erdo¤an Gönül’den
Anlaml› Destek
Bu anlaml› gecede, Geyre Vakf›
Baflkan› Sevgi Gönül, 600 bin dolar de¤erindeki Yerel Toplant› Salonu’nu; efli Erdo¤an Gönül ise
52 bin 500 dolar de¤erindeki Kabul Atölyesi Salonu’nu sat›n alarak vakfa büyük destek sa¤lad›lar.
Yeni müzede Afrodisias ve Afrodit’i
a¤›rlayacak salonlar, bu kampanya
kapsam›nda ba¤›fl yapanlar›n isimlerini tafl›yacak. Afrodisias’i güneflle buluflturan mucizeye katk›da bulunmak, ya da kampanya hakk›nda
genifl bilgi almak isteyenler (0212)
242 38 13 numaral› telefonu arayabilirler…

Koç Özel Lisesi’nde
Uluslararas› Buluflma!
ehbi Koç Vakf› Koç Özel
Lisesi taraf›ndan düzenlenen “Uluslararas› CAS
Konferans›”nda, yafllar› 15-18 aras›nda de¤iflen, Avrupa’n›n çeflitli liseleri temsil eden ö¤renciler bir araya geldi.
8-10 fiubat 2002 tarihleri aras›nda
düzenlenen konferans kapsam›nda
tüm dünya ö¤rencileri, Uluslararas›
Bakalorya Diploma Program›’na
ba¤l› CAS etkinlikleri dahilinde halen yürütülmekte olan spor ve güzel
sanatlar gibi yarat›c› çal›flmalar ile
yard›mlaflma ve iflbirli¤ini esas alan
toplumsal hizmet projeleri konusunda fikir paylafl›m›nda bulundular.
Konferansa, ‹sviçre, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Alman-
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Koç Özel
Lisesi ö¤rencileri

Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi ö¤rencileri
taraf›ndan düzenlenen “Uluslararas› CAS
Konferans›”nda, Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinden
liseli gençler bulufltu
ya’dan ö¤rencilerin yan›s›ra, Türkiye’den Yüzy›l Ifl›l Lisesi, Eyübo¤lu Lisesi, MEF Okullar›, Robert
Kolej, ‹zmir Amerikan Lisesi,
TED Ankara Koleji, Kültür Lisesi,
Özel Do¤ufl Lisesi, International
Community School temsilcileri de
kat›ld›.
Konferans›n ilk günü düzenlenen
bas›n toplant›s›nda söz alan Koç
Özel Lisesi Genel Müdür Yard›mc›s›
Jale Onur, bu konferans› gerçeklefltirmekten duyduklar› memnuniyeti
ifade ederek “Uluslararas› Bakalorya Program›’n›n özünde olan akademik çal›flmalar› yaflam›n gerçekleriyle ba¤daflt›r›p anlaml›
hale gelmesini, gençlerin insani de¤erlere sahip sorumlu vatandafllar olarak yetiflmelerini sa¤layan bu etkinlik-
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leri paylafl›p yayg›nlaflt›rma çabalar›n›z için sizleri kutluyorum” dedi.
Uluslararas› CAS Konferans›’n›n ö¤renci temsilcisi ‹pek K›raç ise CAS
çal›flmalar› s›ras›nda ekip arkadafllar› ile çok keyif ald›klar›n›, çal›flmalar›n› uluslararas› boyutta paylaflm›fl
olduklar› için de çok mutlu oldu¤unu dile getirdi.
‹ki gün süren konferanslar s›ras›nda
en çok dikkat çeken çal›flmalardan
biri de Yunanistan temsilcisinin
“2004 Atina Olimpiyatlar›’nda Gönüllü Çal›flmalar” konulu sunumu
oldu. Sydney 2000 Olimpiyatlar›’nda
gönüllü faaliyetlerin önemine tan›k
olduklar›n› söyleyen Yunanl› lise
ö¤rencisi, Atina olimpiyatlar›nda da
ayn› çal›flman›n yap›labilmesi için
tüm dünya gençlerine ça¤r›da bulundu.

iletiflim

Bir Prensin Ölümü ve
Yeni Bir Prensin Do¤uflu!

‹

nsan hayat›n›n rastlant›larla nas›l
de¤iflti¤ine örnek oldu¤u için,
birbirini tamamlayan ve beni
çok etkilemifl olan iki olay› özetleyerek sizinle paylaflmak istedim.
Otomotiv dünyas›na ilgi duyanlar,
Avrupa’n›n en varl›kl› ve güçlü ailelerinin bafl›nda gelen Agnelli’lerin
son y›llarda karfl›laflt›klar› olaylar›
büyük bir merak ile izlemektedirler!
“Büyük bafl›n derdi de büyük olur!”
özdeyiflini do¤rulayan olaylar›n dramatik olan› 1997 y›l›n›n 13 Aral›k
günü yaflanm›fl, Fiat ‹mparatorlu¤u’nun prensi Giovanni Alberto
Agnelli (aile içi ad› Giovannio), 34
yafl›n bahar›n› yaflayamadan hayata
veda etmiflti!
‹fl dünyas›nda büyük ifller baflarm›fl,
de¤iflik alanlara dal budak salm›fl aileler, ifllerin devaml›l›¤›n› emanet
edecekleri varisleri bulmaya daima
önem verirler. Fiat’›n fieref Baflkan›
Giovanni Agnelli de (1921 do¤umludur), zaman› geldi¤ini düflünerek,
yerini alacak “Prensi” seçmek için aile içinde yapt›¤› temaslar sonunda,
kardefli Umberto Agnelli’nin o¤lu
Giovanni’yi kendi yerine geçecek
aday olarak 1995 y›l›nda ifl dünyas›na
takdim etmiflti.
Patron Agnelli bu karar› almadan befl

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Baflkan Vekili
Can K›raç, Agnelli Ailesi’nin son y›llarda
yaflad›¤› ac› olay›n Fiat ‹mparatorlu¤u’nu
nas›l etkiledi¤ini yorumluyor
y›l önce o¤lu Edoardo ile görüflerek,
veliaht seçti¤i ye¤eni Giovanni’yi zorlu bir yetiflme program›na sokmufltu.
Annesi Amerikal› olan Giovanni anaokuluna Paris’te gitmifl, ilkokul e¤itimini Torino’da tamamlam›fl, koleji
Amerika’da Tennessee’de bitirmifl,
ünlü Brown Üniversitesi’nde uluslararas› iliflki ve felsefe e¤itimi görmüfltü. ‹fl dünyas›na babaannesinin Pisa’daki motosiklet (Vespa-scooter)
fabrikas›nda bafllayan Giovanni’nin
“Prens”li¤i aç›klanmadan önce Club
Med, IBM, Comau gibi önemli flirketlerde, özel muamele gösterilmemesi için kimli¤i gizlenerek çal›flm›fl
ve 29 yafl›nda Piaggio motosiklet
fabrikas›n›n yönetimini üstlenmiflti.

Gerçek Bir Veliaht Aday›…
1991 y›l›nda Torino’da tan›d›¤›mda
Giovanni 27 yafl›nda, yak›fl›kl› ve yetenekleri gözlerinde par›ldayan, amcas› ve babas› gibi futbol hayran› ve
koyu Juventus taraftar› (baba Umberto Agnelli, Juventus baflkanl›¤›n›
hâlâ sürdürüyor) gelece¤e büyük
umutla ba¤l› bir gençti. O dönemde
Piaggio’nun iki numaral› yöneticisi
olarak beni fabrikas›na davet etmifl,
tesisi gezerken bürolar›n aç›k düzeni
ve motosiklete binmifl güzel k›zlar›n
duvarlar› süsleyen büyük afiflleri dikkatimi çekmiflti! Giovannino flu aç›klamay› yapm›flt›: “Burada Amerika’da
ö¤rendiklerimi uygulamaya çal›fl›yorum. Yönetim kademeleri
aras›ndaki hiyerarflik engelleri
kald›r›yorum.

Fiat’›n fieref Baflkan› Giovanni Agnelli

Yönetici, mühendis ve iflçiler aras›nda do¤rudan temas kurulmas›na öncelik tan›yorum. Çal›flanlar›n sosyal
iliflkilerine ve haklar›na önem veriyorum. Çal›flma ortam›n› rahatlatmak
için de motosikletleri güzel k›zlarla
bütünlefltiriyorum!”
Mutlu bir evlili¤in, parlak bir gelece¤in ve heyecan verici bir çal›flma hayat›n›n çerçeveledi¤i bir ortamda,
1997 Y›l›n›n Mart ay›nda dram›n ilk
perdesi aç›l›yor. “Prens’in çok az görülen bir kanser türüne yakaland›¤›
teflhisi konuyordu. Nisan ay›nda, Giovannino, Torino’da Agnelli’lerin gazetesi La Stampa’da hastal›¤›n› kamuoyuna aç›klarken, heyecan ve
mutluluktan titreyen bir sesle Eylül
ay›nda bir k›z çocuklar›n›n do¤aca¤›
müjdesini veriyor, çevresine yaflamak
azminin devam etti¤ini kan›tlamak istiyordu. Dram›n son perdesi 13 Ara-

Prens, Fiat’›n fieref Baflkan› Giovanni
Agnelli’nin ad›n› tafl›yan ye¤eni Giovanni’ydi.

l›k 1997 günü yaflan›yor, baba Umberto ve amca Giovanni Agnelli’lere, Torino’da kat›ld›klar› bir ifl toplant›s›nda
“Prens”lerinin ölüm haberi ulaflt›r›l›yordu. Ve o an, genç
bir adama ba¤lanan bütün umutlar sönüp kayboluyordu.

Arçelik, Foto¤raf
Severleri Bekliyor

Umuda Yolculuk…
‹kinci olaya gelince!.. Ac›lar gönüllere sindirildikten sonra, “Hayat umutla sürer, insan umutla yaflar” gerçe¤i karfl›s›nda Agnelli’ler yeni bir “Prens” aray›fl›na yöneliyorlard›. Bu defa, Giovanni Agnelli’nin k›z›ndan torunu olan
John Elkann yeni “Prens” olarak ifl dünyas›na tan›t›l›yordu. 13 Mart 2000 günü Fiat’›n yönetim kurulu toplant›s›ndan sonra, Giovanni Agnelli flirket tarihinde yeni bir dönüm noktas›na gelindi¤ini belirtiyor, Amerikan General
Motors flirketinin Fiat’›n yüzde 20 hissesini ald›¤›n›, Fiat’›n da General Motors’a yüzde 5 ile hissedar oldu¤unu
aç›kl›yordu. “Ben, 30 y›ld›r flirketimin yönetim kurulu baflkan› olarak, her at›l›m›n sorumlulu¤unu tafl›d›m. Art›k direksiyonu gençlere b›rakmak karar›nday›m. Kritik bir dönemde, otomotiv dünyas›n›n içinde bulundu¤u zor koflullar alt›nda Fiat’› Amerika’n›n otomotiv devlerinden General Motors ile evlendirmifl bulunuyoruz. Bu önemli ortakl›¤›n geliflmelerini geri planda kalarak izlemeye devam
edece¤im. Gelecek için umut ba¤lad›¤›m ye¤enim Giovannino’yu çok genç yafl›nda kaybettik. fiimdi s›rada torunum John Elkann var. Onun yetiflmesi için de, ben ve
arkadafllar›m çok emek verdik. Umutlar›m›z›n bofla ç›kmamas›n› diliyorum.”

Arçelik’in tüm amatör ve
profesyonel foto¤rafç›lara aç›k
olan foto¤raf yar›flmas›na son
baflvuru tarihi 15 Mart 2002
eyaz ve elektronik eflyan›n ard›ndan haz›r
mutfak ürünü ile yepyeni bir sektöre ad›m
atan Arçelik, bu y›l ilk kez düzenleyece¤i foto¤raf yar›flmas›n›n konusunu da yine bu sektörden seçti. Eski-yeni tüm mutfaklar›n foto¤raflarda
buluflaca¤› yar›flmaya Türkiye’nin dört bir yan›ndan amatör ve profesyonel tüm foto¤raf severler
kat›labilecek.
Siyah-beyaz, renkli negatif bask› ve dia olmak üzere üç ayr› dalda düzenlenen yar›flmada birinciye 1
milyar 500 milyon, ikinciye 1 milyar 250 milyon,
üçüncüye 1 milyar ve dördüncüye de mansiyon
ödülü olarak 250 milyon lira para ödülü verilecek.
Dereceye giren eserler, Arçelik taraf›ndan düzenlenecek bir sergiyle foto¤raf severlerin be¤enisine
sunulacak.

B

Yeni Prens’in Kimli¤ine Gelince...
Ad› ‹talyana benzemeyen yeni “Prens’in kimli¤ine gelince:
Giovanni Agnelli’nin k›z› Margherita’n›n Amerikal› yazar
ve gazeteci efli Alain Elkann’›n o¤lu olan John Elkann
1976 y›l›nda New York’ta dünyaya gelmifl, Liseye Paris’te
bafllam›fl ve Londra’da tamamlam›flt›r. Torino’da Politeknik Enstitüsü’nü bitirerek hemen ifl hayat›na at›lm›fl, Fiat
kurulufllar›nda çal›flarak kendini liderli¤e haz›rlamaya yönelmifltir. Aile geleneklerine uyarak koyu bir Juventus taraftar› olan John, ‹talya’da ‹nternet arac›l›¤› ile otomobil
sat›fl› yapan ilk giriflimci olarak tan›nmaktad›r!
1866 y›l›nda dede Giovanni Agnelli ile bafllayan Agnelli
sülalesi, bugün 300 kifliyi aflan bir kabile halini alm›fl bulunuyor. 2006 y›l›nda otuzuna girecek olan John’un, 225
bin çal›flan› ile y›lda 55 milyar dolar ciro ve 2 milyon 600
bin adet otomobil, kamyon ve traktör üreten Fiat ‹mparatorlu¤unda direksiyon bafl›na geçifli bakal›m ne zaman
gerçekleflecek?
Büyük ‹skender Makedonya ‹mparatoru tac›n› giydi¤i gün
bütün varl›¤›n› yak›nlar›na ba¤›fllad›¤›n› aç›klam›fl! “Kendine ne b›rakt›n?” diye soranlara da flu cevab› vermifl: “Umut
en büyük varl›kt›r!”
Ben de size umut dolu yar›nlar diliyorum.
Can K›raç (26 Ocak 2002)

Son Baflvuru Tarihi 15 Mart
1 - 15 Mart 2002 tarihleri aras›ndaki baflvurular›n
kabul edilece¤i yar›flman›n sonuçlar› bas›n arac›l›¤›yla duyurulacak. Yar›flman›n kat›l›m koflullar› ve
baflvuru formlar›, 1 Aral›k 2001 tarihinden bu yana
www.arcelik.com.tr web sitesinden ya da
(0216) 585 84 76 numaral› telefondan Hakan
Kürklü arac›l›¤›yla temin edilebiliyor.
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Ülkemizi Afifl Sanat›yla
Tan›flt›ran Bir Öncü:

‹hap Hulusi

Türk Afifl ve Grafik
Sanat›’n›n öncü ismi
‹hap Hulusi Görey’in
eserleri Rahmi M.
Koç Müzesi’nde
sergileniyor.
Bir anlamda Türk
Sanayiinin kurulufl
öyküsünü de gözler
önüne seren sergi
10 Mart’a
kadar izlenebilir
ile iflbirli¤i yaparak haz›rlad›¤›
“Cumhuriyete Kanat Gerenler” CDROM’unda da bir portre olarak tan›t›l›yor ve flu cümlelerle yadediliyordu:

Umutsuzlu¤un Ard›ndan
Gelen Yarat›c›l›k

ahmi M. Koç Müzesi’nde
herkesin mutlaka görmesi
gereken bir sergi var. (Sonuncu gün: 10 Mart.) Bu sergi, “sanayi” ile yak›n ba¤› olan bir dünyan›n, afifl ve grafik sanatlar› dünyas›n›n, Türkiye’deki öncü ismini,
‹hap Hulusi Görey’in eserlerinden olufluyor. Bilgi ça¤›na henüz
“merhaba” dememifl bir dünyan›n
içinde kurulufl sanc›lar›n› yaflayan
bir ülkeyi, Türkiye’yi grafik ve afifl
sanat›yla tan›flt›ran bir Cumhuriyet
öncüsü: ‹hap Hulusi Görey. Ansiklopedilerde ad›n›n yan›nda aç›-

R
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“‹hap Hulusi, 1920 y›l›nda resim
ö¤renimi görmek için gitti¤i Almanya’dan 1935 y›l›nda döner.
30’lu y›lar›n tozduman Türkiyesi’nde zor bir ifle s›vanm›flt›r. Yepyeni bir aland›r grafik ve özellikle
afifl sanat›. K›sa bir süre umutsuzlu¤a kap›l›r. Hariciye memurlu¤u

lan parantezin içinde flu tarihleri
görüyoruz: 1898 – 1986
Afifllerini yapt›¤› kurumlar zaman
içinde gerçek anlamda
kurumsallafl›rken ‹hap
Hulusi Görey, fark›nda
olmadan bir ülkenin sanayi tarihini de resmediyordu. Türkiye’nin ilk
afifl sanatç›s› olma özelli¤iyle, ayn› zamanda
ilk reklamc›lar›m›zdan
biri olarak da kabul
edilen ‹hap Hulusi GöSerginin aç›l›fl gününde Rahmi M. Koç, Dr. Bülent
rey, KoçSistem’in TRT
Bulgurlu, Anthony Phillipson ve Ender Merter.
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yapmak zorunda kal›r. Ama o, yarat›c›l›k gerektiren ifllerin adam›d›r.
Kafas›, yüre¤i ve ellerini birarada
kullanarak var olmak ve var etmek
için yola ç›km›flt›r bir kez.”
Tahmin edilebilece¤i gibi ‹hap Hulusi, y›lmadan grafik sanat› bilgisinin yan› s›ra Almanya’da edindi¤i
geliflmifl bir bask› tekni¤i bilgisiyle
birlikte kollar› s›var. Akbaba dergisinde dönemin ünlü çizerleri olan
Münif Fehim ve Ramiz ile çal›flmaya bafllar. ‹lk ifllerini bu dergide
yay›nlar ve bir süre sonra afiflçilikte ne kadar usta biri oldu¤unu herkese kan›tlama f›rsat›n› bulur.
Onun gibisi yoktur.
‹hap Hulusi’nin afifllerindeki içtenlik ve s›cakl›¤›n nereden kaynakland›¤› çok sorulan bir sorudur.
Yan›t› da bir o kadar basittir: Çünkü ‹hap Hulusi, yak›nlar›n›, dostlar›n› ve hatta mahallenin manav›n›
bile bu afifllerde olanca gerçeklikleriyle yans›tm›flt›r. Ça¤›yla kendi
dünyas›n›n esprisini ustal›kla birlefltirmeyi baflard›¤› için afifller, herkese hitap etmektedir.

Bir Kurumsallaflma Öyküsü
Afifllerini yapt›¤› firmalar gerçek
anlamda kurumlafl›rken, ülkenin
kalk›nmas›nda önemli pay› olan
sektörler de büyümeye bafllam›flt›r.
‹hap Hulusi, Tayyare Cemiyeti piyangosu biletlerine, Tekel ürünlerine, çok say›da bankan›n afifllerine,
posta pullar›na ve özel sektörün
pek çok sayg›n kuruluflunun afifllerine küçük üçgen imzas›n› atar.
Ama imzas›n› anlaml› k›lan pek
çok eserden birinin özel bir yeri
vard›r O’nun gönlünde. O da bizzat Atatürk’le tan›flma vesilesini elde etti¤i bir çal›flmad›r. Atatürk ile
Ülkü’nün birlikte resmini yapar ve
bu çal›flmas› Alfabe kapa¤› olarak
tarihe geçer.

lüp Rak›s›’n›n etiketini yapan üstad›n K›nal›ada’da yaflad›¤›n› ö¤rendi¤inde onunla tan›flmak ister. ‹hap

Genç Bir Akademi
Ö¤rencisi ‹le Tan›flma
Seksenli y›llarda genç bir akademi
ö¤rencisi olan Ender Merter, Kü-

‹hap Hulusi Görey
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Hulusi’yi evinde ziyaret eder ve
1.95 boyundaki bu afifl ustas›n›n
yap›tlar›ndan çok etkilenir. Ender
Merter, 11 y›l sonra Çukurcuma’da
bir antikac› ile konuflurken ilginç
gerçe¤i ö¤renir. 1986 y›l›nda vefat
eden ‹hap Hulusi’nin tüm özel eflyalar› ve eserleri konufltu¤u antikac› taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r.
Ender Merter, on gün sonra antikac›dan ‹hap Hulusi’ye ait ne varsa
sat›n almaya karar verir. Ender
Merter, sanatç›n›n do¤umunun yüzüncü y›l›nda “Müsellesten Üçgene” adl› kitab› yay›mlar ve toplum
olarak üstada karfl› olan vefa borcumuzun bir k›sm›n› ödemeye kalk›fl›r. ‹hap Hulusi ad›na sergiler de
açan Ender Merter, bu sergiye ilk
kez üstad›n özel eflyalar›n› da dahil
eder.
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Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Uçufla ‹lk Ad›m…

S

ürekli yat›r›mlar›yla Türk kültür hayat›na de¤er katan
Rahmi M. Koç Müzesi, her
yafltan merakl›ya temel havac›l›k bilgileri vermek amac›yla, Cumartesi ve
Pazar günleri 10:00 – 17:00 saatleri
aras›nda, uçufl dan›flman› ‹lhan ‹brahimo¤lu liderli¤inde ücretsiz
“Uçufla ‹lk Ad›m” uygulamas›n› bafllat›yor. Müzeye Türk Hava Kurumu
taraf›ndan ba¤›fllanan 1979 y›l› ABD
yap›m› Bellanca e¤itim uça¤›ndan
faydalan›larak gerçeklefltirilecek uygulamayla, uçufl e¤itimi öncesi ön
bilgiler verilecek.

56 Y›ld›r Göklerde
‹lk uçuflunu 1946’da gerçeklefltiren
Bellanca’n›n üretim yetkisi 1951’de
Champion’a, 1970’te Bellanca’ya ve
1990’da ise American Champion’a
geçmifl. Ço¤unlu¤u e¤itim amaçl› üretilen 2 kiflilik uçaktan flimdiye kadar 6
bin adetten fazla imal edilmifl. Bir sü-

Rahmi M. Koç Müzesi, Cumartesi ve Pazar günleri,
“Uçufla ‹lk Ad›m” uygulamas›n› bafllat›yor
re Kara Kuvvetleri Havac›l›k Okulu’nda hizmet veren Bellanca, 1999’da
Türk Hava Kurumu’na verilmifl.

Hem E¤lenme Hem Ö¤renme…
Rahmi M. Koç Müzesi, ücretsiz ger-

çeklefltirdi¤i “Uçufla ‹lk Ad›m” uygulamas›n›n yan› s›ra hafta sonlar› gerçeklefltirdi¤i ücretsiz fizik dersleri ile
de çocuk ve yetiflkinlerin teknolojiyi keyifle ö¤renmelerine katk›da bulunuyor.

Dünya Gazetesi’nden
RMK Müzesi’ne Ödül
Dünya Gazetesi’nin “Ekonominin fieref Kürsüsü” Ödülleri, 1
fiubat 2002 tarihinde, Four Season’s Oteli’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törende, Rahmi M. Koç Müzesi, “Y›l›n Sivil Toplum Örgütleri Ödülü”nü, TEGV ile paylaflt›. Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Anthony Phillipson, müzenin son birkaç ay içinde birkaç
ödüle birden lay›k görüldü¤ünü hat›rlatarak, “Böylelikle u¤runda yürüdü¤ümüz yolun ve yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar›n ne
kadar do¤ru oldu¤u halk›m›z önünde de kan›tlanm›fl olmaktad›r.” dedi.
Anthony Phillipson, ald›klar› bu ödülün Kültür Bakanl›¤› “2001
y›l› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”, “Vak›flar “Özel Ödülü”,
Avrupa Konseyi “Y›l›n Müzesi Özel Ödülü”, Sakalite Organizasyonu “Turizmde Kalite Ödülü” ve “Rotary Klubü Ödülü”
ile birlikte Müze giriflinde sergilendi¤ini de belirtti.

hayata dair

38

Koç-Yönder’in 6. Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s› Yap›ld›
13 fiubat 2002‘de
düzenlenen
Koç-Yönder’in
Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›’nda Derne¤in
yeniden tan›mlanan
misyonu “Geçmiflten
Gelece¤e Köprü”
olarak belirlendi

Koç-Yönder’in 6. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, Dernek Üyeleri ve Koç Holding
üst düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

oç-Yönder’in Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s›, Dernek
üyelerinin ve Koç Holding
üst düzey yöneticilerinin kat›l›m›
ile 13 fiubat 2002 Çarflamba günü
saat 17.00’de Kuruçeflme Divan Tesisleri’nde yap›ld›.
Genel Kurul Toplant›s›, Erdo¤an
Karakoyunlu’nun baflkanl›¤›nda
oluflan Divan Kurulu’nun belirlenmesi ile bafllad›. Ard›ndan, ebediyete intikal etmifl kurucumuz ve
fieref Baflkan›m›z Vehbi Koç ve
yöneticilerimiz için sayg› duruflu
yap›ld›.

K

Rahmi M. Koç’tan
‹yi Dilek Masaj›
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç-Yönder
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na
baflar› ve iyi dilek mesaj› gönderdi.
Rahmi M. Koç’un mesaj›, Koç Holding Endüstri ve Halkla ‹liflkiler

Baflkan› Tu¤rul Kudatgobilik taraf›ndan okundu ve alk›fllarla karfl›land›.

Geçmiflten Gelece¤e Köprü
Dernek Baflkan› Necati Ar›kan ise
faaliyet raporunu okuyarak Koç
Toplulu¤u kurumsal kimli¤i içinde
yer alm›fl olan Derne¤in yeniden
tan›mlanan misyonunu “Geçmiflten Gelece¤e Köprü” slogan› ile
özetledi. Ar›kan, temel amaçlar›n›n
üyelerinin mutlulu¤una katk›da
bulunacak faaliyetlerde bulunman›n yan› s›ra, onlar›n
engin bilgi birikimi ve tecrübelerini baflta Koç Toplulu¤u flirketlerine ve KOB‹’ler olmak üzere tüm ifl
dünyas› ile paylaflmak oldu¤unu ifade etti.
Aç›klanan faaliyet raporuna iliflkin olarak üyelerin görüfl ve dileklerini aç›klamalar›n›n ard›n-

Koç-Yönder Dernek Baflkan› Necati Ar›kan: “Üyelerimizin
engin bilgi birikimi ve tecrübelerini baflta Koç Toplulu¤u
flirketleri ve KOB‹’ler olmak üzere tüm ifl dünyas› ile
paylaflmay› amaçl›yoruz.”

dan, yeni dönem için Yönetim Kurulu seçimi yap›ld›. Yönetim Kurulu’na Necati Ar›kan, Y›lmaz Çinetçi, Tunç Ulu¤, Ural Belgin,
U¤urman Yelkencio¤lu, Sunuk
Pasinler, Mete Barkut, Bilge Sezin ve fiükrü Demir seçildiler.
Genel Kurul toplant›s›n›n ard›ndan,
Koç Holding Stratejik Planlama
Grubu Baflkan› Mehmet Ali Berkman, Koç Holding’in stratejik planlama çal›flmalar›na iliflkin bir konferans verdi.
Toplant›, üyelerin kat›ld›¤› kokteyl ile
sona erdi.

Sa¤l›k Sektöründe 82 Y›l

B

ize VKV Amerikan Hastanesi’ni k›saca tan›t›r m›s›n›z?
Amerikan Hastanesi ve
Hemflirelik Okulu, Amiral Mark L.
Bristol taraf›ndan 1920 y›l›nda Türkiye’nin ilk tam teflekküllü ve kâr amac› gütmeyen hastanesi olarak kuruldu. Hastanede bugün, 260’› uzman
toplam 800 çal›flan› ile 42 uzmanl›k
alan›nda teflhis, yatarak ve ayakta tedavi ve klinik araflt›rma hizmetleri
veriliyor. Hastanemiz, ‹stanbul’un
tüm bölgelerine hizmet verebilecek
flekilde yap›lanarak Kad›köy’deki,
Çiftehavuzlar Med American Poliklini¤i ile de hizmet sunuyor.
• VKV Amerikan Hastanesi, Türkiye’deki sa¤l›k sektörüne ne gibi katma de¤erler getirdi?
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi 82 y›ld›r baflar›yla verdi¤i sa¤l›k
bak›m hizmetleriyle, Türkiye’de,
içinde bulundu¤u sektörün lider
sa¤l›k kurumu oldu. Hastanemiz,
sektöre sundu¤u yeniliklerle Türkiye’de sa¤l›k ve özel hastanecilik alan›n›n geliflmesine büyük katk›da bulundu.
Köklü geçmiflimizin getirdi¤i deneyimle Türkiye’deki en iyi sa¤l›k tesislerinden biriyiz. Bu noktaya gelmemizde hekimlerimizin kalitesinin,
yönetimin, hemflirelerin, idari personelin kalitesi; baflta hekimlerimiz olmak üzere her birinin kendi uzmanl›k alanlar›nda dünyada yaflanan son
geliflmeleri takip etmesi ve en ça¤dafl bilgilerle donanm›fl olmas› çok
büyük rol oynad›.
Öte yandan, hasta memnuniyetini
mümkün oldu¤unca üst seviyede
tutabilmek için “tak›m olmak”
yaklafl›m› hastanede her zaman
benimsendi.
Tak›mlar›m›z hekimler, yönetim kurulu, idareciler ve çal›flanlardan olufluyor.

toplum ve yaflam

1920 y›l›ndan bu yana ülkemizde sa¤l›k hizmeti
veren VKV Amerikan Hastanesi’nin dünü, bugünü
ve gelece¤e yönelik projeleri hakk›nda,
“Hastanemizin önündeki 82 y›l, geride b›rakt›¤›
82 y›ldan daha baflar›l› olacakt›r” diyen CEO
George Rountree ile bir söylefli gerçeklefltirdik
Hastanemiz, her zaman en yüksek
kalitede hasta bak›m›, hastal›k tan›
ve tedavisindeki büyük dikkati ve
mesle¤e olan tutkusuyla verdi¤i sa¤l›k hizmetlerini en verimli ve etkin
flekilde yürütmeye gayret ediyor.
• VKV Amerikan Hastanesi nas›l
bir organizasyon yap›s›na sahip?
Hastanemizin Stratejik Planlama ve
Operasyon Yönetimi, benim baflkanl›¤›mda gerçeklefltiriliyor. Hastanemiz, Amerika ve Avrupa’da uygulanan sa¤l›k tesisleri yönetim teknikleri ve standartlar›yla yönetiliyor.
Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürlü¤ü
ve Vehbi Koç Vakf› Üst Yönetimi ile
koordinasyon içinde hastanenin

amaç ve hedefleri belirleniyor ve bu
hedeflere ulaflt›racak aksiyon plan
ve süreçleri oluflturuluyor.
• Sundu¤unuz sa¤l›k hizmetinin
kalitesini sürekli k›lmak için nas›l çal›flmalar yürütüyorsunuz?
Bir kurum olarak, “sürekli ve kesintisiz e¤itim” yaklafl›m› ile her bir çal›flan›m›z›n en yeni bilgiler ve mesleki yeterliliklerle donat›lmas›n›
sa¤l›yoruz.
Hastanemiz, her y›l güçlü uluslararas› sa¤l›k ve e¤itim kurulufllar›yla
ortak konferanslara sponsor olarak
sa¤l›k alan›ndaki son teknikler ve
teknolojileri gündeme getiriyor, tart›fl›yor ve kendi kadrolar›yla paylafl›yor.
Hastanemizde verilen hizmetlerin
mükemmelli¤i ve mümkün olan her
yönden kendimizi yenileyebilmemiz için hekim, hemflire ve di¤er
çal›flanlar›m›z›n sempozyumlara kat›l›m› büyük önem tafl›yor.

VKV Amerikan Hastanesi CEO’su
George Rountree: “Hastanemizin stratejik gelifliminin temelini ve gelece¤ini, en iyi hizmeti en
düflük maliyetle hastalara ulaflt›rmaya
odaklam›fl durumday›z.”

• Amerikan Hastanesi’nin bir
Vehbi Koç Vakf› kuruluflu olmas›
size ne gibi avantajlar sa¤l›yor?
Amerikan Hastanesi’nin kurumsal itibar› ve mükemmel hizmet yaklafl›m›n›n hedef kitleler aras›nda daha güçlü alg›lanabilmesi aç›s›ndan yaflanan
en büyük ilerleme, kurumun 1995
y›l›nda Vehbi Koç Vakf› bünyesine
al›nmas› olmufltur.
Bu geliflmeyle hastanenin yönetimi
de Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu’na devredilmifltir. Ayn› süreçte
Güzel Bahçe Hastanesi’nin ve
Med-American Poliklini¤i’nin yap›land›r›lmas› ve hastanenin faaliyet
alan›n›n genifllemesi gerçekleflmifl,
öte yandan ‹talyan Hastanesi de
hizmete girmifltir. Bu projelerle hastanenin 238 hastal›k yatak kapasitesi
325’e yükselmifltir.
• Amerikan Hastanesi gelece¤ine
nas›l bak›yor? Plan ve projeleriniz nelerdir?
Hastanemizin stratejik gelifliminin temeli ve gelece¤i en iyi hizmeti en
düflük maliyetle hastalara ulaflt›rmaya odaklanm›fl durumda. Bu hedeflere ulafl›labilmek için ‹stanbul’un Anadolu ve Avrupa yakas›nda yeni poliklinikler açmay› planl›yoruz. fiu anda MIS projesi de hastane yönetimine do¤ru veri ve bilgileri sa¤lamak
ve destek olmak amac›yla yürütülüyor. Tüm bunlara ek olarak hasta
memnuniyetini art›racak CRM (Customer Relations Management – Müflteri ‹liflkileri Yönetimi) projeleri, hasta bak›m programlar› ve hizmetleri
de sürekli olarak planlan›yor ve uygulan›yor.
Bu arada hastanenin hizmet uygulama saatlerinin esnetilmesiyle, her bir
çal›flan›m›z›n akflam saatleri ve hafta
sonlar› da dahil olmak üzere çal›flma
saatleri uzat›ld›.
Yönetimin planlar› ve felsefesi, sürekli olarak büyümeyi ve hizmet
alanlar›n› geniflletmeyi öngördü¤ünden Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi gelecek 82 y›lda geçen 82 y›ldan daha da baflar›l› olacakt›r.

SANERC’den Temel
Yaflam Deste¤i Seminerleri
üm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de kaza, yaralanma ve baz› hastal›klara
ba¤l› ani ölümler önemli bir sa¤l›k
sorununu oluflturuyor. Her türlü
acil durumda; hastaya ilk müdahalenin yap›lmas›n› ve ilgili sa¤l›k
personelinin kaza yerine ulafl›ncaya kadar yap›lacak her t›bbi yard›m› kapsayan ilk yard›m tekniklerini hakk›nda bilgi sahibi olmak büyük bir önem tafl›yor.
1992 y›l›nda Amerikan Hastanesi bünyesinde kurulan Vehbi Koç
Vakf› Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma Merkezi
(SANERC) ilk yard›m konusunda
halk›m›z› bilinçlendirme amac›yla
temel yaflam deste¤i seminerleri
düzenliyor.

T

Temel Yaflam Deste¤i
Uygulamas› Nedir?
Temel Yaflam Deste¤i, ani kalp ya
da solunum durmas› durumunda,
daha ileri yaflam deste¤i sa¤lan›ncaya kadar yap›lacak uygulamad›r.
Yapay solunum ve kalp masaj›-

n› içeren Temel Yaflam Deste¤i
uygulamas› kapsam›nda, solunumu duran kifliye sadece yapay solunum; kalbi ve solunumu duran
kifliye ise hem yapay solunum
hem de kalp masaj› yap›l›yor. Ayr›ca, Temel Yaflam Deste¤i’nin uygulamalar› yetiflkinler, çocuklar ve
bebeklerde farkl›l›klar gösteriyor.

Temel Yaflam Deste¤i
‹çin E¤itim fiart!
Temel Yaflam Deste¤i uygulamas›n› yapacak olan kiflinin bu konuda e¤itim almas› flart. Dolay›s›yla
da Temel Yaflam Deste¤i içerisinde yer alan teknikleri, herhangi bir
hayati tehlikeye neden vermemek
ad›na, sa¤l›k konusunda e¤itim alm›fl olan hekimler, hemflireler ile
bu konuda uygulamal› e¤itim alan
kiflilerin uygulamas› gerekiyor.
Uzmanlar, bu teknikler konusunda baflar›l› olabilmek için e¤itimlerin belirli aral›klarla tekrarlamas›n›
öneriyorlar.
Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin:
Tel: (0212) 311 26 40

Suni Solunum ve Kalp Masaj›

1
Bir tepki
almazsan›z
15 bask›
/2 soluk
uygulamas›na
devam edin.

Hastan›n sa¤›na
ve bafl taraf›na
geçin. Sol elinizin
ayas›n› gö¤üs kemi¤inin tam ortas›na yerlefltirin.

2

Sa¤ elinizi sol elinizle
üstten destekleyerek tam
düfley do¤rultuda
gö¤üse 15 kez bask› uygulay›n. Gö¤üs kafesi
5-6 cm esnemelidir.

3

Hastaya iki kez
a¤›zdan soluk
verin. Burun delikleri t›kal› olmal›d›r.
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4

3 kez 15 bask›
/2 soluk
uygulamas›
yap›n.

5

5 saniye süreyle
boyun atardamar›ndaki
nabz› ve solunumu kontrol edin.

6

toplum ve yaflam

Dergimizde 286. say›dan itibaren yeni bir köfleye bafllad›k: Serbest Kürsü... Sizlerden gelen her türlü yorum ve
makaleler bu köflede yer alacak. Geçen say›m›zda Koçbank A.fi. Bireysel Ürün Tasar›m ve Gelifltirme Yöneticisi
Özlem Aydil’in “Mark Al›fl, Euro Verifl” bafll›kl› makalesine yer vermifltik. Bu say›m›zda ise ‹.D.E.A. Dan›flman›
Y›ld›r›m Tan›lkan’›n “De¤iflim, Projeler ve Proje Yönetimi” bafll›kl› makalesine yer veriyoruz.

De¤iflim, Projeler ve Proje Yönetimi
Yap›lacak bir sürü ifl var, bunlar›
yapacak da bir
grup çal›flan...
Bir tarafta k›s›tl›
kayna¤›n›z, di¤er tarafta da
ulaflman›z gereY›ld›r›m Tan›lkan
ken
hedefler...
‹.D.E.A.
Dan›flman
1900’lü y›llar›n
ilk çeyre¤inde bafllayan Endüstri
Devrimi ile tohumlar› at›lan ve günümüzde Yeni Ekonomi diye de adland›r›lan e-ifl konusunda önemi daha
da artan bir kavram Proje Yönetimi...
‹flte en yal›n tarifi ile “Proje”; ulaflman›z gereken belli ve tan›ml› hedeflere,
elinizdeki k›s›tl› kaynaklar› kullanarak
bir grup çal›flan›n kat›l›m› ile yönelmek. Bu iflleri belli bir disiplin alt›nda yapmak da “Proje Yönetimi”…
Proje Yönetimi, y›llar geçtikçe
önem kazanan bir yönetim disiplini olmufltur. Bunun en önemli sebebi de hem bireylerin, hem de kurumlar›n de¤iflimle bafledebilmek
ad›na, ondan gördükleri faydan›n ve
ellerinde kalan katma de¤erin fark›na
varmalar›d›r. Y›llard›r yaflanan ve
bundan sonra da Enformasyon Devrimi sayesinde çok daha h›zl› yaflanacak bir kavramd›r “De¤iflim”. Art›k,
günümüzde herkesin kabullendi¤i gibi de¤iflim ak›l almaz bir h›zla gerçekleflirken, de¤iflimle bafledebilmek için
de, Proje Yönetimi bizim en büyük
destekçimiz olmaktad›r. Peki, de¤iflim
neden bafledilmesi gereken bir unsurdur?
Biraz detaya girecek olursak hem birey olarak hem de kurumlar olarak
de¤iflim öncesi ve sonras›nda yaflad›klar›m›z› flöyle bir düflünelim isterseniz: Bu de¤iflimin boyutu ister oturdu¤unuz oday› de¤ifltirmeniz, ister
evinizi tafl›man›z, ister de flirketinizde
ifl yap›fl fleklini ya da üretim hatt›n›

serbest kürsü

de¤ifltirmeniz olsun, önemli de¤il.
De¤iflim öncesinde neler hisseder/neler yapars›n›z? Bilinmeyenden
kaynaklanan belirsizlik, tedirginlik,
korku, de¤iflime en kolaydan bafllama dürtüsü gibi bir ruh hali de¤il mi?
“Acaba ne olacak ve o olunca ben
nas›l etkilenece¤im?” Çok do¤al olarak biraz bencillik belki... Oysa Projelerde belirsizlik yoktur; tedirginlik en
az seviyededir, herfley bafltan tan›mlan›r, en küçük detay›na kadar planlan›r, dolay›s› ile karfl›lafl›lmas› muhtemel riskler afla¤› çekilir. En kolay

“proje”, en zor “proje” ya da projenin
kendi içinde en kolay ya da en zor
“ifl” diye bir yap› olmaz. Projelerde ve
içlerindeki ifl yap›s› bölümünde ölçek
söz konusudur -küçük, orta ve büyük- ki bu ölçe¤i de belirleyen unsurlar bütçe, zaman ve içerdi¤i ifllerin say›s› ve ba¤›ml›l›¤›d›r. Bencillik gibi
unsurlar yerini ortak hedefler do¤rultusunda çal›flan ekiplere b›rakm›flt›r.

Bir ‹fli Bir Kerede Do¤ru
Planlay›p Yapmak!
De¤iflim sonras›nda neler hisseder/
neler yapars›n›z? Genelde içimizde
bir geriye dönme arzusu vard›r, sesi-

42

ni duyurmasa da pusuda bekler sanki. Bunu “al›flkanl›klar›m›zdan vazgeçememek” diye de¤erlendirsek bile,
esas›nda bal gibi de¤iflime gösterilen
dirençtir içten içten. Oysa projelerde
en bafla dönüfl yoktur. Projenin iteratif yap›s›ndan kaynaklanan, gerekti¤inde geri dönüp plan ya da uygulamada revizyon yap›lma flans› olsa bile, bir ifli bir kerede do¤ru planlay›p yapmak temel amaç olmal›d›r.
Yoksa her revizyonun ve geri dönüflün bir maliyeti oldu¤u unutulmamal›d›r.
Projeleri proje yapan çok temel iki
özellik vard›r. Bunlardan birincisi,
projeler “geçicidir”. ‹nsanlar gibidir,
yani ömürlüdür, yani fanidir, ölümsüz proje olamaz. Projelerin de mutlaka bir do¤umu ve ölümü, ömür
çevrimi boyunca karfl›laflt›¤› dönüm
noktalar› (milestones) vard›r; t›pk›
bir erke¤in hayatta karfl›laflt›¤› dönüm noktalar› gibi –sünnet, ehliyet,
askerlik, babal›k ve tabii en önemlisi evlilik–
‹kincisi ise “münhas›rl›k” özellikleridir. Nas›l hepimiz insansak ve birbirimize benzersek ama gene de hepimiz esas›nda 6 milyar ayr› insan, ayr›
parmak iziysek, projeler de kendi flah›slar›na münhas›r ve benzersiz olmal›d›r. Benzer projeler olabilir, ama
hiç bir proje ayn› kiflilerle, ayn› bütçe
ile, ayn› ad›mlardan geçerek ayn› sonuçlara ulaflmaz. Mutlaka bir farkl›l›k
gösterir, göstermelidir yoksa proje olmaz. Esas›nda do¤ada da bu vard›r;
mesela yanyana bir grup zebray› birbirinden ay›rman›z mümkün müdür?
Ya da yarasay›? Biri vücudundaki çizgilerin detay› ile, bir di¤eri de salg›lad›¤› kokusu ile benzersizlik özelli¤i
gösterir... Geçicilik ve münhas›rl›¤›n
tam tersi olan devaml›l›k ve tekrarlanabilirlik özelli¤i projeye de¤il, süreçe ait bir temel özelliktir.

