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Haberler, tam
40 yÝldÝr Ko•
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TopluluÛuÕnun ger•eklerine

ayna tutuyor. TopluluÛumuzun pek •ok

alanda ger•ekleßtirdiÛi ÒilkÓler zincirinin

40 y›l4040y›l y›l

saÛlam bir halkasÝnÝ da dergimiz olußturuyor.
Bizden Haberler, TŸrkiyeÕde Òkurum

Önce

yayÝncÝlÝÛÝÓ

4040y›l40y›ly›l

alanÝnda yayÝnlanan ÒilkÓ dergi ve bu unvanÝ, istikrarlÝ bir

yayÝn hayatÝ sŸrdŸrerek onurla taßÝyor. 40. yÝlÝmÝza erißtiÛimiz
2003 yÝlÝnÝn EylŸl ayÝnda bir Òšzel sayÝÓ halinde karßÝnÝza

•ÝkmayÝ uygun gšrdŸk. 1963 yÝlÝnda yayÝnlanan dergimizin ilk sayÝsÝnÝn

40
y›l
40 y›l

tÝpkÝbasÝmÝnÝ da armaÛan ederek, o ilk heyecanÝ sizlerle paylaßmak istedik. Ülk Bizden

HaberlerÕin sayfalarÝna yansÝyan 40 yÝl šnceki •alÝßma ortamÝnÝn i•tenliÛine birlikte tanÝk olalÝm ve
bir 40 yÝl sonrasÝnÝ; baßarÝlarla daha da zenginleßecek olan TopluluÛumuzu hayal edelim.
Dergimiz, ger•ekleßen pek •ok hayalimizin tanÝÛÝ olmadÝ mÝ?
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“ahenkli ve bilgili”

y›l

“

Gayemiz sizleri •alÝßmalarÝmÝzdan haberdar etmek ve bu
ißlerle ilgili dahilden ve hari•ten alacaÛÝmÝz haberleri

“

sizlere duyurmak; bu suretle daha ahenkli ve bilgili bir

ßekilde •alÝßarak aramÝzdaki mŸnasebeti sÝklaßtÝrmak,
daha verimli bir mesai temin etmektir.

Vehbi Ko• / EylŸl, 1963 /
Bizden HaberlerÕin ilk sayÝsÝ

40 yÝl

40 yÝl

40 yÝl

40 Y›ldan
Bu Yana...

1

963 senesi Toplulu¤umuz tarihinin en önemli
mihenk tafl›d›r. 20 Kas›m 1963’te, sonradan
bütün ifl aleminin kurdu¤u holdinglerin ilki olan
Koç Holding’in Esas Mukavelesi kurucular
taraf›ndan imzalanm›flt›.
Yine 1963’te Egemak flirketimiz, Ford ürünlerinin
ve Fiat tar›m traktörlerinin ana distribütörü tayin
edilmiflti. Ege bölgesinde kuvvetli bir bayilik teflkilat›
kurulmufltu. Can K›raç dostum, Egemak’›n müdürüydü,
o zamanlar genel müdür demezdik. Bizden Haberler ismiyle
ç›kart›lan bu bülteni teksir makinesinde ço¤altarak bayilerimize
ulaflt›rmaya çal›flm›flt›r. O tarihlerde böyle bir ulafl›m sistemi
olmad›¤› için Bizden Haberler birden bire popüler olmufl, bayiler ile
kuvvetli bir diyalog temin edilmifl ve kalitesini yükseltmek icap
etmifl, bilahare bir matbaa ile anlafl›lm›fl. Bunu gören Vehbi Bey,
Bizden Haberler’in bütün otomotiv grubuna mal edilmesini istemifl
ve Can K›raç’›n Genel Yay›n Yönetmenli¤inde dergi daha profesyonel
hale dönüflmüfltür.
Can K›raç’›n Otomotiv Grubu Koordinatörü olarak ‹stanbul’a
gelmesiyle Bizden Haberler de ‹stanbul’a tafl›nm›fl, Vehbi Bey ve
Mösyö Bernar’›n arzusu ile bu defa bütün Toplulu¤a flamil
k›l›nm›flt›r. 40 sene sonra Bizden Haberler’in her bask›s›n›n 33 bin
adede ulaflt›¤›n› görüyoruz.
Yaln›z bayilerimiz ve Topluluk çal›flanlar› de¤il bütün ifl alemi ve
medyan›n yak›ndan takip etti¤i bir dergi olmufltur. Bizden sonra da
birçok kurulufl kendi bünyelerinde bu tarz dergiler ç›kartmaya
bafllam›fllard›r.
Bugün görsel ve yaz›l› bas›n diye tabir etti¤imiz medyada, gazete,
televizyon ve radyolar aralar›nda rekabet halindedirler. Televizyonu
seyredersiniz, geçer, radyoyu dinlersiniz unutulur; oysa yaz›lar
kal›c›d›r ve her zaman geri dönebilirsiniz.
Dolay›s› ile Bizden Haberler’i arflivleyen kifli ve kurulufllar Koç
Toplulu¤u tarihi hakk›nda k›ymetli bir dokümana sahip olurlar.
‹flte tarihimizde önemli rol oynayan Bizden Haberler Dergisinin
hikâyesi böyledir. Baflta, fikir babas› Can K›raç olmak üzere eme¤i
geçen ve halen çal›flmakta olan tüm arkadafllara teflekkür eder,
muvaffakiyetler diler, sayg›lar›m› sunar›m.
Ko• Holding Þeref BaßkanÝ
Rahmi M. Ko•
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“Koç Toplulu¤u’nun

Üyesi Olmak”
Bilinci

B

izden Haberler dergimiz bugün
bizler için Koç Toplulu¤u’nun 40
y›ll›k geçmifline ›fl›k tutan önemli
bir kültürel mirast›r. Bundan
40 y›l sonra Türk ekonomi
tarihini araflt›rmak isteyenler için
vazgeçilmez bir kaynak haline
gelece¤ine de inan›yorum.
Bafllang›çta daha çok Toplulu¤umuzun
Türkiye’ye tan›t›lmas› ifllevini üstlenen Bizden
Haberler Dergisi, bugün gurur ve mutlulukla görüyoruz
ki, asli ifllevi Koç Toplulu¤u iç iletifliminin güçlendirilmesi
olan bir yay›n organ› haline gelmifltir.
Say›s› 53 bine ulaflan Koç Ailesi’nin kurum ve üyeleri bu
dergi sayesinde Toplulu¤umuza iliflkin en do¤ru ve en
sa¤l›kl› haberlere ulaflabilmektedirler. Bizden Haberler,
“Koç Toplulu¤u’nun bir üyesi olmak” bilincine büyük bir
katk› sa¤lamaktad›r.
Ça¤dafl iletiflim dünyas›ndaki e¤ilimlere paralel olarak
zamanla interaktif yönünün daha da artaca¤›na inand›¤›m
“Bizden Haberler”e yay›n hayat›n›n bundan sonraki
dönemlerinde baflar›lar diliyor; 40’›nc› yay›n y›l›n›
gönülden kutluyorum.

B

irlikte

baßarmak

Ko• Holding Yšnetim Kurulu BaßkanÝ
Mustafa V. Ko•
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Bizden Haberler’in

19

…ykŸsŸ

57 y›l›nda ‹zmir’deki Egemak flirketine
müdür olunca benim ve arkadafllar›m›n önüne yeni bir ufuk aç›lm›flt›.
Çünkü, Ford ürünlerini Ege Bölgesi’ne
ve Fiat tar›m traktörlerini de bütün
Türkiye’ye pazarlamak görevini üstlenmifltik. Çok yayg›n bir bayi teflkilât›na gereksinimimiz
vard›. Bayi say›s› ço¤ald›kça onlarla etkili bir iletiflim
kurmam›z gerekiyordu. Çal›flmalar›m›z› tan›tan bir
bülten yay›mlamak karar›m›z böyle olufltu. Her ay,
teksir makinesinde ço¤altt›¤›m›z B‹ZDEN HABERLER
bültenini bayilerimize gönderiyor, onlardan cesaret verici tepkiler al›yorduk. Bu giriflimimiz Baflkan›m›z Vehbi Koç’un da
dikkatini çekmiflti.
1963 y›l› bafllar›nda yap›lan bir Otomotiv Grubu toplant›m›zda, Vehbi
Koç, B‹ZDEN HABERLER bülteninin üç ayl›k bir dergi fleklinde Koç
Otomotiv Grubu’nun yay›n organ›
olmas›n› kararlaflt›rm›flt›. Böylece,
Koç Toplulu¤u’nun yay›n organ›
B‹ZDEN HABER’ler, Türk özel sektörünün ilk flirket dergisi unvan›n›
kazanarak, yay›n hayat›na at›lm›fl oldu. 1963 y›l› Eylül ay›nda yay›mlanan birinci say›da Vehbi Koç amac›m›z› flöyle aç›klam›flt›:

“Muhterem Bayilerimiz ve mesai
arkadafllar›m,
Bir müddetten beri Egemak flirketimizin kendi m›nt›kas› için ç›karm›fl
oldu¤u ayl›k bülteni bundan sonra
Ko• Holding Yšnetim Kurulu Eski
bütün Koç Grubu Otomobil, TrakBaßkan Vekili ve Bizden Haberler
tör ve Lastik Bayileri için ç›karmaya
Kurucusu Can KÝra•
karar verdik. Gayemiz sizleri çal›flmalar›m›zdan haberdar etmek ve bu
ifllerle ilgili dahilden ve hariçten alaca¤›m›z haberleri
sizlere duyurmak, bu suretle daha ahenkli ve bilgili bir
flekilde çal›flarak aram›zdaki münasebeti s›klaflt›rmak,
daha verimli bir mesai temin etmektir. Bu bülten, teflkilât›m›z için bir tecrübe olacak, muvaffakiyetle yürüt-

tü¤ümüz takdirde ileride KOÇ camias›na ait malûmat›
ihtiva eden daha esasl› bir bülten ç›kar›lacakt›r. Otomobil ifli ile ilgili arkadafllar›m zaman zaman yaz› yazacaklard›r. Yaz› yazmak isteyen bayilerimizin arzular› da
yerine getirilecektir. Bültenin Can K›raç Bey’in baflkanl›¤›nda bir heyet taraf›ndan idare edilece¤ini bildirir,
hepinizi sevgi ve sayg› ile selâmlar›m.”
‹lerleyen y›llarda B‹ZDEN HABERLER, flirket dergicili¤inde baflar›l› örnekler sunarak yaflam›n› bugünlere tafl›m›fl bulunuyor.
Koç Toplulu¤u’nun geliflme öyküsünü belgeleyen bu
giriflimin kuruluflunda ve bugünlere gelmesinde eme¤i
geçen arkadafllar›m› flükranla an›yorum: Faruk Üncü
(ilk say›lar›m›z›n bas›m teknisyeni), ‹zmir Ticaret Matbaac›l›k flirketi sahibi Mehmet Y›lmaz (ilk flirket dergisi oldu¤u için bask› ifllerimizi bir süre paras›z yapm›flt›) Eren Ertöz-Arcan (ilk dergi sekreterimiz), Aslan Tufan Yazman (ilk bas›n dan›flman›m›z), Alâeddin Asna (dergiyi bas›n dünyas›na açt›), Can Kaya
‹sen (dergiye yeni görünüfl sa¤lad›).
Konu B‹ZDEN HABERLER oldu¤u için flu an›m› da sizinle paylafl›yorum: Hayal edip de gerçeklefltiremedi¤im hedeflerden birisi “bas›n kart›” sahibi olmakt›! Kurucusu oldu¤um Bizden Haberler dergisinde 25 y›l genel yay›n yönetmenli¤i ve baflyazarl›k(!) yapt›ktan sonra buna hak kazand›¤›ma inanm›flt›m. Ankara’da çok
iyi iliflkileri bulunan Ali Baransel (Evren Pafla’n›n
Cumhurbaflkanl›¤› döneminde bas›n dan›flman›yd›)
Koç Holding Ankara Koordinatörlü¤üne atan›nca bu
umudumun gerçekleflmesi için en etkili deste¤i bulaca¤›m› sanm›flt›m!.
Gerekli baflvurular› yap›p aradan uzunca bir süre geçtikten sonra Ali Bey benden Bizden Haberler Dergisi’nden ald›¤›m ücretin dökümünü istemiflti! Durumu
‹sak Eskinazis Bey’e açt›¤›mda ald›¤›m cevap bütün
hayallerimin sönmesine sebep olmufltu: “Can Bey! Bu
kadar maafl ve prim ald›ktan sonra bir de benden ‘Bizden Haberler’ ayl›¤› m› istiyorsun? Ben Vehbi Bey’le
aram› bozamam, senin bas›n kart›n da noksan kals›n!”
Ben, hâlâ bas›n kart› peflinde kofluyorum. Bakal›m bu
hayalimi gerçeklefltirmek nasip olacak m›?
B‹ZDEN HABERLER’e baflar›l› ve uzun y›llar diliyorum.

40 yÝl

40 yÝl

40 yÝl

Kurum ‹çi ‹letiflimde

KšklŸ Bir Gelenek

D

ünyada ve ülkemizdeki itibar›n› do¤ru yöneten
pek çok kurum gibi, Koç Toplulu¤u da “iletiflim”in ve özellikle “kurum içi iletiflim”in ifl sonuçlar›na katk›s›n›n idraki içindedir. Bu idrakin
veya bilincin, kurumsal bir refleks haline gelecek kadar çok köklü bir gelene¤i oldu¤unun en
güzel örneklerinden biri de, 40 yafl›na basan Bizden Haberler
Dergimizdir. Stratejik Plan›m›z› baflar›yla uygulayabilmek için
yürürlü¤e koymufl bulundu¤umuz “performans odakl› insan
kaynaklar› projesi”nden bafllayarak, “gelecek” ad›na yapt›¤›m›z
tüm altyap› çal›flmalar›m›zda kendimizi “en” do¤ru biçimde
ifade edebilece¤imiz “en” fonksiyonel araçlardan biri de “Bizden Haberler” dergisidir. Piyasada parayla al›n›p sat›lan pek
çok kurum d›fl› yay›n›n belli periyotlarda yay›n hayat›n› sürdürüp de zaman içinde birer birer ortadan kaybolduklar›n›, yerlerini yeni dergilere b›rakt›klar›n›
düflünecek olursak, bugün 33 binlik tiraj›yla da pek çok dergi aras›nda fark›n› ortaya koyan Bizden
Haberler’in 1963 y›l›ndan bu yana
istikrarl› bir biçimde yay›n hayat›n› sürdürmesini ve stratejik iletiflimin bir parças› olarak, ifl hedeflerimize hizmet edecek biçimde kendisini yenilemesini takdirle karfl›lamam›z gerekiyor. Türkiye’nin
gelece¤ine yat›r›m yapan ve “Tüketiciye en yak›n topluluk olmak”
hedefine do¤ru yürüyen Koç Toplulu¤u’nu en do¤ru biçimde izleyebilmenin önemli araçlar›ndan biri
de, Bizden Haberler Dergisidir.

Alt›n› Çizdi¤imiz
Dört Temel Prensip
Ko• Holding CEOÕsu F. BŸlend …zaydÝnlÝ

Bizden Haberler Dergimizin May›s
2003 say›s›nda yay›mlanan ve 9.
Medya/Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant›s›’nda alt›n› çizerek
söyledi¤im dört temel prensibi hat›rlatmam için en uygun zaman. Çünkü stratejilerimizi dayand›rd›¤›m›z bu dört temel
prensibin uygulama alanlar›nda “kurum içi iletiflim”in önemini somut olarak görmemiz mümkün.

Yurtd›fl› Faaliyetler ve ‹hracat
Art›k hepimiz biliyoruz ki, Koç Toplulu¤u, cirosunun önemli
bir bölümünü yurtd›fl› faaliyetlerden ve ihracattan elde edecek.

Bu birinci prensip. Uluslararas› pazarlarda ciddi rakiplerimiz
var ve onlarla yar›flabilmek için güçlü markalara, maliyet yap›lar›m›zda rekabet üstünlü¤üne ve kalite bilincinde geliflmiflli¤e
gereksinmemiz var. Bizden Haberler Dergisi, uluslararas› platformlardaki Koç varl›¤›n› “Küresel Vizyon” sayfalar›nda okuyucular›m›za aktar›yor.

Rekabet Gücü
‹kinci prensip: Rekabet gücümüz olan ifllere odaklanmak.
Özellikle “nihai tüketici” odakl› ifllerde, örne¤in otomotiv, g›da, dayan›kl› tüketim, finans, enerji, bilgi teknolojileri gibi sektörlerdeki tüm geliflmeleri, yenilikleri yak›ndan izlemek ve bu
alanlarda yeni yap›lanmalar oluflturmak. Bizden Haberler Dergimiz, rekabet gücümüzün yüksek oldu¤u alanlardaki geliflmeleri, “Sektörel Vizyon” bölümünde duyuruyor. Bu alandaki
çal›flmalar, derginin yak›n takibi alt›nda olmal›.

Liderlik ‹ddias›
“Yapt›¤›m›z her iflte liderlik iddias›n› sürdürmek” bafll›¤› alt›nda özetleyebilece¤imiz bu üçüncü prensip, yönetsel ve finansal kaynaklar›m›z› daha verimli kullanmam›z üzerine kurulu.
Bu amaçla, yapt›¤›m›z her iflte liderli¤i sürdürebilmek amac›yla bazen “güçleri birlefltirmek” gerekebilir; bazen de reorganizasyonlara gidilebilir. “Bizden Haberler” Dergisi, bu tür birleflmelerin, ya da reorganizasyonlar›n stratejik amaçlar›m›za uygun olarak yap›ld›¤›n› en iyi anlatabilece¤imiz bir mecrad›r.

Teknoloji ve Marka Gücümüz
Dördüncü prensibimiz de, teknoloji ve marka gücümüzü art›rmakt›r ve bu amaçla at›lan ad›mlar›n pek ço¤unda hat›r› say›l›r
baflar›lar elde ettik. Bu kapsamda E-dönüflüm projemizden,
Ford Otosan’dan, Tofafl’a ve Arçelik’ten, Beko’ya kadar pek çok
örne¤imiz var. Bizden Haberler Dergisi, bu alandaki pek çok
baflar›m›z› gündeme getirdi ve getirmeye de devam ediyor.

Tüm Soyut ve Somut De¤erler
Bizden Haberler Dergimiz, 77 y›ll›k profesyonel ifl yaflam›m›z›n 40 y›l›n› belgelendirmeyi baflard›. 53 bin çal›flan›m›zla birlikte üretti¤imiz soyut ve somut tüm de¤erlerimizle, hepimizin
eriflebilece¤i bir platformda, Bizden Haberler’de her ay bulufluyoruz. Dergimizin 40. yafl›n› hep birlikte kutluyoruz. Her birimiz kurum mesajlar›m›z›n hedef kitlelerine ulaflmas› yolunda
birer “elçi” de¤il miyiz? O halde ticari ve toplumsal sorumluluklar›m›z›n gere¤i olarak yerine getirdi¤imiz tüm çal›flmalar›m›z› ve baflar›lar›m›z› paylaflal›m ve “birlikte baflarma”n›n heyecan›n› dergimize de yans›tal›m.
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Bizden Haberler

GeleceÛe BakÝyor

K

oç Bizden Haberler’in 40. y›l›nda,
bugün geldi¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bu yay›n, bir ihtiyac›n ileri bir görüflle yaratt›¤› de¤erli bir eserdir. 40 y›l
önce, halkla iliflkiler, kurum yay›nc›l›¤›, iletiflim gibi kavramlar›n çok yabanc› oldu¤u
y›llarda böyle bir yay›n› hayata geçirmek takdirle
karfl›lanmal›d›r. Düflünen, yay›nlayan ve tüm eme¤i geçenleri kutlamak gerekir. Bizim görevimiz ise,
Bizden Haberler’i daha okunur, daha fonksiyonel,
daha yayg›n hale getirmektir.
• Bir kurum dergisinin kurum kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›nda ve iletiflimdeki önemi sizce
nedir?
Günümüzde flirketler tüketiciye yak›nlaflmak, iletiflim kurabilmek, onun ihtiyaç ve isteklerini en h›zl› flekilde belirlemek
için yo¤un yat›r›ma yöneldiler. ‹letiflim vazgeçilmez bir olgu. Verilecek
mesajlar›n fleffaf ve anlafl›l›r olmas›
önemli. Bu ifller, uzmanl›k, plan ve
programl› çal›flmay› gerektiriyor. Hedef kitle ve sosyal paydafllar belirlenen
hedefler do¤rultusunda harekete geçirilmedi¤inde, sürekli, düzenli ve entegre bir iletiflim a¤› kurulmad›¤›nda,
uzun vadede ifl hedeflerine ulaflmak
mümkün olmaz. Belirsizlik baflar›y›
engeller.

Ko• Holding Kurumsal Ületißim ve DÝß
Ülißkiler BaßkanÝ ve Bizden Haberler
Genel YayÝn Yšnetmeni Hasan BengŸ

• Kurum yöneticilerinin bir kurum
yay›n›ndan beklentileri nedir?
Kurum dergileri kurulufla yön veremez. Kurulufla ancak liderler yön verebilir. Kurumsal yay›n›n görevi, zamanlamas› ve içeri¤i do¤ru mesajlar›
çal›flanlar›na ve kamuoyuna iletmektir. Çal›flanlar›n motivasyonunda, de-

¤iflim sürecinde bu yay›nlara önemli görevler düflüyor. Kurum içi iletiflimde süreçlerin iyilefltirilmesinden tutun da, yeniliklere ve de¤iflime karfl›
duyarl› olabilmeyi teflvik etmeye kadar pek çok
alanda kurum yay›n›ndan istifade etmek mümkündür. Yay›n arac›l›¤› ile, birlikte baflarman›n sevincini de paylaflabilirsiniz, küreselleflen dünyadaki yeni ak›mlardan, yeni kavramlardan hep birlikte haberdar olabilme f›rsat›n› da yakalayabilirsiniz.
• Bizden Haberler, pek çok ifllevinin yan› s›ra
Koç Toplulu¤u’nun tarihini belgeliyor olmas›
aç›s›ndan da büyük önem tafl›yor. Koç Toplulu¤u gibi büyük firmalar›n tarihinin yaz›l› hale
getirilmesinin sizce önemi nedir?
Geçmifli olmayanlar›n gelece¤i de olmaz. Kurumsallaflman›n olmazsa olmaz koflullar›ndan biri, ayn› zamanda belgelendirilmifl bir tarihe sahip olmakt›r. Bizden Haberler, 1963 y›l›ndan bugüne
gelinceye kadar tarihimizi belgelendirdi ve tabii ki,
bununla yetinmedi ve gelece¤imize de projeksiyon
tutma görevini üstleniyor. Daha önceki yönetimlerimiz zamanlar›nda yap›ld›¤› gibi, Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Mustafa V. Koç liderli¤indeki yeni dönemin de hedeflerini ve uygulama süreçlerini Bizden Haberler’de görebiliyoruz. Bizden Haberler’i,
sadece tarihe de¤il, flimdiki zamana ve gelece¤e ait
bir dergi olarak görmemiz gerekir.
• Bizden Haberler’in di¤er kurum yay›nlar›ndan fark› nedir?
En temel fark›, istikrar konusunda gösterdi¤i ›srar›d›r. 1963’ten bu yana var olmufl ve geliflerek var
olmaya devam etmektedir.
Pek çok kurum yay›n›nda görülebilen “resmi tav›r”
yerine, Bizden Haberler’de içtenlikli bir “kurumsal
tav›r” hemen göze çarpar. Ancak hemen ifade etmeliyim ki, biz övünmeyi de¤il, yar›fl› severiz. Rakiplerimizle kurum dergileri alan›nda da yar›flmak
hoflumuza gider.
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Dergimiz

Y aßÝnda

Koç Toplulu¤u’nun tarihi geliflimi al›nacak derslerle doludur.
Üstelik ders al›nmas› gereken kaynaklar yaln›zca bireyler ve iflletmeler
ile s›n›rl› de¤ildir. Koç Toplulu¤u’nun 75 y›l› aflan geçmiflinde önemli
bir kilometre tafl› olan Bizden Haberler Dergisi, belki de al›nacak
derslerin en önemlilerindendir

B

izden Haberler, 306.
say›s›yla 40. yafl›na
girdi. Bizden Haberler Dergisi, dünyada bile çok az örne¤ine rastlanabilecek olan “uzun soluklu kurum dergileri”nden
biri olarak, Koç Toplulu¤u’nun baflard›¤› “ilk”ler aras›nda yerini ald›. “Türk Özel Sektörünün ‹lk Kurum Dergisi” olma özelli¤ini, 40. yafl›na girerek “en
uzun soluklu kurum dergisi” olma baflar›s›yla da perçinleyen Bizden Haberler; 33
binlik tiraj›yla, Toplulu¤umuzun kurum
içi iletiflimindeki en önemli araçlardan biri
olarak hayat›n› sürdürüyor. Toplulu¤umuzun kurucusu Vehbi Koç’un önderli¤inde
bir avuç insan›n emekleriyle bafllayan ve
“Vehbi Koç / Rahmi M. Koç / Mustafa V.
Koç” liderli¤indeki üç ayr› büyük döneme
tan›kl›k eden Bizden Haberler, Koç Toplulu¤u’nun yaz›l› tarihini ve elbette en önemlisi “gündemi”ni belgelendirdi¤i için de büyük bir önem tafl›yor. Koç Toplulu¤u, Bizden Haberler’in 40. y›l›nda, “çal›flan›yla en
sa¤l›kl› iletiflimi kuran kurum” oldu¤unu
da bir kez daha kan›tlam›fl oluyor. Bu vesileyle görüfllerini ald›¤›m›z Koç Holding

Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, “40 y›l önce, halkla
iliflkiler, kurum yay›nc›l›¤›, iletiflim gibi
kavramlar›n çok yabanc› oldu¤u y›llarda böyle bir yay›n› hayata geçirmek
takdirle karfl›lanmal›d›r. Düflünen, yay›nlayan ve tüm eme¤i geçenleri kutlamak gerekir. Bizim görevimiz ise, Bizden Haberler’i daha okunur, daha
fonksiyonel, daha yayg›n hale getirmektir” diyor.
1963 y›l›nda yay›n hayat›na bafllayan
Bizden Haberler dergisinin ilk “mes’ul
müdürü” olan Can K›raç ise bayi teflkilat› ile iletiflim kurma ihtiyac› nedeniyle
öncelikle bülten yay›nlad›klar›n›; daha
sonra Vehbi Koç’un karar›yla ilk dergiyi ç›kard›klar›n› söylüyor.

Bizden Haberler’in
40 Y›ll›k Yolculu¤u

Bizden Haberler’in 40 y›l boyunca Koç
Toplulu¤u’nun tarihini ve gündemini
nas›l yans›tt›¤›n› görebilmek amac›yla
“çok k›sa” bir yolculu¤a ç›kaca¤›z. Çünkü uzun bir yolculu¤a kalk›fl›rsak dergimizin sayfalar›n›n böylesi büyük bir ifl
için yeterli olmayaca¤› aç›k.
Eylül, 1963…
Bizden Haberler Dergisi’nin ilk say›s›,
“Koç Grubu Mesleki ve Ticari Haberler
Bülteni” bafll›¤›yla yay›nlan›r. Vehbi
Koç ilk say›n›n girifl yaz›s›nda yay›n
amac›n› flöyle tan›mlar:
“Bir müddetten beri Egemak flirketimiKo• TopluluÛu Otomobil Grubu Ford Bayileri ve ÜdarecileriÕnin 6. Yalova toplantÝsÝnda •ektirdikleri
zin kendi m›nt›kas› için ç›karm›fl oldubu fotoÛraf 1965 MartÕÝnda yayÝnlanan 7. sayÝnÝn da kapaÛÝnÝ sŸslŸyordu.
¤u ‘Ayl›k Bültenini’ bundan sonra bütün Koç Grubu Otomobil, Traktör ve
bir bülten ç›kart›lacakt›r.” Bizden Haile irketinden
Lâstik bayileri için ç›karmaya karar verberler, bir yandan haberleri, flirketlerHoldinge…
dik. Gayemiz, sizleri çal›flmalar›m›zdan
irlikte
deki geliflmeleri okurlar›na duyururBizden Haberler, ilk say›lar›yla birlikte
haberdar etmek ve bu ifllerle ilgili dahilbaßarmak
ken, zaman zaman konulara gülümseTürk sanayiinde bir dönüm noktas›n›
den ve hariçten alaca¤›m›z haberleri sizyen bir gözle bak›yordu. Dergiokurlar›na duyuruyordu. Türkiye’nin
lere duyurmak, bu suretle daha
de, esprili “Resimli Ö¤ütilk holdingi olan Koç Holding, bir aile
ahenkli ve bilgili bir flekilde
Koç
ler”den flakalara, f›kralara
iflletmesinden gerçek bir flirketler topluçal›flarak aram›zdaki müToplulu¤u,
kadar iflle e¤lenceyi bulu¤una ulaflm›fl, bu sayede Türk özel
nasebeti s›klaflt›rmak,
Bizden Haberler’in luflturan, keyifli sayfa- sektörü, dünya standartlar›nda yeni bir
daha verimli bir mesai
lara yer veriliyordu.
modele daha sahip olmufltu.
temin etmektir. Bu
40. y›l›nda,
Özellikle otomotiv
Önemli kararlar›n› hep farkl› ortamlarbülten, teflkilât›m›z
“çal›flan›yla en sa¤l›kl› dünyas›ndan haber- da alan Vehbi Koç, Koç Holding’in kuiçin bir tecrübe olarulmas› karar›n› da üst yöneticilerle
cak, muvaffakiyetle iletiflimi kuran kurum” ler ve dünya otomotiv sektöründeki yetoplant› yapt›¤› Yalova Termal Oteli’nde
yürüttü¤ümüz takoldu¤unu da bir kez
nilikler, gülümseten
alm›flt›. 20 Kas›m 1963 günü son fleklidirde ileride Koç cadaha kan›tlam›fl
bir magazin anlay›fl›yla
ni alan Koç Holding Esas Mukavelesi,
mias›na ait malûmat›
sunuluyordu.
Divan Oteli’nde kurucular taraf›ndan
ihtiva eden daha esasl›
oluyor
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ünyada ir vlat,
Tarlada Bir FIAT

Bizden Haberler arßivinden: YÝl 1965. Vehbi Ko•, bir FIAT bayisinde yeni
traktšrŸnŸ teslim alan bir •ift•iyle birlikte gšrŸlŸyor.

imzaland›. Holding’in kuruluflu ise Bizden Haberler’in yine 3. say›s›n›n sayfalar›na flu bafll›kla yans›m›flt›: “Koç Holding neden kuruldu ve gayesi nedir?”
Bu bafll›k alt›ndaki yaz› flöyle devam
ediyordu: “Holding memleketimiz için
yeni bir konudur. Avrupa ve Amerika’n›n y›llardan beri tan›d›¤› bu
sistem; sanayinin küçük ve
1963
münferid tesislerden büyük
sermayelere lüzum göstey›l›nda
ren teflebbüslere ihtiyaTürkiye’nin ilk c›n hissedilmesi ile
holdingi olan Koç do¤mufltu.” (…)
“Bizde flimdiye kadar
Holding’in kurulufl Holding kurulamad›.
Çünkü küçük tasarnedenleri ve
ruflar bir sermaye pisüreçleri Bizden yasas›n›n yarat›lmas›
hareket ve anlay›fl›
Haberler’in
memleketimiz için 40
seneyi doldurmayan bir
sayfalar›na
mazinin içinde kal›r. Onyans›d› dan evvelki büyük teflebbüsler -bilindi¤i gibi- imtiyaz beratlar›na ve ço¤u kendi ülkelerinde böyle
Holdinglere dayanan yabanc› sermayenin elinde idi veya bugün özel sektör
diye adland›r›lan hususi teflebbüsleri
yaratabilecek sermaye yetersizli¤inden
dolay› devletçe giriflilmifl ifllerdi.”

1962 y›l›nda FIAT lisans›yla üretilmeye
bafllanan traktörler 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren Türkiye’nin pek
çok köyüne, binlerce çiftçiye ulaflmaya
bafllam›flt›r. Koç Toplulu¤u’nun bu
önemli yat›r›m› Bizden Haberler’in sayfalar›na da yans›r. Bizden Haberler’in
1965’de yay›nlanan 7. say›s›yla birlikte
“Niçin FIAT” bafll›kl› bir ek verilmeye
bafllan›r. Ekin girifl yaz›s›n› “Niçin FIAT
traktörü?” bafll›¤›yla ve Ziraat Yüksek
Mühendisi imzas›yla kaleme alan Can
K›raç flöyle seslenir çiftçilere: “Çiftçi arkadafl›m. Bu gazeteyi senin için haz›rlad›k. Bu gazetenin di¤er gazetelerden
önemli bir baflkal›¤› var. Öbür gazetelerde yaz› yazanlar›n mesle¤i gazeteciliktir. Halbuki bizim gazetemizdeki yaz›lar› senin gibi çiftçi arkadafllar haz›rlad›lar. Bu arkadafllar›n di¤er bir özelli¤i
de, hepsinin FIAT traktörü ile çiftçilik
yapmalar›d›r…” Bir sonraki say›n›n kapa¤›nda bir FIAT traktör vard›r. Kapak
konusunu bafll›¤› ise daha da anlaml›d›r
“Dünyada bir evlat, tarlada bir FIAT”.
(Say› 8, 1965)

Türk Sanayiinde Bir ‹lk

Bizden Haberler dergisinin
Temmuz 1965 tarihli 8. sayÝsÝ

Holding’in birinci toplant›s›nda konuflan Vehbi Koç ise yine ayn› say›da yer
alan konuflmas›nda flöyle diyordu:
“Ticari hayat›m›n en mühim saatlerini
yafl›yorum. Çift Stopaj bir Holding kurulmas›na, Holding’i içerisine alan bir
Vak›f ise Medeni Kanunumuza uymad›¤›ndan y›llarca hususi bir kanun ç›kar›lmas› için u¤raflt›k, muvaffak olamad›k.
En nihayet 1961 senesinde Çift Stopaj’›n kalkmas› ile Holding’i kurmak teflebbüsünü h›zland›rd›k ve kurduk.”

Tat Konserve Sanayi Vehbi Koç’un
gözlem ve araflt›rmac› yönünü, azmini
ortaya ç›karan somut bir örnekti. 1946
y›l›nda Amerika’y› ilk ziyaretinde çeflitli
meyve suyu satan ma¤azalar› gören Vehbi Koç, Türkiye’de meyve suyu yaparak
yurtiçi ve yurtd›fl›na satmay› düflünmüfltü. Ancak ülkemizde meyvelerin çok pahal› olmas› nedeniyle bu projenin verimli olmayaca¤› ortaya ç›kt›. Ama Vehbi Koç iflin peflini b›rakmad›. 1950 y›l›nda Hatay’da kendisine teneke kutu içinde ikram edilen portakal suyu konsantresinin ‹srail’den geldi¤ini ö¤renince ‹srail’e gitti. Tesisleri gezdi ve fabrika sahiplerini Türkiye’ye davet etti. Ancak
güney bölgesinde yap›lan araflt›rma,
projenin rantabl olmad›¤›n› ortaya koydu. Yolculuktan yorulan Bejarano hafta
sonu tatili için gitti¤i Bursa’da domates
tarlalar›n› görünce “Türkiye’de yap›lacak
ifli buldum” diyerek ba¤›rd›. Domates
konsantresi için ‹srailli ortak ile kurulan
flirket ve yap›lan yat›r›m, o günün siyasi
ve bürokratik engelleri sonucu yine ger-

Koç’un yapt›¤› konuflmada fabrikan›n amac›n›
flu flekilde ifade etmiflti: “Mahsul yetiflmesinde
bir ar›za olmaz ve fabrika tam kapasite ile çal›fl›rsa, önümüzdeki y›llarda bir milyon dolar civar›nda ihracat yapmam›z mümkün olacakt›r”.
(Bizden Haberler say› 16, Aral›k 1968)

O
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tomotiv anayiinde
Önemli At›l›mlar

çekleflmedi. Ama Koç bu ifli akl›na koydu. Bu
konuda uzmanlaflm›fl yabanc› firmalarla görüfltü. S›ras›yla Amerikal›lar, ‹talyanlar, M›s›rl›lar,
‹ngilizler, ‹sveçliler ve Danimarkal›lar tekliflerle ilgilenmediler. Üç y›ll›k çal›flman›n sonucunda Heinz firmas›n›n teknik yard›m› Türkiye fieker Fabrikalar›, fieker Sigorta ve ‹sviçre
Migros’un ortakl›¤› ile Tat Konserve Sanayi
kuruldu. Tat bugün Avrupa’n›n ve dünyan›n
en büyük salça fabrikalar›ndan biridir. 1968
y›l›nda Bursa Mustafa Kemal Pafla’da kurulan
TAT Konserve fabrikas›n›n aç›l›fl›nda Vehbi

Takvimler 3 fiubat 1966’y› gösteriyordu ve bu
tarihte ‹zmir’de yap›lan Ford Bayiler Toplant›s›’nda Otosan’›n otomobil projesi hakk›nda
görüflüldü ve y›l sonunda seri imalata geçilecek olan otomobilin prototipi Ford bayilerine
sunuldu. Yeni otomobil için her fley haz›rd›.
Ama tek bir eksik vard›. O da otomobilin ismi. Bizden Haberler’de bu konuyla ilgili bir
anket haberine flöyle yer veriliyordu:
“Bu anketimizin neticeleri Otosan ‹dare Meclisine bildirilecek ve otomobile ankette teklif
edilmifl olan isimlerden birisi verildi¤i takdirde, bu ismi teklif eden okuyucumuza Bizden
Haberler taraf›ndan de¤erli bir hat›ra gönderilecektir. Birden fazla okuyucumuzun teklif etti¤i bir ismin kararlaflt›r›lmas› halinde ise, arma¤an› verebilmek için, bu ismi teklif edenler
aras›nda kura çekilecektir…” (Bizden Haberler, say› 11, 27 May›s 1966)
Yaklafl›k 100 bin kifli kat›l›r ankete. Gelen birbirinden ilginç isim önerileri aras›nda neler

1963
TŸrkiyeÕnin Ülk holdingi,
Ko• Holding kurulduÉ

1966
Ülk TŸrk otomobili Anadol
piyasaya sŸrŸldŸ ve
26 bin 800 liraya satÝldÝ.
Otoyol, TŸrk sanayiine
bŸyŸk katkÝsÝ olan, FIAT
lisansÝyla ilk dŸz treyler
•ekicilerini Ÿretti.

1967
TŸrkiyeÕde ilk konserve
Ÿretildi. Heinz firmasÝnÝn
teknik yardÝmÝ TŸrkiye
Þeker FabrikalarÝ, Þeker
Sigorta ve Üsvi•re
MigrosÕun ortaklÝÛÝ ile Tat
Konserve Sanayi kuruldu.
Vehbi Ko•, TŸrk EÛitim
VakfÝÕnÝn kurulmasÝna
šncŸlŸk etti.

1968

B

irlikte

baßarmak

Otomobil konusunda
TŸrkiyeÕnin en kšklŸ ve
bŸyŸk yatÝrÝmÝ
ger•ekleßtirildi. BursaÕda
FIAT lisansÝyla
otomobil Ÿretecek Tofaß
fabrikasÝ kuruldu.

1969
TŸrkiyeÕnin ilk šzel vakfÝ
Vehbi Ko• VakfÝ kuruldu.
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ye’de otomobil imal edilsin mi, edilmesin mi sözü senelerden beri münakafla
mevzuu olmaktad›r. ‘Yerli imalat pahal›d›r’, ‘ithal edilmesi daha do¤rudur’
tenkidleri yap›lacakt›r.
Türkiye’de otomobil imalat›n›n yap›laca¤›na ve istikbaline inand›¤›m›z için
azimle, irade ile görece¤iniz arabay›
meydana getirmeye çal›flt›k. Gayemiz,
her vatandafl› ucuz, sa¤lam, yerli bir
araba sahibi yapmakt›r…”

Yaz Tatili

1975 yÝlÝnda Ko• OtomotivÕe baÛlÝ olarak šzel sektšrŸn ilk Ar-GeÕsini kuran Ko• TopluluÛu bu
•alÝßmalarÝnÝ ilerleyen yÝllarla birlikte daha da gelißtirdi. †stte Ar•elikÕin Ar-GeÕsinden bir gšrŸnŸm.
YÝl 1995. (Bizden Haberler arßivinden)

yoktur ki? Atamobil, Bosfor, Halk, Fordilkin, Koçmak, Koçtürk, Ku¤u, Vehbi,
Veko ve daha niceleri. Gelen öneriler
aras›ndan ANADOL ismi be¤enilir. Y›l
sonunda ilk Anadol piyasaya sürülmüfltür. ‹lgi beklenenden büyük olur. Bizden Haberler’in 17 Ocak 1967’de yay›nlanan 13. say›s›nda yeni Anadol ile

Yaz aylar›yla birlikte “serinletici” konulara da

“

“

gücüne. ‘Biz de var›z. Biz de yapabiliriz.’
Milli bir olufl ve kalk›n›fl›n ifadesi bu.
Anadol, damarda yürüyen madde gibi
iflte böyle bir iman ve heyecan› geçiriyor
caddelerden bence. Bunu temin edebilen büyük teflekkülünüzü tebrik ve de¤erli flahs›n›za teflekkürlerimi iletmeyi,
yap›lmas› gereken bir görev sayd›m…”

yer verilir. Eylül 1964 tarihli 4. Say›da yer alan
“Yaz

Tatili” bafll›kl› yaz›da farkl› flirketlerin

yaz aylar›n› nas›l geçirdi¤i anlat›l›yor

ilgili pek çok yaz› yer al›r. Bunlardan en
ilginci ise Bir “Anadolcu”dan, Sabri
Süphanda¤l›’dan Can K›raç’a gelen
mektuptur:
“… Sabah kap›mdan ayr›l›rken yukar›da Yeflilyurt’taki gecekondulardan inen
ve iflçi oldu¤unu tahmin etti¤im bir han›m gelip arabay› okflad› ve ‘hay›rl› olsun kardeflim’ dedi. ‘Bu bizim mal›m›z”
(…) “Bana öyle geldi ki vatandafl›n ilgisi bir bak›ma kendisine, kendi yaratma

Bizden Haberler, Anadol’un rakamsal
özelliklerini de okurlar›na duyururken,
kullan›lan 1204 adet parçan›n 550 tanesinin yerli mal› oldu¤unu da haber
veriyordu. Vehbi Koç ise Bizden Haberler’de yazd›¤› yaz›s›nda otomotiv yan
sanayiine yap›lacak olan yat›r›mlar›
müjdeliyor ve flöyle diyordu: “Görece¤iniz otomobil binlerce parçadan ibarettir. Bu parçalar› imal eden yard›mc› sanayi sür’atle inkiflaf edecektir. Türki-

Yaz aylar›yla birlikte “serinletici” konulara da yer verilir. Eylül 1964 tarihli 4.
say›da yer alan “Yaz Tatili” bafll›kl› yaz›da farkl› flirketlerin yaz aylar›n› nas›l geçirdi¤ine de¤inilir. Koç Holding ile ilgili yaz›da ise Vehbi Koç’un yaz tatili flu
sat›rlarla aktar›l›r okuyuculara: “Uzun
zamandan beri tatil yapaca¤›n› söyleyen
Vehbi Koç nihayet beklenen tatilini ald›. Ve birbuçuk gün devam eden bu k›s›m Kilyos seminerinde geçti. Tatilin
ikinci k›sm› ise 10-15 Eylülde ‹zmir ve
Kufladas›’nda tamamland›!
Vehbi Koç’un ‹zmir’de bulundu¤u tatil
günlerinde Egemak’›n teleksi Ankara ve
‹stanbul’a durmadan yeni mesaj ve talimatlar gönderdi¤inden Koç teflkilât›
Vehbi Koç’un tatiline son verdi¤ini zannetti. Her fleye ra¤men Vehbi Koç ve
Bayan Koç, Kufladas›’nda tam bir istirahat yapt› ve oradan Ayafl içmelerine
geçti…”
1965 y›l›nda Hindistan’da bir seyahate
kat›lan Rahmi Koç, belki de Bizden Haberler’in ilk gezi yaz›s›na imza koyar.
Kendi yaz›s›n› “ben de Hikmet Feridun Es gibi yazmaya bafllad›m” diyerek
yorumlayan Rahmi Koç, Hint halk›yla
ilgili görüfllerini de flu flekilde yans›t›r:
“Hintliler’de bir afla¤›l›k kompleksi teflekkül etmifl. Muhataplar›na daima ‘Sahip’ veya ‘Sir’ diye hitap ediyorlar. Talimat verilmeden kendiliklerinden bir
fley yapm›yorlar. Tabiatiyle arada s›rada
Hintlilerden de fevkalâde dinamik ve
iflgûzar kifliler ç›k›yor ve fevkalâde ifller
meydana getiriyorlar.”

Dünya Kazan,
Arçelik Kepçe...

1970 y›l›n›n Bizden Haberler Dergisi
sayfalar›ndan birinde Tunus’ta buzdola-

“

“

Bizden Haberler’in sayfalar›nda buzdolaplar›n›n

Tunus’a yolculu¤una yer verilir. Arçelik, “Mamûllerini

halk›m›za daha iyi tan›tmak amac›yla” kamyon ve
römorkten oluflan bir gezici sergi arac› haz›rlam›flt›r

b› ithalat› için aç›lan ihaleyi Avrupa ve Japonya’n›n önde gelen firmalar› içinden Arçelik’in kazand›¤›n› okuruz. Çeflitli
teknik testlerde baflar›l› bulunan Arçelik için bu önemli bir baflar›d›r. Bizden Haberler’in sayfalar›nda buzdolaplar›n›n Tunus’a yolculu¤una yer verilir. Arçelik, “Mamûllerini halk›m›za daha iyi
tan›tmak amac›yla” kamyon ve
römorktan oluflan bir gezici sergi arac› haz›rlam›flt›r. Araç muhtelif panay›r ve festivallerde mamullerini halk›n aya¤›na götürür.
Böyle bir geziyi, Arçelik’teki Bizden Haberler
muhabiri, Arçelik Reklam Müdürü Güner
Pulhan flöyle aktar›r: “Küçük kasabalar›n monoton hayat›na sergi ile birlikte bir de¤ifliklik,
bir canl›l›k geliyor.
Halk memnun, bu milli müessesemizle iftihar
ediyor. Mahalli bayiler memnun, sat›c›l›¤›n›

Modern
Otomobil
olarak
tanÝtÝlan
Murat 124ÕŸ
Ÿretecek
fabrika tam
400 milyon
liraya mal
olur.

deruhte ettikleri müessesenin gördü¤ü ilgiden iftihar duyuyor ve
geç vakitlere kadar sergide ziyaretçilerle meflgul oluyordu…”
(Koç Bizden Haberler, say› 20,
15 Temmuz 1970) Koç Toplulu¤u’nun farkl› y›llardaki d›fl ticaret at›l›mlar› da Bizden Haberler’in sayfalar›na yans›r.
Türk Traktör Pakistan’a, Bekoteknik Almanya’ya, Tat
Konserve Kanada’dan Japonya’ya pek çok ülkeye,
Arçelik Irak’a ihracatlar gerçeklefltirir. Nisan 1980’de
Bizden Haberler’e yans›yan
bir haber ise Ram D›fl Ticaret’in baflar›lar›n›
ortaya koyar: “‹ngiltere’ye kibrit, ‹talya’ya radyatör, Irak’a suluboya satt›k. fiirket 2 ayda 2,5
milyon Dolar döviz sa¤lad›.”
Yurtd›fl›ndaki yat›r›mlar›yla günden güne büyüyen Tüketim Grubu flirketleri de Bizden
Haberler’in sayfalar›na s›k s›k konuk oldu.
Temmuz 2003’de yay›nlanan Bizden Haberler’de Bakü Ramstore’un aç›l›fl› duyuruluyordu okurlara. Bugün Migros, baflta Rusya olmak üzere 4 ülkede 30 Ramstore’un
sahibi.

‹zmir Fuar›’nda Arz›
Endam Eden Murat 124

1971 y›l› Koç Toplulu¤u için bambaflka bir anlam ifade eder. 1966 y›l›nda
Anadol marka otomobil ile Türk otomotiv
sanayiine bir kilometre tafl› koyan Koç Toplulu¤u, bu kez de Murat 124 ile bir ilke imza
atar. 10 Mart 1971’de yay›nlanan 22. say›ya
yans›yanlar aras›nda fabrikan›n “tam” 400
milyon liraya mal oldu¤u, flirketin ‹talyan ve
Türk yöneticilerinin haberleri vard›r. 1 Kas›m 1972’de yay›nlanan 24. say›da ise Murat 124’ün ‹zmir Fuar›’nda arz› endam etmesi yer al›r. Bu haberin hemen alt›nda ilginç bir bafll›k görürüz: “Murat 124 otomobilleri takside kullan›lmaya baflland›”.

1971
Murat 124 imal edildi.

1973
Halka a•Ýk ilk ßirket olan
Ko• YatÝrÝm ve Sanayi
Mamulleri Pazarlama A.Þ.
kuruldu. Þirketin sermayesi
180 milyon TL idi.

1974
Migros GÝda MaÛazalarÝ
zinciri Ko• HoldingÕe dahil
oldu.

1975
Ko• Otomotiv araßtÝrma
bšlŸmŸ yeniden dŸzenlenip
gelißtirilerek Arge adÝnÝ aldÝ.
Bšylece šzel sektšrŸn ilk
araßtÝrma ve gelißtirme
bšlŸmŸ doÛdu.

1980
Ülk šzel mŸze olan Sadberk
HanÝm MŸzesi kuruldu.
MŸzede, Sadberk Ko•Õun
biriktirdiÛi TŸrk ve Anadolu
kŸltŸrŸ sanat eserleri ve
sonradan alÝnmÝß eserler
sergilendi.

B

irlikte

baßarmak

1984
Vehbi Ko•, Ko• Holding
Üdare Meclisi BaßkanlÝÛÝÕnÝ
oÛlu Rahmi M. Ko•Õa
devretti. Ama Ko• Holding
Þeref BaßkanÝ olarak
•alÝßmalarÝnÝ sŸrdŸrdŸ.
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leri aras›nda yer al›r sürekli olarak.
1977 y›l›nda Koç Grubu flirketleri aras›nda düzenlenen basketbol flampiyonas›n›n sonuçlar› “‹stanbul Oto Afi basketbolda flampiyon oldu” bafll›¤›yla duyurulur. Yine ayn› y›l Balkan 3.’sü olan
Tofafll› milli atlet Sermet Timurlenk’in
baflar›s›, Tofafl SAS basketbol tak›m›n›n
Yugoslavya turnesi hep Bizden Haberler’in sat›rlar›ndan aktar›l›r Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na.

Bizden Haberler arßivinden: 1993Õte a•Ýlan ve TŸrkiyeÕnin ikinci šzel Ÿniversitesi
olan Ko• †niversitesiÕnde Ko• …zel ÜlkšÛretim Okulu šÛrencileri...

Di¤er say›larda da boy boy Murat 124
haberleri ve reklamlar› yer al›r: “Murat
124: Hesapl› Otomobil”, “Murat 124:
Modern Otomobil”, “Murat 124 dört
kap›l›d›r. Çelik sac gövdelidir. Motoru,
sürati, sa¤laml›¤›, az masrafla sa¤lad›¤›
yüksek rand›man›, genifl iç hacmi ve
konforuyla ‘modern otomobil’ anlay›fl›n›n en seçkin bir örne¤idir.”

Aygaz’la Olimpiyat Atefli

1972… Bütün dünyada Münih Olimpiyatlar›’n›n heyecan› yaflanmaktad›r.

Türkiye’de ise farkl› bir heyecan vard›r.
Olimpiyatlara götürülen meflale Yunanistan’da yak›ld›ktan sonra Türkiye’den
de geçer. Taksim’de Aygaz taraf›ndan
bir olimpiyat sembolü yap›l›r ve meflale
bir gece burada kal›r. Yan›ndaki Aygaz
tüpünün sa¤lad›¤› enerjiyle sabaha dek
yanar meflale. Ertesi sabah ise… “Milli
atletimiz R›za Maksut, elindeki meflaleyi bu ateflten tutuflturarak Bulgaristan
s›n›r›na do¤ru yola ç›km›flt›r.” (Say› 27,
1972). Geçen 40 y›ll›k sürede spor Bizden Haberler sayfalar›n›n vazgeçilmez-

K T

oç
oplulu¤u
Tarihinden Kilometre Tafllar›
Bizden Haberler, 40 y›ll›k yay›n hayat›
süresince Topluluk tarihinin kilometre
tafllar›n› tüm Topluluk çal›flanlar›na aktar›r. 1974 y›l›nda Migros’un Koç Holding’e dahil olmas›, 1975’te özel sektörün ilk araflt›rma ve gelifltirme bölümü
olan Koç Ar-Ge’nin kuruluflu, 1980’de
Türkiye’nin ilk özel müzesi olan Sadberk Han›m Müzesi’nin kuruluflu ve nice “ilk” Bizden Haberler’in sayfalar›n-

KIRK YILLIK KOLEKSÜYON BÜR HAZÜNEDÜR

Can Kaya Üsen
1977 yÝlÝnda
Bizden HaberlerÕde
•alÝßmaya baßladÝ.
Þimdi de
dergimizin YayÝn
Kurulu †yesi.

Ömrümün 25 y›l› Bizden Haberler ile geçti. 25 y›ll›k gazetecilik hizmetinin ard›ndan, 1977 y›l›nda Say›n Can K›raç’›n daveti ile “Bizden Haberler’i yay›na haz›rlamak”
ile görevlendirildim. O günlerde Tercüman
gazetesinde yay›n dan›flman› olarak çal›fl›yordum. Ayl›k bir gazeteye dönüfltürülmek
istenen Bizden Haberler’i, Tercüman gazetesindeki görevimden ayr›lmadan haz›rlayabilece¤ime ikna ettim. Ve böylece Bizden
Haberler’li günlerim bafllad›.
Bizden Haberler 1977 y›l›nda ayl›k gazeteye dönüflerek, yine do¤um yeri ‹zmir’de
haz›rlanarak yay›na devam etti. Koç Holding ile ifl iliflkileri bulunan ‹zmir Ticaret
Gazetesi’nin matbaas› bu görevi üstlendi.
Her ay›n son haftas› yaz› ve foto¤raflar›
toplay›p ‹zmir’e gidiyor, matbaada sayfa
kal›plar›n› düzenleyip bask›s›n› yap›yordum. Haber, yaz› ve foto¤raflar› temin için
yeni bir yöntem oluflturdum. Say›n Can K›raç ve dönemin Halkla ‹liflkiler Koordinatörü Sunuk Pasiner’in yard›mlar› ile her flirkete bir temsilci atand›. KOH‹M ad› verilen
bu arkadafllar›m›z her ay flirketlerine ait
bilgi ve foto¤raflar› bize iletiyor, verilen görevleri yerine getiriyorlard›. Bu uygulama

1977 y›l›ndan 2000 y›l›na kadar 23 y›l süre ile devam etti. Amatör bir heyecan ve
gayretle haberleri bize aktaran KOH‹M
temsilcilerinin hizmetlerini takdirle anmam›z gerekiyor.
Bizden Haberler 1980 y›l›ndan sonra ‹stanbul’da haz›rlan›p bas›lmaya baflland›, 1990
y›l› bafl›nda yeni bir hamle yaparak dergi
format›nda haz›rland›. Böylece 1963 y›l›
Eylül ay›nda bafllayan yay›n hayat›nda Bizden Haberler’de köklü üçüncü de¤ifliklik
gerçekleflti. Vehbi Koç Bizden Haberler’in
en dikkatli bir okuyucusu idi. Her önemli
olayda iste¤imizi k›rmayarak görüfllerini
aç›kl›yor veya kaleme al›yordu. Can K›raç
yo¤un iflleri aras›nda gerek kalemi ile gerekse yönlendirmesi ile katk› sa¤l›yordu.
Dergimiz 2000 y›l› Ocak ay›ndan itibaren
bir yay›n kuruluflu taraf›ndan haz›rlan›yor.
Dergi yay›nc›l›¤›nda uzman, profesyonel
bir ekibin çal›flmalar› ile her say› daha iyi,
daha mükemmel olma vizyonunu sürdürüyor. Bizden Haberler’in 40 y›ll›k koleksiyonunu bir hazine olarak nitelemek yanl›fl
olmaz. Bu dergi bundan sonra da Koç Toplulu¤u’nun çal›flmalar›n›, baflar›lar›n› kamuoyuna duyurmaya devam edecek.

“

‹yisiyle kötüsüyle 40 y›l›n tarihi yer al›r
Bizden Haberler’in sat›rlar›nda. 6 Haziran 1977’de
yay›nlanan Bizden Haberler, yepyeni bir dönemin ilk
say›s›d›r. Bu kez gazete format›na geçilmifltir

1977’de Farkl› Bir

Bizden Haberler

‹yisiyle kötüsüyle 40 y›l›n tarihi yer al›r Bizden
Haberler’in sat›rlar›nda. 6 Haziran 1977’de yay›nlanan Bizden Haberler, yepyeni bir dönemin ilk say›s›d›r. Ayl›k bir yay›n organ› haline
dönüflen Bizden Haberler’in bu yeni biçimini
Can K›raç “Bu gazete sadece Koç Holding’in

“

dan yans›r çal›flanlara. Baflar›lar ve ödüller
de… 1983 y›l›nda 13. Uluslararas› Alt›n
Merküri Ödülü Vehbi Koç’a verilir. 1987 y›l›nda ise “Dünyada Y›l›n ‹fladam›” seçilen
Vehbi Koç’un, ödülünü Hindistan’da Baflbakan Rajiv Gandi’den almas› ilk sayfas›nda yer
al›r Bizden Haberler’in. Vehbi Koç flunlar›
söyler ödülünü al›rken: “Bu ödülle flahs›m kadar ülkem de mükafatland›r›ld›”.
Kilometre tafllar›na, yönetimin babadan o¤ula, bir kuflaktan di¤erine devri eklenir. 1984
y›l›n›n Nisan ay›nda yay›nlanan Bizden Haberler’de, Rahmi M. Koç’un Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’na gelifli duyurulur. Vehbi Koç fieref Baflkan›’d›r art›k. T›pk› 2003’ün Nisan
ay›nda Rahmi M. Koç’un görevi o¤lu Mustafa
V. Koç’a devretti¤i gibi bir devir kapan›r, yeni
bir devir aç›l›r Topluluk’ta.

de¤il, Koç Toplulu¤u’nun sesidir” bafll›¤›yla
duyuruyordu. Sat›rlar flöyle sürüyordu: “Bizden Haberler ad› sizler için yabanc› say›lmaz.
Hat›rlayaca¤›n›z gibi grubumuzun yine ayn›
ad› tafl›yan ve üç ayda bir yay›nlanan dergisi
vard›. 1963’ten 1977’ye kadar ondört y›l haberleflme görevini yerine getirmeye çal›flt›. Ancak s›n›rl› say›da bas›lmas› ve y›lda dört kez
yay›nlanmas› günümüzde Topluluk içi ve d›fl›nda daha güncel haberleflmeye duyulan ihtiyac› karfl›lamaya yeterli de¤ildi. Bu bak›mdan
Bizden Haberler Dergisi kendi alan›ndaki öncü görevini öncü bir giriflime, Bizden Haberler
Gazetesi’ne devrediyor.”

Ocak 2000’le Birlikte

Yepyeni Bir Bizden Haberler

Gazete format›ndan dergiye dönüflen ve uzun
y›llar boyunca “haber dergisi” niteli¤iyle Koç
Toplulu¤u’ndaki geliflmelere tan›kl›k eden
Bizden Haberler, 2000 y›l›n›n Ocak ay›nda,
Toplulu¤un iletiflim stratejisinin önemli araçlar›ndan biri olarak yeniden tasarlan›r.
Bugün 40 y›ld›r yay›nlanan, 33 bin tirajl›,
uzun soluklu, kal›c› ve benzersiz bir dergi
Bizden Haberler.
Nice 40 y›llara…

1984
Et mamulleri Ÿretmek Ÿzere
Maret Þirketi kuruldu.

1985
Ülk Ford otomobil Ÿretildi
ve Ford Taunus piyasaya
sunuldu.

1986
Vehbi Ko• VakfÝ EÛitim
KampŸsŸÕnŸn temeli atÝldÝ.

1987
Vehbi Ko•, MilletlerarasÝ
Ticaret OdasÝ tarafÝndan
ÒYÝlÝn ÜßadamÝÓ se•ildi.
HindistanÕÝn merkezi Yeni
DelhiÕdeki tšrende šdŸlŸ
Hindistan BaßbakanÝ Rajiv
Ghandi verdi. UluslararasÝ
ticaretin NobelÕi sayÝlan
šdŸl, yurti•i ve yurtdÝßÝnda
bŸyŸk yankÝlar uyandÝrdÝ.

B
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1988
Ko• …zel Lisesi kuruldu

1993
Ar•elik BulaßÝk Makinesi
FabrikasÝ ißletmeye a•ÝldÝ.

1993
Ko•-Amerikan BankÕtaki
Amerikan Express
Company hisseleri satÝn
alÝndÝ ve banka Ko•bank
adÝnÝ aldÝ.
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Bizden
Haberler’e

ÒbizdenÓ

mesajlar...
Bizden Haberler Ko• TopluluÛu ile ilgili gŸncel bilgileri ve
TopluluÛun bŸnyesindeki ßirketler hakkÝndaki gelißmeleri, yenilikleri,
baßarÝlarÝ ve hedefleri i•eriÛinde bulundurmasÝ nedeniyle, Ko•
TopluluÛuÕnun i•inde veya dÝßÝnda bulunan kißilerin eline ulaßtÝÛÝ
takdirde merakla okuduÛu bir dergi. Bizden Haberler her ge•en
sayÝda kendini gelißtiren, Ko• TopluluÛuÕndan ve gŸncel olaylardan
daha fazla bilgi bulabildiÛimiz bir dergi olarak deÛißmektedir.
40 yÝldÝr yayÝnlanan bir derginin ana hedefi sadece TopluluÛa baÛlÝ
kurulußlara deÛil, tŸm TŸrkiyeÕdeki Ko• TopluluÛu ŸrŸnlerini
kullanan tŸketicilere ulaßmak olmalÝdÝr. SatÝlan her ŸrŸnŸn
yanÝnda bir adet dergi vermek •ok mu maliyetlidir?

Ben Otokar A.Þ.Õde 17 senedir •alÝßÝyorum.
BugŸne kadar da Bizden Haberler DergisiÕnin her
sayÝsÝnÝ zevkle okudum ve okuyorum.
Bizden Haberler Dergisi sayesinde iß•iler Ko•
TopluluÛu ßirketlerini tanÝyor, faaliyetlerini takip
ediyor, bilin•leniyor ve yenilikler hakkÝnda bilgi
sahibi oluyor. Nice uzun yÝllar baßarÝyla
yayÝnlanmasÝnÝ diliyorum.

Nuri Acar
(Acarlar Pazarlama - Ar•elik Bayii)

Bu kadar uzun sŸredir istikrarlÝ bir ßekilde devam
ettiÛini bilmiyordum. Topluluk i•indeki iletißime
mutlaka katkÝsÝ var . GŸnlŸk ißlerimizden bildiÛimiz
veya basÝndan takip ettiÛimizin dÝßÝnda hi• bilgimiz
olmayan konularÝ da bu minik gazete sayesinde
šÛrenmiß oluyoruz. Üsimlerini duyup da
kendilerini tanÝmadÝÛÝmÝz kißileri de tanÝmÝß oluyoruz.

Serpil MoÛol
(Ko• Holding A.Þ. - GÝda ve Perakende
Grubu Baßkan Sekreteri)

Profesyonel, dŸrŸst ve ilkeli bir yšnetim ile Ÿlke menfaatlerini
šnde tutmak Ko• TopluluÛuÕnu, farklÝ kÝlan šzellikler.
Bu šzellikleri dergimizde gšrebiliyoruz. TŸrkiyeÕnin en imrenilen
ve en bŸyŸk grubu olan Ko• TopluluÛuÕnun bir par•asÝ ve Ÿyesi
olduÛumuzu hissettiriyor ve bu hissimizin gelißmesine sŸrekli
olarak destek oluyor. 40 yÝldÝr bu kalite ve seviyeden šdŸn
vermeden yayÝnlanmaya devam etmesini takdirlerimizle tebrik
ediyoruz.

Osman OvalÝ
(Ford Otosan Bayii - OvalÝ Ltd. Þti. - Sahibi)

Dergiyi iße girdiÛimden beri bŸyŸk bir ilgiyle hatta eve
gštŸrerek okumayÝ tercih ediyorum. Benim i•in šzel olan
sayÝlarÝnÝ saklÝyorum. Derginin grup i•indeki iletißimi ve
bilgilendirmeyi hÝzlandÝrdÝÛÝnÝ dŸßŸnŸyorum. Topluluk
ßirketlerindeki gelißmeler, yeni projeler ve faaliyetler
hakkÝnda bilgi sahibi oluyoruz. BazÝ Topluluk haberlerini
basÝn organlarÝndan šÛrenmeden šnce okumak beni bir
Ko• •alÝßanÝ olarak mutlu ediyor.

Meltem …ner (Aygaz A.Þ. - Ünsan
KaynaklarÝ ve Tahakkuk Sorumlusu)

Ko• TopluluÛu, uzun bir ge•miße sahip olmasÝ, Ÿlke i•in
ŸrettiÛi ŸrŸnlerin •eßitliliÛi ve yurt sathÝna yayÝlmÝß satÝß
šrgŸtleri ile diÛer ßirketlerden ayrÝcalÝk arz etmektedir.
Derginizde de ßirket haberlerine yer vererek tanÝtÝma
katkÝda bulunuyorsunuz. Dergiyi 25 yÝldÝr takip
ediyorum. Derginin iletißime •ok faydasÝ var. Bizden
HaberlerÕe daha nice uzun yÝllar yayÝn baßarÝsÝ diliyorum.

Ühsan ‚elebi (AbdullahoÛlu Otomotiv
New Holland Trakmak ve Otoyol
Pazarlama Bayii)

Adil ‚elik
(Otokar A.Þ. - TŸrk Metal
SendikasÝ Baß Temsilcisi
Kaynak ustasÝ)

Bizden Haberler uzun yÝllar formatÝnda fazla
bir deÛißim yapmadan yayÝnlandÝ. Derginin
grup i•erisindeki haberleri ve ekonomik
deÛerlendirmeleri ile bizlere katkÝsÝ oldu.
40 yÝllÝk bir yaßamda •izgisinde fazla
deÛißim olmayan Bizden Haberler i•in
hedef ancak gelecek 40 yÝllar olabilir.

Ali Ergen•
(…r-El Ltd. Þti. DemirdškŸm
Yetkili SatÝcÝsÝ)

"Bizden Haberler" Dergisinin 40 yÝldÝr
yayÝnlandÝÛÝnÝ bilmiyordum. Fakat Ko•
Grubunda •alÝßtÝÛÝm yaklaßÝk 4 sene boyunca,
Ko• Grubundaki gelißmelerin detaylarÝnÝ tek
bir kaynak ile šÛrenme fÝrsatÝna sahip oldum.
AyrÝca Grubumuzda •alÝßanlarÝnÝn bir
bšlŸmŸnŸ az da olsa yazÝlarÝndan ve
resimlerinden tanÝmaya •alÝßtÝm.

Ü•ten GŸner

Ko• TopluluÛu ßirketlerinin ve •alÝßanlarÝnÝn
birbirlerinden haberdar olmalarÝnÝ saÛlayan tek
kaynak olarak gšrdŸÛŸm Bizden HaberlerÕin, Topluluk
i•i iletißimin daha saÛlÝklÝ ßekilde yŸrŸtŸlmesine de
katkÝ saÛladÝÛÝna inanÝyorum. Ko• ßirketlerinin
hedefleri, yeni ŸrŸnleri ve •alÝßanlarÝ i•in saÛladÝklarÝ
olanaklarÝn yanÝ sÝra; Topluluk bŸnyesinde
dŸzenlenen aktiviteler hakkÝnda da bilgi akÝßÝ
saÛlamasÝ Bizden HaberlerÕi bizler i•in vazge•ilmez
kÝlÝyor.

(Ko•bank Bireysel †rŸn TasarÝm
ve Gelißtirme Yšnetmeni)

Dilek Salman
(Beko Elektronik A.Þ. - TV Montaj TakÝmÝ)

Bizden Haberler, Ko• TopluluÛuÕna yeni katÝlanlara TopluluÛun kŸltŸrel
yapÝsÝnÝn aktarÝlmasÝ i•in de šnemli bir unsur bana kalÝrsa. Dergide Toplulukla
ilgili gŸncel haberleri izleyebiliyorsunuz. TanÝdÝÛÝnÝz veya tanÝmadÝÛÝnÝz
insanlarÝn baßarÝlarÝnÝn herkesle paylaßÝldÝÛÝnÝ gšrmek sizi motive ediyor.
Bazen Topluluk •alÝßanlarÝ ile ilgili eski fotoÛraflarÝ inceliyor ve ißlerin ge•mißte
nasÝl yapÝldÝÛÝnÝ okuyorum. ‚oÛumuzun hayali bir gŸn o sayfalarda yer
alabilmek. Uzun yÝllar yayÝnlanmasÝ dileÛiyle.

Ercan SarÝtaß

1993
Ford, Ford Escort model
otomobilin Ÿretimine baßladÝ.
Ko• †niversitesi TŸrkiyeÕnin
ikinci šzel Ÿniversitesi
olarak šÛretim hayatÝna
baßladÝ.

(Ar•elik A.Þ. - Yurti•i Lojistik Yšneticisi)

1994
Dergimiz elimize ulaßtÝÛÝnda •alÝßtÝÛÝmÝz firmamÝzdan
bir dostumuz bizleri ziyarete gelmiß•esine seviniyor,
sayfalarÝnda dostlarÝmÝzdan yazÝlarÝ ve makaleleri
okuyor, firmalarÝmÝzÝn gelißtirmiß olduÛu yenilikler ve
ŸrŸnler hakkÝnda da herkesten šnce bilgi sahibi
oluyoruz. Bizden Haberler dergisi dŸkk‰nlarÝmÝzda
mŸßterilerimizin karßÝsÝna •ÝktÝÛÝnda mŸßterilerimiz
derginin kaliteli basÝmÝ, son derece dŸzeyli makale ve
tanÝtÝm bilgilerinden etkileniyorlar. DŸkk‰nÝmÝzdan
okumak i•in alan mŸßterilerimiz dahi oluyor.

Ahmet Tekin Keresteci
(Aygaz Bayii)

Bizden Haberler dergisi gerek taßÝdÝÛÝ isimle, gerekse
baskÝ kalitesi ile farklÝlÝÛÝnÝ her yšnden ortaya
koymaktadÝr. Ko• GrubuÕnun ileriye yšnelik hedefleri
en yetkili kißilerce a•Ýklanmakla beraber, aynÝ
zamanda Ko• GrubuÕnun sadece ticari bir kuruluß
olmadÝÛÝnÝ, Ÿlkemizin sosyal, kŸltŸrel faaliyetlerine
šncelik ve šnem veren bir misyon taßÝdÝÛÝ
belgelenmekte. Bizden HaberlerÕin 40 yÝllÝk yayÝn
hayatÝ, bize ilk kurulduÛundan bugŸne Ko•
TopluluÛuÕnun kurumsallÝÛa verdiÛi šnemi a•Ýk•a
vurguluyor.

Seyit Serdar Akyurt
(Boranlar - Tofaß Ana Bayii)

Vehbi Ko• ve Ankara
AraßtÝrmalarÝ Merkezi
(VEKAM) a•ÝldÝ.

Þirketimizi ve baÛlÝ bulunduÛu Ko•
TopluluÛunu, bir aile olarak
dŸßŸndŸÛŸmŸzde aile i•i iletißimi ve
baÛlarÝ en iyi saÛlayan unsur olarak
gšrdŸÛŸmŸz Bizden Haberler
DergisiÕnin TopluluÛumuzun
baßarÝsÝnda katkÝsÝ olduÛuna
inanÝyorum. Yemekhanemizde
daÛÝtÝlan dergimizi alÝnca, ilk olarak
ßirketimizle ilgili haberleri merakla
okuyoruz. Bizden Haberler Dergisi
sayesinde Ko• TopluluÛundaki diÛer
kardeß ßirketlerimizin faaliyetlerini
saÛlÝklÝ bir ßekilde šÛrenip takip
edebiliyoruz. Bunun yanÝsÝra dergimizi
evimize gštŸrdŸÛŸmŸzde, Ko• ailesinin
birer ferdi olmanÝn gururunu bŸtŸn
ailemizle paylaßÝyoruz. Bu baßarÝlÝ
dergiyi hazÝrlayanlara
teßekkŸrlerimi iletiyorum.

Yunus Uslu
(TŸrk Demir DškŸm Fab. A.Þ.
Montaj Üß•isi)

1995
TŸketici finansmanÝ
saÛlamak Ÿzere Ko•
Finans kuruldu.

1996
Amerikan Hastanesi
Vehbi Ko• VakfÝ
bŸnyesine kazandÝrÝldÝ.
TŸrkiyeÕnin ÒCumhuriyet
‚ÝnarÝÓ Vehbi Ko•,
25 Þubat 1996 gŸnŸ
AntalyaÕda yaßama
veda etti.

B

irlikte

baßarmak

2001
ÒE-dšnŸßŸm 2003Ó
projesi San Jose
•ÝkarmasÝyla baßladÝ.

2003
Rahmi M. Ko•, Ko•
Holding Yšnetim Kurulu
BaßkanlÝÛÝ gšrevini oÛlu
Mustafa V. Ko•Õa devretti.
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‹nsan Kaynaklar› Projeleri

Hayata Geçiyor
Koç Toplulu¤u
‹nsan Kaynaklar›
proje çal›flmalar›n›n
amac›; Topluluk
flirketlerimizin bilgi
ve deneyimlerinden
yararlanmak, d›fl
geliflimleri izlemek
ve süreçlerimize
yans›tmak,
uygulanabilir-basitesnek sistemleri
elektronik ortamda
kurmak ve en iyi
uygulamalar›
Topluluk geneline
yayg›nlaflt›rmakt›r

oç Holding ‹nsan Kaynaklar› (‹K) 2003
y›l› projeleri belirlenirken, ana süreçlere “sürekli geliflim” yaklafl›m› ile bak›larak konular belirlenmeye çal›fl›ld›. Daha sonra Topluluk flirketlerinin beklenti ve ihtiyaçlar›n› göz önünde bulunduracak bir de¤erlendirme
metodolojisi ile bu konular› önceliklendirdik ve öne
ç›kan dört konu ile ilgili projeler Topluluk flirketlerinin kat›l›m› ile bafllad›. Y›l sonunda tamamlanmas›
planlanan proje çal›flmalar›, flirketlerden kat›lan temsilcilerden oluflan toplam 52 kiflilik bir ekiple sürdürülüyor. Amaç; Topluluk flirketlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, d›fl geliflimleri izlemek ve
süreçlere yans›tmak, uygulanabilir-basit-esnek sistemleri elektronik ortamda kurmak ve en iyi uygulamalar› Topluluk geneline yayg›nlaflt›rmakt›r. Koç
Toplulu¤u ‹K olarak sürdürülmekte olan dört projenin özeti flu flekilde:

K

1. Koç Toplulu¤u Personel Yönetmeli¤i
Projeye Kat›lan fiirketler: Amerikan Hastanesi, Arçelik, Aygaz, Divan Oteli, Döktafl, ‹.d.e.a., Koç Allianz,
Koç Holding, Maret, TNT, Tofafl.
Projenin Amac›: Koç Toplulu¤u’nda uygulanan “Koç
Holding A.fi. Personel Yönetmeli¤i”nin, 10 Haziran
2003 tarihinde yürürlü¤e giren ‹fl Kanunu’na göre revize edilmesi; Koç Toplulu¤u personelinin flirketle
olan hak ve yükümlülüklerinin ve çal›flma koflullar›n›n prensiplerinin yeniden düzenlenmesi.
Projenin Kapsam›: Koç Toplulu¤u’nda bireysel ifl sözleflmesi ile çal›flan, Toplu ‹fl Sözleflmeleri kapsam›nda
olmayan veya bundan yararlanamayan personeli kapsar. Yabanc› uzmanlar ile belirli süreli sözleflmeli personele, sözleflmelerinde bulunmayan hususlarda bu
yönetmelik hükümleri uygulan›r.

2. Koç Ailesi ‹fl Modeli-‹fl Ailesi ve
Seviye Tan›mlar›n›n Revizyonu,
‹ngilizce Versiyonunun Haz›rlanmas›
Projeye Kat›lan fiirketler: Aygaz, Beko Elektronik,
Bursagaz, Döktafl, Düzey, Ford Otosan, Koç Allianz,
Koç Holding, Otoyol Sanayi, TNT, Tofafl, Türk
Traktör.
Projenin Amac›: Koç ‹fl Ailesi Modelini oluflturan
mevcut ifl ailesi ve seviye tan›mlar›n›n gözden geçirilerek ifadelerin anlafl›l›rl›¤›n›n art›r›larak seviyeler ara-

s›ndaki geçifllerin netlefltirilmesi.
Projenin Kapsam›: Koç Toplulu¤u’nda tüm flirketlerin kullan›m›na sunulan beyaz yakal› iflleri tarif eden
13 ifl ailesi ve 66 seviye tan›m›n›n ›yilefltirilmesi ve detayland›r›lmas›d›r.

3. Yetkinlik Bazl› Girifl Seviyesi ‹fle
Alma Sisteminin Geniflletilmesi ve
‹ç ‹lan Yönetmeli¤inin Oluflturulmas›
Projeye Kat›lan fiirketler: Aygaz, Düzey, ‹.d.e.a., Ford
Otosan, Koç.net, Koç Finans, Otokoç, Otoyol Sanayi,
TNT, Türk Traktör, Ram.
Projenin Amac›: 2002 y›l›nda uygulamaya al›nan yetkinlik bazl› ifle alma ve yerlefltirme sisteminin, E-F kademesindeki pozisyonlara seçilecek adaylara uygulanmas› ve ‹ç ‹lan Yönetmeli¤i oluflturularak Topluluk içi
insan kayna¤›n›n daha etkin kullan›lmas›n› sa¤lamak.
Projenin Kapsam›: E-F seviyelerinde ifle al›mlara
yönelik sistemin oluflturulmas›, Topluluk’ta bu seviyelerdeki aç›k pozisyonlar›n çal›flanlara duyurulmas› ve Topluluk’ta meydana gelen organizasyon de¤iflikli¤i sonucu, kaybedilmemesi gereken çal›flanlar›n, aç›k pozisyonlara yerlefltirilmesine imkân sa¤lanmas›d›r.

4. Koç Toplulu¤u
E¤itim Yönetim Modülü
Projeye Kat›lan fiirketler: Arçelik, Aygaz, Beko Elektronik, Ford Otosan, ‹.d.e.a., Mehmet Gürsoy, Otokar,
Koç Allianz, Koç Bilgi Grubu, Koç Holding, Türk
Traktör, Koç Finans, Otokoç.
Projenin Amac›: Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n geliflimini destekleyecek faaliyetlerin, Topluluk/fiirket/Kifli ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak
planland›¤›, gerçeklefltirildi¤i ve yönetildi¤i bir altyap›n›n kurulmas›.
Projenin Kapsam›: Kiflisel geliflim sorumlulu¤unu çal›flan ile paylaflma hedefiyle, geliflmeye aç›k yetkinlik
ve mesleki beceri alanlar›na yönelik, çal›flan›n kendi
geliflim planlar›n› haz›rlayabilece¤i, geliflim ihtiyaçlar›n›n uygun faaliyetler ile efllefltirilebildi¤i bir altyap›n›n
kurulmas› planlanmaktad›r. Bu do¤rultuda, e-ö¤renimi sistemin bir parças› yaparak her türlü geliflim faaliyetlerinin yayg›nl›¤›n›n sa¤lanmas›, Topluluk geneli
için en etkin ve uygun e¤itim kurumlar›n›n tespit edilebilmesi hedeflenmektedir.

‹nsan Kaynaklar› Süreç E¤itimleri Bafllad›...
Performans Yönetim Sistemi PYS Yaz›l›m E¤itimi
E¤itim, flirketlerde Performans Yönetim Sistemi’nin takibinden sorumlu kiflilerin yaz›l›m› detayl› ö¤renmesini sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›flt›r. E¤itimin içeri¤inde, Performans Yönetim Sistemi’nin genel tan›t›m›, ekranlar›n tan›t›m› ve uygulamal› egzersizleri yer alm›flt›r. E¤itimler, 7-11
Temmuz tarihleri aras›nda bir tam gün olarak Koç Bryce’ta
Topluluk flirketlerinden 81 kiflinin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir. E¤itim, flirketlerin ‹K uygulamalar›ndan ve performans yönetimi sürecinden sorumlu kiflilere yönelik olarak
düzenlenmifltir.
Hedeflerle Yönetim Kavramsal E¤itimi
E¤itimin amac›, “Balanced score card” uygulamas›n›, hedef
yay›l›m› ve performans göstergesi gelifltirme prensiplerini
anlatmakt›r. ‹çeri¤inde Performans ölçümünün önemi, strateji yay›l›m›, hedeflerle iliflkilendirilmesi, “Balanced score
card” yöntemi ile gösterge gelifltirme ve uygulamaya yönelik egzersizler yer alm›flt›r. 8-9 ve 14-15 Temmuz tarihlerinde 2 tam günlük e¤itim olarak ‹.d.e.a.’da, Topluluk flirketlerinden 34 kiflinin kat›l›m› ile gerçekleflmifltir. E¤itim, flirketlerinin Performans Yönetim Sistemi’nin esas takibinden
sorumlu ‹nsan Kaynaklar› çal›flanlar›, Mali ‹fller, Bütçe Planlama, Stratejik Planlama vb. bölümlerin çal›flanlar›na yönelik olarak düzenlenmifltir. (Bu e¤itim, kat›lmayanlar için Eylül ay›nda tekrarlanacakt›r. Üst düzey yöneticiler için ise yeni bir e¤itim tasarlanacakt›r.)
‹fl De¤erlendirme ve Ücret Yönetimi E¤itimleri
2003 y›l› bafl›nda flirketlerimizde uygulamaya ald›¤›m›z ‹fl
De¤erlendirme ve Ücret Yönetim Sistemi’nin en verimli flekilde iflletilmesi, her flirkette bu konularda bilgi birikiminin
oluflturulmas› ve pekifltirilmesi amac›yla flirket ‹nsan Kaynaklar› yöneticileri ve uzmanlar›na yönelik iki ayr› e¤itim
Ücret Yönetimi
program› düzenlenmifltir. Entegre ‹K Sistemleri
Ücret Yönetimi e¤itimi ise Koç Bryce’ta 16-21
Koç
kapsam›nda, ‹fl De¤erlendirme ve Ücret
Haziran tarihleri aras›nda Topluluk flirketYönetim Sistemi proje aflamalar›nda dalerinden 82 kiflinin kat›l›m›yla gerçekToplulu¤u E¤itim
n›flmanl›k veren Hay Group ile iflbirlefltirilmifltir. E¤itimde ücret yap›s›n›n
Yönetim Modülü
li¤i içinde Koç Toplulu¤u’na özel
bileflenleri, örnek uygulama analizolarak gelifltirilen her bir e¤itim
oluflturulurken projenin amac›; leri ve ücret modelinin K.i.d.s ile
program›, Topluluk flirket temgelifltirilmesi program üzerinde
silcilerinin kat›l›m› ile gerçek- çal›flanlar›n geliflimini destekleyecek uygulamal› olarak örneklerle ele
leflmifltir.
faaliyetlerin, ihtiyaçlar göz önünde al›nm›flt›r.
Bu e¤itimin baflar›s›, kat›l›mc›labulundurularak planland›¤›,
‹fl De¤erlendirme
r›n cevaplad›klar› anketler üze5-24 Haziran tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi¤i ve yönetildi¤i bir rinden %87 olarak de¤erlendirilKoç Toplulu¤u flirketlerinden 94
mifltir.
altyap›n›n
kiflinin kat›l›m›yla Divan Oteli’nde
‹fl De¤erlendirme ve Ücret e¤itimlegerçeklefltirilmifltir. E¤itimde ifl derinin tamamlanmas›yla birlikte, ‹fl
kurulmas›, fleklinde
¤erlendirme metodolojisi ve Koç ‹fl AiKademesi Grup De¤erlendirme Komilesi Modeli kullan›larak ifl de¤erlendirme
tesi üyesi olacak flirket ‹nsan Kaynaklar›
belirlendi.
örnekleri incelenmifltir. Kat›l›mc›lar, cevaplaSorumlular›, ifl de¤erlendirme metodolojisi ve ifl
d›klar› anketlerle ‹fl De¤erlendirme e¤itiminin hedefibüyüklü¤ü bazl› ücret yönetimi konusunda uzmanl›klane ulaflmadaki baflar›s›n› %87 olarak de¤erlendirmifllerdir.
r›n› pekifltirme f›rsat› bulmufllard›r.

Ü

insan

kaynaklarÝ
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Yeni Ford Cargo
Yetkili Sat›c›lara Tan›t›ld›
Ford Otosan Yetkili Sat›c›lar› ile Yeni Ford Cargo lansman›nda
Eskiflehir’de bir araya gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç yapt›¤› konuflmada “Toplulu¤umuzun her iflte lider olma
prensibini Ford Otosan da otomotiv piyasas›nda gerçeklefltiriyor” dedi

Tasar›m›ndan
üretimine kadar
yüzde yüz Türk
mühendislerinin
eseri olan Yeni Ford
Cargo, 72.
Uluslararas› ‹zmir
Fuar›’nda
sergilenmesinin yan›
s›ra Ford Otosan
‹nönü Fabrikas›’nda
da yetkili sat›c›lara
tan›t›ld›.

Koç Holding ve Ford
Otosan Yöneticileri,
Ford Otosan ‹nönü
Fabrikas›’ndaki
lansmanda yetkili
sat›c›larla bir araya
geldi.

Y

eni Ford Cargo, 28 A¤ustos’ta Ford
Otosan ‹nönü Fabrikas›’nda Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Temel Atay, Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü ve
Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali ‹hsan ‹lkbahar’›n kat›l›m›yla yap›lan lansman ile yetkili sat›c›lara tan›t›ld›. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› olarak Ford Otosan Yetkili Sat›c›lar› ile ilk kez
bir araya gelen Mustafa V. Koç yapt›¤› konuflmada,
kuruluflundan itibaren Ford Otosan’a büyük emek
harcam›fl olan merhum Erdo¤an Gönül’ü baflar›lar› ile and›.
Mustafa V. Koç, “‹çinde bulundu¤umuz 2003 y›l›
Türkiyemiz için ekonomik toparlanma y›l› oluyor.
Y›l›n ilk üç ay›nda Türkiye ekonomisinin yüzde
8.1 gibi bir büyümeyi yakalamas› hepimizi sevindirdi” dedi. Olumlu geliflmelerin otomotiv pazar›nda da meyvelerini verdi¤ini belirten Mustafa V.

Koç, Toplulu¤un stratejik hedeflerinin teknoloji ve
marka gücünü art›rmak, yap›lan her iflte liderlik
iddias›n› sürdürmek, rekabet gücünün oldu¤u ifllere odaklanmak, yurtd›fl› sat›fllar›n› art›rmak ve
her y›l sa¤l›kl› bir flekilde büyüyerek dünyan›n say›l› flirketleri aras›nda yer almak oldu¤unu belirtti.
“Toplulu¤umuzun her iflte lider olma prensibini
Ford Otosan da otomotiv piyasas›nda gerçeklefltiriyor” diyen Mustafa V. Koç, “Toplulu¤umuzun
2002’de sat›fllar› sabit fiyatlarla yüzde 19.3 oran›nda artarken, ihracat›m›zdaki bu art›fl oran› yüzde
41’i buldu. Çal›flanlar›m›z›n say›s› 53 bine ulaflt›.
fiirketlerimizden befli, 2002 y›l›nda ‹SO’nun En
Büyük 500 Sanayi Kuruluflu listesinde ilk 10’un
içinde yer ald›” dedi.
Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak yetkili sat›c›lara yapt›¤› konuflmada “44 y›ll›k birikim ile
128 mühendisin befl y›ll›k çabalar› sonucu hayata
geçirilen ve yaklafl›k 50 milyon Euro’luk yat›r›ma
mal olan Yeni Ford Cargo’yu ‹zmir Fuar› ve bugün
düzenledi¤imiz toplant› ile pazara sunuyoruz” de-

di. Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›’nda yap›lan sunumlar›n
sonunda Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali ‹hsan ‹lkbahar yapt›¤› konuflmada Erdo¤an Gönül’ün Ford Otosan’a
katk›lar›n› anlatt›. Rahmetli Vehbi Koç’un ileri görüfllülü¤üne ve Rahmi Koç’un stratejik dan›flmanlar›n›n tavsiyelerine
ra¤men Gönül’ün özellikle ‹nönü Fabr›kas›’n›n kurulmas›
ve desteklenmesiyle ilgi çabalar›na konuflmas›nda yer veren
Ali ‹hsan ‹lkbahar, Ford Otosan’›n rahmetli Gönül sayesinde bugünlere geldi¤ini söyledi.

Elektronik Stabilite Program› (ESP) ise iste¤e ba¤l› olarak
sunuluyor.
Ford Maverick tam ba¤›ms›z arka süspansiyonlar, Ford’un
gelifltirdi¤i Control-Trac II 4X4 sistemi, 3.0 litrelik Duratec
V6 motor özellikleriyle yol flartlar› ne kadar zorlu olursa olsun size konforlu bir yolculuk sa¤l›yor. Standart donan›m›nda ›s›tmal› deri koltuklar, 6 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltu¤u, elektrikli aç›l›r tavan, 6’l› CD çalar, klima
ve h›z kontrol sistemi sürücü ve yolcular›n tüm ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor.

‹zmir Fuar›’n›n Y›ld›z›: Yeni Ford Cargo
Kuruldu¤u 1959 y›l›ndan beri kamyon pazar›nda faaliyet
gösteren Ford Otosan’›n, tasar›m›ndan üretimine kadar
yüzde yüz Türk mühendislerinin eseri olarak pazara sundu¤u Yeni Ford Cargo, 72. Uluslararas› ‹zmir Fuar’›nda sergilendi.
Fuar aç›l›fl›n›n öncesinde düzenlenen bas›n toplant›s›nda
bir konuflma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Turgay
Durak, Ford Otosan’›n y›llardan beri kamyon pazar›n›n en
önemli üreticilerinden biri oldu¤unu belirterek, cargo araçlar›n›n da bu pazar›n en güçlü markas› oldu¤unu ifade etti.
Avrupa’da Y›l›n Ticari Arac› seçilen Ford Transit Connect’in baflar›s›ndan sonra Yeni Ford Cargo ile gurur duyduklar›n› anlatan Turgay Durak “Yeni Cargo, bizim Ford
Avrupa’n›n ticari araç merkezi olmam›z yolunda emin
ad›mlarla ilerledi¤imizin baflka bir kan›t›d›r. Yeni Ford Cargo’yla pazarda liderlik hedefliyoruz” dedi. Turgay Durak,
daha sonra Ford Otosan yöneticileri ve bas›n mensuplar›yla birlikte, ‹zmir Fuar›’nda kurulan Ford Otosan stand›n› ziyaret etti.

Ford Focus C-Max ve Ford Maverick
Maksimum konfor ve güven anlam›na gelen Ford Focus CMax minivan s›n›f›ndaki en aerodinamik otomobil özelli¤i
ile göze çarp›yor. 1.6L Duratorq 109HP TDCi turbo dizel ve
1.6L Duratec 100HP benzinli iki motor seçene¤i olan Ford
Focus C-Max’ta iki aflamal› ön hava yast›klar› ve yan hava
yast›klar›, ön sis farlar›, klima, yol bilgisayar›, CD çalar,
elektrikli ›s›tmal› yan aynalar standart; yan hava perdeleri,

Yüzde 100 Türk Tasar›m› Motor:
Ecotorq
Tasar›m›, proje yönetimi ve know-how oluflumundan itibaren s›f›rdan Türk mühendisleri taraf›ndan gelifltirilen Ecotorq motor Ford dünyas› içinde “Benchmark” olarak izleniyor. Avrupa, Amerika ve di¤er pazarlarda rekabete haz›r
olan Ecotorq’un motor mimarisi esnek, modüler, kolayl›kla
geniflletilebilir ve yenilenebilir flekilde oluflturulmufl.

72. Uluslararas›
‹zmir Fuar›’nda
büyük ilgi
gören
Yeni Ford
Cargo’lar
fuar›n
y›ld›zlar›yd›.

YAZI D‹Z‹S‹:
Türkiye’yi
Tan›yan
Yabanc›
Yöneticilerin
Gözüyle
Türkiye (8)

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Wayne Booker:

‹stikrar Sa¤lan›rsa
Türkiye Önemli Bir

Yat›r›m Noktas› Olacak
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Wayne Booker, Türkiye’nin
ekonomik istikrar› sa¤lamas› durumunda yabanc› yat›r›mc›lar için
cazip bir ülke konumuna gelece¤ini söylüyor. Booker, Türkiye’nin
gerek jeopolitik konumunun, gerekse do¤al kaynaklar›ndaki
zenginli¤inin bu konuda büyük bir avantaj sa¤lad›¤›n› da ekliyor…

ürkiye’nin mevcut durumu hakk›nda konuflmak istiyoruz. Türkiye’nin
geliflen yeni flartlar› hakk›ndaki izlenimleriniz nelerdir?
Yak›n dönemde Türkiye’nin çok büyük bir geliflme içerisine girdi¤ini gözlemliyoruz. Özellikle
ekonomik yap›n›n düzelmesi, ekonomik krizin bir
ölçüde IMF yard›m›yla önlenmesi ile endüstride,
üretimde flu an için olumlu bir geri dönüfl yafland›¤›n› düflünüyoruz.

T
“Koç Ailesi, kurumun
kültürünün
oluflturulmas›nda büyük
önem tafl›yor.
Son dönemde pek çok
aç›dan yenilikler ve
geliflmeler söz konusu.
Aç›kças›, gerçekleflen bu
de¤iflimleri görmek
mutluluk verici.”

• Ekonomik durumun düzelmesi pazar› nas›l
etkiledi?
Elbette geliflmeler son derece olumlu. Ekonomik
durumdaki istikrar, pazara olan güvende de bir art›fl› beraberinde getirdi. Genel olarak konuflursak
tüketicinin güveni gelifltirildi. Asl›nda geliflmeler
benzer durumlar› yaflam›fl olan, benzer geliflmeler
göstermifl olan ülkelerle ayn›. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ekonomik durumdaki düzelme pazar aç›s›ndan son derece olumlu bir ortam yaratmakla
birlikte önümüzdeki dönem için de çok iyi sinyaller verilmesini sa¤l›yor.
• Türkiye yabanc› yat›r›mc›lar için çekici bir
ülke konumunda m›?
Türkiye pek çok aç›dan avantajlar› olan bir ülke.
‹ki ya da üç sebepten dolay› yabanc› yat›r›mc›lar
Türkiye’yi çekici bulurken, Türkiye’nin baz› özellikleri ülkeyi yabanc› yat›r›mc›lar için avantajs›z
konuma getiriyor. Çekici olma sebeplerinin bafl›n-

da Türkiye’de çal›flkan, azimli ve e¤itime aç›k iflçilerin bulunmas› geliyor. Di¤er önemli bir konu ise
ülkenin konumu. Türkiye uluslararas› yollar›n
tam ortas›nda. Bu özelli¤i ona pek çok ülkede olmayan bir art› puan kazand›r›yor. Türkiye di¤er
yandan sosyal yap›s› itibar› ile de ‹ran gibi, ayn›
konumdaki di¤er ülkelerden çok daha avantajl›
bir pozisyonda. Bir yat›r›mc› yat›r›mlar›na yön verirken temel olarak önem verdi¤i en önemli konu
istikrard›r. E¤er bugünkü hükümet istikrar› sa¤larsa ve ekonomi bu yolda ilerlemeye devam ederse, Türkiye biraz önce de sayd›¤›m avantajlar›yla
çok önemli bir yat›r›m noktas› haline gelecektir.
• Yat›r›mc›lara cazip gelen bu özellikleri gelifltirmek için neler yap›lmal›?
Her fleyden önce politik bir istikrar flart. Yeni gelen her hükümet yabanc› yat›r›mc›lar için kanunlar› de¤ifltiriyor, yeni düzenlemeler yürürlü¤e giriyor. Bu yabanc› yat›r›mc›lar için ciddi bir sorun.
Zira yabanc› yat›r›mc›lar›n en hassas olduklar› konulardan biri süreklilik. Bu aç›dan ortaya konacak
olan istikrar, Türkiye’ye daha fazla yabanc› yat›r›mc›n›n gelmesine, var olanlar›n da Türkiye’de
uzun süre kalmas›na yard›mc› olacak.
• Türkiye Avrupa Birli¤i’ne girmek için çaba
gösteriyor. Türkiye’nin üyeli¤i ya da üyeli¤e
adayl›¤› kabul edilirse pazarda nas›l de¤iflimler
yaflan›r?
Bence Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kabulü Türki-

Wayne Booker:
“Bugün di¤er firmalar
gibi Koç Toplulu¤u’nda
da yönetim anlay›fl›
sürekli olarak
de¤ifliyor. Çünkü d›fl
etkenler de¤ifltikçe
ortak yönetim de d›fl
olaylarla ilgilenmek
zorunda kal›yor. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda
kurumsal yönetiflim,
yönetim kurullar›
aç›s›ndan büyük bir
kolayl›k.”

• De¤iflen yönetimin ve sistemin Koç Toplulu¤u’nun
ye’yi daha düzenli bir ekonomiye geçifle zorlayacak. Bugelece¤ini nas›l etkileyece¤ini düflünüyorsunuz?
nun beraberinde daha istikrarl› bir ekonomik yap›n›n geAç›kças› yeni yönetimi baflar›l› buluyorum ve baflar›lar›lece¤ini, istikrara kavuflturaca¤›na inan›yorum. Ekonon›n ilerleyen y›llarla birlikte artaca¤›na inan›yorum. Yeni
mik yap›n›n düzelmesi ve istikrara kavuflmas› ise daha
stratejilere sahip bir grup. Yeterli deneyime sahip
fazla yabanc› yat›r›mc›n›n daha korkusuzca Türkiolunca Koç Toplulu¤u’nun baflar›s› aç›s›nye’de yat›r›m yapmalar›na yol açacakt›r.
Türkiye
dan çok daha iyi bir yerde duracaklar.
Türkiye’de yat›r›m›n artmas› ise hem
Türkiye yeterli teknolojiye kavuülke hem de yerel flirketler aç›s›ndan
uluslararas› yollar›n
olumlu bir geliflme olacakt›r. Türtam ortas›nda. Bu özelli¤i flunca ve Avrupa Birli¤i’ne girmeyi baflar›nca Türk flirketleri yakiye’de pek çok geliflme yavafl yaona pek çok ülkede olmayan banc› flirketlerle rekabette daha
vafl gerçeklefliyor. Pek çok alanbüyük baflar›lar yakalayacak.
da belli kurallar kondu ve bunbir art› puan kazand›r›yor.
Bu aç›dan yeni yönetimin önülar uygulanmaya çal›fl›l›yor. Bu
Türkiye sosyal yap›s› itibar› ile nün aç›k oldu¤una inan›yorum.
geliflmenin, Türkiye Avrupa Bir‹ran gibi, ayn› konumdaki
Özellikle ABD’de üçüncü kuflali¤i’ne kabul edilirse daha da arta¤›n yönetime geldi¤i aile flirketlerak sürece¤ini düflünüyorum.
di¤er ülkelerden çok
rinde pek çok s›k›nt›n›n yafland›¤›
daha avantajl›
biliniyor. Ancak Koç Toplulu¤u sahip
• Sizce ülkemizde özellikle hangi sekoldu¤u kurum kültürü ve gelenekleriyle bu
törler yabanc› giriflimciler için daha uygibi s›k›nt›lar› yaflamayacakt›r. Koç Holding, özellikgun?
le yönetim aç›s›ndan belli bir kültürü olan bir Topluluk.
Türkiye pek çok aç›dan büyük avantajlara sahip bir ülke.
Bu nedenle yönetime gelen kifli kim olursa olsun, belli
Farkl› endüstri kollar› için çok uygun flartlar mevcut. Bu
bir gelene¤in temsilcisi oldu¤u için, yönetimde sürekliliaç›dan bak›ld›¤›nda Türkiye her sektörde yabanc› giri¤in kolayl›kla sa¤lanaca¤›na inan›yorum.
flimcilerin ilgisini çeken bir ülke. Do¤al kaynaklar olarak
çok zengin. ‹flgücü son derece iyi ve ucuz. ‹klim hemen
• Bir Yönetim Kurulu Üyesi olarak Koç Topluluhemen her sektör için olumlu. Tüm bu noktalar göz
¤u’ndaki kurumsal yönetiflim anlay›fl›n› nas›l de¤erleönüne al›nd›¤›nda Türkiye otomotivden inflaata, g›dadan
ndiriyorsunuz?
enerjiye her sektör için cazip bir ülke durumunda.
Günümüzde kurumsal yönetiflim, dünyada yönetim anlay›fl›yla ilgili olarak var›lan son nokta. Bugün di¤er firmalar
• Koç Toplulu¤u’nun bir üyesi olarak, Koç Toplulugibi Koç Toplulu¤u’nda da yönetim anlay›fl› sürekli olarak
¤u’nun çal›flma kültürü ve yönetim tarz› hakk›nda ne
de¤ifliyor. Çünkü d›fl etkenler de¤ifltikçe ortak yönetim de
düflünüyorsunuz?
d›fl olaylarla ilgilenmek zorunda kal›yor. Bu aç›dan bak›lSon dönemde pek çok aç›dan yenilikler ve geliflmeler söz
d›¤›nda kurumsal yönetiflim, yönetim kurullar› aç›s›ndan
konusu. Aç›kças›, gerçekleflen bu de¤iflimleri görmek
büyük bir kolayl›k. Ben flahsen kurumsal yönetiflim anlamutluluk verici. Son y›llarda uygulanan programlar, yey›fl›n› bir tehdit olarak görmüyorum, bilakis bu anlay›fl flirnileflme hareketleri flirketin rekabet gücünü ileride çok
keti yönetmek için çok daha iyi bir yol.
daha fazla art›racakt›r.
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Akaryak›tta Nakit
Kullanmadan Al›flverifl:
Akaryak›t
sektöründe en
son teknoloji
OPET’in yeni
sat›fl sistemi
OTOB‹L ile
hayata geçiyor.
OTOB‹L hem
flirketlere hem de
bireysel
kullan›c›lara
nakit kullanmadan
al›flverifl yapma
imkân› sa¤l›yor

OTOB‹L
ürkiye akaryak›t sektörünün en son
teknolojik projesi OTOB‹L ile mekanik sayaçl› pompalar, elekronik sayaçl› pompalara dönüflüyor; hatta konufluyor. Akaryak›t istasyonlar›ndaki heyecan verici
bu geliflme ve projeyi OPET Perakende Sat›fllar Otomasyon Sat›fl Müdürü Hakan Koca ile konufltuk.

T

• Bize k›saca kendinizden bahseder misiniz?
1970 Adana do¤umluyum. Evli ve bir çocuk babas›y›m. 1991 y›l›nda ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nden
mezun oldum. 1995’te OPET’te Mühendislik Müdürü olarak göreve bafllad›m. Bu görevim s›ras›nda
OPET’in bugün gördü¤ünüz “istasyon kurumsal
kimli¤inin” temelini oluflturdum. 2000 y›l› Temmuz ay›nda Perakende Sat›fllar Otomasyon Sat›fl
Müdürü olarak OTOB‹L markas›n› oluflturmak üzere atand›m.
• OTOB‹L nedir?
OTOB‹L, akaryak›t istasyonlar›nda hem tafl›t ve
pompa hem de tank otomasyonunu birlikte yapabilen uzman bir sistemdir. OTOB‹L, hem flirket (filo)

OPET Perakende
Sat›fllar Otomasyon
Sat›fl Müdürü
Hakan Koca;
“Motorsikletten
ifl makinelerine
kadar akaryak›t
kullanan bütün
araçlar
OTOB‹L üyesi
olabilirler” dedi.

araçlar›na, hem de bireysel tüketiciye (flimdilik sadece taksi ve minibüs kulübü ile) nakit kullanmadan bilgisayar kontrolünde al›flverifl yapmas›n› sa¤l›yor. Filo araçlar›n›n en büyük s›k›nt›s› olan akaryak›t harcamalar›n›n kontrolü bu sayede kolay hale
geliyor. OTOB‹L markas› ile yapt›¤›m›z tüm sat›fllar,
üye müflterilerimize hem yaz›l› hem de internet ortam›nda, yerden ve zamandan ba¤›ms›z olarak günlük rapor halinde sunabiliyor.
• OTOB‹L istasyonlar›ndan üye araçlar nas›l
akaryak›t alabiliyor?
Sistemin kurulu oldu¤u istasyonlarda üye araçlar›n
yak›t alabilmesi için, OTOB‹L tafl›t ünitelerine sahip
olmalar› gerekiyor. Bu üniteler tafl›ta monte edilerek
veya monte edilmeden kullan›l›yor. Tafl›ta montaj›
yap›lmayan ve arac›n anahtarl›¤› olarak kullan›labilen chip’li anahtarl›klar›m›z da sektöre sundu¤umuz yeniliklerden. Bu araç üniteleri, istasyonlar›m›zda kurulu OTOB‹L sistemleri ile elektronik ortamda haberleflmek suretiyle akaryak›t “dispenser”lerine dolum izni veriyor. Örne¤in, motorin için
programlanm›fl bir ünite, motorin almak için geldi¤i zaman yanl›fll›kla benzin veya baflka bir ürün alamaz. Bunun yan›nda, kara listeye girmifl bir araç
OTOB‹L pompas› taraf›ndan tan›nd›¤› zaman yak›t
alamaz.
• OTOB‹L araç kimlik ünitelerinin montaj›n›n
nas›l ve nerede yap›l›yor?
Araç kimlik ünitelerinin montaj›, üyelerimizin araçlar›n›n toplu olarak bulunabilece¤i, fiziki flartlar› uygun her yerde, araç bafl›na 10 ile 30 dk. aras›nda yap›labiliyor. Kilometre okuyan sistemlerde araçlar›n
akaryak›t deposu girifllerine bir anten, kilometre
sensörüne ba¤lant› ve bu anten ile haberleflen ana
ünitenin bagaj k›sm›nda görünmeyen bir bölüme
montaj›n›n yap›lmas› maksimum 30 dk. içinde tamamlan›yor. ‹steyen üye müflterilerimiz bu ünitele-

rinin montajlar›n› Türkiye içine yay›lm›fl yayg›n servis ve
montaj bayilerimizde yapt›rabilirler.
• OTOB‹L ünitelerinde ne
tür bilgiler saklan›yor?
Standart olarak üye flirketin
bilgisi, al›m yap›lan istasyonlar›n isimi ve adresi, ürün cinsi,
miktar›, fiyat›, dispenser numaras›,
kilometre okuyan sistem var ise araç
kilometresi, al›m tarihi, saati, araç plakas›
gibi bilgiler vard›r. Kilometre saati yerine motor
çal›flma saati kullan›lan ifl makinelerinde, motor saati çal›flma süresini de okuyabiliyoruz.
• OTOB‹L sistemine geçifl için bir s›n›rlama ya da k›s›tlama var m›? ‹steyen her araç bu sisteme girebilir mi?
Gerek teknik gerekse uygulama aç›s›ndan isteyen her araç bu
sisteme girebilir. OTOB‹L üyeleri OPET istasyonlar›na gidemese bile TANKERB‹L sayesinde otomasyon kontrollü yak›t
ikmali yapma flans›na sahip. Motosikletten ifl makinelerine
kadar akaryak›t kullanan bütün araçlar OTOB‹L üyesi olabilirler. Hatta motorin kullanan jeneratör, forklift ve ›s›tma sistemleri OTOB‹L-TANKERB‹L üyesi olman›n avantaj›n› yafl›yorlar. Fiziken cihaz montaj›na uygun akaryak›t tüketen her
say›da araç OTOB‹L üyesi olabilir.
• Bildi¤imiz üzere sektörde birkaç y›ld›r muadil sistemler bulunuyor. OTOB‹L’i bunlardan ay›ran özellikler nelerdir?
OTOB‹L sisteminde ilk defa sektörün yeni ürünü LPG de sat›labiliyor. Di¤er sistemler sadece tafl›t otomasyonu yaparken,
OTOB‹L tafl›t otomasyonu yan›nda gelifltirilmifl yaz›l›m› ile
akaryak›t istasyonlar›nda pompa ve tank stok otomasyonu da
yap›yor. Yani akaryak›t bayilerimiz bilgisayar yard›m›yla,
pompalardan yap›lan sat›fl› nerede olurlarsa olsunlar an›nda
görme flans›na sahipler. Ayn› yaz›l›mla tanklar›na boflalt›lan
yak›tlara ait her türlü stok, ›s›, kesafet (yo¤unluk) vb. bilgiye
bilgisayarlar›ndan ulaflabiliyorlar.

• www.otobil.com sitesinde
hedefiniz nedir?
Bu site sayesinde OTOB‹L
müflterileri hesap ekstrelerine ulaflarak, her türlü raporlamay› kendileri yaratabiliyor. Örne¤in filo yöneticileri,
flirket araçlar›n›n istenilen tarih aral›klar›nda tüketim bilgileri baflta olmak üzere kilometre,
al›flverifl yap›lan zaman ve yer bilgisine ulaflabiliyor. OTOB‹L müflterisi
olmak isteyenler de bu siteye baflvurabiliyor. OTOB‹L üyesi müflteriler gidecekleri yol
rotas›n› ve yol üzerindeki istasyon bilgilerini de bu site sayesinde kolayl›kla ö¤renebiliyor.
• OTOB‹L sistemine sahip kaç tane OPET istasyonu var?
OPET, OTOB‹L projesine 5 y›ll›k planda 7 milyon dolar gibi
bir yat›r›m yapmay› planl›yor. Y›l sonu itibar› ile 190
bayimizde çal›flacak olan bu sistem 2004 y›l› sonuna kadar
250 istasyonda hizmete girecek.
• OPET’in yeni projelerden bahseder misiniz?
Otomasyon destekli tüm projeler sadakat ve CRM (müflteri
iliflkileri yönetimi) konsepti ile OTOB‹L altyap›s› üzerine
oturtuluyor. OTOMOB‹L (Müflteri Odakl› OTOB‹L) ile taksi
ve minibüs kulüpleri ile sektörde daha önce uygulamas›
yap›lmam›fl peflin al›flverifllere yönelik puan ve sadakat sistemi OTOB‹L altyap›s›n› kullan›yor. ‹stasyonlardan yararlanamayan akaryak›t tüketicilerine hizmet vermek için üretti¤imiz TANKERB‹L ise seyyar otomasyon sistemi olmas›
itibar› ile bugün en gözde projelerimizdendir. 2003 sonuna
kadar tüm istasyonlar›m›z› Koç.net ve KoçSistem deste¤i ile
online haberleflebilen bir yap›ya kavuflturaca¤›z. Bu sayede
üyelerimiz araçlar›n›n akaryak›t al›mlar›n› anl›k olarak takip
edebilme ve hatta yer, zaman ve miktar k›s›tlamas› gibi imkânlara kavuflacaklar. E-OTOB‹L, tüm projeleri bir çat› alt›nda toplayarak OTOB‹L markas›n› daha da güçlendirecektir.
E-OTOB‹L ile tüm kredi kartlar›, PARO ve sadakat kartlar›
OTOB‹L ile entegre olacak ve sad›k müflteri ve CRM uygulamalar› ile flirketimize katma de¤er sa¤lanacakt›r.

S

ektšrel
vizyon

• OTOB‹L müflterileri akaryak›t harcamalar›n› nereye ve
nas›l ödeyecekler? Harcamalar›n›n bilgisini nereden ve
nas›l ö¤renecekler?
OTOB‹L müflterileri filo ve bireysel (OTOMOB‹L-Müflteri
Odakl› OTOB‹L) olmak üzere iki farkl› flekilde s›n›fland›r›lmaktad›r. Ödemeler her iki modelde de banka üzerinden yap›l›yor. Hangi araç, hangi istasyondan, saat kaçta gibi farkl›
bilgiler müflteriye detayl› olarak banka hesap özetinde bildiriliyor. Vizyonu ve ana prensibi ile farkl› ve üstün olmay› hedefleyen OTOB‹L, müflterilere kolayl›k sa¤lama yolunda yeni
ve farkl› bir uygulama olan www.otobil.com adl› web sitesini devreye ald›.
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Elektronik ihale
konusunda
iflbirli¤i yapan
Migros ve
Promena
üç ay gibi
k›sa bir sürede
düflük maliyetle
1 trilyonluk
tasarruf
sa¤lad›

Koç Holding Bilgi Grubu
Baflkan› Ali Y. Koç ve
Migros Genel Müdürü
Ömer Bozer (solda),
uygulaman›n di¤er
flirketlere de örnek
olaca¤›n› düflünüyor.

Migros Promena ‹flbirli¤inden
3 ayda 1 trilyon Tasarruf
lektronik ihale konusunda Türkiye’deki
en genifl uygulamay› Migros ve Promena gerçeklefltiriyor. Promena’n›n sundu¤u elektronik ihale platformu üzerinden
üç ayda 8 trilyon TL’nin üzerinde al›m yapan Migros’un Genel Müdürü Ömer Bozer, sistemin yararlar›n› maliyet düflüflü, zaman kazanc› ve fleffafl›k olarak özetliyor.

E

• Promena ile yapt›¤›n›z iflbirli¤inin kapsam› konusunda bilgi verebilir misiniz?
Promena ile bu y›l›n May›s ay›ndan bafllayarak bir iflbirli¤i içerisine girdik. Bu dönemde, ma¤azalarda kulland›¤›m›z pofletler; yeni aç›lacak ve yenilenecek ma¤azalar›m›z›n inflaat, elektrik ve mekanik iflleri; ma¤azalarda ve infla edilmekte olan genel müdürlük binas›nda kullan›lacak makine ve ekipman konusunda
ihale yapt›k. Yaklafl›k 8 trilyonluk sat›n alma iflini Promena’n›n sa¤lad›¤› elektronik ortamda gerçeklefltirdik.

• Bu sistemin Migros’a sa¤lad›¤› avantajlar nelerdir?
Bu sistemin sa¤lam›fl oldu¤u avantajlar› flu flekilde s›ralayabiliriz:
• Mektupla teklif alma ve akabinde seçilen firmalar ile
birebir pazarl›k etme yöntemine göre çok daha çabuk;
• ‹stenilen fiyatlar›n yakalanabilmesi aç›s›ndan çok
daha etkin;
• Son derece fleffaf olmas› nedeniyle hem idari olarak
hem de tedarikçi iliflkileri aç›s›ndan daha sa¤l›kl›;
• ‹haleye kat›lan firmalar aras›ndan servis kalitesi daha üstün olanlar›n farkl› de¤erlendirilebilmesine imkan sa¤lamas›, sadece fiyata endeksli sat›n alma yap›lmas›n›n getirebilece¤i baz› problemleri ortadan kald›rmaktad›r.
• Elektronik ihale uygulamas›nda flirketlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Sistemin en etkin ve istikrarl› flekilde kullan›labilmesi
için flu noktalara dikkat edilmesi gereklidir:
• Sat›n alma fonksiyonunun ve bunun sorumlulu¤unun tamamiyle flirket yönetimi ve dolay›s›yla sat›n alma departman›nda oldu¤unun unutulmamas›. Promena’n›n sa¤lad›¤› sistemin bu iflleri kolaylaflt›ran ve
tasarruf sa¤layan bir yöntem olarak kabul edilmesi,
• Yeterli say›da ve nitelikte kat›l›mc›n›n flirket yönetimi taraf›ndan temin edilebilmesi;
• ‹hale haz›rl›k sürecinin iyi yap›lmas›. Ön tekliflerin
toparlanmas›, kat›l›mc›lara teknik e¤itimin verilmesi,
kurallar›n kat›l›mc›lara çok aç›k anlat›lmas›;
• Kat›l›mc›lar›n güveninin tam olarak temin edilebilmesi.

Ko• Holding Bilgi Grubu BaßkanÝ Ali Y. Ko•: Migros DiÛer Þirketlerimize …rnek Olacak
Koç Holding Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, elektronik ihale yöntemiyle Migros’ta sa¤lanan tasarrufun di¤er flirketlere de örnek olmas› gerekti¤ini belirtti. Ali Y. Koç, konuyla ilgili olarak flunlar› söyledi:
“Promena flirketimiz kuruldu¤u günden itibaren hem Koç Toplulu¤u hem de Koç d›fl›ndaki flirketlere hizmet vermektedir. Geçen senenin bafl›ndan bu yana flirketlere sunulan elektronik ihale yöntemi,
her al›mda piyasan›n verebilece¤i en avantajl› fiyatlara ulaflma aç›s›ndan al›c› flirketlere bugüne kadar görülmemifl bir avantaj sa¤lamaktad›r. Elektronik ihale yöntemini benimsedi¤i ve üç ayl›k bir süre içerisinde 8 trilyon TL’lik ifllem hacmi gerçeklefltirdi¤i için Migros’u tebrik etmek gerekiyor. Migros gibi sat›n alma konusuna stratejik olarak

yaklaflan bir kurumda elektronik ihale yönteminin bu denli büyük
bir tasarruf yaratmas›, di¤er flirketlerimize de örnek olmas› aç›s›ndan
önemlidir. OPET flirketimiz de elektronik ihale yöntemi ile al›mlar›n› gerçeklefltirmektedir ve ayn› mertebede tasarruf sa¤lam›flt›r. Teknoloji yat›r›mlar› aras›nda elektronik ihale projeleri birinci günden
itibaren getiri sa¤layan yegâne yat›r›m alan›d›r. Ömer Bey’in bahsetti¤i gibi, ihale yönteminin son derece aç›k ve net yararlar› bulunmas›na ra¤men pek çok flirketimizin bu yöntemi tam olarak benimsemek istememesi, öte yandan Koç d›fl› flirketlerin Promena hizmetlerini daha h›zl› benimseyip daha genifl kapsamda kullanmalar› bana
göre düflündürücü ve endifle vericidir.”

ENERJÜ
Ko• Holding †st

DŸzey Yšneticileri

EntekÕi Ziyaret Etti

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Temel Atay, Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve
D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, Entek Genel
Müdürü Deniz Ünal’dan bilgi ald›lar.

Bursa Osmangazi’de kurulu olan Entek Elektrik Üretim Otoprodüktör
Grubu, Koç Holding üst düzey yöneticilerini a¤›rlad›. Entek ziyaretine Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Temel Atay ile Koç
Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü kat›ld›. 26
Temmuz’de gerçekleflen ziyarette Koç Holding heyeti, mevcut elektrik üretim tesisi ile tevsi yat›r›m›n› inceledi.
Entek yönetici ve çal›flanlar›ndan sistem hakk›nda ve yat›r›mlara yönelik bilgi alan Koç Holding heyeti daha sonra Entek’in elektrik ve buhar müflterisi
Tofafl’› ziyaret etti.

Rom Madeni YaÛ, Kalite Belgesini AldÝ
OPET’in kurulufllar› aras›nda bulunan Rom Madeni Ya¤’›n
‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tesislerinde kurulu
Laboratuar›, Türk Standartlar› Enstitüsü ISO / IEC 17025
Deney Laboratuarlar› Yeterlilik Belgesi ald›. Türk Standartlar› Enstitüsü ISO / IEC 17025 standard›, numune alma dahil, deney hizmeti veren bir laboratuar›n yeterlili¤inin tan›nmas›n› sa¤l›yor ve laboratuar çal›flmalar›n›n dürüstlük
ilkesine ba¤l› olarak yürütüldü¤ünü gösteriyor.
Yetki Belgesi’nin müflterilere ait gizli bilgilerin
ve tescilli haklar›n korundu¤unun bir göstergesi oldu¤unu söyleyen Rom Genel Müdürü Murat Seyhan, laboratuar deney sonuçlar›n›n kalitesinin güvence alt›na al›nd›¤›n› ve bunun için
gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatlar›n›n dokümante edildi¤ini belirtti. Sonuçlar›n elektronik olarak muhafaza

edilmesinin ve iletilmesinin korumaya al›nd›¤›n› ifade eden
Murat Seyhan, deney çal›flmalar›nda görev yapan personelin uluslararas› standartlara uygun olarak çal›flt›¤›n› söyledi.
Seyhan, müflteri memnuniyeti ilkesiyle faaliyet gösteren
Rom’da, herhangi bir flikayet oldu¤u ve üründen numune
gönderildi¤i takdirde, derhal gerekli testlerin yap›larak en
k›sa sürede soruna çözüm bulunup müflteriye iletildi¤ini
belirtti.

Tehlike ile AramÝzdaki Hassas Engel:
Her türlü gaz ekipman›n›n oldu¤u gibi vanalar›n da emniyet
aç›s›ndan önemi büyük. Vanalar›n, bas›nçl› gazlar›n d›flar›
ç›kmas›n› önleyen en önemli ekipman oldu¤u düflünülürse,
belirli standart ve kalitede üretilmifl olmas›na özen gösterilmesinin önemi de ortaya ç›k›yor. Birleflik Oksijen Sanayi
(BOS), önlem al›nmad›¤› takdirde çok büyük tehlikelere yol
açabilecek vanalara karfl› tüketicileri uyard›. Bas›nçl› tüp vana-

Vanalar

lar› kullan›l›rken, standartlarda belirtilen deney bas›nc› ve
s›cakl›¤›nda, normal el kuvvetiyle aç›l›p kapat›lmas› gerekti¤ine dikkat çeken BOS, aksi takdirde oluflabilecek tehlikeleri
flu flekilde s›ralad›: Zedelenen vanalar yan›c›, zehirleyici veya
bo¤ucu olabilecek özellikteki gazlar›n çal›flma ortam›n›za s›zmas›na, yaralanma hatta hayat kay›plar› ile sonuçlanabilecek
geri dönüflü olmayan kazalara sebep olabilir.

DAYANIKLI T†KETÜM

Irak ve Cezayir PazarÝnda
Ar•elik ve Beko MarkasÝ
Arçelik’in 1995 y›l›ndan bu yana Irak’a gerçeklefltirdi¤i ihracat, Beko markas›n›n devreye girmesiyle son iki y›lda ivme kazand›. Bölgede savafl›n sona ermesiyle birlikte ihracat›n artmas› ve yeni bayilerin faaliyete geçmesiyle da¤›t›m a¤› Zaho’dan
Süleymaniye’ye, Ba¤dat’tan Basra’ya kadar h›zla büyüyor.
Irak’ta Beko ve Arçelik 30’u yetkili sat›c› olmak üzere 300’ü afl-

k›n sat›fl noktas›nda yeniden yap›land›r›lan showroom’lar ve
servis noktalar›yla tüketicilere sunuluyor. Bunun yan› s›ra Beko, yurtd›fl› faaliyet alanlar›na bir yenisini daha ekleyerek Cezayir pazar›na girdi. Cezayir’e Beko markal› 5 farkl› modelde
toplam 20 bin adet ihraç edilen buzdolab›n›n ard›ndan f›r›n ve
çamafl›r makineleri de ihraç edilecek.

Ar•elik Yšneticileri de
Haziran ay›nda bafllat›lan ‹nsan Kaynaklar›, Finansman,
Lojistik, Biliflim Teknolojileri gibi birçok bölümün yöneticisinin kat›ld›¤› Alt› Sigma Yönetim Seminerleri devam
ediyor. Alt› Sigma yöneticileri taraf›ndan haz›rlan›p sunulan seminer, Türkçe olarak verilen ilk Alt› Sigma Yönetim
Semineri olma özelli¤i tafl›yor. Arçelik’te düzenlenen seminerlerde Alt› Sigma metodolojisi ve uygulamalar›, bilgi-

Semineri AldÝ
nin yan› s›ra örneklerle desteklenerek tan›t›ld› ve
Arçelik’teki Alt› Sigma organizasyonu tan›ld›. Seminere kat›lan karakuflak ve yeflilkuflak adaylar› ise A¤ustos ay›nda
e¤itimlerini tamamlad›lar.
Baflar›yla bitirilen e¤itim sonunda sertifikalar›n› alan karakuflak ve yeflilkuflak adaylar›, liderli¤ini yapt›klar› projeleri sonbahar döneminde tamamlayacaklar.

YAN SANAYÜ
Irak Yeni

SultanÕÝna Kavußtu

Otokar, Türkiye’deki tüm rakiplerini geride b›rakarak savafl sonras›nda Irak pazar›na midibüs ihracat› yapan ilk flirket oldu.
Irak’a 40 adet Sultan midibüs ihraç etmek
üzere anlaflma imzalayan Otokar, toplam
tutar› 1,7 milyon Dolar olan Sultan midibüsleri A¤ustos ay› içinde teslim etti. Sultan serisi midibüslerin üretimine bafllanmas› ve ‹stanbul Fruehauf birleflmesi ile

ticari araç ihracat›nda da iddias›n› art›ran
Otokar, Irak pazar›na giren ilk Türk flirketi olarak gösterdi. Otokar’›n 2002 y›l› sonunda pazara sundu¤u, tamam›yla Otokar
mühendislerince tasarlanan Sultan midibüsleri, iç pazardan sonra yurtd›fl› pazarlarda da baflar›s›n› kan›tlad›. Sultan serisi
midibüslerin yan›nda, Otokar’›n Freuhauf
markas›yla üretti¤i treyler ürün grubunda
da Irak pazar›na girecek. Otokar, Sultan
serisinin halk otobüsü modeli olan ve
2004’te pazara sunulacak Sultan 145B, yine Otokar mühendislerince tasarland›.
Otokar, “40. Y›l” için özel olarak üretilen
M2000 Platinium serisini ve treyler grubu
ürünlerini “Ticari Araçlar 2003, 6. Uluslararas› Ticari Araçlar ve Aksesuarlar›
Fuar›”nda sergileyecek.

OtokarÕdan
Moral YemeÛi

Otokar, çal›flanlar› için
4 Temmuz’da moral yeme¤i
düzenledi. Canl› müzik
eflli¤inde gerçekleflen yemekte
Otokar çal›flanlar› hem e¤lendi
hem de motivasyon kazand›.

BÜLGÜ GRUBU

Ko•.netÕten VirŸslere KarßÝ GŸvenlik UyarÝlarÝ
Koç.net, 11 A¤ustos gecesi aktif hale gelen MS
Blast adl› virüse karfl› kullan›c›lar›n›n güvenli¤ini
sa¤lad›. “MS Blast”, “Blaster” veya “San” isimleriyle an›lan ve özellikle Microsoft Windows 2000,
NT, XP ve MS Server 2003 iflletim sistemlerini
etkileyen yeni virüsün hemen temizlenmesi gerekti¤ini söyleyen Koç.net Genel Müdürü Bülent
Y›ld›r›m, flirketlerin ilgili güvenlik yamas›n› sistemlerine acil olarak uygulamalar›n›n flart oldu¤unu belirtti. ‹nternete ba¤lant› yap›ld›ktan sonra TCP 135 portu, gelen

ba¤lant› isteklerine aç›k durumda ise solucan›n sisteme bulaflarak aktif hale geldi¤ini anlatan Y›ld›r›m, bu solucan›n ortaya ç›kmas›na sebep olan Microsoft RPC protokolündeki güvenlik aç›¤›n›n TCP 139 ve TCP 445 portlar›n›n da kullan›lmas›na olanak verdi¤ini belirterek yeni atak tehlikesine karfl›
kullan›c›lar› uyard›. Koç.net, MS Blast’tan sonra bulunan
Nachi solucan›na karfl› da önlem al›nmas› gerekti¤i konusunda flirketleri uyard›. Microsoft aç›¤›ndan yararlanan Nachi solucan›, özellikle sistemlerinde güvenlik konusunda
gerekli önemleri almayan flirketleri etkiliyor.

Ko•.netÕten †cretsiz Online GŸvenlik Denetimi
Kurumlar›n biliflim güvenlik altyap›lar›n› tarayan ve eksiklerini kontrol eden Türkiye’nin
ilk online güvenlik denetim sistemi “Rizikometre” Koç.net taraf›ndan hizmete sunuldu.
Güvenlik aç›klar›ndan kaynaklanabilecek
maddi ve manevi zararlar›n ciddi boyutlara
ulaflmas›n› engelleyen sistem, düzenlenen
kampanya ile Eylül ay› sonuna kadar flirketlere
ücretsiz olarak hizmet verecek. Bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak haz›rlanan güvenlik hizmet yönetim kampanyas› içinde Gü-

KobilineÕdan
KOBÜÕlere Kaliteli
Ünternet Erißimi

Kobiline, 30 Eylül tarihine kadar sürecek
“64 Kbps Kiral›k Hat” kampanyas› ile
KOB‹’lere yüksek kalitede internet eriflimini uygun fiyat ve Koçbank’›n destekledi¤i esnek ödeme flartlar› ile sunuyor. ‹nternet uygulamalar›nda verim almak isteyen KOB‹’ler, ihtiyaçlar›na uygun 64 Kbps h›z›nda, bir y›ll›k kiral›k internet erifliminin 24
aya varan vade seçenekleriyle sahip olabilirler. Bu hizmetten yararlanmak için 1900 Dolar ödemek yeterli. Bu hizmetin sonucunda firmalar,
www.firmaadi.com adresli firma alan ad› kayd›na, 10 MB web yay›nlama alan›na ve 20 adet e-posta adresine sahip olacaklar. Kobiline’›n “64
Kpbs Kiral›k Hat” kampanyas›yla KOB‹’ler, hem çevrimli ba¤lant›lar›n
getirdi¤i maliyetleri en aza indirecek hem de ifllerini kesintisiz bir flekilde internet üzerinden sürdürebilecekler.

venlik Dan›flmanl›¤› Hizmeti, Güvenlik Denetim Hizmeti, Firewall (Güvenlik Duvar›) Yönetimi, Atak Önleme ve URL Filtreleme servisleri
bulunuyor. Bu kampanyan›n ard›ndan Türkiye
genelinde sözleflme imzalanm›fl firmalar›n, firma isimleri gizli kalmak flart›yla, “Türkiye Güvenlik Raporu” yay›nlanacak. Koç.net bu
kampanya ile Türkiye’nin biliflim alan›nda güvenlik konusunda referans noktas› olarak alg›lanmas›n›n yan› s›ra Türkiye’nin sektörel bazda risk haritalar›n› yay›nlamay› hedefliyor.

, YazÝlÝm Devi

AdobeÕnin TŸrkiye
DistribŸtšrŸ Oldu

Apple’›n 1983 y›l›ndan bu yana Türkiye temsilcili¤ini yapan Bilkom, yaz›l›m sektöründe bir
dünya markas› olan Adobe Systems’in Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu. Apple, Xerox,
Lacie ve MGE UPS’den sonra Adobe’nin kat›lmas›yla Bilkom’un distribütörlü¤ünü yapt›¤›
marka say›s› befle yükseldi. Dijital görüntü ifllemeden elektronik yay›nc›l›¤a, web sayfa tasar›m›ndan dijital video kurguya kadar 20 farkl› Adobe ürünü, Bilkom’un
Türkiye çap›nda yay›lm›fl
bayi ve sat›fl noktalar›ndan temin edilebilir.

OTOMOTÜV

Birmot, MŸßterisine

Mutluluk, ‚alÝßanÝna
Motivasyon Veriyor
Birmot ikinci y›l›nda çal›flanlar›n›n ve müflterilerinin memnuniyetini sa¤layacak hizmetlerini sürdürüyor. Birmot temsilciliklerinde düzenledi¤i etkinlikler her yafla hitap etti.

Her fiey Bebeklerin Konforu ‹çin...

Ford OtosanÕdan

Yeni Bir BaßarÝ …ykŸsŸ

Ford Otosan, Türkiye otomotiv sektöründe ilk defa kurulan ve uygulanan Milkrun sistemini Bahçeflehir Üniversitesi, LODER (Lojistik Derne¤i) ve Robert Morris Üniversitesi’nin 30 Haziran-1 Temmuz 2003 aras›nda düzenledi¤i Uluslararas› Lojistik Kongresi’nde de¤erlendirdi.
De¤erlendirme sonucunda, baflta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika’da belirli çerçevelerde teorik olarak tart›fl›lan lojistik konseptlerin Ford Otosan içerisinde operasyonel ve sistemli olarak uyguland›¤› ortaya ç›kt›. Bu sistem
sayesinde, Ford Otosan’›n hangi tedarikçiden kaç adet parka talebinde bulundu¤u, bunu hangi aral›klarla yapt›¤›, tedarikçilerin co¤rafi aç›dan konumlar›, kullan›lan tafl›tlar›n
ald›klar› hacimler gibi kriterler kullan›larak kümelendirme
analizi yap›l›yor ve tedarikçiler bölgesel olarak grupland›r›l›yor. Operasyonun planlanan sürelerde verimli olarak
yürütülmesi ise LLP ve Ford Otosan aras›nda kurulan sistemlerin birbirine uyumlu ve bilgi ak›fl›n›n sa¤l›kl› olmas›
koflulunda geçerli oluyor.

Birmot, müflteri memnuniyetini tüm temsilciliklerinde açt›¤› “bebek odalar›”yla devam ettiriyor. Birmot’u ziyaret eden
ailelerin çocuklar› kendileri için haz›rlanm›fl olan oyun
parklar›nda nefleli vakitler geçirirken, “Bebek Odas›” annelerin rahat etmesini sa¤l›yor. Odalarda bebe¤in uyuyabilece¤i
yatak, temizlik malzemeleri, çocuk bezi, ilk yard›m için t›bbi malzeme ve oyuncaklar bulunuyor.

Ankaral›lar Motodrag Heyecan› Yaflad›
Birmot Çankaya Temsilcili¤i’nin sponsor oldu¤u 3. Ankara
Motodrag yar›fllar›nda heyecanl›
saatler yafland›. Motodrag’da bir
yandan yar›flmac›lar izlenirken, di¤er yandan Fiat Stilo ve Alfa Romeo modelleri büyük ilgi gördü.
Yar›flmac›lar Fiat Stilo ve Alfa Romeo ile deneme sürüflleri yaparak
araçlar› yak›ndan tan›d›.

Birmot’un 2. Yafl› Coflkuyla Kutland›
Toplam 767 kiflinin çal›flt›¤› Birmot, 2. yafl›na sekiz ilde bulunan 11 temsilcilikte yap›lan kutlamalarla girdi. Tüm çal›flanlar›n aileleriyle kat›ld›¤› yemekli, müzikli ve yar›flmal› toplant›da nefleli saatler geçirildi.

TŸrk TraktšrÕde Oracle Projesi TŸm HÝzÝyla Devam Ediyor
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri’nde May›s ay›nda Genel Müdür Hakk› Akkan’›n katk›lar›yla bafllat›lan Oracle 1e-1 E-‹fl Yönetim Sistemi Projesi bütün h›z›yla devam ediyor. Proje Yöneticisi Gökhan Ünüvar, Türk Traktör’deki
mevcut Oracle 10.7 üretim uygulamalar›n›n 11i’ye güncellenmesini ve Mali ‹fller yerlefltirimini kapsayan projeye NH

Trakmak Traktör ve Ziraat Makinalar› Ticaret A.fi. Mali ‹fller
Grubu’nun da Genel Muhasebe ve Sabit K›ymetler modüllerinin yerlefltirimi amac›yla kat›ld›¤›n› belirterek, “Türk Traktör projesi ile NH Trakmak projeleri birbiriyle paralel bir
ak›fl takip edecek” dedi. Oracle 1-e-1‘in proje ekibi toplam
befl fazdan oluflan projenin, ilk iki faz›n› oluflturan tan›mlama ve operasyon analizi safhalar›n› tamamlam›fl durumda.
Test kurulumunun yap›lmas›n›n ard›ndan veri aktar›m› gerçeklefltirilecek ve gelecek ifl modeli senaryolar› test edilecek.
Son kullan›c› e¤itiminden sonra Oracle 1-e-1 projesi 3 Kas›m’da gerçek kullan›ma geçecek.

TŸrkiyeÕnin En GŸzel
YollarÝnÝ Fiesta ile

Keßfedin!
Foto¤raf sanatç›s› Faruk Akbafl’›n, “Türkiye’nin En Güzel Yollar›” adl› gezi kitab›
Ford’un katk›lar›yla bas›ld›. Om Yay›nevi’nin bast›¤› kitapta Faruk Akbafl, çekimleri
Ford Fiesta kullanarak gerçeklefltirdi. Anadolu’nun kuzey k›y›lar›ndan Do¤u Karadeniz

yaylalar›na, Do¤u Anadolu’dan iç bölgelerin
›ss›z düzlüklerine, Güney Ege’den Do¤u Akdeniz’in portakal kokulu k›y›lar›na kadar
uzanan yollarda farkl› zevklere göre seyahat
olanaklar› sunuluyor. Kitab›n sonunda güvenli sürüfl için öneriler de yer al›yor.

TURÜZM VE ÜNÞAAT

Divan

Sonbahara HazÝr
Yaz yerini güz aylar›na b›rak›rken, Divan da konuklar›n› en iyi flekilde a¤›rlayabilmek amac›yla sonbahara özel haz›rl›klar›n› tamamlad›.

Divan Palmira’da Her Mevsimin Ayr› Güzel
Divan Palmira yaz aylar›n›n son demlerini yaflamak isteyen konuklar›
için özel bir program haz›rlad›. Kapal› ve aç›k restoran›, a¤açlar›n gölgesinde yüzme havuzuyla Divan Palmira Eylül’de en çok tercih edilen
mekânlardan olacak. Konuklar›n› rahat ettirmeyi amaçlayan Divan Palmira, toplant›lara yönelik ofisleriyle, ifl temposunu Bodrum’da sürdürenlere de hizmet veriyor. Divan Palmira’n›n “Sar› Yazlar” kampanyas›nda tatilcilere özel fiyatlar sunuyor.

Divan Pastanesi’nde “Elmal› Günler” Bafllad›
Divan Pastaneleri, sonbahar›n sevilen meyvelerinden elman›n lezzetini ürünlerine tafl›yarak “Elmal› Günler” bafllatt›. Tarç›nl› elma ile Strudel, milföy hamurunun içinde vanil kremal› elma ile Elmal› Bohça ve
Elmal› Tart “Elmal› Günler”de sunulan tatlardan birkaç›.

Erenköy Divan Pastanesi’nin
Yüzü Yenilendi
1964’te aç›lan ve Divan Pastanelerinin ikinci flubesi olan Erenköy Divan Pastanesi’nin
dekorasyonu yenilendi. Divan Gourmet
ürünlerinin sergilendi¤i yeni bir konsepte
sahip olan Erenköy Divan Pastanesi her gün
08.00-22.00 aras›nda hizmet veriyor.

25 YÝldÝr DeÛißmeyen
Adres: Setur

AltÝnyunus Marina

fiubat 1978’de iflletilmeye bafllanan ve Koç
Toplulu¤u’nun ilk marinas› olan Setur Alt›nyunus, Çeflme’de 25 y›ld›r marinac›l›k
hizmetini sürdürüyor. Alt›nyunus Marina,
denizde 160, karada ise 60 yat kapasitesine
sahip. Mavi bayrakl› marinalar aras›nda bulunan Alt›nyunus’un 25 y›ld›r de¤iflmeyen konuklar› var. Karaca Taflkent, Selçuk Yaflar,
Reginald Gallia, Erol Menekflelio¤lu, Reha
Aysay, Gian Ragusin ve Haluk Selvi Alt›nyunus daimi konuklar› aras›nda. Kuruldu¤u
günden bu yana Alt›nyunus’u tercih eden konuklar 15 A¤ustos’ta bir araya geldi ve kendileri için haz›rlanan plaketleri Marina Müdürü
Hakan Tellio¤lu’nun elinden ald›. Marinan›n
ilk müdürü olan ve flu anda Setur Marinalar
dan›flmanl›¤›nda bulunan Altu¤ Duransoy’un plaketini Alt›nyunus Genel Müdürü
Sami Türkay verdi.
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T†KETÜM
Kazakistan

Ramstore GŸmŸß Yay …dŸlŸ KazandÝ

Gümüfl Yay Ödülleri, Arman Sinema Merkezi’nde
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kazakistan Ramstore, her y›l düzenlenen Gümüfl Yay (Serebryanaya Prujina) adl› yar›flman›n reklam dal›nda ulusal ödülü “Brand of
the Year 2003”ün sahibi oldu. Kazakistan ifl dünyas›nda, reklam kalitesinin yükselmesini ve etkili pazarlama araçlar›n›n gelifltirilmesini
teflvik etmek amac›yla düzenlenen
Gümüfl Yay’da, reklam ve pazarlama dal›ndaki baflar›l› projeler ince-

Ko•taß, Disney EÛlencesini
‚ocuk OdalarÝna TaßÝyor
Koçtafl’›n, yaflam standard›n› yükselten çözümlerine bir yenisi daha eklendi. Koçtafl, Walt Disney’in Türkiye ofisiyle iflbirli¤ine giderek ‹stanbul-Kartal, Antalya, ‹zmir-Bornova ve Balçova
marketlerinde lisansl› Disney Home ürünlerinin
sat›fl›na bafllad›. Çocuk ve gençlerin kendi dünyalar›n› yaratmalar› için Prenses, Winnie the Pooh
ve Mickey Mouse karakterli hal›, yast›k, abajur,
nevresim tak›mlar›, battaniye, perde, duvar ask›l›klar›, ayna, saat, çöp kovas› ve mantar pano gibi
çeflitli ürünleri Koçtafl’larda bulmak mümkün.
Koçtafl Eylül ay› boyunca hafta sonlar›nda, çocuklar›n Disney karakterleriyle foto¤raf çektirip,
e¤lenceli saatler geçirmesini sa¤layacak organizasyonlar da yapacak.
Koçtafl’ta ayr›ca çocuk ve genç yatak odas› tak›mlar›n›n da sat›fl› bafllad›. Kay›n ve ceviz gibi do¤al
renklerin yan›nda mavi, lila, k›rm›z› ve bej renklerin bulundu¤u tak›mlar 109 milyon 900 bin
TL’den bafll›yor. Koçtafl’›n olmad›¤› yerlerde ise
Disney karakterli ürünleri ve yatak odas› tak›mlar›
internetten www.koctas.com.tr veya telefon arac›l›¤›yla (0216 488 80 00’dan) siparifl edilebiliyor.

lenerek ödüllendiriliyor. Yar›flman›n bölümlerinden biri olan Brand
of the Year 2003, reklam dal›nda
Orta Asya’da gerçeklefltirilen tek
yar›flma.
Ad›n› insanl›¤›n en büyük icatlar›ndan biri olmas›n›n yan› s›ra düflünce esnekli¤ini, dahice karar alman›n basitli¤i ve zarifli¤ini sembolize
eden yaydan alan bu yar›flma 2000
y›l›ndan bu yana düzenleniyor.

FÜNANS
Ko• Allianz Bireysel
Emeklilik OnayÝ AldÝ

Hazine Müsteflarl›¤›, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik taraf›ndan yap›lan “Bireysel Emeklilik” branfl›nda faaliyet gösterme
baflvurusunu onaylad›. 2003 sonbahar›ndan itibaren Bireysel
Emeklilik Fonu kurmak üzere ifllemlerini h›zland›ran Koç Allianz Hayat ve Emeklilik, “Bireysel Emeklilik” sat›fl›n› bafllatt›
ve sermayesini 4 trilyondan 20 trilyon TL’ye ç›kard›. Koç Allianz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü M. Kemal Olgaç,
“Ülkemizin koflullar› ve dünya uygulamalar› dikkate al›nd›¤›nda, sistemin 10 y›ll›k bir sürede 10-12 milyar Dolar fon
büyüklü¤üne ve 2,5-3 milyon kifliye ulaflaca¤›n› tahmin ediyoruz” dedi. Olgaç, 2003 sonbahar›nda emeklilik sat›fl›n› bafllatmay› planlad›klar›n› ve Koç Portföy’ün yönetimindeki fon
getirilerinin rekabette önem arz edece¤ini de sözlerine ekledi.

Ko•bankÔtan Yaz Etkinlikleri
Koçbank, kredi kartlar›n›n yeni özelliklerini tan›tmak amac›yla
‹stanbul’da bafllatt›¤› “Carlos y su CUBANEO” konserlerini Ege
ve Akdeniz k›y›lar›nda sürdürerek ve halka aç›k 12 konser
düzenledi. Konser mekânlar›ndaki Koçbank stand›ndan kredi
kart› baflvuru formu dolduran izleyiciler, Koçbank Kredi Kartlar›n›n yenilenen özelliklerinden yararlanma olana¤› elde ettiler.

E-Dönüflüm Sürecinde
Çözüm Orta¤›n›z:

Koç Bryce

Koç Toplulu¤u’nun yan› s›ra gerek özel gerekse kamu sektöründe
verdi¤i e¤itim, dan›flmanl›k hizmetleri ve karma e¤itimleriyle Koç Bryce,
E-Dönüflüm’ün önemli yap› tafllar›ndan biri olan e-Ö¤renme alan›nda
önemli güçlerden biri oldu. Koç Bryce Genel Müdürü Diana F›nd›ko¤lu
sorular›m›z› yan›tlad›
E-Ö¤renme alan›nda
iddial› olan Koç Bryce
yönetici ekibinden
Diana
F›nd›ko¤lu,
Medine Göç,
Tülin fiiflik,
Orhun Babal›k,
Can Aksoy ve
Özden Mine Tafl
(soldan sa¤a)

Koç Bryce Genel
Müdürü Diana
F›nd›ko¤lu: “Koç Bryce
sundu¤u metodoloji ile
kurumlar›n e¤itim
projelerinden
maksimum verimi
almalar›n› sa¤l›yor.”

oç Toplulu¤u flirketlerine yönelik
avantajl› çözümler üreten Koç Bryce’›n
yeni Genel Müdürü Diana F›nd›ko¤lu
“fiirketlerimizin, ‹nsan Kaynaklar› ve
Bilgi Teknolojileri yöneticileri ile iletiflime geçerek
uzun vadeli e¤itim planlar›n› ö¤renmek istiyoruz”
dedi. Koç Toplulu¤u’nun uzun vadeli e¤itim programlar›n› bir çat› alt›nda toplayarak yeni bir yaklafl›m haz›rlayan F›nd›ko¤lu “Yeni yaklafl›m›m›z›n
BT Kurulu’nda kabul görmesi ve indirim örnekleriyle birlikte “II. BT Günleri”nde paylaflt›¤›m›z BT
yöneticilerimiz taraf›ndan benimsenmesi bizler
için sevindirici oldu” diyerek E-Dönüflüm’e katk›lar›n› anlatt›.

K

• E-Dönüflüm’e nas›l katk› sa¤l›yorsunuz, Koç
Bryce E¤itim Metodolojisi nedir?
Koç Bryce, E-Dönüflüm sürecinde iki temel noktada
yer al›yor. E-Dönüflüm’ün bir de¤iflim projesi oldu¤u gerçe¤inden yola ç›kt›¤›m›zda, bu de¤iflimi gerçeklefltirecek olan çal›flanlar›n teknik ve beceri düzeylerinin gelifltirilmesi için gerekli e¤itimlerin veril-

mesini planl›yoruz. Bunu yaparken e-ö¤renme ve ee¤itim gibi internet platformlar›n› kullanarak zaman
ve maliyetten tasarruf sa¤lamay› hedefliyoruz. Koç
Bryce, e¤itimlerin kurumun ifl ihtiyaçlar›n› karfl›lamas› için kuruma, özel bir metodolojiyle yaklafl›r.
Bu konuda ISO taraf›ndan sertifikaland›r›lm›fl yabanc› orta¤›n›n da deste¤i ile e¤itim sonras› iflbafl›
yapacak personelden beklentileri maksimum düzeyde karfl›layacak bir metod kullan›r. Koç Bryce kurumun tüm organlar›nda verimlili¤i ve kârl›l›¤› art›racak E-Dönüflüm basamaklar›nda, e¤itim entegratörü
olarak destek verir. E¤er web tabanl› uzaktan e¤itim
modeli ile çal›flma tercih edilirse, Türkiye’nin ilk kamu ihalesi için yapt›¤› proje olan Petkim Sanal Kampüs örne¤inde oldu¤u gibi, çeflitli kurum ve kurulufllara kurdu¤u, toplamda 14 bin kiflinin istifade etti¤i çeflitli “Sanal Kampüsler”de gelifltirdi¤i içeriklerden edindi¤i tecrübe ile uygun çözümü sunar.
Afla¤›da örnekleri yer alan projelerde kazand›¤›m›z
birikim ile müflterilerimizin E-Dönüflümlerinde
önemli bir rol ald›¤›m›z› düflünüyoruz.
• Tofafl/FIAT-Fiat e-e¤itim Sitesi ile 1200 kiflilik bayi a¤›na Temel Araç Sat›fl ile Fiat DoblÒ ve Fiat Stilo
otomobillerinin ürün tan›t›m e¤itimleri veriliyor.
• Petkim, Türkiye’nin ilk kamu uzaktan e¤itim ihalesi 2003 bafl›nda kazan›ld›. Bu projede hedefimiz
1200 çal›flan›n bir y›l boyunca temel e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir e¤itim platformu oluflturmak;
“MS Office XP” ve “Windows XP” e¤itimlerini sunmakt›r.
• Kobiline Sanal Kampüs ile 700’e yak›n Kobi, “MS
Office” e¤itimlerini ald›lar.
• Koç Allianz-Kurumsal Uzaktan E¤itim Sitesi ile
1000 kifliye yak›n acente ve flirket çal›flan› için bir
“E¤itim Platformu” ve “Yang›n Sigortas› E¤itimi” haz›rland›.

• Migros Kurumsal Uzaktan E¤itim Sitesi ile 4 bin kiflilik çal›flan›n› kapsayan “Migros Sanal Kampüs” kuruldu ve “Müflteri
‹liflkileri E¤itimi” haz›rland›.
• Arçelik Kurumsal Uzaktan E¤itim Sitesi ve E-Oryantasyon
E¤itimi sayesinde ifle yeni bafllayan kiflileri hedefleyen E-Oryantasyon projesi yap›l›yor.
• Koç Holding Sanal Kampüs çal›flmas› ile hedefimiz 14 bin
kifli ve 99 flirketin temel MS Office e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve maliyet tasarrufu sa¤lamak. Bugüne kadar 54 flirketten 4 bin kifliden fazla kat›l›mc› oldu.
• Microsoft Türkiye-Windows XP çal›flmas› ile toplam 780 kifli karma e¤itim metoduyla e¤itildi.
Bunun için Koç Bryce, kuruma özel hizmet için e¤itim içeri¤i
gelifltirme, haz›r uzaktan e¤itim kurslar› sa¤lama, E¤itim Yönetim Sistemi seçme, bu sistemi kurumun sahip oldu¤u ‹nsan
Kaynaklar› sistemi ile entegre kullanma ve böyle yenilikçi bir
sistemi kurumda tutundurma gibi aflamalarda e¤itim çözüm
entegratörü olarak hizmet verir.
• Pazarda öncelikle odaklanaca¤›n›z alanlar nelerdir?
Pazardaki tek kurumsal ve uluslararas› e¤itim flirketi vasf›na
sahip Koç Bryce, “One Stop Shop” bir BT e¤itim kuruluflu niteli¤i tafl›yor. Bu niteli¤imiz sayesinde odakland›¤›m›z alanlar;
• Koç Bryce s›n›f e¤itimleri (Microsoft, Oracle, Cisco, SAP,
Sun, Redhat, Java, CA, Checkpoint, Entrasys, BMC, HP),
• Sertifika e¤itimleri,
• ‘e-learning’ paketleri/projeleri olacakt›r.
Ayr›ca, kurumlar›n Uzun Vadeli E¤itim planlar›n› paylaflarak
,sunabilece¤imiz hizmet tekliflerimiz ile Koç Bryce’› Uzun Vadeli E¤itim Çözüm Orta¤› olarak görmelerini sa¤lamak, onlarla olan iflbirli¤imizde önemli hedeflerimizden biridir.
• Biraz da Koç Bryce’›n hizmet anlay›fl›ndan bahseder misiniz?

Koç Bryce faaliyet gösterdi¤i teknoloji e¤itimleri ve uzaktan
e¤itim alan›ndaki hizmetlerini tan›tmak üzere seminerler,
müflteri ziyaretleri ve çeflitli organizasyonlarda tan›t›mlar ya-

p›yor. E¤itim teknolojileri, metodlar›, uzaktan e¤itim çözümleri konusunda bilgi veriyor; karma e¤itim modelini tan›t›yor.
S›n›f ve uzaktan e¤itim ihtiyaçlar› için olas›l›klar› ortaya koyuyor. Ard›ndan Koç Bryce, kurumda olas› ihtiyaçlar için “‹htiyaç Analizi” yapar. Web üzerinden yapt›¤› de¤erlendirme test
ve anketleriyle bilgi aç›¤›n› ortaya ç›kar›r ve bu aç›¤›n düzeyini saptar. E¤er ihtiyaç görülürse beceri e¤itim ihtiyaçlar› için
‹.d.e.a. ve benzeri ifl ortaklar›yla hareket eder. Bu aflamadan
sonra ihtiyaçlar› karfl›layacak çözümleri sunar. Bütün bunlar›n ötesinde, Koç Bryce ile çal›flma zorunlulu¤u olmaks›z›n,
sunulan söz konusu dan›flmanl›k hizmetimiz ile kurumlar›n
uzaktan e¤itim ihtiyaç ve çözümleri için gerekiyorsa teknoloji altyap›s› da analiz edilerek, tümü bir rapor olarak haz›rlan›r. Sektörde yaln›zca Koç Bryce’›n uzmanl›k alanlar› itibar›yla bünyesinde bar›nd›rd›¤› hizmet ve çözümler bütününde
yer alan “Karma E¤itim Modeli”nde (b-learning), kurumun
kulland›¤› ‹nsan Kaynaklar› Yönetim sisteminden, teknolojik
altyap›s›na hatta internet ç›k›fl h›z›na uygunluk detay›na varan tespitler ile dan›flmanl›k hizmeti sunuluyor. Söz konusu
birikim ile Koç Bryce, hiç kuflkusuz kurumun çözüm sa¤lay›c›s› rolünü baflar› ile üstleniyor.
• Koç Bryce’›n yeni Genel Müdürü olarak vermek istedi¤iniz mesajlar neler?
Koç Bryce, kurumun e¤itim alan personelinin periyodik takibini yapmak üzere kurumla olan birlikteli¤ine devam ediyor.
Kurumlar›n en büyük problemlerinden biri kiflilerin e¤itim
sonras› ö¤rendiklerini ifllerinde kullanmamalar›, beklenen
davran›fl de¤iflikli¤ini -takip edilmedikleri- için göstermemeleridir. Koç Bryce bu aflamada sundu¤u metodoloji ile kurumlar›n e¤itim projelerinden maksimum verimi almalar›n›
sa¤lar. Türkiye’nin her alan›nda çok ihtiyaç duyulan bir de¤iflim süreci olan E-Dönüflüm, Koç Bryce için vazgeçilmez bir
yaklafl›md›r. Bu sayede verimlilik, maliyetlerde ola¤anüstü tasarruf sa¤layarak kârl›l›k, bireylerin performans›nda art›fl yakalamak birinci hedefimizdir.

Koç E-Dönüflüm Ailesi Geniflliyor...
2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda projeye kat›lan yeni flirketlerimize ek olarak Koçbank’ta E-Dönüflüm projesinde Ekim
ay›ndan itibaren aktif olarak yer al›yor. Eylül ay› sonunda,
yap›lacak ön çal›flmalarla, Koçbank e-dönüflümde sa¤lad›¤› ilerlemeyi E-Dönüflüm Metodolojisi çerçevesinde bir kez
daha de¤erlendirme imkan› bulacak. Koç Bilgi Grubu’da
Koçbank’ta gerçeklefltirilen e-ifl uygulamalar›nda kazan›lan
bilgi ve birikiminden yararlanarak, metodolojinin zenginleflmesi yolunda önemli bir ad›m atm›fl olacakt›r. Bu son
geliflme ile birlikte, Toplulu¤umuzu tüm ifl birimleri E-Dönüflüm Projesine kat›lm›fl oldular. Dayan›kl› Tüketim Grubu, Tüketim Grubu, Turizm ve ‹nflaat Grubu ve Fiat Gru-

bunun tüm flirketleri ve Ford Otosan, Yan Sanayi ve Di¤er
Otomotiv fiirketleri Grubu, Enerji Grubu ve Finansal Hizmetler Grubu flirketlerinin de büyük bir bölümü E-Dönüflüm metodolojisi ve süreçleri ile tan›flm›fl oldular.
Bu noktada, Topluluk içinde yay›l›m sürecinin tamamlanmas› ile birlikte E-Dönüflüm’ün 2003 y›l› sonuna kadar çizdi¤i ana hedefler,
• Koç içinde belirli sektörler ve flirketlere odaklanmak,
• Ana süreçler baz›nda bafllat›lan merkezi pilot projeleri
tamamlamak,
• Oluflan know-how’› Koç d›fl›na tafl›mak olarak
belirlendi.
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1950 y›l›n›n bafllar›nda, Ankara Üniversitesi Talebe Birli¤i yöneticileri,
Ankaral› hay›rsever bir ifladam›nca Maltepe’de yapt›r›lan ö¤renci yurdunun
bir an önce hizmete girmesi için gerekli olan giriflimlerin h›zland›r›lmas›n›
istemifllerdi. Gençlerin ça¤dafl bir ortamda yetiflmelerine yönelik bu eserin
sahibi Ankaral› ifl adam› Vehbi Koç’tu.
eçen fiubat ay›nda, 58. Hükümet’in
100 günlük Milli E¤itim Bakan› Erkan
Mumcu, bir televizyon program›nda
e¤itim yat›r›mlar›n›n yerel yönetimlere
b›rak›lmas› görüflünü savunurken konuflmas›n› flöyle tamamlam›flt›: “Türkiye’de 70 bini aflan say›da cami yapt›rmay› baflarm›fl olan halk›m›z okul ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda da ayn› duyarl›l›¤› gösterecek,
çocuklar›n›n e¤itimine sahip ç›kacakt›r!”
Bakan›n bu aç›klamas›n› dinledikten sonra, arflivimde saklad›¤›m Milliyet gazetesinde yay›mlanm›fl afla¤›daki araflt›rmay› buldum: “Türkiye’de cami say›s›
okul say›s›n› geçti! 73 bin 523 camiye karfl› 61 bin
246 ilk-orta-lise ve teknik okulumuz var!” (Milliyet
2 fiubat 1997 - Perihan Çak›ro¤lu)
‹lk, orta ve yüksek ö¤renim alanlar›nda içine düflülmüfl olan kargafladan, e¤itim birli¤inin suland›r›lmas›ndan ve e¤itim politikalar›n›n dini inançlar›n etkisi alt›na sokulmas› giriflimlerinden kayg› duyan bir
yurttafl olarak, bu aç›klama birebir yaflad›¤›m bir olay›n an›lar›mda canlanmas›na sebep oldu. Yar›m as›r
önce yaflanm›fl olan bu olay› flimdi sizinle paylafl›yor,
k›ssadan hisse ç›karma karar›n› size b›rak›yorum.

G
“‹lk, orta ve yüksek ö¤renim
alanlar›nda içine düflülmüfl
olan kargafladan, e¤itim
birli¤inin suland›r›lmas›ndan
ve e¤itim politikalar›n›n dini
inançlar›n etkisi alt›na
sokulmas› giriflimlerinden
kayg› duyan bir yurttafl
olarak, bu aç›klama birebir
yaflad›¤›m bir olay›n
an›lar›mda canlanmas›na
sebep oldu.”

Y›l 1950...
Vehbi Koç ismi benim hayat›ma Koç Toplulu¤u’nda k›rkbir sene devam edecek çal›flma hayat›m
bafllamadan, 1949 y›l›nda girmifl oldu! Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde ö¤renciyken Türkiye
Milli Talebe Federasyonu Baflkanl›¤›na seçilmifltim. O y›llarda Ankara’ya baflka flehirlerden yüksek
ö¤retim yapmak için gelen gençlerin karfl›laflt›klar›
en önemli sorun bafllar›n› sokacak bir yer bulmalar›yd›. Bu sebeple, fakülte ve yüksek okul ö¤renci
derneklerinin Federasyon’a getirdikleri konular›n
bafl›nda “yurt” teminiyle ilgili istekler bulunurdu.

Federasyon yöneticileri olarak bu sorunu milli e¤itim bakanlar› ve üniversite rektörleriyle s›k s›k tart›fl›rd›k. 1950 y›l›n›n bafllar›nda, Ankara Üniversitesi
Talebe Birli¤i yöneticileri, Ankaral› hay›rsever bir ifladam›nca Maltepe’de yapt›r›lan ö¤renci yurdunun
üniversiteye devrinde ortaya ç›kan sorunlar› Federasyon Baflkanl›¤›na getirmifller ve bu yurdun bir an
önce hizmete girmesi için gerekli olan giriflimlerin
h›zland›r›lmas›n› istemifllerdi. Gençlerin ça¤dafl bir
ortamda yetiflmelerine yönelik bu eserin sahibi Ankaral› ifladam› Vehbi Koç’tu. Meselenin çözümü kanun ç›kmas› ile sa¤lanabilecekti. Bunu temin için
Demokrat Parti iktidar›n›n ilk Milli E¤itim Bakan›
Avni Baflman, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Hikmet Birand ve milletvekilleriyle muhtelif temaslarda bulunmufltuk. Neticede, gerekli yasal düzenlemeler yap›lm›fl ve Vehbi Koç Talebe Yurdu 30 Nisan 1951 günü Ankara Üniversitesi’ne törenle teslim
edilmiflti. ‹flin ilginç yönü, Federasyon’un eski baflkan› olan benim, bu törene Koç flirketinin “çiçe¤i
burnunda” bir memuru olarak kat›lmamd›! Ankara
Maltepe’de yap›lan Talebe Yurdu’nun ilginç bir öyküsü vard›r! Vehbi Koç’un inançl› bir Müslüman oldu¤unu bilenler, 1940’l› y›llarda onu “Yeniflehir’e
Cami Yapt›rma Derne¤i”ne Baflkan seçmifllerdi. Bu
karara sevinenlerin bafl›nda Vehbi Bey’in annesi bulunuyordu! Fatma Han›m o¤lunun böyle hay›rl› bir
teflebbüsün bafl›na geçmesiyle iftihar ediyordu. Vehbi Koç, gördüklerinden bir fleyler ö¤renmeyi kazanç
sayd›¤› için, Avrupa ve Amerika seyahatlerinde ziyaret etti¤i hastane ve üniversite vak›flar›n›n çal›flmalar›ndan etkilendi¤ini arkadafllar›yla paylafl›r ve bu giriflimlerden örnek al›nmas›n› isterdi. Koç, o günkü
düflüncelerini flöyle aç›kl›yordu: “Gördüklerimden
ders alarak, parama göre bir tesis yapt›rmay› kafama
koymufltum. Yaln›z ne yapt›raca¤›ma karar veremi-

yordum. Dan›flt›¤›m kimseler de de¤iflik teklifler ortaya at›yorlard›. Kimi cami, bir baflkas› kütüphane, di¤eri talebe yurdu yapt›rmam› öneriyordu!”

Dan›flman›n Faydalar›
‹flte, bu belirsizlik ortam›nda, Vehbi Koç güvendi¤i kiflilerden
fikir almaya yönelmiflti. “Bence, insan, kendi akl›n› kullanmadan önce güvendi¤i kimselerden fikir almal›, bunlar› kendi
düflünceleriyle k›yaslamal›, sonra karar›n› vermelidir. Ben,
her zaman baflkalar›na dan›flt›m ve bazen düflüncelerimin hatal› oldu¤unu anlad›m. Bu gibi durumlarda dan›flman›n faydalar›n› gördüm.” Vehbi Koç, talebe yurdu yapt›rma karar›n›
böyle bir ortamda oluflturmufl, görüfllerine de¤er verdi¤i dostlar›; Diyanet ‹flleri Baflkan› Hamdi Akseki, Temyiz Mahkemesi Daire baflkanlar›ndan Ali Himmet Berki, çocukluk arkadafl› Raflit Çavuflo¤lu, hukuk dan›flman› Cafer Tüzel ve çal›flnuflmada duygular›n› yal›n bir flekilde flöyle ifade etmiflti:
ma arkadafl› Hulki Alisbah’› bir akflam yeme¤inde bir araya
“Yurt’lu Genç Arkadafl! Bu esere sen ilham verdin, o senindir.
getirerek konuyu tart›flmaya açm›flt›. Hamdi Akseki ve Raflit
Ben yaln›z naçiz bir vas›tay›m. Bu yurt, az da olsa sana bir imÇavuflo¤lu Koç’un cami yapt›rmas›ndan yanayd›lar. Hulki
kân haz›rlar ve baflkalar›na örnek olursa bu benim tek mükâAlisbah, Peygamberimizin gösterdi¤i yolda ö¤renci yurdu
fat›m olacakt›r!”
yapt›rman›n cami yapt›rmaktan daha erdemli bir giriflim olaca¤›n› savunmufl, görüflünü kuvvetlendirmek için de PeyDavam›za Güç Katanlar
gamberimizin flu düflüncesini nakletmiflti: “‹nsan ölünce defVehbi Koç’un 1950 y›l›nda bafllatt›¤› bu giriflim, gerçekten
teri kapan›r. Ancak üç fley sevap yazd›rmaya devam eder: süifladamlar›m›za örnek olmufl, hay›rsever ve varl›kl› vatandaflreklilik sa¤layan bir ba¤›fl yapmak (vak›flar gibi), insanl›¤›n
lar›m›z›n katk›lar› ile bugüne kadar binlerce ilk ve orta okulyararlanaca¤› bir ilimle u¤raflmak (üniversiteler gibi) ve ailesilar, liseler, mesleki ve teknik liseler ve hatta üniversiteler e¤ine hay›r duas› getirecek evlâtlar yetifltirmek (e¤itim gibi).”
tim davam›za güç katm›flt›r. Ancak, ö¤retmen aç›¤›n›n gideAlisbah’›n yorumlad›¤› Hadis’e göre, ö¤renci yurdu
rek büyüdü¤ü bugünkü ortamda, e¤itim davas›n›n,
yapt›r›lmas›, yukar›daki üç flarta da uyuyordu.
yaln›z bina yat›r›m›yla çözümlenemeyece¤i
Vehbi
Cafer Tüzel bu görüfle kat›lm›fl, Ali Himgerçe¤ini de anlam›fl bulunuyoruz. DileKoç, gördüklerinden
met Berke Peygamberimizin düflüncesirim ki, ça¤dafllaflma yolunda genç kubir fleyler ö¤renmeyi kazanç
ni yorumlamaktaki baflar›s›ndan dolaflaklar› ayd›nl›k yar›nlara haz›rlayacak
y› Hulki Alisbah’›n önerisini benimsayd›¤› için, Avrupa ve Amerika olan e¤itim kurumlar›m›z, bir an önsemiflti.
ce, ça¤dafl ve ayd›nl›k kafal› ö¤retseyahatlerinde ziyaret etti¤i
menlerle donat›ls›n. Ö¤retmenleriSab›rl› Bir Mücadele
hastane ve üniversite vak›flar›n›n miz yerel yönetimlerin popülist poSonuçta, Vehbi Koç Maltepe’de Galitikalar›na bulaflt›r›lmas›n. Günüçal›flmalar›ndan etkilendi¤ini
zi Mustafa Kemal Caddesi’ndeki armüzde birço¤umuz, yap›lan yanl›flarkadafllar›yla paylafl›r ve bu
sas›nda bir ö¤renci yurdu yapt›rmaya
l›klar yüzünden topluma k›z›yor, halve bunu Ankara Üniversitesi’ne ba¤›fllak›n cehaletin esiri oldu¤unu iddia edigiriflimlerden örnek
maya karar vermiflti.
yoruz. Unutmayal›m ki; Cumhuriyeti, laal›nmas›n› isterdi
1950 y›l›nda, Demokrat Parti’nin iktidara
ikli¤i, ça¤dafll›¤›, demokrasi kavram›n› insagelmesi ve “Vehbi Koç Talebe Yurdu”nun tamamn›m›za benimsetmeyi baflaramam›flsak, bunun
lanmas› ayn› günlere raslam›flt›. Yasalara göre yurdun Milvebali ö¤retmeyenlerindir.
li E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤›fllanmas› gerekmekteydi. Vehbi
Yaz›m›, ‹smet ‹nönü’nün ve Vehbi Koç’un afla¤›daki sözleriyBey, yurt yönetiminin politik bask›lara u¤ramamas› için ba¤›le noktal›yorum:
fl›n Ankara Üniversitesi’ne yap›lmas›nda ›srar ediyordu. Bu“Ehliyetsiz ve salâhiyet sahibi adam tahsil zaman›nda ›slah
nun halli için de yasada bir düzeltmeye ihtiyaç vard›. Sab›rl›
olunmazsa hayat›n cereyan› esnas›nda güç ›slah olunur.”
bir mücadeleden sonra, Baflbakan Adnan Menderes’in de
‹smet ‹nönü (8 Temmuz 1929)
deste¤iyle pürüz ortadan kald›r›lm›fl, 30 Nisan 1951 günü
“Unutmay›n›z! ‹badet a¤aç alt›nda da yap›labilir. Ö¤retim-e¤i“Vehbi Koç Talebe Yurdu” Milli E¤itim Bakan› Tevfik ‹leri tatim ve bilimsel araflt›rmalar binas›z, kitaps›z ve araç-gereçsiz
raf›ndan aç›lm›fl ve Ankara Üniversitesi ad›na Rektör Prof.
yap›lamaz. Ama ö¤retmensiz hiç yap›lamaz.”
Hikmet Birand’a teslim edilmiflti.
Vehbi Koç (Kas›m 1976)
O gün, Vehbi Koç, karfl›laflt›¤› bütün zorluklara ra¤men mutCan K›raç
lu bir gün yaflam›flt›. Heyecandan sesi titreyerek yapt›¤› koKoç Holding Yönetim Kurulu Eski Baflkan Vekili

Vehbi Koç,
1951 y›l›nda
yapt›rd›¤› Ankara
Üniversitesi
Vehbi Koç Ö¤renci
Yurdu’nun önünde.
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10 Soruda

B‹ZDEN HABERLER
❀ Bizden Haberler kaç y›ld›r yay›nlan›yor?
Bizden Haberler’in ilk say›s› Eylül 1963’de yay›nland›. 40
y›ldan bu yana yay›nlanan Bizden Haberler’in bu ay 306.
say›s› yay›nlan›yor.
❀ Bizden Haberler kaç kifliye ulafl›yor?
Bizden Haberler Dergisi farkl› flirketlerden toplam 33 bin
çal›flana, bayiye ve Topluluk d›fl›ndaki kiflilere ulaflt›r›l›yor.
Çal›flanlar aras›nda orta ve üst düzey yöneticilerin yan› s›ra mavi ve beyaz yakal›lar da var.
❀ Bizden Haberler’in bir say›s› kaç günde haz›rlan›yor?
Derginin editoryal çal›flma, grafik tasar›m ve bask› gibi
farkl› aflamalar› için toplam 25 günlük bir süre gerekiyor.
Bu sürenin yar›s›ndan fazlas› derginin içeri¤inin oluflturuldu¤u ve yaz›lar›n yaz›ld›¤› editoryal çal›flmada kullan›l›yor.
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soruda

❀ Bizden Haberler’in üretiminde nas›l bir yöntem izleniyor?
Her ay›n sonunda düzenlenen Yay›n Kurulu toplant›s›nda
bir sonraki say›n›n içeri¤i belirleniyor. Bu toplant›n›n ard›ndan editoryal çal›flma bafll›yor. Editoryal çal›flmada
Toplulu¤un ay içindeki önemli çal›flmalar› ve faaliyetlerinin yan› s›ra, bayilerden ve flirketlerden gelen haberler ele
al›n›yor. Daha sonra grafik çal›flma yap›l›yor. Sayfa düzeninin belli bir anlay›flla kurguland›¤› bu çal›flman›n ard›ndan
dergi bask›ya giriyor.
❀ Bizden Haberler’in bask›s›na her ay ne kadar ka¤›t
kullan›l›yor?
Bizden Haberler’in her bir say›s›n›n kapak ve içinde yaklafl›k 5260 kg ka¤›t kullan›l›yor. Bu ka¤›t mat kufle olarak kabul edilen ka¤›t cinsi.

❀ Bizden Haberler’in bask›s›nda her ay ne kadar mürekkep kullan›l›yor?
Bizden Haberler’in her bir say›s›nda farkl› renklerden yaklafl›k 150 kg matbaa mürekkebi kullan›l›yor.

❀ Bizden Haberler’in bask› süreci ne kadar sürüyor?
Bizden Haberler’in bir say›s›n›n bas›m› için matbaa makineleri yaklafl›k 36 saat çal›fl›yor. Bu sürenin d›fl›nda katlama ve ciltleme için de yaklafl›k 36 ifl saati gerekiyor?
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❀ Bizden Haberler’in teknik özellikleri neler?
Bizden Haberler’in boyutlar› 21x29.7 cm’dir. ‹kibuçuk forma art› kapak olan bas›lan derginin iç sayfalar›nda 90
gram, kapakta da 170 gram mat kufle ka¤›t kullan›lmaktad›r. Bizden Haberler’in laminasyonu parlak vernik, cildi de
tel dikifltir.
❀ Bizden Haberler’in en fazla be¤enilen sayfalar› hangileridir?
Bizden Haberler’in okurlar› aras›nda en son yap›lan ankette, derginin en fazla okunan sayfalar› aras›nda Serbest Kürsü (%17), Kültürel Vizyon (%14), ‹letiflim (%13) ve Hayata Dair (%13) köfleleri önde gelmektedir.

❀ Bizden Haberler’in bir say›s›nda kaç kelime yer al›yor?
Bizden Haberler’in her ay okuyucuya ulaflan 40 sayfas›nda
ortalama 300 bin harf, 40 bin kelime yer al›yor.

