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opluluk flirketlerimizin farkl› alanlarda
elde ettikleri baflar›lar, hepimiz için gurur vesilesi oluyor. “Küresel Vizyon” bölümümüzde yer verdi¤imiz haberlerin her biri, dünyaya aç›lan Toplulu¤umuzun hedeflerine do¤ru yaklaflt›¤›n›n birer göstergesi. Arçelik, son
aylardaki at›l›mlar›na “Ak›ll› Yaflam Paketi” ile
bir yenisini ekledi. 29 May›s-1 Haziran günleri aras›nda düzenlenen “8. Compex-Bilgisayar, Görüntü, Ev ve ‹fl Yaflam Teknolojileri
Fuar›”nda tan›t›m› yap›lan bu yeni konsept,
evinizde bulunan buzdolab›, çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi ve klimaya internetin yan›
s›ra telefon arac›l›¤›l›yla kumanda edilebilmesini sa¤l›yor.
Geçti¤imiz ay›n bir di¤er önemli geliflmesi ise
DemirDöküm’ün Çin’de üçüncü flirketini
kurmas›yd›. SARS virüsü, bu ülkede ticari hayat› ciddi anlamda felç ederken, DemirDöküm’ün kurmufl oldu¤u üçüncü flirket, cesur
bir at›l›m hamlesi olarak kabul edilmeli. DemirDöküm bu at›l›m›n karfl›l›¤›n› alacakt›r.

Sporla ‹ç ‹çe Geçen Bir Ay

Yepyeni

‹letiflim

Ak›ll› Yaflamdan
Spora, Do¤aya...

May›s ay› Topluluk çal›flanlar›m›z için sporla iç
içe geçen bir ay oldu. 3 May›s günü yapt›¤›m›z
bir törenle bafllayan 15. Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i’nde mücadele olanca h›z›yla devam etti. Tak›mlar›m›z›n elde ettikleri dereceleri önümüzdeki say›m›zda sizlerle paylaflaca¤›z. fienlikte yaflanan mücadelelerin belki de en ilginci
Koç Karmas› ile TSYD Karmas›’n›n karfl›laflt›¤›
futbol maç› idi. Bu maç, sadece bir futbol karfl›laflmas› olmas›n›n ötesinde anlamlar tafl›yordu. Her fleyden önce Toplulu¤umuzun Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve
CEO’muz F. Bülend Özayd›nl›’n›n sahaya
ç›kmalar› ve ter dökmeleri, tak›m kaptan›m›z
Hasan Y›lmaz’›n da dedi¤i gibi Toplulu¤umuB‹ZDEN HABERLER
KOÇ HOLD‹NG A.fi. AYLIK
YAYIN ORGANI
Yaz›flma Adresi: Bizden Haberler
Nakkafltepe, Azizbey Sok. No: 1
81207 Kuzguncuk-‹stanbul
Tel: (0 216) 531 00 00
Fax: (0 216) 343 15 37
Internet: http://www.koc.com.tr
e-mail: bizdenhaberler@koc.com.tr
Haziran 2003 Say›: 303

zun birçok önemli tan›m›na “genç, enerjik, rahat ve korkusuz” gibi s›fatlar›n da eklenmesi
anlam›na geliyordu. Di¤er yandan Tofafl basketbol tak›m›n›n üç y›l aradan sonra yeniden
Basketbol Birinci Ligi’ne yükselmeye hak kazanmas›, ‹zmir’de düzenlenen 32. Tofafl Rallisi, dergi sayfalar›m›za da yans›yan ana bafll›klar› oluflturdu. Sporda bir di¤er baflar› da futbolda Döktaflspor’dan geldi. Bursa 1. Amatör
Küme’deki baflar›l› temsilcimiz, final gruplar›nda oynad›¤› tüm maçlar› kazanarak 3. Türkiye Ligi’ne yükselmeyi baflard›. Verdikleri
mücadeleyi, flampiyonlukla taçland›ran Tofafl
Basketbol Tak›m› ve Orhangazi Döktaflspor
Futbol Tak›m›’n›n tüm sporcular›n› ve bu baflar›da pay sahibi olan herkesi yürekten kutluyor, baflar›lar›n›n sürmesini diliyorum.

20 Bin A¤açl›k Hat›ra Orman›
Toplulu¤umuzdaki geliflmeler ve etkinlikler
bu kadarla da bitmiyor. Çevreye ve do¤aya büyük önem veren Topluluk çal›flanlar›m›z, bu
kez Bilgi Grubu ve Opet’in öncülü¤ünde Pendik Kurtköy’de 20 bin a¤açl›k bir hat›ra orman›n›n ilk fidelerini dikmenin heyecan›n› yaflad›lar. Onursal Baflkanl›¤›n› Say›n Rahmi M.
Koç’un yapt›¤› Deniztemiz/Turmepa Derne¤i’nin 1. Eflgüdüm Toplant›s› 31 May›s-1 Haziran tarihlerinde Marmaris’te yap›ld›. Derne¤in çal›flmalar› büyük bir baflar›yla devam ediyor. A¤açlar ve temiz denizler için sürdürülen
çaba, Toplulu¤umuzun sadece sanayi ve ticaret hayat›nda de¤il, do¤a ve çevre konusundaki öncülü¤ünün de bir kan›t›yd›.
Sevgi ve sayg›lar›mla…
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Ak›ll› Yaflam
Bafll›yor
Ak›ll› Yaflam’la
Pratik Çözümler

1
Tatile ç›kmaya karar
verdiniz ama bulafl›k
makinenizin de
çal›flt›r›lmas› gerekiyor.
Makineyi aç›p yolculu¤a
ç›kabilir, yoldayken Ak›ll›
Yaflam’dan makinenizin
o anki durumu hakk›nda
bilgi alabilirsiniz.

Arçelik, internetle yönetilebilen ak›ll› ürünleri satmaya bafll›yor. Arçelik
Ak›ll› Yaflam ürünleri, internetin yan› s›ra telefondan sesle kumanda
edilebiliyor. Ak›ll› Yaflam ürünleri aras›nda flimdilik buzdolab›, çamafl›r
makinesi, bulafl›k makinesi ve klima bulunuyor. Sistemin tüketiciye
tan›t›m› 29 May›s-1 Haziran tarihleri aras›nda “Compex Bilgisayar Görüntü
Ev ve Yaflam Teknolojileri Fuar›”nda yap›ld›
rçelik, ev yaflam›na yepyeni bir boyut
getiriyor ve “Ak›ll› Yaflam” ad›n› verdi¤i konseptin sat›fl›na bafll›yor. “Arçelik Ak›ll› Yaflam” ürünlerine, internet
üzerinden veya telefonla -tufllar› kullanmadan seslekumanda edilebiliyor. Teknolojik altyap›s› Arçelik
taraf›ndan gelifltirilen buzdolab›, çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi ve klima birbirleriyle
entegre olarak çal›flabiliyorlar.
Yaz›n s›cak günlerinde evinize gelmeden
önce ofisinizden internete girerek veya telefonla evinizi arayarak sesle kliman›z› çal›flt›rabilir ya da al›flveriflteyken cep telefonunuzdan evinizi arayarak buzdolab›n›z›n so¤utma
gücünü art›r›p sat›n ald›¤›n›z ürünlerin buzdolab›n›zda hemen so¤utulmas›n› sa¤layacak
ortam› haz›rlayabilirsiniz.
Ayn› flekilde, eve dönüfl
saatinize göre çamafl›r ve bulafl›k makinenizin çal›flmas›n› bafllat›p durdurabilirsiniz. Bu

A

sayede çamafl›rlar›n›z› makinede bekletmeden az k›r›fl›kla ç›kar›p ütüye haz›r hale getirme imkân›na sahip olabilirsiniz.

Ev Aletleriyle ‹letiflim
Bundan y›llar önce internet teknolojisinin ön plana
ç›kmas›yla kendini gösteren bu yaflam kültürü,
“Ak›ll› Yaflam” ile yepyeni bir boyut kazand›.
Arçelik Ak›ll› Yaflam ürünleri, mail’inize ve
cep telefonunuza k›sa mesaj yoluyla ürünlerinizin çal›flma durumlar› hakk›nda istedi¤iniz zaman bilgi verebiliyor.
Ürünler, network ba¤lant›
kablolar› haz›r olan evlerde
kablo üzerinden haberleflebildi¤i gibi, böyle bir altyap›s› olmayan evler için telsiz veya var olan elektrik tesisat› üzerinden de iletiflim kurabiliyor. Dolay›s›yla, Arçelik Ak›ll› Yaflam ürünlerine ulaflmak için k›r›p dökmeye gerek
kalm›yor.

2
Tatile ç›kt›n›z. Ama
birden buzdolab›n› aç›k
unuttu¤unuz akl›n›za
geldi. Telefonla hemen
Arçelik Ak›ll› Yaflam’›
arayabilir, buzdolab›n›z›
“tatil” moduna getirmek
istedi¤inizi belirtebilir ve
böylece yüzde 30 enerji
tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
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4
Tatil bitti. Geri dünüyorsunuz.
Makinenizdeki çamafl›rlar›n
siz geldi¤inizde ütüye
haz›r olmas›n› istiyorsan›z
Arçelik Ak›ll› Yaflam'› aray›n.
‹ster gecikmeli olarak,
ister hemen o an çamafl›r
makinenizi çal›flt›r›n.

Tatilden dönüyorsunuz. Havalar s›cak, ev kimbilir
ne kadar ›s›nm›flt›r! Gidene kadar evin tazelenip
serinlemesi güzel olur. O zaman hemen telefonla
Arçelik Ak›ll› Yaflam'› aray›n. O "Kliman›z flu anda
kapal›, çal›flt›rmak istermisiniz?" diye sordu¤unda
"evet" deyin, kliman›z› çal›flt›r›n.
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1
3
Ev yaflam›nda yepyeni bir dönem bafll›yor.

“Arçelik Ak›ll› Yaflam Paketi” ile art›k buzdolab›,
çamafl›r makinesi, klima ve bulafl›k makinenize telefon ya
da internet arac›l›¤›yla kumanda edebileceksiniz...

Donan›m ve Yaz›l›m› da Arçelik Üretti
Tüm bunlar› sa¤layan donan›m ve yaz›l›mlar ise Arçelik taraf›ndan gerçeklefltirildi. Telefonun tufllar›na gerek kalmadan
sesle kumanda edilmesini ise Koç Bilgi Grubu’na ba¤l› olan
GVZ flirketi gelifltirdi. Çal›flmalar›na 1998 y›l›nda bafllanan ve
12 kiflilik bir ekibin önderli¤inde hayata geçirilen Arçelik
Ak›ll› Yaflam projesi, en bafl›ndan itibaren 2003 y›l›nda tüketicilere sat›labilecek flekilde planlanm›flt›.
Ak›ll› Yaflam Paketi iki k›s›mdan olufluyor. Ak›ll› Yaflam Paketi’ne uyumlu ürünler ve ürünlerin telefona ve birbirine
ba¤land›¤› Ak›ll› Yaflam Paketi. Ak›ll› yaflam paketine uyumlu olan cihazlar, Arçelik’in flu anda bayilerinde sat›lmakta
olan Orbital serisi ürünler. Buzdolab›, çamafl›r makinesi, bulafl›k makinesi ve klimadan oluflan bu ürünler flunlar:
• 5086 NF Orbital NF Plus Buzdolab›
• 5950 Orbital Çamafl›r Makinesi (Direct Drive)
• 6060 E Elektronik Bulafl›k Makinesi
• 6210 A Split Klima 24.000 BTU Dual Plazmal› Klima

Hayat› Kolaylaflt›ran Çözümler
Arçelik yetkili sat›c›s›ndan bu ürünlerin tamam›n› veya sadece birini sat›n almak da mümkün. Bu ürünleri Arçelik Ak›ll›
Yaflam Paketi fleklinde kullanmak için ise öncelikle internet

altyap›s›n› ve iletiflimi sa¤layan paketi almak gerekiyor.
Ak›ll› kutu ve özel iletiflim ba¤lant›lar›ndan oluflan paketin
bugünkü sat›fl fiyat› ise yaklafl›k 4 milyar lira.
Bugün tüketicilerin hayat›n› daha da kolaylaflt›ran Arçelik
Ak›ll› Yaflam ürünleri, gelecekte ilave fonksiyonlarla tüketicilerin karfl›s›na ç›kacak. Ak›ll› Yaflam ürünlerine ulaflmak çok
kolay. Ak›ll› Yaflam ürünlerine sahip olmak isteyen tüketiciler, Arçelik Ak›ll› Yaflam ürünlerine dair detayl› bilgileri
www.arcelik.com internet adresinden ve Ça¤r› Merkezi’nin
444 0 888 numaral› telefonunu arayarak ö¤renebilecekler.
Sistemin tüketiciye ilk tan›t›m›n›n yap›ld›¤› “8. Compex-Bilgisayar, Görüntü, Ev ve ‹fl Yaflam Teknolojileri Fuar›” sonras›nda Arçelik Ak›ll› Yaflam paketinin çal›fl›r durumdaki teflhiri ve sat›fl› Etiler ve fiiflli’de bulunan Arçelik mutfak showroom’lar›nda yap›lmaya baflland›. Tüketiciler bu ürün ya da
ürünlerin al›m›na karar verdikten sonra Etiler veya fiiflli’deki
Arçelik mutfak showroom’lar›na gelerek, internet üzerinden
veya Ça¤r› Merkezi’ni arayarak Ak›ll› Yaflam Paketi taleplerini bildirebilecek. Arçelik Ak›ll› Yaflam ürünlerinin sat›fl ve teslimat organizasyonu yine Ça¤r› Merkezi taraf›ndan koordine
edilecek; montaj ise Arçelik’te bulunan özel bir ekip taraf›ndan gerçeklefltirilecek. Montaj›n ard›ndan, art›k yepyeni bir
yaflam sizleri bekliyor olacak...
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DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l›:

“Çin, Sab›r
‹steyen Bir Pazar”
“Çinliler ince eleyip s›k dokuyan ve güvenerek mal almay› tercih
eden insanlar. Bu özellikleri ile de dünya ticaretinde farkl› bir yap›ya
sahipler” diyen DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l›,
Çin ekonomisinin çok büyük oldu¤unu ve Türkiye’nin bu
ekonomiden pay almas› gerekti¤ini söylüyor
in’de ›s›tma sektörüne yönelik yat›r›m yapt›n›z. Bu yat›r›mdan bahseder misiniz?
2002 y›l›nda Hong Kong merkezli
Chung Mei International Holdings
Ltd. flirketiyle stratejik ortakl›k gerçeklefltirdik. Bu
ortakl›kla Hong Kong’da “DemirDokum Chung
Mei Industries Ltd.” flirketimizi kurduk. Akabinde
de bu flirketimizin %100 ifltiraki olan “Dongguan
Dei Chung Electrical Appliances Limited” flirketini Çin’in Dongguan Bölgesi’nde kurduk. Bu üretim
flirketimiz y›lda -ilk etapta- 300 bin adet ya¤l› radyatör üretimi gerçeklefltirecek. Ancak Çin’deki yat›r›mlar›m›z bu stratejik ortakl›kla s›n›rl› de¤il. Pazar›
daha iyi tan›mak, pazarlama ve sat›fl faaliyetlerimizi,
lojistik ve depolama hizmetlerimizi gerçeklefltirmek
üzere bir flirket daha kurarak Çin’ deki flirket say›m›z› üçe ç›kard›k. Çin’in Tianjin serbest bölgesinde
kurdu¤umuz flirketin ad› “Tianjin Demrad (Demiladi) International Trading Co. Ltd.” Bu flirketimiz ile Çin’de pazarlama faaliyetlerini yürütürken,
ayr›ca üretim ortakl›¤› ve stratejik iflbirli¤i olanaklar›n› araflt›raca¤›z. Çin’de klima üretimi yapmak için
fizibilite çal›flmalar›m›z devam ediyor.

denecek kadar az. Çünkü Çin sab›r isteyen bir pazar. Bu pazara ihracat yapabilmek için hem ekonomik olarak güçlü, hem de duygusal yönden biraz sab›rl› olmak gerekiyor. Çinliler ince eleyip s›k dokuyan ve güvenerek mal almay› tercih eden insanlar.
Dünya ticaretinde farkl› bir yap›ya sahipler.

• Uzakdo¤u pazar› neden bu derece önemli?
1 milyar 300 bin nüfusuyla Çin, son y›llarda dünyan›n en h›zl› büyüyen, en büyük ekonomilerinden
birine sahip. Y›ll›k ticaret hacmi 500 milyar Dolar.
Ancak, 2001 y›l›nda Çin’de yat›r›m ve stratejik ortakl›k çal›flmalar›m›z› bafllatt›¤›m›zda gördük ki,
böylesine dev bir ekonomide Türkiye’nin pay› yok

• Daha çok hangi ürünleri ihraç ediyorsunuz?
DemirDöküm ‹ngiltere’den fiili’ye toplam 38 ülkeye
ihracat yap›yor. Bugün panel radyatör ürünümüzün
%70’ini, döküm fabrika kapasitemizin %85’ini ihraç
ediyoruz. Bunun yan›nda a¤›rl›kl› olarak M›s›r’a,
Rusya’ya flofben ihracat›m›z var. 2002 y›l›nda kombi ürünümüzü de ihraç etmeye bafllad›k. Bu y›l ise

Ç

DemirDöküm,
ekonomik iliflkileri
güçlendirmek
amac›yla 2002
y›l›ndan bu yana
Çin’de üç flirket
kurdu.

• Avrupa pazar›ndaki hedeflerinizden bahseder
misiniz?
Avrupa’da daralan bir pazar var; ancak biz, Koç
Toplulu¤u’nun en büyük özelliklerinden biri olan
agresif büyüme politikas› do¤rultusunda hedeflerimizi büyüttük. Avrupa’da etkin yap›m›z› güçlendirmek amac›yla, panel radyatör pazar›ndan %8 pay almay› baflard›¤›m›z ‹ngiltere’de Mart 2003’te “DD
Heating Ltd.” flirketimizi kurduk. Toplam ihracat›m›z›n üçte birini Avurupa ülkelerindeki bireysel tüketicilere gerçeklefltiriyoruz. ‹ngiltere’deki etkin yap›m›z› homojen bir flekilde tüm Avrupa’ya yaymak
amac›yla bu flirketimiz bünyesinde Almanya/Dresden’de “DemirDokum Germany-Dresden Rep.
Office”, Fransa’da “DemirDokum France Rep. Office” ve Rusya/Moskova’da “DemirDokum Russia Moskov Rep. Office” temsilciliklerimizi açt›k.

“Ekonomide güven tesisinin
pekifltirilmesinin; do¤ru
kararlar›n ve programlar›n
kararl›l›kla uygulanmas›n›n;
kamu sektöründe yat›r›ma
dönük faaliyetlerin
bafllat›lmas›n›n; ekonominin
lokomotifi olan inflaat
sektörünü harekete geçirece¤i
ve ekonominin tüm katmanlar›
için kald›raç etkisi yapaca¤›
inanc›n› tafl›yorum”
ilk defa kendi teknolojimiz ile üretti¤imiz kombilerimizi Avrupa pazar›na
sunduk.
• DemirDöküm’ün yabanc› firmalarla stratejik ortakl›klar›ndan bahseder misiniz?
DemirDöküm’ün stratejik hedefleri
içinde dört ana noktay› vurgulamak
gerek.
• Core Business’lar›m›za
odaklanmak,
• Yurtd›fl› faaliyetlerimizin
yap›land›r›lmas›,
• Yapt›¤›m›z her iflte liderlik,
• Teknoloji ve marka
gücümüzü artt›rmak.
Bu çerçevede, DemirDöküm olarak
›s›tma, so¤utma ve havaland›rma alan›nda global bir oyuncu olmak, DemirDöküm ismini ›s› konforu ile bütünlefltirmek istiyoruz. Bu amaçla,
2002 y›l› içerisinde di¤er bir önemli
stratejik ortakl›¤› “York International Co.” ile gerçeklefltirdik ve York
Türkiye tüm sat›fl, pazarlama ve servis a¤›n› DemirDöküm’e devretti.
• Demirdöküm’ün ürün gam›na
bakt›¤›m›zda, özellikle iç tüketim
için hangi ürünler ön planda?
Biz yurtiçinde üretti¤imiz tüm ürünlerde pazar lideriyiz ve en genifl ürün
gam›na sahibiz. Yurtiçinde öne ç›kan
ürünlerimiz; panel radyatör, kombi,
klima, döküm radyatör, döküm kazan, kat kaloriferi, flofben, termosifon
ve banyopan. Sektörümüzde Türkiye’nin en genifl ve güçlü da¤›t›m kanal›na ve servis a¤›na sahibiz. Bugün
toplam 183 yetkili sat›c›m›z, 880 tali

sat›c›m›z ile toplam 1.063 sat›fl noktas›na ulafl›yoruz. Tüm yetkili sat›c›lar›m›z ve yetkili servislerimiz ile
Koç.net omurgas› üzerinden online
ba¤lant› kurabiliyoruz. 285 yetkili
servisimiz, sektörümüzün en yetkin
ve kalifiye servisleridir.
• Bu y›l›n ilk befl ay›n› de¤erlendirebilir misiniz?
Y›l›n ilk befl ay›nda inflaat sektöründeki durgunluk devam etti. Sektördeki bu olumsuzluklara ra¤men DemirDöküm geçmiflte bafllatt›¤› yeniden yap›lanman›n getirdi¤i rekabetçi
maliyet avantaj› ile bu y›l›n ilk befl
ayl›k faaliyet sonuçlar›n› ifl program›n›n›n üzerinde gerçeklefltirdi. Bu
sonucun al›nmas›nda da d›fl pazarlardaki yeni yap›lanma ve artan ihracat gücümüz etkili oldu.
• ‹kinci alt› aydan beklentileriniz
neler?
Irak’taki savafl›n beklenenden k›sa
sürmesi, turizmdeki hareketlenme,
hükümetimizin piyasay› canland›rma yönünde ald›¤› tedbirler, güven
ve istikrar unsurunun yavafl da olsa
tekrar tesisi y›l›n ikinci alt› ay› için
umutlu sinyaller veriyor.
Ekonomide güven tesisinin pekifltirilmesinin; do¤ru kararlar›n ve programlar›n kararl›l›kla uygulanmas›n›n; kamu sektöründe yat›r›ma dönük faaliyetlerin bafllat›lmas›n›n;
ekonominin lokomotifi olan inflaat
sektörünü harekete geçirece¤i ve
ekonominin tüm katmanlar› için
kald›raç etkisi yapaca¤› inanc›n› tafl›yorum.
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YAZI D‹Z‹S‹:
Türkiye’yi
Tan›yan
Yabanc›
Yöneticilerin
Gözüyle
Türkiye (6)

Arçelik LG Genel Müdür Yard›mc›s› Seok Jang Seo, Türkiye’deki klima
sektörünü de¤erlendirirken umutlu konufltu:

“Türk Klima Pazar›,
En H›zl› Büyüyen
Pazarlardan Biri”
“Parolam›z, müflterilerimize sa¤l›kl›, rahat, do¤ayla dost, ekonomik
bir hayat sa¤lamak. Pazar lideri olarak müflterilerimizi daha mutlu
etmek için yeni faydalar sa¤lamaya devam ediyoruz.”
rçelik, Koreli orta¤› LG ile birlikte
üretti¤i klimalarla so¤utma sektörünün lideri durumunda. Son y›llarda özellikle ev tipi klima cihazlar›yla piyasadaki a¤›rl›¤›n›
ve pay›n› art›ran Arçelik LG’nin
Genel Müdür Yard›mc›s› Seok Jang Seo ile Türkiye’deki klima sektörü, yabanc› yat›r›mlar ve Uzakdo¤u
pazar› üzerine konufltuk...

A
Arçelik LG
Genel Müdür
Yard›mc›s›
Seok Jang Seo,
rahat yaflam›n bir
arac› olan
klimalar konusunda
Türkiye’nin orta ve
uzun vadede çok
önemli ad›mlar
ataca¤›na inan›yor.

• Türkiye’de ev tipi klima
cihazlar›n›n kullan›m› gittikçe yayg›nlafl›yor.
Bu durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹flyerlerimizdeki ve arabalar›m›zdaki klima cihazlar› sayesinde rahat yaflama al›fl›yoruz. Do¤al olarak klima cihazlar› evlerde de kullan›l›yor.
Yak›n gelecekte herkes klimalarla donat›lm›fl
odalarda yaflayacak.
Dünya ev tipi klima cihaz pazar›n›n büyüyerek,
bu y›l 35 milyona ulaflmas›n› bekliyoruz. Türk
klima pazar› en h›zl› büyüyen
pazarlardan biri. Bu y›l 250
bin klimaya yükselmesi beklentisindeyiz.
• Kalite ve maliyet aç›s›ndan Türkiye ile yurtd›fl› pi-

yasalar›n› karfl›laflt›rabilir misiniz?
Bir üretici bak›fl›yla, Türkiye kalite ve maliyetler
için oldukça fayda sa¤layan bir
ülke. Türkiye’de iyi e¤itimli,
özenli ve daha ucuza çal›flan iflçiler var. Fakat yedek parça tedarikçileri gibi esas endüstriyel alanla ba¤lant›l› endüstriler yeterli de¤il. Bu da üreticiye daha fazla maliyet olarak geri dönüyor.
Ancak, sadece Avrupa’yla k›yaslarsam
Türkiye’nin daha fazla rekabet gücü
oldu¤unu söyleyebilirim.
• Sektörün geliflmesi için ne gibi at›l›mlar yap›lmal›?
Türkiye’de yerli üreticiler cesaretlendirilmeli ve
baz› aflamalarda korunmal› ki, rekabet
arts›n. Güçlü bir yerel sanayi olmadan
sadece Avrupa’y› izlemek yerli sanayii
güçsüzlefltirebilir. Yerli üreticilerden
çok, ithalatç›lar için faydal› olan fleyler
var. Örne¤in ithal edilen baz› parçalar›n ve hammaddenin vergileri, üretilmifl ürünlerden daha pahal›.
• Tüketiciyi pazara çekebilmek
için Arçelik LG olarak ne gibi
çal›flmalar›n›z var?
Parolam›z müflterilerimize

sa¤l›kl›, rahat, do¤ayla dost, ekonomik
bir hayat sa¤lamak. Pazar lideri olarak
müflterilerimizi daha mutlu etmek için
yeni faydalar sa¤lamaya devam ediyoruz. ‘Plazma hava temizleme sistemi’ buna bir örnek. Bu, sa¤l›kl› ve temiz hava
sa¤layan bizim eflsiz bir sistemimiz. Bugünlerde baz› flirketler bizi taklit etmeye
çal›fl›yor. Müflterilerimizi daha cazip ve eflsiz klima cihazlar›yla tan›flt›raca¤›z.

• Uzakdo¤u’da yaflanan SARS salg›n› ticaret hayat›n› nas›l etkiledi?
SARS’›n en büyük etkisi turizme oldu.
Ekonomilerinde duraklama yaratt›. Benim
Çin sanayiinde çal›flan arkadafllar›m da dahil olmak üzere baz› yabanc›lar ülkeden
ayr›ld›. Bu da baz› yat›r›mlar› erteledi. Ekonomide k›sa vadeli sorunlar yaflansa da bunun
ticari hayata çok büyük etkileri olmayaca¤›n› umar›m.

• Türk firmalar› özellikle Uzakdo¤u ile daha kal›c› iflbirlikleri yapmak için nelere dikkat etmeliler?
Her flirketin kendi gücü ve rekabet ortam› vard›r. Elbette
baz› zay›f yanlar› da. Bir flirket tüm alan› kendi bafl›na kaplayamaz. Ortakl›klar, iki tarafa da yarar sa¤layacak sinerjiler yarat›r. Türkiye’de ve Avrupa’da baflar›l› olan flirketler
Uzakdo¤u’da baflar›l› olabilirler.
Uzakdo¤u flirketleri parça üretimi ve
“Bir
parça pazar›nda çok güçlü. Orüretici bak›fl›yla,
takl›¤a bir örnek olarak Arçe• Bir yabanc› gözüyle Türkiye’nin
lik ve Kore’deki LG Elektflu anki ekonomik ve politik duTürkiye kalite ve maliyetler için
ronik’in iflbirli¤ini gösterumunu nas›l de¤erlendiriyoroldukça fayda sa¤layan bir ülke.
rebiliriz. Arçelik küçük
sunuz?
çamafl›r makinelerinde
Koç Toplulu¤u’nun büyük desTürkiye’de iyi e¤itimli, özenli ve daha
LG Elektronik ise daha
te¤iyle çal›flt›¤›m için çok ciddi
ucuza çal›flan iflçiler var. Fakat yedek
büyük makinelerde, 7
zorluklarla karfl›laflmad›m. Yakilodan
a¤›r makinebanc› yat›r›mc›lar için en
parça tedarikçileri gibi esas endüstriyel
lerde çok güçlü.
önemli problem Türk ekonomisinin istikrars›z olmas›. Eko- alanla ba¤lant›l› endüstriler yeterli de¤il. LG 5 kilodan küçük
makineleri kendi üretnominin nereye gitti¤ini anlaBu da üreticiye daha fazla
mek yerine Arçelik’ten
mak çok zor. Bu, yabanc› yat›r›mmaliyet olarak geri
al›p dünyaya satarken, Arçec›lar›n Türkiye’ye uzun süreli yat›lik
LG’den daha büyük makir›m karar› almalar›nda tereddüt etmedönüyor.”
neleri al›yor.
lerine yol aç›yor.
• Yabanc› bir yönetici olarak Koç Toplulu¤u’nun ifl kültürünü ve yönetimini de¤erlendirir misiniz?
Koç’un bir üyesi olarak çal›flmaktan çok memnunum.
Mant›kl›, özenli ve uyumlu Koç ifl kültüründen çok etkilendim. Bütün çal›flanlar›m›z gibi ben de hedefleri hayata
geçirmek ad›na daha h›zl› ve mücadeleci olmak için
çaba gösteriyorum.

K

Ÿresel
vizyon

9

Yedek Kulübeniz
Güçlü mü?
Performansa
ve yetkinliklere
dayal› sistem
do¤ru yöneticileri
ortaya ç›kar›r.
Sistem içerisinde
yap›lan
de¤erlendirmelerle,
mesleki beceri
alanlar›nda uzman
kiflilerin uzman
olduklar› alanlarda
derinleflerek baflar›
kazanmalar›n›
sa¤layacak
bir altyap›
oluflturulmufltur.

öneticilerden bugün; de¤iflik kültürleri anlamalar› ve kültürel farkl›l›klar›
etkin bir flekilde yönetmeleri, de¤iflime liderlik etmeleri, yeni ifl yapma flekillerini anlayarak kendilerini bu yönde gelifltirmeleri, de¤iflime h›zl› adapte olmalar›, giriflimcili¤i kurumsallaflt›rmalar›, koçluk, yetkilendirme konusunda daha baflar›l› olmalar› ve organizasyon
içindeki potansiyel yönetici adaylar›n› belirleyerek
yetifltirmeleri bekleniyor.

Y

yel Tespit Sistemi’nde yer alan potansiyel yöneticilerle birlikte kariyer/yedekleme, e¤itim ve gelifltirme süreci oluflturur.
Topluluk ana hedeflerine ulaflabilmek, yetkinlikleri yüksek insan gücü ile mümkündür. Yönetici Potansiyel Tespit Sistemi’nin temel amac› ifle uygun
adil ücret kavram›n› oturtmak, potansiyelleri önceden teflhis etmek ve gelifltirmektir. Ancak ortak
de¤er ve yetkinliklere sahip kiflilerin geliflimi de
e¤itim ve geliflim programlar›n›n gelifltirilmesine
ba¤l›.

Yönetici Potansiyel Tespit Sistemi
Koç Toplulu¤u olarak biz, Yönetici Gelifltirme
fiirketleri Farkl› K›lan Yöneticileridir
Program› kapsam›nda öncelikle, Topluluk flirketBu sistemin ard›ndan, Koç Toplulu¤u olarak seçilerimizde çal›flmakta olan, yetkinlikleri ve perforlen ve onaylanan potansiyel yöneticilerin gelifltirilmans› ile baflar›s›n› kan›tlam›fl ve Toplulu¤u gelemesi ihtiyac› duyuldu. Bu do¤rultuda Topluluk
ce¤e tafl›yabilecek farkl› kademelerde yer alan yöortak de¤erlerine sahip, kültürümüzü benimsenetici ve yönetici adaylar›n› Yönetici Potansiyel
yen, yönetici yetkinliklerine sahip, flirketlerimizi
Tespit Sistemi ile erken teflhis ediyoruz. Bu sisteyönetebilecek ve sonuçta Toplulu¤u vizyonuna
min temel prensiplerini afla¤›daki flekilde özetleyeulaflt›rabilecek kendi yönetim ekibimizi bünyebiliriz;
mizde oluflturmak amac›yla Yönetici Gelifltirme
• Yönetici ve yönetici aday› olabilecek çal›flanlara
Program› konusuna odakland›k.
uygulan›r, çal›flanlar› bir sonraki rollerine önceden
K›saca özetlersek, yönetici gelifltirme programlar›,
haz›rlar,
flirketin kendi bünyesinde yer alan baflar›l› yöneti• Ortak de¤er ve yetkinlik ölçümünde 360 derece
cileri seçerek üst düzey yöneticili¤e haz›rlayacak
de¤erlendirme (yönetici, astlar›, efl düzeyleri ve
e¤itim ve geliflim programlar›n› haz›rlamak anlakendisi) yöntemi kullan›l›r,
m›na geliyor. Fakat detayl› bakt›¤›n›zda, bu sistem
• Potansiyel de¤erlendirmesi, kiflinin yöneticisi tanormal e¤itim programlar›ndan çok farkl› olmal›;
raf›ndan yap›l›r,
Ko• Akademi PortalÝ
• Potansiyel kifliler gelifltirme amac›yla
yak›ndan takip edilir ve bu kifliler, rotasTanÝßma Platformu
K
Mesaj
O
yon ve/veya gelifltirmede dikkate al›n›r,
Bilgi PortalÝ
} Haber
‚
Etkinlik
• Potansiyel de¤erlendirme süreci her
1 Yšnetim Gelißtirme
Makaleler
Entegre
A
Komitesi / HÜK, ÞÜK
Ünsan KaynaklarÝ
K
Anket
y›l tekrarlan›r,
Sistemleri
…l•Ÿm
Ara•larÝ
}
A
Test
2 Teknik Ekip / Ko• Bryce
D
• Sistem, tüm Topluluk flirketlerinde
Vaka ‚alÝßmasÝ
E
3 Ko• †niv, K†MPEM,
M
Üdea, diÛer Kaynak
Sanal KŸtŸphane
elektronik ortamda uygulan›r.
Ü
Firmalar
Proje Havuzu
Yönetici Potansiyel Tespit Sistemi’nin
P
O
Yetkinlik Gelißim
R
tüm Toplulukta tamamlanmas›n›n arKÝlavuzu
T
A
Ko•luk ProgramÝ
d›ndan flirketlerde Stratejik ‹K PlanlaL
E-Learning
I
Sanal KampŸs } SÝnÝf
ma Toplant›lar› bafllar. Bu toplant›lar;
flirket baz›nda Genel Müdür, Genel Mü‹nsan Kaynaklar› olarak ifl hedeflerimiz aras›nda,
dür Yard›mc›lar› ve flirket ‹K’n›n kat›l›m›
yöneticilerin geliflimini hedefleyen Yönetici Gelifltirme
ile, Topluluk baz›nda ise bütün BaflkanProgram› kapsam›ndaki e¤itim ve gelifltirme
lar ve CEO’nun kat›l›m› ile sonuçlan›r.
faaliyetlerinin uygulamaya al›nmas› yer almaktad›r.
Toplant›lar›n içeri¤ini, Yönetici Potansi-

“Siz iyi bir tak›m m›s›n›z? Yedek kulübeniz güçlü mü?
Yedek kulübeniz güçlü ise, tak›m›n›z rakipler
karfl›s›nda farkl› taktikleri h›zla uygular, sakatl›k
durumunda s›rt› yere gelmez. Altyap›n›z güçlü ise önce
yedek kulübeniz, sonra da as›l tak›m “sa¤l›kl›” beslenir
ve güçlenir. Durum, art›k büyük flirketler için de ayn›
minvalde seyrediyor.
fiirketin vizyonunu, stratejilerini, hatta gelece¤ini
belirleyen üst düzey yönetime ‘oyuncu’
yetifltirmenin yolu altyap› yat›r›m›ndan geçiyor.”
(Eyüp Karagüllü: power@birnumara.com.tr)

Bu aflamada yapt›¤›m›z “benchmarklar”
sonras›nda Koç Toplulu¤u’na özgü bir
model gelifltirmeye çal›flt›k. Bu modeli
ilk defa pilot olarak uygulayaca¤›z; bu
program k›sa süreli ve EMBA program›ndan farkl› olacak. ‹çinde bulundu¤umuz Haziran ay›nda, orta kademeden
üst orta kademeye aday olan potansiyel
aday havuzumuzdan 24 kifli, organizasyonumuzun ihtiyaçlar›na ve belirlenen
kiriterlere göre Grup Baflkanlar› taraf›ndan seçilecek. Bu sürecin ard›ndan üst
yönetime adaylar›n lansman› ve tan›t›m›
yap›lacak.

Kiflisel Geliflim
Faaliyetlerinin Önemi
nedeni ise, siz flirketinizde bir pozisyonu tan›mlarken genelde mesleki bilgi ve beceriyi dikkate al›yorsunuz, oysa
bu beceriler h›zl› ö¤renilebilen ve kazan›lmas› uzun zaman
almayan, davran›fl de¤iflikli¤i gerektirmeyen ve maliyeti
düflük gelifltirme faaliyetleridir. Temelde zor ve pahal› olan
yetkinliklerin gelifltirilmesidir; çünkü kazan›lmas› zaman
al›r ve davran›fl de¤iflikli¤ine odaklan›r. Yönetici gelifltirme
programlar›, flirketlere bu yetkinliklere sahip yöneticiler
kazanmalar›n› sa¤l›yor.
fiirketleri farkl› yapan ve gelecekte baflar›l› olmalar›n› sa¤layacak özellikler, çal›flanlar›n sahip oldu¤u yetkinliklerde
yat›yor. Yani kiflinin sahip oldu¤u bilgi, beceri, tutum, güdülerini davran›fllar›na nas›l yans›tt›¤›, sahip oldu¤u tüm
bu özellikleri nas›l gösterdi¤i önemli. fiirket olarak yöneticilerde hangi yetkinlikleri arad›¤›n›z› net olarak tan›mlamal› ve ortaya koymal›s›n›z. K›deme ve unvana dayal› geliflen sistemler, gereksiz yönetim kademeleri yarat›lmas›na
neden olmufltur; buradaki amaç gelirin bu kademelerle
farkl›laflmas›n› sa¤lamakt›r.

Do¤ru Bir Yönetici Gelifltirme
Program›n›n Püf Noktalar›
Performansa ve yetkinliklere dayal› sistem do¤ru yöneticileri ortaya ç›kar›r. Sistem içerisinde yap›lan de¤erlendirmelerle, mesleki beceri alanlar›nda uzman kiflilerin uzman
olduklar› alanlarda derinleflerek baflar› kazanmalar›n› sa¤layacak bir altyap› oluflturulmufltur.

Kiflisel geliflim faaliyetlerinde e¤itimlerin
bir k›sm› kiflinin kendini tan›mas›na, di¤er k›sm› üst rolde
gerekli olan temel mesleki beceri alanlar›na ve bir k›sm› da
insan yönetimine yönelik olarak planlanacak. E¤itimler ortalama iki ya da üç gün sürecek, akademisyen ve uygulamac›lar›n kat›l›m› ile gerçekleflecek ve takibi uygulamal›
projeler ile desteklenecek. E¤itim süreci, Temmuz ay›nda
KÜMPEM (Koç Üniversitesi-Migros Perakendecilik E¤itim
Merkezi) taraf›ndan iç ve d›fl kaynaklarla ihtiyaca yönelik
olarak gelifltirilen e¤itim program› kapsam›nda Koç Üniversitesi’nde bafllayacak.
Geliflim faaliyetleri kapsam›nda ekipler farkl› ortamlarda,
farkl› aktiviteler çerçevesinde bir araya gelecek, proje çal›flmalar›, de¤iflik pozisyonlarda k›sa süreli görevlendirmelerde rol alacak, rotasyona tâbi tutulacak, üst yönetimin bulundu¤u toplant›lara kat›lacak, Topluluk içinde kendilerinden sonra gelen ekiplerin Mentorluk görevini üstlenecekler. Geliflimi destekleyici bu faaliyetler kritik deneyimler olarak adland›r›l›yor. Kiflisel koçluk uygulamas› ise daha üst düzey yönetim pozisyonlar›nda geliflim faaliyeti olarak düflünülüyor.
Geliflim süreci içerisinde önerilen bir de Koç Akademi geliflim portal› bulunuyor. Portal›n içerisinde Tan›flma Platformu, Vaka Çal›flmas›, Makaleler, Proje Havuzu, Sanal
Kütüphane, Sanal Kampüs, On-line Koçluk gibi uygulamalar›n olmas› planlan›yor. Bu uygulamay› y›l›n sonuna
do¤ru E¤itim Yönetim Modülü ile birlikte devreye almak
için çal›flmalar devam ediyor.

Ü
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Amerikan Hastanesi
T›p Teknolojisi’ni Compex
Fuar›’na Tafl›d›
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi sa¤l›k sponsoru olarak kat›ld›¤›
“8. Compex-Bilgisayar, Görüntü, Ev ve ‹fl Yaflam Teknolojileri Fuar›”nda,
Parkinson ameliyatlar›nda kulland›¤› “Tek Hücre Düzeyinde Mikroelektrod
Kay›t ve Stimülasyon Tekni¤i” ile “Beyin Pilleri”ni tan›tt›
hücrelerin yerleri tam olarak belirleniyor. Talamatomi
ve talamik Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ad› verilen ifllemlerle parkinson hastal›¤›n›n yan› s›ra kal›tsal
ya da beyincikten kaynaklanan titreme sorunlar›n›n
da tedavisinde kullan›lan yöntem, teknolojinin t›ptaki kullan›m›na bir örnek teflkil ediyor.

Çok Etkili Bir Yöntem

Dr. Ali Z›rh,
Amerikan
Hastanesi
Nöroflirürji
Klini¤i’nde 1997
y›l›ndan bu yana
350 parkinson
ameliyat›
gerçeklefltirdi.

Hassas giriflimler için en iyi yöntem olarak de¤erlendirilen ve dünyan›n önde gelen hastanelerinden
Johns Hopkins Üniversitesi T›p Merkezi taraf›ndan
uygulanan tedavi, Türkiye’de sadece Amerikan Hastanesi Nöroflirürji Bölümü’nde kullan›l›yor.
Özel olarak gelifltirilmifl Mikroelektrod Kay›t Sistemi
kullan›larak afl›r› etkin beyin hücrelerinin haritalar›
ç›kar›lan yöntemde, parkinson hastal›¤›na yol açan

Talamatomi ve talamik DBS ifllemleri, parkinson hastal›¤›ndan kaynaklanan ve/veya titreme ve kal›tsal titreme bozukluklar›n›n yan› s›ra distonik titreme, beyincikten kaynaklanan titreme gibi parkinson hastal›¤›yla ilgili olmayan titremelerin tedavisinde de baflvurulan etkili yöntemlerin bafl›nda geliyor.
Hem tedavi yöntemini fuar kat›l›mc›lar›na tan›tmak,
hem de bu tedavi sonras› sa¤l›¤›na kavuflmufl hastalar›n video görüntülerini merakl›lara sunmak amac›yla
30 ve 31 May›s tarihlerinde Lütfi K›rdar Rumeli Fuar
Merkezi’ndeki Amerikan Hastanesi stand›nda düzenlenen sunumda, ameliyatlarda kullan›lan “Beyin Pilleri” ve “Tek Hücre Düzeyinde Mikroelektrod Kay›t ve
Stimülasyon Tekni¤i” anlat›l›rken, kullan›lan aletlerden baz› örnekler gösterildi.

Koçbank Kredi Kartlar› Amerikan Hastanesi'nde
Size Özel Avantajlar Sunuyor
• Tek ödemede 2 kat puan ve belirli hizmetlerde %10 indirim,
• 100 milyon TL üzeri harcamalar›n›zda 3 taksitte ödeme ve puan kazanma olana¤›.
Ayr›ca Haziran ay› boyunca kardiyolojik check-up dahil olmak üzere tüm check-up programlar›nda
%25 indirim.
Randevu ve ayr›nt›l› bilgi için (0212) 311 20 00'dan Check-up Bölümü'nü
(2511 ya da 2502) arayabilirsiniz.

Birmot ile
Otomobiller Yepyeni

Birmot ‹fl Gelifltirme ve
Pazarlama Koordinatörü
Hakan K›nay

Bizden Haberler’in May›s say›s›nda, Birmot’un uygulamaya bafllad›¤›
“Otomobil Koruma Sistemi”ni “Sektörel Vizyon” köflemizde sizlere
aktarm›flt›k. Uygulaman›n detaylar› ile ilgili olarak Birmot ‹fl
Gelifltirme ve Pazarlama Koordinatörü Hakan K›nay ile görüfltük…
• Bu sistem hangi flehirlerde uygulamaya
konuldu?
Pilot olarak ‹zmir’de bafllatt›k. Çal›flmalara
gelen tepkiler olumlu oldu¤undan uygulamay› Adana, Antalya, Ankara-Çankaya ve
Ankara-Yenimahalle’de de hayata geçirdik.
“Y›pranm›fl

• Otomobil Koruma Sistemi’nin oluflma süreci nas›l gerçekleflti?
Otomobil sektöründe yaflanan kriz, bizi de¤iflik ifl konular›na
yönlendirdi. Markal› ürünler ç›karma gayreti içine girdik ve
otomobil aksesuarlar›na yöneldik. Otomobil Koruma Sistemi hem müflteriyi memnun edecek hem de finansal aç›dan ek
gelir sa¤layacak bir alan oldu.
• Bu sistemin özelliklerinden bahseder misiniz?
Otomobil Koruma Sistemi’nde 20’ye varan tatbik detay› var.
Bunlar motor, deri, koltuk, d›fl yüzey, tavan, taban, cam korumalar› olarak özetlenebilir. Örne¤in cam korumas›, cama
tatbik edilen dört ayr› malzemeden olufluyor. Cam›n üzerine
yerlefltirilen bir film tabakas› sayesinde silecek kullanmaya
gerek kalm›yor. Bunlar›n d›fl›nda ses, taban ve tavan izolasyonlar› da bulunmakta. Tüm sistemin bütçesi 150 ile 400
milyon TL aras›nda de¤ifliyor.
• Bu sistemi di¤erlerinden ay›ran özellikler neler?
Öncelikle bütün bu uygulamalar özel kimyasal maddeler kullan›larak yap›l›yor. Bizim en büyük fark›m›z ise, bu malzemeleri ithal etmek yerine Koç Toplulu¤u’na kat›lan Opet’e ba¤l›
Rom’dan sat›n al›yor olmam›z. Böylece bütün otomotiv çemberi Koç bünyesinde tamamlanm›fl oluyor. Otomobillerin d›fl
yüzeyleri, bu parlat›c› boyalar kullan›larak afl›nm›fl ve deformasyona u¤ram›fl görünümden kurtar›larak ilk günkü hallerine dönüfltürülüyorlar.

• Müflterilerden gelen tepkiler ne yönde?
otomobillerinin yeni
Y›pranm›fl otomobillerinin yeni seviyesine
seviyesine gelmesi
kullan›c›lar› memnun
gelmesi onlar› memnun ediyor. Temiz ve
ediyor. Temiz ve parlak
parlak bir arabaya binmek, motorunun kir
bir arabaya binmek,
ve ya¤dan ar›nm›fl oldu¤unu bilmek insanlamotorunun kir ve ya¤dan
r› mutlu k›l›yor. Bu yüzden ödedikleri ücrear›nm›fl oldu¤unu bilmek
tin de onlarda hiçbir s›k›nt› yaratmad›¤›n›
insanlar› mutlu k›l›yor.
Göze çarpan güzellik ve
gözlemliyoruz. Göze çarpan güzellik ve tetemizlik insanlar›n
mizlik insanlar›n motivasyonunu art›r›yor ve
motivasyonunu art›r›yor.”
flubelerimizden teflekkür ederek ayr›ld›klar›
gibi, baflkalar›na da sistemi tavsiye ediyorlar.
Bunun d›fl›nda flubelerimizde müflteri memnuniyetini ölçen prosedürlerimiz var. Bunlardan elde etti¤imiz verilerin hepsi, müflterilerin bu sistemden hiçbir s›k›nt›lar› olmad›¤› yönünde. Müflteri memnuniyetinin yüksek olektšrel
mas› bizim de amac›m›za ulaflt›¤›m›z› gösteriyor.
vizyon
• Ne kadar finansal getiri hedefliyorsunuz?
Bütün flubelerde uygulamaya geçildikten sonra 15-20 bin
otomobilin bu ifllemlerden geçmesini hedefliyoruz. Bundan
da bekledi¤imiz cironun bir milyon dolar›n üstünde olmas›
tahmin ediliyor. Bu ciddi bir girdi ve müflteri memnuniyetinin yan› s›ra finansal aç›dan da Birmot için kârl› bir ifl oldu¤unu ortaya koyuyor.

S

• Bu sistemle Birmot’un ileriye dönük hedefleri neler?
Bu uygulamay› k›sa bir sürede di¤er flubelerimize de yaymak
ve sistemlefltirmek k›sa dönemli hedefimiz olarak tan›mlanabilir. Bununla beraber 20 bin arac›n 2004’e kadar bu uygulamadan geçmifl olmas›n› ve yenilenmesini hedefliyoruz.
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TŸrk TraktšrÕde DeÛißim Projesi
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.fi.’nin y›ll›k de¤erlendirme toplant›s›nda
Oracle 1-e-1 E-‹fl Yönetim Sistemi Projesi’ne geçildi. Yaklafl›k dört ay sürecek
proje 30 kiflilik bir ekip taraf›ndan yürütülecek. Bu proje sayesinde Türk
Traktör’ün ifl yapma süreçlerinde büyük de¤iflimler yaflanacak
Maliyet
Muhasebe
Tak›m Yöneticisi
Gökhan Ünüvar
(solda),
Bilgi Sistemleri
Yöneticisi
Fatih Bahar

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.fi., 21.05.2003 tarihinde yap›lan kick-off toplant›s› ile Oracle 1-e-1 E-‹fl Yönetim Sistemi Projesi’ne Genel Müdür Hakk› Akkan’›n

sponsorlu¤unda bafllad›. Proje Yöneticisi Gökhan Ünüvar,
bu projenin Türk Traktör’ün bugüne kadar süregelen ifl
yapma biçimlerinde büyük bir de¤iflim anlam›na geldi¤ini
söyledi. 1-e-1 Proje misyonunun Türk Traktör’ün kendi iç
sistematiklerini en verimli biçimde optimize etmek oldu¤unu ifade eden Gökhan Ünüvar, bu yap› üzerine içinde
bulunduklar› ekosistemde iflbirli¤i yaklafl›m›n› kurmay›,
rekabet gücünü ve kârl›l›¤›n› art›rmay› hedeflediklerini de
belirtti. Bu hedefi gerçeklefltirmek için lojistik, üretim ve
mali ifller süreçlerinin bütünleflik bir yap›ya kavuflturulaca¤›n›; tedarikçilerin, müflterilerin ve fabrikan›n etkin bir iletiflim ve veri paylafl›m›n› gerçeklefltirece¤ini; h›z, maliyet,
kalite ve hizmette yeniden yap›lanma ile üretimde önemli
art›fllar›n gerçekleflece¤ini sözlerine ekledi. 112 gün sürecek olan proje 30 kiflilik bir ekiple yürütülecek.

ENERJÜ
BOS Bayileri ÒAktif SatÝß TeknikleriÓ EÛitimi AldÝ
Endüstriyel ve medikal gaz sektöründe faaliyet gösteren Birleflik Oksijen Sanayi, bayileri için e¤itim düzenledi. Bayilerin sahada
karfl›laflt›klar› sorunlar›n çözümüne yard›mc›
olabilecek bu “Aktif Sat›fl Teknikleri” e¤itimi, IDEA taraf›ndan, fiile Do¤a Club tatil kö-

yünde, 6-8 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Sat›fl s›ras›nda yaflanan sorunlar ve
çözüm yollar›n›n arand›¤› e¤itimde tak›m çal›flmas›, liderlik, motivasyon, kriz yönetimi
gibi konularda kiflisel geliflimi sa¤layan paintball aktivitesi de yer ald›.

T†KETÜM

Tat TohumculukÕtan ‚ift•ilere Fide DesteÛi
Bursa Mustafakemalpafla’da, befl futbol sahas› büyüklü¤ündeki seralarda üretim yapan Tat Tohumculuk, çiftçilere destek vermeye
devam ediyor. 30 dönüm büyüklü¤ündeki tam otomatik kapal› seralarda 35 günde üretilen 70 milyon domates fidesi Tat G›da taraf›ndan çiftçilere da¤›t›l›yor. Bu fideler, sa¤lam köklü ve hastal›klardan ar›nd›r›ld›¤› için, üretilen domateslerin kalitesi ve verimi yükselirken, çiftçiler, fabrikalar ve nihai tüketiciler de kazançl› ç›k›yor.
Bu arada May›s ay› içerisinde, G›da ve Perakende Grubu Baflkan›
Hasan Y›lmaz; Tat Konserve Genel Müdürü Erdal Keserlio¤lu ve
Genel Müdür Yard›mc›s› Ercan Bayraml› ile önce tedarikçi firma
Seb Kur’da, sonra Tat Tohumculuk ve Tat G›da MKP tesislerinde
incelemelerde bulundu. Hasan Y›lmaz ve beraberindekiler fiirket
Müdürü Temel Emre, ‹flletme fiefi Ender Tamer ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakülkesi Dekan› Prof. Dr. Semih Erkan’dan, çal›flmalarla ilgili bilgi ald›lar.

Rusya RamstoreÕlarÝn

Ko•taßÕtan

Kalitesi Belgelendi

Telefonla
Sipariß HattÝ

Migros’un yurtd›fl›ndaki temsilcisi Ramstore, perakendecilik sektöründeki kalitesini belgeledi. Ramstore, ISO 9001:2000 kalite belgesi ile
ödüllendirilen Rusya’daki tek perakende zinciri oldu.
1997 y›l›ndan itibaren Rusya’da öncelikle Moskova, ard›ndan bu y›l Sibirya ve Tataristan’da aç›lanlarla birlikte toplam 21 ma¤azayla hizmet veren Ramstore’lar, kaliteye verdi¤i önemi tescillendirmifl oldu. Tüm çal›flanlar› kapsayan Kalite Yönetim Sistemi’yle, müflterilerin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› ve sürekli iyilefltirme amaçlan›yor.

ISO 9001:2000
Ramenka yöneticileri ve Dat Dan›flmanl›k flirketi uzmanlar›ndan oluflan
grubun, kalite gelifltirme program› için bafllat›p gelifltirdi¤i çal›flmalar›n
belgeleme aflamas›nda Bureau Veritas flirketi görev ald›. Kalite standard› ISO 9001:2000,
Uluslararas› Standartlar Örgütü taraf›ndan gelifltirilen en son standart
olma özelli¤ini tafl›yor ve bu standart, kalite yönetimine yaklafl›mda
uygulanan devaml›
ve sistematik kurallar› içeriyor.

S

ektšrel

Koçtafl, marketlerinin bulundu¤u ‹stanbul,
‹zmir, Antalya ve Bodrum d›fl›nda tüm Türkiye’ye ürün gönderebilmek için Koçtafl Telefonla Siparifl Hatt›’n› kurdu. Bu hat arac›l›¤›yla Türkiye’nin her yerinden 0216 488
80 00 numaral› telefonu arayanlar, müflteri
temsilcilerinden bilgi al›p al›flverifl yapabilecek. Koçtafl Telefonla Siparifl Hatt› d›fl›nda
www.koctas.com.tr’den veya www.kangurum.com.tr adresindeki Koçtafl sanal ma¤azadan da ürün siparifli verilebiliyor. Hem telefonla siparifl hatt›ndan hem de internetten
verilen tüm siparifllerde da¤›t›m merkezi
olarak ‹stanbul-Kartal Koçtafl kullan›l›yor.

vizyon
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TURÜZM VE ÜNÞAAT

Üzocam ve Weber Markem
‚šzŸm OdaklÝ ÜßbirliÛine Girdi

Weber Markem ile yap›lan anlaflmada ‹zocam’› Genel
Müdür A. Nuri Bulut (solda) temsil etti.

‹zocam ve Weber Markem, sektörde “mantolama” olarak da
adland›r›lan d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemlerinde güçlerini birlefltirdiler. ‹zocam ile Saint-Gobain Grubu’nun bir üyesi olan Weber Markem, d›fl cephe ›s› yal›t›m›nda ihtiyaca uygun, en do¤ru
çözümleri sunmak amac›yla iflbirli¤i gerçeklefltiriyor. “Mantolama” sisteminde kullan›lan ‹zocam Manto ve Weber Markem
“terratherm” ürünleri “terratherm-manto” markas› alt›nda buluflturularak bir arada sunuluyor. Bu iflbirli¤i sayesinde art›k, d›fl
cephe ›s› yal›t›m sistemleri ile ilgili uygulamalarda sektörün tüm
ihtiyaçlar› tek bir pakette toplan›yor. Özellikle son y›llarda yo¤un olarak tercih edilmeye bafllanan “mantolama” sistemi ekonomik, pratik ve uzun ömürlü oluflu gibi çeflitli avantajlar›yla
gelecekte daha da büyümesi öngörülen bir pazar› oluflturuyor.

GeleceÛin MŸhendis ve MimarlarÝ YalÝtÝm Ü•in YarÝßtÝ
‹zocam’›n bu y›l üçüncüsünü düzenledi¤i “Üniversiteleraras› Yal›t›m Yar›flmas›” sonuçland›. Yal›t›m sektörünü
gelece¤in mühendis ve mimarlar› olan ö¤rencilere tan›tmak ve bu alanda uzmanlaflmalar›n› sa¤lamak için düzenlenen yar›flmada F›rat Üniversitesi birincili¤i al›rken,
ODTÜ ikinci, Gazi Üniversitesi ise üçüncülü¤ü kazand›.
Yar›flman›n ilk etab›nda dereceye giren üniversiteler, 16

May›s’ta Dedeman Oteli’nde, oluflturduklar› projelerin sunumunu yapt›lar. Türkiye genelinde yar›flmaya kat›lan 15
üniversite aras›ndan seçilen alt› üniversite finalde yar›flt›.
Yar›flmay› birinci olarak tamamlayan F›rat Üniversitesi’nin
ekip ve sorumlu ö¤retim üyesi, Kas›m 2003’te Paris’te,
Batimat Fuar›’nda ‹zocam taraf›ndan a¤›rlan›rken, ikinci
ve üçüncü olan üniversiteler para ödülü kazand›.

Golden Princess ÜstanbulÕda
ABD’nin “K›rm›z› Hat” uygulamas›n› kald›rmas›n›n ard›ndan Türkiye’ye gelen
ilk ABD gemisi Golden Princess ‹stanbul’da. Setur Genel Müdürü Vedat Bayrak, Golden Princess’›n 12
gemisi bulunan Princess Cruises flirketinin en büyük gemilerinden biri
oldu¤unu söyledi. 109 bin gross ton
ve 2600 yolcu kapasiteli olan gemi 1150
mürettabat ile 5 y›ld›zl› lüks bir otel servisi
veriyor. Golden Princess gemisi, A¤ustos sonuna kadar her 12 günde bir Kufladas› ve ‹stanbul’a u¤rayacak.
2250 Dolar’dan bafllayan fiyatlarla sunulan turlar, Venedik,
‹stanbul, Kufladas›, Atina, Napoli, Floransa, Monte Carlo ve
Barselona limanlar›n› içeriyor. Turlarla ilgili ayr›nt›l› bilgi için
Setur’un (0212) 230 03 36 veya (0216) 474 06 00 numaral›
telefonlar›n› arayabilirsiniz.

DAYANIKLI T†KETÜM

BekoÕda Divan Keyfi

DemirDöküm stand›, ISH-Frankfurt Fuar›’n›n
en ilgi çekici standlar›ndan biriydi.

DemirDškŸm
ISH-Frankfurt
FuarÝÕndaydÝ

Is›tma sektörünün Avrupa’da düzenlenen en büyük fuar› olan ISH Fuar› bu
y›l Almanya’n›n Frankfurt flehrinde gerçeklefltirildi. ‹ki y›lda bir yap›lan fuara
ilginin 2001 y›l›ndan çok daha yo¤un
oldu¤u gözlendi. Türkiye’de sektörün
önde gelen firmas› DemirDöküm de
önemli Avrupal› rakiplerinin bulundu¤u
‘Halle 8’de 132 metrekarelik iki katl› ve
35 metrekarelik tek katl› iki standla fuara kat›ld›.

38 Ülkeye ‹hracat
DemirDöküm, ihracat gam›ndaki ürünlerinin tamam›n›n yan› s›ra, yeni kombi
gam›, yeni DKY-Kat› Yak›tl› Kat Kaloriferi ve yeni dizayn banyo panlar›n› da
fuarda sergiledi. Fuarda DemirDöküm
Genel Müdürü Melih Bat›l› Avrupa’daki etkin yap›lar›n› daha da gelifltirmeyi
hedeflediklerini vurgulad›.
Bat›l›, DemirDöküm’ün 38 ülkeye ihracat yapt›¤›n› hat›rlatt› ve üretim gücünü
art›rarak ›s›tma/so¤utma konusunda
global bir oyuncu olmay› hedeflediklerini belirtti. Öte yandan fuar esnas›nda
DemirDöküm ihracat yetkilileri de potansiyel müflteriler ile yüz yüze görüflme
f›rsat›n› yakalam›fl oldular.

Beko Elektronik bünyesinde,
Divan Pub ve Cafeterya hizmete girdi. Aç›l›fl›n›, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Dayan›kl› Tüketim Grubu Baflkan› Cengiz Solako¤lu
ve Beko Elektronik Genel Müdürü Ali Sümerval’›n yapt›¤›
Pub ve Cafeterya, Beko Elektronik çal›flanlar›n›n hizmetine sunuldu. ‹ki farkl› konseptte hizmet veren Cafeterya ve Pub’ta
ortak olan en önemli fley Divan
kalitesi. Divan Pub bölümünde, d›flarda hizmet veren Divan
Pub’lara göre biraz daha daralt›lm›fl ve fiyatlar› düflürülmüfl
bir menü bulunuyor. Divan Cafeterya ise zengin seçenekleri
ile h›zl› tüketim a¤›rl›kl› ve çal›flanlar›n günlük ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak flekilde hizmet veriyor.
Cafeteryada her tür bisküvi, çikolata çeflitleri, Divan tatl› ve
pastalar›, ö¤lenleri döner, hamburger ve tüm gün boyunca
tost, so¤uk sandviç çeflitleri uygun fiyatlarla bulunuyor.

Aç›l›fl› Beko
Elektronik
Genel Müdürü Ali
Sümerval (solda),
Koç Holding CEO’su
F. Bülend Özayd›nl›
ve DTG Baflkan›
Cengiz Solako¤lu
(sa¤da) yapt›.

Beko ElektronikÕten
AvrupaÕda Teknoloji AtaÛÝ
Beko Elektronik, ‹ngiltere’de Fusion Digital Technologies Ltd.
ad›yla yeni bir teknoloji flirketi kurdu. Yüzde 70’i Beko Elektronik’e ait flirket, araflt›rma ve gelifltirmenin
yan› s›ra pazarlama alan›nda da çal›flacak. 2005 y›l›nda Avrupa lideri olmay› hedefleyen Beko Elektronik, kurdu¤u flirketle, dijital dünyaya geçiflteki en önemli ürün olan Set-Top-Box (STB) ile ilgili teknolojiyi gelifltirecek ve pazarlayacak. Fusion Digital’in müflterilerinin beklentileri
do¤rultusunda gelifltirdi¤i say›sal teknolojiyle ilgili ürünlerin üretimi ise
Beko Elektronik’in Beylikdüzü’ndeki fabrikas›nda yap›lacak.
Yüzde 70’i Beko Elektronik, yüzde 30’u ise STB üreticisi PACE firmas›n›n eski kurucu orta¤› ve yönetim kurulu üyesi Barry Rubery’nin olan
Fusion Digital’in kurulufl sermayesi ise 1 milyon Sterlin.
fiirketin merkezi, dijital teknolojinin en büyük pazar› konumundaki
Yorkshire’da bulunacak. Fusion Digital, ilk y›l öncelikle ‹ngiltere, ikinci
y›l itibar› ile de Almanya, Fransa pazarlar›na ürünlerini sunacak. Eylül
ay›nda sat›fla bafllayacak olan Fusion Digital, 2003 y›l›nda 11.3 milyon
Sterlin, 2004’te 37.3 milyon Sterlin, 2007’de ise 200 milyon Sterlin
ciroya ulaflmas› planlan›yor.
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YAN SANAYÜ

Otoko•, Ford AvrupaÕnÝn
En Üyi Bayilerinden
Ford’un müflteri memnuniyetine yönelik programlar›n› en
iyi uygulayan bayilerini ödüllendirdi¤i Chairman’s
Award’›n bu y›lki sahiplerinden biri Otokoç’un Adana Temsilcili¤i oldu. Tüm Avrupa’daki Ford bayileri için y›l›n en
önemli olay› ve kazanabilecekleri en onurlu unvan olan Chairman’s Award ödülü, Barselona’daki eski Borsa binas› La
Llotja’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Törende
yapt›¤› konuflmada ödül sahiplerini baflar›lar›ndan dolay›
kutlayan Ford Avrupa Baflkan› Martin Leach, Otokoç’un
ödülünü Genel Müdür Cenk Çimen’e takdim etti.

BeldeyamaÕda
GŸvenli SŸrŸß EÛitimi
Beldeyama, yetkili sat›c›lar›na ve servislerine “güvenli ATV
sürüfl e¤itimi” verdi. Son y›llarda popüler hale gelmeye bafllayan, fakat Türkiye pazar›nda yeterince tan›nmayan ATV’ler
(All Terrain Vehicle), “her yol kofluluna uygun araçlar” olarak
tan›mlan›yor. Beldeyama, Yamaha Avrupa’n›n da deste¤iyle
yetkili sat›c›lar›na ve servislerine “güvenli ATV sürüfl kursu”
verdi. 13 May›s Sal› günü Hezarfen Havaalan›’ndaki motokros
parkurunda yap›lan e¤itim 45 dakika süren bir prezantasyonla
bafllad›. Daha sonra Yamaha ATV’lerle pratik e¤itimi verildi.
E¤itim bütün gün devam etti. E¤itim alan Yamaha yetkili sat›c›
ve servisleri, bundan böyle Yamaha ATV alan bütün müflterilere güvenli sürüfl e¤itimi verebilecekler. ATV 3.850 Euro’dan
bafllayan farkl› fiyat seçenekleri ile tüketiciye sunuluyor.

BÜLGÜ GRUBU

Paro ve Birmot,
TŸketici Ü•in ÜßbirliÛi YaptÝ
Paro, perakende sektöründe yapt›¤› iflbirliklerinden sonra otomotiv sektöründe de ilk olarak Birmot ile iflbirli¤ine imza att›. Birmot,
Paro ile yapt›¤› iflbirli¤i sayesinde bundan böyle tüm indirim, promosyon ve kampanyalar› tüketicilerin yaflam tarzlar› ve al›flverifl al›flkanl›klar›na uygun olarak düzenleyecek.

Hedef Müflterilere Bire Bir Ulaflmak
Tüketiciler, Birmot’un yan› s›ra Paro network’ünde yer alan
di¤er tüm iflyerlerinin kampanya, indirim ve promosyon imkânlar›ndan çapraz pazarlama yöntemiyle yararlanabilecekler.
Birmot, Paro iflbirli¤i sayesinde hedef müflterilerine al›flverifl
noktas›nda “bire bir” ulaflabilecek.

EÚÜTÜM

Rahmi M. Ko• MŸzesiÕnde DŸß Ara•larÝ
ana sponsorlu¤unda, Fuji Film,
3M Scotchprint Graphics, Demir Export, Photoxi gibi firmalar›n deste¤iyle Rahmi M. Koç
Müzesi’nde gerçeklefltiriliyor.
28 May›s günü yap›lan törende,
ö¤rencilerden oluflan 160 kiflilik karma koro konser verdi.
Etkinlikte plastik sanatlar,
heykel ve enstelasyon çal›flmalar› sergilenirken, müzik, dans
ve drama sunumlar› da yer
alacak.

Sahip oldu¤umuz kültür birikimini
genç kuflaklara aktararak sanatsal yarat›c›l›¤› gelifltirmek amac›yla 1995
y›l›nda bafllat›lan okullararas› etkinlikler devam ediyor.

160 Kiflilik Konser
“Yefleren, Büyüyen, Süren, Kültür ve
Uygarl›k IV” projesi kapsam›nda bu
y›l 36 okulun kat›l›m› ile 28 May›s-15
Haziran tarihleri aras›nda çocuk makine, sanayi ve teknoloji iliflkisini irdeleyen ‘Düfl Araçlar›’ etkinli¤i, Nestle’nin

Ünegšl Vehbi Ko• ÜlkšÛretim OkuluÕndan BŸyŸk BaßarÝ
Avrupa Konseyi taraf›ndan düzenlenen “Internet Award
Scheme” yar›flmas›na kat›larak geçen y›l
Türkiye 1.’si ve Avrupa 3.’sü olan ‹negöl
Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu bu y›l da finale yükseldi. 1 Ekim 2002-30 Nisan 2003
tarihleri aras›n› kapsayan yar›flman›n amac›; gençler aras›nda ortak bir Avrupa bilincini gelifltirmek, kendi kültürlerini koruyarak di¤er kültürlere sayg›l› olma fikrini be-

nimsetmek. Yar›flmaya ‹ngiltere ve Finlandiya ekipleri ile
kat›lan ‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun 8 ö¤rencisi, 189 okulun içinden finale yükselme baflar›s›n› gösterdiler. Proje
sorumlusu Nevin Oktay, bu çal›flmada
kendilerine maddi-manevi hiçbir deste¤i
esirgemeyen DemirDöküm, Koç Sistem
ve özellikle Koç-Net’e teflekkür etti. Yar›flma sitesinin adresi: www.eslem.org

Ko• YšnderÕde Renkli Bir GŸn
Koç Yönder üyelerinin aile bireyleri ile birlikte yer ald›klar› sosyal ve kültürel etkinlikler geleneksellefliyor.
Üyeler aras›ndaki dayan›flmay› güçlendirmeyi hedefleyen
bu faaliyetlerde; topluca yap›lan konser ziyaretleri, konferanslar, flehir turlar›, yurtiçi ve yurtd›fl› gezileri gibi etkinliklerle sürecek. Bu çerçevede 26 Nisan Cumartesi günü, Koç Yönder üyeleri ve aile bireylerinden oluflan 36
kiflilik bir grup son derece renkli ve keyifli bir gün yaflad›. Sabah saatlerinde Avrupa ve Asya yakas›ndan yola ç›kan Koç Yönder üyeleri ve onlar›n aileleri profesyonel bir
rehber eflli¤inde önce Emirgan Ç›naralt›’da mola verdiler. Ard›ndan Sabanc› Müzesi’ne do¤ru hareket edildi.
Özellikle zengin bir resim kolleksyonunun yer ald›¤› yeni galeri büyük be¤eni toplad›. Daha sonra Bo¤az sahili
boyunca süren yolculuk Rumeli Kava¤›’nda yenilen ke-

yifli bir ö¤len yeme¤i ile devam etti. Buradan Sadberk
Han›m Müzesi’ne geçildi. Özellikle etnografik kolleksyonlar›n yer ald›¤› bölümler büyük ilgi toplad›. Akflam
saatlerinde dönüfl yolculu¤una baflland›¤›nda, üyeler yeni gezi programlar›n› yapmaya bafllam›fllard› bile.
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Koç Tak›m›

Sahada
15. Koç Toplulu¤u
Spor fienli¤i’nin
en renkli
etkinliklerinden
biri, 14 May›s
akflam›
gerçeklefltirildi.
Koç Karmas›
ile TSYD Karmas›
aras›ndaki
çekiflmeli maç›,
TSYD Karmas›
8-5 kazand›
15. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i kapsam›nda yer
alan pek çok etkinlikten biri olan mini futbol karfl›laflmas›, 14 May›s akflam› saat 19.00’da Ford Otosan tesislerinde yap›ld›. Onur Belge, Ali ‹smet
Ural, Yalç›n Türk, Haldun Domaç, R›dvan Dilmen, Levent Kalkan, Altan Tanr›kulu, Levent
Tüzemen, Melih Gümüflb›çak ve Cüneyt Tanman’dan oluflan TSYD Karmas›’n›n karfl›s›na Koç

Karmas›, Mustafa V. Koç, F. Bülend Özayd›nl›, Hasan Y›lmaz, Ali Y. Koç, Tamer Haflimo¤lu, Semih Genç, Ça¤atay Baydar, Osman Günayd›n, Metin Y›lmaz, Fikret Öztürk, Görgün Özdemir ve Hasan Egeli’den
oluflan kadrosu ile ç›kt›. Bu özel maç›n hakemligini ise ülkemizin ilk FIFA kokartl› bayan hakemi olan Lale Orta yapt›.

Genç, Enerjik, Rahat ve Korkusuzduk...
14 May›s 2003 tarihinde Koç Holding üst yönetimi
ile spor yazarlar› aras›nda oynanan futbol maç› Toplulu¤umuz aç›s›ndan çok baflar›l› geçmifltir. Maç
öncesi haz›rl›k yapma ve birbirini tan›ma flans›n›n
bulunmad›¤› düflünülürse, tek idmanla ç›k›lan bu
maçta al›nan sonuç mükemmeldir.
Bu arada Koç tak›m›n›n “kurumsal iliflkileri zedelememek ad›na” karfl› tak›m›n üzerine fazla gitmedi¤ini belirtmekte fayda var. Özellikle kaç›rd›¤›m›z
golleri atsa idik Türkiye’nin önde gelen gazetelerini
karfl›m›za alabilirdik(!) fiaka bir yana tüm oyuncular›m›z üzerlerine düflen görevi canla baflla yerine
getirmifller ve katk›da bulunmufllard›r. As›l mesle¤i

futbolculuk olan ve flu anda spor yazarl›¤› yapan bir
tak›ma karfl›, as›l mesle¤i yöneticilik olan ve hobi
olarak top oynayan bizler iyi mücadele ettik.

Kaptanl›¤›n Tad›n› Ç›kard›m
Özellikle Mustafa Bey’in müthifl top hakimiyeti, Bülend Bey’in zeka kokan paslar› ve Ali Bey’in kalede
panterleflmesi san›r›m tüm izleyenlerin takdirini kazand›. Ça¤atay Bey golleri ile yeni bir kariyerin sinyallerini verdi. Tamer, Görgün ve Metin beyler de
topa hiç yabanc› olmad›klar›n› gösterdiler. Osman,
Hasan, Semih, Fikret beyler gibi tüm di¤er arkadafllar›m›z görevlerinin hakk›n› tam olarak verdiler.

Usta Futbolculara Tafl Ç›kartt›lar
Maçtan önce herkes TSYD Karmas›’n›n Koç Karmas› karfl›s›nda kolay bir galibiyet alaca¤›n› düflünürken, Koç Karmas› maç›n tamam›nda bafla bafl bir mücadele sergiledi.
Koç Karmas›’nda özellikle kalede yer alan Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç tam anlam›yla devleflirken, Türk futbolunun geçmiflteki baflar›l› y›ld›zlar›ndan “fieytan” R›dvan Dilmen karfl›s›nda tek kelimeyle “müthifl” bir performans sergiledi ve pek çok baflar›l› kurtar›fl yapt›.
Tak›m›n di¤er baflar›l› isimleri aras›nda
sa¤ aç›ktaki h›rsl› oyunuyla Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, orta sahadaki “k›vrak”
oyunuyla Otokoç Genel Müdür
Yard›mc›s› Görgün Özdemir ve
att›¤› birbirinden güzel gollerle
Koç Faktör Genel Müdürü Ça¤atay Baydar kendilerini gösterdiler. Maç›n sonunda gülen taraf 85’lik skorla TSYD Karmas› oldu.
Koç Karmas›’n›n kaptan› Hasan Y›lmaz, “yenildik ama ezilmedik”
derken, bu maç›n skordan öte dostluk ad›na
önemli mesajlar içerdi¤ini vurgulad›.

Ben de böylesine bir tak›mda kaptan olman›n tad›n› ç›kard›m. Kaptanl›k band›m›n foto¤raflarda ç›kmas› için büyük
çaba harcad›m ve en önemlisi elime geçen f›rsat› sonuna kadar de¤erlendirip Say›n Yönetim Kurulu Baflkan›m›za ve
CEO’muza “ne yapmalar› gerekti¤ini söylemenin, onlar› saha
d›fl›na davet etmenin” bir saatli¤ine de olsa keyfine vard›m.
Baflta Say›n Yönetim Kurulu Baflkan›m›z ve CEO’muz olmak
üzere, büyük bir cesaretle ç›k›p spor yap›lmas› do¤al olarak
medyan›n ilgi oda¤› olmufl ve Toplulu¤umuzun birçok
olumlu tan›m›na “genç, enerjik, rahat, korkusuz” gibi s›fatlar›n eklenmesine bahane olmufltur.
Aktiviteyi düzenleyenlere ve oraya kadar gelerek bizi destekleyenlere sonsuz teflekkür ederiz.
Hasan Y›lmaz
Koç Tak›m› Kaptan›
G›da ve Perakendecilik Grubu Baflkan›

Apartman Çocuklar›
Sand›k, Yan›ld›k
Bafll›¤a k›r›lmayaca¤›n›z› ya da al›nmayaca¤›n›z› umuyorum. Bizleri gerçekten çok mutlu eden, içimize s›cakl›k
veren bir maç oldu. Futbolun say›sal sonucu elbette ki
sonradan gelecekti. Nitekim de iki taraf aç›s›ndan öyle
oldu. Do¤rusunu isterseniz spor yazarlar› olarak bafllang›çta, hem gösteri yapabilecek, hem de de¤erli rakibimize karfl› fazla a¤›r basmayacak bir ekip kurmaya çal›flt›k.
Koç Karmas› hakk›nda yapt›¤›m›z araflt›rman›n ard›ndan
ald›¤›m›z bilgiler, bafll›kta belirtti¤imiz ön yarg›m›zda fena halde yan›ld›¤›m›z› bize anlatt›.
Karfl›laflma bu yan›lg›m›za uygun bir flekilde çekiflmeli
geçti. E¤er R›dvan Dilmen ile Cüneyt Tanman Spor Yazarlar› tak›m›nda oynamasayd›, san›r›m skor ayn› flekilde
Koç Karmas› lehine biterdi. Zira Levent Tüzemen ile Melih Gümüflb›çak gençlik ve futbolculuk hallerinden çok
uzaktayd›lar. Zaten Tüzemen “befl dakikada Befliktafl”
fleklinde gazi olup sekmeye bafllad›. Bendeniz Baflkan ve
Kaptan Onur Belge de 35 y›l önceki futbolunu göz markaj›yla sahaya yayd›. Ama ayaklar ve üzerindeki vücut
yerinde duruyordu.

Maçtan Ak›llarda Kalanlar
Koç Karmas› tak›m›n›n özelli¤i bir arada ve anlaflmal› oynamas›yd›. Aynen ifl yaflam›nda oldu¤u gibi birbirleri ile
uyumluydular. Ama bize göre bundan önemlisi, birbirlerine ve rakiplerine karfl› çok sayg›l›yd›lar. ‹steseniz de istemeseniz de Mustafa V. Koç ve Ali Y. Koç ilk planda
dikkatlerimizi çekti. Do¤rusu Ali Koç’un kalecilikte kendini yerden yere atarak yedi¤inden fazla kurtarmas›n›
takdirle karfl›lad›k. Mustafa V. Koç’un tak›m ruhu içinde
maç boyu oyundan düflmemesi onun sporculu¤u hakk›nda söylenenlerin bofl olmad›¤›n›n kan›t›yd›. Tak›m›n
y›ld›z› ise kuflkusuz dört gol atan Ça¤atay Baydar oldu.
Sonucu say›sal olarak normal karfl›l›yorum. Ancak maç›n
skordan daha önemli bir sonucu var. Yaratt›¤› mükemmel bar›fl ve dostluk havas› ile spor yazarlar› aras›nda
inan›lmaz flekilde olumlu karfl›land›. Dahas› konu spor
yazarlar›n› da afl›p halka mal oldu.
Onur Belge
TSYD Tak›m› Kaptan› - TSYD Baflkan›
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Fenerbahçeli Rüfltü ve Galatasarayl›
Bülent Koç Holding’deydi
15. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i kapsam›nda
gerçeklefltirilen “chat”lerin son konu¤u Fenerbahçe ve Milli Tak›m›m›z›n baflar›l› file bekçisi
Rüfltü Reçber ve Galatasaray’›n kaptan› Bülent
Korkmaz oldu. Bülent 14 May›s günü Koç Toplulu¤u’na konuk olurken, Rüfltü de 21 May›s günü yap›lan ve tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n
intranet üzerinden kat›ld›¤› sohbette yer ald›.
Her iki futbolcu da chat de pek çok soruyu yan›tlama f›rsat› buldular. Koçlular›n en fazla üzerinde durduklar› konu elbette Rüfltü’nün yurtd›fl›na transferiydi. Rüfltü,
bu konuda önce kulübüyle görüflmesi gerekti¤ini söyledi ve flöyle konufltu:
“Öncelikle kulübümle görüflme yapmam
flart. Onlar›n düflüncelerini ald›ktan sonra
Avrupa defterini açabilirim. Avrupa’da
çok üst düzey tak›mlarla görüflüyorum.
Zaten sadece çok üst düzey bir tak›m
olursa transfer olabilirim. Ancak yurtd›fl›na gidersem Fenerbahçe’yi temsil edece-

¤im unutulmas›n.” Fenerbahçe’nin bu y›lki baflar›s›zl›¤›na da
de¤inen Rüfltü flöyle dedi: “Dikkat edilirse Fenerbahçe olarak
kötü dönemimizde çok gol yedik. Büyük tak›mlar hedeflerinden koptuklar› zaman di¤er
maçlar›n da pek bir anlam› kalm›yor zaten.”

Zaten Dostuz
Galatasaray kaptan› Bülent’e yöneltilen sorular›n bafl›nda ise
bu y›l Befliktafl ile girifltikleri k›yas›ya flampiyonluk mücadelesi ile ilgili sorular geldi. Bülent, flampiyonluk mücadelesi
üzerlerinde büyük bir bask› yaratsa da sahada ve saha d›fl›nda hep dost olduklar›n› söyledi ve sözlerini flöyle tamamlad›: “‹ster Befliktafll›, ister Fenerbahçeli futbolcular olsun, hepimiz zaten milli tak›mlardan dostuz. Her ne kadar sahada
k›yas›ya mücadele etsek de hiç birimiz bu dostlu¤un bozulmas›n› istemeyiz.”

Tofafl Rallisi’nde Zafer Thiry’nin
Avrupa Ralli fiampiyonas›’na 20 katsay› üzerinden puan veren ve flampiyonan›n
3. aya¤› olarak koflulan 32. Tofafl Rallisi’ni, Belçikal› Bruno Thiry-Jean Marc Fortin
ikilisi kazand›
16-18 May›s tarihleri aras›nda ‹zmir’de düzenlenen ve Avrupa Ralli fiampiyonas›’na 20 katsay› üzerinden puan veren
32. Tofafl Rallisi’nde flampiyonluk, Belçikal› pilot Bruno
Thiry’nin oldu. Rallinin bafllad›¤› ilk günden itibaren liderli¤i b›rakmayan Peugeot tak›m›ndan Bruno Thiry, WRC arac›yla elde etti¤i 3.04.28.7’lik derecesiyle, birincilik kupas›n›
kald›rman›n sevincini yaflad›. Thiry’nin ard›ndan Ford Haz›rkart Rally Team ad›na
yar›flan ve rallinin
ikinci WRC’sine

sahip olan Serkan Yaz›c›-Can Okan ikilisi ise finifl podyumuna 2. s›rada girmeyi baflard›. Genel klasman üçüncülü¤ünü ve Süper 1600 kategorisinde birincili¤i yar›fl›n bafl›ndan 13. etaba dek koruyan Fiat Abarth Motorsport tak›m›ndan -Punto Kit Car ile yar›flan- Volkan Ifl›k, 14. etapta patlayan lasti¤i yüzünden 5. s›raya indi ve üçüncülü¤ü
yine ayn› tak›mdan ‹talyan pilot Paulo Andreucci’ye kapt›rd›. Andreucci ise hem genel klasman üçüncülü¤ünü, hem
de 1600 kategorisinde birincili¤i elde ederek podyuma ç›kma baflar›s›n› gösterdi. ‹talyan ekip, toplamda 3.13.57.3’lük
derece elde etti.
Citroen Sport Turkey ekibinden A6’da yar›flan Ercan Kazaz-Macit Gür dördüncülü¤ü elde ederken, Fiat Abarth
Motorsport tak›m›ndan Volkan Ifl›k-Erkan Güleren de
genel klasmanda 5. oldu. 52 arac›n start ald›¤› ve 32 arac›n
finifle ulaflmay› baflard›¤› rallinin ard›ndan Kültürpark özel
podyumunda yap›lan ödül töreninde, ilk 3 s›ray› alan pilotlar baflar›lar›n› flampanyalarla kutlad›.

Tofafl Yeniden Birinci Lig’de
Türkiye Basketbol ‹kinci Ligi Final Grubu’nda mücadele
eden Tofafl, 14 maçta ald›¤› 12 galibiyetle birincili¤i
garantiledi ve üç y›l aradan sonra yeniden Birinci Lig’de
oynamaya hak kazand›

Bu fiampiyonluk
Bir Grup Baflar›s›

Tofafl üç y›l aradan sonra tekrar 1. Lig’e (TBL) yükselmeyi baflard›. Bursa ekibi Türkiye ‹kinci Basketbol Ligi (TB2L) final grubunda Troy Pilsenes, Erdemir, Mülkiye, Banvit, Gaziantep, Çankaya Belediyesi ve Maltepe ile mücadele etti. Grup maçlar›nda ortaya koydu¤u üstün formunu final grubunda
da gösteren Tofafl, oynad›¤› 14 maç›n 12’sinde sahadan galip ayr›lmay› baflararak, ligin sona ermesine iki hafta kala flampiyonlu¤u elde etti ve tekrar Birinci Lig’e yükseldi. Tofafl antrenörü Atilla Çakmak çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti ve flöyle konufltu: “Gelecek y›l TBL’de alt yap›m›zdaki oyuncularla mücadele edece¤iz. Yapaca¤›m›z transferler için konuflmak çok erken.
Kulübümüz bir de¤erlendirme yapacak ve verilen kararlar do¤rultusunda
transfer politikam›z› belirleyece¤iz. Bursa seyircisi eski günlerde oldu¤u gibi
bu sempatik tak›m› da destekleyecek ve sevecektir. ‹yi basketbol oynayarak
ligde kal›c› olup Avrupa Kupalar›nda mücadele etmek istiyoruz.”

Orhangazi’nin Gururu:
Döktaflspor
2002-2003 futbol sezonunda Bursa 1. Amatör Küme Süper Lig
maçlar›n› grup flampiyonu olarak tamamlayan Orhangazi Döktaflspor futbol tak›m›, Kütahya ve Ankara’da oynad›¤› tüm maçlar›
kazanarak yine flampiyon oldu ve 3. Türkiye Ligi’ne yükselme baflar›s›n› gösterdi. Bugüne kadar defalarca grubunda flampiyon olan
Döktaflspor, Kütahya’da oynad›¤› ilk maçta Afyon Esnafspor’u 2-1
yendi. ‹kinci turda ise Düzce Kaynafll› Belediyespor ile karfl›laflt›
ve rakibini 2-1 yendi. Final maç›nda ise yine Bursa’n›n di¤er baflar›-

Sezon bafl›nda basketbol camias› bizi genç
bir ekip olarak görüyor ve böyle bir baflar›ya imza ataca¤›m›z› düflünmüyordu. Fakat
sezon içinde gösterdi¤imiz performans, kazanma azmi, yenilmeme arzusu üst üste binince, bir de arka arkaya galibiyetlerle beraber tak›m›n yükselen özgüveni bizi ligin sonuna kadar tafl›d›. Bir basketbol tak›m›n›
yaln›zca oyuncular olarak görmemeli. Masöründen antrenörüne kadar, bir grup baflar›s›. fiampiyonlu¤u yakalayarak bir üst lige
ç›kma hakk› kazanan tak›m›m›z›n altyap›m›zdan gelen genç oyunculardan kurulu olmas› bizim için ayr› bir mutluluk kayna¤›.
fiampiyon olaca¤›z gibi bir iddiam›z flu an
yok. Ama Türkiye Deplasmanl› Basketbol
Birinci Ligi’ne renk getiren, oynad›¤› basketbolla bütün basketbol severlerin be¤enisini
kazanmay› becerebilen, ligde kal›c› olmay›
hedef seçen, oynad›¤› basketbolla elde etti¤i
derecelerle Avrupa Kupalar›ndan bir tanesine kat›lmaya hak kazanan bir ekibimiz olmas›n› hayal ediyoruz.
Efe Aydan
Tofafl Basketbol Tak›m› Menajeri

l› ekibi olan Hürriyetspor’u penalt›larda 5-4 geçerek 2. Kademe terfi maçlar›nda oynamay› hak etti.
2. kademe ilk maç›nda
Ankara Cebeci Stad›’nda
önce Denizli Akkonakspor ile karfl›laflt› ve rakibini 5-1 gibi net bir skorla geçti. Terfi grubunun final maç›nda ise
yine Cebeci Stad›’nda ve tak›mlar›n› yaln›z b›rakmayan yüzlerce
taraftar›n›n deste¤iyle Sakarya Serdivanspor’u uzatma devresinde 2-1 yendi.
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Setur, Ege’de
Dostlu¤a Yelken Aç›yor
Setur Marinalar› taraf›ndan bu y›l ikincisi düzenlenen Uluslararas›
Ege Yat Rallisi, hem yabanc› yatç›lara ülkemizin k›y›lar›n› tan›tmay›,
hem de Türk-Yunan dostlu¤una katk›da bulunmay› amaçl›yor

S

etur Marinalar› taraf›ndan düzenlenen
Uluslararas› Ege Yat Rallisi, Kabotaj
Bayram›’n›n kutlanaca¤› 1
Temmuz’da, Ayval›k’tan start
alacak. Foça, Çeflme ve Kufladas›’ndan sonra Samos Adas›’na, oradan da Leros Adas›’na geçilecek. Bu arada
Hydrofoille Patmos Adas›
da ziyaret edilecek. Kos,
Yunan adalar›nda son durak. Ralli 18 Temmuz tarihinde Kufladas›’nda son
bulacak.
Ünlü denizci ve gazeteci Necati
Zincirk›ran bu defa da rallinin komodoru. Setur Marinalar› Genel Müdürü
Vedat Midilli, Kalam›fl ve Fenerbahçe Marinalar› Müdürü Emre Doruk, Kufladas› Marinas› Mü-

Uluslararas› Ege
Yat Rallisi’nin
organizasyonunu
üstlenen ekip,
haz›rl›klar›n›
yaklafl›k bir y›ld›r
sürdürüyor.
Ön s›ra: Necati
Zincirk›ran, Vedat
Midilli, Aziz Güngör
(soldan sa¤a)
Arka S›ra: Emre
Doruk, M. Kemal
Saatçio¤lu
(soldan sa¤a)

dürü M. Kemal Saatçio¤lu ve Sat›fl ve Pazarlama
Müdürü Aziz Güngör’ün organizasyon komitesini oluflturdu¤u Uluslararas› Ege Yat
Rallisi’ne 300-350 yatç›n›n kat›laca¤› tahmin ediliyor.

Ac›n›n
Yak›nlaflt›rd›¤›
‹ki Ülke
Ralli fikrinin ilk kez 1999
y›l›nda do¤du¤unu söyleyen Vedat Midilli, bu organizasyonun Setur Marinalar›’n›n misyonlar›ndan birkaç›n› gerçeklefltirmeye arac›l›k etti¤inin alt›n› çizdi: “Depremden sonra, Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki yak›nlaflmadan da etkilenerek, Setur Marinalar›’n›n
misyonlar›ndan birkaç› ile örtüflece¤ini düflün-

dü¤ümüz ralli fikri do¤du. En önemli misyonlar›m›zdan
biri Türk k›y›lar›n› ve marinalar›n› tan›tmak.
‹lk rallide bulunan yabanc› kat›l›mc›lar k›y›lar›m›z›n güzelli¤ini ve marinalarda gördükleri ilgiyi defalarca dile getirdiler, hatta ülkelerindeki dergilerde bunlar› yazd›lar. Baz›lar›
bu vesileyle flahit olduklar› Türk-Yunan dostlu¤una da çok
flafl›rd›lar.”

Yatlar Ekonomimiz ‹çin Önemli Bir Kaynak
Vedat Midilli, dünyada yatç›l›¤›n ekonomilere büyük katk›s› bulundu¤unu, ancak ülkemizde bu potansiyelin çok
az›n›n kullan›ld›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “Ekonomik
olarak yatlar›n büyük bir gelir getirdi¤i aç›k. Bir yat Türki-

ye’ye geldi¤inde, ortalama 30 otel turistine bedel döviz b›rak›yor.
Tüm bunlar›n d›fl›nda y›ll›k bak›m›n› Türkiye’de yapt›ran
yatlar hem istihdam sa¤l›yor hem de ekonomiye canl›l›k
getiriyor. Ama yabanc› yat say›s› aç›s›ndan Akdeniz’de k›y›s› bulanan ülkelerin çok gerisindeyiz. Akdeniz k›y›lar›nda 700 bin yat dolafl›yor. fiimdi bunlardan 3 ya da 4 bini
Türkiye’ye geliyor. Ancak 5-10 y›ll›k bir perspektifte ülkemizin yat turizminden çok ciddi gelir sa¤layaca¤›n› tahmin
ediyorum. Bu arada her iki ralliye de sponsor olan Koç Allianz’a ve kendisi de çok iyi bir yatç› olan genel müdürleri
Kemal Olgaç’a da teflekkür ediyoruz.”
Sema Uluda¤

Organizatörler Ege Yat Rallisi’nden Çok fiey Bekliyor
Gazeteci-Yazar ve Uluslararas› Ege Yat Rallisi’nin
Komodoru Necati Zincirk›ran:

de bir yerden bir yere gitmesi, kendini güvende hissetmesi ve bilmedi¤i yerleri tan›mas›d›r.

Yüz Ak›yla Bitece¤ine ‹nan›yorum
Setur, Türkiye’de uluslararas› düzeyde marinac›l›k hizmeti
veriyor. 2000 y›l›nda ilk kez düzenlendi. Anormal hava
koflullar› olmas›na ra¤men selametle gidildi ve gelindi. Bu
rallinin de yüz ak›yla bitece¤ine inan›yorum. Ancak önemli olan yak›n zamana kadar birbirine farkl› bakan iki ülke
aras›nda var olan so¤uklu¤u gidermek ve iliflkileri uygar
bir düzeye getirmekti. Bu defa, geçen ralliden daha da s›cak bir karfl›lama olaca¤›n› düflünüyoruz. Nitekim, organizasyon komitesindeki arkadafllar›m›z, özellikle gidilecek
yerlerdeki yerel yönetimlerin çok heyecanl› olduklar›n›
söylüyorlar. Öyle tahmin ediyorum ki, Setur’un bu seferki
Ege Yat Rallisi çok daha olumlu sonuçlar do¤uracak.
Kalam›fl ve Fenerbahçe Marinalar› Müdürü Emre Doruk:

Bu Bir Yar›fl De¤il
Uluslararas› Ege Yat Rallisi, motor sporlar›ndaki rallilerden
çok daha farkl›. Öncelikle bu bir yar›fl de¤il. Sosyal yönü
a¤›r bas›yor. Yelken sporlar› zamana karfl› ölçümlenebilir
olmakla birlikte, uluslararas› bir tak›m kurallar› var. Rallilerde bu kurallar geçerli de¤il. Zamana karfl› de¤il bir etab›n tamamlanmas› önemli. Amaç insanlar›n gruplar halin-

Setur Marinalar› Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Aziz Güngör:

Ege’de Keflfedilecek Çok Yer Var
Ralli format› alt›nda Setur, as›l olarak amatör yatç›l›¤› ve
yelken sporlar›n› da desteklemek istiyor. Tarihi ve kültürel
eserlerin bulundu¤u yerleri görmek, birlikte hareket etmek
ve Türkiye’nin geliflimine denizci gözüyle katk›da bulunmak gibi tali amaçlar›m›z da var. Ege’de keflfedilecek pek
çok yer bulunuyor. Uluslararas› Ege Yat Rallisi’nin üçüncüsü yap›ld›¤›nda, kat›l›mc›lar›na farkl› bir tat sunulacakt›r.
Kufladas› Marinas› Müdürü M. Kemal Saatç›o¤lu:

Setur, Yeni Pencereler Aç›yor
Yabanc› yatç›lar için Kuzey Ege’nin tan›t›lmas› aç›s›ndan
çok yararl› oldu. Yabanc› yatç› genellikle Güney Ege odakl›d›r. Kuzey son senelerde merak edilen bir yer olmufltu.
Ard›ndan çok istek geldi. fiirketimiz de bu istekler do¤rultusunda ikincisini düzenliyor. Setur yeni bir pencere aç›yor; hem Türk yatç›l›¤›n›n geliflmesine katk›da bulunuyor,
hem de Türkiye’nin Yunanistan’la olan iliflkilerine yeni bir
boyut getiriyor. Baflar›n›n ve iyi hizmetin s›n›r› yok. fiirketimizin ve bütün Koç Holding’in de prensibi bu.
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Turmepa Çal›flacak,
Denizlerimiz Temiz Olacak
Deniztemiz/Turmepa
Derne¤i’nin 1.
Eflgüdüm Toplant›s›
31 May›s-1 Haziran
tarihlerinde yap›ld›.
Toplant›ya,
Deniztemiz Derne¤i
Onursal Baflkan›
Rahmi M. Koç,
Yönetim Kurulu
Baflkan› Eflref
Cerraho¤lu ve di¤er
yönetim kurulu
üyelerinin yan› s›ra, 7.
Cumhurbaflkan› Kenan
Evren, Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Gümrük Müsteflar›
Nevzat Sayg›l›o¤lu,
Çevre ve Orman
Bakanl›¤› Müsteflar›
Hasan Sar›kaya da
kat›ld›. Hürriyet
Gazetesi Ekonomi
Servisi yazarlar›ndan
Cüneyt Uzuno¤ullar›
konu ile ilgili
görüfllerini bizlerle
paylaflt›.

eniztemiz/Turmepa Derne¤i taraf›ndan Marmaris’te düzenlenen etkinlikte denizlerimizin kirlili¤i bir kez
daha gündeme geldi. Koç Holding ve
Turmepa Onursal Baflkan› Rahmi Koç’un destek
verdi¤i etkinlik çerçevesinde denizlerimizdeki kirlili¤in boyutlar›, daha temiz bir deniz, daha temiz bir
çevre için yap›lmas› gerekenler anlat›ld›.
Rahmi M. Koç’un Marmaris Mares Otel iskelesinde,
bal›kadamlar›n denizden ç›kard›¤› plastik boru,
ayakkab› ve bira kutular›n›n önünde söyledi¤i sözler,
at›klar›n yaratt›¤› karamsarl›¤› umuda dönüfltürdü.
Turmepa’n›n “Çevre Dedektifi” olarak yetifltirdi¤i
çocuklar da bal›kadamlardan geri kalmay›p toplad›klar› çöpleri torbalar içerisinde “Rahmi Amca”lar›na
getirdiler. Rahmi M. Koç at›klara bakarak, “bu at›klar
denizlerimizi öldürüyor, denizde bal›k say›s› ve çeflidi azal›yor” dedi. Ancak hemen ekledi: “Önümüzdeki 20 y›lda Türkiye’nin denizleri tertemiz olacak. Denizlerimiz zenginli¤imizdir, biz ayn› zamanda denizden ekmek yiyenler için de çal›fl›yoruz.” Rahmi M.
Koç, kuvvetli bir “söz veriyor musunuz?” sorusuyla
da çocuklardan söz almay› ihmal etmedi.
Turmepa’n›n verilerine göre denizlerimizdeki durum
tam anlam›yla bir felaket. Denizi sadece biz de¤il,
komflular›m›z da kirletiyor. Her y›l Karadeniz’e 400
bin ton ham petrol kar›fl›yor. Karadeniz’e k›y›s› bulunan alt› ülkenin sahil belediyelerinde ar›tma tesisleri
bulunmuyor. Turmepa’n›n verdi¤i bilgiler flöyle devam ediyor:
• Bir trol gemisi 1 kg. karides için 10-12 kg. deniz
canl›s› öldürüyor.
• Dünya denizlerine kar›flan petrol 4 milyon ton.
• Ham petrolün do¤a taraf›ndan temizlenmesi 5 y›l,
rafine petrolün temizlenmesi ise ise on y›llar al›yor.
• Geçti¤imiz y›l bo¤azlar›m›zdan 47 bin gemi geçti,
bunlar›n 7 bin 400 tanesi tehlikeli yük tafl›yordu.

D

• Türkiye’deki 3 bin 215 belediyenin sadece 141’inde kanalizasyon sistemi bulunuyor.
• Denizlerimizdeki bal›k çeflidi h›zla azal›yor. Marmara’da 112 çeflit bal›ktan 12 çeflit, Karadeniz’de ise
35 çeflit bal›ktan befl çeflit kald›.
• Plastik 450 y›lda, alüminyum 150 y›lda, teneke
100 y›lda ö¤ütülüyor. Cam›n ise ne kadar sürede deniz taraf›ndan temizlendi¤i bilinmiyor.

Turmepa Çal›fl›yor
Turmepa’n›n denizlerimizi temiz tutmak için yapt›¤›
çal›flmalar iki noktada toplan›yor. Birincisi, bilgilendirme, e¤itim ve örgütlenme çal›flmalar›. Bu çal›flmalar denizlerin daha fazla kirlenmesini engellemek için
yap›lan bilgilendirme toplant›lar›n›, e¤itim çal›flmalar›n› ve ulusal, uluslararas› boyutta yeni “deniz temiz”
derneklerinin kurulmas›n› içeriyor. ‹kincisi ise denizlerin temiz tutulmas› için yap›lan fiziki çal›flmalar.
Bu çal›flmalar, Turmepa’n›n befl gemisiyle ‹stanbul,
Antalya, Göcek-Dalaman ve Bodrum’da yapt›¤› deniz temizleme faaliyetlerini, ar›tma tesislerinin yap›m›n› ve k›y›lara uyar› tabelalar› konulmas›n›, çocuklar taraf›ndan at›k toplanmas› aktivitelerini içeriyor.
Turmepa’ya y›llarca emek vermifl Turmepa Onursal
Baflkan› olan Rahmi M. Koç’un, “Haliç temizlendi¤inde, ‹stanbul Belediye Baflkan› ile Haliç’te yüzece¤iz” sözü denizlerimizin temiz gelece¤ine iliflkin
umutlar› artt›r›yor.
Cüneyt Uzuno¤ullar›

Sizin de Dikili Bir

A¤ac›n›z Olsun
Opet ve Koç Bilgi Grubu, Pendik Kurtköy’de 20 bin a¤açl›k hat›ra
orman›n›n ilk fidelerini dikti. Düzenlenen bir törenle ekilen a¤açlar;
Koç Toplulu¤u’nun sadece sanayi ve ticarette de¤il, çevreyi
korumada da gelece¤e yönelik b›rakt›¤› miraslar aras›nda yer alacak
elece¤e iz b›rakan çal›flmalar sadece sanayi ve
ticari alanla s›n›rl› de¤il. Güzel bir dünya için
bugünden at›lacak her ad›m, gelece¤e b›rak›lan en büyük miras niteli¤inde. Bu gerçekten
hareket eden OPET ve Koç Bilgi Grubu, Kurtköy’de yetifltirilecek olan 20 bin a¤açl›k hat›ra orman›n›n ilk fidelerini
ekti. “Sizin de Bir Dikili A¤ac›n›z Olsun” düflüncesinden
yola ç›karak oluflturulan orman›n ilk fideleri OPET Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi
Nurten Öztürk, Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, TEMA Vakf›’ndan Nihat Gökyi¤it ve Hayrettin Karaca’n›n
da kat›ld›¤› bir törenle dikildi.
Törende konuflan TEMA Vakf› kurucular›ndan Hayrettin
Karaca ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Nihat Gökyi¤it, Türkiye’de yeflilin korunmas›na yönelik TEMA’n›n
çal›flmalar›n› anlatarak, özellikle erozyon tehlikesine karfl›
orman alan› yaratman›n önemine dikkat çektiler.
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ise do¤aya ve
insana sayg›l› bir kurulufl olan OPET’in, a¤açland›rma ve
çevre konusuna büyük önem verdi¤ini vurgulayarak, çal›flanlar ve aileleri ad›na dikilen fidanlarla erozyon tehlikesi
alt›ndaki çorak bir arazinin daha yeflillenece¤ini belirtti.
Fidan dikiminin ard›ndan “OPET Bahar fienli¤i” düzen-
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Koç Bilgi Grubu
Baflkan› Ali Y. Koç
(sa¤da), TEMA Vakf›
kurucular›ndan
Hayrettin Karaca
(ortada) ve Tema
Vakf›’ndan Nihat
Gökyi¤it’in kat›ld›¤›
törende, çevre
korumada
a¤açland›rma
çal›flmalar›n›n
önemi vurguland›.

lendi. Çocuklar için animasyonlar, palyaçolar ve sihirbaz
ile; yetiflkinler için ise de¤iflik yar›flmalarla renklenen
flenlik, yo¤un bir haftan›n tüm yorgunlu¤unu atmak için
de bir f›rsat yaratt›.
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VEKAM,

80’inci

Ankara’n›n
Y›l›n› Kutlamaya Haz›rlan›yor
Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rma Merkezi (VEKAM) Müdürü
Zeynep Önen, 80’inci y›lda çok yönlü ve çok ifllevli etkinlikler
düzenleyeceklerini söyledi
’inci y›l› kutlayacak olan Vehbi
Koç ve Ankara Araflt›rma Merkezi (VEKAM); yurtseverlik,
ça¤dafll›k, üretkenlik, verimlilik,
kalite, yarat›c›l›k ve baflar› çerçevesinde Ankara ve
çevresinin tarihini, sosyal, kültürel, ekonomik geliflimini araflt›r›yor, benzer araflt›rmalar› ve bu konularla ilgili yaz›l›, görsel ve iflitsel belgeleri topluyor.
VEKAM Müdürü Zeynep Önen ile 80 y›ll›k tarihin
yan› s›ra VEKAM’›n baflta Ankara olmak üzere Türkiye için tafl›d›¤› önemi konufltuk.

80
Zeynep Önen,
VEKAM’›n, Vehbi
Koç’un de¤erleri
aras›nda bulunan
ça¤dafll›k, yurtseverlik
ve üretkenlik
prensipleriyle
çal›flt›¤›na dikkat
çekiyor.

• Bize kendinizden bahseder misiniz?
1956, ‹stanbul do¤umluyum. ‹zmir’de büyüdüm.
Evliyim ve 9 yafl›nda Sinan ad›nda bir o¤lum var. ‹zmir Amerikan K›z Koleji’nden mezun olduktan sonra, bir buçuk y›l ODTÜ’de okudum. Ö¤renci olaylar› nedeniyle okulum süresiz kapat›l›nca, aile meclisi karar›yla ABD’ye gönderildim. Ön lisanslar›m›,
Kaliforniya’da UCIrvine’dan Siyaset Bilimi ve Karfl›laflt›rmal› Kültür konular›nda ald›m. Bir y›ll›¤›na
Ankara’ya geldim. D›fl Politika Enstitüsü’nde araflt›rmac› olarak çal›flt›ktan sonra, Boston’daki Northeastern Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans›m› ald›m. 1988’de ‹stanbul’a döndüm ve
evlendim. Ocak 2002’den beri VEKAM’›n müdürlü¤ünü yapmaktay›m. Bilkent Üniversitesi’nde sosyoloji ve sosyal psikoloji dersleri veriyorum.
• VEKAM’›n toplumsal ifllevi ve buradaki çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz?
VEKAM; Vehbi Koç’un benimsedi¤i de¤erler içinde
yer alan yurtseverlik, ça¤dafll›k, üretkenlik, verimlilik, kalite, yarat›c›l›k ve baflar› çerçevesinde Ankara

ve çevresinin tarihini, sosyal, kültürel, ekonomik
geliflimini araflt›rmak, bu araflt›rmalar› ve bu konularla ilgili yaz›l›, görsel ve iflitsel belgeleri toplamak,
arflivlemek; Vehbi Koç ile ilgili her türlü belgeyi
araflt›rmak, toplamak, arflivlemek ve de bunlar›n tümünü günümüzdeki ve gelecekteki araflt›rmac›lar›n
hizmetine sunmak için kuruldu. Çal›flmalar›m›z›
akademik ve akademik olmayan faaliyetler fleklinde
iki ana bafll›¤a ay›rmaktay›z. Akademik çal›flmalar›m›z, araflt›rmalar, atelye çal›flmalar›, paneller, konferanslar, tebli¤ler ve sempozyumlar ile yay›nlardan
müteflekkil. Akademik olmayan çal›flmalar›m›z› ise
VEKAM’a ve Vehbi Koç’a ait sunumlar, tebli¤ler,
konferanslar, sergiler, özel günler münasebetiyle haz›rlad›¤›m›z etkinlikler, konserler ile belgesel ve dia
gösterimleri oluflturmakta. 2002 y›l›ndan itibaren
toplumsal projelere a¤›rl›k verdik. Öncelikli hedef
kitlemiz olan Keçiören halk› ile kaynaflt›k. Yay›nlar›m›z›n d›fl›nda Ankara ve çevresi ile ilgili bugüne
de¤in yap›lan çal›flmalar, 2002 sonunda tamamlanan Ankara Tafl›nmaz Kültür Varl›klar› Envanteri’dir.
• VEKAM’›n 80’inci y›lda düzenlemeyi düflündü¤ü etkinlikleri ö¤renebilir miyiz?
Bunu sürpriz olarak tutmak istiyoruz. Ancak size bir
ipucu vermek gerekirse, 80’inci y›l kutlamalar›m›z
çok yönlü ve çok ifllevli olacak.
• VEKAM’›n tarihi de¤erini korumak için neler
yap›yorsunuz?
Araflt›rma merkezimizde ba¤ evi gelene¤ini sembolik olarak yaflatmaya gayret ediyoruz. Yerli ve yabanc› guruplara gerek biz, gerekse ifl birli¤i yapt›¤›m›z

konular›nda uzman kifliler, ba¤ evi gelene¤inin çeflitli yönlerini anlatan sunumlar yap›yoruz; ba¤ evi mutfak kültürünü tan›t›yoruz; ba¤evlerinin sosyal tarihini inceliyoruz. Ankaral›lara ve Ankara’da yaflayan uluslararas› camiaya mensup gruplara, Keçiören ve ba¤ evlerini tan›tan bir kültür yürüyüflü düzenliyoruz.
• VEKAM sadece arflivleri, araflt›rmalar›yla de¤il, sanatsal etkinlikleriyle de önem tafl›yan bir merkez. Gündeminizde neler var?
Web sitemizi yeniliyoruz. Vizyonumuz; web sitemiz arac›l›¤› ile tüm dünyada Ankara ve çevresi ile ilgili araflt›rma yapan herkesin ilk baflvuru kayna¤› olmam›z; sanal
alemde, çal›flmalar›m›z›, arflivlerimizi, kütüphanemizdeki yay›nlar› ve bu y›l bafllatt›¤›m›z Ankara ve çevresine ait
lisans ve lisansüstü ö¤rencilerin tezlerini ve makalelerini
web sitemize aktararak Ankara konusunda ilk baflvuru
kayna¤› olmam›z.
• Vehbi Koç Arflivi’nin kapsam›nda neler bulunuyor?
Vehbi Koç Arflivi üç ayr› bölümden olufluyor. Birinci bö-

lüm, Türkiye ifl dünyas›n›n duayeni merhum Vehbi Koç’un
ifl hayat›n›n 1956-1996 aras›ndaki y›llar›n› kapsayan haberlerin verildi¤i Gazete Kupürleri Arflivi’nde bulunan belgelerdir. ‹kinci bölüm, Vehbi Koç’la ilgili olarak Merkezin
çeflitli kaynaklardan derledi¤i belgelerden oluflmakta. Çok
say›da önemli belgeyi içeren bu arfliv, merhum Vehbi Koç
ve genelde Türk ifl dünyas› tarihi hakk›nda incelemeler
yapmak isteyen araflt›rmac›lar için vazgeçilmez bir kaynak
niteli¤indedir. Ayr›ca Vehbi Koç’un yaflam öyküsünü anlatan zengin bir video film arflivi de mevcut.
• VEKAM’da gönüllü olarak çal›flanlar var m›?
Evet var. 2003 y›l›nda, VEKAM Dostlar› ad›n› verdi¤imiz
gönüllüler ekibi oluflturmaya bafllad›k. Listemize her geçen
gün yeni isimler ekleniyor.
Ayr›ca, etkinliklerimizde ve akademik projelerimizde gönüllü çal›flan üniversiteli ö¤renciler var. Ankara’n›n eski ailelerine mensup kifliler, arflivlerimize katmam›z amac›yla
baflkent ve çevresine ait eski ve k›ymetli belgelerini ya da
malzemelerini kullanmam›z üzere merkezimize ba¤›flta bulunuyor.

VEKAM’›n Gelecek Hedefleri ve Projeleri
2004 y›l›ndan itibaren y›lda iki kez, yar› akademik Ankara
Dergisi’ni ç›karmay› planlad›klar›n› belirten Zeynep Önen,
VEKAM’›n projeleri hakk›nda flunlar› söylüyor.
Sosyal Tarih Projesi: Bilkent Üniversitesi ile ortak projemizin ana hedefi, baflta Cumhuriyet Dönemi Keçiören ve Çankaya ilçelerindeki ba¤ evleri ile tarihi Ankara evleri sakinlerinin olmak üzere, Ankara halk›n›n›n gündelik yaflam›n›na
›fl›k tutmakt›r.
Anne-Çocuk ‹letiflimi Pilot Projesi: Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ile ortak projemizin ana hedefi, Keçiörenli anne ve çocuklar›n sa¤l›k, ergenlik ve verimli
ders çal›flma gibi konularda ebeveyn ile çocuk aras›nda sa¤l›kl› iletiflimin sa¤lanabilmesi amac›yla atelye çal›flmalar›...
Vehbi Koç, Ticaret, Ankara: Bir Baflkent Üçlemesi: Hedefimiz, Vehbi Koç’un Ankara’daki ticaret hayat›na ait önemli ayr›nt›lar›n incelenmesidir: Vehbi Koç’un eski ortaklar›; Vehbi

Koç’un ülkenin en zorlu ekonomik koflullar›nda bile üstün baflar› ile tamamlad›¤› projelerin her birinin onun flahsiyetinin
yans›malar› oldu¤unun alt›n›n çizilmesi; ATO’da yapt›¤› çal›flmalar›n öneminin anlat›lmas›.
Ankara Evleri: ODTÜ ile ortak projemizin amac›, son on y›lda ODTÜ Mimarl›k Fakültesi lisans ve lisansüstü ö¤rencileri
taraf›ndan haz›rlanan projelerin ›fl›¤›nda mahalle mahalle Ankara evlerinin bir envanterinin ç›kart›lmas›.
Osmanl› Kemer Tokalar› ve Bafl Süslemeleri: 2002 sonbahar›nda bafllatt›¤›m›z Sadberk Han›m Müzesi sergilerinin
ikincisi.
Tarihe Damga Vuran Ankara: Tafl›nmaz Kültür Varl›klar› Envanteri’nin ikinci aflamas›n› teflkil eden bu proje, cd-rom’da ‹ngilizce ve Türkçe haz›rlanan sanal bir Ankara gezisidir.
Ankara Çeflmeleri: ‹ngilizce ve Türkçe yay›nlayaca¤›m›z Ankara ajandalar› dizimizin ilki “Ankara Çeflmeleri” olacak.

VEKAM, Koç
Ailesi’nin
Ankara’daki
ilk konutu olan
binada
faaliyetlerine
devam ediyor.
VEKAM’›n
1994 y›l›ndaki
aç›l›fl törenine
kat›lan Vehbi
Koç, törende
Ankara’n›n
simgesi olan
seymenlerle
birlikte.
(Üstte solda)
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Vehbi Koç Vakf›’ndan Hemflirelik Fonu ‹çin

100 Bin Dolarl›k Destek
Vehbi Koç Vakf›, Hemflirelik Fonu Proje Destekleme
Faaliyetleri ile mesle¤in, dolay›s›yla sa¤l›k hizmetlerinin
ülkemizdeki geliflimine katk›da bulunacak bilgi ve
araflt›rmalar›n oluflturulmas›n› amaçlan›yor

Semahat Arsel
Hemflirelik E¤itim
ve Araflt›rma Merkezi
(SANERC), sa¤l›k
alan›ndaki bofllu¤u
doldurmak için
y›llard›r hizmet
veren kurulufllar
aras›nda bulunuyor.

Kültür ve sa¤l›k alanlar›nda Türk halk›na hizmet
sunmak amac›yla, 1969 y›l›nda kurulan Vehbi Koç
Vakf›, Hemflirelik Fonu ve Program›’n› desteklemeye devam ediyor.
Vak›f, 2003 y›l›ndan bafllayarak bu alandaki faaliyetlerini art›rmay› amaçlayarak pek çok yeni faaliyetin
alt›na imza atmaya haz›rlan›yor. Oluflturulan
yönetmelik kapsam›nda her y›l 100 bin
Dolar seviyesinde bir kayna¤›n proje
destekleme faaliyetlerine ayr›lmas›
hedefleniyor. Bu yöntemle hem
hemflirelik alan›nda çal›flan kifli
ve kurumlar teflvik edilecek hem
de “grant making” konusunda
bir örnek yarat›lm›fl olacak.
Vak›flar›n ve di¤er kâr amac› gütmeyen kurulufllar›n üretti¤i/ürettirdi¤i bilgi siyasi ve ticari ön yarg›lardan
ba¤›ms›z olaca¤› için genelde nitelik aç›s›ndan
çok tatmin edici boyuttad›r. Vehbi Koç Vakf›, Hemflirelik Fonu Proje Destekleme Faaliyetleri ile mesle¤in, dolay›s›yla sa¤l›k hizmetlerinin ülkemizdeki geliflimine katk›da bulunacak bilgi ve araflt›rmalar›n
oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r.

Hayata Geçirilen ‹lk Ana Program
Hemflirelik Fonu ve Program›, Vehbi Koç Vakf›
bünyesinde, Resmi Senet’te tan›mlananlar d›fl›nda hayata geçirilen ilk ana program olma özelli¤i

tafl›yor. 1974 y›l›nda Semahat Arsel’in öncülü¤ünde, Vehbi Koç ve di¤er Koç
Ailesi mensuplar›n›n ba¤›fllar›yla, ülkemizde hemflirelik mesle¤inin geliflimine destek vermek amac›yla
özel bir fon tesis edildi. Hemflirelik Fonu ve Fonun
yönetiminde yönlendirici rol oynayan Hemflirelik
Komitesi, bir anlamda yurtd›fl›ndaki vak›flar›n çok yayg›n bir flekilde kulland›klar›
“proje destekleme” yöntemini Türkiye’de ilk olarak uygulad›. 1992
y›l›nda, hemflirelerin hizmet içi
e¤itimi alan›ndaki bofllu¤u gören Vehbi Koç Vakf›, Semahat
Arsel Hemflirelik E¤itim ve
Araflt›rma Merkezi’ni (SANERC) kurarak bu alanda da bir
ilki gerçeklefltirdi. 1995 y›l›nda
Amerikan Hastanesi ile birlikte Amiral
Bristol Hemflirelik Meslek Lisesi’nin de
Vakfa devredilmesi önemli bir dönüm noktas› oldu.
Böylece hemflirelik e¤itiminde do¤rudan bir sorumluluk üstlenen Vak›f hemflirelik meslek liselerinin
üniversiteler bünyesine al›nmas› karar›na paralel olarak Koç Üniversitesi bünyesinde Sa¤l›k Yüksek
Okulu’nu hizmete sokarak dünya standartlar›nda bir
hemflirelik e¤itimini Türk insan›n›n hizmetine sunmufltur. Bu y›l ilk mezunlar›n› verecek Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu’nda halen tam burslu 80
ö¤renci e¤itim görüyor.

Genç Hemflireler Rozet Takt›
1999-2000 e¤itim y›l›nda ilk ö¤rencilerini kabul
eden Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu’nun ilk mezunlar› 28 May›s günü yap›lan bir
törenle rozetlerini tak›p, ant içerek mesle¤e ilk
ad›mlar›n› att›lar.
Türkiye’de hemflireli¤in öneminin anlafl›lmas›na
ve gelifltirilmesine büyük katk› sa¤layan Semahat
Arsel de bir konuflma yapt› ve genç mezunlara

meslek yaflamlar›nda baflar›lar diledi. E¤itime bafllad›¤› ilk günden bugüne Türkiye’deki Hemflirelik
Programlar› aras›nda en iyilerden biri olmay› baflaran Koç Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu, her
y›l 20 ö¤renci al›yor. Karfl›l›kl› bursla okuyan ö¤renciler, mezuniyetlerinden sonra burslu okuduklar› her sene karfl›l›¤›nda VKV Amerikan Hastanesi’nde çal›flacaklar.

Biletix Girifl Kontrol Sistemleri Yaz›l›m Gelifltirme
Koordinatörü Hasan Ceylan:

De¤er Kat›lm›fl
Hizmet Sunuyoruz
Türkiye’nin ilk
online bilet sat›fl
uygulamas› olan
Biletix, üçüncü
y›l›n›n içinde
baflar›lar›na
yenilerini ekliyor.
Futboldan müzi¤e,
sinemadan
festivallere dek pek
çok farkl› etkinli¤in
biletlerine internet
ve telefon
arac›l›¤›yla
ulafl›lmas›n›
sa¤layan Biletix son
olarak Interpro
Biliflim Ödülü’nü de
kazand›...

“Üçüncü y›l›m›z› doldurmak üzereyiz. Geriye dönüp bakt›¤›m›zda
bileti en iyi flekilde satan ve hizmeti en iyi flekilde sunan bir flirket
oldu¤umuzu görüyoruz. Kazand›¤›m›z Interpro Biliflim Ödülü ile bu
durum perçinlendi. Bundan sonra sadece bilet satmak de¤il,
ek de¤erleri tüketicilere sunmak istiyoruz”
ç y›ll›k bir geçmifli olmas›na ra¤men, ülkemizin en tan›nan flirketleri aras›na giren Biletix, May›s ay›nda ald›¤› ödülle baflar›s›n› kan›tlad›.
Biletix, biliflim sektörünün Oscar’› olarak nitelendirilen Interpro Biliflim Ödülleri’nde, Stargate Genifl
Alan Sinema Bilet Sat›fl Projesi ile “Hizmet Ödülü”
kazand›. Biletix Girifl Kontrol Sistemleri Yaz›l›m Gelifltirme Koordinatörü Hasan Ceylan ile hem ödülü
hem de ileriye dönük projelerini konufltuk…

Ü

• Interpro Biliflim Ödülleri’nde kazand›¤›n›z baflar›, müflteri odakl› çal›flma sisteminizin de ödüllendirilmesi anlam›na geliyor? Müflteri odakl›l›k
ve müflteri memnuniyeti kavramlar›yla ilgili olarak Biletix’in prensiplerini ö¤renebilir miyiz?
Elektronik ortamda bilet satmak, gerçek anlamda
Biletix’le gündeme gelen ve Türkiye’de henüz çok
yeni olan bir ifl. Daha önceki uygulamalarda bilet sat›ld›ktan sonra müflteri olas› sorunlara karfl› tek bafl›na kal›yordu.
Oysa, günümüzde biletlerini Biletix’ten alan bir tüketici güvenle hareket edebiliyor. Biletlerini satt›¤›m›z etkinlikleri biz düzenlemiyoruz elbette ama
hem o etkinli¤i düzenleyen organizatörlere hem de
tüketicilere karfl› kendimizi sorumlu hissediyoruz.
Call center’lar›m›za, e-mail’lerimize ya da ana giflelerimize gelen sorunlar›n hepsini de¤erlendiriyor ve muhataplar›yla bu sorunlar› çözümlemek için çaba sarf ediyoruz.
Bu iflimizin bir bölümü. Di¤er

bölümünde ise, tüketicilerimizin hayatlar›n› kolaylaflt›racak yöntemler gelifltiriyoruz.
• Türkiye’nin çok fazla tan›mad›¤› bir sistemi getirerek, al›flkanl›k yaratt›n›z. ‹nsanlar gitmek istedikleri etkinliklerin biletleri için s›raya girip
beklemek zorunda kalm›yor ve size baflvuruyor.
Üç y›l içerisinde Biletix’te neler de¤iflti¤i hakk›nda bilgi verir misiniz?
Öncelikle tan›t›m›m›zda çok büyük geliflmeler oldu.
‹nsanlar bizi az tan›yordu. fiirketimizdeki herkes
çok gençti. Daha önce elektronik bilet satan uygulamalar olmad›¤› için, ifl yaparken hem ö¤rendik hem
de ö¤rendiklerimizi de¤er olarak kulland›k. Geldi¤imiz noktada, tüketiciler art›k arad›klar› bileti Biletix’te bulacaklar›n› biliyorlar. Her türlü bileti satmakla kalmad›k; sinemalarda ve statlarda elektronik
bilet satma ve kontrol etme girifl sistemleri gelifltirdik. Bunlar birbirinden çok farkl› operasyonlard›.
Herbiri ayr› bir ö¤renme süreci gerektiriyordu. Bun-

Girifl Kontrol Sistemleri Yaz›l›m Gelifltirme
Koordinatörü Hasan Ceylan, Biletix’in k›sa
zamanda çok yol kat etmesinde,
Bilgi Grubu flirketlerinden biri olmas›n›n
ve Koç Toplulu¤u’nun kamuoyunda
yaratt›¤› güvenin büyük rolü oldu¤unu
düflünüyor.

lar› birer birer aflt›k. ‹stikrarl› bir çizgi sa¤lay›p memnuniyeti
art›rmay› hedefliyoruz.
• Yurtd›fl›ndaki organizasyonlarla sizin aran›zdaki fark
ya da benzerlikler neler?
Oldukça büyük benzerlikler ve bir miktar da farkl›l›k var. Süreç her ikisinde de ayn› iflliyor. Tüketicinin al›flkanl›klar› biraz daha farkl› olsa da temelde
yap›lan ifllemler ayn›. Bizim kiralad›¤›m›z sistem daha önce
çeflitli ülkelerde kullan›lm›fl, baflar›s› da kan›tlanm›fl bir sistem.
Dolay›s›yla, Avrupa insan› için
yap›lan sistem analizleri üzerine
kurulu. Bunlar Türkiye’de de
geçerli. Bizim sat›fl modelimiz
onlar›nkine benzer oldu¤u için
rahat bir flekilde kulland›k. Sinemaya bafllad›¤›m›zda ise örneklerimiz zaten vard›.
Kullan›c› arayüzlerini bir kez
daha analiz ettik ve benzer fleyler yap›lmas› gerekti¤i kan›s›na vard›k. Di¤er yandan baz› farkl›l›klar da yapmak gerekiyordu. Türk insan›n›n özelliklerinden kaynaklanan birtak›m
farkl›l›klar var. Genel mant›k hep ayn›d›r.
• Büyük flehirlerde hizmet veriyorsunuz… Kapsama
alanlar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz?
‹stanbul’daki etkinliklerin hemen hemen hepsini sat›yoruz.
Ankara ve ‹zmir’de sabit sat›fl noktalar›m›z var. Bunlar›n d›fl›ndaki illerde de, örne¤in Antalya’da düzenlenen rallide ya
da Efes’teki konserlerde biletler satt›k.
Futbol alan›nda flu an sadece ‹stanbul’da hizmet veriyoruz.
Çünkü, futbol beraberinde girifl kontrol sistemi getiriyor. Bunu uzaktan yapmak hiç kolay de¤il. Biletini satmaya de¤er etkinlikler oldukça biz de alan›m›z› gelifltirece¤iz.
• Koç Bilgi Grubu’nun bünyesinde yer almak size nas›l
avantajlar sa¤l›yor?
Koç Bilgi Grubu, birçok alanda genifl bilgi birikimine sahip
bir grup. Her alanda Türkiye’nin önde gelen flirketlerini bün-

yesine toplayan Bilgi Grubu içerisinde yer almak bize güç kat›yor. En tan›d›k ve en bilgili flirketleri hemen yan›n›zda buluyorsunuz. Bize destek olduklar›n› hissetmek çok önemli.
Di¤er yandan tüketiciye Koç markas› olarak gidebilmek birçok avantaj› beraberinde getiriyor. Tüketiciye güven veriyorsunuz ve bundan dolay› kendinizi de güvende hissediyorsunuz. Herhangi bir kayna¤a ihtiyaç duydu¤unuzda, en yak›n›n›zdan rahatl›kla bunu elde ediyorsunuz. Koç Bilgi Grubu’nun
en üst yönetimi de Biletix’i fikir
olarak benimsedi ve bizleri yak›ndan izliyor. Bu da bize ayr›ca
memnuniyet veriyor.
• Koç Toplulu¤u içerisinde
yer alan flirketlerin ortak de¤erlerinden biri de Koç kültürü. Biletix olarak Koç kültürünü nas›l yaflat›yorsunuz?
Biletix çok genç bir kurulufl. Bir
taraftan bilgi üreterek elektronik ticareti kullanan bir firma, bir taraftan da biliflim firmas›
de¤il. Bu ba¤lamda Koç Bilgi Grubu’nun uzmanl›k alan›n›
benimsiyoruz; öte taraftan da genç kadromuzla bilgiyi hizmete çeviriyoruz. Bu heyecanla çal›fl›yor ve yapt›¤›m›z ifllerden
çok büyük mutluluk duyuyoruz.
• Hedeflerinizi ö¤renebilir miyiz?
Üç y›l›m›z› doldurmak üzereyiz. Geriye dönüp bakt›¤›m›zda, bileti en iyi flekilde satan ve hizmeti en iyi flekilde sunan bir flirket oldu¤umuzu görüyoruz. Kazand›¤›m›z Interpro Biliflim Ödülü ile bu durum perçinlendi.
Bundan sonra sadece bilet satmak de¤il, ek de¤erleri tüketicilere sunmak istiyoruz.
Örne¤in Galatasaray’›n Olimpik Stat’taki maç›na, bilet satt›¤›m›z seyircilerimizi otobüslerle götürdük. Bunun d›fl›nda bir sanatç›n›n konserine gitmek için bilet al›yorsan›z,
ayn› sanatç›n›n cd’leri ve tiflörtleri size sunuluyor. Karfl›l›¤›nda ücretsiz kurye ile size ulaflt›r›l›yor. Öteki taraftan bugüne kadar ö¤rendiklerimizi daha iyi kaynaklarla gelifltirmeye çal›fl›yoruz.
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“Akuna Matata” Swahili dilinde “problem yok” demek.
Bir turist olarak do¤ay› seviyorsan›z Kenya’da gerçekten problem yok.

‘Akuna Matata’
Setur, Kenya seyahatlerinin bu y›lki tarihlerini belirledi. Setur D›fl Turlar
Müdürü Seda Da¤delen Yurtsever, hayvanseverler için tam bir cennet
olan Kenya’da yaflad›klar›n› Bizden Haberler okurlar›yla paylafl›yor
er fley Amerika’n›n ortal›¤› iyice k›z›flt›rmas›n›n ard›ndan ifllerimizin azalmas› ve y›ll›k izinlerimizi kullanmaya
hak kazanmam›zla bafllad›. 11 Nisan’da bafllayan Kenya yolculu¤umuz öylesine unutulmaz tatlar b›rakt› ki, bu tatlar› bu sayfalar› okuyan herkesle paylaflmak istedim. Kenya, gerçek hayvansever ve do¤aseverler için 30 milyon nüfusu ile
Afrika’n›n görülmeye de¤er yerlerinden biri.
Baflkent Nairobi farkl› bir kent. fiehir turu ise 1 saatte bitiyor. Y›llard›r yay›nlanan makale ve haberler,
baflkentte suç iflleme oran›n›n çok yüksek oldu¤unu
vurguluyor.
25 y›ld›r ülkeyi yöneten iktidar de¤iflince, yeni baflbakan ile Kenya daha güvenli ve daha h›zl› geliflen
bir ülke olma yolunda h›zla ilerliyor. Irak Savafl› iflte tam bu hareketli günlere denk geldi. Ülkenin yüzde 40’l›k bir bölümü Müslüman. Yüzde 60 ise H›ristiyan ve Hintli. Konufltuklar› lisan Swahili ve ‹ngilizce. Ülkenin okuma yazma oran› yüzde 80.
Kenya’ya gitmeden önce s›tma afl›s› olmak gerekiyor. Bunun için ‹stanbul Karaköy’de özel bir sa¤l›k
oca¤› var. Size bir belge veriyorlar. Bu belge ile ülke-
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Setur D›fl
Turlar Müdürü
Seda Da¤delen
Yurtsever
Kenya gezisi
s›ras›nda yerel
halkla bir
araya geldi.

ye kolayl›kla girifl yapabiliyorsunuz. Kenya’da konaklanan yerler sadece 4 veya 5 y›ld›zl› oldu¤u için
yemek problemi yaflanm›yor. Ayr›ca Hintlilerin tren
yolu yap›m› için geldikleri ülkede, merakl›s›na
muhteflem Hint lokantalar› var.
Hayvanlar› seviyor ve onlar›n yaflam tarzlar›n› merak ediyorsan›z, dinlenmek, yaflad›¤›n›z stres ve s›k›nt›lardan kurtulmak istiyorsan›z, Kenya tüm süprizleri ile sizi bekliyor.
“Akuna Matata” Swahili dilinde problem yok demek. Bir turist olarak do¤ay› seviyorsan›z Kenya’da
gerçekten problem yok.

Günefl, Nakuru Gölü’nde
Bir Baflka Batar
Gerçek bir hayvanseverseniz, sekiz günlük safari
gezisi muhteflem. Kenya, “Big Five” denilen befl
büyük hayvan› en rahat görebilece¤iniz safari diyar›; aslan, fil, gergedan, leopar, buffalo.
Seyahatimiz, Nairobi, Mount Kenya, Samburu, Lake
Nakuru, Great Rift Valley, Masai Mara’dan olufluyordu. En çok etkilendi¤im yerler, Nakuru Gölü ve
Masai Mara oldu. En sevmedi¤im ve zevk almad›¤›m zamanlar ise -yollar›n çok kötü olmas›ndan dolay›- yolda geçen zamanlard›.
Nakuru Gölü’ne geldi¤imizde, do¤an›n yeflilli¤i, gölün mavili¤i öylesine etkileyiciydi ki, içime anlat›lmas› zor bir mutluluk doldu. Safarinin daha hemen
bafl›nda leopar görmemiz bizi her fleyden daha çok
heyecanland›rd›.
Güneflin bat›fl›n›, pembe renkteki flamingolar›n
kaplad›¤› Nakuru Gölü’nün kenar›nda izledik. Öylesine huzurlu ve öylesine bar›fl doluydular ki, onlar› k›skanmamak imkâns›zd›. Buraya gelmemizin as›l
amac› tabii ki gölü görmekti. Di¤er bir gelifl sebebimiz ise, en fazla gergedan›n burada bulunmas› oldu.
Kenya’da her yerde farkl› hayvanlar var. Örne¤in,
insanlar “Gereynuk” denen bir antilop türünü sadece Samburu’da görüyorlar. “Hadi can›m bir hayvan

için o kadar yol mu gidilir?” diyorsunuz belki. Ama o incecik, zarif boyunlu, tedirgin bak›fll›, sürme gözlü antilobu
görünce her fley daha netlefliyor. Ben denizde do¤mufl, deniz kenar›nda büyümüfl biriyim. Safariden bu kadar etkilenece¤imi söyleseler asla inanmazd›m.

Ö¤len Safari, Akflam Yürüyüfl
fiimdi gözlerinizi kapat›n ve sadece hayal edin. Uçsuz bucaks›z bir
savana düflünün. Sabah 05.45’te
kufllar›n c›v›lt›lar› ile uyan›yorsunuz.
Lüks çad›r›n›z›n önünde bir hizmetli size safariye ç›kmadan önce
kahve ve kurabiye ikram ediyor.
Özel 4X4 jipiniz sizi bekliyor. fioförünüz, ayr›ca rehberiniz. Ondan iyisi
yok. Tüm hayvanlar› bulma görevi
ona ait. Bugün farkl› bir gün olabilir.
Belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z olaylarla karfl›laflabilirsiniz. Sabahlar› erken
saatte bir leopar›n, bir impala av›n› görebilirsiniz. Veya Antilop yavrular›n›n
sabah oyunlar›n›, babunlar›n yavrular›n› nas›l tafl›d›¤›n› izleyebilirsiniz. ‹ki saat sonra kamp›n›za
döndü¤ünüzde sizi fl›mart›rcas›na haz›rlanm›fl kahvalt›n›z›
yaparken, bütün bir gece flark› söyleyen nehirdeki su ayg›rlar›n›n süzülüflünü, timsahlar›n günefllenmesini görebilirsiniz. Kald›¤›n›z kamptaki korumalarla yürüyüfl yapabilir, ö¤len yeme¤ine kadar dinlenebilirsiniz. Daha sonra ö¤len safarisi farkl› hayvanlar› görmek için sizi bekliyor.
Akflam üstü isterseniz yürüyüfl yapabilirsiniz. Ama bence
güneflin bat›fl›n›, do¤an›n eflsiz güzelli¤ini yine uçsuz bucaks›z savanada görüp, içinize çekmelisiniz. Zaman çok
de¤erli. Akflam safarinin ard›ndan odan›zda alaca¤›n›z mükemmel bir banyo sonras› öylesine yorgunsunuz ki, garip
bir mutluluk sizi derinden etkiliyor. Sizin için haz›rlanm›fl
nehir kenar›nda, a¤açlar alt›ndaki masan›z, mumlardan
oluflan muhteflem bir sessizlik ile sizi bekliyor. Yemek ön-

cesi alaca¤›n›z aperitif içki “dawa” olmal›. Votkan›n bal ve
limonla mükemmel uyumu. Bafl›n›z hafifce dönüyor. Bu
huzurun hissi. fiimdi akflam yeme¤i için masan›zdas›n›z.
Güney Afrika flarab›n›z ve leziz yemekler sizin için haz›rlanm›fl. Yemek sonras› çad›r›n›za gidiyor ve hemen uykuya dal›yorsunuz. Ertesi sabah isterseniz yine ayn› safariyi,
isterseniz balonla safari yapabilirsiniz. fiampanya eflli¤indeki kahvalt›n›z, balondan indikten sonra
çal›lar›n içinde haz›rlanm›fl özel
bir sofrada sizi bekliyor olacak.
Buras› Masai Mara. Hayvanlar›n
özgürce yaflad›¤› ulusal park.
Afla¤›s›nda Tanzanya’n›n da
bulundu¤u Serengeti Park› var.

Afrika, bin bir
gizemi içinde
bar›nd›ran bir
k›ta. Afrika
k›tas›nda bulunan
Kenya da y›l›n 12
ay›nda ziyaret
edilebilecek ve
ziyaretçilerine
heyecan dolu
anlar
yaflatabilecek
bir ülke.

Do¤an›n
Eflsiz Dengesi
Kenya y›l›n 12 ay›nda ziyaret
edilebilecek bir yer. Ekvator’a
yak›n olmas›ndan dolay› s›cakl›k her zaman ›l›man. Nisan-May›s aylar›n›n ya¤murlu
oldu¤u söyleniyor. Biz oralardayken bir kez ya¤mur ya¤d›.
Göç zaman› en güzeliymifl. Bu dönemde 2 milyon buffalo
ayn› anda ülkeye geliyormufl. Hayvanlardan sadece yafll›
olanlar ve hamile olanlar göç etmiyorlarm›fl. Do¤ada herkes birbirini yiyerek yafl›yor. Garip bir denge var.
Dönmeden önce National Geograpy çal›flanlar›n› çok takdir ettim. Bir an› yaflamak çok zor. Özel bir an› bulmak ise
hepsinden daha zor. Bu kifliler bir hayvan›n peflinden y›llarca gidip, sonunda 30 dakikal›k bir program yap›yorlar.
Tatt›klar› zevk, yaflad›klar› tecrübe ve zamana s›¤d›rmalar›
gereken heyecanlar çok farkl›.
Setur, Kenya seyahatlerinin bu y›lki tarihlerini belirledi. 8
A¤ustos ilk ç›k›flm›z olacak. Bulundu¤unuz ortamdan biraz olsun s›yr›lmak, 10 gün kafa dinlemek ve farkl› bir
dünyada bulunmak isterseniz, size servis vermekten büyük mutluluk duyaca¤›z.
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Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi’nde

Anadolu Sikkeleri
TÜS‹AD Yüksek
‹stiflare Konseyi
Baflkan› Muharrem
Kayhan’›n yaklafl›k
bin 200 parçadan
oluflan
koleksiyonundan
Erken Anadolu
dönemine ait 150
sikke, “Karun’dan
Karya’ya” ad›yla
Vehbi Koç Vakf›
Sadberk Han›m
Müzesi’nde
sergileniyor. Sergiyi
15 Temmuz’a kadar
gezebilirsiniz

üzy›llar boyunca çeflitli medeniyetlere
ev sahipli¤i yapan Anadolu, topraklar›nda birçok ilkin yaflanmas›na da tan›kl›k eder. Örne¤in, bugün ihtiyaçlar›m›z› gidermemize arac›l›k eden metal paralar ilk
kez Anadolu’da bas›l›r ve insano¤lunun yaflam›nda
önemli rol oynar. ‹fladam› kiflili¤inin ve TÜS‹AD
Yüksek ‹stiflare Konseyi Baflkanl›¤›’n›n yan›
s›ra önemli bir koleksiyoner olan Muharrem Kayhan da paralar›n insanl›k tarihinde tafl›d›¤› önemi çok iyi bilen bir
isim. Muharrem Kayhan, eski medeniyetlere ait paralar›n, kullan›ld›klar›
dönemi yans›tan önemli eserler oldu¤u düflüncesiyle, 15 y›l önce sikke koleksiyonuna bafllam›fl. Bu koleksiyonun
önemli parçalar› Vehbi Koç Vakf› Sadberk
Han›m Müzesi’nde sergileniyor. Aç›l›fl›, Sadberk
Han›m Müzesi ‹cra Komitesi Baflkan› ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül’ün de kat›l›m›yla 24 May›s’ta gerçeklefltirilen “Karun’dan
Karya’ya” adl› sergi, Anadolu tarihiyle ilgili önemli
ipuçlar› veriyor. Muharrem Kayhan ile sergisi ve koleksiyonerli¤i hakk›nda konufltuk.
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• Sergiyi hangi temalar üzerine kurdu¤unuzu
ö¤renebilir miyiz?
Sergi, a¤›rl›kl› olarak Eski ‹yonya ve Karya paralar›ndan oluflan koleksiyonumun belli bir bölümünü
içeriyor. Ço¤u kimse fark›nda de¤il, ama Anadolu
bizim anlad›¤›m›z anlamdaki metal paralar›n ilk bas›ld›¤› yer. Dolay›s›yla temalardan biri paran›n do¤uflu üzerine. Di¤er temalar› ise; ‹yonya’da kullan›lan, Pers egemenli¤indeki Anadolu’da bas›lan, Karya ve ‹skender ‹mparatorlu¤u’na ait olan, çeflitli ittifak ve ticarette kullan›lan paralar oluflturuyor. Paran›n sahtecili¤i yine Anadolu’da bafllad›¤› için onlarVehbi Koç Vakf›
Sadberk Han›m
Müzesi ‹cra Komitesi
Baflkan› Sevgi Gönül,
ifladam› Sak›p
Sabanc› ve
TÜS‹AD Yüksek
‹stiflare Konseyi
Baflkan› Muharrem
Kayhan (sa¤da),
serginin aç›l›fl›nda bir
araya geldi.

la ilgili bir seksiyonumuz var. Ayr›ca küçük bir defineyi de sergiliyoruz. Aç›l›fltan 15 gün önce al›nan
sikkeler de var, 15 y›l önce ald›klar›m da.
• Koleksiyonculuk birçok kiflinin ilgilendi¤i bir
hobi olmakla birlikte, sizin gibi bu ifli uzun süre
yapanlar için akademik çal›flmay› da gerektiren
bir u¤rafl de¤il mi?
Kesinlikle. Paralar› sadece güzelli¤ine bak›p almad›m. ‹lk bafllad›¤›mda çok bilinçsiz al›mlar›m da oldu. Bu ifle odaklanmaya karar verdikten itibaren kendimi belli bir periyot ve bölgeyle s›n›rlad›m. Sikkelerin hemen hepsini tan›yabiliyor, hangi tarihlere ait olduklar›n› anl›yorum. Çok uzun bakarsan›z paralar›n ›fl›lt›s› kaybolabiliyor. Paralarla ilgili efsaneleri okumak iflin en zevkli k›sm›.
• Neden para üzerine yo¤unlaflt›n›z? Sikkelerde
sizi çeken etkenler neler?
Önce arkeolojik objeler toplad›m. Hâlâ topluyorum. Fakat ilk ald›¤›m sikkelerden itibaren paralar›n üzerindeki desenler, elle tutulabilirlikleri, sirkülasyonu, insanlar üzerindeki elden ele dolaflarak ticaret arac› olarak kullan›lmalar› ve her birinin ciddi
bir hikâyesinin oluflu bana ilginç geldi. Sadece bir
sanat eseri de¤il, ayn› zamanda üzerinde bir tarihi
tafl›yor. ‹ngilizler ve Amerikal›lar onlara “zaman›n
parçalar›” diyor. Birçok bilgi paran›n alt›nda gizli.
• Bu derece önemli eserlerin Sadberk Han›m
Müzesi’nde sergilenmesinin sizde yaratt›¤› duygular› ö¤renebilir miyiz?
Yurtd›fl›na giden Türkiye varl›¤›n› önlemenin yolu
da ülkemizdeki koleksiyonculu¤un teflvik edilmesinde yat›yor. Bir k›s›m sikkem de Türkiye’den kaç›r›larak yurtd›fl›na ç›kar›lm›fl olanlard› ki, onlar da
tekrar ülkemize bu sayede getirilmifl oldu. Asl›nda
koleksiyon yapan kifliler toplad›klar› eserleri saklayan de¤il, devletin nam›na bu de¤erleri tutan kiflidir. Bütün toplumun kültürel varl›¤›n›n bir parças›n› emanet al›yor ve onun muhaf›zl›¤›n› yap›yoruz.
Sadberk Han›m Müzesi’ni aç›ld›¤› günden beri ziyaret ediyorum. Özel koleksiyonumun, özel bir yerde
sergilenmesini istiyordum. Sadberk Han›m Müzesi’nden baflkas›n› düflünemezdim.

Düfl Yolculuklar›ndan
Geriye Kalanlar
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün, “Düfl Yolculuklar›”
ad›n› verdi¤i foto¤raf albümünden elde edilecek tüm gelir TEMA Vakf›’na
ba¤›fllanacak

“‹nsan yaflam› bazen tad›na doyamayaca¤›n›z kadar k›sa, bazen de a¤›rl›¤›na katlanamayaca¤›m›z kadar uzun. Yaflam›m›z
boyunca ne kadar hoyratça harcad›¤›m›z› fark etti¤imiz pek
çok de¤er var. Soludu¤umuz hava, içti¤imiz su, yaflad›¤›m›z
mekân, dostluklar›m›z ve ahlâki de¤erlerimiz… Peki geriye
kalan ne? Benim h›zla geçen zamandan koparabildi¤im tek
fley foto¤raflar… Özlemlerim, eriflemediklerim ve yitirdiklerimden geriye kalan tek fley!”
Bu sözler 15 May›s 2003’te, Rahmi M. Koç Müzesi’nde,

“Düfl Yolculuklar›” adl› foto¤raf albümünün tan›t›m›n› yapan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’e ait. Y›llard›r foto¤raf sanat›yla, özellikle de do¤a foto¤raflar›yla ilgilenen Nurten Öztürk’ün albümündeki foto¤raflar›n kullan›lmas›ndan elde edilen gelir, TEMA Vakf›’na ba¤›fllanacak.
Koç Toplulu¤u fiirketleri ve Toplulu¤a yeni kat›lan OPET yöneticilerinin kat›ld›¤› gecede tan›t›lan “Düfl Yolculuklar›” albümünde toplam 56 eser bulunuyor.

Düfl Yolculuklar› S›n›r Tan›m›yor

K

ŸltŸrel
vizyon

Düfller s›n›r tan›maz. Albümde Türkiye’den Erciyes, Kurflunlu fielalesi, Göcek, Çorum, Belgrad Ormanlar›, T›naztepe,
Alada¤lar, Kurban Da¤›, Harbiye fielalesi, Foça, Ahtamar
Adas›, Sülüklü Göl, Antalya, Muradiye fielalesi, Yamandere
ve Afyon’a ait foto¤raflar yer al›yor. Ancak albümün bütünü
Türkiye’den oluflmuyor. ‹ngiltere’den Ricmond, Leonardlee
Garden, Kew Garden, Wisley Garden, Valley Garden, Claygate; Almanya’dan Köln, ‹sviçre’den Alper ve Hawai’den çekilen foto¤raflar da albümde yer al›yor. Foto¤raflarda, kimi
zaman gündo¤umunu ya da bat›m›n›, kimi zaman da ça¤layan bir flelaleyi bulmak mümkün.
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Sahnelerde Bir ‹stanbul Büyüsü

“D

gelene¤ine uygun olarak seyirci ile ilk kez 21 Mart tarihinans Tiyatrosu” kavram›n› modern dans litede Wuppertal Operas›’nda bulufltu.
ratürüne yerlefltiren usta yoFederal Almanya Cumhurbaflkan›’n›n
rumcu Pina Bausch, Ayefli Bayan Rau “‹stanbul Projesi”ni izgaz’›n da katk›lar›yla
Modern dans›n ve
leyen ve iki bölüm halinde, üç saat
muhteflem bir gösteri sundu. 30
“Dans Tiyatrosu”nun usta
süren bu duygu yüklü performankiflilik ekibiyle sahneledi¤i “‹syorumcusu Pina Bausch, ‹stanbul s›n bitiminde sanatç›lar› alk›fllatanbul Gösterisi” ‹stanbullu samak üzere aya¤a ilk f›rlayanlar
natseverler taraf›ndan yo¤un ilgi
Tiyatro Festivali kapsam›nda
aras›ndayd›.
gördü. 30, 31 May›s ve 1 HaziAygaz’›n da katk›s›yla muhteflem
ran’da AKM Büyük Salon’da sahnelenen “‹stanbul Büyüsü”, seyirPina Bausch’un ‹stanbul’u
bir ‹stanbul gösterisi
cinin yo¤un talebi üzerine 2 Hazi“‹stanbul Projesi” ne turistik, ne folksundu.
ran’da da tekrarland›.
lorik, ne de bir tarihi gösteri. Pina Bausch
‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›’n›n düzenledi‹stanbul için flöyle diyor:
¤i ‹stanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen gösterinin,
“Bir fleyler sizi yakal›yor, içine çekiyor. Bu güzel denizin
ayn› zamanda “‹stanbul’un Fethinin 550. Y›ldönümü” için
içinde olmak bir flans, ama nereye yönelmek istedi¤iniz çok
düzenlenen etkinlikler içinde de özel bir yeri vard›.
önemli… Küçücük insanlar gibiyiz bu kentte.”
Pina Bausch, ince ve esprili gözlemleriyle yer yer bizlerle ilgili yakalad›¤› özelliklere tebessüm de ettiriyor. ‹stanbul TiyatÖnce ‹stanbul’u Gezerek Keflfetti...
ro Festivali’nde Aygaz’›n sponsorlu¤unda sergilenen esePina Bausch, ilk kez 1998 y›l›nda Uluslararas› ‹stanbul Tirin dekor tasar›mc›s› Peter Pabst, y›llard›r Pina Bayatro Festivali’nin konu¤u olmufl ve Hong Kong
usch ile çal›fl›yor. Pabst “‹stanbul Projesi” için çok
için tasarlanan “Cam Temizleyicisi” adl› gösteriyal›n bir tasar›m üzerinde durmufl. Tabandan kayyi sergilemiflti. Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda 30
nayan su, ya¤mur ve tül bir perde Pina Bakiflilik ekibiyle üç hafta kalmak üzere ‹stanusch’un ‹stanbul’u hakk›nda çok fley anlat›yor.
bul’a gelen Pina Bausch, insanlar›n aras›na
Kostüm tasar›mc›s› Marion Cito’nun ‹stankar›flt›, onlarla beraber oldu, onlarla konufltu,
bul’un alt›n› üstüne getirerek buldu¤u ipek kuonlar› dinledi… Bo¤az k›y›s›nda, Haliç’te,
mafllardan yapt›¤› tuvaletler sahne üstünde
Kas›mpafla’da, Moda’da, Fatih’te, Ada’da,
uçufluyor. Erkekler ise tak›m elbiseleri içinde
‹stanbul’un dört bir köflesinde gezindi. ‹skimi zaman maço, ama genelde pek de görüntanbul Projesi, Pina Bausch’un her yeni
dükleri kadar sert de¤iller!
yarat›s›n› önce Wuppertal’de sergileme

Uzay Kadar Gizemli, Bofla Geçirilemeyecek
Kadar De¤erli Bir Kavram:

Zaman

aman ender bulunan bir kaynakt›r.
Harcanan zaman›n yerine yenisi konulamaz, geriye de döndürülemez.
Bizler için, zaman kazanmay› ve zaman› nas›l ak›ll›ca kullanabilece¤imizi ö¤retmekten daha önemli bir fley düflünülemez.
Bu prensip herkes için geçerlidir. Fakat ifl hayat›nda çok daha önemlidir. Çünkü ifl dünyas›nda verimlili¤imiz, potansiyelimiz ve zaman aç›s›ndan
karfl› karfl›ya kald›¤›m›z yo¤un bask›lar, s›n›rlar›m›z› zorlamaktad›r. Bu nedenle amaçlar›m›z› ak›ll›ca seçmeli veya belirlenmifl amaçlara ulaflabilmek
için zaman›m›z› ve yeteneklerimizi dikkatle yönetmeliyiz. Zaman›n iyi yönetilmesinin gereklili¤i art›k kan›ksanm›fl ve bu konuda birçok flirket, birçok
meslek sahibi yo¤un çal›flmalar içine girmifl durumda.

Z

Zaman Paradan Daha De¤erlidir
“Zaman nedir? Kim bunu kolayca ve aç›kça tan›mlayabilir? Bu kavram› kim tam olarak anlayabilmifl
ve uygulayabilmifltir? Ve günlük konuflmalar›m›zda ‘zaman’dan daha çok sözü edilen bir baflka konu var m›d›r? Ve elbette ki, konuflmalar›m›zda konu edebilecek kadar iyi biliyoruz bu kavram›. Öyleyse nedir bu zaman denilen fley? Bunun ne oldu¤unu bildi¤imden eminim, ama birisi benden bunu aç›kça anlatmam› isterse, yan›t veremeyece¤imi
san›yorum.”
St. Augustine zaman› böyle izah ediyor. Augustine’nin bu sözcükleri yazd›¤›ndan bu yana zaman›n
izah› konusunda pek fazla ilerleme kaydedildi¤i
söylenemez. Hepimiz zaman›n ne demek oldu¤unu biliriz, fakat tam olarak ne oldu¤unu söyleyemeyiz. Filozoflar ve fizikçiler daha da az emindirler, çünkü düflünceleri, varsay›mlar› ve hesaplar›
bu konuyu yeterince ayd›nlatamam›flt›r. Zaman
uzay kadar gizemlidir. Zaman parad›r. Fraklin
“Vakit nakittir” demifltir. Asl›nda zaman paradan
daha de¤erlidir. Zamana çok daha fazla sayg› göstermek gerekiyor.
Zaman kavram›na en çok yaklaflabilece¤imiz an,
zaman› bir boyut olarak görebildi¤imiz and›r. De¤iflmenin yer ald›¤› bir boyuttur zaman. Bizler de
zaman› ve de¤iflimi kendi yaflam sürecimiz ölçüleriyle de¤erlendirmeyi ye¤leriz. Belirli bir amaç için
harcanan zaman h›zla geçer. William Hazlitt “hiç-

bir genç, bir gün ölece¤ine inanmaz”, diye yazm›flt›. Gençlikte bir sonsuzluk ve süreklilik duygusu
vard›r.

Zaman Önemli Bir Kaynakt›r
Zaman›n de¤erini fark etti¤imizde, içimizde onu
iyi kullanma iste¤i do¤ar. “Günü durdurmam›z
mümkün de¤ildir. Ama onu kaybetmememiz
mümkündür.” Çevremize flöyle bir bakt›¤›m›zda,
kulak kabartt›¤›m›zda yayg›n zaman sorunlar›yla
karfl›lafl›r›z, zaman›n yetersizli¤ini iflitiriz. Peki, zaman sorununu nas›l aflar›z? Bu sorunun cevab›n›
birlikte arayal›m.
• “Bugünün iflini yar›na b›rakmak” davran›fl›n›n bir
al›flkanl›k haline gelmesine asla izin vermeyelim.
Bu olgu, önemli bir zaman h›rs›z›d›r. Franklin’›n
flu sözlerini unutmayal›m. “Bugün, iki yar›na bedeldir.”
• Görev da¤›tmak, yetki delege etmek flirketten
çok bizlerin zaman›n› korur. Bunun amac›, baflkalar›n›n yapabilecekleri iflleri yüklenmekten kurtulup, yaln›zca bizim yapabilece¤imiz ifllerle meflgul
olmam›z› sa¤lamakt›r. Baflkalar›na görev vermek,
yetki delege etmek bizlerin o ifllerden feragat etmemiz anlam›na gelmez.
• Toplant›lar, her ifl alan›n›n vazgeçilmez unsurlar›d›r. Fakat iyi kullan›lmad›klar›nda yönetenlerin
ve kat›lanlar›n zaman kay›plar›na neden olabilir.
Bunu önlemek için toplant› öncesi, toplant› s›ras›nda ve toplant› sonras›nda baz› önlemler alal›m.
Her toplant› için belirlenen zaman s›n›rlar›na uyal›m ve uyulmas›n› sa¤layal›m.
• ‹flimizde; belirlenmifl amaç ve hedeflerin, önceliklerin aciliyetine göre s›ralamas›n› yapal›m.
Kifli, kendini zaman aç›s›ndan disipline etmek, zaman› nas›l harcad›¤›n› bilmek durumundad›r. Bu
nedenle herkes kiflisel bir zaman kavram› edinmelidir. Önce zaman› nas›l kulland›¤›m›z› gözlemlemeli ve nas›l kullanmam›z gerekti¤iyle k›yaslamal›y›z. Bir araflt›rma, ço¤u yöneticinin zaman› yanl›fl
kulland›¤›n› ortaya koyuyor. E¤er zaman› iyi yönetemezsek, baflka hiçbir fleyi baflar›l› flekilde yönetemeyiz.

SEK Süt Sat›fl
Müdürü Zeki Eskici,
ifl dünyas›nda en
önemli kaynaklardan
birinin zaman
oldu¤unu ve zaman›n›
iyi yönetemeyen
kiflilerin ve
firmalar›n baflar›y›
yakalayamayaca¤›n›
belirtiyor. “En iyi, en
verimli zaman›m›z, en
iyi ifl ç›kard›¤›m›z
zamand›r” diyen
Eskici, zaman› verimli
kullanman›n
ipuçlar›n› da veriyor
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erbest
kŸrsŸ

Zeki Eskici
Sek Süt Sat›fl Müdürü

A¤açlara Bak›p, Orman› Görmemek
Kifli kendine uzun vadeli hedefler belirlemelidir.
Bu hedefler Winston Churcill’in dedi¤i gibi ileri41

ye dönük olmal›d›r. Ancak ütopik olmamas›nda yarar vard›r.
Çünkü belirli bir s›n›r›n ötesini
planlamak düflünmek de¤il, hayal kurmakt›r. Kifliler belli politika ve stratejilere sahip olmal›d›rlar. Ancak baz› engellerle, sorunlarla ve krizlerle karfl›lafl›ld›¤›nda aç›k seçik bir politikaya sahip olmak bizlere yol gösterebilir. Yapmakta oldu¤umuz ifle genifl bir bak›fl aç›s›yla
yaklaflmal›y›z. Tek tek a¤açlar› de¤il, orman›n bütününü görmeye çal›flmal›y›z. ‹flimizde planl› olmal›y›z. Planlaman›n uygulama için harcanan zaman› k›saltt›¤›n› unutmamal›y›z.
‹flimizde hedef ve amaçlar belli olmal›d›r. Ölçülebilir, belirgin
ve belli bir zamanla s›n›rlanm›fl olmal›d›r. Hedef belirlemek
ancak pratikte ö¤renilebilir. PUKÖ döngüsünü hat›rlayal›m.
Planl›yoruz, uyguluyoruz, kontrol ediyoruz ve yeni öneriler
gelifltiriyoruz. Her gün yapmak istediklerimizin listesini bir
gün önceden yaparak, hayata geçirmeliyiz. Baflar›lar›n ve baflar›s›zl›klar›n bir analizini yapmal›y›z. Baflar›s›zl›klar için anlams›z mazeretler ortaya koymaktan kaç›nmal›y›z.
En iyi, en verimli zaman›m›z, en iyi ifl ç›kard›¤›m›z zamand›r.
‹nsanlar›n ço¤u için bu zaman sabah›n erken saatleridir. Bu
zaman› en önemli ifllerimiz için kullanmal›y›z. Öncelikle
problem analizi ve bilgi toplamak gibi haz›rl›k çal›flmalar› çok
önemlidir. Bürolar›m›zda düzenli ve tertipli olmak zaman kazand›r›r. Her ifl gününün sonunda masam›z› düzenli ve temiz
b›rakmal›, ifl araçlar›m›z› el alt›nda bulunabilecek flekilde konumland›rmal›y›z. Gelen kâ¤›tlar için önemsizlik s›ras›na göre ay›klama sistemi gelifltirmeliyiz. H›zl› okuma al›flkanl›¤›
gelifltirerek, zaman› bofla harcamaktan kaç›nmal›y›z. Telefonlar asl›nda büyük zaman tasarruflar› sa¤lar. Ancak kullanmas›n› bilmeyenler için bir tehlike oluflturur. Telefonlar› amac›na uygun ve verimli kullanmal›y›z.

Görev Da¤›l›m› Yapmak Sanatt›r
Yaz›n›n bafl›nda da belirtildi¤i gibi görev da¤›tmak, dikkatle
ve ustal›kla yürütülmesi gerekli bir sanatt›r. E¤er kifli vaktini,
s›n›rlar›n› biliyorsa görev da¤›l›m›na önem verecektir. Burada
güçlü bir öncelikler kavram› filizlenir. Bizim yapabilece¤imiz

iflleri kendimiz için tutmal›, kalan görevleri da¤›tmal›y›z.
Böylece herkes daha özgür düflünecek, plan yapacak, etkin
bir flekilde hareket edecek ve bol bol zaman kazanacakt›r.
Elemanlar›n iflsizlikten yak›nd›klar› bir ortamda, yöneticiler
zaman›n az oldu¤undan yak›nmamal›d›rlar. ‹flimizin daha
rutin ve belirgin bölümlerini ilk ad›m olarak elemanlar›m›za
vermeliyiz. ‹kinci ad›m ise elemanlara karar vermeleri için
daha çok güç ve yetki vermek ve onlar›n belirli alanlarda yöneticilerin yerine hareket etmelerini istemektir. Bu pek kolay
de¤ildir. Bunun için cesaret, yarg› yetene¤i ve di¤erlerine güven gerekir. Görev da¤›t›m› ve yetki delegasyonu çal›flanlar›n
hevesini kamç›lar, performanslar›n› art›r›r ve morallerini
yükseltir. Her ifl için ay›rd›¤›n›z bir zaman dilimi vard›r. Ancak özel ve belirli amaçlar için ayr›lm›fl zaman k›rp›nt›lar›
önemli zaman süreleri olufltururlar.
Bu arada bir fleyler yazabilir veya okuyabiliriz. Bunu günlük
bir yar›fl olarak görmeliyiz ve flöyle düflünmeliyiz. “Sistem bize karfl›, her fley zaman›m›z› bofla harcamak için el ele vermifl,
bize karfl› birleflmifller. Bu sisteme karfl› biz de savafl aç›p, onu
alt etmeye çal›flmal›y›z!” TV seyretmeye ay›rd›¤›m›z zaman›
gözden geçirmeli ve gerekiyorsa bu zaman› azaltmal›y›z.
Tabii ki bütün bunlar› sa¤l›kl› bir bünye, dinlenmifl bir beden, zinde bir beyin yapabilir. E¤er hastalan›rsak yapmakta
oldu¤umuz ifl bölünmeye u¤rar, iyileflmemiz için geçen süre
bofla harcanm›fl bir zaman olmayabilir, ancak baflka bir yöne
kanalize olur.
O halde mümkün oldu¤unca dinlenmeli, egzersiz yapmal› ve
tatillere önem vermeliyiz. Stres, zaman yönetiminin üzerinde
durmas› gerekli bir olgudur. Stresin üstesinden gelebilmek
için afla¤›daki 7 basamakl› stratejiyi uygulamal›y›z.
• Harekete geçmeliyiz.
• Duygular›m›z› ifade etmeliyiz.
• Önceliklerimizi gözden geçirmeliyiz.
• De¤ifltiremeyece¤imiz fleyleri kabul etmeliyiz.
• Deneyimlerimizden yararlanmal›y›z.
• Zaman yönetimi konusundaki becerilerimizi kontrol etmeliyiz.
• Mutluluklar›m›z› düflünmeliyiz.
Kayg› ve endifle bizlerin büyük düflman›d›r. Böyle durumlarda Mark Twain’in flu sözünü hat›rlamal›y›z: “Ben ömrüm boyunca pek çok dert, s›k›nt› tan›d›m, ama bunlar›n büyük bir
bölümü asla bafl›ma gelmedi.”

Daha iyi zaman yönetimi için on ad›m:
• Kendinize göre bir zaman kavram› gelifltirin.
• Uzun vadeli hedefler belirleyin.
• K›sa süreli planlar yap›n.
• Gününüzü programlay›n.
• En yararl› zaman›n›zdan en iyi flekilde yararlan›n.
• Büro çal›flmalar›n›z› organize edin.
• Toplant›lar› iyi yönetin, toplant› süresine uyun.
• Etkin bir görev da¤›l›m› yap›n.
• Baflka iflleri yapmaya ay›rd›¤›n›z zamandan da yararlan›n.
• Sa¤l›¤›n›za özen gösterin.
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