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aflar›lar, aç›l›fllar ve kutlamalarla geçen
bir ay›n öne ç›kan olaylar›yla Topluluk
gündemimizi sayfalar›m›za tafl›maya çal›flt›k.
Yaz›ma iki flirketimizin y›ldönümü kutlamalar›yla girmek istedim. Çünkü flirketlerin k›rk,
elli y›l gibi uzun süreler boyunca sektörlerinde büyümeyi sürdürerek var olabilmeleri
övünç vericidir. DemirDöküm’ün ellinci, Oltafl’›n k›rk›nc› kurulufl y›ldönümünü kutlarken hepimiz gurur duyduk. Her iki flirketimiz
de uzun y›llar süren yolculuklar› boyunca sürekli olarak itibar› ön planda tuttular ve gelece¤e yat›r›m yapt›lar.
Ekim ay› içinde ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan y›l›n en baflar›l› 500 flirketine ödülleri verildi. Törende baflar›lar›yla ödüllendirilen
Koç Toplulu¤u flirketleri, Toplulu¤umuzun
vizyonunun bir baflka göstergesiydi. Yine kurulufl y›ldönümünü kutlayan bir di¤er kurumumuz ise Koç Üniversitesi idi. Rektör
Prof. Dr. Attila Aflkar, Bizden Haberler okurlar› için verdi¤i röportaj›nda, “Ö¤rencisine en
yak›n üniversite olmak için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz” dedi.

Rahmi M. Koç Liderlik Merkezi
Koç-Yönder’in sekizinci kurulufl y›ldönümü
24 Ekim akflam› Rahmi M. Koç Müzesi’nde
kutland›. Rahmi M. Koç’a fieref Baflkan› unvan›n›n verildi¤i törende “Rahmi M. Koç Liderlik Merkezi”nin de kurulufl müjdesi verildi.
Bu öncü giriflimlerinden dolay› dernek baflkan› Necati Ar›kan ve Koç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Attila Aflkar’› yürekten kutluyoruz.
Günümüzde teknoloji, hayat› kolaylaflt›ran
en önemli etken. Teknolojinin bize sundu¤u
kolayl›klardan biri de kangurum.com sitesi.
Site birkaç y›ldan bu yana Türkiye’de sanal
al›flveriflin bir numaral› adresi durumunda.

Bu say›m›zda Habertürk’ün ekonomi yorumcusu Atilla Yeflilada Bizden Haberler için
kangurum.com’u kullanarak bir al›flverifl yapt›. Bu al›flveriflin her aflamas›n› yans›tmaya çal›flt›¤›m›z yaz›m›z›n, kangurum.com’u kullananlar kadar kullanmayanlar›n da ilgisini çekece¤ini düflünüyoruz.

Divitler Hep Yaflayacak
Aram›zdan ayr›lan, Koç Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Sevgi Gönül’ün 2001’den bu
yana Hürriyet gazetesinde yazd›¤› yaz›lardan
derlenen “Sevgi’nin Diviti” adl› kitap yay›mland›. Kitapta, Sevgi Gönül’ün köfle yaz›lar›n›n yan› s›ra Koç Ailesi mensuplar›n›n ve Murat Bardakç›’n›n Sevgi Gönül için kaleme ald›klar› yaz›lar bulunuyor. 17 Haziran
2001’de bafllay›p sonuncusu 20 Temmuz
2003 tarihinde yay›nlanm›fl olan bu yaz›lar›
okuyanlar, Murat Bardakç›’n›n dedi¤i gibi
“Küçük bir paranteze s›¤d›r›lan büyük ve sahici bir dünya”yla karfl›laflacaklar.

Ramazan ve Sa¤l›k
“Ramazan ve sa¤l›k” üzerinde s›k konuflulan
ama yine de yeterince bilgi sahibi olmad›¤›m›z
bir konu. Bu nedenle bu say›m›zda Amerikan
Hastanesi’nde görevli doktorlar›m›z›n önerilerinden yola ç›karak haz›rlad›¤›m›z yaz›lar›n ilginizi çekece¤ini umuyoruz.
Cumhuriyet’in 80. y›l›n› coflku ile kutlad›k.
Ulu Önder Atatürk’ün kurdu¤u Cumhuriyet’in gelece¤i, her alanda kararl›l›kla at›lacak
cesur ad›mlara ba¤l›.
Sevgi ve sayg›lar›mla.
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Ü n i v e r s i t e s i

Koç Üniversitesi’nde
10. Yafl Mutlulu¤u

Y

üksek e¤itimdeki kalite düzeyini art›rmak ve her aç›dan donan›ml›, ufku genifl, iyi e¤itimli insanlar yetifltirmek
amac›yla Vehbi Koç Vakf›’n›n 1993 y›l›nda kurdu¤u Koç Üniversitesi, aradan geçen k›sa sürede ülkemizin gözde üniversitelerinden biri
konumuna gelmeyi baflard›. Üniversitenin 10. kurulufl y›ldönümü 14 Eylül’de üniversite kampüsünde yap›lan bir törenle kutland›.
Törene Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve Koç Holding üst düzey yöneticilerinin yan› s›ra, dokuzuncu Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, YÖK Baflkan› Kemal Gürüz ve pek çok seçkin
davetli kat›ld›.
Törende bir konuflma yapan Süleyman Demirel,
Koç Üniversitesi’nin kurulufl tarihine bak›ld›¤›nda
burada bir baflar› öyküsünün bulundu¤unu dile
getirerek, üniversiteyi kuran merhum Vehbi Koç
ile Koç Ailesi’ne teflekkür etti.
Halen yüksekö¤retimden yararlanan gençlerin oran›n›n düflük oldu¤unu ve bu oranla bir toplumun
ça¤dafl yap›lamayaca¤›n› vurgulayan Demirel flunlar› söyledi: “Üniversitelerdeki 2 milyon gencin
647 bini k›z. ‹flte bu, Atatürk’ün modern Türkiye’sidir. Bundan gurur duymak lâz›m. Türkiye, bugün okuma s›n›r›nda bulunanlar›n yüzde 32’sini
okutuyor. Hedeflenen eflik ise yüzde 40’t›r. Siyasetçilerin görevi bunu yapmak ve ortaya koymakt›r.
Kalite, Türk e¤itimcisinin iflidir. Siyasetçiden iste-

nen fley, ülkenin yollar›n› açmakt›r. Bu yolda düzgün yürümek, e¤itimcilerin iflidir.”

E¤itimde S›n›r Yoktur
Törende konuflan Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç ise, zaman›n su gibi ak›p geçti¤ini, 10 y›ll›k
sürede 9. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in
kendilerini hiç yaln›z b›rakmad›¤›n› belirterek, bundan dolay› Demirel’e teflekkür etti ve flunlar› söyledi:
“E¤itimde s›n›r yoktur. Biz de e¤itime yat›r›m yapmaya devam edece¤iz. Memleketimiz enteresan bir
ülke. Para harcay›p, yat›r›m yapmak istiyorsunuz
ama ne hikmetse gizli bir el sizi tutuyor. Gönlümüz
ve hedefimiz, Koç Üniversitesi’ni dünyadaki en iyi
üniversiteler düzeyine ç›karmakt›r.”
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik fikirlerin çat›flmas›ndan do¤rular›n ortaya ç›kt›¤›na dikkat çekerek flunlar› söyledi: “Bir ülkede farkl›l›klar›n olmas› hiçbir zaman kavga sebebi de¤ildir. Farkl›l›klar›n
tart›fl›lmas› son derece önemlidir. Bu demokrasinin
ço¤ulcu vasf›n› gerektirir. Samimiyetle ifade ediyorum ki, Avrupa’da bile Koç Üniversitesi düzeyinde
e¤itim yapan az say›da üniversite bulunuyor.”

Varl›k Nedeni ve Misyon
“Cumhuriyetin temeli neyse, Türk üniversitelerinin temeli de odur” diyerek sözlerine bafllayan
YÖK Baflkan› Prof. Dr. Kemal Gürüz ise flunlar›
söyledi: “Türk üniversiteleri, Ortaça¤’da var olan
kurumlar›n devrilmesiyle filizlenen kurumlar de¤il, tam aksine insan akl›n› reddeden medeniyeti
tamir etmek üzere büyük Atatürk ve onun silah arkadafllar› taraf›ndan Türk milletine arma¤an edilmifl, oldu¤u gibi Bat›’dan al›nm›fl kurumlard›r. Biz,
bu misyonun temsilcisiyiz ve maliyeti ne olursa olsun bunu sonuna kadar sürdürmeye kararl›y›z.”
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar
da, her kurumun bir varl›k nedeni ve misyonu bulundu¤unu ifade ederek, Koç Üniversitesi’nin varl›k nedeninin de Türkiye’ye en yetkin ö¤rencileri
yetifltirmek oldu¤unu söyledi. Bu y›l Cumhuriyet’in 80., Koç Üniversitesi’nin ise 10. kurulufl y›ldönümünün kutland›¤›n› hat›rlatan Aflkar, “Cumhuriyet ve demokrasi oldu¤u için Koç Üniversitesi
var” dedi.
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Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar:

“Ö¤rencisine En Yak›n
Üniversite Olmay› Amaçl›yoruz”

C

umhuriyet’in 100. kurulufl y›ldönümünde, ekonomik, idari ve siyasi kadrolarda yer alan yaklafl›k 20 bin Koç
Üniversitesi mezunu, Türkiye’nin gelece¤ine de yön veriyor olacak. Ö¤rencilerine en yak›n üniversite olmay› amaçlad›klar›n› belirten Koç
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar, gerek
stratejik planlar› ve gerekse e¤itim kalitesiyle gelecek
için en iyi flekilde haz›rland›klar›na inan›yor. Prof.
Dr. Attila Aflkar ile Koç Üniversitesi’nin dünü, bugünü ve gelece¤iyle ilgili konufltuk.
• 10 y›l önce yola ç›kt›n›z. Koç Üniversitesi’nin
ilk kuruldu¤undaki amaç ve hedefleriyle bugünküler aras›nda ne gibi de¤iflimler yafland›¤›n› ö¤renebilir miyiz?
10 y›l önce ‹stinye’de bu ifle bafllad›¤›m›zda, iki fakülteye, dokuz programa, yaklafl›k bin ö¤renciye sahip ve sadece bir lisansüstü program› bulunan küçük bir üniversiteydik. Hiçbir zaman “Türkiye üniversitesi” olarak kalmak istemedik ama ‹stinye’deki
fiziki koflullar›m›z nedeniyle öyle bir izlenim olufluyordu. Bugün geldi¤imiz noktada ise bölgesel a¤›rl›¤› olan bir dünya üniversitesi niteli¤i tafl›yoruz.
• 2000 y›l›nda Sar›yer’e tafl›n›rken böylesi bir büyümeyi planl›yor muydunuz?
Sar›yer’e tafl›nd›ktan sonra, mütevelli heyetimiz biz-

lerden buran›n fiziki imkânlar›n› en iyi flekilde de¤erlendirmemizi istedi. Bu boyuttaki bir üniversitede hangi programlar›n olmas› gerekti¤ini planlamak,
mali planlar da dahil olmak üzere tüm stratejik planlar› haz›rlamak gerekiyordu. Gelifltirdi¤imiz stratejik
plan› önce kendi aram›zda, sonra da mütevelli heyeti ile paylaflt›k.
• Bu planlar› haz›rlarken yabanc› dan›flmanlar›n
bilgi ve tecrübelerinden de yararland›n›z m›?
Üniversitenin akademik olarak iflleyen kendi iç kurullar›n›n yan› s›ra dan›flma heyeti, icra yetkisi bulunan mütevelli heyeti var. Bunlar›n d›fl›nda her biri
alan›nda uzman yerli ve yabanc›lardan oluflan dan›flma heyetimiz bulunuyor. Yabanc› dan›flmanlar›m›z
aras›nda Amerikal›lar, Almanlar, Hollandal›lar var.
‹cra yetkileri olmamakla birlikte, onlar›n söyledikleri bizler için oldu¤u kadar, mütevelli heyetimiz için
de son derece de¤er tafl›yor. Stratejimizi olufltururken dan›flma heyetimizin fikirlerine de baflvurduk.
Üniversitemizde olmayan ama tüm dünyada stratejik önem tafl›yan alanlar› tespit ettik.
• Hukuk fakültesi bu stratejiler do¤rultusunda
m› do¤du?
Türkiye’nin siyasi nüfusu, uluslararas› iliflkileri her
geçen gün biraz daha art›yor ve ülkemiz süratli bir
biçimde d›fla aç›l›yor. Umar›m en yak›n zamanda

Koç Üniversitesi
Rektörü Prof.
Dr. Attila Aflkar,
kendilerini farkl›
k›lan en önemli
özelli¤in, kaliteli
e¤itimlerinin
yan› s›ra
ö¤renciye en
yak›n üniversite
olmak amac›yla
uygulad›klar›
programlar›ndan
kaynakland›¤›n›
söyledi
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Avrupa Birli¤i üyesi oluruz. Ancak AB üyesi olal›m ya da olmayal›m, Türkiye, teknolojileri yönetme, üretilen ürünleri
da¤›tma, iflletme ve ekonominin çeflitli alanlar›nda son derece ilerleme
kaydetti. Fakat ülkemizin hukuksal alanda bir eksikli¤i var diye düflünüyoruz. Dünyada da hukuk
alan›nda önemli de¤iflimler yaflan›yor. Hukuk art›k sadece HAS ad›
verilen, yani hâkimden, avukattan ve
savc›l›ktan ibaret de¤il; finans sahalar›nda, diplomaside, insan haklar›nda ve genel
yönetimde önemi giderek artan bir meslek.
Çok aç›kt›r ki, Türkiye’nin bu alanda yetiflmifl insan
gücü son derece az. S›rf Türkiye’nin d›fl iliflkilerinin artmas›
bile, baflta insan haklar› mahkemesi olmak üzere birçok yere
üye vermesini gerektiriyor. Bunlar için dil bilen, o ülkelerinin
yasalar› konusunda bilgi sahibi hukukçulara ihtiyaç var.
• Siz bir aç›klaman›zda, dünyada Türkiye’yi bundan sonraki süreçlerde Türk avukatlar›n savunaca¤›n› söylediniz.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’nin yurtd›fl›ndaki hukuki faaliyetlerinde nas›l bir rol oynayacak?
Biz bu program› gelifltirmek için iki y›l boyunca görüfller ald›k ve deneyimlerinden yararlanmak üzere bu alanda uzman
olan kiflileri ziyaret ettik. Oxford’a gitti¤imizde, orada tan›flt›¤›m›z beyefendi, K›br›s davas›nda Türkiye’nin avukatl›¤›n›
yapt›¤›n› söyledi. Oradan da anlafl›ld› ki, Türkiye’nin hayati
ç›karlar›n› savunmak için yabanc› avukatlara gidiyoruz. Yabanc› aleyhtar› de¤ilim, küreselleflen dünya zaten bunu gerektiriyor ama bir ülkenin bu çeflit faaliyetlerinin tamamen
yabanc› firmalar taraf›ndan yap›lmas› yeterli de¤il.

• Türkiye’nin gelece¤i için insan kayna¤› yaratan bir üniversitenin üst düzey
yöneticisi olarak, Türkiye gündemine nas›l katk›da bulundu¤unuzu düflünüyorsunuz?
E¤itim, bir yandan toplumun ihtiyaçlar›na cevap verirken, di¤er
yandan insan›n evren ve kendisiyle ilgili sordu¤u sorular› yan›tlamas›n› kolaylaflt›rmay› sa¤layan kültürel boyutuna da katk›da bulunuyor.
Becerilerin organize biçimde kazand›r›lmas›na yol aç›yor. Meslek olarak ö¤retti¤imiz bilgi ve becerilerin kal›c› olmas› laz›m.
Ekonomik ve sosyal yap›da ciddi bir de¤iflim yafland›.
Çeflitli kaynaklardan elde etti¤iniz bilgiyi iflleyip gelifltirebilecek yetene¤inizin olmas›, zaman›n tahribat›na çabuk u¤rayan
bilgilerle insanlar› donatmamak laz›m. E¤itim buna cevap verecek nitelikte olmal›, teferruatlarla ö¤renciyi bo¤mamal›, temel konular› ifllemeli ve genifl bir alanda ele almal›. Zaman
içinde yeni teknolojilere ayak uydurabilmek için genifl bir baza ihtiyaç var. Hayat boyu sürecek bir e¤itime daha çok ihtiyaç var. Bilgiyi stoklamak yerine kritik düflünmeyi ö¤renmek
laz›m.
• Befl y›l sonra Koç Üniversitesi’ni nerede görüyorsunuz?
Türkiye’deki e¤itimi bazen çok elefltiriyoruz. Türkiye’nin e¤itim konusunda çok da kötü olmad›¤›n› düflünüyorum. Bir sürü yerde daha da iyiye götürmek üzere çabalar da var. Biz, daha yeni bir kurum olarak, bir sürü meziyetli insan› bir araya
getirdi¤imiz için daha iyi yapabiliyoruz diye düflünüyorum.
Bu y›l Cumhuriyet’in 80. bizim de 10. y›l›m›z. Her ikisi örtüfltü¤ü için çok mutluyuz. Cumhuriyet 100. y›l›na geldi¤inde
biz de 30. y›l›m›z› kutluyor olaca¤›z. O tarihlerde 15 ila 20 bin
aras›nda mezunumuz olacak. Yaklafl›k 3 bin 500 ö¤renciye
e¤itim verece¤iz. Mali bak›mdan flansl›y›z ancak, bu aç›dan da
ayaklar›m›z›n üzerinde durmay› ö¤renmemiz laz›m.

• Konuflman›z›n bafl›nda yabanc› akademisyenlerle ve üniversitelerle iletiflim halinde oldu¤unuzdan söz ettiniz. Bire bir iflbirli¤i içinde oldu¤u yabanc› üniversiteler var m›?
Türkiye’de bu konunun yanl›fl alg›land›¤›n› düflünüyorum. ÜniverTürkiye’deki e¤itimi bazen
siteler aras›nda bire bir iflbirli¤i yaçok elefltiriyoruz.
p›lamaz. Örne¤in Harvard Üniversitesi ile MIT bire bir iflbirli¤ine
Türkiye’nin e¤itim
girmez. Önemli olan akademiskonusunda çok da kötü
yenlerimizin, yurtd›fl›ndaki akadeolmad›¤›n› düflünüyorum.
misyenlerle belirgin projeler etraf›nda iflbirli¤ine girmesi. Bizim birBir sürü yerde daha da iyiye
çok üniversite ile iflbirli¤i anlaflmagötürmek üzere çabalar da
m›z var. Fakat üniversite düzeyinde iflbirli¤i yapmak mümkün devar. Biz, daha yeni bir
¤ildir. Bizim ö¤retim üyelerimiz,
kurum olarak, bir sürü
dünyan›n en iyi üniversitelerinde
meziyetli insan› bir araya
bulunan ö¤retim üyeleri ile ortak
çal›flmalar yap›yor, makaleler yaz›getirdi¤imiz için daha iyi
yor, konferanslar düzenliyorlar.
yapabiliyoruz diye
Bunlar de¤erli çal›flmalar.

düflünüyorum

• Sizce Koç Üniversitesi’ni farkl› k›lan
nedir?
Bizim programlar›m›z›n en önemli yan›, bireysel e¤itim vermesi. Ayn› unvan› alan insanlar dahi hayata at›ld›klar›nda farkl› farkl› alanlarda ilerleyebiliyorlar. Ö¤rencilerimiz de üçüncü s›n›ftan itibaren hangi yöne
gitmek istedi¤ini sezer hale geliyor. Seçmeli derslerimiz ile ö¤rencinin kendi program›n› çizmesine katk›da bulunuyoruz. Bir
de ö¤rencilerimize daha yak›n olabilmek
için küçük programlar haz›rl›yoruz. Koç
Toplulu¤u’nun “Müflterisine en yak›n Topluluk olma” ilkesi bizim için de geçerli. Biz
de “Ö¤rencisine en yak›n üniversite olmak”
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
ki, bizi farkl› k›lan en önemli nokta bu.

Koç Holding’ten “Kay›tl› Ekonomiye
Geçifl” Kampanyas›na Tam Destek
stanbul Defterdarl›¤›
taraf›ndan, bir y›l sürecek olan “Kay›tl› ekonomiye geçifl kampanyas›” 15 Eylül’de bafllat›ld›. Bu
kampanya için, aras›nda Holdingimiz’in de bulundu¤u,
2002 y›l›nda ‹stanbul’da en
fazla gelir vergisi ödeyen ilk
200 mükellefe, ‹stanbul Defterdarl›¤›’ndan bir ça¤r› yap›ld›. Bilindi¤i gibi yüksek oranda
kay›td›fl› ekonomi ülkemizin
bir gerçe¤idir. Bunun yan›nda
bir baflka gerçek ise ülkemiz
için daha iyi bir gelecek ve hepimiz için daha üst seviyede

‹

yaflam standard›n›n kay›td›fl›
ekonominin önlenmesi ile
mümkün olaca¤› hususudur.
‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n hayata geçirmifl oldu¤u bu kampanyaya vatandafllar›n da destek
vermesi gerekmektedir. Bu
ba¤lamda, yap›lan al›flverifllerde belge isteme ve alma konusunda gösterece¤iniz duyarl›l›k, kararl›l›k ve yarataca¤›n›z
sinerji ile hem vatandafll›k görevinizi yerine getirmifl olacak,
hem de kampanyan›n baflar›s›nda ve ülkemizin daha ayd›nl›k yar›nlar›nda pay sahibi olacaks›n›z.

‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n
bafllatt›¤› “Kay›tl› Ekonomiye
Geçifl Kampanyas›”
Koç Holding taraf›ndan da
destek gördü. Bu kampanya,
ekonomimizde büyük bir yara
haline gelen kay›td›fl›
ekonomiye engel olacak.
Ancak kampanyan›n baflar›l›
olmas› vatandafllar›n
deste¤ine ba¤l›...

Mustafa V. Koç’tan Ürdün Kral›’na Ziyaret
Ortado¤u’da önemi gittikçe artan Ürdün’e Koç Toplulu¤undan ziyaret: Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl
‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, Ürdün Kral› Abdullah’› ziyaret ettiler.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve
Koç Holding Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü, 22 Ekim günü Ürdün Kral› Abdullah’› makam›nda ziyaret ettiler. Ürdün’de Kraliyet Saray›’nda gerçekleflen toplant›da, Kral Abdullah ve Mustafa
V. Koç çeflitli konularda görüfl al›flveriflinde bulundular.
Öncelikle, Ortado¤u’daki son durumun de¤erlendirilmesinin ard›ndan, bölgeye bir an önce bar›fl›n gelmesi yolunda
dilekler iletildi.
Bölgedeki iflbirli¤i konular›n›n art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar yap›lmas› konusundaki ortak görüfllerini ifade eden
Kral Abdullah ve Mustafa V. Koç, özellikle de Ortado¤u ve
Türkiye aras›ndaki ticaret hacminin gelifltirilmesi gereklili¤i üstünde durdular. Özellikle yarat›lacak yeni ifl alanlar›,
ticaret hacminin geniflletilmesi ve önemlisi Ortado¤u’da
tam ve kal›c› bar›fl›n sa¤lanabilmesi için, sürekli ve sa¤l›kl›
diyaloglar›n, bölgesel dayan›flma ve iflbirli¤inin önemine

dikkat çekilen toplant› sonras›nda, Ürdün Kral›, bu tarz
görüflmelerin büyük yarar sa¤lad›¤›na de¤inerek bu tip
toplant›lar›n sürdürülmesini istedi.
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Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç
(sa¤da) ve Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler
Baflkan› Hasan Bengü, Ürdün Kral› Abdullah ile birlikte.
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AB’nin Teknolojik
Geliflmeler Fonuna
Projelerimizle Baflvurduk
Avrupa Birli¤i önümüzdeki y›l, “6. Çerçeve Program›” kapsam›nda,
teknoloji konular›ndaki geliflmeler için toplam 17.5 milyar Euro’luk
bir fon ay›rd›. Bu fonlar için Arçelik, GVZ, Ford Otosan, KoçSistem,
Koç.net, Tofafl ve Koç Üniversitesi proje baflvurular›nda bulundu

T

ürkiye, Avrupa Birli¤i’nin rekabet
gücünü art›rmaya yönelik olarak
düzenlenen Çerçeve Programlar›’n›n alt›nc›s›na ilk defa kat›l›m
pay› ödeyerek taraf olmufltur. Amac›, Avrupa’n›n
teknoloji gelifltirme alan›nda ABD ve Japonya’y›
yakalamas› ve geçmesi olan 6. Çerçeve Program›
kapsam›nda, flartlara uygun baflvurular aras›ndan
seçilecek projelere destek olarak verilecek fon
toplam› 17.5 milyar Euro’dur. Fon alabilecek
projeler farkl› ülkelerden flirket ve üniversitelerin
ortak çal›flmas› olan ve belirli öncelikli alanlarda,
amaç ve kapsamlar› komisyon taraf›ndan yap›lan
ça¤r›lara uygun projeler aras›ndan ba¤›ms›z uzman de¤erlendiriciler taraf›ndan belirlenmektedir.
Birinci proje ça¤r›lar› çerçevesinde, Koç Toplulu¤u flirketlerinden Arçelik, GVZ, Ford Otosan,
KoçSistem, Koç.net, Tofafl ve Koç Üniversitesi
proje baflvurular›nda bulunmufltur. Bugüne kadar yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda, 6. ÇP
kapsam›nda Koç Üniversitesi ve Tofafl’›n dahil oldu¤u birer proje Komisyon taraf›ndan fon almaya lay›k bulunmufltur. Ayr›ca GVZ’nin bir projesinin, bir baflka AB fonu olan EUREKA program›
kapsam›nda fonlanmas› onaylanm›flt›r.

GVZ’nin Avrupa Baflar›s›
Bilgi Grubu flirketlerinden GVZ’nin, “MajorCall
CRM Ça¤r› Merkezi Projesi”, küçük ve orta boy
iflletmelerin iletiflim, pazarlama ve müflteri ile ilgili hizmet kalitelerini ses teknolojileri entegrasyonu ile kurulacak olan ça¤r› merkezi yoluyla

katma de¤erli bir biçimde art›rmalar›n› amaçl›yor. GVZ, projede konuflma tan›ma, konuflmac›
tan›ma ve ses sentezleme teknolojilerini kullanarak ça¤r› merkezinin Türkçe dahil birçok dilde
iflletilmesini sa¤lamak ve gerekli altyap›y› haz›rlamakla yükümlü bulunuyor.
GVZ d›fl›nda Çek Cumhuriyeti, Fransa, Belçika,
Yunanistan ve ‹talya’dan sekiz firman›n katk›s› ile
oluflan ve bafllang›ç toplant›s› Aral›k ay› içerisinde yap›lacak olan projenin haz›rlanmas›nda GVZ
%20,7 gibi önemli bir paya sahip. Yaklafl›k %60’›
fonlanacak olan projenin toplam bütçesi 2 milyon 180 bin Euro olup GVZ’nin alaca¤› fon miktar›n›n 270 bin Euro olmas› bekleniyor. Ancak,
projenin hayata geçmesi ile Avrupa pazar›nda faaliyet gösterecek ça¤r› merkezinin GVZ teknolojisi entegre edilerek hizmet verecek olmas› esas baflar› olarak gösteriliyor.

Koç Üniversitesi Çokluortam,
Görü ve Grafik Laboratuar›
6. Çerçeve Program› Kapsam›nda
Destek Kazand›
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden
Çokluortam, Görü ve Grafik Laboratuar›, yürütücülü¤ünü Belçika’dan Université Catholique de
Louvain-la-Neuve’un yapt›¤› ve 31 akademik ve
13 endüstri ortakl› gelifltirilen projeye (SIMILAR:
A European Network of Excellence–The European taskforce creating human-machine interfaces
similar to human-human communication) kat›l›mda bulunmufltur. SIMILAR mükemmeliyet a¤›
projesi, kat›l›m alan› olan çok-ortaml› etkileflim

konusunda en iyi proje olarak seçilmifl ve 2004 y›l› bafl›nTofafl, 6. ÇP’ndan “Geliflmifl Pasif
da bafllamak üzere, dört y›ll›k bir süre ve toplam alt› milEmniyet A¤›” Projesi ile Pay Alacak
yon Euro bütçe ile desteklenmifltir. Koç Üniversitesi Çok6. ÇP, birinci ça¤r› kapsam›nda 5 proje baflvurusu yapan
luortam, Görü ve Grafik Laboratuar›’ndan Prof. Dr. A.
Tofafl’›n dahil oldu¤u, “Yol Emniyeti” bafll›¤› alt›ndaki “GeMurat Tekalp, Yrd. Doç. Dr. Engin Erzin ve Yrd. Doç.
liflmifl Pasif Emniyet A¤›” (APSN: Advanced Passive Safety
Dr. Yücel Yemez SIMILAR projesine ses ve görüntü iflleNetwork) projesi 25 üzerinden 23 puan alarak onaylanme ile kifli, konuflma ve hareket tan›ma konular›nda çal›flm›flt›r.
mak üzere kat›lm›fllar ve projeden dört y›l için 266 bin EuTNO Automotive Safety kuruluflunun koordinatörlü¤ünü
ro maddi destek alm›fllard›r.
yapt›¤› ve içerisinde Fiat Araflt›rma Merkezi (CRF), Yol
Koç Üniversitesi grubu taraf›ndan gelifltirilecek sisEmniyeti Laboratuarlar› (IDIADA, MIRA, LAB
tem, kay›t safhas›nda kullan›c›lar›n çeflitli ses
PSA Renault) ve büyük üniversitelerin olve video görüntü sinyallerini toplay›p bir
du¤u Avrupa’n›n önde gelen 51 kuruBugüne kadar yap›lan
veri bankas›na yazacakt›r. Onaylama
luflunun kat›ld›¤› bu projede toplam
ve tan›ma safhas›nda ise gerçek zade¤erlendirmeler sonucunda,
187 uzman araflt›rmac› yer almakmanda al›nan sinyallerin veritabatad›r. Kat›l›mc›lar aras›nda pro6. Çerçeve Program› kapsam›nda
n›ndan hangi kiflinin sinyallerine
jeye kat›l›m katk›s›na göre daKoç Üniversitesi ve Tofafl’›n dahil
en uyumlu oldu¤u araflt›r›lacak¤›t›lacak olan projenin 18 ayt›r. Bugüne dek kifli tan›ma ve oldu¤u birer proje Komisyon taraf›ndan l›k toplam bütçesi 3.8 milyon
onaylama problemi genellikle
Euro’dur.
fon almaya lay›k bulunmufltur.
tek sinyal türü (örne¤in, sadece
Ayr›ca GVZ’nin bir projesi, bir
görüntü veya sadece ses) kullaOtomotivde
narak gerçeklefltirilmifltir. Bu çaGeliflmeler
baflka AB fonu olan EUREKA
l›flman›n amac› otomatik yöntemTürkiye’nin AB Yol Emniyeti
program› kapsam›nda
lerle kifli tan›ma ve onaylama yan›lA¤›’nda kat›ld›¤› ilk proje olmas›
g› oranlar›n› ses ve video görüntü sinsebebiyle APSN projesi ayr› bir önem
onaylanm›flt›r
yallerini ortaklafla kullanarak azaltmakt›r.
tafl›maktad›r. Tofafl’›n bu proje ile amac›:
Video görüntü kiflinin yüz ve dudak hareketleFiat Araflt›rma Merkezi ile sürdürdü¤ü iliflkilerini içerir. Amaçlar›m›z aras›nda dudak hareketleri için en
rini “Bilgisayarla Otomobil Çarpma Analizi” konusunda
baflar›l› öznitelikleri saptamak, bir veri füzyonu yöntemi
yeni tecrübeler edinerek gelifltirmek ve gerekli baz› protoönermek ve en uygun karfl›laflt›rma metri¤ini bulmak butiplerin Tofafl’ta yap›lmas›n› sa¤lamakt›r. Tofafl, proje kolunmaktad›r. Ayr›ca çok aflamal› veri füzyonu yöntemi ile
ordinatörü TNO taraf›ndan 6 Kas›m 2003 tarihinde Fransinyaller aras›ndaki ilinti kullan›larak baflar› oran› art›r›lasa’da yap›lacak olan 4. Avrupa Pasif Emniyet A¤› Konfecakt›r (Referans: www.similar.cc).
rans›’na kat›l›m daveti alm›flt›r.
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YAZI D‹Z‹S‹:
Türkiye’yi
Tan›yan
Yabanc›
Yöneticilerin
Gözüyle
Türkiye (10)

Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin:

“Türk fiirketleri
AB Sürecine Haz›r”
“Türkiye’de lastik ve otomotiv sektörünün geliflti¤i ve gelecek için
parlak bir temele oturdu¤u fikrine kat›l›yorum. Continental de bu
konuda Türkiye’de rekabet gücüne sahip, önemli bir isim.
‹yi bir pozisyonda oldu¤umuza inan›yorum. fiimdi üstünde
çal›flmam›z gereken tek konu markan›n imaj›. Continental ismini
daha fazla tan›n›r ve bilinir hale getirmeliyiz”

Geçti¤imiz günlerde
40. y›l›n› kutlayan
Oltafl’›n orta¤›
Continental’in
Yönetim Kurulu Üyesi
Hans-Joachim Nikolin,
40. y›l›n
kutland›¤› törende
sorular›m›z› cevaplad›.

T

ürkiye’deki otomotiv sektörünü
kalite ve fiyat bak›m›ndan dünya
ile karfl›laflt›r›r m›s›n›z?
Bu zor bir soru. Türkiye’de gerçekten baflar›ya ulaflm›fl bir yerel pazar var. Bu aç›dan
yerel pazara iyi konsantre olunmas› gerekiyor ve
belki biraz da ihracata yönelik çal›fl›lmas› gerekiyor.
Türkiye’de pazar aç›s›ndan yerel olmak uygun ama
son y›llardaki ihracat ata¤› da oldukça baflar›l›.

• Türkiye’nin flu andaki ekonomik ve politik koflullar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Türkiye’nin herkesin tahmin etti¤inden çok daha iyi
flartlarda bulundu¤unu düflünüyorum. Türkiye’nin
flu an içinde bulundu¤u koflullar, bana Continental-Oltafl ortakl›¤›yla do¤ru bir yolda oldu¤umuz izlenimini yaratt›.

• Global ölçekte büyümek için Türk otomotiv
sektörünün nas›l itici güçlere ihtiyac› vard›r?
Yerel olarak faaliyet gösteren bir otomotiv endüstrisinin, global otomotiv sektöründe yer almas› oldukça zor. Stratejilerin de global temele göre oluflturulmas› gerekiyor. Ancak bu flekilde global sektörde
var olma flans›na sahip olmak mümkün.

• Türkiye Avrupa Birli¤i üyesi oldu¤u takdirde,
Türk otomotiv sektörü bundan nas›l etkilenecektir?
Öncelikle Türk flirketleri için bu bir flans olacakt›r.
Öte yandan rekabet gücü artacak, gerçek s›n›rlar›n
ortadan kalmas›yla birlikte Türk flirketleri Avrupa
flirketleriyle ayn› seviyede rekabet edebilecektir.
E¤er Avrupa ülkeleri geçmiflteki gibi davran›rlarsa,
bu Türk flirketleri aç›s›ndan flans yaratacakt›r.

• Bir yönetici olarak, Koç Toplulu¤u’nun ifl kültürünü ve yönetim sistemini de¤erlendirir misiniz?
Koç Toplulu¤u yönetiminde rol alan insanlarla ilk
defa bir araya gelme flans›n› yakalad›m. ‹lk izlenimlerime göre, yönetim son derece profesyonel ve
aç›k. Yönetim Kurulu aras›nda kendimi rahat hissettim ve iyi ifller yapabilece¤imizi düflünüyorum.

• Avrupa Birli¤i’nin, özellikle otomotiv sektörünü ilgilendiren çok ciddi düzenlemeleri var.
Türkiye Avrupa Birli¤i üyeli¤ine kabul edildi¤i
takdirde bu düzenlemeler endüstriyi ne derece
etkileyecek?
Tahminimce, Türkiye’deki otomotiv sektörü afla¤›
yukar› Avrupa düzeyinde hareket ediyor. Di¤er
yandan Avrupa’da neler olup bitti¤i ve Avrupa Bir-

Oltafl’›n 40. Y›l
töreninde
Continental AG
Yönetim Kurulu
Üyesi HansJoachim Nikolin
yapt›¤› konuflmada,
istikrar sa¤land›¤›
takdirde yabanc›lar›n
daha çok
yat›r›m yapaca¤›n›
söyledi.

li¤i’ne geçiflle neler olaca¤› hakk›nda bilgileri var. Bu yüzden
ben Türk flirketlerinin bu sürece haz›rl›kl› olduklar›n› ve Avrupa ülkelerinin gelifliyle birlikte çok büyük de¤iflimler yaflanmayaca¤›na inan›yorum.
• Bu y›l, Oltafl’›n 40. y›l›. fiirketin bir orta¤› olarak izlenimleriniz nelerdir?
Continental ile Oltafl birlikteli¤i çok do¤ru al›nm›fl bir karard›. Bir y›l gibi k›sa bir süre geçmesine ra¤men, mükemmel
bir uyum içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Ortakl›¤a
h›zl› geçifl, zaten ilk günden beri problemsiz gerçekleflti. Bu
ortakl›k oluflturulurken ortada bir sözleflme dahi yoktu, sadece iki taraf›n da imzas› vard›. Bu iki flirketin birbirine karfl›l›kl› güvenini ve ortakl›¤›n ne derece uyumlu oldu¤unu
gösteriyor. Oltafl ve Continental’in ileride daha baflar›l› ifllere
imza ataca¤›n› ve uyumun bozulmayaca¤›n› düflünüyorum.
• Türkiye’de otomotiv sektörü günden güne gelifliyor.
Buna paralel olarak lastik sektörü de büyüyor. Türkiye’de bulunan lastik sektörü ve Continental hakk›ndaki

düflünceleriniz nelerdir?
Lastik ve otomotiv sektörünün geliflti¤i ve gelecek için parlak bir temele oturdu¤u fikrine kat›l›yorum. Continental de
bu konuda Türkiye’de rekabet gücüne sahip, önemli bir
isim. ‹yi bir pozisyonda oldu¤umuza inan›yorum. fiimdi üstünde çal›flmam›z gereken tek konu markan›n imaj›. Continental ismini daha fazla tan›n›r ve bilinir hale getirmeliyiz.
Kamunun bizim markam›z› alg›lamas› iyi ve markam›z baflar›l› bir itibara sahip.
• Yabanc› flirketler ile güçlü ortakl›klar kurmak için Türk
flirketlerinin hangi konulara odaklanmas› gerekmektedir?
Bence bu soruya verilebilecek en güzel cevap, Koç Toplulu¤u ve tabii Oltafl’›n Türkiye’de gerçeklefltirdikleridir. Bunlar
aç›k, güvenilir, düflündüklerini belirten ve söylediklerini gerçeklefltiren flirketler. Koç Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerin yöneticileri bu flekilde davran›yor. Bu da yabanc› flirketler taraf›ndan ilgi görüyor. Buradaki anahtar kelime güven ve itimat
olmal›d›r.

Koç Holding BMU Revizyon Projesi
Koç Holding Denetim ve Mali Grup Baflkanl›¤›’n›n yürüttü¤ü BMU (Bütçe Model Uygulamas›) Revizyon Projesi
May›s 2003’te bafllam›fl olup, projede Koç Sistem’in yan›
s›ra Beko, Migros, Setur, Döktafl, Tat ve Tofafl çal›flanlar›ndan oluflan bir ekip görev alm›flt›r.
BMU’nun yeni revizyonu ile getirilen de¤ifliklikler; tam enflasyon düzeltmesinin bütçeye dahil edilmesi, Euro baz›nda
döviz pozisyonunun ç›kar›lmas›, Koç Toplulu¤u konsolide bütçesinin BMU’nun içerisinden ç›kar›labilmesi, BMU
içerisinde döviz kurlar›, ürün miktarlar› ve fiyat de¤iflimi
duyarl›l›k analizi yap›lmas›n›n mümkün hale gelmesidir.
Proje sonucunda, Koç Toplulu¤u konsolide bütçesi
BMU’dan al›nabilecek, bütçelerin tam enflasyon düzeltmeli rakamlar›n konsolidasyonu mümkün olabilecektir. Di¤er
bir yenilik senaryo modülünün bütçe program› içerisine
dahil edilmifl olmas›d›r. Döviz kurlar›ndaki de¤iflimlerin,

enflasyonun, flirket bütçe sat›fl hedeflerindeki ve sat›fl fiyatlar›ndaki de¤iflimlerin flirket faaliyet ve vergi öncesi kârl›l›¤› üzerindeki etkisini görmek BMU’nun yeni haliyle mümkün olabilecektir. 3 Ekim 2003 tarihinde Koç Holding’de
Koç Toplulu¤u flirketlerindeki BMU kullan›c›lar›na yar›m
günlük bir e¤itim verilmifltir. E¤itimin aç›l›fl konuflmas›n›
yapan Koç Holding Denetim ve Mali Grup Koordinatörü
Füsun Akkal, Koç Toplulu¤u flirketlerinin 2004 y›l› bütçelerini BMU’nun revize edilmifl haliyle yapacaklar›n›, projenin ikinci faz›nda,
fiili raporlamadan
sonra bütçe modelinin de Hyperion
üzerine tafl›nmas›n›
planlad›klar›n› ifade etmifltir.
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Otomotiv
pazar›nda lastik
baflta olmak üzere
jant, akü, ya¤, buji
ve silecek gibi yan
sanayi ürünleri ile
hizmet veren Oltafl,
kuruluflunun
40’›nc›, Continental
ile gerçeklefltirdi¤i
iflbirli¤inin ise
birinci y›l›n›
törenle kutlad›

Otomotiv Sektörüne
Adanan 40 Y›l
oyal Lastikleri Tevzi A.fi. ad›yla 1963
y›l›nda kurulan ve 1983 y›l›nda Otomotiv Lastikleri Tevzi A.fi. ad›n› alan
Oltafl, otomotiv sektöründe 40 y›l› geride b›rakt›. Oltafl, kuruluflunun 40’›nc›, Continental
ile yapt›¤› iflbirli¤inin ise birinci y›l dönümünü, 31
Eylül’de Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlad›. Halat Restaurant’da bas›na verilen davet ile bafllayan törene Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Yan Sanayi ve Di¤er
Otomotiv fiirketler Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur,
Oltafl Genel Müdürü Cihat ‹lkbaflaran, Oltafl Ticari Müdürü Okan Tamer, Continental AG Yönetim
Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin, Continental
AG Otomobil Lastikleri Grup Baflkan› Heinz-Jürgen
Schmidt ve Continental AG Kamyon Lastikleri
Grup Baflkan› Herbert Mensching ile birlikte yetkili sat›c›lar kat›ld›. Bas›n toplant›s›nda aç›l›fl konuflmas›n› yapan Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv fiirketler Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur, Vehbi Koç taraf›ndan kurulan ve ilk genel müdürü Bernar Nahum
olan Oltafl’›n, tüketicisine yak›n, konusunda uzman
ve Koç Toplulu¤u’nun önemli flirketlerinden biri oldu¤unu söyledi.

R

Okyanusa Aç›lan Bir Gemi: Oltafl

Oltafl Genel Müdürü
Cihat ‹lkbaflaran.

40 y›l›n öyküsünün anlat›ld›¤› multivizyon gösterisi
ve Oltafl’›n yeni logosunun tan›t›m›n›n ard›ndan,
Oltafl Genel Müdürü Cihat ‹lkbaflaran flirketin birçok ilke imza att›¤›n› söyledi. Çal›flt›klar› firmalar›n
ve ürettikleri markalar›n hem yurtiçi hem de yurtd›fl›nda önde gelen isimlerden olufltu¤una dikkat çeken Cihat ‹lkbaflaran, Oltafl’›n kaliteli ürünlerle Türk
toplumuna en iyiyi sundu¤unu belirtti. ‹lkbaflaran,
Oltafl’›n adeta Akdeniz’den okyanusa aç›lm›fl bir gemi gibi oldu¤unu, ayakta kalabilmenin tek flart›n›n
inançl› ve kaliteli olmaktan geçti¤ini söyledi. ‹lkbaflaran’›n ard›ndan kürsüye gelen, en k›demli yetkili
sat›c› Tu¤rul Aksoy; “40 y›l içinde yaflad›¤›m›z krizlerin üstesinden, Oltafl’›n deste¤i ve rehberli¤i ile
geldik. 40 y›l› Koç Ailesi’nin üç kufla¤› ile beraber
yaflad›m: Sanayinin duayeni, örnek ifladam› Vehbi
Bey, Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç ve
flimdi Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç. 40 y›l boyunca kendimi ailenin bir üyesi
gibi gördüm. Bu okulun prensiplerinden yararland›m” dedi.

Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa
V. Koç: “Oltafl’›n
performans›n› daha da
art›rmam›z gereken bir
döneme girdik.”

Takip Edilen Örnek Kurulufl
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç törende yapt›¤› konuflmada, Koç Toplulu¤u flirketlerinin birbiri ard›na 30’uncu, 40’›nc›, ve 50’inci
y›llar›n› kutlamas›ndan büyük bir onur duyduklar›n› belirterek; “Hepimizin, Koç Toplulu¤unu hedefledi¤imiz noktaya ulaflt›rabilmek için çok çal›flmas›
gerekiyor, t›pk› bu misyonu 30, 40 ve hatta 50 y›l
önce yüklenerek yola ç›kan ve bu noktaya getirenlerin yapt›¤› gibi” dedi. Son 10 y›lda ürün gam›n› geniflleten Oltafl’›n, Koç Toplulu¤u’nun faaliyet gösterdi¤i her sektörde en iyi olma ilkesini baflar›yla uygulad›¤›n› belirten Mustafa V. Koç, sözlerini flöyle sürdürdü; “En iyi ürünleri çat›s› alt›nda toplayan Oltafl,
pazarlama alan›nda her zaman rakiplerinin takip etti¤i örnek bir kurulufl oldu. Oltafl’›n performans›n›
daha da art›rmam›z gereken bir döneme girdik. Hepimiz daha çok çal›fl›p ülkemize duydu¤umuz sorumlulu¤u yerine getirerek ifllerimizi daha da yüksek bir noktaya tafl›mal›y›z. Her ne sektörde hizmet
sunuyor olursak olal›m, kendimize büyük hedefler
koyup, bu hedefleri aflabilecek flekilde çal›flman›n,
Türk insan›n›n yaflam felsefesi olmas› gerekti¤ine san›r›m hepimiz yürekten inan›yoruz. Sizlerin de çal›flmalar›n›z› bu inançla sürdürmenizi diliyorum.”
Törenin sonunda Oltafl’›n bugünlere gelmesinde
eme¤i geçen eski yöneticilere, yetkili sat›c›lara, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç’a,
Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv fiirketler Grubu Baflkan› Selçuk Gezdur’a ve eski Mali ‹fller Müdürü Bilgi Sezin’e plaket verildi.

Sektöründe 50 Y›l›n›
Dolduran ‹lk Kurulufl:

DemirDöküm
T
ürkiye’de sektörünün önde gelen
kurulufllar›ndan biri olan DemirDöküm, 50 yafl›nda. DemirDöküm’ün
50. y›l›n› kutlamak amac›yla 1
Ekim’de düzenlenen törene Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Turizm ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu ve
DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l› kat›ld›.
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V.
Koç, 50’inci y›l›n› kutlama k›vanc›n› yaflatan DemirDöküm ile gurur duyduklar›n› belirtti. “Demirdöküm, Toplulu¤umuzun her iflte lider olma prensibini, ›s›tma-so¤utma sektöründe gerçeklefltirmifl bir
kuruluflumuzdur. Demirdöküm’ün, yar›m as›ra ulaflan varl›¤› ile bafll› bafl›na Koç Holding marka ve
teknoloji gücünün en önemli simgesidir. Elbette
bunda her geçen gün kendini yenileyen ve gelifltiren

güçlü bayi a¤›m›z, servislerimiz, güvenirlili¤imiz ve
ihracat ata¤›m›z önemli rol oynuyor. Demirdöküm
ürünleri tam 1063 sat›fl noktas›nda tüketici ile bulufluyor” dedi. DemirDöküm’ün küresel bir oyuncu
olmas›n›n zaman›n›n geldi¤ini belirten Mustafa V.
Koç, DemirDöküm ürünlerinin a¤›rl›kl› olarak Avrupa olmak üzere 33 ülkeye ihraç edildi¤ini, geçti¤imiz y›l %50 oran›nda artan ihracat rakamlar›n›n da
baflar›n›n birer kan›t› oldu¤unu söyledi.
Koç Holding Turizm ‹nflaat Grubu Baflkan› Bülent
Bulgurlu ise, 2000’li y›llardaki Türk ve dünya ekonomisinin durumunu ve buna ba¤l› olarak DemirDöküm’ün yat›r›mlar›n›n ulaflt›¤› boyutlar› anlatt›ktan sonra sözlerini flöyle sürdürdü: “2003 y›l›nda
211 milyon Euro olarak gerçekleflmesi beklenen
kombine ciromuzu, y›lda ortalama %21 art›fl ile,
2008 y›l›nda 550 milyon Euro’ya ç›karmay› ve ihracat›m›z› befl y›l içinde %122 art›rmay› hedefliyoruz.”
DemirDöküm Genel Müdürü Melih Bat›l›, kombide
y›lda 180 bin, panel radyatörde y›lda 1 milyon 800
bin metre kapasite ile Avrupa’n›n üçüncü büyük
üreticisi olduklar›n› söyledi ve sözlerini flöyle sürdürdü; “fiofben fabrikam›z y›lda 450 bin adet flofben üretim kapasitesi ile Avrupa’n›n üçüncü büyük
üretim gücüdür, termosifon fabrikam›z 250 bin
adet termosifon üretim kapasitesine sahip. Demrad
kendi alan›nda Avrupa’n›n ilk befl döküm fabrikas›
aras›nda bulunuyor” dedi.

50 Y›ll›k Serüven
DemirDöküm, ilk döküm radyatör ihracat›n› 1968’de gerçeklefltirdi. 1960-70 döneminde Avrupa firmalar› ile lisans
anlaflmalar› imzalad› ve ürün gam›n› geniflletti. 1973’te Alibeyköy-Çobançeflme fabrikas›, 1974 y›l›nda ise dönemin en
modern tesislerinden biri olarak kabul edilen Bozüyük Tesisleri devreye girdi. ‹talya’ya kolonlu döküm radyatör ihracat›n› 1980 y›l›nda gerçeklefltirdi. 1988 y›l›nda art›k ‘eskiye
ait’ olan Silahtara¤a tesisini kapatarak ‹negöl tesisini devreye
ald›. Türkiye’de ‘kombi” üretiminin ilk ad›mlar›n› yine DemirDöküm att›. 1990 y›l›nda ilk kombi üretim band›ndan
ç›karak tüketiciyle bulufltu. 1994 y›l›nda Bozüyük’te son

1954 y›l›nda
Silahtara¤a’da
faaliyete bafllayan
DemirDöküm,
küresel
ekonominin
hâkim oldu¤u
bir dünyada,
yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda
yapt›¤›
yat›r›mlarla 50
baflar›l› y›l›
ard›nda b›rakt›

Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç
(ortada), Koç Holding Turizm
‹nflaat Grubu Baflkan›
Dr. Bülent Bulgurlu (solda)
ve DemirDöküm Genel Müdürü
Melih Bat›l› Demirdöküm’ün 50
y›ll›k baflar› öyküsünü anlatt›.
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teknolojiye sahip yeni bir panel radyatör fabrikas› kurdu.
DemirDöküm 2002 y›l›nda stratejik ortakl›k kurdu¤u ‘York
International Co.’nun Türkiye’deki split ve sistem klimalarda tüm sat›fl, pazarlama ve servis a¤› hizmetlerini üstlendi. 2002 y›l›nda di¤er bir stratejik ortakl›kla Hong Kong’da
“DemirDöküm-Chung Mei Industries Ltd.” flirketi kuruldu. 2002 y›l›nda ‹negöl’deki döküm fabrikas› “Demrad Döküm Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.fi.” ad›yla ayr› bir flirket oldu. 2003 y›l›nda da yat›r›m ve ortakl›klar devam etti.
Çin’in Dongguan bölgesinde 2002 y›l›nda Hong Kong’da
kurulan “DemirDöküm Chung Mei Industries Ltd.” flirketinin %100 ifltiraki olan “Dongguan Dei Chung Electrical Appliances Limited” ad› alt›nda y›ll›k 300 bin adet
üretim kapasiteli ya¤l› radyatör fabrikas› kuruldu.
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Rahmi M. Koç’tan
Geçti¤imiz günlerde
sekizinci kurulufl
y›ldönümünü
kutlayan Koç-Yönder,
Rahmi M. Koç’u Daimi
fieref Baflkan› olarak
seçti. Koç-Yönder
ayn› zamanda Rahmi
M. Koç ad›na,
Koç Üniversitesi’nde
bir liderlik merkezi
kurmay› da planl›yor

Geçti¤imiz günlerde sekizinci
kurulufl y›ldönümünü
kutlayan Koç-Yönder,
Rahmi M. Koç’u Daimi fieref
Baflkan› olarak seçti.
Koç-Yönder ayn› zamanda
Rahmi M. Koç ad›na,
Koç Üniversitesi’nde bir
liderlik merkezi
kurmay› da planl›yor.
Koç-Yönder Baflkan› Necati
Ar›kan (solda) ve
Koç Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Attila Aflkar
(sa¤da), Rahmi M. Koç’a
liderlik merkezinin projesini
sunarken.

Liderlik Planlamas›
K
oç Toplulu¤u’nda görev yapm›fl olan
yöneticilerin, birikim ve tecrübelerinin de¤erlendirilmesi amac›yla kurulmufl, öncü bir giriflim olan Koç-Yönder’in (Koç Toplulu¤u’nda Görev Yapm›fl Yöneticiler Derne¤i’nin), sekizinci kurulufl y›ldönümü kutland›. 24 Ekim akflam› Rahmi M. Koç Müzesi’nde
düzenlenen yeme¤e Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi M. Koç ile birlikte Koç Ailesi’nin di¤er üyeleri, Koç Toplulu¤u üst düzey yöneticileri ve KoçYönder üyeleri eflleri ile kat›ld›lar. Rahmi M. Koç,
yapt›¤› konuflmada Koç-Yönder üyelerinin Koç
Toplulu¤u’nun bugünlere gelmesinde ve baflar›s›nda çok büyük katk›lar› bulundu¤unu belirterek,
dünyadaki en de¤erli kazan›m olan tecrübe ve profesyonel birikimin aktar›laca¤› gençlerin gerçekten
önemli bir flansa sahip olacaklar›n›n alt›n› çizdi.
Koç-Yönder Baflkan› Necati Ar›kan da konuflmas›nda, bu y›l gerek Türkiye’de, gerekse uluslararas›
alanda, baflar›yla yürütmüfl oldu¤u görevler, üstlendi¤i misyon ve Türkiye’de yararl› oluflumlara verdi¤i destek nedeniyle, Rahmi M. Koç’a Koç-Yönder
fieref Baflkan› unvan›n› verdiklerini aç›klad›.

Rahmi M. Koç Liderlik Merkezi
Dernek olarak Rahmi M. Koç’un ad›na bir liderlik
merkezi kurulmas› için bir proje haz›rlad›klar›n› anlatan Ar›kan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Attila
Aflkar ile bu konuda fikir birli¤ine vard›klar›n› ve
akademik kurulun olumlu görüflünün de al›nd›¤›n›
bildirdi. Kurulmas› hedeflenen Rahmi M. Koç Li-

derlik Merkezi’nin hedefi; “vizyoner, etkili ve baflar›l› liderler yetifltirilmesi amac›yla liderlik potansiyeli olan gençleri ve yöneticileri do¤ru yönlendirmek
ve liderli¤e teflvik etmek, e¤itim ve gelifltirme ortam›
haz›rlamak, dünyaca ünlü liderlerin ve liderlik konusundaki çal›flmalar› ile ünlü kiflilerin bilgi ve tecrübelerinin aktar›laca¤› konferans ve seminerler düzenlemek, üniversitelerde, iflyerlerinde ve sivil toplum örgütlerinde liderlik e¤itimleri verilmesinin gelifltirilmesini sa¤lamak” olarak belirtildi.

Dünyada ve Türkiye’de
Liderlik Merkezi Örnekleri
Dünyada bu konuda kurulmufl, kâr amac› gütmeyen birçok liderlik merkezi var. Bunlar aras›nda
ilk akla gelenler flunlar:
• John Welch Leadership Center
• Leader to Leader Institute
• Franklin Covey Leadership Center
• Ritz-Carlton Leadership Center
• Boeing Leadership Center
• Monster Leadership Center
• Ohio State Leadership Center
• Boston University Executive Leadership Center
• Harvard University Center for Public Leadership
Türkiye’de Liderlik Merkezi ilk defa Kara Harp
Okulu bünyesinde Liderlik Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi ad› alt›nda Harbiyelilerin ve ö¤retim
üyelerinin geliflimine katk› sa¤lamak için kurulmufltur.

“Koç” Emeklileri!
luflun isminde umut p›r›lt›lar› bulunmal›d›r. Bu görüflle, ismiKonuya; “Merhaba; selâm›m sizi flafl›rtm›fl olabilir!” diye girnizin ‘Yeni Bahar Derne¤i’ olmas›n› tavsiye ediyorum.’ Gerçekmifl ve flöyle devam etmifltim: “Koç Holding’de ‘Kökten Proten, ‘Bahar’ ismi, tabiat›n uyan›fl müjdecisi olarak, yeni bir hafesyonel’ bir yap›lanma m› bafllad› diye umuda kap›lm›fl olayata yönelen emeklilere umut p›r›lt›lar› sunuyordu. Bahar; gübilirsiniz!” Her alan› 70 yafl›ndaki kufla¤›n kaplad›¤› bir orzelli¤i, bollu¤u ve bereketi, sevgiyi, hatta emekliler için çok
tamda, beni yeniden Koç Holding’de görmeyi düflünmek tabii
geç olmas›na ra¤men, aflk› ifade ediyordu. Baflkan›m›z Rahmi
ki do¤al karfl›lanamazd›! “Aksini düflünmüfl olan arkadafllar›Koç, bu isim önerisiyle amac› belirlemeyi ne güzel baflarm›flma flükranlar›m› sunmufl ve bu beklentinizi 2000’li y›llara ert›... Buna ra¤men, benim ciddi bir tereddütüm vard›. ‘Yeni Batelemenizi diliyorum!” demekten de kendimi alamam›flt›m.
har’ ismi, bana köfte ve dolma yap›m›nda kullan›lan katk› to“Koç Emeklileri”nin kafalar›n› sokacaklar› bir sivil toplum örzunu hat›rlatm›flt›! Ve, o anda, tabii bir hayli geç kalm›fl olarak
gütü kurmalar›na önayak olmufltum. Derne¤in ilk toplant›s›n-bu geç anlama ve kavrama sendromu bir emeklilik rahats›zda afla¤›ya ald›¤›m konuflmay› yapm›fl, emekli arkadafllar›m›n
l›¤›d›r- Rahmi M. Koç’un bizi hicvetti¤ini anlam›fl oluyordum!
takdirini kazanm›flt›m!:
Emeklilere, tat kazand›rmak için, ‘Tat Keçap’›n bile yetersiz
“Sizlere, bu kuruluflun ‘Emekli Koç Mensuplar› Dayan›flma
olaca¤›n› bilen Baflkan›m›z, ‘yeni bahar’a olan ihtiyac›m›z› fark
Derne¤i’ oldu¤unu aç›klamaktan büyük mutluluk duyuyoediyor ve tam zaman›nda tafl› gedi¤ine koyuyordu!’ Arkadaflrum. Mutlulu¤umun di¤er sebebi ise, Emekli Koç Mensuplalar›ma isim maceram›z› hikâye ettikten sonra, Koç Emekliler› Dayan›flma Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na benim
rine biraz da amac›m›zdan bahsetmek istemiflseçilmifl olmamd›r! Emeklili¤imin daha beflinci y›Zaman›
tim.
l› dolmadan baflkanl›k makam›na oturmay›
“Biz Koç Emeklileri; y›llar boyu, üretbaflarmam, Koç Toplulu¤u’nda kazand›geldi¤inde, sizin de,
mifl, hizmet sunmufl, yönetmifl, dü¤›m 41 y›ll›k tecrübenin bana neler
Koç Toplulu¤u’nun yeni
rüstlü¤ü, yararl› ve verimli olmay›,
katt›¤›n› göstermesi bak›m›ndan
sorumluluk tafl›may›, iflini sevmeönemli bir aflamay› simgelemektekuflaklar›na örnek olacak ve “Koç
yi ve dayan›flma içinde çal›flmay›
dir. Bu makama Koç Ailesi’nden
Kültürü” mefl’alesini tafl›yacak bir
ö¤renmifl ve bu nitelikleri ‘Koç
birisi gelmemifl oldu¤una göre,
Kültürü’ olarak özümsemifl yöKoç Toplulu¤u’nda profesyonelliKoç Emeklisi olman›z› diliyorum.
neticilerin hayatta kalan örnekle¤in nas›l kök sald›¤› anlafl›lmaktaBir gün, siz de hat›rlanmak
riyiz. Amac›m›z, ayn› kültürün
d›r. Toplulukta çal›flan üst yönetim
mensuplar› olarak, beraberli¤imizi,
kadrolar›n›n bu f›rsat eflitli¤inin k›yistiyorsan›z, gözünüzü ve
dostluk ve arkadafll›k iliflkilerimizi
metini bilmelerini diliyorum. Burada
gönlünüzü bizden
devam ettirmektir. Ancak, temel amac›bir itirafta bulunmak istiyorum!
ay›rmay›n›z
m›z; Koç Toplulu¤u’nda, kimlerle, hangi
Emekli olduktan sonra, flu sevimsiz “emekli”
flartlar içinde ve hangi de¤er ölçülerini benimsetan›m›n›, itici, hatta biraz da ürkütücü bulmaya
yerek bugünlere gelindi¤ini Koç mensuplar›n›n unutmabafllad›m! Bunun için de, yaflam ortam›m› ‘Hayat›n Yeni Samalar›n› sa¤lamakt›r. Çünkü bizler, ‘Koç Kültürü’nü olufltuhili’ olarak isimlendirmeyi benimsedim... Derne¤in kurulufl
ran ve özümseyen bir kufla¤›n, flimdilik, hayatta kalan örnekaflamas›nda, öncülük yapan ve büyük emek veren Emin Ableriyiz. Baflar›da, insan›n ne derecede önemli, ne kadar de¤erdullah Özerol, Erdo¤an Karakoyunlu ve Reha Tezcan arkali ve ne nispette k›ymetli oldu¤unu yaflayarak ö¤renmifl buludafllar›m, dernek isminin gerçe¤i aksettirmesi amac› ile Emeknuyoruz. Bu deneyimlerimizi ve bilgilerimizi aram›za kat›lanli Koç Mensuplar› ifadesinde ›srar ettiler. Böylece, ünvan›m›z
lara anlatarak ‘Koç Kültürü’nü yaflatmak azmindeyiz.’
‘Emekli’ tan›m›yla tescil edilmifl oldu.
Anlad›¤›n›z gibi, sade ve gerçekçi bir amaca yönelmifl olman›n
Unvan›m›za ilk tepki, emeklili¤e bir hayli yaklaflm›fl olan Baflheyecan›n› ve mutlulu¤unu birbirimizle paylaflmay› amaçlad›kan›m›z Rahmi M. Koç’tan geldi! Koç Toplulu¤u fiirketleri’ne
¤›m›z› belirttikten sonra sözlerimi flöyle tamamlam›flt›m:
anlaml› isimler bulmakta uzman olan Baflkan›m›z; ‘Böyle der“Bu duygularla, içinde bulundu¤unuz durumun önemini ve
nek ismi olur mu? ‹nsan›n ruhu karar›yor!” dedi ve flu ilginç
k›ymetini bilerek, zaman› geldi¤inde, sizin de, Koç Topluluaç›klamay› yapt›: ‘Bu ismi de¤ifltirmezseniz, ben de emekli
¤u’nun yeni kuflaklar›na örnek olacak ve ‘Koç Kültürü’
olursam aran›za kat›lmam!’ Tabii, böyle bir aç›klaman›n, Koç
mefl’alesini tafl›yacak bir Koç Emeklisi olman›z› diliyorum. Bir
Holding’de baz› çevreleri nas›l rahats›z etti¤ini tahmin edersigün, siz de hat›rlanmak istiyorsan›z, gözünüzü ve gönlünüzü
niz. Biz, ‘Hayat›n Yeni Sahili’ sakinleri, Rahmi M. Koç’u mubizden ay›rmay›n›z.”
hakkak aram›za kazanmak istedi¤imiz için, kendisinden, bir
26 Eylül 1996
isim önermesini rica ettik.
O da bize flu teklifi getirdi: ‘Emeklilerin toplanaca¤› bir kuruCan K›raç / Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Baflkan Vekili
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Die Zeit Gazetesi Muhabiri Rudzio Kolja:

“Koç Holding’in
En Büyük Gücü

Çok Yönlülü¤ü”
Almanya’n›n ünlü gazetesi Die Zeit’›n ekonomi bölümünde görev
yapan Rudzio Kolja, 20-23 Ekim tarihleri aras›nda Koç Holding ile
ilgili bir araflt›rma haz›rlamak ve Topluluk yöneticileri ile röportaj
yapmak için ‹stanbul’dayd›. Kolja ile Koç Toplulu¤u, Türk
ekonomisi ve Avrupa üzerine konufltuk
“Türkiye son y›llarda
özellikle ortaya konan politik
istikrarla ve gerçeklefltirilen
reformlarla birlikte sürekli
geliflme ve iyileflme sürecine
girmifl durumda. Bu sadece
benim yorumum de¤il.
Özellikle Almanya’da
ekonomiyle ilgilenen
kesimlerin de ortak
görüflü bu.”

K

oç Toplulu¤u ile ilgili bir haber
yapmak nereden akl›n›za geldi?
Die Zeit gazetesinin ekonomi bölümü olarak bir süre önce bir yaz› dizisi yapt›k. Almanya’da pek tan›nmayan küçük yat›r›mc›lar ile ilgili bir diziydi bu. “Küçük Dünya
fiampiyonlar›” ad›n› verdi¤imiz bu dizide dünya
çap›nda ifller yapan baflar›l› ama pek fazla tan›nmayan flirketleri anlatm›flt›k. Bu yaz› dizisi büyük ilgi
gördü. Özellikle okurlar diziyi çok ilginç buldular.
Bunun üzerine bir baflka yaz› dizisi akl›m›za geldi.
Bu kez küçük de¤il, büyük firmalar› konu edecektik. Yine uluslararas› alanda baflar›l› olan ama Alman halk› taraf›ndan pek fazla tan›nmayan firmalarla ilgili bu dizi için yurtd›fl›ndan bir dizi flirketle
irtibata geçtik. Hindistan, Çin, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerdeki büyük firmalar›n yan› s›ra
Türkiye’den de Koç Holding’e bu dizide yer vermek istedik. Bu diziden amac›m›z, büyük ve baflar›l› olmas›na karfl›n özellikle son dönemlerde uluslararas› alanlarda da ad›ndan söz ettiren ve bu alanda büyük bir geliflme gösteren firmalar› tan›tmakt›.
Bu flirketlerin gelece¤in Siemens’i, General Electric’i ya da Microsoft’u olaca¤›n› düflünüyoruz.
• Röportajlar›n sonunda karfl›n›za nas›l bir Koç
Holding tablosu ç›kt›?

Koç Grubu çok güçlü bir topluluk. Son derece h›zl› ve güçlü bir biçimde büyüyor. Bunun yan› s›ra
özellikle son y›llarda Bat› Avrupa’daki etkinli¤ini
art›r›yor. Bu aç›dan özellikle bizim okurlar›m›z için
de son derece ilginç bir firma. Ancak ben Koç Holding’de geçirdi¤im birkaç günde sadece Topluluk
ile ilgili de¤il, ayn› zamanda da Türk ekonomisi ile
ilgili pek çok fley ö¤rendim.
• Koç Holding’den edinmifl oldu¤unuz izlenimler ›fl›¤›nda Türkiye’nin bugünkü durumunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye son y›llarda ortaya konan özellikle politik
istikrarla ve gerçeklefltirilen reformlarla birlikte sürekli geliflme ve iyileflme sürecine girmifl durumda.
Bu sadece benim de¤il. Özellikle Almanya’da ekonomiyle ilgilenen kesimlerin de ortak görüflü bu.
Türkiye bu dönemde çok kritik ad›mlar att› ve
bunlarda da baflar› elde etti. Bu aç›dan yap›lanlar›
son derece etkileyici buluyorum. Bu at›l›mlar›n gelecekteki sonuçlar›n›n neler olaca¤›n› tahmin etmem zor; ancak her aç›dan pozitif bir gelecek beklemek yanl›fl olmaz.
• 2004 y›l› Türkiye aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Önümüzdeki y›l Türkiye’nin Avrupa Toplulu¤u adayl›¤› için tarih almas›, özellikle Türkiye ile Avrupa iliflkilerini nas›l etkileyecek?
Bu çok do¤ru. Gerçekten 2004 y›l› Türkiye için
kritik bir önem tafl›yor. Bu aç›dan Türkiye ile Avrupa iliflkilerinde ciddi de¤ifliklikler olaca¤› bir ger-

çek. Türkiye son y›llarda önemli bir ekonomik reformun
içinde. ‹thalat, ihracat dengesini son derece iyi bir duruma
getirdi. Tüm olumlu tablo, Türkiye’nin Avrupa’da önemli bir
konumda olmas› gerekti¤ini ortaya koyuyor. Bu aç›dan 2004
y›l›nda al›nacak bir tarih, Türkiye’nin konumunu kesinlikle
farkl›laflt›racakt›r. Bence önemli olan, 2004 y›l› içinde Türkiye’deki geliflimin ve olumluya do¤ru gidiflin sürekli oldu¤unu ortaya koyabilmek. Zira ekonomik aç›dan istikrar belki
de en önemli kriter olacak.
• Türkiye’ye ilk kez mi geldiniz?
Hay›r. Bu alt›nc› geliflim. ‹stanbul’a ilk
kez 16 y›l önce gelmifltim.
• Türkiye’yi ilk geldi¤iniz zamanla karfl›laflt›rabilir misiniz? Çok
büyük de¤ifliklikler var m›?
Gerçekten de ‹stanbul’u çok farkl›
buldum. Her fleyi çok detayl› hat›rlam›yorum ama büyük bir de¤iflimin oldu¤u bir gerçek. Her fleyden
önce kent yap›s› çok farkl›. Her geldi¤imde yeni binalar, yenilenmifl ve modernleflmifl bir çevre görüyorum. Bu çok
olumlu bir geliflim. Tatil için Antalya’ya gitti¤imde de bu de¤iflimi görebiliyorum. ‹stanbul çok çekici bir
kent. Her geçen y›l bence daha da fazla çok kültürlü bir hale geliyor. Uluslararas› markalar› daha fazla görebiliyorsunuz.
Beni etkileyen bir di¤er özelli¤i de genç nüfus. Yap›lan araflt›rmalarda Türkiye’nin genç bir nüfusu oldu¤u ortaya ç›k›yordu ama bunu aç›kça caddelerde görüyor olmak çok ilgi
çekici. Özellikle ‹stanbul son derece genç ve canl›
bir kent.

konumdalar. Bu önceden de böyleydi. Ancak bugün yeni nesille birlikte önemli bir de¤iflim kendini gösterdi. Art›k pek
çok Türk’ün kendine ait flirketleri ve yat›r›mlar› var. Büyük
firmalar›n üst seviyelerinde Türkleri görebiliyorsunuz. Ancak bunu birinci, ikinci ve üçüncü jenerasyon olarak ay›rmak ve de¤iflimi buna ba¤lamak pek do¤ru de¤il. Hep yap›lan bir ayr›m var. ‹lk gelenler Amanca bilmiyorlard›, ikinci
jenerasyon biraz daha iyiydi, üçüncü jenerasyon ise üst düzeyde. Bu kadar basit de¤il. Bence çok önemli bir temel farkl›l›k var. ‹lk iki jenerasyon daha fazla kendi mikrokozmosunda kalmay› tercih etti. Bu onlar
için son derece de kolayd›. Yeni jenerasyon ise daha fazla d›fla dönük. Bence
en büyük farkl›l›kda ayr› burada yat›yor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bu jenerasyonun baflar›s›n›n alt›nda yatan gerçekleri çok daha iyi anlamak olas›. Bir fleylere ulaflmak için
bir fleyler yapman›z da gerekiyor.

• Almanya’daki büyük ve köklü
firmalar ile Koç Toplulu¤u’nu karfl›laflt›rd›¤›n›zda ne gibi sonuçlara ulafl›yorsunuz?
Asl›nda buradayken ben de bunu yapmaya çal›flt›m ve son derece ilginç noktalar dikkatimi çekti. Koç
Toplulu¤u çok büyük bir holding. Bu nedenle, asl›nda Almanya’daki benzer holdinglerle karfl›laflt›rmak çok zor. Bunun en büyük nedeni Koç Holding’in çok farkl› alanlarda
hizmet veren firmalara sahip olmas›. Bu bence Koç Holding’i
gerçekten de ilginç yapan bir özellik. Almanya’da pek çok
büyük flirket var ama bu kadar farkl› alanlarda hizmet vermiyorlar. Bu nedenle Koç Holding’i
Türkiye
karfl›laflt›rmak için Almanya’daki pek
son y›llarda önemli bir
çok firman›n bir araya gelmesi gere• Almanya, Türk nüfusun yo¤un
kiyor. Ancak BMW, Siemens, Aubiçimde yaflad›¤› bir ülke. Sizin
ekonomik reformun içinde.
di ya da bir marketler zinciri bir
oradaki Türklerle yak›nl›¤›n›z
‹thalat, ihracat dengesini son derece araya gelirse ve bir firma oluflvar m›?
tururlarsa Koç Toplulu¤u ile
Ö¤rencilik dönemimden kimi
iyi bir duruma getirdi. Tüm olumlu
karfl›laflt›rma yapmak mümarkadafllar›m vard›. fiu anda
tablo, Türkiye’nin Avrupa’da önemli bir kün. Bence Koç Toplulupek bir ba¤lant›m yok. O dö¤u’nu böylesine ilginç ve
nemlerde özellikle çok baflakonumda olmas› gerekti¤ini ortaya
güçlü k›lan da bu özelli¤i.
r›l› birer ö¤renci olduklar›n›
koyuyor. Bu aç›dan 2004 y›l›nda
Gazete için haz›rlad›¤›m›z yave burslar kazand›klar›n› haz›
dizisinde de bu ölçekteki firt›rl›yorum. H›rsl› ve çal›flkan bir
al›nacak bir tarih Türkiye’nin
malar yer alacak. San›r›m o firyap›lar› vard›. Onlarla ne yaz›k ki
konumunu kesinlikle
malarla Koç Holding’i karfl›laflt›rpek fazla görüflmüyorum. Ancak
mak çok daha verimli olacak.
ben Hamburg’da yafl›yorum ve yaflad›farkl›laflt›racakt›r
¤›m flehirde pek çok Türk var.
• Haz›rlamakta oldu¤unuz yaz› dizisi ne zaman yay›nlanacak?
• Geçmiflle bugünü karfl›laflt›rd›¤›n›zda özellikle AlmanKas›m ay› içinde dizi yay›nlanmaya bafllanacak, ancak Koç
ya’da yaflayan Türkler aç›s›ndan ne gibi farkl›l›klar gözüHolding’e ne zaman yer verece¤imizi tam olarak bilnüze çarp›yor?
miyorum.
Bugün Türkler Alman ekonomisi için son derece önemli bir
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www.koc.com.tr

Yenilendi
Bir süredir
çal›flmalar›
sürdürülen Koç
Holding’in yenilenen
web sitesi kullan›ma
aç›ld›. Görsel olarak
tamamen de¤iflen
yeni web sitesi,
içerik aç›s›ndan da
zenginleflti
Tüm bilgiler girifl
sayfas›nda,
“Kurumsal”,
“Sektörel”,
“Yat›r›mc› Dosyas›”,
“Medya ‹liflkileri”
ve “Toplumsal
Sorumluluk”
bafll›klar›
alt›nda toplan›yor.

oç Holding web sitesi gerek tasar›m
gerekse içerik olarak yenilendi. Sitedeki tüm bilgiler girifl sayfas›nda,
“Kurumsal”, “Sektörel”, “Yat›r›mc›
Dosyas›”, “Medya ‹liflkileri” ve “Toplumsal Sorumluluk” bafll›klar› alt›nda toplan›yor. Ayr›ca yine
ana sayfada Koç Holding’in stratejik hedeflerine ve
Topluluk’tan güncel haberlere
yer veriliyor. Sürekli olarak
yenilenen bu haberlerin yan›
s›ra Toplulu¤a ait haberler
son derece kapsaml› bir arflivde tutuluyor ve kullan›c›lar›n
hizmetine sunuluyor. Önceki
sitede de oldu¤u gibi “Koç
Holding Yöneticileri”, “Baflkan’›n Mesaj›”, “CEO’nun
Mesaj›” bölümlerine kurumsal
bilgiler bafll›¤›n›n alt›ndan ulafl›labiliyor.
“Sektörel”de ise Koç Toplulu¤u
flirketleriyle ilgili detayl› bilgilere
ulaflmak mümkün.
Her ne kadar bafll›klar daha önceki web sitesiyle ayn› olsa da
tasar›m ve içerik aç›s›ndan eski siteden çok farkl›. Her fleyden önce daha kullan›fll› olan

K

sitede istenilen bilgiye kolayl›kla ulafl›labiliyor. Web
sitesindeki önemli yenilik ise Bizden Haberler’in
sayfalar›nda yap›ld›. Son üç y›lda yay›mlanm›fl olan
tüm dergiler bu bölümde “pdf” format›nda okuyucularla bulufluyor. Önceki internet sitesinde sadece
metin olarak bulunan eski say›lar, böylece görsel
olarak da okuyuculara
ulaflm›fl olacak. Bir
baflka deyiflle Koç Holding’in yeni web sitesi, gerek Koç Toplulu¤u çal›flanlar›, gerekse
Topluluk ile ilgili olarak her türlü bilgiye
ulaflmak isteyenler
için, yenilenen tasar›m› ve geniflletilen
içeri¤iyle birinci adres olacak.

Ford Otosan Pazarlama Müdürü Özgür Yücetürk:

“‹letiflim Stratejimizi
Gurur Temas› Üzerine
Kurduk”
Türk mühendisleri taraf›ndan üretilen yeni Ford Cargo, geçti¤imiz aylarda yollar›n
gerçek sahipleriyle bulufltu. Yeni Ford Cargo için üretim öncesinde yürütülen do¤ru
pazarlama ve iletiflim stratejileri, elde edilen baflar›n›n temelini oluflturuyor
Yeni Ford Cargo’nun, müflteri memnuniyetine dayanan iletiflim
ve pazarlama stratejileriyle ilgili Ford Otosan Pazarlama Müdürü Özgür Yücetürk ile görüfltük.
• Yeni Ford Cargo’nun iletiflim stratejilerini olufltururken,
yapt›¤›n›z araflt›rmalar ile ilgili bilgi verir misiniz?
Yeni Ford Cargo’nun iletiflim stratejilerini oluflturmak için, yaklafl›k üç ay süren pazar araflt›rmalar› yapt›k. Görüflmelerimizde
özellikle Ford Cargo’nun pazarda nas›l bir ürün olarak alg›land›¤›n› ö¤renmeye çal›flt›k. Araflt›rmalar bize, Ford Cargo’nun
ikinci el de¤eri yüksek, servis a¤› genifl, kullan›m› kolay, bilinirli¤i yüksek bir marka olarak alg›land›¤›n› gösterdi.
• Kamyon floförleri, ideal kamyondan neler bekliyorlard›?
Araflt›rmalar›m›za göre bireysel müflterilerimiz ideal bir kamyonda öncelikle klima, ergonomik kabin içi, gösteriflli tasar›m
gibi konfor özelliklerini, yak›t tasarrufu olan güçlü bir motoru
ve ABS gibi güvenlik özelliklerini talep ettiler.

• Müflterilerinizi yeni Ford Cargo ile tan›flt›rd›¤›n›zda nas›l
tepkiler ald›¤›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Müflterilerimiz yeni Ford Cargo’yu gördüklerinde, kendi üsluplar›yla flunlar› söylediler: “Avrupa Toplulu¤u’na girecek araba”,
“yollar›n kaplan›/aslan› geliyor”, “görünüflü Avrupa t›r›na benziyor”, “Mercedes ve Scania ile kafa kafaya gelmifl”. ‹letiflim stratejimizi oluflturabilmek için duygusal etkenleri göz önüne ald›k.
• Bireysel ve filo sat›fllar›nda sat›n alma karar›n› etkileyen
en önemli faktörün ne oldu¤unu düflünüyorsunuz?
Araflt›rmalar›m›z sonucunda %17 ile ulafl›labilir fiyat›, sonras›nda sa¤laml›l›k ve dayan›kl›l›k, konfor, ikinci el de¤eri, yak›t tasarrufu, yayg›n ve ucuz yedek parça kriterlerinin sat›n alma karar› üzerinde en fazla etkili alt› kriter oldu¤unu tespit ettik. Rasyonel sat›n alma kriterlerinin ötesinde marka be¤enisini etkileyen sebepleri araflt›rd›k ve “çevreye tavsiye edilebilecek bir marka olmas›” kriterinin be¤eniyi etkiledi¤ini gözlemledik.
• Reklam stratejisini olufltururken hangi temay› daha ön
plana ç›karmay› uygun buldunuz?
‹letiflim stratejisinin temelini, “gurur” temas› üzerine infla ettik.
Bu tema ile birlikte d›fl iletiflimde sadece hedef müflteri kitlemize de¤il, iç iletiflimden bafllamak üzere çal›flanlar›m›zdan, bayilerimize ve yan sanayimize, d›fl iletiflimde ise tüm otomotiv müflterilerine hitap etme flans› bulaca¤›m›za inand›k. Çünkü bu araç
sadece Ford Otosan için de¤il, tüm Türkiye için bir gurur kayna¤›. ‹letiflim plan›m›z›n her noktas›nda birincil mesaj›m›z “yeni Ford Cargo’yu bu yollar›n gerçek sahipleri yapt›!” oldu.

“Farkl› Markalar› Kullananlara Bile Ford Ald›r›yoruz”
Aç›kças› Ford Cargo’nun yeni reklam› çok güzel. Bunu burada müflterilerimizle de konufluyoruz. Di¤er yandan yeni
Ford Cargo’nun en büyük reklam›n› da biz yap›yoruz. Aydo¤an, Ayd›n ve Altan Yezer olarak üç kardefl ayn› zamanda S.S. Yalova Kamyoncular Kooperatifi üyesiyiz. 1966
y›l›ndan bu yana da Ford kullan›yoruz. Hem Ford Cargo
kullan›yoruz, hem de kendi özel arabalar›m›z Ford Mondeo ve Ford Ranger. San›r›m bundan iyi reklam olmaz. Ye-

ni Ford Cargo’ya ilgi çok büyük. Bizim iki araba ald›¤›m›z›
duyan koflup ismini yazd›r›yor ve s›ra bekliyor. Y›llard›r
farkl› markalar› kullananlara bile Ford ald›rd›k. Müflterilerimiz öncelikle yeni Ford Cargo’nun reklam›ndan etkileniyor. Ancak görünüflü, sessiz oluflu, yeni teknolojisi ve herfleyden önemlisi yerli oluflu herkesin be¤enisini kazan›yor.
Ayd›n Yezer
Ayd›nlar Oto Tamirhanesi / Yalova
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‹flte Gelece¤in Y›ld›z›:

Yeni Fiat Punto

Son y›llar›n en
fazla satan
otomobillerinden
biri olan Fiat
Punto’nun yeni
versiyonu piyasada.
Yeni donan›ml›;
benzersiz motor ve
flanz›man
seçenekleri sunan
güçlü kiflili¤iyle
yeni Fiat Punto,
k›sa bir süre içinde
yollar›n yeni y›ld›z›
olacak…

azara sunuldu¤undan bu yana Avrupa’da befl milyondan fazla sat›lan ve 25
uluslararas› jürinin birincili¤ini kazanan
Fiat Punto, yenilenerek tekrar sahneye
ç›kt› ve Eylül ay›ndan itibaren ülkemizde de sat›fla
sunuldu.
Üretimine 1993 y›l›nda bafllanan Fiat Punto; hem
karoseri, hem fonksiyonel özellikleri, hem de ekonomik oluflu nedeniyle Avrupal›lar taraf›ndan çok
be¤enildi ve 1995’te “Y›l›n Otomobili Ödülü”nü kazand›. 1999 y›l›nda yeni jenerasyonuna kavuflan ve
birkaç ay önce pek çok yenilik geçiren Punto, Fiat’›n
Avrupa’da, büyük rekabetin yafland›¤› küçük segmentteki en büyük kozu olarak dikkatleri çekiyor.
Tofafl, Punto’nun 2004 için yenilenmesini f›rsat bilerek Avrupa’yla ayn› anda bu otomobilin ithalat›na
bafllad›. Punto’da üç farkl› motor ve iki flanz›man seçene¤i sunuluyor.
fiimdilik Türkiye’ye sadece 1.3
ve 1.4 lt’lik motorlar ve manuel
flanz›manla ithal edilen Punto’da
1.2 litrelik motor ve Dualogic flanz›man gelecek aylarda sunulmaya bafllanacak. Konfor, ekstra güvenlik ve ses ol-

P

mak üzere üç ekstra donan›m paketinin sunuldu¤u
Punto’lar 24 milyar 950 milyon TL’den bafllayan fiyatlarla sat›lmaya baflland›. Punto, genel görünüm
itibar› ile hem çok flirin hem de sportif bir karakter
sergiliyor. Yeni Punto’nun genel hatlar›nda en radikal de¤ifliklik burun k›sm›nda gerçeklefltirildi. Punto’nun karakteristi¤i olan ince yap›l› farlar, aradan
11 y›l geçtikten sonra yerini daha genifl olanlara b›rakm›fl durumda. Üç mercekli iri yap›l› fleffaf farlarla beraber, otomobilin motor kaputunun ön k›sm›nda yer alan radyatör ›zgaras› da genifllemifl. Çift
renkli kokpit sayesinde otomobilin içinde de farkl›
bir atmosfer elde edilmifl. Genel olarak tasar›m, otomobilin son derece “kiflilikli” görünmesini sa¤l›yor.
Bu kiflili¤in önemli ifadelerinden biri de renkleri tabii ki: Opak ve metalik renkler de dahil olmak üzere, yeni Fiat Punto’nun renk paletinde 13 seçenek
bulunuyor.

Dizel Motorlar›n
En Güçlüsü
Yeni Fiat Punto’da, Fiat’›n yeni
gelifltirdi¤i 1251 cc hacminde
“common-rail” direkt enjeksi-

yonlu, turbo ve “intercooler” destekli, elektronik kontrollü
motor kullan›lm›fl. ‹lk kez bu otomobilde kullan›lmaya bafllanacak bu ikinci nesil “common-rail” motor, üstten çift egzantrikli ve 16 supapl›. 4000 d/d’de 70 HP’lik maksimum gücüyle, flimdiye kadar üretilen standart dizel motorlar aras›nda hacim/güç oran› aç›s›ndan en güçlüsü olma unvan›n› kazanan bu motorun a¤›rl›¤› sadece 130 kg. Di¤er dizel motorlar 150 bin km sorunsuz kullan›m için tasarlan›yorken bu
motorun ömrü 250 bin km olarak belirtiliyor. 50 cm uzunlu¤unda ve 65 cm yüksekli¤indeki bu mini motor, bu sayede mini segmentteki bir otomobilde bile kullan›lacak boyutlara sahip. Multijet’in periyodik bak›m aral›¤› da 20 binden
30 bin km’ye uzat›lm›fl durumda.
Geometrik flasi yap›s› itibar› ile yol tutufl konusunda kendini
kan›tlam›fl bir otomobil olan Punto, standart versiyonuyla da
performans aç›s›ndan baflar›l› bir çizgi yakalamay› baflarm›fl
görünüyor. Hem oturma pozisyonu hem görüfl aç›s› hem de

ergonomi aç›s›ndan bir sorun yaratmayan Punto, performans›yla son derece dikkat çekici bir otomobil. Elektrik kontrollü direksiyon sistemi, tatl› sert yap›s›yla daha sportif bir his
veriyor.

Popüler Bir Otomobil
Bir nesil önceki Fiat Punto ile yeni modelin gövde yap›lar›
birbirinin ayn›s› olmas›na karfl›n, iç döflemede kullan›lan kumafllar ve bu kumafllar›n rengi ile torpido ve alet panosunda
detay baz›nda baz› farkl›l›klar göze çarp›yor. Yeni Fiat Punto’nun oldukça küçük tutulan d›fl ebatlar›, otomobilin flehir
trafi¤inde rahatça kullan›lmas›na ve kolay flekilde park edilmesine imkân veriyor: 1.66 m genifllik, 1.48 m yükseklik ve
üç kap›l› modelde 3.84 m, befl kap›l› modelde ise 3.86 m
uzunluk. Yeni donan›ml› ve benzersiz motor ve flanz›man seçenekleri sunan güçlü kiflili¤iyle yeni Fiat Punto baflar›n›n yeni ad› olmaya haz›rlan›yor.

Tofafl’›n yeni Dizel Motoru: 1.3 Multijet 16V
Tofafl 2004 y›l›na, Fiat’›n kullan›c›ya yak›ttan tasarruf
sa¤layan, küçük ama güçlü yeni dizel motoru Multijet’le
girecek. Fiat’›n yeni dizel motoru 1.3 JTD 16V Multijet
“common-rail” motoru kullan›c›ya yak›ttan tasarruf, daha az motor gürültüsü, daha fazla konfor, daha az titreflim, yumuflak ve tatmin edici sürüfl, etkin çevre korumas› ve daha yüksek performans sunuyor. Motor ilk kez
Eylül ay›nda Fiat Punto’da kullan›ld›. Multijet 1251 cc
gibi küçük bir kapasiteye sahip olmas›na ra¤men 800cc
ve 1500cc kapasitelik tüm dizel motorlardan daha iyi bir
performans sa¤l›yor. Motor, di¤er dizellerde oldu¤u gibi
150 bin km de¤il 250 bin km yapmak için tasarlanm›fl
ve ya¤ de¤ifltirme aral›klar› da yüzde elli art›r›lm›fl.

Her Aç›dan Üstün
Dizel teknolojisinde yepyeni bir sayfa açmas›na kesin gö-

züyle bak›lan 1.3 Multijet
16V; t›pk› 1988 y›l›nda, direkt püskürtmeli dizel güç
ünitesi ile teçhiz edilen dünyan›n ilk standart seri üretim arac› olan Croma 1.9 TDI
ile oldu¤u gibi, Fiat’›n önümüzdeki on y›l›na damga vuracak.
1984 y›l›ndan bu yana üretilen 12
milyondan fazla dizel motor, bu iddian›n en önemli dayana¤›n› oluflturuyor. Her y›l en az 500 bin araca uygulanmas› planlanan Fiat Auto ve General Motors ortak girifliminin bir sonucu olan Fiat-GM Powertrain taraf›ndan
tasar›mlanan ilk motor olma ayr›cal›¤›n› tafl›yan ikinci
nesil “common-rail” motor 1.3 Multijet 16V, üçüncü
biny›l›n “fire” güç ünitesi olmaya haz›rlan›yor.

S
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B‹LG‹ GRUBU
HSBC, Promena ile 1.5 Milyon Dolar Kazanç Sa¤lad›
Dünyan›n en büyük ikinci
bankas› olan HSBC, Türkiye ve Ortado¤u bölgesindeki
sat›nalma operasyonlar›nda
Promena e-ihale sistemini
kullan›yor. HSBC Bank Türkiye ‹ç Hizmetler Müdürü
Gülbin Yücesan, günümüzdeki rekabet ortam›nda
pek çok flirketin kârl›l›¤› direkt olarak sat›nalma operasyonlar›n›n verimlili¤ine
ve etkinli¤ine ba¤l› belirledi¤ini belirterek toplam sat›nalma maliyetini azaltman›n
en etkin yöntemlerinden birinin
elektronik ihaleler oldu¤unu söyledi. HSBC’nin yurtd›fl›ndaki baz›
sat›nalmalar›nda bu yöntemi kulland›¤›n› ifade eden Yücesan;
“Ancak HSBC Türkiye olarak Promena ile beraber gerçeklefltirdi¤imiz sat›nalma projelerinin birço¤unun ilk ve son derece baflar›l›
olmalar› sebebi ile dünya çap›nda

h›zlanmas›; sat›nalma sürecinin
aç›k, fleffaf ve raporlanabilir sistemler haline dönüfltürülmesi; sat›nalmalarda optimum piyasa fiyat ve flartlar›na her seferinde ve
en k›sa sürede ulafl›lmas›” diyen
Gülbin Yücesan, Promena’n›n
beklentilerini karfl›lad›¤›n› söyledi: “Promena’n›n sundu¤u sistem,
beklentilerimizi bire bir karfl›l›yor. Bugüne kadar gerçeklefltirdi¤imiz ihalelerde benzer sonuçlara
iflaret ediyor. Promena’n›n sundu¤u ihale ile sat›nalma yöntemi
maliyet avantaj› aç›grubumuza örnek tefl- HSBC Bank Türkiye
s›ndan çok etkili bir
kil edecek niteliktedir. ‹ç Hizmetler Müdürü yöntem. Al›mlar›n
Bu kapsamda bakt›¤›- Gülbin Yücesan.
tam rekabetçi bir orm›zda e-ihale konusu
tamda gerçeklefltirilile Promena sayesinde tan›flt›k” mesi, elektronik raporlama, istendedi. Elektronik ‹hale sistemin- di¤i anda geri ça¤r›labilme gibi
den beklentilerini s›ralarken, “Sa- pek çok özellik, fleffafl›¤› sa¤lat›nalman›n pazarl›k süreçleri ve makta, dolay›s›yla da sat›nalma
son karar verme aflamas› kapsa- bölümünün üst yönetim ve özelyan k›sm›n›n sistematize edilip likle tedarikçiler üzerindeki güve-

Koç.net’ten
AYat›r›m’a
VPN Hizmeti

Çaml›ca ‹fl
Merkezi’nde
K›yas›ya
Mücadele
Koç Çaml›ca ‹fl Merkezi fiirketleri içerisinde düzenlenen
ve 170 sporcunun futbol, tenis,
masa tenisi dallar›nda k›yas›ya
mücadele etti¤i Koç Çim Spor
fiöleni, 5 Ekim Pazar günü oynanan final maçlar›yla son buldu. KoçSistem’in organize etti¤i turnuvaya Koç.net, Koçbank, Tan›, Koçtafl, Bilgi Grubu ve Orhan Nakliyat fiirketleri kat›ld›. Turnuvada bayanlar›n yar›flt›¤› masa tenisinde
Müge Demir birinci, Oya Bilgiseven ikinci, Ebru Balkaner
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nilirli¤i artmaktad›r.Mevcut sat›nalma süreçlerine elektronik ihale
yöntemini bir araç olarak dahil
eden bankam›z her seferinde piyasan›n verebilece¤i en uygun fiyat ve koflullara ulaflmaktad›r.”
Promena ile çal›fl›lan yedi ayl›k
dönemde 11 milyon Dolar’l›k
al›m gerçeklefltirdiklerini ve bundan %14 civar›nda tasarruf elde
ettiklerini, böylece 1 milyon 500
bin Dolar’l›k kazanç sa¤lad›klar›n›
de belirten Gülbin Yücesan, “Promena sistemini seçerken kiflilere
ba¤l›, sübjektif de¤erlendirmeler
sonucu yürüyen bir sat›nalma
operasyonunu aç›k, net ve objektif bir hale getirmeyi amaçlad›k.
Böylece gereksiz iflgücü kay›plar›
önlenecek ve farkl› yorumlara
aç›k bir proses son derece ça¤dafl
bir hale getirilecekti. Esas kazanc›m›z bu amaçlar›n hepsine Promena sistemi ile ulaflm›fl olmam›zd›r” dedi.

üçüncülü¤ü kazand›. Erkekler- vard›. KoçSistem’den Orçun
de ise Soner Akgün birinci, Özsüt, Gökhan ‹ndap ve Fatih Özengin ilk
Burçin Olgaç ikinci
Koç Çim Spor
üç s›ray› paylaflt›.
Cüneyt
Özdilek
fiöleni’nde,
erkeklerde Soner Akgün
Turnuvan›n arüçüncü oldu. Tenisbirinci, Burçin Olgaç
d›ndan 9 Ekim
te ise bayanlarda
ikinci, Cüneyt Özdilek
Perflembe akflam›
Sevda U¤urlu ilk s›ise üçüncü oldu.
düzenlenen kupa
ray› al›rken, Aylin
Soner ikinci, Hülya Varl›k ve ödül töreninde, dereceye giüçüncülü¤ü elde etti. Erkekler- ren tak›mlara ve sporculara kude ise KoçSistem üstünlü¤ü palar› ve madalyalar› verildi.

Koç.net, Anadolu Grubu
flirketlerinden AYat›r›m’›n
yurtiçindeki yedi flube ve
merkezinin genifl alan a¤
altyap›s›n› yeniledi. Proje
kapsam›nda AYat›r›m’›n tüm
kütüphane bilgilerini devralan
Koç.net, flirketin yurtiçi ve
yurtd›fl›ndaki flubeleri aras›ndaki
iletiflim altyap›lar›n›n süreklili¤ini
ve bilgilerin do¤ru süreçlerle tek
merkezden yönetilmesini
sa¤layacak. Koç.net VPN
çözümleri ile yurtiçi ve yurtd›fl›
lokasyonlar› aras›ndaki iletiflim ve
hat bak›m giderlerini düflüren
AYat›r›m, tüm sistemi tek
merkezden yönetebilecek.

T ÜKET‹M

sektšrel

Migros Genel Müdürü Ömer Bozer:

“2002 Cirosunu
9. Ayda Yakalad›k”
2003 y›l›nda büyümeyi hedefleyen Migros, geride b›rakt›¤›m›z
10 ay içinde, dokuzu Ramstore
olmak üzere 45 ma¤aza açt›. Geçen y›l 452 ma¤azaya sahip olan
Migros, 2003 y›l› sonunda, tüketicilere 500 ma¤aza ile hizmet
vermeyi planl›yor. Migros, Ekim
ay› içinde befl ma¤azas›n› daha
hizmete soktu. 9 Ekim’de
Uflak’ta MM Migros, Sofya’da
Ramstore, ‹stanbul Kozyata¤›’nda ise fiok ma¤azas› aç›l›fl›
gerçekleflti. Migros 10 Ekim’de

Ataflehir’de, 11 Ekim’de Ankara’da açt›¤› ma¤azalar ile hizmet
noktalar›na yenilerini ekledi. 4
bin metrekare alana kurulan Ataflehir MMM Migros’un, Soyak
Yeniflehir ve Kozyata¤› sakinleri
için de çekim merkezi olmas›
bekleniyor. 1996 y›l›nda Ramstore’lar› hizmete sokan Migros,
31. Ramstore’u Sofya’da açt›. Geliflen ekonomisi ve Avrupa’daki
konumu ile öne ç›kan Bulgaristan’a ilk olarak 2001 y›l›nda açt›¤› Ramstore ile ad›m atan Mig-

Migros
Kendi Markalar›yla
Dört Ödül Ald›
Retailing Institute taraf›ndan bu y›l üçüncüsü gerçeklefltirilen “Market Markalar› Konferans›”nda g›da, içecek, temizlik, kiflisel bak›m
ve non-food kategorilerinde Y›l›n Özel Markalar› ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’de
ilk özgün market markalar› uygulamas›n›n
öncüsü olan, bu uygulamay› Amerika ve Avrupa’daki hipermarket zincirlerinin ço¤undan
önce bafllatan Migros, 2003 y›l›nda kendi
markalar›yla ödüller kazand›. Marka sahibi
perakendecilere, marka üreticilerine ve markay› tasarlayan ajanslara verilen ödüllerde
Migros, g›da ve temizlik kategorilerinde toplam dört ödül ald›. G›da kategorisinde; Migros Zeytinya¤›, Migros Beyaz Peynir ve
Migros Bal›k Konservesi ödül kazan›rken temizlik grubunda ise Bütçem markal› ürünler
“Y›l›n Özel Markas›” ödülüne lay›k görüldü.

ros, Sofya’daki ma¤azalar›na her
sene bir yenisini ekliyor. Bulgaristan’a yap›lan en büyük Türk
yat›r›m› olarak 2001 y›l›nda
kurulan Ramstore’lar, Bulgarlar›n günlük yaflam›n›n parças› haline gelirken kaliteli ürün ve rekabetçi fiyatlar› ile piyasada öne
ç›k›yor. Bu y›l yurtd›fl›nda aç›lan
dokuzuncu Ramstore, baflkent
Sofya’n›n bat›s›nda yer alan, bir

bölgede kuruldu. Migros Genel
Müdürü Ömer Bozer, Temmuz
ay›nda 11 milyon müflteri ile
yurtiçinde rekor k›r›ld›¤›n›, takip
eden aylarda bu yüksek seviyenin korundu¤unu ve yeni rekorlar› zorlayacaklar›n› söyledi. Bozer, “2002 cirosunu 9. ayda yakalad›k, yurtiçinde ve yurtd›fl›nda ciromuz artt›. Toplam sat›fl art›fl›m›z %36 seviyesinde” dedi.

Migros Etiler Nispetiye Caddesi’nde...
‹stanbul’da Etiler, Levent ve Ulus sakinlerinin buluflma noktas› olan Nispetiye
Caddesi, Migros’a kavufltu. 24 Ekim’de
aç›lan MM Migros Nispetiye, modern
çizgilerde tasarland›.
Akdeniz yeflillikleri, egzotik meyveler ve
20’den fazla ekmek çeflidi de Divan Migros Nispetiye’de. MM Migros Nispetiye,
damak zevkine düflkün olanlara özel bölümlerle hizmet veriyor. Gurme reyonu
peynir düflkünlerini a¤›rlamaya haz›r. Gouda’dan Emmental’e, Gorgonzola’dan
Edama, Füme’ye ve Rokfor’a kadar MM
Migros Nispetiye peynir ve flarküteri çeflit-

lerinde de iddial›. Farkl› ve modern dizayn›yla ayr› bir bölüm olarak tasarlanan
kozmetik reyonunda ise, pek çok markan›n ürünlerini bulmak mümkün.

Koç-Ata’n›n 3. Orta¤› Sancak Grubu
Koç Toplulu¤u ve Ata Grubu’nun, fianl›urfa’da ortak olarak iflletmekte olduklar›
Koç-Ata Tar›m ve Besicilik ‹sletmesi’ne
Sancak Grubu da ortak oldu. 1650 büyükbafl hayvan ve 9 bin dana sürüsü ile
Türkiye’nin en büyük
hayvanc›l›k iflletme kapasitesine sahip Koç-Ata
Tar›m ve Besicilik ‹flletmesi’nin ad›, 9 Ekim’de
yap›lan Ola¤anüstü Ge-

nel Kurul’unda al›nan kararla Koç-AtaSancak olarak de¤ifltirildi. Koç-Ata-Sancak’›n; yeni yap›s› ile güçlenmesi, bölge
çiftçisine katk›da bulunmas› hedefleniyor.
Koç-Ata-Sancak çiftli¤i 2003 y›l›nda 10
bin bafl besi hayvan› ve 8 milyon litre süt üretecek. Kapasitenin 2004 y›l›nda %30 oran›nda artaca¤› ve bölgede 30
trilyon Lira oran›nda ifl hacmi
sa¤lamas› planlan›yor.
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OTOMOT‹V
New Holland Trakmak’a Tasar›m Ödülü
CRM Institute Turkey taraf›ndan bu y›l ilki verilen “Müflteri
‹liflkileri Ödülleri 2003”ün sahipleri aç›kland›. CRM, “Müflteri Odakl› Ürün Tasar›m›
Ödülü”ne New Holland traktörlerinin Türkiye çap›nda sat›fl
ve servis hizmetlerini veren
New Holland Trakmak’› lay›k
buldu. 11 ayr› kategorinin en
baflar›l›lar›n› bulmak için alt› ay
boyunca inceleme yapan 60 kiflilik jüri, CRM Institute Turkey
ödülleri için baflvuran 32 aday
flirketin “Müflteri Odakl›l›k” çal›flmalar›n› denetledi.
New Holland Trakmak “Müflteri Odakl› Ürün Tasar›m› Ödülü”nü, Türk çiftçisinin talep ve

ihtiyaçlar› do¤rultusunda, Türk
ve New Holland mühendisleri
taraf›ndan gelifltirdi¤i New Holland TD Serisi traktörün yurtiçi
ve yurtd›fl› baflar›lar› nedeniyle
ald›.
New Holland Trakmak’›n Genel Müdür Yard›mc›s› ve CRM
Proje Sorumlusu Fatih Akçiçek, Ödül Töreni’nde yapt›¤›
konuflmada, “Kasket bu ödüle
yak›flt›!” dedi.
CRM Oskar’›n›, flirketi New
Holland
Trak- Soldan sa¤a:
mak’›n yan› s›ra, Mehmet K›r,
Zehra Çankaya
tar›m sektörü ad›- (Vizyoner Proje
na ald›¤›n› belirten Yöneticisi), Derya
Fatih Akçiçek, “Ta- Okay, Fatih Akçiçek,
Tahsin Kaplan, ‹smail
r›m kasket ile öz- Eynihan

leflti. Kasket çiftçiyi,
bayilerimizi, al›n terini, eme¤i ça¤r›flt›r›r.
O yüzden büyük bir

memnuniyet ve k›vançla ifade
edebilirim ki; kasket bu ödüle,
ödül de kaskete çok yak›flt›!”
dedi.

Otokar, Savunma Sanayii’inde
Bir ‹lke ‹mza Att›
Otokar, 30 Eylül-3 Ekim tarihleri aras›nda Ankara’da düzenlenen IDEF 2003 Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›’na kat›ld›. Savunma Sanayi alan›nda
iki y›lda bir Ankara’da düzenlenen IDEF, konusunda uzman
üreticileri, hizmet verenleri ve
nihai kullan›c›lar› bir araya getiriyor. Otokar fuarda, tasar›m›
ve üretimi tamamen kendisine
ait, dünya çap›nda tan›nan z›rhl› tekerlekli araçlar›ndan Cobra’n›n iki, Akrep’in bir yeni modelini sergiledi. Otokar, ayr›ca
Singapore Technologies
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Kinetics ile beraber gelifltirilen
“Yavuz” ile “Sakarya”y› ilk kez
IDEF’te savunma sanayi ile tan›flt›rd›. Otokar’›n IDEF’teki
ziyaretçileri aras›nda Sanayi ve
Ticaret Bakan› Ali Coflkun ve
Milli Savunma Bakan› Vecdi
Gönül de vard›.
Otokar ile savunma sanayinde
dünyan›n önde gelen yer sistemleri mühendisli¤i flirketi
Singapore Technologies Kine-

tics (STK) aras›nda daha önce
imzalanan ön anlaflmalar›n ard›ndan, “Yavuz”un ortak gelifltirme ve “Sakarya” z›rhl› arac›n›n üretilmesi konusundaki anlaflmalar da IDEF 2003’te imzaland›. ‹mza törenine Koç Holding Yan Sanayi ve Di¤er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan›
ve Otokar Yönetim Kurulu Baflkan› Selçuk Gezdur, Otokar
Genel Müdürü Kudret Önen
ve Singapore Technologies Kinetics Pazarlama Bölümü Baflkan› Patrick Choy kat›ld›.

Yaz
Lastiklerinizi
K›fl Uykusuna
Yat›r›n
Birmot, geçen y›l Oltafl’›n
Türkiye’de sat›fla sundu¤u
Continental lastikleri ile
iflbirli¤ine girerek bafllatt›¤›
kampanyay› bu y›l da
yeniliyor. Ekim ay›nda
bafllayan kampanya
kapsam›nda Birmot
temsilciliklerinden
Continental k›fl lasti¤i sat›n
alan veya k›fl lastiklerine sahip
olan tüketicilerin araçlar›ndan
ç›kart›lan yaz lastikleri
temizlenip, ambalajland›ktan
sonra etiketlenerek bir sene
süre ile ücretsiz olarak
muhafaza edilecek.

sektšrel

Adana Birmot,
Hayallerinizi Yeniliyor

Birmot, dünya standartlar›nda
müflteri odakl›, farkl› ve mükemmeliyetçi
hizmetlerini,
“Birmot Otomobil Koruma Sistemleri” güvencesiyle sunmaya
devam ederken, yeni Alfa Romeo 156 ve Fiat’›n yeni otomobili Punto’nun tan›t›m›n› bir
arada yapt›. Birmot Adana
Temsilcili¤inde, 24 Eylül 2003
tarihinde aç›l›fl› yap›lan Birmot

Otomobil Koruma Sistemleri, Birmot Genel Müdürü
H. Ersin ‹kier ve Adana
fiube Müdürü Bülent Yalç›n taraf›ndan davetlilere
ve bas›na tan›t›ld›. ‹kier,
“Birmot olarak ilklere imza
atmaya devam ediyoruz.
Çok k›sa bir süre içinde sekiz ilde bulunan 11 temsilcili¤imizde bu sistem hayata geçecek. Müflterilerimiz,
zaman içinde afl›nma ve y›pranmaya u¤rayan otomobillerin
bak›m›n› bu sistem ile yapt›rd›klar›nda ilk günkü kadar güzel oldu¤unu görecekler” dedi.
Birmot Adana Temsilcili¤inde
“Hayallerini yenile” slogan›yla
tan›t›lan yeni Alfa 156, 25 bin
Euro’dan bafllayan anahtar teslim fiyatlar›yla, Alfaseverlere tan›t›ld›.

Iveco, Stralis
ile ‹flbirli¤i Yapt›!
Iveco, tafl›mac›l›kta yeni bir ça¤
bafllatan Stralis serisinin yeni
ürünü Stralis Active Time a¤›r
kamyonu, 22 Eylül Pazartesi günü Sepetçiler Kasr›’nda yapt›¤›
bir toplant› ile tan›tt›. Iveco ‹hracat Direktörü Franco Miniero’nun
ev sahipli¤i yapt›¤› toplant›ya
Otoyol Pazarlama Genel Müdürü
Cengiz Nay›r, Iveco Ticaret Müdürü Gino Costa ve Iveco ‹hracat
Direktörü Franco Miniero kat›l-

T U R ‹ Z M ‹ N fi A A T
Setur, Bayram Tatilinizi
Renklendiriyor!
Setur, fieker Bayram›’nda düzenledi¤i Dubai,
Güney Amerika, Barcelona, M›s›r, Atina,
Amsterdam, Bali, Londra, Paris, Prag, Tunus, Viyana, ‹talya, Amerika ve Uzakdo¤u
turlar›yla keyifli tatil seçenekleri sunuyor. Setur
ile Dubai turunda tatilciler, Ortado¤u’nun en
yüksek yap›s› olan Dünya Ticaret Merkezi,
muhteflem mimarisiyle Jumeirah Camisi, flehrin en eski bölümü olan Bastakia, Dubai Müzesi, Dubai’yi yöneten hanedana ait binalar› ve
rüzgar kulelerini görecek.
Eva Peron’un mezar›, Recoletto, gemiciler semti La
Boca ve Palermo Park›’n›
gezerek Florida caddesi ve
Boulevard Alvear’da al›flverifl yapman›n mümkün ol-

du¤u Güney Amerika turunda Iguasu
Nehri’nin Panama
Nehri ile birleflti¤i
yerde bulunan dünyan›n en büyük flelalesi ve
bir do¤a harikas› olan Iguasu fielalesi’yle büyülenecek; Macuco safariye kat›lacaklar. Rio De
Janeiro’da Corcovado Tepesinden Rio panaromas›n› seyredebilecek, Sui Rio De Janeiro ve
Barra al›flverifl merkezlerinden Güney Amerika’n›n tüm yörelerinden ç›kart›lan de¤erli tafllar› görebilecekler. Flamenko Dans› ile e¤lencenin doru¤una ç›k›lacak Barcelona turunda
ise, Pza De Catalunya, Via Layetana, Sant Jaurne Kilisesi, Sant Jordi Saray›, Calatrava Kulesi
gibi tarihi yerleri tan›yacak, ünlü Colombus
Soka¤› ve Batlio Evi’ni gezecekler.

d›. Gino Costa, yapt›¤› konuflmada “Stralis Active Time ile verimlili¤in ve ekonominin yeni ölçütleriyle tan›flacak ve bu tan›flmadan
çok kazançl› ç›kacaks›n›z” dedi.
2003 y›l›nda Avrupa’n›n önde gelen 20 Ticari Araç Dergisi taraf›ndan “Y›l›n Kamyonu” ödülüne lay›k görülen Stralis, her türlü tafl›mac›l›k ihtiyac›na cevap verecek
yeni modelleri ile art›k Türkiye
yollar›nda da boy gösterecek.

E⁄‹T‹M
Baflar›
Ödüllendirildi

Koç ‹lkö¤retim Okulu’nda 20022003 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda dereceye giren ö¤rencilere ödülleri verildi.
Aygaz’›n sponsorlu¤unu yapt›¤› ödül
töreninde konuflan Koç ‹lkö¤retim
Okulu Müdürü Çetin Evren, “Aram›zda gurur duydu¤umuz ö¤rencilerimiz
bulunuyor. ‹lk üçe giren ö¤rencilerimiz
baflar›lar›n› devam ettirdikleri takdirde
e¤itim hayatlar› boyunca burs kazanma
imkân› da elde edebiliyor” dedi.
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DAYANIKLI TÜKET‹M
Çelik, Evinizin Ayr›lmaz Parças› Olacak
14 Kas›m 2002’de “Selam, ben
Çelik, Arçelik!” diyerek Türk
halk›yla tan›flan sevimli robot
Çelik, geride b›rakt›¤› bir y›l›n
sonunda, oyuncak ve 10 farkl› çeflitten
oluflan Çelik ürünleriyle, küçük büyük
herkesin gönlünü fethetmeye devam
ediyor. Çelik karakterine karfl› oluflan
yo¤un talep, Arçelik için, özellikle
çocuklar›n büyük ilgi gösterdi¤i yeni bir pazar
oluflturdu. May›s 2003’de piyasaya sunulan oyuncak Çelik
robotun ard›ndan, birbirinden sevimli tam 10 çeflit Çelik
ürünü Arçelik bayilerinde sat›fla sunuldu. Kupa, kase, s›rt
çantas›, nevresim, iki farkl› puzzle, iki çeflit tiflört, havlu
ve okul setinden oluflan Çelik ürünleri, flu anda 600
Arçelik bayiinde sat›l›yor.

Arçelik’in
A Tak›m›

Arçelik ve ODTÜ Gelece¤in
Tasar›m› ‹çin El Ele Verdi
Arçelik’in tasar›m
konusundaki uzmanl›¤›
ve imkânlar› ODTÜ
Endüstri Ürünleri
Tasar›m› Bölümü son s›n›f
ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›,
teknik bilgi ve becerileri
ile birleflince ortaya
baflar›l› projeler ç›kt›.
Endüstriyel tasar›m konusunda
Ortado¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) ile iflbirli¤i yapan Arçelik, ö¤rencilerin projelerini
hayata geçiriyor. Arçelik’in sundu¤u imkânlar› de¤erlendiren
ODTÜ’lü ö¤renciler çamafl›r ve
bulafl›k makinesi ile elektrik süpürgesinde baflar›l› tasar›mlar›
yapt›lar. Endüstriyel tasar›m
konusunda bafllat›lan iflbirli¤i
sonucunda, ortaya ç›kan baflar›-
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l› projeler, Arçelik taraf›ndan
ürünlerinde kullan›lmak üzere
de¤erlendirmeye al›nd›. 30 Eylül 2003 günü konuyla ilgili düzenlenen törende, 2002-2003
E¤itim Ö¤retim y›l›nda yap›lan
projeler tan›t›ld›. Arçelik’in tasar›m konusundaki uzmanl›¤›
ve imkânlar› ODTÜ Endüstri
Ürünleri Tasar›m› Bölümü
son s›n›f ö¤rencilerin yarat›c›l›klar›, teknik bilgi ve becerileri

ile birleflince ortaya baflar›l› projeler ç›kt›. Düzenlenen törende
Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut’a, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölüm Baflkan› Doç Dr. Gülay Hasdo¤an’a ve Makine Fakültesi’nden Prof. Dr. Cahit
Eralp’e plaket, projeleri baflar›yla tamamlayan ODTÜ Endüstri Tasar›m› Bölümü son s›n›f ö¤rencilerine ise teflekkür
belgeleri verildi.

Ürün gelifltirmedeki baflar›lar›n›
teknoloji gelifltirmeye de tafl›yan Arçelik, Avrupa’n›n ve
Türkiye’nin en az enerji tüketen
buzdolaplar›n› üretiyor. Arçelik’in üretti¤i No-Frost buzdolaplar›ndan 10 modeli, sadece
en düflük seviyede enerji tüketen beyaz eflyalara verilen “A”
enerji etiketine sahip, iki Orbital modeli ise “A Plus” s›n›f›nda. Arçelik “A” enerji s›n›f›ndaki No-Frostlar ayn› hacimdeki
“B” enerji s›n›f›ndaki modellere
oranla %35, “C” enerji s›n›f›na
göre de %65 daha az enerji tüketiyor. Tümüyle Türkiye’de
yürütülen Ar-Ge sürecinin sonunda üretilen “A” Plus enerji
s›n›f› Orbital’ler, estetik görünümü ve üstün teknik özelliklerinin yan› s›ra Avrupa’n›n en az
enerji harcayan buzdolab› olma
özelli¤i ile de dikkat çekiyor.
Arçelik, Türkiye’nin de “A” Plus
enerji seviyesinde buzdolab›
üreten tek firmas›.

ENERJ‹

sektšrel

OPET, Samsun ‹stasyonu’nu Hizmete Açt›
OPET, yurt çap›ndaki akaryak›t istasyonlar›n›n say›s›n›
533’e ç›kard›. OPET, 27 Eylül
2003 tarihinde Malatya’daki
ilk akaryak›t istasyonunu açarken, 30 Eylül 2003’te de Samsun’daki beflinci istasyonunu
Birmot temsilcili¤i içinde hizmete açt›. Samsun-Çarflamba
Karayolu’nun 10. kilometresinde, Kutlukent-Tekkeköy’de
bulunan OPET istasyonunun
aç›l›fl törenine, Koç Enerji Grubu Baflkan› Ömer M. Koç,
Enerji Grubu fiirketleri ‹cradan

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Memio¤lu, OPET Genel Müdürü Yavuz Erkut, Birmot Genel Müdürü H. Ersin
‹kier ve üst düzey yetkililer
kat›ld›. 2003 y›l› sonunda Koç
Holding ile yap›lan ortakl›k
anlaflmas› ile önemli bir sinerji
yakalayan OPET, “Temiz Tuvalet” kampanyas› gibi sosyal
sorumluluk projelerinin yan›
s›ra Tarkan’la gerçeklefltirdi¤i
sponsorluk projesi ile de hedeflerine do¤ru emin ad›mlarla
ilerliyor.

Ford Otosan ve
OPET’ten
Örnek Çal›flma

Enerji Grubu Önce ENTEK,
Sonra Bursa ve Eskiflehir’deydi
Koç Holding Enerji Grubu Baflkan›
Ömer M. Koç, Enerji Grubu fiirketleri ‹cradan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Erol Memio¤lu ve Enerji Grubu Koordinatörü Cüneyt A¤ca, 6
Ekim’de Eskiflehir’de, 7 Ekim’de Bursa’da, Bursa Gaz ve Aygaz üst düzey

OPET
‹stasyonlar›nda
Hediye Ya¤muru

yöneticilerinin de kat›l›m›yla çeflitli
ziyaretlerde bulundular.
Enerji Grubu fiirketlerinde 10, 20, 25
ve 30 y›l›n› tamamlayan 13 çal›flan
için hizmet ödül töreni düzenlendi ve
çal›flanlara berat ve ödüllerini Enerji
Grubu Baflkan› Ömer M. Koç verdi.

Ford Otosan ve OPET, yeni bir proje ile güçlerini
birlefltirdi. Bu yeni proje ile OPET, Ford Otosan
taraf›ndan üretilen ve ithal edilen tüm araçlar için,
akaryak›tlar›n› OPET istasyonlar›ndan ald›klar› sürece,
akaryak›t kaynakl› bir ar›za ç›kt›¤›nda tüm
maliyetlerini ücretsiz olarak karfl›lamay› taahhüt
ediyor. ‹flbirli¤i anlaflmas›n› OPET Genel Müdürü
Yavuz Erkut ve Ford Otosan Genel Müdürü Turgay
Durak imzalad›. Kampanyan›n uygulamas›nda
OPET’in OTOB‹L akaryak›t bilgi sistemi kullan›lacak.
OTOB‹L, flirketler ve bireysel kullan›c›lar›n akaryak›t
harcamalar›n› kontrol alt›na almalar›n› ve OPET
istasyonlar›n›n yak›t ikmali yapan araçlar›n› internet
üzerinden gerçek zamanl› takip edebilmelerini
sa¤layan bir sistem. Türkiye’de ilk defa uygulanacak
olan Yak›t Güvence Sistemi, Türkiye’de yeni nesil
araçlarda yaflanan akaryak›t kaynakl› ar›za sorununu
ortadan kald›raca¤› belirtiliyor.

OPET, Yap› Kredi Bankas› - Worldcard ile
birlikte 6 Ekim-30 Kas›m 2003 tarihleri
aras›nda geçerli olacak “kaz› kazan”
kampanyas›n› düzenledi. Kampanyaya
kat›lan ve Worldcard üyesi olan OPET
akaryak›t istasyonlar›nda, “kaz› kazan”lar›

kaz›yarak çeflitli hediyeler kazanmak
mümkün. OPET istasyonlar›ndan akaryak›t
alanlar, Ariel deterjan (220 gr.), Lipton poflet
çay (6’l› paket), Termos bardak, Pepsi Cola
(1 lt) ve 10 milyon liral›k akaryak›t kuponu
kazanabilecek.
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Küçük Bir Paranteze
S›¤d›r›lan Büyük ve
Sahici Bir Dünya
Geçti¤imiz ay aram›zdan ayr›lan Sevgi Gönül’ün üç y›l boyunca
Hürriyet gazetesinde yay›mlanan yaz›lar› “Sevgi’nin Diviti” adl› kitapta
topland›. Kitapta Sevgi Gönül’ün köfle yaz›lar› d›fl›nda Semahat Arsel,
Rahmi M. Koç, Suna K›raç ve Ömer M. Koç’un yaz›lar› ve Sevgi
Gönül’ün bir fotobiyografisi yer al›yor. Kitab›n Murat Bardakç›
taraf›ndan yaz›lan önsözü ise iflte flu sat›rlarla bafll›yor: “Küçük Bir
Paranteze S›¤d›r›lan Büyük ve Sahici Bir Dünya”
Kitab›n giriflinde
Sevgi Gönül’e seslenen
Koç Ailesi fertleri aras›nda
yer alan Semahat Arsel,
Sevgi Gönül’ün ne olursa
olsun yazmaktan asla
vazgeçmedi¤inden
bahsetti¤i yaz›s›n› flu
sat›rlarla noktal›yor:
“Sevgi’nin Diviti kitab›n›
ve bizim yaz›lar›m›z›
okuyamayacaks›n, ama
eminim ki hissedeceksin.
‹nsanlar fani, eserler
kal›c›. ‹nflallah eserlerinle
ilelebet yaflayacaks›n,
can›m kardeflim.”

ylül ay›nda aram›zdan
ayr›lan Sevgi Gönül’ün,
17 Haziran 2001 ile 20
Temmuz 2003 tarihleri
aras›nda Hürriyet gazetesinde “Sevgi’nin Diviti” köflesinde yer alan yaz›lar›ndan derlenen ayn› adl› kitap yay›mland›. Kitapta, Sevgi Gönül’ün köfle yaz›lar›n›n d›fl›nda Semahat Arsel,
Rahmi M. Koç, Suna K›raç ve Ömer
M. Koç’un yaz›lar› ve Sevgi Gönül’ün
bir fotobiyografisi yer al›yor.
Kitab›n önsözünde, Sevgi Gönül’ün
yak›n arkadafl› Murat Bardakç›, “divit”in ne anlama geldi¤ini flöyle aç›kl›yor: “Divit’in ne oldu¤unu bilmeyenler için söyleyeyim: Eski devirlerde kullan›lan, içerisine mürekkep hokkas› ile kam›fl kalemlerin konuldu¤u,
takriben befl santim geniflli¤inde ve 30 santim
uzunlu¤unda bir muhafazad›r. Divit, sahibinin
mali gücüne göre, tenekeden alt›na kadar uzanan
bir çizgide de¤iflik madenlerden yap›lm›flt›r ama
hangi madenden imal edil-
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“Sevgi Gönül’ün diviti yetenekten,
konuya hâkimiyetten, fl›k, esprili ve
zarif üsluptan imal edilmiflti.”

mifl olursa olsun tek bir
ifle yaram›flt›r: Yazmaya…
Sevgi Gönül’ün diviti yetenekten, konuya hâkimiyetten, fl›k, esprili ve
zarif üsluptan imal edilmiflti.”

“Keflke Bu Kitap
Y›llar Sonra
Bas›lsayd›”
Kitapta “Biricik Sevgi’ci¤im” bafll›kl› yaz›s›yla Sevgi Gönül’e seslenen Ömer M. Koç ise Sevgi Gönül’ün yazarl›¤a
olan düflkünlü¤ünü flu sat›rlarla anlat›yor: “Seni
ebediyete u¤urlad›¤›m›z o elim gün tan›mad›¤›m
bir kad›n camide elimi s›kt›, ‘Sevgi Han›m’› flahsen tan›mazd›m ama sad›k bir okuru olarak onu
çok özleyece¤im, ona veda etmeye geldim. Bafl›n›z sa¤ olsun’ dedi. Yazarl›k senin çokyönlülü¤ünün son ifadesi idi. Yavafl yavafl bu ifle ›s›nd›n, yaz›lar›n iyileflti. O sevecen, muzip, bazen insan›
hayrete düflüren, bazen güldüren, baz›lar›n› zaman zaman k›zd›ran, kendine mahsus hayata bak›fl tarz›n› samimi yaz›lar›n yans›t›yordu. Dodo’nun ameliyat› için Cleveland’da oldu¤umuz
zaman o en üzüntülü, en kasvetli anlarda bile kesif sigara duman› içinde, bilgisayar›nda haftal›k
yaz›lar›n› yazmay› ihmal etmedin.

Sadberk Han›m Müzesi
IRCICA Ödülü’nü Kazand›

Her pazar sabah›, Sevgi’ci¤im bu hafta ne
yazm›fl diye heyecanla bakard›m. Keflke bu
kitap y›llar sonra bas›lsa, keflke çok daha
kal›n olsayd›.”
Birhan Keskin taraf›ndan yay›ma haz›rlanan ve Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan yay›mlanan 326 sayfal›k kitapta, Sevgi Gönül’ün
tüm yaz›lar› yer al›yor. Kitab›n giriflinde yaz›s› bulunan bir di¤er isim ise Semahat Arsel. Semahat Arsel, Sevgi Gönül’ün ne olursa olsun yazmaktan asla vazgeçmedi¤inden
bahsetti¤i yaz›s›n› flu sat›rlarla noktal›yor:
“Sevgi’nin Diviti kitab›n› ve bizim yaz›lar›m›z› okuyamayacaks›n, ama eminim ki hissedeceksin. ‹nsanlar fani, eserler kal›c›. ‹nflallah eserlerinle ilelebet yaflayacaks›n, can›m kardeflim.”

“Mevzu Bak›m›ndan
Hiç S›k›nt› Çekmedin”
Kitapta Sevgi Gönül’e seslenen bir di¤er
isim ise Rahmi M. Koç idi. Rahmi M. Koç
flöyle sesleniyordu Sevgi Gönül’e: “O kadar
güzel içini döküyor ve samimi yaz›yordun
ki, okurlar› her hafta yaz›n› merakla ve heyecanla bekliyorlard›. Di¤er taraftan senin
sal› gününden itibaren, gelecek pazar neler
yazaca¤›n›n stresini yaflad›¤›n› biliyorum.
Evvel Allah, mevzu bak›m›ndan hiç s›k›nt›
çekmedin”.
Suna K›raç ise yaz›s›na duygu yüklü sat›rlarla son veriyor kitapta: “Seni kaybedince
‘sevgisiz’ kald›m. Me¤er sen çokyönlü,
renkli kiflili¤inle ailede ›fl›k saçan, sevgi da¤›tan bir aile ferdiymiflsin. Bizleri mahzun
b›rakt›n, senin hasretini çekiyoruz. Arkadafllar›n, dostlar›n, hepimiz seni çok özlüyoruz.”

‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi’nin (IRCICA)
araflt›rma ve kültür miras›n› koruma ödülleri, 22 Ekim tarihinde
The Marmara Oteli’nde yap›lan törenle verildi. Bütün ‹slam ülkelerinde tarih, kültür, sanat, edebiyat ve dil gibi alanlarda önemli
çal›flmalar yapan bilimadamlar›na üç y›lda bir IRCICA Ödülü veriliyor. Bu y›l, Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi IRCICA
Kültür Miras›n›n Korunmas› ve ‹lmin Geliflmesi Himaye Ödülü’ne
lay›k bulundu.

Dünya Çap›nda Tan›nan Küresel Ödül
‹slam Konferans› Teflkilat› Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤i Daimi
Komitesi (‹SEDAK) 19. Toplant›s›’n›n son gününde düzenlenen
ödül törenine IRCICA Araflt›rma Üstünlük Ödülleri’nin verilmesi
ile baflland›. Çeflitli alanlarda yap›lan çal›flmalara verilen ödüllerin
ard›ndan IRCICA Kültür Miras›n›n Korunmas› ve ‹lmin Geliflmesini Himaye Ödülü ise Malezya, Türkiye, ‹spanya ve Yemen’e verildi. Vehbi Koç Vakf› Sadberk Han›m Müzesi, ‹slam medeniyetine ait eserlerin incelenmesi ve tan›t›lmas› konusunda yapt›¤› çal›flmalar nedeniyle ödüle lay›k görüldü. Sadberk Han›m Müzesi ad›na Sevgi Gönül’e sunulmas› planlanan ödülü, onun ad›na Koç
Holding Enerji Grubu Baflkan› Ömer M. Koç ald›.
Tören sonras›nda ise Ömer M. Koç ödül hakk›ndaki duygular›n›
flöyle aç›klad›: ”IRCICA ödülünü almak bizim için büyük bir fleref. Sevgi Gönül’e böyle bir ödül verilece¤i 28 Eylül’de bildirilmiflti ama maalesef Sevgi Han›m’›n ömrü vefa etmedi. Bu ödül Sadberk Han›m Müzesi ve Vehbi Koç Vakf› için büyük bir prestij konusu. Çok mesuduz. Sevgi Gönül’ün bu ödülü görememesine çok
üzüldük. Ama eminim ruhen bizimledir, ruhu da flad olmufltur.
Bu çok mühim bir ödül, ailecek ve vak›f olarak çok bahtiyar›z.”
Ödül törenine kat›lan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ise, Sevgi Han›m’›n vefat›ndan üç gün önce ödülün verilece¤ini ö¤rendiklerini ancak hastal›¤›ndan dolay› bu haberin bile kendisine verilemedi¤ini, bu yüzden çok üzüldüklerini belirtti.
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Tat’tan Mükellef Ramazan
Tat G›da Grubu markalar›, ramazan ay› boyunca geçmifli hat›rlatan, gelece¤i
kucaklayan enfes lezzetlerle sofralar›m›z› donat›yor. S›cac›k çorbalardan etli
yemeklere, makarna flöleninden yenilikçi tatl› tariflerine her yeme¤in lezzet
kayna¤› olan Tat, Maret, Sek, Pastavilla markalar› ile kalabal›k sofra keyfinin
doyas›ya yafland›¤› ramazan boyunca a¤›zlara lay›k tatlar yaratabilirsiniz
Ramazan›n güzelliklerinden biri de yediden yetmifle tüm
aileyi, dostlar› ya da ifl arkadafllar›n› ayn› masada hofl sohbetlerle buluflturmas›d›r. ‹ftar vakti yaklaflt›¤›nda çoktan
haz›r olan sofralar, daha tad›na bakmam›fl olsak da görüntüsüyle bizleri büyüler. Sofralar› süsleyen lezzetler, yumuflak içimiyle fark yaratan Tat Kalabak Suyu ile oruç aç›ld›ktan sonra art›k afiyetle tüketilmeyi bekliyor. ‹flte Ramazan
mönünüz: ‹ftarda domates çorbas›yla bafllayan ziyafet, ge-

leneksel Türk lezzeti sucuklu kuru fasulyeye Maret’in getirdi¤i ça¤dafl yorumla devam ediyor. Yan›nda ise tane tane sebzeli pilav, fasulyeye efllik etmeye haz›r. Alternatif tat
olarak makarna severleri karfl›layan Sosisli Pastavilla Kelebek Makarna da sofran›n bir di¤er y›ld›z›. Tabii ki çeflit çeflit Sek yo¤urtlar ramazan›n favorisi. S›ra yeme¤in en heyecanl› noktas› tatl›da! Sek Haz›r Salep Soslu ‹ncir Tatl›s›,
tatl› sohbetlerle birlikte bir seremoni yaflatacak.

Domates ‚orbasÝ
Malzemeler: 3 çorba kafl›¤› dolusu Tat Domates Rendesi, 2 adet kuru so¤an, 3 çorba kafl›¤› un, 1/2 paket (125 gram) Sek Tereya¤›, 8 su barda¤› et suyu, yeterince
tuz. Üzeri için; Sek Kaflar Peynir.
Haz›rlan›fl›: Kuru so¤anlar›, Sek Tereya¤›’nda eriyinceye kadar kavural›m. ‹çine 3
Tat Domates Rendesi’ni ilave ettikten sonra unu ekleyip 2 dakika daha kavural›m.
Yeteri kadar tuz ve et suyunu ekledikten sonra kar›flt›rarak piflirelim. Çorba k›vam›na gelince tel süzgeçten geçirerek süzelim. Bir tafl›m tekrar kaynatt›ktan sonra art›k ocaktan alabiliriz. Servis ederken üzerine rendeledi¤iniz Sek Kaflar Peynir’den
diledi¤iniz kadar serpti¤inizde çorban›z›n tad›na doyum olmayacak.

Sucuklu Kuru Fasulye
Malzemeler: 500 gram
kuru fasulye, 2 adet kuru
so¤an, Maret Boncuk Sucuk (280 gram), 1 kutu
Tat Do¤ranm›fl Domates, 3
adet sivribiber, 1 adet çuflka biber, 5 difl sar›msak, 1
çorba kafl›¤› Tat Domates
Salças›, 2 çorba kafl›¤› Sek
Tereya¤, yeterince tuz.
Haz›rlan›fl›:
8-10 saat önceden ›slatt›¤›m›z fasulyelerin suyunu
de¤ifltirip hafllayal›m. ‹nce k›yd›¤›m›z kuru so¤anlar›, tereya¤›nda pembelefltirelim. Sivribiberleri ince keselim. Yuvarlak
dilimler halinde kesti¤imiz Maret Boncuk Sucuklar› ikiye
böldükten sonra tencereye ilave edip iyice kavural›m. K›yd›¤›m›z sar›msaklar› ve salçay› ekleyerek kar›flt›rd›ktan sonra,
kuflbafl› domatesleri ve hafllad›¤›m›z kuru fasulyeyi de tencereye
at›p kar›flt›ral›m. Yeteri kadar baharat›n› ve suyunu koyup helmeleninceye kadar piflirelim. Pifltikten sonra 10 dakika dinlendirip afiyetle yiyebiliriz.

Salep Soslu Üncir TatlÝsÝ
Malzemeler: 10 adet kuru incir, birer su
barda¤› fleker, su, dövülmüfl ceviz. Salep
sosu için; 2 su barda¤› Sek Haz›r Salep, 1
çorba kafl›¤› niflasta.
Haz›rlan›fl›: ‹ncir, fleker ve suyu bir tencerede incirler yumuflay›ncaya kadar piflirin.
Yumuflayan incirlerin içini parma¤›n›zla
açarak, tavada 4-5 dakika kavurdu¤unuz
cevizleri yerlefltirin. Doldurdu¤unuz incirleri bir servis taba¤›na dizin. Buz dolab›ndan ç›kard›¤›n›z Sek Haz›r Salep’i ve 2 kafl›k suyla ç›rp›lm›fl niflastay› bir
kapta ç›rp›n ve
kaynat›n.
Sosu incirlerin
üzerinde gezdirin. Salep Soslu
‹ncir tatl›n›z iftarda tam da a¤z›n›z›n tad›na göre.

Sofralar›!

DivanÕda Ramazan
Keyfi BaßkadÝr
Ramazan› Güllaç ile
Bayram› ise
Çikolatayla

Sebzeli Pilav
Malzemeler: 500 gram kuflbafl› do¤ranm›fl Maret Piliç, 4 adet
patl›can, 6 adet sivribiber, 3 tüm domates kadar Tat Soyulmufl
Domates, 3 su barda¤› pirinç, 1 adet kuru so¤an, Tat Garnitür,
200 gram Sek Tereya¤› ve yeterince tuz. K›zartmak için s›v› ya¤
ya da Tat Kurutulmufl Domatesin ya¤›n› kullanabilirsiniz.
Haz›rlan›fl›: ‹nce k›yd›¤›n›z kuru so¤an›, tereya¤la pembelefltirelim. Kuflbafl› piliç etlerini ilave edelim. Etler suyunu çekince, salçay› kat›p 1-2 defa kar›flt›rd›ktan sonra, 4.5 su barda¤› su
ilave edelim. Patl›canlar› alaca soyup kuflbafl› fleklinde do¤rayal›m. Kuflbafl› kesilmifl biberleri ve patl›can› s›v› ya¤da k›zartal›m. Pilavl›k pirinçleri orta s›cakl›ktaki suda ›slatarak 15-20
dakika bekletelim. Etler piflti¤i zaman süzüp ay›ral›m. Ufak bir
tencereye etleri koyal›m, üzerine patl›canlar›, onlar›n üzerine
biberleri, onun üzerine de domatesleri ve garnitürü dizdikten
sonra berrak su ç›kana kadar y›kad›¤›m›z pirinçleri en üste serelim. Süzdü¤ümüz tavuk suyunu da tencereye ilave edelim.
15-20 dakika demlendirdikten sonra, büyükçe bir servis taba¤›na tencereyi ters çevirerek boflaltal›m.

Sosisli Pastavilla Kelebek Makarna
Malzemeler: 1 paket Pastavilla Kelebek Makarna, 300 gram
Maret Sosis, 2 difl sar›msak, 6 çorba kafl›¤› Tat Do¤ranm›fl
Domates, 1 adet so¤an, 40 gram hafllanm›fl Tat M›s›r, 1 su
barda¤› Sek Kaflar Peyniri rendesi, 2 çorba kafl›¤› Sek Tereya¤, tuz, fleker.
Haz›rlan›fl›: Bir tencereye ya¤› koyup do¤rad›¤›m›z so¤anlar› ekleyelim ve kavural›m. Tat Do¤ranm›fl Domatesleri ilave
edelim. Domatesler yumuflay›nca içine dövdü¤ümüz sar›msaklar›, tuz ve flekeri ekleyelim ve
bir iki defa kar›flt›ral›m. Küp küp ya da dilimler
halinde do¤rad›¤›m›z sosisleri de ekledikten
sonra bir çay barda¤› su koyal›m ve suyunu çekene kadar kaynatal›m. Pastavilla Kelebek
Makarnay› piflirip süzdükten sonra haz›rlanan s›cak sos ile kar›flt›r›p servis edebiliriz. Sosa iste¤e
göre m›s›r ve kaflar peyniri rendesini ekleyebiliriz.

Divan Pastaneleri’nce haz›rlanan, ramazan ay›n›n geleneksel tatl›s› güllaç, iftar
sofralar›nda hem göz hem de
damak zevkini cezbediyor. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde a¤›r
tatl›lara alternatif olarak ortaya ç›kan, üzerine serpilen badem ve nar taneleriyle zenginleflen
güllaç, her y›l oldu¤u gibi bu ramazanda da iftar
sofralar›n›n vazgeçilmez lezzetleri aras›na girecek.

Bayramda Divan Çikolata ‹kram Edilir
Divan çikolatalar› bayram kutlamalar›n› tatland›rmak ve daha çok kifliye ulaflmak amac›yla, size en yak›n markete geliyor. Divan ürünlerinden 500 gram
ve 370 graml›k kutularda Madlen, 500 graml›k kutuda F›nd›k Krema Dolgulu
Sütlü Çikolata, 250 graml›k
kutuda Majestik F›nd›kl›
Top Gofret Çikolata, 500
gram Gudi özel kal›p çikolatalarla en lezzetli bayramlar›
sevdiklerinizle paylaflman›n keyfini
yaflay›n...

Divan’da ‹ftar Keyfi Baflkad›r
Ramazan ay› boyunca Divan Oteli ve Divan
Lokantas› iftar yemekleri ve davetleri için misafirlerine özel seçenekler sunuyor. Divan konuklar›
“‹ki Seçenekli Set Mönü”den birini tercih etme ya da
damak zevkine uygun yepyeni bir mönü yaratma
flans›na sahip. Kuruçeflme Divan da ramazan› özel
etkinliklerle karfl›l›yor. Cumartesi-pazar günleri canl› fas›l eflli¤inde misafirlerini a¤›rlayan Kuruçeflme Divan, hafta içi “Seçenekli Set Mönü” hafta sonu ise
aç›k büfe uygulamas› yap›yor.

Ramazanda Sa¤l›k,
Bayramda Mutluluk
Sahurda sadece karbonhidratl› yiyecekler, gün içinde kan
flekerinin daha çok düflmesine neden olabilece¤i için bu
tür besinlerden uzak durulmal› ve mutlaka proteinli, süt,
yo¤urt, peynir, yumurta gibi bir besin de al›nmal›d›r
Ramazan ay›, dini vecibeler yerine getirirken
dikkat edilmesi gereken
konular› da gündeme getirir.
Bu konular›n bafl›nda ise uzun süre aç kalmaktan ve
sonras›nda afl›r› yemekten kaynaklanan sa¤l›k sorunlar› gelir. Konuyla ilgili olarak görüflüne baflvurdu¤umuz Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi Uzman
Diyetisyeni Dilara Koçak, Ramazan ay›nda yanl›fl
beslenme al›flkanl›¤› nedeniyle birçok kiflinin kilo ald›¤›n›, ülser, kab›zl›k gibi rahats›zl›klarda da art›fl
kaydedildi¤ini belirtti.

Ramazanda ‹deal Beslenme
Ramazan ay›nda yemek saatlerinin
de¤iflmesine ra¤men, dengeli ve yeterli beslenmek mümkün. Oruç tutan kifliler 12 saat veya daha fazla aç
kald›klar› için kan flekeri düflüyor,
iftarda fazla yemek yenildi¤inde ise
kan flekeri yükseliyor. Dilara Koçak, al›nacak tedbirlerle riskin azalt›labilece¤ini belirterek dikkat edilmesi gereken hususlar› flu
flekilde s›ralad›:
• E¤er kifliler sahura da kalkm›yor ise, kan flekerinin
düflüflü günün erken saatlerinde bafll›yor ve daha düflük de¤erlere ulafl›yor. Bu nedenle az ve s›k beslenme
ilkesi iftar sonras›nda da uygulanmal› ve kifliler mutlaka hafif bir sahur yeme¤i yiyerek oruç tutmal›.

• ‹ftarda çorba, hafif kahvalt› yap›lmal›.
• 12 saatlik açl›¤›n ard›ndan (ki, sahura kalkamayanlarda bu zaman 18 saate kadar ç›kabiliyor) ilk yenilecek besin önemli. Normal zamanda nas›l sabah uyan›nca a¤›r bir yemek ve tatl› yemeyip kahvalt› ediliyorsa, ramazanda da iftar› kahvalt› saati gibi düflünmeli, iki saat sonra normal yemek yenmeli.
• ‹ftardan iki saat sonra et yeme¤i veya etli bir sebze
yeme¤i ile az miktarda pilav veya makarna, yan›nda
salata veya zeytinya¤l› bir sebze yenilebilir.
• 21.00’de bir kase sütlü tatl› veya iki porsiyon meyve ve süt ya da yo¤urt fleklinde bir ara ö¤ün olmal›.
• 23.00’da bir-iki grisini veya bir dilim ekmek ile biraz peynir yenilmeli ve gece boyunca bol su içilmeli.
• Sahurda; çorba, kahvalt›, taze meyve veya meyve
kompostosu ve bir-iki dilim ekmek yenilebilir. Sahurda sadece karbonhidratl› yiyecekler, gün içinde
kan flekerinin daha çok düflmesine neden olabilece¤i
için bu tür besinlerden uzak durulmal› ve mutlaka
proteinli, süt, yo¤urt, peynir, yumurta gibi bir besin
de al›nmal›d›r.
• ‹ftardan ve sahurdan sonra aç›¤› kapatmak amac›yla fazla ve s›k aral›klarla içilen sigara, kandaki oksijen
oran›n› düflürür; dolu midenin h›zland›rd›¤› sindirim
ifllemi s›ras›nda da oksijen harcand›¤› için sigaran›n
zarar› bir kez daha düflünülmelidir.
• Kilo kontrolünü sa¤lamak için, az ve s›k beslenmenin yan› s›ra haftada iki-üç kez, iftardan iki saat sonra yap›lacak hafif yürüyüfller önemlidir.

fiekeri, Mide ve Ba¤›rsak Rahats›zl›¤› Olanlar Dikkat!
Sa¤l›k sorunu bulunanlar›n ramazanda
daha da tedbirli olmas› gereklidir. Dilara
Koçak, diyabet (fleker), mide ve ba¤›rsak
sorunu bulunanlar için flunlar› öneriyor:
Diyabet Hastalar› ve Oruç: Diyabet
hastalar›na oruç önerilmez; ancak insülin kullanmayan fleker hastalar›yla, günde tek doz tansiyon ilac› yeterli olan hastalar›n, doktorlar›na dan›flarak oruç tuta-

bilecekleri belirtiliyor. fieker hastalar›n›n
sahura kalkmalar› ve günlük beslenmelerini dört-befl ö¤üne bölerek yemeleri
kan flekerinin dengesi aç›s›ndan önemli.
Diyabetli hastalar fleker ihtiyac›n› tatland›r›c›l› sütlü tatl›lar veya meyveli tatl›lar
yiyerek giderebilir.
Reflüde Art›fl: Reflü ad› verilen mide
asidinin yemek borusuna geriye kaçma-

s›ndan dolay› rahats›zl›k çekenlerin az
yemesi ve yemekten sonra yatmamalar›,
sigara, afl›r› çikolata ve kahve tüketmemeleri gerekir.
Ba¤›rsak Problemleri: Kab›zl›k ve gaz
sorunu olanlar›n kepekli yiyecekler yemesi, bol s›v› almas›, sebze-meyve a¤›rl›kl› beslenmesi, yemeklerini yavafl yemeleri gerekir.

TEMA’n›n sat›fla sundu¤u
kartpostallar, gelecekte daha
yeflil bir Türkiye’nin
oluflturulmas›na katk›da
bulunacak. Geliri erozyonla
mücadelede kullan›lacak olan
kartpostallar aras›nda OPET
Yönetim Kurulu Üyesi Nurten
Öztürk’ün foto¤raflar› da var

TEMA’dan
Al›nacak Her Kart,
Gelece¤e Yap›lan
Yat›r›md›r
lkemizde do¤al varl›klar› ve insan sa¤l›¤›n› korunmak, erozyonla mücadele ederek toprak örtüsü ile
topra¤›n korunmas›n› sa¤lamak amac›yla projeler
yürüten TEMA, bu topraklar üzerinde yaflayan herkesi foto¤raf sanatç›lar›n›n ba¤›fllad›¤› foto¤raflardan oluflan tebrik
kartlar›n› almaya ve gelece¤e yat›r›m yapmaya davet ediyor. A¤açland›rman›n önemi konusunda kamuoyunun e¤iten ve bilgilendiren, bu alanda ulusal politikalar›n oluflturulmas›na yard›mc› olan
ve esaslardan ödün verilmemesi için mücadele eden TEMA, projelerini hayata geçirmek amac›yla ihtiyaç duydu¤u gelirin bir k›sm›n› ba¤›fllardan ve Vak›f ad›na yap›lan çal›flmalardan elde ediyor.
2002-2003 kartpostal serisinden al›nan kartpostallar›n geliri,
erozyonla mücadele amac› için kullan›lacak. Erozyonla mücadelede çeflitli bölgelerde projeler hayata geçirerek do¤rular› göstermek
ve insanlar› bilinçlendirmek gerekti¤ine inanan TEMA’dan al›nacak her kartpostal bu projelerin k›v›lc›m› olacak. TEMA’n›n 20022003 kartpostallar› do¤an›n eflsiz güzelli¤ini betimleyen görüntülerden olufluyor. TEMA’n›n sat›fla sundu¤u kartpostallar aras›nda
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün çal›flmalar› da
bulunuyor. Kartpostallar, Nurten Öztürk’ün sat›fl›ndan elde edilecek tüm geliri Vakfa ba¤›fllad›¤› foto¤raf albümünden sonra, TEMA için yapt›¤› ikinci çal›flma.
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Siparifl Formu

Ad› Soyad›:
Firma Ad›:
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:
V. Dairesi ve No:
Tel:
Fax:
Tarih:
Ödeme fiekli:

c Banka Havalesi
c Kredi Kart›

‹mza

Kredi kart› ödemeleriniz için afla¤›daki bölümü doldurunuz.

Genel toplamdaki miktar›n kredi kart› hesab›mdan
al›nmas›n› istiyorum.
Kart No:
Son kullanma tarihi:
Tarih:
Siparifl edilen kart no

Adet

Kartlar›m›z 10.5x15 cm ebad›ndad›r.
Yap› Kredi Bankas› Merkez fib.
TEMAVakf› ‹ktisadi ‹flletmesi 2640-1 nolu hesap
Türkiye ‹fl Bankas› Levent fib.
TEMA Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi 807652 nolu hesap

‹mza

Toplam

#

Adres: Çay›rçimen Sok. Emlak Kredi Bloklar›, A-2 Blok D:10
Levent 80620 ‹stanbul
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Tebrik Kart›

Otokoç’taki
e-dönüflüm
hareketinin temelini
oluflturan ve tüm
süreçleri
otomasyonunu
sa¤layan OB‹S
projesinin
gelece¤ini, Genel
Müdür Cenk Çimen
ile Proje Yöneticileri
Otokoç’tan Erdal
Kemikli ve
KoçSistem’den
Ahmet Çobano¤lu
(karfl› sayfada)
ile görüfltük

Otokoç Genel Müdürü
Cenk Çimen: “Otokoç
toplam 120 bin
müflteriye hizmet
sunan bir flirket.
OB‹S projesi sadece
80 civar›ndaki
çal›flan›m›za de¤il, bu
müflterilerimize de
katk› sa¤layacak.”

Otokoç OB‹S’le
Çok Daha Güçlü
irket vizyonunuz ile OB‹S gibi önemli bir e-dönüflüm projesinin nas›l örtüfltü¤ü konusunda bilgi verir misiniz?
Cenk Çimen: Otokoç “Sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetleri sunan lider flirket olma” vizyonu
ile çal›flmalar›n› yürüten bir hizmet flirketidir. Operasyonlar›m›za bakt›¤›m›z zaman nihai tüketiciyle
direkt temas içinde olan flirketimiz y›lda 100 bin
müflteriye sat›fl sonras›, 20 bin müflteriye yeni ve
ikinci el araç sat›fl hizmeti sunmaktad›r. K›sacas›,
Amerika ve Avrupa’daki mega bayi oluflumlar›na
çok benzeyen bir yap›da operasyonlar›n› yürütmektedir. Ayr›ca Otokoç’un bir di¤er önemli özelli¤i de bu faaliyetlerini da¤›n›k bir co¤rafyada müflteriyle buluflturmas›d›r. Toplamda 120 bin müflteriye sunulan hizmetler, müflteri nezdinde kal›c› izler b›rakan temaslard›r.
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• OB‹S projesinin amac› ne idi, sonraki aflamalar için hedefleriniz nelerdir?
Çimen: Yeniden yap›lanma öncesindeki teknoloji
altyap›s›na bak›nca muhtelif uygulamalar ve manuel çözümler söz konusuydu. Her süreç için de¤iflik bir program kullan›lmaktayd›. Yukar›da anlatt›¤›m yap›da süreçlerimizin yönetilmesi hem çok
zor hem de ciddi anlamda maliyetliydi. Otokoç
Bilgi ve ‹letiflim Sistemi (OB‹S)’le amaçlad›¤›m›z,
en son teknolojiyi kullanarak -Microsoft.net tekno-

lojisini ilk kullanan flirketlerden birisiyiz- tümleflik
yap›yla bütün süreçlerimizin otomasyonunun sa¤lanmas›yd›. Ayr›ca, bizim daha evvelki uygulamalardan edindi¤imiz tecrübe, kullan›c›lar taraf›ndan
sahiplenilmeyen programlar›n baflar› ile sonuçlanmamas› yönündeydi. OB‹S program›n›n gelifltirilmesine 80 civar›nda Otokoç çal›flan› katk› sa¤l›yor.
• Proje konusunda Koç Bilgi Grubu’yla iflbirli¤i
yapman›z›n ne gibi faydalar› oldu?
Erdal Kemikli: Öncelikle, KoçSistem’i bir Koç
Grubu flirketi olmas› nedeniyle fleçmedi¤imizi
aç›kça ifade etmek istiyorum. Proje baz›nda çok
kapsaml› bir çal›flmayla isterlerimizi belirledik. Befl
flirketten teklif ald›k. Ald›¤›m›z teklifler ve kriterlerimiz do¤rultusunda flirket say›s›n› üçe indirdik.
Bu süreçlerin sonunda en uygun flirket olan KoçSistem’le çal›flma karar› ald›k. OB‹S projesi, otomotiv sektöründe özellikle perakende sat›fl dal›nda
en büyük projelerden bir tanesidir. Ayr›ca, projemizi yabanc›lara da anlatt›k; böyle bir projenin
Türkiye’de gerçeklefltirildi¤ine inanamad›lar. Bize
sa¤lad›¤› faydan›n yan› s›ra KoçSistem’in hedeflemesi durumunda, bu projeyi ihraç edebilece¤imize
de inan›yorum.
• OB‹S projesinin özellikleri neler?
Kemikli: OB‹S, birçok noktada hizmet veren flirketimizin süreçlerinin tümleflik otomasyonunu hedeflemifl bir yaz›l›md›r. En önemli özellikleri; müflteri odakl› bir sistem olmas›, tüm süreçlerimizi
kapsamas› ve geliflime çok aç›k olmas›d›r. Ayr›ca,
sistemin en yeni teknolojilerle ve tamamen internet
üzerinde çal›flabilir flekilde tasarlanmas› da önemli
özelliklerinden biridir.
Proje sayesinde öncelikle flirketin tüm birimlerinin
ve süreçlerinin tek sistem üzerinden takibi mümkün hale geldi. Ayr›ca, en de¤erli varl›¤›m›z olan
müflterilerimizi Otokoç çap›nda yönetebilme yetene¤ine kavufltuk.
Ahmet Çobano¤lu: Somut olarak örneklemek gerekirse, Otokoç’un verdi¤i tüm hizmetlerin muhasebe kay›tlar› an›nda oluflmakta ve böylece hem

bilgi kayb›/gecikmesi önlenmekte, hem bilgi girifli maliyetleri azalmakta ve hem de gerçek zamanl› risk yönetimi yap›labilmektedir. OB‹S entegre bir uygulama olarak, tüm süreçlerde buna benzer otomasyonlarla verimi art›r›c› yararlar
sa¤lamaktad›r. Asl›nda yararlar›n tamam›n› ölçmek mümkün olmuyor; çünkü geçmifle ait metrikler her zaman elde
olmuyor.
• OB‹S gibi kurumsal e-dönüflümü hedefleyen projelerdeki zorluklar nelerdir?
Çobano¤lu: Kurumsal süreçlerin dönüflümünü hedefleyen
projelerde afl›lmas› gereken en önemli zorluk kültürel de¤iflimin gerçeklefltirilmesidir. Teknik problemler çeflitli yöntemlerle çözülebiliyor. Ancak tüm süreçlerin otomasyonu
gündeme geldi¤inde, asl›nda bu süreçlerin kendilerinin de
de¤iflmesi kaç›n›lmaz oluyor. Üstelik bu de¤iflim süreçlerinin, ondan etkilenen kifliler taraf›ndan benimsenmesi oldukça zor bir h›zda gerçeklefliyor. Bu süreçlerin de¤iflimi,
OB‹S’in de h›zla de¤iflmesini gerektiriyor zaman içerisinde.
Bu nedenle uygulamalar›n, de¤iflime ayak uyduracak esneklikte tasarlanmas› ve gelifltirilmesi gerekiyor. Biz de OB‹S’i
gelifltirirken bunu sa¤lad›¤›m›za inan›yoruz.
• Projede Koç Bilgi Grubu ile nas›l bir iflbirli¤i yapt›n›z?
Kemikli: Koç.net ile genifl alan a¤› (WAN) altyap›s›, KoçSistem ile de sistemin gelifltirilmesi ve iflletilmesi konular›nda
iflbirli¤i yapt›k. Bu iflbirliklerine karar verirken de olas› tedarikçilerin bizimle kültürel uyumundan teknoloji know-

how’lar›na kadar de¤erlendirmeler gerçeklefltirdik.
• OB‹S projesi flu anda hangi aflamada?
Kemikli: OB‹S, 2003 y›l›n›n bafl›nda kullan›ma al›nd›. Geçti¤imiz aylarda ise projenin tamamlanmayan modülleri ve
kullan›c›lardan gelen çeflitli isteklerin karfl›lanmas› konusunda çal›flmalar›m›z devam etti. OB‹S’in ihtiyaçlar›n›n belirlendi¤i ilk aflamada sürekli de¤iflen ve geliflen bir sistem olaca¤›n› ve bu
yolla da kullan›c›lar›m›z›n gereksinimlerini en iyi flekilde karfl›layaca¤›n› düflünmüfltük.
fiimdi bu düflüncelerimizin
ne kadar do¤ru oldu¤unu,
bize hâlâ gelen çok say›da
yeni program ve de¤ifliklik
talepleri ile daha iyi görüyoruz.
Çobano¤lu: Daha önce de
de¤indi¤im gibi e-dönüflüm
sürekli de¤iflim ve geliflim
anlam›na geliyor. Yani bu
tür projeler “yaz-kur-b›rak”
olmuyor; her gün yeni ihtiyaçlar, yeni f›rsatlar ortaya
ç›k›yor ve bu h›za yetiflmek için iyi bir altyap›, güçlü bir liderlik ve teknoloji deste¤i gerekiyor. fiu anda Otokoç’ta
OB‹S ile bunu yakalad›¤›m›z› düflünüyorum.

OB‹S Projesi’nin
Yöneticileri
Otokoç’tan Erdal
Kemikli (solda)
ve KoçSistem’den
Ahmet
Çobano¤lu

E-Forum Portal› Yeni Önerilerinizi Bekliyor
“E-Forum Proje Önerileri Yar›flmas›”na Haziran ve Temmuz ay›nda gelen öneriler de¤erlendirildi ve öneriler aras›ndan
Haziran ay›nda Otoyol A.fi.’den Gökhan Tafldeviren’in ve Temmuz ay›nda Birmot A.fi.’den Cumhur Güzel’in önerileri ay›n önerisi seçildiler. Kazananlara ödül olarak 500 milyon TL de¤erinde Migros çeki verildi. A¤ustos ay›n›n toplu tatil olmas› nedeniyle öneri say›s›n›n az olmas› ve gelen önerilerin flirketlerimiz taraf›ndan uygulanan projeler olmas› nedeniyle A¤ustos ay›nda de¤erlendirme yap›lmad›. Eylül ay›nda ise gelen öneriler aras›ndan uygun öneri bulunamad›¤› için de¤erlendirme yap›lmam›flt›r. E-Forum Portal›m›za flirketlerimiz taraf›ndan uygunlanmayan ve flimdiye kadar öneri olarak gönderilmemifl yeni fikirlerinizi bekliyoruz.

Ay›n Önerisi (Haziran)

Ay›n Önerisi (Temmuz)

Kilit süreçlerinin tespiti için e-maillerin analizi
Gökhan Tafldeviren (Otoyol-Sat›nalma Uzman›)
Uzman, mühendis, flef, tak›m lideri seviyelerinde süreçler/operasyonel olaylar ile ilgili elektronik postalar uçuflmaktad›r. Bu arada gidip gelen bilgiler t›pk› proses içi
ham malzeme ve yar› mamuller gibidirler. Lay-Out Planning Yerleflim Plan›’n›n en az yar› mamul yüküne ve katedilen yolun en aza indirgenmesi tekniklerinde oldu¤u gibi operasyonel olarak uçuflan bilgilerin de analizini/ak›fl
diyagramlar›n› ç›kararak kilit süreçlerini tespit edebiliriz.
Bunun için sadece suject k›sm›na bir (*) iflareti koyaca¤›m›z e-maillerin belirli bir yerde kayda al›nmas›n› sa¤lamam›z yeterli olacakt›r.

Koç Ticari Portal› (Made in Koc)
Cumhur Güzel (Birmot-Toplam Kalite Yöneticisi)
Koç Grubu olarak ayr› ayr› flirketlerimizin ayr› ayr› web siteleri var. Bunlar›n baz›lar› çok iyi fakat baz›lar›n›n e-ticaret niteliklerini b›rak›n, görseli yeterli olmad›¤› gibi aktüel bilgileri dahi eski. Çin’in “made in China” adl› bir ticari portal› var
ki, bu portal üzerinde arama yaparak “Çin Mal›” her türlü
ürüne ulaflabiliyor, “hangi Çin flirketlerinin” üretti¤ini, nas›l
ba¤lant› kuraca¤›n›z› ö¤renebiliyor, katalog isteyebiliyor ve
benzeri birçok ifli “h›zl› ve kolay” bir flekilde yapabiliyorsunuz (www.made-in-china.com). Çin’in ticari portal›na benzer flekilde; d›fl ticaret için Made-In-KOC portal›, iç ticaret
için de isim olarak var olan koc.com.tr’yi devreye sokabiliriz.
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Bireysel
farkl›l›klar›
dikkate alan,
ihtiyaç duyulan
bilgiye tam
zaman›nda
(just-in-time) ve
h›zl› bir flekilde
ulaflmay›
mümkün k›lan
Elektronik
Ö¤renme
Sistemleri
(EÖS), ö¤renme
gereksinimleri
karfl›layabilecek
bir ö¤renme
ve geliflim
otomasyonu,
ayn› zamanda
önemli bir bilgi
yönetimi
arac›d›r

De¤iflen Paradigmalar
ve Elektronik Ö¤renme
Sistemleri
rganizasyon içindeki ö¤renme, organizasyon d›fl›ndaki de¤iflime en az›ndan eflit ya da ondan daha büyük olmal›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ö¤renme, organizasyonel süreklili¤in dinamiklerinden birisidir; her bir çal›flan›n, tak›m ya da bölümün ve nihayetinde tüm organizasyonun, yeni koflullara uyum
sa¤lamak için kendini yeniden konumland›rmas› ve
sürekli gelifltirmesidir. Bu ba¤lamda, ö¤renmenin nas›l olmas› gerekti¤i as›l önem kazanan konudur ve
“nas›l bir ö¤renme?” sorusu soruldu¤unda afla¤›daki
noktalar ön plana ç›kmaktad›r.
• H›zl› de¤iflim ve h›zl› uyum gerekiyorsa; ihtiyaç duyulan bilgiye, ihtiyaç duyuldu¤u anda, h›zl› bir flekilde ve ifl ortam›ndan uzaklaflmadan ulafl›labilmedir.
• Günümüzün karmafl›k dünyas›nda “bilgilenme” sorunu, yetersiz bilgiden oldu¤u kadar, fazla bilgiden de
kaynaklan›r. Dolay›s›yla ö¤renme “mümkün oldu¤u
kadar çok” de¤il, “gerekti¤i kadar” olmal›d›r.
• Bir önceki madde ile ba¤lant›l› olarak ö¤renme sürecinde; neyin önemli, neyin önemsiz oldu¤unun,
hangi de¤iflkenler üzerinde yo¤unlaflmak gerekti¤inin
biliniyor olmas› gerekir.
• Baflar›ya götüren ifllemler ya da davran›fllar ve baflar›s›zl›¤a neden olan etmenler son derece önemli ö¤renme f›rsatlar›d›r ve ö¤renme sürecine kat›lmal›d›r.
• Birlikte ö¤renme sinerjisi, ö¤renme etkinli¤i aç›s›ndan son derece kritik. Çal›flanlar, bölümler ve topluluk flirketleri aras›nda birlikte ö¤renme sinerjisi yarat›lmal›d›r.
• Çal›flanlar›n ö¤renme gereksinimleri, biçimleri ve
h›zlar› birbirinden farkl› oldu¤u için ö¤renme süreci,
bireysel ö¤renme farkl›l›klar›n› da dikkate almal›d›r.
• Sürekli bir etkinlik olmas› gereken ö¤renmenin, do¤al olarak maliyetinin düflük olmas› gerekir.
Ön plana ç›kan bu noktalar; yenilikçi, dinamik ve “ö¤renen” organizasyonlar›n, ö¤renme süreçlerini mükemmellefltirme konusundaki gereksinimleridir. ‹flte
Elektronik Ö¤renme Sistemleri (EÖS), bu gereksinimleri karfl›lamak için gelifltirilmifltir. Bireysel farkl›l›klar› dikkate alan, ihtiyaç duyulan bilgiye tam zaman›nda (just-in-time) ve h›zl› bir flekilde ulaflmay›
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mümkün k›lan EÖS, gereksinimleri karfl›layabilecek
bir ö¤renme ve geliflim otomasyonu, ayn› zamanda
önemli bir bilgi yönetimi arac›d›r.
Bu noktada söz konusu ö¤renme sistemlerinin ortaya
nas›l ç›kt›klar› üzerinde durmak yararl› olacak. Zira
EÖS, kendili¤inden ya da ba¤›ms›z bir flekilde ortaya
ç›km›fl de¤il; aksine birtak›m paradigma de¤iflimleri
sonucunda flekil bulmufl olan sistemlerdir. Dolay›s›yla
afla¤›da gösterilen bu paradigma de¤iflimlerini anlamak, sistemleri anlamak aç›s›ndan önemlidir.

Kurumsal
Sorumluluk

Bireysel
Sorumluluk

Elektronik
Ortamlar

Ö¤renme

EÖS
EÛitim

Ger•ek
Ortamlar

Elektronik Ö¤renme Sistemleri’nin
ortaya ç›kmas›nda etkili olan
paradigma de¤iflimleri

Kurumsal Sorumluluktan
Bireysel Sorumlulu¤a
Sistemlerin ortaya ç›kmas›nda ilk etkili olan, “kurumsal sorumluluktan bireysel sorumlulu¤a” do¤ru yaflanan de¤iflimdir. Yap›lan araflt›rmalar›n ve literatürde
yer alan motivasyon kuramlar›n›n da iflaret etti¤i gibi,
çal›flanlardan maksimum verim alman›n yolu; onlara
kendini gerçeklefltirebilece¤i, kendi ifllerinin nedeni ve
nas›l› hakk›nda söz ve sorumluluk sahibi olabilecekleri bir ortam sa¤lamaktan geçer. Nitekim flirketlerde bu
yönde bir de¤iflim yaflanmakta ve çal›flanlar yüksek
performans için yetkilendirilmektedir (Empowerment). Ö¤renme de iflin bir parças› oldu¤una göre, ça-

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve
ifl ak›fl› otomasyonlar›yla; flirket içinde bulunan üretim, muhasebe, sat›n
alma, lojistik, insan kaynaklar› gibi
fonksiyonlar›n entegrasyonu sa¤lanm›fl ve bu fonksiyonlara iliflkin süreçlerin daha h›zl› ve verimli flekilde iflletilmesi mümkün olmufltur. Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
(CRM) alan›nda; pazarlama, sat›fl ve hizmet/destek otomasyonlar› kullan›lan yeni teknolojiler aras›ndad›r. ‹fl zekâs› alan›nda ise, çok miktarda veriyi içinde bar›nd›r›p çok boyutlu
analitik sorgulamalara olanak tan›yan veri ambar›, önceden
e¤itilmifl modeller sayesinde veri içinde gizli desenlerin ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤layan veri madencili¤i teknolojileri, di¤er
l›flanlar›n yapt›klar› iflle ilgili yetkelendirilmesi, iflin bir parçayapay zekâ ve karar destek uygulamalar› yer al›r.
s› olan ö¤renme konusunda da do¤al olarak yetkelendirilmeHer sürecin otomasyonlar üzerinden yap›lmaya baflland›¤›
si sonucunu do¤urmaktad›r. Bunun anlam›; çal›flan›n, ö¤rengünümüzde, ö¤renme ve geliflim etkinliklerinin de elektrome gereksinimlerini -kurumsal rehberlik ›fl›¤› alt›nda- kendinik ortamlara aktar›lmas› kaç›n›lmaz. Yaz›n›n, sesin, canl› gösinin belirlemesi ve kendi geliflim sorumlulu¤unu üzerine alrüntülerin, animasyonlar›n eflzamanl› ve bütünleflik olarak
mas›d›r.
kullan›ld›¤› çok ortaml› (multimedia) teknolojiler, ö¤renme
verimli¤ini art›r›r ve say›sal (digital) veri iflleme esas›na göre
Bilgi Aktif Bir Yap›lanmad›r
çal›flan çok ortaml› teknolojiler sayesinde say›sal olarak kayE¤itimde; gerek aktar›m yöntemlerinin do¤as›, gerekse e¤itim
dedilmifl bilgilere kolayca ve h›zl› bir flekilde ulafl›l›r. CDortamlar›n›n s›n›rl›l›klar› nedeniyle, kontrol daha çok e¤itimROM, DVD-ROM gibi tafl›nabilir ortamlar, bilgilerin saklancidedir. Ancak ö¤renenler, gereksinim belirleme aflamas›ndan
mas› ve dolafl›m› konusunda önemli ifllev üstlendi. ‹nternet
bafllayarak tüm ö¤renme sürecinde kontrolü elinde bulunduve intranet gibi a¤ ortamlar› zaman ve mekân s›n›rl›l›klar›n›
rur. Kontrolün e¤itimciye ya da ö¤renene yak›n olmas›, ayn›
ortadan kald›rd›. Yak›n gelecekte kablosuz teknolojilerin ö¤zamanda taraflar›n rollerini belirler. E¤itimde; konu, içerik,
renme sürecinde kullan›m› giderek artacak. Özetlemek gereyöntem, e¤itim yeri ve zaman› gibi kritik konularda karar vekirse, çal›flanlar›n kendi geliflimleri yönünde daha çok sorici olan e¤itimcidir. Ö¤renme sürecinde ise ö¤renen daha
rumluluk almalar›, e¤itim süreçleri yerine ö¤renme süaktiftir. Buna göre ö¤renme; bilginin bireye aktar›ld›¤› bir
reçlerini daha önemli hale getirdi; elektronik oriletiflim sürecinden çok, bireye ö¤renilecek olan
Çal›flanlar›n
tamlar da ö¤renme süreçlerini destekleyibilgiyi deneyimleyerek, kendi kendisine ö¤ci/kolaylaflt›r›c› ifllev üstlendi. Elektronik
renmesini sa¤layacak süreçler ve ortamlar
kendi geliflimleri
Ö¤renme Sistemleri; ö¤renme sorumyaratmakla mümkün olur. Kurumsal
yönünde daha çok sorumluluk lulu¤unu üstüne alm›fl çal›flanlara
sorumluluktan bireysel sorumlulu¤a
do¤ru yaflanan de¤iflim, ö¤renme yöalmalar›, e¤itim süreçleri yerine zengin kaynaklar› sunan ve birlikte
ö¤renme sinerjisini yaratacak flekilnündeki de¤iflimi harekete geçirirö¤renme süreçlerini daha önemli de yönetilmesini sa¤layan ö¤renme
ken; gerçek ortamlardan elektronik ortamlara do¤ru yaflanan di¤er
hale getirmifl; elektronik ortamlar ve geliflim otomasyonlar›d›r. Böyle
bir otomasyonun Toplulu¤umuzda
bir de¤iflim de, tarif edilen ö¤renme
da ö¤renme süreçlerini
kurulmas› çal›flmalar›, “Koç Toplusüreçlerini mümkün k›lacak ortamlalu¤u E¤itim ve Geliflim Yönetim Sisr›n› sa¤lamas› önemlidir. Günümüzde
destekleyici/kolaylaflt›r›c›
temi Projesi” olarak bafllam›fl ve hâlâ
elektronik ortamlar, iflletme içinde hemen
devam etmektedir.
hemen her alanda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
ifllev üstlenmifltir

Ü

insan

kaynaklarÝ
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Bir Fare,
Bir Kanguru…
Al›flverifl Kap›n›zda…
undan sadece birkaç y›l önce kurulan
sanal al›flverifl sitesi kangurum.com,
bugün pek çok aile için al›flveriflle
eflanlaml› bir hale geldi. Art›k binlerce insan al›flverifllerini kangurum.com üzerinden
yap›yor. Kangurum.com’dan al›flverifl yapanlar aras›nda Habertürk’ün ekonomi yorumcusu Atilla Yeflilada da var. Yeflilada ile kangurum.com’dan al›flverifl yapt›k ve internet üzerinden al›flveriflle ilgili
söylefltik. ‹flte “bir fare” ve “bir kanguru” yard›m›yla
yapt›¤›m›z al›flverifl turumuz…

B

Atilla Yeflilada:
“Biz Kemerburgaz’da
oturuyoruz.
Çok fazla bir
al›flverifl
alternatifimiz yok.
Bu aç›dan
kangurum.com
bize çok büyük
bir kolayl›k sa¤l›yor.
Ya eve getiriyorlar
ya da eflim
geçerken al›yor.”

• ‹nternetten s›k s›k al›flverifl yap›yor musunuz?
Asl›nda daha çok eflim yap›yor. Biz Kemerburgaz’da
oturuyoruz. Çok fazla bir al›flverifl alternatifimiz
yok. Bu aç›dan kangurum.com bize çok büyük bir
kolayl›k sa¤l›yor. Ya eve getiriyorlar ya da eflim geçerken al›yor.
• Kangurum.com d›fl›nda al›flverifl için interneti
kullan›yor musunuz?
Pek çok al›flverifl olana¤›ndan faydalan›yorum. Bunlar›n içinde Migros da var; ancak Migros eflimle aram›zdaki iflbölümüne pek fazla girmiyor. Amazon’u
sürekli kullan›yorum. Bazen mesleki olarak araflt›rma raporlar›na abone olmam›z gerekiyor.
• Elektronik ticaret sizce Türk halk›na uygun bir
uygulama m›?
Bence al›flverifli ikiye ay›rmak laz›m. Baz› ürünler
çok standart. Mesela Harry Potter’›n son kitab›. Gidip görmenin çok büyük bir önemi yok. Bu,
pek çok paketlenmifl g›da ve standart
ürün için geçerli. Ama san›r›m giyim,
müzik, taze meyve ve sebze al›flveriflinde insanlar uzun süre marketlere
gitmeye devam edecekler. Ço¤umuz
için al›flverifl biraz zevk ama ‹stanbul
gibi ulafl›mla beraber pek çok zorlu¤un da oldu¤u kentlerde elektronik
al›flverifl büyük bir kolayl›k.

• Bir baflka deyiflle, önümüzdeki dönemde ‹stanbul gibi büyük flehirler için kangurum.com gibi
büyük sanal al›flverifl merkezleri vazgeçilmez mi
olacak?
Kesinlikle. Kad›nlar›n ifl yaflam›na kat›l›m oran› çok
düflük. fiehirlerde bu fark› hissetmiyoruz ama Anadolu’nun pek çok yerinde ve geleneksel ailelerde
kad›n hâlâ evde. Onun için evden ç›k›p al›flverifl
yapmak hem bir görev hem de biraz zevk. Ama kad›n›n iflgücüne kat›ld›¤› bir ortamda sanal marketten baflka tercihiniz yok. Günde 11 saat çal›flan bir
kad›n›n eve gelip yemek piflirmesi, ihtiyaçlar›n› görmesi mümkün de¤il. ‹nternetten siparifl al›p siparifli
kap›ya kadar göndermek herkes için çok basit bir
model haline gelecek. Bireysel tercihin önemli oldu¤u yerlerde geliflme yavafl olacak ama önümüzdeki
y›llarda sanal marketlerde hacmin çok h›zl› artaca¤›n› düflünüyorum.
• Elektronik ticaretin gelece¤ini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bilgisayar fiyatlar›ndaki düflüflle birlikte internet servislerindeki fiyatlar›n düflüflünü birlefltirdi¤inizde,
internet evlere daha çok yay›lacakt›r. Bir sonraki
aflama ise yaln›z sanal marketler de¤il, internet üzerinden evdeki ›s›y› ayarlamak, yeme¤i ›s›tmak gibi
uygulamalar olacak. Bütün bunlar hayal ya da lüks
de¤il. Bir ülkenin refah seviyesi yükseldikçe zaman›n marjinal k›ymeti çok art›yor. Bundan 20 y›l önce, zaman bu kadar k›ymetli de¤ildi ama art›k öyle
de¤il. Zaman›n k›ymete bindi¤i bir ortamda sanal al›flverifli aflamazs›n›z. Bundan daha verimli bir sonuç elde edemezsiniz. ‹ki-üç sene içinde
MP3 çalar gibi ürünler telefon
gibi standart olacak; herkes yan›nda tafl›yacak ve dünyayla ba¤lant›s›n› bu flekilde kuracak. Art›k insano¤lu için lokasyonun anlam› kalmayacak.

AT‹LLA YEfi‹LADA ‹LE ONLINE ALIfiVER‹fi...
B‹R Ö⁄LE VAKT‹:
Atilla Yeflilada ile bulufltu¤umuzda
ö¤le vaktiydi ve ö¤le yeme¤ine k›sa bir süre
vard›. Yeflilada’n›n siparifllerinde de ö¤le
yeme¤i için haz›rlayaca¤› küçük sandviçin
malzemeleri a¤›rl›ktayd›: Sandviç ekme¤i,
biraz peynir, biraz hindi salam›. ‹çecek
olarak da maden suyu... Kangurum.com’un
sayfalar›ndan siparifl vermek son derece
kolay. Geriye kalansa siparifli beklemek...
MESAJ M‹GROS’A ULAfiTI:
Verilen siparifl, sadece
saniyeler içinde sipariflin
verildi¤i yere en yak›n
Migros ma¤azas›na ulaflt›.
Birazdan Migros görevlisi
al›flverifl sepetiyle sizin
için al›flverifl yapmaya
bafllayacak;
özenle ve seçerek...
GÖREVL‹M‹Z ‹fi BAfiINDA:
Migros görevlisi ifl
bafl›nda. Raflar ve
reyonlar aras›nda
dolaflan görevli,
alacaklar›n› adeta
kendisi için al›flverifl
yaparcas›na özenle
seçiyor. Dikkatli ama
bir o kadar da h›zl›
bir al›flverifl.

H

ayata

PAKETLER HAZIR:
Paketler haz›r. Art›k eve servis
zaman›. Sadece dakikalarla
ölçülebilecek sürede paketleriniz
eksiksiz bir biçimde haz›rland›.
Dakikalar içinde kap›n›z çalacak;
haz›rl›kl› olun.

HÂLÂ VAK‹T Ö⁄LEN:
Paketler evinizde.
Gerçekten kolay ve pratik
bir al›flverifl yöntemi…
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40 Y›l Sonra Gelen Yan›t
Dergimizin “40. Y›l Özel Say›s›”nda sizlere arma¤an
etti¤imiz, 1963’ün Eylül ay›nda yay›nlanan ilk
say›m›z›n t›pk›bas›m› okurlar›m›z taraf›ndan ilgiyle
karfl›land›. 40. Y›l›m›z› kutlayanlara teflekkürlerimizi
sunarken, ald›¤›m›z ilginç yaz›lardan birini sizlerle
paylaflmak istedik. Bizden Haberler’in 40 y›l önce

yay›nlanan ilk say›s›nda sorulan bilmeceyi Beko
Yetkili Sat›c›m›z Ak›n Tamer çözmüfl ve bize yollam›fl.
“Anglia’y› Kimler Kulland›?” diye 40 y›l önce at›lan
bafll›ktaki Anglia’n›n dünyaca ünlü “Harry Potter’›n
uçan arabas›” olan Ford Anglia’n›n o dönemki bir
modeli oldu¤unu hat›rlatal›m.

Sevgili Bizden Haberler’ciler,
40 y›l önceki Bizden Haberler dergisini görmek çok hoflumuza gitti.
O günlerden gelece¤i göstermesi, Türkiye ve müflterek pazar bilgileri çok etkileyici.
Türk ifl dünyas›n›n lider ifladam› de¤erli Vehbi Koç’u
rahmetle anarken, o günlerdeki görüfllerinin bugün de geçerlili¤ini korumas› çok etkileyici.
Derginin haz›rlan›fl›, flirketlerden ve çal›flanlardan haberler
vermesi ve onlar› tan›tmas› ki bugün de devam ediyorsunuz.
40 y›l önceki dergiyi haz›rlayanlar ad›na ve geçmiflini
unutmayan bugünkü dergiyi haz›rlayan sizleri tebrik ederiz.
K›rk y›l önceki dergide bulunan bilmecenin cevab›n› da sizlere yolluyorum.
40 y›l kadar geç oldu ama...
Otosanc›lar bira içmifl, Anglia’y› da Egemak’ç›lar kullanm›fllar.
Ak›n Tamer / ALKIN Dayan›kl› Tük. Mad. Paz. Ltd. fiti.
BEKO Yetkili Sat›c›s›
Yan›tlar
Çad›r No

1

Çad›r Rengi Sar›

2

3

Mavi

4

5

K›rm›z›

Beyaz

Yeflil

Otomobiller Taunus Galaxie Consul

Falcon

Anglia

Otosan Otokoç Molim

Belde

Egemak

Hisar

Samsun

Gazoz

Su

fiirketler
Sigaralar

Bafra

‹çkiler

Bira

Harman Çaml›ca
fiarap

Votka

1963’de yay›nlanan bilmece neydi?

S

ANGLIA’YI K‹MLER KULLANDI?
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kŸrsŸ

1 – Bizim OTOKOÇ’çular - MOL‹M’ciler - EGEMAK’ç›lar BELDE’ciler ve OTOSAN’c›lar bu yaz ÇEfiME’de bir kamp
kurdular. Her fiirket ayr› renkte çad›rlarda oturdu. Her
flirket mensubu ayr› çeflit sigara, ayr› cins içki içti ve her
flirketin ayr› marka bir otomobili vard›. (Tabii hepsi Ford
mamulât› olmak flartiyle!)
2 – MOL‹Mciler KIRMIZI çad›rda kald›lar.
3 – FALCON’u BELDE’ciler kulland›.
4 – YEfi‹L ÇADIRDA’kiler yaln›z SU içtiler.
5 – OTOKOÇ’çular yaln›z fiARAP içtiler.
6 – YEfi‹L çad›r BEYAZ çad›r›n sa¤ yan›nda (size göre sa¤
taraf) kurulmufltu.
7 – ÇAMLICA sigaras› içenler CONSUL kulland›lar.
8 – SARI çad›rdakiler BAFRA sigaras› içtiler.
9 – Ortadaki çad›rda oturanlar VOTKA içtiler.

10 – OTOSAN’c›lar sol bafltaki birinci çad›rda kald›lar.
11 – HARMAN sigaras› içenler TAUNUS kullanan çad›ra
komfluluk yapt›lar.
12 – BAFRA sigaras› içenler GALAXIE kullanan çad›ra
komfluluk yapt›lar.
13 – H‹SAR sigaras› tüttürenler yaln›z gazoz içtiler.
14 – EGEMAK’ç›lar SAMSUN sigaras› içtiler.
15 – OTOSAN’c›lar MAV‹ çad›r›n yan›ndaki çad›rda
kald›lar.
fi‹MD‹ B‹L‹N BAKALIM:
HANG‹ fi‹RKETTEK‹LER B‹RA ‹ÇT‹LER VE ANGLIA’YI
K‹MLER KULLANDI?
Bu bilmeceyi do¤ru halleden 10 ayr› acentemize muhtelif
hediyeler verece¤iz. Lûtfen cevaplar›n›z› 25 Ekim 1963
tarihine kadar Egemak - ‹zmir adresine postalay›n›z.

