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Heyecanlara Ayna Tutabilmek...
Nisan ay› heyecanl› ve yüksek tempolu bir ayd›. Bir o kadar da keyifli!
Toplulu¤umuzun son aylarda müthifl
bir dinamizm kazand›¤›n›n fark›nda
m›s›n›z? Dolay›s›yla bu ay Bizden
Haberler yine dopdolu. Nisan’da neler oldu¤una gelin hep birlikte k›saca
göz atal›m:
23 Nisan’da baflkentimize ak›n eden
dünya çocuklar›, tek ses, tek yürekti.
Blomberg’in yeni sahibi olan Arçelik ile flimdi daha h›zl› kofluyoruz.
Dünya otomobillerini yaratan Tofafl
ile, “Yeni Türkiye” için söz verdik
ve üstüne üstlük bir efsane sporcuyu, Schumacher’i de ülkemizde
a¤›rlad›k.
Sadece bu haberlerin bile her biri, kendi bafl›na bir bafll›k. Aç›kça itiraf ve ifade etmeliyim ki, bu yaz›mda özellikle
bafll›k seçiminde zorland›m.
Bir baflar›n›n veya bir etkinli¤in heyecan› ne kadar yo¤unsa insan, ister istemez o coflkuyu sizlerle paylaflmak, yenilikçi düflüncelerin ürünü olan, özellikle de Koç Toplulu¤u’nu dünya pazarlar›na tafl›yan her türlü giriflimin bilgisini ayr›nt›lar›yla sayfalar›m›za yaymak ve böylesi haberlerin hepsine çok
daha fazla yer ay›rmak istiyor.

Müflteri Memnuniyeti’nden
Kalite’ye...
Bu say›m›zdaki bir baflka baflar› öyküsü Ford Otosan’a ait. Ford Otosan
yetkililerinin sat›fl sonras› servis hizmetlerini olanca aç›kl›¤› ile anlatt›klar›
“Müflteri Memnuniyeti” bafll›kl› yaz› dizimize belki biraz daha uzun yer verebilmeliydik ama derginin boyutlar›yla
s›n›rl›y›z. Yetkili kiflilerin aç›klad›¤› bu
hizmeti alan müflterilerin Ford Otosan
hakk›ndaki düflüncelerini sizlerle pay-

laflabilmemiz lâz›m. Mutlaka, önümüzdeki say›ya.
Gelecek ay sizlerle paylaflmak istedi¤imiz çok önemli bir baflka konu daha var:
Hasan Subafl›’n›n Kal-Der’in Baflkan›
oldu¤u haberini de sayfalar›m›zda duyurduk. Ama bu kadar› yeter mi? Elbette yetmez. Öyleyse y›llarca Toplulu¤u’muza hizmet vererek “kalite”nin
prati¤ini de, teorisini de tam yerinde
ö¤renen ve ö¤reten; üstelik bu konuyu hepimizden çok daha iyi bilen Hasan Subafl›’ya gelecek say›da sayfalar›m›z› mutlaka açmal›y›z. Ondan ö¤renecek o kadar çok fley var ki!
Koç Toplulu¤u olarak e¤itim ve kültür
konular›nda bugüne kadar gösterdi¤imiz hassasiyet memnunlukla söylemeliyim ki, artarak devam etmektedir. ‹flte Nisan’dan iki güzel örnek:
Topluluk olarak 1997 y›l›ndan bu yana
sponsorlu¤unu üstlendi¤imiz TRT’nin
23 Nisan Çocuk fienlikleri’ni mesle¤e yeni bafllam›fl bir fotomuhabir heyecan›yla görüntülerken, dergimizin
pek çok sayfas›nda bu haberin yay›nland›¤›n› hayal etme özgürlü¤ümü de
sonuna kadar kulland›¤›m› belirtmeliyim. ‹kinci güzel örnek, hepinize sal›k
verdi¤imiz duygusal bir sergi.
VKV Sadberk Han›m Müzesi’nde
düzenlenen “Bir Tatl› Huzur” sergisi,
hepimizi Türk musikisinin 80 y›ll›k
geçmifline do¤ru keyifli bir yolculu¤a
ç›kar›yor.
Hiç kimsenin unutaca¤›n› zannetmiyorum ama bu ay›n ikinci Pazar günü,
Anneler Günü. Onlar›n gönüllerini
alarak mutluluklar›n› paylaflmaktan
daha keyifli ne var acaba?
Dergimizin tad›na varman›z umuduyla, keyifli okumalar...

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

Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç:

Yeni Ekonomi Ortam›nda
Koç Holding A.fi. 38. Ortaklar Genel Kurul Toplant›s›’nda bir
konuflma yapan Rahmi M. Koç, ekonomik krizde, Koç Toplulu¤u’nun
profesyonel yönetimi ile Türkiye’nin en güvenilir ve istikrarl› özel
sektör kuruluflu oldu¤unu bir kez daha gösterdi¤ini ifade etti

K

oç Holding A.fi. 38. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›, 2 Nisan 2002 Sal› günü Koç Holding Nakkafltepe Tesisleri’nde gerçeklefltirildi.
Toplant›ya, Koç Holding’in ortaklar›,
üst düzey yöneticileri ve Topluluk yöneticileri kat›ld›.
Koç Holding ortaklar›n›n öneri ve görüfllerinin de de¤erlendirildi¤i toplant›n›n ard›ndan yeni dönem Yönetim Kurulu için Genel Kurul oylamas› yap›ld›. Oylamada Prof.
Yavuz Alangoya ve Bülend F.
Özayd›nl› Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ne, Nevzat Tüfekçio¤lu ise Yönetim Kurulu Denetçili¤i’ne seçildi.
Genel Kurulu takiben yap›lan
Yönetim Kurulu toplant›s›
sonucunda Mustafa V.
Koç’un Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i’ne seçildi¤i aç›klamas›
yap›ld›.

Yurtd›fl›
Sat›fllar›m›z
% 48 Artt›!
Koç Holding A.fi.
Yönetim Kurulu
Baflkan› Rahmi M.
Koç, ortaklara hitaben yapt›¤› konuflmas›nda Koç Toplulu¤u’nun
2001 y›l› çal›flmalar› ile ilgili
flunlar› söyledi:
“Topluluk sat›fllar›m›z sabit fiyat-

küresel vizyon
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larla önceki y›la göre % 23 azald›.
Toplulu¤un 2001 y›l› kombine sat›fllar› 10,1 katrilyon TL (8,2 milyar ABD
Dolar› / 9,2 milyar Euro) oldu. Yurtd›fl› sat›fllar›m›z ise % 48 artarak 2,1
milyar ABD Dolar›’na (2,3 milyar Euro) ulaflt›.
Ekonomideki belirsizli¤in ve ani dalgalanmalar›n yüksek oldu¤u bu kriz
döneminde Koç Toplulu¤u olarak
ihtiyatl› risk yönetimi ile likiditemizi
korumaya gayret gösterdik. Güçlü
mali yap›s› ile temellerini sa¤lamlaflt›rm›fl olan Koç Toplulu¤u, kriz dönemini de en az hasarla atlatmaya
çal›flt›.
Ald›¤›m›z önemli tedbirlerle verimlilik art›fl›n› sa¤lad›k. Bu yolla maliyetlerimizi düflürmeyi ve daralan piyasada daha rekabetçi olmay› baflard›k.
‹fllerimizdeki önemli daralmaya ra¤men istihdam› korumaya azami gayret sarf ettik.
Bu suretle kriz sonras›nda ihtiyac›m›z olacak yetiflmifl insan gücünü de
muhafaza ettik.”

Genifl ‹fl Portföyümüzü
Yeniden Yap›land›rd›k!
Koç Toplulu¤u’nun ifl portföyünü
yeniden organize etti¤ini belirten
Rahmi M. Koç, flunlar› söyledi:
“Genifl ifl portföyümüzü yeni koflullara göre yeniden yap›land›rmam›z
zorunludur. Portföyümüzü “Tüketiciye En Yak›n Topluluk” temas› etraf›nda flekillendiriyoruz. Bunu yaparken güçlü oldu¤umuz, ortak becerilerimizi daha da gelifltirecek iflle-

Liderli¤imiz Sürecek!
re odaklanarak, belirli sektörlere
a¤›rl›k verilmesini hedeflemekteyiz.
Ayr›ca teknoloji ve marka gücümüzü
gelifltirmeyi, yurt d›fl› faaliyetlerimizi
daha da art›rarak ihracat ve yurt d›fl›
sat›fllar›n ciro içindeki pay›n› yükseltmeyi planl›yoruz.”

Yeni Ekonomi Ortam›nda
Liderli¤imiz Sürecek!
Koç Toplulu¤u’nun faaliyet gösterdi¤i alanlarda pazar pay› itibariyle birinci ya da yak›n bir ikincili¤i hedefledi¤ini söyleyen Rahmi M. Koç,
Toplulu¤un yaflad›¤› elektronik dönüflüm hakk›nda da flu bilgileri verdi:
“Biliflim teknolojilerinin sundu¤u imkânlar› do¤ru kullanarak, yeni ekonomik düzende Toplulu¤umuzun lider konumunu devam ettirmesini
sa¤lamaya çal›flaca¤›z. Tüm ifl süreçlerimizi ve uygulamalar›m›z› internet
platformuna tafl›mak amac›yla bafllatt›¤›m›z elektronik dönüflüm projesi,

verimlili¤imize önemli katk›da bulunacakt›r. Hem yöneticilerimiz hem
de çal›flanlar›m›z taraf›ndan yeniden
yap›land›r›lmas› istenen ‹nsan Kaynaklar›’na yönelik çal›flmalar 2002 y›l›nda uygulamaya konulmufltur.
Koç Toplulu¤u yeniden yap›lanma
planlar› çerçevesinde h›zl› ve güçlü
bir flekilde büyümesini sürdürecektir. Üretim, sat›fl ve pazarlamadaki temel yetkinliklerimiz, tan›nm›fl markalar›m›z ve kurumsal itibar›m›z ile gelecek y›llarda yüksek büyüme hedefini yakalayacak ve ortaklar›n› en üst
düzeyde tatmin etmeye devam edecektir.”

Türkiye’nin En Güvenilir ve
‹stikrarl› Özel Sektör
Kurulufluyuz!
Reel sektörde yaflanan ciddi kay›plara da dikkat çeken Rahmi M. Koç,
“Reel sektörde gerek üretim gerekse
kapasite kullan›m›nda sanayi kesimi

“Biliflim teknolojilerinin sundu¤u imkânlar› do¤ru
kullanarak, yeni ekonomik düzende
Toplulu¤umuzun lider konumunu devam
ettirmesini sa¤lamaya çal›flaca¤›z”

Genel Kurul Toplant›s›’nda Koç Holding ortaklar› önerilerini dile getirdi.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.
Koç: “Portföyümüzü ‘Tüketiciye En Yak›n Topluluk’
temas› etraf›nda flekillendiriyoruz.”

büyük kay›plar verdi. IMF ile sa¤lanan anlaflma, genifl mali yard›m,
K›br›s sorununun çözümü yönünde
at›lan ad›mlar ve AB iliflkilerine
olumlu seyir getirecek gelecek y›l,
Türkiye’yi yeniden büyüme trendine sokacakt›r.
Yap›sal reformlar›n sonuçland›r›lmas›
için ac› ilac› içmeye devam edece¤iz.
Önlemler taviz vermeden uygulan›r
ve politik bir kriz olmazsa 2002’nin
ikinci yar›s›ndan itibaren ekonomide
canlanma beklemekteyiz.”
Rahmi M. Koç, ekonomik krizi baflar›yla bertaraf ettiklerine dikkat çekerek “Üç çeyrek as›rl›k bilgi birikimimiz ve etik de¤erlerimizin verdi¤i
güç ile böylesine zor bir y›l› da Türkiye’nin lider ve en itibarl› kurumlar›ndan biri olma hedefimizi sürdürerek tamamlad›k. Bu zor dönemde
profesyonel yönetimimiz ile Türkiye’nin en güvenilir ve istikrarl› özel
sektör kuruluflu oldu¤umuzu bir kez
daha gösterdik” dedi.

küresel vizyon

e-dönüflüm 2003, Topluluk flirketlerinin yepyeni projeleriyle zenginleflmeye devam ediyor.

Ticari ve askeri araç sektörünün öncü
isimlerinden Otokar,
e-dönüflüm 2003 kapsam›nda,
ifl süreçlerini elektronik ortama
aktarmaya bafllad›. Otokar
Bilgi ‹fllem Yöneticisi Can
Sevinç, e-dönüflüm projeleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi
Otokar Bilgi ‹fllem Yöneticisi Can Sevinç (sa¤da),
e-dönüflüm proje ekibi ile birlikte...

Projelerimiz ile Verimlili¤imiz Artt›!”
• e-dönüflüm projelerinizde temel
olarak ne amaçlad›n›z?
e-dönüflüm 2003 kapsam›nda, 2000
y›l›nda start verdi¤imiz ‘e-projeler’imizle, flirketimiz, servislerimiz ve tedarikçilerimiz aras›ndaki iletiflimi art›rmak,
bilgi ak›fl ve paylafl›m›n› mükemmel
bir seviyeye ç›karmak, ifl süreçlerinde
zaman kayb›na yol açan tüm ifllemleri
ortadan kald›racak etkin sistemleri yeni bilgi teknolojileri yard›m›yla gerçeklefltirmeyi hedefledik. fiu ana kadar üç
temel projemizi hayata geçirmifl bulunuyoruz. Bu projelerimiz: e-garanti,
e-yedek parça sat›fl ve e-yay›n… Bu
projeler ile ifl süreçlerimizde verimlilik
ve h›z art›fl› sa¤lad›k.
• Projeleriniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Otokar Bilgi ‹fllem Bölümü taraf›ndan
Aral›k 2001’de uygulamaya geçirilen egaranti projesi ile servislerimizin garanti kapsam›nda yapt›¤› ifllemler ‹nternet üzerinden flirketimize iletiliyor
ve gelen bilgiler yine elektronik ortamda kontrolden geçiyor. Onaylanan garanti talepleri için servislerimizin kesece¤i fatura bilgileri belirli periyotlarla
servislerimize ‹nternet üzerinden iletiliyor. e-garanti projesi öncesinde, garanti talepleri faks ile geliyordu. Bu do¤rultuda da bilgilerin kontrolü, sisteme

e-dönüflüm

girifli ve raporlanmas› yaklafl›k iki ayl›k
bir zaman gerektiriyordu. Yeni sistemle, dikkat çekici bir flekilde h›z kazand›k ve ar›zalar›n an›nda izlenmesi, düzeltici faaliyetlerin planlanmas› için
önemli bir avantaj sa¤lad›k.
Servislerimizin yeni sistemimiz üzerinden yapt›klar› garanti taleplerinde garanti süre afl›m›, periyodik bak›mlar ve
daha önce ayn› ar›zan›n araçta oluflup
oluflmad›¤› gibi bilgiler otomatik olarak kontrol ediliyor. Garanti flartlar›na
uymayan talepler için sistemimiz servislerimizi uyar›yor.
Servislerimizden gelen garanti iadelerinin de¤erlendirilmesi ve tedarikçi firmalar›m›za geri dönüfl ifllemleri de yine bu sistem üzerinden gerçeklefltiriliyor. Sistem üzerinde oluflturdu¤umuz
elektronik mesaj ve duyuru panolar›
da flirketimizle servisler aras› iletiflimi
güçlendirdi.

e-yedek Parça Sat›fl ile
‹fl Gücünde Tasarruf!
e-yedek parça sat›fl projesi ile, servislerimiz ‹nternet üzerinden stok ve fiyat bilgilerini izleyebiliyor, siparifl verebiliyor, siparifl bakiyelerini, sevk ve fatura bilgilerini takip edebiliyor. Sistemimiz siparifl teslim sürecini büyük ölçüde k›saltt›. Servislerimizin mevcut
stoklar›m›z› ö¤renmek için yapt›klar›
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telefon görüflmeleri ve faksla gelen siparifllerin flirketimizde sisteme girifl ifllemleri ise tamamen ortadan kalkt›.
Böylece, hem yetkili servislerimiz hem
de kuruluflumuz cephesinde büyük ölçüde ifl gücü tasarrufu sa¤lad›k ve giderlerimizde büyük bir oranda düflüfl
gerçekleflti.

e-yay›n ile Mühendislik
Bigilerinin Etkin Paylafl›m›
e-yay›n projemizi ise mühendislik de¤ifliklik notlar› kapsam›nda; yeni tan›mlama, parçalarda ve montajda yap›lan
de¤ifliklik ve tadilatlarla ilgili son geliflmeleri üretimle igili çal›flanlar›m›za email ile iletebilmek amac›yla gelifltirdik.
Mühendislik bilgilerindeki de¤iflikliklerin izlenmesine yönelik olan bu sistem
arac›l›¤›yla tüm mühendislik de¤ifliklik
notlar› arflivleniyor ve ‹ntranet üzerinden sorgulanabiliyor. Böylece ka¤›t ile
da¤›t›mda yaflanan gecikme sorunu ve
geçmifl yay›nlar›n klasörlerden aranmas› ile meydana gelen zaman kay›plar›
ortadan kalkt›.
Önümüzdeki dönemde yay›nlar›n yan›s›ra, ilgili teknik resim da¤›t›m›n› da
ayn› sistem içinde gerçeklefltirmeyi
planl›yoruz. fiirketimizde halen tasar›m
çal›flmas› devam eden e-katalog projesini de Ekim ay›na kadar tamamlamay›
hedefliyoruz.

Bu say›m›zda Otokar ve Türk DemirDöküm’ün e-dönüflüm projelerini sizlerle paylafl›yoruz.

DemirDöküm, e-dönüflüm 2003’e h›zl› bir geçifl yapt›!

“e-dönüflüm 2003 yerine,
e-dönüflüm 2002!”
• e-dönüflüm’ün flirketinizdeki yans›malar› nas›l oldu?
DemirDöküm olarak flirketimizde
1999 y›l›nda yeniden yap›lanma çal›flmalar›n› bafllatt›k. fiirketimizdeki tüm
süreçleri yeniden analiz ederek süreçleri tan›mlad›k ve ifl yapma biçimlerimizi de¤ifltirdik. Bu çerçevede bilgisayar teknolojileri ile intranet ortam›nda
yeni yönetim sistemleri gelifltirdik.
Amac›m›z bilgiyi kullan›c›lar›n ve yönetimin kullan›m›na h›zl› bir biçimde
sunmakt›. Böylece, flirket içi ve flirket
d›fl› tüm ifl ortaklar›m›za sistemlerimizi açt›k. Dolay›s›yla da bilginin ifllenmesinde yaln›z flirket içi kadrolar de¤il, ifl iliflkimiz olan tüm ortaklar›m›z
da görev alm›fl oldu. Bu da flirketimize büyük bir personel tasarrufu sa¤lam›fl oldu.
• ‹ntranet/‹nternet ortam›nda gerçeklefltirdi¤iniz projeler hakk›nda
bilgi alabilir miyiz?
1999 y›l›ndan bu yana ortaklar›m›zla
çok say›da projeler gelifltirdik:
Yetkili Sat›c›lar Sat›fl Yönetim Sistemi: Bu sistem ile internet ortam›ndan
bayi cari hesaplar›n› bayilere açt›k.
Böylece bayileriimiz internet üzerinden
siparifl verebiliyor ve sevklerini takip
edebiliyor.
Yetkili Servisler Yönetim Sistemi ile
yetkili servislerimiz, internet üzerinden
yedek parça sipariflleri verebiliyor, garanti içi ve garanti d›fl› servis fatura bilgilerini online olarak oluflturabiliyor,
ar›za istatistikleri ve hizmet verdikleri
tüketicilerin özlük bilgilerini bilgi bankas›na kaydedebiliyor.
Koçbank’ta Senet/Çek Portföyünün
Oluflturulmas›: Bu sistem için Koçbank, Bilgi Grubu ile ortak bir yaz›l›m
gelifltirerek bayilerimizin siparifl karfl›l›-

¤› flirketimize vermesi gereken ileri tarihli çek ve senetleri Koçbank flubelerine teslim etmelerini sa¤lad›k. Koçbank’ta flirketimiz
ad›na oluflan çek ve senet
portföyü bilgilerinin üç
gün içinde KoçNet üzerinden sat›fl yönetim sistemimize aktar›lmas› sa¤land›.
Tedarikçilere Koçbank
ve Koçfaktör Arac›l›¤› ile
Ödeme Sistemi: Bu sistemle tedarikçilerimizin
çek ve senet ciro ifllemleri- DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l› (ortada),
Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s› Orhan Erçek (solda)
ni kald›rd›k. Tedarikçileri- ve KoçSistem Bilgi ‹fllem Müdürü Haluk Bertan.
mize ödemeleri vadelerine
uygun olarak ayl›k periyot“e-dönüflüm 2003 yerine
larda Koçbank’a ödeme
emirleri ç›kararak yerine e-dönüflüm 2002!”yi kendilerine slogetirdik. Böylece tedarikçi- gan olarak belirleyen
lerimiz de mevduat hesab›
açt›rarak Koçbank’›n müfl- DemirDöküm’ün Genel Müdürü Melih
terisi oldular.
Bat›l›, projeleri hakk›nda bilgi verdi
Nakit ve Risk Yönetim
rilerini web ortam›nda toplayarak önSistemi: Bu sistem ile nakit ak›fl›n›n
celiklendirdik ve çal›flmalar› bafllatt›k.
aç›k verdi¤i dönemleri önceden saptaBu projeler aras›nda, sat›fllar›m›z karfl›yarak nakit girifl ve ç›k›fl dengesi, harl›¤› peflin tahsilata dönük Koçbank A.fi.
camalar›n ertelenmesi veya tahsilat›n
ile müfltereken gelifltirdi¤imiz e-finans
çeflitli sat›fl politikalar› ile öne çekilmeprojesi, ayl›k rakip analizleri, pazar
sini sa¤layarak k›sa vadeli kredi kullanbilgileri gibi flirket içinde paylafl›lacak
ma ihtiyac›n› ortadan kald›rd›k. Ayr›ca,
bilgilerin tutulaca¤› bir portal› içeren esistem üzerinde ihracat, ithalat ve uzun
pazarlama, al›nan müflteri siparifllerivadeli borç politikalar›nda döviz cinsi,
nin an›nda kâr-zarar›n› gösterecek ekur riski ve parite de¤iflimlerini analiz
maliyet, mevcut insan kaynaklar› yöederek, riskleri belirsiz olmaktan ç›kanetim sistemimizin yeni gelifltirilen Koç
r›p kontrol alt›na ald›k.
Holding insan kaynaklar› projesine entegrasyonu sa¤layacak olan e-insan• Gelece¤e yönelik farkl› projelerikaynaklar› yer al›yor. Projelerimiz
niz neler?
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için
DemirDöküm olarak slogan›m›z ‘e-döwww.e-donusum.com adresini ziyanüflüm 2003 yerine e-dönüflüm 2002!’
ret edebilirsiniz.
21 Aral›k 2001 itibariyle tüm proje öne-
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66 Y›ll›k Alman Beyaz Eflya Firmas› Blomberg Art›k Arçelik’in!

Arçelik Almanya’da,
Blomberg fiirketini Sat›n Ald›

F

ransa Nanterre Mahkemesi’nde sonuçlanan ihale sonucu Arçelik, Beyaz Eflya Gurubu Brandt’›n Almanya’daki flirketi
olan Blomberg’in yeni sahibi oldu.
Gerçeklefltirilen ihalede, ‹talyan rakiplerini geride b›rakan Arçelik,
Blomberg’i bünyesine katarak yeni
bir at›l›ma daha imza att›.

Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin, Alman Blomberg
firmas›n› sat›n almalar›yla gerçeklefltirdikleri bu
at›l›m›, Arçelik’in “ dünya flirketi” olma vizyonunda
önemli bir ad›m olarak nitelendirdi

Arçelik, “Dünya fiirketi”
Olma Yolunda...
Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin,
Arçelik’in “Dünya fiirketi” olma vizyonunda önemli bir ad›m olarak niteledi¤i bu at›l›m hakk›nda flu de¤erlendirmeyi yapt›:
“Hedefimiz, Türkiye’de oldu¤u gibi
yurt d›fl›nda da büyümek! Tüm çal›flanlar›m›z ve Arçelik camias› bu hedefe gönülden inan›yor ve destek veriyor. Baflar›ya, geliflmifl teknolojimiz,
ürünlerimiz ve rekabetçi yap›m›zla
ulaflaca¤›m›zdan eminiz.”
Almanya, Belçika, ‹ngiltere, Danimarka ve Hollanda’da dikkat çekici
bir pazar pay›na sahip olan Blomberg’in sat›n al›nmas›, Arçelik’in Avrupa’daki ciro ve pazar pay›n› art›rma
hedefine önemli bir ölçüde
hizmet edecek. 66 y›ll›k
köklü bir geçmifle sahip olan, çamafl›r makinesi, kurutma makinesi ve elektrikli flofben
üretimi gerçeklefltiren
Blomberg, Avrupa’da
tan›nm›fl markas›yla ortaüst ürün segmentinde ürünleriyle pazarda yerini al›Arçelik Genel
Müdürü Nedim
Esgin

sektörel vizyon

Arçelik-Beko, Avrupa beyaz eflya pazar›nda 1.550.000 euro ciro ile 6. s›rada yer ald›.

yor. 2001 y›l› cirosu 130 milyon euro
olan Blomberg’in üretim tesisleri Ahlen’de bulunuyor.

2001’de 251 Milyon
Dolarl›k ‹hracat!
Geçti¤imiz günlerde Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s›’n› gerçeklefltiren Arçelik, 2001 y›l›nda beyaz eflyada yüzde 35’e varan pazar daralmas›n› ihracatla aflt›. 2001’de 251 milyon dolarl›k
ihracat gerçeklefltiren Arçelik, böylece yüzde 24 art›fl sa¤lad›. Toplam sat›fllar› içinde ihracat›n pay› da yüzde
26’ya ulaflt›.
‹ç pazardaki yo¤un rekabete karfl›l›k
pazar liderli¤ini koruyan Arçelik’in

8

ihracat›nda buzdolab› birinci s›rada
yer ald›. Arçelik, üretti¤i buzdolab›n›n yüzde 64’ünü, çamafl›r makinesinin de yüzde 52’sini ihraç etti. Arçelik-Beko, 2001 y›l› verilerine göre,
Avrupa beyaz eflya pazar›nda
1.550.000 euro ciro ile 6. s›rada yer
ald›. 2001 y›l›nda Türkiye’den yap›lan
çamafl›r ve bulafl›k makinesi ihracat›n›n yüzde 96’s›, buzdolab›n›n yüzde
57’si, f›r›n ihracat›n›n ise yüzde 39’u
Arçelik taraf›ndan gerçeklefltirildi.
2001 y›l›nda yüzde 40 art›flla 1 katrilyon 200 trilyon liral›k net sat›fl cirosu
yapan Arçelik’in brüt kar› 377 trilyon
lira, brüt kar marj› ise yüzde 31.2 seviyesinde oldu.

“Yeni Türkiye” Coflku Dolu!
on y›llarda yaflad›¤›m›z ve insanlar›m›z› karamsarl›¤a iten
s›k›nt›l› döneme ra¤men, biz
Tofafl olarak ülkemizin Cumhuriyet’in kuruluflu ile birlikte yönelmifl
oldu¤umuz hedefi gerçeklefltirmeye
bafllad›¤›na inan›yoruz. Ça¤dafl uygarl›k düzeyini yakalam›fl Türkiye’yi
ise biz, Yeni Türkiye olarak adland›r›yoruz.
Bu ülkeyi seven herkesi de Yeni
Türkiye’yi gerçeklefltirme do¤rultusunda çaba göstermeye davet ediyoruz. Çünkü, ancak bu sayede tarihe, ülkemize ve çocuklar›m›za karfl›
görevimizi yerine getirmifl olaca¤›z.”
Tofafl, iflte böyle söz veriyor “Yeni
Türkiye”ye… Dönüflüm projesi kapsam›nda bir dizi etkinlik düzenlemeye, yeniliklerin öncüsü olmaya
devam eden Tofafl, 11 Nisan 2002
gecesi, Mydonose Showland’de
“Yeni Türkiye” mottosuyla perdelerini açt›.

“S

Baflar› Öyküleri
Yeni yap›lanman›n bir göstergesi ve
Türkiye’ye moral deste¤i amac›yla
haz›rlanan gösteride, uluslararas›
arenada isim yapm›fl kiflilerin hikâyeleri ve bu hikâyeleri anlatan dansç›lar ve Türkiye’nin gözde pop flark›c›lar› yer ald›. T›p alan›nda Dr.
Mehmet Öz, modada Hüseyin
Ça¤layan, ifl dünyas›nda Jan Nahum, foto¤raf sanat›nda Ara Güler,
sporda Hidayet Türko¤lu, Mehmet Okur, Yasemin Dalk›l›ç, Emre Belözo¤lu, Tugay Kerimo¤lu,

“Yeni Türkiye” projesi kapsam›nda bir dizi etkinlik
düzenlemeye ve yeniliklerin öncüsü
olmaya devam eden Tofafl, 11 Nisan 2002 gecesi,
Mydonose Showland’de “Yeni Türkiye”
mottosuyla perdelerini açt›...
‹brahim Kutluay, Can Çobano¤lu
hikâyelerini dev ekranlar arac›l›¤›yla
Yeni Türkiye’yle paylaflt›lar. S›ras›yla Ifl›n Karaca, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aflk›n Nur Yengi,
Mirkelam’›n en güzel flark›lar›yla
sahne ald›¤› gösteri, Hüseyin Ça¤layan’›n Londra Moda Haftas› için
haz›rlad›¤› “Göç” konulu mini defileyle renklendi.

Fiat’›n Yeni Bebekleri:
Albea ve Yeni Palio
Kalabal›k bir dans toplulu¤unun yer ald›¤› gösteri, Fiat’›n
“yeni bebe¤i” Albea ve yeni
Palio modellerinin izleyici
huzuruna ç›kmas›n›n ard›nMydonose
Showland’deki gösteride,
yeni lansman› yap›lan Fiat Albea
büyük be¤eni toplad›.
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dan, Ifl›n Karaca, Çelik ve ‹lhan fieflen’in, Ercan Saatçi’nin haz›rlad›¤›
“Yeni Türkiye” parças›n› seslendirmesiyle son buldu.
Gece son buldu ama Tofafl’›n sorumluluklar›, yapacaklar› daha bitmedi. Tofafl’›n MFÖ, ‹lhan fieflen,
Ercan Saatçi, Levent Yüksel, Mirkelam, Çelik, Ufuk Y›ld›r›m, Ercüment Vural, Can fiengün, Cihan
Okan, Ifl›n Karaca, Sibel Gürsoy ve
Tuba Önal’›n katk›lar›yla haz›rlad›¤›
“Yeni Türkiye Coflku Dolu” isimli
albümü sat›fla sunuldu. Sat›fl›ndan
elde edilecek tüm kâr›n E¤itim Gönüllüleri Vakf›’na ba¤›fllanaca¤› albümde “Yeni Türkiye” adl› parçan›n
dört versiyonu bulunuyor.

sektörel vizyon

Efsane Yar›flç› Schumacher,
Tofafl ‹çin Türkiye’de
iat’›n Formula 1 yar›fllar›ndaki flampiyon tak›m› Ferrari’nin dünya flampiyonu pilotu Michael Schumacher, rol ald›¤›
Fiat Palio’nun yeni reklam filminin
ilk gösterimi için Tofafl’›n ev sahipli¤inde ‹stanbul’a geldi.
Ç›ra¤an Oteli’nde gerçeklefltirilen
bas›n toplant›s›na helikopterle gelen Michael Schumacher, kendisini
merak ve heyecanla bekleyen hayranlar›n›n ve bas›n›n yo¤un ilgisiyle
karfl›laflt›.
56 Grand Prix zaferi ve elinde tuttu¤u dört dünya flampiyonlu¤u ile
Formula 1 yar›fllar›n›n en gözde pilotu Schumacher, böylesine büyük
ilgi ve sevgiyle karfl›land›¤›ndan gurur duydu¤unu ve kendisine gösterilen bu sevgi ve coflkunun do¤ru
yolda ilerledi¤inin bir göstergesi oldu¤unu söyledi. Toplant›da, Koç

F

sektörel vizyon

Formula 1 yar›fllar›n›n dünya flampiyonu
ünvan›na sahip Ferrari otomobilinin pilotu
Michael Schumacher, Tofafl’›n Fiat Palio tan›t›m›
için Türkiye’ye geldi
Holding Yürütme Kurulu Baflkan
Vekili Mustafa V. Koç, Ferrari’da
uzun y›llar yöneticilik yapm›fl olan
Tofafl’›n yeni CEO’su Antonio Bene, Tofafl Ticari Direktörü Ferruccio Raspino ve Türkiye Otomobil
ve Motor Sporlar› Fedarasyonu
Derne¤i (TOMSFED) Baflkan›
Mümtaz Tahincio¤lu da bir konuflma yapt›lar.

“Dünya Otomobilleri
Yarataca¤›z!”
Schumacher’in ‹stanbul’a gelmesinden büyük mutluluk duydu¤unu
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belirten Antonio Bene, “fiu anda, bir
dünya flampiyonu ile birlikte olman›n yan› s›ra, Fiat Palio ile birlikte
yepyeni bir anlay›fl›n, hayat tarz›n›n
da heyecan›n› yafl›yoruz” dedi. Bene’nin ard›ndan söz alan Mustafa V.
Koç, son dönemde yaflanan ekonomik krizleri aflman›n yolunun, verimlili¤i art›rman›n yan› s›ra, ifl yap›fl
biçimlerini küresel boyutlara tafl›madan geçti¤ini belirterek “Art›k
global baflar›lara imza atmaya haz›r›z!” dedi. Tofafl’›n sadece üretimde
de¤il, tasar›m çal›flmalar›yla da faaliyetlerini zenginlefltirdi¤ini belirten

Koç, Tofafl’›n dünya otomobilleri
yaratmay› hedefledi¤ini de ifade
ederek bünyesinde Maserati, Ferrari
gibi markalar› bar›nd›ran Fiat’›n tasar›mda da ortak sorumluluk alabilecek duruma geldi¤ini söyledi.
Böyle bir dönemde Schumacher’in
ülkemize gelmesinin özel bir önem
tafl›d›¤›n› belirten Koç, “Bu toplant›y› sadece model tan›t›m› olarak alg›lam›yoruz. Dünya bas›n› ve kamuoyunun ilgiyle takip etti¤i bir sporcuyu Türkiye’de a¤›rlayarak ülkemizin tan›t›m›na katk›da bulunmay›
hedefliyoruz” dedi.
Schumacher’in yeni Fiat Palio’nun
tan›t›m›n› üstlenmekle rakiplere karfl› önemli bir avantaj kaydettiklerini
vurgulayan Tofafl Ticari Araç Direktörü Ferruccio Raspino flöyle devam
etti: “Biz Ferrari de¤iliz ama rakiplerimize karfl› bu flekilde zafer kazanaca¤›z. Schumacher’in burada oluflu zaferi hedefledi¤imizin en güzel
simgesi…”

Schumacher’e Anlaml› Bir
Arma¤an: Fiat Palio Sporting
Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan Bursa
Tofafl fabrikas›n› ziyaret eden Schumacher’e Fiat’›n yeni ürünü Fiat Palio Sporting hediye edildi. Schumacher ayr›ca Tofafl tesisleri deneme pistinde Palio Kit Car, Palio
Sporting ve Palio 1.6 modelleri ile
test sürüflü yapt›.
Kit Car’da Schumacher’e Tofafl motorsporlar› ekibinden, Türkiye ralli
flampiyonu Volkan Ifl›k co-pilotluk
yapt›. Modellerden çok etkilendi¤ini
belirterek, espirili bir flekilde “Benim Formula 1 arac›m nerede, hemen gerekli de¤iflillikleri yapal›m”
dedi.

Fiat’›n Yeni Modelleri
Motorsporlar› yar›flmalar›nda baflar›dan baflar›ya koflan yüksek performansl› Palio’lar, Palio Sporting ile
birlikte tüketiciyle bulufluyor. Her
detay› ‘spor’ temas› ile ifllenen Palio
Sporting’in motoru da sportif. 1596
cm3 hacimli 16 valf motoru tam 120

Bursa Tofafl fabrikas›n› ziyaret eden Schumacher’e
Fiat’›n yeni ürünü Fiat Palio Sporting hediye edildi.
Schumacher ayr›ca Tofafl tesisleri deneme pistinde
Palio Kit Car, Palio Sporting ve Palio 1.6 modelleri
ile test sürüflü yapt›
hp güç üretiyor. Sporting bu gücü
ön yolcu ve floför hava yast›klar›,
ABS+EBD fren sistemi, aktif gergili
emniyet kemerleri, FPS yang›n önleme sistemi, EAS enerji emici direksiyon simidi gibi güvenlik önlemleri
ile kontrol alt›na al›yor. Saatte 195
km/s azami h›za ulaflan Sporting’in
0–100 km/s akselerasyonu ise sadece 9.2 saniye…
fi›k ve çekici görünümü ile tüketici
ile buluflan di¤er bir model ise Fiat
Albea… Albea ile birlikte yeni bir
vites teknolojisi
ile tan›fl›yoruz:

Speedgear. Hem otomatik hem de
manuel kullan›m seçene¤i sunan
Speedgear teknolojisi, her iki kullan›mda da debriyaja gerek duymuyor. Manuel kullan›mda vites kolunun basitçe ileri itilmesi ya da geri
çekilmesi ile vites de¤ifltirilebilirken
sabit h›zda ve düflük devirlerde kullan›m olana¤› da tasarruf sa¤l›yor.
1.2 SL, 1.2 16V EL / HL, 1.2 16V HL
Speedgear ve 1.6 16V HL modelleri
ile tüketicinin be¤enisine sunulan
Albea, opsiyonel ya da standart olarak bir çok keyif veren donan›ma
da sahip.

Aygaz, LPG Standartlar›n›n
Ç›tas›n› Yükseltiyor!
• Aygaz LPG ürünleri hangi özellikleri ile sektörde sürekli olarak
lider?
Aygaz, Türkiye LPG sektöründe her
zaman liderli¤ini sürdürdü. Bu liderlik sadece pazar pay›nda elde etti¤imiz bir üstünlük de¤il, ayn› zamanda sektörün altyap›s›nda, güvenlik
konusunda, müflteri memnuniyeti
alan›nda, dünya standartlar›n› uygulamak anlam›nda da liderli¤imizi sürdürüyoruz. Zira, tüm bu kriterler Aygaz için her zaman çok büyük önem
tafl›d› ve bu da bizim liderli¤imizin temel tafllar›n› oluflturdu.
OtoAygaz ürünümüzde uygulad›¤›m›z EN 589 standard›n›n, LPG alan›ndaki öncülü¤ümüze
iyi bir örnek teflkil etti¤ine inan›yorum.
Zira, bu standart salt
ürünün kendisini kapsam›yor; stoklama ve da¤›t›m aflamalar›nda da baz›
düzenlemeleri flart kofluyor. Aygaz
bu standard› uygulayarak ürünün tüketiciye ulaflana kadar kalitesinin korunmas›n› ve bu sayede ürünün kullan›ld›¤› motorlarda performans art›fl›
sa¤lan›yor.
• Bizden Haberler okuyucular›na
LPG ürünlerinin seçimi ve kullan›m› konusunda neler iletmek
istersiniz?
Tüketicilerimiz, öncelikle ald›klar›
hizmetin kalitesine, emniyetli olmas›na dikkat etmeli… LPG tehlikeli bir yak›t olarak bilinmesine ra¤men gerekli emniyet kurallar›na uyulmas›
durumunda son derece güvenli olabiliyor.
Tüketiciye sundu¤umuz
tüplerin üretiminde ve doldurulmas›nda tüm uluslararas› güvenlik normlar›n›n

sektörel vizyon

Aygaz, LPG standartlar›n›n Türkiye’de
yayg›nlaflt›r›lmas› ve bu alanda kamuoyu bilincinin
oluflturulmas›nda öncü bir rol üstleniyor. Aygaz
Genel Müdürü Orhan Alkan’dan LPG alan›ndaki
çal›flmalar› ve yeni projeleri hakk›nda bilgi ald›k
gereklerini eksiksiz olarak yerine getiriyor ve bunlar›n denetimini de gerçeklefltiriyoruz. Dolay›s›yla, LPG’nin
bu özelliklerini tüketicilerimizin dikkate almas› gerekiyor. Güvenlik kurallar› bu kadar önemliyken sektörde
standartlar›n tam olarak oturmam›fl
olmas›ndan dolay›, maalesef bir çok
yerli üreticinin bu gerekleri yerine
getirme imkân› bulduklar›n› söylemek
çok zor.
Ayn› zamanda, tüketicilerimizin hizmeti en k›sa zamanda
ulaflt›ran ve flikayetlerini de¤erlendirip en k›sa zamanda cevapland›ran,
bir marka tercih etmelerini de öneririm. Bu çerçevede tüm bayilerimize
hizmet kalitesini ön plana ç›karan
e¤itim programlar› uyguluyoruz. Aygaz’›n flu anda sektörde en üst seviyede müflteri tatmini gerçeklefltiren
bir flirket oldu¤unu söyleyebilirim.
• Bu konuda üniversitelerle
iflbirli¤i yap›yor musunuz?
Öncelikle, Nisan ay›nda Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), Petrol Araflt›rma Merkezi LPG Analiz Laboratuvar›’n› hizmete açt›k. 500 bin
dolarl›k bir yat›r›mla gerçeklefltirdi¤imiz LPG Analiz Laboratuvar›’ndan
tüm LPG firmalar›

yararlanabiliyor ve firmalara ait bilgilerin gizlili¤i de korunuyor. National
Fire Protection Association (Ulusal
Yang›n Koruma Derne¤i) standartlar›
gözetilerek yap›m› tamamlanan laboratuvar, toplant› salonlar›, ofisler ve
arfliv bölümlerini de içeriyor. EN 589
standart›na uygunluk testlerinin de
yap›ld›¤› bu laboratuvar›n LPG ile ilgili standartlar›n oluflturulmas›nda ve
gerekli araflt›rmalar›n yap›lmas›nda
katk›s› olaca¤›na inan›yoruz.
Ayn› zamanda, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) ve (ODTÜ) ile iflbirli¤i yaparak sertifikal› ‘LPG E¤itim
Program›’ bafllatt›k. Programa Petrol
Mühendisleri Odas› da katk›da bulunuyor. ‹TÜ ve ODTÜ’lü ö¤renci ve
ö¤retim üyelerinin kat›ld›¤› bu seminerler tamamen uzmanlar›m›z ve çal›flanlar›m›z taraf›ndan veriliyor. “Dolum, Tafl›ma, Stoklama ve Periyodik
Kontrol Standartlar›”, “LPG’de Kullan›lan Pazar Stratejileri”, “Yang›n Güvenli¤i ve Risk Analizi” gibi temel konular› içeren bu seminerler, çok yak›nda üniversitelerde seçmeli ders
haline gelecek.
• Aygaz 2002 y›l›ndan neler bekliyor?
2002 y›l›nda da pazar önemli bir ölçüde daralma gösterdi. Ancak hedefimiz bu daralmalardan kazançl› ç›kmak ve pazar pay›m›z› art›rmak. Ayn› zamanda sektörde rekabetin oluflmas›ndan da memnunuz. Bu rekabet içerisinde Aygaz’›n güçlü oldu¤u

Aygaz Genel Müdürü Orhan Alkan: “Tüm bayilerimize
hizmet kalitesini ön plana ç›karan e¤itim programlar›
uyguluyoruz.”

Aygaz taraf›ndan ODTÜ’de 500 bin dolarl›k bir yat›r›mla gerçeklefltirilen Petrol
Araflt›rma Merkezi LPG Analiz Laboratuvar›’ndan tüm LPG firmalar› yararlan›yor.

ve rekabete çok net cevap verebildi¤i de ortaya ç›kacakt›r. Fiyatlarda oluflan ciddi
düflme sonucunda
zafer, en iyi kaliteyi en ucuz maliyeti sunan flirketlerin olacakt›r.
Sadece Türkiye’deki
iç piyasayla yetinmek
de istemiyoruz. Türkiye’nin yedinci
büyük flirketi olarak istikrarl› bir biçimde büyümemiz gerekiyor. Yeni
pazarlar araflt›r›yor ve ihracat kapasitemizi art›rmay› hedefliyoruz. Dolay›s›yla da uzun vadede ulusal bir flirket de¤il, giderek büyüyen ve üretti¤ini d›fla da pazarlayan bir flirket olmak hedeflerimiz aras›nda!
• Toplumsal sorumluluk kapsam›nda bu y›l içerisinde hayat geçirdi¤iniz projeleriniz hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Bu y›l içerisinde start verdi¤imiz
“Dikkatli Çocuk” e¤itim projemiz ile
çocuklar›m›z› olas› kazalara karfl› bilinçlendirmeyi ve daha dikkatli olmalar›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz. Bu do¤rultuda projemiz için “Aycan” olarak
adland›rd›¤›m›z bir karakter yaratt›k.
Aycan, çocuklar› özellikle ev d›fl›ndaki tehlikelere karfl› uyaracak, onlar›
e¤lendirirken ayn› zamanda e¤itecek.
Projemiz kapsam›nda, 16 ilde, 126
okul ve 60 bin ö¤renciye ulaflmay›

hedefliyoruz. Çocuklara verdi¤imiz bu e¤itimin ayn› zamanda
anne-babalar›n bilinçlendirilmesi aç›s›ndan da büyük bir önem
tafl›d›¤›na inan›yorum. Zira, çocuklar
ailelerini de e¤itebilir. Bu yüzden de
ö¤retmenlerimizi de bu e¤itim projesi kapsam›na dahil ettik. Dolay›s›y-

la da bu e¤itimler sadece çocuklar›m›z için yararl› olmayacak ebeveynler için de oldukça ö¤retici olacak diye düflünüyoruz. fiu anda dört okulda gerçeklefltirdi¤imiz projemiz büyük ilgi gördü.
Bu ilgiden yola ç›karak Aral›k ay›nda
tamamlamay› hedefledi¤imiz bu projeyi 2003 y›l›nda da sürdürme konusunda planlar›m›z var.
Bir di¤er projemizde ise TEGV’in
bafllatt›¤› “Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimleri” projesine 5 adet
TIR’la kat›l›yoruz. Bizim deste¤imiz
ile yapt›r›lan ve içi bilgisayarla donat›lan bu TIR’lar, 2 Nisan’da Aygaz
Gebze tesislerinden yola ç›kt›. Ateflböceklerimiz, ‹stanbul, Bursa, Edirne,
Samsun ve Manisa’da ilkokul ö¤rencilerini bilgisayarla tan›flt›r›rken, verilecek drama dersleriyle ö¤rencilerin
kendilerine güven ve kendilerini ifade etme yeteneklerinin gelifltirilmesine yard›mc› olmay› hedefliyor.
Ebru Uluceviz

Otoaygaz’dan LPG1 Otogaz
Kullan›c›lar›na ‹lk Özel ‹stasyon!
ygaz’›n Avrupa standartlar›ndaki otomobillere özel
otogaz› olan LPG1 ürününü sat›fla sunacak olan Ay-Aziz Petrol,
Mart ay›nda Adana’da aç›ld›. AyAziz Petrol, ilk özel istasyon olma özelli¤ini tafl›yor.
Ay-Aziz Petrol’ün aç›l›fl› vesilesiyle düzenlenen kokteyle, Aygaz Genel Müdürü Orhan Alkan, Adana Milletvekilleri Mehmet Ali Bilici ve Musa Öztürk,
Adana Defterdar› Kemal Sa¤,
Aygaz yöneticileri ve Koç Toplulu¤u flirketlerinin yetkililerinden oluflan kalabal›k bir davetli
toplulu¤u kat›ld›.
Aç›l›fl töreni s›ras›nda bir konuflma yapan Aygaz Genel Müdürü
Orhan Alkan, “Avrupa’da pazarlanan otogaz kalitesini, bütün
Otoaygaz istasyonlar›nda Türk

A
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tüketicisine sunan Aygaz, gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ile sektörüne örnek olmaya devam ediyor. Aygaz olarak verdi¤imiz üstün kaliteli hizmetin bir göstergesi olan bu örnek istasyon, bizi Avrupa’n›n lider kuruluflu olma yolundaki hedefimize bir
ad›m daha yaklaflt›r›yor” dedi.

Ay-Aziz Petrol, LPG1 ürününü
sat›fla sunan ilk özel istasyon
olma özelli¤ini tafl›yor.

sektörel vizyon

Migros, 2002’de
1.3 Katrilyon TL Sat›fl Hedefliyor!
Migros Türk’ün yeni
Genel Müdürü Ömer
Bozer, medya mensuplar› ile ilk kez biraraya
geldi¤i
bas›n toplant›s›nda,
2002 y›l› hedefleri ile
perakende
sektöründeki
geliflmeler hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi verdi

M

igros Türk’ün yeni Genel
Müdürü Ömer Bozer, 18
Nisan 2002’de bas›nla ilk
kez biraraya geldi¤i bas›n toplant›s›nda, Türkiye’nin gündeminde yer alan
konular›, perakende sektörünü ve
Migros’un yeni hedeflerini paylaflt›.
Ömer Bozer yapt›¤› konuflmada,
Migros’un krize ra¤men, 2001’i baflar›l› bir biçimde geçirdi¤ini ifade
ederek, 2001 y›l›nda 814 Trilyon TL
(687 Milyon USD) sat›fl elde ettiklerini, kurumlar vergisi dahil devlete
toplam 28,5 Trilyon TL (24 Milyon
USD) vergi ödeyerek ekonomiye
önemli bir katk› sa¤land›klar›n› vurgulad›. Bozer, yurt d›fl› ortakl›klarda
ise 218 Milyon USD sat›fl ve 16.5 Milyon USD net kâr sa¤lanm›fl, yurt içinde ve yurtd›fl›nda yaklafl›k 86 Milyon
USD yat›r›m gerçeklefltirerek toplam
sat›fl alan›n›n 341.000 m2’ye, toplam
kapal› alan›n ise 623.000 m2’ ye ulaflt›¤›n› söyledi.

471 Ma¤aza;
7 Al›flverifl Merkezi!
Bozer, 2002 y›l›na iliflkin hedeflerini
ise flöyle ifade etti:
“2002’de, yurt içinde 1.3-1.4 katrilyon
TL, yurt d›fl›nda ise 280 Milyon USD

sektörel vizyon

Migros Türk Genel Müdürü Ömer Bozer

sat›fl gerçeklefltirmeyi planl›yoruz. Bu
sene içerisinde, yurt içinde yaklafl›k
40 yeni ma¤aza, yurt d›fl›nda da 7’si
Rusya’da olmak üzere 10 yeni Ramstore açaca¤›z.” Migros’un perakende
sektörünün % 23’ünü temsil etti¤ine
dikkat çeken Bozer, “Migros bugün,
her türlü tüketici ihtiyac›na cevap verebilen de¤iflik formatlarda Türkiye’de 36 ilde ve yurtd›fl›nda 4 ülkede 471 ma¤aza, 7 al›flverifl merkezi ile
en yayg›n kurulufl olarak hizmet veriyor. Cirosunun % 71’ini
oluflturan, toplam 3,5
Milyon kay›tl› üyeli çok
genifl bir müflteri veri taban›na sahip olan Migros, 160 firma ile toplam
sat›n alman›n % 30’unun
gerçeklefltirildi¤i en yayg›n B2B modeline, Kangurum ve Sanal Market
ile en yayg›n B2C modeline sahip bulunuyor”
dedi.

16

Toplumsal sorumluluk içinde “‹yi Bir
Kurumsal Vatandafl” olmay› her zaman öncelikli tuttuklar›n› belirtti. Bozer, Migros Spor Okulu, Silopi’de
yapt›r›lan Silopi Koç ‹lkö¤retim
Okulu, E¤itim Gönüllüleri’ne katk›, Bolu, Düzce, Afyon deprem bölgelerine yard›m, her y›l tüm Türkiye’de 12.000-15.000 çocu¤un faydaland›¤›, gelece¤in büyüklerini kültürel olarak zengin k›lmak için düzenlenen Migros Tiyatro fienli¤i, engelli vatandafllar›m›za 750’yi bulan
engelli arabas› yard›mlar›n›n›n birkaç somut örnek olarak say›labilece¤ini belirtti.

“2007’de Pazar Pay›m›z›
%40’a Ç›karaca¤›z!”
Bozer, Migros’un 2007 hedeflerine
iliflkin olarak ise flunlar› söyledi:
“Toplam pazar pay›m›z› % 23’ten %
35-40’lara ç›kartmay›, yurt d›fl›nda yeni yat›r›mlar ile Moskova’da yaflanan
baflar›y› yakalamay›, yurt içinde yaklafl›k 1,5-2 Milyar USD, yurt d›fl›nda
ise 750-1000 Milyon USD ciro hedefliyoruz.”

Rahmi M. Koç’a En Büyük
Türk Yat›r›mc›s› Madalyas›
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Rahmi M. Koç, “Kazakistan’daki En Büyük Türk
Yat›r›mc›s›” madalyas› ile onurland›r›ld›

K

oç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Rahmi M. Koç, Kazakistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n›n 10. y›l› nedeniyle, “Kazakistan’daki En Büyük Türk Yat›r›mc›s›” madalyas› ile
onurland›r›ld›.
Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbeyev’in Rahmi M. Koç
onuruna düzenledikleri madalya ödül
töreni, 17 Nisan 2002 tarihinde, TÜS‹AD’›n evsahipli¤inde düzenlenen bir
ö¤le yeme¤inde gerçekleflti.
Törene, Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazarbeyev’i
temsilen Kazakistan Büyükelçisi
Kayrat Sar›bay’›n yan› s›ra, TÜ-

S‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncay Özilhan, TÜS‹AD Yönetim Kurulu üyeleri ve Koç Holding yöneticileri kat›ld›lar.
Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan
Nazarbeyev’i temsilen Kazakistan Büyükelçisi Kayrat Sar›bay (solda) Rahmi M.
Koç’a onur madalyas›n› takarken...

KALDER’in
Yeni Baflkan›:
Hasan Subafl›
oç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan
Subafl›, Türkiye Kalite
Derne¤i (KALDER) Genel
Kurul Toplant›s›’nda yap›lan seçimle, KALDER’in
baflkan› seçildi.
Koç Toplulu¤u
Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkanl›¤› görevinden emekli olan
Subafl›, lideri oldu¤u Arçelik ve
Beko markalar›n›n kalite alan›nda imza att›¤› dev baflar›lara da liderlik etmiflti.

K

Otomotiv
Iveco Eurobus,
Turizmcilerle Bulufltu!
toyol, 4-7 Nisan 2002 tarihleri
aras›nda TÜYAP’ta gerçekleflen,
EMITT 2002 Do¤u Akdeniz Uluslararas› Turizm ve Seyahat Fuar›’na, May›s ay›nda lansman›n› yapaca¤› Eurobus ile kat›ld›. ‹lk kez
Bulgaristan Filibe Ticari Araçlar
Fuar›’nda yurt d›fl› tüketicilere tan›t›lan ve Emitt 2002’de yerli-yabanc›
turizm profesyonelleri ve tüketicilerin be¤enisine sunulan Otoyol-Iveco
Eurobus fuarda büyük ilgi toplad›.
Eurobus otobüsün tüm tasar›m ve
mühendislik çal›flmalar›n› kendi
bünyesinde gerçeklefltiren, araca ait
özgün iç ve d›fl çizgilerin tasar›m
tescilini de alan Otoyol, arac› tüketiciye sunmadan önce, teknik servislerine 26 Mart-5 Nisan 2002 tarihleri
aras›nda e¤itim verdi.

O

Turizm sektörü, hat tafl›mac›l›¤› ve
personel tafl›mac›l›¤› gibi farkl› kullan›m amaçlar›na uygun olarak tasarlanan Eurobus modelleri; 25, 27
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ve 29 kiflilik yolcu kapasitesi, çeflitli
motor gücü ve kap› yerleflim alternatifleriyle toplam 4 ana modelden
olufluyor.

sektörel vizyon

Beldeyama,
2002
Modelleriyle
Motosiklet
Fuar›nda!
eldeyama, 28-31 Mart tarihleri aras›nda Lütfi
K›rdar Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen 9.
Motosiklet Fuar›’nda, 2002
model ürünlerini sergiledi.
Beldeyama stand›nda, Türkiye’de sat›lacak olan 2002
model Yamaha motosikletleri, Mobylette mopedleri,
Beldeyama bisikletlerinin
yeni ürünleri, Yamaha jeneratörleri, ATV araçlar› ve Yamaha golf arabalar› merakl›lar›n be¤enisine sunuldu.
2002 için tamamen yenilenen Yamaha YZF R1, Fazer 600, Yamaha XT 600 E
polis motosikleti ve bu sene
üretimine yeni bafllanan
TDM900, stand›n en çok ilgi gösterilen modelleri oldu.
Ayr›ca, Beldeyama stand›nda 2000 Türkiye ve 1999,
2000 senesi Balkan Motosiklet Pist flampiyonu Beko-Yamaha-Mobil tak›m›n›n sürücüsü Süleyman Memnun,
fuar stand›nda imzal› poster
da¤›tt›.

B

Ford Transitler
Güvence Alt›nda!..
Tüm Ford Transit araç sahipleri, ön kontrol
sonras›nda hiçbir ücret ödemeksizin araçlar›n› 1 y›l
süre ile Ford Onar›m Güvencesi Program›na dahil
edebilecekler
Ocak 2000 ile 31 May›s 2001 tarihleri aras›nda sat›lan tüm Ford
Transit araçlar, Ford Onar›m Güvencesi (FOG) kapsam›na dahil ediliyor. Transit kullan›c›lar›, tüm Türkiye genelindeki Ford Otosan 3 S
plazalara baflvurarak, yetkili servislerde yap›lacak bir ön kontrol ve
olas› ar›zalar›n giderilmesinin ard›ndan hiçbir ücret ödemeksizin araçla-

1

r›n› 1 y›l süre ile Ford Onar›m Güvencesi Program›na dahil edebilecekler.
Ayn› zamanda, servislerde, 18-30
Mart tarihleri aras›nda yedek parça
ve servis kampanyas› da gerçeklefltirildi. Kampanya süresince Transit
kullan›c›lar› orijinal yedek parçalarda
ve servis iflçiliklerinde yüzde 30’luk
indirimden yararland›lar.

Yal›n Üretim Sisteminde En Baflar›l›
Tesis: Ford Otosan ‹nönü!
cak 2002’de gerçeklefltirilen Yal›n Üretim Sistemi uygulamas› için gerçeklefltirilen denetimler sonucunda, Ford Otosan
‹nönü Fabrikas›, Ford’un
di¤er 18 fabrikas›n› geride
b›rakarak önemli bir baflar›ya imza att›. Yal›n Üretim
Sistemi, üretimin, kalite,
maliyet ve zamanla ilgili müflteri
beklentilerini karfl›lamaya yönelik
olarak gerçeklefltirilmesini, yal›n, esnek ve disiplinli üretim sistemlerinin
yarat›c› personel taraf›ndan uygu-

O

lanmas›n› içeriyor. Sistem genel
olarak üretimin her aflamas›nda israf› önlemek ve yal›n olmay› düflüncede, kültürde ve yaflam biçiminde
özümsemek olarak tan›mlan›yor.

Sami Nacaro¤lu, Ford Avrupa’n›n EuroMed
ve STAN Pazar›’n›n Yeni Genel Müdürü
ord Avrupa’n›n Kuzey Afrika,
Orta Do¤u ve Orta Asya ülkelerni kapsayan EuroMed ve STAN
pazarlar›n›n Genel Direktörlü¤ü’ne Sami Nacaro¤lu getirildi.
1 Nisan 2002 tarihi itibariyle görevi devralan Nacaro¤lu, Avrupa Sa-

F
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t›fl Faaliyetlerinden sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Ingvar Sviggum’a
ba¤l› olarak çal›flacak.
Nacaro¤lu, EuroMed ve STAN’daki
pazar pay›n›n art›r›lmas› ve distribütörlerin gelifltirilmesinden sorumlu olacak.

Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv
Filo Sat›n Alma Anlay›fl› Otokoç ‹le De¤ifliyor: Avantaj Filo
tokoç, flirketlerin filo kullan›m
anlay›fl›n› bütünüyle de¤ifltiren
yepyeni bir sistemi müflterileri ile
tan›flt›r›yor: Avantaj Filo... Bu yeni
sistem ile flirketlerin filolar›n› büyütmeleri ve yenilemeleri art›k çok kolaylafl›yor.
Kiralama ve sat›n alma alternatiflerine göre daha ekonomik olan Avantaj Filo, tüm giderleri uygun finansman koflullar›yla karfl›l›yor.
Otokoç bu hizmetleri Koçlease’in
ekonomik ayl›k ödemeleri ile sunarken dönem sonunda uygun koflullarla filoyu sat›n alma olana¤›n›
da opsiyonel olarak sa¤l›yor.
Avantaj Filo;
• Sabit ödemelerle 24-36 ay vade

O

seçene¤i
• Tüm periyodik bak›m–
onar›m hizmetleri
• Türkiye genelinde 7 gün
24 saat yol yard›m hizmeti
• Uzun süreli ar›za
ya da hasar
durumunda araç
temini
• Belirli kilometre
aral›klar›nda
lastik de¤iflimi
• Kasko, Motorlu
Tafl›tlar Vergisi ve
Trafik Sigortas› Ödemeleri
• Dönem sonunda uygun
koflullarla filoyu sat›n alma
opsiyonu sunuyor.

Finans
Koç Allianz’da “Hep Aflk Vard›”
Koç Allianz Oditoryum’da, 9 ve 10 Nisan’da sergilenen Y›ld›z Kenter’in oynad›¤›
“Hep Aflk Vard›” adl› oyun büyük ilgi gördü
oç Allianz Oditoryum’un Nisan ay› program› içinde yer
alan Y›ld›z Kenter’in oynad›¤›
“Hep Aflk Vard›” adl› oyun büyük
ilgi gördü. Koç Allianzl›’lar, 9 ve 10

K

Koç Allianzl›’lar, Türk Tiyatrosu’nun divas›
Y›ld›z Kenter’i iki gece üst üste a¤›rlad›lar.

Nisan’da iki gece üst üste a¤›rlad›klar› Türk Tiyatrosu’nun divas› Y›ld›z
Kenter’i ayakta alk›fllad›lar.
10 Nisan’daki geceye kat›lan ve Y›ld›z Kenter’i oyun sonras›nda kutlayanlar aras›nda Koç Allianz üst yönetiminin yan› s›ra Semahat Arsel
de vard›.
Arsel, Y›ld›z Kenter’i kutlarken “Bize yak›n geçmiflimizi yeniden yaflatt›n›z, an›lar›m›z› canland›rd›n›z” diyerek teflekkür etti.
Y›ld›z Kenter’in yaz›p Mehmet Birkiye ile birlikte yönetti¤i ve oynad›¤› “Hep Aflk Vard›”n›n dekorlar› Osman fiengezer’e, kostümleri Çolpan ‹lhan’a, müzikleri Mete Sakp›nar’a, koreografisi ise Oral Yaz›c›’ya ait.
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Koçbank’tan
Turkcell
Abonelerine
Özel F›rsat!
oçbank’tan Turkcell faturalar›na otomatik ödeme
talimat› verenler ücretsiz sekretercell hizmeti kazan›yor.
Turkcell aboneleri,
31 May›s 2002’ye kadar üç ay boyunca
Otomatik Ödeme
Talimati vererek, ilk
ödemeyi takip eden
3 ayl›k dönemde ücretsiz sekretercell hizmeti kazan›yor.
Kampanya kapsam›nda, 3 ay
boyunca otomatik ödeme ile
yap›lacak fatura ödemelerinde,
ilk ödemenin ard›ndan ilk üç
ay için ayl›k 10 dakika ücretsiz
konuflma f›rsat› sunuluyor.

K
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Bilgi Grubu
Apple’›n ‹ncisi, Yeni iMac Türkiye’de!
sine sunulmufltu. Toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Koç
Holding Bilgi Teknolojileri
Grubu Baflkan› Ali Y. Koç,
“Dijital yaflam kavram›n›
günlük hayat›n bir parças›
haline getirmeyi amaçlayan
Apple’›n
yeni
iMac’inin Türkiye
pazar›nda yerini almas›ndan
büyük mutluluk duyuyoruz”
diyerek Koç Holding Bilgi
Teknolojileri Grubu’nun teknoloji alan›nda yat›r›mlar›n›
sürdürdü¤ünü vurgulad›.
Toplant›da daha sonra söz
alan Apple/Bilkom Genel
Müdürü Tijen Mergen de
yeni iMac’in zarif ve fl›k görüKoç Holding Bilgi Teknolojileri Grubu Baflkan› Ali
nümü, ergonomik yap›s› ve
Y. Koç, “Dünden Bugüne Apple” müzesindeki
üstün teknik özellikleri ile bilApple ürünlerini ilgiyle inceledi.

pple’›n en son ürünü yeni iMac,
art›k Türkiye’de! 3 Nisan 2002 tarihinde Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen bir toplant›yla tan›t›lan yeni
iMac, ilk olarak Ocak ay›nda San
Francisco’da gerçeklefltirilen MacWorld Expo’da ziyaretçilerin be¤eni-

A

gisayar kullan›c›lar›n›n ilk tercihi olaca¤›n› söyledi. Ürünün
teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Mergen,
yüksekli¤i ve aç›s› ayarlanabilir 15 inç LCD ekran› ve yar›küre biçiminde kasas› ile yeni
iMac’in bilgisayar dünyas›nda bir ç›¤›r açt›¤›n› kaydetti.

Dünden Bugüne Apple
Yeni iMac’in tan›t›m› için düzenlenen
toplant›da, “Dünden Bugüne Apple”
adl› müze de ziyaretçilerin be¤enisine
sundu.
2 ay boyunca Rahmi Koç Müzesi’nde
görülebilecek müzede ziyaretçiler,
1980’lerden günümüze teknolojideki
h›zl› geliflimi ve Apple bilgisayarlar›n
evrimini izleme olana¤› bulacaklar.

D›fl Ticaret
Koç Toplulu¤u Markalar›na, Ba¤dat’ta Büyük ‹lgi!
ç›l›fl›n› Irak Baflbakan’› Taha
Yasin Ramazan’›n gerçeklefltirdi¤i 4. Türk ‹hraç Ürünleri Fuar›,
Devlet Bakan› Tunca Toskay’›n
baflkanl›¤›nda 150 firma ve 300 Türk
ifladam›n›n ifltirak etti¤i resmi bir heyetin kat›l›m›yla, 1-5 Nisan 2002 tarihleri aras›nda Ba¤dat’da gerçekleflti. Irakl› bakanlar ve üst düzey
bürokratlar›n büyük ilgisini çeken
180 m2 büyüklü¤ündeki Koç Toplulu¤u stand›nda, Ram, Arçelik, Beko Elektronik ve Tofafl flirketleri
ürünleri ile yer ald›.
Beyaz eflya, televizyon ve küçük ev
aletleri Beko markas› ile sergilenirken, Ba¤dat’taki Arçelik bayisinin
yan› s›ra, yeni bir Beko bayisinin
aç›lacak olmas› fuarda yeni bir heyecan yaratt›.

A
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Yolcu ve yük tafl›maya
yönelik birçok uygulama
alan› olan “Doblo” ise,
uzun y›llard›r yeni araç
girmeyen Irak pazar›nda
bir çok ihtiyaca cevap
verebilece¤inin iflaretlerini flimdiden verdi.
Birleflmifl
Milletler
kapsam›nda Irak’a yap›lan ihracatlar çerçevesinde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
en tercih etti¤i araçlardan biri “Ford Transit” ambulans›
ise fuarda ilgi gören di¤er ürünler
aras›nda yer ald›.
Fuar süresince yap›lan resmi ziyaretlerde, gerek Birleflmifl Milletler gerekse ikili anlaflmalar çerçevesindeki
devlet al›mlar›nda Türk ürünlerine
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öncelik verilece¤i mesaj› al›nd›. Türkiye için önemli bir pazar olan
Irak’ta Koç Toplulu¤u ürün ve hizmetlerine çok büyük bir ihtiyaç bulunuyor.
Ayr›ca Irak’›n üretime yönelik proje
taleplerine de cevap verilmeye çal›fl›l›yor.

Turizm ve ‹nflaat
RMK Marine’nin Dünya Denizlerindeki Kalite ve Teknoloji Elçisi:

DemirDöküm,
Mutfak
Fuar›nda

M/T Maria Theresa Tankeri,
Danimarka’ya Teslim Edildi
MK Marine Tersanesi’nde infla
edilen 4500 DWT’luk
kimyasal tanker M/T
Maria Theresa, 25
Mart 2002’de Danimarka firmas› Herning Shipping’e teslim edildi.
Çevre kirlili¤ine karfl›
her türlü güvenlik
tedbirleri al›narak dizayn ve infla edilen
Maria Theresa gemisi, ülkemizde ilk kez uygulanan
özel kargo tanklar› boya sistemine
(Marine Line) sahip ve ayn› zamanda benzerlerinden daha fazla kimyasal madde tafl›ma listesine sahip.
Yetkililer, M/T Maria Theresa’n›n flu
ana kadar Danimarka bayrakl› ve

R

Danimarka d›fl›nda infla edilmifl en
kaliteli gemi olarak nitelendiriyor.
Tamamen Türk mühendis ve iflçili¤i
ile dizayn ve infla edilen M/T Maria
Theresa, dünya denizlerinde dolaflt›kça ülkemizin kalite ve teknolojisini temsil eden bar›fl elçimiz olacak.

Setur’dan Koç Çal›flanlar›na
Özel ‹ndirimler
etur, yaz sezonu için Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na özel indirim
ve taksit avantajlar› sunuyor.
A¤›rl›kl› olarak, güney illerimizde
toplam 56 tesiste
Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›na, % 5
ile %20 aras›nda
özel
indirimler
sa¤layan Setur,
birçok tesiste de 5
taksite
varana
avantajlar sunuyor. Antalya, Belek, Kemer, Kufladas›, Çeflme ve
birçok bölgede
özel fiyatl› tesis

S

emirDöküm, 2 - 7 Nisan
2002 tarihleri aras›nda,
TÜYAP Beylikdüzü Fuar
Merkezi’nde
düzenlenen
“MUDER 2002 Mutfak ve
Banyo Fuar›”na kat›larak Alman ALNO firmas›n›n üretti¤i
haz›r mutfaklar›n› sergiledi.
Mutfaklar, tasar›m›, kalitesi,
son teknoloji ürünü aksesuarlar› ile büyük ilgi gördü.
DemirDöküm Genel Müdür
Melih Bat›l›, haz›r mutfak
sistemleri konusunda çal›flmalar›n› sürdürdüklerini ifade etti.

D

Uygun Fiyat ve
DemirDöküm
Güvencesi
Faaliyet gösterdi¤i ›s›tma ve
so¤utma sektöründe birçok
baflar›ya imza atm›fl olan DemirDöküm, dünyan›n seçkin
mutfak üreticilerinden birisi
olan Alman firmas› ALNO ile

seçeneklerinin sunuldu¤u sezon boyunca, Koçfinans Ak›ll› Kart, Advantage Card ve ‹fl Bankas› Maximum Card sahipleri özel f›rsatlar ve
taksitlerden faydalanabiliyor. D›fl turlarda da sürpriz fiyatlar
ve turlar için kollar›n›
s›vayan Setur, Avrupa ve Uzakdo¤u rotalar› için özel f›rsatlar haz›rl›yor.
Ayr›nt›l› bilgi için:
0216 474 06 00
www.setur.com.tr
Digiturk 505 no’lu
Setur Kanal›
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yapt›¤› anlaflmalarla yüksek
kaliteli mutfaklar› uygun fiyatla ve DemirDöküm güvencesi ile 12 y›ld›r tüketiciye ulaflt›rmaya devam ediyor.

sektörel vizyon

Tüketim

Migros Beylikdüzü’nde
Formula 1 Heyecan›!

Bir yar›fl pistine dönüfltürülen
Migros Beylikdüzü Al›flverifl
Merkezi’nde toplam 10 yar›fl arabas›
sergileniyor. Sa¤da, 1996’da Jordan
tak›m›n›n Formüla 1’de yar›flt›¤› araç...

M

igros Beylikdüzü Al›flverifl
Merkezi’nin iç mekân› adeta
bir yar›fl pistine dönüfltürülerek,
Formula 1 yar›fl sporunun geçmifl
tarihi günümüze tafl›nd›.

Migros Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi bir ilke
imza atarak Formula 1’de daha önce yar›flm›fl efsane
araçlar› sergiliyor

fiampiyonlara Yolculuk

sergileniyor.
50 y›ll›k yar›fl tarihini anlatan bu
araçlar›n aksesuarlar›n›n da sergilendi¤i organizasyonda, kurulan simülatör arac›, deneme sürüflü yapan ziyaretçilerin heyecanlar›n›
maksimum seviyeye yükseltmeye
yeterli geliyor.

Toplam 10 yar›fl arabalar›n›n yer ald›¤› bu organizasyonda, Michael
Schumacher’in Benetton arac›ndan bafllay›p, Nick Heidfeld’in Sauber arac›, Jordan tak›m›n›n arac›,
Ayrton Senna’n›n Lotus arac› ve
1987 y›l›nda Nelson Piquet’in dünya flampiyonu oldu¤u Williams ve
daha bir çok ralli arac› Migros Beylikdüzü Al›flverifl Merkezi’nde

2000-2001 y›llar›nda yar›fllara kat›lm›fl
olan Sauber Petronas arac›.

sektörel vizyon
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Sürpriz Arma¤anlar
Ayr›ca kurulan dev Carrera yar›fl
pistinde isteyen ziyaretçiler tüm yar›fl profesyonelliklerini sergileyebiliyorlar. Yar›flan ziyaretçiler için küçük bir ipucu:
Carrera yar›fllar›nda el becerisi ve
hareket h›z› çok önemli! Bu yar›fllarda birinci gelen kiflileri, 2 adet
Formula 1 Almanya Hockenheim Grand Prix yar›flmalar›na
bilet ve biletin yan› s›ra çeflitli
sürpriz arma¤anlar bekliyor.
Bu büyük organizasyon Migros Beylikdüzü’nün ard›ndan,
Antalya Migros Al›flverifl Merkezi’nde 23 May›s-9 Haziran 2002 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek.

Antalya’da Arkeoloji Belgeselleri Festivali

A

kdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü (AKMED) ile Belgesel Sinemac›lar
Birli¤i’nin (BSB) birlikte gerçeklefltirdikleri Uluslararas› KUBABA Arkeoloji Belgeselleri Festivali,
bu y›l 29-31 Mart
tarihleri aras›nda
Talya
Kongre
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
Festivalde, baflta
Anadolu olmak
üzere dünyan›n
pek çok yerinden, tüm insanl›-

Suna&‹nan K›raç Akdeniz
Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü
(AKMED), III. Kubaba Arkeoloji
Belgeseli Festivali’ne ev sahipli¤i yapt›.
Festival boyunca, 33 seçme film,
Antalyal› sanatseverlerle bulufltu
¤›n ortak miras› niteli¤indeki tarihsel zenginlikleri belgesel tad›yla aktaran Türkiye, Fransa, ‹ngiltere, Almanya, Yunanistan, ‹talya, ‹spanya, M›s›r ve ‹ran’dan
33 seçme film, Antalyal› sanat severlerle bulufltu.

Üç günlük bir sanat-düflünce platformu oluflturan festivalde, arkeoloji belgesellerinin yan› s›ra, yerli ve
yabanc› seçkin bilim adamlar›, film
yönetmenleri ve gazetecilerin konuflmac› olduklar› “Geçmiflin Bilinmesi ve Aktar›lmas›: Belgesel
Sinema ve Arkeoloji” ile “Kültürel Süreklilik ve Belgesel Sinema” bafll›kl› iki ayr› panel gerçeklefltirildi.

“Türkiye’den Mutfak Manzaralar›”
Foto¤raf Yar›flmas› Sonuçland›

A

rçelik’in
düzenledi¤i,
“Türkiye’den
Mutfak
Manzaralar›” konulu foto¤raf yar›flmas› sonuçland›. Edirne’den Hakkari’ye, Türkiye’nin
dört bir yan›ndan yar›flmaya kat›lan profesyonel ve amatör foto¤rafç›lar, Arçelik Maslak Showroom’da düzenlenen törenle
ödüllerini ald›.
Ödül töreninin ard›ndan sergilenmeye de¤er bulunan eserlerin
yer ald›¤› foto¤raf sergisinin aç›l›fl›n› Arçelik Pazarlama ve Sat›fltan
Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Aka
Gündüz Özdemir yapt›.

Ödül Kazananlar
Siyah-beyaz bask› dal›nda Tülin
Dizdaro¤lu iki foto¤raf›yla birinci ve üçüncülü¤ü al›rken, Ömer
Serkan Bak›r ikincili¤e, Engin

Siyah-beyaz bask› dal›nda Tülin Dizdaro¤lu birincilik ödülüne lây›k görüldü.
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Kaban ise mansiyona lây›k görüldü.
Dia dal›nda birincili¤i Kürflat Badakal, ikincili¤i ve mansiyon
ödülünü Servet Sezgin, üçüncülü¤ü ve jüri özel ödülünü ise Fatih Sönmez elde etti. Renkli bask› dal›nda birincili¤e Adem Sönmez, ikincili¤e Ömer Serkan
Bak›r, üçüncülü¤e Kaz›m Zaim,
mansiyon ödülüne ise Canan Baflarel lây›k görüldü.
Tüm Türkiye’den 520 foto¤raf›n
kat›ld›¤› yar›flmada ödüle lây›k
görülenler dahil olmak üzere 61
eser sergilenmeye de¤er bulundu. Foto¤raflar, May›s ay› sonuna
kadar Arçelik Maslak Showroom’da sergilenecek. Sergiye gelme imkân› bulamayanlar ise
www.arcelik.com’dan foto¤raflar› inceleyebilir.

iletiflim

Dünya Çocuklar›

hayata dair

Tek Ses, Tek Yürek!
K

oç Holding, TRT’nin 1979 y›l›ndan bu yana uluslararas› ölçekte organize etti¤i 23 Nisan
Çocuk fienlikleri’ne 1997 y›l›ndan
bu yana verdi¤i deste¤i bu y›l da sürdürdü.
16-24 Nisan 2002 tarihleri aras›nda
24.’sü düzenlenen Çocuk fienlikleri
kapsam›nda ülkemiz, bugüne kadar
84 ülkeden 16 bini çocuk olmak üzere toplam 20 bin kifliyi a¤›rlam›fl oldu. Bu y›l düzenlenen flenli¤e ise
aralar›nda Almanya, Azerbaycan,
Bangladefl, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Güney Afrika, KKTC, Libya,
Litvanya, Meksika, M›s›r, Yugoslavya
ve Yunanistan’›n da yer ald›¤› 35 de¤iflik ülkeden çocuklar kat›ld›.
fienli¤e kat›lmak üzere 14 Nisan 2002
tarihinde ülkemize gelmeye bafllayan
minikleri, gönüllü ev sahipleri misafir
etti. Dünyan›n dört bir yan›ndan ülkemize gelerek Ankara’da Türk çocuklar›n coflkusuna ortak olan minik
konuklar, 18 Nisan’da TRT Genel
Müdürü Yücel Yener’i ziyaret etti.
Ayn› gün saat 13.30’da An›tkabir’de,
kendilerine bu bayram› arma¤an
eden Atatürk’ü anan grup, ard›ndan

TRT Genel Müdürü Yücel Yener, Koç Holding’in TRT Uluslararas› Çocuk fienli¤i’ne verdi¤i
destekten dolay›, Vehbi Koç Vakf› Baflkan› Semahat Arsel’e plaket sunarken...

1997 y›l›ndan beri Koç Holding sponsorlu¤unda
gerçeklefltirilen TRT Uluslararas› Çocuk fienli¤i’nin 24.’sü
Ankara’da kutland›. Büyük coflku içinde geçen fienlik’te
tüm dünya çocuklar› tek ses, tek yürek oldular
S›hh›ye Orduevi – TBMM aras›nda
bir flenlik yürüyüflü gerçeklefltirdi.
Coflku dolu flenlik konvoyu, Ankaral›lar taraf›ndan sevgi ya¤muruna tutuldu… 19 Nisan günü Baflbakan Bülent Ecevit ve TBMM Baflkan› Ömer
‹zgi ile buluflan dünya çocuklar›, kar-

VEKAM’da Büyük Coflku!
23 Nisan coflkusu, Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi’nde
de (VEKAM) yafland›. 23 Nisan haftas›nda Merkez, Ankaral› ö¤rencileri
konuk etti. Ö¤renciler, VEKAM’da sergilenen genifl yaz›l› ve görsel malzeme ile Ankara ve çevresinin
tarihi, Ankara’n›n arkeolojik,
etnografik ve kültürel de¤erleri
hakk›nda bilgilendi.
VEKAM’da Ankara ile ilgili kitap, makale ve süreli yay›nlar›n
yer ald›¤› zengin bir kütüphane
ile iki de arfliv bulunuyor.
Ankaral› çocuklar, VEKAM’da
sergilenen eserleri ilgiyle incelediler.
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fl›l›kl› olarak iyi dilek ve bar›fl mesajlar›n› iletti. Çocuklar, 22 Nisan’da da
Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan kabul edildi.

Dünya Çocuklar› El Ele…
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk
Bayram›, 23 Nisan 2002 Sal› günü
Mustafa Özbek Kongre ve Spor
Merkezi’nde gerçeklefltirilen program ile coflkulu bir festivale dönüfltü.
TRT’den naklen yay›nlanan gala
program›nda kendi ülkelerinin kültürünü, bar›fl mesajlar›yla yo¤urduklar›
gösterileri ile paylaflan minikler, tek
ses ve tek yürek olarak örnek bir
portre çizdiler. Geleneksel Türk konukseverli¤i ile a¤›rlanan miniklerin
ziyareti, gala program›n›n ard›ndan,
24 Nisan’da gerçeklefltirdikleri Kapadokya gezisi ile devam etti. Bu ziyaret sayesinde dünya çocuklar›, Türkiye’nin kültürel miras›na da yak›ndan
tan›kl›k etmifl oldu.

hayata dair

VKV, Her Sene E¤itim ve Sa¤l›k
Hizmetlerine Milyonlarca Dolar
Katk›da Bulunuyor

T

ürkiye’de e¤itim ve sa¤l›k
hizmetlerinin genel çerçevesi içinde, Vehbi Koç Vakf›’n›n yeri ve katk›lar› üzerine neler söylemek istersiniz?
1969 y›l›nda kurulan Vehbi Koç
Vakf›’n›n e¤itim, sa¤l›k ve kültür alan›nda üstlendi¤i misyonu en temelde
“sosyal yard›mlaflma” olarak özetlemem mümkün. Di¤er yandan, devlete katk›da bulunmak ve sosyal gereksinimlere cevap verebilmek de temel
hedeflerimiz aras›nda...
Bugüne kadar, gerçeklefltirdi¤imiz
birçok projede en üst kaliteyi yakalamay› ve bu do¤rultuda da örnek teflkil etmeyi hedefledik. VKV'n›n ilk
kuruldu¤u y›llarda sa¤l›k, e¤itim ve
kültür hizmetleri gelifli güzel ve gelen
talepler do¤rultusunda yap›l›yordu.
Örne¤in, devlet hastanelerine al›nan
yüzlerce dolarl›k teknik ekipmanlar›n, y›pranm›fl okullar›n inflaat mas-

12 - 18 May›s tarihleri aras›nda kutlanan Hemflirelik
Haftas› nedeniyle, Vehbi Koç Vakf› Baflkan›
Semahat Arsel’den VKV’nin çal›flmalar› ve sa¤l›k
alan›ndaki yeni projeleri hakk›nda bilgi ald›k
raflar›n›n karfl›lanmas› gibi çal›flmalar›n ard›ndan bu yard›mlar›n takip
edilmedi¤ini gördük ve kontrol edebilece¤imiz projelere yönelmeyi daha
do¤ru bulduk. Vehbi Koç Göz Bankas›, Ankara Çocuk Hastanesi,
Haydarpafla Numune Hastanesi ve
Vehbi Koç Poliklini¤i... gibi.
Vakf›m›z›n devrald›¤› Amerikan ve
‹talyan Hastanesi’ni de bu ilke
do¤rultusunda kalite aç›s›ndan en
üst düzeye ç›karmay› amaçl›yoruz.
Sa¤l›k sektöründe, en son teknoloji
ile en iyi bak›m› vermeyi amaçl›yoruz. Bu do¤rultuda da hastanelerimizi ve teknolojimizi sürekli yeniliyoruz. fiu anda Amerikan Hastanesi,
dünya standartlar›nda hizmet veriyor. Yurtd›fl›ndan birçok hasta tedavi
olmak için Amerikan Hastanesi’ni
tercih ediyor.
E¤itimde ise, Koç Toplulu¤u
flirketlerimizin deste¤i ile Türkiye çap›nda 13 tane ilkö¤retim okulu yapt›r›p Cumhuriyetin 75. y›l› nedeniyle
Milli E¤itim'e arma¤an ettik.
Bu okullar›n standart› ve e¤itim
kalitesi ‹stanbul'daki herhangi bir
ilkö¤retim okulunun standart›na
ve e¤itim kalitesine eflit.
Okullar›m›za, Milli E¤itim
ve sponsor flirketlerimiz
taraf›ndan da sahip ç›k›l›yor.
Ayr›ca, ilkokuldan
bafllayarak, üniver-

siteye kadar çocuklar›m›za ve gençlerimize geliflmifl ülkeler standart›nda
e¤itim vermeye çal›fl›yoruz. Halk›m›z, maalesef kaliteli sa¤l›k ve e¤itim
hizmetlerinin ne kadar pahal› oldu¤unun fark›nda de¤il. VKV’nin okullar›nda ve Amerikan Hastanesi’nden,
kâr etti¤i zannediliyor. Oysa, gerek
ilkö¤retim okulumuza, gerek üniversitemize, gerekse Amerikan ve ‹talyan Hastanelerimize her sene milyonlarca dolar katk›da bulunuyoruz.
• Hemflirelik mesle¤ine olan ilginizin nedenleri hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?
Geçirdi¤im rahats›zl›k nedeniyle,
uzun y›llar dünyan›n birçok farkl› ülkesinde tedavi gördüm. Bu süre zarf›nda da bu hastanelerde görev yapan hemflirelerle bizim hemflirelerimiz aras›nda kalite aç›s›ndan derin
uçurumlar oldu¤unu gözlemledim.
Ayn› zamanda, bir hemflirenin hastay› sa¤l›¤›na kavuflturmada çok önemli bir rol üstlendi¤ine de bizzat tan›k
oldum. Dolay›s›yla da mesle¤e olan
ilgim artt›. Ve iflte bu ilginin do¤al bir
sonucu olarak yaklafl›k 45 senedir bu
mesle¤e hizmet vermeye çal›fl›yorum.
• Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin
genel çerçevesi içinde Vehbi Koç
Vakf›’n›n hemflirelik mesle¤ine
katk›lar› üzerine neler söylemek
istersiniz?
Türkiye’de hemflirelik e¤itimi oldukça

VKV Baflkan› Semahat Arsel: “Sa¤l›k sektöründe, en
son teknoloji ile en iyi bak›m› vermeyi amaçl›yoruz.”

yetersiz bir konumda bulunuyor. Zira,
Türkiye’de hemflirelik e¤itimi gören
birçok hemflire, e¤itimleri için gerekli
kitaplardan yoksun bir flekilde yetifliyor. Ayn› zamanda tecrübe edinmeleri için gerekli olan klinik çal›flmalara
yeterli derecede kat›lam›yor ve meslekleri ile ilgili olarak araflt›rma imkân›na da sahip de¤iller.
‹flte bu çerçevede de Vehbi Koç Vakf› olarak, hemflirelik mesle¤ine destek
olabilmek amac›yla Hemflirelik Fonu ve Hemflirelik Komitesi oluflturduk. Türkiye’nin tüm hemflirelik yüksekokullar›ndan temsilcilerin yer ald›¤› bu komitede, Vakf›m›za iletilen sorunlar ve gereksinimlerden yola ç›karak, en temel ihtiyaçlar›n›n e¤itim kitaplar› oldu¤unu ortaya koyduk. Bu
yüzden de ilk olarak yurtd›fl›ndan e¤itim kitaplar› getirttik ve bunlar› Türkçe’ye çevirip bast›rd›k. Kitaplar›, hemflirelik okullar›na maliyetine satarak
kendimize yeni kitaplar›n bas›m› için
ek kaynak yaratt›k. Ayn› zamanda
hemflire ö¤retmenlerin de kitaplar›n›
basmalar› için destek verdik.
• VKV’nin Amiral Bristol Hemflirelik Okulu’nu devralmas›yla birlikte, ne tür de¤iflimler meydana
geldi?
Öncelikle, Amiral Bristol Hemflirelik Okulu’nun zaman›nda Türk hemflirelerine çok büyük katk›larda bulundu¤unu belirtmek isterim. Özellikle, 1999 y›l›n›n hemflirelik mesle¤i
ve Vakf›m›z için bir dönüm noktas›
oldu¤unu belirtmek isterim. Zira, ayn› y›l Avrupa Birli¤i’ne uyum süreci
kapsam›nda, dünya kalitesinde hemflire yetifltirme hedefinden yola ç›k›larak hemflirelik mesle¤i lisans e¤itimi
kapsam›na al›nd›. Bu çerçevede de
Amiral Bristol Hemflirelik Okulu kapand› ve VKV olarak hemflirelik okulunu Koç Üniversitesi bünyesine tafl›yarak, üniversite kapsam›nda lisans
e¤itimi veren Sa¤l›k Yüksek Okulu
haline getirdik.
Bu çerçevede de, tamamen benim
hayalim ve arzum do¤rultusunda
özel bir e¤itim program› oluflturduk.

“Hemflirelerin iyi e¤itimli, inisiyatif kullanabilen,
yo¤un klinik deneyimi olan, sa¤l›k ekibiyle hasta
aras›nda güçlü bir iletiflim köprüsü oluflturmas›
gerekiyor.”
Bafllang›çta, Türkiye’de benzeri olmayan bu program›n ücretini karfl›lamada ö¤rencilerin zorluk yaflayabileceklerini düflünerek ve ayn› zamanda
e¤itim kalitesini düflürmemek amac›yla ilk dört sene için, en yüksek puan› tutturan 20 ö¤renciyi burslu olarak okutmaya bafllad›k.
2003-2004 y›l›nda ilk mezunlar›n› verecek olan Sa¤l›k Yüksekokulu’nda
ö¤rencilerimize di¤er okullarda
program kapsam›nda yer almayan
dil e¤itimi ve bilgisayar e¤itimi de
veriliyor. Ayn› zamanda, ö¤rencilerimize klinik çal›flmalara çok yo¤un
bir biçimde kat›lma imkân› sunuyoruz.
• Sa¤l›k hizmetlerinde hemflireli¤in rolünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye’de, henüz hemflire ile hasta
bak›c› aras›ndaki fark bile alg›lanam›yor. Bir baflka deyiflle, e¤itimsiz
insan kayna¤› olarak adland›rabilece¤imiz hasta bak›c› ile e¤itimli insan
kayna¤› olan hemflirelerin görev tan›mlar› bilinmiyor. Bu yüzden de
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halk›m›z›n bu alanda bilinçlendirilmesi büyük bir önem tafl›yor.
Ayn› zamanda, dünyadaki geliflen
flartlar do¤rultusunda hemflirelik de
sürekli olarak gelifliyor ve kendisini
yeniliyor. Bu do¤rultuda da hemflirelerin iyi e¤itimli, inisiyatif kullanabilen, yo¤un klinik deneyimi olan, sa¤l›k ekibiyle hasta aras›nda güçlü bir
iletiflim köprüsü oluflturmas› gereken
bireylerlerden oluflmas› gerekiyor.
• SANERC, hemflirelik mesle¤ine
ne tür katma de¤erler getirdi?
SANERC, hemflirelerimize yaz›l› literatür deste¤i sa¤laman›n yan›s›ra, onlar›n mesleki becerilerini gelifltirmek
için özel e¤itimler, kurslar düzenliyor. Bafllatt›¤›m›z uygulama kapsam›nda, ABD’den getirdi¤imiz uzmanlar, e¤itmenlerimizi e¤ittiler. Bu e¤itmenler de hemflirelere yönelik oluflturdu¤umuz kurs programlar›n› yönlendiriyor. Bugüne kadar, yaklafl›k
2000 hemfliremiz bu kurslara devam
etti. fiu anda, “Yo¤un Bak›m” ve
“Acil Bak›m” hemflireli¤i gibi konulada e¤itimler düzenliyoruz.
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Annelerimiz
Ne ‹ster?
A

nnenizi en son ne zaman arad›n›z?
‹yi bir soru de¤il mi? Annelerimizin en çok neyi istedi¤ini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama May›s ay›nda
bir Pazar günü, Annelere ait olan o güzel günde bildiklerimizi yeniden an›msayal›m ve an›msamakla kalmay›p, annelerimizin isteklerini yerine getirelim.
Anne, çocu¤unun sa¤l›kl› ve iyi bir ruh
hali içinde olmas›n› en çok isteyen kimsedir. Ama unutmayal›m ki, annenin iste¤i bu kadarla da kalmaz ve dile getirsin getirmesin –sitemli veya sitemsizbelli eder ki, o en çok hat›rlanmak ve
aranmakla mutlu oldu¤unu hisseder.

Çocuklar,
Annelerini Neden Aramaz?

“Çocuklar›n›n iyi ve sa¤l›kl›
olmalar›n›” bilmek yetmez.
Annelerin as›l istedi¤i fley:
Hat›rlanmak! “Anneler ne
ister?” sorusunun yan›t›n›
bulmak için araflt›rmalara
gerek yok. Arand›klar›
zaman, halleri hat›rlar›
soruldu¤u zaman nas›l
mutlu olduklar›n› seslerinin
tonundan, bak›fllar›ndaki
›fl›lt›dan anlam›yor muyuz?

USA Today Gazetesi geçen sene "Yetiflkin çocuklar annelerini neden aramaz?"
bafll›kl› bir araflt›rma yay›nlam›fl ve bu
araflt›rmada yüzlerce kifliye annelerini
hangi s›kl›kla arad›klar›n› sormufltu. Sonuçlar ortaya ç›k›nca anlafl›ld› ki, yetiflkin bireyler bu konuda biraz ihmalkar
davrand›klar›n› kabul ediyorlar. Kimisi
hiç istemese bile aylarca annesini aramay› unutabildi¤ini söylerken, kimisi de ayda 1-2 kez telefon edebildi¤ini aç›kl›yordu. Araflt›rmaya kat›lanlar›n ancak yüzde
30'u annesini s›k s›k arad›¤›n› söyledi.
‹hmalin nedenleri konusunda hepimiz
az çok fikir sahibiyiz. Çok çal›fl›yoruz!
Zaten sözünü etti¤imiz araflt›rmaya kat›lanlar›n yüzde 34'üne tekabül eden “yetiflkin çocuklar” da çok çal›flt›klar›n› ve
meflgul olduklar› için annelerini arayamad›klar›n› beyan etmifller.

1600’lü Y›llardan Bu Yana
Sevgilerin en karfl›l›ks›z›n› bizlere sunan
annelerimiz için “özel bir gün” icad etmenin tarihini araflt›rmaya kalk›flt›¤›n›z
zaman, yüzy›llar öncesine gidebiliyorsunuz. Bu özel günün belirlenmesine vesi-
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le olan kutlamalar›n tarihçesi 1600’lü
y›llarda ‹ngilizler aras›nda “Mothering Sunday” ad›yla kutlanan 4. Pazar günü kutlamalar›na kadar dayan›yor. Anneler günüyle ilgili ilk resmi
kutlama önerisi, Amerika’da 1872 y›l›nda Julia Ward Howe taraf›ndan
bar›fla adanan bir gün olarak tasarland›. ‹lk defa Boston’da bir yürüyüfl düzenlenerek kutland›. 1911 y›l›na gelindi¤inde ise Anneler Günü hemen
hemen her ülkede kutlanmaya bafllanm›flt›. 1914 y›l›nda ABD Baflkan›
Wilson taraf›ndan resmi bir aç›klamayla May›s ay›n›n ikinci Pazar’› Anneler Günü olarak ilân edildi.

Türkiye’de Anneler Günü
Ülkemizde ise ilk Anneler Günü,
1955 y›l›nda kutlanmaya bafllad›. Türkiye Kad›nlar Derne¤i, Anneler Günü’nü kutlamalar›n› gündeme getirip
bafllamas›na vesile oldu. O tarihten
itibaren ise her y›l May›s ay›n›n 2. Pazar günü, Anneler Günü olarak kutlanmaya bafllad›. Bu özel günde, herkes annelerine bütçesine göre küçük
hediyeler alarak onlar›n gönlünü al›yor. Ancak unutmamal›y›z ki, bazen
yaln›zca bir çiçek ya da sevgi dolu bir
öpücük bütün hediyelerden de¤erli
olabiliyor. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz.

Anneler Günü’nde Divan
Pastaneleri’nde Özel Ürünler
Yaflam›n›zdaki tüm güzellikleri paylaflt›¤›m›z
annenizi, Anneler Günü’nde Divan Pastanelerinin
lezzetleri ile kucaklaman›n tam zaman›…
Kalp fleklinde pastalar, tartlar, madlen ve çikolatalarla haz›rlanan fl›k
paketleri annelere arma¤an ederek sevginizi göstermek için bulunmaz bir f›rsat! Divan Pastaneleri y›llard›r süregelen kalitesiyle hayat›m›z›n mutlu günlerine
ortak olmaya devam ediyor.
Ayr›ca “Dü¤ün, Niflan ve Mezuniyet Pastalar›”, flokola f›st›kl›, flokola krokanl›,
flokola f›st›k krokanl›, çikolatal›, kar›fl›k
meyveli ve Divan spesiyalitesi olan de¤iflik lezzetlerin krem brule, krep
praline, tane frambuaz püre ve flokola musun birlikteli¤ini be¤eninize
sunuyor. Merdiven fleklinde katl›, sekizgen, kare, yuvarlak ya da kalp biçimindeki farkl› dizaynlarda haz›rlanan pastalar, iste¤inize göre özel olarak da tasarlanabiliyor.
Üstelik siparifllerinizi haftalar önceden vermek için telafla da gerek
yok! Davetlerinize sadece iki gün kala telefon etmeniz yeterli.
Üstelik sipariflleriniz özel so¤utmal› araçlarla istedi¤iniz adrese teslim
ediliyor.
Sevdiklerinizle paylaflaca¤›n›z mutlu an›, Divan Pastaneleri ile noktalay›n.
Divan Pastaneleri Merkez: (0212) 220 80 85

Ak›ll›kart’tan Annelere
Ak›ll› Arma¤anlar…
Türkiye’nin ilk ak›ll› ‘tüketici kredisi’ kart› olan Ak›ll›kart, Anneler
Günü için genifl seçenekler sunarken, 2 ile 12 ay aras›nda de¤iflen peflinats›z, vade farks›z taksitler ve % 10’dan bafllayan indirim avantajlar› da sa¤l›yor.
Anneler Günü için özel kampanyalar düzenleyen Ak›ll›kart’›n üye iflyerlerindeki vade farks›z taksit uygulamalar›ndan baz›lar› ise flöyle:
Divan Pastaneleri 2 taksit; Monev 4 taksit; Altu¤ Parfümeri ve Sevil Parfümeri % 10 indirim + 4 taksit, ‹nci 2 taksit; Home Store,
Ten ve Unique Art 3 taksit, fiiflli Optik, GözGrup, Fer Optik ve
Güçlü Optik 6 taksit ve Roman’da ise 6 aya varan taksit...
Bunun yan›s›ra Ak›ll›kart kullan›c›lar›, 120’yi aflk›n markan›n binlerce
ürününe vade farks›z taksit uygulamalar› ve 24 aya varan vadelendirme kolayl›klar› ile sahip olabiliyorlar.
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Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi ‹cra Komitesi Baflkan› Sevgi Gönül, bir süre önce müzik eserleri
toplamaya bafllad›¤›n› ve beklemedi¤i güzellikte bir zenginlik meydana geldi¤ini belirtiyor.

VKV Sadberk Han›m
Müzesi’nde “Bir Tatl› Huzur”…
önülmez Akflabir süre önce müzik eserVKV Sadberk Han›m Müzesi,
m›n Ufkunday›z”,
leri toplamaya bafllad›¤›n›
Münir Nurettin Selçuk’un ölümünün
“Yok Baflka Yeve beklemedi¤i güzellikte
rin”, “Bu Y›l Da Böyle
bir zenginlik meydana gel22. y›ldönümü vesilesiyle, aç›l›fl›n›
Geçti Sensiz” ve daha nidi¤ini belirterek “Bu süyapt›¤› “Bir Tatl› Huzur” sergisinde,
celeri…
reçte alaturka musikinin
Arkas›nda birbirinden de- Klasik Türk Müzi¤i sanatç›lar›n›n k›yafet ne kadar dejenere oldu¤u¤erli besteler b›rakarak
nu ve eski sanatç›lar›n deve enstrümanlar›n› sergiliyor
aram›zdan ayr›lan Türk
¤erinin bilinmesi gerekti¤imusikisinin duayenlerinden Münir
ni anlad›m” dedi.
cak Münir Nurettin Selçuk flark›lar›
Nurettin Selçuk’un ölümsüz eserleSergide özel koleksiyonundan eserler
eflli¤inde sanatseverlerle bulufluyor.
ri, ölümünün 22. y›l› vesilesiyle, Sadbulunan tarih araflt›rmac›s› gazeteci
berk Han›m Müzesi’nde düzenleMurat Bardakç› da böyle
Müzi¤in 80 Y›ll›k Evrimi
nen “Bir Tatl› Huzur” adl› sergide
bir Türk musikisi sergi25 Nisan 2002 tarihinde, Vehbi
ziyaretçileri büyülüyor.
sinin ilk defa düKoç Vakf› Sadberk Han›m Mü28 Nisan-2 Haziran 2002 tarihleri arazenlendi¤ini ifade
zesi ‹cra Komitesi Baflkan› Sevs›nda aç›k olacak “Bir Tatl› Huzur”
ederek, “Çok daha
gi Gönül’ün giriflimi ve çeflitli
sergisi, sanata ve sanatç›ya sayg›n›n
önce yap›lmas› gekoleksiyonerlerin katk›lar›yla
da anlaml› bir ifadesi olarak karfl›m›rekirdi. Çünkü biz,
haz›rlanan sergiye iliflkin olaza ç›k›yor. Klasik Türk Müzi¤i’nin birmusiki kaynaklar›
rak, Sadberk Han›m Müzebirinden de¤erli üstadlar›n›n da an›lbak›m›ndan çok
si’nde bir tan›t›m toplant›s›
d›¤› sergide, sanatç›lar›n özel kostüm
zengin bir ülkedüzenlendi. Toplant›da bir
ve enstrümanlar›, tafl plaktan çal›nayiz” dedi. Bardakkonuflma yapan Sevgi Gönül,

“D
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Münir Nurettin Selçuk’un smokini, sergide yer alan özel kostümlerden biri...

ç›, sergide musikinin sanatsal amaçlarla yap›ld›¤› dönemden ticari amaçlarla yap›ld›¤› döneme kadar olan 80
y›ll›k maceras›n›n görülebilece¤ini
kaydederek, “Frakla yap›lan musiki,
zamanla cicili bicili kostümlerle bir
sahne e¤lencesi haline gelmifltir.
Bence bu serginin en önemli yan›, bu
maceray› yans›tmas›d›r” diye konufltu. Eski Türk musikisinin bugün adeta kayboldu¤unu ifade eden Bardakç›, en az›ndan bundan sonra kalan
eserlere sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini
söyledi.

Türk Müzi¤inde Modernleflme
27 Nisan’da gerçeklefltirilen sergi
aç›l›fl›nda ise Murat Bardakç›
“Türk Müzi¤inde Modernleflme” bafll›kl› bir konferans verdi.
Münir Nurettin Selçuk’tan hareketle, Türk müzi¤inin geçirdi¤i
de¤iflimlerin ele al›nd›¤› konferansta Bardakç›, Türk müzi¤inde iyi sesler ve müzisyenler oldu¤unu ama eski flark›c›lar›n
söylediklerinin anlafl›lamad›¤›n›, Münir Nurettin Selçuk’la bu
durumun tamamen ortadan
kalkt›¤›n› vurgulayarak ‘‘Münir Bey’in ortaya ç›kt›¤› dönemde musikimiz alabora ol-

Sergide, ünlü sanatç›lar›n k›yafetlerinin yan› s›ra,
19. ve 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda kullan›lan Klasik
Türk Müzi¤i enstrümanlar› da yer al›yor
mufltu. Kendisi tek bafl›na bu
da¤›lmay› önledi’’ dedi. Murat
Bardakç› ayn› zamanda, Münir Nurettin’le gelen de¤iflim
rüzgârlar›n› çald›¤› tafl plaklarla kat›l›mc›lara aktard›. Aç›l›flta, Murat Bardakç› (tanbur),
Bora Ebeo¤lu (ses) ve Ferruh Gençer (ses) üçlüsü taraf›ndan Münir
Nurettin Selçuk’un baz› eserleri ve
bilinmeyen bir flark›s› da icra
edildi.
Sergide, ünlü sanatç›lar›n
k›yafet ve enstrümanlar›n›n
yan› s›ra, 19. ve 20. yüzy›l›n
ilk yar›s›nda kullan›lan Klasik Türk Müzi¤i enstrümanlar› da yer al›yor.
“Bir Tatl› Huzur” sergisinde; ziyaretçilerin ilgisine
sunulan eserler aras›nda, 19. yüzy›l›n en yetkin kad›n bestekar›, flair ve hat›rat yazar›
Leylâ Saz’a ait bir ferace; ünlü hiciv ve

Sedef kakmal› ud
Osmanl›, 1909

ney ustas› Neyzen Tevfik Kolayl›’n›n neyi; Safiye Ayla Targan ile Müzeyyen
Senar’›n sahne kostümleri; Türk Sanat Müzi¤i bestekâr› ve ses sanatkâr›
Sadi Hoflses’in udu; ünlü bestekâr
ve yorumcu Zeki Müren’in sahne k›yafetleri, Münir Nurettin Selçuk’un
sahnede giydi¤i frak, smokin gibi k›yafet ve aksesuarlar›, Kemal Batanay’›n “Sultan Selim” adl› tanburu
yer al›yor.
“Bir Tatl› Huzur” sergisini, Sadberk
Han›m Müzesi’nde, 2 Haziran’a kadar, Çarflamba günleri hariç,
10:30-18:00 saatleri aras›nda izlemek
mümkün.
VKV Sadberk Han›m Müzesi
Adres: Piyasa Cad. No: 27-29
Büyükdere-‹stanbul
Tel: (0212) 242 38 13 -14

Safiye Ayla’n›n kostümü

Bir Musiki Duayeni: Münir Nurettin Selçuk
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01’de ‹stanbul’da do¤an
ve 1981 y›l›nda vefat
eden Münir Nurettin Selçuk, halen Türk müzi¤inde klasik üslûbun en iyi yorumcular› aras›nda
yer al›yor.
Kad›köy Numune Mektebi’nde
orta ö¤renimini
sürdürürken Dárü’l-Feyzi-i Musiki Cemiyeti’ne
(Üsküdar Musiki Cemiyeti) ö¤renci ve hanende
olarak giren Sel-

çuk, usta müzisyenlerle birlikte
sahneye ilk ç›kt›¤›nda 14 yafl›ndad›r ve yetene¤i ile dinleyenleri
kendinden geçirir.
Kad›köy Sultanisi’nde ö¤renim
görürken, dönemin
ilk konservatuvar›
olan Darül-Elhan’a
devam eden Selçuk’un musiki e¤itiminde, hocalar› Etfem Nuri Bey, Ahmet Irsoy, Hoca
Ziya Bey’in etkileri
olmufltu.
Dar’ül Elhan, Muzi-
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ka-i Humayun, Riyaset-i Cumhur ‹nce Saz Heyeti ve son olarak da ‹stanbul Belediyesi ‹cra
Heyeti fiefli¤i’ni yürüten Selçuk,
‹stanbul Radyosu’na da birbirinden de¤erli eserler kazand›rd›.
Dini besteleri de bulunan Selçuk, geleneksel gazel tarz›n›
eserlerine ustal›kla aktard› ve
müzik otoritelerinden büyük be¤eni toplad›.
Münir Nurettin Selçuk, sesi, besteleri, hocal›¤›, klasik üslubu ve
sanatç› kiflili¤i ile musiki tarihimizin en önemli isimlerinden birisi
aras›nda yer al›yor.
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‹talyan Büyükelçisi Vittorio Surdo
(solda) ve Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç...

Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Büyük Buluflma!
iat, Alfa Romeo’nun tamam›
montaj hatt› üzerinde seri
imal etti¤i ilk otomobil olan
1900 C Super Sprint modelini ve
Tofafl taraf›ndan tasarlanarak üretilen 100 bininci Doblo’yu, sergilenmek üzere, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir davetle,
Rahmi M. Koç’a teslim etti.
16 Nisan 2002 Sal› akflam›, Rahmi
M. Koç Müzesi’nde gerçeklefltirilen
devir teslim töreni sonras›nda, ‹talyan Büyükelçisi Vittorio Surdo
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1956 yap›m› Alfa Romeo ve Tofafl taraf›ndan tasarlanarak üretilen yüz bininci Doblo,
Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor
onuruna Halat Restaurant’ta yemek verildi.

RMK Müzesi’ne Yeni Bir Soluk

Alfa Romeo ve 100 bininci Doblo’nun teslim töreninde bir konuflma yapan Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, bu
y›l yüz binden fazla ziyaretçinin a¤›rlanaca¤›n› belirterek, “Müze yönetiminin hedefi, bir
ziyaretçinin ikinci,
üçüncü defa müzeyi ziyaret etmesini sa¤lamakt›r.
Bu hedefi de bugünkü gibi, sergilenecek yeni objelerin temini, müze
etkinliklerinin sü(Soldan sa¤a) Fiat Türkiye Temsilcisi Maurizio Magnabosco,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, ‹talyan reklili¤i ve dinaBüyükelçisi Vittorio Surdo ve Tofafl CEO’su Antonio Bene...
mizmi sa¤layacak-
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t›r” dedi. Rahmi M. Koç, konuflmas›n›, Alfa Romeo’nun müzede sergilenmesinde katk›s› olan Fiat Türkiye
Temsilcisi Maurizio Magnabosco’ya, Doblo’nun 100 binincisini müzeye veren Tofafl CEO’su Antonio
Bene’ye, Tofafl yöneticileri ve çal›flanlar›na son olarak ‹talyan Büyükelçisi Vittorio Surdo’ya teflekkür ederek tamamlad›.
Otomobil üretimine 1906’da Darracq ad› alt›nda bafllayan A.L.F.A.,
1915’de Mühendis Niccolo Romeo’nun eline geçmifl ve 1933’de
devlete ait olan IRI’ya, 1986’da ise
Fiat’a sat›lm›flt›r. Alfa Romeo P2,
158 ve 159 gibi efsanevi otomobiller
sayesinde 50’nin üzerinde Grand
Prix ve Formula 1’in ilk iki flampiyonlu¤unu kazanm›flt›r.
Tofafl taraf›ndan tasarlanarak üretilen
Doblo ise, bir y›l içinde 100 bin adet
üretilmifl ve %90’› Avrupa’ya ihraç
edilmifltir.

VKV Amerikan Hastanesi Genetik Bölümü
Dünya Standartlar›nda Hizmet Veriyor
VKV Amerikan Hastanesi Genetik Bölümü, do¤um öncesi genetik risklerin
tan›s›n› ortaya koydu¤u gibi, hastalar›na do¤ufltan sahip olduklar› genetik
riskler aç›s›ndan da dan›flmanl›k hizmeti veriyor
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ünümüzde genetik hastal›klar gün geçtikçe art›yor. Gerek do¤um öncesi çocuklar›n genetik olarak incelenmesini
içeren, gerekse yaflam boyu geliflen
kanser ve çeflitli metabolizmaya
ba¤l› hastal›klar›n teflhis edilmesinde genetik bilimine s›k s›k baflvuruluyor. Genetik biliminin önemi hakk›nda henüz tam bir bilinçlenmenin
olmad›¤› ortada. Özellikle, Türkiye’de de oldukça yayg›n görülen
anemi gibi hastal›klar›n tan›s›nda ve
ilgili tedaviye yönlendirilmesinde
art›k genetik bilimi büyük bir önem
kazanmaya bafllad›.
VKV Amerikan Hastanesi bünyesinde hizmet veren Genetik Bölümü, genetik hastal›klar›n tan›s›n› ortaya koydu¤u gibi, hastalar›na do¤ufltan sahip olduklar› genetik özellikler ve riskler aç›s›ndan da ayr›nt›l›
bilgi edinme f›rsat› sunuyor. Toplam
dört laboratuvar ile tüm dünyada
gerçeklefltirilen testleri uygulayan
Bölüm, kulland›¤› son teknoloji ürünü ekipmanlar ile klinik muayene/genetik dan›flmanl›k, do¤um

öncesi tan›, do¤um sonras› tan› ve
preimplantasyon genetik tan› olmak üzere toplam 4 alanda hizmet
veriyor.
VKV Amerikan Hastanesi genetik laboratuvarlar›nda, özellikle ileri yafltaki (35 ve üstü) kontrollerde anormal
belirtiler görülen gebeliklerde, bebe¤in sa¤l›kl› olup olmad›¤›, 24-48 saat
aras›nda gerçeklefltirilen h›zl› kromozom analiz testleriyle ortaya konabiliyor. Böylece, aileler do¤acak çocuklar›n›n genetik yap›s›n› ve sahip
olabilecekleri riskleri (Down Sendromu–Mongolizm, ciddi bedensel
ve zihinsel gerilikler gibi) gebeli¤in
erken dönemlerinde ö¤renebiliyor.

Kal›tsal Hastal›klarda
Dan›flmanl›k

Ailesinde kal›tsal bir özellik ya da
hastal›k (Akdeniz anemisi, orak
hücreli anemi, ailesel Akdeniz atefli, meme kanseri gibi) belirlenmifl
olan kifliler, kendilerinde de ayn› genetik hastal›¤› tafl›y›p tafl›mad›¤›n›
moleküler genetik testleriyle k›sa sürede anlayabiliyor. Ayn› zamanda, bu
tür kal›tsal hastal›¤› tafl›mayan kiflilerin kendi çocuklar›nda da bu hastal›klara
rastlanabiliyor. Özellikle,
akraba evliliklerinde yüksek riske sahip bu ailelerin,
do¤madan önce bebeklerinin genetik analizi yapt›rarak çocuklar›n›n sa¤l›kl›
olup olmad›¤›n› teflhis ettirmeleri büyük bir önem tafl›yor.
Bu alanda etkin bir dan›flVKV Amerikan Hastanesi Genetik Bölümü
manl›k
hizmeti sunan Ameçal›flanlar› toplu halde...
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rikan Hastanesi, hastaya, ailesi ve
sonraki kuflaklar› genetik olarak etkileyebilecek bilgilerin hepsini sunuyor. Uygulanan testlerin ard›ndan elde edilen bilgiler do¤rultusunda, hastaya ve ailesine bu bilgileri nas›l kullanmalar› gerekti¤i, nas›l tedavi olmalar› gerekti¤i konusunda genetik dan›flmanl›k veriliyor.

Tüp Bebeklerde
Genetik Tan›
Preimplantasyon Genetik Tan›
(tutunma öncesi genetik tan›) Tüp
Bebek Ünitesi ve Genetik bölümünün ortak bir çal›flmayla uygulad›¤›
en ileri genetik yöntemlerden biri.
Bu yöntem, 35 yafl üstü anne adaylar› ile ailesinde genetik hastal›klar
olan ve sa¤l›kl› bebe¤e sahip olamayan ailelerin gebe kalma flanslar›n›
art›rmay› ve ayn› zamanda bebeklerin sa¤l›kl› olarak dünyaya gelmesini
sa¤lamay› amaçl›yor.
Yaklafl›k iki gün içerisinde bu konuyla ilgili teflhisi koyabilen Genetik Bölümü, genifl çapl› bir taramay›
ve ayn› zamanda izlemeyi gerektiren bu uzun soluklu süreçte klinik
muayenelerin yan› s›ra, dan›flmanl›k
hizmeti de sunuyor.
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E¤itim Gönüllüleri Baflkan› Cengiz Solako¤lu: “TEGV’nin e¤itim alan›nda faaliyet gösteren
en büyük vak›f olmas›n› hedefliyoruz!”

E¤itim Gönüllüleri Vakf›,
Ülkenin Vakf›d›r
Mart 2002 tapara alamad›k. Suna
E¤itim Gönüllüleri Vakf› Baflkan› Cengiz
rihinde yap›Han›m, o dönemde
Solako¤lu, dergimize verdi¤i özel röportajda büyük bir bölümü
lan E¤itim
Gönüllüleri Vakf› Ola¤an “Bütün Koç çal›flanlar›n›n E¤itim Gönüllüleri kendisinin olmak üzeMütevelliler Heyeti Topre yak›n arkadafllar›nVakf›’n›n, ‘Memleketim varsa ben de var›m!’ dan toplad›¤› 2,5 millant›s›’nda Baflkanl›¤a seçilen Koç Holding Dayayon dolarl›k bir ba¤›fldiyen bir zihniyetin ürünü olarak
n›kl› Tüketim Grubu Baflla ifle bafllad›. ‹fladamdo¤du¤unu bilmesi lâz›m” dedi
kan› Cengiz Solako¤lu,
lar›, bürokratlar ve bidergimize özel bir aç›klama yaparak,
limadamlar›ndan oluflan bir yönetim
kurulma fikri Suna K›raç’›nd›r. Türkivak›fla ilgili geliflmeler hakk›nda öncekurulu oluflturduk.
ye’de o günlerde yaflanan ve insanlar›
likle Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n› bilgikaramsarl›¤a iten olumsuz geliflmelelendirmek istedi¤ini söyledi. E¤itim
Sadettin Tantan ve
rin kökeninde e¤itim eksikli¤inin olGönüllüleri Vakf›’n›n (TEGV) bir
‹stanbul’da 2 E¤itim Park›
du¤unu düflünen Suna K›raç, bu düflahs›n, ya da bir kuruluflun de¤il, TürVak›f ilk y›llarda yönünü belirleme
flüncesini çevresindeki yak›nlar›yla
kiye’nin vakf› oldu¤unu ifade eden
konusunda çal›flmalar yaparken ilk
paylaflm›flt›r. Suna Han›m, yasalar›
Cengiz Solako¤lu, “Her bir Koç menyönetim kurulu toplant›s›na davet ettielefltirmek, yönetenleri suçlamak yerisubu bilmeli ki, TEGV, ‘Memleketim
¤imiz zaman›n Fatih Belediye Baflkan›
ne çözümün bir parças› olacak flekilvarsa ben de var›m’ diyen bir zihniyeSadettin Tantan bizim çal›flmalar›de davranmak gerekti¤ini söylemifl ve
tin ürünü olarak do¤mufltur” dedi.
m›zdan, amac›m›zdan çok etkilenmifl
öyle bir vak›f kural›m ki, bu vak›f e¤iolmal› ki, flimdiki F›nd›kzade E¤itim
tim alan›nda sivil toplum örgütü ola• Tek sorumuzla sizden bir E¤itim
Park›’n›n ve Çarflamba E¤itim Parrak faaliyet gösteren en büyük vak›f
Gönüllüleri tarih özeti ve bu tarik›’n›n kurulmas› için mekân sa¤layaolsun demifltir. ‘Ülkem varsa ben de
hin üzerinde flekillenecek olan bir
rak destek oldu.
var›m’ diyen Vehbi Koç’a bu giriflimigelecek profili çizmenizi rica ediAmac›m›z Cumhuriyet’in ilk kuflaklar›mizi anlatmam›z gerekiyordu. Suna
yoruz.
n› yetifltirdi¤i Halkevi benzeri bir kuHan›m’la beraber Vehbi Bey’e gittik
E¤itim Gönüllüleri Vakf›, 23 Ocak
rumu burada oluflturmakt›. Çarflamve düflündü¤ümüz vakf› anlatt›k. Biz
1995 y›l›nda kurulmufltur. Bu vakf›n
ba’da E¤itim Park›’n› açt›¤›m›z gün at›Vehbi Bey’den gerekli izni ald›k ama
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lan tafllarla camlar›m›z k›r›ld›. Sonra o
baflörtülü han›mlarla o çocuklar›n oray› benimsemeleriyle kaynaflma sa¤land› ve ‘Demek ki bu model tutuyor,
bu maya tutuyor’ dedik.

E¤itim Gönüllüleri
Güneydo¤u Anadolu’da
S›ra Güneydo¤u’ya gelmiflti. Bu kez
Van’a gittik ve Van’da bir E¤itim Park›
oluflturduk. Do¤an Beyaz›t Pafla o zaman emekli olmufl ve bize kat›lm›flt›.
Ordunun deste¤ini almam›zda bize
yard›mc› oldu ve Güneydo¤u Anadolu’nun bilgiye aç insanlar›na bir an önce ulaflmak amac›yla yola ç›kt›k. ‹kinci
Ordu bize iki helikopter tahsis etti. Haziran ay›nda, Suna Han›m’la birlikte 45
derece s›cakl›kta, tomsonlu, makineli
tüfekli iki tane astsubay›n nezaretinde,
birinci gün dört, ikinci gün befl saatlik
uçufllarla alt› farkl› yer olmak üzere 10
tane Park’›n aç›l›fl›n›, insanlar›n, ordaki
çocuklar›n c›v›lt›lar›n› gördük.

Hayat Mahalleleri
Vakf›m›z tan›nmaya bafllam›flt›. 4-5
y›l›n sonunda bir deprem felâketiyle
karfl› karfl›ya kald›k. O zaman bizimle temas kurup iki e¤itim park›m›z›n
kurulmas›na vesile olan Say›n Tantan
‹çiflleri Bakan›’m›zd›. Deprem sonras›nda bir gün telefonla beni arad›.
Dedi ki “‹brahim Betil, Cengiz Solako¤lu ve Burhan Karaçam’a iç ve
d›fl ba¤›fl toplama yetkisini Bakanlar
Kurulu’ndan ç›kar›yoruz.” Aram›zda
k›sa bir toplant› yapt›k: ‘Biz
bunu e¤itim amaçl› olarak
nas›l de¤erlendirebiliriz?’
Hemen formülü kafam›zda
haz›rlad›k: ‘Hayat Mahalleleri kural›m. ‹çerisinde ö¤retim birimleri, e¤itim birimleri olsun.’ Ve geceli gündüzlü çal›flarak
hayat mahalleleri için toplumdan
kaynak topland› ve öngörülen tarihte
depremzedelere teslim edildi.

“1 Milyon Çocuk” Kampanyas›’nda
1.2 Trilyon Yard›m
Daha sonra e¤itim konusundaki hedefimizi büyüttük. Buna “1 Milyon

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› kapsam›nda toplam 12 TV kanal›yla
ortak gerçeklefltirilen “1 Milyon Çocuk Kampanyas›’nda 1.2 trilyon TL yard›m topland›.
Bu rakam 40 bin çocu¤a daha e¤itim f›rsat› sunmak anlam›na geliyor.

Çocuk” ad›n› koyduk. ‘Kaç y›lda 1
milyon çocu¤a ulafl›labilir?’... ‘5 y›lda
ulafl›labilir’... Bu hedefe ulaflmak için
de 70 milyon dolarl›k bir parasal yat›r›ma ihtiyaç vard›. 70 milyon dolar
toplamak için bir e¤itim seferberli¤i
uygulayal›m dedik. Deprem dolay›s›yla ekranlar›n› bize açan NTV’yle
konufluldu. NTV bunu severek yapaca¤›n› söyledi ve geçen sene 23 Nisan’da bu kampanya çok büyük baflar›yla gerçeklefltirildi. Bu y›l da toplam 12 TV kanal›nda gerçeklefltirilen
ortak yay›n sonucunda yaklafl›k 1.2
trilyon TL ba¤›fl toplad›k. Bu rakam
40 bin çocu¤a daha e¤itim f›rsat›
sunmak anlam›na geliyor. Bu flekilde
toplam 280 bine ulafl›ld›. Y›l sonu
hedefimiz ise 350 bin çocuk.

fiifo Mehmet’ten
Suna K›raç’a Haber
Geçen y›l 23 Nisan’da yap›lan kampanya heyecan uyand›rd›. fiifo Mehmet de bu kampanyay› gördü
ve heyecanland›. Hasan Arat
vas›tas›yla Suna Han›m’a
ulaflt›. Suna Han›m “fiifo
Mehmet’ten böyle bir talep
var. Bu talebi de¤erlendirelim”
dedi. Jübileyi yapma karar›n› Yönetim Kurulu’ndan ç›kard›k. Jübile
öncesi çal›flmalar›n heyecan› ve güçlükler bir yana, o muhteflem güne
geldik. O gece hepimiz tribündeydik, o görkemli jübilede say›n Rahmi M. Koç da vard›. Gözü yaflarmayan tek bir kifli kalmad›. Biz o jübileyle vakf›n ad›n› Türkiye’nin her
köflesinde duyurduk. Futbolla e¤iti-
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mi birlefltirerek bu örnek, müstesna
iflbirli¤ini gerçeklefltirdik.
Bu muhteflem organizasyondan önce
de iki büyük e¤itim park› daha aç›lm›flt›. Biri, Antalya’daki Suna-‹nan
K›raç E¤itim Park›, di¤eri Semahat- Nusret Arsel E¤itim Park›; her
ikisi de bir mükemmelliyetçilik merkezi veya bir baflka anlat›mla Koç ailesinin kültürünü, kalitesini simgeleyen, tafl›yan örnekler olarak o yöredeki çocuklar› kucaklad›. SemahatNusret Arsel, Suna-‹nan K›raç sadece
o parklar› yapmad›lar; o parklar›n
ömür boyu masraflar›n› üstlenecek
fonlar› da oluflturdular. ‹flin flu yönünü kimse bilmiyor: Bir Koç mensubu
olarak flunu iftiharla söyleyebilirim
ki, Koç ailesinin ve Koç Toplulu¤u’nun, çal›flanlar›m›z›n yapt›¤› ba¤›fllar, vakfa yap›lan tüm ba¤›fllar›n
yüzde 60’›n› oluflturmaktad›r.

H›zla Büyüyoruz. Dikkat!
Artan ilgi, kamuoyunun sürekli bizi
takip ediyor olmas›, bizlerin sorumlulu¤unu daha da art›rm›flt›. Bu sorumluluk neydi? Kal›c› olabilme sorumlulu¤uydu. Sa¤lam temeller üzerinde
vakf› kurumsallaflt›rmak ve sonsuza
kadar yaflatmakt›.
Kal›c›l›¤› sa¤layabilme sorumlulu¤uyla, “Hayat Mahalleleri Projesi”ne verdi¤i destekten dolay› bizleri
yak›ndan tan›yan dünya çap›ndaki
dan›flmanl›k flirketi Mc Kinsey’in
yetkilileri ile biraraya geldik. Vak›f’ta
büyük bir geliflme kaydedildi¤ini
ama bu potansiyeli tafl›yabilecek
sa¤lam temellerimizin bulunup bu-
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dikal tutumdan yana
olanlarla, tedbirden yana olanlar aras›ndaki
ayr›m iyice belirginleflti.
Birimlerimizin özerk olmas›na gereksinim duyulup duyulmad›¤›na
kadar her fleyi konufltuk. Özerk yönetim konusunun Türkiye’nin
gerçeklerine uygun olmad›¤›, vakf›n merkezi
kontrolünü kaybetmemesi gerekti¤i görüflü
a¤›rl›k kazand›.

Divan’da
‹ftar Yeme¤i
Aral›k ay›nda Divan’da
iftar yeme¤inde topland›k ve ‘‹fl bitmeden burdan ayr›lmayaca¤›z!’ dedik. Suna Han›m bu son
toplant›y› merak ediyordu. Ben de arkadafllar›m›n iznini al›p toplant›y›
video kameraya kaydettim. Uzun sürece¤ini
fiifo Mehmet’in jübilesi ile Vakf›n ad› Türkiye’ye yay›ld›
sand›¤›m›z toplant› üç
saat içinde bitti. O gece
“Ben merkezli yönetimden çok,
Suna Han›m gönderditak›m oyununa inanan ve liderli¤i
¤im kasedi izledi.
Ertesi sabah mektubu
tak›m içerisindeki ahenkte bulan
bendeydi. Çal›flmay› bebir yönetim tarz›na tüm sivil
¤enmiflti. Vakf›n kurumtoplum örgütlerimizin ihtiyac› var.” sallaflarak topluma mâl
edilmesi gerekti¤ine,
gelece¤inin sa¤lama al›nmas› konulunmad›¤›n›, zay›f noktalar›m›z› tessundaki fikirlere kat›ld›¤›n› ifade
pit etmemiz gerekti¤ini anlatt›k. Bu
ediyordu. Birlik beraberli¤imizin
arada dan›flmanl›k flirketi, “Bu Türbozulmad›¤›na da sevindi¤ini belirkiye’nin gelece¤i için çok önemli bir
tiyordu.
geliflme ve bunun bedeli olmaz” diAncak bu çal›flmaya alternatif baz›
yerek bizden hiç bir ücret talep etçal›flmalar›n bafllat›ld›¤› yolundaki
meden çal›flmalara bafllad›. Onlar›n
haberler, bizi yönetim kurulunun
sistemati¤ine göre çal›flmalar ilerlimevcut baflkan›yla önemli bir fikir
yor, hedeflerimizden, vizyonumuzayr›l›¤›na düflürdü.
dan bafllayarak, ilkeleri tek tek beFikir birli¤ine var›lan çal›flmay› da
lirleyip sonra eleyerek bir alt de¤eruygulayam›yorduk.
lendirmeye geçiyorduk ve ister isteKurumsallaflma çal›flmalar›na bafllamez fikri ayr›l›klar beliriyordu. Ayr›yamadan büyümeye devam edersek
l›klar› oylayarak baz› maddeleri kabu durum, ciddi bir tehlike içine sübul edip, baz›lar›n› reddediyorduk.
rüklenmemiz anlam›na geliyordu.
Bu süreç sanc›l› bir süreç oldu. Ra-
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Gelece¤e Do¤ru!
Biz vakf› kurumsallaflt›rmay› baflar›rsak, iddia ediyorum bu vak›f, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek
olur. ‹nan›yorum ki, 2 y›l içinde alt
kadrolarla zemin sa¤lamlaflacak; gerçek anlamda kurumsallaflma sa¤lanacakt›r. “Ben merkezli” yönetimden
çok, tak›m oyununa inanan ve liderli¤i
tak›m içerisindeki ahenkte bulan bir
yönetim tarz›na tüm sivil toplum örgütlerimizin ihtiyac› var.
Bugün hükümetler e¤itim konusunda
imkânlar› çerçevesinde hizmet verebiliyor. Her çocuk için Türkiye Cumhuriyeti, bütçesinden 250 dolar ay›rabiliyor. OECD ülkelerinde bu rakam 3850
dolar. Bugünkü e¤itim düzeyi art›r›lmazsa 15 y›l sonra Türkiye’nin ne gibi
sorunlarla karfl›laflaca¤› bugünden belli de¤il mi? 14 milyon çocu¤un sadece
diploma amaçl› ve 90 kiflilik s›n›flarda
e¤itilerek, ça¤› yakalamas›, ülkenin geliflmifllik düzeyini art›rmas› mümkün
mü?
Mustafa Kemal’in “e¤itimdir ki, bir
ulusu özgür, flanl›, yüksek bir toplum
olarak yaflat›r ya da yoklu¤a mahkum
eder” sözlerini ak›ldan ç›karmamak gerekiyor.
Mehmet Akif’in flu sözlerini de:
“Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?
Olmaz ya; biri insan, biri hayvan.
Öyleyse cehalet denilen yüz karas›ndan bafltan bafla kurtar›lmal› millet.
Yoksa bu son ders-i felâket, neye mal oldu düflünsen; beynin eriyip yafl gibi
damlard› gözünden.”
Türkiye’de 400 bin adet kahvehane,
131 tane de kütüphane var. Türkiye
toplumunun üçte ikisi gazete okumuyor. Bu tabloyu iyi görüp, iyi okuyabilenlerin 15-20 y›l sonras›n› düflündüklerinde beyni yafl olur, akar gözünden.
Durum budur. ‹flte Vakf›m›z bu tabloyu
bir nebze olsun de¤ifltirmek için vard›r.
Bu sivil toplum örgütünün markas›
yok. Bu nüve hiçbir flahsa ait de¤il. Bu
vak›f, ne Ahmet’in, ne de Koç Toplulu¤u’nun... Bu Vak›f Türkiye’nin vakf›!
Baflar›s›, Türk toplumunun Vakfa sahip
ç›kmas›yla çok daha artacakt›r.
Ülkü S. Osmano¤lu

Çocuklar›m›za
ÖSS Öncesi Tavsiyeler
Ö¤renci Seçme S›navlar›’na (ÖSS) çok az bir zaman kald›.
Koç Özel Lisesi Yurtiçi Üniversite Dan›flman› Nurçin Ça¤lar ve Rehberlik Servisi
Dan›flman› Zafer Köktuna, s›navla ilgili olarak çocuklar›m›za tavsiyelerde bulundular
& Adaylar, ÖSS öncesinde zamanlar›n› en verimli nas›l
de¤erlendirebilir?
E¤er eksik konular› kalmam›flsa,
adaylara her gün bir ÖSS deneme s›nav› çözmelerini önerebiliriz. Bu s›navlar› mümkünse sabah saatlerinde,
mutlaka saat tutarak çözmeleri iyi
olur. S›nav› çözdükten sonra uzun bir
ara verip dinlensinler, sonra de¤erlendirme yaps›nlar. De¤erlendirmenin sa¤l›kl› olabilmesi için yapt›klar›
yanl›fllar›n nedenleri üzerinde düflünmeliler ve bilgi eksikli¤inden kaynaklanan yanl›fllar varsa eksiklerini tamamlamak üzere o konular› tekrar
etmeliler. Akflam yatmadan önce de
hat›rlamakta zorland›klar› (ka¤›t kalemle, problem çözerek de¤il de
okuyarak ö¤renebilecekleri) konular›
okuyup öyle uykuya geçmeleri yararl› olur.
& Ö¤rencilerimize bilgilerini
tekrar etmeleri konusunda önerileriniz neler?
Ö¤renciler unutmas›nlar ki, bu son
ayda yapacaklar› çal›flmalar› do¤ru
yaparlarsa kendilerini en az 10 puan
ileri tafl›yabilirler. Bu son günlerde
yeni konu ö¤renmeye çal›flmaktan
çok tekrar yapmal›lar. Bunu da ders
notlar› veya kitaplar› okuyarak de¤il,
test çözerek yapmalar› yerinde olacakt›r. Böylece, hem bilgilerini tekrar
etmifl, hem de test tekniklerini gelifltirme imkân› bulmufl olurlar.

etmeliler ve bu konuda risk almamaya çal›flmal›lar. Meslekleri konusunda
düflünmeyi ve konuflmay› b›rakmal›,
dikkatlerini tamam›yla s›nav üzerinde
toplamal›lar. S›nav ak›llar›na geldi¤inde heyecanlan›yorlarsa, bu duygular›n› bast›rmamal›, bunun çok do¤al ve insani bir duygu oldu¤unu ve
onlar gibi hisseden daha binlerce ö¤renci oldu¤unu düflünmeliler. Heyecan duygusunu tan›maya, üzerlerinde yaratt›¤› etkileri gözlemlemeye ve
hissettiklerini çevrelerine ifade etmeye çal›flmal›lar. Böyle yaparak heyecanlar›n› denetlemeyi ve onunla bafla
ç›kabilmeyi ö¤renebilirler.

&

Ya s›nav s›ras›nda?
Bir testin en çetrefilli sorusu, ilk soru
olarak ö¤rencinin karfl›s›na ç›kabilir.
Böyle bir durumda moral çöküntüsü-

ne u¤ramamak ve s›nav süresini en
verimli flekilde kullanmak için testin
sorular›n›n üzerinden birkaç kez geçilmelidir. Sorular üzerinden birkaç
tur geçilece¤inden bu tekni¤e “Turlama Tekni¤i” denir.
Birinci turda ilk anda cevaplanabilecek, ifllem gerektirmeyen sorular yan›tlanmamal›, ikinci turda ise ifllem
gerektiren, ancak nas›l bir ifllem yap›laca¤› düflünülmeden karar verilen
sorular› yan›tlamal›. Üzerinde düflünülmesi gereken sorular, üçüncü tura
b›rak›lmal›d›r. ‹lk soru en zoru bile olsa ö¤renci o soruyu hemen atlayacak,
afla¤›da kendisine çok kolay gelebilecek sorular oldu¤unu görerek moral
kazanacakt›r. Böylelikle, daha çözülmesi gereken birçok soru varken bir
soruda tak›l›p kalarak zaman geçirme
durumu önlenmifl olacakt›r.

Harvard’dan Koç
Üniversitesi’ne 2 Ödül!
oç Üniversitesi ö¤rencileri,
bu y›l Brezilya’n›n Belo
Horizonte flehrinde düzenlenen
Harvard Dünya Model Birleflmifl Milletler Konferans› kap-

K

&

S›nav öncesinde adaylar nelere dikkat etmeliler?
Her fleyden önce sa¤l›klar›na dikkat
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sam›nda düzenlenen yedi farkl›
komitede büyük bir baflar› gösterdiler. Harvard Üniversitesi’nin 1992’den bu yana geleneksel olarak düzenledi¤i konferans
kapsam›nda, Koç Üniversitesi ö¤rencilerinden
Asl› fiahin, ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda,
Esin Aksay ise Avrupa
Konseyi
Komisyonu’nda gösterdikleri üstün performans ile ödüle lây›k görüldüler.
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YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti
Ford Otosan Pazarlama Stratejileri Ekip Lideri Elif Sayg› ve Müflteri ‹liflkileri Müdürü Tanju Yunt:

“Önceli¤imiz Müflteri
Memnuniyeti!”

M

üflteri memnuniyeti
Ford Otosan için ne
ifade ediyor?
Elif Sayg›: Biz müflteri memnuniyeti yaratabilmenin ön koflulunun
müflteri beklentilerini tam anlam›yla
karfl›layabilmek olarak görüyoruz.
Ford Otosan’da ifl süreçlerimizin
temelini bu nedenle müflteri beklentileri oluflturuyor. Bu beklentilerin
en üst düzeyde karfl›lanabilmesi için
yetkili sat›c›l›klar›m›zda çal›flan personelin e¤itimine büyük önem veriyoruz.
Sürekli iyilefltirmeyi esas alan müflteri memnuniyeti çal›flmalar›m›z› da bu do¤rultuda sürekli yeniliyoruz. Geliflim Ford taraf›ndan her
zaman teflvik edilir, bu konuda elde etti¤imiz bir baflar›m›z, Ford flirketleri aras›nda bir ad›m öne ç›kmam›z› sa¤lad›: Geçti¤imiz y›l, “Müflteri Memnuniyetinde En ‹yi Geliflmeyi Sa¤layan Ford fiirketi Ödülü”nün sahibi olduk.
Ayr›ca, her y›l tüm Avrupa’daki
Ford Bayileri içinde Müflteri Memnuniyetini en üst düzeyde sa¤layan
baflar›l› bayilere Ford Baflkan’›n›n

Ford Otosan
Müflteri
‹liflkileri Müdürü
Tanju Yunt

Müflteri Bak›fl Aç›s› Program› ile müflteri memnuniyetini bir ad›m ileriye götüren Ford Otosan’›n
projeleri hakk›nda, Ford Otosan Pazarlama
Stratejileri Ekip Lideri Elif Sayg› ve Müflteri ‹liflkileri
Müdürü Tanju Yunt ayr›nt›l› bilgi verdiler
özel ödülü olan “Chairman’s
Award” verilir. Bu onur verici ödül
Ford Toplulu¤unun “En ‹yi Bayileri”nin kat›ld›¤› özel baloda Baflkan
taraf›ndan
veriliyor.
Ford Otosan Bayileri içinden de her
y›l üç bayi bu ödül
ile onurland›r›l›yor.
• Müflteri memnuniyetini ölçümleme konusunda ne tür projeler yürütüyorsunuz?
Elif Sayg›: Bizim için önemli olan
sadece ölçümlemek de¤il, elde edilen bilgilerle sürekli iyileflme sa¤layabilmektir. 1993 y›l›nda, “Müflteri
Mutlulu¤u” ad›yla bafllayan proje,
müflterilerimizden ö¤rendiklerimiz
›fl›¤›nda 1999’da müflteri beklentilerini karfl›lamaya yönelik bir programa dönüfltü, ismi “Müflteri Bak›fl
Aç›s› Program›” oldu. Müflterilerimize yöneltti¤imiz soru formlar› arac›l›¤›yla, düzenli geri bildirimler al›yoruz.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda Türkiye’deki her
noktada verilen sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetin kalitesini müflterinin bak›fl aç›s›ndan görebiliyor ve gerekli
iyilefltirme alanlar›n› ve önceliklerini
belirleyebiliyoruz. Sürekli devam
eden bir sistem oldu¤u için de yap›lan iyilefltirme çal›flmalar›n›n etkisini de raporlardan görebiliyoruz.

• Müflteri Bak›fl Aç›s› program›n›n iflleyifli hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Elif Sayg›: Arac›m›z› sat›n ald›ktan
yaklafl›k bir ay sonra sat›nalma deneyimi, bir y›l sonra ise servis deneyiminden duydu¤u memnuniyeti
ö¤renmek için soru formlar› gönderiyoruz. Müflterimizle kurdu¤umuz
bu iletiflim, e¤er bize cevap verirse
dört sene devam ediyor. Zaten bu
sürede müflterimiz yeni bir Ford
araç alm›fl oluyor ve süreç yeniden
bafll›yor.
Bu çal›flma tüm Avrupa’da yürütülmektedir. Türkiye’deki Ford kullan›c›lar›n›n Ford araçlar›ndan ve bayilerinden beklentileri de müflterilerimizin bu programa kat›l›mlar›yla
Avrupa’da temsil edilmektedir. Yeni
araç üretimleri ve mevcut hizmet seviyesinin daha da yukar› ç›kar›labilmesi onlar›n görüflleri sayesinde
mümkün olmaktad›r.

Ford Otosan
Pazarlama
Stratejileri
Ekip Lideri
Elif Sayg›

e-formlar arac›l›¤›yla, müflterilerimiz her türlü soru ve sorununu
• Müflterilerinizden
bize yöneltebiliyor. Müflterilerielde etti¤iniz bu bilgimize h›zl› geri dönebilmek çok
leri nas›l de¤erlendiriönemli. Bu yüzden de, onlar›n
yorsunuz?
faks, telefon ya da e-mail araElif Sayg›: ‹flte as›l iflimiz
c›l›¤›yla yönelttikleri her türlü
orada bafll›yor! Bu verilersorununa cevap verebilecek
den iki tip rapor oluflturubir ekip oluflturduk. Ekibiluyor. Müflteri Cevap Ramiz, gerekti¤inde ilgili uzporlar› olarak adland›rd›manlarla müflterilerimizi bir
¤›m›z haftal›k raporlar ve
araya getirerek onlarla bir
ayl›k bayi raporlar›. Soru
iletiflim köprüsü oluflturuformunu yan›tlayan her müflyor. Buna ek olarak 12 piteri için ayr› bir rapor olufltulot bayimizde Bayi Müflrulup ilgili bayiye ve merkezteri ‹liflkileri Sorumludeki ilgili bölümlere iletiliyor.
lar› ad› verilen bir uyguVe böylece müflteriye geri billamay› hayata geçirdik.
dirim süreci bafll›yor.
Bu uygulamay› tüm baAyl›k raporlarda ise son 12 ayyilere yaymay› planl›yodaki tüm ifl süreçlerindeki memFord
gözünden ler
in
ruz. Bu sayede müflteriin
nuniyet seviyelerini görebiliyoer
flt
m
eri dönü
ram›, mü
ç›s› Prog i ve al›nan bu g tilerinin yerine
A
›fl
lerimizin talep ve bekruz. Her bayimiz, her co¤rafi bölk
a
B
dirmey yla bu beklen
Müflteri
de¤erlen
l›
lentilerini bayide iken
gemiz ve Türkiye için oldukça
Otosan’› da bayiler kana esas al›yor.
la
ini
arac›l›¤›y
getirilmes
yan›tlayabilme imkan›na sahip oladetayl› ama kolay kullan›labilen
biliyoruz.
elektronik raporlar üretiliyor. Elde
etti¤imiz bu veriler, daha iyi hizmet
l›flmalar yaparak onlara iyilefltirme
Elif Sayg›: Ayr›ca web sitemizde,
üretebilmemiz ve geliflmemiz için
faaliyetlerinde yol göstermeyi amaçTürkiye’deki ilk “Online Test Sürüçok önemli.
l›yoruz.
flü Rezervasyonu” sistemini kurBu program y›l boyunca sürekli taduk. Araçlar›m›z› daha yak›ndan
kip edilen, müflterilerin geri bildiTanju Yunt: Bu uygulamada, bayitan›mak isteyen müflterilerimiz
rimleri ile sürekli beslenen bir sislerimizin tüm ifl süreçlerini bire bir
www.ford.com.tr/testsurusu adtem. Ford olarak müflteri memnuniinceleyerek onlara özel, onlar›n gerresinden istedikleri gün, saat, bayi
yetini gerçekten çok ciddiye al›yoçe¤inden yola ç›karak yönlendirici
ve araç için an›nda rezervasyon yaruz.
olmaya çal›fl›yoruz. ‹yilefltirme faalipabiliyor. ‹fllem tamamland›ktan
yetlerinde öncelikleri de birlikte
sonra, bayimiz müflterimizi ar›yor ve
• ‹yilefltirme faaliyetleri kapsasapt›yoruz.
kendisini bekledi¤imizi sözlü olarak
m›nda bayilere yönelik olarak
Bu çal›flman›n gerek bayi gerekse
da iletiyor. Müflteri takibini, test süne tür uygulamalar gerçeklefltiribizlerin kendisini gelifltirmesi aç›s›nrüflünün gerçekleflmesini, müflteriyorsunuz?
dan önemi büyük. Zira, uygulamanin araç ve test sürüflü hakk›ndaki
Elif Sayg›: Bölge Müdürlerimizin
da Ford’un ve bayinin bak›fl aç›s›n›
yorumlar›n› merkezden takip edip
öncelikli hedefleri aras›nda müflteri
bir potada eritmeye çal›fl›yoruz. Ayhem bayilere, hem de ilgili yöneticimemnuniyetini art›r›c› ifl planlar›
n› zamanda bu bizim için de iyi bir
lere ‘online’ raporlayabiliyoruz. Bu
oluflturma konusu var. Her bayi için
deneyim oluyor. Zira, onlar› yak›nyeni sistemde de üst düzeyde müfly›l içinde müflteri memnuniyetinde
dan gözlemleyerek, onlar› çevreleteri memnuniyeti yaratmay› amaçlageliflim sa¤lamas› için hedef veriliyen flartlar› da yak›ndan tan›ma f›rd›k, bu nedenle test sürüflünü tayor. Bu hedefleri gerçeklefltirme basat› elde ediyoruz. Dolay›s›yla çift
mamlayan müflterilerimizin doldurflar›s›na ba¤l› olarak teflvik primi al›tarafl› bir geliflim söz konusu…
duklar› anket formlar›yla, memnuniyorlar.
yetlerini ölçümlüyoruz. Yani en baflBunun yan›s›ra bir de “Coaching
• Bu do¤rultuda, elektronik orta da söyledi¤im gibi bizim için tam
Program” ad›yla pilot proje yürütütamda gerçeklefltirdi¤iniz projeanlam›yla müflteri memnuniyeti yayoruz. Üst yönetimin direkt olarak
ler var m›?
ratabilmek her konuda ve her zakat›ld›¤› bu projede, belirli kriterleTanju Yunt: Web sitemizde
man için öncelikli.
re göre bayileri seçiyor, bire bir çawww.ford.com.tr oluflturdu¤umuz
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Bu ay›n Serbest Kürsü bölümüne, Kenan Yavuz
“Kurumsal Kimlik ve Global Rekabet” bafll›kl› makalesi ile konuk oluyor.
Önümüzdeki say›larda yer almak üzere makalelerinizi bekliyoruz.

Kurumsal Kimlik ve Global Rekabet
Bilginin; insan ile bütünleflti¤inde ve sevgi
ile yo¤ruldu¤unda gerçek medeniyet zirvesini oluflturaca¤›na kuflku yoktur. Sevgiden
Kenan Yavuz
yoksun bilgi, ya da bilYedek Parça Sat›fl
giden yoksun sevgi...
ve Pazarlama
Her ikisi de tek bafl›na
Yöneticisi
anlams›z, tek bafl›na
MAKO
zaman zaman insanl›k ad›na faydas›z.
Hükmetmenin ve iktidar erkini elinde bulundurman›n meflruiyetini bilgelikte arayan ‹lterifl fiad, “Ka¤an” oluflunu kendi bilgisinin
gücüne ba¤lar: “Tanr› bilgi verdi¤i için
kendim bizzat Ka¤an k›ld›m” (1)
Toplumsal bünyemizde mevcut sosyo-kültürel de¤erler, kuflkusuz ki ça¤dafl bir organizasyonun kurumsal kimli¤ini oluflturmas›na
yard›mc› olabilecek zenginliktedir. Ancak,
sahip oldu¤umuz bu zenginlikleri, kurumsal
platformlara sistematik bir yaklafl›m ile tafl›yabildi¤imizi söylemek ne yaz›k ki zor!
Kurum kültürünün temel ç›k›fl noktas› insand›r ve insan›n birey olarak sahip oldu¤u de¤erler, kurumsal iliflkiler içerisinde önemli
bir role sahiptir. Birlikte olmak, birlikte üretmek, birlikte gurur duymak, birlikte üzülmek. birlikte sevinmek ve paylaflmak… Ça¤dafl yönetim felsefesinin “ortak amaca yönelmifl bir organizasyon” için yapabilece¤i en ideal tariftir. “Tak›m ruhu” kavram›yla karfl›m›za ç›kan bu felsefenin, toplumsal
bünyemizde yaflayan bir organizma oldu¤unu gösteren flu atasözlerimizi hat›rlamak gerekir: “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”,
“Harman yel ile, dü¤ün el ile”... Tak›m ruhunun nas›l bir sevgi yuma¤›na sahip olmas› gerekti¤ini vurgulayan; “Sana taflla varana,
sen aflla var”, “Sen bilirsin deyince, kavga olmaz”, “Her kabahat yüze vurulmaz” atasözleri, Türk kültürünün evrensel de¤erler ile
bar›fl›k oldu¤u kadar, ona katk›da da bulunabilece¤ini gösteren önemli iflaretlerdir. Sürekli ö¤renme ve kendini yenileme, yaflayan
organizasyonlar›n asla vazgeçemeyecekleri
bir yaklafl›md›r. “Derdini söyleyen devas›n›
bulur”, “Sorucu ol ki, bilici olas›n”, “Yol sormakla bulunur”, “Dan›flan da¤› aflm›fl, dan›fl-

serbest kürsü

mayan yolu flaflm›fl”.
Sa¤l›kl› bir iletiflim ça¤dafl bir kurum için olmazsa olmazlardan biridir. Kurumsal kimlik
içinde bireyler aras› iletiflim en ideal flekilde;
“karfl›s›ndakinin gözü ile olaylara bakmak,
baflkas›n›n yerine kendini koyarak onu anlamaya çal›flmak” olarak tarif edilebilir. Yabanc›lar›n “emphatic communication” kavram›,
Türk kültüründe karfl›l›¤›n› “gönül gözü” olarak bulur. Önce karfl›s›ndakinin ne dedi¤ini
anlamaya çal›flmak ve dinlemek, kültürümüzde konuflmaktan daha erdemli bir davran›fl olarak vurgulan›r. “Söz gümüfl ise, sükut alt›nd›r”, “‹ki dinle, bir söyle”, “Söyleyenden dinleyen arif gerek”… Türk kültüründe
“gönül” iletifliminin temel kavram› olarak ortaya ç›kar:
“Dervifl kazan yayidur bir gönül ele getür.
Bin Kabe’den yegrektur bir gönül imareti.” (2)
Bugünkü baflar›l› organizasyonlar›n üzerine
oturduklar› kurumsal kimlikler, elbet ki insanl›¤›n ulaflt›¤› ortak miras›n ürünüdürler.
Bu ortak miras ise hiç kuflku yok ki; “bilgi”dir. Bilgi; insanl›¤›n bünyesinde var olan›n, sistematize edilerek bilimsel bir yaklafl›m ile modern ve ça¤dafl bir organizma içinde pratize edildi¤inde anlam kazanabilmektedir.
Global dünya’da var olman›n tek yolu, kendinize ait art›lar›n›z›n olmas›ndan geçmektedir. Özgün olmak, öncü olmak, lider olmak ancak kendiniz olabildi¤iniz oranda
mümkün. Koç Grubu; kurumsal kimlik
oluflturma ve kendi özgün de¤erleri ile öncü
olma noktas›nda, kurucusu merhum Vehbi
Koç’un özgün kiflili¤inin bir aynas› olarak
var oldu. Vehbi Koç’un kendisine has yaflam
biçimi, toplumun sosyal katmanlar› ile olan
iliflkileri, bayileri ile kurdu¤u güçlü köprü,
Anadolu’nun her köflesindeki dostlar›, ifl arkadafllar›… Tüm bunlar onun Koç kimli¤inin
oluflmas›ndaki kilometre tafllar›d›r. “Memleketi tan›madan Nice’i, Cannes’i görüp
ö¤ünmek marifet de¤ildir” der. (3) Varl›¤›
kuflku götürmez bu kurumsal kimli¤i, gelecek kuflaklara tafl›yacak etkinlilik mutlaka
kesintisiz varolmal›d›r. Acaba eksik b›rak›lan
bir fleyler var m›d›r? sorusu hiç korkmadan
sorulmas› ve cevapland›r›lmas› gereken çok
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önemli bir noktad›r. En sa¤l›kl› de¤iflimin ve
geliflimin “asla de¤iflmez ilkeler” zemini
üzerinde olabilece¤inin unutulmamas› gerekir. Global rekabet; sadece etkilenmeyi de¤il, ayn› zamanda etkilemeyi de zorunlu k›l›yor. Karfl›l›kl› etkileflimi sa¤layacak düzeyde
bir alt yap›ya sahip olunamamas›, geliflmeleri uzaktan izleyen, sadece taklit eden ve geriden giden bir organizma yaratacakt›r.
Etkilenmek çok kolay, peki ya nas›l etkileyeceksiniz? Kendi iç dinamikleriniz ve özgün
kimli¤iniz yok ise nas›l varolacaks›n›z? Taklitçilikten uzak, kendisinden daha iyiyi k›yaslamak için kullanan, mevcut kapasitesinin ve
gücünün hep bir fazlas›n› hedefleyen, k›yaslamay› taklit etmek için de¤il ve fakat kendi
özgün dinamiklerinin yarat›c›l›¤›na h›z verme stratejisinin bir parças› olarak gören bir
yönetim stratejisi; etkilemenin yegâne yoludur. “Karga, kekli¤i taklit edeyim derken
kendi yürüyüflünü flafl›rm›fl” atasözümüz, özgün olman›n önemini ne güzel aç›klamaktad›r. “De¤iflmez ilkeler” zemini üzerinde
de¤iflime aç›k olmak ile, statükoyu korumaya yönelik pozisyon al›fl aras›ndaki fark›n
anlafl›labilmesine Yunus Emre’nin flu dizeleri ›fl›k tutmaktad›r:
“Her dem yeniden do¤ar›z.
Bizden kim usanas›”
“Kat› tafla boynuz vursa” un gibi ö¤üten bo¤adan kaçmay›p, onu akl› ve gücü ile yerle
bir eden “Dirse Han” o¤lu Bo¤aç; O¤uz beylerinin ittifak› ile beylik ve taht, Dedem Korkut taraf›ndan ise “isim” verilerek ödüllendirilir. (4)
Bo¤a meydana sal›nd›¤›nda korkup kaçanlar
ise; silinip giderler… Ak›l, hüner ve erdemi
bünyesinde toplayan “Dirse Han” o¤lu “Bo¤aç” ise; günümüz global rekabetine karfl› ne
yap›lmas› gerekti¤ini bizlere hat›rlatacak kadar yaflamaya devam ediyor.
(1) Muharrem Ergin-Orhun Kitabeleri,Tonyukuk Yaz›t› Bat› Yönü
(2) Prof. Dr. Fuad Köprülü-Türk Edebiyat›nda
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