


Sayg› ve sevgilerimle,

Tu¤rul Kudatgobilik

Koç Holding A.fi.

Endüstri ve Halkla ‹liflkiler Baflkan›

bizden3

21 Aral›k 2001 Cuma günü 450 üst

düzey yöneticimizin kat›l›m›yla ger-

çeklefltirilen büyük toplant›, liderle-

rimizin, dünyayla birlikte Türkiye’ye

ve Koç Toplulu¤u’muzun gelece¤ine

umutla bakt›klar›n› gösteriyordu. Sa-

y›n Rahmi M. Koç’tan bafllayarak,

Say›n Temel Atay,  Yönetim Kurulu

Üyesi Mustafa V. Koç, Stratejik

Planlama Grubu Baflkan› Mehmet

Ali Berkman, Bilgi Grubu Yürütme

Komitesi Baflkan› Ali Y. Koç’un ko-

nuflmalar›ndan da anlafl›laca¤› gibi,

“Tüketiciye En Yak›n Topluluk” olan

Koç Toplulu¤u, güçlü insan kaynak-

lar› ve mali yap›s› ile devlete, ifl or-

taklar›na ve di¤er herkese karfl› tüm

taahhüt ve yükümlülüklerini yerine

getirmeye devam edecek. Güçlü ol-

du¤umuz ifllere odaklanarak yol al-

d›¤›m›z bu büyük serüvende pro-ak-

tif, risk alabilen ve katma de¤er ya-

ratabilen liderlerimizle ve yetenekli

çal›flanlar›m›zla 2002 y›l›na giriyo-

ruz.

1 Ocak 2002 tarihinden itibaren Koç

Holding CEO görevini üstlenen Sa-

y›n Bülend Özayd›nl›’y› en içten

duygular›mla, tüm “Bizden Haber-

ler” okurlar› ad›na kutluyorum.

“Bu Bir Dönüflüm 
Projesidir” Dedik Ve...
“Bu bir dönüflüm projesidir!” bafll›-

¤›yla yay›mlamaya bafllad›¤›m›z ve

“‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön

Verme Projesi”ni detaylar›yla tan›tan

yaz› dizimiz, bu say›m›zla noktalan›-

yor. Yaz› dizimiz noktalan›rken,

yepyeni bir süreç bafll›yor ve Üst

Düzey Yöneticiler Toplant›s›’nda Sa-

y›n Mehmet Ali Berkman’›n da alt›n›

çizdi¤i gibi, her kademedeki yöneti-

cilerimiz, ‹nsan Kaynaklar› Yöneti-

mi’ni birinci öncelik olarak ajandala-

r›n›n ilk maddelerine almaya haz›rla-

n›yor.

Yine Say›n Berkman’›n dedi¤i gibi,

çok fleyi bilip, çok do¤ru analizler

yap›p da, yine ifllerin yo¤unlu¤u ne-

deniyle “do¤ru fikirleri” uygulamaya

bir türlü geçiremeyenler, bu yeni sü-

reçte baflar›n›n, “teoriyle uygulama

aras›ndaki en k›sa mesafe” oldu¤una

bu pratik sistem sayesinde s›k s›k ta-

n›k olacaklar.

75. Y›l, Öncesi ve Sonras›...
Koç Toplulu¤u’nun 75. Y›l›’n›, bu y›-

la gelinceye de¤in yaflad›¤› onurlu

tarihini kapsaml› bir çal›flmayla göz-

ler önüne seren kitab›m›zdan hepi-

mizin ö¤renece¤i çok fley oldu¤unu

düflünüyorum. 

Kurucumuz ve fieref Baflkan›m›z Sa-

y›n Vehbi Koç’un eseri olan Koç

Toplulu¤u 75 yafl›n› doldururken,

O’nun yol arkadafllar›ndan birini da-

ha kaybettik. 

Toplulu¤umuzun sa¤lam temelleri-

nin at›lmas›nda büyük eme¤i geçmifl

olan ‹sak Eskinazis, 92 yafl›nda ve-

fat etti. Baflar›lar›m›z›n o kurucu ilk

ekibin emekleri üzerinde yükselerek

anlam kazand›¤›n›n bilincindeyiz.

Ruhlar› flad olsun.

Türk insan›n›n daha müreffeh bir or-

tamda yaflamas› için hiçbir fedakâr-

l›ktan kaç›nmayan Toplulu¤u-

muz’un, 2002 y›l›nda hedeflerine bi-

raz daha yaklaflaca¤›na olan inanc›-

m›z tamd›r. 
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Koç Top-

lulu¤u Üst

Düzey Yö-

neticiler Toplant›s›,

21 Aral›k 2001 tari-

hinde, Koç Allianz Salonu’nda ger-

çeklefltirildi. 450 üst düzey yönetici-

nin kat›ld›¤› toplant›da, Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Baflkan› Rah-

mi M. Koç, yapt›¤› aç›l›fl konuflma-

s›nda, Toplulu¤un çal›flmalar› ve

2002 y›l›na ait hedefleri hakk›nda

ayr›nt›l› bilgi verdi ve 2001 y›l›nda,

dünyaya ve Türkiye’ye damgas›n›

vuran olaylar hakk›nda görüfllerini

aç›klad›. 

Dünya lideri olan ABD’nin 11 Ey-

lül’de yaflad›¤› terörist sald›r› ile bü-

yük bir flok yaflad›¤›n› belirten Koç,

bu olay›n ülkeler aras› iflbirli¤inin

önemini art›rd›¤›n›, Amerika ve Av-

rupa’n›n oluflan bu farkl› tabloda

yeni politikalara yöneldi¤ini ifade

etti. 2001 y›l›nda birbirini izleyen

ekonomik krizlerle Türkiye’nin eko-

nomik ve mali yap›s›nda büyük sar-

s›nt›lar yaflad›¤›na iflaret eden Rahmi

M. Koç, bu krizin henüz atlat›lmad›-

¤›n› vurgulayarak Topluluk olarak

bu dönemi en az hasarla atlatma yö-

nünde çal›flmalar›n› sürdürdüklerini

söyledi. Rahmi M. Koç, güçlü mali

yap› ile temellerini sa¤lamlaflt›rm›fl

Koç Toplulu¤u’nun planl›, ölçülü ve

tasarrufu öne ç›karan bir uygulama

ile yoluna devam edece¤ini de ifade

etti. 

“Önceli¤imiz 
‹hracat!”
Y›l sonunu yaklafl›k 9

milyar dolar ciro ile ka-

patacaklar›n› aç›klayan

Koç, yeni y›lda müflteri memnuniye-

tini, tasarrufu, verimlili¤i, kârl›l›¤› ön

planda tutan bir yol izlenmesini ve

ihracat› gelifltirmek için yürütülecek

çal›flmalar›n hayati bir öneme sahip

oldu¤unu belirtti. Rahmi M. Koç, ay-

r›ca 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle,

Bülend Özayd›nl›’n›n Koç Holding

CEO görevini üstlenece¤ini aç›kla-

yarak kendisine baflar›lar diledi.

Tüketiciye 
En Yak›n Topluluk!
Rahmi M. Koç’un ard›ndan söz alan

Koç Holding CEO-Yönetim Kurulu

Baflkan Vekili Temel Atay ise ko-

2002’de Daha Güçlü Bir
Koç Toplulu¤u

Geleneksel 15. Koç Toplulu¤u Üst Düzey
Yöneticiler Toplant›s›’nda 2002 y›l›na iliflkin

hedefler ve stratejiler paylafl›ld›.  
15.
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nuflmas›nda ülkenin son bir y›lda

yaflad›¤› ekonomik krizi flöyle özet-

ledi:

“Bir y›ldan az bir süre içerisinde %

100’ün üzerinde yaflanan devalüas-

yon nedeniyle, iç talebin afl›r› k›s›l-

mas› ekonomiyi rekor derecede bir

darbo¤aza soktu. Gayri Safi Milli

Has›la (GSMH) ise 9 ayda, reel baz-

da % 8.3 oran›nda bir küçülme kay-

detti. Bu küçülme oran›, tarihimizde

‹kinci Dünya Savafl›’ndan beri yafla-

nan en büyük daralmad›r.”

Program kapsam›ndaki reformlar

alan›nda önem-

li ilerlemeler

kaydedildi-

¤ini, bütçe

d i s i p l i n i

sa¤land›¤›-

n›, ha-

lulu¤u devlete, ifl ortaklar›na ve di-

¤er herkese karfl› tüm taahhüt ve

yükümlülüklerini yerine getirmeye

devam etmifltir. Sonuç olarak kriz

süresince de Türkiye’nin en itibarl›

kurumlar›ndan biri olma hedefimizi

sürdürdük.”

Atay, Toplulukta son bir y›lda

yap›lan stratejik planlama çal›flmala-

r›n›n sonuçlar›na iliflkin olarak “Tü-

keticiye En Yak›n Topluluk” temas›-

n›n seçildi¤ini aç›klad›.

‹fl Portföyünde 
Yeniden Yap›lanma
Ortaya ç›kan yeni koflullar do¤rul-

tusunda, Koç Toplulu¤u’nun gele-

ce¤ine iliflkin görüfllerini yönetici-

lerle paylaflan Koç Holding Yöne-

tim Kurulu Üyesi Mustafa V. Koç,

“Genifl ifl portföyümüzü, yeni ko-

flullara göre yeniden yap›land›rma-

m›z zorunludur” dedi.

Genifl bir yelpazeye sahip ürün ve

hizmetlerin, yayg›n bayi ve servis

a¤› ile birleflerek tüketici ile kuru-

lan iletiflime ivme kazand›rd›¤›n›

ve böylece Toplulu¤un, taklidi

güç, ayr›cal›kl› bir konuma sahip

oldu¤unu belirten Mustafa V. Koç,

sözlerini flöyle sürdürdü:

“Güçlü oldu¤umuz ortak becerile-

rimizi daha da gelifltirecek ifllere

odaklanmal›y›z: Nihai tüketicinin

süreklilik arzeden, önemli boyutta-

ki ürün ve hizmet ihtiyaçlar›na ce-

vap veren, katma de¤eri yüksek ifl-

lere öncelik vermeliyiz. Girdi¤imiz

her iflte piyasa lideri veya en az

ikincisi olmal›y›z. Kaynaklar›m›z›,

marka, teknoloji ve da¤›t›m kanal-

lar›nda belirleyici olmak üzere kul-

lanmal›y›z.” Mustafa V. Koç, Top-

lulu¤un temel performans hedefle-

rini ise, nihai tüketicinin gönlünde-

ki ve bütçesindeki pay›n› art›rmak,

çevre ülkelerdeki pazarlara gir-

mek, kazan-kazan felsefesine uy-

gun ifl modelleri gelifltirmek, fleffaf

bilgi paylafl›m ortamlar› yaratmak,

insana, e¤itime, bilgi ve teknoloji-

ye yat›r›m yapmak olarak tan›mla-

d›.

“Genifl ifl portföyümüzü, yeni koflullara göre yeniden 
yap›land›rmam›z zorunludur.  Güçlü oldu¤umuz ortak 
becerilerimizi daha da gelifltirecek ifllere odaklanmal›y›z”.

Koç Holding CEO-Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Temel Atay: 
“2002 y›l› temam›z, ‘Tüketiciye En Yak›n Topluluk’ olmak!” 

zine bonosu faizlerinin düflüfle geç-

ti¤ini, faiz d›fl› harcamalar konusun-

da hedeflerin gerçekleflti¤ini, cari

dengenin iyileflme gösterdi¤ini be-

lirten Atay, bu geliflmelerin göreceli

de olsa iyimserlik yaratt›¤›n› belirtti.

ABD’deki 11 Eylül olaylar›n›n yarat-

t›¤› olumsuz tepki ve sonuçlara kar-

fl›n, Türkiye’nin program› uygulama

do¤rultusundaki kararl›l›¤› ve artan

stratejik önemi ile birleflince bekle-

nen finansman aç›¤›n›n uluslararas›

çevrelerin deste¤i ile yeniden sa¤-

lanmas› sonucunda, piyasan›n iyi-

leflme sürecine girdi¤ini vurgulayan

Temel Atay, “Krizden h›zl› ç›k›fl, re-

el ekonominin bir an evvel canlan-

d›r›lmas› ile sa¤lanabilir” dedi.

Koç Toplulu¤u’nun bu zor döne-

meci tedbirli risk yönetimi, likidite-

yi muhafaza ederek, ihracat ve dö-

viz kazand›r›c› faaliyetlere yönele-

rek, verimlili¤i art›rarak aflt›¤›n›, ye-

tiflmifl insan kaynaklar›n› korudu¤u-

nu ifade

eden Atay

fl u n l a r ›

söyledi:

“Koç Top-

Koç Holding
Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa V.
Koç: “Girdi¤imiz

her iflte piyasa lid-
eri olmal›y›z!”
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Ortak Paydam›z ‹nsan! 
Vehbi Koç Vakf› ile ilgili olarak ku-

ruluflun faaliyetleri hakk›nda ayr›nt›-

l› bilgi veren Vak›f Genel Müdürü

Erdal Y›ld›r›m, kuruluflun Türk in-

san›n›n yaflam kalitesinin yükseltil-

mesinde öncü bir rol üstlendi¤ini,

e¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›nda

gerçeklefltirilen faaliyetlerle bu mis-

yonu baflar›yla yerine getirdi¤ini ifa-

de etti.

Koç Holding’in % 9.4 hissesine sa-

hip olan ve mal varl›¤› 500 milyon

dolara ulaflan Vehbi Koç Vakf›’n›n

kâr amac› gütmeyen bir kurulufl ol-

du¤unu vurgulayan Y›ld›r›m, yat›-

r›m harcamalar› hariç, Koç Üniversi-

tesi’ne 10 milyon dolar, Koç Özel

Lisesi’ne 1 milyon dolar, hastanele-

re 5 milyon dolar tutar›nda y›ll›k

sübvansiyon yapt›klar›n› aç›klad›.

‹nsan› ortak payda olarak de¤er-

lendiren Vakfa ait e¤itim te-

sislerinden 15 bin, sa¤l›k

tesislerinden 100 bin,

kültür tesislerinden

50 bin olmak üzere

y›lda 165 bin

kiflinin yararland›¤›n› söyleyen Erdal

Y›ld›r›m, bu hizmetlerin Koç imaj›n›

güçlendirdi¤ini belirtti.

Koç Toplulu¤u ‹nsan 
Kaynaklar› Yönetim 
Modeli
Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölü-

münde, Koç Holding Stratejik Plan-

lama Grubu Baflkan› Mehmet Ali

Berkman, 9 ayd›r sürdürülen çal›fl-

ma ile belirlenen “Koç Toplulu¤u

‹nsan Kaynaklar› Yönetim Modeli”ni

sundu. (Bu sunumun ayr›nt›lar›n›

“‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön

Verme Projesi/3. Bölüm”de bulabi-

lirsiniz.)

Kültürel De¤iflim Projesi
“Biliflim teknolojilerinin sundu¤u

imkânlar› do¤ru kullanarak yeni

ekonomik düzende Toplulu¤umu-

zun lider konumunu devam ettirme-

sini sa¤layaca¤›z!” Koç Toplulu¤u

Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Bafl-

kan› Ali Y. Koç, hedeflerine ulafl-

mak amac›yla yürürlü¤e konulan

“Koç E-Dönüflüm 2003” projesinin

vizyonunu iflte bu sözlerle aç›klad›.

Biliflim teknolojisinin körükledi¤i

küreselleflmenin yeni bir ekonomi

düzenini yaratt›¤›n›, bundan yararla-

nan ekonomilerin ise global piyasa-

larda söz sahibi oldu¤unu belirten

Koç sözlerine flöyle devam etti: 

“Asl›nda tablo çok net; de¤iflime

ayak uydurabilen flirketler, global

anlamda sektörlerinde “aç›k ara li-

der!” konumuna geliyorlar.

Zira, ekonomik düzen on-

lara, daha önce var olma-

yan bir f›rsat sunuyor. Bu

da yeni ifl yapma kültü-

rünün getirdi¤i

fleffafl›k, kat›-

l›mc›l›k, ve-

rimlilik ve

kârl›l›kt›r!

B e k l e -

nen o ki,

b i l i fl i m

teknoloji-

leri çocu-

¤umuzun yetiflmesinden ve flirketle-

rin rekabet gücünden tutun da dev-

letlerin yönetim tarz›na kadar haya-

t›m›z›n her alan›na nüfuz edecek.”

Ali Y. Koç, e-dönüflüm projesinin

biliflim teknolojilerini kullanarak ifl

süreçlerinin elektronik ortama tafl›n-

mas› ile verimlilik art›fl› ve maliyet

tasarrufu sa¤lanmas›n› hedefleyen

bir kültürel de¤iflim oldu¤unu belir-

terek projenin metodolojisi, yöneti-

mi, kriterleri ve organizasyonu hak-

k›nda ayr›nt›l› bilgi verdi. 

Toplant›n›n son bölümünde ise, Te-

mel Atay’›n baflkanl›¤›nda, Mustafa

V. Koç, Mehmet Ali Berkman, Ali Y.

Koç ve Erdal Y›ld›r›m’›n kat›l›m›yla

“Soru-Görüfl-Öneriler Paneli” ger-

çeklefltirildi. 

Toplant› Rahmi M. Koç’un kapan›fl

konuflmas› ile sona erdi.

2001 Y›l› Özel 
Hizmet Ödülleri  
Koç Toplulu¤u geleneksel Üst Dü-

zey Yöneticiler Toplant›s›’n›n gün-

düz oturumunun ard›ndan düzenle-

nen akflam program›, Rahmi M. Koç

Müzesi’nde gerçeklefltirildi. 

Topluluk’ta, 20, 25, 30 ve 35. çal›fl-

ma y›l›n› dolduran üst düzey yöne-

ticilere, düzenlenen özel bir törenle

Hizmet Ödülü Plaketi sunuldu. Bu

y›l 35. hizmet y›l›n› tamamlayan Koç

Holding CEO-Yönetim Kurulu Bafl-

kan Vekili Temel Atay, Özel Hiz-

met Ödülü’nü Rahmi M. Koç’dan

ald›. 2001 y›l›nda Hizmet Ödülü al-

Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal
Y›ld›r›m: “Vakf›m›z, Türk insan›n›n

yaflam kalitesinin yükseltilmesinde öncü
bir rol üstleniyor.”

Koç Toplulu¤u Bilgi Grubu Yürütme
Komitesi Baflkan› Ali Y. Koç:

“fiirketler, kendi e-kültür ve e-çal›flma
ortamlar›n› yaratamazlarsa,

teknoloji yat›r›m› ile kal›c› bir üstün-
lük ve rekabet avantaj› sa¤lana-

maz.”

Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Baflkan›
Mehmet Ali Berkman: “Baflar›, teori ile uygula-

ma aras›ndaki en k›sa mesafedir.”
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Genel Müdürü)

30. Y›l: Davut Ökütçü (Koç Hol-

ding Tüketim Grubu Baflkan’a Yar-

d›mc›), Nezih Olcay (Tofafl Fabrika

D›fl ‹liflkiler Direktörü), Mehmet

H›z (Aygaz Genel Müdür Yard›m-

c›s›), Orhan Erçek (Türk Demir-

döküm Genel Müdür Yard›mc›s›)

25. Y›l: Selçuk Gezdur (Koç Hol-

ding Yan Sanayi ve Di¤er Otomo-

tiv fiirketleri Baflkan›), Günel Ba-

fler (Koç Allianz Sigorta ve Koç Al-

lianz Hayat Sigorta Murahhas

Aza), Kaz›m Basan (Arçelik LG

Klima Genel Müdürü), Turgay

Durak (Ford Otomotiv Sanayi Ge-

nel Müdürü), Alpaslan Uçur

(Ramstore Azerbaycan Genel Mü-

dürü), Can Gürocak (Koç Hol-

ding Yan Sanayi ve Di¤er Otomo-

tiv fiirketleri Baflkan’a Yard›mc›),

Ferhat Erçetin (Arçelik Üretim

Sistemleri Direktörü), Oktay Be-

ken (Döktafl Genel Müdür Yar-

d›mc›s›), Ufuk Güçlü (Ford Oto-

motiv Sanayi Genel Müdür Yar-

d›mc›s›), Mehmet Ali Önal (Koç-

Sistem Genel Müdür Yard›mc›s›),

Aziz Bulgu (Migros Genel Müdür

Yard›mc›s›), Ender Alkaya (Mig-

ros Genel Müdür Yard›mc›s›), Sav-

let Gürsel (Otoyol Sanayi Genel

Müdür Yard›mc›s›), Emrullah Za-

lo¤lu (SEK Genel Müdür Yard›m-

c›s›)

20. Y›l: Prof. Dr. Yavuz Alango-

ya (Koç Holding Bafl Hukuk Mü-

flaviri), Sait Tosyal› (Koç Ece Ge-

nel Müdürü), Y›lmaz Ünal (Mo-

gaz Genel Müdürü), Kürflad Öçel

(Koç Tüketici Finansman› Genel

Müdürü), Y›lmaz Ünal (Mogaz

Genel Müdürü), Niyazi A¤ao¤lu

(Porsuk Ticaret Genel Müdürü),

Talha Öztekin (Tek-‹z Genel Mü-

dürü), Deniz Ünal (Zinerji Genel

Müdürü), Haluk Yeflilo¤lu (Ame-

rikan Hastanesi Genel Müdür Yar-

d›mc›s›), Ali Tayyar (Arçelik Mali

‹fller Direktörü), Serdar Kitapç›

(Arçelik), Ahmet Sak›zl› (Arçelik

Ürün Direktörü), Arif Nuri Bulut

(‹zocam Genel Müdür Yard›mc›s›),

Yalç›n Kayal›o¤lu (Koç Yap› Ge-

nel Müdür Yard›mc›s›),  O¤uz

Mang›t (Samkoçauto Genel Mü-

dür Yard›mc›s›)

Koç
Toplulu¤u’nda

35. y›l›n› doldu-
ran 

Temel Atay (Koç
Holding CEO-

Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili) ve

Erdem 
Sönmez’e (Koç

Yap› Genel Mü-
dürü) Özel

Hizmet Ödülü
verildi.

Üst Düzey Yöneticiler Toplant›s› kapsam›nda
düzenlenen akflam yeme¤inde, Topluluk’da 20., 
25., 30. ve 35. çal›flma y›l›n› dolduran üst düzey 
yöneticilere, Özel Hizmet Ödülü Plaketi sunuldu.

maya hak kazanan üst düzey yöne-

ticilerimiz: 

35. Y›l: Temel Atay (Koç Holding

CEO-Yönetim Kurulu Baflkan

Vekili), Erdem Sönmez (Koç Yap›

Koç Toplulu¤u’nda 30. y›l›n› dolduranlar, Özel Hizmet Plaketlerini 
Rahmi. M. Koç ve Temel Atay’dan ald›lar. (Soldan sa¤a) Orhan Erçek, Mehmet H›z, 

Temel Atay, Nezih Olcay, Rahmi M. Koç ve Davut Ökütçü
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oç Toplulu¤u hedef

ve ilkeleri çerçeve-

sinde hem çal›flan-

lar, hem de üst yönetim ta-

raf›ndan uzun zamand›r ya-

p›land›r›lmas› istenen ve

“Bu bir e-dönüflüm projesi-

dir” bafll›¤›yla dergimizde

dizi yaz› halinde yay›mlan-

maya bafllanan “‹nsan

Kaynaklar› Politikalar›na Yön

Verme Projesi”, uygulama takvi-

miyle birlikte Üst Düzey Yöneticiler

Toplant›s›’nda, Koç Holding Stratejik

Planlama Grup Baflkan› Mehmet

Ali Berkman taraf›ndan sunuldu.

Berkman, projeyi tüm safhalar›yla

anlatt›¤› sunumunda, “Baflar›, Teori

edebiliyoruz ama ancak

yüzde 5’ini uygulamaya çe-

virebiliyoruz. Bu hastal›¤›

yenebilmenin yegane yolu

hiç vakit kaybetmeden de-

¤iflimi gerçeklefltirmek ve

uygulamay›, bizzat sizlerin,

ajandan›z›n birinci maddesi-

ne koyman›zd›r” dedi. 

Üst Yönetim de, Çal›flanlar
da Fikir Birli¤i ‹çinde
Mehmet Ali Berkman, Koç Toplulu-

¤u’nun 26 kuruluflundan 59 yöneti-

cinin katk›lar›yla haz›rlanan projeyi

yönlendiren unsurlar›n bafll›calar›

aras›nda Say›n Rahmi M. Koç’un

dile getirdi¤i istekler oldu¤unu söy-

Uygulama, Yayg›n E¤itim ve
Bilgilendirmelerle Bafllad›!

YAZI D‹Z‹S‹: “‹nsan Kaynaklar› Politikalar›na Yön Verme Projesi/3. BÖLÜM 

Koç Holding Stratejik Planlama Grubu
Baflkan› Mehmet Ali Berkman, 

Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler
Toplant›s›’nda ‹nsan Kaynaklar› 

Politikalar›na Yön Verme Projesi’nin
tüm safhalar›n› anlatt›.

K

ile Uygulama Aras›ndaki En K›sa

Mesafedir” yaz›l› slayt› göstererek,

Amerika’da tan›nm›fl üniversitelerin

“Management” fakültelerinde bilme-

nin uygulamaya nas›l dönüfltürülme-

si gerekti¤ine dair kurslar verildi¤ini

hat›rlatt› ve “Çünkü genel bir hasta-

l›k var. Çok fleyi biliyoruz, analiz
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duklar›n› ifade ederek, “10 y›ll›k bir

öngörü içersinde Stratejik Plan›m›z›n

gerçekleflmesi 4 temel kritik unsura

dayanmaktad›r” dedi ve bu unsurla-

r› flöyle aç›klad›:

• ‹nsan Kaynaklar›m›z› etkin kullan-

mak,

• Hedefe do¤ru çal›flanlar› yönlendi-

ren ücret ve ödüllendirme politikala-

r›n› oluflturmak,

• Bilgi Veri Taban› ve Karar sistem-

leri deste¤iyle baflar›y› do¤ru ölçmek

ve takip etmek,

• Organizasyonumuzu da Stratejik

Planlar›m›z do¤rultusunda etkin bir

flekilde yap›land›rmak.”

Bütün bunlar› birlefltirecek olan un-

surun da 75 y›ll›k birikimden do¤an

“Koç Toplulu¤u Ortak De¤erleri” ol-

du¤unu vurgulayan Berkman, ko-

nuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Projenin bafllang›c tarihi 8 May›s’t›r.

Bu tarihte, önce CEO’ya iflin kapsa-

m›n› ve yöntemini anlatarak onay al-

d›k. Daha sonra s›ras›yla;

• fiirketlerimizdeki uygulamalar› in-

celedik,

• ‹nsan Kaynaklar› Yönetimine ilifl-

kin politika taslaklar›n› haz›rlayarak,

prensipleri CEO ve Baflkanlar›m›za

onaylatt›k.

• Sonra iflin kapsam›n› ve çal›flma

yönetimini Genel Müdürler, Genel

Müdür Yard›mc›lar› ve ‹nsan Kay-

naklar› yöneticilerimize aktard›k.

• Ve nihayet projenin yayg›n uygu-

lanmas›n›n ancak afla¤›dan yukar›ya

do¤ru bir çal›flma sonucu gerçekle-

flece¤ini bilerek, flirketlerimizin çal›-

flanlar›ndan proje ekipleri olufltur-

duk.

• Proje, Toplulu¤un bütün ifl birim-

lerini temsil eden 26 flirketin 59 tem-

silcisi vas›tas›yla hayata geçirildi.

Böylece 10 iflbirimimizin hepsi ve

toplulu¤un % 80’i temsil edilmifl ol-

du.”

7 Aral›k’ta Üst Yönetimin
Onay›na Sunuldu
Projenin takvimine harfiyen uyula-

rak, 7 Aral›k 2001 tarihinde Koç Hol-

ding üst yönetiminin onay›na sunul-

“Hem Say›n Rahmi M. Koç’un, hem de 
yöneticilerimizin yönlendirmeleri bizim ‹nsan 
Kaynaklar› politikalar›m›z› yeniden gözden geçirmemiz
gerekti¤ini söylüyordu. Biz de bunu yapt›k.”

ledi. 24 Kas›m 2000 tarihli toplant›da

Rahmi M. Koç’un sözleri video gö-

rüntüsüyle tüm kat›l›mc›lar taraf›n-

dan dinlendi. Mehmet Ali Berkman,

konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Say›n Rahmi M. Koç, 24 Kas›m 2000

tarihli toplant›m›zda ‘Performans

Yönetimi’ konusunda “testiyi k›ranla

getirenin” ay›rdedilmesi gerekti¤inin

alt›n› çizmifl; “‹fle Eleman Al›m›” ko-

nusunda da d›flar›dan yönetici alma-

m›z gerekti¤ini ve Toplulu¤umuza

d›flardan kat›lan genç arkadafllar›m›-

z›n Koç Grubu’nda çal›flman›n bir

ayr›cal›k oldu¤unu anlamalar› ve fe-

dakârl›k yapmalar› gerekti¤ini ifade

etmifltir. Yine ayn› toplant›da Say›n

Rahmi M. Koç, “Kariyer Planlamas›”

konusunda da gerekti¤i kadar za-

man ayr›lmad›¤›n› ifade ederek, bu

durumdan Koç Holding Üst Yöneti-

minin sorumlu tutulmas› gerekti¤ini

de söylemifltir.”

Mehmet Ali Berkman, Rahmi M.

Koç’un bu düflüncelerinin yan› s›ra

“Yeni Ekonomide Liderli¤e Do¤ru

Anketi”nin de bu projeyi tetikleyen

unsurlardan oldu¤unu ifade ederek

konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Geçen y›l bu anket arac›l›¤› ile yö-

neticilerimiz görüfllerini aç›klad›. Yö-

neticilerimiz ücret politikalar›n›n iyi-

lefltirilmesini isterken, ‘kariyer plan-

lamas›’n›n da üzerinde durdu. Per-

formans de¤erlendirmesinin sonuca

yönelik olmas›, yani etkinli¤inin art›-

r›lmas› hususunda genel bir mutaba-

kata varan yöneticilerimiz, ayr›ca

2000’li y›llardaki yöneticinin hangi

vas›flara sahip olmas› gerekti¤ini

flöyle tan›mlad›: 

“Giriflimci, pro-aktif, cesur, payla-

fl›mc›, risk alabilen, global düflünebi-

len, demokratik, teknolojiyi takip

eden, tutarl›, motive edebilen, katma

de¤er yaratan...” Dolay›s›yla, hem

Say›n Rahmi M. Koç’un, hem de yö-

neticilerimizin yönlendirmeleri bizim

‹nsan Kaynaklar› politikalar›m›z› ye-

niden gözden geçirmemiz gerekti¤i-

ni söylüyordu. Biz de bunu yapt›k.”

“Fark› Yaratan ‹nsand›r”
Koç Holding Stratejik Planlama Gru-

bu Baflkan› Mehmet Ali Berkman,

bu çal›flmay› sürdürürken iki y›la ya-

k›n bir süredir devam eden Stratejik

Planlama çal›flmalar›n› da sonuçlan-

d›rmak üzere olduklar›n› ve her iki

çal›flma aras›nda bir paralellik kur-
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du¤unu ifade eden Berkman, ayr›n-

t›lar›n› daha önce “Bizden Haberler

Dergisi”nde yay›mlanan ‹nsan Kay-

naklar› Politikalar›na Yön Verme

Projesi’nin üç ana bölümünü ana

hatlar›yla tan›tt›. Berkman, sistemi

hemen uygulayacak olan flirketlerin

“Tofafl, Koç Allianz ve Otokoç” ol-

du¤unu belirterek Bilgi Grubu’nda

da süreçlerin tümünü hemen uygu-

lamaya almak üzere çal›flmalara bafl-

land›¤›n› bildirdi.

Uygulaman›n tamam›n›n web orta-

m›nda olaca¤›n› ifade eden Koç Hol-

ding Stratejik Planlama Grubu Bafl-

kan› Mehmet Ali Berkman, “art›k ka-

¤›t y›¤›nlar› ve bürokrasi içerisinde

kaybolmayaca¤›z. Bunun için k›sa

e¤itimler gerekli” diyerek sistemin

kullan›m› konusundaki bilgilendir-

melere iliflkin takvimi de flöyle aç›k-

lad›: 

“Ocak 3. haftas›nda Genel Müdürler,

Ocak 4. haftas›nda Genel Müdür

Yard›mc›lar›, fiubat’›n 1 ve 2. haftala-

r›nda ‹K Yöneticileri, fiubat-Mart ay-

lar›nda Di¤er Yöneticiler, sistemin

kullan›m› konusunda bilgilendirile-

ceklerdir.”

Uygulama Takvimi
"Yayg›n e¤itim ve bilgilendirmenin

h›zl› bir dalga yay›l›m› ile bizi k›sa

sürede baflar›ya ulaflt›raca¤›na inan›-

yoruz.” diyen Berkman, “Uygulama

Takvimi” hakk›nda flu bilgileri verdi:

Aral›k 2001 (Son Hafta)

Baflkanlar›n kendilerine ba¤l› üst dü-

zey yöneticileri için potansiyel de-

¤erlendirmesi

Aral›k 2001 – Ocak 2002

Baflkanlar›n kendilerine ba¤l› genel

müdürleri için finansal ve stratejik

hedefleri belirlemesi 

Ocak-fiubat 2002

• Genel müdürlerin bu hedefleri flir-

ket yöneticilerine indirgemesi

• Yöneticilerin ba¤l› olduklar› üst

yöneticileri ile mesleki beceri alanla-

r›n› beklenen profillerinin belirlen-

mesi

fiubat 2002

• Yöneticilerin yetkinlik de¤erlen-

kirse, General Electric’in CEO’su

Jack Welch toplam zaman›n›n

%60‘›n› insan kaynaklar›na ay›rd›¤›n›

söylüyor. GE’de Session-C olarak

adland›r›lan Stratejik ‹nsan Kaynak-

lar› planlama toplant›s› için Jack

Welch 30 iflgününü ay›rmaktad›r.”

Bu sistemde üç ana portal›n oldu¤u-

nu kaydeden Berkman konuflmas›n›

flöyle sürdürdü: 

“Tüm sistemler elektronik ortamda

gerçekleflmektedir. Mail üzerinden

haberleflece¤iz ve yap›lan her ifllem

an›nda sisteme kaydedilecek. Web

üzerinden dünyan›n her yerinden

sisteme ba¤lan›p süreci uygulayabi-

liriz. Dolay›s›yla, “e-dönüflüm” pro-

jemiz kapsam›nda en önemli ve kri-

tik sürecimizi de hayata geçirmifl

oluyoruz. 

HR Directory ad›yla isimlendirdi¤i-

miz Portal üzerinde organizasyon ya-

p›s›, çal›flan bilgileri, performans yö-

netimi, potansiyel tesbit süreci ve

mesleki beceri alanlar› çal›flmaktad›r.

Kockariyer.com portal› Koç Toplulu-

¤u’nun ifle alma sürecinde d›fla aç›-

lan penceresidir. Topluluk baz›nda

baflvurular bu siteye yap›lacakt›r. Bu

sistem ayn› zamanda flirket içinde de

kullan›lacakt›r.Üçüncü web sitesi ise

Koç ‹fl De¤erlendirme Sisteminin yer

ald›¤› portald›r.”

Ülkü S. Osmano¤lu

Sistem, 
“Tofafl, Koç Allianz ve

Otokoç”da hemen
uygulanacak.

Bilgi Grubu’nda da 
süreçlerin tümünde 

uygulamaya
geçilebilmesi için

çal›flmalara baflland›.

dirmelerinin yap›lmas› ve geliflim

planlar›n›n haz›rlanmas›

• 2001 y›l›n›n potansiyel de¤erlen-

dirmesi

Mart 2002

Stratejik ‹nsan Kaynaklar› Planlama

Toplant›s›

Mart-Temmuz 2002

Yönetici aday› ifle alma süreci.

Ücret sisteminin tüm beyaz yakal›lar

için uygulanmas› (Sadece bu y›l için)

Aral›k 2002

Tüm yöneticilerin performans de-

¤erlendirmesi (‹fl hedefi, mesleki be-

ceri alanlar›, yetkinlikler)

Ne Kadar Vakit Alacak?
Mehmet Ali Berkman, öngörülen sis-

temlerin bir y›l içindeki toplam çal›fl-

ma zaman›n›n % 2.4 ile % 4’ünü ala-

ca¤›n› ifade ederek flöyle dedi: 

“Bir örnekle mukayese etmek gere-
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Koç Holding, uluslararas› piyasa-

lardan sa¤lad›¤›, 200 milyon dolar

tutar›ndaki Sendikasyon Kredisi

Anlaflmas›’n› imzalad›. 

13 Aral›k 2001’de Londra’da im-

zalanan anlaflma sonucunda al›-

nan kredi, 2001 y›l›nda banka d›-

fl›ndaki bir özel sektör flirket tara-

f›ndan sa¤lanan en büyük “unse-

cured” sendikasyon kredisi olma

özelli¤ine sahip...

Piyasalardan Yo¤un Talep
Koç Holding ve Koç Toplulu¤u

flirketlerinin genel ihtiyaçlar›nda

kullan›lmak amac›yla al›nan sendi-

kasyon kredisi ifllemlerinde, Koç-

bank, Koç Holding’e dan›flmanl›k

hizmeti verdi. Koç Holding, 150

Milyon ABD dolar› tutar›nda borç-

lanmak üzere piyasalarla iletiflime

geçse de, gelen yo¤un talep üzeri-

ne, alaca¤› kredi tutar›n› 200 mil-

yon ABD dolar›na ç›kard›.  

Koç Holding CEO-Yönetim Kurulu

Baflkan Vekili Temel Atay, talebe

gösterilen ilginin ve kat›l›mc› ban-

kalar›n kalitesinin kendilerini çok

mutlu etti¤ini ifade etti.

Atay, bu ifllemin ayn› zamanda Tür-

kiye’nin yaflad›¤› tüm zorluklara

ra¤men, bankalar›n Koç Holding’e

verdi¤i deste¤in bir göstergesi ol-

du¤unu vurgulad›. 

oç Toplulu¤u ve piyasa de¤e-

ri aç›s›ndan ‹talya’n›n en bü-

yük bankas› olan UniCredi-

to, Türkiye’de bankac›l›k ve finansal

hizmetler sektöründe stratejik ortak-

l›k kurulmas›na iliflkin niyet mektubu

imzalad›. Koç Toplulu¤u ve UniCre-

dito Grubu'nun imzalad›¤› niyet

mektubuna göre, Toplulu¤un banka-

c›l›k dahil leasing, faktoring, menkul

de¤erler ve yat›r›m bankac›l›¤› ve si-

gortac›l›k alan›ndaki faaliyetlerinin

“Koç Finansal Hizmetler A.fi.”

bünyesinde toplanmas› ve taraflar›n

bu flirkette eflit paya sahip olmas› ön-

görülüyor. 

21 milyar Euro’luk piyasa de¤eri ile

Avrupa’n›n en büyük bankalar› ara-

s›nda yer alan UniCredito, Eylül 2001

itibari ile 120 milyar Euro'nun üzerin-

deki mevduat›, 120 milyar Euro’luk

kredi portföyü, 105 milyar Euro’luk

yat›r›m fonlar›, 1,1 milyar Euro’luk

net kâr› (Aral›k 2000’de 12 ayl›k net

kâr› 1.4 milyar Euro olarak aç›klan-

m›flt›r), %21.2 öz kaynak verimlili¤i

ve %53.2 maliyet/gelir oran› ile Avru-

pa’n›n en verimli ve kârl› bankalar›n-

dan biri... 

Maksimum Piyasa 
De¤erine Ulaflmak
UniCredito, ‹talya’da 2 bin 900 flube-

si ile 6 milyon perakende ve bireysel

müflteri ile 137 bin büyük ve orta öl-

çekli kuruma hizmet veriyor.

1999’dan bu yana, Avrupa Birli¤i'ne

kat›lacak ülkelerde faaliyet gösteren

bankalar› sat›n alarak uluslararas› pi-

yasalardaki varl›¤›n› da kuvvetlendi-

ren UniCredito, bu kapsamda Bank

Pekao'yu (Polonya’n›n 2. büyük

yesine katm›fl. Bu stratejik ortakl›k ile

maksimum piyasa de¤erine ulaflmak

için Koç Finansal Hizmetler’in konu-

munun güçlendirilerek Türkiye’nin

finansal hizmetler alan›ndaki lider

kuruluflu olmas› hedefleniyor.

Taraflarca imzalanan niyet mektubu,

6 ayl›k bir münhas›rl›k dönemi öne-

riyor. “Due diligence” sürecinin Ocak

2002’nin ilk yar›s›nda bafllamas› bek-

lenen ortakl›kla ilgili ifllemler, gerek-

li onaylar›n (IMKB, SPK, BDDK gibi

yetkili kurumlardan) al›nmas› ile bir-

likte 2002 y›l›n›n ilk 6 ay› içerisinde

tamamlanmas› hedefleniyor.

Koç Toplulu¤u ve 
UniCredito Ortakl›k Yolunda

bankas›), Bulbank'› (Bulgaristan’›n

en büyük bankas›), Splitska Ban-

ka'y› (H›rvatistan’›n 3. büyük banka-

s›) ve Pol’nobanka'y› (Slovak Cum-

huriyeti’nin 5. büyük bankas›) bün-

K

Koç Holding, uluslararas› piyasalardan sa¤lad›¤›, 200
milyon dolar tutar›ndaki Sendikasyon Kredisi
Anlaflmas›’n› imzalad›. 

Koç Holding’e 200 Milyon
Dolarl›k Sendikasyon Kredisi

Koç Toplulu¤u ve piyasa de¤eri aç›s›ndan ‹talya’n›n en büyük bankas› olan
UniCredito, Türkiye’de bankac›l›k ve finansal hizmetler sektöründe stratejik
ortakl›k kurulmas›na iliflkin niyet mektubu imzalad›.



oç Holding A.fi. kurucular›n-

dan Eski Yönetim Kurulu

Üyesi ‹sak De Eskinazis'i

kaybettik. "Bay ‹sak" olarak an›lan

ve ifl çevresinde muhasebecilerin

duayeni olarak bilinen Eskinazis'in

vefat› nedeniyle, 10 Aral›k 2001 gü-

nü Koç Holding'de anma toplant›s›

düzenlendi.

Üst Düzey Yöneticiler, birlikte çal›fl-

t›¤› emekli yöneticilerimiz ve ailesi-

nin kat›ld›¤› anma toplant›s›nda,

Rahmi M. Koç ve Alpay Ba¤r›aç›k

yapt›klar› konuflmalarda Bay ‹sak’›n

51 y›l boyunca Toplulu¤umuzda gö-

rev yapt›¤›n›, mali grupta birçok yö-

netici yetifltirdi¤ini ve mütevaz› kifli-

li¤e sahip bir insan oldu¤unu belir-

terek kayb›ndan dolay› üzüntülerini

ifade ettiler.

Müteveffa, 11 Aral›k 2001 günü Bü-

yük Hendek Neve fialom Sinego-

gu’nda düzenlenen cenaze töreni-

nin ard›ndan topra¤a verildi. 

‹sak De Eskinazis, 1935 y›l›nda, An-

kara'da Koç Ticaret flirketinde mu-

hasebe katibi olarak ifle bafllad›.

1958 y›l›nda Koç flirketlerinin idare,

denetleme (murakebe) esaslar›n›n

uygulanmas›nda görev ald›. Türki-

‹sak De Eskinazis’i Kaybettik...

K
Bay ‹sak De Eskinazis’i ebedi yolculu¤una u¤urlad›k. Eskinazis ailesinin ve 
tüm Koç Toplulu¤u’nun bafl› sa¤ olsun...

ye'nin ilk Holding'i olan Koç Hol-

ding'in kuruluflunda Vehbi Koç ve

Hulki Alisbah'la birlikte çal›flt› ve

1963’de kurulan Koç Holding'in ku-

rucu ortaklar› aras›nda yer ald›.

1970 y›l›nda, Rahmi M. Koç, Ber-

nar Nahum, Ziya Bengü, Suna

K›raç’tan oluflan ‹cra Komitesi'nde,

Mali ‹fller Baflkan Yard›mc›s› olarak

görev ald›. Bu görevi 1980 y›l›na ka-

dar devam etti. 1975 y›l›nda da Koç

Holding ‹dare Meclisi'ne üye olarak

kat›lan ‹sak De Eskinazis, 1986 y›-

l›nda Bernar Nahum ve Ziya Bengü

ile birlikte bu görevinden ayr›ld›. 

Anlaml› Bir Teflekkür
‹sak De Eskinazis’in o¤ullar› Yusuf

ve Dr. Nesim De Eskinazis, Rahmi

M. Koç’a gönderdikleri teflekkür

mesaj›nda babalar› hakk›nda flunlar›

söylediler: 

“Bay ‹sak, inanç, düflünce, namus,

çal›flma ve sadakatinden hiç taviz

vermeyen, gururuna çok düflkün,

gösteriflsiz ve alçak gönüllü bir in-

sand›. 

1935 y›l›ndan ölümüne kadar, kuru-

cumuz rahmetli Vehbi Koç’un sihri-

ne kap›lm›fl; sadece Koç Ailesi’ni

düflünmüfl ve Koç’u her fleyden üs-

tün tutmufltur.” 

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski

Baflkan Vekili Can K›raç, Bizden

Haberler okurlar› için Bay ‹sak hak-

k›nda flunlar› söyledi: 

“Dünyada gördü¤ümüz medeni

eserlerin hepsini insan›n zeka ve

kabiliyetine borçluyuz. Bu nedenle,

insan denilen varl›¤›n k›ymeti hiçbir

zaman azalmayacakt›r.” diyen Veh-

bi Koç, bu inanc›n›, ifl hayat›na at›l-

d›¤› 1917 y›l›ndan sonra yaflad›¤›

deneyimlerle kazanm›fl, insan seç-

mede ustalaflm›fl ve gerçek bir “in-

san sarraf›” olmufltu. Ancak, bu

mertebeye ulafl›rken flans›n Vehbi

Koç’a çok yard›m etti¤ini unutma-

mak gerekir. ‹sak De Eskinazis’in

Koç Toplulu¤u’na kazand›r›l›fl›,

böyle flansl› bir tesadüf olarak hat›r-

lanmal›d›r.

‹sak De Eskinazis, 1 fiubat 1935’de,

Ankara Koç Müessesesi’nde muha-

sebe katibi olarak ifle bafllad›¤› za-

man, bu beraberli¤in yar›m as›r de-

vam edece¤ini düflünmemiflti.

“Ankara Osmanl› Bankas›’nda çal›fl›-

yordum. 2. müdür olarak Çorum’a

tayinim ç›km›flt›, Ankara’y› seviyor-

dum. Terzi olan enifltemin teflvikiy-

le Vehbi Bey’in o günlerdeki mute-

met adam›, Divan-› Muhasebat

mensubu fienol Bey ile tan›flt›m.”

Bay ‹sak’›n Koç’la evlili¤i bu tan›fl-

ma ile bafllam›flt›. Hem de banka-

dan ald›¤› 225 liral›k ayl›¤a karfl›l›k

75 lira ayl›¤a raz› olarak…

‹sak Bey kendini ispat etmeye ka-

rarl›yd›: “3 ay içinde kendimi kabul

ettirmezsem ayr›lacakt›m. Bunun bi-

rinci flart› da maafl›ma istedi¤im art›-

fl›n yap›lmas›yd›. Muhasebe servisi-

nin kap› arkas›na konan masada ça-

l›flan bu genç adam› Vehbi Koç s›k›

takibe ald›. Ancak iflte daha üç ay›-

n› doldurmadan, a¤abeyinin ‹z-

mir’de yap›lacak dü¤ününe kat›l-

mak için üç günlük izin isteyince ifl-

ler kar›flm›flt›! Çünkü, Vehbi Bey izin

iste¤ini geri çevirmiflti. O ise gitme-

yi kafas›na koymufltu. ‹zin verilme-

di¤i takdirde, Koç’dan ayr›lmaya ka-

rar vermiflti!

Vehbi Bey, Bay ‹sak’› kaybetmek

istemiyordu. Hem izni vermifl

hem de ilk üç ay›n sonunda

maafl›na elli lira zam yapm›fl-

t›. Art›k Koç’un muhasebecisi,

‹sak De Eskinazis’ti”.

Bay ‹sak... Güle Güle...

Bernar Nahum (solda) ve ‹sak
De Eskinazis (sa¤da),

Baflkan›m›z ve
Toplulu¤umuzun kurucusu

Vehbi Koç ile birlikte...
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- d ö n ü fl ü m

2003 projesi

kapsam›nda

Ocak ay› itibariyle

yepyeni bir çal›flma-

ya daha start verildi:

E-arfliv... Haberlerin

dijital ortamda arfliv-

lenerek haber taki-

bine yepyeni bir boyut kazand›ran

bu proje hakk›nda Koç Holding

Halkla ‹liflkiler Koordinatörü Can

Ça¤dafl ile Koç Holding Biliflim Hiz-

metleri Koordinatörü Alper Gö¤üfl

ayr›nt›l› bilgi verdiler. 

• E-arfliv projesi nedir? Bu proje-

de temel olarak ne amaçlad›n›z? 

Can Ça¤dafl-E-arfliv projesini e-dö-

nüflüm 2003 projesi kapsam›nda,

Koç Toplulu¤u flirketleri ve Vehbi

Koç Vakf› kurulufllar› ile ilgili yaz›l›

ve derginin incelemesi-

ni yapabiliyoruz. 

• Eski sisteme göre e-

arfliv projesinin sun-

du¤u avantajlar neler?

Alper Gö¤üfl-fiimdiye

kadar, sadece 44 flirketi-

miz, yaklafl›k 400 anah-

tar kelimeyle haber takibini yapabi-

liyor ve bu hizmeti de Topluluk d›-

fl›ndaki farkl› flirketlerden al›yorlard›. 

E-arfliv projesiyle, tüm bu hizmetleri

tek bir elde toplad›¤›m›z gibi, flu an-

da 108 flirket ve vak›f kurumlar›n›n

2000 anahtar kelimesinin taramas›na

olanak veren bir sisteme geçtik.

Böylece, art›k tüm Koç flirketlerinin

haberlerini takip edebiliyoruz. Bir

de flu konuyu vurgulamam›zda fay-

da var: Eski sistemde flirketlerin sa-

dece belirli yöneticileri ve elemanla-

E-Dönüflüm Projesi’ne Yeni Bir Halka Daha: 

E-Arfliv Projesi

E-arfliv projesiyle, çok daha k›sa bir süre içerisinde, daha kapsaml› bir arflivleme ve haber takip 
sistemi yarat›lmas› hedefleniyor.

Haberlerin dijital ortamda arflivlenerek haber
takibine yepyeni bir boyut kazand›ran e-arfliv
projesi hakk›nda, Koç Holding Halkla ‹liflkiler

Koordinatörü Can Ça¤dafl ve Koç Holding 
Biliflim Hizmetleri Koordinatörü 

Alper Gö¤üfl’ten ayr›nt›l› bilgi ald›k.

bas›nda yer alan haberlerin takibi ve

arflivlenmesi ifllemlerinin merkezi-

lefltirilmesi olarak tan›mlayabilirim. 

Bu projeyle temel olarak çok daha

k›sa bir süre içerisinde, takibi yap›-

lan haberlerin say›s›n› art›rarak daha

kapsaml› bir arflivleme ve haber ta-

kip sistemi yaratmay› hedefledik. 

Bu sistem ile markalar›m›z, ürünleri-

miz, rakiplerimiz ile sektör haberle-

rinin yer ald›¤› 44 ulusal, 48 yerel

gazete; 400 üzerinde haftal›k-ayl›k-

sektörel yay›n ile 10 yabanc› gazete

E
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r› bu haberlere ulaflabiliyorken, flim-

di Koç Toplulu¤u’nda bilgisayar› ve

internet eriflimi olan herkes, saat

10.30 itibariyle, Koç Toplulu¤u, Koç

fiirketleri, Vehbi Koç Vakf› ve Vakfa

ba¤l› kurumlar ve rakipler hakk›nda-

ki tüm haberlere ulaflabiliyor.

• E-arfliv projesi size mali olarak

da bir avantaj sunuyor mu?

Alper Gö¤üfl-Elbette… Bu sistemi

oluflturmak için yapt›¤›m›z yat›r›m,

flirketlerin bu hizmeti almak için y›l-

l›k olarak ödedikleri mebla¤›n sade-

ce dörtte birine eflit! Dolay›s›yla, sis-

tem daha birinci senede kendisini

amorti edece¤i gibi, gelecek seneler

için de büyük bir oranda tasarruf

sa¤layacak. 

• Sistemin iflleyifli hakk›nda bilgi

alabilir miyiz?

Alper Gö¤üfl-Sistem arac›l›¤›yla,

2000 anahtar kelime ile yap›lan tara-

ma sonucunda tespit edilen haber

kupürleri görüntüleniyor. Haber ku-

pürleri resim fleklindeki normal gö-

rüntülerinin yan› s›ra OCR tekni¤i ile

de (Optik Karakter Okuyucusu) ar-

flivlenebiliyor. OCR sayesinde, arad›-

¤›n›z bir haberin metnini istedi¤iniz

herhangi bir dokümana kopyalaya-

rak kullanman›z mümkün. Böylece,

yararlanmak istedi¤iniz haberde yer

alan metni yeniden yazmak zorunda

kalm›yor ve böylece zamandan ta-

sarruf etmifl oluyorsunuz. Bu sistem-

le, günlük olarak ortalama 200-360

haber bilgisayar›m›za iletiliyor. Siste-

min sundu¤u esnek yap› ile kullan›-

c›lar istedikleri takdirde sadece ken-

di flirketleri ile ilgili haberleri okuya-

bilece¤i gibi, di¤er flirketlerin haber-

lerine de an›nda ulaflabiliyor. 

Ayn› zamanda, e-arfliv yard›m›yla iki

y›l öncesine kadar olan tüm haberle-

re ulaflman›z mümkün. 

• E-arfliv projesini gelifltirme yö-

nünde yeni hedefleriniz var m›? 

Can Ça¤dafl-Yapt›¤›m›z befl ayl›k

bir ön çal›flmayla, planlamadan kay-

naklanan tüm hatalar› ortadan kal-

d›rd›k. Ancak, tamamen teknolojiye

ba¤l› olarak, örne¤in OCR tekni¤inin

mevcut yap›s›ndan gelen (font uyufl-

mazl›¤›, bask› tekniklerinden dolay›

ortaya ç›kan) baz› hatalar mevcut.

Ama yapaca¤›m›z düzeltmelerle bu

alandaki hatalar› da minimuma in-

dirmeyi hedefliyoruz. 

Oluflturdu¤umuz bu sisteme, son 50

y›l içerisinde 400’ü aflk›n albümde

toplad›¤›m›z foto¤raflar› tafl›yarak,

dijital bir foto¤raf arflivi oluflturmay›

planl›yoruz. Ayn› zamanda, elimizde-

ki mevcut görüntülerin bu ortama ak-

tar›lmas› da hedeflerimiz aras›nda. 

Ebru Uluceviz

Koç Toplulu¤u’nda bilgisayar› ve internet eriflimi
olan herkes, Koç Toplulu¤u’na ait tüm flirketler ve
rakipleri hakk›ndaki tüm haberleri takip edebilecek.

Koç Holding Halkla ‹liflkiler Koordinatörü Can Ça¤dafl ve Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koor-

dinatörü Alper Gö¤üfl, e-arfliv projesinin getirdi¤i art› de¤erler hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler verdi.
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oç Toplulu¤u’nun 75 y›ll›k

öyküsü, Türkiye Cumhuriye-

ti’nin ticaret ve sanayi alan›n-

daki ‘ilk’lerinin neredeyse bir özeti

gibidir. Bu güçlü ba¤, her zaman kar-

fl›l›kl› oldu. Topluluk sadece baflar›l›

olmak için çal›flmakla kalmad›, Türki-

ye’nin geliflme sürecine yapt›¤›

katk›lar aç›s›ndan da öncü konu-

ma geldi. Türkiye gelifltikçe, Koç

da büyüdü. Koç ilerleyip baflar›l›

oldukça, Türkiye de kazand›.”

Toplulu¤un 75. Kurulufl Y›ldönü-

mü an›s›na haz›rlanan “Koç

Toplulu¤u’nun 75 Y›l›” kitab›,

iflte bu sözlerle bafll›yor… 

Bugüne Tafl›nan De¤erler
Rahmi M. Koç’un kitapta yer

alan mesaj›nda “75 senedir en

büyük varl›¤›m›z olan Koç ismini

ve onun haysiyetini, her türlü gi-

riflimimizde ön planda tuttuk.

Kurucumuz, fieref Baflkan›m›z,

babam›z Vehbi Koç’un izinden

gittik. Onun nasihatlerini akl›-

m›zdan ç›karmad›k. Görgümüzü,

gelenek ve tutarl›l›¤›m›z› bozma-

d›k.” sözleriyle iflaret etti¤i Top-

luluk kültür ve de¤erlerini do¤u-

flundan bugüne gözler önüne se-

ren çal›flma, ayn› zamanda dünyan›n

ender baflar› öykülerinden birini an-

lat›yor…

Araflt›rma ve metin çal›flmas›n› Gök-

han Akçura’n›n yapt›¤›, Koç Hol-

ding’in geçmifli günümüze tafl›yan

arflivlerindeki foto¤raflarla renkle-

Koçzade Ahmet Efendi Ticarethanesi’nden,
Türkiye’nin lideri, bir dünya flirketi olan 
Koç Holding’e… 
Toplulu¤u bu baflar›ya ulaflt›ran 75 y›ll›k
anlaml› serüvenin hikayesi, “Koç
Toplulu¤u’nun 75 Y›l›” adl› kitapta
derlendi…

Koç Toplulu¤u’nun
75 Y›l›...

nen 198 sayfal›k bu dev eser, sade-

ce Toplulu¤un de¤il, Toplulu¤un

gerçeklefltirdi¤i ‘ilk’ler dolay›s›yla

ayn› zamanda Türkiye’nin dünden

bugüne kaydetti¤i geliflme sürecini

de anlat›yor. 

En Büyük Miras…
Toplulu¤un 75 y›ll›k bu anlaml›

öyküsünü, “Baflkalar›n›n Gö-

remedi¤ini Görmek”, “‹nan-

c›n Baflard›klar›”, “‹nsana Ve-

rilen De¤er”, “Sorumlulu¤u-

nu Bilmek”, “De¤iflen Yaflam-

lar”, “Engin Ufuklar”, “Ülkem

Varsa Ben de Var›m” ve “75.

Y›ldan 100. Y›la Yürürken”

bafll›klar› alt›nda anlatan kitap,

baflar›n›n anahtar›n›n Vehbi

Koç’un arkas›nda b›rakt›¤› en

de¤erli varl›klar olan prensip ve

de¤erlerini taviz vermeden takip

etmek oldu¤unu da aç›kça orta-

ya koyuyor. Koç Toplulu¤u’nun

75. Kurulufl Y›ldönümü an›s›na

Koç Holding taraf›ndan haz›rla-

nan bu kitab›n d›fl›nda, yine

Toplulu¤un dünden bugüne 75

y›ll›k öyküsünü anlatan 12 daki-

kal›k bir belgesel çal›flmas› da

gerçeklefltirildi.

Koç Toplulu¤u 75 y›ll›k baflar›s›n›, taviz vermeden izin-
den gitti¤i Vehbi Koç’un kültür ve

de¤erlerine borçlu...

“K
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ong Kong'un

tam kalbi,

The Central

District… Ram Paci-

fic, 1994 y›l›ndan bu

yana aktif oldu¤u

Çin, Hong Kong ve

di¤er Asya-Pacific ül-

kelerindeki faaliyetlerini buradan

yürütüyor. Hakan Bulgurlu'nun li-

derli¤inde 8 personelin görev yapt›-

¤› Ram Pacific'in ayn› zamanda fian-

gay'da da 4 kifli ile hizmet veren bir

ofisi bulunuyor. Ram Pacific, bu ofi-

si ile Çin'deki konumunu daha da

timi ve Topluluk flirket-

lerinin Türkiye fabrika-

lar›na (özellikle Beko

ve Arçelik'e) parça te-

mini olarak s›ralanabi-

lir.

Çin, "S›çrama
Tahtas›"…

Bugünkü tabloya bak›ld›¤›nda, Tür-

kiye Çin'den y›lda yaklafl›k 2 milyar

USD tutar›nda mal ve hizmet ithal

ederken, Türkiye'nin Çin'e yapt›¤›

ihracat ise sadece 100 milyon USD

civar›nda. Türkiye, bu tablodaki

H

Koç Holding D›fl Ticaret

Grubu Baflkan› Hasan

Bengü ve Ram D›fl

Ticaret Genel Müdürü

Mehmet Ali Neyzi, Ram

Pacific çal›flanlar›yla

birlikte...

Ram Pacific, 1994 y›l›ndan bu yana Koç 
Toplulu¤u'nun Çin ve Asya-Pasifik ülkeleri

gibi h›zla geliflen bölgelerde yeni baflar›lara
tafl›yacak çal›flmalar›n› Hong Kong’un

merkezindeki bürosundan koordine ediyor.

güçlendiriyor. Öncelikli hedefi, Top-

luluk flirketlerine Asya-Pasifik ve Çin

pazarlar›na aç›lma yolunda yard›mc›

olmak olan Ram Pacific'in di¤er ana

faaliyet alanlar› ise gümrük hizmet-

leri, yabanc› ve do¤rudan yat›r›mlar,

küçük ev aletlerinin OEM parça üre-

Koç Holding'in Asya'daki Kalesi:

RAM Pacific
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dengesizli¤i ortadan kald›rmak için

Çin'le yap›lacak ticari faaliyetleri

destekliyor; Çin de, ülkesine Türk

giriflimciler taraf›ndan yap›lacak yat›-

r›mlara oldukça s›cak bak›yor ve gi-

riflimcilere çeflitli kolayl›klar sunu-

yor. Ekonomistler, önümüzdeki on

y›l süresince geliflmifl ülke pazarla-

r›ndaki ekonomik düflüflün devam

edece¤ini, bunun yan›nda Çin paza-

r›n›n ise yabanc› yat›r›mlar› kendisi-

ne çekmeye devam ederek %8 bü-

yümeyi sürdürece¤ini tahmin edi-

yorlar. Çin pazar› ayn› zamanda,

benzer yat›r›m imkânlar›n›n olufl-

makta oldu¤u Hindistan ve di¤er As-

ya ülkelerinde de söz sahibi olma

yolunda bir s›çrama tahtas› görevini

görüyor.  

"Çin'e Hücum"dan Önce…
Çin geçti¤imiz günlerde, Dünya Ti-

caret Örgütü'ne (WTO) üye oldu.

Bu üyelik, yabanc› flirketlere pera-

kende, ticaret, sigorta, bankac›l›k ve

di¤er bir çok alanda yepyeni f›rsatlar

sunacak. 

Çin, dünyan›n gidifline ayak uydur-

mak için her geçen gün ticareti glo-

bal kurallar ile oynamay› ö¤reniyor.

Önemli olan, Çin WTO'ya üyeli¤in-

den sonra bu ülkede yat›r›m yap-

mak isteyecek yabanc› giriflimcilerin

ak›n›ndan önce davran›p, pazarda

iyi bir yer tutmak...

5 bin y›ll›k kültürel geçmifli ile Çin;

sadece flafl›rt›c› güzellikteki do¤as›,

estetik aç›dan zengin mimari anlay›-

fl›yla dikkat çekici bir ülke olmakla

kalm›yor; ayn› zamanda Çin, dünya-

n›n en kalabal›k ülkesi ve toprak bü-

yüklü¤ü olarak da dünya üçüncülü-

¤üne sahip... Yaklafl›k 30 y›ld›r içe

kapan›k bir ekonomik sistem ile ifl-

leyen Çin pazar›, çok uzun bir süre-

dir bugünleri bekleyen, dünyan›n

dört bir köflesinden gelen yat›r›mc›-

lara kucak aç›yor.

Global Tavlan›n 
Stratejik Kap›s›
Tüm bu flartlar, Koç Toplulu¤u'nun

Çin ve Hong Kong'ta sa¤lam bir aya-

¤a sahip olmas›n›n önemini de göz-

ler önüne seriyor. Global oyunun,

bu pazarlardaki s›n›rs›z f›rsat›n far-

k›nda olan tüm büyük oyuncular›,

bölgede varl›klar›n› güçlü bir flekilde

hissettiriyor. 

Günümüzde Pekin ve fiangay, özel

konum ve flartlar› dolay›s›yla her za-

man çok önemli bir ifl ve ticaret mer-

kezi olmay› sürdüren Hong Kong ile

yabanc› yat›r›m alan›nda rekabet et-

meye çal›fl›yor. Özellikle Pekin, 2008

Yaz Olimpiyatlar›'n›n da etkisiyle

h›zla kabuk de¤ifltiriyor.

Hong Kong ise, 1997 y›l›nda Çin'e

devredildikten sonra da, "tek ülke,

çift sistem" anlay›fl› ile; finans, lojis-

tik ve bilgi teknolojilerine aç›lan ka-

p› olmas› dolay›s›yla dünyan›n en

çekici, dinamik ve verimli pazarla-

r›ndan birisi olmay› sürdürüyor.

Ram Pacific iflte bu bölgede, Hong

Kong, Çin ve di¤er Asya ülkelerinin

yabanc› yat›r›mc›lara genifl f›rsatlar

sunduklar› bir co¤rafyada Koç Top-

lulu¤u'nu yeni baflar›lara tafl›yacak

yolu açan "öncülük" görevini yerine

getiriyor...

Hong Kong, 
1997’de Çin’e
devredildikten 
sonra da, 
“tek ülke, çift sis-
tem” anlay›fl› 
ile dünyan›n en çeki-
ci, dinamik 
ve verimli
pazarlar›ndan 
biri olmay› sürdürüy-
or.
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luslararas› pa-

zarda gerçek-

lefltirdi¤i bafla-

r›l› faaliyetlerle ad›n-

dan s›kça söz ettiren

TNT Lojistik ve Car-

gotech’in birleflmesi,

flirket evlilikleri zinci-

rine kat›lan son halka

oldu. Lojistik alanda

Türkiye’de lider olan

TNT Lojistik ile yine

bu alandaki baflar›lar›yla köklü bir

yere sahip Cargotech güçlerini bir-

lefltirdi. TNT Lojistik’in Kas›m ay›

içerisinde Cargotech’in tüm hissele-

rini devralmas›yla birlikte, TNT bün-

yesinde yer alan hizmetler ile müflte-

ri portföyünün kapsam›n›n artmas›

hedefleniyor. 

TNT Lojistik Genel Müdürü Murat

Menemenli, 1995 y›l›nda kurulan

Cargotech ile gerçeklefltirdikleri bu

evlilikten duyduklar› memnuniyeti

ifade ederek “Cargotech, flirketlere

verdi¤i kaliteli lojistik hizmet ve ya-

ratt›¤› katma de¤erin yan›s›ra, yöne-

tim anlay›fl›yla da dikkatimizi çeki-

yordu. 

Böyle baflar›l› bir flirketle birleflerek,

Türkiye’nin içinde bulundu¤u eko-

nomik ortamda, yabanc› sermayenin

yat›r›mlar›na devam etmesinin

önemli mesajlar içerdi¤ini düflünü-

yoruz. Ayr›ca, Cargotech’in mevcut

yönetimiyle daha da güçlü bir biçim-

de yolumuza devam edece¤iz” dedi.  

Lojistikte Dev Buluflma
Cargotech’in kurucu orta¤› ve Genel

Müdürü Yaflar Büyükçetin ise, ku-

rulufllar›ndan bu yana, Türkiye’de

lojistik sektörünün geliflmesine ön-

ketim mallar›, oto-

motiv, g›da, ilaç gibi

farkl› sektörlere hiz-

met veriyor.  

Migros ve Ford
Otosan’a 
Lojistik Destek
TNT Lojistik, Mig-

ros’un fiekerp›nar -

Gebze’de yeni hiz-

mete giren merkez

deposunun yönetiminin yan› s›ra,

Ford Otosan’›n Kocaeli’de hizmete

giren yeni fabrikas›nda yeni Transit

arac›n›n üretimine lojistik hizmeti

veriyor. 

1995 y›l›nda kurulan ve h›zl› bir bü-

yüme içine giren Cargotech ise, yak-

lafl›k 50.000 m2 depo/antrepo alan›

ve tüm Türkiye’ye yay›lm›fl bilgisa-

yar destekli da¤›t›m a¤›yla, özellikle

de h›zl› tüketilen ürünlerin  lojistik

yönetimine odakland›.

cülük ettiklerine dikkat çekerek flun-

lar› söyledi: “TNT Lojistik-Cargotech

birleflmesi, ülkemiz lojistik sektörü

ad›na çok önemli bir geliflme! Car-

gotech’in ülke gerçeklerine uygun

yap›lanmas› ile birlikte ciddi bir ye-

rel deneyimimiz olufltu. TNT Lojis-

tik’in bilgi / teknoloji donan›m› ve

uluslararas› baflar›s› ile ülkemiz çok

güçlü bir lojistik çözüm orta¤› ka-

zanm›flt›r. TNT Lojistik ve Cargo-

tech’in birleflmesinin ard›ndan ana

hedefimiz; ulusal ekonominin

canlanmas›na ve lojistik maliyet-

lerinin düflmesine yönelik olarak

flirketlere katma de¤er yarata-

cak çözümler getirmek-

tir”.

TNT Post Group ile Koç

Holding’in ortaklafla

kurdu¤u TNT Lojistik

ise Kas›m 2000’de fa-

aliyete geçti. Türkiye

pazar›na yüksek teknolo-

jili entegre lojistik çözümle-

ri sunarak iflletmelere mali-

yet avantaj›, verimlilik ve

rekabet gücü kazand›rmay›

hedefleyen TNT Lojistik,

a¤›rl›kl› olarak elektronik

ve teknoloji, dayan›kl› tü-

Uluslararas› pazarda gerçeklefltirdi¤i baflar›l›
faaliyetlerle ad›ndan s›kça söz ettiren TNT 
Lojistik ve Cargotech’in birleflmesi, flirket 
evlilikleri zincirine kat›lan son halka oldu. 

U

Soldan sa¤a; 

TNT Lojistik Genel

Müdürü Murat

Menemenli,

Cargotech’in kuru-

cu orta¤› ve Genel

Müdürü Yaflar

Büyükçetin.

Lojistikte büyük at›l›m!

TNT Lojistik ve 
Cargotech iflbirli¤i

20
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Yeni Y›lda, Yeni Atamalar
25 Aral›k 2001 tarihinde yay›nlanan, Koç Holding ve ilgili
fiirket ‹dare Meclisi’nce onaylanan tamimle üst yönetici ata-
malar› aç›kland›. Kendilerine yeni görevlerinde baflar›lar
diliyoruz. 

Orhan Alkan
AYGAZ A.fi. 
Genel Müdür

Y›ld›r›m Türkmen
BURSA GAZ A.fi.
Genel Müdür

Demir Aytaç
DÜZEY A.fi. 
Genel Müdür

Ömer Bozer 
M‹GROS A.fi.
Genel Müdür

BURSA GAZ A.fi. Mehmet Tufan Mut

FORD OTOSAN A.fi. Jerry Kania

FORD OTOSAN A.fi. Allen Grimes 

FORD OTOSAN A.fi. Taylan Avc› 

L‹PET A.fi. Altan Tümer 

SETUR A.fi./D‹VAN SÜTLÜCE Burak Atay 

KOÇ HOLD‹NG A.fi. ‹lhami Can Öztürk

KOÇ HOLD‹NG A.fi. Mehmet Erkan Özdemir 

KOÇ HOLD‹NG A.fi. Memet ‹lkan Kamber

KOÇ HOLD‹NG A.fi. Ya¤›z Eyübo¤lu 

KOÇ HOLD‹NG A.fi. Levent Za¤ra

KOÇ HOLD‹NG A.fi. Mert fiaban Bayram

KOÇ HOLD‹NG A.fi. Dr. Önder Kutman

ARÇEL‹K A.fi. Viktor Yenibahar 

ARÇEL‹K A.fi. Cem Akant

ARÇEL‹K A.fi. Cengiz Gürleyik

ARÇEL‹K A.fi. Mehmet Yaz›r 

ARÇEL‹K A.fi. Tu¤rul Fad›ll›o¤lu

ARÇEL‹K A.fi. Ümit Erbeyli

ARÇEL‹K A.fi. Zülfikar Bekar

OTOYOL PAZARLAMA A.fi. Ömer Alp Bursal›o¤lu

OTOYOL SANAY‹ A.fi. Mauro Zuccato

RAHM‹ M. KOÇ MÜZES‹ Mahmut Zeytino¤lu

Genel Müdür Yard›mc›s›

Genel Müdür Bafl Yard›mc›s›

Genel Müdür Yard›mc›s› (CFO)

(Finansman ve Muhasebe)

Genel Müdür Yard›mc›s› 
(Yeni Projeler)

fiirket Müdürü

‹flletme Müdürü

Koordinatör (Denetim ve Mali Grup)

Koordinatör (Denetim ve Mali Grup)

Koordinatör (Denetim ve Mali Grup)

Koordinatör (Denetim ve Mali Grup)

Koordinatör Yard›mc›s› 
(Yeni ‹fl Gelifltirme)

Koordinatör Yard›mc›s› 

(Denetim ve Mali Grup)

Koordinatör Yard›mc›s› 

(Denetim ve Mali Grup)

Grup Direktörü 

(Finansman ve Mali ‹fller)

Direktör (Yeni Projeler)

Direktör (Genel ‹dari, ‹nsan
Kaynaklar› ve Kalite Sistemleri)

Direktör (Stratejik Planlama ve
Yönetim Muhasebesi)

Ürün Direktörü 
(Elektrikli Süpürge ve Motor ‹flletmesi)

Direktör (Lojistik)

Direktör (Sat›nalma)

Genel Müdür Yard›mc›s› (Pazarlama)

Genel Müdür Yard›mc›s›

Müze Müdür Yard›mc›s›

Turgay Durak 
FORD OTOSAN A.fi.
Genel Müdür

Muzaffer Yosmao¤lu 
ENTEK A.fi.
Genel Müdür

Sabri Akdemir 
KOÇ HOLD‹NG A.fi. 
Dayan›kl› Tüketim Grubu
Baflkana Yard›mc›



22

a¤l›k flakaya gelmez. Özel-

likle de konu g›da oldu¤un-

da... Topluluk flirketlerinden

Maret, tüketiciyle bulufltu¤u ilk

günden bu yana yaratt›¤› 'güven'

duygusuyla, lezzeti sa¤l›k ve hij-

yenle buluflturmay› baflard›. Maret,

flimdi de hindi etini lezzet ve sa¤-

l›kla harmanl›yor. Türk insan›n›n

damak tad›na uygun, al›flt›¤› lezzeti

aratmayacak, sa¤l›kl› ve 'hesapl›' bir

ürün serisi sunan Maret’in Genel

Müdürü Ali Güler’le bu ürünler

hakk›nda bilgi almak üzere Maret'in

Tuzla'daki tesislerinde konufltuk. 

• Bu y›l hindi eti ürünlerinizi tü-

keticinin be¤enisine sundunuz.

Bize bu ürünleriniz hakk›nda

bilgi verir misiniz?

Öncelikle Maret'in ana faaliyet ala-

n› k›rm›z› et ve k›rm›z› et ürünleri-

dir. Zaman içinde tüketiciye farkl›

ürünler sunmak çok önemli… Biz

bu çeflitlili¤i zaten k›rm›z› et ürün-

lerinin alt kategorileri ile sa¤l›yor-

duk; fakat iflin içine bir de 'hesapl›-

l›k' unsuru katmak için bizim, lez-

zet olarak nefasetini koruyan ama

ayn› zamanda da halk›n al›m gücü-

ne uygun kategoriler yaratmam›z

gerekti. G›da kodeksinin de devre-

ye girerek et ürünlerinde 'kar›-

fl›m'lar›n nas›l ve hangi flartlarda

kullan›labilece¤inin s›n›rlar›n› belir-

lemesi ve belli bir düzene sokmas›

sonucunda Maret olarak 'Hesapl›'

serisini oluflturduk. Bu seri, hindi

etini belli oranda k›rm›z› et ile ka-

r›flt›rd›¤›m›z, al›fl›lm›fl lezzetleri arat-

mayan ürünler ortaya koymam›z›

sa¤lad›. Üstelik bu flekilde, orta ge-

lir düzeyindeki tüketicilerimizin

de bu ürünlere ulafl›labilmelerini

sa¤lad›k. 

• Hindi eti ihtiyac›n›z› nas›l kar-

fl›l›yorsunuz?

Bu noktada önemli bir konuya da

de¤inmekte yarar görüyorum. Bi-

zim, Maret olarak, sadece burada

sa¤l›kl› ve hijyenik koflullar içerisin-

de üretim yapmam›z yeterli de¤il.

Sa¤l›kl› bir ürün için, öncelikle sa¤-

l›kl› hammadde gerekli. Biz de bu-

nun bilinciyle, toplam kalite felse-

fesinin gereklerine uygun olarak,

kalitemizi 'çiftlikten sofraya' kadar

kontrol alt›nda tutarak koruyoruz.

Hindi ihtiyac›m›z› da, daha önce

Migros'lara Hindi eti temin eden,

bizim de yem konusunda iflbirli¤i

içinde bulundu¤umuz Bolca firma-

s›ndan karfl›l›yoruz. Bize hammad-

de sa¤la-

yan kurulufllar›n

da en az bizim kadar sa¤-

l›k ve hijyen koflullar›na özen gös-

termesi gerekiyor. Tüm hammadde-

lerimizde oldu¤u gibi, hindi eti de

bize bu koflullar› sa¤layan bir üreti-

ciden geliyor… 

• Ürün yelpazenizi geniflletir-

ken hangi kriterleri göz önünde

bulunduruyorsunuz?

Yeni ürünler ortaya koyarken tüke-

ticinin zevklerini fazla zorlamak ge-

rekir. Ayr›ca, hitap etmemiz gere-

ken çok farkl› damak tad› var. ‹flte

ürün yelpazemizi, bu farkl› zevkle-

ri de kapsayacak ürünlerle gelifltiri-

yoruz. Örne¤in genç nesil az ac›l›

ve sar›msakl› ürünleri tercih eder-

ken, orta ve üstü yafllardakiler tam

tersi ürünleri talep ediyor. 

Maret, Kas›m ay›ndan bu yana, hindi eti kullanarak üretti¤i ürünleri ile 
Türk insan›n›n damak tad›na uygun, al›flt›¤› lezzeti aratmayacak,
sa¤l›kl› ve 'hesapl›' bir ürün serisi sunuyor.

Hindiye Lezzet Getiren
Marka: Maret

S

Maret, tüketiciyle do¤rudan iliflki

içinde olabilmek amac›yla Migros

Ma¤azalar›’nda yeni sat›fl

noktalar› açt›. Migros

Ma¤azalar› içinde özel

tasar›mlar› ile yer alan

sat›fl noktalar›nda Maret,

‹talyan salam›, hindi, pi-

liç, dana, jambon, antri-

kot past›rma ve sucuk

çeflitlerini müflterilerine

sunuyor. Özellikle yeni

piyasaya sürülen hindi

sucuk, salam, sosis ürün-

leri de bu noktalarda Migros müfl-

terilerinin be¤enisine sunuluyor.

Maret’den Yeni Sat›fl Noktalar›

sektörel vizyon
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Tüketim

zmir Atl›spor ‹htisas Kulubü tara-

f›ndan düzenlenen ve Türkiye Bi-

nicilik Federasyonu resmi program›n-

da yer alan en önemli yar›flmalardan

biri olan Cumhuriyet Kupas›’na bu

y›l Pastavilla Makarnac›l›k sponsor ol-

du. Geleneksel olarak düzenlenen ve

üç gün devam eden müsabakalarda

Pastavilla Makarnac›l›k Kupas›’n› usta

biniciler dal›nda Etap Lolita isimli

at›yla Ayfle Ant; gençlerde Mopak

Feline isimli at›yla Ruhi Molay, aç›k

tasnif dal›nda ise Bulgar binici Hris-

to Jorc Kalinkov, Kogan isimli at›y-

la birincilik kazand›.

Türkiye Motokros fiampiyonas›
4. Etap Final Yar›fllar›
‹zmir Otomobil Kulübü taraf›ndan

düzenlenen Türkiye Motokros fiam-

piyonas›’n›n 4. etap final yar›fllar› da

Pastavilla sponsorlu¤unda gerçeklefl-

ti. ‹zmir P›narbafl› Yar›fl Pisti’nde dü-

zenlenen finalde 125 cc, 250 cc. ve

500 cc. kategorilerinde toplam 17 ki-

Pastavilla Makarnac›l›k’tan Spora Destek

125 cc.

1. Ahmet Y›lmaz-40 puan

2. Y›lmaz Akbafl-34 puan

3. Ümit Dirin -30 puan

250 cc.

1. Burak Özel -40 puan

2. fiakir fienkalayc›-37 puan

3. Mahmut Mabruk-30 puan

500 cc.

1. Ali Seyhan -40 puan

2. Mehmet Özgül-32 puan

3. Deniz Algün -32 puan

‹

ünyaca ünlü Frans›z aktör Ge-

rard Depardieu, Moskova ge-

zisinde Ramstore'u ziyaret etti.

Oyunculu¤unun yan› s›ra flarap üre-

ticisi de olan Depardieu, flaraplar›-

n›n tan›t›m›n› Ramstore'da gerçek-

lefltirdi. Moskova`n›n en büyük Al›fl-

verifl Merkezi olan Ramstore ma¤a-

zalar zinciri, Depardieu taraf›ndan

da tercih edildi.

Depardieu, Al›flverifl Merkezi'nde bir

bas›n toplant›s› düzenledikten son-

ra, hipermarket bölümünde müflteri-

lerin flaraplar›n› imzalad›. Moskova-

l›lar'›n büyük ilgi gösterdikleri bu zi-

yaret Rus bas›n› taraf›ndan da yak›n-

dan izlendi.

Depardieu, flaraplar›n› Fransa'n›n

Anjou bölgesinin ba¤lar›nda yetiflti-

rilen üzümlerden üretiyor. Depardi-

eu'nun flaraplar› Anjou bölgesinin

ünlü bir flatosundan esinlenerek

isimlendirilmifl: “Chateau de Tigne”

1989 y›l›nda, ba¤larla birlikte bu fla-

toyu da sat›n alan Depardieu, o

günden beri flarapç›l›¤a gönül ver-

mifl. Depardieu, y›lda 300 bin adet

flifle üreterek flarapç›l›¤a olan büyük

tutkusunu da dünyaya kan›tlam›fl.

Gerard Depardieu Ramstore'dayd›

Ünlü Frans›z aktör Gerard Depardieu “Chateau de Tigne” adl› flarab›n›n tan›t›m›n› 

Moskova Ramstore’da gerçeklefltirdi.

D

fli yar›flt›. Pastavilla’n›n lezzetli makar-

nalar› ile enerji toplayan yar›flç›lar›n

soluk solu¤a mücadele etti¤i yar›flta,

puan durumuna göre genel klasman

flöyle belirlendi:



Migros, Vergi ‹ade Bildirimi
Kâbusuna Son Veriyor!

mekliler ve ücretliler için vergi

iade bildirim ifllemleri art›k Mig-

ros ve fiok fiflleri ile çok daha kolay

olacak.  Bilindi¤i gibi emekliler her

üç ayda bir, ücretliler ise y›l boyun-

ca yapt›klar› harcamalardan topla-

d›klar› kasa fifllerinde, vergi iadesin-

de geçen harcamalar ile geçmeyen

harcamalar› ay›rmaya çal›fl›yor. Kimi-

leri ise bu ifllem için günlerini harc›-

yordu. 

Üstün teknolojiye sahip Migros,

müflterisi ile yak›n diyalo¤unun en

güzel örne¤ini ücretli ve emeklilerin

vergi iadesi bildirimlerini kolaylaflt›-

racak bir uygulama gerçeklefltirerek

veriyor. Ücretli ve emeklilerin vergi

iadesinde geçerli olan ürünleri tek

tek kodlayan Migros, tüm ma¤aza

kasalar›n› bu yeni uygulamaya geçi-

riyor. 21 Kas›m’dan itibariyle Türki-

ye'de bulunan 440 Migros ve fiok

ma¤azalar›n›n fifl ve faturalar› alt›n-

da, toplam tutar d›fl›nda, emekliler

ve ücretliler için bilgi niteli¤inde iki

ayr› tutar belirtilmeye bafllan›l›yor.

Bu uygulama ile ücretli ve emekliler

art›k uzun listelerde hesap yapmak

yerine, vergi iade bildirimleri için ge-

çerli tutar› bir kerede görebilecekler.

E

Ücretli ve emeklilerin vergi iade zarflar›n› doldururken
karfl›laflt›klar› iade kapsam›na giren ve girmeyen harca-
malar› ay›rma zahmeti, Migros ve fiok ma¤azalar›n›n yeni
sat›fl fifli uygulamas›yla tarihe kar›fl›yor.
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y›ll›k Sek kalitesi ve güven-

cesiyle üretilen “Sek Meyve

Sular›” Avrupa’ya da ihraç edilmeye

baflland›. Dünya standartlar›nda üre-

tim yapan Sek, meyve sular›n›n ihra-

cat›yla Avrupa’ya aç›lm›fl oldu.

Türk tüketicisine TSE Standartlar›na

uygun kaliteli ve hijyenik meyve su-

lar› sunmay› ilke edinen Sek, KKTC

ve Türki cumhuriyetlerinden son-

ra ‹ngiltere’ye de meyve suyu ih-

racat›na bafllad›. Uluslararas›

pazardaki pay›n› 2002 y›l›nda

daha da geniflletmeyi planlayan

Sek; Almanya, Çin, ABD, Orta-

do¤u ülkeleri, Libya ve Ceza-

yir’e de ihracat yapmay› he-

defliyor.

Sek Genel Müdürü Hasan

Tulgar, konu ile ilgili yapt›¤› aç›kla-

mada; insan sa¤l›¤›na ve Türk da-

mak tad›na de¤er katmay› misyon

edinmifl olan Sek’in, meyve suyu ih-

racat› ile dünya pazar›na aç›ld›¤›n›

belirtti. Tulgar aç›klamas›nda “Sek,

bundan sonra yurt d›fl›ndaki meyve

suyu üreticileriyle rekabet ederek

uluslararas› tecrübe kazanacak. Böy-

lelikle hem gelece¤e yat›r›m yapa-

cak, hem de Türk ekonomisine kat-

k›da bulunacak.” dedi. 

Sek Meyve Sular›, Lezzetini 
Avrupa'ya Tafl›d›

33

24

oç Holding bir süre

önce, Alman "Projekt

Management GmbH" ile

büyük ölçekli al›flverifl mer-

kezleri projelerini gelifltir-

mek üzere bir ortakl›k ku-

rarak Koç-Ece Proje Yöneti-

mi ve Ticaret A.fi’yi faaliyet

geçirmiflti. Migros Al›flverifl

Merkezi Koç-Ece Proje Yö-

netimi Ofisi, faaliyete geçti-

¤i 6 ay içinde 8 kiflilik kad-

rosuyla Antalya’daki baflar›-

l› çal›flmalar›yla dikkat çeki-

yor.

K

Koç-Ece 
Yönetimi 
Al›flverifl
Merkezlerine
Renk Kat›yor
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Otomotiv
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Türk Traktör'den Kalite Denetimine Farkl› Bir Bak›fl

May›s 2001 tarihinde, Anka-

ra'n›n Etimesgut ilçesinde tö-

renle hizmete aç›lan E¤itim Gönüllü-

leri Semahat - Dr. Nüsret Arsel

E¤itim Park›, Türk Traktör Fabri-

ka’s›na düzenledi¤i gezi ile e¤itici fa-

aliyetlerine bir yenisini ekledi. 

E¤itim faaliyetlerini 1210 ö¤renciyle

sürdüren Semahat - Dr. Nüsret Arsel

E¤itim Park›, 23 Kas›m 2001 tarihin-

de 60 ö¤rencisi ve gönüllü e¤itmen-

leri ile birlikte Türk Traktör’ü ziyaret

etti. Türk Traktör Sosyal Tesisleri'nde

ö¤le yeme¤i yiyen ziyaretçiler, ard›n-

dan Türk Traktör fabrikas›n› gezdi.

Traktörün üretim, boyama ve montaj

faaliyetlerinin görme f›rsat› elde

eden ö¤renciler,  Genel Müdür Hak-

k› Akkan’dan Türk Traktör hakk›n-

da ayr›nt›l› bilgi ald›lar.  

E¤itim Gönüllüleri  Ö¤rencilerinden Türk Traktör’e Ziyaret

31E¤itim faaliyetlerini 1210 ö¤renciyle sürdüren
Semahat-Dr. Nüsret Arsel E¤itim Park›, 23
Kas›m’da, 60 ö¤rencisi ve gönüllü e¤itmenleri ile
birlikte Türk Traktör’ü ziyaret etti.

“Müflteri Kalite Denetimi Alan›” ad› verilen bir alan
oluflturan Türk Traktör, tüm çal›flanlar›na kendi üret-
tikleri traktörleri bir bütün olarak inceleme ve
elefltirme olana¤›n› sunuyor. 

ürk ve dünya çiftçisine ulusla-

raras› kalite ve standartlarda

ürün ve hizmet sunmay› ilke

edinen Türk Traktör, kalite anlay›-

fl›na yepyeni bir boyut getirdi.

Çal›flan Gözüyle
Traktör üretim bantlar›n›n bitimin-

de, “Müflteri Kalite Denetimi Alan›”

ad› verilen bir alan oluflturan Türk

Traktör, tüm çal›flanlar›na kendi

ürettikleri traktörleri bir bütün ola-

rak inceleme ve elefltirme olana¤›-

n› sunuyor. 

Türk Traktör'ün kardefl kuruluflu

olan New Holland Trakmak'›n trak-

tör fabrikas›na düzenledi¤i grup

gezileri ile çiftçilerin görüfl ve öne-

rileri de al›n›yor. Bu yöntem ile

Türk Traktör kalitesi, hem müflteri,

hem de traktörlerin üretimine

emek veren çal›flanlar›n gözü ile de

denetlenmifl oluyor.

T

Semahat - Dr. Nüsret Arsel E¤itim Park›’n›n 60 ö¤rencisi, Türk Traktör Fabrikas›’n›n
bahçesinde Genel Müdür Hakk› Akkan ile birlikte... 
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tomotiv pazar›nda sat›fl rekorlar› k›ran Ford Focus, ye-

nilenen modeliyle yine gözde! Yeni Focuslar öncelikle

farkl› donan›m seviyeleri ile müflterilere sunuluyor. 

Ford Focus’da ön ve iç dizayn yenilendi; orta konsol yeni-

den tasarland› ve döflemelere farkl› alternatifler getirildi.

Ford Focus donan›m›ndaki yenilikler aras›nda ise elektrikli

›s›tmal› yan aynalar, uzaktan kumandal› merkezi kilit, arka

orta koltuk bafl dayana¤› ve iste¤e ba¤l› olarak sunulan oto-

matik-elektrik kontrollü aç›l›r tavan yer al›yor.

Yeni Ford Ghia’da ise, manuel yerine otomatik s›cakl›k

kontrollü klima, yol bilgisayar›, 5000 serisi radyo/kaset ça-

lar yerine 6000 serisi radyo/kaset çalar bulunuyor.

Ford Focus’un Yeni Bak›fllar›

O

irmot ve Drive’›n düzenledi¤i 12 ayaktan

oluflan ve bir y›l boyunca her ay›n son Pa-

zar günü Türkiye’nin farkl› bir ilinde gerçeklefl-

tirilecek olan Birmot Drive Fotoralli’nin 2. aya-

¤›, 25 Kas›m 2001 Pazar günü ‹stanbul Anado-

lu yakas›nda düzenlendi. 41 yar›flmac›n›n To-

fafl, Fiat ve Alfa Romeo marka araçlarla start al-

d›¤› yar›fl k›yas›ya bir rekabet içinde geçti. 

Shell, Fulda, DJ Jant ve Tudor Akü’nün de

destek verdi¤i yar›fl organizasyonunda, yar›fl-

mac›lar kadar izleyenler de keyifli anlar yaflad›. 

K›yas›ya Rekabet
Gün sonunda elde edilen zamanlar topland›-

¤›nda yar›fl›n galibi belli oldu.  Acun Il›cal›-

Esat Yon-

yuç ikilisinin

birincili¤i ka-

zand›¤› Foto-

ralli'de ilk

befle giren

kat› l ›mc›lar

finale kalma-

ya hak ka-

zand›. 

Birmot Drive

Fotorall i ’ye

kat›lmak için

Birmot tem-

silciliklerine,

Shell Akaryak›t istasyonlar›na baflvurmak veya

(0216) 465 10 72 / dahili 143 numaral› telefon-

dan Gülfem Özdem’e ulaflmak yeterli.

Gerçeklefltirilen her bir ayak sonunda ilk befle

kalan ekipler, 29 Eylül 2002’de ‹stanbul’da ger-

çeklefltirilecek olan finalde yar›flmaya hak ka-

zanacak ve Fiat Palio kazanmak için k›yas›ya

rekabet edecekler.

Yar›fl Tarihleri:
27 Ocak 2002 B‹RMOT Antalya

24 fiubat 2002 B‹RMOT Adana

31 Mart 2002 B‹RMOT ‹zmir

28 Nisan 2002 B‹RMOT Eskiflehir

26 May›s 2002 B‹RMOT Çankaya

30 Haziran 2002 B‹RMOT Yenimahalle

28 Temmuz 2002 B‹RMOT Bursa

25 A¤ustos 2002 B‹RMOT Samsun

29 Eylül 2002 B‹RMOT ‹stanbul (Final)

Birmot Drive Fotoralli
Heyecan› Sürüyor!

B
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oç Allianz, otomobil ve ev si-

gortalar›nda 31 Aral›k 2001’e

kadar sürdürdü-

¤ü  "Süper Oto"

ve “Süper Ev”

kampanyalar›n›

tamamlad›. 

“Süper Oto” si-

gortas› yapt›ran-

lar›n "Zorunlu

Trafik Sigortas›"

primleri, "Süper Ev" sigortas› yapt›-

ranlar›n da "Zorunlu Deprem Sigor-

tas›" primleri Koç Allianz taraf›ndan

karfl›land›. 

Sel - su bask›n›, kötü niyetli hare-

ketler - terör gibi genel kasko sigor-

talar›nda ek güvenceyle sa¤lanan

kolayl›klar› otomatik olarak karfl›la-

yan “Süper Oto”, günümüzün h›zl›

yaflam temposuna uygun haz›rla-

nan, sigortal›ya al›fl›lagelmifl “kas-

ko” teminatlar›-

n›n yan› s›ra

pek çok avantaj

sunan kompakt

bir ürün olarak

dikkat çekti. 

Ev sahiplerine

sundu¤u sel -

su bask›nlar›,

yang›n, h›rs›zl›k gibi risklere karfl›

güvence gelifltiren teminatlar›yla

büyük ilgi gördü. Bir konut sigorta-

s›nda bulunmas› gereken bütün te-

minatlar› içeren "Süper Ev", konut

sahibinin veya aile reisinin komflu-

lara verebilece¤i zararlara kadar

pek çok risk faktörüne karfl› da si-

gortal›y› koruyor.

Koç Allianz’dan 
Oto ve Ev ‹çin “Süper” Kampanyalar

K oç Allianz Oditoryu-

mu'ndaki kültür-sanat

etkinlikleri, Ara-

l›k ay›nda da ke-

man solisti Jos-

hua Epstein’in

piyanist Uwe

Brandt eflli¤in-

de verdi¤i resi-

talle sürdü. Sa-

natç›lar, 6 Aral›k

2001’de gerçeklefltirdikleri

resitalde, Beethoven: So-

nat, “Spring”, Brahms: So-

nat, D–minor, St-Saens:

“Rondo Capricioso” ve Ra-

vel: “Tzigane”den oluflan

bir repertuar sundular.

K

Finans

Koç Allianz 
Oditoryumu’nda
Müzik Ziyafeti

Yarsley firmas› taraf›n-

dan belgelendirilen ve

tüketici finansman› sektörünün tek

kalite belgeli kuruluflu olan Koçfi-

nans, ISO 9001 "2000 Versiyonu"na

geçerek kalite liderli¤ini sürdürdü.

Kalite yönetim prensiplerini ilke

edinerek 1998 y›l›nda ilk belgesini

alan Koçfinans, ISO 9001 2000 ver-

siyonunu kolayca sistemine uyarla-

yarak Kas›m ay›nda belgesini yeni-

ledi. Koçfinans Genel Müdürü Kür-

flad Öçel, yeni versiyonun Koçfi-

nans’›n hedefleriyle birebir örtüfltü-

¤ünü ve sistemin örnek gösterilebi-

lecek bir baflar›yla uyguland›¤›n› be-

lirtti.

oçfinans, tüketici kredisi siste-

minde yepyeni bir model uygu-

lamaya bafllad›. Pilot olarak Arçelik

ve Beko yetkili sat›c›lar›nda bafllat›-

lan ve  "Taksitli Ödeme Modeli"

olarak adland›r›lan bu sistemden

faydalanmak isteyen tüketicilerin

kart sahibi olmas› gerekmiyor.

Dayan›kl› Tüketim Sektörü

için haz›rlanan

ve tüketicilere

daha h›zl› ve

kolay kredi im-

kân› sa¤layan

"Taksitli Öde-

me Modeli"

h a kk › nd a ,

Ko ç f i n an s

Pazarlama-

dan Sorum-

lu Genel Müdür Yard›mc›s› Ömer

Lav flu bilgileri verdi:

"Taksitli Ödeme Modeli’nde tüketi-

cilerin cazip sat›fl flartlar›ndan yarar-

lanabilmeleri için kart sahibi olmala-

r›na gerek yok. Yetkili sat›c›lar› için

de ma¤azas›na giren müflterisinin

kart›n›n olup olmamas› önem

tafl›m›yor."

Tüketicinin riskini Koçfinans'›n

üstlendi¤ini belirten Lav, siste-

min suistimal edilmesine

izin vermeyecek kontrol-

lerin olaca¤›n›n alt›n› çi-

zerek: "Tüketiciler bu

sistemle, al›flveriflleri-

ni kolay ve h›zl› fle-

kilde gerçekleflti-

r e b i l e c e k l e r . ”

dedi.

K

Koçfinans'›n Yeni Kredi Sistemi:
"Taksitli Ödeme Modeli"

SGS

ISO 9001 “2000
Versiyonu” ile
Koçfinans, Kalite
Ç›tas›n› Yükseltti
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zocam çal›flanlar›n›n yang›na mü-

dahale yetkinli¤ini gelifltirmeyi ve

acil durumlarda etkin bir biçimde

müdahaleyi edebilmeyi sa¤lamak

amac›yla düzenli olarak yap›lan yan-

g›n tatbikatlar›n›n sonuncusu Gebze

Tesisleri’nde gerçeklefltirildi. 83 ‹zo-

cam çal›flan› ve tafleronunun kat›l›-

m›yla gerçekleflen tatbikatta, yang›na

çeflitli yöntemler ile müdahale edilir-

ken yeni ekipmanlar da denendi.

‹zocam Çal›flanlar›
Yang›n Tatbikat›nda

‹

ares Otel'in sponsorlu¤unu

üstlendi¤i 3. Geleneksel

Orhan Ayd›n Kupas› Optimist

ve Laser S›n›f› Yelken Yar›flla-

r›, 07-11 Kas›m tarihleri aras›nda

yap›ld›. Türkiye'nin çeflitli yelken

kulüplerinden yaklafl›k 150 genç

sporcunun kat›ld›¤› organizas-

yon, hava koflullar›n›n da uygun

olmas›yla, baflar›l› bir flekilde ta-

mamland›. Yar›fllar sonunda Ma-

res Otel’de düzenlenen tören ile

baflar›l› yelkenciler 4 ayr› katego-

ride ödüllendirildi.

Mares’den Yelken Yar›fllar›’na Destek

M

Turizm ve ‹nflaat

pple Bilkom; network, ‹nternet

ve telekomünikasyon sistemleri

için yüksek kapasiteli güç çözümle-

ri üreten MGE UPS Systems’›n IT

kanal›ndaki yeni ifl

orta¤› oldu. Endüstri-

yel uygulamalar, net-

work, internet ve te-

lekomünikasyon sis-

temleri için yüksek

kapasiteli güç çö-

zümleri üreten; 2001

y›l› bafl›nda da Türki-

ye ofisini açan MGE

UPS Systems; Pulsar CL, Pulsar Elip-

se, Pulsar Premium Elipse serileri-

nin sat›fl› konusunda Apple Bil-

kom’la stratejik ifl ortakl›¤› yapacak. 

Ortakl›¤a iliflkin olarak düzenlenen

imza töreninde bir

konuflma yapan

MGE UPS Systems

Genel Müdürü Ha-

kan  Naimo¤lu,

özel bir bayi a¤› ya-

p›s›na sahip olan

Bilkom’la gerçeklefl-

tirdikleri ortakl›¤›n,

piyasada fark yarata-

cak çözüm paketlerinin oluflturul-

mas› konusunda önemli avantaj

sa¤layaca¤›n› söyledi. 

Apple Bilkom Genel Müdürü Tijen

Mergen ise “Portföyümüz için ta-

mamlay›c› bir ürün olmas› aç›s›n-

dan UPS stratejik bir ad›md›. Bu ko-

nuda dünya lideri MGE UPS

Systems ile birlikte müflterilerimize

kapsaml› çözüm paketleri sunma

imkân›m›z olacak. Xerox ve Lacie

ürünleriyle bafllatt›¤›m›z, flimdi

MGE ile sürdürdü¤ümüz ortakl›k

çal›flmalar›m›z, bayi say›m›zdaki ar-

t›fla paralel olarak devam edecek”

dedi. 

Bilgi Grubu

Apple Bilkom’a Yeni Çözüm Orta¤›

A

MGE UPS Systems Genel Müdürü Hakan  Naimo¤lu, bu ortakl›¤›n, piyasada
fark yaratacak çözüm paketlerinin oluflturulmas› konusunda önemli avantaj
sa¤layaca¤›n› söyledi. 
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eçen y›l birincisini dü-

zenlenen ‹zocam Ulusla-

raras› Bayi Toplant›s›’n›n

ikincisi bu y›l Rodos’da ger-

çeklefltirildi. Rodos Palace

Otel’de düzenlenen toplant›-

ya Türkiye, M›s›r, ‹srail, Yu-

nanistan, Bulgaristan, Yu-

goslavya, Makedonya ve Su-

riye’den bayiler kat›ld›. 

Toplant›, ‹zocam’›n kurucu-

su merhum Vehbi Koç’un

an›s›na sayg› duruflu ile bafl-

lad›. ‹zocam Genel Müdürü

Ali ‹hsan Yalç›n’›n aç›l›fl

konuflmas›n›n ard›ndan, Koç

Holding Yönetim Kurulu

Üyesi Mustafa V. Koç, dün-

yadaki ve Türkiye’deki son

geliflmeler hakk›nda bayileri

bilgilendirerek Koç Toplulu-

¤u’nun yeni geliflmeler karfl›-

s›nda izledi¤i politikalar›

özetledi. 

Koç Holding Turizm ve ‹nfla-

at Grubu Baflkan› Dr. Bü-

lent Bulgurlu'nun da bir

konuflma yapt›¤› toplant›,

‹zocam Teknik Genel Müdür

Yard›mc›s› Nuri Bulut, ‹zo-

cam Pazarlama ve Sat›fl Ge-

nel Müdür Yard›mc›s› Fatih

Öktem’in sunumlar› ile de-

vam etti. Sunumlar›n ard›n-

dan düzenlenen panelde,

bayiler bölgelerinden gelen

istek ve sorunlar› ‹zocam üst

yönetimi ile di¤er bayilerle

paylaflt›. ‹hracat Müdürü Ah-

met Demirtafl’›n yapt›¤› su-

numun ard›ndan düzenlenen

panelde ise, yurt d›fl› bayile-

ri bölgelerindeki sorunlar›

tart›fl›p yeni geliflmeler hak-

k›nda görüfl al›flveriflinde bu-

lundular.

‹zocam 2.
Uluslararas› 
Bayi Toplant›s›
Rodos'da Yap›ld›

emirDöküm, hem

Türkiye hem de

dünya çap›nda iddial›

oldu¤u panel radyatör

üretiminde yeni bir re-

kor daha k›rd›. Demir-

Döküm Genel Müdürü

Melih Bat›l›’n›n verdi-

¤i bilgiye göre, Demir-

Döküm’ün flimdiye ka-

dar üretti¤i panel rad-

yatörler yan yana dizil-

di¤inde 8 bin kilometre

uzunlu¤unda bir zincir

oluflturuyor. Bu radyatör

zinciri, Türkiye'yle Çin'i

birbirine ba¤layabilecek

uzunlukta…

Panel radyatör üretimiyle

bir rekor k›ran DemirDö-

küm, ayn› zamanda, he-

defledi¤i ihracatlar ile de

Çin'e ulaflmay› hedefli-

yor. 

eleneksel Antalya Koç Toplulu¤u

Bowling fiampiyonas›’n›n 2’incisi 7

Aral›k 2001 Cuma günü, Talya  Oteli’nde

gerçeklefltirildi. 

‹lki Nisan 2001’de düzenlenen fiampiyo-

na’ya, Arçelik, Koç Allianz, Otokoç, Dü-

zey, Setur Turizm, Setur Marina, Avis,

Aygaz, Koçtafl, Akpa, Burmot ve Tayla

Oteli çal›flanlar› kat›ld›. 

Üst düzey yöneticilerin de yer ald›¤›

fiampiyona’da Koçtafl Tak›m› birinci ol-

du.

G

G

DemirDöküm'ün Hedefi Çin’e Ulaflmak!

‹zocam, Kalite Anlay›fl›n› 
Tedarikçileriyle Paylafl›yor 

zocam’›n tedarikçilerine yönelik

düzenledi¤i kalite standartlar› ko-

nular›n› kapsayan “Tedarikçi E¤itim-

leri”nin ikincisi, 16

Kas›m 2001 Cuma

günü, ‹zocam Yal›t›m

E¤itim Merkezi’nde

gerçeklefltirildi. Se-

minere yirmi tedarik-

çi firmadan toplam

otuz bir kifli kat›ld›. ‹zocam Teknik

Genel Müdür Yard›mc›s› A. Nuri

Bulut’un ‹zocam Yönetim Sistemleri

ile ilgili genel bilgi verdi¤i aç›l›fl ko-

nuflmas› ile bafllayan e¤itimler, ‹zo-

cam Lojistik Müdürü Nabi Akp›na-

ro¤lu, Lojistik Mühendisi Mustafa

Selçuk, Ürün Mühendisi

Burak Toklutepe ve Ar-

Ge Mühendisi Hakan Us-

lu'nun verdi¤i seminerler-

den olufltu.

Kat›l›mc›lar›n sorular›n›n

yan›tlanmas›n›n ard›ndan

kat›l›mc›lara sertifikalar› da¤›t›ld›.

Tedarikçi E¤itimi Program›, düzen-

lenen bir iftar yeme¤i ile sona erdi.

Talya’da Bowling 
fiampiyonas›

D

‹
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Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv

987 y›l›ndan beri Land Rover li-

sans› ile 4x4 arazi araçlar› üreti-

mini gerçeklefltiren Otokar, 2002 y›-

l› için Türk Silahl› Kuvvetleri’nden

17 milyon dolarl›k askeri araç si-

parifli ald›. 

2001 y›l› itibari ile ihracat hacminde

büyük bir art›fl gözlemlenen Otokar,

2001 y›l›nda 17,5 milyon dolar tuta-

r›nda Land Rover Defender Arazi

Arac›’n› ihraç etti. 

Otokar’a 17 Milyon Dolarl›k Askeri Araç Siparifli 

Adana’da Tiyatro fienli¤i’ne 
Otokoç Deste¤i

tokoç’dan sanata anlaml› bir

destek: Adana Tiyatro fienli¤i... 

Otokoç ve Kaktüs Gösteri Sanatla-

r›’n›n iflbirli¤i ile düzenlenen Adana

Tiyatro fienli¤i kapsam›nda yer alan

Pinokyo adl› müzikal çocuk oyunu,

14 Aral›k günü Adana Kültür Merke-

zi’nde ilkö¤retim okulu ö¤rencileri-

nin be¤enisine sunuldu. Ferdi Mer-

ter’in yazd›¤›, Erdal Cindoruk’un

yönetti¤i müzikala ilgi büyüktü. 

Özellikle ekonomik durumu iyi ol-

mayan ailelerin çocuklar›na yönelik

olarak haz›rlanan proje kapsam›nda

sergilenen Pinokyo’da ö¤renciler

nefleli dakikalar geçirdiler.

Otokar’›n 2001 y›l›
itibari ile ihracat hac-
minde büyük bir art›fl
gözlemlendi.  

1

tokoç, araç tan›t›mla-

r›n› çeflitli etkinlikle-

re kat›larak sürdürüyor.

Ege Serbest Bölgesi'nde

düzenlenen "Amerikan ‹fl

Kültürü Günü"nde Oto-

koç ‹zmir Temsilcili¤i, ye-

ni yüzlü Ford Focus'u ve

yeni Ford Mondeo'yu

seçkin bir davetli toplulu-

¤una tan›tt›.  

Öte yandan Otokoç Ada-

na Temsilcili¤i, Adana

Rotaract Kulübü Uçurtma

fienli¤i'ne sponsor oldu.

Yaklafl›k 600 kiflinin kat›-

l›m› ile gerçekleflen etkin-

likte Ford Ka, Ford Fies-

ta, Ford Focus ve yeni

Ford Mondeo ile dene-

me sürüflleri de gerçek-

lefltirildi.

O
O

Otokoç Yeni
Ford'lar›
Tan›tt› Adana Tiyatro fienli¤i kapsam›nda yer alan Pinokyo

adl› müzikal oyun, 14 Aral›k günü Adana Kültür
Merkezi’nde sahnelendi.
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zmir Koç fiirketleri (‹ZKOL) çal›-

flanlar› aras›ndaki dostluk ve kay-

naflmay› art›rmay› amaçlayan Spor

fienli¤i'nin bu y›l üçüncüsü düzen-

lendi. Bu y›l, Aygaz’›n deste¤i ile

düzenlenen ve büyük çekiflmelere

sahne olan turnuvalarda, futbol, ma-

sa tenisi, bowling, go-kart, basket-

bol dallar›nda dereceye giren ‹ZKOL

flirket tak›mlar› flu flekilde s›raland›:

Enerji

Futbol: 
Birinci : Düzey
İkinci : Pastavilla
Üçüncü : İzocam

Go-Kart:
Birinci : Migros 
İkinci : Pastavilla
Üçüncü : Aygaz

Basketbol:
Birinci : Migros 1
İkinci : Koçtaş
Üçüncü : Koçbank 1

Masa Tenisi:
Birinci : Migros 1
İkinci : Migros 2
Üçüncü : Aygaz 1

Bowling:
Birinci : Migros 1
İkinci : Koçbank
Üçüncü : Migros 2

‹zmir Koç fiirketleri Spor fienlikleri’nde Büyük Heyecan!

AKPA’da 10. ve 25. Y›l›n› Dolduranlar Ödüllerini Ald›

‹

kpa Akdeniz Sanayi Mamulleri

Pazarlama’n›n bu y›lki hizmet

ödül töreni, 9 Kas›m 2001 tarihinde

gerçeklefltirildi. fiirket merkezinde

düzenlenen bir törenle 10. ve 25. y›-

l›n› dolduranlara, Akpa Hizmet

Ödülü sunuldu. 

Ödül Alanlar:
Hizmet Ödülü alan Akpa çal›flanlar›

ise flöyle: 

25. Hizmet Y›l›: Edip Birson

10. Hizmet Y›l›: Selçuk Türker, ‹.

Hasan Gürsöz, Kerim Buzk›ran,

Murat Canc›r›k, Hasan Tencere,

Selda Özata, Tülin Demirgünefl,

Ünsal Edal›.

A

Büyük çekiflmelere sahne olan turnuvalarda, futbol, masa tenisi, bowling, 
go-kart, basketbol dallar›ndayd›.
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oç Üniversitesi ‹flletme Enstitü-

sü, 2002-2003 akademik y›l› için

yeni MBA ö¤rencisi adaylar› ile gö-

rüflmelere bafllad›.

Derslere bizzat kat›larak programlar

hakk›nda bilgilenen ö¤renci adayla-

r›, 23 Mart ve 4 May›s 2002 tarihle-

rinde, Rumelifeneri Kampüsü'nde,

saat 11:00’de düzenlenecek tan›t›m

toplant›lar›na da kat›larak ayr›nt›l›

bilgi edinebilecekler. 

‹ngilizce bilgisi orta düzeyde olan

adaylar›n MBA derecesi alabilmeleri

için ‹ngilizce Haz›rl›k Programlar›

çok önemli bir olanak sa¤l›yor. 

Bu programa kat›lacak ö¤renciler,

birinci y›l yo¤un bir flekilde ‹ngiliz-

ce e¤itim gördükten sonra baflar›l›

olmalar› durumunda, bir y›l süren

Executive MBA program›na veya 2

y›ll›k tam zamanl› MBA program›na

devam edecekler.

Uluslararas› çapta seçkin ö¤retim

üyeleri ile gelece¤in yönetici lider-

lerini yetifltiren Akademik Prog-

ramlar ise flöyle:

Yönetici Yüksek Lisans 

Program› (Executive MBA)

12 ayl›k, ilk ve son ay tam zaman-

l›, di¤er 10 ay Cuma ve Cumartesi

günleri gerçeklefltiriliyor. 5 y›ll›k ifl

deneyimli orta düzey yöneticiler

için haz›rlanan programda, tüm

dersler ‹ngilizce olarak veriliyor.

‹ngilizce Haz›rl›k ile Yönetici 

Yüksek Lisans Program› 

(Provisional Executive MBA)

Bir y›ll›k yo¤un akademik ‹ngiliz-

ce program› ve 12 ayl›k Executive

MBA program›ndan olufluyor. 

‹flletme Yüksek Lisans 

Program› (MBA)

2 y›ll›k tam zamanl› MBA progra-

m›... TOEFL & GMAT s›navlar›n›n

zorunlu oldu¤u programda tüm

dersler, profesyonel yönetici ola-

rak uzmanlaflmak isteyen üniver-

site mezunlar› için ‹ngilizce olarak

veriliyor.

‹ngilizce Haz›rl›k ile ‹flletme

Yüksek Lisans Program› 

(Provisional MBA)

1 y›ll›k yo¤un akademik ‹ngilizce

program› ve 2 y›ll›k tam zamanl›

MBA program›ndan olufluyor.

Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) ta-

raf›ndan öngörüldü¤ünden tüm

programlar için LES (Lisansüstü

E¤itim Girifl S›nav›) zorunludur.

Ayr›nt›l› Bilgi: ‹pek Ünlüsoy / 

Ülgen Ak›n

Tel  : (0212) 338 13 07 / 338 14 55 

Faks: (0212) 338 1652

mba@ku.edu.tr   www.ku.edu.tr

E¤itim

2002-2003 Y›l› MBA Programlar›

Koç Üniversitesi, MBA Programlar›n› Tan›t›yor

K

Koç Toplulu¤u Geleneksel ‹ftar Yeme¤i’nde Biraraya Geldi!

oç Holding ve Koç Toplulu¤u ça-

l›flanlar›, Ramazan ay›nda

geleneksel hale gelen iftar yeme¤inde

biraraya geldi. 

6 Aral›k 2001, Perflembe günü Divan

Kuruçeflme Tesisleri’nde düzenlenen

iftar yeme¤ine, Topluluk flirketlerinde

çal›flan toplam 450 kiflilik bir davetli

toplulu¤u kat›ld›. ‹ftar yeme¤inde, bir

konuflma yapan Rahmi M. Koç, ül-

kenin ekonomik kriz ile s›k›nt›l› gün-

ler yaflad›¤›n› belirterek, Türk halk›n›n

dayan›flma ve moral gücü ile bu zor

dönemi aflaca¤›na olan inanc›n› belirt-

ti. 

‹ftar yeme¤i, Eski Diyanet ‹flleri Bafl-

kan› Tayyar Alt›kulaç’›n okudu¤u

dua ile devam etti.

K
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ürekli yenilik’ prensibiyle,

dinamik bir müzecilik anla-

y›fl›n› benimseyen Rahmi

M. Koç Müzesi, hafta sonlar› ilk ve

ortaö¤retim ö¤rencileri için uygula-

nan farkl› bir projeye daha start ver-

di: Uygulamal› fizik dersleri…  Ö¤-

renciler, Cumartesi ve Pazar gün-

leri, 11:00-17:00 saatleri aras›nda,

uzman e¤itmen rehberli¤inde ger-

çeklefltirilen fizik dersleri kapsam›n-

da, uygulad›klar› deneylerle teorik

bilgilerini prati¤e dönüfltürme f›rsa-

t›n› elde ediyorlar. 

Bileflik Kaplar, Kald›raçlar,
‹letken Yal›tkanlar, Elektrik
Ak›mlar›...
Ö¤retmen Nuran Yi¤it’in, ilkö¤re-

tim ve lise ö¤rencileri için haz›rlad›-

¤› e¤itim program›na kat›l›m ücret-

siz. Ö¤renciler ders s›ras›nda, iflle-

nen konular hakk›nda sorular›n› yö-

neltebiliyor, deneyler yapabiliyor ve

ayn› zamanda bu deneylerde kulla-

n›lan tüm düzenekleri yak›ndan ta-

n›ma f›rsat› elde ediyor. Bileflik kap-

lar, kald›raçlar, iletken-yal›tkanlar,

elektrik ak›mlar› gibi fizi¤in temel

tafllar› olan deneylerin yap›ld›¤› bu

derslerin süresi ise ö¤rencilerin ilgi-

sine göre belirleniyor.

Ayr›ca, bu uygulama kapsam›nda,

isteyen ö¤renciler 30 kiflilik s›n›flar-

da kendi ö¤retmenleriyle ders yapa-

biliyor ve müzenin bu do¤rultuda

sundu¤u tüm ekipmanlardan da

faydalanabiliyor. Sanayi ürünlerinin

nas›l üretildi¤i ve nas›l çal›flt›¤›yla il-

gili ayr›nt›l› bilgiler ise yine uygula-

mal› olarak ö¤rencilerin ve yetiflkin-

lerin ilgisine sunuluyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 10 kifli-

den fazla olan ö¤renci gruplar›ndan

bilet ücreti olarak 750 bin lira yeri-

ne 600 bin lira al›n›yor. Onlar e¤le-

nerek ö¤renmenin tad›n› ç›kar›rken,

aileler de Müze’nin farkl› bölümleri

dolaflabiliyor, Halat Restaurant ve

Café Du Levant’da keyifli vakit ge-

çirebiliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, haz›rla-

d›¤› 2002 y›l› takvimi ile sana-

yii tarihimizi evlere tafl›yor.

Müzede yer alan otomobilden

tekneye, lokomotiften uça¤a

kadar bir çok eserin Erhan

Yamaç taraf›ndan resmedildi-

¤i büyük boy duvar takvimi,

Rahmi M. Koç Müzesi’nden

temin edilebilir.

Rahmi M. Koç Müzesi’nden bir ilk daha: Hafta sonlar› uygulamal› fizik dersleri

Yeni bölümleriyle her
yafltan ziyaretçinin
ak›n›na u¤rayan Rahmi
M. Koç Müzesi,
dinamizmine bir yenisini
daha ekledi: Hafta son-
lar› uygulamal› 
fizik dersleri…

‘S

Hiç Müzede Deney Yapt›n›z m›?

Rahmi M. Koç 
Müzesi’nden 
2002 Y›l› Takvimi



34toplum ve yaflam

ürkiye’de her

100 kifliden or-

talama 4-6 kifli

diyabetli (fleker hasta-

l›¤›) ve bir o kadar ki-

fli de bu hastal›¤a sa-

hip oldu¤undan bile

habersiz. Özellikle 40

yafl›n üstündeki flifl-

man kiflilerde s›kça

görülen Tip 2 diyabet hastal›¤›, da-

mar hastal›klar›ndan koroner kalp

yetmezli¤ine kadar birçok hastal›¤›

da beraberinde getiriyor. Diyabetin

teflhisi, tedavisi ve korunma metod-

lar›na iliflkin olarak Amerikan Hasta-

nesi Endokrinoloji ve Metobolizma

Hastal›klar› Uzman› fiafak Güven ve

Diyetisyen Tu¤ba Aytulu ayr›nt›l›

bilgi verdiler. 

• Diyabet nedir? Çeflitleri hakk›n-

da bilgi alabilir miyiz?

fiafak Güven-Diyabet, pankreas ta-

raf›ndan üretilen insülinin yetersiz ve

etkisiz olmas› sonucunda ortaya ç›-

kan bir hastal›kt›r. Kandaki kan fle-

keri de¤erinin 120 mg/dl ve üzerin-

de olmas›, fleker hastal›¤›n›n teflhisi

aç›s›ndan yeterli bir sonuç oluflturu-

yor. Ayn› zamanda, kan flekeri de¤e-

rinin 110-126 mg/dl olmas› da bo-

zulmufl açl›k kan flekeri olarak ta-

n›mlan›yor ve bu fleker de¤erine sa-

hip olan kiflilerin de ileride fleker

hastal›¤›na yakalanma riski oldukça

fazla. Diyabetin iki türü bulunuyor.

Çocukluk ve gençlik ça¤›nda ortaya

ç›kan ve pankreasta insülin üreten

hücrelerin hasar görmesiyle geliflen

diyabet türü Tip 1 olarak adland›r›l›-

yor. 40 yafl›ndan sonra ve genellikle

kilolu insanlarda ortaya ç›kan Tip 2

diyabet ise, pankreas›n insülin üreti-

mi etkisizlefliyor. Diyabet, erken tefl-

his edildi¤i ve düzenli bir tedaviye

tabi tutuldu¤u takdir-

de asl›nda hiç de kor-

kulacak bir hastal›k

de¤il. Ama Tip 2 diya-

betli hastalarda, ko-

lestrol, yüksek tansi-

yon, kalp hastal›¤› gibi

bulgular›n da araflt›r›l-

mas› gerekiyor.

• Tip 2 diyabetinin belirtileri neler? 

fiafak Güven-Bu hastal›¤›n tipik be-

lirtileri, s›k s›k idrara ç›kma, çabuk

ac›kma, halsizlik, sürekli moral bo-

zuklu¤u olarak ortaya ç›k›yor. Ancak

kandaki fleker oran› çok yükselmedi-

¤i zaman, bu hastal›k kendisini belli

etmeyebiliyor. Dolay›s›yla da hastal›-

¤›n teflhis edilmesi güçlefliyor. 

• Diyabetli oldu¤u belirlenen bir ki-

fliye ne tür bir tedavi uygulan›yor?

fiafak Güven-Hastalar›n bu rahats›z-

l›¤› bir düflman olarak de¤il, kontrol

alt›na alabilece¤i bir tehlike olarak

görmeleri gerekiyor. Bir baflka deyifl-

le, hastal›¤› kabullenmeleri flart!

Diyabet teflhisi konulduktan sonra,

Türkiye’de her 100 kifliden ortalama 4-6 
kiflinin karfl› karfl›ya oldu¤u diyabet hakk›nda

Amerikan Hastanesi Endokrinoloji ve 
Metobolizma Hastal›klar› Uzman› 

fiafak Güven ve Diyetisyen 
Tu¤ba Aytulu ayr›nt›l› bilgi verdiler. 

Diyabet geliyorum demez!

T
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gerekli tahlil ve muayenelerin ard›n-

dan (fleker ve kolestrol de¤erlerinin

belirlenmesi, karaci¤erinin kontrol

edilmesi…vs.) hastan›n genel bir di-

yabet profili ç›kar›l›yor. Kan flekeri

seviyelerinin ideal düzeye ulaflt›r›l-

mas›n› amaçlayan ilaç ya da i¤ne te-

davisine karar verildikten sonra da

diyet ve egzersiz programlar› belirle-

niyor. Burada önemli bir noktaya de-

¤inmek isterim: Diyabetle mücadele

etme sürecinde kilolu kiflilerin sürat-

le kilo vermesi gerekiyor.

• Bir kifli kilolu olup olmad›¤›n›

nas›l anlayabilir?

Tu¤ba Aytulu-Bir kiflinin kilolu olup

olmad›¤›n› Beden Kitle Endeksi ile

belirliyoruz. Beden Kitle Endeksi, ki-

flinin boyu ile kilosu aras›ndaki oran-

t›y› esas alan bir ölçüm kriteri. Beden

Kitle Endeksi’ni: vücut a¤›rl›¤›n› (kg),

boyun (m) karesine bölerek hesapl›-

yoruz. Bu orana göre, Beden Kitle

Endeksi 30’un üzerinde olan kifliler

kilolu olarak kabul ediliyor. Kilolar›

bel bölgesinde toplanan kiflilerin di-

yabete yakalanma riski çok daha yük-

sek! Bel çevresi 88 cm’nin üzerinde

olan kad›nlar ile 102 cm’nin üzerinde

olan erkeklerin, bu bölgelerindeki ki-

lolar› h›zla vermeleri gerekiyor. 

• Diyabetli ya da kilolu hastalar›-

n›za nas›l bir beslenme program›

uyguluyorsunuz?

Tu¤ba Aytulu-Beslenmede temel

amac›m›z, kiflilerin beslenme al›fl-

kanl›klar›n› de¤ifltirmek! Bu program

do¤rultusunda, kiflilere 3 ana ö¤ün

ve 3 ara ö¤ünden oluflan s›k yeme

al›flkanl›¤›n› kazand›rmaya çal›fl›yo-

ruz. S›k yeme, diyabetli hastalarda

kan flekerinin kontrol alt›na al›nmas›-

n› sa¤larken, obesitelerde de meta-

bolizman›n h›z›n› art›r›yor. 

Beslenmenin kifliye özel olmas› çok

önemli. Hastada köklü bir beslenme

al›flkanl›¤›n›n oluflturulmas› için onu

hayat düzenine göre özel bir beslen-

me program› belirleniyor. Program-

da, tüm besin gruplar›n›n dengeli

olarak yer ald›¤› bir beslenme mode-

yor. Egzersiz, ayn› zamanda metabo-

lizman›n h›z›n› art›rd›¤› için insülinin

direncini afla¤›ya çekiyor ve kan fle-

kerinin düzenlenmesini sa¤l›yor. 

• Amerikan Hastanesi olarak di-

yabet ve obesitenin tedavisi ko-

nusunda ne tür bir çal›flma yürü-

tüyorsunuz?

fiafak Güven-Amerikan Hastane-

si’nde oluflturdu¤umuz ekipte, diye-

tisyen ve endokronoloji uzmanlar›-

n›n yan›s›ra, diyabet hemfliremiz de

bulunuyor. Diyabet hemfliremiz, has-

talara insülin i¤nesinin kullan›m› ko-

nusunda e¤itim verdi¤i gibi diyabetli

hastalar›n kan flekerlerinin ölçümü

ve de¤erlerin düzenli olarak kontrol

edilmesi konusunda koordinatör gö-

revini üstleniyor. Daha önce de be-

lirtti¤im gibi, diyabet tedavisi etkin

bir ekip çal›flmas›n› gerektiriyor. Bu

nedenle de, hastan›n teflhisten sonra

doktoruyla ba¤lant›ya geçmesi ve

memnun kald›¤› takdirde de sürekli

olarak ayn› ekiple tedavisine devam

etmesi gerekiyor.

Diyabetli bir hastan›n teflhisten sonra 
doktoruyla ba¤lant›ya geçmesi ve memnun 

kald›¤› takdirde de sürekli olarak ayn› ekiple 
tedavi görmesi yararl›.

li oluflturuyoruz. Tek tip besin grup-

lar›n›n ön plana ç›kar›ld›¤› bir bes-

lenme biçimini asla önermiyoruz. Zi-

ra bu tür bir beslenme biçiminin me-

tabolizma üzerinde zararlar› bulunu-

yor.  Kilo verme sürecinde h›zl› kilo

kayb› da metabolizma üzerinde

olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu ne-

denle de, bir kiflinin ideal olarak haf-

tada yaklafl›k 1-1.5 kg kilo kaybet-

mesini uygun buluyoruz. Tabii kifli-

nin kilolar›n› vermesinin ard›ndan,

bunu korumas› da çok önemli. Bu

süreçte kiflilerin diyetisyeniyle sürek-

li ba¤lant› içerisinde olmas› ve kilo

almaya bafllad›¤›nda da haz›rlanan

beslenme program› dahilinde kilo ar-

t›fl›n›n önlenmesi gerekiyor. 

• Ya egzersiz?

Tu¤ba Aytulu-Egzersiz program›n›n

ilk zamanlar›nda, haftada 3-4 kez en

az 30 dakika yürüyüfl yap›lmas› esas

al›n›yor. Daha sonra bu program art›-

r›l›yor ve yap›lacak egzersizlerin içe-

ri¤i de de¤ifltiriliyor. Egzersizle birlik-

te sadece kalori yak›m› amaçlanm›-

fiafak Güven: “Kilolar› bel bölgesinde toplanan kiflilerin diyabete yakalanma 
oran› daha yüksek!”
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ygazl› olmaktan gurur du-

yuyorum!”... Bu sözler,

1993’den beri Aygaz Dolum

Tesisleri’nde Kalite Kontrol Teknis-

yeni olarak görev yapan Adnan Ça-

l›flkan’a ait… 

Aygaz’›n 2001 Ulusal Kalite Bafla-

r› Ödülü ile sonuçlanan kalite serü-

veninden duydu¤u mutlulu¤u ve

gururu yüzünden okunan Çal›flkan,

baflar› öykülerini bizlerle paylaflt›. 

• Elde etti¤iniz bu baflar›dan do-

lay› sizi kutlar›z. Böyle bir büyük

ödülün sahibi olmak nas›l bir

duygu? 

Öncelikle, müthifl bir onur duyduk!

Zira, uzun bir süredir yürüttü¤ümüz

özverili çal›flmalar›n bir karfl›l›¤› ola-

rak görüyoruz bu ödülü… 

15 Kas›m 2001’de düzenlenen ödül

törenine kat›ld›¤›m›zda da mutlulu-

¤umuz bir kat daha artt›. Özellikle

de di¤er firmadan çok daha yüksek

bir puanla bu ödüle sahip olmam›z

bizi daha da gururland›rd›. 

• Kalite sizin için ne ifade edi-

yor? 

Ben, kaliteyi iyilefltirilebilen her tür-

lü kavram ve süreç olarak tan›ml›-

yorum. Bu do¤rultuda da, tüm Ay-

gaz genelinde, yönetimden üretime

kadar tüm bölümlerde kaliteyi art›r-

mak için her bir noktay› tek tek ele

al›p iyilefltirmek gerekti¤ini düflünü-

yorum. Gerçekten de kalite, ancak

bütüncül olarak ele al›nd›¤›nda ba-

flar› ve verimlili¤i getirebiliyor. 

• Yürüttü¤ünüz bu kalite çal›fl-

malar›n›n size getirdi¤i katk›lar

neler? 

Herfleyden önce, hepimizin bak›fl

aç›s›nda ve çal›flma biçiminde köklü

de¤iflimler meydana geldi. Örnek

vermek gerekirse, art›k tüm Aygaz

çal›flanlar› müflteri gibi düflünüyor.

Sürekli olarak “Müflterilerimizi nas›l

memnun ederiz?” sorusu üzerine

yo¤unlafl›yoruz. Kalite için gerçek-

lefltirdi¤imiz AR-GE çal›flmalar› da

Aygaz Dolum 
Tesisleri’nde Kalite
Kontrol Teknisyeni 
olarak görev yapan 

Adnan Çal›flkan,
2001 Ulusal Kalite 

Baflar› Ödülü ile 
sonuçlanan baflar› 

öykülerini 
bizlerle paylaflt›. 

Adnan Çal›flkan: “Kalite ancak bütüncül
olarak ele al›nd›¤›nda baflar› ve ver-

imlili¤i getiriyor.”

Aygaz’da Kalitenin 
Getirdi¤i Hakl› Gurur!

“A
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kendimizi sürekli olarak yenileme-

mizi sa¤l›yor. 

‹flin bir di¤er ilginç yan› da burada

oluflturdu¤umuz kalite felsefesinin

özel hayat›m›zda da etkili olmas›…

Bildi¤iniz gibi, 1997’de ‹G‹S (‹flçi

Güvenli¤i ve ‹flçi Sa¤l›¤›) çal›flmala-

r›nda gösterdi¤imiz büyük baflar› ile

dünyadaki ilk 4 y›ld›z seviyesine

ulaflan tek flirket olarak büyük ödü-

lün sahibi olduk. ‹G‹S konusunda

yürüttü¤ümüz çal›flmalar bak›fl aç›-

m›z› öylesine de¤ifltirdi ki, evimizde

çocu¤umuzun bak›m› için bile

‹G‹S’in kurallar›na baflvurur olduk. 

• Peki, kalite felsefenizin müflte-

riye yans›mas› nas›l oldu? 

Bildi¤iniz gibi, kalite çal›flmalar›m›-

z›n temelinde müflteri ve çal›flan

memnuniyetinin sa¤lanmas› esas

al›n›yor. Bu do¤rultuda da çal›flma-

lar›m›zda gerçeklefltirdi¤imiz her

türlü iyilefltirme faaliyeti direkt ola-

rak müflterilerimize yans›yor. 

Örne¤in, müflteri hatt›m›z›n merke-

zilefltirilmesi ile müflterilerden gelen

tüm yorum ve öneriler an›nda ilgili

birimlerimize aktar›l›yor. Bu sayede,

müflterilerimizin soru ve sorunlar›na

çözüm getirip yan›t verebiliyoruz.

Yine, “s›f›r hata” felsefesiyle yürüt-

tü¤ümüz çal›flmalar sonucunda

müflteri flikayetlerinde çok büyük

bir oranda düflüfl olufltu. 

• Böylesine anlaml› baflar›y› ne-

ye borçlusunuz?

Ekip çal›flmas›, güçlü iletiflim, üst

yönetim deste¤i, ödüllendirme,

onurland›r›lma, çal›flan/müflteri

memnuniyeti çal›flmalar›, müflterile-

rimize verdi¤imiz de¤er... Zaten,

tüm bu de¤erler biraraya gelince

baflar› da beraberinde geliyor.

• Ulusal Kalite Baflar› Ödü-

lü’nden sonraki hedefiniz neler? 

Öncelikle, Ulusal Kalite Büyük

Ödülü! Biz sürekli kalite ç›tas›n›

yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu ne-

denle, Büyük Ödül’ü ald›ktan sonra

gözümüz Avrupa Kalite Ödülü’nde

olacak! 

Biz Aygaz olarak hangi hedefi belir-

lersek onu ulaflaca¤›m›za inan›yo-

ruz. 

Buradaki en kritik nokta, hedefiniz-

le ilgili tüm bilgileri ekibinizle pay-

lafl›p onlar› bu hedefin içine do¤ru-

dan katabilmeniz! 

Zira, inand›¤›n›zda baflarmaman›z

için hiçbir neden yok!

Ali Gevflek, 2.5 senedir Aygaz

Erenköy Yetkili Sat›c›s›’nda

Servis Eleman› olarak çal›fl›yor. 

Son zamanlarda müflterilerin-

den, ürünlerinin kalitesinin art-

mas›na yönelik çok olumlu geri

dönümler ald›¤›n› belirten Gev-

flek, ayn› zamanda h›zl› hizmet

vermelerinin de müflteriler

üzerinde çok olumlu etkiler

yaratt›¤›n› söylüyor. Ve müfl-

teri memnuniyetinde görü-

len bu art›flta, Ay-

gaz’›n kalite anlay›-

fl›n› çal›flanlar›n-

dan yetkili sat›c›-

lar›na kadar tüm

birimlerine yay-

mada gösterdi¤i

baflar›n›n pay› ol-

du¤una inan›yor.

Aygaz Kalite Baflar› Ödü-

lü’nü almas›n›n kendisi

için sadece sembolik bir

anlam tafl›mad›¤›n› ifade eden

Gevflek, bu ödülün kendilerin-

de yaratt›¤› gururu da her f›rsat-

ta müflterileriyle paylaflt›klar›n›

vurguluyor: 

“Bir gün da¤›t›m için servistey-

ken, bir adrese tüp da¤›t›m› için

talimat ald›m. Yaklafl›k 5 dakika

içerisinde de tüpü teslim et-

tim. Müflterimiz, bu kadar

k›sa süre içerisinde teslima-

t› gerçeklefltirmemden dola-

y› çok flafl›rd›¤›n› ve

etkilendi¤ini söyle-

di. Bunun üzerine

ben de büyük bir

gururla kendisine

geçti¤imiz gün-

lerde, ald›¤›m›z

Ulusal Kalite Baflar›

Ödülü’nden bahset-

tim. Bir çal›flan için

bundan daha gurur

verici ne olabilir ki?”

“Ald›¤›m›z Bu Ödül Sembolik De¤il!”

Aygaz üst yönetiminin kalite çal›flmalar›na verdi¤i destek, çal›flanlar›n yüksek motivasyonla 

ifllerine sar›lmalar›n› sa¤l›yor. 
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önetici uyu-

yor muuu!!!

D o n u y o -

ruz!" "Aman pifltik,

yan›yoruz!!!"

Bu yak›nmalar›n

aras›nda kap›c›,

kalorifer kazan›n›

yakar, söndürür,

tekrar yakar, tek-

rar söndürür…

Neticede kimseye yaranamaz; ta ki

apartman ›s›ya karfl› yal›t›lana ka-

dar… Kap›c›n›n son sözü ise flu

olur: "Sa¤olas›n ‹zocam!"

80'li y›llarda, ak›llara kaz›nan bir

reklam›n hikâyesi… Bir marka ya-

ratmak ve o markay› bilinir k›lmak

zordur; ama belki de en zor olan›

bir ürün türünün, genel olarak, ya-

rat›lan o markayla an›lmas›d›r. 

‹flte ‹zocam da böyle bir baflar›ya

imza att›. Yal›t›m denince akla ‹zo-

cam geliyor.

Yal›t›m Do¤am›zda Var!
‹stedi¤imiz fleyleri 'muhafaza', iste-

mediklerimizi ise 'tecrit' etmek…

Yal›t›m›n ya da di¤er ad›yla 'izolas-

yon'un günlük hayat›m›zdaki ör-

neklerini bulabilmemiz için gerekli

tarif bu olsa gerek… Örne¤in en te-

mel ihtiyac›m›z: Giyinmek. S›ca¤›

'muhafaza' etmek için kulland›¤›m›z

yal›t›m malzemeleri: Palto, eldiven,

kazak, atk›… Yal›t›m, ayn› zamanda

çok önemli bir tasarruf biçimi; az

önceki örnekteki gibi; vücut ›s›m›z›

'israf' ile tüketmek

istemememiz gi-

bi… (Lütfen dik-

kat; sarf, israf ve

tasarruf; hepsi ay-

n› kökten geliyor,

'harcamak!')

Çok mu benciliz

acaba? Yoksa bi-

linçsiz miyiz? Ken-

dimizi envai giysi-

lerle yal›t›rken, yaflad›¤›m›z mekân-

lar› bu ihtiyaçtan neden mahrum

ederiz? Evlerimiz de bir nevi ’giysi'

say›lmaz m›? Ne de olsa onlar› 'bafl›-

m›z› sokacak yer' olarak tan›mlam›-

yor muyuz? Bu kadar sorudan son-

ra, durumun ciddiyetini anlamak

için baz› verilere ihtiyac›m›z var…

As›l sorumuz flu: Neler kaybediyo-

ruz?

14 Haziran 1999 tarihli Resmi Gaze-

te'de yay›mlanan TS 825 - Binalarda

Is› Yal›t›m Kurallar› Standard› ile 8

Ak›ll› Yal›t›m, 
Ak›ll› Yat›r›m

Is›n›rken milyonlarca dolar kaybetti¤imiz 
gerçe¤inden kaç›m›z haberdar? 

Yak›n çevremizi bilinçlendirmenin önce aile, sonra
da ülke ekonomisine ciddi katk›larda

bulunabilece¤ini hiç düflündük mü? Türkiye'nin 
lider yal›t›m kuruluflu ‹zocam'›n rehberli¤inde
s›ca¤› “muhafaza” eden bir yolculu¤a ç›kt›k.

Y“
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May›s 2000 tarihli Resmi Gazete'de

yay›mlanan Binalarda Is› Yal›t›m›

Yönetmeli¤i, 14 Haziran 2000 tari-

hinden itibaren ülkemizde infla edi-

lecek olan tüm ruhsatl› binalarda

zorunlu olarak uygulan›yor... Bu uy-

gulaman›n temel amac›, ülkemizde-

ki binalar›n ›s›t›lmas›nda kullan›lan

enerji miktarlar›n› s›n›rlayarak ener-

ji tasarrufu sa¤lamak… Tam anla-

m›yla 'havaya uçan' ve 'kaybetti¤i-

miz' kaynaklara gelince; ülkemizde-

ki tüm ruhsatl› binalar›n ›s› yal›t›m

yönetmeli¤ine uygun infla edilmesi

durumunda do¤algazda 300 milyon

dolar, elektrik enerjisinde ise 700

milyon dolar tasarruf etmemiz

mümkün… (Sabah Gazetesi,

6.12.1999)

Tüm fliddetiyle 'tasarruf' rüzgarlar›-

n›n esti¤i ülkemizde, içinde bulun-

du¤umuz zorluklar› el ele aflmak

için güç birli¤i etmiflken, böyle bir

israf› göz ard› etmemiz mümkün ol-

masa gerek! 

‹ZOlasyon ve CAMyünü…
Cam yünü, temel izolasyon malze-

melerinden biri… ‹flte ad›n› izolas-

yon ve camyünü kavramlar›ndan

alan ‹zocam, 1965 y›l›nda camyünü

üretmek üzere kurulmufl ve 1967'de

de Gebze'de üretime geçmifl. ‹zo-

cam bugün, genifl ürün yelpazesiy-

le; ›s›, ses, yang›n ve su yal›t›m› ala-

n›ndaki liderli¤ini sürdürüyor ve

üretim, sat›fl ve dan›flmanl›k hizmet-

lerine devam ediyor.

Peki, yaflad›¤›m›z mekânlar› yal›t-

mak için acaba ne gibi alternatifleri-

miz var? Bu soruya da ‹zocam'›n ge-

nifl ürün yelpazesinde bir yolculuk

yaparak yan›t arayal›m…

Binalarda meydana gelen ›s› kaçak-

lar›n›n çok önemli bir bölümü çat›-

dan gerçeklefliyor. Buraya uygula-

nabilecek ›s› yal›t›m malzemeleri

içinde en ucuz ve en pratik olan› ise

‹zocam Çat› fiiltesi veya ‹zocam

Kapl› Çat› fiiltesi (Rulopan). E¤er ça-

t› aras›, yaflam mekân› olarak kulla-

n›l›yorsa burada da yal›t›m ‹zocam

Mertek Aras› fiiltesi kullan›larak sa¤-

lanabiliyor.

Binalardaki di¤er büyük ›s› kaçakla-

r› ise cephelerden kaynaklan›yor. Is›

geçirgenli¤i yüksek betonarme ele-

manlar olan duvarlar› da hem içeri-

den hem de d›flar›dan ›s›ya karfl› ya-

l›tmak mümkün. D›flardan yal›t›m

için ‹zocam Foamboard ve ‹zopor

kullanmak uygun ve ekonomik bir

yöntem. Is›n›n yan›nda ses yal›t›m›

da sa¤lamak için ise ‹zocam Taflyü-

nü Duvar ve D›fl Cephe Levhalar›

ideal iki çözüm olarak dikkat çeki-

yor. 

Verimli bir yal›t›m sa¤layabilmek

için mevcut ›s› kaynaklar›n› da etki-

li bir biçimde kullanmam›z flart. Ör-

ne¤in radyatörler… Genellikle d›fl

duvar›n iç k›sm›na yerlefltirilen rad-

yatörlerden, duvar izole edilmifl olsa

dahi ›s› kaçaklar› meydana gelebili-

yor. Bunu engellemenin yolu ise

radyatör ile duvar aras›na ‹zocam

‹zopan radyatör arkas› levhas› yer-

lefltirmekten geçiyor. ‹zopan'›n yan-

s›t›c› yüzeyi sayesinde ›s› kapal› me-

kânda kal›yor...

Evinizi Taksitle Yal›t›n
‹zocam ürünleri ile sadece ›s› de¤il,

ses, su ve yang›n yal›t›m› da yap-

mak mümkün. Üstelik ‹zocam, "Evi-

nizi Taksitle Yal›t›n!" kampanyas› ile

büyük kolayl›klar sunuyor. KoçFi-

nans'›n deste¤iyle düzenlenen bu

kampanyada tüketiciler ‹zocam

ürünlerine 18 aya varan vade seçe-

nekleri ile sahip olabiliyorlar. Bu

kampanyadan yararlanabilmek için

KoçFinans'la çal›flan bir ‹zocam ba-

yiine gitmek, ihtiyac› belirledikten

sonra baflvuru formunu doldurmak

ve bayiinin istedi¤i belgeleri tamam-

lad›ktan sonra uygun bir ödeme

plan›nda karar k›larak sözleflmeyi

imzalamak yeterli oluyor. 

Yal›t›m Yat›r›m›
Yal›t›m bir lüks, gereksiz bir masraf

de¤il; tam tersine, çok k›sa bir süre-

de masraf›n› geri ödeyecek ve daha

sonra da her geçen gün size ve ül-

ke ekonomisine katk›da bulunacak

önemli bir yat›r›m. Dövize, repoya,

senede, gayrimenkula yat›r›n; ama

ak›ll› yat›r›n, ak›ll› yal›t›n!
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’nu izleyenle-

rin içinde,

O’nun düze-

yine eriflen oldu¤u-

nu henüz görme-

dim…” 

Prof. Do¤an Ku-

ban, üstad›n ölü-

münün 7. y›l› dola-

y›s›yla yazd›¤› yaz›s›nda onu bu

sözlerle anla-

t›yor… Peki

neydi onu

farkl› k›lan?

Ö d ü l l e r l e

belgelenmifl

dünya çap›n-

daki baflar›s›

ve sayg›nl›¤›

m›? Genç

Türkiye’deki

mimari öncü-

lü¤ü mü? Sa-

nih’de tamamlayan El-

dem’in sanatç› kiflili¤i-

nin arkas›nda da sanat-

kâr bir aile çevresi olsa

gerek. Her biri Türk sa-

nat›n›n önemli isimleri

olan Osman Hamdi

Bey, müzeci Mübarek

Galip Bey, tarihçi Halil

Ethem Eldem, Cemal Reflit Rey

ve Ekrem Reflit Bey, yak›n akraba-

lar› olarak hep Eldem’in çevresinde

bulunmufl. O’nu tan›yanlar›n büyük

bir sayg› ve hayranl›kla anlatt›klar›

beyefendi, nazik ve ince kiflili¤ini

de Sadrazam ‹brahim Ethem Pa-

fla’n›n torunu olmas›ndan kaynakla-

nan Saray kültürüne ba¤lamak san›-

r›z yanl›fl olmaz.

Türkiye’ye, binlerle ifade edilebile-

cek say›da mimar yetifltiren Eldem’i,

ölümünden önceki son 6 y›l›nda

O’nunla beraber çal›flma flans›na sa-

Bat›’y› ‘Ulusal Kimlik’ ile Kucaklayan Usta Mimar:

Sedad Hakk› Eldem
Koç Toplulu¤u ve Ailesi için bir çok 

çal›flmaya imza atan ve bundan 13 y›l önce
kaybetti¤imiz Ça¤dafl Türk Mimarisi’nin 
duayeni Sedad Hakk› Eldem, yetifltirdi¤i 

mimar kuflaklar ile günümüzde de ‘Ulusal
Kimlik’ mücadelesini sürdürüyor… 

natç›, düflünür ve bilge kiflili¤i mi?

Ça¤dafl ve ‘ayd›n’ anlay›fl› m›? Yok-

sa ‘ulusal kimli¤imizi’ koruma yö-

nündeki inan›lmaz azmi ve direnifl-

çili¤i mi? Asl›nda çok, ama çok da-

ha fazlas›…

1908 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Se-

dad Hakk› Eldem’in Bat›’ya dönük

yüzü, belki de babas› ‹smail Hakk›

Bey’in hariciyeci olmas› dolay›s›yla

çocuklu¤unun ve gençli¤inin büyük

bir k›sm›n› yurt d›fl›nda geçirmesin-

den kaynaklan›yor… ‹lkokulu Ce-

nevre’de ve orta ö¤renimini de Mü-

“O

Sedad Hakk› Eldem

K›raç Yal›s›, Vaniköy
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hip olan Ark ‹nflaat flirketimizin mi-

marlar›ndan Nefle Ergin flöyle anla-

t›yor:

“Adresi mi Unuttunuz?”
“Sedad Hakk› Eldem ile 1982 y›l›n-

da, Y›ld›z (Teknik) Üniversitesi Res-

torasyon Bölümü’nde master e¤itimi

ald›¤›m s›rada tan›flt›m. Zor be¤e-

nen kiflili¤i ve titizli¤i ile bilinen Se-

dad Hoca’n›n yan›nda çal›flmay› dü-

flünmek bile o dönem bana ürkütü-

cü geliyordu. Sedad Hakk› Eldem

ile ‘Bir - iki hafta dayanabilirim’ dü-

flüncesiyle bafllad›¤›m çal›flma yafla-

m›m, onun aram›zdan ayr›l›fl›na ka-

dar, yani tam 6 sene devam etti.

Yaflam, onun için çok erken saatler-

de bafllard›. Gün içinde yapacaklar›-

n› programlay›p eskizlerini haz›rlar,

bizim ifle gelece¤imiz saati sab›rs›z-

l›kla beklerdi. Biraz geç kalsak, ona

as›rlar gibi gelen dakikalar› sayar,

kap›dan içeri girdi¤imizde bizi misa-

fir gibi karfl›lar, ‘Kuzum ben de ad-

resi unuttunuz zannettim’ diye tak›-

l›rd›. Herkesin 24 saat yaflad›¤› günü

Sedad Hoca 48 saat gibiymiflçesine

yafl›yor, ürün veriyor ve bir saniye-

sini bile bofla geçirmiyordu.

Biz dört masada Hocan›n h›z›na ve

isteklerine yetiflmekte zorluk çeker-

ken o, ömrünün son gününe kadar

hangi masada, hangi ifl, hangi detay

çizildi¤ini bilir ve takip ederdi. 

Hoca’n›n kendine has bir insanc›ll›-

¤› ve gülmece anlay›fl› vard›. ‹nsan-

lar› gizli esprilerle, sözcük oyunla-

r›yla flafl›rtmak, çokça yapt›¤› bir

davran›flt›. Kendisini ancak yak›n-

dan tan›yanlar›n anlayabilece¤i ince

nükteleri vard›. Bizlerde hem sayg›

ile kar›fl›k bir korku uyand›r›r, hem

de hiç ummad›¤›m›z bir anda, küçü-

cük bir espri ile ifli flakaya dönüfltü-

rüverirdi…

Ölümsüz Eserler…
Türk evi elemanlar›n›n yararland›¤›

Yalova Termal Oteli, Büyükada

Okyar Köflkü, Maçka A¤ao¤lu

Köflkü, Beylerbeyi Ayafll› Yal›s›,

Yeniköy Tahsin Bey Yal›s›, Maçka

Tafll›k Kahvesi, Yeniköy Safyurtlu

Evi; ‹stanbul Hilton Oteli’ne Türk

mimari ve süs-

l e m e s i n d e n

örnekler katt›-

¤› otel saçak,

flad›rvan, lo-

kanta ve çarfl›

avlusu; tarihi

Zeyrek’in do-

kusuyla bü-

tünleflen ve

A¤a Han Mi-

marl›k Ödü-

lü’ne lây›k gö-

rülen Sosyal

Sigortalar Ya-

p› Komplek-

si; Bo¤aziçi k›y›lar›n› süsleyen bir-

çok yal›; büyükelçilik binalar› ve

Koç Ailesi ve Topluluk için yapt›¤›

Vaniköy K›raç Yal›s›, Atatürk Ki-

tapl›¤›, Rahmi M. Koç Köflkü,

Ba¤larbafl› fiark Sigorta binas› ve

Mehmet fierif Pafla Köflkleri’nin

restütisyonu ile projelendirdi¤i Koç

Holding binalar›…

Bu büyük sanatç›, düflünür, bilge ve

usta mimar› tekrar sayg›yla anarken,

sözü yine çal›flma arkadafl› Nefle Er-

gin’e b›rak›yoruz:

“Eldem, her zaman ‘yaln›z adam’d›.

Bu da, Türkiye’de kendi varl›¤›n›n

ve öneminin bilincine varan ilk mi-

mar oluflundan kaynaklan›yordu.

Sadece mimar olarak de¤il, düflü-

nür, ö¤retmen ve araflt›rmac› olarak

da rakipsiz bir kiflili¤e sahipti.

O’nun yap›lar›, kitaplar› ve an›lar›

ile daima yaflayaca¤›na ve gelecek

kuflaklara örnek olaca¤›na inan›yo-

rum…”

“Sedad Hoca gününü 
48 saat gibiymiflçesine 
yafl›yor ve ürün 
veriyor, bir saniyesini
bile bofla 
geçirmiyordu.”

Uluslararas› A¤a Han Mimarl›k Ödülü’ne lay›k görülen Zeyrek’deki 

Sosyal Sigortalar Bina Kompleksi...

Nefle Ergin, hocas› Sedad Hakk› Eldem ile birlikte...
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Endüstriyel

ü r e t i m i n e

bafl l anma-

s›ndan bu

yana henüz

sadece 100

y›l geçmesi-

ne ra¤men,

alüminyum,

en çok kul-

lan›lan metaller s›ralamas›nda de-

mirden sonra 2. s›rada yer almakta-

d›r. Son 10 y›l›n ortalamalar›na göre

de dünya alüminyum üretimi y›lda

% 7 oran›nda artmaktad›r. Alümin-

yumun tüm tahminleri aflan bu müt-

hifl geliflmesi, alüminyumun bir çok

özelli¤i bak›m›ndan di¤er alternatif

mühendislik malzemelerine olan üs-

tünlü¤ünden kaynaklanmaktad›r.

"Ça¤›n Metali" olarak an›lan alümin-

yuma Bat›'da son zamanlarda yeni

bir isim daha yak›flt›r›lmaktad›r: "Ye-

flil metal". Burada çevrecilerin sem-

bolü olan "yeflil" ile alüminyumun

özdefllefltirilmesinin nedenlerine de-

¤inmekte fayda görüyorum.

Çevre ve Alüminyum
Bilindi¤i gibi çevrenin korunmas›

konusu, günümüzde tüm kurum ve

kurulufllar›n en önemli görevleri ara-

s›nda yer almaktad›r. Do¤al kaynak-

lar›n korunmas›, enerji tasarrufu,

çevreyi kirletmeyen üretim teknikle-

rinin gelifltirilmesi, günlük hayatta

kulland›¤›m›z birçok fleyin üretimi-

nin kullan›m ömrü sonunda yeniden

de¤erlendirilebilecek malzemelere

kayd›r›lmas› ve böylelikle çöp mik-

tar›n›n azalt›lmas›, çevrenin korun-

mas›na yönelik çal›flmalar›n ana he-

deflerini oluflturmaktad›r.

Cevherden alüminyum üretiminde

(birincil üretim) kullan›lan elektrik

enerjisi, son 40 y›lda gerçek-

lefltirilen tekno-

lojik yeniliklerle

% 30 oran›nda

azalt›lm›fl olma-

s›na ra¤men ol-

dukça yüksek-

tir. fiu halde,

burada birincil alü-

minyum üretimin-

de kullan›lan elekt-

rik enerjisinin hangi kay-

naklardan sa¤lanmas› gerekti¤ine

de, teknik ve ekonomik kriterler ya-

n›nda do¤al kaynaklar›n korunmas›,

enerji tasarrufu ve çevre sa¤l›¤› gibi

faktörler de göz önünde tutarak k›-

saca de¤inmeliyiz.

Üretimde Enerji
Hidroelektrik santralinde do¤al su

kaynaklar›ndan elektrik üretimi,

kaynaklar›n s›n›rs›z oluflu, üretim s›-

ras›nda çevrenin kirlenmemesi ve

elektrik enerjisine dönüflümünün

çok yüksek verimle gerçekleflmesi

gibi üstünlükleri ile ön plana ç›k-

maktad›r. Bat›'da birincil alüminyum

üretiminde hidroelektrik santrallarda

üretilen elektrik enerjisi kullan›m›

oran› son 10 y›l içinde %10 artarak

%61'e ulaflm›flt›r. Alüminyumun, kul-

lan›m ömrünün tamamlam›fl malze-

melerin yeniden ergitilmesiyle geri

kazan›lmas› (ikincil üretim) için bi-

rincil üretimde gerekenin sadece %

5'i kadar bir enerjiye ihtiyaç vard›r.

Buna göre alüminyumun hurdadan

geri kazan›lmas› ile, birincil alümin-

Arif Alt›n
Döktafl Sat›fl Yönetmeni

yumun üretiminde gerekli olan

elektrik enerjisinin % 95'i tasarruf

edilmifl olur. 

Hiç flüphesiz, günümüzde

proses hurdalar›n›n % 100'ü

yeniden ergitilerek de¤erlen-

dirilmektedir. Trafik, infla-

at, elektroteknik ve makine

üretiminde kullan›lan alü-

minyumun % 80-90 ka-

dar› geri kazan›l-

maktad›r. Alümin-

yumun hurdalardan

sadece bir kez de¤il,

defalarca geri kazan›la-

bilece¤i düflünülürse,

tasarruf edilen enerjinin

boyutlar› daha çarp›c› bir

flekilde ortaya ç›kar. 

Yeflil Metalin Ça¤›
Elektrik enerjisinin üretimi, nakli ve

kullan›m› s›ras›ndaki kay›plar aç›s›n-

dan bak›ld›¤›nda alüminyum, birin-

cil üretim s›ras›nda kullan›lan elekt-

rik enerjisini depolayan ve her yeni-

den ergitilip de¤erlendirildi¤inde bi-

rincil üretimde gerekenin sadece

%5'i kadar bir elektrik enerjisi katk›-

s›yla tam flarj edilen bir akümülatöre

benzetilebilir.

Özetle belirtmek gerekirse, alümin-

yum kullan›m› enerji tasarrufu sa¤-

lar. Do¤al kaynaklar› ve çevre sa¤l›-

¤›n› korumas› aç›s›ndan da son de-

rece önemli bir kaynakt›r. Bat›'da,

özellikle bu nedenle alüminyum

kullan›m› desteklenmekte ve kulla-

n›m› giderek artmaktad›r. Büyük bir

ço¤unluk taraf›ndan kabul edilmifl

bir gerçek vard›r ki, önümüzdeki y›l-

lar yeflil metalin olacakt›r.

Yeni bir y›lla birlikte, dergimizde yeni bir köfle oluflturduk: Serbest Kürsü... Bu köflede, sizler-
den gelen her türlü yorum ve makaleler yer alacak. Köflemizin ilk konu¤u 

Döktafl Sat›fl Yönetmeni Arif Alt›n, alüminyumu ça¤›n metali yapan unsurlar› kaleme ald›.  

Ça¤›n Metali Alüminyum


