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E-Dönüflüm Projesi
Yeni Katk›larla Zenginlefliyor
Bildi¤iniz gibi e-dönüflüm projesi ile
bafllat›lan çal›flmalar, Topluluk flirketlerimizden gelen yeni katk›larla
zenginlefliyor. fiirketlerimiz aras›ndaki sinerjiyi kuvvetlendirmek amac›yla haz›rlanan e-dönüflüm Portal›’m›zda bu zenginleflmeyi aç›kça
görmek mümkün. Bu portala girip
dikkatli bir gözle neler yap›ld›¤› ve
yap›lmak istendi¤ine bak›ld›¤› zaman, Topluluk flirketleri aras›nda
muazzam bir yöntem al›flverifli için
fevkâlade uygun bir zemin yarat›lm›fl oldu¤u aç›k bir biçimde görülür.

Tofafl’›n “Befli Bir Yerde”si
Neredeyse “kriz” sözcü¤ü ile birlikte
an›l›r hale gelen 2001 y›l›n›n s›k›nt›l›
ortam›ndan Toplulu¤umuzu korumay› hep birlikte baflard›k. Ancak
bu gerilimli y›l› baflar›yla kapatan
kurumlar›m›z da oldu.
Tofafl bu baflar›l› kurumlar›m›zdan
biriydi. Otomotiv sektöründeki befl
büyük dalda, ihracat, üretim, istihdam, borsa ve motorsporlar›
dallar›nda “flampiyonluk” unvan›n›
elde eden Tofafl çal›flanlar›n› liderleri Jan Nahum’un flahs›nda kutluyorum.

Ticaret Finans› Mühendisli¤i
Topluluk flirketlerinin ürün, hammadde, makine ve yedek parçalar›n›n tedariki ve finansman›n› düzenleyen flirketimiz Kofisa, “finansal
mühendislik flirketi” olma yolunda

kararl› ad›mlarla ilerliyor. Kofisa’n›n
göreve 1 Ocak 2002 tarihinde bafllayan Genel Müdürü Nicolas Sanchez’e baflar›lar diliyorum.

‹ki Büyük Yolculuk Hikayesi
‹ki kitap. ‹kisi de bir yolculu¤un hikayesini anlat›yor. Biri Bursa kentinin; di¤eri Arçelik mucizesinin yolculu¤u. “Mamulâttan Markaya”
adl› kitap, Türk sanayiinin içinde Arçelik’in o büyük yolculu¤unu gözler
önüne seriyor. ‹kinci kitap ise Bursa’n›n y›llar içindeki uzun yolculu¤unu anlat›yor. “Osmanl› Döneminde Bursa” adl› iki ciltlik bu kitapta yer alan 19. Yüzy›l foto¤raflar›,
Suna K›raç ve ‹nan K›raç’›n sat›n
al›p da bizlerle paylaflt›¤› birbirinden
güzel Bursa görüntülerini yans›t›yor.
Toplum olarak kültürel miras›m›za
sahip ç›kma baflar›s›n› böylesi çal›flmalarla gösterebilece¤iz.

RMK Müzesi’ne Ödül
2001 y›l›n›n bir baflka güzel ve anlaml› ödülünü de sanayi ve teknoloji dünyas›n›n ilk ve tek müzesi olan
Rahmi M. Koç Müzesi ald›. Kültür
Bakanl›¤›, Vak›flar Haftas› Nedeniyle
Vak›flar Özel Ödülü’nü Rahmi M.
Koç Müzesi’ne vermeyi uygun gördü ve böylelikle müzemiz, “2001
Y›l› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne sahip oldu. Bol baflar›l›, bol
ödüllü günlere...

Sayg› ve sevgilerimle,

Tu¤rul Kudatgobilik
Koç Holding A.fi.
Endüstri ve Halkla ‹liflkiler Baflkan›
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bizden

Tofafl’tan Türk Ekonomisine Arma¤an:

Befli Bir Yerde!

Tofafl CEO’su ve Murahhas Azas› Jan Nahum, 17 Ocak 2001’de
Rahmi M. Koç Müzesi’de gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda 5 daldaki
liderli¤i detaylar›yla anlatt›.

laflt›.
urum ve ku5 dalda liderlik! 2001 y›l›n›n tüm olumsuz
“2001 y›l›nda Türkirulufllar›n kükoflullar›na ra¤men Tofafl, büyük bir baflar› gös- ye’nin en derin ekoçülmek zonomik krizini yaflarunda kald›¤›, kimi
terip ‹hracat, Üretim, ‹stihdam, Borsa ve
flirketlerin iflas›n efliMotorsporlar› alanlar›nda flampiyonluk ipini d›k. Bu dönemde
millet, sar›lacak bir
¤ine geldi¤i 2001 y›gö¤üsleyerek yeni y›la daha da güçlü bafllad›. ›fl›¤a ihtiyaç duydu.
l›n›n kriz ortam›na
Tofafl ise bu ortamra¤men Tofafl, tüm
da, tüketicinin bekledi¤i ç›k›fl yolukulvarlarda liderli¤ini sürdürerek
len bas›n toplant›s›nda yapt›¤› sunun simgesini oluflturdu. 2001 y›‘flampiyonluk’ ünvan›n› korudu.
numla Tofafl’›n 2001 y›l› de¤erlenl›nda yine ihtiyaç duyulan baflar›laTürk Otomotiv Sanayicileri Dernedirmesini bas›n mensuplar› ile payr› yaratt›k. Ekonomiyi harekete ge¤i’nin verilerine göre 2001 y›l›nda
çirmek, tüketiciyi yeniden piyasaya
toplam 683 milyon 971 bin doçekmek, do¤ru fiyat› sunmak ad›na
larl›k ihracat gerçekleflticiddi giriflimlerde bulunduk.” sözlererek derne¤e kay›tl› 17
riyle sunumuna bafllayan Nahum,
firma aras›nda flampiTofafl’›n 2001 y›l›ndaki 5 daldaki
yon olan Tofafl, ihracat
flampiyonluklar›n› detaylar›yla
rakamlar›n› bir önceki
anlatt›.
y›la k›yasla yüzde 281
oran›nda art›rd›.
2001 ‹hracat
Tofafl CEO’su ve Murahfiampiyonu Tofafl!
has Azas› Jan Nahum, 17
Tofafl’›n 2001 y›l›ndaki
Ocak 2001 günü Rahmi M.
ihracat baflar›s›n› Jan NaKoç Müzesi’de gerçeklefltiri-

K

küresel vizyon

kiye’deki de¤iflik araflt›rma kurumlar›na erifliyor, onlarla toplant›lar
düzenliyoruz. Amac›m›z sadece Tofafl’ta AR-GE çal›flmas› yapmak de¤il, AR-GE yapma potansiyeli olan
insan kayna¤› gücünü yönlendirmek.”

2001 ‹stihdam
fiampiyonu Tofafl!

(Soldan sa¤a) Özel Projeler Koordinatörü Saffet Üçüncü, Sat›fltan Sorumlu Direktör Yard›mc›s› Hasan
Egeli, Tofafl Murahhas Azas› ve CEO’su Jan Nahum, Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Direktör Ferrucio
Raspino, Pazarlamadan Sorumlu Direktör Yard›mc›s› Murat Selek

hum flu sözlerle de¤erlendirdi:
“‹hracat için ürününüzün güncel,
kaliteli ve rekabetçi olmas› lâz›m.
Tofafl, ihracat›n›n büyük k›sm›n›
AB’ye yapt›. ‹flte Tofafl’›n ihracat
performans›n›n, rekabet gücünün,
kalitesinin, AB normlar›na uygunlu¤unun göstergesi. Tofafl sadece
ürün de¤il, teknoloji de ihraç ediyor. 3 vardiyayla, 7 gün, sürekli çal›fl›yoruz. Talebi karfl›lamakta zorlan›yoruz. Ayr›ca, insan kaynaklar›m›z› d›fl ülkelerde de¤erlendiriyoruz. Bu, Tofafl’›n dünya yap›s›na
nas›l entegre oldu¤unun da bir göstergesidir. Tofafl, sadece bir ürünün
de¤il, komple bir sistemin varl›¤›n›
ortaya koymakta,

küresel vizyon

3 bin 702’si mavi, 887’si beyaz yakal› olmak üzere toplam 4 bin 589
çal›flan›yla Tofafl’›n 2001 y›l›nda en
fazla istihdam› sa¤layan flirket oldu¤unu belirten Jan Nahum, en yak›n
rakip flirketlerle k›yas yap›ld›¤›nda,
toplam istihdamda, en önemli katma de¤eri Tofafl’›n yaratt›¤›n›n alt›n› önemle çizdi. Nahum sözlerini
flöyle sürdürdü: “Üretimi meydana

bunu da ihracattaki
büyük baflar›s›yla göstermektedir.”

2001 Üretim
fiampiyonu
Tofafl!
Tofafl, 2001 y›l›nda
65 bin 680 adet
otomobil ve 51 bin
670 adet hafif ticari vas›ta üreterek
üretimde de ilk s›ray› ald›. 1995’te
AR-GE’ye ciddi yat›r›mlar yapmaya bafllad›klar›na dikkat çeken Jan Nahum, “Ayr›ca, biz
Ar-Ge’ye insan kayna¤›n›
da yarat›yoruz. Son 5 y›lda AR-GE’de istihdam etti¤imiz personel say›s›nda
ciddi bir art›fl oldu. ‹lerki
y›llarda AR-GE konusunda daha büyük at›l›mlar
yapma iste¤imiz var.
Bursa’y› bir AR-GE merkezi haline getirme hedefimiz var. Bu noktada
çeflitli kulvarlarda çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. ‘TARGET’ ad›nda
bir network yaratt›k.
Bu a¤ sayesinde, Tür-
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getiren çeflitli bileflenler var; AR-GE
ve yat›r›m gibi… Ama üretim, istihdams›z olmuyor. 2001 y›l›na bakt›¤›m›zda Tofafl, en fazla istihdam›
sa¤layan flirket olmufltur.”

2001 Borsa
fiampiyonu Tofafl!
2001 y›l›nda gösterdi¤i yüksek borsa performans› ile de alan›nda flampiyon olan Tofafl’› borsa de¤eri aç›s›ndan de¤erlendiren Jan Nahum,
halka aç›k bir flirket olduklar›n› ve
2001 y›l›nda Tofafl’›n gerek flirketi
yöneten hissedar ortaklara, gerekse
Tofafl hissesi sat›n alm›fl küçük yat›r›mc›lara hakk›n› ödedi¤ini belirt-

ti. Nahum, “‹MKB 100 endeksi yaklafl›k %30 de¤er kaybederken, borsada ifllem gören Tofafl hisseleri
yüzde 50 de¤er kazand›. Tofafl,
‹MKB’de geçti¤imiz y›l yakalad›¤›
baflar› grafi¤ini sürdürerek, güçlü
finansal yap›s›yla 2002’de de yerli
ve yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgi oda¤›
olmay› amaçl›yor” fleklinde konufltu.

2001 Markalar
fiampiyonu Tofafl!
Motorsporlar› alan›nda 2001 Türkiye Markalar fiampiyonlu¤u’nu bir
çok kategoride elde etti¤i birinciliklerle kazanan Tofafl’›n bu baflar›s›n›
Nahum sunumunda flu sözlerle de¤erlendirdi:
“Motorsporlar›, ürünlerimizin teknik seviyesini, AR-GE kullanma potansiyelimizi, ürün gelifltirme ihtiyac›n› ölçtü¤ümüz, tak›m ruhunu test
etti¤imiz platformdur. 2001 y›l›nda
Tofafl; Türkiye Bayanlar Ralli
fiampiyonlu¤u, Türkiye Ralli
fiampiyonas› F3 Birincili¤i, Türkiye Pist fiampiyonas› F3 Birincili¤i, Türkiye T›rmanma fiampiyonlu¤u, Türkiye Rallikros K2
fiampiyonlu¤u ve Türkiye Ralli
fiampiyonas› N2 Birincili¤i baflar›lar›yla birlikte 2001 Markalar
fiampiyonu olmay› baflarm›flt›r.”

‹hracat Hedefi 1 Milyar USD
Sunumunun sonunda, 2001’in tüm
zorluklar›na ra¤men Tofafl’›n bir
çok flampiyonluk kazand›¤›n›; Türk
halk›n›n yaflam kalitesini yükselterek, Türkiye ekonomisine ek katk›
yaratarak ve teknoloji seviyesinin

ciddiyetini ispatlayarak tüm bu baflar›lar›n› Türk milletiyle paylaflt›¤›n›
belirten Nahum, bas›n mensuplar›n›n sorular›n› da yan›tlad›.
Nahum, bir soru üzerine, 2002 y›l›nda cirolar›n› dolar baz›nda %15 –
20 art›rmay› hedeflediklerini söyledi. ‹hracat hedeflerinin de 1 Milyar
dolara ulaflmak oldu¤unun alt›n› çizen Nahum, yurt d›fl› pazarlarda
Doblo serisinin yeni versiyonlar›n›n lansmanlar›n›n yap›lmas›yla birlikte bu ürünün Tofafl’›n ihracattaki
lokomotifi olmaya devam edece¤ini de sözlerine ekledi.

Jan Nahum’un,
Bizden Haberler Dergisine
Verdi¤i Özel Demeç
Jan Nahum, Bizden
Haberler
dergisine
yapt›¤› özel aç›klamada Tofafl’›n befl kulvardaki baflar›s›n› flu
flekilde de¤erlendirdi:
“Biz Tofafll›lar yapt›¤›m›z ile özdefllefliyor,
ne oldu¤umuz ile vakit kaybetmiyoruz.
Türkiye’nin en ciddi
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ekonomik krizlerinden birinin sürdü¤ü dönemde, stratejik yaklafl›m›m›z, azmimiz, ve çabalar›m›zla
önümüzde olan ve yolumuza döflenen tüm engellere ra¤men uzun
dönemli beklenti ile hedeflerimize
do¤ru yol al›yoruz.
Bu yolculuk süresinde elde etti¤imiz sonuç ve baflar›lar, paydafllar›m›zla olan iflbirli¤imizin bir neticesi. Biz e¤er baflar›lar›m›zla öne ç›k›yorsak, bu neticelerde onlar›n pay›n›n da ne denli büyük oldu¤unu
biliyor ve bunu içtenlikle beyan
etmekten haz duyuyoruz.
Bugün eriflti¤imiz konum, bizim
için gelece¤e olan yolculu¤umuzda
bir s›çrama tafl›; bizleri Türk Otomotiv Sanayii’nin lây›k oldu¤u evrensel boyut ve baflar›ya tafl›yan bir
kesit sadece…
Bu yolculu¤u bizlerle paylaflmay›
bilen ve isteyen herkese “gelin, bize kat›l›n, bayra¤› siz de tafl›y›n” diyor, engellemeyi deneyenleri ise,
bir taraftan anl›yor, di¤er taraftan
da yaratt›klar› tahribat› bizi kamç›layan bir itici güç olarak kullan›yor
ve yard›mlar›ndan dolay› onlara teflekkür ediyoruz”.

küresel vizyon

KOFISA Genel Müdürü Nicholas Sanchez: “Güçlü ve sayg›n bir grup olan Koç
Toplulu¤u’nun bir üyesi olmak bize ciddi bir rekabet avantaj› sa¤l›yor”

Kofisa’dan Müflterilerine
Uluslararas› Ticaret Çözümleri
• fiirketiniz hangi
undan 29 y›l
1973 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren
amaçlarla ve ne zaönce, TopKofisa, müflteriye özel çözümler üreterek
man kuruldu? Nas›l
luluk flirket‘ticaret finansman›’ hizmetlerini vermeyi
bir organizasyon yalerine ürün, hamp›s›na sahipsiniz?
madde, makine ve
sürdürüyor
Kofisa S.A, Topluluk
yedek parça tedarik
flirketlerinin ürün, hamve finansman›n› düzenlemek amaflu an eflim ve iki k›z›mla birlikte ‹smadde, makine ve yedek parçalar›c›yla kurulan Kofisa, kendisini geviçre’de yafl›yorum.
n›n tedariki ve finansman›n› düzenlece¤e “Müflterilerine, sundu¤u yaKariyerime Cenevre’de, UBS Ticalemek amac›yla Koç Toplulu¤u’na
rat›c› ve profesyonel ticari çözümret Finans Departman›’nda bafllaba¤l› olarak 1973 y›l›nda kurulmufl
ler ile katmade¤er getiren bir Fid›m. Daha sonra, genel müdür olabir flirket.
nansal Mühendislik flirketi olmak”
rak, lüks tüketim endüstrisinde
Kofisa’n›n Cenevre’de 10 kiflilik, etmisyonuyla haz›rl›yor. Bu hedefe
Uzakdo¤u, Avrupa ve Kanada arakili ve esnek bir tak›m› var. Ayr›ca,
emin ad›mlarla yürüyen, Toplulus›ndaki ticaret ve lisans operasyonher ikisi de Türk olan ve pazar›,
¤un köklü flirketi Kofisa hakk›nda,
lar›n› yapmak üzere görev ald›m.
Toplulu¤u ve Toplulu¤un ortaklar›göreve 1 Ocak 2002 tarihinde bafln› yak›ndan tan›yan; biri Pazarlama
layan Genel Müdürü Nicolas
1 Ocak 2002 ‹tibariyle...
ve ‹flletme, di¤eri ise Finans ve ‹daSanchez ile sunduklar› hizmetler
1994 ve 1998 y›llar› aras›nda,
re’den sorumlu iki Genel Müdür
ve gelece¤e yönelik hedefleri hakBNP’den özel yat›r›mc›lar taraf›nYard›mc›s› ile birlikte çal›fl›yoruz.
k›nda söylefltik.
dan sat›n al›nan Karayipler’de bir

B

• Mr. Sanchez, öncelikle size 1
Ocak itibar›yla bafllad›¤›n›z görevinizde baflar›lar diliyoruz. Bize kendinizi tan›t›r m›s›n›z?
Hem ‹sviçre, hem de ‹spanya vatandafl›y›m. ‹sviçre’de do¤dum; ö¤renimimi ‹sviçre’de tamamlad›m ve

küresel vizyon

bankan›n yeniden yap›lanmas› ve
iflletilmesi görevini sürdürdüm. ‹sviçre’ye dönüflümde, lider ticaret
gruplar›ndan biri olan André’de
Kurumsal Finans Baflkan› olarak
çal›flmaya bafllad›m. 1 Ocak 2002
itibariyle de Koç Toplulu¤u’na Kofisa Genel Müdürü olarak kat›ld›m.
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• Kofisa’n›n sundu¤u ürün ve
hizmetler nelerdir?
Kofisa’n›n, bir banka örne¤inin aksine, çok az standart ürünü var. Biz
müflteriye ve onun sorunlar›na özel
çözümler üretiyoruz. Yaratt›¤›m›z
katmade¤eri, ‘her durum ve ifllemin

kendine has özelliklerini ve ihtiyaçlar›n› anlayarak söz konusu riskleri
de¤erlendirmek ve en do¤ru çözümü yaratmak’ fleklinde tan›mlayabiliriz. Faaliyet gösterdi¤imiz alanlar›
özetlemek gerekirse, bunlar›n aras›nda ticari finansman›, ihracat finansman›, iflletme sermayesi finansman›, finansal mühendisli¤i
(financial engineering), proje finansman›n› (fizibilite çal›flmalar›,
proje planlamas›, proje uygulamas›
ve iflletmesi), countertrade ifllemleri ve ticarete yönelik teknik servisleri (lojistik, sigorta, tafl›mac›l›k, ticari dan›flmanl›k) sayabiliriz.
• Peki, bu hizmetlerinizi nas›l
pazarl›yorsunuz?
Çok iyi bir iflbirli¤i içinde oldu¤umuz Koçbank’›n bünyesinde bir
Pazarlama Masas› kuruyoruz. Hizmetlerimiz, Türkiye ve yurtd›fl›nda
birbirini tamamlar nitelikte. Koçbank d›fl›nda, Koçlease ve Koçfaktor ile de iflbirli¤i f›rsatlar› var. Bunun yan› s›ra, ürün ve hizmetlerimizin sat›fl ve da¤›t›m› için acentalar da oluflturuyoruz.
Bütün Koç Toplulu¤u flirketlerinin
de, uluslararas› ifllemler ve potansiyel ticari finans ihtiyaçlar› konusunda Kofisa’y› ortaklar›na, tedarikçilerine, tüketicilerine, yan sanayi
ve destek kurulufllar›na tan›tacaklar›na ve bizimle iflbirli¤i yapacaklar›na inan›yoruz.

profesyonel ticari çözümler
ile katmade¤er getiren
bir Finansal Mühendislik flirketi olmak” Yani
Kofisa’n›n amac›, geliflen pazarlarda risk
faktörünü azalt›p,
uluslararas› ticarete
ba¤l› finansal ifllemlerde yap›sal iyileflmeyi sa¤layarak ticareti kolaylaflt›rmakt›r.
• Koç Toplulu¤u’na
mensup bir flirket olman›n Kofisa’ya sa¤lad›¤› avantajlar neler?
Öncelikle, Toplulu¤un bir üyesi olmaktan dolay› çok mutluyuz. Güçlü ve sayg›n bir grup olan Koç
Toplulu¤u’nun bir üyesi olmak bize ciddi bir rekabet avantaj› sa¤l›yor. Toplulu¤un tüm dünyaya yay›l› organizasyon a¤› ve ticari iliflkile-

ri ile biz de bir çok potansiyel müflteriye ulaflma imkân› bulabiliyoruz.
Ayr›ca, Koç Toplulu¤u’nu baflar›ya
tafl›yan etik de¤erler, bizim baflar›m›za da katk› sa¤l›yor.

“Sundu¤umuz katmade¤er, ‘her durum ve ifllemin
kendine has özelliklerini ve ihtiyaçlar›n› anlayarak
söz konusu riskleri de¤erlendirmek ve en do¤ru
çözümü yaratmak’t›r”

• Mevcut ve potansiyel pazarlar›n›z hangileri?
Bizim ola¤an pazar›m›z Türkiye.
Koç Toplulu¤u’nun ticari iliflki içinde oldu¤u tüm co¤rafyalardaki f›rsatlar› da de¤erlendirmek amac›nday›z. Bunun yan›nda, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika bölgelerinde yeni at›l›mlar›m›z da sürüyor.
• 2000’li y›llarda ilerlerken gelece¤e yönelik misyonunuz nedir?
Yeni bir misyonumuz var, o da flu:
“Müflterilerine, sundu¤u yarat›c› ve

“Topluluk flirketlerinin Kofisa’y› ortaklar›na, tedarikçilerine, tüketicilerine, yan sanayi ve
destek kurulufllar›na tan›tacaklar›na inan›yoruz.”
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küresel vizyon

e-dönüflüm Portal›, Pilot
e-Dönüflüm Projesi kapsam›nda Toplulu¤a ba¤l› flirketlerimiz taraf›ndan bafllat›lan
projelerin say›s› giderek art›yor. Bilindi¤i gibi e-Dönüflüm Portal›’n›n amac›, flirketlerimizin gerçeklefltirmeyi planlad›klar› veya gerçeklefltirdikleri çal›flmalarla ilgili
do¤ru, h›zl› ve güvenli bilgi al›flveriflinde bulunmakt›.

e-dönüflüm Projeleriyle Daha
Verimli Bir Beko Elektronik!

“e

-dönüflüm 2003” projesiyle
hedeflenen de¤iflimleri baflar›yla hayata geçiren Beko
Elektronik’in Genel Müdür Yard›mc›s› Uran Tiryakio¤lu ve Tüketici
Hizmetleri Yöneticili¤i,Teknik Destik Hatt› Sorumlusu Seçkin Yüksel,
e-dönüflüm serüvenlerini bizimle
paylaflt›

• Beko Elektronik olarak gerçeklefltirdi¤iniz e-dönüflüm projeleri
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Uran Tiryakio¤lu-E-dönüflüm kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz pilot projeleri “flirketimize getirece¤i katmade¤er”, “uygulanabilirlik” ve “öncelik”
kriterlerini baz alarak belirledik. fiu
anda internet ve intranet ortam›nda
hayata geçirdi¤imiz befl projemiz bulunuyor.
e-BPYS projesinde, Performans Yönetim sistemimizi elektronik ortama tafl›d›k. Böylece, flirketimizin
bütünsel kiflisel hedefleri çerçevesinde, çal›flanlar›m›z›n bu hedeflere ulaflma derecesini online
de¤erlendirebiliyoruz.
e-personel projemiz arac›l›¤›yla,
tüm personelimizin özlük bilgileri
intranete aktar›ld›. Bu projenin
“do¤ru kiflinin do¤ru ifle atanmas›na
yönelik” çal›flmaya destek olaca¤›
inanc›nday›z.
Bunun yan›nda, ISO 9000 Kalite Yönetim sistemimizin tüm süreçlerinin
ve günlük form onaylar›n›n elektro-

e-dönüflüm

nik ortama geçirilmesini sa¤layan eISO 9000 projesinin yan›s›ra, ürünlerimize ait tüm maliyetleri web ortam›na tafl›yarak online maliyet bilgisine
kavuflmam›z› sa¤layan e-Güncel Maliyet projesini gelifltirdik. e-servis projemiz ise müflteri memnuniyetini art›rmaya yönelik olarak bizim için hayati bir öneme sahip.
• e-servis projesini aç›klayabilir
misiniz?
Seçkin Yüksel- Servis h›z›n› ve müflteri memnuniyetini art›rmaya yönelik
olarak hayata geçirdi¤imiz e-servis
projesi ile de tüm yetkili servislerimiz
elektronik ortamda takip ediliyor, tüketici servis hizmetleri ve tüketicilerimizden gelen her türlü de¤erlendirme tek bir merkezde toplan›p servislere yönlendiriliyor. Müflterilere

Beko Elektronik Genel Müdür Yard›mc›s›
Uran Tiryakio¤lu (ortada) e-dönüflüm projesinden sorumlu ekip liderleri ile birlikte...

mümkün oldu¤unca k›sa zamanda
ulafl›l›p problemleri gideriliyor. Servis
an›nda teknik bilgiye ulaflman›n yan›s›ra müflterilerimizle olan tüm süreçler, sistem arac›l›¤›yla gözlemlenebiliyor.
• e-dönüflüm projesinin ifl süreçlerinize getirdi¤i avantajlar neler?
Seçkin Yüksel-Eskiden, daha uzun
sürede yapm›fl oldu¤umuz ve ço¤u
zaman kontrol etmekte zorland›¤›m›z
ifllerin gerçek zamanl› takibi çok kolaylaflt›. Eskiden elle doldurdu¤umuz
ulafl›lamayan belgelerimiz, flimdi
elektronik ortamda dolduruluyor, takip ediliyor ve saklan›yor.
• e-dönüflüm projesini uygulamaya geçirecek Topluluk flirketlerine
önerileriniz neler olabilir?
Uran Tiryakio¤lu-Bildi¤iniz gibi, edönüflüm projesine iliflkin topluluk
flirketleri aras›nda bir sinerji yaratmak amac›yla haz›rlanan e-dönüflüm portal›m›z var. Burada
e-dönüflüm’e geçifl sürecinde
olan flirketlerin de gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar hakk›nda bilgiler
yer al›yor. Topluluk flirketlerimiz
bu portal› inceledikten sonra, bizlerle iletiflime geçip uygulad›¤›m›z
modelleri kendilerine adapte ederek çok h›zl› yol alabilirler. Yayg›nlaflma ile e-dönüflümün topluluk flirketlerine getirisi çok daha büyük
olacak.

Projelerle Zenginlefliyor
Bu say›m›zda öncelikle Arçelik ve Beko’da e-Dönüflüm uygulamalar›na yer verdik.
Bu projelerin detaylar›na www.e-donusum.com adresinden ulaflabilirsiniz. Yine ayn›
portalda di¤er pilot flirketlerimizin uygulamalar›n› da bulacaks›n›z. Bu flirketlerimizin
pilot çal›flmalar›na ise gelecek say›lar›m›zda yer verece¤iz.

Arçelik’te Bilginin Dönüflümü:
e-bilgi Yönetimi

A

rçelik, “e-dönüflüm”e toplam 36 farkl› projeyle h›zl›
bir geçifl yapt›. Tüm ifl süreçlerinde bütünsel bir dönüflümü hedefleyen Arçelik’in Tüketici Hizmetleri Direktörü Atilla ‹lbafl, Biliflim
Teknolojileri Yöneticisi Dr. Kemal
Berkkan ve Biliflim Teknolojileri
ATGM Mühendisi Buyar Serbest,
yeni projelerini bizlerle paylaflt›…
• E-dönüflüm projelerinizi hayata geçirmek için nas›l bir yol izlediniz?
Atilla ‹lbafl-Bafllang›ç aflamas›nda,
tüm çal›flanlar›m›zdan 300’e yak›n
proje önerisi toplad›k. Bu projeleri
Arçelik Yürütme Kurulu’nda de¤erlendirdik ve toplam 36 proje belirledik. Projelerin getirilerini iki aç›dan
de¤erlendirdik: Düflük maliyet, zaman tasarrufu, giderlerin düflürülmesi gibi avantajlara sahip olan direkt getiriler ve müflteri memnuniyetini art›rma, pazar pay›n› art›rma
gibi indirekt getiriler…
• Projeler hakk›nda bilgi alabilir
miyiz?
Atilla ‹lbafl-Projelerimiz aras›nda,
sat›fl, pazarlama ve tüketici hizmetlerinden; yetkili servislerimizin intranet üzerinden e¤itilmesine kadar
pek çok farkl› uygulama yer al›yor:
Market projemiz arac›l›¤›yla, yetkili
servislerimiz her türlü ihtiyac›n› intranet üzerinden siparifl verebiliyor.

‹ntranette tüm Arçelik çal›flanlar›n›n
özlük bilgilerinin yer ald›¤› bir veri
bankas› oluflturulmas›na dayanan ebilin projemiz sayesinde, yeni uygulamalar için bu özlük bilgilerini
de¤erlendirebilece¤iz. Ça¤r› Kapatma projemiz de, müflteri flikayetlerini intranet üzerinde tek bir
merkezde toplayarak müflteri memnuniyetini art›rmay› hedefliyor. Bu
uygulamalar›n yan›s›ra, gerçeklefltirdi¤imiz bir di¤er projemiz ise e-bilgi yönetimi projesi…

Birikimleri de
Merkezilefltiriyoruz!
Kemal Berkkan-e-bilgi Yönetimi
projesiyle bilgiyi merkezlefltirmek,
çoklu veriyi tek bir noktaya indirgemek, güvenli¤ini sa¤lamak ve böylece paylafl›m› art›rmay› amaçl›yoruz. Bu proje kapsam›nda Deneyim Bilgi Bankas›’n› da hayata geçirdik. Bu uygulama do¤rultusunda,
çal›flt›¤›n›z süre boyunca ifllerinizle
ilgili edindi¤iniz tecrübelerinizi intranet ortam›nda oluflturdu¤umuz
formlara aktar›yoruz. Böylece, iflinizle ilgili tecrübeleriniz sizle birlikte emekli olmuyor, tüm çal›flanlar›n
kullan›m›na ve paylafl›m›na aç›k bir hale getiriliyor.
Dolay›s›yla, 12
y›l öncesinde ya-

Atilla ‹lbafl (bilgisayar bafl›nda), Buyar Serbest
(solda) ve Dr. Kemal Berkkan e-dönüflüm projeleri
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdiler

p›lan bir hatan›n tekrarlanmamas›
da sa¤lanm›fl oluyor. Proje kapsam›nda bir s›n›fland›rma çal›flmas›
yap›ld›. Böylece, veri sorgulamas›
yap›l›rken aranan bilgiye kolayca
eriflilebiliyor.
Buyar Serbest-Fikir Bankas› projemiz ise, e-dönüflüm sürecinden
hemen önce bafllam›fl bir çal›flmayd›. AR-GE içinde oluflan fikirlerin
belli bir noktada toplanmas› ve ARGE yönetimi taraf›ndan bunlar›n kolayca de¤erlendirilmesi ve uygun
görülenlerin de devreye al›nmas›
için tasarlanm›fl bir uygulamayd›. Edönüflüm ile birlikte, Bilgi yönetimi
projesiyle ayn› flemsiye alt›na al›nd›.
Fikir Bankas› ile yeni ürünler veya
mevcut ürünlerimizle ilgili farkl› fikirlerin de¤erlendirilmesi, ilgili kiflilere ulaflmas›, yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesini hedefliyoruz.

Art›k Bir
“Sanal Kampus”umuz Var!

e

-dönüflüm pro2003 y›l›na kilitlenen e-dönüflüm projesi miner program›m›z yer
jesinin bafll›ca
al›yor. Bu programlardan
çerçevesinde, Topluluk çal›flanlar›na web Windows XP tan›t›c› e¤itihedeflerinden
birisi de, hiç kuflkusuz,
mi ile Microsoft Office
ortam›nda seminer vermek üzere,
Topluluk çal›flanlar›n›n
paketi içinde yer alan
e-ogretim.koc.com.tr adresinde bir
kendilerini gelifltirmeleri
programlara yönelik e¤i“sanal kampus” oluflturuldu
yönünde çal›flmalar ortatimlerin içeri¤i Koç Bryce
ya koymak. Bu anlay›fltaraf›ndan
sa¤lan›yor.
bir üniversite kampusu mant›¤› ile
tan hareketle, e-ogretim.koc.com.tr
Üçüncü e¤itimi program›m›z ise, içeoluflturulan ve bünyesinde çeflitli seadresinde Koç Bryce, ‹.d.e.a ve
ri¤ini ‹.d.e.a’n›n sa¤lad›¤› finans e¤iminerler bar›nd›ran bir site. Ben, önKoç.net birlikteli¤i ile oluflturulan
timi…
celikle Sanal Kampus’un ‹.d.e.a aya“Sanal Kampus”, çal›flanlara de¤er
Viktor Sidi - Biz, içeri¤ini sa¤layaca¤›ndan bahsetmek istiyorum. ‹.d.e.a
katmak ad›na at›lm›fl dev bir ad›m
¤›m›z semineri seçmek üzere bir taolarak bizim Koç Bryce ile çok s›k›
olarak dikkat çekiyor.
k›m kriterler oluflturduk. Hedef kitlebir iflbirli¤imiz var. 2000 y›l›n›n so‹.d.e.a Genel Müdürü Viktor Sidi ve
mizi belirlememiz gerekiyordu. Koç
nunda art›k dünyada bir trendin
Koç Bryce Genel Müdürü Dilek
Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerin orta ve
oluflmaya bafllad›¤›n› gördük. Bu
Günçer ile web üzerinde gerçekleflüst kademeli yöneticileri, bize en yatrend, s›n›f e¤itiminin sanal ortam ile
tirilen seminerler, bu yönde gerçekk›n hedef kitle… Bu kitlenin talep ettakviye edilmesiydi. Bizim de bu
lefltirilen projeler, sanal kampus ve
ti¤i e¤itim çeflidini tespit edebilmek
yönde giriflimlerimiz vard›. Bu dö‹.d.e.a-Koç Bryce’›n birlikteli¤i üzeriüzere Bilgi Grubu Yürütme Kominemde, Koç Bilgi Grubu ile ortaklane söylefltik.
tesi ve e-Dönüflüm Komitesi ile
fla bir pilot uygulama yapma karar›
birlikte bir anket ve araflt›rma yapt›k.
ald›k.
• Bize Sanal Kampus ve içerdi¤i
Bu araflt›rman›n sonucunda, Koç
Dilek Günçer - Kampusun alt yap›e¤itim programlar› hakk›nda bilToplulu¤u içindeki aslen finansç› ols›, üretilmesi Koç Bryce uzmanl›¤› ile
gi verir misiniz?
mayanlar için temel finans konusuyap›ld›. Kampus üzerinde 3 tane seViktor Sidi - Sanal Kampus, gerçek
nun cazip oldu¤u ortaya ç›kt›. Bura-

e-dönüflüm
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da bir parantez açmak gerekiyor, elearning tek bafl›na bir proje olmakla birlikte, asl›nda e-dönüflüm projesinin 2003’e kilitlenmifl bir parças›…
Bir yöneticinin fonksiyonel yetkinlik
olarak finans bilgisine sahip olmas›
lâz›m. Dolay›s›yla, bunlar bir araya
gelince, finans seminerini seçtik.
• Web ortam›n›n e¤itim için kullan›lmas›n›n ne gibi avantajlar›
var?
Viktor Sidi - Bunlardan bir tanesi
kat›l›mc›n›n seminerlere istedi¤i anda kat›labilmesi. Bunun hem kendi
zaman kullan›m› aç›s›ndan avantaj›
var, hem de ifliyle, ailesiyle ve bu ö¤renimin geliflmesiyle bir denge oluflturabiliyor. ‹kinci bir avantaj› ise kiflinin ö¤renme ritmiyle ilgili. Herkesin
ö¤renme ritmi ayn› de¤il. Kifli, dikkat
sürelerini de¤erlendirerek kendi ritmini yine kendisi tayin ediyor. Yine
zamanla ilintili bir faktör daha var;
sanal ortamda e¤itiminizi, s›n›fta ald›¤›n›zdan daha k›sa bir süre içinde
alabiliyorsunuz. Bir di¤er önemli faktör de yer faktörü. S›n›f e¤itimlerinde
belli bir yere gitmeniz gerekirken sanal ortamda gerçeklefltirilen seminerlere kat›l›mc›lar ev ya da ifllerinden
derslere devam edebiliyor…
• Sanal Kampus, nas›l bir iflbirli¤inin sonucu olarak ortaya ç›kt›?
‹.d.e.a Genel Müdürü
Viktor Sidi: “e-learning
tek bafl›na bir proje
olmakla birlikte, asl›nda
e-dönüflüm projesinin
2003’e kilitlenmifl bir
parças›.”

Viktor Sidi - Bunun birkaç boyutu
var. Bir içerik var,
bu içeri¤in web
ortam›na uygun
hale
getirilmesi
var, web üzerinde
çal›flt›r›lmas›
ve
orada bar›nd›r›lmas› var. ‹.d.e.a
olarak biz içerik
sa¤lay›c›y›z. Bilgiyi
oluflturup, web ortam›nda yer alacak Koç Bryce Genel Müdürü Dilek Günçer: “Kampusumüzdeki e¤itimlere
üç konu ile bafllad›k ama bunu h›zla gelifltirmeyi planl›yoruz.”
hale getiriyoruz.
Teknolojik know-how’a Koç Bryce
sahip. Bu birikimle Koç Bryce, içeri¤i web ortam›na aktarma iflini üstlendi. Projenin hosting yükünü de
Koç.net üzerine ald›.
• Sanal Kampus projesi nas›l iflleyecek?
Dilek Günçer - Ocak ay› itibariyle
kampusumuz aç›lm›fl durumda. Koç
Holding’de çal›flan herkes bu e¤itimlere kat›lacak. E¤itim Yönetim Sistemi olarak adland›rd›¤›m›z sistem
ile kay›tl› kullan›c›lara, ba¤l› olduklar› flirketlerin uygun gördü¤ü seminerlere girifl yetkisi veriyoruz. Seviye
tespit s›nav› ile bilgi düzeyini ölçen
kullan›c›lar bu seviyelere göre bölümlenmifl seminerler alabiliyorlar.
Seminerlerin bol simülasyonlu, etkileflimli ve sesli olmas› seminerleri
çok anlafl›l›r ve kolay alg›lanabilir k›l›yor.

Hedef:
10 Bin Topluluk Çal›flan›
10 bin kiflinin faydalanmas›n› hedefledi¤imiz bu proje, Koç Toplulu¤u’na ciddi bir rekabet avantaj› kazand›racak, verimlili¤ini art›racak.
Zaten e-dönüflüm projesinin temelinde yatan en büyük neden de verimlilik.
Viktor Sidi - Web üzerinde sosyal
ve etkileflimli bir ö¤renme ortam›
sunmaya çal›fl›yoruz. Örne¤in kat›l›mc›lar, sorular›n› e-mail yoluyla sorabiliyor ve cevaplar›n› yine mail yo-
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luyla, en fazla 48 saat içinde alabiliyorlar. Mail yoluyla bize ulaflan sorular ve bu sorular›n yan›tlar› an›nda
FAQ (Frequenty Asked Questions)
sayfam›za eklendi¤i için bu bölüm
de sürekli geniflliyor ve böylece kullan›c›lar sorular›na bu sayfada yan›t
bulabiliyor.
• Sanal Kampus’ta yer alan seminerlerinin say›s›n› art›rma yönünde ne gibi çal›flmalar›n›z var?
Dilek Günçer - Kampusumuzdaki
seminerlere üç konu ile bafllad›k
ama bunu h›zla gelifltirmeyi planl›yoruz. fiirketlerden gelen özel istekler
de var. Arçelik ve Migros’la yapt›¤›m›z çeflitli çal›flmalar halen sürüyor.
Bu noktada en önemli avantaj›m›z,
‹.d.e.a ile birlikte çal›fl›yor olmam›z;
çünkü ‹.d.e.a’da gerçekten çok faydal› seminer içerikleri var. Koç Bryce
olarak bizde de, bunu elektronik ortama aktarabilecek teknoloji ve biliflim teknolojileri konusundaki bir
çok seminer içeri¤i var. Bunlar› zaman içinde yo¤urup sistem içine entegre etmeyi planl›yoruz.

e-dönüflüm

Promena fiirket Müdürü Levent Za¤ra (ortada), Promena Sat›fl ve Pazarlama Müdürü
Mehmet Can Koruyan (solda) ve Promena Teknik Müdürü Sertaç Biriken (sa¤da)

Promena ile Sat›nalmada
Elektronik Devrim!

e

-dönüflüm projesi çerçevesinde elektronik sat›n alma
konusunda hizmet vermek
üzere kurulan Promena flirketi,
Ocak 2002’de faaliyete geçti.
Promena, flirketlere mevcut sat›n alma süreçlerini elektronik ortama tafl›ma konusunda çözümler sunuyor.
Promena’n›n bu yönde pazarlad›¤›
ürünler ve temel özellikleri ise flöyle:

e-source:
Elektronik ortamda ihaleler düzenleyerek piyasadan en uygun flartlarda
al›m yap›lmas›n› sa¤layan bir yaz›l›m
olan e-source, e-ticaret uygulamalar›
aras›nda yat›r›m geri dönüfl süresi en
k›sa olan ürün olarak dikkat çekiyor.

Amerika’da en çok kullan›lan yaz›l›m
olan e-source arac›l›¤›yla, ABD’de
Haziran-Aral›k 2001 döneminde 1061
adet elektronik ihale gerçeklefltirildi.
Toplam 613 milyon dolara ulaflan
ihale sonucunda, geçmifl fiyatlarla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda elde edilen tasarruf miktar›, toplam 170 milyon dolar-

e-dönüflüm

d›r. (kaynak: e-business reports/yahoo)
Yaz›l›m›n en önemli fonksiyon ve faydalar› aras›nda ise flunlar yer al›yor:
• ‹dari kontrol ve ifl ak›fl› kurallar›n›n
kolayl›kla tan›mlanmas›,
• ‹hale flablonlar› oluflturma ve haz›r
olarak kaydetme,
• Tedarikçi de¤erlendirme ve test sistemi,
• Teklif flartnamelerinin haz›rlanmas›
ve flablon olarak kaydedilmesi,
• Tekliflerin fiyat d›fl›nda di¤er kriterlere ba¤l› olarak de¤erlendirilmesi,
• Tekliflerin ve tedarikçilerin matematiksel transformasyonlarla de¤erlendirilmesi,
• Performans grafi¤i ile tedarikçilerin
gerçek zamanl› rekabet ortam›nda
teklif vermelerinin sa¤lanmas› (aç›k
eksiltme),
• Bütün ihalelerin elektronik ortamda
kaydedilmesi ve gerekti¤i zaman geri
ça¤r›larak tekrar edilmesi (replay)
• ‹hale, tedarikçi ve teklif baz›nda
kapsaml› raporlama özellikleri,
• Konsorsiyum al›m fonksiyonu sayesinde di¤er firmalarla ortak ihale
düzenleme ve toplu al›m yapabilme
imkan›.

e-procurement:
Firmalar›n mevcut sat›n alma süreçlerini elektronik ortama tafl›malar› amac› ile gelifltirilmifl bir platform olan eprocurement, firmalardan teklif istemek ve siparifl vermek için harcanan
telefon, faks ve ifl gücü maliyetinin
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azalt›lmas›n›; sat›n alma faaliyetinin
fleffaf olarak yürütülmesini; merkezi
sat›n alma taraf›ndan tespit edilen fiyat ve al›m flartlar›na flirket içi di¤er
birimlerin uymas› ve ar›zî al›mlar›n
önüne geçilmesini hedefliyor.
Yaz›l›m›n ana fonksiyonlar› ise flöyle:
• ‹fl ak›fl› yetki seviyelerinin kifli ve
departman baz›nda tan›mlanmas›,
• fiirket iç kataloglar›n›n elektronik
ortama aktar›lmas›,
• Kullan›c›lar›n iç kataloglardan kategori ve ürün baz›nda seçim yapmas›
ve talep yaratabilme imkân›,
• Online tedarikçi kataloglar›na eriflim, ürün seçme, teklif isteme, pazarl›k yapma ve siparifl verme,
• fiirket için özel haz›rlanm›fl tedarikçi kataloglar›ndan seçim yapma, teklif isteme, pazarl›k yapma ve an›nda
siparifl verebilme özelli¤i,
• Tedarikçi yönetimi,
• Sat›nalma operasyonlar›n›n kaydedilmesi ve raporlanmas›, gerekti¤i anda geri ça¤r›labilmesi.
Dünya çap›ndaki referanslar› aras›nda AOL, Honeywell, Netscape, Hilton, Gateway, Dell Computer, Lexmark, Office Depot, Whirlpool,
Unocal Corp., GovernmentFirst,
Timken, Owens Corning ve Arvin
Meritor gibi dev firmalar›n da bulundu¤u Promena’n›n sundu¤u çözümler hakk›nda bilgi almak için:
Mehmet Can Koruyan
Promena Sat›fl ve Pazarlama Müdürü
Tel: (0216) 454 00 04
e-mail: mehmet.koruyan@promena.net

“e-tafleron Projesiyle Tafleron
Bilgi Bankas› Oluflturuyoruz”

“e

-dönüflüm 2003” projesinden yeni bir halka daha: Etafleron projesi… 2002’nin
ikinci yar›s›ndan itibaren uygulamaya geçilecek ve web ortam›nda tüm
Topluluk flirketlerine aç›k bir tafleron bilgi bankas› oluflturmay› amaçlayan e-tafleron projesi hakk›nda,
Koç Holding Denetim ve Mali Grup
Baflkan Yard›mc›s› Nadir Özflahin’den bilgi ald›k.
• E-tafleron projesi nedir? Bu
proje ile ne amaçlad›n›z?
E-tafleron projesi, Topluluk flirketlerinin çal›flt›¤› tafleronlar hakk›ndaki
bilgilerin merkezi bir yerde toplanmas›n› sa¤layarak ilgili verilere h›zl›
bir flekilde ulaflmak ve flirketlerimiz
aras›nda ortak bir sinerji yaratmak
amac›yla tasarland›.
E-tafleron projesini hayata geçirmeden önce, tafleronlar hakk›ndaki
tüm bilgileri e-mail arac›l›¤›yla flirketlerimizden topluyor ve bu bilgileri de üst yönetime raporluyorduk.
Dolay›s›yla, Topluluk flirketleri aras›nda bir bilgi ak›fl› mümkün olmuyordu. Bu olumsuzluklardan yola
ç›karak, Koç Holding Mali ve Denetim Grubu’nun öncülü¤ünde, Biliflim Hizmetleri Koordinatörlü¤ü’nün
sa¤lad›¤› teknik destek ile projemizi
oluflturduk.
Projemiz arac›l›¤›yla, Topluluk flirketlerimiz: temizlik, güvenlik, yemek, personel tafl›ma, Call Cen-

ter, yurt içi ve yurt d›fl› nakliye,
gümrük komisyoncular› ve di¤er
tafleronlar hakk›nda her türlü bilgiye ulaflabilecekler.
• Projenin iflleyifli hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Proje kapsam›nda, belirlenen flirket
sorumlular› kendilerine verilen özel
flifreleri kullanarak tafleronlara ait
tüm bilgileri sisteme kaydedecekler.
Holding’e ulaflan bu bilgiler, karfl›laflt›r›labilir rapor format›na sokularak sadece Koç Toplulu¤u’na ait flirketler taraf›ndan görülebilen intranette yay›nlanacak.
Haz›rlanan bu ortak bilgi havuzu
arac›l›¤›yla, Topluluk’un çal›flt›¤› tafleronlar›n fiyatlar› flirket baz›nda pahal›dan ucuza ve ayn› zamanda grup
ortalamas› ile karfl›laflt›r›labilecek.
• Projenin mali getirisi hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Haz›rlanan 2000 y›l› mali raporlar›m›z çerçevesinde, tafleron ödemeleri ve masraflar› yüksek olan Topluluk flirketlerinde gerekli tüm iyilefltirici faaliyetleri gerçeklefltirdik.
Bu iyilefltirme sürecinin sonucunda
da, sadece 9 ayl›k dönemde elde
etti¤imiz tasarruf 2.2 trilyon Lira… Y›l sonu itibariyle ise bu rakam›n çok daha da büyük olaca¤›n›
öngörüyoruz.
• Faaliyete geçirmeyi planlad›¤›n›z farkl› projeleriniz var m›?
Denetim ve Mali ‹fller Grubu’nun sürdürdü¤ü iki büyük
projesi daha bulunuyor. Bunlardan
ilki; Hyperion Management çözüm
ve analiz araçlar›
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Koç Holding Denetim ve Mali Grup Baflkan
Yard›mc›s› Nadir Özflahin “e-tafleron arac›l›¤›yla, tafleronlar›n fiyatlar› çok yönlü olarak
karfl›laflt›r›labilecek”

projesi... 1 y›l önce bafllatt›¤›m›z
proje ile ilk aflamada Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve ard›ndan hayata geçirece¤imiz Veri Toplama Uygulamas› (VTU) ve Bütçe Model
Uygulamas› (BMU) ile bütçe, tahmin, uzun vadeli plan yaz›l›mlar› ile
entegre bir raporlama sistemi hedefliyoruz. Oluflturaca¤›m›z bu sistemin eski versiyonu Fortune 500 listesinde yer alan flirketlerin % 60’› taraf›ndan, yeni versiyonu ise dünyada birkaç flirket taraf›ndan kullan›l›yor. Türkiye’de ise bu sistem hiçbir
flirket taraf›ndan uygulanm›yor. Sistemin, 2002’nin sonuna kadar Denetim ve Mali ‹fller Grubu’nun öncülü¤ünde, Koç Holding ve Koç Sistem
MIS ekibi taraf›ndan bölüm bölüm
devreye al›nmas› planlan›yor.
Di¤er projemiz ise, denetimde bilgisayar kullan›m›n› geniflletecek ACL
uygulamas›... Türkiye’de ilk defa
grubumuzda uygulanacak olan bu
proje, bizleri daha h›zl› ve etkin bir
denetim yetene¤ine kavuflturacak.
Projeyi 2002 y›l› ortalar›nda tamamlamay› planl›yoruz.

e-dönüflüm

e-forum’da Öneriler Ödüllendiriliyor!
Ayn› Platformda Farkl›
Görüfller
“Topluluk çal›flanlar› aras›nda
elektronik ortamda bilgi paylafl›m›n›n sa¤lanmas›, tart›flma
ortam›n›n yarat›lmas› ve iletiflimin artt›r›lmas›” amac›yla
May›s 2001’de uygulamas›na
bafllan›lan e-forum’da, içinde
çeflitli konular›n yer ald›¤› 25
ana bafll›kta bilgiler ve çeflitli
görüfller paylafl›l›rken, çal›flanlar›n birbirlerini tamamlayan veya farkl› bak›fl aç›lar›yla yans›tt›klar› görüflleri de, ilgili yönetim kademelerinde
de¤erlendirmeye al›n›yor.

Yeni Konu
Bafll›klar›:

Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n elektronik ortamda
bilgilerini paylaflt›klar› ve bir anlamda
“serbest kürsü” niteli¤ini tafl›yan e-forum’da
“en iyi” üç öneri ödüllendirilecek!
oç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n
elektronik ortamda bilgilerini paylaflt›klar› ve bir anlamda “serbest kürsü” niteli¤ini
tafl›yan e-forum’da “en iyi üç öneri” ödüllendirilecek.
Toplulu¤umuza fayda sa¤layacak uygulanabilir öneriler, önce Baflkanlar; Baflkanlar›n de¤erlendirmelerinden sonra da e-dönüflüm Yürütme Komitesi’ne sunulacak.

K

Üç Öneri Ödüllendirilecek
Ödül kazananlar›n isimleri ve önerileri ayn› ay içinde aç›klanacak.

e-dönüflüm

Ödüle uygun önerinin gelmemesi
durumunda ise ödüllendirme yap›lmayacak.
Tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na
aç›k olan ödül uygulamas› çerçevesinde baflar›l› bulunan üç öneri,
“Ay›n Önerisi” veya “Ay›n Projesi” bafll›¤› alt›nda Toplulu¤a tan›t›lacak.
Gerek konular, gerekse de ödüller
ve daha sonra da ödül sonuçlar›,
Koç Haber, Koç Web, Bizden
Haberler Dergisi, Genel Duyurular ve e-forum gibi iletiflim kanallar› arac›l›¤›yla Topluluk çal›flanlar›na bildirilecek.
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‹çinde çeflitli konular›n yer ald›¤› 25 ana bafll›¤›n yan› s›ra
belirlenen yeni konu bafll›klar› flöyledir:
Kiral›k / Sat›l›k: Kiral›k veya sat›l›k olan gayr›menkul ve eflyalar
ile ilgili her türlü duyurular bu
bafll›k alt›nda yay›mlanabilecek.
Etkinlikler / Duyurular: Toplulu¤a ba¤l› flirketlerde düzenlenen
ve Topluluk çal›flanlar›n›n da kat›labilece¤i bütün etkinlikler bu
bafll›k alt›nda duyurulabilecek. Ayr›ca Topluluk d›fl›nda olup da
Toplulu¤u ilgilendiren her türlü
duyuru da bu bafll›k alt›nda yer
alabilecek.
Hobi: Her türlü hobi hakk›nda
edinilen bilgi, deneyim ve önerilerin paylafl›laca¤› bölüm.
E¤itim: fiirketlerdeki e¤itimlerle
ilgili her türlü görüfl ve önerilerin
paylafl›labilece¤i bafll›k.
Tüm Topluluk çal›flanlar›ndan
elektronik ortamdaki bilgi paylafl›m a¤› olan e-forum’u her türlü
görüfl ve düflünceleriyle zenginlefltirmeleri bekleniyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’ne
“2001 Y›l› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”

T

ürkiye’nin sanayi/teknoloji
tarihini bar›nd›ran ilk ve tek
müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 2001 y›l›n›n ikinci ödülünü Kültür Bakanl›¤›’ndan ald›. Vak›flar
Haftas› nedeniyle, Vak›flar Özel
Ödülü’ne lay›k görülen Rahmi M.
Koç Müzesi, bu kez de Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan, 2001 Y›l› Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü’nü ald›.
‹stanbul’da Hasköy Tersanesi’nin
restore edilmesiyle kurulan ve aç›l›fl›n›n yap›ld›¤› Temmuz ay›ndan
bu yana gördü¤ü yo¤un ilgi nedeniyle ziyaretçi rekoru k›ran Rahmi
M. Koç Müzesi’nin ödül almas›
üzerine büyük bir memnuniyet
duydu¤unu ifade eden Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Rahmi M. Koç, duygular›n› flu flekilde dile getirdi:
“Kültür Bakanl›¤›’n›n 2001 y›l› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne lay›k
görülmesi, müzemizin de¤erini bir
kat daha art›rm›flt›r. Müzemizin
Lengerhane bölümü, 13 Aral›k
1994 y›l›nda hizmete aç›lm›flt›. Bu
bölümümüz de 1996 y›l›nda Avrupa Konseyi taraf›ndan ‘Y›l›n Müzesi Özel Ödülü’ne lay›k görüldü”.

Yeni Projeler
Daha önce de Rahmi M. Koç Müzesi’nin Vak›flar Özel Ödülü’nü ald›¤›n› ifade eden Rahmi M. Koç, yeni projelerinin de müjdesini verdi:
“2002 y›l›nda kültür ve sanat›m›za
hizmet etmek için daha çok çal›flaca¤›z.
fiimdi yeni bir projemiz var. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nden ‘Yap, ‹fllet, Devret’ modeliyle ald›¤›m›z Ankara Kaleiçi’ndeki Çengel Han’›
restore ediyoruz ve müzemizin bir
bölümünü oraya tafl›yarak, Ankaral› hemflerilerimizin hizmetine sunaca¤›z.”

Pazar Günleri 19.00’a
Kadar Aç›k
Teknoloji merakl›lar›n›n›n ak›n›na
u¤rayan Rahmi M. Koç Müzesi’nin ziyaret saatleri yeniden düzenlendi.
Rahmi M. Koç Müzesi, ziyaretçilerden
gelen yo¤un istek üzerine, Cumartesi-Pazar günleri 2 saat daha geç kapan›p 10:00-19:00 saatleri aras›nda hizmet verecek.
Müflteri memnuniyetini art›rmay›
amaçlayan bu uygulamayla, ziyaretçiler teknoloji tarihine keyifli bir keflif
gezisi yapt›ktan sonra, müze bünyesinde bulunan Barbarossa Pub’da tüm
günün yorgunlu¤unu atarak, Café Du
Levant veya Halat Restaurant’ta yemeklerini yiyebilecekler.
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Türkiye’nin ilk ve tek
sanayi-teknoloji müzesi
Rahmi M. Koç Müzesi’ne,
Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan “2001 y›l›
Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü” verildi. Aç›l›fl›ndan
bu yana ziyaretçi say›s›yla
rekordan rekora koflan
Rahmi M. Koç Müzesi,
ayn› y›l içerisinde ise
Vak›flar Özel Ödülü’nün
sahibi olmufltu.

kültürel vizyon

2001’e Hizmet Ödül Töreni ile Anlaml› Veda
oç Holding’in geleneksel Y›l
Sonu Yeme¤i ve Hizmet
Ödül Töreni, 28 Aral›k 2001
Cuma akflam›, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlendi.
19 Koç Holding çal›flan›n›n Hizmet
Ödülü ile onurland›r›ld›¤› geceye,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve Holding
çal›flanlar›, eflleri ile birlikte kat›ld›.
Oldukça keyifli geçen geceyi, Özdemir Erdo¤an’›n müzi¤i renklendirdi.
2001 y›l›nda hizmet ödülüne hak
kazanan personel, rozet ve arma¤anlar›n› Koç Holding yöneticilerinden ald›lar.

Her y›l geleneksel
olarak düzenlenen
Koç Holding
Y›l Sonu
Yeme¤i’nde
19 Koç Holding
çal›flan›na
“Hizmet Ödülü”
verildi.

K

Rahmi M. Koç, Holding’de 35. y›l›n› tamamlayan Kemal
Kad›o¤lu’nu kutlad› ve ödülünü verdi.

Hizmet Ödülü Alan Koç Holding Çal›flanlar›
35. Y›l: Kemal Kad›o¤lu
25. Y›l: Ender Ba¤c›van,
Nezih Göksu
20. Y›l: Ayfle Belce, Zerrin Küçü-

kar›n, Hasan Sar›ca, Harun Kul
10. Y›l: Murat Altunsoy, Enver
Bulut, Ya¤›z Eyübo¤lu, Memet ‹lkan Kamber, Sinan U¤ur Kars,

Latif Merçi, Güler Öz, Ayflegül
Öztürk, Nalan Sezer, Eflfak Tüzün, Erdo¤an Yöndem, Esin Zerman Sevgi

Dayan›kl› Tüketim

Beko Elektronik Grundig Televizyonlar›n› Üretiyor
Grundig, 2001 sonundan itibaren 3 y›l boyunca
Beko Elektronik’ten her y›l 1 milyon adet 37, 51 ve 55
ekran televizyon sat›n alacak
eko Elektronik ile Grundig
aras›nda yap›lan 3 y›ll›k anlaflmaya göre, 2002’de Beko
Elektronik Beylikdüzü Tesisleri’nde
yaklafl›k 1 milyon televizyon Grundig için üretilecek.
Avrupa’daki birçok üretici firmada
detayl› incelemeler yapt›ktan sonra
Beko Elektronik’te karar k›lan Grundig, 2001 sonundan itibaren 3 y›l
boyunca Beko Elektronik’ten her y›l
1 milyon 37, 51 ve 55 ekran televizyon sat›n alacak. 2003 ve 2004 y›l›

B

sektörel vizyon
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için bu rakam›n artabilece¤ine dikkat çeken Beko Elektronik Genel
Müdürü Ayd›n ‹. Çubukçu, 2002 y›l›nda toplam 3 milyon adetin üzerinde televizyon ihraç etmeyi planlad›klar›n› kaydetti.
Çubukçu, “Grundig ile yapt›¤›m›z
anlaflma, bugüne kadar üzerinde yo¤unlaflt›¤›m›z kalite ve teknoloji yat›r›mlar›n›n bir sonucudur. Anlaflmayla birlikte revize etti¤imiz ciro
hedefimizin 550 milyon dolar olaca¤›n› tahmin ediyoruz” dedi.

Turizm ve ‹nflaat
“Enerji Tasarrufu ‹çin Yal›t›m fiart”
‹zocam Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n, yal›t›m›n hayati bir yat›r›m oldu¤una
dikkat çekerek, aile ve ülke ekonomisine katk›lar›n› vurgulad›

Y

al›t›m sektörünün öncü ve lider kuruluflu ‹zocam, 15 Ocak
2002, Sal› günü Dedeman Oteli’nde düzenledi¤i toplant›da,
enerji tasarrufunda yal›t›m›n önemine dikkat çekerek, yal›t›m›n aile ve ülke ekonomisine katk›lar›n›
vurgulad›.
‹zocam Genel Müdürü Ali ‹hsan
Yalç›n, ülkemizde bugün tüketilen enerjinin %32’sinin binalarda
harcand›¤›n› ve bunun yaklafl›k
%85’inin ›s›nma amaçl› tüketildi¤ini belirterek “Hem daha iyi ›s›nmak, hem daha az para ödemek
isteyen tüketici için yal›t›m en etkin çözümdür. Yal›t›m pahal› de¤ildir. Yat›r›md›r” dedi. Yalç›n, ya-

l›t›m›n bir lüks de¤il, çok k›sa bir
sürede masraf›n› geri kazand›ra-

cak önemli bir yat›r›m oldu¤unu
da vurgulad›.

‹zocam Genel Müdürü Ali ‹hsan Yalç›n: “Yal›t›m pahal› de¤ildir. Yat›r›md›r”

‹zocam’dan Akustik Semineri
‹zocam’›n 5-6 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda düzenledi¤i “HVAC Kanal
Sistemlerinin Akustik Dizayn›” bafll›kl› seminerde, akustik uzman› Reginald
H. Keith hava kanallar› sistemlerinde ses kontrolü konusunda e¤itim verdi

T

ürk Tesisat Mühendisleri Derne¤i ve ‹zocam iflbirli¤i ile 5-6 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda Ankara ve ‹stanbul’da “HVAC Kanal Sistemlerinin Akustik Dizayn›”
bafll›kl› seminer düzenlendi.
Ankara Sheraton ve ‹stanbul
Ceylan Intercontinental Hotel’de yap›lan seminerlerde,
Amerika’da akustik konusunda
tan›nm›fl bir uzman olan ve ayn› zamanda ASRAE (Amerika

Havaland›ma, So¤utma ve Is›tma Mühendisleri) üyesi olan
uzman Reginald H. Keith,
toplam 140 kat›l›mc›ya hava
kanallar› sistemlerinde ses
kontrolü ile ilgili detayl› bilgi
verdi. Keith, kat›l›mc›lara,
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akustikte kullan›lan temel terimler, ses gücü ve ses bas›nc›
düzeyleri, HVAC kanal tasar›mlar›nda malzemeler, uygulamalar, susturucular ve aktif gürültü kontrolü konular›nda yap›lan çal›flmalar› anlatt›.
Toplant›da ayr›ca Amerika’da
akustik alan›nda yap›lm›fl çal›flmalardan örnekler sunuldu ve
kat›l›mc›lara akustik hesap
program› ayr›nt›l› olarak tan›t›ld›.
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DemirDöküm ve Beko’dan
Güç Ortakl›¤›: Panel A.fi...
Dayan›kl› tüketim sektörünün öncü ismi Beko UK
ile Panel Radyatörü’nün lideri DemirDöküm
ortakl›¤›nda Panel A.fi. kuruldu
anel radyatör
sektörünün lideri
Demirdöküm’ün Panel Radyatör flirketi ile dayan›kl› tüketim sektörünün öncü ismi
Beko (UK) güçlerini
birlefltirdi.
Aral›k
ay›nda gerçekleflen
bu birleflme sonucunda, ‹ngiltere’de
bulunan Beko (UK)
ile Panel
Radyatör A.fi. %50 oran›nda stratejik ortakl›k
gerçeklefltirdiler.
Türkiye’de ilk panel radyatör üretimini gerçeklefltiren DemirDöküm, 1999 y›l›nda bafllatt›¤› yeniden yap›lanma çal›flmalar› çerçevesinde, ana faaliyet konular›n-

P

dan biri olan panel
radyatör üretimini
yeni kurdu¤u Panel
Radyatör A.fi.’ye devretmiflti.
Genel müdürlü¤üne,
DemirDöküm Bozöyük Tesisleri Müdürü
Lütfü
K›z›ltan’›n
atand›¤› Panel Radyatör A.fi’de, y›lda 1.200
bin metre uzunlu¤unda panel radyatör
üretimi gerçeklefltiriyor. Üretimin yar›s›
ise, baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere fiili’den Çin’e kadar genifl bir yelpazede tüm dünyaya ihraç ediliyor.
12 beyaz ve 154 mavi yakal› çal›flan›
bulunan Panel A.fi.’nin, %100’lük
kapasite kullan›m oran› ile y›ll›k olarak, 25 Milyon dolar ciro yapmas›
hedefleniyor.

Talya’da Personel Gecesi
ve Hizmet Ödül Töreni
alya’da geleneksel personel gecesi, 26 Aral›k 2001’de gerçeklefltirildi. Talya Oteli’nin üst düzey

T

Geleneksel Personel Gecesi’nin “Bizim
Koro”su geceye renk katt›.
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yöneticileri ve çal›flanlar›ndan oluflan kalabal›k bir davetli toplulu¤unun kat›ld›¤› gece, oldukça keyifli
geçti.
Geleneksel Personel Gecesi’nin bu
y›lki yenili¤i de davetliler taraf›ndan
büyük be¤eni toplad›. Talya Oteli’nin sesi güzel çal›flanlar› ve departman müdürlerinin kat›l›m› ile
oluflturulan “Bizim Koro“, geceye
renk katt›.
Büyük bir coflkuyla kutlanan gecede
ayr›ca Hizmet Ödül Töreni düzenlendi. Törende, Talya’da 20.,15. ve
10. y›l›n› dolduran çal›flanlara ödülleri verildi.
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Talya’da
Osmanl› Tarz›
Bir Et Yeme¤i:

Akike…
alya’n›n ünlü Teras
Lokantas› yerli ve yabanc› müflterilerine Türk
yemeklerinin yan› s›ra
dünya mutfa¤›ndan da ilginç ve lezzetli örnekler
sunuyor.
Her akflam 18.30 itibariyle
konuklar›n›
a¤›rlamaya
bafllayan Teras Lokantas›,
büyüleyici manzaras› ve
çok çeflitli menü alternatifleriyle be¤eni topluyor. Lokantan›n müflterilerine sundu¤u farkl› lezzet Akike
ise, Osmanl› mutfa¤›na özgü tarz›yla et severlerin tercihleri aras›nda ilk s›rada
yer al›yor.

T

Akike
Malzemeler
1 kg koyun
butu, 1 kg
yo¤urt,
1/2 lt su,
200
gr
kuyruk ya¤›, 1 kafl›k
tuz, 3 gr tarç›n, 3.gr kiflnifl, 3
gr kimyon, 3 gr karabiber, 3 gr damla sak›z›…
Haz›rlan›fl›
Kuyruk ya¤›n› k›yma makinesinden geçirip güvece at›n.
Ya¤ eriyince k›k›rdaklar› kevgirle ç›kart›n, üzerine ince
do¤ranm›fl eti ve s›cak suyu
ekleyin, et yumuflay›ncaya kadar piflirin. Et liflenip macun
durumuna gelince, tarç›n d›fl›nda tüm baharatlar› yeme¤e
kar›flt›r›n. Baflka bir kapta ç›rp›lm›fl yo¤urdu, hafif atefle al›nan yeme¤e yavafl yavafl yedirin (yo¤urdun kesilmemesi gerekir). Ya¤, yo¤urdun üzerine
ç›k›nca, güveci ateflten indirin
ve hafif ›l›mas›n› bekleyin.
Üzerine tarç›n serpip servis yap›n.

Setur’dan Kurban Bayram› ‹çin
Alternatif Turlar…
etur, Kurban Bayram› için
müflterilerine hem yurt
içinde hem de yurt d›fl›nda
özel tur paketleri sunuyor. Tur
program› kapsam›nda, dünyan›n dört bir köflesine uzanan
rotalar›n yan›s›ra, Türkiye’nin
cennet köflelerine yönelik birçok alternatif sizleri bekliyor.
Setur, yurt içinde Kapadokya,
Pamukkale, Asos, Ayval›k,

S

Bergama, Truva, Bozcaada,
Bursa ve Bat› Karadeniz’e
düzenledi¤i kültür turlar› ile
Türkiye’nin bu güzel bölgelerini keflfetme f›rsat› tan›yor. .
Setur tatil paketleri için ödeme
kolayl›klar› da bulunuyor. Advantage Card, Maximum Card
ve Ak›ll›kart sahiplerine tatil
programlar›ndan taksitle yararlanma f›rsat› sunulurken, di¤er
kredi kartlar›na
ve nakit ödemelere ise özel indirimler uygulan›yor.
Ayr›nt›l› bilgi ve
rezervasyon için:
0216 474 06 00
www.setur.com.tr
Digiturk 505 nolu
kanal

Setur
Digiturk 505 No’lu
Kanalda!
etur, bir ilke daha imza atarak,
Türkiye’nin en büyük dijital platformu olan Digiturk’te yerini ald›.
Aral›k ay›ndan itibaren, Digiturk’un
505 No’lu kanal›nda yer almaya bafllayan Setur, böylece müflterilerine
daha iyi bir hizmet vermek amac›yla
bir ad›m daha atm›fl oldu. 7 gün 24
saat hizmet veren
kanaldan Setur’un
tüm yurt içi-yurt
d›fl› turlar›na ve
faaliyet bilgilerine
televizyon arac›l›¤› ile kumanday›
tufllayarak ulafl›labiliyor. Tercih edilen tatil bölgesi ve tesis seçildikten
sonra, Setur’u aramak ve rezervasyon
yapt›rmak yeterli… Setur, önümüzdeki dönemlerde Digiturk sahiplerine özel hediyeler ve kampanyalar
düzenlemeye devam edecek.

S

Finans
Ak›ll›kart’tan Ak›ll› Kampanya!

M

üflteri ve üye iflyerlerinin
memnuniyetini ön planda tutan Koçfinans, Türkiye’nin ilk ak›ll› tüketici kredisi kart› Ak›ll›kart ile
yepyeni bir uygulama bafllatt›. Sevil
Parfümeri ma¤azalar›nda pilot olarak bafllat›lan bu uygulama ile, Ak›ll›kart’› bulunmayan müflteriler de
kredili al›flverifl yapabilecekler.
Müflteriler, kredili al›flverifllerini
an›nda tamamlay›p ihtiyaç duyduklar› tüm ürünlere Ak›ll›kart’›n vade
farks›z taksitlendirme imkan› ile sahip olabilecekler. Sevil Parfümeri’de
geçerli olan bu kampanya kapsam›nda, tüketiciler %15 indirimin yan›s›ra, vade farks›z 4 taksit imkan›ndan faydalanabilecekler. ‹lk al›flverifllerinin ard›ndan da adreslerine

Ak›ll›kart’›n Sevil Parfümeri’de pilot olarak
bafllatt›¤› kampanya kapsam›nda, Ak›ll›kart’›
olmayan müflteriler de taksitli al›flverifl
yapabilecekler
ulaflt›r›lacak Ak›ll›kart’lar› ile 120’yi aflk›n markan›n ürün ve
hizmetine cazip fiyat
ve ödeme koflular›yla
sahip olabilecekler.
Koçfinans, tüm Sevil
Parfümeri ma¤azalar›nda bafllatt›¤› bu uygulamay› 2002 y›l› boyunca Ak›ll›kart’a üye
tüm iflyerlerinde yayg›nlaflt›rmay› hedefliyor.
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E¤itim
‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu Avrupa ‹nternet Yar›flmas›’nda…
negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu bu y›l da “Avrupa ‹nternet
Yar›flmas›”na iddial› bir flekilde haz›rlan›yor. Geçen y›l yar› finale kalan okul, bu y›lki yar›flmaya sevgi
temas› ile ilgili olarak haz›rlad›klar›
web siteleriyle kat›lacaklar.

Avrupa ‹nternet Yar›flmas›’na bu y›l
‹ngiltere ve ‹spanya ile birlikte kat›lacak olan ‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu yöneticileri yar›flma ile
ilgili olarak flu bilgileri verdiler:
“Geçti¤imiz y›l Türkiye’nin ilk defa
kat›ld›¤› Avrupa ‹nternet Yar›flmas›’na biz de bir
web sitesi haz›rlayarak kat›ld›k. Ülkemizin ad›n› Avrupa’ya bir de bu
kategoride duyurduk. Yar›flmaya
bu y›l “Sevgi”
(‹nsan
sevgisi,
hayvan sevgisi,
do¤a sevgisi, bar›fl, dostluk vb.)
‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu, Avrupa ‹nternet
temas› ile kat›l›Yar›flmas›’na bu y›l ‹ngiltere ve ‹spanya ile birlikte kat›lacak.

‹

yoruz. Bu çerçevede düzenledi¤imiz etkinliklerden biri de herkese
aç›k olan “Sevgi” konulu slogan yar›flmas›… Dereceye giren sloganlar,
Avrupa ‹nternet Yar›flmas›’nda kullan›lacak. Yar›flmayla ilgili tüm bilgiler www.europe-at-school.org
veya www.internet-award-scheme.org adreslerinde yer al›yor.

‹negöl Koç ‹lkö¤retim
Okulu’nda Sevgi Haftas›…
‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nda 24-31 Aral›k 2001 tarihleri
aras›nda “Sevgi Haftas›” düzenlendi. Okul ö¤rencilerinin büyük ilgi
gösterdi¤i hafta kapsam›nda, Bursa’da bulunan huzurevleri ve ilçe
okullar›na sevgi ziyaretleri gerçeklefltirildi.

‹.d.e.a.’dan Proje Yönetimi E¤itimleri
.d.e.a. ve Makro Dan›flmanl›k,
11 fiubat haftas› içerisinde proje
yönetimi e¤itimlerine bafll›yor.
ABD’deki Project Management
Institute’›n (PMI) eski baflkanlar›ndan William S. Ruggles’›n verece¤i seminerler dizisi, 11 fiubat’ta
bafllayacak ve 16 fiubat’a kadar devam edecek. Program kapsam›nda,
yer alacak seminerler flöyle:

‹

11 fiubat 2002
“Sponsoring Projects And Programs: Organizational Issues,
Goals, And Challenges” adl› seminer, proje yönetiminin organizasyonel sorunlar› ve hedefleri
üzerinde
odaklan›yor.
Üst
düzey yöneticiler
ile tecrübeli proje
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‹.d.e.a. ve Makro Dan›flmanl›k iflbirli¤i ile düzenlenecek olan “Proje Yönetimi E¤itimleri”, uzman
William S. Ruggles’›n rehberli¤inde,
11-16 fiubat tarihleri aras›nda gerçeklefltiriliyor.
yöneticilerinin yararlanaca¤› bu seminer, proje performanslar›n› güçlendirmede “proje sponsor”unun
stratejik rolünü, proje yönetimindeki global standartlar› ve temel
baflar› etkenlerini gözden geçirmeyi amaçl›yor.

13-14
fiubat 2002
“Working On Project And Program
Teams: An Interactive
Workshop” adl› çal›flma
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ve seminer, proje yöneticilerine ve
proje tak›mlar›nda aktif olarak görev olan personele yönelik olarak
haz›rland›. Projede, tak›mlar›n›n iflleyiflindeki temel standartlar ve
proje tak›mlar›n›n karfl›laflt›klar› temel sorunlar ele al›nmakta, etkin
bir proje tak›m›n› oluflturman›n
aflamalar› ortaya konmaktad›r.

15–16 fiubat 2002
“Management Of Risk On Projects And Programs”adl› program
ise, proje yöneticilerine yönelik bir
e¤itim program› sunuyor.

Enerji
Aygaz’›n Baflar›s›na 1.175 Ortak
eçti¤imiz y›l içindeki baflar›l› uygulamalar›ndan dolay› 2001 Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’ne lây›k görülen Aygaz, çal›flanlar›n› ortakl›k ile
ödüllendirdi. fiirket, 1.175 kiflilik personeline bu baflar›dan dolay› 5 milyon TL nominal de¤erde befler lot
Aygaz hisse senedi da¤›tarak, Aygaz
çal›flanlar›n›n kazan›lan ödüldeki büyük katk›s›n› bir kez daha önemle
vurgulam›fl oldu.
Koç Holding Enerji Grubu Baflkan›
ve Aygaz Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Ömer M. Koç da Aygaz’›n bu
baflar›s› üzerine bir kutlama mesaj›
yay›nlad›. Koç mesaj›nda flöyle dedi:
“Koç Toplulu¤u, Toplam Kalite çal›flmalar› çerçevesinde, her zamanki
öncü konumu ile LPG sektöründeki
ilk ISO 9002 Kalite Belgesi’ne sahip

G

Aygaz, yine bu sektörde
ilk Ulusal Kalite Baflar›
Ödülü’ne de sahip olmufltur.
Bu baflar›, tüm Aygaz
çal›flanlar›n›n katk›s› ile
elde edilmifltir. Toplulu¤umuza hay›rl› olmas›n› diler, sizleri candan
kutlar›m. Bundan sonra
da, öncü ve lider olmay› ilke edinen Aygaz’›n
bu konumunu devam
ettirece¤ine olan güvenim tamd›r.”
Tüm Aygaz çal›flanlar› da, ödüle lây›k
görülen bu baflar›lar›n hakl› gururunu yafl›yor ve daha büyük baflar›lara
imza atmak üzere çal›flmalar›n› sürdürüyor.

2001 Ulusal Kalite Baflar›
Ödülü’ne lây›k görülen Aygaz,
1.175 çal›flan›n› ortakl›k ile
ödüllendirdi

Otomotiv
Birmot’un Sanata
Deste¤i Sürüyor...

B

irmot Alfa Romeo Ortaköy Ma¤azas›, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤retim üyeleri Yusuf Ziya Aygen ve Emin Koç’un
toplam 40 yap›t›ndan oluflan ‘‹nsan’ konulu eserlerine ev sahipli¤i yap›yor. Genç sanatç›lara eserlerini tan›tma f›rsat› sunan ‘Birart Projesi’ kapsam›nda yer alan sergi, Ekim 2001’de bafllayarak
Ekim 2002’ye kadar sürecek uzun soluklu bir
iflbirli¤ini kaps›yor. Sanat› ve sanatç›y› Birmot
Alfa Romeo Ma¤azalar›’nda buluflturan Birmot, insan odakl› hizmet anlay›fl›n› vurgularken, endüstrinin akademik kurumlarla iletiflimine destek veriyor.

Otokar’dan 17 Milyon
Dolarl›k ‹hracat!
87 y›l›ndan bu yana Land Rover lisans› ile 4x4 arazi
araçlar› üreten Otokar, geçen y›llarda oldu¤u gibi bu
y›l da büyük miktarda ihracat gerçeklefltirecek. 2001 y›l› içerisinde toplam
10,5 milyon
USD’lik Land
Rover ihraç
eden Otokar,
2002 y›l› siparifllerini de ald›. Bu siparifllere göre Otokar’›n ihraç
edece¤i Land
Rover
4x4
arazi araçlar›n›n toplam tutar›, geçti¤imiz y›la oranla %70 artarak 17 milyon USD’yi
bulacak.
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Tüketim

Bilgi Grubu

Koçtafl’tan Yeni Bir Ürün Daha:
Colors ‹pek Saten Boya
li¤i ile boyay› keyfe dönüfltüren Koçtafl Colors ‹pek Saten Boya, iç cephe,
tavan, ahflap, MDF, astarlanm›fl metal
ve radyatörler gibi tüm yüzeylerde
kullan›labiliyor. Üstelik, 2.5 litrelik bir
kutu ile 12 m2 alan boyanabiliyor.

Kullan›ma An›nda Haz›r!

oçtafl Yap› Market, tüketicilerin be¤enisine
yepyeni bir ürün daha sunuyor:
Koçtafl Colors ‹pek Saten Boya…
Tüm yüzeylerde kullan›labilme özel-

K

Kullan›ma haz›r bir halde sunulan
Koçtafl Colors ‹pek Saten Boya, su
veya tiner ile inceltilmedi¤inden asla
damlam›yor. Bu özelli¤i sayesinde,
ustaya gerek duymadan yaflad›¤› mekânda de¤ifliklik yapmak
isteyen han›mlar taraf›ndan özellikle tercih ediliyor. 2,5 litrelik fleffaf
kutularda kullan›ma
haz›r halde sat›lan
Koçtafl Colors ‹pek
Saten Boya, ‹stanbul
Kartal, ‹zmir Bornova ve
Balçova, Antalya ve Bodrum ma¤azalar›nda sat›fla
sunuluyor.

Yan Sanayii ve Di¤er Otomotiv
Avis-Otokoç ‹flbirli¤i
vis ve Otokoç’un ortak pazarlama faaliyetleri kapsam›nda,
25 adet Ford Focus 1.6 comfort
araç, Operasyonel Kiralama kapsam›nda Lundbeck ‹laç San. ve Tic.
Ltd. fiti.’nin kullan›m›na
sunuldu.
Avis, Ford servislerinden
alaca¤› destek ile kiralama süresince otolar›n
tüm bak›m hizmetlerini
veriyor. Kasko, trafik sigortas› ve motorlu araç

A
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vergisi ödemelerini yaparak müflterisinin tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p filo yönetimini de üstleniyor.
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Y›l›n En
Baflar›l›
‹nternet
fiirketleri
Aras›nda!
üçük ve orta boy iflletmelere hizmet veren Kobiline (www.kobiline.com),
Dünya Gazetesi’nin her y›l
düzenledi¤i geleneksel sektör de¤erlendirmesinde, ‹nternet alan›nda y›l›n en baflar›l› flirketleri aras›na girdi.
Kobiline Proje Yöneticisi
Burak Dalg›n, k›sa sürede
elde edilen bu baflar›da, üyelerin ve stratejik ortaklar›n
önemli destek ve katk›lar› oldu¤unu söylüyor.
Dünya Gazetesi Araflt›rma
Servisi, her y›l, ifladam› ve
sektör dernekleri, ticaret ve
sanayi odalar›, araflt›rma flirketleri ve ihracatç› birlikleri
ile görüflerek sektörlerinde
baflar›l› üç flirketi belirliyor.
2001 y›l›nda 33 sektörden 99
flirketin baflar›l› bulundu¤u
de¤erlendirmede, ekonomik
krize ra¤men yat›r›mlara devam etme, üretim ve ihracatta yüksek performans gösterme ve “krizle yaflamay›
ö¤renme” gibi kriterlerin göz
önüne al›nd›¤› bildiriliyor.
Dünya Gazetesi’nin geleneksel de¤erlendirmesi, baflar›l›
bulunan firmalar›n di¤er flirketlere örnek olmas›n› ve
Türkiye ekonomisinin geliflimine katk›da bulunmay› hedefliyor.

K

E¤lencede Yeni Dönem:
Girifl Biletiniz Biletix’ten!

K

onserlere, festivallere, maçlara
nas›l bilet al›n›r? Muhtemelen
biletler çabuk tükenece¤i için
hemen bir ‘tan›d›k’ bulunur, davetiye
istenir. Bu imkân yoksa, biletlerin sat›fla ç›kaca¤› gün sabah saat 6 sular›nda giflenin önüne kamp kurulur ve
amaca ulafl›l›r.
Art›k bilet böyle al›nm›yor! Maçlar, sinemalar ve festivallerin hepsinin girifl
bileti bilgisayar ya da telefon kadar
yak›n…
Türkiye’deki ‘E¤lenceye Girifli Bileti’
devriminin kahraman› Biletix’in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ali A. Abhary ve Dave W. Dorner
ile “Biletix’ten” konufltuk…
• Biletix’in tüketiciye ve organizasyonu düzenleyen kurulufllara
sundu¤u avantajlar neler?
Ali A. Abhary-Bunu bir örnekle aç›klamak isterim: Mesela, bir organizasyon için binlerce bilet bas›ld› ve bu
biletler sat›fl noktalar›na da¤›t›ld›. Bu
durumda bunlar›n kontrolü organizasyon firmas› için çok zordur. Bir
noktada biletler sat›lmaz ve artarken,
di¤er bir noktada yo¤un talep yaflanabilir ve bilet kalmayabilir.
Sat›fllarla ilgili ayr›nt›l› bir takip yapmak da bu durumda mümkün de¤il.
Biz ise bilet sat›fl› ile ilgili tüm yükü
üzerimize al›yoruz. Sat›fl›, merkezi bir
sistemle gerçeklefltirdi¤imiz için az
önce sözünü etti¤im s›k›nt›lar yaflanm›yor. Üstelik organizasyon firmas›,
onlar›n bilgisayarlar›na kurdu¤umuz
yaz›l›m sayesinde sat›fl durumunu ayr›nt›l› ve gerçek zamanl› bir biçimde
takip edebiliyor; ald›¤› bilgilerden hareketle an›nda çeflitli eylem planlar›
uygulayabiliyor.
• Tüketicinin böyle bir hizmete
haz›r oldu¤unu nas›l hissettiniz?
Dave W. Dorner-Evet, internet üze-

Biletix Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Ali A. Abhary (Solda) ve Dave W.
Dorner...

‘E¤lenceye Girifl
Bileti’nizi evinizin ya da
iflyerinizin konforu
ile sunan Biletix’i Genel
Müdür ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Ali A. Abhary ve
Dave W. Dorner anlatt›…
rinden al›flverifl yapma al›flkanl›¤›n›n
olmamas› ve kredi kart›n› bu mecrada
kullanman›n riskli oldu¤u düflüncesi
ilk baflta oldukça yayg›nd›. Ancak zamanla her ikisi de afl›ld›. Öncelikle tüketici, sat›n almad›¤›n›z bir fley için
para ödemesi gerekmedi¤i gerçe¤ini
fark etti. Banka tüm riski al›yor, h›rs›zl›k durumunda tüketici bunu ödemek
zorunda kalm›yor. Art›k internete de çok daha fazla
güveniliyor.
Tabii biz de geçen zaman
zarf›nda güvenilirli¤imizi
ispat ettik; arkam›zda ‘Koç’
markas›n›n olmas› tabii ki
bunda çok önemli bir etken. Sonuçta biz hizmet
verdi¤imiz insanlar›n hayat›n› kolaylaflt›r›yoruz…

manda, futbol maçlar› biletleri sat›fl›
da futbolseverlere büyük kolayl›k sunuyor. Futbol kulüpleri için hem internet hem Call Center ile, hem de
perakende olarak bilet sat›yoruz. Onlar›n giflelerindeki sat›fl› da biz gerçeklefltiriyoruz. Üstelik, ‹stanbul’daki üç
büyük stada kurdu¤umuz girifl kontrol sistemleri ile stada sahte biletle girifl yap›lam›yor. Bu sistem kulüplere
çok büyük fayda sa¤lad›, kurulufllar
için ayr› bir pazarlama kanal› olduk.
• Hizmet yelpazenizi hangi yönlerde gelifltiriyorsunuz?
Dave W. Dorner-Önce ifle müzikal
etkinliklerle bafllam›flt›k. Sonra üç
büyük futbol tak›m›n›n bilet sat›fllar› ve çeflitli festivaller de buna eklendi.
fiimdi ise gerçek at›l›m›m›z sinema
alan›nda gerçeklefliyor. Yak›nda birçok sinemaya Biletix arac›l›¤›yla
ulafl›labilecek.
Örne¤in bu ay vizyona giren, herkesin merakla bekledi¤i s›rad›fl› kahraman Harry Potter’›n filmi için sinema gifleleri önünde dakikalarca
beklemek yerine, sitemize girerek
‹stanbul Odeon Cineplex Profilo
Al›flverifl Merkezi’nde istedi¤iniz
seans için bilet sat›n alabilirsiniz.

Maç Biletleriniz
Biletix’ten!
Ali A. Abhary – Ayn› za-
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sektörel vizyon

Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›:

Anneler Art›k Çok Daha Bilinçli
u r u l u fl u n Koç’un önderli¤in‹stenmeyen tüm do¤umlar önlenebilseydi,
dan bu yade bir grup seçkin
Türkiye %30 daha düflük bir do¤urganl›k seviye- ifladam›, sanayici ve
na, Türkiye’deki do¤urganbilim adam› taraf›nsine sahip olacakt›. Kuruluflundan bu yana
l›k oran›n›n ideal
dan kuruldu. Kurubir düzeye getiril- do¤urganl›k oran›n ideal bir düzeye getirilmesine luflumuz ülkemizde
mesine iliflkin birüreme sa¤l›¤› ve aiiliflkin birçok dev çal›flmaya imza atan Türkiye
çok bölgede dev
le planlamas› hizAile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf› (TAP Vakf›),
projelere imza atan
metlerini genifl kitTürkiye Aile Sa¤l›¤›
lelere ulaflt›rmak ve
yeni projelerini bizlerle paylaflt›.
ve Planlamas› Vakbilgilendirme, e¤if›’n›n Genel Müdürü Yaflar Yefler ve
tim, iletiflim faaliyetleri ile halk›m›z›n
Vak›f Genel Koordinatör Yard›mc›s›
bilinçlenmesini sa¤lamak amac› ile
Enis Balkan aile planlamas›na iliflon y›l› aflk›n bir süredir faaliyet göskin projelerini bizlerle paylaflt›.
teriyor.
Ayn› zamanda, Kahire’de düzenle• Türkiye Aile Planlamas› ve Sa¤nen 1994 Uluslararas› Nüfus ve Kall›¤› Vakf›’n›n kurulufl amaçlar›
k›nma Konferans›’n›n ard›ndan ürehakk›nda bilgi alabilir miyiz?
me sa¤l›¤› ile ilgili perspektifini geYaflar Yefler- Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve
niflleterek, cinsel yolla bulaflan hastaPlanlamas› Vakf› (TAP Vakf›), 1985
l›klar ve sa¤l›kl› annelik konular›n›
y›l›nda, fieref Baflkan›m›z Vehbi
da faaliyetlerimiz içerisine ald›k.

K
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• Ülkemiz son y›llarda, aile planlamas› konusunda çok yol katetti.
Bu do¤rultuda, bugüne kadar gerçeklefltirdi¤iniz projelerden bahsedebilir misiniz?
Yaflar Yefler- Gerçekten de vakf›m›z
kuruldu¤u tarihlerde, Türkiye’de çok
h›zl› bir nüfus art›fl› gözlemlenmekteydi. Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Feyyaz Berker’in de belirtti¤i gibi,
“Her do¤an çocuk ailesine keder de¤il, mutluluk getirmelidir.” düflüncesinden yola ç›kt›k ve ifle koyulduk.
Nüfus art›fl h›z›n›n %2.6’larda seyretti¤i o günlerden, %1.8’lik bir düflüflün yafland›¤› bugünlere geldik. Art›k kad›nlar›m›z çok bilinçlendi. Kendilerine soruldu¤u zaman, kad›nlar›m›z›n %75’i “Ben art›k çocuk istemiyorum” diyebiliyor.
Öncellikle, 1987-1988’de Bursa, Edirne, Eskiflehir ve Kocaeli’de özel sektörle iflbirli¤i yaparak 20 fabrikada
klinikler açt›k. 1994’de Adana bölgesinde mevsimlik iflçi olarak sosyal
güvencesi olmadan çal›flan, do¤urganl›k oran› yüksek iflçilerimize sa¤l›k hizmeti konusunda destek ve aile
planlamas› alan›nda da e¤itim verdik.
Bunun yan›s›ra, Bursa, ‹zmir, Diyarbak›r ve Mardin’de kurdu¤umuz Aile
Planlamas› Merkezleri arac›l›¤›yla bu
flehirlerde yaflayan gençlere ve ailelere aile planmas› hizmetleri sunduk
ve gebeli¤i önleyici gereçleri temin
ettik. TRT’nin deste¤iyle gerçeklefltirdi¤imiz aile planlamas›
kampanya
skeçleri,
1995’de düzenledi¤imiz
“‹slamda Aile Sa¤l›¤› ve
Planlamas›” Konferans›, 1989’da
vizyona giren
ve birçok

ödül kazanan Berdel filmi ve daha
genifl kitlelere seslenmek amac›yla
düzenledi¤imiz ba¤›fl kampanyalar›,
flimdiye kadar sürdürdü¤ümüz bafll›ca projelerimiz aras›nda yer al›yor.
• Aile planlamas› bilincinin oturtulmas› aç›s›ndan büyük önem
arzeden do¤u bölgelerinde, sürdü¤ünüz çal›flmalar neler?
Enis Balkan-Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Türkiye genelinde art›k
afl›r› bir nüfus art›fl sorunu bulunmuyor. Ancak, bölgeler aras›nda hizmet
farkl›l›klar›, bir baflka deyiflle, ulafl›labilirlik farkl›l›klar› var. Günümüzde
hâlâ do¤udaki bir köyde, kar ya¤d›¤› zaman yollar kapan›yor ve do¤um
kontrol hap› sat›n al›nam›yor. Ayr›ca,
ço¤u yerleflim merkezinde aile planlamas› hizmeti verecek bir sa¤l›k
merkezi yok, varsa da yetersiz… Dolay›s›yla bu farkl›l›klar› gözönüne
alarak, son y›llarda hizmetlerimizi
yo¤unluklu olarak do¤udaki bölgelerimize yöneltme karar› ald›k.
Do¤uda açt›¤›m›z birçok aile planlamas› klini¤i ile de halk›m›z› do¤um
kontrolü ve sa¤l›kl› cinsellik konular›nda e¤itim veriyor ve belirlenen
do¤um kontrol metodunun kullan›lmas› yönünde kendilerini bilgilendiriyoruz.
Koç Holding’in deste¤iyle gerçeklefltirdi¤imiz bir di¤er önemli projemiz
ise Halk E¤itim Merkezleri E¤itimleri… Do¤u ve Güneydo¤u Bölgesi’nde aktif olarak faaliyet gösteren
Halk E¤itim Merkezleri’nde çal›flan
e¤itmenlere verdi¤imiz e¤itimlerle
binlerce genç kad›n ve erke¤e ulaflabilmeyi baflard›k. Ayn›
zamanda, Do¤u ve
Güneydo¤u bölgelerinde genç gruplarla
oluflturdu¤umuz
e¤itim
programlar›n›n da cinsel

e¤itim ve aile planlamas› alan›nda büyük bir
önem tafl›d›¤›na
inan›yorum.
•
E¤itim
p r o gr am lar›n›zda
izledi¤iniz metotlar
hakk›nda bilgi
alabilir
miyiz?
Enis Balkan-E¤itimlerde,
üreme sa¤l›¤› program›n›
ön planda tutuEnis Balkan: “Gençlere
yoruz. Zira bu verdi¤imiz e¤itimlerde, cinsellik
e¤itimler arac›l›- konusunda temel bilgilendirme
¤›yla, ulaflmak is- ve bu konular› tabu olmaktan
ç›karmay› hedefliyoruz.”
tedi¤imiz iki temel hedefimiz bulunuyor: Cinsellik
konusunda temel bilgilendirme ve
bu konular› tabu olmaktan ç›karma…
Program kapsam›nda, “cinsel mitler”in do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤› tart›fl›l›yor.
• Peki ya di¤er bölgeler?
Yaflar Yefler-Tüm Türkiye’ye yay›lm›fl bir di¤er önemli projemiz de Kara Kuvvetleri Kumandanl›¤› Projesi…
1997’de Kara Kuvvetleri Kumandanl›¤› ile imzalad›¤›m›z protokol çerçevesinde, Kara Kuvvetleri’nin tüm e¤itim merkezlerinde e¤itimler düzenliyoruz. Bir baflka deyiflle, bu e¤itimler
arac›l›¤›yla, her y›l 250-300 bin gencimiz aile planlamas› e¤itimleri al›yor.
Türkiye’nin 68 milyonluk nüfusunun
35-40 milyonu genç nüfustan olufluyor. Tabii bu arada üniversite gençlerini de unutmayal›m. Bo¤aziçi Üniversitesi'nden gelen teklif do¤rultusunda,
1. ve 2. s›n›f ö¤rencilerine aile planlamas› e¤itimleri vermeye bafllad›k. Bu
e¤itimleri, di¤er ünversitelerde de uygulamay› hedefliyoruz.

Yaflar Yefler: “Nüfüs art›fl h›z›m›z, 2.6’larda seyrederken bugün
bu oran 1.8’lere geriledi...”
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Sevgi Gönül ile “Yaz› Yazmak” ve “Köfle Sahibi Olmak” Üzerine...

“Yazarl›k Cesaret Gerektirir”
“Sergilere gitti¤im
zaman, yeni ve ilginç
bir fley gördü¤üm
zaman, özellikle yurt
d›fl›ndaysam ve
yaz›lmas› gereken bir
çal›flma gördüysem,
gördüklerimi buradaki
insanlara anlatmak
istiyorum.”

tekrar etmeye bafllad›klar›n› düflünüyor.
Yaz›lar›n›n zevkle okundu¤unu biliyoruz ama bakal›m Sevgi Gönül,
ayn› zevkle yaz›yor mu? Biz soruyoruz, Sevgi Han›m yan›tl›yor:

Sevgi Gönül:“Yazar hem bilgi vermeli, hem düflündürmeli”

B

az›lar› çok güzel konuflabilir
ve dinleyenlerini kendilerine
hayran b›rakabilir ama ifl
mecburiyet nedeniyle yaz› yazmaya
geldi¤inde eli bir türlü kaleme ya da
bilgisayar tufluna gitmez. ‹flte özellikle böyle zamanlarda “okur” de¤il
ama “yazar” kifli olman›n ehemmiyeti ve k›ymeti daha iyi anlafl›l›r.
Ancak yazarl›¤›n iyili¤i veya kötülü¤ü konusunda da önemli bir ölçüt
var: Yay›nevleri kitab›n›z› bas›yor
mu veya bir gazete sizin yaz›lar›n›z›
yay›ml›yor mu?

hayata dair

Bildi¤iniz gibi Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül’ün
yaz›lar›na Türkiye’nin en büyük gazetelerinden biri, Hürriyet Gazetesi
talip oldu ve uzunca bir süredir her
Pazar, onun hayatla s›k› s›k›ya irtibatland›rd›¤› kültür dünyas›ndan s›cak esintiler tafl›yan yaz›lar› ilgiyle
okunuyor.

Serüven Nas›l Bafllad›?
Sevgi Gönül, köfle yazarlar›n›n “her
gün” yazmas›n›n ister istemez onlar› zorlad›¤›n› ve zamanla kendilerini
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• Say›n Gönül, köfle yazarl›¤› serüveniniz nas›l bafllad›?
Kolay akla gelmeyen, bir telefonla
falan de¤il, bambaflka bir vesileyle
bafllad›. Mehmet Ali Yalç›nda¤ taraf›ndan Hürriyet gazetesine ö¤le
yeme¤ine davet edildim. Arada bir
onunla yemek yeriz; fikir teatisinde
bulunuruz. O gün benim do¤um
günümdü ama ben do¤umgünüm
oldu¤unu söylememifltim. Mehmet
Ali Yalç›nda¤ nas›l ö¤rendi bilmiyorum. Yemek sonras›nda flampanya
ikram ediliyor, pasta kesiliyor. Kalabal›k olduk: Ertu¤rul Özkök, Murat Bardakç›, Vahap Munyar,
Vuslat ve Hanzade Do¤an... Hepsi
beni kutluyor. Sohbet ederken Murat Bardakç›, eski eser konusunda

bilgi sahibi olan ve “antika” üzerine
yaz› yazacak birini arad›¤›n› söyledi.
Olurdu olmazd›, derken “deneyelim” dedik. Derken, bu yaz›lar nerede yay›mlanacak? Gala’da dediler. O
hafta aç›lan bir hal› sergisi vard›. Gidip göreyim ve sergiyi yazay›m dedim. Yaz›m dergide yay›mland›; ancak bu magazin dergisinde yazmak
istemedi¤imi söyleyince ilavede
yazmam için ricada bulundular.
‹kinci yaz›m ilavede yay›mland› ve
bu böyle devam etti. Önceleri bilgi
alan›m olan “eski eserler ve antika”
üzerine yaz›yordum ama envanter
ç›kar›r gibi bir durum ve herkesi ilgilendiren bir konu de¤il. Hayata
dair baflka konulardan da söz etmeye bafllad›m. Bu flekilde yazarl›k
oturmaya bafllad›.
• Bafllang›çta ne tür zorluklarla
karfl›laflt›n›z?
Bafllang›çtaki zorluk, tarz›m olmayan bir yay›nda yaz› yazmak oldu.
Sonra sadece antika konusunda
yazmakta zorland›m ama konular›m› geniflletince rahatlad›m.
• Ne tür konular size ilham kayna¤› oluyor?
Bak›n bu iflin s›k›nt›s› konu bulmakm›fl. Ama sergilere gitti¤im zaman,
yeni ve ilginç bir fley gördü¤üm zaman, özellikle yurt d›fl›ndaysam ve
yaz›lmas› gereken bir çal›flma gördüysem, gördüklerimi buradaki insanlara anlatmak istiyorum. ‹lham
kayna¤›, bu olsa gerek. Ama bazen
konu bulmakta zorluk çekti¤im
do¤rudur. Yaz›lar›m› daha çok insanlar›n ortak meseleleri ile bafllatabiliyorum. Mesela y›lbafl›, mesela
aniden bast›ran büyük k›fl... Ve tabii
hayatla sanat› da birlefltiriyorum.
• Yaz›lar›n›zla ilgili elefltirileri
nas›l karfl›l›yorsunuz?
Çok güzel elefltiriler ald›¤›m› söyleyebilirim. E¤er elefltiri methiye de¤ilse, bir eksikli¤ime iflaret ediyorlarsa hak veriyor ve kendimi düzeltece¤imi söylüyorum. Veyahut onla-

gut, okudu¤um yazarlar aras›ndad›r.
• Köfle yazarl›¤› cesaret gerektiriyor mu? Bazen yazarken kendinizi dizginledi¤iniz oluyor mu?
Cesaretimi politik konularda dizginledi¤imi söyleyebilirim. Di¤er konularda rahat›m. Yazarl›k, cesaret gerektirir tabii.

ra eksiklik gibi gelen anlam› aç›kl›yor ve neden öyle yazd›¤›m› anlat›yorum. En ciddi elefltiri, paral› e¤itim konusundaki yaz›ma geldi.
Onun d›fl›nda hep methiyeler ald›m.

• Yazarl›kla ilgili olarak ileriye
dönük projeleriniz var m›?
Yaz› alan›nda yeni projelerim yok.
Çünkü benim çok daha baflka ifllerim var. Yaz› yazmak kafaya çok tak›lan bir ifl ve en büyük korkum yaz›y› zaman›nda yetifltirememek.
Hep zaman›nda, hatta zaman›ndan
çok daha önce teslim ettim yaz›lar›m›.
Ülkü S. Osmano¤lu

• Ailenizin tepkisi ne oldu?
Onlardan genelde iyi tepkiler al›yorum. Bazen ablam Semahat Arsel’den tenkitler gelir. Ama o da
“Biz çok be¤endik” diyenleri görünce susuyor.
• Köfle yazarl›¤›na nas›l bak›yorsunuz? Sizce ideal köfle yazar›
nas›l olmal›d›r?
Her gün yazanlar var ve her gün
farkl› bir konu bulunamayaca¤› için
ister istemez kendilerini tekrarl›yorlar. Ayn› konular etraf›nda dönülüyor. Ama onlar›n mesle¤i bu. Benim
için ayn› durum söz konusu de¤il.
Ben pek çok iflimin aras›nda yaz›
yaz›yorum. Bence ideal köfle yazar›,
insan› düflündürmeli. Bu çok önemli. Hem bilgi vermeli, hem düflündürmeli.
• Özellikle okudu¤unuz köfle yazarlar› var m›? Be¤endi¤iniz...
Belki de haftada bir gün yazd›¤›
içindir ben Murat Bardakç›’y› be¤enirim. Çünkü ondan bir fleyler ö¤renirim. Sonra Güngör Mengi iyi bir
yazard›r. Bekir Coflkun, Tufan Türenç, Emin Çölaflan, Serdar Tur-
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Hürriyet Gazetesi’nin y›lbafl›nda
yay›mlanan ‘Portreler’ ekinde
gazetenin yazarlar› birbirlerini
tan›tt›lar. Murat Bardakç›, Sevgi
Gönül’ü anlatt›¤› yaz›s›nda flöyle diyordu: “O’nu tan›yabildi¤im kadar›yla
bu uslubun gerisinde
davran›fllar›ndaki rahatl›k yat›yor ve
bu rahatl›k çok önemli iki unsuru
yani serveti ve kültürü hazmetmekten
kaynaklan›yordu.”

hayata dair

Ramstore ile Sofya’n›n Al›flverifl
Al›flkanl›klar› De¤ifliyor!

St. Kliment Ohridski Üniversitesi

eni
biny›lda
Yüzy›llar süren Osmanl› egemenli¤inde s›ra, birçok ilke imza atmaçehresini h›zla
n›n da hakl› gururunu yafl›Rumeli Beylerbeyli¤i’ne merkez olmufl. yor: Bugüne kadar gerçek‘oryantal’
olmaktan ‘Avrupal›’ olAnadolu’dan Avrupa’ya at›lan her ad›m, lefltirilen en büyük Türk
maya do¤ru çeviren
yat›r›m› olma özelli¤ine sabizi Sofya’ya götürmüfl; t›pk›,
Sofya, bulundu¤u co¤hip olan Ramstore Sofya,
Avrupa’daki ilk giriflimini Sofya’da
rafyadaki en önemli
ayn› zamanda, yurt d›fl›nbaflkentlerden biri. Nüdaki yat›r›mlar›n› büyük bir
gerçeklefltiren Ramstore gibi…
fusunu çok k›sa bir zah›zla sürdüren Migros
man diliminde, 1879 ile 1939 y›llar›
Türk’ün Türkiye’nin bat›s›na açt›¤›
yabanc› giriflimcilerin de büyük ilgiaras›nda 20 binden 300 bine ç›karan
ilk ma¤azas› olma özelli¤ine de sasini çekiyor.
Sofya, bugün 1 milyon 250 bin kiflihip…
nin yaflad›¤› bir ticaret, endüstri ve fiEn Büyük Türk Yat›r›m›!
nans merkezi,
75 Bin Ramstore’lu
‹flte bu giriflimcilerden belki de en
Köklü tarihinin izlerine her köfle baRamstore Bulgaristan, bir ilke daha
büyüklerinden biri de Sofya’daki fafl›nda rastlaman›n mümkün oldu¤u
imza atarak Bulgar tüketicileri
aliyetine May›s 2001’de geçen
kent, bu yönüyle turist ak›n›na u¤Ramstore Club Card ile tan›flt›rd›.
Ramstore Sofya Zapaden Park
rarken, Avrupa ticaret yolundaki
Tüketicilerin büyük bir ilgisiyle karfl›Ma¤azas›…. Ma¤aza, Bulgar tüketiönemli bir durak olmas› nedeniyle
lafl›lan bu uygulama çerçevesinde,
cilerden gördü¤ü büyük ilginin yan›
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gerçeklefltirilen iki farkl› kampanya
da büyük bir yank› yaratt›. ‹lk olarak
gerçeklefltirilen kampanya kapsam›nda, geçti¤imiz Eylül ay›nda 12
Ramstore müflterisi, Çeflme’de 1 haftal›k 5 y›ld›zl› bir tatil yapma f›rsat›n›
elde etti. 2002 y›l›nda gerçeklefltirilen
bir di¤er kampanya çerçevesinde ise,
bir Ramstore müflterisi son model bir
otomobilin sahibi oldu.
Bu
kampanyalar›n
deste¤iyle,
toplam 150 bin kredi kart› sahibinin
bulundu¤u Bulgaristan’da Ramstore
Club Card sahibi müflterilerin say›s›
60 bini aktif 75 bin kifliye ulaflt›.

Daha Ucuzu Yok
Ramstore rekabetçi fiyat politikas›n›n do¤al sonucu olarak ‘Ayn› mal›
daha ucuza bulun paran›z› iade
edelim’ slogan› ile bir ay boyunca
devam eden bir kampanya bafllatt›
ve bu kampanyayla, birçok yeni
müflteriye ulaflma imkan› buldu. Ayr›ca, Ramstore Bulgaristan’›n ulusal
televizyon kanal› olan BTV’nin sayg›n ekonomi program› taraf›ndan
2001 y›l›n›n en iyi 10 yabanc› yat›r›m›ndan birisi olarak ilan edildi.

Herkesin Ma¤azas›…
Ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve fiyat politikas› ile rakiplerinden farkl›
oldu¤unu müflterilerine hissettiren
Ramstore’da flehirdeki en ucuz flarab› ya da peyniri almak için gelen
birçok dar gelirli tüketicinin yan›s›ra; kaliteli, farkl› ve güleryüzlü servisinden memnun oldu¤u için ülkenin üst düzey yöneticileri, politikac›lar›, sanatç›lar›, sporcular›na da
rastlamak mümkün.
Gün geçtikçe Sofya’da bilinirlili¤i artan ve ayda yaklafl›k 150,000 kiflinin
ziyaret etti¤i Ramstore 2002 y›l›nda
da at›l›mlar›n› h›zland›rarak devam
ettirmeyi amaçl›yor. 2002 y›l›nda
Sofya’daki ma¤aza say›s›n› art›rmay›
hedefleyen Ramstore, ülkenin di¤er
büyük flehirleri olan Plovdiv, Varna
ve Burgaz’da açaca¤› flubeleriyle yeni Bulgar tüketicileriyle kucaklafl-

maya
yor.

haz›rlan›-

Sofya’ya
Yolculuk
Sofya atmosferini
yerinde yaflamak
isterseniz, Türkiye’den hem hava
hem de karayolu
ile Sofya’ya ulaflmak mümkün…
Karayolunu tercih
etti¤inizde ‹stanbul’dan s›n›r geçiRamstore Sofya’y› ayda yaklafl›k 150 bin kifli ziyaret ediyor.
fli dahil yaklafl›k 7
her tonuyla karfl›laflman›z mümkün.
saat süren bir yolculu¤un ard›ndan
Do¤an›n büyük bir özenle korunduSofya’ya varabilirsiniz. Haftada 4
¤u flehirde, birçok park bulundu¤u
gün, Sofya’ya düzenli uçak seferi dügibi, flehre 30 dakikal›k bir mesafede
zenleyen Türk Hava Yollar› ile de
bulunan Vitosha Da¤›’n›n yamaçlayaklafl›k 50 dakika sonra Sofya’ya
r›nda do¤ayla iç içe olman›z ve yaz›n
ulaflabilirsiniz.
piknik, k›fl›n ise kayak yapman›z
Hava flartlar› aç›s›ndan, ‹stanbul’a
mümkün. St. Alexander Nevski Kabenzer özellikler gösteren Sofya’da
tedrali, St. Nedelya Kilisesi, St. Nis›cakl›klar k›fl›n ortalama olarak –5 kolai Rus Kilisesi, Mimar Sinan tara+5°C aral›¤›nda, yaz›n da ortalama
f›ndan inflaa edilmifl olan Banya Bas26-30 °C civar›nda seyrediyor. Ancak
hi Camisi, Dragalevtsi Manast›r›,
k›fl mevsiminin ‹stanbul’a oranla biIvan Vazov Tiyatrosu görülmesi geraz daha so¤uk ve kar ya¤›fll› geçti¤i,
reken tarihi yerler aras›nda… Alexyaz aylar›nda da ani sa¤anak ya¤›fllaander Nevski Katedrali etraf›ndaki
r› ile karfl›laflabilece¤iniz konusunda
aç›k alanda kurulan seyyar tezgahlarsizi uyarmal›y›z.
da ise birbirinden ilginç antika ve heBol ya¤›fll› bir ikliminin olmas›n›n dodiyelik eflyalar sizleri bekliyor.
¤al bir sonucu olarak Sofya’da yeflilin
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Mamulâttan Markaya
Arçelik Mucizesi
Arçelik Ailesi, “Arçelik” markas›n› bugünkü
baflar›s›na tafl›yan ve 1955 y›l›nda Haliç’te
bafllayan yolculuklar›n›n hikayesini
“Mamulâttan Markaya” adl› kitapta
anlat›yor…

A

rçelik’i baflar›ya tafl›yan s›r,
Rahmi M. Koç’un 1998’de
Eskiflehir ‹flletmesi’ni ziyaretinde, Arçelik için söyledi¤i flu özdeyiflinde gizli olsa gerek: “Her gün,
dünden ileride!”
“Arçelik, Türk ailesini tel dolaplardan buzdolab›na, le¤enden çamafl›r
makinesine tafl›m›fl, ev kad›n›n› bulafl›k derdinden kurtar›p yemek piflirme keyfine kavuflturmufl, elektrikli ev aletlerinin küçük bir kesimin tekelinden ç›kar›p ülkenin geneline
yaym›fl bir flirket. Türkiye ile yetinmeyip, sanayinin befli¤i Bat› Avrupa
pazarlar›nda da ürünleri ve markalar› ile milyonlarca haneye girmifl,
‘Türk Mal›’ damgas›na de¤er kazand›rm›fl bir flirket Arçelik.”
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim
Grubu Baflkan› Hasan Subafl›, “Mamulâttan Markaya” adl› kitapta, Arçelik’in Türk sanayiindeki önemini
bu sözlerle anlat›yor…

Arçelik’i Yaflayanlar
Türkiye’nin en büyük özel sektör sanayii flirketi olan Arçelik, bugün Avrupa’n›n ilk 10 özel flirketi aras›nda
ve pek çok kalite ve teknoloji ödülünün de sahibi.
Arçelik taraf›ndan yay›mlanan kitapta sadece 1955 y›l›ndan bugüne Arçelik’in tarihini keyifli anektot ve
“Arçelik’i yaflayanlar”›n tan›kl›klar›yla anlatmakla kalm›yor, ayn› zamanda günümüz ve gelecek kuflaklar›na
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bir kaynakça olma niteli¤ini de tafl›yor. Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Suna K›raç da kitab›n bu misyonunu önsözünde flöyle
aç›kl›yor:
“Mamulâttan Markaya, geçmiflin de¤erlerini anlat›rken bir vefa borcunu
da yerine getiriyor belki; ama bir o
kadar da, yeni kuflaklara gelece¤i tasarlaman›n ipuçlar›n› verece¤ini
umuyoruz. Cumhuriyet döneminin
örnek kuruluflu olan Arçelik’in baflar› öyküsünü sizlerle paylaflmak istiyoruz.”
Arçelik Kurum Arflivi, 1955 sonras›
Yönetim Kurulu Kararlar› ve Faaliyet
Raporlar›, Koç Holding Arflivi, Arçelik’in Ayda Bir dergisi gibi kaynaklar›n yan›nda Koç Holding’in kurucu-

su Vehbi Koç’un yazd›¤› kitaplardan ve konuflma metinlerinden de
yararlan›larak haz›rlanan bu 410 sayfal›k dev eser, Arçelik’i bugünlere tafl›yan baflar›n›n s›rr›n› sayfalar›nda
sakl›yor…
Cumhuriyetin kurulufluyla birlikte
kendi ayaklar› üzerinde durmaya çal›flan Türk sanayiinin Arçelik’le birlikte bugünlere gelifl serüvenini belgeleyen bu kitap, hem Türkiye, hem
de tüm ‘Arçelikçi’ler büyük bir gurur
ve mutluluk kayna¤›… ‹flte Arçelik
Ailesi’nin “Mamulâttan Markaya” adl› kitap ile yans›tt›¤› bu gurur ve
mutlulu¤u Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, kitapta yer alan flu sözleriyle özetliyor:

Gerçekleflen Hayaller
“Düflünün, son derece basit bir üretim teknolojisi gerektiren çelik dolap
üretimiyle bafll›yorsunuz ifle ve bugün için Avrupa’n›n en geliflkin ekonomilerinden birinin temsilcilerinden olan ‹ngiltere’de %11’lik bir pazar pay›na ulafl›yorsunuz… ‹flte as›l
mutluluk burada bence: Elinizde tuttu¤unuz Avrupa Kalite Ödülleri’nden geriye do¤ru bak›p nereden

nereye gelmifl oldu¤unuzu, hani
flöyle film fleridi gibi canland›rabilmenizde… Bugün bir rüya gibi geliyor bize gerçekten de, ama o günler,
yani ifle çelik dolap üretimiyle baflland›¤› günler, bugünlerin, ulafl›lan
büyük ekonomik gücün, Avrupa’da
son derece önemli oranlarda pazar
paylar›n›n, kalite ödüllerinin hayalini kurmufl Vehbi ve Lütfü Bey’ler…
Bunu çok önemli, bir mutluluk say›yorum ben; mutluluk, sonuç itibariyle böyle bir hayalin gerçekleflmifl olmas›d›r bence…”
Uzun y›llar Kuzeydo¤u Anadolu ve
Do¤u Karadeniz Servis fiefli¤i görevini yürüten Nihat Çilingiro¤lu’nun kitapta yer alan bir an›s›, telefonun, faks›n, bilgisayar›n olmad›¤›; yollar›n geçit vermedi¤i ve hayat
flartlar›n›n çok zor oldu¤u y›llarda
bile Arçelik’in müflteri memnuniyetine verdi¤i önemi gözler önüne seriyor:

Buzdolab› Kapa¤›!
“Bir gün flirketten y›ld›r›m bir telgraf:
‘Hemen afla¤›daki adrese acele servise gidilecek, Kars’a!…’ Telgraf tabii, telefon nerede; ‘y›ld›r›m telefon’
bile yazd›rsan bir günde ç›kmaz! Giresun’dan da yeni gelmiflim, 153 kilometre yol… Kars desen 400 kilometre, o karda k›flta; ama telgraf y›ld›r›m, gidece¤iz mecbur… Gittim
eve, ‘Ben yine seyahate ç›k›yorum’
deyip, arabaya atlad›¤›m gibi düfltüm yola.
Kars yolu bu, kolay geçit verir mi?
Neyse iflte, bata ç›ka iki günde vard›m Kars’a. Adresi buldum, kap›y›
çald›m: ‘Han›mefendi’ dedim; ‘Ben
Arçelik’ten geliyorum, buzdolab›n›z
ar›zal›ym›fl, ona bakaca¤›m’. Yard›mc› kad›nd› herhalde ki, ‘Önce bir
han›m›ma söyleyeyim de’ dedi, ‘Kabul ederse buyurursunuz!’ Yahu d›flar›da bir metre kar var! Ne yapal›m?… Kad›n gitti içeri, geldi: ‘Bugün
iflim gücüm var benim, yar›n gelsinler!’ demifl han›m›. Ben iki gün karda k›flta yol gelmiflim, han›m›n umurunda de¤il tabii. Ama iflin içinde de

y›ld›r›m telgraf
var!
Ertesi gün tekrar
gittim. Ayn› bayan açt› kap›y›,
beni buzdolab›n›n yan›na kadar
buyur ettiler, karfl›mda han›mefendi; ‘fiikayetiniz nedir efendim?’ dedim, anlatt›: ‘Bak›n’ dedi;
‘Ben bu buzdolab›n› yirmi gün
önce
ald›m…
Birgün komflunun gününe gitmifltim,
orada
görüp be¤endim,
öyle
ald›m…
Ama geldim, oturuyoruz beyimle,
bir bakt›k ki bizim buzdolab›na,
komflununkinin
kap›s› bizimkinden daha büyük!”
Geldi¤im yolu, çekti¤im eziyeti filan
unuttum tabii, gülmemek için kendimi zor tutuyorum… Dilimin döndü¤ü kadar iflte, fabrikay› anlatt›m,
presleri, montaj… ‘Bunlar›n hepsi
birbirinin ayn›d›r han›mefendi’ dedim; ‘gram› gram›na ayn›d›r; en ufak
fark yoktur, milim flaflmaz bunlar!..’
‹kna ettim, döndüm Trabzon’a…”

Arçelik’in kurulmas›nda büyük katk›lar›
olan Lütfü Doruk, Koç Toplulu¤u’nun
kurucusu Vehbi Koç ile birlikte ...
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Büyük Düflünmek…
“Büyük düflünen”lerin buzdolab›
üretme karar›yla bafllayan ve Türk
halk›n› birçok “ilk”le tan›flt›ran Arçelik’i gelece¤e tafl›yacak vizyonu Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin
flöyle ifade ediyor: “Kurucumuzun
bize b›rakt›¤› de¤erli miras ile tüm
çal›flanlar›m›z, servislerimiz ve bayilerimizle ele ele vererek halk›m›z›n
ürünlerimiz ve markam›za duydu¤u
güven sayesinde, Türkiye’nin her yan›na ulaflmam›z›n ve her eve girebilmemizin gerçekleflti¤ine geçmiflimizde oldu¤u gibi bugün de tan›k olduk. Müflterilerimizden ald›¤›m›z güç
sayesinde, bugün kendi mühendis
ve teknolojimizle üretti¤imiz ürünler
55 ülkede kullan›lmaktad›r. Avrupa’n›n en geliflmifl pazarlar›nda kendi markalar›m›zla önemli bir baflar›ya
sahip olan flirketimiz küreselleflen
dünyada da yerini alacakt›r”.
Kitab› temin edebilece¤iniz adres:
Arçelik A.fi. Stratejik ‹letiflim Yöneticili¤i
Tel: (0212) 220 79 75/3106
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Hayata Haz›r Olman›n Yolu:
Ö¤renmeyi Ö¤renmek!
hedefleniyor. Daha
oç Özel LiseKoç Özel Lisesi’nin ezbercilikten uzak,
sosyal, daha araflt›rsi,
1994’te
araflt›rmac› ve sorgulayan bireyler yetifltirme
mac›, verileni oldu¤u
uygulamaya
gibi almayan ve sorkoydu¤u ve 1996 y›yolunda 1996 y›l›ndan bu yana baflar›yla
gulayan bireyler yel›nda da ilk mezunsürdürdü¤ü IB (International Baccalaureate)
tifltiriyor bu proglar›n› veren IB (Inprogram›
hakk›nda
program
yürütücüleri
ram…
ternational BaccalaSündüz Cebecio¤luureate) program›yla
ve ö¤rencilerle söylefltik.
Biz IB program›n›
daha da yüksek he1994 y›l›ndan beri uyguluyoruz. ‹lk
deflere tafl›rken, ö¤rencilerini araflt›r1971 y›l›nda ortaya ç›kan bir kavram.
IB mezunlar›m›z› da 1996 y›l›nda vermac›, sorgulayan, deneyci, proaktif ve
Uluslararas› arenada hizmet veren
dik. Bu y›l ve gelecek y›l da 66’flar
toplumsal sorumluluk sahibi bireyler
görevlilerin ve yöneticilerin çocuklaö¤rencimiz IB program›m›zdan mehaline getirerek hayata haz›rl›yor.
r›n›n e¤itimlerini belli standartlar çerzun olacak.
Koç Özel Lisesi’nde uygulanan IB
çevesinde almalar›n› amaçlayan bu
program› hakk›nda bilgi almak üzere
kavram, zamanla tüm dünyaya yay›l• Normal lise müfredat› ve e¤itimi
Genel Müdür John Chandler, Genel
d›. fiimdi ise bu IB programlar›, dünile IB prograMüdür Yard›mc›s› Jale Onur, IB Koyan›n bütün önemli üniversiteleri tam›na dahil ö¤ordinatörü Gautar Sen, CAS Koordiraf›ndan ö¤rencilere ‘çok yüksek kanatörü ve IB Koordinatör Yard›mc›s›
litede e¤itim veren’ üniversite öncesi
Sündüz Cebecio¤lu ve IB 2. S›n›f
e¤itim programlar› olarak kabul göö¤rencileri Selin Devrano¤lu ve
rüyor.
Mustafa Paksoy ile görüfltük.
Okulumuzda uygulad›¤›m›z IB program› ile, gerek yurt içi, gerekse
• Bize Baccalaureate (Bakalorya)
yurt d›fl›ndaki IB programlakavram› ve uygulad›¤›n›z IB (Inr›ndan daha da yüksek kaliteternational Baccalaureate) progde e¤itim sundu¤unu söyleram› hakk›nda bilgi verebilir miyebiliriz. Program›n temelinsiniz?
de, çocuklar›n bilgiye ulaflGautar Sen-Baccalaureate kavram›,
man›n yollar›n› ö¤renmesi

K
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Koç Özel Lisesi Genel Müdürü
John Chandler ve Genel Mü-

“IB program›, ö¤rencilere bilgileri verildi¤i
gibi almay› de¤il, soru sorarak kendi cevaplar›n› bulmay› ö¤retiyor.”
rencilerin gördü¤ü e¤itim ve içerik aras›nda ne gibi farklar var?
Selin Devrano¤lu-Biz her iki müfredat› da kapsayan e¤itim gördük. Arada çok büyük farklar oldu¤unu söyleyebilirim. Ö¤rendiklerimizin üzerine, bizim fazladan bir fleyler yapmam›z gerekti¤inin fark›na vard›k. Üstelik bu program, sadece dersler üzerine yo¤unlaflan bir program de¤il.
Program dahilinde, de¤iflik sosyal etkinliklere kat›lmam›z ve bu yönde
kendimizi gelifltirmemiz de gerekiyor. Program›n bir di¤er önemli özelli¤i de bizi ezberci olmamaya yöneltmesi. S›navda bizden, ö¤rendi¤imiz
bilgiler de¤il, öncelikle bizim yorumlar›m›z isteniyor. Derslerde ö¤renmemiz gereken bilgilere, ö¤retmenlerimiz rehberli¤inde, kendimiz araflt›rarak ve sorgulayarak ulafl›yoruz.
Sündüz Cebecio¤lu-Sizin de bildi¤iniz gibi, klasik Milli E¤itim sisteminde e¤itsel kol olarak adland›rd›¤›m›z
çal›flmalar yer al›r. IB program›nda,
bu çal›flmalar programa dahil ve zorunludur. Program dahilinde e¤itim
gören ö¤rencilerimiz, bu iki y›l içerisinde belli sosyal etkinliklerde aktif
olarak yer almak ve belli zamanlar›n›
bu etkinliklerle de¤erlendirmek zorundad›rlar. Bu etkinlikler üç ana
alanda toplan›yor: Yarat›c› aktiviteler,
sportif aktiviteler ve toplumsal sorumluluklarla ilgili aktiviteler… Bu
etkinliklerde yer almak, ö¤rencilerimize büyük katk›lar sa¤l›yor. Gerek
bedensel, gerekse ruhsal geliflimine
önemli katk›lar getiriyor.
• IB program›, ö¤rendiklerinizi
günlük yaflam›n›za ve hatta gelece¤e tafl›man›z yönünde ne gibi
katk›lar sa¤l›yor?
Mustafa Paksoy-Bizim, gelece¤e ve
günlük hayat›m›za tafl›ma imkân›n›
buldu¤umuz ve ileride bize büyük
faydalar sa¤layacak en önemli unsur,
bilgiye ulafl›rken kulland›¤›m›z yön-

temlerdir. Sorgulayan ve
gerçeklere ulaflma yönünde araflt›rmac› olmay›
gerektiren düflünce, hayat›m›z›n her döneminde
ve an›nda sürekli kullanabilece¤imiz en temel
bilgi bence..
• IB Program›, ö¤rencilerin yüksek ö¤renim hayatlar›nda ne derece etkili oluyor?
Jale Onur-Bu program› tamamlayan
ö¤rencilerimiz, baz› çal›flma al›flkanl›klar›n› ve metodolojilerini çok iyi bir
biçimde ö¤rendikleri, ve bunlar› e¤itim hayatlar› boyunca uygulayabildikleri için üniversitede de yüksek
baflar› sa¤l›yorlar. Ayr›ca yurtd›fl›nda,
Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde yüksek ö¤renimlerine devam
eden IB ö¤rencilerimiz, bu program
sayesinde ek kredi ald›klar› için bir
y›l kazanabiliyorlar. IB diplomas›na
sahip çocuklar›m›z›n Türkiye’deki
üniversitelerde de böyle somut kazançlar elde edece¤ini umuyoruz;
böylece IB program› çok daha cazip
hale gelecektir.

(Soldan Sa¤a) IB program› ö¤rencileri Mustafa Paksoy
ve Selin Devrano¤lu, IB Koordinatör Yard›mc›s› Sündüz
Cebecio¤lu ve IB Koordinatörü Gauter San.

• Mr. Chandler, sizce IB program›n› önemli k›lan en dikkat çekici unsurlar neler?
‹ki çok önemli unsur var. Bunlardan
birincisi, IB program› ö¤rencilere gerek yurtiçi gerekse yurtd›fl›ndaki üniversitelerde çok yüksek baflar›lar getiren beceri ve tecrübeyi kazand›rmas›. Bunu bizzat üniversitelerdeki profesörlerden ald›¤›m›z duyumlarla aktar›yorum. Di¤er önemli unsur da, IB
program›n›n ö¤rencileri hayata çok
iyi bir flekilde haz›rl›yor olmas›. Bu
program onlara bilgileri verildi¤i gibi
almay› de¤il, soru sorarak kendi cevaplar›n› bulmay› ö¤retiyor. Bunlar,
ö¤rencilerimize gerçekten çok fley
kat›yor.

Koç Özel Lisesi’nden E¤itim Gönüllüleri’ne
Anlaml› Arma¤an
Toplumsal sorumluluk alan›nda birçok önemli etkinlik ve proje gerçeklefltiren Koç Özel Lisesi yepyeni
bir çal›flmaya daha imza att›. Geçen
y›l Sokak Çocuklar› yarar›na takvim haz›rlayan Koç
Özel Lisesi ö¤rencileri, bu
y›l da haz›rlad›klar› takvimin gelirini E¤itim Gönüllüleri Vakf›’na ba¤›fllayacaklar.
Koç Özel Lisesi ö¤rencilerinin çekti¤i foto¤raflar›n›n
yer ald›¤› 2002 takvimi,
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Ocak ay›ndan itibaren sat›fla sunuluyor. Takvimin sat›fl›ndan elde edilen tüm gelir, E¤itim Gönüllüleri’ne
ba¤›fllanacak.

iletiflim

Sevginin En Tatl› ‹fadesi…
fsaneler 14 fiubat’› nas›l anlat›rsa anlats›n, tüm dünyada
bütün bir y›l›n en sevgi dolu
günü olarak kutlanan bu özel günde, “Seni Seviyorum” demenin en
tatl› yolu Divan Pastaneleri’nde
sizleri bekliyor.
Sevgililer Günü için özel olarak
haz›rlanan enfes çikolatal›-f›st›kl›
kalp pastalar› ya da Divan’›n eflsiz
lezzetteki sütlü-bitter kalp madlenlerin yer ald›¤› s›ms›cak k›rm›z› kadife kalp kutular›n› tercih ederek bu
Sevgililer Günü’nü unutulmaz k›labilirsiniz.
Özel ambalaj› ve tad›yla “aflk kurabiyeleri”
ya da Divan’›n
tecrübeli
ustalar› taraf›ndan
haz›rlanan,
ünü yurtd›fl›na taflm›fl
birbirinden farkl› çikolata çeflitlerini zarif dekorlarla süslenmifl birbirinden güzel hediyeliklerle sevgilinize arma¤an edebilirsiniz.

E

Sevgililer Günü’nüz
Kutlu Olsun!
Sevgililer Günü’nün özel bir gün
olarak kutlanmas›na vesile olan sebeplere iliflkin birçok farkl› rivayet
bulunuyor. Bu rivayetlerden en
yayg›n olan› ise Eski Roma ‹mparatorlu¤u’nun ilk zamanlar›na dayan›yor…
14 fiubat, Roma halk› için oldukça
önemli bir gün say›l›yordu. Bu
önemli günde evlilik tanr›ças› Juno'ya duyulan sayg›dan ötürü tatil
yap›l›rd›. Bu özel günün ertesi gününde ise, Lupercalia Bayram›

iletiflim

Sevginin kutsall›¤›na inanan ve bu u¤urda ölümü
bile göze alan Aziz Valentine... Ve onun ölüm
y›ldönümü olarak kabul edilen; sevginin belki de en
yo¤un ve cüretkârca ifade edildi¤i Sevgililer Günü;
bir baflka deyiflle St. Valentine’s Day...
Bu özel günde, “Seni Seviyorum” demenin en tatl›
yolu, Divan Pastaneleri’nde sizleri bekliyor.
kutlanmaya bafllard›. Bayram vesilesiyle düzenlenen e¤lencelerden birinde,
Romal› genç
k›zlar
isimler i n i
küçük
ka¤›t
parçalar›n›n üzerine
yaz›p bir kavanoza koyuyorlar; Romal› erkekler ise kavanozdan bu ka¤›tlar› çekerek
üzerinde hangi k›z›n ismi yaz›yorsa
o k›zla bayram e¤lenceleri boyunca
birlikte oluyorlard›. Bu flenlik sonucunda, birbirine afl›k
olan çiftler bayram›n hemen ard›ndan da evlenmeye
karar veriyorlard›.
‹mparator 2. Claudius,
Roma'y›
kendi kat› kurallar›
ile zalimce yöneten bir hükümdard›. Onun için en
büyük problem,
ordusunda savaflacak asker bulama-
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makt›. Ona göre bu durumun tek
sebebi, Romal› erkeklerin aflklar›n›
ve ailelerini b›rakmak istememeleriydi. ‹flte bu yüzden Roma'daki tüm
niflan ve evlilikleri kald›rd›.

Aflka Adanan Hayat...
Aziz Valentine, Claudius'un hükümdarl›¤› zaman›nda Roma'da yaflayan bir papazd›. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasa¤›na ra¤men gizlice
çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre
sonra ö¤rendi. Aziz Valentine insanlar› evlendirmeye devam etti¤i için
tutukland› ve öldürüldü. Tüm Roma’da sevgi u¤runa hayat›n› kaybetmeyi göze alan Aziz Valantine’in
ölüm günü, iflte bu tarihten itibaren
Aziz Valentine Günü olarak kutlanmaya bafllad›.

30 Y›l›n An›lar› ve Vehbi Koç...
Uça¤›n düflme tehlikesine ra¤men yaz›lan rapordan, Alman Hükümeti’nden
al›nan Yüksek Hizmet Niflan›’na kadar Vehbi Koç ile ilgili pek çok ilginç an›,
Dr. Fazl› Ayverdi’nin “Vehbi Koç ile 30 Y›l” adl› kitab›nda yer al›yor.

K

oç Ailesi’nin sevgisini ve takdirini kazanm›fl olan ve uzun
y›llar boyunca Koç Toplulu¤u’nda görev yapm›fl olan Dr. Fazl›
Ayverdi’nin Vehbi Koç ile ilgili gözlem ve an›lar›n› aktard›¤› “Vehbi Koç
ile 30 Y›l” adl› kitab› yay›mland›.
Dr. Fazl› Ayverdi, 1962 y›l›nda Koç
Ticaret A.fi.’de Ticaret Müdürü olarak
göreve bafllad›. 1968 y›l›nda Bozkurt
Fabrikas› Genel Müdürlü¤ü’ne atand›
ve 1974 y›l›na kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonraki dönemde Koç
Holding A.fi. Denetçisi olarak 1999
y›l›na kadar Toplulukla iliflkisi devam
etti. “Vehbi Koç ‹le 30 Y›l” adl› kitab›yla Koç Toplulu¤u ile olan güçlü
ba¤›n› devam ettiren Dr. Ayverdi,
Vehbi Koç ile ifl ve özel gezilerinde
çok zaman birlikte olmufl ve kendisiyle birçok an›y› paylaflm›flt›r. Bu
zengin an›lardan birkaç›n› “tad›ml›k”
olarak “Bizden Haberler” okurlar›
için seçtik.

An›lardan “Tad›ml›k” Seçmeler
Dr. Fazl› Ayverdi, kitab›nda 1965 y›l›na ait bir an›s›n› flöyle naklediyor:
“Say›n Vehbi Koç ile Zürich’ten Swissair uça¤›na bindik ‹stanbul’a dönüyoruz. Kendisini tan›yanlar çok iyi bilirler ki, bugünün iflini katiyen yar›na
b›rakmaz. O gün de uça¤a biner binmez Avrupa’da çeflitli firmalarla yap›lan temaslar›n raporlar›n› haz›rlamam›z› istedi. Kâ¤›d› kalemi ç›kar›p çal›flmaya bafllad›k. Bizim ifle iyice dald›¤›m›z s›ralarda uçakta al›fl›lan›n d›fl›nda bir hareket ve tedirginlik havas›n›n esmeye bafllad›¤›n› hissettik.
Vehbi Bey durumu ö¤renmek istedi.
Hostesi ça¤›r›p sorduk. Bize uça¤›n
bir motorunun ar›za yap›p durdu¤unu, ikinci motorla Atina’ya mecburi

inifl yap›laca¤›n›, heyecanlanacak bir
durumun olmad›¤›n› söyledi. Vehbi
Bey bana dönerek: ‘Fazl› Bey, Tanr›’n›n dedi¤i olacakt›r. E¤er biz çal›flmam›z› kesersek iflimiz yar›m kalacakt›r. Halbuki iflimize devam eder
ve salimen inersek raporlar› bitirip ilgili yerlere zaman›nda göndeririz’ dedi. Biz hiçbir fley olmam›fl gibi iflimize devam ettik ve seyahatimiz Vehbi
Bey’in düflündü¤ü gibi sonuçland›.”

“‹nsana Yat›r›m Yap›n”
Bat› Almanya hükümetinin davetlisi
olarak bu ülkeye giden Vehbi Koç’a
Dr. Fazl› Ayverdi efllik ediyor. Vehbi
Bey ve Dr. Ayverdi, Bat› Almanya
Baflbakan› Dr. Adenauer’in ekonomi ve bankac›l›k konular›nda dan›flman› olan, o dönemin tan›nm›fl iktisatç›lar›ndan Dr. Abs ile buluflur. Bu
görüflmede Dr. Abs, Vehbi Bey’e her
fleyden evvel kalifiye eleman yetifltirilmesini tavsiye eder ve flöyle der:
“2. Cihan Harbi’nden sonra Almanya’da her alanda yetiflmifl adam bulunmasayd›, Amerikan yard›m›na
ra¤men Almanya’n›n kalk›nmas›
mümkün olmazd›. Siz de e¤er ülkenizde kalk›nma sa¤lamak istiyorsan›z, binadan ve makineden çok, insana yat›r›m yap›n.”

“Lüks fieylere Al›fl›k De¤ilim”
‹stanbul’da birlikte bir ziyaret yapmak
üzere özel Mercedes’iyle Vehbi
Koç’un evine giden Fazl› Ayverdi,“Ben buna binmem, sen git, biz yine eski Ford’la gideriz. Ben böyle lüks
fleylere al›fl›k de¤ilim” diyen Koç’un
arabaya binmedi¤ini anlat›yor.
Marmaris’te tatil yapan Vehbi Koç’u
yazl›k evine davet eden Ayverdi’nin
kitab›nda nakletti¤i bir an› da flöyle:
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“Bizi k›rmayarak davetimizi kabul etme lütfunda bulundu: ‘Yar›n floförünü gönder ve beni ald›r’ dedi. 15 senedir yan›mda çal›flan rahmetli Ahmet Petek’i Vehbi Bey’i almak üzere
Alt›nyunus Oteli’ne gönderdim.
Yolda gelirken
V e h b i
Bey, Ahmet Efendi’ye ‘Fazl› Bey’in
telefon
numaras›
nedir?’ diye
sormufl. Ahmet Efendi de ‘Bilmiyorum
efendim’ demifl. Bu cevaba can› çok
s›k›lan Vehbi Bey: ‘Yahu sen ne biçim adams›n! Allah korusun, bir yerde bir kaza gelse bafl›m›za Fazl› Bey’e
nas›l haber vereceksin?’ diye Ahmet
Efendi’yi azarlam›fl. Bir de bunun üstüne ‘Arabada ka¤›t kalem var m›?’ diye sormufl. Ona da ‘Yok’ cevab›n›
al›nca, büsbütün kan beynine s›çram›fl. Eve gelir gelmez daha yeme¤e
oturmadan ‘Fazl› Bey, senin bu floföründe ifl yok. Derhal bu ad›m›n ifline
son ver. Kendine iyi bir floför bul!’
dedi.
Suna K›raç ve Can K›raç, Dr. Fazl›
Ayverdi’yi kitap dolay›s›yla mektup
göndererek kutlad›lar.
Bu kitab› edinmek isteyenler
Vehbi Koç Vakf›’na baflvurabilirler.
Tel: (0216) 531 03 61

kültürel vizyon

Osmanl›’dan Cumhuriyet’e
Bursa’da Zaman
Yüzy›l ortalar›ndan
b a fl l a y a rak 20. Yüzy›l’a uzanan bir koca zaman
parças›nda, bir kenti
insan›, do¤as›, mimarisi ve gündelik hayat›yla, 293 foto¤raf karesiyle özetleyebilmek...
Bursa’y› yeniden keflfetmek için birbirinden
ilginç 293 foto¤rafa
bakmal›s›n›z. AKMED
(Suna-‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri
Araflt›rma Enstitüsü)
taraf›ndan haz›rlanan
“Osmanl› Döneminde Bursa” adl› iki ciltlik muhteflem eserde
sunulan bu foto¤raflar,
bir kentin bilmedi¤imiz ve hayâl gücümüzle de asla ulaflamayaca¤›m›z geçmiflini
olanca gizemiyle ve
güzelli¤iyle
gözler
önüne seriyor.

19.

Bursa’da Saat Kulesi: (1910
civar›) Fotokart. Bursa’da
Cumhuriyet ve Alt›parmak
Caddeleri’ni açan, kentte
ilk terkos su flebekesini
kuran Vali Reflit Mümtaz
Pafla ve Belediye Baflkan›
Mehmet Emin Bey döneminde yapt›r›lan ve 1 Eylül
1905 günü törenle aç›lan
Bursa Saat Kulesi, Osman
Gazi ve Orhan Gazi
Türbeleri’nin bulundu¤u
parktad›r.

r›ndan biri olmaya aday.
Bursa’ya ait 19. Yüzy›l foto¤raflar›n› sat›n alarak
bizlerle paylaflan Suna ve
‹nan K›raç çifti kitaba
yazd›klar› önsözde flöyle
diyor:
“Ülkemize kazand›r›lmas›
ve da¤›lmadan bir arada
korunabilmesi amac›yla
sat›n alm›fl oldu¤umuz
Bursa yöresi ile ilgili 19.
as›r foto¤raflar›n› sizlerle
paylaflmay› arzu ettik.

Kaybolan Güzellikler
Sergileniyor...

Bu koleksiyon, Osmanl›
devletinin kurulufl döneminde baflkentlik yapm›fl
Bursa’n›n fiziksel ve sosyo-kültürel yap›s›n› irdeledi¤i gibi, kitapta yer alan
293 foto¤raf, 1854’den
Cumhuriyet’in bafllang›ç
y›llar›na kadar Bursa kentinin geliflimini, kaybolan
güzelliklerini sergilemektedir.
Kent ve yöresi; kapl›calar›, meyve bahçeleri ve
Kent, Yaflam,
ipekçili¤i ile meflhur
Meslekler ve
AKMED (Akdeniz Medeniyetleri
iken, Balkanlar’dan ve
Giysiler
1854 y›l›ndan Cumhu- Araflt›rma Enstitüsü) taraf›ndan haz›rlanan Kafkaslar’dan ald›¤› d›fl
riyet’in ilk y›llar›na ka“Osmanl› Döneminde Bursa” adl› kitapta göçlerle h›zl› bir nüfus art›fl› göstermifl, küçük dodar Bursa kentinin geyer alan 293 foto¤raf, 1854’ten
kuma atölyeleri tekstil
liflimini de sergileyen
fabrikalar›na dönüflmüfl,
Cumhuriyet’in ilk y›llar›na kadar,
bu foto¤raflar, “kent”,
otomotiv ve ilgili olan sa“yaflam”, “meslekler”,
Bursa’y› her cepheden yans›t›yor
nayinin gelmesiyle de,
“giysiler” ana bafll›klar›
Bursa
art›k
büyük bir sanayi flehri
alt›nda gruplanm›fl. Sanat Dan›flmasi Doç. Dr. Neslihan Türkün Dosolmufltur. Bu nedenlerle, bu eser,
n› Ahmet Abut’un biraraya getirdito¤lu taraf›ndan incelenmifl ve kaleyaflanan de¤iflim içerisinde art›k
¤i bu koleksiyon, Uluda¤ Üniversime al›nm›fl. ‹ki cilt halinde haz›rlaço¤u yok olmufl tarih ve kültür bitesi Mühendislik ve Mimarl›k Fakülnan bu güzel yap›t, kent ve kültür
rikimlerini gelece¤e aktarabilmek
tesi Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üyetarihimizin vazgeçilmez kaynakla-

kültürel vizyon

40

aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r.
Ayr›ca, babam Ali Numan
Bey, Bursa Ziraat Okulu’ndan mezundur. Daha sonra, Atatürk taraf›ndan Amerika’ya, Nebraska Üniversitesi’ne gönderilmifl, e¤itimini
bitirip Türkiye’ye döndü¤ünde yine Atatürk’ün emriyle Eskiflehir’de
kuru ziraat uygulamas›n› bafllatm›flt›r. Eskiflehir do¤umlu olmama
ra¤men nüfus kütü¤üm Bursa’dad›r. Buna ilaveten, Tofafl’›n Bursa’da kurulmas›, emeklilik dönemimde kurdu¤um Karsan’›n yine
Bursa’da bulunmas›, dolay›s›yla bu
kenti Suna ile birlikte çok sevmemiz, pek çok dost edinmifl olmam›z, koleksiyonun kitaba dönüflmesinin bir baflka ifadesidir…”
Önsözde kitab›n yazar›na, sanat dan›flman›na, foto¤raflar›n otokrom
cam negatiflerini kullan›ma sunan
Albert Kahn Müzesi Müdürü fief
Konservatörü Jeanne Beausoleil’e
ve bu koleksiyonun sahibi AKMEDSuna & ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü Müdürü
Kayhan Dörtlük’e teflekkür ediliyor.

lefltirm e k
ister.
Bu
projenin oda¤›nda yer alan “belgeleme”
çal›flmas›, onun için çok
önemlidir. Albert Kahn, “Tüm ö¤rendiklerinizi unutun ve gözlerinizi
aç›k tutun” demektedir. Co¤rafyac›
Jean Brunhes de Kahn ile ayn› düflüncededir. Foto¤rafç› Auguste Léon ile birlikte yola ç›kan Jean Brunhes, Bursa’y› dolafl›r ve gündelik hayat›n içinden pek çok anlaml› görüntüyü kaydederler. Bir anlamda
Kahn’›n sponsorlu¤unda gerçekleflen bu kapsaml› çal›flma, Albert
Kahn Müzesi Müdürü Jeanne Beausoleil’in de dedi¤i gibi “fiimdiki zaman›n gerçe¤ini anlamada kan›t olma gücünü yitirmemifl” görünüyorlar...
AKMED-Suna & ‹nan K›raç Akdeniz
Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü
Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No: 25
Kaleiçi-ANTALYA
Tel: (0242) 243 42 74
e-mail: akmed@akmed.org.tr
www.akmed.org.tr

Albert Kahn, “Tüm
ö¤rendiklerinizi
unutun ve gözlerinizi
aç›k tutun” demektedir.
Co¤rafyac›
Jean Brunhes de
Kahn ile ayn›
düflüncededir.
Foto¤rafç› Auguste
Léon ile birlikte
yola ç›kan
Jean Brunhes,
Bursa’y› dolafl›r ve
gündelik hayat›n
içinden pekçok
anlaml› görüntüyü
kaydederler

Nereden Nereye...
‹ki ciltlik bu muhteflem yap›tta yer
alan foto¤raflar›n kayna¤›n› merak
edenler, önce bir co¤rafyac›n›n ismiyle karfl›lafl›yor. Fransa’da befleri
co¤rafyan›n öncülerinden olan Jean
Brunhes, 3 Haziran 1913 tarihinde
Bursa’y› ziyaret etmifltir. Bu ziyareti
gerçeklefltirmekteki amaç, Brunhes’in ve Albert Kahn’›n idealleriyle yak›ndan ilgilidir. 1860 – 1940 y›llar› aras›nda yaflam›fl olan maliyeci
Albert Kahn, dünya üzerindeki insanlar›n birbirini tan›d›kça bar›fl için
çal›flaca¤›na inanan ve “ötekinin kabulünün, ötekini tan›makla” mümkün olabilece¤ini söyleyen bir ideal
insan›d›r. Ütopik bir projeyi gerçek-

Bursa’da fiekerci Dükkan›: Auguste Leon, Haziran 1913, Albert Kahn Koleksiyonu
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Dergimizde geçen say›dan itibaren yeni bir köfleye bafllad›k: Serbest Kürsü...
Sizlerden gelen her türlü yorum ve makaleler bu köflede yer alacak. Geçen say›m›zda
Döktafl Sat›fl Mühendisi Arif Alt›n’n›n ‘Ça¤›n Metali Alüminyum’ bafll›kl› makalesini
yay›mlam›flt›k. Bu kez Koçbank A.fi. Bireysel Ürün Tasar›m ve Gelifltirme Yöneticisi
Özlem Aydil’in makalesine yer veriyoruz:

Mark Al›fl, Euro Verifl…

1

Ocak 2002’de dünyan›n ikinci
büyük para birimi olmaya aday
olan Euro’nun yürürlü¤e girmesiyle, Avrupa’n›n oldu¤u kadar,
dünyan›n da mali sisteminde önemli
de¤ifliklikler meydana gelmesi bekleniyor. Ancak, bu uygulaman›n dünyada bu ölçekteki ilk örnek olmas› ve
halen netlik kazanmayan unsurlar
içermesi nedeniyle, tek para sisteminin tüm etkilerini flimdiden belirleyebilmek ise oldukça zor. Ekonomist
Milton Friedman, Euro’ya geçiflin büyük bir hata olaca¤›n› ileri sürerek
“Bu durum AB ülkelerinde büyük kar›fl›kl›¤a yol açacak” demiflti. Ama en
az›ndan flimdilik herfley sakin ve yolunda görünüyor.

Mark, fiubat’tan Sonra
Aram›zdan Ayr›lacak
1 Ocak 1999’den bu yana kaydi para
olarak kullan›lan Euro, üç y›ll›k bir
geçifl döneminden sonra 2002’den itibaren, para birli¤ine üye on iki AB
ülkesinin tek para birimi oldu ve 5,
10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük banknotlar halinde AB üyesi ülkelerde dolafl›ma ç›kt›. 12 ülkenin ulusal paralar› ise en geç 28 fiubat 2002’e kadar tedavülden kalkacak ve yarasal para
olma özelliklerini yitirecekler.
Bu para birimlerinden Hollanda Florini 28 Ocak’ta tedavülden kalkarken, ‹rlanda Liras› 9 fiubat, Frans›z
Frang› 17 fiubat, Alman Mark›,
Avusturya fiilini, Belçika Frang›,
Fin Markkas›, ‹spanyol Pezetas›,
‹talyan Lireti, Lüksemburg Frang›,
Portekiz Esküdosu ve Yunan
Drahmisi de 28 fiubat 2002’den sonra geçerli olmayacak. Söz konusu
ulusal paralar›n tedavülden kalkmas›ndan sonra Merkez Bankas›, bankalar, özel finans kurumlar› ve yetkili
kurulufllardan gelecek de¤iflim talep-

serbest kürsü

lerini 31 Aral›k 2003 tarihine kadar
karfl›layacak.
Bankalar, 01.01.2002’ye kadar, ellerinde 12 ülkenin para birimi olan hesap sahiplerinin farkl› bir talimatlar›
yoksa, kendi bünyelerindeki döviz
tevdiat hesaplar›n›, cari hesaplar›n›
Euro`ya dönüfltürdü ve hesap sahiplerine hesaplar›nda ne kadar Euro oldu¤unu da bildirdiler.
Gerçek ve tüzel kiflilerin, nakit olarak
ellerinde bulundurduklar› on iki ülke
ulusal paralar›n›
herhangi bir masraf ve komisyon
ödemeden dönüfltürebilmeleri için 31
Aral›k’a kadar bir banka nezdinde döviz tevdiat hesab›
ya da cari ve kat›l›m hesab› açt›rmalar› gerekiyordu.

Peki, Ya Yast›k
Alt›nda Kalan Paralar?
1 Ocak 2002’den sonra ise, 12 ülke
ulusal paralar›n› Euro ile de¤ifltirilmek üzere bankalara getirenler efektif Euro alabilmek için ya bankalar›n
belirledikleri komisyonu ödemek ya
da getirdikleri dövizleri bir süre için
bankaya yat›rmak zorunda kal›yorlar.
Müflterilerin ellerinde kalan dövizleri
komisyon ödemeden Euro ile de¤ifltirmek için bankada tutmalar› gereken süre, kimi bankalarda bir aya kadar uzarken, Koçbank’ta ise bu süre
sadece 15 gün… Ancak, tüm ülke
paralar›n›n yasal para olarak geçerliliklerini kaybedecekleri tarihlerden
sonra, tüm dünyada Euro dönüflüm
komisyonlar›n›n artmas› ve buna
ba¤l› olarak da bankada bekleme sü-
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relerinin uzamas› flafl›rt›c› bir geliflme
olmayacakt›r.

Kur Riski Yerine, Kredi Riski
Avrupa’da tek bir para birimini paylaflan ülkeler aras›nda, Almanya,
Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, ‹rlanda, ‹spanya, Portekiz, ‹talya, Yunanistan, Finlandiya, Avusturya yer al›rken, ‹ngiltere, Danimarka
ve ‹sveç`in oluflturdu¤u di¤er üç AB
üyesi ülke ise bu parasal birli¤in d›fl›nda yer al›yor. Art›k bu üye ülkeler
aras›nda kur riski kavram› yerine,
kredi riski kavram› ön plana ç›kacak
ve bu durum
da
rating
kavram›n›n
önemini
art›racakt›r.
Türkiye’nin Euro’ya geçifli, yast›k alt›ndaki dövizin
bankac›l›k sistemine girmesi aç›s›ndan bir f›rsat olarak görülüyor. Tedavüldeki 90 milyar Mark’›n %30’luk
bölümünün bulundu¤u tahmin edilen Türkiye’de, 27 milyar Mark tutar›ndaki dönüflümün yan› s›ra, dönüflüm esnas›nda ekonomiye yast›k alt›ndan kazand›r›lacak paran›n 2-4
milyar Mark olmas› bekleniyor. Ancak flu ana kadar yast›k alt›ndaki
“milyarlarca Mark”›n euro dönüflümü
öncesinde sisteme girece¤ine iliflkin
beklentilerin gerçekleflmedi¤i de
aç›kça ortada. Aral›k 2001’de döviz
mevduat› artmad›¤› gibi, Aral›k ay›n›n
son haftas›nda 100 milyon dolardan
fazla da azalm›fl görünüyor.
Özlem Aydil
Koçbank A.fi. Bireysel Ürün Tasar›m
ve Gelifltirme Yöneticisi

