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Mart ay›n› h›zl›, tempolu, canl›, et-

kin, dinamik bir ay olarak ard›m›zda

b›rak›rken, haber de¤eri yüksek fa-

aliyetlerin ve bu faaliyetlerin yan› s›-

ra Topluluk içinde iletiflime yönelik

ilginin hissedilir ölçüde artt›¤›n› ke-

yifle ifade etmek isterim. 

Dergiyi özetlemek istemiyorum; an-

cak de¤inmeden geçemeyece¤im

birkaç lokomotif haber var ki, he-

men bu cümlenin ard›ndan o haber-

leri özel olarak sizlerle paylaflmaya

haz›rlan›yorum. 

Bir yandan, e-dönüflüm projesine

flirketlerimizden gelen ve katlanarak

geliflen kat›l›m›n yerindeli¤ini ve

do¤rulu¤unu bir kez daha görmemi-

ze vesile olan Cisco/Londra e¤itim

ziyaretleri, di¤er yandan bas›n›m›zda

hak etti¤i ilgiyle orant›l› olarak genifl

yer bulan ve bizzat Koç Holding

CEO’su Say›n F. Bülend Özayd›nl›

taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmeler-

le bas›na ve kamuoyuna sunulan bil-

gilendirme toplant›s›, Nisan say›m›za

temel teflkil eden iki asli konu olarak

dergimizde yerlerini ald›. 

Cesur Hedefler
Paraya iliflkin bilginin bizzat paran›n

kendisinden daha de¤erli oldu¤unu

ifade ederek, bilginin dönüfltürücü

gücünü vurgulayan Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n

Rahmi M. Koç, Cisco e¤itimlerine

bilfiil kat›larak liderlik etti¤i e-dönü-

flüm projesine ve Londra ziyaretine

iliflkin izlenimlerini Bizden Haberler

okurlar›yla paylaflt›. 

Di¤er yandan, 15 y›ll›k bir perspek-

tifle gelece¤i kavrayan, belirlenmifl

cesur hedefleri içinde tafl›yan yepye-

ni bir vizyonu ana hatlar›yla belirgin

k›lan ve bunlara uygun alt yap› ha-

z›rl›klar›n› tan›tan bas›n toplant›s›,

sadece Toplulu¤umuz de¤il, Türki-

ye’nin gelece¤i aç›s›ndan da özel bir

anlam tafl›yordu.

Serbest Kürsü
“Serbest Kürsü” sayfalar›m›zda siz-

lerden gelen her türlü yorum ve ma-

kaleyi yay›ml›yoruz.  Mart ay›nda bu

sayfalara gösterdi¤iniz yo¤un ilgi ve

gelen yaz›lar›n içeri¤i, faaliyet alan-

lar›m›za giren her sektörde yarat›c›

pek çok düflünce üretildi¤ini ve çal›-

flanlar›m›z›n de¤iflime nas›l da istek-

le uyum sa¤lad›klar›n› göstermesi

aç›s›ndan sevindirici. 

Dergimizin yay›ma haz›rland›¤› gün-

lerde Koç Holding Dayan›kl› Tüke-

tim Grubu Baflkan›m›z Say›n Cengiz

Solako¤lu, E¤itim Gönülleri Vakf›

Baflkanl›¤›na seçildi. Bu konuyla il-

gili özel röportaj› gelecek say›m›zda

yay›mlayaca¤›z.

Yaz›m›n bafl›nda belirtti¤im gibi

Mart ay› dinamik bir ay olarak geldi

ve geçti. Bu hareketlilikten Halkla

‹liflkiler Koordinatörlü¤ümüz de na-

sibini ald› ve ad›m›z “Kurumsal ‹leti-

flim Koordinatörlü¤ü”ne dönüfltü.

Bundan böyle kurum dergimiz olan

Bizden Haberler’in “editöryal” sayfa-

s›nda sizlerle iletiflimimi Koç Hol-

ding Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü

olarak sürdürece¤im. 

Dergimizin tad›na varman›z umu-

duyla, keyifli okumalar...

Yo¤un Bir Mart Yaflad›k...
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“Tüketiciye Daha da Yak›n



oç Toplulu¤u Bas›n ve Ka-

muoyunu Bilgilendirme

Toplant›s›’n›n yedincisi, 28

Mart 2002, Perflembe günü, Koç

Holding’in Nakkafltepe Binas›’nda

gerçeklefltirildi. Koç Holding

CEO’su F. Bülend Özayd›nl›’n›n

medya mensuplar› ile ilk kez bir

araya geldi¤i bas›n toplant›s›nda

Özayd›nl›, Koç Toplulu¤u’nun 2001

y›l› de¤erlendirmesini yapt›ktan

sonra, Türkiye için çizdikleri gele-

cek senaryosu ve bu gelecek senar-

yosuna göre Toplulu¤un saptad›¤›

stratejik plan hakk›nda ayr›nt›l› bilgi

verdi. 

“Tüketiciye Daha da 
Yak›n Bir Topluluk
Olaca¤›z!”
Koç Toplulu¤u’nun 76 y›ll›k geç-

miflinde üretti¤i ürün ve

hizmetler ile Türk tüketi-

cisi ile bütünleflti¤ine ifla-

ret eden F. Bülend Özay-

d›nl›, bu özelli¤i ile gele-

cekte de Koç Toplulu-

¤u’nu bulundu¤u tüm

pazarlar ve ifl alanla-

r›nda “Tüketiciye Daha

da Yak›n Bir Topluluk”

olarak konumland›rmay›

hedeflediklerini ifade etti.

Özayd›nl›, haz›rlad›klar› Tür-

kiye senaryosu için aylarca

çal›flarak Koç Toplulu¤u’nun

stratejik plan›n› yeniden flekil-

lendirdiklerini belirtti ve planlar›n›

flu flekilde aç›klad›: 

• Baz› sektör ve ifllerde odaklafl-

ma, derinleflme; baz› ifllerden ise

ç›kma, 

• Türkiye’de ve bulundu¤umuz

co¤rafi bölgede faaliyetlerimize de-

vam edece¤imiz ifllerde liderli¤imizi

koruma veya lider olma, 

• Yapaca¤›m›z ifllerde sadece Türki-

ye pazar›nda de¤il uluslararas› piya-

salarda da iddial› olarak rekabet gü-

cümüzü art›rma,

• Üretti¤imiz ürünlerde düflük mali-

yet yap›s› ile kaliteli ürünler ve hiz-

met üreterek öncülük görevi üstlen-

me, 

• Türkiye piyasalar›n›n

olas› inifl ve ç›k›fllar›ndan

az etkilenmek için sat›fl

ve hizmetlerimizin %

30’un yurt d›fl›

piyasalardan

sa¤lanmas› ,

baz› a¤›rl›kl›

sektörlerde

bu oran›n

% 50’yi

aflabilmesi, 

• Türki-

ye’nin uygula-

yaca¤› ka-

rarl› politi-

kalar ve Tür-

kiye’nin artacak

rekabetçi koflul-

lar› çerçevesinde

Türk marka, ürün

ve hizmetlerinin

uluslararas› piyasa-

larda hak etti¤i

olumlu noktaya

gelmesinde üzeri-

mize düflen fedakâr-

l›klar› gerçeklefltir-

me, 

• Gerek Türkiye’de ve gerekse

uluslararas› pazarlarda rekabetçi ko-

numumuzu sürdürülebilir k›lmak

için AR-GE ve teknolojiye yapt›¤›-

m›z yat›r›mlar› art›rarak devam ettir-

me…

Baflkanl›k Düzeyinde 
Yeni Atamalar
Türkiye senaryosu kapsam›nda ha-

z›rlanan stratejik plan›n temel unsu-

runun insan kaynaklar› oldu¤unu

belirten Özayd›nl›, bu amaçla “Yö-

netici Aday› ‹fle Alma”, “Potansiyel

Tespiti”, “Kariyer Planlamas›”, “Üc-

ret ve Performans Yönetimi”, “Mes-

leki Beceri Alanlar›n›n Yeniden Ta-

n›mlanmas›” olmak üzere befl proje-

yi hayata geçirdiklerini ifade etti. 

‹nsan kaynaklar›n› iyi de¤erlendir-

mek ve stratejik plan› baflar›yla uy-

gulamak amac›yla da Koç Toplulu-

¤u’nun en üst organ› olan Koç Hol-

ding’de baflkanlar düzeyinde yeni

düzenlemelere gittiklerini ve bu

do¤rultuda stratejik planlar›n› bafla-

r›yla uygulayacak bir tak›m olufltur-

duklar›n› belirten Özayd›nl›, medya

mensuplar›na 1 Ocak 2002 tarihi iti-

bar› ile Tofafl-Fiat Grubu Baflkanl›-

¤›’na Ayd›n ‹. Çubuklu, Dayan›kl›

Tüketim Grubu Baflkanl›¤›’na Cen-

giz Solako¤lu, Tüketim Grubu Bafl-

kanl›¤›’na Unilever Eski Yönetim

Kurulu Baflkan› ve CEO’su Hasan

Y›lmaz, Finansman Grubu Baflkan-

l›¤›’na eski Bakan ve Merkez Banka-

K

küresel vizyon

Koç Toplulu¤u 7. Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme
Toplant›s›’nda Koç Holding CEO’su olarak medya
mensuplar› ile ilk kez buluflan F. Bülend Özayd›nl›,
“Dünyan›n ilk büyük 200 flirketi aras›na girmek için 
15 y›ll›k bir maraton koflusuna bafll›yoruz” dedi

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›:

“Türkiye senaryosu için aylarca 

çal›flarak Koç Toplulu¤u’nun 

stratejik plan›n› yeniden flekillendirdik.”

Bir Topluluk Olaca¤›z!”
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s› Baflkan› Rüfldü Saraço¤lu, Dene-

tim ve Mali Grup Baflkanl›¤›’na Na-

dir Özflahin ve Biliflim Teknolojile-

ri Grubu Baflkanl›¤›’na ise Ali Y.

Koç‘u atad›klar›n› duyurdu. 

Sektöre Bak›fl… 
Özayd›nl›, Toplulu¤un faaliyet gös-

terdi¤i sektörlere iliflkin de flu de-

¤erlendirmeyi yapt›: Otomotiv

Grubumuz bu sektörde ulaflt›¤›-

m›z ve ulaflaca¤›m›z teknolojik

düzey, düflük maliyet yap›s› ve

kaliteli üretim ile Avrupa’n›n üre-

tim merkezi olmay› hedefliyor.

Bu ba¤lamda Tofafl, Ford-Oto-

san ve Türk Traktör’de hayata

geçirdi¤imiz projeler ile flimdiden

baz› otomobil, ticari araç, traktör ve

dizel motoru modellerinin üretimin-

de Avrupa’n›n tek üretim merkezi

haline geldik. Üzerinde çal›flt›¤›m›z

yeni projeler ve stratejik ortaklar›m›-

z›n deste¤i ile d›fl piyasalarda oto-

motiv sat›fllar›m›z› 2 y›l içinde yakla-

fl›k 4 milyar Euro’ya ç›karmay› ön-

görüyoruz. 

Perakende Grubumuz’un da yurt

içinde liderli¤ini koruyacak flekilde

büyümeyi sürdürürken baflta Rusya

olmak üzere yurt d›fl›ndaki büyüme-

sini h›zland›racak ve Türkiye’de ol-

du¤u gibi, hizmet verdi¤i di¤er ül-

kelerde de lider konumda olarak

önümüzdeki dönemde 2 milyar Eu-

ro’luk sat›fl hacmine ulaflaca¤›n›

planl›yoruz. 

G›da Grubumuz-

’daki yeniden ya-

p›lanma sonucu

Türkiye g›da sek-

töründe önemli bir

rol üstlenece¤iz.

Enerji ve Bilgi

Gruplar›m›z Türki-

ye’deki yap›sal de¤i-

fliklere paralel olarak

enerji ve telekomüni-

kasyon alanlar›nda

dünyadaki baflar›l› ye-

ni uygulamalar› Türki-

ye’ye getirme çabas›n-

da olacak. Ayr›ca Bilgi

Grubumuz alt yap› ve

üst yap› yat›r›mlar ile Türkiye’de bi-

liflim sektöründe liderlik rolü üstle-

necek.

Türkiye’nin bu güç döneminde, Fi-

nansal Hizmetler Grubumuz ekono-

mik krizden en fazla etkilenen sek-

tör olan finans sektöründe Avru-

pa’n›n en güçlü finans kurulufllar›n-

“‹nsan kaynaklar›n› iyi de¤erlendirmek ve 
stratejik plan› baflar›yla uygulamak amac›yla 
Koç Holding’de baflkanlar düzeyinde yeni 
düzenlemelere gittik ve stratejik plan›m›z› 
baflar›yla uygulayacak bir tak›m oluflturduk”

Dayan›kl› Tüketim Grubumuz iç pa-

zarda liderli¤ini korurken 2002 y›-

l›nda 850 milyon Euro’luk d›fl sat›ma

ulaflacak. Bu grubumuzun yurt içi

kapasitesini art›r›rken, yurtd›fl›nda

da fabrika ve marka alarak büyüme-

sini ve Avrupa’n›n en büyük üretici-

leri aras›nda yer almay› hedefliyo-

ruz.
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dan birisi ile ortakl›k gerçeklefltire-

rek Türk finans sektöründe üst s›ra-

lara t›rmanacak. Toplulu¤umuzun

uluslararas› finans merkezlerinde

aktif faaliyeti sa¤lanacak. 

Turizm Grubumuz ise Türkiye’nin

dünya turizminde artan önemine

paralel at›l›mlar› gerçeklefltirecek

çaba içinde olacak.”

Hedefimiz: Dünyan›n ‹lk 
Büyük 200 fiirketi 
Aras›na Girmek!
Toplant›da, 2002 y›l›na ait mali he-

deflerine de de¤inen Özayd›nl›,

“Kombine sat›fllar›n›n % 25 artarak

10,5 milyar Euro’ya ç›kmas›n› ön-

gördük. 2001 y›l›nda 2000 y›l›na gö-

re % 48 artarak 2,3 milyar Euro’ya

yükselen d›fl sat›fllar›m›z›n, 2002 y›-

l›nda % 45 artarak 3 milyar Euro’yu

aflmas›n› planlad›k. 2002 y›l›nda ya-

t›r›mlar›m›z›n % 28 artarak 560 mil-

yon Euro’ya yükselece¤ini hesapla-

d›k. Orta ve uzun dönemde ise, he-

deflerimizde ayn› iddiay› tafl›may›

sürdürece¤iz. Bu stratejik uygula-

malar sonucunda; dünyan›n ilk bü-

yük 200 flirketi aras›na girmek için

y›lda reel % 14 büyümeyi kendimi-

ze hedef al›yor ve 15 y›ll›k bir ma-

raton koflusuna bafll›yoruz. Maraton

koflusunun zorlu¤unu biliyoruz an-

cak bu uzun kofluyu 100 metre ya-

r›fl temposunda sürdürmemiz gerek-

ti¤inin de bilincindeyiz” dedi.

Ekonomik Kriz, 
Bizim ‹çin Tarihi Bir F›rsat
Yaflad›¤›m›z ekonomik krizin Türki-

ye için yeni bir tarihi f›rsat oldu¤u

inanc›n› tafl›d›klar›n› belirten Özay-

d›nl›, “Geçti¤imiz bir y›ll›k dönemde

Parlamentomuz ve Hükümetimiz

h›zla çal›flarak y›llard›r özlem duyu-

lan yap›sal reform yasalar›n› ç›kard›,

borçlar›m›z›n çevrilebilirli¤i için Tür-

kiye’ye ciddi tutarlarda avans sa¤-

land› ve Türkiye bir Arjantin örne¤i-

ni yaflamaktan kurtuldu. fiimdi ola-

y›n daha ciddi bir aflamas›na gelmifl

bulunuyoruz. Geldi¤imiz aflama ç›-

kar›lan yasalar›n ciddiyet ile uygu-

lanma ve ekonominin canland›r›lma

aflamas› özelli¤ini tafl›yor” dedi.

De¤iflmeyen ‹lkemiz:
Kurumsal Vatandafll›k!
Türkiye’nin baflar›ya ulaflmas› için

Topluluk olarak üzerlerine düflenleri

fazlas› ile yapma çabas› içinde ola-

caklar›n› belirten Özayd›nl› konuflma-

s›n› flu sözlerle tamamlad›: 

“Koç Toplulu¤u olarak bizim strateji-

lerimizdeki baflar›, Türkiye’mizin ba-

flar›s›na ba¤l›. 

Sonuçta Koç Toplulu¤u olarak pro-

fesyonelli¤in, tüm sosyal ortaklar›m›-

za karfl› duydu¤umuz sorumlulu¤un,

fleffafl›¤›n, yasalara ve etik kurallara

kay›ts›z flarts›z uymam›z›n karfl›l›¤›n›,

sayg›nl›k, müflteri sadakati ve yat›r›m-

c› güveni olarak geri ald›¤›m›z›n bi-

lincindeyiz. 

Bu nedenle, kurumsal vatandafll›k il-

kemiz gere¤i, topluma karfl› olan sos-

yal sorumluluklar›m›z›, bugüne kadar

oldu¤u gibi bundan sonra da tüm ku-

rum ve kurulufllara örnek olacak fle-

kilde sürdürmeye kararl›y›z. 

76 y›ld›r bu ilkelere ba¤l› kalarak, bu-

gün de Türkiye’nin gelece¤ine güve-

niyoruz ve bu gelecek için çal›fl›yo-

ruz.”

küresel vizyon

“Kurumsal vatandafll›k ilkemiz gere¤i, topluma 
karfl› olan sosyal sorumluluklar›m›z›, bugüne kadar
oldu¤u gibi bundan sonra da tüm kurum ve
kurulufllara örnek olacak flekilde sürdürmeye
kararl›y›z”

7. Koç Toplulu¤u Bas›n ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s›’nda, Koç Holding’in tüm baflkanlar› bir aradayd›.
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Koç Toplulu¤u’nda e-dönüflüm 2003 projesi     
Cisco Systems EBC (Executive Briefing Center) Londra ziyareti,    

e-dönüflüm

oç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç,

Londra’da Cisco Executive

Center’a yapt›¤› ziyaretle ilgili izle-

nimlerini anlatt›: 

“‹çinde bulundu¤umuz bilgi ça¤›nda

flirketlerin elektronik ortamda yapa-

bilecekleri iflleri yak›ndan görme f›r-

sat›n› buldum. Bu konunun ne ka-

dar önemli ve faydal› oldu¤u örnek-

leri ile anlat›ld›. Geçen y›l›n fiubat

ay›nda Toplulu¤umuza yay›nlad›¤›m

mesajla “Elektronik Dönüflüm 2003”

projesini bafllatm›flt›k. Bu proje ile

bilgi ak›fl›n› ve al›flveriflini elektronik

ortama tafl›yacak bir kültürel de¤ifli-

mi bafllataca¤›z. Bizimle tecrübeleri-

ni ve teknolojilerini paylaflan Cisco

Systems bu devrede stratejik orta¤›-

m›z olmufltur. 

Bu teknolojik ve kültürel de¤iflimin

sa¤layaca¤› faydalar ekonomik so-

nuçlar›m›z› da müspet etkileyecek-

tir. ‹letiflim ça¤›nda sermaye de¤il,

bilgi ve kabiliyetler paylafl›lmaktad›r.

Geçti¤imiz ay, iki gün boyunca

Londra’da Cisco’nun Executive Bri-

efing Center’›nda kat›ld›¤›m›z top-

lant› çok faydal› oldu. fiirketlerin

kendi e-kültür ve e-çal›flma ortamla-

r›n› nas›l yaratt›klar›n› gördük. Bilgi

ça¤›n›n nimetlerinden yararlanmak

günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç

haline gelmifltir. Toplulu¤umuzun

hedefledi¤i liderlik bu kültürel de¤i-

flimin benimsenmesi ile mümkün

olacakt›r.”

Toplulu¤un sanayi devriminde yap-

t›¤› öncülü¤ü yeni teknolojilerin

adaptasyonunda da devam ettirerek

Türkiye’deki en iyi uygulamalara ör-

nek oluflturacak bir grup olma ge-

rekti¤ini ifade eden Rahmi M. Koç

izlenimlerini flöyle aktard›:

“Bu dönüflüme en süratli bir flekilde

geçebilmemiz için Toplulu¤umuzda

IT yat›r›mlar› tek bir merkezden

yönlendirilmelidir. Farkl› flirketleri-

miz farkl› teknolojiler ve tatbikatlar

sürdürürlerse gereken verimlili¤i k›-

sa zamanda yakalayamay›z. Ulusla-

raras› firmalar son befl y›lda yapt›k-

lar› kültürel de¤iflimlerle büyük re-

kabet avantajlar› sa¤lam›fllard›r. Bu

de¤iflimlerle net kârl›l›klar›nda % 5

ile    % 10 aras›nda art›fl kaydettikle-

ri örnekler ile bizlere an-

lat›ld›.  

‹nsan Kaynaklar› Yöneti-

mi, Finansman ve Mali

‹fller ve IT uygulamalar›

gibi konularda merkezi

olarak standartlar›n be-

lirlenmesinin ne kadar

önemli oldu¤unu ö¤ren-

dik.  Özellikle bilançola-

r›n› sene içerisinde iste-

dikleri zaman an›nda ka-

patabilmelerinden çok

etkilendim. Bizim de bu

konuda çal›flmam›z ve

konsolide bilançomuzu

kapatma süremizi k›salt-

mam›z gerekmektedir.”

e-dönüflüm’ün karar mekanizmalar›-

na kazand›rd›¤› inan›lmaz h›z›n ba-

flar›n›n arkas›ndaki s›r olarak gördü-

¤ünü belirten Rahmi M. Koç flunlar›

söyledi: Bugünün en önemli üretim

girdisi bilgidir. Giderek görüyoruz

ki, para hakk›ndaki bilgi paran›n

kendisinden daha de¤erli, ürünler

ve hizmetler hakk›ndaki bilgi ise

ürün ve hizmetin kendisinden daha

de¤erli hale gelmifltir. Rekabetçili¤i

ucuz iflçili¤e dayand›rmak art›k

mümkün de¤ildir. 

K

Rahmi M. Koç, Cisco’nun 
Londra Merkezi’ne Yapt›¤› Ziyaret ‹le
‹lgili ‹zlenimlerini Anlatt›

IT yat›r›mlar›n›n tek bir merkez taraf›ndan yönlendirilmesi gereklili¤ini vurgulayan 
Koç Holding ‹dare Meclisi Baflkan› Rahmi M. Koç, Cisco e¤itimine birlikte kat›ld›¤› 

Topluluk üst düzey yöneticileri ile...
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eçen y›l fiubat ay›nda Cis-

co Systems’in San Jose’de-

ki merkezine yap›lan ilk

ziyaretten sonra bu kez yine bir

Cisco gezisiyle Londra e¤itimleri

gerçeklefltirildi. e-dönüflüm 2003

projesi aç›s›ndan bakarsak, afla¤›

yukar› bir y›l› aflk›n bir zaman

aral›¤›yla yap›lan bu iki gezi ara-

s›nda Koç Toplulu¤u’nda nelerin

de¤iflti¤ini gözlemlediniz?

Öncelikle, yayg›nlaflma oldu yan›t›-

n› vermemiz gerekiyor. ‹lk baflla-

yanlar derinlik kazand› ve uygula-

malar›n›n sonuçlar›n› almaya baflla-

d›lar. Sürekli iletiflim sayesinde e-

dönüflümün grup çap›nda bilinirli¤i

artt›. Fark›ndal›k oran›nda dikkat

çekici bir art›fl oldu, bak›fl aç›lar› de-

¤iflti. Bundan yüzde yüz eminim.

Bilgileri artt› ve ayn› zamanda çok

genifl bakmaya bafllad›lar. Tabii ifl

yap›fl biçimi konusuyla da çok ilgi-

lendiler. 

Projede yer alan ekiplerimiz, art›k

uzmanl›k alanlar›na yo¤unlafl›yorlar.

Her iflin en iyi yapan›n› bularak ifl-

lerini maksimize ediyorlar ve her ifli

basite indirgiyorlar.

• Sizce Koç Toplulu¤u’nun e-dö-

nüflüm 2003 projesini tam anla-

m›yla gerçeklefltirmesi için ne

kadar bir süreye ihtiyac› var?

Bir kere bütün süreçlerimizi elektro-

nik ortama tafl›maya mecbur olup

olmad›¤›m›za bakmam›z gerekiyor.

Bu konuyu üretimde ve hizmet sek-

töründe çal›flan flirketlerimiz için ay-

r› ayr› ele almak büyük önem

tafl›yor. Ürün dedi¤iniz zaman teda-

rikçiden ürünü üretmeye, ürünün

sevkiyat›ndan, faiz sisteminin takibi-

ne kadar bütün süreçleri sayabiliriz.

Bu do¤rultuda, sistem, nerede ka-

rarlar› h›zland›rmaya yard›mc› olu-

yorsa, ilk önce elektronik dönüflüm

için gerekli olan o noktalarda orta-

m› haz›rlamak gerekiyor. 

Ayn› zamanda, süreçlerin alt süreç-

lerini görmeliyiz. 

Bafllang›çtaki küçük baflar›lar, inan-

c› art›r›r, katk›y› sa¤lar. Projenin ne

Koç Holding Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› 
Baflkan› Mehmet Ali Berkman:

Koç Holding 
Stratejik Planlama 
ve ‹nsan Kaynaklar› 
Baflkan› Mehmet 
Ali Berkman: 
“e-dönüflüm bir
yaflam tarz›
de¤iflikli¤idir.”

G
“Bak›fl Aç›lar› De¤ifliyor” 

Dünya’daki mücadele bundan böyle

büyük ile küçük aras›nda de¤il, h›z-

l› ile yavafl aras›nda olacakt›r. H›z

kazanmak için bu dönüflümü flirket-

lerin sadece kendilerinde gerçeklefl-

tirmeleri yeterli olmay›p ifl ortaklar›-

na, tedarikçilerine ve müflterilerine

yayg›nlaflt›rmalar› gerekmektedir.

Bu dönüflüm sayesinde tüm faaliyet-

lerimizde önemli verimlilik art›fl›

sa¤lamay›, müflterilerimizi daha iyi

tan›yarak, onlar›n memnuniyetini ar-

t›rmay› ve flirketlerimiz aras›nda da-

ha etkin bir bilgi paylafl›m›n› sa¤la-

may› hedefliyoruz.

Pilot flirketler Koç Holding, Arçelik

ve Beko Elektronik’e 2002 Ocak

ay› itibariyle 13 yeni flirket daha ka-

t›lm›fl olup, de¤iflim arzusunun dal-

ga dalga yay›ld›¤›n› görmekten mut-

luluk duyuyorum.

Koç Holding’de son bir senedir ba-

flar› ile tamamlanm›fl elektronik ar-

fliv, uzaktan e¤itim sitesi, altyap›

iyilefltirme, elektronik forum ve e-

dönüflüm portal› gibi projeleri

memnuniyetle takip ediyorum. An-

cak önemli olan, uygulama sonuçla-

r›n›n gerçekten ifllerimizi bugünkün-

den daha ileriye götürdü¤ünü k›sa

sürede görmek olacakt›r. 

Bu son devrede 20’si Baflkan ve Ge-

nel Müdür seviyesinde olmak üzere

85 yönetici arkadafl›m›z e¤itimden

geçmifltir. Di¤er yöneticilerimizin

Cisco ziyaretine kat›lm›fl olan çal›fl-

ma arkadafllar› ile bilgi al›flveriflinde

bulunarak, onlar›n tecrübelerinden

faydalanmas›n› arzu ediyorum.

Bu kültürel de¤iflim ve uygulamalar-

la gerçeklefltirece¤imiz baflar›l› uy-

gulamalar hepinizin performans de-

¤erlendirmelerini önemli ölçüde et-

kileyecektir. 

Bu projeye gösterilen ilgi ve yüksek

kat›l›m için herkese teflekkür eder-

ken, e-dönüflüm’ün ekonomik so-

nuçlar›m›za müspet katk›lar›n› en k›-

sa zamandan görmeyi ümit ediyo-

rum.”

“De¤iflimden korkma-
mam›z laz›m. ‹nanan-
lar›n da inanmayanlar›
ikna etmeleri gerekiyor.
O ilk zorlu¤u aflarken
vazgeçmemek ve geriye
dönmemek lâz›m.”

e-dönüflüm

çerçevesinde,  Mart ay›nda farkl› gruplar taraf›ndan gerçeklefltirilen 
kat›l›mc›lar aç›s›ndan son derece yararl› bir e¤itim olarak de¤erlendiriliyor.



e-dönüflüm

ay›n Can Ça¤dafl, Lond-

ra’daki e¤itimlerde sizi en

çok etkileyen fley neydi? 

Bize e¤itim veren bir uzman e-dö-

nüflümün felsefesini çok iyi ifade

eden bir söz söyledi: “Cisco’da iki-

üç senedir çal›fl›yorum ve elime bu-

güne kadar iki defa kâ¤›t geçti.” ‹ki

defa iki ayr› belge alm›fl. Bunlardan

bir tanesi ifle bafllad›¤›n›n birinci y›-

l›nda baflkandan gelen kutlama yaz›-

s›ym›fl. Elini sürdü¤ü ikinci kâ¤›t ise

ifle bafllad›¤›n›n ikinci günü kendisi-

ne verilmifl olan kartvizit... 

Bir de beni son derece etkileyen bir

baflka olaydan söz etmek isterim:

Cisco asl›nda bir ürün üreticisi de¤il,

bir ifl kalitesi üreticisi. “Üretme, sat›n

al ve sat” diyen bir felsefe bu. Bu-

nun için müthifl bir tedarikçi gru-

buyla çal›fl›yor. Bu tedarikçi grubu-

nu da kâ¤›ts›z yönetiyorlar ve müfl-

terilerden gelen sipariflle ürünün

müflteriye ulaflmas› aras›ndaki süreç-

te hiç kimsenin eli kâ¤›da de¤miyor.

Bunun asl›nda çok derin bir anlam›

var. Müflterinin arzu etti¤i, ihtiyac›

oldu¤u ürünü ayn› internet ortam›n-

da müflteri ile birlikte olufltururken

Cisco’nun ürün tasar›m› s›ras›nda

bundan sorumlu olacak yan sanayi-

si de ayn› flekilde ürün tasar›m›n›n

içine giriyor. Daha tasar›m aflama-

s›nda bütün iletiflim sadece internet

üzerinden yap›l›yor. Ürün testlerin-

den sonra ürünün sevkiyat› için

onay veriliyor ve sevkedilen ürün,

tedarikçi taraf›ndan müflteriye yolla-

n›yor. 

Cisco’nun sistemi kavrand›¤›nda,

muazzam bir hayat tasarrufunun

sa¤lanaca¤› anlafl›lacak. Ve en

önemlisi her fley, tüm ifllemler müfl-

tereken yap›ld›¤› ve kay›t alt›nda tu-

tuldu¤u için her türlü yanl›fl anlafl›l-

ma ortadan kalkacak. Böyle bir sis-

temde insanlar›n hata yapma riskle-

ri de çok azalm›fl olacak. Hata pay›-

n›n minimize edilmesi, müflteri tat-

mininde de çok ciddi art›fl sa¤laya-

cak. 

• Koç Toplulu¤u’nda bafllat›lan

e-dönüflüm uygulamalar› hak-

k›ndaki düflünceleriniz nedir? 

e-dönüflüm projesi kapsam›nda

Topluluk flirketlerimizde bafllanm›fl

pek çok pilot çal›flma var. Bu proje-

ler zaten ifl yapma kültürünün yeni

bir paradigma içinde evrim göster-

di¤ini bize alg›lat›yor ve ha-

yata geçirilen projelerde

ciddi tasarruflar›n sa¤la-

nabilece¤i görülüyor.

Bu proje, çal›flan-

lar›m›z›n daha verimli çal›flmas›, çok

kolay ve ucuz bir ifli pahal› bir ele-

man›n yapmas› yerine, o ucuz iflin

elektronik ortamda otomatik olarak

yap›labilmesi, o pahal› eleman›n yi-

ne kendi uzmanl›k alan›nda daha

baflka bir ifli hayata geçirmesini

mümkün k›lmas› aç›s›ndan çok

önemli.  Koç Toplulu¤u’nda bütün

sistemleri yöneten kadrolar, bu ifle

inan›p, ö¤renip, inand›rmay› amaç-

lad›klar› an ve e-dönüflüm’ün kav-

ramlar› onlar›n kavramlar› haline

geldi¤i zaman dönüflüme haz›r›z de-

mektir.

S
e-dönüflüm ve Kâ¤›ts›z Yönetim

kadar zamanda gerçeklece¤i sorusu-

nun yan›t›n› ise ancak bütüne baka-

rak verebilirsiniz. 

Ancak bu noktada, ifli sürekleyecek

olan üst düzey yöneticilerden, en alt

kademedeki çal›flanlara kadar herke-

sin bu projeye inanmas› çok önemli.

Dolay›s›yla da projenin bitme süresi

de de¤iflecektir. 

• Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na e-

dönüflüm Projesi ile ilgili olarak

neler söylemek istersiniz?

Bir örnek vermek isterim, bilgisayar

kullan›rken bilgilerim kaybolacak di-

ye korkar›z. E¤er do¤ru kullan›l›rsa

kâ¤›tta kalmas›ndan çok daha emni-

yetli. Kaybolmaz, çizilmez, silinmez,

bozulmaz. O bak›mdan o korkuyu

yenmek laz›m. ‹kincisi, uygulamay›

bilmek de büyük bir önem kazan›-

yor. Ö¤renirken korkmamak da...

Bu çerçevede en az›ndan tüm beyaz

yakal›lar›m›z›n ofis uygulamalar›n›

ö¤renmelerini sa¤layaca¤›z. 

Çal›flanlar›m›z, bu ifl için çok geç ol-

du kan›s›na kap›lmas›nlar. Bu yaflam

tarz› de¤iflikli¤idir. Bunu gerçeklefl-

tirmek de kolay de¤ildir. ‹nsan evini

de¤ifltirdi¤i zaman bile uzun bir süre

zorluklarla karfl›laflabiliyor. Dolay›-

s›yla bu de¤iflimden korkmamam›z

laz›m. ‹nananlar›n da inanmayanlar›

ikna etmeleri gerekiyor. O ilk zorlu-

¤u aflarken vazgeçmemek ve geriye

dönmemek lâz›m.  

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
Koordinatörü Can Ça¤dafl: 
“e-dönüflüm çal›flanlar›m›z›n 

daha verimli çal›flmas› anlam›na 
da geliyor.”

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü 
Can Ça¤dafl, Londra Cisco e¤itim ziyareti 
hakk›nda sorular›m›z› yan›tlad› 



e-dönüflüm

isco Systems EBC (Executive

Briefing Center) Londra ziyare-

tinin, gerek Koç Holding üst

düzey yöneticileri ve projenin içinde

yer alan flirket yöneticilerinin, gerekse

bu de¤iflime katk› sa¤lamaya çal›flan

proje ekibi üyelerinin beklentilerini en

üst düzeye ç›kararak projeye olan

inançlar›n› art›rd›¤›na inan›yorum. 

Cisco’nun kendi bün-

yesinde e-dönüflüm

projesini nas›l gerçek-

lefltirdi¤i, ne tür zorluk-

larla karfl›laflt›¤› ve bun-

lar› nas›l aflt›¤› gibi ko-

nular›n tart›fl›ld›¤› top-

lant›larda, ayn› zaman-

da Koç Toplulu¤u flir-

ketlerine Cisco’nun tec-

rübelerine dayanarak

belirli konularda tavsi-

yeler de verildi. Topluluk flirketlerinde,

çal›flan performans›n›n art›r›lmas› ama-

c›yla e-ö¤renim gibi hayata geçirilmesi

son derece kolay ve kurumsal portal

oluflturma gibi son derece kritik proje-

lerin bu flirketlere ve Koç Toplulu-

¤u’nun geneline büyük rekabet avan-

tajlar› sa¤layabilece¤i canl› örnekleriy-

le gösterildi. 

Cisco Systems çal›flanla-

r›n›n sat›nalma, sat›fl, se-

yahat, performans yöne-

timi gibi birçok süreci

tek bir yerden sürdüre-

bilmelerine olanak sa¤-

layan portal ise tüm kat›-

l›mc›lar›n ilgi oda¤› oldu. 

Bir hafta içinde gerçek-

lefltirilen bu ziyaretlerin

toplulu¤umuz için en

sevindirici yan› hiç kufl-

kusuz ki Koç Holding ve Topluluk flir-

ketleri üst yöneticilerinin bu projeyi

benimsedi¤inin, inanç ve beklentileri-

nin büyük oldu¤unun bir kez daha

görülmesi. Kat›ld›¤›m›z toplant›lar›n

bir di¤er faydas› da böylesine büyük

bir de¤iflimi baflar›yla gerçeklefltirmifl

ve rekabet avantaj›n› koruyabilmek

için de¤iflmeye devam etmekte olan

Cisco Systems gibi sektöründe dünya

lideri bir firman›n, karfl›laflt›¤› sorunlar›

ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri-

ni kat›l›mc›larla aç›kça ve görsel ör-

nekleriyle paylaflm›fl olmas›...

Koç Toplulu¤u’nun, yönetimi ve viz-

yonu aç›s›ndan e-dönüflüm 2003 pro-

jesini baflar›yla sonuçland›raca¤›n› ve

yer ald›¤› her alanda lider konumunu

sürdürece¤ine inan›yorum. Bunun için

bilgi teknolojilerinden sonuna kadar

faydalanmal›y›z.”

KoçSistem Yönetim Dan›flmanl›¤› Grubu Üyesi Sarp Karagülle:

“C

“Bilgi Teknolojilerinden Sonuna 
Kadar Faydalanmal›y›z!”

isco e¤itimleri, herfleyden

önce elektronik dönüflümün

tüm süreçlerini bütüncül

olarak görmemiz aç›s›ndan çok bü-

yük önem tafl›yor. Dolay›s›yla da

bütünü görmek bizi çok heyecan-

land›rd› ve ayn› zamanda, bunlar›n

hayata geçirilebilmesi konusunda

da bizi motive etti. Topluluk olarak

global arenada 200 flirket aras›nda

yer alma hedefimizi gerçeklefltirmek

için de elektronik dönüflümü ger-

çeklefltirmemiz kaç›n›lmaz.

Ayn› zamanda, oradaki kültürü gör-

mek de bizim için çok büyük bir

önem tafl›yor. Zira, Koç Toplulu¤u

olarak biz e-dönüflümü yeni bir olu-

flum fleklinde de¤erlendirirken bu

oluflum orada tamamen hazmedil-

mifl bir kültür olarak karfl›m›za ç›kt›.

Dolay›s›yla, bu kültürün yaratt›¤›

farkl›l›¤› görmek de bizi çok etkile-

di.

Toplululu¤un di¤er flirketleri ile bir-

likte kat›lmam›z›n da bizler için

önemli bir katmade¤er oluflturdu.

Topluluk flirketleri ile birlikte uygu-

lamalar› tart›flmak ve bilgi al›flveri-

flinde bulunman›n bize çok fley ka-

zand›rd›¤› kan›s›nday›m.”

Kangurum-Sanal Market Genel Müdür Vekili
Serdar Kafl›kç›: “Koç Toplulu¤u olarak biz 
e-dönüflümü yeni bir oluflum fleklinde de¤erlen-
dirirken bu oluflum orada tamamen hazmedil-
mifl bir kültür olarak karfl›m›za ç›kt›.”

“C

“Topluluk için Elektronik 
Dönüflüm Kaç›n›lmaz!”

KoçSistem Yönetim
Dan›flmanl›¤› Grubu Üyesi  
Sarp Karagülle: “Üst yöneti-
cilerin inanç ve deste¤i bizi

sevindirdi.”

Kangurum-Sanal Market Genel Müdür Vekili Serdar Kafl›kç›:

11
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lanmas›n› temin ettik ve en önde

gelen, öne ç›km›fl olan her ekipten

ilk iki kifliyi, büyük ekiplerden ilk

üç kifliyi özel olarak ödüllendirmeyi

uygun bulduk. Bu ödülün sadece

bir sembol oldu¤u bilinmelidir, ya-

p›lan iflin maddi bir karfl›l›¤› olarak

alg›lanmamal›d›r” dedi.

Ödül töreni, proje sponsoru bafl-

kanlar›, Nevzat Tüfekçio¤lu (Yö-

netici Aday› Seçme Yerlefltirme Sis-

temi), Ali Y. Koç (Yönetici Potansi-

yel Tesbit Sistemi), Mehmet Ali

Berkman (‹fl De¤erlendirme Siste-

mi), F. Bülend Özayd›nl› (Yönetici

Performans Yönetimi Sistemi), Ha-

san Subafl›’n›n (Mesleki Beceri

Alanlar›n›n Belirlenmesi) Koç proje

ekip üyelerine ödül plaketlerini ver-

mesiyle son buldu.

Ödül Kazananlar
• Yönetici Aday› ‹fle Alma/Yer-

lefltirme: Olcay Y›lmaz (Migros),

Elif Zeytino¤lu (Migros)

• Yönetici Potansiyel Tesbiti:

Özlem Özbat›r (Arçe-

lik), Bülent Dölek

(Migros), Meltem Kay-

han (Migros)

• ‹fl De¤erlendirme

Sistemi: Sertaç Eren-

memiflo¤lu (Koç Hol-

ding), O¤uzhan Cem

(Koçsistem), Yeflim

Baysal (Koç Holding)

• Yönetici Perfor-

mans Yönetim Siste-

mi: Nursel Ölmez

Atefl (Migros), Gül

Tok (Koçfinans)

• Mesleki Beceri

Alanlar›n›n Belir-

lenmesi: Mahide Son-

dikme (‹.D.E.A.), Ali

Fatih Bayraktar (Mig-

ros), Haluk Gümüflde-

relio¤lu (Türk Trak-

tör)

Koç Toplulu¤u ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön Verme
Projesi’nin baflar›yla tamamlanmas› nedeniyle düzenlenen kut-
lama yeme¤inde, proje ekip üyelerinin tümü bir araya geldi

Stratejik Planlama Grubu Baflkan› Mehmet Ali Berkman, Koç ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na 
Yön Verme Projesi’nde yer alan ekiple birlikte.

oç Toplulu¤u ‹nsan Kay-

naklar› Politikalar›na Yön

Verme Projesi’nin baflar›yla

tamamlanmas› nedeniyle 8 Mart

2002’de Divan Kuruçeflme’de bir

kutlama yeme¤i düzenlendi. Koç

Toplulu¤u’nun farkl› flirketlerinden

59 kiflilik proje ekibi ve Koç Hol-

ding üst düzey yöneticilerinin kat›l-

d›¤› yemek samimi bir ortamda ger-

çeklefltirildi. 

Önceli¤imiz: ‹nsan 
Kaynaklar› Yönetimi!
Koç Holding CEO’su F. Bülend

Özayd›nl› yapt›¤› konuflmada, Koç

Toplulu¤u’nun dünyan›n en büyük

200 flirketi aras›nda yer almay› he-

defledi¤ini ve bu iddial› hedefe

ulaflmada ‹nsan Kaynaklar› Yöneti-

mi’nin önemini vurgulayarak ‹nsan

Kaynaklar› Politikalar›na Yön Ver-

me projesinde yap›lan çal›flmalar›n

önceli¤ini ve 2002 y›l›nda uygulan-

mas› gerekti¤ine de¤indi. Proje eki-

binin çal›flmalar›na bizzat kat›ld›¤›n›

ve yap›lan çal›flmalar› baflar›l› bul-

du¤unu belirterek tüm proje ekibi-

ne teflekkür etti.

Stratejik Planlama Grubu Baflkan›

Mehmet Ali Berkman ise yapt›¤›

konuflmada, e-dönüflüm felsefesine

uygun olarak yap›lan tüm çal›flmala-

r›n web ortam›nda oluflturuldu¤u-

nu, projenin ç›kt›s›n›n sade, basit ve

hemen uygulamaya geçecek flekilde

tasarland›¤›n› ifade ederek tüm pro-

je ekip üyelerine baflar›l› çal›flmala-

r›ndan dolay› teflekkür etti. 

Düzenlenen ödül töreninde, Berk-

man, “‹nsan Kaynaklar› Yönetimin-

de temel prensiplerden birisi de

farkl› performans› ayr›flt›rabilmek ve

ayr›cal›kl› bir biçimde ödüllendir-

mektir. 

Biz bu konuya projenin ödüllendi-

rilmesiyle bafllamak istedik. Her ne

kadar ekip üyelerinin tamam› ola¤a-

nüstü bir performans gösterdiler ise

de biz ekip üyelerinin performans-

lar›n› belirli kriterler kullanarak, çok

çok iyiden daha az iyiye do¤ru s›ra-

K

‹nsan Kaynaklar›na Yön Veren 
Projede Ödüllü Kutlama! 
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oç Holding e-dönüflüm Yü-

rütme Komitesi, Koç Toplu-

lu¤u çal›flanlar› aras›nda

elektronik ortamda bilgi paylafl›m›

ve tart›flma ortam›n›n yarat›lmas›n›

amaçlayan e-forum Portal›’nda geç-

ti¤imiz ay uygulamaya koydu¤u

“Ödüllü Proje Yar›flmas›”n›n fiu-

bat ay› sonuçlar›n› aç›klad›.  

Yar›flma kapsam›nda, e-forum’a ge-

len 28 öneri, ilgili flirket baflkanlar›

taraf›ndan de¤erlendirilerek uygu-

lanabilecek 9 öneri e-dönüflüm Yü-

rütme Komitesi’ne sunuldu.

e-dönüflüm Yürütme Komitesi Üye-

leri Hasan Subafl›, Mehmet Ali

Berkman, Dr. Bülent Bulgurlu,

Ali Koç, Bülent Gönç, Tayfun

U¤ur, Murad Ardaç ve Can Ça¤-

dafl, gelen 9 öneri aras›ndan ilk 3’e

giren önerileri belirlediler.

Belirlenen ilk üç öneriden Koçfi-

nans’tan Gültekin Gülses’in “Or-

tak Ça¤r› Merkezi” önerisi birinci-

lik ödülüne, Arçelik’ten Faik

Ürel’in “Özde¤erlendirme Çal›flma-

lar›” bafll›kl› önerisi ikincilik ödülü-

ne lây›k görüldü. Migros’tan Affan

Nomak’›n “Koç B2B” ve Ma-

res’den Eray Çalhan’›n “Turizm

Grubunda Ortak Müflteri Portföyü”

önerileri ise üçüncülük ödüllerini

paylaflt›lar. 

Yar›flma çerçevesinde, Gültekin

Gülses BookinTurkey’den Ulu-

da¤ Kervansaray Hotel’de, 2 kifli-

lik 3 gece tam pansiyon konakla-

ma, Faik Ürel Beldesan’dan Bisik-

let, Affan Nomak ve Eray Çalhan

ise Arçelik‘ten tost makinesi ka-

zand›lar. Projenin detaylar› flu fle-

kilde:

Birincilik Ödülü: “Ortak
Ça¤r› Merkezi” Projesi
Koç Toplulu¤u’na ait birçok flirket-

te bulunan, farkl› konularda ve

farkl› teknolojilerle hizmet veren

ça¤r› merkezlerinin belli bir stan-

flirketine bir e¤itim hizmeti sunu-

yorsa, bunun pazarlamas›, sat›fl›,

siparifli, faturalamas›, e¤itim fiyatla-

r› merkezi bir yap›yla internet üze-

rinden yap›ls›n. 

Turizm Grubunda 
“Ortak Müflteri Portföyü”
Grubumuz içinde yer alan 4 adet

otelimizin Ocak 2002 itibariyle kul-

lanmakta olduklar› otel program›-

n›n ayn› olmas›ndan yararlan›larak

sahip olduklar› müflteri portföyleri-

nin ortak bir veritaban› üzerinde

toplanmas› ve bu dört otelimizin

de birbirleri üzerinde rezervasyon

yapabilmelerinin sa¤lanmas› öneri-

liyor.

dartta ve tek bir çat› alt›nda birlefl-

tirilerek bir marka yarat›lmas› ve

ad›n›n “KO-CC-ALL” olmas›... 

Verilebilecek her çeflit müflteri hiz-

metini içeren, grup flirketlerine de

hizmet verebilecek, flirket-

lerdeki müflteri verilerini

tek bir merkezde toplay›p

iflleyebilecek ve flirketlerin

kullan›m›na sunabilecek,

24 saat bazl› çal›flan bu

komple ça¤r› ve bilgi mer-

kezinde (KOCC-AllCenter)

yüksek teknoloji ile her

türlü yard›m hizmetleri ve-

rilebilecek. 

‹kincilik Ödülü: 
“Özde¤erlendirme 
Çal›flmalar›”
Tüm Koç Grubu flirketle-

rinde y›ll›k özde¤erlendir-

me çal›flmalar›n›n yap›lma-

s› öneriliyor. Bizzat çal›-

flanlar taraf›ndan gerçek-

lefltirilecek bu çal›flma ile

flirketlerin güçlü ve zay›f

yönleri ile iyilefltirmeye

aç›k alanlar tespit edilebi-

lir. K›sa ve uzun vadeli iyi-

lefltirme projelerine kaynak olufltu-

rur. Çal›flanlar›n fikirlerinin üst yö-

netim taraf›ndan paylafl›lmas›, aidi-

yet duygusunu art›r›r.

Üçüncülük Ödülleri: 
“Koç B2B”
Koç Toplulu¤u flirketleri kendi ara-

s›nda mal-hizmet al›flveriflinde bulu-

nuyorlar. Bu al›flveriflin internet or-

tam›nda yap›land›r›lmas› öneriliyor. 

Örne¤in, ‹.D.E.A. herhangi bir Koç

Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n elektronik ortamda
bilgilerini paylaflt›klar› ve bir anlamda “serbest
kürsü” niteli¤ini tafl›yan e-forum’un fiubat ay›nda
ödül kazanan projeleri aç›kland›

K

Yarat›c› Fikirler, e-forum 
Portal›’nda Ödüllendirildi
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ar›m veya sanayi toplumu ol-

maktan, bilgi toplumu olma

evresine geçebilmifl; siyasal,

hukuksal ve ekonomik yap›s›n› bilgi

ça¤›n›n gerekleri ve evrensel geliflme-

ler do¤rultusunda yeniden düzenle-

mifl; bilgi toplumu üretim yap›s›n›n

gerektirdi¤i altyap›ya sahip; kendi

know-how’› ve teknolojisini üretip pa-

zarlayabilen; yüksek küresel rekabet

gücüyle birlikte dünyaya entegre ol-

mufl; geliflmifl ülkeler düzeyinde milli

gelire sahip; insanlar›n›n kendilerine

ve ülkelerine inand›klar›, gelece¤e

umutla bak›p mutlu olduklar›; Mustafa

Kemal Atatürk’ün deyimiyle ‘muas›r

medeniyetler seviyesine’ ulaflm›fl

bir ülke: Yeni Türkiye!

Tofafl, iflte Yeni Türkiye’yi böyle ko-

numland›r›yor ve ‘Yeni Türkiye’ye gö-

nülden inan›yor… Bu inanç gere¤i

kendini yeniden yap›land›ran Tofafl,

dev ailesi ile birlikte ‘Yeni Türkiye’ye

haz›rlan›yor.

Tek Ses, Tek Yürek ve Rekor!
Tofafl, 2 bin 500 bayisini bir araya

getirdi¤i dev dönüflüm toplant›s›n›

17 Mart 2002 Pazar günü Mydono-

T

se Showland’de, ‘Gümbür Gümbür

Geliyoruz’ slogan›yla gerçeklefltirdi.

Tofafl Yönetim Kurulu Üyesi Jan Na-

hum’un ‘neden hep birlikte bir dö-

nüflüm yaflamalar› gerekti¤ini’ ayr›nt›-

l› bir biçimde bayi teflkilat› ile paylafl-

t›¤› buluflmada ‘sanayi toplumundan

bilgi toplumuna’ geçifl sürecinde Tür-

kiye’nin do¤urdu¤u tehdit ve f›rsatlar

da gözler önüne serildi.

Toplant›n›n sonunda Tofafl Ailesi, birlik

ve beraberlik anlay›fl›yla neler baflarabi-

leceklerini bir rekor denemesi gerçeklefl-

tirerek ispat etti. Tofafl ad›n› Guinness

Rekorlar Kitab›’na yazd›racak deneme-

de, Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen

yaklafl›k 2 bin 500 kiflilik Tofafl bayii ve

servis teflkilat›, ayn› anda ve ayn› ritimde

davul çalarak bir rekora talip oldu.

ümbür Gümbür Geliyoruz’

temal› buluflman›n en önem-

li anlar›ndan

birisi de hiç

kuflkusuz Gu-

inness Re-

korlar Kita-

b›’na girmeye

aday olan re-

kor denemesi

idi. 

Rekor dene-

mesi noter hu-

zurunda, 2 bin 500 kiflinin ayn› an-

da ve ayn› ritimde davul çalmas›

ile gerçeklefltirildi. Harem grubu-

nun yöneminde gerçeklefltirilen

deneme baflar›yla

sonuçlan›rken, ‘el

birli¤i ile baflar-

ma’ duygusu da

bir kez daha per-

çinlendi. 

Rekor performan-

s›n›n ard›ndan

Jan Nahum, bir-

likte ulaflacaklar›

baflar›lara olan

inanc›n› “Davul da bizde, tokmak

da!” diyerek dile getirdi. 

‘G
Rekora Yürüyen Birliktelik

“Gümbür Gümbür Geliyoruz” organizasyo-
nunda tüm Tofafl çal›flanlar› tek yürek oldu.

Tofafl ‘Gümbür
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yetleri ile Türk otomotiv sanayiinin

flampiyonudur. Bu flampiyonluklar›,

uzun y›llar süren planl› çal›flmalar ile

elde ettik ve neticede Tofafl’›n istik-

rarl›, güvenilir ve ekonomiye katma

de¤er getiren bir kurum olmas›n› sa¤-

lad›k. Ancak flimdiye kadar Tofafl bi-

zim taraf›m›zdan, Fiat ile birlikte bir

otomobil markas› olarak kullan›ld›.

Bu arada geçen y›l Alfa Romeo’nun

pazarlama ve sat›fl›n› üstlendik. Tüm

bunlar›n tüketicide bir alg› karmaflas›

yaratt›¤›n› tespit ettik. Bu nedenle

bundan sonra Tofafl isminin alg›lan›-

fl›n› marka isminden kurum ismine

dönüfltürmeyi hedefliyoruz.”

‘Marka’ De¤il, ‘Kurum’ Olmak
“Tofafl’a daha çok canl›l›k ve dina-

mizm kataca¤›z!” diyen Nahum ko-

nuflmas›na flu sözlerle devam etti: “‹n-

sanlar›n bundan böyle bizle karfl›laflt›k-

lar› her yerde bizi farkl›, canl›, ilgili, gü-

venilir ve tutarl› olarak alg›lamalar›n›

hedefliyoruz.” Art›k bu yaklafl›m›n To-

fafl’›n iletiflim anlay›fl›na da yans›yaca¤›-

n› belirten Nahum, reklam faaliyetlerin-

den kartvizitlere, internet sitelerinden

showroomlara kadar Tofafl’›n Fiat ve Al-

fa markalar›n› bünyesinde bar›nd›ran

bir kurum olarak vurgulanaca¤›n› da

belirtti. Sat›fl› yap›lan markalar›n karak-

terlerine göre showroom dekorasyonla-

r›n›n da yenilenece¤ini belirten Nahum,

markalar›n son kullan›c› ile bulufltu¤u

yerlerde Fiat için renkli, dinamik, yeni-

likçi ve iyimser; Alfa için ise güçlü, fark

yaratan, yüksek performansl› ve sürüfl

keyfi sunan prestijli bir imaj› yans›tacak-

lar›n›n da alt›n› çizdi.

Gümbür’ Geliyor!

Yeni Tofafl Alg›s› ve Vizyonu
Hem Mydonose Showland’de gerçek-

lefltirilen buluflmada, hem de ertesi gün

Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Odi-

toryumu’nda düzenlenen bas›n top-

lant›s›nda, art›k Tofafl’›n bir ‘marka’ de-

¤il, bir ‘kurum’ olarak alg›lanmas› ge-

rekti¤inin alt› önemle çizildi. Tofafl Yö-

netim Kurulu Üyesi Jan Nahum, konu

ile ilgili flunlar› söyledi: “Biz, Tofafl ola-

rak ‘Yeni Türkiye’ye gönülden inan›yo-

ruz. Sadece inanmakla kalm›yor, bu he-

defi gerçeklefltirmek için üzerimize dü-

flenleri de bütün gayretimizle yapmaya

çal›fl›yoruz. Fakat daha da önemlisi, To-

fafl’› bu ‘Yeni Türkiye’nin gereklerine

göre flimdiden yap›land›r›yoruz.

Tofafl, üretim kapasitesi, istihdam hac-

mi, ihracat› ve araflt›rma-gelifltirme faali-

17 Mart 2002’de Mydonose Showland’de “Gümbür

Gümbür Geliyoruz” slogan›yla gerçeklefltirilen dev orga-

nizasyonda tüm Tofafl camias› tek ses, 

tek yürek oldular.

Fiat Doblo 
Malibu’nun Cenevre 
Ç›kartmas›
72. Cenevre Uluslararas› Otomobil

Fuar› Fiat Doblo Malibu’nun dünya

lansman›na da ev sahipli¤i yapt›. Tür-

kiye’de lanse edilmesinden tam 3 ay

sonra uluslararas› bir fuarda görücü-

ye ç›kan Malibu, ziyaretçilerden tam

not ald›. 

Doblo Malibu önünde Türk bas›n›na

poz veren Fiat Auto’nun CEO’su Gi-

ancarlo Boschetti, Tofafl’a övgüler

ya¤d›rd›. 2002 y›l›n›n Avrupa’da dü-

zenlenen ilk bü-

yük fuar› olma

özelli¤ini tafl›yan

Cenevre Otomo-

bil Fuar›’n›, baflta

Avrupa ülkeleri ol-

mak üzere dünya-

n›n pek çok ülke-

sinden 5 bin civa-

r›nda bas›n mensu-

bu ve 700 bine ya-

k›n ziyaretçi gezdi.

Tofafl Yönetim Kurulu Üyesi Jan
Nahum: “Tofafl’› Yeni Türkiye’nin
gereklerine göre flimdiden
yap›land›r›yoruz.”

Kemal Dervifl
Tofafl Fabrikas›’nda
Ekonomiden sorumlu Devlet Bakan›

Kemal Dervifl, ifladamlar›na moral

turu kapsam›nda geldi¤i Bursa’da To-

fafl Fabrikas›’n› gezdi. Tofafl D›fl ‹liflki-

ler Koordinatörü Nezih Olcay ve

Fabrika Müdürü Savafl Ar›kan’dan

geliflmeler hakk›nda bilgi alan Bakan

Dervifl iflçilerle de sohbet etti. 

Dervifl, “Her düzeltme istihdam an-

lam›na geliyor. Otomotive çok özen

göstermeliyiz. Geçen y›l ihracatla

ayakta duran otomotiv sektörü,

önümüzdeki y›l hem iç piyasa hem

de ihracatta inflallah daha da iyiye

gidecek” dedi.
Fiat Auto CEO’su 
Giancarlo Boschetti
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met noktam›zda

10 gün boyunca

sürdürdükleri de-

netimleri 26 Ara-

l›k 2001’de ta-

mamlad›. Dene-

timlerin ard›ndan

haz›rlanan rapor-

da, s›f›r uygun-

suzluk ile tam not

alarak ISO 9001:

2000 Kalite Bel-

gesi’nin sahibi ol-

duk. 

Denetime haz›rl›k

aflamas›nda, tüm ifl süreçlerimizi tek-

rar gözden geçirdik ve süreçlerin

oluflturulmas› çal›flmalar›na tüm çal›-

flanlar›m›z kat›ld›. Böylece, olufltur-

du¤umuz bu iyilefltirme çal›flmalar›

do¤rultusunda bugün Türkiye’nin

her noktas›nda ayn› dili konuflan

ekiplerimiz bulunuyor ve tüm çal›-

flanlar›m›z kalite bilinciyle müflteri

mutlulu¤unu sa¤lamaya yönelik ola-

rak çal›fl›yorlar. 

Ayn› zamanda, ISO 9001: 2000’in biz-

lere bir rekabet avantaj› sundu¤una

inan›yoruz. Müflteri nezdinde hizmet-

lerinizin kalitesini art›rmak için Kalite

Yönetim Sistemleri hayati bir rol oy-

nuyor. Zira, sektörde sizin gibi hiz-

met veren birçok firma bulunuyor.

Bu tür araçlar kullanarak rakipleriniz-

den farkl›laflmak önem tafl›yor.

• ISO 9001: 2000 Kalite

Belgesi’ni almak konu-

sunda üst yönetimin kat-

k›s› nas›l oldu?

Yönetimin bu ifle ba-

k›fl› çok önemli…

Otomotiv Sektöründe ‹lk ISO 9001: 2000
Kalite Belgesi Otokoç’un

Otokoç Toplam Kalite
Yönetim Temsilcisi 

Elif Karanfil, Otokoç
Genel Müdürü Cenk

Çimen birlikte...  

• Otokoç için kalite ne ifade edi-

yor?

Bir hizmet flirketi olarak müflteri mut-

lulu¤u bir numaral› iflimiz… Müflteri-

lerimizle bire bir iletiflim içindeyiz.

Sürekli olarak onlar›n beklentilerinin

üzerine ç›kmaya çal›fl›yoruz. Bu çer-

çevede bizler için kalite, müflterinin

beklentilerini en üst seviyede karfl›la-

mak anlam›na geliyor. 

Ancak unutulmamal›d›r ki, kalite se-

viyenizi müflterileriniz belirliyor. Siz

ne kadar kaliteliyim deseniz de müfl-

teri bunu öyle görmüyor ve kabul et-

miyorsa bunun hiçbir anlam› yok…

Dolay›s›yla, kalitenin bir yaflam biçi-

mi haline getirilmesi ve uygulanmas›

gerekiyor. 

• ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi’ni

almak için ne tür çal›flmalar yü-

rüttünüz? 

Birincil hedefimiz direkt olarak kalite

belgesini almak de¤ildi. Biz ISO

9001: 2000’i ifl süreçlerimizi ve hiz-

metlerimizi gelifltirmek için bir yöne-

tim arac› olarak konumland›rd›k. Bel-

gelendirme de arkas›ndan geldi.

BVQI yetkilileri, sekiz ildeki 14 hiz-

Zaten bir flirketin lideri bu sisteme

inanç duymad›¤›nda, baflar›l› olman›-

z›n imkân› yok. Genel Müdürümüz

Cenk Çimen tüm çal›flanlarla yapt›¤›

bire bir görüflmelerle Kalite Politika-

m›z› anlatarak bu ifle verdi¤i önemi

tüm çal›flanlara gösterdi. 

ISO 9001: 2000 Sürekli 
‹yilefltirmeyi Hedefliyor
Bu standard›n özellikle hizmet sektö-

ründe faaliyet gösteren firmalar için

çok büyük önem tafl›d›¤›na inan›yo-

rum. Zira, ISO 9001’in 1994 versiyo-

nu, kalitenin k›rtasiyesi olarak nitelen-

diriliyordu. Ancak yenilenen ve çok

daha fonksiyonel bir hale getirilen bu

yeni versiyon, müflteri memnuniyetini

ve sürekli iyilefltirmeyi hedefliyor.

Dolay›s›yla da firmalar için hayat bo-

yu bir iyilefltirme söz konusu.

• Bundan sonraki hedefleriniz

neler?

ISO 9001’den sonraki hedefimiz, ka-

lite sistemimizi elbette sürekli gelifltir-

mek... EFQM ‹fl Mükemmelli¤i Mo-

deli’ni kullanarak kalite yolculu¤u-

muza devam edece¤iz. ‹leriki y›llarda

ulusal ve Avrupa kalite ödüllerine

baflvuraca¤›z.

Otokoç’un Toplam Kalite Yönetim Temsilcisi Elif Karanfil, 
baflar› öykülerini Bizden Haberler ile paylaflt›
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oç Allianz ve VKV

Amerikan Hastanesi

yeni bir anlaflmaya

imza att›lar. Bu anlaflmayla,

Koç Allianz’›n “Optimum

Sa¤l›k Sigortas› Poliçesi”

sahipleri de VKV Amerikan

Hastanesi ve MedAmerikan Poliklini-

¤i’nin tüm sa¤l›k ve bak›m hizmetle-

rinden yararlanma, ayr›ca teminat d›fl›

durumlarda da “indirim” olanaklar›na

kavufltu.  Anlaflma gere¤i, Koç Allianz

sigortal›lar, mamografi teminatlar›n›

da VKV Amerikan Hastanesi ve Me-

dAmerikan Poliklini¤i’nde kullana-

bilecekler. Koç Allianz Optimum Sa¤-

l›k Sigortas› sahipleri, Plan ve Teminat

seçeneklerine ba¤l› olarak VKV Ame-

rikan Hastanesi’nde ve MedAmerikan

Poliklini¤i’nde tedavi olabilecekler. 

1. Plan Optimum Sa¤l›k Sigortas›

olanlar,  yatarak tedavilerde (kemote-

rapi, radyoterapi, dializ, evde bak›m

ve tedavi, yapay uzuv, do¤um ve dü-

flük gibi), kapsaml› hizmetler alabile-

cekler. 2. Plan Optimum Sa¤l›k Si-

gortas› sahipleri ise, bunlara ek ola-

rak, ayakta tedavi hizmetlerinin tü-

münden yine teminatlar› çerçevesinde

bu kurumlardan yararlanabilecekler.

Poliçesi sahipleri de yetki-

li doktorlar taraf›ndan ileri

tetkik ve tedavileri için

VKV Amerikan Hastanesi

ve MedAmerikan Poliklini-

¤i’ne sevk edilebilecekler.

Mamografi Hizmeti
Bu anlaflmayla birlikte Koç Allianz’›n

mamografi teminat› kapsam›ndaki 40

yafl üstü kad›n sigortal›lar› için y›lda bir

kez olmak üzere sa¤lad›¤› kontrol hiz-

meti VKV Amerikan Hastanesi ve Me-

dAmerikan Poliklini’¤inde verilebilecek.

‹mzalanan bu anlaflma, VKV Amerikan

Hastanesi’nin çok daha fazla say›da

hastaya hizmet vermesini sa¤l›yor.

K
VKV Amerikan Hastanesi Genel Müdürü George Rountree (solda) ve

Koç Allianz Genel Müdürü M. Kemal Olgaç...

Aile Hekimli¤i Hizmeti 
Koç Allianz’da
Koç Allianz’›n Aile Hekimli¤i hizmeti,

tüm aile bireylerine kapsaml› sa¤l›k

hizmeti verebilecek düzeyde e¤itilmifl

t›p uzmanlar›ndan olufluyor. Aile he-

kimleri, günün her saatinde hastay› ev-

de ziyaret edebiliyor ya da telefonla

ücretsiz sa¤l›k dan›flmanl›¤› hizmeti su-

nuyor. Koç Allianz  Aile Hekimli¤i

VKV Amerikan Hastanesi-Koç Allianz ‹flbirli¤i Daha da Güçleniyor…

Sa¤l›kta Optimum Hizmet 

Koç Allianz Optimum Sa¤l›k Sigortas›
sahipleri, VKV Amerikan Hastanesi ve

MedAmerikan Poliklini¤i’nin tüm
hizmetlerinden yararlanabilecekler

Optimum Sa¤l›k Sigortas›
Koç Allianz, sa¤l›k harcamalar› konusundaki tüm endifleleri sona erdiren

yepyeni bir sa¤l›k sigortas› sunuyor: Optimum Sa¤l›k Sigortas›’ndan 0-64 yafl

aras›ndaki sa¤l›kl› herkes yararlanabiliyor. Aile kapsam› içinde efller ve ço-

cuklar, ayn› poliçe teminat›na dahil olabiliyor. 

Optimum Sa¤l›k Sigortas› sahipleri, özel anlaflmal› hastanelerde yatarak te-

davi olduklar›nda o sa¤l›k kurumuna hiç ödeme yapm›yorlar. Ayakta teda-

vi teminat› al›nm›flsa, yine anlaflmal› hastanelerde ve aile hekimlerinde tuta-

r›n %80’i Koç Allianz taraf›ndan karfl›lan›yor. Üstelik yap›lan sigorta üniver-

site ve kamu hastanelerinde de geçerli oluyor, böylece yurdun her köflesin-

de limitsiz sa¤l›k sigortas› güvencesinden yararlan›labiliyor.
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oç Toplulu¤u’nun bilgi tekno-

lojileri e¤itimi alan›ndaki lider

flirketi Koç Bryce, hizmet

verdi¤i kurumlara bir dünya devini,

Microsoft’u da ekledi. Microsoft’un

bayi kanallar›n› en yeni iflletim sistem-

leri Windows XP konusunda e¤it-

mek için gelifltirilen e¤itim program›

hakk›nda, Koç Bryce Pazarlama ve

Sat›fl Grup Yöneticisi Meltem Ye¤en

ve Microsoft Türkiye Ürün Müdürü

Mustafa ‹çil’den bilgi ald›k.

Uzaktan E¤itimde ‹ddial›y›z!
Koç Bryce’›n Microsoft’un kullan›m›-

na sundu¤u Windows XP e¤itimi hak-

k›nda görüfllerini sordu¤umuz Koç

Bryce Pazarlama ve Sat›fl Grup Yöne-

ticisi Meltem Ye¤en, Microsoft’un

kendileri için önemli bir referans ol-

du¤unu belirterek flunlar› söyledi:

“Biz, Koç Bryce olarak uzaktan e¤itim

konusunda iddial›y›z. ‹ddiam›z, uz-

manl›¤›m›za olan inanc›m›zdan kay-

naklan›yor. Koç Bryce’›n, bu alanda

faaliyet gösteren di¤er firmalardan en

büyük fark›, ‘e¤itim’ kökenli bir kuru-

lufl olmas›...Windows XP e¤itiminde,

nuz ihtiyaç nereden kaynakland›?

Mustafa ‹çil: Günümüzün en h›zl›

geliflen teknolojileri, kuflkusuz bilgi-

sayar teknolojileri… Microsoft da bu

alanda faal bir firma olarak en yeni

ürünü Windows XP’yi geçti¤imiz ay-

larda piyasaya sürdü. Windows XP

her ne kadar kullan›c› dostu olsa da,

yine de bir e¤itime tabii ki ihtiyaç var.

Bu noktada biz, kanallar›m›z›n, yani

ürünü son kullan›c›ya ulaflt›ran da¤›-

t›c›lar›m›z›n, satt›klar› ürün hakk›nda

bilgili ve donan›ml› olmas›na büyük

önem veriyoruz. Bir ürünümüz daha

piyasaya ç›kmadan önce, eriflebildi¤i-

miz kanallar›m›za ‘beta’ (test) sürüm-

leri ile e¤itimler veriyoruz. Fakat bu

e¤itimlerin belli bir yerde, belli bir

zaman dilimi içerisinde gerçeklefltiril-

mesi gere¤i, ülkenin dört bir yan›n-

daki binlerce kanal›m›z›n hepsine

birden ulaflarak e¤itimleri gerçeklefl-

tirmemizi zorlaflt›r›yor. Bu durumda,

e-learning alternatifini de¤erlendir-

meye karar verdik ve alan›nda lider

konumda olan Koç Bryce ile birlikte

bir çal›flma içine girdik.

• E¤itim program›n›z›n içeri¤i,

iflleyifli ve avantajlar› hakk›nda

bilgi alabilir miyiz?

Online e¤itim içeri¤imizi, daha çok

sat›fl kanallar›m›za yönelik olarak

oluflturduk. Haziran ay›na kadar sür-

dürmeyi düflündü¤ümüz bu interak-

tif e¤itimde kat›l›mc›lar Windows

XP’yi yak›ndan tan›ma f›rsat› bulu-

yorlar. 

Uzaktan e¤itim konusunda Türkiye’nin lider kuru-
luflu Koç Bryce, Microsoft ile gerçeklefltirdi¤i
iflbirli¤i ile Microsoft’un sat›fl kanallar› olan 
bayileri en yeni iflletim sistemi Windows XP
konusunda e¤itmeye bafllad›

K

Microsoft Türkiye Ürün Müdürü 
Mustafa ‹çil

Microsoft’la birlikte çok güzel bir ça-

l›flma gerçeklefltirdik. Koç Holding

bünyesinde oluflturulan Sanal Kam-

pus mant›¤› ile haz›rlanan e¤itim

program›, beklenenden büyük bir ilgi

gördü. 

E-learning, s›n›f ortam›nda gerçeklefl-

tirilen e¤itimlerin getirdi¤i zaman k›-

s›tl›¤› ve mekân gibi dezavantajlar› or-

tadan kald›ran, etkili bir e¤itim yönte-

mi; ancak biz bu etkilili¤in daha da

üst noktalara tafl›nabilmesi için b-lear-

ning (blended learning-harmanlanm›fl

e¤itim) anlay›fl›n› savunuyor ve uzak-

tan e¤itimi s›n›f e¤itimleri ile destekli-

yoruz. Windows XP e¤itiminde de

bunu düzenledi¤imiz ‘workshop’lar

ile sa¤l›yoruz.”

“E¤itimlerimiz ‹çin ‹deal 
Çözüm: e-learning”
• Mustafa Bey, firma olarak e-lear-

ning’e (uzaktan e¤itim) duydu¤u-

Koç Bryce, Microsoft 
Bayilerine E¤itim Veriyor

Koç Bryce Pazarlama ve 
Sat›fl Grup Yöneticisi Meltem Ye¤en
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emirDöküm, ›s›tma ve do¤algaz sektörün-

deki liderli¤ini iklimlendirme alan›na da ta-

fl›mak amac›yla dünya klima sektörünün lideri

Amerikan York firmas› ile stratejik güç birli¤i

anlaflmas› imzalad›. Bu anlaflma çerçevesinde

York sistem klimalar›, Türkiye pazar›na Demir-

Döküm-York markas›yla sunulacak. 

Sistem klimalar› olarak isimlendirilen, keflif,

montaj ve sat›fl sonras› hizmetlerinde uzmanl›k

gerektiren; kanall›, kaset tipi, yer-tavan tipi, gizli

tavan tipi, paket tipi klimalar,  Fan Coil cihazlar›

ve Chiller cihazlar›, bundan sonra DemirDöküm-

York markas›yla DemirDöküm taraf›ndan pazara

sunulacak.

D

ürkiye’nin

önemli tu-

rizm fuarlar›n-

dan biri olan

ITTE 2002 Fu-

ar›, bu sene de

Yeflilköy CNR

Fuar Merke-

zi’nde 28 fiu-

bat - 03 Mart

2002 tarihleri

aras›nda düzenlendi. Fuara, Koç Tu-

rizm Grubu’ndan Setur, Divan Otelle-

ri (‹stanbul Divan, Marmaris Mares,

Antalya Talya, Bodrum Palmira), AVIS,

Rahmi M. Koç Müzesi, Setur Mari-

nalar› ve Di-

van Pastane-

leri’nin kat›l-

d›¤› fuar›n aç›-

l›fl›, Turizm

Bakan› Mus-

tafa Taflar ve

TÜRSAB Bafl-

kan› Baflaran

Ulusoy tara-

f›ndan yap›ld›.

Koç Turizm Grubu stand›n› ziyaret

eden Taflar ve Ulusoy’a, Setur Genel

Müdürü Vedat Bayrak ve Divan Pasta-

neleri Genel Müdürü Burak Atay faali-

yetleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdiler.

T
Koç Turizm Grubu ITTE 2002 Fuar›’ndayd›

ivan Pastaneleri, ilkbahar müjde-

sini “Çilekli Günler” ile veri-

yor! Çilekli tart ve tartalet, en-

fes kremas› ile çilekli pasta,

çilekli kapsül pralin ve çi-

lek formunda badem ez-

mesi ile tamamlanan çikola-

ta kutusu, çikolata ile çile¤in en çeki-

ci birlikteli¤i flokolal› çilek, çilekli

dondurma, çilekli s›cak içecekler ve

buzlu kahve, Divan Pasta-

haneleri’nin ‘yaza mer-

haba’ sürprizlerinden sa-

dece bir kaç›…

D

Turizm ve ‹nflaat

Divan Pastaneleri’nden Çilekli Günler

Setur Marina’da 
Ship’inn Lezzeti

YEM (‹zocam Yal›t›m E¤i-

tim Merkezi) ›s›, ses, su ve

yang›n yal›t›m›, enerji tasar-

rufu, tesisat ve klima konu-

lar›n›n ifllenece¤i yeni e¤itim

dönemine bafllad›. 

Kas›m 1998’den bu yana fa-

aliyetlerini aral›ks›z sürdü-

ren ‹YEM’de, bugüne kadar

seminerlere kat›lan ve yal›-

t›m konusunda yeterlili¤e

ulaflan 3496 kifli baflar› serti-

fikas› almaya hak kazand›.

2002 y›l› birinci dönemine

ait e¤itim seminerleri ve

‹YEM hakk›nda daha genifl

bilgiye www.iyem.com.tr

adresinden ve 0800 211 43

86 numaral› telefondan ula-

fl›labilece¤i gibi e¤itim semi-

nerlerine internet üzerinden

de baflvuru yap›labiliyor.

‹

‹YEM’den 
2002 ‹çin Yeni 
E¤itimler

Klimada DemirDöküm-York 
‹flbirli¤i

DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l›, bu anlaflma 
ile ileride Türkiye’de stratejik iflbirli¤inin yeni boyutlara
tafl›nabilece¤ini ifade etti.

Antalya Setur

Marina içinde

Talya Hotel

taraf›ndan iflle-

tilen Ship’inn

Re s t au r an t ,

birbirinden le-

ziz mönüleriy-

le Antalyal›lara ve turistlere farkl› bir damak

tad› sunuyor. Gemi içini and›ran, akvaryum

ve birçok gemi aksesuar› ile zenginlefltirilmifl

dekoru ile misafirlerini farkl› bir atmosferde

a¤›rlayan Ship’inn Restaurant, her gün, 12.00-

23.00 saatleri aras›nda hizmet veriyor.

Setur Marina/Büyük Liman 

Tel: (0242) 259 12 99
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Finans

oçbank, 1 Mart-31 May›s tarihle-

ri aras›nda Fonobank veya e-

koçbank’tan otomatik ödeme, kre-

di kart› ödemesi, yat›r›m ifllemleri ve

di¤er tüm finansal

ifllemlerinden en

az bir finansal ifl-

lem yapan müflte-

riler sürpriz arma-

¤anlar kazan›yor.

Yap›lacak çekilifl-

lerde her ay bir

çift yurt d›fl›, iki

çift yurt içi tatili,

bir kifli Dell Ins-

piron 2500 dizüs-

tü bilgisayar, befl

kifli Nokia 5510

cep telefonu kaza-

nacak. Kampanyaya dahil olan fi-

nansal ifllemler ve ayr›nt›l› bilgilere,

Fonobank 444 0 555 ve

www.kocbank.com.tr’den ulafl›la-

biliyor.

e-koçbank flifresi ol-

mayan Koçbank müfl-

terileri www.koc-

bank.com.tr adresine

baflvuru yapabilir ve

kendilerine en yak›n

Koçbank flubesinden

flifrelerini hemen ala-

bilirler. 

Fonobank flifresi ise

herhangi bir Koçbank

flubesinden bekleme-

den al›n›p an›nda kul-

lan›labilir.

Aray›n, T›klay›n, Kazan›n!

K

1) Ressam Gözüyle Lale Devri:
Levni ve Surname…

Osmanl› sanat›n›n büyük ustas›,

nakkafl ve ressam Levni’nin baflya-

p›t› Surname-i

Vehbi, Dr. Esin

At›l’›n haz›rlad›¤›

Levni ve Surna-

me adl› kita-

b›n titiz in-

celeme say-

falar› ve

özenli t›pk› bas›m-

lar›yla, Topkap› Saray› Mü-

zesi Kitapl›¤›’n›n duvarlar›

d›fl›na tafl›p kitapl›klar›m›za

ulaflt›.

2) Yüz Y›l Öncesinin ‹stanbul’u: 
Max Fruchtermann Kartpostallar›

1867’de ‹stanbul’a yerleflen ve

1895’te ilk kez kartpostal yay›mc›l›¤›

yapmaya bafllayarak ç›¤›r açan Max

Fruchtermann, say›s›z kartpostal

ve kartpostal albümüyle, bir ça¤›n

çok ayr›nt›l›, ‘görsel’ bir envanterini

oluflturmufltu. Mert Sandal-

c›’n›n 1.182 sayfa-

dan oluflan üç ciltlik

bir albümde toplad›-

¤› Max Fruchter-

mann Kartpostal-

lar›, ‹stanbul’a ilgi

duyanlar için eflsiz

bir hazine niteli¤i tafl›yor.

3) Osmanl› ‘Surname’ 
Gelene¤inin ‹lk Büyük Yap›t›: 
Surname-i Hümayun 

Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un kap-

saml› incelemesi ile gerçeklefltirilen

bu özenli çal›flma, Os-

manl› minyatür sanat›n›n

en önemli yap›tlar›ndan

Surname-i Hümayun’u

okurlarla buluflturuyor. 

Seyit Lokman’›n düzen-

leyip, büyük usta Nak-

kafl Osman’›n yöneti-

minde bir nakkafllar gru-

bunun resimledi¤i Surname-i Hüma-

yun, 16. yüzy›l Osmanl› dünyas›n›n

zengin bir kesitini sunuyor.

Koç Kitapl›¤›’ndan Üç De¤erli Eser!

Koçbank’›n katk›lar›yla yay›nlanan birbirinden de¤erli üç kitap sat›fla sunuldu:
Levni ve Surname, Max Fruchtermann Kartpostallar› ve Surname-i Humayun...

Koç Toplulu¤u mensuplar› bu de¤erli kitaplara nakit ödemede %30, Koçbank Kredi Kart› ile ise %25 indirimle sahip olabilirler…
Bilgi ve siparifl için: Ersoy Soydan   Tel: (0212) 274 77 77 / 1636   Faks: (0212) 212 84 93   e-mail: ersso@kocbank.com.tr

oçbank, “Arma¤an Ka-

talo¤u 2001”in geçerli-

lik süresini 31 A¤ustos 2002

tarihine kadar uzatt›. Böyle-

ce, katalogdan seçilecek ar-

ma¤anlar›n puan de¤eri

A¤ustos ay› sonuna kadar

sabit kalacak. Bundan ya-

rarlanacak Koçbank kredi

kart› sahipleri, Arma¤an Ka-

talo¤u’ndan diledikleri ar-

ma¤an› seçebilecekler.

K

Koçbank
Arma¤an
Katalo¤u’nun
Geçerlilik
Süresi Uzat›ld›
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Tüketim

oçtafl Yap› Marketler, ithal ve yerli bahçe mo-

bilyalar›n› sat›fla sunmaya bafllad›. Orta¤› ‹ngi-

liz B&Q arac›l›¤›yla her bütçeye hitap edecek çok

çeflitli bahçe mobilyalar› ithal eden Koçtafl, ayn›

zamanda yerli

f i rma la rdan

da tedarik et-

ti¤i ürünlerle

bahçe mobil-

yas›nda çok

genifl ürün

yelpazes ine

sahip.

Koltuk ve ma-

salar›, renk

renk ve desen

desen havuz

flez longlar › ,

flemsiyeleri ve

minderleri ile Koçtafl, müflterilerine genifl ürün ve

uygun fiyat seçenekleri sunuyor. Koçtafl, Topluluk

mensuplar›na ise tüm ürünlerinde % 10 indirim uy-

guluyor.

Befliktafl MM Migros 
Akaretler’de Aç›ld›!

efliktafl’da MM Migros, 15 fiubat 2002 Cuma gü-

nü, Akaretler’de aç›ld›. Aç›l›fla, Befliktafl Beledi-

ye Baflkan› Yusuf Namo¤lu ve Koç Holding Tüke-

tim Grubu Baflkan› Cengiz Solako¤lu’nun yan›s›ra,

Migros Türk T.A.fi. yöneticileri de kat›ld›. 

Genifl Ürün Yelpazesi 
Halk›n çok yo¤un bir ilgi gösterdi¤i Akaretler Mig-

ros, genifl ürün yelpazesi ile müflterilerin tüm ihti-

yaçlar›na cevap veriyor. Haftan›n 7 günü sabah sa-

at 9:00 ile 22:00 aras›nda hizmet veren Akaretler

MM Migros, Eminönü, Karaköy, Taksim, Maçka ve

Balmumcu’ya ka-

dar uzanan genifl

bir bölgeye de

hizmet verebili-

yor.

B
K

Koçtafl Bahara Haz›r!

00 y›l›nda basketbol okulla-

r›n› kuran ve alt› okulda 600

ö¤renciye ulaflan Koç Allianz, ö¤-

rencilerin ilk yar› performanslar›n›

ölçmek amac›yla 10 Mart

Pazar günü bir mini tur-

nuva düzenledi. Ataflehir

Lisesi Spor Salonu’nda

yap›lan final karfl›laflma-

lar›nda dereceye girenler

madalyalar›n› Koç Allianz

Genel Müdürü M. Kemal

Olgaç, Genel Müdür Yar-

d›mc›s› Semih Yavuz,

Milli Tak›m Kaptan› Or-

hun Ene, Tofafl Basket-

bol Okullar› Koordinatö-

rü Efe Aydan ve Basketbol

Fedarasyonu Menajeri Do-

¤an Hakyemez’den ald›lar. 

Orhun Ene Koç Allianz 
Basketbol Okullar›’nda
Basketbol Milli Tak›m Kaptan›

Orhun Ene, basketbol oyun-

culu¤undan, basketbol antre-

nörlü¤üne geçifl yaparak Koç

Allianz Basketbol Okullar›’n›n

koç ve teknik koordinatörü

olarak göreve bafllad›.

20
Koç Allianz Basketbol Okullar›’nda Mini Turnuva Heyecan›

Koç Allianz Basketbol Okullar›, 10 Mart Pazar günü
mini bir turnuva düzenledi. Turnuva heyecanl› bir 
rekabete sahne oldu

Koçtafl Yap› Marketler, ‹ngiliz 
B&Q arac›l›¤›yla ithal bahçe
mobilyalar›n› sat›fla sundu

Befliktafl Akaretler

Migros’un aç›l›fl›,

Befliktafl Belediye

Baflkan› Yusuf

Namo¤lu ve 

Koç Holding Tüketim

Grubu Baflkan›

Cengiz Solako¤lu

taraf›ndan yap›ld›. 
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lkbahar›n cofl-

kusunu çok-

tan yakalayan

Migros Beylik-

düzü Al›flverifl

Merkezi, 7 Mart

- 24 Mart 2002

tarihleri aras›nda

mü fl t e r i l e r i n i

muhteflem bir

yeflil alan man-

zaras› ile karfl›la-

d›. 

Migros Beylik-

düzü Al›flverifl Merkezi’ni ziyaret

edenler, yeni açan çiçekleri, bahçe-

leri ve flelaleleri gerçek do¤adan

ay›rt edemediler. 

astavilla Makarnac›l›k,

çal›flanlar›n›n çocuklar›

aras›nda kur’a ile belirledi-

¤i 12 ö¤renciyi birinci yar›-

y›l tatilinde ‹zmir Gazi-

emir’de bulunan dünyan›n

yedinci Uzay Kamp›’na

gönderdi.

Pastavilla Makarnac›l›k Pa-

zarlama ve D›fl Ticaret Mü-

dürü Volkan Çaylan, ça¤›-

m›z›n geliflen ve de¤iflen

ortam›nda tak›m çal›flmas›-

na yatk›nl›k ve özgüven sa-

hibi olman›n temel kiflisel

ihtiyaçlar haline

dönüfltü-

¤üne dik-

kat çeke-

rek “Uzay

Kamp›’n›n

Y›ld›zlar ve

Gezegenler

M a c e r a s ›

program› ka-

nal› ile çocuklar›m›za yeni

ufuklar kazand›rmak iste-

dik” dedi. 

Çaylan, Pastavilla Makarna-

c›l›k olarak çal›flanlar›n ya-

n›nda ailelerinin de moti-

vasyonuna önem verdikle-

rine iflaret ederek flöyle ko-

nufltu: “Uzay Kamp› ayn›

zamanda gençlerimize yeni

teknolojileri ö¤retecek bir

merkez. Biz sadece çal›flan-

lar›m›z›n de¤il, onlar›n ço-

cuklar›n›n da geliflen ça¤a

ayak uydurmalar›n› istiyo-

ruz. Bu kamp sayesinde

çocuklar›m›z hem e¤lendi,

hem de uzay ve uzay tek-

nolojileri konusunda bilgi-

lerini artt›rd›lar.”

Migros Beylikdüzü Al›flverifl 
Merkezi’nden ‹lkbahar Manzaralar›...

‹
P
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anal D’de hafta içi her gün

11.20’de Koç G›da Grubu mar-

kalar› Ma-

ret-Tat-Sek

ve Pastavil-

la sponsor-

lu¤unda ve

bu markala-

r›n ürünleri-

nin kullan›l-

d›¤› Sahrap

Soysal ile

“Mutfakta Keyif” program› seyirci-

lerin yo¤un ilgisi ve kat›l›m› ile de-

vam ediyor. 

Bu çerçeve-

de, Maret Et

ürünleri ve

bu ürünlerle

yap›lan ye-

mekler, Sah-

rap Soysal’›n

kat›l›m›yla ile

tüm Mig-

ros’larda tü-

keticilere tatt›r›lmaya baflland›.

K
Mutfakta Keyif Migros’larda

Pastavilla 
Çocuklar› 
Uzay 
Kamp›nda!

Mardinli Ö¤renciler Pastavilla’da...
zmit Soroptimist Kulüple-

ri’nin misafiri olarak gelen Mar-

dinli 30 lise ö¤rencisi, Pastavilla

Makarnac›l›k’› ziyaret etti. Kalite

Güvence Müdürü Ela Dalçam’dan

makarna üretimi ile ilgili bilgi alan

ö¤rencilere, ‹talyan mutfa¤›n›n seç-

me lezzetlerinden tavuklu ve man-

tar soslu Pastavilla Makarnalar› ik-

ram edildi.

‹
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astavilla, ‹zmir Devlet Opera ve Balesi‘nin Türkiye

prömiyerini gerçeklefltirdi¤i La Perichole adl› oyu-

na sponsor oldu.

Dünyada ilk kez 1868 y›l›nda Paris’te sahneye konan,

Türkiye’de ise bu sezon ‹zmir Devlet Opera ve Balesi ta-

raf›ndan sahnelenen oyunun prömiyeri 9 fiubat Cumar-

tesi akflam› seçkin bir davetli toplulu¤unun kat›l›m› ile

gerçekleflti. J. Offenbach’›n üç perdelik oyunu La Peric-

hole’e sponsor olmaktan duyduklar› memnuniyeti ifade

eden Pastavilla Makarnac›l›k Genel Müdürü Cemali K›r-

m›z›o¤lu, flirket olarak her zaman sanat›n ve sanatç›n›n

yan›nda olduklar›n› belirtti.

Pastavilla La Perichole Operas›’na Sponsor!

oç Toplulu¤u Tüketim Guru-

bu’na ba¤l› Maret, Tat, Sek,

Pastavilla ve Düzey Pazarlama;

7-10 fiubat 2002 tarihleri aras›nda,

Antalya’da düzenlenen Fabex

2002 Fuar›’na kat›ld›. 

Türkiye’nin önde gelen birçok g›-

da üreticisi firman›n yer ald›¤› fu-

arda, Tüketim Grubu stand› bü-

yük bir ilgi gördü. 

Stand› ziyaret eden Antalya Valisi

Ertu¤rul Dokuzo¤lu’na Maret

ürünleri ve Sek sahlep ikram edil-

di. 

K

Tüketim Grubu fiirketleri, Antalya Fabex 2002 Fuar›’›nda

üzey Pazarlama, Pastavilla,

Maret ve SEK ürünlerinin

da¤›t›m›n› yapan Türkiye bayileri-

ni ‹stanbul Divan Otel’de birara-

ya getirdi. 2001 y›l› sat›fllar›n›n de-

¤erlendirildi¤i ve 2002 y›l› sat›fl

politikalar›n›n anlat›ld›¤› bayi top-

lant›s›nda konuflan Düzey Genel

Müdürü Demir Aytaç, Koç g›da

flirketlerinin baflar›lar›nda bayile-

rin çok önemli oldu¤una iflaret

ederek, bayilerin gösterdikleri

performans sayesinde ülkede ya-

flanan ekonomik krizin yara al›n-

madan atlat›ld›¤›n› ifade etti. 

Pastavilla Makarnac›l›k Genel Mü-

dürü Cemali K›rm›z›o¤lu ise

geçti¤imiz y›l› ekonomik aç›dan

de¤rlendirirken 2001’in Pastavilla

için f›rsatlar y›l› oldu¤una iflaret

ederek, “Pastavilla Makarnac›l›k

2001 y›l›n› yüzde 19’luk büyüme

ve 2 milyon dolarl›k ihracatla ta-

mamlad›” dedi.

K›rm›z›o¤lu, 2002 y›l›nda % 10

oran›nda büyüme hedeflediklerini

bayilere aç›klayarak 2001 y›l›nda

gerçeklefltirilen at›l›mlar›n bu y›l

da sürdürülmesi konusunda bayi-

lerden destek istedi. 

D

Koç Tüketim Grubu flirketlerinden Maret, Tat, Sek, Pastavilla ve Düzey 
Pazarlama, Antalya’da düzenlenen Fabex 2002 Fuar›’na kat›ld›

Düzey Pazarlama Bayileriyle Bulufltu

P

Pastavilla, ‹zmir Devlet Opera ve Balesi‘nin sergiledi¤i ve dünyada büyük
ilgi gören La Perichole operas›na sponsor oldu
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Otomotiv

ord Otosan Sat›fl Sonras›

Hizmetleri, Ford kullan›c›-

lar›n›n sat›fl sonras› hizmetler-

de ve yedek parçalarda taklit,

sahte veya yetki harici sat›fllar-

dan zarar görmelerini önlemek

amac›yla marka koruma faali-

yetlerini artt›rd›.

Ford Otosan Yedek Parça

Operasyonlar› Müdürü Sinan

Sar›, fiyatlar›n›n uygun oldu¤u

san›lan orijinal görünüfllü bir

sahte/taklit parçan›n, ucuzlu-

¤unun getirdi¤i kalitesiz iç ya-

p›s› sebebi ile araca monte

edildi¤inde hem di¤er parçala-

ra ve araca zarar verebilece¤i-

ne, hem de araç kullan›c›s› ve

yolcular›n hayat›n› tehlikeye

sokabilece¤ine dikkat çekti.

Çok Yönlü Çal›flmalar
Sar›, bu amaçla gerçeklefltiri-

len çal›flmalar› flöyle özetledi:

“Rutin ve sürpriz bayi ziyaret-

leri/stok denetimleri gerçek-

lefltirerek bayilerin piyasadaki

mevcut sahte parçalara karfl›

uyar›lmas› ve e¤itilmesi, pera-

kendeciden bafllayarak top-

tanc›, ithalatç› ve imalatç›ya

kadar sahte parçalar›n takip

edilmesi, Ford Motor Com-

pany/Avrupa ile koordinas-

yon ve bilgi ak›fl›n›n sa¤lan-

mas›, orijinal parça kullan›m›-

n›n orta ve uzun vadede çok

daha ekonomik oldu¤u ve

yüksek teknolojiye sahip gü-

nümüz araçlar›n›n ancak yet-

kili servislerce fabrika stan-

dartlar›nda bak›m görebilece-

¤i bilincinin yerlefltirilmesi.”

F

Yedek Parçalara 
Ford Otosan 
Korumas›

Küçük Transit Connect Görücüye Ç›k›yor

ord, geçti¤imiz ay Amster-

dam’da tan›t›lan yeni Ford

Transit Connect’in

uzun flasi mo-

deline göre

daha k›sa

olan stan-

dart mode-

linin de ilk

ayr›nt›lar›n›

a ç › k l a d › .

Transit Con-

nect’in bu yeni

tipi ilk kez 30 Nisan

2002’de ‹ngiltere’de Bir-

mingham Ticari Araçlar

Fuar›’nda sergilenecek. 

Transit Connect’in piyasaya sunul-

mas›yla Ford’un genifl ticari araç

yelpazesinin daha da büyüdü¤ünü

belirten Ford Otosan Sanayi Genel

Müdürü Turgay Durak, “Yeni ürü-

nümüz, Ford Transit’in kan›tlanm›fl

sa¤laml›¤›n› ve ifllevselli¤ini mini-

van s›n›f›na tafl›yacak” dedi. 

‹ki versiyon aras›ndaki fark d›flar›-

F

irmot Ortaköy Alfa Romeo

Ma¤azas›, Marmara Üniversi-

tesi Güzel Sanatlar Fakültesi iflbirli-

¤iyle gerçeklefltirilen Birart Proje-

si kapsam›nda düzenlenen “Aflk

Mektuplar› Sergisi”, 28 fiubat

2002’de sanatse-

verlerle bulufltu.

Sevginin en sa-

de yans›malar›

olan aflk mek-

tuplar› ile süsle-

nen yap›tlar zi-

yaretçilerin yo-

¤un ilgisi ile

karfl›laflt›.

B

“Aflk Mektuplar› Sergisi”, sevginin en yal›n ifadesi olan aflk
mektuplar›n› sanat severlerle paylafl›yor.

Birmot Mart Ay› Boyunca
Sanatseverlerle Bulufltu

dan bak›ld›¤›nda kolayca görülebili-

yor. Standart uzunluktaki versiyon

normal, uzun tip ise yüksek tavanl›

olarak dizayn edildi. Standart ve

uzun flasili Transit Connect’ler ara-

s›ndaki farkl›l›klar sadece d›fl boyut-

larla s›n›rl› kalm›yor. Dingil mesafe-

si 2912 mm olan uzun flasili versi-

yon, di¤er boyutlar bak›m›ndan da

daha büyük. 
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toyol Sanayi’de ‘‹fli en iyi

yapan bilir’ mant›¤›ndan

hareketle 1996 y›l›nda baflla-

yan Otoyol Öneri Sistemi,

2001 y›l› içerisinde fabrikaya

34 000 USD kazanç sa¤lad›.

Bu kapsamda 2001 y›l› içeri-

sinde baflar› gösteren çal›flan-

lar da düzenlenen bir törenle

ödüllendirildi. 

36 çal›flan›n baflar› belgesi ve

çeflitli ödüllere lây›k görüldü-

¤ü törende Pervil Karaçay›r,

Hakan Akçam ve Ökkefl

Kark›n, Otoyol Öneri Sistemi

kapsam›nda en baflar›l› ele-

manlar olarak ödüllendirildi.

Adnan Çetin “En Baflar›l›

OYÖS Lideri” seçilirken, Me-

tod Bölümü de “En Baflar›l›

Destek Bölümü” oldu.

Iveco Kamyonlarda 2002 Yenilikleri

O

Otoyol 
Önerilerle
Güçleniyor!

toyol, 35.9 kamyonet, 65.9,

80.12, 120.14 serisi hafif kam-

yonlar›nda kabin içi ve d›fl› olmak

üzere toplam 22 noktada iyilefltirme-

ler gerçeklefltirerek sürücü konforunu

ve araç performans›n› daha da art›rd›. 

Yüksek 
Performans ve Konfor
Otoyol, daha sessiz ve rahat

bir kullan›m sa¤lamak

üzere sinyal kumanda

kolu, cam açma-ka-

pama dü¤meleri ve

kabin kilidini de¤ifl-

tirdi; özel eflyalar›n

daha iyi korunaca¤› iki

bardak yeri olan torpido

gözünü ekledi; estetik bir

kabin yaratan ön gö¤sü tama-

men yeniledi ve yat›r›ld›¤› za-

man tepsi haline gelebilen orta kol-

tuk sayesinde uzun yolculuklarda

konforlu bir sürüfl sa¤lad›.

Arac›n performans›n› art›rma amac›

ile hava devresi elemanlar› de¤ifltiren

Otoyol, fren sisteminin de ömrünü

uzatt›. 

Ses düzeyini düflüren egzoz susturu-

cusu yenilenirken, ön boru braketi ile

takozlar da de¤ifltirildi. 

Iveco Ayr›cal›klar›
Otoyol, Iveco araç sahiplerine bir-

çok avantaj sunuyor: 

• Yüksek ikinci el de¤eri

• Düflük yak›t tüketimi

• Farkl› hizmet sek-

törleri için uygula-

nabilir model se-

çenekleri

• TSE Belgeli ve e¤itimli servislerde

iflinin ehli, devaml› e¤itilen uzmanlar

• Y›l›n 365 günü hizmet veren nöbet-

çi servisler

• Servis hizmetini bulundu¤unuz ye-

re getiren gezer servisler

• Yetkili servislerde yap›lan garanti

d›fl› her ifllem için alt› ay yedek parça

ve servis garantisi

• Düflük iflletme maliyeti

• Hesapl› ve kolay bulunur yedek

parça

Yedi gün yirmi dört saat görev yapan

Iveco acil servis teflkilat›na (0800)

261 26 44 ve 0216 452 46 91-92  nu-

maral› telefonlardan ulafl›labiliyor.

O

Adana‘da Fotoralli Heyecan›!

irmot ana sponsorlu¤unda ve

Drive dergisi katk›lar›yla dü-

zenlenen Birmot Drive Fotoralli,

adrenalin yükseltmeye devam edi-

yor. Beflinci

aya¤› 3 Mart

2002 Pazar gü-

nü Adana ve

çevresinde dü-

zenlenen orga-

nizasyona To-

fafl, Fiat ve Al-

fa Romeo mar-

ka araç sahiple-

ri kat›ld›.

Birmot Drive Fotoralli’nin beflinci

etap yar›flmac›lar›, Adana’n›n çeflitli

mekânlar›na yol notlar›nda yer alan

sorular ve ipuçlar›ndan yararlanarak

ulaflt›lar. Shell, Fulda, DJ Jant ve

Tudor Akü’nün de destek verdi¤i

organizasyonda trafik kurallar›na

uyma kayd›yla k›yas›ya rekabet

eden kat›l›mc›-

lardan birin-

cili¤e ulaflan

ekip dört adet

Fulda lastik,

ikinci ekip 4

adet DJ Jant ve

üçüncü ekip de

Tudor Akü ile

ödüllendirildi.

Shell ise ilk üçte

bulunan ekipleri Shell çantas› ile, ilk

befl içinde yer alan ekipleri de 50

milyon de¤erinde benzin ile ödül-

lendirdi.

B

Birmot Drive Fotoralli’nin Adana ve çevresinde
gerçeklefltirilen beflinci etab› yine heyecanl› bir
çekiflmeye sahne oldu
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Ocak-3 fiubat 2002 tarihleri ara-

s›nda Isparta’da düzenlenen

Gençler Bat› Grubu Türkiye Taek-

won-do fiampiyo-

nas›’nda Döktafl

Spor sporcula-

r›ndan Esra Te-

mizel (46 kg)

ikinci, Özden

Kan (42 kg) ise

üçüncü oldu.

Esra Temizel el-

de etti¤i bu ba-

flar›yla, 1-3 Mart 2002 tarihlerinde Dün-

ya Gençler fiampiyonas› Milli Tak›m

seçmelerine kat›lmaya hak kazand›. 

Bir Büyük Baflar› Daha!
14-17 fiubat 2002 tarihlerinde

Eskiflehir’de gerçeklefltirilen

Y›ld›zlar Türkiye Taekwon-do

fiampiyonas›’nda yine Kulüp

sporcular›ndan 64 kg’da Mel-

tem Yüksel ikinci, 44 kg’da

Fatma Çavuflo¤lu ise üçüncü

oldu. Yüksel de kazand›¤› bu

baflar›yla Milli Tak›m Kam-

p›’nda yer almaya hak kazand›.

frika ülkelerine Moped, Frans›z

MBK firmas›na Moped motor ve

parçalar›,  ‹talyan Minarelli firmas›-

na scooter ve moped parçalar› ihraç

eden Beldeyama, ‹ngiltere’ye de bi-

siklet ihracat›na bafllad›. Mart ay›nda

ilk partiyi teslim eden Beldeyama,

2002 y›l›nda ‹ngiliz Halfords firmas›-

na ‹ngiltere iç pazar›na sat›lmak üze-

re 40 bin adetlik bir bisiklet ihracat›

hedefliyor.

2002 senesi içinde da¤ tipi, 26 inç (66

cm) tekerlek çapl›, 18 vites Apollo

modeli üzerinden yap›lan anlaflmaya

önümüzdeki y›ldan itibaren amörti-

sörlü üst modellerin de eklenmesi

bekleniyor. Yeni modellerin ürün ga-

m›na dahil olmas›yla birlikte sadece

‹ngiltere’ye yap›lacak ihracat›n bir

kaç sene içinde 100 bine ulaflaca¤›

tahmin ediliyor.

Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv

Döktafll› Taekwon-Do’cular›m›z›n
Büyük Baflar›s›
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A

ursa Valili¤i, trafik kazalar›, deprem ve do-

¤al afetlerde kullan›lmak üzere Otokar’dan

Land Rover kurtarma araçlar› sat›n ald›. 

Bursa Valili¤i’nin kesme ay›rma tak›mlar›, kal-

d›rma yast›klar›, solunum cihazlar›, jeneratör,

demir beton kesme makinesi, delme taban-

cas›, sedye, kurtarma zincir ve halatla-

r› gibi kurtarma ekipmanlar›n›n yer

alaca¤› araçlar, verece¤i hizmete

göre özel olarak dizayn edildi.

Beldeyama Bisikletleri ‹ngiltere Yolunda!

E¤itim

ranklin Covey Türkiye tem-

silcisi ‹.d.e.a. taraf›ndan 10-
12 Nisan 2002 tarihlerinde Et-
kili ‹nsanlar›n 7 Al›flkanl›¤› se-

minerini düzenleniyor.  

Bireyin, dolay›s›yla kuruluflun,

etkinli¤ini art›rmay› hedefle-

yen 3 günlük seminerde kat›-

l›mc›, 

• Kiflisel güvenilirli¤ini art›ran

yollar› tan›yor,

• Hayat›n› yönlendirecek te-

mel ilke ve de¤erleri belirli-

yor, 

• Bu ilke ve de¤erleri hedefle-

riyle iliflkilendirerek, hedefle-

rini gerçeklefltirmek üzere ha-

rekete geçiyor,

• Stratejik düflünce yap›s›n›

oluflturarak karfl›l›kl› yarar

sa¤layan çözümler yarat›yor, 

• ‹letiflim içinde oldu¤u insan-

lar›n ihtiyaç, beklenti ve bak›fl

aç›s›n› anlamaya yönelik ileti-

flim becerisi gelifltiriyor, 

• Kiflisel geliflimini sürekli k›l-

mak için yüksek düzeyde so-

rumluluk duyuyor,

• ‹fl ve özel hayat›nda etkili

olma anlay›fl› gelifltirir ve ger-

çekleflmesine mani olan en-

gelleri kald›r›yor.

Detayl› bilgi için:

www.idea.com.tr

F

Etkili ‹nsanlar›n
Yedi Al›flkanl›¤›

29

B
Otokar’dan Kurtarma Araçlar›
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Bilgi Grubu

iMac’lerle Dünyan›z› 
Renklendirin!

pple Bilkom ve

Koçbank, birlik-

te yeni bir kampan-

yaya imza att›. Ye-

ni kampanya çer-

çevesinde Koç-

bank kredi kart›

sahiplerine, ren-

garenk seçenekleri

ve üstün özellikle-

riyle dikkat çeken

DVD oynat›c›l› Apple

iMac 400DV bilgisayarlara yüzde

10 indirimle sahip olma f›rsat› sunuldu.

Koçbank kredi kart› sahipleri, Mart ay› boyunca

süren kampanya kapsam›nda, 899 USD de¤erinde-

ki iMac’lere 810 USD + KDV ödeyerek sahip oldu. 

A

Apple Bilkom’a 
Tübitak’tan AR-GE Deste¤i

ÜB‹TAK Teknoloji ‹zleme ve De¤erlendirme

Baflkanl›¤› (T‹DEB), elma.net.tr projesinde

Apple Bilkom’a AR-GE deste¤i verece¤ini aç›klad›.

Kurum, yaz›l›m/içerik gelifltirme çal›flmalar›yla bafl-

vuruda bulunan Bilkom’a “Sanal Ortamda E¤itim

Destek Portal› Yaz›l›m Gelifltirme Projesi” için finan-

sal katk›da bulunacak.

Apple Bilkom T‹DEB’e proje kapsam›nda finansal

destek için 11 ifl

paketi sundu. Bu

ifl paketleri, e¤i-

tim portal› yönetim yaz›l›m›, kullan›c› kay›t sistemi,

ÖSS haz›rl›k, lise haz›rl›k, ödev merkezi, sanal de-

ney merkezi, ders planlar› ve profesyonel geliflim ve

portal web tasar›m› alan›nda yap›lan AR-GE çal›fl-

malar›n› kaps›yor.

T

ürkiye’nin ilk ve tek gerçek za-

manl› seyahat portal› Bookin-

Turkey, hizmet portföyüne ekledi¤i

yeni hizmetlerle web ortam›nda tek

tuflla seyahat f›rsat›na yepyeni alter-

natifler getiriyor. 

Kullan›c›lar, havayolu flirketlerinin

uçak bileti rezervasyonlar› için seya-

hat acentelerine sa¤lad›klar› özel bir

a¤ sistemi olan Amadeus Rezer-

vasyon Sistemi üzerinden uçak bi-

leti, araba, yurt d›fl› otel rezervas-

yonlar› da yapabiliyor. 

Ürünlerimiz içinde ayr›ca Türki-

ye’deki birçok büyük tur operatörü-

nün otel ve turlar›, mavi yolculuk

turlar›, Varan otobüs bileti rezer-

vasyonlar› ile Günefl Sigorta seya-

hat sigortas› yer al›yor. 

BookinTurkey kullan›c›lar› kredi

kart›n›n yan›nda (Visa, Master, Din-

ners) havale ile de ödeme yapabili-

yor; ayr›ca Galaxy Card ile de tak-

sitli ödeme imkân›ndan yararlanabi-

liyorlar… 

fiirketlere Büyük Avantajlar
Turizm ve internet teknolojileri ko-

nusunda uzmanlaflan kadrosu, gelifl-

tirdi¤i ak›ll› yaz›l›mlar ve firmalara

sa¤lad›¤› kredili çal›flma imkâ-

n› ile ifl seyahatleri harcamala-

r›nda gözle görülür düflüfller

sa¤l›yor. Online sistem saye-

sinde firmalar otel, uçak ve

otobüs bileti rezervasyonlar›

yapabiliyor; yurt d›fl›ndaki fuar

turlar›na kat›labiliyor, araç ki-

ralayabiliyor ve otel-havaalan›-

otel transferi talep edebiliyor-

lar. Ayr›ca bu harcamalara ait

raporlar› internet üzerinden ta-

kip edebiliyorlar. 

Böylece ifl seyahatlerini inter-

netten yürütebilen kurumsal

üyelerimiz telefon, yüksek otel

fiyatlar› ve peflin seyahat giderlerinin

düflmesiyle birlikte y›l boyunca yap-

t›klar› ifl seyahati harcamalar›ndan

büyük tasarruflar elde edebiliyorlar.

Web ortam›nda seyahat olanaklar›na yepyeni alternatifler 
sunan BookinTurkey’in yeni hizmetleri hakk›nda 
fiirket Yöneticisi Menmet Ali Akarca’dan bilgi ald›k

BookinTurkey Yeni Seçenekler Sunuyor

T
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PG sektörünün lider kuruluflu

Aygaz’›n ana sponsorlu¤u ile

28 fiubat-2 Mart 2002 tarihleri ara-

s›nda Lütfi K›rdar Fu-

ar ve Kongre Merke-

zi’nde düzenlenen 2.

Türkiye Uluslararas›

Upstream & Downst-

ream Petrol & Do¤al-

gaz Kongre ve Fu-

ar›’nda (Tudoge 2002)

Koç Holding Enerji

Grubu, Aygaz, Zinerji,

Entek ve Koç Statoil

Gaz flirketleri ile kat›ld›. 

Enerji Grubu flirketleri,

uluslararas› düzeyde faaliyet göste-

ren 60 enerji flirketini bir araya ge-

tiren Fuar’da faaliyetlerini ziyaret-

çilere tan›tma f›rsat›n› buldu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›

Zeki Çakan’›n aç›l›fl konuflmas› ile

bafllayan Tudoge 2002, yeni tekno-

Enerji

Tudoge 2002’de Koç Enerji Grubu Sinerjisi 

lojilerin sergilendi¤i ve ayn› za-

manda ifl ba¤lant›lar›n›n kuruldu¤u

bir buluflma platformu özelli¤ini

tafl›yor. Koç Holding Enerji Grubu

stand›n› ziyaret eden Zeki Çakan,

Koç Holding Enerji Grubu Baflkan›

Ömer M. Koç’dan bilgi ald›.

L

Fuarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan› Zeki Çakan (sa¤da) ve Koç

Holding Enerji Grubu Baflkan› 
Ömer M. Koç.

nkaragücü Futbol Tak›m›,

Türkiye Süper Ligi’nde son-

dan ikinci s›radayken, Mogaz’›n

kendilerine  sponsor olmas›n›n ar-

d›ndan h›zl› bir t›rman›fla geçti

ve ligin en iddial› tak›mlar›

aras›ndaki yerini ald›.

Dört büyüklerin kabusu

haline gelen “Anka-

ragücü”, ligi dör-

düncü s›rada ta-

mamlamak

üzere… 2002-

2003 sezonun-

da UEFA Kupas›’na kat›lma-

y› hedefleyen Ankaragücü

oyuncular›ndan baz›lar›, ba-

flar›lar›n›n s›rlar›n› aç›k-

larken; Mogaz’›n sat›fl

slogan› “Mogazlad›k;

gazlad›k!” ifadesini

kullan›yorlar. 

Mogaz’›n u¤uruna

en fazla inanan oyuncular›ndan

Augustine de 2001-2002 sezonun-

da gol krall›¤›na kofluyor.

A

ursa Gaz’›n beflinci Arçe-

lik Perakende Sat›fl Ma¤a-

zas›, Ankara-Ulus Meyda-

n›’ndaki Koç Han’›n zemin

kat›nda törenle aç›ld›. 

300 metrekare bir alana sahip

olan ma¤azan›n aç›l›fl›, Anka-

ra’da faaliyet gösteren Koç

Toplulu¤u fiirketleri yönetici-

lerinin ifltiraki ile Koç Holding

Enerji Grubu Baflkan› Ömer

M. Koç taraf›ndan yap›ld›.

Bursa Gaz’dan 
Ankara’da 
Arçelik 
Ma¤azas›

B

Mogaz Sponsorlu¤u, 
Ankaragücüne U¤urlu Geldi
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Dayan›kl› Tüketim

D›fl Ticaret

am D›fl Ticaret Ankara Temsilcileri, ülkemizi ziyaret eden

Romanya Endüstri ve Tabii Kaynaklar Bakan Yard›mc›s›

Mihai Beruide ve beraberindeki heyeti, Ankara Köfle Resta-

urant’ta a¤›rlad›. Toplant›da Ram’› Mümessillik ve D›fl Ticaret

Koordinatörü Nuri Kubanç ve Ankara Temsilcisi Tansu Çal›k-

kocao¤lu temsil etti.

Konuk Bakan Yard›m-

c›s› ile birlikte heyette

yer alan Romanya D›fl

‹flleri Bakanl›¤› Devlet

Müsteflar› Adrian Mi-

tu, Romanya Ankara

Büyükelçili¤i Ticaret

Ateflesi Valentin Bre-

benel ve yard›mc›s›

Luhar-Cezar Paun’un

kat›ld›¤› yemekte heyete Koç Holding ve Ram D›fl Ticaret hak-

k›nda ayr›nt›l› bilgi aktar›ld›. 

Heyet Baflkan› Beruide, Koç Toplulu¤u flirketlerini Romanya’da

yat›r›m yapmaya veya üçüncü ülkelerle müflterek yat›r›mlar

yapmaya davet etti.

R

Ram Yöneticileri Romanya 
Heyeti ile Bulufltu

Arçelik Turkuaz ile Bulafl›k Biriktirmeye Son!

Arçelik Turkuaz bulafl›k makineleri, ‘az bulafl›k’ dü¤mesi sayesinde tamamen dol-
madan, su ve enerji tasarrufu sa¤layarak çal›flt›r›labiliyor

rt›k bulafl›k makinesini tama-

men doldurmak için günlerce

beklemeye gerek yok! Arçelik’in ye-

ni Turkuaz Serisi bulafl›k makinele-

rindeki ‘az bulafl›k’ dü¤mesiyle gün-

lük bulafl›¤›n›z› daha az enerji har-

cayarak y›k›yor. Bu program saye-

sinde az bulafl›¤› alt,

üst ya da iki sepette

birden y›kayabilen

Turkuaz Serisi bula-

fl›k makineleri, elekt-

rik ve sudan da ta-

sarruf sa¤l›yor. Üst

tablal› 6020 M, 6030

M, 6050 M, 6060 M, kom-

bili 6034 M, ankastre 6360

M, 6365 M ve tam ankast-

re 4352 GS modellerinin

yer ald›¤› bulafl›k makine-

leri, sepetlerindeki özel

aksesuarlar›yla pratik kul-

lan›m sa¤l›-

yor. Sepet-

lerde bulu-

nan akrobat

sistemini kullanarak,

üst sepetin yukar› ç›-

kar›labilece¤i yeni se-

ride, alt rafa yüksek

parçalar› yerlefltir-

mek mümkün. Fin-

can raflar›n›n kenar-

lar›n› kullanarak

yüksek kadehlerin

üst sepette dik ola-

rak y›kanabildi¤i

Turkuaz serisinde,

pizza tabaklar› ve

mini f›r›n tepsisi için

de yer var. Makinenin ta-

van›nda bulunan üçüncü pervaney-

le suyun her noktaya eflit ulaflmas›

sa¤lan›rken, üst sepette hacim ka-

zanc› da sa¤lan›yor.

A

Ak›ll› Arçelik’ler
Compex’te

rçelik’in Dijital Yaflam projesi çer-

çevesinde gelifltirdi¤i ak›ll› buzdo-

lab›, f›r›n, çamafl›r ve bulafl›k makinesi

Türkiye’de ilk kez, 7-10 fiubat 2002 ta-

rihleri aras›nda gerçeklefltirilen Com-

pex Digital Fuar›’nda tüketicilerin kar-

fl›s›na ç›kt›. Harbiye Lütfi K›rdar Ru-

meli Fuar Merkezi’nde gerçeklefltirilen

fuarda, Arçelik Dijital Yaflam projesi çer-

çevesinde gelifltirdi¤i yeni nesil ak›ll›

buzdolab›, aspiratör, f›r›n, çamafl›r ve

bulafl›k makinesini özel stand›nda ve

kurulan Dijital Ev’de tüketicilere ilk kez

tan›tt›. 

A
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urhan Boray üç y›l daha yafla-

sayd›, as›rl›k bir ç›nar olacakt›.

Ben Turhan Bey’i 1952 y›l›nda

Adana’ya yapt›¤›m bir tren yolculu¤un-

da tan›m›fl ve kendi a¤z›ndan ilginç ha-

yat hikâyesini dinlemifltim. Yavuz

Z›rhl›s›’nda Topçu Kaptanl›¤›, Hindis-

tan ve M›s›r’da Ticaret Müflavirli¤i, An-

kara’da Petrol Ofis Ge-

nel Müdürlü¤ü gibi

önemli görevler yapm›fl-

t›. 1959 y›l›nda Ormak

Genel Müdürü olarak

Koç Toplulu¤u’na kat›l-

m›fl, ‹nan K›raç, Tur-

gut Tokufl, Fikri Akku-

zu, Ali Merzuk ve Er-

dal Yurtman gibi genç

yöneticilerin yetiflmeleri-

ne katk›da bulunmufltu. 

Vehbi Koç’un
Gözüyle...
Vehbi Koç, Turhan Bo-

ray ile ilgili bir an›s›n›

bana flöyle nakletmiflti: 

“Benim akaryak›t ifline ilgi duymama

gaz lambas› sebep olmufltu. O y›llarda

Ankara’da evlerde elektrik yoktu. Dük-

kanlarda teneke içinde ‘Develi’ marka-

s› ile Mobil’in gazya¤› sat›l›rd›. Konuyu

incelemifl ve bu iflte kazanç oldu¤unu

anlam›flt›m. Ancak, eski ismi Standart

ketleri menfaat düzenleri bozuldu¤u

için Turhan Boray’›n Ofis Genel Müdür-

lü¤ü’nden al›nmas›n› sa¤lam›fllard›. Tur-

han Boray’la dostlu¤umuz vard›. 

Sonra, Turhan Bey Ankara’daki Ormak

flirketimizin genel müdürlü¤ünü yapt›.

K›z› Suzan Boray’›n y›llar boyu sekre-

terim olmas› benim Boray ailesine olan

sayg› duygumu kuvvetlendirmifltir.”

Yol Gösterici Oldu!
Turhan Boray, Türkiye’nin petrol politi-

kalar›n› daima yak›ndan izlemifl, bu

alanda yeni at›l›mlar yap›lmas› için geri

planda kalarak etkili olmaya çal›flm›flt›.

1978 y›l›n›n sonlar›na do¤ru memleke-

timizdeki petrol bunal›m› had safhaya

ç›km›flt›. Ülke olarak büyük bir döviz

s›k›nt›s› içindeydik. Petrol s›k›nt›s›ndan

dolay›, otomotiv endüstrimizin darbo-

¤aza girmesinden endifle ediyorduk.

Bu dönemde, Turhan Boray, Koç Top-

lulu¤u’nun petrol arama ifline girmesi

için Bernar Nahum’a ve bana devam-

l› telkinde bulunmufl ve Ankara temas-

lar›m›zda yol gösterici olmufltu.

Turhan Boray, çevresine, sevgi, sayg› ve

güven veren bir kiflili¤e sahipti. Onun

bana s›k s›k hat›rlatt›¤› Socrates’in bir

sözünü hiç unutmad›m: “Hayatta herke-

sin bir dile¤i vard›r; kimisi zengin olma-

y›, kimisi makam sahibi olmay› ister.

Bence bunlar›n içinde en iyisi gerçek

bir dosta sahip olmakt›r.”  

Çal›flmalar› ve kiflili¤iyle Koç Toplulu-

¤u’na onur katm›fl olan Turhan Boray’›n

an›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz. 

Can K›raç
Koç Holding Yönetim Kurulu 

Eski Baflkan Vekili

Turhan Boray Aram›zdan Ayr›ld›

Turhan Boray bey çok sevdi¤im, sayg›de¤er, dürüst, idarecilik vasf› yüksek

bir kifli idi. 

Ormak fiirketi’nde 2 y›l muavini olarak yan›nda çal›flma f›rsat›m oldu. Ken-

disinden pek çok ö¤rendim. Koç Toplulu¤u’nda yükselmeme zemin haz›r-

layan, bana bu imkân› tan›yan kiflidir.

Ormak, O’nun katk›lar› ile kademe kademe büyümüfl ve Ankara’n›n en bü-

yük otomotiv sat›fl flirketi haline gelmifltir. Turhan Bey, her zaman gençle-

rin önünü açm›fl, mütevazi yaflant›s›yla onlara örnek olmufltur. Ayr›ca, ka-

muda da büyük hizmetleri olmufltur. Petrol Ofisi’nin kurucular›ndand›r. 

Huzur içinde yats›n.

‹nan K›raç / Koç Holding Eski ‹dare Komitesi Baflkan›

“Gençlerin önünü açm›fl, 
mütevazi yaflant›s›yla onlara örnek olmufltu!”

Koç Toplulu¤u eski otomotiv flirketlerinden 
Ormak A.fi.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdürlerinden Turhan Boray, 17 Mart 2002 tarihinde
vefat etti. Turhan Boray’›, kendisiyle birlikte çal›flm›fl
olan ‹nan K›raç ve Can K›raç’›n yaz›lar›yla an›yor,
yak›nlar›na ve ailesine baflsa¤l›¤› diliyoruz

T

Oil olan Mobil’in Ankara acenteli¤ini al-

mak için 1928 y›l›na kadar beklemem

gerekmiflti. Turhan Bey, 1944/50 y›lla-

r›nda Petrol Ofis’in Genel Müdürü ola-

rak ofisin geliflmesinde çok faydal› hiz-

metler yapm›flt›. 1950’de Demokrat

Parti iktidar› gelince, yabanc› petrol flir-
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Geleneksel 17. Koç

T›p Bayram›, bu y›l

15 Mart 2002 Cuma

gecesi, Kuruçeflme

Divan’da verilen ye-

mekle kutland›. 

Rahmi M. Koç ve

Semahat Arsel’in

ev sahipli¤i yapt›¤›

geceye, t›p dünyas›-

n›n önde gelen tem-

silcileri ve efllerinden oluflan seçkin

bir davetli toplulu¤u kat›ld›.  

Gecenin Ev Sahibi Vehbi Koç...
Vehbi Koç Vakf› Baflkan› Semahat Ar-

sel, Türkiye’nin çok kötü ve zor bir y›-

l› geride b›rakt›¤›n› belirterek “En gü-

zel fley, her gün sa¤l›kl› olarak yapa-

bilmek, ertesi gün ise sa¤l›kl› kalkabil-

mek… Bir de bu akflamki gibi biraz

gülüp, biraz dans edebilece¤imiz ke-

yifli toplant›lar... Zira, bu topluluk bir-

birine karfl›l›kl› sevgi ve sayg› duyan

dostlar›m›zdan olufluyor. Bildi¤iniz gi-

bi, asl›nda bu gecenin ev sahibi Veh-

bi Koç... Biz ise onun temsilcileriyiz”

dedi. Turkuaz Grubu’nun sahne

ald›¤› Geleneksel T›p Bayram›’nda an›-

lar tazelendi.  Bu anlaml› geceye iliflkin

yap›lan konuflmalar, anlat›lan f›kra ve

espiriler geceye renk katt›lar.

Solunum yollar›na yabanc› cisim

(bilye, toka gibi cisimler) kaçma-

s›, lokman›n soluk yolunu t›ka-

mas› gibi durumlarda, soluk al-

mada güçlük veya soluk alama-

ma oluflabilir. Bu gibi durumlarda

yap›lacaklar:

Heimlich Manevras›
• Hastan›n

arkas›na ge-

çerek beline

kollar›n›z›

dolay›n. 

• Bir yumru-

¤unuzla di¤e-

rini kavray›p bafl parmak taraf›n›

hastan›n karn›na gelecek flekilde

göbe¤in üzerine, iman tahtas› al-

t›na yerlefltirin. 

• Yumru¤unuzu hastan›n karn›-

na yerlefltirip yukar›ya do¤ru h›z-

la itin. 

• Bu ifli 6-10 kez tekrarlay›n 

Yabanc› Cismin 
Elle Ç›kar›lmas›: 
E¤er hava yolunu t›kayan cisim

a¤›zda ise: 

• Baflparmak ve iflaret parma¤›n›-

z› çaprazlay›n ve hastan›n üst ve

alt çenesine dayay›n. 

• Hastan›n çenesini açmas› için

parmaklar›n›zla zorlay›n. 

• Di¤er elin iflaret parma¤›n› has-

tan›n a¤z›na sokarak yanaklar›n-

dan bo¤az›na kadar temizler fle-

kilde dolaflt›r›n. 

• Herhangi bir yabanc› cismi d›-

flar› do¤ru çekin ve tutulabilecek

yere geldi¤inde dikkatle tutup ç›-

kar›n.

Vehbi Koç Vakf› Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim ve
Araflt›rma Merkezi’nden (SANERC) pratik bilgiler

Solunum Yolu T›kanmalar›

17. Koç T›p Bayram›’nda 
Doktorlar An›lar›n› Tazeledi

Geleneksel 17. Koç T›p Bayram›’na Rahmi M. 

Koç ve Semahat Arsel’in yan›s›ra, t›p dünyas›n›n

önde gelen temsilcilerinden oluflan kalabal›k bir

davetli toplulu¤u kat›ld›.

Vehbi Koç Vakf› Baflkan›
Semahat Arsel

Rahmi M. Koç ve
Semahat Arsel’in 
ev sahipli¤i 
yapt›¤› ve 
büyük bir 
coflkuyla 
kutlanan 17. Koç 
T›p Bayram›’nda 
t›p dünyas›n›n 
önde gelen temsilci-
leri 
bir araya geldi 
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teleri taraf›ndan yaflat›ld›¤›na dikkat

çeken fiarman, bu sonucu flu etkile-

re ba¤l›yor: Prematüre bebeklerin

yaflat›lmas› sürecinde onlar›n özel

gereksinimlerini çok iyi bilen ekip-

ler taraf›ndan bak›lmalar›, ileride ka-

l›c› problemler (ö¤renme sorunlar›,

iflitme-görme bozukluklar› vb.) yara-

tabilecek ciddi beyin hasar› riskleri-

ne karfl› tam donan›ml› Ünitede sü-

rekli denetim alt›nda tutulmalar›, an-

ne-babalar›n bebeklerine karfl› ya-

k›n ilgi/sevgisi ve Kanguru Tedavi-

si ile yak›n temaslar›…

nne karn›… Hayata haz›r ol-

mak için yap›lan 40 hafta

süreli bir yolculuk. Olur da

bebek bu yolculu¤u çeflitli nedenler-

le erken bitirir ve ‘hayata haz›r ola-

madan’ dünyaya gelirse, haz›rl›¤›na

anne karn› d›fl›nda devam etmek zo-

runda… ‹flte VKV Amerikan Hasta-

nesi Yenido¤an Yo¤un Bak›m

Ünitesi, sa¤l›k hizmeti vermeye bafl-

lad›¤› 1997 y›l›n›n Mart ay›ndan bu

yana erken do¤an bebeklere yaflam

deste¤i veriyor ve bebe¤in büyüme

sürecini sürekli izleyerek anne-

babalara yard›mc› oluyor.

VKV Amerikan Hastanesi

Yenido¤an Yo¤un Bak›m

Ünitesi kuruluflunun be-

flinci y›l›n›, Mart 1997 tari-

hinden bu yana yaflam

deste¤i verdi¤i bebekleri ve

ailelerini, Yenido¤an Yo¤un Bak›m

Ünitesi Sa¤l›k Ekibini ve bas›n men-

suplar›n› 9 Mart 2002 günü Kuru-

çeflme Divan’da bir araya getirerek

kutlad›. Befl yafl ve alt›ndaki çocuk-

A

VKV Amerikan Hastanesi Yenido¤an Yo¤un Bak›m 
Ünitesi’nde Tedavi Gören Prematürelerin Yaflama Oranlar›

Do¤um Haftas› Ne Kadar Erken?        Yaflama Yüzdesi

24-25 4 ay %50

26-27 3,5 ay %80

28-29 3 ay %95

30-31 2,5 ay %98

32-34 2 ay %98

>34 <1,5 ay %97

VKV Amerikan Hastanesi 
Bebekleri Befl Yafl›nda!

lar›n nefleli buluflmas›na sah-

ne olan etkinlikte anne ba-

balar da prematüre bebekle-

rin psikolojik geliflimleri

hakk›nda bilgilendirildi. 

Yaflatmak Kadar Önemli
Yeni Do¤an Yo¤un Bak›m

Ünitesi fiefi ve Pediatri Uzma-

n› Dr. Gülnihal fiarman’›n

verdi¤i bilgiye göre sadece

‹stanbul’da her y›l 1.000 civa-

r›nda 1.500 gram›n alt›nda

prematüre bebek dünyaya

geliyor. Bu miktara karfl›l›k

‹stanbul’da bulunan yeni-

do¤an yo¤un bak›m ya-

ta¤› say›s› ise 170-180 ci-

var›nda… Türkiye’de

oldukça s›k görülen

prematüre do¤umlar›n hem

beden hem de ruh sa¤l›¤› olarak çok

iyi ele al›nmas› gerekti¤inin ve pre-

matüre bak›m›n›n sadece bebe¤i ku-

vöze koymaktan ibaret olmad›¤›n›n

alt›n› önemle çizen fiarman, prema-

türe bebeklerin sa¤l›kl› büyümesin-

de anne-babalara da çok önemli gö-

revler düfltü¤ünü söylüyor.

Yaflama Döndüren S›cakl›k
Do¤mas› gereken tarihten 3.5 ay er-

ken do¤mufl olmalar›na ra¤men bu

prematüre bebeklerin % 80’inin Üni-

VKV Amerikan Hastanesi Yenido¤an
Yo¤un Bak›m Ünitesi, kuruluflunun
beflinci y›l›n› 9 Mart 2002’de, yaflam
deste¤i verdi¤i bebekler, aileleri ve
bas›n mensuplar› ile birlikte kutlad›



iç flüphesiz, tüketici hizmet-

leri tüketicinin ürüne ya da

hizmete olan ba¤l›l›¤›n› sa¤-

lamada hayati bir öneme sahip. Bu

çerçevede, bu say›m›zdan itibaren

Koç Toplulu¤u fiirketleri’nin tüketici

hizmetleri kapsam›nda verdikleri

hizmetleri sizlere aktaraca¤›z. 

Bu ayki ilk konu¤umuz; tüketici

nezdinde en çok tan›nan Türk mar-

kas› olma baflar›s›na sahip olan, be-

yaz eflya sektörünün lideri Arçelik’in

Tüketici Hizmetleri Direktörü Atilla

‹lbafl… 

• Tüketici memnuniyeti Arçelik

için ne ifade ediyor?

Günümüzde tüketici üç fley bekli-

yor: 

Ürünü sat›n almadan önce kendisi-

ne verilen sat›fl hizmeti, sat›n ald›¤›

ürünün kalitesi ve son olarak da

ürünün ona uzun süre hizmet etme-

sini...

Dolay›s›yla da, sat›fl an›ndan, ürü-

nün art›k uzun seneler kullan›lmas›-

n›n sonuna kadar ki dönemde tüke-

ticiyle sürekli bir iliflki içersindesiniz

ve tüketicinin size ba¤l›l›¤›n› sa¤la-

yan da iflte bu iliflki... 

Bu yüzden de hizmetinizde farkl›l›k

yaratabilmek için tüketicinizle uzun

soluklu bir iletiflimde bulunman›z

ve yeniliklerle müflterinizi besleme-

niz önem kazan›yor. 

Ancak tüketici sadakatini sa¤lamak

çok da kolay de¤il! Zira, beyaz eflya

sektörü söz konusu oldu¤unda, tü-

keticinin öncelikle ürünün fiyat›n›

baz alarak seçim yapt›¤›n› gözlemli-

yoruz. Ancak sektörde farkl› marka-

lar›n fiyatlar› birbirine çok yak›n.

Dolay›s›yla da, fiyat tek bafl›na belir-

leyici olmuyor. Tüketiciye ürünü sa-

t›n almas›ndan itibaren gösterilen

yak›nl›k ve ilgi belirliyici oluyor. 

Bu çerçevede bakt›¤›m›zda ise, tü-

ketici bizim için süreklilik; bir baflka

deyiflle, onlarla sürekli olarak ileti-

flim içinde olmam›z anlam›na geli-

yor. Bu da müfl-

teri memnu-

niyetini ge-

tiriyor. 

• Bu çerçevede ne tür çal›flma-

lar yürütüyorsunuz?

Her fleyden önce Arçelik’in ilklerin

markas› oldu¤unu belirtmeliyim.

Bugün tüketici memnuniyeti alan›n-

da birçok ilklere imza att›k. Türki-

ye’de ilk ücretsiz montaj ve kurulu-

mu gerçeklefltiren Arçelik oldu. Bu

hizmetimizin ard›ndan birçok firma

da arkam›zdan geldi. 

Bizim için ürünün ar›zalanmas›n›

beklemeden müflteri ile sürekli bir

iletiflimin gerçekleflmesi çok önemli.

Bu çerçevede bir ilke daha imza

atarak Türkiye’de ilk Tüketici Dan›fl-

ma Merkezi’ni biz kurduk. Bu mer-

kez arac›l›¤›yla, tüketici ile firmam›z

aras›nda direkt bir iletiflim kurmay›

amaçlad›k. 

Bu sistemimizi zamanla ça¤-

r› merkezine dönüfltürerek

tüketicilerimizin tek bir nu-

YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti” / 1. BÖLÜM

“Hedefimiz Yüzde Yüz
Oran›nda Tüketici 

Memnuniyetine Ulaflmak!”

Arçelik Tüketici Hizmetleri

Direktörü Atilla ‹lbafl:

“Her gün, 09.00-22.00

saatleri aras›nda hizmet

vermeye bafllayan teknik

servislerimiz, özellikle

çal›flan tüketicilerimizin

her türlü sorununa

daha esnek çal›flma

saatleri içerisinde cevap

verebilmemizi sa¤l›yor.” 

Türk tüketicisinin ihtiyaçlar›n› çok iyi tespit ederek
onlar› ça¤dafl yaflam ve konforun gerekleri olan
‘ilk’lerle tan›flt›ran Arçelik’in Tüketici Hizmetleri
Direktörü Atilla ‹lbafl, tüketici hizmetlerinde gerçek-
lefltirdikleri farkl› projeleri bizlerle paylaflt›  

toplum ve yaflam

H
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marayla bize ulaflabilmelerini sa¤la-

d›k. Ça¤r› merkezimiz arac›l›¤›yla

bir ilki daha gerçeklefltirdik. 2002

y›l› itibariyle, tüketicilerimiz saat

08.00-24.00 saatleri aras›nda, opera-

töre ba¤lanmaks›z›n direkt olarak

müflteri temsilcimizle ba¤lant› kura-

biliyorlar. 

Tüketicilerimizle ba¤lant› noktam›z

Ça¤r› Merkezimiz ile s›n›rl› de¤il el-

bette... Tüketicilerimiz bizlerle inter-

net arac›l›¤›yla da ba¤lant› kurabili-

yor. Online ortam için olufltudu¤u-

muz formu dolduran, flikayet ve

önerilerini bizlere ileten tüketicileri-

mizi çok k›sa bir süre içerisinde ge-

ri arayarak onlar›n sorular›na cevap

vermeye çal›fl›yor ve gerekti¤inde

ba¤l› bulunduklar› bölgeye ait tek-

nik servisimizi kendileri ile iletiflime

geçiriyoruz. 

Geçen sene bafllatt›¤›m›z bir di¤er

uygulamam›z da tüketicilerimizden

büyük ilgi gördü. Her gün, 09.00-

22.00 saatleri aras›nda hizmet ver-

meye bafllayan teknik servislerimiz,

özellikle çal›flan tüketicilerimizin

her türlü sorununa daha esnek ça-

l›flma saatleri içerisinde cevap vere-

bilmemizi sa¤l›yor. Bu projeler ha-

len uygulad›¤›m›z projeler... Bir de

gelecekte uygulamay› planlad›¤›m›z

yepyeni projelerimiz bulunuyor. Zi-

ra, sürekli olarak kendimizi gelifltir-

me aflamas›nda oldu¤umuzu belirt-

meliyim. 

Örne¤in, teknik servislerimiz

kendilerini bir vesileyle ara-

yan tüketicilerimizi ziyaret et-

tikleri zaman, sadece onlar›n

ürünlerinin ar›zalar›n› gider-

mekle kalmayacak ayn› za-

manda onlar›n di¤er ürünle-

rin sa¤l›kl› kullan›m›na iliflkin

önerilerde bulunacak. Hatta

ayn› zamanda, özel deterjan

gibi kimyasal maddelerle

ürünlerinin temizli¤ini yapa-

cak ve onlar›n daha uzun

ömürlü olmalar› için tüketici-

mizi bilgilendirecek. 

• Tüketici memnuniyetini

nas›l ölçüyorsunuz?

Her y›l yaklafl›k olarak 40 bin

tüketicimizle anket yap›yoruz

ve bu do¤rultuda tüketicileri-

mizin memnuniyet derecele-

rini direkt olarak ölçümleme-

miz mümkün olabiliyorlar. Bu y›l

yapt›¤›m›z ölçümlemelerde, müflteri

memnuniyetimizi % 94 olarak belir-

ledik. Tabii ki hedefimiz % 100 ora-

n›nda tüketici memnuniyetine ulafl-

mak! Bunun yan›s›ra, yöneltti¤imiz

farkl› sorularla tüketicilerimizin Ar-

çelik’den neler bekledi¤ini ve ne-

lere önem verdiklerini belirliyoruz.

Bu do¤rultuda da kendimizi sürekli

olarak yeniliyor ve gelifltiriyoruz.

‹yilefltirmeye çal›fl›yoruz. Oldu¤u-

muz yerde kalmak istemiyoruz. 

Bafllatt›¤›m›z bir di¤er uygulama ise

“Happy Call”… Happy Call kapsa-

m›nda, ça¤r› merkezimizi arayan tü-

keticilerimizin % 50’sini bir gün son-

ra geri arayarak ald›klar› hizmetten

memnun kal›p kalmad›klar›n›; bir

baflka deyiflle ifllerin sa¤l›kl› yürü-

yüp yürümedi¤ini kontrol ediyoruz. 

Ayn› zamanda, bu y›l içerisinde bafl-

latt›¤›m›z bir di¤er uygulamayla Ar-

çelik ürünlerini alan tüketicilerimiz,

50 milyon gibi sembolik bir ücret

ödeyerek garanti sürelerini 7 y›la ç›-

karma imkan›na sahip oluyorlar.

Ebru Uluceviz

“Geçen sene bafllatt›¤›m›z uygulamayla, 
teknik servislerimiz, her gün, 09.00-22.00 saatleri
aras›nda hizmet vermeye bafllad›

2002 y›l› itibariyle, Arçelik tüketicileri saat 08.00-24.00 saatleri aras›nda, operatöre 
ba¤lanmaks›z›n Ça¤r› Merkezi’ndeki müflteri temsilcileriyle direkt ba¤lant› kurabiliyor. 

Arçelik, tüketicilerine yenilikler sunma ilkesinden

hareketle, AR-GE çal›flmalar›na büyük önem veriyor.



kültürel vizyon

evinde e¤lencede; yemede, içme-

de, türküde… Gelin de, k›zlar da,

yengeler de kadife bindall›, atlas

üzerine divall›… Gelin yüzü pullu

al duvakl›… K›nay› gümüfl tepsi

içinde erkek taraf›ndan kad›nlar

getiriyor, iki yan›nda birer mum.

Misafirler yerli yerinde; kay›nvalide

getirdi¤i ipek kumafl› yol-

luk gibi önüne serdiriyor.

Gelin, arkadafllar›yla be-

raber, ellerinde mum-

larla geliyor; gelinin

bafl›ndan afla¤› bereket

paralar› saç›l›yor. Ortada

kuruyemifl, börek, çörek,

badem flekeri ve tatl›lar; k›-

na manileri söyleniyor. Ge-

lin a¤l›yor… Üzülmeyin ana-

lar, atam›z bofla dememifl,
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lan evine gidiyor. Alay›n önünde

kumafllar, meyve ve çiçeklerle a¤aç

fleklinde süslenmifl nah›llar tafl›n›-

yor... 

Sal› günü, gelin hamam› günü; köy

kad›nlar› sazda, sözde, sohbette…

K›zlar gelin gidiyor kolay m›? Ana-

lar güldükçe a¤l›yor, a¤lad›kça gü-

lüyor… Kolay m›, k›zlar gelin gidi-

yor! 

Gün, K›na Gecesi Günü!
Çarflamba akflam› flen olsun;

k›na gecesi bu akflam! ‹ki ha-

neden kad›nlar, analar ve

bütün köyün kad›nla-

r›; genci-kocam›fl›, ge-

lin haremini doldur-

mufl… Beyler de ya

selaml›kta, ya da damat

Anadolu kültüründe,
evlenme iflleminin 
gerçeklefltirilmesi 

için oldukça kapsaml› 
bir süreç gerekir. Dü¤ün

seremonisinin en önemli
ö¤elerinden birisi de K›na Gecesi. VKV

Sadberk Han›m Müzesi’nin ziyaretçileri, 
kendilerini iflte bu gecenin tam ortas›nda buluyorlar...

ki hanenin mutlu telafl› bütün

köyü sarm›fl; çocuklardan yafl-

l›lara herkesin a¤z›nda ayn›

cümle dolafl›yor: “Bu hafta,

dü¤ün haftas›!”  fiehir dü¤ünü

de¤il ki bu, doktora gider gibi bir

saatli¤ine nikah dairesine gidilip

evlenilsin! Atalar›n dü¤ünleri hâlâ

konuflulur; dü¤ün dedi¤iniz, gelin-

güveye yak›flacak kadar anl› ve

flanl›, yedi diyarda konuflulacak,

nesilden nesile anlat›lacak kadar

görkemli olmal›!

Günlerden pazartesi; çeyiz alay›

yolda… Senelerin eme¤i ve göz

nuru, all› pullu heybeler içinde, o¤-

‹

Gelinin Zarif Süsü:

K›na
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bunda büyük bereket var! 

Öp gelin kay›nvalidenin

elini; her ne kadar yeter

tan›masan da onu, sen

onun k›z›s›n, o da anand›r

art›k… Kay›nvalideden

gelinin avucuna bir alt›n;

bu alt›n u¤urdur, bereket-

tir. K›nay› izdivac› mutlu

bir kad›n yak›yor; gelinin

avuçlar›na, parmak uçlar›-

na ve ayak bafl parmakla-

r›na… S›vama, yüksük,

burmal›, kedi pençesi, dil-

ber duda¤›, kufl gözü, ip-

lik k›nas›… Çeflit çeflit ya-

k›l›r k›na; niyet, evlilik

mutlu olsun, onlar› kem

gözlerden korusun… 

Solmaya Yüz 
Tutan De¤erler 
K›na Gecesi... Anado-

lu’nun her yöresinde, ev-

lenmenin gerçeklefltirilebilmesi için

bir tak›m haz›rl›k ve aflamalar›n bir-

biri arkas›na yap›lmas› ve izlenme-

si gerekir. Bu nedenle halk (ister

köy-geleneksel topluluklar›nda ol-

sun, ister flehir ve kasabalar›n gele-

neksel s›n›flar›nda olsun) bu afla-

malar› gösteren bir tak›m gelenek-

sel seremonileri uygulamak zorun-

dad›r. Çok eski zamandan beri uy-

gulanan ve Türk kültürünün bir

parças› haline gelen evlenme göre-

nek ve seremonileri, bat›l›laflma an-

lay›fl›yla beraber yavafl yavafl de¤i-

fliyor, sadece kayna¤›nda, Anado-

lu’nun kalbinde yaflat›l›yor…

Evlenme sürecinde yaflanan göre-

nek ve seremoniler bafltan sona

do¤ru flu flekilde s›ralanabilir: Ev-

lenme arzusunu belirtme, evlenme

ça¤›, görücü gezmek (dünürcülük),

söz kesimi, bafll›k, niflan, evlenme

ve dü¤ün… Dü¤ün seremonisinin

en önemli ö¤elerinden birisi de K›-

na Gecesi… 

Gerdekten önce, k›z evinde, kad›n-

lar aras›nda yap›lan bir e¤lence ola-

rak tan›mlayabilece¤imiz k›na ge-

cesinde gerçeklefltirilen temel göre-

neklerimizi de sergi salonlar›nda

canland›r›yor. ‹flte bu gelenek ve

göreneklerimizden biri olan K›na

Gecesi, Müze’de canland›r›lan

Kahve ‹kram›, Gelin Hamam›,

Damat T›rafl›, Lohusa Gelenekle-

ri ve Sünnet Dü¤ünü gibi göre-

neklerimizden sadece biri…

Çarflamba d›fl›nda her gün aç›k

olan müze; Ekim-Mart aylar› aras›n-

da 10:00-17:00, Mart-Eylül aylar›

aras›nda ise 10:30-18:00 saatleri

aras›nda ziyaret edilebilir.

Fikret fiahin
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VKV Sadberk Han›m Müzesi

Adres: Piyasa Caddesi No: 27-29 

Büyükdere, ‹stanbul

Telefon: (0212) 242 38 13 - 14

K›na yakmak, geçmifli çok eski tarihlere kadar 
uzanan ‹slam - Türk geleneklerinden birisi… 
‹nan›fla göre k›na, eflleri birbirine sevgili 
yapmak amac› ile yak›l›yor; ayn› zamanda k›nan›n 
kötülüklere karfl› koruyucu oldu¤una da 
inan›l›yor…

nek, o¤lan evi taraf›ndan al›nan ku-

ru k›nan›n geline yak›lmas›...

K›na yakmak, geçmifli çok eski ta-

rihlere kadar uzanan ‹slam-Türk

geleneklerinden birisi… ‹nan›fla

göre k›na, eflleri birbirine sevgili

yapmak amac› ile yak›l›yor; ayn›

zamanda k›nan›n kötülüklere karfl›

koruyucu oldu¤una da inan›l›yor…

Müze’de K›na Gecesi…
Erken ça¤lara ait Anadolu Uygarl›k-

lar› eserlerinden Yunan, Roma ve

Bizans dönemine dayanan parçala-

ra; ‹slam sanat›ndan örneklere, Os-

manl›’n›n nadide çini, porselen ve

oyalar›na kadar pek çok de¤erli

objeye ev sahipli¤i yapan VKV

Sadberk Han›m Müzesi, unutul-

maya yüz tutan gelenek ve göre-
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Uçmaya Haz›r m›s›n›z? 
ocuklu¤umuz… Yüzlerce,

masallar ve öykülerle bezen-

mifl ilk düfllerimiz… Hangi-

miz küçük ama çok fley gö-

ren gözlerini kapat›p uçmay›, en

uzaklara gitmeyi hayal etmedi! Ya

da hangimiz Zümrüt-ü Anka Ku-

flu’nun kanatlar›nda, Kaf Da¤›’n›n

öte yan›nda yepyeni maceralara

at›lmad›! Peki, hiç tereddüt etmeden

kendisini Galata Kulesi’nden bofl-

lu¤a atan Hezarfan Çelebi’ye ne

demeli! 

Belki Hezarfen’in uçmay› denedi¤i

o ilkel kanatlar›n üzerinden üç dört

as›r geçti ama insanl›¤›n uçmaya

olan tutkusu ve gökyüzünün derin-

liklerine olan özlemi hiç dinmedi.

Hemen hepimiz, ifl gezilerinde, ta-

tillerde, çeflitli vesilelerle yolculuk

yapt›¤›m›z uçaklar arac›l›¤›yla uç-

may› ve gökyüzüne yak›n olma tut-

kusunu bir nebze olsun dindirsek

de, insan›n kendi ‘kanatlar›yla’ uç-

mas›n›n zevki hiç bir fleyle de¤iflil-

miyor. 

projeye daha imza att›: “Uçufla ‹lk

Ad›m” uygulamas›.

Uçufl E¤itiminin Alfabesi
Uygulamaya, Bellanca e¤itim uça-

¤›n›n Türk Hava Kurumu taraf›ndan

Rahmi M. Koç Müzesi’ne ba¤›fllan-

mas›yla start verildi. 

Çal›fl›r durumda bulanan bu e¤itim

uça¤›n›n müzeye getirilmesi ile bir-

likte havac›l›¤a özel bir merak du-

yan Müze yetkilileri, uça¤›n sadece

sergilenmek için de¤il, ayn› zaman-

da havac›l›k konusunda pratik bilgi-

ler verilmesine yönelik olarak da

kullan›lmas›n› planlam›fllar. 

Uçufla ‹lk Ad›m, uçufl e¤itiminin al-

fabesi niteli¤ini tafl›yor. E¤itim iki

bölümden olufluyor: Bir uçak nas›l

uçar ve pilot uça¤› nas›l uçurur? 

Bu do¤rultuda, uçufl dan›flman› ‹l-

han ‹brahimo¤lu, ifle öncelikle te-

mel bilgiler vererek bafll›yor. Bir

uça¤›n uçufl prensiplerini çok genel

olarak ve teknik bir üsluba kaçma-

dan büyük bir zevkle anlatmaya

Ç

Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 
ücretsiz olarak verilen “Uçufla ‹lk
Ad›m Bilgileri”, havac›l›¤a merakl›
her yafltan insan› 
gökyüzünün derinliklerinde 
keyifli bir maceraya davet ediyor

Kendisini sürekli gelifltirmeyi bir

misyon edinen Rahmi M. Koç Mü-

zesi de bu do¤rultuda tüm uçufl

merakl›lar›na yönelik yepyeni bir

Uçufl Dan›flman› ‹lhan ‹brahimo¤lu:
“Yaklafl›k bir ayd›r devam eden ‘Uçufla ‹lk
Ad›m’ projesine her yafltan ve meslekten
uçufl merakl›lar› büyük ilgi gösteriyor.”
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bafll›yor. Bu ön bilgilendirme

bölümünde, kanatlar›n ve hava

ak›m›n›n uça¤›n hareketinde nas›l

etkili oldu¤unu ö¤reniyoruz. 

Gökyüzüne 
Bir Ad›m Daha Yak›n!
Ard›ndan, en keyifli bölüme, bir

baflka deyiflle, Bellanca ile daha ya-

k›ndan tan›flmaya geçiyoruz. Uça-

¤›n, ön koltu¤una büyük bir keyifle

yerlefliyoruz. Ve ‹brahimo¤lu anlat-

maya devam ediyor. Levye olarak

adland›r›lan çubuk fleklindeki kol

ile pedallar›n koordineli olarak ça-

l›flmas›yla uça¤›n hava üzerinde na-

s›l durdu¤unu ve nas›l uçuruldu¤u-

nu keyifle gözlemliyoruz. Ard›ndan

da uça¤›n temel kumanda merkezi-

ni oluflturan göstergeleri tan›yo-

ruz… Uça¤›n iletiflimini sa¤layan

telsizi açarak Atatürk Havaliman›

Kulesi’nden gelen raporlar› dinle-

meye bafllad›¤›m›zda ise heyecan›-

m›z bir kat daha art›yor. 

Bu arada etraftaki merakl› gözler de

Bellanca ile bir an önce kavuflmay›

sab›rs›zl›kla bekliyorlar.  

Uçufl’a ilk ad›m bilgilerini tamamla-

d›ktan sonra, ‹lhan ‹brahimo¤lu ile

olan sohbetimize devam ediyoruz.

‹brahimo¤lu, “Uçufla ‹lk

Ad›m” projesinin yaklafl›k bir

ayd›r devam etti¤ini ve her yafltan

ve her meslekten uçufl merakl›lar›-

n›n büyük bir ilgi gösterdi¤ini belir-

tiyor. Bu proje kapsam›nda çok te-

mel bir bilgilendirmeyi esas ald›kla-

r›na de¤inen ‹brahimo¤lu, zaman

zaman birçok merakl›n›n kendilerini

ziyaret ederek havac›l›k hakk›nda

sohbet ettiklerini ve onlar›n merak

ettikleri konular hakk›ndaki sorula-

r›n› cevaplad›klar›n› belirtiyor.

Yaklafl›k 1.5 saat süren “Uçufla ilk

Ad›m”› tamamlad›ktan sonra gökyü-

züne biraz daha yak›n olman›n ver-

di¤i mutlulukla müzeden ayr›l›yo-

ruz.

Bellanca ile Tan›flma  
‹lk uçuflunu 1946’da yapan Bellan-

ca’n›n üretim yetkisi, 1951’de

Champion’a, 1970’te Bellanca’ya,

1990’da ise American Champion’a

verildi. Ço¤unlu¤u e¤itim amaçl›

üretilen Bellanca 2 kiflilik uçaktan 6

bin adetten fazla imal edildi. Bir sü-

re Kara Kuvvetleri Havac›l›k

Okulu’nda hizmet veren Bellanca,

1999’da Türk Hava Kurumu’na ve-

rildi. Bellanca’n›n yolculu¤u çal›fl›r

durumda Rahmi M. Koç Müzesi’ne

arma¤an edilmesiyle son buldu. 

Ebru Uluceviz

Rahmi M. Koç Müzesi

Adres: Hasköy Caddesi,

27 Hasköy-‹stanbul

Telefon: (0212) 256 71 53

Faks: (0212) 297 66 37

e-posta: rmkmuseum@koc.com.tr



‹nsan, s›n›rl› bir

yaflama sahip

olmas› sebebiy-

le, zaman›n› en

iyi flekilde de-

¤er lendi rmek

zorunda ve ar-

zusunda olan

bir varl›kt›r. Oy-

sa insan, zaman›

her zaman iyi kullanamad›¤› için,

s›k s›k zaman tuza¤›na düflmektedir

ve zamans›zl›ktan dolay› sürekli ya-

k›nmaktad›r.

Ünlü yazar Goethe, ‘Zaman› iyi kulla-

n›rsan›z, her zaman yeterli zaman bu-

labilirsiniz’ demifltir. Gerçekten, za-

man, insan›n en de¤erli varl›¤› ve in-

sandan sonra en önemli kayna¤›d›r.

Zaman, yaflam›m›z›n kendisidir.

Zaman› bofla geçirmek, asl›nda hayat›

bofla geçirmek demektir. Üstelik, za-

man, ne baflka birfleyle de¤ifltirilebilir,

ne durdurulabilir, ne depo edilebilir,

ne de geriye do¤ru iflletilebilir. Bu de-

¤erli kayna¤› ne yaz›k ki birey ve top-

lum olarak ac›mas›zca tüketiyor, bir

bak›ma zaman› öldürüyoruz. Örne¤in,

etkin olmayan bir e¤itimle okulda, ve-

rimli olmayan bir çal›flmayla iflyerinde

ve kahvehane köflelerinde...

Zaman Savurganl›¤›
Zaman sadece bir ölçü birimi de¤il,

ayn› zamanda ekonomik bir de¤er

simgesidir. Eskilerin “Vakit nakittir”

demelerinin alt›nda bu gerçek yat-

maktad›r. Zaman›n en etkin flekilde

kullan›lmay›fl› çok büyük ekonomik

kay›plara sebebiyet verebilir ve bu-

nun bedeli de tahmin edilemeyecek

kadar çok olmaktad›r. Örne¤in, etkin

olmayan bir e¤itim, yar›da b›rak›lan

ifller, da¤›n›k çal›flma, yetersiz ve ye-

teneksiz kiflilerle yürütülen çal›flmalar,

ayr›nt›larla afl›r› ilgilenme, karars›zl›k,

acelecilik, uzun telefon görüflmeleri,

afl›r› sosyal iliflkiler, çok uzun süren

toplant›lar, s›k ziyaretler ve gereksiz

Zaman›n De¤eri

Arif Alt›n

Sat›fl Mühendisi

Döktafl A.fi.

konuflmalar gibi durumlarda zaman

savurganl›¤›n› s›k s›k yaflad›¤›m›z bir

gerçektir.

Zaman Bask›s›
‹flini zaman›nda bitiremeyen, bir pro-

jeyi belirlenen tarihe yetifltiremeyen

veya randevusuna zaman›nda geleme-

yen bir insan, kuflkusuz zaman bask›-

s› yaflayacak, bu huzursuz ve gerilim

dolu yaflant›, onun davran›fl yap›s›n›

olumsuz yönde etkileyecektir. Yöneti-

ciler üzerinde yap›lan bir araflt›rmada,

haftada 60 saatten fazla çal›flanlar›n

psikosomatik hastal›klara ve özellikle

kalp krizine yakalanma riskinin yük-

sek oldu¤u saptanm›flt›r. Oysa planl›

bir çal›flmayla, 60 saatte yap›lan ifl, 40-

45 saatte kolayl›kla yap›labilir. Afl›r›

çal›flma, iflkolikli¤i do¤urmakta, za-

man bask›s›, insan üzerinde beyin yor-

gunlu¤u, doyumsuz, pasif ve içe dö-

nük kifliliklere yol açmaktad›r. Zaman

tuza¤›na düflmekten korunman›n en

geçerli yolu, uzun ve k›sa dönemli

planlar haz›rlayarak, bireysel ve top-

lumsal aktiviteleri zaman dilimleri için-

de en gerçekçi ve geçerli düzeyde

programlamakt›r. Zaman planlamas›-

n›n en basit tekni¤i önceliklerin belir-

lenmesine dayanmaktad›r. Bu amaçla

insan yaflant›s› zaman dilimlerine ayr›-

l›r. Örne¤in, bir hayat boyu beklenti-

ler, y›ll›k amaçlar, ayl›k amaçlar ve

günlük çal›flma planlar› ç›kar›l›r. Her

gurupta yer alan beklentiler, A,B ve C

listelerine, öncelik a¤›rl›¤›na göre dizi-

lir. A gurubu, acil iflleri kapsar, B gu-

rubu devredilebilir, C gurubu ise erte-

lenebilir nitelikte beklenti ve ifller-

den oluflur. Burada temel ilke, bir

üst guruptaki ifller bitirilmeden

alt guruplara geçilmemesi kural›-

d›r. Ayr›ca, 80-20 kural› önerilir.

Örne¤in, A gurubunda yüzde 80

önem tafl›yan ifllere ayr›lacak süre

yüzde 20’yi geçmemelidir.

Zaman› planlamak ve bilinçli kullan-

mak, üretkenli¤i ve verimlili¤i art›r›r.

Bu ayki Serbest Kürsü bölümüne, Döktafl Sat›fl Mühendisi Arif Alt›n 
“Zaman›n De¤eri” bafll›kl› makalesi ile konuk oluyor. 

Önümüzdeki say›larda yer almak üzere makalelerinizi bekliyoruz.
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Di¤er taraftan, insan›n, kendisine ve

yak›n çevresine zaman ay›rmas›n›

sa¤lar.

Zaman› etkin kullanman›n basit bir

reçetesi, özet olarak flu flekilde verile-

bilir: Öncelikle ve özellikle planlama

al›flkanl›¤› edinmek gerekir. Gereksiz

ayr›nt›larla ilgilenmemek, mükemmeli

aramamak, ifllerin bir k›sm›n› baflkala-

r›na b›rakmak, uzun görüflme ve top-

lant›lar yapmamak, önemli iflleri sa-

bah yapmak, h›zl› okuma, etkili dinle-

me ve konuflma teknikleri ö¤renmek,

gerekti¤inde hay›r demesini bilmek,

k›rtasiyecilikten kaç›nmak, bilgisayar-

dan azami ölçüde yararlanmak, sosyal

iliflkileri s›n›rlamak ve dev bir zaman

yutucu olan televizyonun tutsa¤› ol-

mamak gibi…

Ülkemizin Bat› ile aras›ndaki zaman

fark›n› gidermesinin en geçerli yolu,

yukar›daki öneriler do¤rultusunda

7’den 70’e hepimizin planl›, üretken,

bilinçli bir yaflam düzenine kendimizi

al›flt›rmam›z ve zaman› en iyi flekilde

de¤erlendirmemizle olas›d›r.

Sonuç 
Sonuç olarak, e¤er bir hedefe ulafl-

mak istiyorsak, birey ve toplum ola-

rak zamana karfl› çok h›zl› koflmak,

fakat Bat›’ya yetiflmek ve özellikle Av-

rupa Toplulu¤u’na kat›lmak istiyor-

sak, iki kat daha h›zl› koflmak zorun-

day›z.


