


O’nu ölümünün yedinci y›l›nda rahmet-

le and›k.

Türk sanayiinin kuruluflundaki kilometre

tafllar›ndan biri olan ve özellikle de bu

niteli¤inden dolay› “ülkemizin yetifltirdi-

¤i en büyük ifladam›” olarak tarihe geçen

Vehbi Koç’u, genç kuflaklara “çok iyi”

anlatabilmeliyiz. Toplulu¤umuzun kuru-

cusu Vehbi Bey, uzun y›llar sonras›n›

vaktinden çok önce gören büyük bir viz-

yoner olarak, yeni kuflaklara “Vehbi

Koç’u do¤ru anlatmak” görevini de kim-

seye b›rakmam›fl, bu büyük görevi vefa-

t›ndan önce yerine getirmifl, “kendini ta-

rihe do¤ru yazd›rmay›” baflarm›flt›r. Top-

lulu¤umuzda çal›flanlar›n sahip olduklar›

“kurum kültürü”nün temelini oluflturan

tüm kavramlar›n özünde Vehbi Bey’in

bulunmas›n›n nedeni de budur. Ruhu

flad olsun.

Tedbiri Elden B›rakmamak
Ülke olarak çok kritik günler yafl›yoruz.

Irak'ta esen savafl rüzgarlar› ülkemizi et-

kiliyor. Geliflmelerin ne getirip ne götü-

rece¤i bilinmiyor. Topluluk olarak tedbi-

rimizi alarak olup bitenleri izliyoruz.

Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de va-

r›m" anlay›fl› içinde yolumuza devam

ediyoruz. 

Toplulu¤umuzda çal›flan yabanc› yöneti-

cilerin bak›fl aç›lar› da içinde bulundu¤u-

muz dönemde ayr› bir önem tafl›yor. Ya-

banc› yöneticilerimizin Türkiye hakk›n-

daki düflüncelerine yer verdi¤imiz yaz›

dizimizin bu bölümünde, Koçbank Yö-

netim Kurulu Üyesi Federico Ghizzoni

ve Kofisa Genel Müdürü Nicholas

Sanchez’le yapt›¤›m›z röportajlara yer

verdik. Her ikisi de piyasalardaki tem-

kinli iyimserli¤e dikkat çekerken Türkiye

ve Koç flirketleri için pozitif bak›fl aç›lar›-

n› içtenlikle dile getirdiler.

Migros, Beko ve Tofafl’tan 
Müjdeli Haberler…
Dergimizin yaz› iflleri havuzunda biriken

pek çok haberin içinde özellikle Migros

ve Beko’daki “baflar›” haberleri kendile-

rini ister istemez ön plana ç›kard›.  Mig-

ros, Oypa ma¤azalar›ndan 11’inin kira

sözleflmelerini devrald›. Di¤er yandan

Beko Elektronik, Avrupa’n›n elektronik

devi olan Grundig ile servis konusunda

iflbirli¤i anlaflmas› imzalad› ve bu haber-

le birlikte Beko’nun 16 bin 240 yetkili

servis ile Avrupa’da var olaca¤›n› bir kez

daha hat›rlad›k. Tofafl’tan gelen haberler

de sevindiriciydi: 200 bininci Fiat Doblò,

üretim band›ndan ç›kt› ve Tofafl, 32. ku-

rulufl y›ldönümünü bu sevinçli haberle

birlikte kutlad›. 

Hepinizi yak›ndan ilgilendirece¤ini dü-

flündü¤ümüz “‹nsan Kaynaklar›” sayfa-

m›z, bu say›dan itibaren sizler için sürek-

li olarak haz›rlanacak. “‹nsan Kaynakla-

r›” bölümümüzün ilk konusu “Yönetim

Gelifltirme” bafll›¤›n› tafl›yor.

Setur ve Duty Free Projesi
E-Dönüflüm sayfalar›m›za “Duty Free

Projesi” ile bu ay Setur konuk oldu ve

tüm operasyonlar› tek merkezde topla-

yan bu projenin özellikleri ve sa¤lad›¤›

yararlar hakk›nda bilgi sahibi olduk. Çok

yak›nda hizmete aç›laca¤›n› ö¤rendi¤i-

miz bu sistem sayesinde yolcular, inter-

net üzerinden siparifl verebilecek ve

Duty Free mallar›ndan oluflan paketi

uçaktayken teslim alabilecekler. “Birlikte

Baflarmak” sayfalar›m›zda da Ford Oto-

san Antalya Bayii’ni sizlere tan›tmak iste-

dik. ‹smail Bilal, 1956 y›l›ndan bu yana

Antalya bölgesinde Bilaller’in ticaretin

içinde tan›nan ve güvenilen bir firma ol-

du¤unu belirterek, ça¤›n gerektirdi¤i ye-

ni pazarlama stratejilerini yak›ndan takip

ettiklerini ifade etti. Yine Ford Otosan’da

Kargo-Yedek Parça bölümünde çal›flan

Y›ld›ray Olgun, ekibi ile gerçeklefltir-

dikleri ve ödül kazand›klar› projeyi an-

latt›.

“Kültürel Vizyon” sayfalar›m›zla da Ja-

ponya’ya uzan›yoruz. 2003 y›l› Japon-

ya’da “Türk Y›l›” olarak ilan edildi ve 17

fiubat’ta bafllat›lan bu “özel y›l”›n resmi

aç›l›fl› Tokyo Suntory Sanat Müzesi’nde

yap›ld›. Vehbi Koç Vakf› Sadberk Ha-

n›m Müzesi’nin Anadolu Kültür ve Me-

deniyetleri Koleksiyonu’na ait muhteflem

eserler sergileniyor.

Tatiller ve yo¤un kar ya¤›fl› nedeniyle ifl

süresi anlam›nda iyice k›salan ve zaten

k›sa olan fiubat ay›na ra¤men, dolu dolu

bir ay geçti. Gelecek say›m›zda bulufl-

mak üzere…
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“Vehbi Bey, ilkeleriniz
bize her zaman rehber
olmay› sürdürecek, ifl
dünyas›na ve sosyal
yaflant›m›za
kazand›rd›klar›n›za
sadece bekçilik
etmeyerek bayra¤›
devretti¤iniz yerden
daha ilerilere
tafl›yaca¤›z”

Kurucumuz Vehbi Koç’u
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erhum Vehbi Koç’un

Zincirlikuyu’daki me-

zar› bafl›nda yap›lan

anma törenine Koç Ailesi, Koç

Toplulu¤u Yöneticileri ve dost-

lar› kat›ld›.

Yaflad›¤› Dönemin 
Hep Önünde Koflan 
Önder 
Anma töreninde bir konuflma

yapan Koç Holding CEO’su F.

Bülend Özayd›nl›, Vehbi

Koç’un hep genç kalmay› ba-

flarm›fl, hem kendi hem de

baflkalar›n›n deneyimlerinden

yararlanarak, yaflad›¤› döne-

min hep önünde koflmas›n›

bilmifl gerçek bir önder oldu-

¤unu belirtirken, ifl dünyas›n-

daki önderli¤inin yan›nda hal-

k›n her kesimiyle bütünleflme-

sini bilen dost bir insan ve in-

san vasf›n› kazanan ender ki-

flilerden biri oldu¤unu vurgu-

lad›. 

Bize Devretti¤i Bayra¤›
Daha ‹leri Tafl›yaca¤›z 
F. Bülend Özayd›nl› konuflma-

s›n› “Vehbi Bey, ilkeleriniz bi-

ze her zaman rehber olmay›

sürdürecek, ifl dünyas›na ve

sosyal yaflant›m›za kazand›r-

d›klar›n›za sadece bekçilik et-

meyerek, bayra¤› devretti¤iniz

yerden daha daha ilerilere tafl›-

mak suretiyle size lây›k olma-

ya çal›flmay› sürdürece¤iz” di-

ye sürdürdü. 

“Ülkem Varsa 
Ben de Var›m”
Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa

ben de var›m’ sözünü hat›rla-

tan Özayd›nl›, Vehbi Koç’a

seslenerek, “Biz de öncelikle

kendi ifllerimizi kendi ç›karlar›-

m›z do¤rultusunda en iyi flekil-

de yapmak suretiyle ülkemize

katk›da bulunmay› sürdürüyo-

ruz. 

Dünyam›zda hep konuflulan

ancak son olaylardan sonra

özümsenmeden konufluldu¤u

anlafl›lan etik de¤erlere ba¤l› ifl

yapma kültürünün, sizin bü-

yüklü¤ünüzü bir kez daha vur-

gulayan bu özelli¤inizin yak›n

geçmiflte tüm dünyada önemi

daha yeni alg›land›. Sizin ilke

ve de¤erlerinize ba¤l›l›¤›m›z,

bizlerin de gelecek nesillere

b›rakaca¤›m›z olmazsa olmaz

ilkeler ve de¤erler olacakt›r”

dedi.

Yedi y›l önce aram›zdan ayr›lan ancak ilkeleriyle bize öncülük etmeye
devam eden kurucumuz Vehbi Koç 25 Ocak günü mezar› bafl›nda an›ld›

M

Vehbi Koç’u
anma 
töreninde Koç
Ailesi, Koç
Toplulu¤u
Yöneticileri ve
dostlar› haz›r
bulundu.

Sayg›yla An›yoruz
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efat›n›n 7. y›l›nda Vehbi Koç,

Kanal D’de Güneri Civao¤-

lu’nun haz›rlay›p sundu¤u

“Ç›nar›n Gölgesinde” adl› özel

programla an›ld›. Bir buçuk saat sü-

ren bu özel programda Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.

Koç, 7. Cumhurbaflkan› Kenan Ev-

ren, 9. Cumhurbaflkan› Süleyman

Demirel, Do¤an Holding Yönetim

Kurulu Baflkan› Ayd›n Do¤an, Sa-

banc› Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Sak›p Sabanc›, eski Sanayi Ba-

kan›-TÜS‹AD Baflkan› ve flu an TEV

Yönetim Kurulu üyesi olan fiahap

Kocatopçu, Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan Vekili Mustafa V.

Koç, TÜS‹AD eski Baflkan› Erkut

Yucao¤lu, Mimar Ayd›n Boysan,

Koç Holding Dayan›kl› Tüketim

Grubu Baflkan› Cengiz Solako¤lu,

Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Er-

dal Y›ld›r›m, sanatç› dostlar› Nes-

rin Sipahi, Emel Say›n, Türkan

fioray, Metin Akp›nar, Siirt Beko

Bayii Kadir Demirhan, Arçelik Es-

kiflehir ‹flletmesinden Adem Durak,

Koç Üniversitesi ‹flletme 4. S›n›f ö¤-

rencisi Selin Orçunoz ve Koç Özel

Lisesi ve Koç Üniversitesi Mezunu

Selim Yavuz, Vehbi Koç ile ilgili

an›lar›n› ve duygular›n› anlatt›lar.

Programda 9. Cumhurbaflkan› Sü-

leyman Demirel, Vehbi Koç’u “Bir

asra yaklaflan hayat›n›n her daki-

kas›nda ülkesi için çal›flm›fl, bu-

gün 50 bine yak›n kifliyi besleyen

100’e yak›n flirketi olan, trilyonlar-

ca vergi veren, milyarlarca dolar›n

üzerinde ihracat yapan Koç Hol-

ding’i kurmufltur” diyerek anlat›r-

ken, e¤itim, sa¤l›k ve kültür ala-

n›nda ülkemize yapt›¤› katk›lar›

vurgulad›. 

Ayd›n Do¤an ise Vehbi Bey’in

özel sektörün en büyük temsilcisi

oldu¤unu belirtirken, “Vehbi Bey,

bütün hayat› boyunca devlet ada-

m› sorumlulu¤u ile yaflad›. Hepi-

miz ondan özel sektörde kamusal

sorumlulu¤umuz oldu¤unu ö¤-

rendik” dedi. 

Sak›p Sabanc› Vehbi Bey ile ilgili

an›lar›n› anlat›rken, “ O benim ho-

camd›. Sanki ben onun üniversite-

sinde okuyordum. Bana her za-

man örnek oldu. O vak›f kurdu;

ard›ndan biz vak›f kurduk; o hol-

ding kurdu, ard›ndan biz holding

kurduk. Keflke Türkiye’de pek

çok Vehbi Koç’lar olsa” diye ko-

nufltu. 

Güçlü Bir ‹rade
Koç Holding Dayan›kl› Tüketim

Grubu Baflkan› Cengiz Solako¤u

Vehbi Koç’un önemli özellikleri-

ni, “Güçlü bir iradesi ve çal›flma

azmi, çok yönlü düflünme özelli-

¤i vard›. Do¤ru bilgiyi toplama ve

dosyalama ve yönetme becerisi

vard›” diye s›ralad›. 

Erkut Yucao¤lu ise Vehbi Koç’un

ö¤renme arzusu ve ifl dehas› ol-

du¤undan bahsederken “‘Birfley

satmas›n› ö¤renmeden imalat› ya-

p›lmaz’ derdi. Bayilerinin yar›s›n›

kendi seçmifltir” dedi. 

Vehbi Koç, hayat› boyunca disip-

Rahmi M.
Koç: 
“Vehbi Koç,
‘De¤irmenin
suyu her
zaman böyle
akmaz’ diyerek
nasihat
etmifltir”

V

Güneri Civao¤lu’nun haz›rlay›p sundu¤u ve 25 Ocak tarihinde Kanal D ekranlar›nda
yay›nlanan “Ç›nar›n Gölgesinde” adl› programda yak›nlar›, her yönüyle Vehbi Koç’u
anlatt›lar 

Ç›nar›n Gölgesinde



Nesrin Sipahi ise Vehbi Koç’un

‘Düflenin Dostu Olmaz’ adl› flark›-

s›n› çok be¤endi¤ini anlatt›. Bu

flark› ile ilgili an›s›n› Nesrin Sipa-

hi flöyle dile getirdi: “Televizyon-

da ‘Düflenin Dostu Olmaz’ adl›

flark›y› seslendirmifltim. Bunun

üzerine Vehbi Bey bana bir mek-

tup gönderdi. Mektupta ‘Çok be-

¤endim flark›n›z›. Dedi¤iniz do¤-

rudur’ diyor ve sözlerini bir kâ¤›-

da yazmam› istiyordu”. Nesrin Si-

pahi,  mektupta flark›y› her dinle-

di¤inde hapse düflüp avukat pa-

ras›n› bile ödeyemeyecek duru-

ma gelen Mu¤lal› Mustafa Pafla’y›

hat›rlad›¤›n› yazd›¤›n› söyledi. 

Vehbi Koç sayesinde ifladam› ol-

du¤unu söyleyen Siirt Beko Bayii

Kadir Demirhan: “Güneydo¤u

Anadolu’yla yak›ndan ilgilenirdi.

Güneydo¤u’da olan olaylara çok

üzülürdü” dedi. Greve ç›karken

bile tezgah›n› ya¤lamay› ihmal et-

meyen Arçelik Eskiflehir ‹flletme-

sinden Kaynak Operatörü Adem

Durak, ifl yerinde evinden bile

daha huzurlu oldu¤unu belirtti.  

Koç Özel Lisesi ve Koç Üniversi-

tesi’nden mezun Selim Yavuz,

Koç isminin her zaman güven

duygusu yaratt›¤›na de¤indi. Koç

Üniversitesi son s›n›f ö¤rencisi

Koç Üniversitesi gibi çok baflar›l›

bir üniversite kurmas›ndan dolay›

Vehbi Koç’a teflekkür ediyorum”

diye konufltu. 

Toplulu¤umuzun kurucusu, 95

y›ll›k ç›nar›m›z, art›k aram›zda ol-

masa da ondan ö¤renecek çok

fleyimiz var. 
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lini, ilkelerine ba¤l›l›¤› ve tutumlu-

lu¤uyla tan›nm›flt›. Ölümünden

sonra da haf›zalarda bu özellikleriy-

le yerini korumaya devam ediyor.

Programda anlat›lan an›larda da yi-

ne bu üç özellik öne ç›kt›. 

Bu De¤irmenin Suyu
Rahmi Koç, babas› hakk›nda “Çok

ilkeliydi. 8 saat çal›flma, 8 saat din-

lenme, 8 saat uyuma prensibini

edinmiflti. En büyük laf› ‘Bu de¤ir-

menin suyu her zaman böyle ak-

maz’ olmufltur. Bize de her zaman

bu yönde nasihat etmifltir” derken,

Mustafa V. Koç da Vehbi Bey’i “Me-

safeliydi ama bizim iyi yetiflmemiz

için her fleyi yapt› ve tecrübelerini

bize aktard›” sözleriyle anlatt›.  

Vehbi Koç ile 1954 y›l›ndan itibaren

dostlu¤unu sürdürmüfl olan Ayd›n

Boysan, “Ben ona disiplinli yaflay›-

fl› nedeniyle ömürboyu hayran kal-

d›m. O da bana disiplinsiz yaflay›-

fl›mla ömür boyu hayret etti” diye-

rek beraber yaflad›klar› an›lar› ak-

tard›.   

Emel Say›n, flimdiki yaflam standar-

t›n› koruyabilmesini Vehbi Koç’un

kendisine verdi¤i ‘Paran› iyi de¤er-

lendir’ nasihatine borçlu oldu¤unu

söyledi. 

7. Cumhurbaflkan› Kenan Evren ise

zaman zaman biraraya gelerek ül-

kenin ekonomik durumu hakk›nda

fikir al›flveriflinde bulunduklar›n›,

Vehbi Koç’un bütün zenginli¤ine

ra¤men mütevaz› bir hayat sürdü-

¤ünü belirtti. 

Hay›r ‹fllerinde Bonkördü
Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Er-

dal Y›ld›r›m, “Veh-

bi Koç, hep tutum-

lulu¤uyla anlat›ld›.

Ben madalyonun

öbür yüzünden

bahsedece¤im. Tu-

tumlulu¤uyla tan›-

nan Vehbi Koç ifl

hay›r ifline gelince

tamamen bonkör

bir kifli olurdu. Ko-

nu e¤itim, sa¤l›k,

kültür olunca tril-

yonlarca liray› gözünü k›rpma-

dan harcayan biriydi” dedi. 

Mustafa V. Koç, Vehbi Koç’un

e¤itime verdi¤i önemi, “Bir gün

aile toplant›s›nda üniversite kur-

mak istedi¤ini söyledi. Çocuklar›

biraz mütereddit gözüktüler. Bak-

t› ki ifl uzayacak ‘Ya bunu yapar-

s›n›z ya da ben kendi paramla ya-

par›m’ dedi ve son noktay› koy-

du” diye anlat›rken; fiahap Koca-

topçu, “‘E¤itim için yurtd›fl›na

gençler gönderelim. Vak›f kura-

l›m. Bu ifle girer misin?’ dedi. Ben

de ‘Girerim’ dedim ve böylece

kurulan Türk E¤itim Vakf› bugü-

ne kadar 121 bin genci Türki-

ye’de okuttu. 839 genci de yurtd›-

fl›na burslu gönderdi” dedi.  

Sanatç›lardan 
Ö¤rencilere
Aile Planlamas› Vakf›’n›n fleref

üyesi olan Türkân fioray, Vak›f

için çekti¤i ‘Berdel’ filmi s›ras›nda

tan›flt›¤› Vehbi Koç ile ilgili an›la-

r›n› aktard›. Vehbi Koç’un filmle

yak›ndan ilgilendi¤ini, çekimler

s›ras›nda seti ziyaret etti¤ini ve fil-

min kazand›¤› baflar›lar nedeniy-

le Vehbi Bey’in çok mutlu oldu-

¤unu dile getirdi. 

Metin Akp›nar, Vehbi Bey ile be-

raber yaflad›¤› an›lar›n› aktar›r-

ken, disiplinli kiflili¤ine de¤indi.

Prensip olarak saat 22.30’da yatan

Vehbi Koç’un evinde davetli ol-

duklar› bir akflam yeme¤inden

sonra, kendi ricas›yla gece

01.30’a kadar sohbet ettiklerini

espirili bir dille anlatt›.  

Mustafa V.
Koç: “Vehbi
Koç, bizim iyi
yetiflmemiz
için her fleyi
yapt› ve tecrü-
belerini bize
aktard›”
(üstte).

Emel Say›n,
flu anki hayat
standard›n›
korumas›n›
Vehbi Bey’in
ö¤ütlerine
borçlu
oldu¤unu
belirtti ve pro-
gramda Vehbi
Koç’un
be¤endi¤i
flark›lar›
seslendirdi
(altta). 



ram›n› gerçeklefl-

tirecek, problem-

leri çözecek. 

Ayr›ca bir de gün-

demde AB konu-

su var. AB konu-

sundaki hassasi-

yet ve tarih al›nmas› için

gerçeklefltirilen çal›flma-

lar, çok önemli geliflme-

lerin olmas›na katk›da

bulundu. Tarihi kesinlefl-

tirmek için önemli çal›flmalar içi-

ne girildi. Görüflmeler için tarih

al›nd›. Bafllang›ç olarak bu da

piyasalara önemli bir mesajd›.  

• Irak’ta muhtemel bir savafl›n

etkileri ne yönde olur sizce? 

Savafl olursa k›sa olacak ve etki-

si bence çok büyük olmayacak.

Ben daha çok savafl sonras› etki-

lerden endifle ediyorum. Savafl-

tan sonra dünyan›n çeflitli yerle-

rinde yine terörist sald›r›lar› gibi

olumsuz olaylar yaflanacak. Sa-

vafl sonras› durumun uzun sür-

mesi sadece Türkiye de¤il tüm

dünya ekonomisi için büyük so-

run yarat›r. Ama daha önce de

dedi¤im gibi bu konu tamamen

bir soru iflareti. 

Tabii savafl›n süresi, savafl sonra-

Sizce bu iyim-

serlik, 2003 y›-

l›nda da devam

edecek mi? 

Daha önce de

söyledi¤im gibi

ekonomik gelifl-

meler olumlu yönde

devam ediyor. Pek çok

iyi sinyaller al›n›yor,

ancak piyasalarda iç

talep hala istenen sevi-

yeye ulaflmad›. Ama üretimde

yükselen bir trend görülüyor. ‹h-

racat iyi gidiyor. Enflasyon düflü-

yor. Bunlar›n hepsi ekonominin

büyümeye devam edece¤ini ve

büyüme potansiyeli oldu¤unu

gösteriyor. 

Ancak duruma bir yabanc› gö-

züyle bakacak olursam flu anda

piyasalar›n bir kaç ay öncesine

göre daha az iyimser ve daha

temkinli oldu¤unu görüyorum.

Piyasalar hükümetten ekonomik

durumun korunaca¤›na

dair daha büyük sinyal-

ler bekliyor. Ben flah-

sen hala olumlu duy-

gular hissediyorum.

‹nan›yorum ki hükü-

met, Türkiye için çok

önemli olan IMF prog-

u anki politik ve eko-

nomik durumu göz

önüne ald›¤›n›zda Tür-

kiye hakk›ndaki izle-

nimleriniz nelerdir?

Bir yabanc› gözüyle bak›nca po-

litik aç›dan Türkiye’de büyük f›r-

satlar›n söz konusu oldu¤unu

söyleyebilirim. Çünkü tek partili

bir yönetime geçildi ve bu ger-

çekten Türkiye için çok önemli.

Mecliste tek partinin ço¤unlu¤a

sahip olmas› istikrar› beraberin-

de getirir. 

Duruma ekonomik aç›dan baka-

cak olursak, oldukça iyi sinyaller

al›yoruz. Krizin bitmifl oldu¤u,

ekonominin büyüdü¤ü görülü-

yor; enflasyon düflüyor. IMF

program›nda çözüme geliniyor.

Özellikle seçimlerden sonra pa-

zarda iyileflme görülmeye bafl-

land›. Ancak daha da büyük iyi-

leflme için pazar, politik yönden

güçlü sinyaller bekliyor. Bence

bu y›l, Türkiye için büyük f›rsat-

lar›n ve pek çok ilerlemenin

kaydedilece¤i bir dönem

olacak. 

• fiu anda piyasalarda

bir iyimserlik duru-

mu söz konusu.

Bankac›l›k
hayat›na 
22 y›l önce
Unicredito’da
bafllayan Federico
Ghizzoni,
Türkiye’den önce
Londra, Singapur,
Polonya gibi çeflitli
ülkelerde de¤iflik
yöneticilik pozisy-
onlar›nda görev
alm›fl. Unicredito
Italiano ve Koç
Holding
anlaflmas›ndan 
bu yana da
Koçbank’ta
Yönetim 
Kurulu Üyeli¤i’ni
sürdürüyor. 

Unicredito Italiano’nun ve Koç Holding’in güçlerini birlefltirmelerinden sonra
Türkiye’ye gelerek Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevine bafllayan Federico Ghizzoni ile
Türkiye ve bankac›l›k hakk›nda konufltuk. Ghizzoni, 2003 y›l›n›n Türkiye için pek çok
aç›dan f›rsatlar dönemi olaca¤›n› düflünüyor

fi

“Piyasalar Temkinli; 
Ben ‹yimserim”

Koçbank Yönetim Kurulu Üyesi Federico Ghizzoni:

küresel vizyon

YAZI D‹Z‹S‹: Türkiye’yi Tan›yan Yabanc›    

Yaz› dizimizin bu bölümünde Koçbank Yönetim Kurulu Üyesi Federico Ghizzoni  ve   
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s› durumun süresi,  petrol

fiyatlar›n› etkileyecek. Tabii bunun da

Türkiye’de enflasyon üzerinde etkisi

olacak. Ama ben  bu konuda iyimser

olmaya çal›fl›yorum. Hala savafl›n olma-

yaca¤›na dair ümit tafl›yorum. 

• Sizce Türkiye’de uzun bir süreden

beri devam etmekte olan bankac›l›k

reform süreci amaçlanan sonuçlar›

verdi mi? 

Bankalar Kurulu’nun faaliyetlerine bak-

t›¤›mda do¤ru yönde ilerlendi¤ini görü-

yorum. Yap›lan düzenlemeler ve sevi-

yeleri bence çok olumlu. Bankac›l›k

alan›n›n bu tip düzenlemelere ihtiyac›

vard›. 

Sonuç olarak bankac›l›k reformlar› ko-

nusunu özetlersek, merkez bankalar›

do¤ru yolda ilerliyor, ticari bankalar

ekonomi ve ülkedeki de¤iflikliklerle ye-

ni stratejiler oluflturuyorlar. Kurumsal

aç›dan bakarsak, banka reformlar› Tür-

kiye’de oldukça iyi bir konumda. Yani

yap›lmas› gereken her fley yap›ld›. 

• Yabanc› yat›r›mc›lar için Türki-

ye’nin mevcut durumunu nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz?

Bir yat›r›mc›n›n yat›r›mlar›na yöne ve-

ren iki önemli konu var. Bunlar›n bi-

rincisi istikrar. ‹stikrar olmazsa yat›r›m-

c› önünü göremez ve rahat hareket

edemez. ‹kinci konu ise kay›t d›fl› eko-

nomi.

Türkiye’deki istikrars›zl›k durumu ya-

vafl yavafl ortadan kalk›yor. E¤er bu hü-

kümet istikrar› sa¤larsa ve ekonomi

do¤ru yolda ilerlemeye devam ederse,

yat›r›mc›lar›n Türkiye’ye gelmemeleri

için hiçbir neden yok. Buna Türkiye

ekonomik aç›dan haz›r. ‹flin politik yö-

nüne gelirsek, yabanc› yat›r›mc›lar›n

Türkiye’ye gelmeleri için yeni hüküme-

tin inand›r›c› ve güven verici olmas› is-

tikrar› sa¤lamas› gerekiyor.  

Unicredito Italiano, Yeni Avrupa Bölge-

si’nde yeni bir strateji gelifltirdi. Bu stra-

tejinin hareket noktas›n› Polonya, H›r-

vatistan, Bulgaristan gibi ülkelerde,

AB’ye girilmesiyle birlikte ekonomik ve

politik istikrar sa¤lanaca¤› düflüncesi

oluflturuyor. Bu ülkelerin geliflmifl ülke-

lerle k›yasland›¤›nda vergi ve hukuki

aç›dan zor ülkeler oldu¤unu biliyoruz,

ama orta vadeli planlama yap›laca¤›n-

dan eminiz. Bu durum, Türkiye için de

geçerli. Türkiye,  bu istikrar ve güven

duygusunu yat›r›mc›lara yaflatabilirse

yabanc› yat›r›mc›lar buraya gelecektir.    

• Türkiye ile ‹talya bankac›l›k sis-

temlerini karfl›laflt›r›rsak nas›l bir

tablo ortaya ç›k›yor? 

Türkiye’deki özel bankalar›n ço¤u, ba-

z› konularda pek çok ülkeye göre daha

ileride. Bu konular›n bafl›nda teknoloji

ve yönetici kadrolar› geliyor. Bu nokta-

dan bakarsak, ‹talyan ve Türk bankala-

r› aras›nda fazla bir fark yok. Ancak

baflka aç›lardan bakarsak, Türk banka-

lar› flu anda ‹talyan bankalar›n›n on y›l

önceki durumuna sahipler. ‹talyan ban-

kalar›nda da on y›l önce faiz oranlar›

yüksekti, Türkiye kadar olmasa da yak-

lafl›k %15-20 dolaylar›ndayd›. Avrupa

Birli¤i üyesi olma çal›flmalar› bafllad›-

¤›nda, faiz oranlar› %3-1’lere kadar indi.

Bu nedenle bankalar yaklafl›mlar›n› ta-

mamen de¤ifltirmek zorunda kald›lar.

Müflteri iliflkilerine, hizmet kalitesine

daha fazla önem verilmeye baflland›.

‹talyan bankalar›n›n Türk bankalar›na

göre daha iyi bir planlama kapasitesine

sahip olduklar›n› ve verimlili¤e, müflte-

rilere ve ürünlere daha fazla önem ver-

diklerini söyleyebiliriz. 

• Koç Toplulu¤u ile Koç Finansal

Hizmetler’deki ortakl›¤›n›z› baflla-

t›rken, uzun vadeli stratejilerinizde

Türkiye’de ortakl›klar ya da sat›n al-

malar yolu ile büyümek de yer al›-

yordu. Tasarruf Mevduat› Sigorta

Fonu’nun elindeki son bankalar da

ya konsolide edildi ya da tasfiye

edildi. Bu durumda büyüme strateji-

lerinizde herhangi bir de¤iflikli¤e

gidecek misiniz? Bay›nd›rbank ya

da Pamukbank ile ilgili planlar›n›z

var m›? 

Unicredito, Yeni Avrupa olarak adlan-

d›rd›¤›m›z bölgede birleflme ve sat›n al-

malara yöneliyor. Özellikle Macaristan

gibi ülkelerde büyük baflar›lar elde edil-

di. Ama genel olarak önümüzdeki bir-

kaç y›l, son yap›lan birleflmelerin so-

nuçlar›n›n de¤erlendirilmesiyle geçirile-

cektir. 2006 y›l›nda pazardaki en büyük

üç banka aras›nda olmay› planlad›¤›m›-

z› duyurduk. Bu noktaya ulaflmak çok

büyük bir gayret ve çal›flma gerektiri-

yor. Belki yeni sat›n almalar gerekecek-

tir. Ama flu anda öncelikli konular›m›z

aras›nda sat›n alma konusu bulunmu-

yor. fiu anda öncelikli konumuz içeride

büyümeyi sa¤lamak. Bay›nd›rbank ve

Pamukbank hakk›nda da herhangi bir

plan›m›z yok. Ancak tabii ki piyasalar›,

rakiplerimizi yak›ndan takip ediyoruz. 

• Unicredito ve Koçbank için neler

söylemek istersiniz?

Birleflmeden sonraki ilk üç aya bakt›¤›-

m›zda durum çok olumlu. Türkiye için

mükemmel bir birleflim oldu, çünkü

Unicredito en büyük bankac›l›k grup-

lardan biri ve uzun y›llard›r hem iyi

hem kötü zamanlarda çok baflar›l› ope-

rasyonlara imza atan bir grup. Geçti¤i-

miz üç ay pek çok flubeyi ve müflteriyi

ziyaret ettim. Öncelikle hepsinin konu

hahkk›nda çok bilgili oldu¤unu tüm

durumu çok iyi kavram›fl olduklar›n›

gördüm. 

Görüflmelerimde çok olumlu tepkiler

ald›m. Kabul edildi¤inizi görmek insana

büyük mutluluk veriyor. Düflünüfl yap›-

s› olarak da ‹talyan ve Türk insanlar›

birbirine çok yak›n. Bu nedenle zorluk

da çekilmiyor. Ben kiflisel olarak du-

rumdan çok mutluyum ve bu iflbirli¤i-

nin iki taraf için de çok olumlu oldu¤u-

nu düflünüyorum. Önümüzdeki birkaç

y›l içinde Türkiye’deki en iyi baflar› hi-

kayelerinden birini yazaca¤›m›za gö-

nülden inan›yorum.

Yöneticilerin Gözüyle Türkiye (3)

Kofisa Genel Müdürü Nicholas  Sanchez ile Türkiye’ye bak›fl aç›lar› üzerine konufltuk.
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rak Türk bankalar›ndan ve flirket-

lerinden yeni ifllemler alarak bu

büyümeye kat›ld›k. Ald›¤›m›z so-

nuçlar, vizyonumuzun do¤rulu-

¤unu ortaya koydu. ‹fl hacmimizi

büyük oranda art›rd›k. 2003’ün

2002’den daha iyi bir y›l olaca¤›n›

düflünüyoruz. 

• Yabanc› yat›r›mc›lar aç›s›n-

dan Türkiye’nin pozisyonunu

nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

Mal ve k›sa ve orta vadeli ifllemle-

re ba¤l› ticaret finansman›na

odaklanan bir flirket oldu¤umuz-

dan, yabanc› yat›r›mlar konusun-

da uzman de¤iliz. Ancak genel

olarak konuflacak olursak, gerçe-

¤in görünenden daha iyi oldu¤u-

na inanma e¤ilimindeyim. Örne-

¤in Arjantin ile Türkiye’nin karfl›-

laflt›r›lmas›n› asla do¤ru bulmuyo-

rum. Türkiye ön koflulu yerine

getiriyor, yerel yat›r›mc›lar kendi

ülkelerine yat›r›m yaparak, pazara

ve düzenlemelere duyduklar› gü-

veni ortaya koyuyor ve yabanc›

yat›r›mc›lara yol gösteri-

yorlar. 

73 y›l›nda Koç Toplu-

lu¤u flirketlerine ürün,

hammadde, makine ve

yedek parça tedarik ve finansman›

sa¤lamak amac›yla kurulan Kofi-

sa, son y›llarda uzmanl›¤›n› ticaret

finansman› konusunda yo¤unlaflt›-

rarak, her durum ve ifllemin kendi-

ne has özelliklerini ve risklerini

de¤erlendirerek do¤ru çözümü

müflterilerine sunmay› sürdürüyor.

2002’nin bafl›ndan beri Kofisa Ge-

nel Müdürlü¤ü görevini yürüten

ve ‹sviçre’de yaflayan Nicholas

Sanchez ile Türkiye ve Kofisa

hakk›nda konufltuk.  

• Bir yabanc› gözüyle, Türki-

ye’nin ekonomik ve politik aç›-

dan flu anki durumunu nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz? 

Türkiye, 2002’de beklenildi¤inden

daha iyi bir performans gösterdi.

Uluslararas› bir perspektiften ba-

k›ld›¤›nda, seçimler canl›l›k, istik-

rar ve güç getirdi. Yeni hükümetin,

beklenen makroekonomik göster-

geler ve IMF deste¤iyle, ülkede ge-

liflim sa¤lamak için gerekli gönül-

lülü¤e ve becerilere sahip oldu¤u

söyleniyor. Biz Kofisa olarak, bu

geliflmeleri önceden tahmin ettik

ve ihracatç›lar› destekleyerek, yat›-

r›m mallar›na finansman sa¤laya-

Türkiye’nin
2002 y›l›nda
beklenildi¤in-
den daha 
iyi bir perfor-
mans göster-
di¤ini
söyleyen
Sanchez,
2003’ün
daha da iyi
bir y›l
olaca¤›n›
düflünüyor. 
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“Gerçe¤in, Görünenden Daha
‹yi Oldu¤una ‹nan›yorum”

Kofisa Genel Müdürü Nicholas Sanchez:

Italiano a¤›na do¤ru geniflletebil-

meyi umuyoruz. 

Ram Pacific Hong Kong’un pazar-

lama deste¤iyle Çin ve di¤er Uzak-

do¤u pazarlar›na ulaflmaya çal›fl›-

yoruz. Brezilya ve Türkiye’de belli

endüstri sektörlerine odaklanan

temsilciliklerimiz bulunuyor. Kofi-

sa giderek büyüme amac›nda.

Müflterilerimizin güveni ve çal›flma

ekibimizin çabalar› sayesinde, Yö-

netim Kurulumuz ve ortaklar›m›-

z›n vizyonu çizgisindeki stratejimi-

zin baflar›l› olmas›ndan, büyük

memnunluk ve gurur duyuyorum.

‹sviçre’de ticaret finansman› hizmeti veren Kofisa flirketimizin Genel Müdürü
Nicholas Sanchez, Türkiye’de olumlu geliflmelerin sürece¤ini düflünerek
çal›flmalar›n› ve yat›r›mlar›n› sürdürdüklerini ve ifl hedeflerini art›rd›klar›n› söylüyor
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• Türkiye’nin AB konusunda

geldi¤i son noktay› nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz?

Türkiye, Amerika taraf›ndan

desteklenirken AB’ye girerse,

her iki dünyan›n en iyisini alm›fl

olur. Ne var ki, Türkiye’nin,

AB’ye kat›lmadan önce makro-

ekonomik hedeflerine varma-

s› daha yerinde olabilir.

Türkiye üzerine tahdit

edici ‘klifle’ler, ne yaz›k

ki Avrupa kamuoyunda

olumsuz etkilerini sürdü-

rüyor. 

• Irak’ta muhtemel bir

savafl uluslararas› ticare-

ti ve pazar› nas›l etkiler?

Pazar analistleri, belirsizlik du-

rumunu en kötü durum olarak

görüyorlar. Kay›t d›fl› ekonomi,

ambargo durumundan fayda el-

de etmifl olabilir. Beklenen de-

¤iflimler, Avrupa’daki durumun

iyiye gitmesi, Türkiye’nin ihra-

cata yönelik ürünlerinin (oto-

motiv, tekstil, beyaz ve kahve-

rengi eflya ürünler) ihracat›nda

yeni f›rsatlar yaratabilir.  

• Uluslaras› deneyimleriniz-

den yola ç›karak Koç Hol-

ding’in ifl kültürünü ve yöne-

timini de¤erlendirir misiniz? 

Koç Toplulu¤u’nun profesyo-

nelli¤inden ve giriflimcili¤inden

çok etkilendim. 2007’ye kadar

ciroyu ve kâr› iki kat art›rmak

gibi takdir edilecek büyüme he-

defleri var. Bu hedefler, Arçelik,

Aygaz ve Migros’un yapt›¤› gibi,

flirket sat›n al›mlar›n› ve birlefl-

melerini de içeriyor. 

Bunlar›n yan› s›ra ben daha faz-

la uluslararas› stratejiler görme-

yi umuyorum. Pazarlar›n çok

büyük ve iyice kapsanm›fl ol-

duklar› do¤ru, yine de bizim gi-

bi bir grup için di¤er bölgelerde

de f›rsatlar var kuflkusuz. Koç

Finans’›n Unicredito Italiano’yu

çekmesi önemli bir baflar›yd›, ay-

n› ifle soyunan birçok baflka Türk

bankas›n›n giriflimleri so-

nuçsuz kald›. 

Koç Toplulu¤u’nun bir-

leflmelerin, büyüme-

nin ve uluslararas›

potansiyelin büyük

oldu¤u bu pazarda var-

l›¤›n› koruyaca¤›n› umuyo-

rum.  

• Kofisa, Koç Toplulu¤u’na ne

gibi hizmetler sunuyor?

Kofisa ile iflbirli¤i yapan Koç flir-

ketleri, Kofisa’n›n sa¤lad›¤› kat-

ma de¤erin gerçekli¤ini art›k so-

mut olarak görebiliyorlar. Çeflitli-

lik stratejisi do¤rultusunda Kofi-

sa, grup d›fl› flirketlere de hizmet

sunmaya bafllad› ve 2002 y›l›nda

bu ifllerin oran› yüzde 40’a ulaflt›.

Brezilya, ‹ran, Çin ve Amerika gi-

bi yeni pazarlara da giren Kofisa,

farkl› 14 ticaret finansman›

ve/veya finansal mühendislik sis-

temiyle 100’den fazla müflteriyle,

800’den fazla anlaflma yapt›. Her

ifllemin kendine has özelliklerini

ve risklerini derinlemesine analiz

ederek, müflterilerimize ihtiyaçla-

r› do¤rultusunda terzi ifli çözüm-

ler sunabilecek konumday›z.

Kofisa geleneksel olarak önemli

Türk üretici ve da¤›t›c›lar›na, do-

kümantasyonu esnek ithalat fi-

nansman› ile etkin bir flekilde

birlefltirerek hizmet vermifltir. Ye-

nilikçi ihracat öncesi finansman

mekanizmalar› Kofisa ürünlerine

kat›ld›. Bu, hammaddenin ve/ve-

ya üretim öncesi maliyetlerin, ih-

racat anlaflmalar›na ba¤l› olarak

peflin ödenmesini sa¤lamaktad›r.

Kofisa, hem ithalat hem ihracat

ak›fl›n› dokümantasyon, lojistik

ve finansal araçlar dahil olmak

üzere yönetmektedir. Türk ürün-

lerinin ihraç edildi¤i birçok pa-

zarda ödeme davran›fllar›n›n bo-

zuldu¤u ve ülke risklerinin artt›¤›

gözlenmektedir. Sigortal› ihracat

finansman› ürünümüz, ihracatç›-

lar›n para ak›fl›n› iyilefltirirken

(peflin ödeme), al›c›lar›na da her-

hangi bir banka enstrüman› ol-

maks›z›n düflük maliyetli ve gü-

venli aç›k hesap imkânlar› sa¤la-

maktad›r. Kofisa, müflterilerine

orta vadeli yat›r›m finansman›

sa¤lamaya devam etmektedir.

Bunlar›n ço¤u, Türkiye’ye maki-

ne ithalat›n› teflvik için ticari indi-

rim içermektedir. 

Bu özel ortakl›k modeli, birçok

Topluluk flirketine ve müflterileri-

ne büyük yarar sa¤lamaktad›r,

teflvik ise parasal avantaj› berabe-

rinde getirmektedir. 

2002 y›l›nda Kofisa, önde gelen

sanayi kuruluflu için büyük bir

proje finansman›n› da strüktüre

etmifltir. Bu, peflin al›m, ön öde-

me ve üç y›la yay›lan faiz maliye-

tini ve kur sabitlemeyi de içine

alan bir modeldir.

‹stanbul’da Temsilcilik 
Ofisi Aç›l›yor
‹fllemlerin hacimlerine ve çeflitlili-

¤ine ra¤men, Kofisa, müflterileri-

nin tam memnuniyetini sa¤lama-

ya yönelik küçük ve etkin bir

ekip olarak kalmaktad›r. fiimdi

‹stanbul’da Türk müflterilerimize

daha da yak›nlaflmak ve operas-

yonel destekle pazarda daha da

güçlenmek için bir Temsilcilik

Ofisi aç›yoruz. Koçbank ve Koç-

Leasing ile yürüttü¤ümüz olumlu

iflbirli¤ini daha da gelifltirmek

amac›nday›z ve bunu Unicredito

Sanchez: “Koç
Toplulu¤u’nun
profesyonelli¤i ve
giriflimcili¤i beni
çok etkiliyor.” 

Her durumun kendine has özelliklerini de¤erlendirerek en
do¤ru çözümü sunan Kofisa, flimdi Türk müflterilerine daha
yak›n olmak için ‹stanbul Temsilcilik Ofisi’ni aç›yor
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igros, 2003’ün ilk üç

ay›nda yat›r›mlar›na

büyük bir h›z verdi.

Kapanmas› gündeme gelen Oy-

pa ma¤azalar›ndan 11’ini bün-

yesine katan Migros, bir ay gibi

k›sa bir süre içinde bu ma¤aza-

lar›n tadilat›n› tamamlayarak

müflterilerinin hizmetine suna-

cak. Oypa’n›n ‹stanbul’da Yeni-

levent ve Göztepe, Ankara’da

Tando¤an, Yeni Mahalle, Çan-

kaya, Y›ld›z ve Küçük Esat, ‹z-

mir’de Üçkuyular ve Gölcük’te-

ki ma¤azalar›n›n yan› s›ra Erzin-

can ve Kars’taki ma¤azalar›n›n

Migros ad›yla yeniden aç›lmas›

tüketiciyi de memnun etti. 

Yeni ma¤azalar ile ilk defa Kars

ve Erzincan’da da hizmet ver-

meye bafllayacak olan Migros,

net sat›fl alan›n› da 11.500 m2

artt›racak. 

Teknoloji ve ma¤aza yat›r›m› ko-

nusunda geliflmifl know-how’a

sahip olan Migros, Oypa’dan ki-

ra sözleflmelerini devrald›¤› yeni

ma¤azalar› 10 gün gibi k›sa bir

M Migros, 2003 y›l›na h›zl› girdi. Oypa ma¤azalar›n› 
bünyesine katan Migros y›l›n ilk üç ay›nda, yurtiçinde 14
yeni ma¤aza ve yurtd›fl›nda ise 6 Ramstore açarak büyük 
bir at›l›m yapt›

Migros 2003’e H›zl› Girdi

Oypa’lar Migros Oldu
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Teknoloji ve
ma¤aza
yat›r›m›
konusunda
geliflmifl 
know-how’a
sahip olan
Migros, bünye-
sine katt›¤› 
Oypa’n›n yeni
ma¤azalar›n›
k›sa bir sürede
yeniden
al›flverifle haz›r
hale getirecek.

sürede yeniden sat›fla haz›r hale

getirerek, her türlü kasa, kiosk

ve teknoloji donan›m› ile en geç

1 ay içinde tamam›n› müflterile-

ri ile buluflturacak.

Türkiye’nin yedi co¤rafi bölge-

sinde, toplam 35 ilde hizmet ve-

ren Migros’un, yeni ma¤azala-

r›ndan biri MMM Migros, dördü

MM Migros ve alt›s› M Migros

olarak faaliyete girecek.

Migros’un halen yurt içinde

kendi ad›yla 156, fiok ad› alt›n-

da 260 ma¤azas› bulunuyor.

Yurtd›fl›ndaki 24 Ramstore da

dahil olmak üzere toplam 440

ma¤aza ile sektörün önde ge-

lenlerinden biri olan Migros’un

temel hedefi, yurtiçi ve yurtd›-

fl›nda yayg›nl›¤›n› art›rarak tüke-

ticiye daha yak›n bir flirket ola-

bilmek. 

Migros’tan 
Stratejik At›l›mlar
Migros, bir yandan Türkiye ge-

nelinde bulunan mevcut ma¤a-

zalar›nda yeni stratejilerle büyü-

me hedefini devam ettirirken di-

¤er yandan da at›l›mlar›n› sür-

dürüyor. 

Oypa’dan kiralad›klar›n›n ya-

n›nda al›flverifl dünyas› için stra-

tejik bir anlam tafl›yan Levent,

Etiler ve Ataflehir’deki ma¤aza-

lar›n yap›m›n› da h›zland›ran

Migros, böylece 2003 Mart ay›na

kadar 14 ma¤azan›n aç›l›fl›n›

gerçeklefltiriyor. ‹ki adet Mig-

ros’un inflaat› da h›zla sürüyor…

Levent’te Metro City Al›flverifl

Merkezi içinde inflaat› süren

MMM Migros, 4200 m2 kapal›

alanda, ça¤dafl bir al›flverifl mer-

kezi içinde hizmet verecek.

Taksim-Levent direkt metro

ba¤lant›s› ile al›flveriflin yan›nda

ulafl›mda da ‹stanbullulara ko-

layl›k sa¤layacak.

Etiler’de 2500 m2 kapal› alana

sahip olacak MM Migros, Etiler-

Levent aras›ndaki en ifllek yol

üzerinde, Nispetiye Caddesi’nde

kapal› otoparkla genifl bir müfl-

teri kitlesine hizmet vermeyi

amaçl›yor. 

Stratejik alanlardan bir di¤er ise

Ataflehir’de bulunuyor. ‹nflaat›n›

tamamlanmak üzere olan MMM

Migros Ataflehir’in, 4000 m2 ka-

pal› alan›, ürün çeflidinin fazlal›-

¤› ve sundu¤u olanaklar ile Ata-

flehir ve Kozyata¤› bölgesinde

önemli bir çekim merkezi olma-

s› bekleniyor. 

Migros, yurtiçinde oldu¤u gibi yurtd›-

fl›ndaki at›l›mlar›n› da devam ettiriyor.

Y›l›n ilk çeyre¤inde faaliyete bafllayan

alt› ma¤aza ile Rusya, Migros’un yurt-

d›fl›nda yat›r›m yapt›¤› ülkelerin bafl›n-

da geliyor. Ocak ay›nda Moskova’da

Zelenograd Ramstore’un hizmete gir-

mesi Rusya’daki faaliyetlerin h›zlan-

mas›na neden oldu. 

6 Mart’ta aç›lacak Sibirya’daki Ramsto-

re ile Migros, ilk kez Moskova d›fl›na

ç›kacak. fiube niteli¤inde olacak Sibir-

ya ile bölgede daha genifl yay›l›m için

altyap› çal›flmalar› da sa¤layan Migros,

Rusya’n›n Kazan bölgesinde hizmete

girecek yeni Ramstore ile yurtd›fl›nda-

ki net sat›fl alan›n› 10.000 m2 art›rm›fl

olacak.

Rusya’da Yeni Ramstore’lar

Ciroda Önemli Bir 
Art›fl Sa¤land›
2002 y›l›n› yurtiçinde 1.1 Katril-

yon lira; yurtd›fl› dahil 1 milyar

Dolar’›n üzerinde ciro ile kapa-

tan Migros, 2003 y›l›nda yeni ya-

t›r›mlarla müflterilerine yak›nla-

fl›rken, ciro olarak da hedeflerini

ileri boyutlarda geniflletiyor. Sat›fl

alan›n› ve ma¤azalar›n› art›ran

Migros, yeni ma¤azalarda yeni

müflterilerini a¤›rlarken, ayn› za-

manda müflterilerine cazip kam-

panyalar sunarak mevcut ma¤a-

zalar›nda da büyüyor. Yeni y›lda

toplam y›ll›k al›flveriflte %3 indi-

rim, 9-12 kampanyas› ile müflteri-

lerine tüm al›flverifllerde %10 in-

dirim gibi cazip kampanyalar su-

nan Migros, 2003’e Dolar baz›n-

da ciroda geçen y›l›n ayn› döne-

mine göre %10 sat›fl art›fl› ve %5

müflteri art›fl› ile girdi.
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05 y›l›nda televiz-

yon üretiminde Av-

rupa’da lider olmay›

hedefleyen Beko Elektronik,

dünya flirketi olma yolunda bü-

yük bir ad›m daha att›. Avru-

pa’n›n elektronik devi Grundig

ile servis konusunda iflbirli¤i an-

laflmas› imzaland›. 

Avrupa’daki Tüm Grundig
Yetkili Servisleri Devrede
Teknik bilgi, yedek parça gönde-

rimi, ürün bilgileri ve call center

(ça¤r› merkezleri) hizmetlerini

kapsayan anlaflmaya göre, Avru-

pa’daki tüm Grundig yetkili ser-

visleri, Beko Elektronik ürünleri

için servis verecek. Böylece Beko

Elektronik Avrupa’n›n dört bir

köflesinde toplam 16 bin 240 yet-

kili servis ile hizmet verecek.

Kendi teknolojisini ve dizayn›n›

satan bir flirket pozisyonuna yük-

selen Beko Elektronik’in Grundig

ve LG gibi dünya devlerine tele-

vizyon üretti¤ini hat›rlatan Beko

Elektronik Genel Müdürü Ali Sü-

merval, “Avrupa genelini kapsa-

yan parktaki televizyon adedimiz

artt›kça bu televizyonlara sat›fl

sonras› hizmet vermek daha da

önemli oldu. 

Biz de mevcut sat›fl sonras› hizmet

a¤›m›z› daha güçlü ve yayg›n hale

getirmek ve daha iyi hizmet vere-

bilmek için böyle bir anlaflma yap-

t›k. Bu anlaflma bizlere h›z ve si-

nerji sa¤layacak.” dedi. 

Farkl› Firmalar De¤il; 
Sadece Grundig!
Sümerval sözlerine flöyle devam

etti: “Bugüne kadar Avrupa’da Be-

ko Elektronik taraf›ndan üretilen

ürünlerin servis hizmetlerini farkl›

firmalarla sürdürüyorduk. Art›k

Grundig’in yayg›n servis a¤›n› kul-

lanarak Avrupa’n›n her köflesinde

tüketicilerimize hizmet verece¤iz.

Servis hizmeti verece¤imiz ülkeler

aras›nda Almanya, Fransa, ‹talya,

‹sviçre, Avusturya, ‹spanya bulu-

nuyor.”

20

Beko 16 Bin 240 Yetkili 
Servis ‹le Avrupa’da

‹mzalanan
iflbirli¤i
anlaflmas› ile
Avrupa’daki
tüm Grundig
yetkili servis-
leri Beko için
servis hizmeti
verecek.

Grundig 
ile servis 

konusunda 
anlaflma 

imzaland›
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ofafl 32. kurulufl y›ldönü-

münü, üretim band›ndan

indirdi¤i 200 bininci Fiat

Doblò ile kutlad›. Bursa’daki To-

fafl Fabrikas›’nda düzenlenen tö-

rene, baflta Tofafl CEO’su Anto-

nio Bene ve Endüstriyel Grup

Direktörü Giorgio Margiaria

olmak üzere çok say›da üst dü-

zey yönetici ile Fiat Doblò ban-

d›nda çal›flan iflçiler kat›ld›. Tö-

rende yapt›¤› konuflmada, Fiat

Doblò ile 54 ülkeye ihracat ya-

pan küresel bir flirket konumuna

geldiklerini söyleyen Antonio

Bene, bu y›l›n ilk yar›s›nda 2 mil-

yonuncu arac›n üretim band›n-

dan indirilece¤inin müjdesini

verdi. Bene; “Bu baflar› 32 y›ll›k

birikimin, planl› teknolojik gelifl-

menin, risk yönetebilmenin ve

en önemlisi de çok çal›flman›n

sonucudur” dedi. 

Üretimde 8.5 
Saatlik Kazanç
Törene kat›lan Giorgio

Margiaria ise, üretime ge-

çilen 2000 y›l› Eylül

ay›nda, 32 saatte üreti-

len Fiat Doblò’nun bu-

gün 23.5 saatte üretil-

di¤ini ve elde edilen

8.5 saatlik kazanc›n

‹talya’daki Fiat Auto yö-

neticilerinin de dikkatini çekti¤i-

ni söyledi. 

32 y›l önce günde 27 arac›n

montaj›n›n yap›ld›¤› Tofafl’ta,

bugün sadece Fiat Doblò hatt›n-

da 400 arac›n üretimi gerçekle-

fliyor. Tofafl, Fiat Doblò Fiat Au-

to’nun Brezilya ve Çin’in de ara-

lar›nda bulundu¤u dünyadaki

stratejik merkezlerinden

biri durumunda. 

T

Antonio Bene,
bu y›l›n ilk
yar›s›nda 
2 milyonuncu
arac›n üretim
band›ndan
indirilece¤inin
müjdesini
verdi. 

ofafl’›n tüm Türkiye’deki bayi, sat›fl

ve servis elemanlar›n›n bir araya

gelerek oluflturduklar› 2208 kiflilik dev

orkestra, Guinness Dünya Rekorlar

Kitab›’na girdi.

Tofafl’›n de¤iflen vizyonunun ve

hedeflerinin paylafl›ld›¤› toplan-

t›da, ekip çal›flmas›, bütünlük ve

uyumun vurgulanmas› amac›yla,

17 Mart 2002 tarihinde düzenle-

nen toplant›ya kat›lan 2208 kifli-

ye özel olarak üretilen davullar

verilmifl, dev orkestra, birlikte ritim tu-

tarak, Harem Grubu’na efllik etmiflti.

“Davul da bizde, tokmak da o halde

yolumuza h›zla devam edelim” ça¤r›-

s›yla bafllayan davul flovda, Tofafll›lar

tek ses, tek yürek olman›n mutlulu-

¤unu yaflam›fllard›. 

Noter huzurunda, 5 dakika süreyle ay-

n› ritmi çalan 2208 kiflilik dev orkestra

bu alanda bir ilki gerçeklefltirerek dün-

ya rekoru k›rm›fl oldu. Guin-

ness Merkezi, yapt›¤› incele-

meyi tamamlayarak Tofafl’›n

“Davul fiov”unu dünya reko-

ru olarak tescil etti. Tofafl çal›-

flanlar› bu flovla Guinness

Dünya Rekorlar Kitab›na girdi.

Dünyada davulla rekor denemesi, da-

ha önce Japonya’da 1.700 kifli ile ger-

çeklefltirilmiflti. Tofafll›lar bu baflar›la-

r›yla Japonlar›n rekorunu ellerinden al-

m›fl oldular.

T

Tofafl, 32. Y›l›n› 200 Bininci 
Fiat Doblò ile Kutlad›

Tofafl, Guinness Dünya Rekorlar Kitab›’nda
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stün kalite, zaman›nda tesli-

mat, tasar›m yetenekleri, sü-

reç yönetimi, müflteri tatmini ve

çevre koruma kriterlerinin de-

¤erlendirildi¤i Caterpillar Bel-

gelendirilmifl Teslimatç› Ödü-

lü’ne Döktafl lay›k görüldü. 

Bu sene Türkiye otomotiv yan sa-

nayiindeki 25. üretim y›l›n› kutla-

yan Döktafl, ödülünü 29 Ocak 2003

tarihinde Orhangazi Döküm Te-

sisleri’nde düzenlenen törenle Ca-

terpillar Sat›nalma Baflkan Yard›m-

c›s› Dan Murphy’den ald›.

Döktafl Genel Müdürü Yaylal›

Günay, törende yapt›¤› konufl-

mada, ifl makineleri sektöründe

lider konumunda olan Caterpil-

lar ile iliflkilerin hep iyiye ve ile-

riye do¤ru geliflti¤ini, 2003 y›l›

Caterpillar sat›fl cirosunun 3.5 mil-

yon Dolar seviyesinde olaca¤›n› be-

lirtti. 

Ü

Yan Sanayi

Döktafl’a Yeni Bir Ödül Daha

v dekorasyonu ile ilgili tüm yeni-

likleri müflterilerine ulaflt›rmay›

amaçlayan Koçtafl, flimdi evinin ze-

minini ustaya gerek duymadan ve k›-

sa sürede parke ile kaplamak isteyen

müflterilerine tam arad›klar› gibi bir

ürün sunuyor: 

Floormaster. 

Yap›flt›rma gerektirme-

yen, biri çizilip k›r›lsa bile

kolayca de¤ifltirilebilen,

tafl›nabilir, bol renk alter-

natifli ve 10 y›l garantili

Locsistem laminat parke

Floormaster, sadece Koç-

tafl’ta bulunuyor. Yurtd›-

fl›ndan ithal edilen bu

ürün dört çeflitten oluflu-

yor:

1-SnapFit Sistem: Genel

olarak ev içi kullan›m için

önerilen bu sistem, ban-

yo ve mutfak d›fl›nda odalar için ide-

al. 10 y›l ev içi kullan›m garantisi var.

Renkleri, mefle ve aç›k viflne.

2-Loc Sistem: SnapFit sistemden

%60 daha dayan›kl› oldu¤u için ban-

yo haricindeki odalarda ve ofislerde

kullan›lmas› mümkün. 12 y›l garantili

olan bu ürün, mefle, kay›n, aç›k kes-

tane, kül rengi, kiraz, koyu kiraz,

merbau ve k›z›la¤aç renkleriyle tüke-

ticiye sunuluyor. 

3-AquaLoc Sistem: Yüksek afl›nma-

ya karfl› dayan›kl›l›k ve su geçirmez

panel özelli¤ini bir arada tafl›yan

AquaLoc Sistem, banyo,

mutfak, çok kullan›lan ev

içi alanlar ve ofis ortam›

için uygun bir ürün. Suya

karfl› dayan›kl›. Snap-

Fit’ten genel olarak %60,

darbelere karfl› ise %50

daha dayan›kl›. 15 y›l ev

ve ofis kullan›m garantisi

var. Renkleri; akçaa¤aç,

kay›n, kiraz ve k›z›la¤aç.

4-TileLoc Sistem: Lami-

nat döflemenin kolayl›¤›

ve s›cakl›¤› ile do¤al ve

seramik karolar›n görün-

tüsünü bir arada bulundu-

rur. Suya karfl› dayan›kl› oldu¤undan

baflta banyo ve mutfak olmak üzere

ev içi kullan›m›n yan› s›ra seralar için

de tercih edilebilir. Gerçek seramik

görüntüsü yaratmak için kabartmal›-

d›r. 12 y›l ev içi kullan›m garantisi

var. Renkleri; florentine krem ve ter-

racotta. 

Ustaya Gerek Kalmadan Evinizin 
Zeminini De¤ifltirmeye Ne Dersiniz?

E
al›t›m sektörünün lideri ‹zocam,

Gebze Taflyünü Tesisi’ndeki re-

vizyon ve kapasite art›r›m› yat›r›m›n›, 40

gün gibi k›sa bir sürede gerçeklefltire-

rek üretime bafllad›. F›r›n Atefllemesi,

Koç Holding Turizm ve ‹nflaat Grubu

Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu ve ‹zo-

cam Genel Müdürü Arif Nuri Bulut’un

da kat›ld›¤› törenle gerçekleflti.

Gebze Taflyünü Tesisi’ndeki revizyon

çal›flmas›n›n sonucunda, 15 bin ton/y›l

üretim kapasitesi 25 bin ton/y›l’a ç›ka-

r›ld›. 1993 y›l›ndan bugüne kadar top-

lam 95 bin ton taflyünü üretiminin ger-

çeklefltirildi¤i ‹zocam Taflyünü Tesi-

si’nde yap›lan bu revizyonla; eski hatt›n

yan›na yeni bir hat eklendi, reküperatör

yenilendi, otomasyon sistemi güncel-

lendi ve tesisin altyap›s› yeni kapasite-

ye uyumlu hale getirildi. 

‹zocam Taflyünü 
Tesisi Yat›r›m› 
Tamamland›

Turizm-‹nflaat

Y

Koç Holding
Turizm ve 
‹nflaat Grubu
Baflkan› Dr.
Bülent Bulgurlu
(solda) ve 
‹zocam Genel
Müdürü Arif
Nuri Bulut
(sa¤da)

Tüketim
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üm davetlerde, 10 kifliden

2 bin kifliye kadar y›llar›n

deneyimiyle en iyi hizme-

ti sunan Divan Kuruçeflme Out-

side Catering Ekibi, Divan fark›-

n› hem de ev sahibine hem ko-

nuklara ayr› ayr› yaflat›yor. Aya

‹rini, Y›ld›z Saray› Silahhane,

fiale Köflkü, Beylerbeyi Saray›,

Dolmabahçe Saray› gibi ‹stan-

bul’un ünlü, tarihi ortamlar›nda

say›s›z VIP a¤›rlaman›n yükünü

baflar›yla omuzlayan ekip, yurti-

çinde oldu¤u kadar yurtd›fl›nda

da Türkiye’yi en iyi flekilde temsil

ediyor. 

Davos’ta Divan Aflç›lar› 
Bu hizmetlerin en sonuncusu,

Dünya Ekonomik Forumu’nun

yap›ld›¤› Davos’ta Ocak ay›nda

düzenlenen görkemli Türk Gece-

si’ydi. Bu önemli gecede sunulan

tüm yemekler Kuruçeflme Di-

van’›n üç hünerli aflç›s›, Hüseyin

Özo¤uz, Mehmet Ergül ve Hü-

dansç›lar›yla Türk kültürünü yans›-

tan bir gece oldu.  

• Türk mutfa¤› yurtd›fl›nda ye-

terince tan›n›yor mu sizce? 

Ülkemiz her bak›mdan çok zengin

bir kültüre sahip. Ama dünyada

tam tan›nm›yor. Davos’ta yap›lan

Türk Gecesi, çok isabetli ve etkili

bir tan›t›m oldu bence. 

Dünyan›n her yerinde bu tip orga-

nizasyonlar yap›lmal›. Böylece Tür-

kiye, sadece flifl kebap ve rak›yla

tan›nmaktan kurtulur ve tüm zen-

ginlikleri dünya taraf›ndan bilinir. 

seyin K›rt›l taraf›ndan haz›rlan-

d›.  500 kifli için kurulan görkem-

li Osmanl› büfesinde zeytinya¤l›

dolmalardan çerkez tavu¤una,

kuzu tand›rdan vezir parma¤›na

kadar birbirinden leziz Türk ye-

mekleri süsledi masay›. Geceye

imzas›n› atan aflç›lardan Kuruçefl-

me Divan Mutfak Koordinatörü

Hüseyin Özo¤uz’la sohbet ettik. 

• Davos Zirvesi’nde düzenle-

nen Türk Gecesi’nin hikâyesi-

ni bir de sizden dinleyelim. 

Biz daha önce pek çok önemli

gecede Türk yemekleri yapt›k.

Ama Davos, çok önemli bir ge-

ceydi. Tüm yemekleri üç kifli

yapt›k. Davos’a gitmeden önce

burada her fleyi planlad›k. Neler

piflirilecek, hangi kaba hangi ye-

mek konacak? Geriye, oraya gi-

dip yeme¤i piflirmek kald›. Ye-

mekleri buradan götürdü¤ümüz

bak›r kaplar içinde masalara yer-

lefltirdik. Yeme¤iyle, müzi¤iyle,

T

E¤itim

negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Oku-

lu, Avrupa ülkelerindeki ilkö¤retim

okullar›nda verilen e¤itimi gelifltirmek

için bafllat›lan Socrates program›n›n

Comenius projesine dahil oldu. ‹ngil-

tere, Hollanda, Finlandiya, ‹spanya ve

Türkiye’den dokuz okulun dahil oldu-

¤u ve üç y›l sürecek olan proje, yaban-

c› dil ö¤renimini yayg›nlaflt›rmay› ve

ö¤retmenlerin ö¤retim kalitelerini gelifl-

tirmeyi amaçl›yor. 

‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu yet-

kilileri, projenin konular›n›n kararlaflt›-

r›lmas›, çal›flma yönteminin belirlenme-

si için yap›lan toplant›ya kat›lmak üze-

re Ocak ay›nda Finlandiya’dayd›lar.

Toplant›da okulumuz di¤er üyelere ta-

n›t›ld› ve kat›l›m sertifikas› al›nd›.

‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu,
AB’ye Türkiye’den Önce Girdi Van Koç ‹lkö¤retim

Okulu’nda Teknoloji
S›n›flar›‹

‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu
temsilcileri Finlandiya’da di¤er ülke
okullar›n›n temsilcileri ile bulufltu.

Divan Kuruçeflme
Mutfak
Koordinatörü
Hüseyin Özo¤uz
(ortada), So¤uk
Mutfak fiefi
Mehmet Ergül
(solda) ve Hamur
ve Tatl›c› Hüseyin
K›rt›l (sa¤da).

an Koç ‹lkö¤retim

Okulu’nda, okul-veli-

çevre iflbirli¤i ile oluflturulan

“Teknoloji S›n›flar›” hiz-

mete girdi. Velilerin Koruma

Derne¤i’ne yapt›klar› katk›lar

ile geliflen projede, okuldaki

her s›n›f, bir tepegöz, bir te-

levizyon, VCD gösterici, te-

pegöz perdesi ve genel e¤i-

tim gereçleri ile donat›ld›. 

V

En Görkemli Davetlerin Sessiz Kahramanlar›: 

Divan Outside Catering Ekibi 
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Çocu¤u Gelifltiren, 
Aileyi Mutlu Eden Yol; Spor

Mako Spor
Kulübü Genel
Koordinatörü ve
Basketbol Bafl
Antrenörü Cem
Ça¤al, “Sporun
çocuklara getiri-
leri” bafll›kl› pan-
elde çocuklar›n›
her yönüyle hay-
ata haz›rlamaya
çal›flan ailelere
ö¤ütler verdi.

porun özellikle gençler

üzerinde yaratt›¤› beden-

sel ve ruhsal etkileri ya-

k›ndan bilen Mako Spor Kulü-

bü, 5-7 fiubat tarihleri aras›nda

“Yar›n›n Y›ld›zlar› Minikler

Basketbol fienli¤i” düzenledi.

‹yi bir sporcu olabilmenin te-

mellerinin küçük yafllarda ve ai-

lelerin katk›lar›yla at›laca¤›n›n

bilincinde olan Mako Spor Ku-

lübü, flenlik çerçevesinde iki pa-

nel düzenledi. Mako Spor Kulü-

bü Genel Koordinatörü ve Bas-

ketbol Bafl Antrenörü Cem Ça-

¤al’›n konuflmac› olarak kat›ld›-

¤› “‹yi bir basketbolcunun yafla-

m› ve prensipleri” bafll›¤› alt›nda

sunulan ilk panel minik sporcu-

lara yönelikti. “Sporun çocukla-

ra getirileri” bafll›kl› panelde ise,

çocuklar›n› hayata haz›rlamaya

çal›flan ailelere hitap edildi.

‹yi Bir Sporcu 
Olabilmek ‹çin…
Cem Ça¤al, minik basketbolcu-

lara yönelik yapt›¤› konuflmada,

iyi bir sporcu olabilmenin alt›n

kurallar›n› flu sözlerle anlatt›:

¥ ‹yi bir sporcu terbiyelidir,

sayg›l›d›r, çal›flkand›r, azimlidir,

dayan›flmay› sever ve arkadafl-

lar›n›n baflar›s›na kendi baflar›-

s›ndan daha çok de¤er verir,

¥ Bir sporcu herfleyden ön-

ce kendine karfl› sorumlu olan

insand›r,

¥ Basketbol bir tak›m oyu-

nunu gerektirir. Tak›m üyeleri

aileden biri olarak kabul edil-

meli; bencilli¤e ve kendini be-

¤enmiflli¤e yer verilmemeli,

¥ Basketbol, uzun, sa¤l›kl›

ve güçlü bir fizik yap›s› gerek-

tirdi¤i için beslenmeye çok

dikkat edilmelidir,

¥ Beslenme kadar düzenli

uyku da önemlidir,

¥ Antrenmandan sonra mut-

laka dufl al›nmal› ve saçlar ku-

rutulmadan soyunma odas›n-

dan ç›k›lmamal›d›r.

Kollar› S›vaman›n 
Tam Zaman›
Antrenör Cem Ça¤an, çocukla-

r›n ard›ndan aileler için düzen-

lenen panelde ise çocu¤un ile-

ride hem kendisine hem de ya-

k›n çevresine zarar vermemesi

için köklü tedbirler al›nmas› ve

bu amaçla çocuklar›n spora

yönlendirilmesi gerekti¤ine dik-

kat çekti. Ça¤an, günlük hayat-

tan somut örnekler vererek

sporun önemini vurgulad›.

¥ Bir antrenör, çocu¤a aile-

sinin y›llarca içiremedi¤i sütü

içirebilir. Hatta bir hedef koy-

du¤u için, çocu¤un isteyerek

içmesini sa¤layabilir,

¥ Özellikle tak›m oyunlar›n-

da, düzenli yap›lan antre-

nmanlarla oyun zekâs› geliflir,

¥ Çocuklar tak›m sporunda

koordinasyonu, paylaflmay›,

yard›mlaflmay›, so¤ukkanl›l›¤›,

çabuk ve etkin düflünmeyi, gü-

ven duymay›, konsantrasyonu,

h›rs›, dengeyi ve do¤ru tercih

yapmay› ö¤renir,

¥ Çocuklar derslerinden arta

kalan zamanlarda zevklerine

uygun u¤rafllara yönlendiril-

meli ama bu u¤rafllar›n onlar›n

tüm zamanlar›n› almamas›na

dikkat edilmelidir,

¥ Kendisini ifade edemeyen

bir insan ne kadar bilgili olur-

sa olsun baflar›l› olamaz. Bir

antrenör sporcusuna öncelikle

özgüven afl›lar,

¥ Bütün hafta ders çal›flan

çocuklar, hafta sonlar›nda dü-

zenli spor yapt›klar› takdirde

yeni haftaya daha da dinamik

bafllar,

¥ Marmara Üniversitesi E¤i-

tim Fakültesi Beden E¤itimi

Bölümü ö¤rencilerinin, 16-22

yafl grubu gençler aras›nda

yapt›¤› bir araflt›rmada, düzen-

li spor yapan bin gençte sigara

içme al›flkanl›¤›n›n %7.2, yap-

mayanlarda %35.4 oldu¤u sap-

tanm›flt›r. Spor yapan gençler-

de alkol kullanma al›flkanl›¤›

ise %2.5 iken, yapmayanlarda

%27.1 olarak tespit edilmifltir.

Mako Spor Kulübü, yar›n›n gençlerinin ruhen ve bedenen
sa¤l›kl› olabilmesine katk›da bulunmay› sürdürüyor.
Düzenlenen “Yar›n›n Y›ld›zlar› Minikler Basketbol fienli¤i”,
minik sporcular›n oldu¤u kadar ailelerin de ilgisini çekti

S
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Finans

iliflim sektörünün say-

g›n dergilerinden IT

Business Weekly’nin ban-

kalar aras›nda yapt›¤› Alter-

natif Da¤›t›m Kanallar›

(ADK) de¤erlendirmesinde

Koçbank, “En ‹yi ADK” ve

“En ‹yi ‹nternet Bankac›l›¤›”

hizmeti veren banka olarak

seçildi.

En Yüksek Toplam
Puan Koçbank’›n 
Telefon Bankac›l›¤›, ‹nter-

net Bankac›l›¤› ve ATM’ler

aç›s›ndan 20’yi aflk›n bafll›k

alt›nda yap›lan de¤erlendir-

mede Koçbank, 83 puanla

en yüksek toplama ulafla-

rak di¤er bankalar› geride

b›rakt›.

Koçbank'›n iki ödüle lay›k

görüldü¤ü de¤erlendirme-

de “kolayl›k ve güvenlik,

h›z, ifllem çeflitlili¤i, fatura

ödeme olanaklar›, on-line

yard›m ve dil deste¤i” gibi

konulara a¤›rl›k verildi. fiif-

releme sistemleriyle güven-

li ve kolay ifllem olana¤› su-

nan Koçbank, WAP ve PDA

Bankac›l›¤›, ifllem h›z›;

ATM, internet ve telefon

üzerinden ifllem çeflitlili¤i;

toplam memnuniyet ve

sa¤lad›¤› pek çok hizmetin

niteli¤iyle bafl› çekerken,

on-line yard›m hizmetlerin-

de neredeyse tek bafl›na

puan ald›.

B

fiube D›fl› 
Bankac›l›¤›’na 
‹ki Ödül 
Birden!

oçSistem’in de içinde bulundu¤u

konsorsiyum taraf›ndan gerçekleflti-

rilen ‹çiflleri Bakanl›¤› Nüfus ve Vatan-

dafll›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Merkezi

Nüfus ‹daresi Sistemi Projesi (MERN‹S),

tamamland›. Devletin zirvesinin bir ara-

ya geldi¤i Ankara Bilkent Otel’de ger-

çeklefltirilen tan›t›m toplant›s›nda, proje-

nin yaz›l›m, donan›m ve iletiflim altyap›-

s›n› taahhüt süresinden önce baflar›yla

tamamlayan konsorsiyuma bugüne ka-

dar yapt›klar› baflar›l› çal›flmalar› için pla-

ket verildi. Toplant›da konuflma yapan

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer,

1972 y›l›nda düflünce olarak bafllayan bu

projenin tamamlanm›fl olmas›n›n sevin-

dirici bir geliflme oldu¤unu belirterek,

MERN‹S Projesi’nin, e-Türkiye bilgi sis-

teminin temel parçalar›ndan birini olufl-

turdu¤unu ve kurumlar aras› bilgi al›flve-

riflini kolaylaflt›raca¤›n› söyledi. 

MERN‹S’te 
Koç Sistem’in Rolü
Nüfus bilgilerinin elektronik ortama ge-

çirilmesi ve tek bir kimlik numaras› uy-

gulamas›n› getiren MERN‹S projesi, tüm

kamu hizmetlerinin h›zland›r›lmas›n›

amaçl›yor. Projenin, ilk veritaban› uygu-

lamalar› 1990 y›l›nda Koç-Unisys taraf›n-

dan gerçeklefltirildi. 1997 y›l›nda MER-

N‹S’in açm›fl oldu¤u ilk büyük at›l›m

olan donan›m ihalesi, KoçSistem taraf›n-

dan kazan›ld›. 2000 senesinde Metek-

san-Koç Sistem aras›nda oluflturulan

konsorsiyum, yaz›l›m yayg›nlaflt›rma ve

TC kimlik numaras› verme ihalesini ka-

zand›. 2002 senesinde ise konsorsiyum

iletiflim altyap›s› ihalesini de alarak bü-

tün ilçelere gerekli donan›m altyap›s›n›

kurdu.

K

ijital yaflam› destekleyen Bilkom,

Apple Teknolojisi’ni, düflünen

ve üretmek isteyenlerin hizmetine su-

narak, eli mouse tutan herkesi dijital

yaflam›n içinde olmaya davet ediyor.

Yar›flman›n tan›t›m toplant›s›nda ko-

nuflan Bilkom Genel Müdürü Tijen

Mergen, bu yar›flman›n amac›n›n, sa-

nat›n teknolojinin getirdi¤i olanaklar-

dan yararlanmas›n› sa¤lamak oldu¤u-

nu belirtti. Bireysel yarat›c›l›¤› destek-

leyerek yeni yeteneklerin or-

taya ç›kmas›na f›rsat tan›may›

da hedeflediklerini söyleyen

Mergen, “Türk insan›n›n için-

de gizli kalm›fl bir yarat›c›l›k

var. Teknolojimize güvendik ve onlar›

ortaya ç›karmak istedik. i-CAN iflte bu

amaçla, film ve müzik ile uçabilenlerin

yar›flmas› olarak ortaya ç›kt›” dedi. i-

CAN Film ve Müzik Yar›flmas›’n›n bu

y›lki reklam filminin senaryosu ve mü-

zi¤i 2002 birincileri taraf›ndan yap›ld›.

Reklam filminde Meltem Cumbul ve

Okan Bayülgen rol ald›. Amatör

ve/veya profesyonel 18 yafl›n üstünde-

ki herkese aç›k olan i-CAN Film ve

Müzik Yar›flmas› için 19

May›s tarihine kadar CD ile

veya web sitesinden Bil-

kom’a baflvuruda bulu-

nulabilecek.

Bilgi Grubu

D

Ad›m Ad›m “e-Devlet”e Do¤ru: MERN‹S

Toplant›da ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir
Aksu (solda), Koç Sistem Genel Müdür
Levent K›z›ltan’a (sa¤da) plaket verdi.  

“i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas›”, 
Bilgisayarla Uçabilenleri Bekliyor
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dapazar› Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan 2001 y›l›na yönelik

farkl› kategorilerde de¤erlendirmeler yap›ld›. 

Bu de¤erlendirmeler sonucunda Otoyol Sanayi baflar›l› çal›flmalar›ndan

ötürü ‹hracat ve Çevre olmak üzere iki alanda ödüle lay›k görüldü.

5 milyon Dolar ve üzerinde ihracat yapan firmalara verilen ‹hracat Ödü-

lü’nü alan Otoyol Sanayi, Sakarya ilinde faaliyet gösteren firmalar ara-

s›nda 2. s›rada yer alman›n gururunu yaflad›. Çevreyi koruma konusun-

da hassas yaklafl›mlar sergileyen Otoyol Sanayi bünyesinde son derece

modern bir ar›tma tesisi bulunduruyor. 

Düzenlenen törende, ‹hracat alan›ndaki ödülü, Otoyol Sanayi ad›na Ge-

nel Müdür Yard›mc›s› Savlet Gürsel al›rken; Çevre Ödülü’nü, Bak›m ve

Tesisler Müdürü Ömer Ölmez ald›.

Otomotiv

A

Otoyol Sanayi’ye 
Çevre ve ‹hracat Ödülü

udor Max ve Tudor Le-

ader Plus ile tüketicilere

uzun raf ömürlü ve daha az su

kayb›na neden olan ürünler

sunan Oltafl-Continental,

akü kullan›m›nda dikkat edil-

mesi gereken hususlar› flöyle

s›ral›yor: 

• Akü takviyesi yaparken, ve-

rimsiz akünün kutup

bafllar› sa¤lam

akünün kutup

bafllar› ile ara

kablo kullan›la-

rak paralel ba¤-

lanmal›d›r. Akü-

nüzün (+) kutup

bafl›n› takviye

için kullan›lacak olan

akünün (+) kutup bafl› ile, (-)

kutup bafl›n› ise di¤er akünün

(-) kutup bafl› ile ba¤lay›n›z,

aksi halde akünüzde patlama

görülecektir. 

• Türkiye’de farkl› hava ko-

flullar›na karfl›n yaflanan akü

donmas›n›n arkas›nda, aküle-

rin araç üzerinde tam flarjl›

olarak kullan›lmamas› yatmak-

tad›r. Bu nedenle k›fl aylar›

bafllang›c›nda, akü ve arac›n

elektrik sistemi kontrol edil-

meli, aküdeki asit yo¤unlu¤u

düflük ise akü flarj edilmeli,

araç elektrik sisteminde aküyü

bu yönde etkileyen faktörler

ortadan kald›r›lmal›-

d›r. 

• Akünün takviye-

si mümkün de¤il

ise, araçlar› vurdu-

rarak çal›flt›rabilirsi-

niz ancak araç üst-

ten ekzantrikli olmas›

durumunda kesinlikle

servis ça¤r›lmal› ya da akü

takviye edilmelidir.

• Arac›n›z tam elektronik do-

nan›ml› bir araç ise, elektronik

beynin zarar görmemesi için

akü de¤ifliminde yetkili bir

servisten yard›m al›n›z.
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Oltafl-Continental’den 
K›fl Mevsiminde Akü Hakk›nda
Bilinmesi Gerekenler

ltafl’›n distribütörlü¤ünü yapt›¤› Continen-

tal Lastikleri ile otomotiv yan ürünleri Sele-

nia Madeni Ya¤lar›, Tudor, Dj ve Sparco, flim-

di de 2001 Tofafl-Fiat Türkiye Rallisi’nde Palio

Kit Car ile yar›flan ve bayanlar birincili¤ini elde

eden Zeynep Merkit ve co-pilotu Begüm Öz-

kan’›n Türkiye Rallisi 2003 resmi sponsoru oldu.

Türkiye’de gerçeklefltirilecek Dünya Ralli fiampi-

yonas›’n›n 3. aya¤› olan ve dört gün süren Antal-

ya Rallisi 2003, 27 fiubat 2003 günü saat 18.00’de

Antalya’daki Cumhuriyet Meydan›’ndan start ald›

ve 2 Mart, Pazar günü son buldu. Etaplar›n FIA

Dünya Ralli fiampiyonas›’n›n tüm özellik ve ge-

reksinimlerini karfl›layacak flekilde

haz›rland›¤› rallide yar›flmac›s›n-

dan seyircisine bütün kat›-

l›mc›lar, Akdeniz’in do¤al

güzellikleri aras›nda

Türkiye’de ilk defa or-

ganize edilen dünya

flampiyonas›n›n he-

yecan›n› da yaflama

flans› buldular.

Oltafl, Türkiye Rallisi 2003’te
yar›flan tek Türk bayan ekibi olan
Zeynep Merkit-Begüm Özkan’›n
sponsorlu¤unu üstlendi

Oltafl, ‹ki Bayan 
Rallicimize Sponsor Oldu

New Holland 
Trakmak’tan
E¤itime Destek 
New Holland Trakmak taraf›ndan yurt ça-

p›ndaki köy ilkö¤retim okullar›nda okuyan

ö¤rencilere 30 bin adet okul defteri da¤›t›ld›. 

New Holland Trakmak Genel Müdürü Atefl

Arsan yapt›¤› aç›klamada “Firma olarak hiz-

met verdi¤imiz Türk çiftçisinin ve yurdumu-

zun gelece¤i olan ö¤rencilerin e¤itimi konu-

sunda bir nebze de olsa katk›da bulunmak-

tan dolay› mutluyuz” diye konufltu.

O
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Enerji

oç ve Sönmez Gruplar›'n›n or-

takl›¤› ile 1995 y›l›nda kurulan,

1999 y›l›ndan itibaren buhar ve elektrik

üretimi yapan Entek Elektrik Üretimi

Otoprodüktör Grubu, ISO 9001 ve

ISO 14001 sertifikalar›n› ald›. Böylece

Entek, Otoprodüktör Grubu flirketler

içerisinde, her iki belgeye de sahip ilk

flirket oldu. 

“Entegre Yönetim Sistemi” çerçevesin-

de Entek, 2001 y›l› ortas›nda ISO 9001

ve ISO 14001 Kalite ve Çevre Yönetim

Sistemleri'nin yerlefltirilmesi, sürdürül-

mesi ve sonuç olarak da sertifikasyon

sürecinin bafllat›lmas› karar›n› alan En-

tek, Bureau Veritas firmas›n›n dan›fl-

manl›k hizmeti ve Entek persone-

linin yaklafl›k bir y›l süren çal›flma-

lar› sonucunda Belgelendirme De-

netimlerini yapt›rd›¤› ITS (Intertek

Testing Services) firmas›ndan iki

sertifikay› almaya hak kazand›. 

ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Yö-

netim Sistemi ve Çevre Yönetim

Sistemi Sertifika Töreni’nde konu-

flan Yönetim Kurulu Baflkan›

Ömer M. Koç, Entek'in kesintisiz,

kaliteli, ucuz ve çevre duyarl›

elektrik üretim felsefesinin, ISO 9001 ve

ISO 14001 belgelerini alan ilk Otopro-

düktör flirket olma gururunu yaflatt›¤›n›

belirtti. Genel Müdür Deniz Ünal ise,

Entek'in tüm yat›r›mlar›n›n ülkenin,

enerji sektörünün, müflteri ve ortaklar›-

n›n ihtiyaçlar›na göre en ileri teknoloji

ile gerçeklefltirildi¤ini vurgulad›. 

Yolculu¤un daha yeni bafllad›¤›n› söy-

leyen Yönetim Temsilcisi Emin Gülen

ise "Bundan sonraki safhalarda, geçmifl-

te kazan›lm›fl bulunan tecrübelerimiz ve

bilgi birikimlerimiz, yolumuzu ayd›nla-

tacak ve yolun ileriki istasyonlar›n› da-

ha net görmemizi sa¤layacakt›r" diye

konufltu.

ipet Safranbolu ve Lüle-

burgaz Dolum Tesislerin-

de, Genel Müdür Altan Tü-

mer, Muhasebe Müdürü Me-

tin Öztekin, ‹flletme Müdürü

Ali K›z›lkaya, Dökmegaz Sat›fl

Müdürü Ertu¤rul Demirel ve

Marmara Bölge Sat›fl Müdürü

Cevdet Gökflen'in kat›l›mlar›

ile düzenlenen hizmet ödül tö-

reninde, 10. ve 20. y›l›n› doldu-

ran personelin "Hizmet Ödü-

lü" plaketleri verildi.

Lipet'te 10. ve 
20. Y›l Hizmet
Ödülleri Verildi 

K

L

✃

Entek, ISO 9001 ve ISO 14001 
Sertifikalar›n› Alan ‹lk Otoprodüktör 
Grubu fiirket Oldu
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oç Toplulu¤u Yönetim

Gelifltirme Program›, ön-

celikle ‹K ‹letiflim Toplan-

t›s›nda, Topluluk ‹K Yöneticile-

riyle paylafl›ld›, daha sonra CEO

ve Baflkanlara sunuflu gerçeklefl-

tirildi ve onay al›nd›. 2003 y›l›

Yönetici Potansiyel Tespiti Siste-

minin uygulanmas› ve Stratejik

‹K Planlama toplant›lar›n›n ta-

mamlanmas›n›n ard›ndan proje-

nin, pilot uygulamayla Topluluk-

ta hayata geçirilmesi hedeflen-

mektedir. Günümüzün ifl ortam›

karmafla, yo¤un rekabet, büyü-

me veya yok olma, kaynaklar›n

yetersizli¤i, maliyet bask›s›, sü-

rekli de¤iflim ve kültür çat›flmas›

yaflarken, yöneticilik/liderlik yet-

kinlikleri de de¤iflim göstermek-

tedir. Bu özellikler, stratejik do¤-

ruluk, vizyonel bak›fl, operasyo-

nel mükemmellik, kültürel lider-

lik, ö¤renmeye yönelim, farkl›l›k-

lar›n yönetimi, de¤iflim liderli¤i

olarak s›ralanabilir. 

Yöneticilerle ‹lgili 
Çal›flmalar ve Sonuçlar› 

Liderlikte baflar›s›zl›k: Tüm

dünyada her 10 yöneticiden dör-

dü, ifle bafllad›ktan sonra 18 ay

içinde baflar›s›z olmaktad›r

(Manchester Consulting, 2001).

Tüm dünyadaki büyük flirketlerin

üçte ikisi 1995 y›l›ndan beri, %80’i

ise 1990 y›l›ndan beri CEO’lar›n›

en az bir kez de¤ifltirmifllerdir

(Drake Beam Morin Inc., 2001). 

Negatif karakter özellikleri ris-

ki: Görüflleri al›nan yaklafl›k 6 bin

kifliden üçte ikisi, flu anki yöneti-

cilerinin, kendi kariyerlerini en-

gellemeye neden olabilecek dav-

ran›fllar sergilediklerini bildirmifl-

lerdir (Development Dimensions

Internat›onal, 2001 – Risk of De-

railment). 

K

Koç Toplulu¤u’nun ‹nsan Kaynaklar› alan›nda
yapt›¤› çal›flmalar› bu say›dan itibaren sizlerle
paylaflmak istiyoruz. H›zl› yaflanan de¤iflim süreci
içerisinde d›fl dünyadaki geliflmeleri de aktarmaya
çal›flaca¤›m›z sayfam›z›n bu yeni bölümün bu ayki
konusu, “Yönetim Gelifltirme” üzerine...

Bu kampanya 
Migros ve Bizden Haberler’in 
iflbirli¤i ile haz›rlanm›flt›r.

✃

Organizasyonlarda 
Fark Yaratan Unsur, Yönetim 
Gelifltirme Programlar›

Bilgiyi h›zl›,
etkin ö¤renen
ve paylaflabilen
yöneticiler son
y›llarda ön
plana ç›kmaya
bafllad›.
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Haz›r olmama: Dünya çap›nda-

ki flirketlerin %75’i, önümüzdeki

befl y›l boyunca stratejik liderlik

pozisyonlar›n› doldurabilme ka-

biliyetlerine güven duymamakta-

d›r (Corporate Leadership Coun-

cil, 2001). 

Liderli¤e duyulan güven: Çal›-

flanlar›n sadece %33’ü organizas-

yonun liderli¤ine güven duy-

maktad›r (Development Dimen-

sions International 2000). 

Yöneticilerde emeklilik: Önü-

müzdeki befl y›l içerisinde orga-

nizasyonlar, yöneticilerinin orta-

lama üçte birini emeklilik nede-

niyle kaybedeceklerdir (Deve-

lopment Dimensions Internat›-

onal 2000).

Yetene¤in maliyeti: Üst düzey

bir yöneticinin kurum d›fl›ndan

seçilmesinin organizasyona mali-

yeti ortalama 1 milyon dolard›r

(Earnest & Young, 2000).

Yönetim Gelifltirmede 
Varsay›mlar›n 
Karfl›laflt›r›lmas›

Geleneksel yaklafl›m: ‹stikrarl›

ifl stratejisi; sabit organizasyon

yap›s›; sabit ifller; çal›flanlar›n di-

key olarak hareket etmesi; orga-

nizasyon içinde yukar› yönde ha-

reketin; e¤itimlerin genel olarak

planlanmas›; çal›flanlar flirket için-

de her yere tayin edilebilir. 

Yeni yaklafl›m: Esnek ifl strateji-

leri, de¤iflken organizasyon yap›-

s›; de¤iflken ifller; çal›flanlar›n di-

key; yatay olarak hareket etmesi;

etkin seçim sistemlerinin otoma-

tik olmas›; organizasyona-kifliye

özel; uygulamal› ö¤renme prog-

ramlar› olmalar›; çal›flanlar flirket

içi ve d›fl›nda her yere tayin edi-

lebilir. 

Ön Planda Bilgi Geliyor
Son 20 y›l›n en fazla tart›fl›lan ko-

nusu, yeni ekonomi oldu. Tart›-

fl›lmayan tek gerçek ise yenile-

nen yap›lar›n, yeni yöneticiler or-

taya ç›kard›¤›. Teknolojinin gelifl-

mesiyle birlikte bilgi, kaynak s›ra-

lamas›nda birinci s›ray› ald›. Bil-

giyi h›zl›, etkin ö¤renen ve payla-

flabilen yöneticiler ise son y›llar-

da ön plana ç›kmaya bafllad›. Bil-

giye sahip olma ise organizas-

yonlarda her seviyede yönetici-

nin gelifltirilme ihtiyac›n› aç›¤a ç›-

kard›. “Yeni tip yöneticiler”in iki

önemli özelli¤i var; ö¤reten ve

ö¤renen bir organizasyon ya-

ratabilmek. Bunun yolu da ge-

lece¤in yöneticilerini yetifltirmek-

ten geçiyor. 

General Electric, Dell, Cisco, 3M

gibi flirketleri baflar›ya tafl›yan yö-

neticileri, bu flirketlerin baz›lar›n-

da dönüflüm, baz›lar›nda ise ge-

lifltirmede müthifl baflar›lar yaka-

lad›. Yönetim uzmanlar›, ö¤reten

ve ö¤renen organizasyonlarda

her seviyede yöneticiler/liderler

oluflturuldu¤una dikkat çekiyor-

lar. Her seviyede yer alan bu yö-

neticilerin yetifltirilmesi için haz›r-

lanan Yönetim Gelifltirme Prog-

ramlar› ise organizasyonlar›n

fark yaratan unsuru haline geli-

yor. Yükselen yöneticiler olarak

da adland›r›lan yeni tip yöneticile-

rin alt› özelli¤i flu flekilde s›ralan›-

yor: Ö¤renmeyi bilen; Fark yara-

tan; Bilgiyi paylaflan; ‹fl ortaklar›y-

la iyi iliflkiler kuran; Kontrol eden;

Maksimum yarar sa¤layan.

Günümüzün ifl ortam›ndaki de¤iflim nedeniyle yöneticilik
/liderlik yetkinlikleri de de¤iflim göstermektedir. Stratejik
do¤ruluk, vizyonel bak›fl, operasyonel mükemmellik, kültürel
liderlik, ö¤renmeye yönelim, farkl›l›klar›n yönetimi, de¤iflim,
liderli¤in özellikleri olarak s›ralanabilir

Koç Yönder, yeni merkezinde faali-

yetlerine tüm h›z›yla devam ediyor.

Halaskargazi’deki yeni merkez, Ocak

ay›nda Koç Holding Yönetim

Kurulu Baflkan Vekili Mustafa

V. Koç, Koç Holding CEO’su

F. Bülend Özayd›nl›, Stratejik

Planlama ve ‹nsan Kaynaklar›

Grup Baflkan› Mehmet Ali

Berkman ile Koç Yönder Yö-

netim Kurulu Baflkan ve üye-

lerinin kat›ld›¤› bir törenle

aç›lm›flt›. Koç Yönder, düzen-

ledi¤i çeflitli etkinliklerle hem dernek

içi iletiflimin geliflmesini, hem de

üyelerin efllerinin birbirlerini tan›y›p

sosyal iliflkiler kurmas›n› sa¤l›yor. Bu

organizasyonlar›n en baflar›l›lar›ndan

biri de “Eski ‹stanbul’u Tan›t›m

Gezileri”. 

Bu gezilerin sonuncusu, Fener-Balat

gezisiydi. Geziye Koç Yönder Baflka-

n› Necati Ar›kan ve Yönetim Kuru-

lu Üyesi Tunç Ulu¤ da eflleriyle bir-

likte kat›ld›. 

Koç Yönder Yeni Merkezi 

Tel: (0212) 231 25 77–(0212) 230 95 20

Faks: (0212) 230 36 17 

e-mail: kocyonder@kocyonder.org

Koç Yönder’in Yeni Merkezinde Yeni Etkinlikler

Yeni tip yöneti-
ciler, ö¤renmeyi
bilen; fark
yaratan; bilgiyi
paylaflan; ifl
ortaklar› ile iyi
iliflkiler kuran
kontrol eden
maksimum
yarar sa¤layan
kiflilerdir.
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ak›fç›l›k” denildi-

¤inde, bu kavrama

dünyada ve ülke-

mizde ayn› anlamlar› yükleye-

bilir miyiz? Yoksa, bizdeki “va-

k›fç›l›k”la, yurtd›fl›ndaki vak›f-

ç›l›k aras›nda farklar var m›?

Varsa bu farklar neler?

Yurtd›fl›nda, özellikle Amerika

Birleflik Devletleri’nde ve o kadar

yayg›n olmasa da Avrupa’da “va-

k›fç›l›k” denildi¤i zaman, belli bir

mal varl›¤› olan, bu mal varl›¤›n›

çeflitli yat›r›mlarla gelir getirici bir

flekilde kullanan, elde etti¤i geliri

de bu do¤rultuda harcayan ve

“kâr amac› gütmeyen” kurulufllar

akla gelir. Yaln›z bu vak›flar›n

rin daha somut, elle dokunulacak

türden projelere destek vermeyi

tercih etmesi. Yani “hardware” tü-

rü projeler… Bina yapal›m, okul

yapal›m, ama araflt›rma, insan gü-

cü gibi daha “software” diyebile-

ce¤imiz projelere kifliler veya ku-

rumlar çok fazla s›cak bakmaz. 

T›p Sektörüne 
Ça¤ Atlatt›ran Bir Vak›f
Benim çok s›k verdi¤im bir örnek

var; bugün t›p, sa¤l›k sektörü de-

di¤imiz zaman dünyada en gelifl-

mifl ülkelerden bir tanesi, di¤er

birçok konuda oldu¤u gibi ABD.

Bunun alt›ndaki faktörlerden bir

tanesi t›p e¤itiminin belli bir sevi-

yeye gelmifl olmas›. Çünkü

1930’lu, 40’l› y›llarda özel bir vak-

f›n yapt›rd›¤› bir araflt›rma, bir ça-

l›flma var. Hükümetin yapmad›¤›-

n›, özel sektörün yapmad›¤› veya

yapamad›¤›n› bir vak›f yapm›flt›r.

Söz konusu vak›f, ‘t›p sektörüne

ça¤ atlatmam›z için nas›l bir t›p

e¤itimi vermeliyiz?’ diye çok ge-

nifl kapsaml› bir araflt›rma yapt›r-

m›fl ve bu araflt›rman›n rüfltünü

ispat etmesi, kabul edilmesi so-

nucunda bütün ülke bu iflten fay-

dalanm›flt›r. Bu konuda bir arafl-

t›rma olmasayd› Amerika’da sa¤-

l›k sektörünün 50 y›l geride ola-

ca¤› söylenir. 

çok büyük bir ço¤unlu¤u, proje

destekleyen vak›f statüsündedir.

‘Grand making foundations’ deni-

liyor bu vak›flara. fiimdi Türki-

ye’deki vak›fç›l›¤a bakt›¤›m›z za-

man, bence eksikli¤ini duydu¤u-

muz, dünyadaki geliflmelerin uza-

¤›nda ya da d›fl›nda kald›¤›m›z en

önemli noktalardan biridir bu ko-

nu. 

Türkiye’de vak›fç›l›k düzeninde

genelde her vakf›n kendi projesi,

program› var. Vak›flar bu proje ya

da programlar için kaynak yarat›-

yor, hatta kaynak yaratmak zo-

rundalar ve bu da bence dünya-

daki vak›fç›l›kla, bu topraklar

üzerinde ilk filizlenen vak›fç›l›kla

-Osmanl›’da, Selçuk’lu’da, hatta

ondan da önce- k›yasland›¤›nda

en önemli farklardan, eksiklikler-

den bir tanesi. 

Günümüzde Türkiye’de vak›fç›l›-

¤›n nas›l yürütüldü¤ü soruldu¤u

zaman birçok fley söylenebilir. ‹n-

san kaynaklar› ile ilgili fleyler söy-

lenebilir, profesyonel yöneticile-

rin azl›¤›ndan veya bu konuda

yeterince e¤itilmemifl olduklar›n-

dan bahsedilebilir. Ama en

önemli iki fley nedir, derseniz; bir

tanesi, bizde bir ‘grand making

foundations’ zihniyetinin olma-

mas› ve buna ba¤l› olarak hem

kurumlar›n, hem de hay›rseverle-

Vehbi Koç Vakf›’n›n dünyada ve ülkemizdeki vak›flar aras›ndaki yerini ve VKV’ye
ba¤l› kültür, sa¤l›k ve e¤itim kurumlar›n›n gündemdeki projelerini sizlere yans›tmak
istedik. Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m, vakfa ba¤l› kurumlar›n “kâr
etti¤i” yolundaki alg›laman›n do¤ru olmad›¤›na dikkat çekiyor

VKV Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m: 

“Vak›flar, Elde Etti¤i Geliri 
Yat›r›ma Dönüfltürür, Kâra De¤il”

“V VKV Genel

Müdürü Erdal

Y›ld›r›m:

“Vak›fç›l›k denil-

di¤i zaman, belli

bir mal varl›¤›

olan, bu mal

varl›¤›n› çeflitli

yat›r›mlarla

gelir getirici bir

flekilde kul-

lanan, elde

etti¤i geliri de

bu do¤rultuda

harcayan ve

“kâr amac› güt-

meyen”

kurulufllar akla

gelir.”
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• ABD’de bir vakf›n sa¤l›k sek-

törüne ça¤ atlatt›rd›¤›n› söyle-

diniz. Tam da bu noktada flu

soru akla geliyor: VKV’nin dört

y›l önce resmi bir törenle aç›l›-

fl› yap›lan ‹talyan Hastanesi

hizmet veremiyor. Nedenlerini

ö¤renebilir miyiz?

‹talyan Hastanesi, 19. yy sonlar›n-

da ‹talyanlar›n kendi cemaatine

hizmet vermesi amac› ile yap›l-

m›fl, tasarlanm›fl bir bina ve daha

sonraki y›llarda ekler yap›lm›fl.

1990’lar›n sonuna geldi¤imizde

de tam anlam›yla kullan›lmayan,

fiziksel olarak da ciddi çöküntüye

u¤ram›fl bir haldeydi. Biz ‹talyan

Konsoloslu¤u, dolay›s›yla ‹talyan

Hükümeti ile bir anlaflma yapt›k

ve bir anlamda hastaneyi kirala-

d›k. Bizim bekledi¤imiz standart-

larda bir hizmet verebilmek için

çok ciddi anlamda bir yat›r›m

yapmak gerekiyordu. Oras› sit

alan›d›r ve orada yap›lacak olan

her türlü projenin ilgili Kültür ve

Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu

taraf›ndan onaylanmas› gerekir.

Bu süreçte proje onayl› olmas›na

ra¤men çevreyle ilgili yaflad›¤›m›z

baz› s›k›nt›lar, baz› komflular›m›-

z›n olay› mahkeme boyutuna tafl›-

malar› ve mahkemede, Koruma

Kurulu’nun proje onay› olmas›na

ra¤men bilirkiflilerin ayn› fikirde

olmamas›ndan ötürü bir t›kan›kl›k

süreci yaflad›k. Uzmanl›k alan›

onkoloji olan böyle bir hastane-

nin, böyle bir yat›r›m› do¤rulaya-

cak ölçüde bir gelir art›r›m› yarat-

mas›, belli bir zamanda geri dön-

dürmesi mümkün de¤il. Özel sek-

tör zihniyeti ile bakt›¤›n›zda böy-

le bir fley yapmak asla mümkün

de¤il. Buras› kâr amac› gütmeyen

bir etkinlik ama flu anda maalesef

faaliyet göstermiyor. Hastane ola-

rak kullanabilmemiz için ça¤›n

gerektirdi¤i baz› fleyleri yapma-

m›z laz›m. Hastane ruhsat› alma-

n›z için, örne¤in yang›n merdive-

ni yapman›z laz›m. Yang›n merdi-

veni konuldu¤u zaman, bilirkifli

mevzuat› kelimesi kelimesine uy-

gulad›¤›nda durum farkl›l›k arz

edebilir. Yang›n merdiveni olma-

yan bir bina olabilir mi? E¤er bu-

nu pozitif yorumlamak isterseniz

çözersiniz, negatif yorumlarsan›z

çözemezsiniz. 

Bir baflka örnek, radyoterapi ci-

hazlar›n›n oldu¤u bina ayr› bir bi-

nad›r. Burada yerin alt›na inmek

zorundas›n›z, 2.5-3 metre duvar

yapmak zorundas›n›z. Atom Ener-

jisi Kurumu’nun flartlar›n› yerine

getirmek için. ‹ki ayr› binadan söz

ediyoruz ve bir binadan di¤erine

cam ve çelik konstrüksiyonlu bir

geçifl yap›yorsunuz. Bunlar oriji-

nalinde yok ve olamazd› da. Kul-

lan›ma uygun, subjektif bir fley ol-

mas›na ra¤men çirkin de¤il ve es-

ki foto¤raf› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

“burada kötü bir fley yap›lm›flt›r,

kamu hakk› çi¤nenmifltir” demek

de mümkün de¤il.   

Bu hastane 1999 y›l›nda teknolo-

ji’nin en geliflmifl cihazlar› ile do-

nat›lm›flt›. Bu cihazlar kullan›lma-

dan duruyor. Bir anlamda de¤er-

lerini yitiriyorlar. Kanser gibi in-

san hayat›n› ciddi flekilde tehdit

eden bir hastal›ktan söz ediyoruz.

Buras› ifl merkezi de¤il, ma¤aza,

lokanta de¤il.

• Tekrar konuflmam›z›n bafl›-

na dönecek olursak, Vehbi

Koç Vakf›, ülkemizdeki vak›f-

ç›l›¤›n içinde nerede duruyor?

VKV’nin öncü ve örnek olmak gi-

bi bir rolü ve misyonu var. Bu ta-

mamen Vehbi Koç’a ba¤l› ve

borçlu oldu¤umuz bir konu. Çün-

kü bugün vak›flar›n içinde faali-

yet gösterdikleri yasay› Meclis

1967 y›l›nda onayl›yor ve bilindi-

¤i gibi tamamen Vehbi Bey ve ar-

kadafllar›n›n çabalar› ile haz›rla-

nan bir yasa tasar›s›. ‹lk kurulan

vak›flardan bir tanesi de VKV.

Ondan önce de Türk E¤itim Vak-

f› var. Vehbi Bey vak›fç›l›¤› ve es-

ki vak›fç›l›¤› da çok iyi bildi¤i

için, arkas›nda bir akar sistemi

olan do¤ru bir yap› kuruyor. Ku-

rulan yap› çok tipik “proje destek-

leyici vak›f” yap›s›d›r. Vakf›n o za-

man ne müzesi, ne hastanesi, ne

okulu var. 

1970 senesinde burslar verilir, te-

sis yard›m›, sa¤l›k yard›m› yap›l›r.

Bilim, sanat, edebiyat arma¤anlar›

vard›r. Koç Holding’den ana mal

varl›¤›, yani kâr pay› gelir ve bu

pay›n› vak›f, bu amaçlara sarf

eder. 

1973 y›l›nda, Cumhuriyet’in 50.

Y›l›’nda Koç Toplulu¤u, VKV yö-

neticileri ve Koç Ailesi, “ayr› ayr›

projeler yapaca¤›m›za tek bir pro-

je yapal›m” fikrinde birlefliyor.

Bunun için küçük çapl› bir iç ya-

r›flma düzenleniyor. En fazla be-

¤enilen proje de bir halk kütüp-

hanesi yap›m› oluyor. ‹stanbul

Büyük fiehir Belediyesi ile o za-

man bir protokol yap›larak Ata-

türk Kitapl›¤› infla ediliyor. Sonra

projenin devam›nda, Belediye’de

yönetimin de¤iflmesi gibi neden-

lerden ötürü, verilen sözler tutul-

may›nca durum bir kez daha de-

¤erlendiriliyor. Deniliyor ki, “Cid-

di bir kaynak aktard›¤›m›z bu

projeyi ayn› zamanda biz kontrol-

de etmeliyiz, yönetmeliyiz. Aksi

takdirde yap›yoruz, destekliyoruz,

hastanelere  yard›m ediyoruz, hal-

k›m›z› doyuruyoruz. Ama sonuç-

lar›n› bilemiyoruz.” Böylece “Aca-

ba farkl› bir strateji mi izlesek?”

sorusu oluflmaya bafll›yor. Sad-

berk Han›m’›n vefat›yla, onun

an›s›na yap›lan Sadberk Han›m

Müzesi, asl›nda vakf›n ilk iflletme-

sidir. Türkiye’nin ilk özel müzesi

olan Sadberk Han›m Müzesi, vak-

f›n ilk iflletmesi olarak, yeni bir

yaklafl›m›n da öncüsü olur. O s›-

ralarda bir de e¤itim, yani burs

“Türkiye’nin
temel mese-
lesi e¤itimdir 
ve 
Türkiye’de
öncü e¤itim
kurulufllar›na
ihtiyaç var.
Bu kurumlar-
da gelir
artt›¤›nda,
kiflilerin
cebine gide-
mez, 
o gelir
yeniden sis-
teme dön-
mek zorun-
da.”
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veriyoruz; ama yap›lan di¤er et-

kinlikler gibi “acaba verilen

burslar ne kadar etkili?” diye so-

rulurken, deniliyor ki: “Türki-

ye’de e¤itim sistemine örnek

olacak pek çok yabanc› okul

var. Biz öyle bir Türk okulu

yapsak ki, yabanc› okullar›n

e¤itim kalitesinden farks›z bir

Türk okulu olsa.” 

Böyle bir Türk okulunun yap›-

labilece¤i, bunun arkas›nda bir

yabanc› organizasyon olmas›-

n›n gerekmedi¤i fikri üzerinde

duruluyor. 1988 y›l›nda kurulan

Koç Özel Lisesi, böyle bir anla-

y›fltan do¤ar. fiimdi Koç Özel

Lisesi’ne Vak›f olarak afla¤› yu-

kar› 800 bin dolar, 1 milyon do-

lar ve hatta daha üzerinde bir

katk›da bulunuyoruz. Ö¤renci-

lerin ödedikleri para ile o oku-

lun hayat›n› sürdürebilece¤i yö-

nünde bir alg› vard›r ama Vak-

f›n katk›s› olmadan e¤itim sür-

mez. Koç Üniversitesi için de

durum böyledir.

• Çok kâr edildi¤ine iliflkin

bir alg›lama var de¤il mi? 

Evet biz Vakf›n bu kurumlara

olan deste¤ini yeterince iyi an-

latamad›k. Koç Özel Lisesi yap›-

l›rken, “bu ülkede özel okullar

d›fl›nda da bir Türk okulu olsun

ve verdi¤i e¤itimle, yabanc› dil

ve Türkçe ile ülkemizin gele-

neklerine, Atatürk ilkelerine

ba¤l› bir flekilde yetiflsin; dünya

insan› olsunlar” niyetinden bafl-

ka bir neden olmas› mümkün

de¤il. Bu anlay›fl, Koç Üniversi-

tesi için de geçerlidir. Türki-

ye’nin temel meselesi e¤itimdir

ve Türkiye’de öncü e¤itim ku-

rulufllar›na ihtiyaç var. Bu ku-

rumlarda gelir artt›¤›nda, kiflile-

rin cebine gidemez, o gelir ye-

niden sisteme dönmek zorun-

da. Amerikan Hastanesi çok

ciddi bir gelir art›fl› yaratsa bile,

ancak yat›r›mlar›n› karfl›lamaya

gayret ediyor. Bunun insanla-

r›n, flah›slar›n, toplulu¤un, aile-

nin bireylerinin vs. kiflisel var-

l›¤›na eklenmesi diye bir fley

kanunen, pratikte, teoride hiç-

bir flekilde mümkün de¤il.

• “E¤itim, Türkiye’nin temel

meselesi” dediniz ve Vehbi

Koç Vakf› geçti¤imiz y›l›n

A¤ustos ay›nda ilginç bir

proje bafllatt›: “Ö¤retmenle-

rin E¤itimi Projesi”… Bu ça-

l›flmayla ilgili olarak geli-

nen nokta hakk›nda konu-

flabilir miyiz?

Bu bir pilot çal›flmayd›. Ö¤ret-

men konusunda vakf›n gelece-

¤ini tart›flmak ve tasarlamak

üzere 1999 y›l›nda Vak›f, ‘ara-

ma ve karar’ konferans› düzen-

lemiflti. Bu, konferansta çok ön

plana ç›kan ve Türkiye’deki

ö¤retmenleri kapsayan bir pro-

jeydi. 8 y›ll›k e¤itimle ilgili ola-

rak 13 ilkö¤retim okulunu açt›-

¤›m›zda, baflar›l› ö¤rencilere li-

selerde burs verelim, okullar›

platform olarak kullanarak

çevrelerine baz› kültürel, e¤it-

sel bazda hizmetler sunal›m ve

buradaki ö¤retmenleri e¤itimle

destekleyelim, diye bir ana dü-

flüncemiz vard›. ‹lk kez bunu

Koç Özel Lisesi ve ‹lkö¤retim

Okulu’nun deste¤i ile yapt›k.

30 civar›nda ö¤retmenimize bu

13 ilkö¤retim okulunda e¤itim-

ler verdik ve çok iyi tepki al-

d›k. Hem bilgi edinme aç›s›n-

dan, hem motive olmalar› aç›-

s›ndan memnun kald›klar›n›

ifade ettiler. fiimdi bu y›l, bu

çal›flmay› biraz daha genifllete-

rek bu okullar›n kendi çevrele-

rindeki di¤er Milli E¤itim Ba-

kanl›¤›’na ba¤l› ö¤retmenlere

e¤itim vermelerini sa¤layacak

bir çal›flma yürütülecek. 

• Geçti¤imiz y›l ilkini verdi-

¤iniz Vehbi Koç Ödülü’nü

bu y›l hangi alanda verecek-

siniz? Ödülün amac›na ulafl-

t›¤›n› düflünüyor musunuz?

Vehbi Koç Ödülü çok uzun so-

luklu bir proje. ‹kinci y›l›nda

ödülün amac›na ulaflt›¤›n› söy-

lemek zor. Bundan 10 ya da 20

y›l sonra Vehbi Koç Ödülü,

alan kifli ve kurumlar› teflvik et-

ti¤i yönünde yaratt›¤› etkiyle

aç›klanabilir bir bilgi haline ge-

lecek. Bu y›l e¤itim dal›nda ve-

rece¤iz, May›s ay›nda duyuru-

lacak. fiu anda seçici kurul ça-

l›flmalar› yap›l›yor. Önümüzde-

ki y›l da sa¤l›k alan›nda vere-

ce¤iz. 

• 8 y›ll›k e¤itime katk› ama-

c›yla yap›lan 13 ilkö¤retim

okuluyla ilgili olarak “Yap,

devret, sahip ç›k” ilkelerin-

den hareket edilmiflti. “Sa-

hip ç›kma” bölümünde du-

rum nedir?

Az önce sözünü etti¤imiz “Ö¤-

retmen E¤itimi” o okullar için

yap›ld›; kendi ö¤retmenlerimiz

için yap›lmad›. Sahip ç›kman›n

iki boyutu var; biri fiziksel ki,

bunu a¤›rl›kl› olarak hamisi

olan flirketlerimiz arac›l›¤› ile

yap›yoruz. Biz de vak›f olarak

daha çok stratejik konularda

sahip ç›kmaya çal›fl›yoruz.

Bunlardan bir tanesi, ö¤renci-

ler ile iliflkilerimizi sürekli k›l-

mak amac›yla düflündü¤ümüz,

her okulun üç ö¤rencisine me-

zuniyetten sonra lise hayat›nda

burs vermekti. Bunu okullar›n

kuruluflundan itibaren yap›yo-

ruz. ‹kincisi ise ö¤retmen e¤iti-

miydi. fiimdi de “anne-baba

e¤itimi”nin pilot çal›flmas›n›

yapaca¤›z. Hem çocuklara,

hem de velilerine ihtiyaç duy-

duklar› baz› konularda -bu cin-

sellik olabilir, ergenlik dönemi

olabilir- e¤itimler vermek…

Vakfa ba¤l› birimlerin Ameri-

kan Hastanesi, Sanerk, Koç

Özel Lisesi ve ‹lkö¤retim Oku-

lu’ndaki bilgiyi ve insan gücü-

nü kullanarak bir pilot çal›flma

yapaca¤›z. 

‹yi netice al›rsak daha sonra

yayg›nlaflt›raca¤›z. 

VKV Genel

Müdürü Erdal

Y›ld›r›m: 

“Vehbi Koç

Ödülü’nü

bu y›l e¤itim

dal›nda

verece¤iz,

May›s ay›nda

duyurulacak.

fiu anda seçici

kurul

çal›flmalar›

yap›l›yor.” 

toplum ve yaflam
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Amerikan Hastanesi’nden Ola¤anüstü
Durumlar için Eylem Plan›!

Amerikan
Hastanesi’nin
tüm bölümlerinin
kontrol 
alt›nda tutulmas›
ve zaman›nda
müdahale, kali-
fiye ve e¤itimli bir
ekip ile gerçek-
lefltiriliyor. 

eprem, yang›n, biyokim-

yasal sald›r› ve buna

benzer ola¤anüstü du-

rumlarda hastan›n hastaneye gi-

riflinden sa¤l›kl› bir flekilde evi-

ne gönderilmesine kadar yafla-

nan günlük hasta kabul ve has-

ta ç›k›fl süreçleri farkl› bir yakla-

fl›m gerektiriyor. 

Vehbi Koç Vakf› Amerikan

Hastanesi’nin sundu¤u “Ola¤a-

nüstü Durum Eylem Plan›” bu

gibi durumlarda hastane içinde-

ki hastalar›n can güvenli¤i ka-

dar hastaneye baflvuran hastala-

r›n da bak›m› ve sa¤l›¤›na ka-

vuflturulmas› için gereken yön-

tem, uzmanl›k, t›bbi malzeme

ve çal›flma sistemini içeriyor.

Amerikan Hastanesi 
Ola¤anüstü Durumlara
Haz›rl›kl›
‹stanbul ‹l Sa¤l›k Müdürü Prof.

Dr. Erman Tuncer’in de kat›l›-

m›yla gerçeklefltirilen toplant›-

da konuflan Amerikan Hasta-

nesi Baflhekimi Dr. Ömer Ar›-

kan, Amerikan Hastanesi’nin

gerçeklefltirdi¤i bu planlama-

n›n, hastanede yatarak veya

ayakta tedavi gören hastalar ve

yak›nlar› kadar, bir ola¤anüstü

durum karfl›s›nda Amerikan

Hastanesi’ne baflvuracak ‹stan-

bul halk› için de bir yaflam gü-

vencesi oldu¤unu bildirdi. 

1999 y›l›ndan bu yana sürekli

gelifltirilerek uygulamaya haz›r

hale getirilen bu planlama sa-

yesinde, hastanenin, t›p ve sivil

savunma teknolojisiyle, ekip-

man, t›bbi malzeme ve en

önemlisi uzman kadrosu ve

hekimleriyle her tür ola¤anüstü

duruma karfl› haz›rl›kl› oldu¤u-

nu ifade eden Dr. Ar›kan,

Amerikan Hastanesi’nin uz-

manl›¤› ve haz›rlad›¤› e¤itim

programlar›yla di¤er sa¤l›k ku-

rulufllar› ve kurumlara dan›fl-

manl›k deste¤i verebilece¤ini

belirtti.

Tüm Sa¤l›k Personeli ve
Kurulufllar›na Ça¤r› 
Ar›kan, “Hastanemiz, e¤itimli

uzman kadrosu ve bilgi biriki-

miyle, ola¤anüstü durumlara

karfl› uygulanacak bir eylem

planlamas›n›n tüm ad›mlar›nda

etkin hizmet verecek bir yap›-

ya kavuflmufltur. Ancak, tüm

halk›m›z›n bu hizmetten fayda-

lanabilmesi için di¤er sa¤l›k

kurulufllar›nda da ayn› planla-

man›n hayata geçirilebilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle biz

bu hizmetin yayg›nlaflt›r›lma-

s›nda tüm meslektafllar›m›za,

sa¤l›k birimlerine ve ihtiyaç

hisseden kurulufllara, e¤itim ve

dan›flmanl›k deste¤i verebiliriz.

Gelin bu çal›flmay› yayg›nlaflt›-

ral›m“ diye konufltu.

Toplant›da bir konuflma yapan

Erman Tuncer de bu çal›flma-

n›n tüm ‹stanbul halk› için  son

derece sevindirici bir geliflme

oldu¤unu belirterek, kendi

oluflturdu¤u projesini yayg›n-

laflt›rmak amac›yla di¤er sa¤l›k

kurulufllar›na da verdi¤i e¤itim

ve dan›flmanl›k hizmetleri için

Amerikan Hastanesi’ne teflek-

kür etti.

VKV Amerikan Hastanesi, “Ola¤anüstü Durum Eylem Plan›”n› 26 fiubat Çarflamba
günü gerçeklefltirilen bir toplant›da aç›klad›. Amerikan Hastanesi, ola¤anüstü
durumlar için haz›rlanan plan› di¤er kurulufllarla koordinasyonlu olarak hayata
geçirmek istiyor

D
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zmanlar, katalitik sobalar-

da ya da banyolarda olu-

flan zehirlenmelerin nede-

nini; LPG gaz› s›zmas› de¤il, oksi-

jenin yetersiz oldu¤u yanma or-

tamlar›nda yanman›n devam et-

mesi sonucu ç›kan zehirli karbon-

monoksit gaz›n›n teneffüs edilme-

si olarak aç›kl›yor. Zehirlenme-

nin ilk belirtisi olarak da vücu-

dun halsiz düflmesini gösteriyor-

lar. Mide bulant›s›, bafl dön-

mesi, gözlerin kararmas›, vü-

cutta salg›lanan laktik asitin

kaslarda kramplar yaratmas›

zehirlenmenin belirtileri ola-

rak alg›lamak mümkün. Da-

ha ileri aflamalarda ise

vücut kas›l›yor ve kifli hareket

edemez, ba¤›ramaz duruma geli-

yor; kifli ayn› ortamda kalmaya

devam ederse solunum yetersizli-

¤i ve solunum felci ortaya ç›k›yor.

Zehirlenme için 10 dakikan›n bile

yeterli bir süre oldu¤u düflünüldü-

¤ünde durumun ne derece ciddi

oldu¤u da ortaya ç›k›yor. 

Amerikan Hastanesi’nden 
‹lk Müdahalenin Önemi
Amerikan Hastanesi Dahiliye Bö-

lüm fiefi Dr. Ömer Ayata, tüpgaz

zehirlenmelerinde ilk müdahale-

nin son derece önemli oldu¤una

dikkat çekiyor: “Gaz zehirlenme-

lerinde ilk müdahale çok önemli-

dir. Zehirlenen kiflinin derhal ka-

pal› mekândan aç›k havaya ç›ka-

r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Daha sonra

vakit kaybetmeden hasta en yak›n

sa¤l›k kurulufluna götürülmeli ve

hastaya oksijen verilmelidir. E¤er

hastan›n aç›k havaya nakli müm-

kün de¤ilse, hastan›n bulundu¤u

oda havaland›r›lmaya çal›fl›lmama-

l›d›r. Çünkü bu esnada hastay›

kurtarmak için odaya giren di¤er

kiflilerin de yeterli havaland›rma-

n›n yap›lamamas› nedeniyle zehir-

lenmesi söz konusu olur.” 

Hayatta Kalman›n 
Alt›n Kurallar› 
LPG’nin tehlikelerinden korun-

Gaz Zehirlenmelerine
Karfl› Maksimum Güvenlik

U Tüpgaz 

zehirlenmelerin-

de ilk 

müdahalenin

son derece

önemli 

oldu¤unu

söyleyen 

Amerikan 

Hastanesi 

Dahiliye Bölüm

fiefi Dr. Ömer

Ayata,

“Zehirlenen kifli

derhal aç›k

havaya

ç›kar›lmal›”

dedi. 

Ev kazalar›, içinde önemli bir yer tutan gaz zehirlenmesini önlemek için; Aygaz ve
Demirdöküm LPG ile çal›flan ev aletlerini kullan›rken, Amerikan Hastanesi ise ilk
yard›m yap›l›rken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyar›larda bulunuyor



mak için göz önünde tutul-

mas› gereken alt›n kurallar›

flöyle s›ralamak mümkün:

¥ fiofbenler 8 m3, katalitik

sobalar, 30 m3ten küçük yer-

lerde kullan›lmamal›, 

¥ LPG s›z›nt›s› olmas› du-

rumunda hemen havaland›r-

ma yap›lmal›, havadan a¤›r

olan bu gaz›n tabanda, köfle-

lerde birikti¤i düflünülerek

süpürme yoluyla gaz›n at›l-

mas› sa¤lanmal›d›r, 

¥ Zehirlenmeler oksijen

yetersizli¤inden kaynakland›-

¤› için flofbenler sürekli temiz

hava giren bir yerde, müm-

künse banyo d›fl›nda kullan-

›lmal›,

¥ Baca ba¤lant›s› olmayan

flofbenler kesinlikle kullan›l-

mamal›,

¥ fiofben çal›fl›rken olabi-

lecek tüm problemlere karfl›,

gaz› derhal kesen emniyet

sistemi ve baca gaz› sensörü

emniyet sistemi olmal›,

¥ Banyo kap›s› alt bölü-

münde hava giriflini sa¤laya-

cak 4-5 cm çap›nda iki veya

üç havaland›rma deli¤i aç›l-

mal›. Banyo kap›s›na delik

aç›lam›yorsa, kap› aral›¤›na

bir terlik veya cisim konarak

kap› 5-10 cm aral›k b›rak›l-

mal›,

¥ Banyoda bulunan kifli

arada bir kontrol edilmeli,

¥ E¤er is veya duman ko-

kusu al›n›yorsa, baca temiz-

letilmelidir. ‹yi bir yanma

için yak›t, yeterli hava (oksi-

jen) ve iyi çeken bir baca ge-

rekti¤i unutulmamal›,

¥ Hortumun regülatöre ve

yak›c› cihaza ba¤lant›lar› ke-

lepçe ile yap›lmal›, eskiyen,

çatlayan, yumuflayan veya

sertleflen hortumlar ile imalat

tarihinden itibaren üç y›l kul-

lan›lan hortumlar yenisi ile

de¤ifltirilmeli,

¥ Cihaza yeni tüp ba¤lan-

t›s› yap›ld›ktan sonra; ba¤-

lant› yerlerinde gaz kaça¤›

olup olmad›¤› sabun köpü¤ü

ile kontrol edilmeli,

¥ LPG tüpleri ve bunlarla

birlikte kullan›lan cihazlar,

uyumak için kullan›lan yer-

lerden yatmadan önce ç›ka-

r›lmal›d›r. Borusuz soba,

kamping lamba ve sobalar

yanar halde b›rak›l›p uyun-
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Aygaz’›n Güvenlik Zinciri ve 20’den Fazla Test

Bir tüpün güvenli say›labilmesi için tek

bir unsur yeterli de¤ildir. Bir tüp, üretim

ve dolum ifllemlerinin her aflamas›nda

tekrarlanmas› gereken test ve kontrol-

lerden sonra gerçek anlamda güvenli

say›labilir. Aygaz, tüpün üretiminden,

tüketicinin evine ulafl›ncaya kadar tüm

aflamalarda 20’den fazla test ve kontrol

sistemi uygulamakta ve bu sisteme “Ay-

gaz Maksimum Güvenlik Zinciri”

ad› verilmektedir. 

Aygaz, tam güvenlik sa¤layabilmek

amac›yla tüm ürünlerini iki aflamal›

testten geçiriyor.

Tüp Üretim Aflamas›: Aygaz tesisle-

rinde özel tüp sac› kullan›larak üretilen

tüpler, proses ve kaynak kontrollerin-

den sonra Hidrostatik S›zd›rmazl›k Tes-

ti’ne al›n›yor.

Metalizasyon ve boyama proseslerinin

ard›ndan kontrol edilen tüpler, valfleri

tak›ld›ktan sonra Pnömatik S›zd›rmazl›k

Testi’nden geçiyor. Ayr›ca üretim parti-

lerinden al›nan numune tüplere, meka-

nik testler ve hacimsel genleflme testi

yap›l›yor.

Dolum Öncesi ve Dolum Sonras›

Aflamalar: Yeni tüplerin yan› s›ra abo-

nelerden bofl olarak geri dönen tüpleri

de kontrolden geçiren Aygaz, kaynak,

gövde hasarlar› ve korozyon kontrolle-

rinde uygun bulunmayan tüpleri hur-

daya veya tüp yenilemeye gönderiyor.

Periyodu gelen tüpler ise Hidrostatik

S›zd›rmazl›k Testi’ne tâbi tutulurken,

boyanmas› gereken tüpler ayr› bir hat-

ta boyan›yor. Dolumun yap›lmas›n›n

ard›ndan tüpler Valf Contas› S›zd›r-

mazl›k Testi ve Kaçak Kontrol Tes-

ti’nden geçen tüpler Afl›r› Dolum ve

Eksik Dolum testleriyle bir kez daha s›-

nand›ktan sonra Garanti Mühür Ka-

pak’la imzalanarak evlerimize geliyor.

DemirDöküm fiofbenlerinin 
Emniyet Sistemi

DemirDöküm’ün üretti¤i flofbenlerde, 7 ayr› gelifltirilmifl

emniyet sistemi bulunuyor. 7G olarak adland›r›lan emni-

yet sisteminin sa¤lad›¤› güvenlik önlemleri flöyledir: 

• Baca sensörü: Baca çekifli yeterli olmad›¤› zaman ciha-

z› durdurur.

• Su kumandal› ventil: Su kapat›ld›¤›nda gaz› kapat›r.

• Magnet ventil: Pilot alevi herhangi bir nedenle söndü-

¤ünde cihaz› kapat›r.

• Gaz ventili: Cihaz kulla-

n›lmad›¤›nda brülöre gaz

geçiflini kapat›r.

• Emniyet ventili: Tesi-

sattaki su bas›nc› yükseldi-

¤inde suyu tahliye eder.

• Oksijen duyarl› sis-

tem: Ortamdaki oksijen

miktar› azal›nca cihaz›

durdurur.

• Afl›r› ›s›nma sensörü:

Suyun afl›r› ›s›nmas› halin-

de cihaz› kapat›r.

Cihazlar›n montaj›, duman

tableti ile baca çekifl kont-

rolü yap›larak ve ortam flartlar› kontrol edilerek, DemirDö-

küm taraf›ndan ücretsiz olarak yap›lmaktad›r. Baca veya

ortam flartlar› uygun olmayan yerlerde cihaz montaj› yap›l-

mamakta, hermetik tip flofben veya termosifon kullan›m›

ve montaj› önerilmektedir.
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ehbi Koç Vakf› Sad-

berk Han›m Müze-

si’nin, Anadolu Kül-

tür ve Medeniyetleri Ko-

leksiyonu’nun toplam 621

parça muhteflem eseri Tokyo

Suntory Sanat Müzesi’nde

sergilenmeye baflland›. 

Japonya’da Türk Y›l›’n›n bafl-

lang›c› kabul edilen ve 17 fiu-

bat’ta gerçeklefltirilen resmi

aç›l›flta, Türkiye’yi Devlet Ba-

kan› Ertu¤rul Yalç›nbay›r,

Japonya Büyükelçisi Solmaz

Ünayd›n ve VKV Sadberk

Han›m Müzesi Müdürü Çetin

Anla¤an temsil etti. Japon

Hanedan›, Japon Hükümeti

ve Parlamentosu temsilcileri

nin de haz›r bulundu¤u tören-

de Müze Müdürü Çetin Anla-

¤an, koleksiyonunun gördü¤ü

ilgiden büyük memnuniyet

duyduklar›n›, sergi aç›l›fl›n›n,

Japonya’da Türk Y›l›’n›n bafl-

lang›ç etkinli¤i olarak görül-

mesinin gurur verici oldu¤u-

nu belirtti.

Alt› Müzede Sergi
621 parçal›k VKV Sadberk Ha-

n›m Müzesi, Anadolu Kültür

ve Medeniyetleri  Koleksiyo-

nu, 2002 y›l›n›n fiubat ay›ndan

bu yana, Japonya’n›n Fuku-

oka, Iwaki, Okazaki ve Shi-

zuoka Sanat Müzeleri’nde

sergileniyordu. 

2003’ün Japonya’da Türk Y›l›

ilan edilmesi üzerine Tokyo

Suntory Müzesi’nde sergilenme-

ye bafllanan koleksiyon, befl ay-

r› flehirde daha sergilenecek. 

Bugüne kadar 182 bin Japon ta-

raf›ndan ziyaret edilen

koleksiyon,

Nisan ay› bafl›na kadar Tokyo’da

kalacak ve Ekim 2003’e kadar s›-

ras›yla, Kagawa Tarih Müzesi,

Yamanashi Eyalet Arkeoloji

Müzesi, Sapparo, Hokkaido

Modern Sanat Müzesi ve

Yokohama, So-

V

Bir y›ld›r Japonya’da bulunan ve bugüne kadar 182 bin Japon taraf›ndan ziyaret
edilen VKV Sadberk Han›m Müzesi Anadolu Kültür ve Medeniyetleri
Koleksiyonu’nun sergi süresi, 2003’ün Türk Y›l› ilan edilmesi nedeniyle Ekim
ay›na kadar uzat›ld›

Japonya’da Türk Y›l›, Sadberk Han›m
Müzesi Koleksiyonu ile Bafllad›

kültürel vizyon

‹znik çinisi

Japonya’da
sergilenen kolek-
siyon, tarih
öncesi ça¤lar-
dan 20. yüzy›la
kadar
Anadolu’da
yaflayan
uygarl›klar ve bu
uygarl›klar›n
yaratt›¤› kültür
varl›klar›n› içeriy-
or. 

KV Sadberk Han›m

Müzesi, 22 fiubat 2003

Cumartesi günü “Bafllan-

g›çtan Günümüze; Ana-

dolu’da Devlet ve De-

mokrasi” bafll›kl› bir kon-

ferans düzenledi. 

Sanatç›lar, bilim adamlar›

ve bas›n mensuplar›n›n

kat›l›m›yla gerçekleflen

konferansta, Van 100. Y›l

Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi Arkeoloji Ana

Bilim Dal› Baflkan› Prof.

Dr. Veli Sevin “Devletin

Sadberk Han›m Müzesi’nde Tarih ve

V
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go Sanat Müzesi’nde ziyarete

aç›k olacak. 

Sadberk Han›m 
Müzesi Koleksiyonu
Türkiye’nin ilk özel müzesi

olan VKV Sadberk Han›m Mü-

zesi’nin, Japonya’ya giden

“Türkiye Kültür Hazinelerin-

den Seçme Eserler, Sadberk

Han›m Müzesi Koleksiyonu”

Sergisi, tarih öncesi ça¤lardan

20. yüzy›la kadar Anadolu’da

yaflayan uygarl›klar ve bu uy-

garl›klar›n yaratt›¤› kültür var-

l›klar›n› içeriyor. 

“Anadolu Uygarl›klar› Müzesi”

olarak da tan›mlanan Sadberk

Han›m Müzesi’nden seçilip gö-

türülen toplam 621 eseri kapsa-

yan koleksiyonda, Klasik Dö-

nem’e ait eserlerin yan› s›ra, ‹z-

nik Çinileri ve 17. yüzy›ldan 20.

yüzy›l bafllar›na uzanan döne-

min kad›n k›yafetleri ile Türk-

‹slam sanatlar›na ait eserler yer

al›yor.

621 eserin yer
ald›¤› serginin
aç›l›fl› Türkiye ve
Japon Hükümeti
temsilcilerinin 
kat›l›m›yla
gerçekleflti. 
(Üstte sa¤da)

Gelin hamam›

Yunan-
Roma 
tanr› ve
tanr›çalar›.

Kökeni ve ‹lk Krall›klar”, ‹stanbul Üni-

versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-

lümü Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr.

O¤uz Tekin “Kent Devletleri” ve Gala-

tasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-

si Tarih Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Ta-

rihçi-Yazar Prof. Dr. ‹lber Ortayl› “Os-

manl› ve Cumhuriyet” bafll›kl› birer

tebli¤ verdiler. 

VKV Sadberk Han›m Müzesi Müdürü Çe-

tin Anla¤an, bu tür sanat, kültür ve bilim

a¤›rl›kl› etkinliklerle, Müze’yi di¤er zen-

ginliklerinin yan› s›ra, yaflayan bir kültür

merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini

belirtti.

Kültür Konferans› 
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Yaflad›¤› Döneme Damga Vuran 
Bir Lider; Giovanni Agnelli

nelli ve Virginia Bourbon De

Monte’nin o¤lu olarak Turin’de

dünyaya geldi. FIAT’›n kurucula-

r›ndan olan dedesinin yan›nda bü-

yüyen Agnelli, liseyi bitirdikten

sonra savafl›n bafllamas›yla birlikte

savafla kat›ld›. 1941’de Rusya’daki

savaflta ön saflardayd›. 1943 y›l›nda

ise ‹talya Direnifl Hareketinde yer

ald›. 

Savafltan döndükten sonra Tori-

no’ya dönerek hukuk okudu ve

her zaman önünde onu bekleyen

ifline ilk ad›m› atarak, aile flirketine

girdi. FIAT’›n Baflkan› Valetta iken

FIAT Baflkan Yard›mc›l›¤› görevine

bafllayan Agnelli, 1963 y›l›nda FI-

AT’›n Yönetici Müdürü, 1966’da da

Yönetim Kurulu Baflkan› oldu. 45

yafl›nda bafl›na geçti¤i FIAT’a pek

çok yenili¤i ve de¤iflimi beraberin-

de getirdi. 

O zamana kadar lüks araçlar›yla ta-

n›nan FIAT’ta, halk arabalar› üretil-

meye baflland›. FIAT 1100 R marka

otomobil, dört kap›s›yla ‹talyan ai-

lelerinin simgesi haline geldi. 

Agnelli, 81 yafl›nda, Torinoda yafla-

ma gözlerini yumdu.

mizde de yak›ndan

tan›nan bir isim.

Hemen hemen tüm

yabanc› flirketlerin

Türkiye’de yat›r›m

yapma konusunda

çekincelerinin bu-

lundu¤u 1960’l› y›l-

lar›n ikinci yar›s›n-

da Agnelli, son de-

rece cesur bir karar

alarak Tofafl ile or-

tak oldu. Dünya otomotiv sektörü-

nün imparatorunun bu karar› al-

mas›ndaki en önemli neden, Türki-

ye’yi yak›ndan tan›mas› ve Tofafl’›

bu alandaki en önemli kurulufllar-

dan biri olarak görmesiydi. FIAT’›n

Tofafl ile 1969 y›l›nda kurdu¤u ve

34 y›ld›r devam eden bu ortakl›k

anlaflmas›n›n, Türkiye otomotiv

sektörü için çok önemli kilometre

tafllar›ndan birini oluflturdu¤unu

söylemek mümkün. Dün-

yan›n neresinde olursa ol-

sun gelece¤e dair hayalle-

ri olan ve bu hayallerini

paylaflmaya haz›r kiflilerle

ortakl›k kuran Agnelli’nin,

Türkiye’de yat›r›m yap-

mas›nda Vehbi Koç’un

vizyonunun rolü de son

derece önemli elbette.  

Dolu Dolu 
Bir Yaflam
FIAT imparatoru Giovan-

ni Agnelli, 81 y›ll›k öm-

rüne pek çok baflar›y› ve

ilki s›¤d›rd›. 12 Mart

1921’de Eduardo Ag-

u dünyada hiç kimse

ölümsüz de¤il. Elbet bir

gün gelecek hepimiz

ebediyete intikal edece¤iz. Al-

lah’›n ifline kar›flmak gibi olma-

s›n ama, baz› insanlara ölümü

yak›flt›ram›yorum. ‹flte, Giovanni

veya k›saca ‘Gianni’ denilen ve

benim de bu isimle and›¤›m Ag-

nelli de, ölümü yak›flt›ramad›¤›m

böyle insanlardan biri...”

24 Ocak’ta yitirdi¤imiz Giovan-

ni Agnelli’nin ard›ndan kaleme

al›nan bu sözler, onu yak›ndan

tan›yan bir isme, Sevgi Gönül’e

ait. Sevgi Gönül’ün, 1 fiubat 2003

tarihinde, “Orta¤›m›z Mr. FIAT”

bafll›¤›yla, Hürriyet gazetesindeki

köflesinde yay›nlanan bu yaz›s›n-

da belirtti¤i üzere, ölüm baz› in-

sanlara hiç yak›flm›yor. 

Giovanni Agnelli, ayn› ismi tafl›-

d›¤› dedesinden miras kalan FI-

AT’a, hem ortak hem de fabrika

müdürü olarak ad›m att›. E¤len-

ceye olan merak› nedeniyle, he-

men herkesin baflar›s›ndan kufl-

ku duymas›na inat, k›sa süre

sonra tüm hisselerini ald›¤› FI-

AT’› dünyan›n en

önemli flirketlerinden

biri yapt›. Böylece sa-

dece ülkesi ‹talya’da

de¤il, tüm dünyada

20. yüzy›l›n en önemli

sanayicilerinden biri

oldu ve ad›n› tarihe

yazd›rarak ölümsüz-

leflti.

Hayallerini Tofafl
ile Paylaflt›
‹talyan kamuoyunun

“Gianni”si ya da “I’av-

vocato”su (avukat)

olarak yayg›n bir ün

kazanan Agnelli, ülke-

“B

Giovanni
Agnelli 
(soldan ikinci),
1969’da
Torino’da 
Vehbi Koç ve
Rahmi M.
Koç ile birlik-
te.  

Ocak ay›nda yitirdi¤imiz ve ‹talya’n›n öncü sanayicilerinden
biri olan Agnelli, hem yaflam› hem de sanayici kiflili¤i ile
ismini ölümsüzlefltirdi
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Sigaray› b›rak-
mak pek çok kifli
için zor olsa da
uzmanlar›n
yard›m› ve kendi
iradeleriyle bu
her zaman
mümkündür. 

ikotin, beyinde t›pk› ko-

kain ve anfetamin gibi et-

ki göstererek kiflide çok

çabuk ba¤›ml›l›k gelifltirebilen bir

maddedir. Dikkati art›r›c›, anksi-

yete ve depresyonu giderici etkisi

ile birlikte önemli ölçüde ba¤›ml›-

l›k yarat›r. Bu nedenle psikiyatrik

hastal›klar›n pek ço¤unda nikotin

ba¤›ml›l›¤› daha s›k görülmekte-

dir. Nikotin, hem fiziksel  hem de

psikolojik ba¤›ml›l›k geliflimine

sebep olur. Sigara b›rakma giri-

flimlerinin %80'inde son sigaray›

takip eden ilk üç saat içinde bafl-

layan ve on güne kadar devam

edebilen huzursuzluk, konsant-

rasyon güçlü¤ü, çökkünlük, uy-

kusuzluk, yeme iste¤i, fliddetli si-

gara içme arzusu, sinirlilik görü-

lür. Bu nedenlerle her yüz kifliden

ancak üç ila befli kendi kendine

sigaray› b›rakabilmektedir. Niko-

tin yoksunlu¤u geliflen kiflilerde

nikotin replasman tedavileri öne-

rilmektedir. 

Sigara B›rakman›n
Maliyeti 350 Milyon TL.
Amerikan Hastanesi Sigaray›

B›rakma Klini¤i, bilimsel yakla-

fl›mla sigara ba¤›ml›l›¤› sorununa

e¤ilmektedir. Klini¤imize baflvu-

ran kifli ile yap›lan ön görüflmenin

ard›ndan tedavi plan› oluflturulur.

Akci¤er, solunum, kalp ile ilgili

çeflitli testlerden geçirilen ve En-

dokrinoloji, gö¤üs hastal›klar› ve

psikiyatri uzman› taraf›ndan mu-

ayene edilerek durumu saptanan

kifli, dört hafta süre ile multi-disip-

line bir tedavi sürecine girer. Psi-

kiyatrik destek al›rken, kilosu

kontrol edilir, ayn› zamanda siga-

ran›n yaratt›¤› tahribat ve tedaviler

de¤erlendirilir. Bu yöntemle siga-

ray› b›rakma flans› alt› yedi kat art-

maktad›r. Amerikan Hastanesi'nde

verilen bu hizmetin fiyat› ise 350

milyon TL.’dir.    

Sigara ve Kilo ‹liflkisi
Sigaray› b›rakmay› zorlaflt›ran fak-

törlerden biri de kilo alma proble-

midir. Genel olarak sigaray› b›ra-

kanlar, içilen sigara miktar› ve sü-

resine ba¤l› olarak ortalama 4.5

kg. almaktad›rlar. Bu durum siga-

ray› b›rakan kiflinin d›fl görünü-

flünde bozulmaya sebep olabilir

ve bireyi tekrar sigaraya bafllama-

ya iter. Bu nedenle sigaray› b›rak-

maya karar veren kifli, daha siga-

ray› b›rakmadan beslenme al›fl-

kanl›¤›n› de¤ifltirmeli ve egzersiz

program›na bafllamal›d›r. Spor ya-

pan kad›nlar›n sigaray› b›rakma

baflar›s› iki kat daha fazlad›r. 

Sigara B›rak›l›nca 
Neden Kilo Al›n›r?
Sigaray› b›rakan kifli, yiyeceklerin

tat ve kokusunu daha iyi hisseder,

sigara ifltah› kapar, tiryaki için si-

gara, yeme¤in bitifl sinyalidir. Bi-

rey sigaray› b›rak›nca yeme¤ini ne

zaman bitirece¤ini tam bilemez, si-

gara, enerji tüketimini art›r›r. Siga-

ra b›rak›l›nca bazal metabolizma

h›z› düfler, sigaray› b›rakan birey,

bu baflar›s›ndan dolay› kendisini

ödüllendirmek için yüksek miktar-

da kalori içeren tatl›lar› seçer. Siga-

ra içme al›flkanl›¤›n›n sonland›r›l-

mas›yla birlikte, fleker seviyesi dü-

fler ve tatl› yeme ihtiyac› do¤ar. Bu

da kilo almay› beraberinde getirir.

Bu durumda yap›lacak en iyi fley,

flekersiz çiklet çi¤nemek, meyve

veya taze s›k›lm›fl meyve sular› iç-

mek olabilir. Nikotin içeren çiklet-

ler, ifltah› kapayarak kilo art›fl›n›

önlerler. Bu yüzden sigaray› b›ra-

kanlar›n nikotin çikleti çi¤nemele-

ri önerilir. 

Sigaray› b›rakmaya niyetli kifli, 3-4

kg. aras›ndaki bir kilo art›fl›n› do-

¤al karfl›lamal›, diyet ve egzersiz

yaparak bu problem ile mücadele

etmelidir. 

“Önce zay›flayay›m, sonra sigaray›

b›rak›r›m” fikri yanl›flt›r. Kifli zay›f-

lamak ve ifltah›n› kesmek için siga-

ra tüketimini art›racakt›r. 

Kilo vermeyi baflar›p sigaray› b›-

rakt›¤›nda ise sigara içme tutkusu-

nu daha fazla yemek yiyerek veya

at›flt›rarak bast›racak ve sonuçta

tekrar kilo alacakt›r. Buna morali

bozulacak kiflinin tekrar sigaraya

bafllamas› kaç›n›lmazd›r.

N Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç,  
Koç Toplulu¤u’nun sigara içilmeyen bir topluluk olmas›n›
arzulad›¤›n› dile getirmiflti. Bu mesajdan yola ç›karak konuyu
gündemde tutmak istedik. VKV Amerikan Hastanesi’nden 
Dr. Gülçin Sar›lgan ve Doç. Dr. Selçuk Can sigaran›n nas›l
b›rak›labilece¤ini anlatt›lar

Sigaray› B›rakmak Sizin Elinizde
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• Annenizin, baban›z›n ad›n›n

yan›na bir s›fat koymak istese-

niz, bu ne olurdu? (Annem, se-

vecen; babam, çal›flkan gibi)

Annem otoriter, babam prensip

sahibi idi.

• Kardefliniz var m›? Çocuk-

ken en çok hangi konularda

kavga ederdiniz?

7 kardefliz; 3 k›z, 4 erkek. En bü-

yükleri benim. Zaman zaman de-

¤iflik sebeplerle kavga ederdik.

• Çocuklu¤unuzda en çok han-

gi oyunu oynamak size zevk

verirdi?

Futbol. 

• Hangi okullarda okudunuz,

sizi en çok etkileyen ö¤retme-

niniz kim? Neden?

Gözlü Köyü ‹lkokulu, Kad›nhan›

Ortaokulu, Konya Erkek Lisesi ve

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakül-

tesi. Beni en çok etkileyen ö¤ret-

menim Kâz›m Palaz’d›r. 1953 y›-

l›nda ilkokul son s›n›fta iken köye

gelen Kâz›m ö¤retmen, ailemi ik-

na ederek benim okumama im-

kân sa¤lam›flt›r. 

• Tüm okul yaflam›n›zda “en

iyi arkadafl›m” diyebilece¤iniz

kifli kim? Onunla neler payla-

fl›rd›n›z? 

Lise ve üniversiteyi yurtta kalarak

okudum. Bu nedenle birden fazla

arkadafl›m oldu. Bu arkadafllar›m-

la hâlâ s›k s›k beraber oluyorum.

• Tatillerinizi nas›l de¤erlen-

dirirsiniz?

Talebelik zaman›nda arkadaflla-

r›mla futbol oynard›m. fiu anda

sadece yürüyorum. Futbol, bas-

ketbol ve tenis oyunlar›n› büyük

bir zevkle izlerim. 

• ‹fl yaflam›n›z›n en önemli dö-

nüm noktas› nedir?

‹fl yaflam›m›n en büyük dönüm

noktas›, üniversiteyi bitirdikten

sonra, 1965 y›l›nda Maliye Bakan-

l›¤› Hesap Uzmanl›¤› imtihan›n›

kazanmamd›r. 

• ‹fl yaflam›n›zda sizce en bü-

yük baflar›n›z nedir?

Ald›¤›m görevleri tam ve eksiksiz

olarak yerine getirmeye çal›flmam

ve özellikle denetim yapt›¤›m dö-

Tatillerimi yurtiçi ve yurtd›fl› seya-

hatlerle de¤erlendiriyorum. Tatil-

de hareket halinde olmaktan ke-

yif al›yorum. 

• Çocukken hangi mesle¤i

seçmek isterdiniz? 

Mühendis olmak isterdim. 

• Gençlik y›llar›n›z›n en bü-

yük hayali neydi?

Milletvekili olup, do¤du¤um ve

gençlik y›llar›m›n geçti¤i bölge-

nin problemlerine çözüm bul-

mak en büyük hayalim idi. 

• Spor yapar m›s›n›z? Herhan-

gi bir spor aktivitesini izler mi-

siniz?

30 Soruda 
Nadir Özflahin

Koç Holding Denetim ve Mali Grup Baflkan› Nadir Özflahin,
gençli¤inde milletvekili olup, do¤du¤u ve büyüdü¤ü bölgenin
problemlerine çözüm bulmay› hayal ederdi

Nadir Özflahin
efli Zeynep
han›m ile birlik-
te.



nemde tarafs›z davranmak için

azami gayret göstermemdir. 

• ‹fl yaflam›nda baflar›l› olma-

n›n ilk flart› sizce nedir?

Çok çal›flmak.

• Evinize döndü¤ünüzde ilk

yapt›¤›n›z fley nedir? (Anahtar›

yemek masas›n›n üstüne at-

mak, köpe¤imi gezdirmek, ço-

cuklar›ma sar›lmak gibi)

Eflim ve k›zlar›m›n hat›r›n› sorup,

o gün ne yapt›klar›n› ö¤renmek. 

• Hobileriniz nedir?

‹mkânlar›m dahilinde ça¤dafl

Türk ressamlar›n›n resimlerini

toplamak ve tespih koleksiyonu

yapmak. 

• Kutlad›¤›n›z en güzel do¤um

günü hangisiydi? Hangi hediye

sizi çok mutlu etti?

K›zlar›m Didem ve Zümral büyü-

yünceye kadar do¤um günü kut-

lam›yor idim. Çünkü belirli bir do-

¤um tarihim yoktu. Annem, “ko-

yunlar kuzular iken do¤dun” der-

di. Eflim Zeynep ve k›zlar›m, do-

¤um günüm olarak 21 Nisan’› be-

lirlemifller ve bana bir sürpriz ya-

parak hediye verdiler. Bu olay be-

nim için en büyük hediye oldu.

• “Çocuk” denince akl›n›za ilk

gelen sözcük nedir?

Sevgi.

• Yemek yapar m›s›n›z? En

sevdi¤iniz yemek nedir?

Yemek yapmas›n› bilmem, bu ne-

denle de yemek seçmem.

• En sevdi¤iniz renk nedir? Ne-

den? Size ne ça¤r›flt›r›r?

Mavi. Bu renk bana huzur veriyor. 

• En sevdi¤iniz çizgi film karak-

teri ya da masal kahraman›?

Pembe Panter.

• En son hangi kitab› okudu-

nuz? Tavsiye eder misiniz?
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Gözlü
kasabas›ndaki
Nadir Özflahin
‹lkö¤retim
Okulu aç›l›fl
töreni (1998).

Nadir Özflahin’in
en sevdi¤i çizgi 
film karakteri
Pembe Panter.

“Köprüde Kad›nlar Var”, Anadolu

kad›n›n›n fedakârl›¤›n› ortaya ko-

yan bir eser. Tavsiye ediyorum.

• fiiir sever misiniz? Hangi fla-

irin, hangi dizesi ilk akl›n›za

gelir?

fiiiri severim. 

‹lk akl›ma gelen Cahit S›tk› Ta-

ranc›’n›n afla¤›daki dizeleri:

“Yafl Otuz befl! Yolun yar›s›

eder./

Dante gibi ortas›nday›z ömrün./

Delikanl› ça¤›m›zdaki cevher,/

Yalvarmak, yakarmak nafile bu-

gün./ Gözünün yafl›na bakmadan

gider.”

• “‹stanbul” denince akl›n›za

gelen ilk fley nedir?

‹stanbul deyince akl›ma gelen ilk

fley denizdir. Çünkü denizi ilk de-

fa 18 yafl›mda ‹stanbul’da gördüm.

• Yaflad›¤›n›z flehirde, bulun-

maktan en çok zevk ald›¤›n›z

mekân/mekânlar neresidir?

Bo¤az ve Ba¤dat Caddesi

• Giysi konusunda tercih etti-

¤iniz markalar nelerdir?

Marka konusunda bir tercihim

yoktur. Genellikle elbiselerimi dik-

tiririm. 

• Hangi tür müzi¤i ve hangi

flark›c›y› (ya da grubu) dinle-

mek sizi mutlu eder?

Her tür müzi¤i dinlerim. ‹yi bir

dinleyiciyimdir.

• En son hangi filmi izlediniz?

Hangi yönetmen ve oyuncula-

r› seversiniz?

En son izledi¤im film “Anlatama-

d›m m›?”. Oyunculardan Kim No-

vak, Natalie Wood, Anthony Qu-

inn, Tom Hanks’i severim. 

• En son ne hediye verdiniz ve

ald›n›z?

Torunum Berke ilk defa evimize

geldi¤i için kendisine alt›n hediye

ettim. En son olarak da eflim, k›z-

lar›m ve damad›mdan kazak he-

diye ald›m.

• Son günlerde sizi en çok et-

kileyen olay nedir?

29 y›l önce bafllayan K›br›s konu-

sunda hâlâ karars›z kalmam›z ve

çözüm üretemememiz beni men-

fi yönde etkiledi. 

• “Koç Grubu” kültürünü yan-

s›tan bir cümle yazar m›s›n›z?

Topluma güven, çal›flanlar›na

ba¤l›l›k ve vefa hissi veren bir

kültürdür. 

• “Hayata Dair” son bir cümle.

Bütün canl›lara sevgi ile yaklaflal›m.
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2000 y›l›nda
Rahmi M.
Koç'un kat›ld›¤›
törenle
Antalyal›lar›n
hizmetine giren
Ford Otosan
Bayii Billaler'in
sahiplerinden
‹smail Bilal (sol-
dan ikinci), böl-
gelerinde ayn›
ifli yapan fir-
malardan hem
iflletme hem de
yap›sal farklar
yönünden
ayr›ld›klar›n›
belirtiyor.

izi biraz tan›yabilir mi-

yiz? ‹fl hayat›na ne za-

man girdiniz?

fiirketimiz 1956 y›l›nda Mehmet

Bilal’in önderli¤inde kuruldu.

Mehmet Bilal ve kardeflleri ilk

olarak manifatura, zarrafiye ve

Fiat Traktör bayili¤i ile ticarete

at›ld›. Ford bayili¤ine, 1972 y›-

l›nda aç›lan Finike acenteli¤i ile

bafllad›. Daha sonra Antalya ba-

yili¤i verildi. Türkiye’deki gelifl-

meler, bizim iflimizde de birta-

k›m de¤iflikliklere yol açt›. 

30 Haziran 2000’de, Rahmi

Koç’un da kat›ld›¤› bir tören ile

3S Ford Plaza’y› Antalyal›lar›n

hizmetine sunduk. 

• Sizi bölgenizde ayn› ifli ya-

pan di¤er firmalardan farkl›

k›lan özellikleriniz neler? 

Firmam›z Antalya’da faaliyet

gösteren di¤er firmalardan

hem yap›sal, hem de iflletme

anlay›fl› bak›m›ndan kesin çiz-

gilerle ayr›lmaktad›r.

Günümüzde dürüstlük ilkesi-

nin yan›nda, müflteri memnu-

niyetin de giderek daha fazla

önemsenmekte. Biz de bunun

bilincindeyiz. Bu anlay›flla ça-

l›flmalar›m›z› her geçen gün

daha da ileriye götürüyoruz.

Çal›flanlar›m›za ça¤›n gerektir-

di¤i tüm e¤itim ve imkânlar›

vererek, yeni pazarlama, sat›fl

ve yönetim stratejileri gelifltiri-

yoruz. Bölgemizde maalesef

çok yayg›n olan ve sadece sa-

t›fl yapma amac›na yönelik, ifl-

letme anlay›fl›n›n yan›nda fir-

mam›z ça¤dafll›k, dürüstlük,

e¤itim ve kalite yaklafl›m› ile

müflteri ba¤l›l›¤›n› yap›land›r-

makta ve gelifltirmektedir.

Son y›llarda gerek küresel öl-

çekte, gerekse ülkemizde yafla-

nan ekonomik flartlar, her sek-

tör gibi bizi de yak›ndan etki-

ledi. 

Geçirmekte oldu¤umuz bu zor

dönemlerde hem istihdam etti-

¤imiz personeli korumak hem

de vermifl oldu¤umuz, sat›fl ve

sat›fl sonras›  hizmeti en iyi fle-

kilde yerine getirmek için, ekip

Ford Otosan Antalya Bayii ‹smail Bilal:

“Yeni Pazarlama Stratejileri
Uyguluyoruz”

'Birlikte Baflarmak' sayfalar›m›zda bu say›dan itibaren çal›flanlar›m›z›n baflar›
öykülerine de yer verece¤iz. Bu ay Ford Otosan Antalya Bayii Bilaller ve Kocaeli 
Ford Otosan çal›flan› Y›ld›ray Olgun, sayfalar›m›za konuk oldular 

S
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olarak daha fazla çaba sarf et-

mekteyiz. Günümüzde özellikle

bilgi ve iletiflim teknolojilerinde

yaflanan geliflmeler karfl›s›nda

tüm bölümlerimizde daha çok

e¤itime ve teknik çal›flmaya a¤›r-

l›k verilmekte. Bu da bizi daha

ileriye götürebilecek yat›r›mlar

için altyap› oluflturmaktad›r. 

2002 y›l› içinde firmam›z›n alm›fl

oldu¤u baflar›lar ve Otosan ile

koordineli çal›flmas›, y›ll›k olarak

her bünyemiz için ayr› ayr› haz›r-

lam›fl oldu¤umuz planlar bizi be-

lirlemifl oldu¤umuz hedeflere gö-

türmektedir.

Bünyemizdeki sat›fl ve sat›fl son-

ras› departmanlar›m›zla en iyi

hizmeti vermeyi amaçlamaktay›z. 

Servisimize ayda ortalama 600

araç girifl yapmakta ve servis hiz-

meti almaktad›r. ‹nter aktif, boya,

kaporta, yedek parça, binek ve

ticari servis baflta olmak üzere

tam teflekküllü servisimiz,  2002

y›l›nda Ford içinde en iyi servis

seçildi. 

Kazand›¤›m›z bu baflar›, çal›flma-

lar›m›z›n do¤ru yolda gitti¤ini

göstermifltir.

• Çal›flma prensipleriniz ve

hedefleriniz neler?

Prensiplerimiz, dürüstlük ilkesi

alt›nda güven temeli üzerine ku-

rulu müflteri memnuniyeti, giri-

flimcilik, flirket içinde kat›l›mc›

verilere dayanan ve tüm çal›flan-

lar›n firmay› gelifltirmeyi birinci

öncelik haline getirdi¤i, e¤itimin

birinci planda tutuldu¤u, ça¤›n

gerektirdi¤i de¤iflim ve yenili¤e

aç›k bir yönetim anlay›fl›d›r.

Firma ismimizin piyasada olufl-

turmufl oldu¤u güven, bizler için

çok önemlidir. 

Bilaller çok uzun y›llard›r otomo-

tiv piyasas›na emek vermifl, her

dönemde geliflmeye yat›r›m yap-

maya, müflteri memnuniyetini en

iyi flekilde gerçeklefltirmeye çal›fl-

m›flt›r.

Ford Otosan’da Kaynak bölümünde ça-

l›flan Y›ld›ray Olgun’un çal›flma guru-

bu lideri oldu¤u Kanarya Çal›flma Gru-

bu ile yapt›¤› uygulama, Kocaeli Ford

Otosan Fabrikas›’na Avrupa’daki Ford

tesisleri aras›nda “En ‹yi Uygulama

Ödülü”nü kazand›rd›. Y›ld›ray Olgun

fabrikalar›ndaki bu baflar› öyküsüne

iliflkin sorular›m›z› yan›tlad›:

• Bize kendinizden bahseder misi-

niz? 

10 Kas›m 1971 tarihinde ‹stanbul’da

do¤dum. Meslek yüksek okulu mezu-

nuyum. Evliyim ve iki çocuk sahibiyim. 

• Ford Otosan’da çal›flmaya ne za-

man bafllad›n›z?

1993 y›l›ndan beri Ford Otosan’da çal›-

fl›yorum. ‹lk önce kaynak üretim ala-

n›nda çal›flmaya bafllad›m. fiu anda da

Ford Otosan Kargo-Yedek Parça bölü-

münde çal›fl›yorum.

• Ford Otosan’da çal›flman›n size

gurur ve mutluluk veren taraf› ne-

dir?

Arac›n her parças›n› tan›mak ve onu d›-

flarda görünce ‘bunu biz yapt›k’ demek

beni heyecanland›r›yor. Çok çal›flt›k ve

baflard›k.

• Ekibinizle birlikte kazand›¤›n›z

ödülden bahseder misiniz?

Ford’un Avrupa’daki tüm üretim tesisle-

rini kapsayan Ford Üretim Sistemi

(FÜS) denetimleri sonucunda, ekibim

Kaynak Taban Hatt› ‹stasyon 50 Kanar-

ya Çal›flma Grubu ile FÜS En ‹yi Uygu-

lama ödülünü kazand›k.

Gerçeklefltirdi¤imiz ‹stasyon 50 Ön fiaft

Ba¤lant› Krosu Puntalama ‹yilefltirme

Çal›flmas› sonucunda, ifllem süresi 363

saniyeden 187 saniyeye indi, günlük

imalat kapasitesi bir vardiyada 89 adet-

ten 138’e yükseldi, risk derecesi 9 olan

ergonomik rahats›zl›klar bire, ambar-

dan ambara süre 8 saatten 4 saate indi,

ekipman etkinlik oran› %70’lerden

%100’e yükseldi.

Y›ld›ray Olgun’un lideri oldu¤u

ekip Kanarya Çal›flma Grubu ile

yapt›¤› uygulama, Kocaeli Ford

Otosan Fabrikas›’na Avrupa’daki

Ford tesisleri aras›nda “En ‹yi

Uygulama Ödülü”nü kazand›rd›

Oturanlar: (sa¤dan sola) Taner

Kuzgun, Mustafa Kay›, Ali Zor,

Tufan Sular, Hasan Ayd›n.

Ayaktakiler: (soldan sa¤a) Hakan

fiahin, Hakan Güle, Y›ld›ray

Olgun, Tuncay Narin, Cemil Çak›r. 

Kocaeli Ford Otosan’da Çal›flan Y›ld›ray Olgun: 

“Avrupa Yollar›nda Connect’i 
Görünce, ‘Bu Arac› Biz Yapt›k’
Demekten Gurur Duyuyorum.

Bu An Ömre Bedel!”
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Birden fazla 
“yap boz” çöze-
bilenler,
yapt›klar› ifl ve
meslekleri ne
olursa olsun;
daha yarat›c›,
daha yap›c› ve
daha fazla
de¤ifltiren/
de¤iflebilen
bireyler ola-
bilmektedir.

konomik tercihler, 20. yüzy›-

l›n sonunda uluslar› ve birey-

leri teknik ve hizmet sektörü

a¤›rl›kl› bilim dallar›na daha çok

yönlendirmifltir. Bunun sonucunda,

üniversitelerde sosyal bilim bölümle-

rinin bütçeleri k›s›tlanm›fl; günün

flartlar›ndan dolay› yo¤un ra¤bet

görmekte olan güncel  bilim konula-

r› dört y›ll›k e¤itimler ile topluma

“yetiflmifl” yetenek sahibi bireyler

kazand›rm›flt›r. 

Güncel bilim dallar›n›n küçümsene-

cek hiçbir taraf› yoktur. Hatta toplu-

mun gündelik gereksinmelerine pra-

tik katk›lar sunmas› ve e¤itimini al-

m›fl olanlar›n somut neticeler ile u¤-

rafl›yor olmalar› nedeniyle kendileri-

ne duyduklar› güven, bu bilim dalla-

r›na olan talebi daha da art›rm›flt›r.

Söz konusu dallardan mezun olanla-

r›n ifl bulabilmeleri kolaylaflm›flt›r.

uyand›rm›flt›r. Thomas Khun’un bu

görüflünü, Türkiye Kimya Derne-

¤i’nin, 78. Kurulufl Y›ldönümü ne-

deniyle 21 May›s 1997 tarihinde ‹s-

tanbul Teknik Üniversitesi’nde

“Radyoaktifli¤in Keflfi ve Temel

Bilimlerin De¤eri” adl› konuflma-

s›nda Say›n Erdal ‹nönü, afla¤›da-

ki flekilde ve hepimizin anlayabile-

ce¤i dilde çok güzel özetlemifltir:

“...Thomas Kuhn, kitab›nda bilim-

sel kurumlar›n sadece deneylerle

belirlenmedi¤ini, bu deneyleri yo-

rumlayan insanlar›n içinde bulun-

duklar› kültürel ortam›n da yorum-

lar üzerinde etkisi oldu¤unu iddia

etmifl, bir dönemde bir bilimsel

çevrenin kabul etti¤i yorumlar›n

bütününe paradigma ad›n› vermifl

ve bir paradigman›n de¤iflmesi için

bir deneyin kabul edilen yoruma

uymayan sonuçlar vermesinin yet-

meyece¤ini, ancak yeni bir kültürel

ortam olufltu¤unda paradigman›n

de¤iflece¤ine iflaret etmifltir.”

Gelecek Çok Yönlü
Düflünenlerin Elinde fiekil-
lenecek
Yeni kültürel ortam›n oluflmas›nda,

olaylara de¤iflik aç›dan bakabilen,

al›fl›lagelmiflin d›fl›nda farkl› dene-

yim sahibi, birden fazla bulmaca

çözebilme becerisine sahip kifliler

öncülük edebilecektir. Konuyu ta-

rih sürecinde ele alan, Bat› buluflla-

r›n›n evrimini s›ralayan ve bilim ta-

rihini sorgulayan, ayn› zamanda

e¤itimini ald›¤›m›z ve uygulamakta

oldu¤umuz güncel bilim ile ilgili

olarak önemli ipuçlar› veren Tho-

mas Kuhn’un bilim dünyas›nda

gündemini ilk günkü gibi koruyan

bu yap›t›n› ve bulmaca çözebilme

konusunu; de¤iflimi isteyen, insana

odaklanan kiflilerin iyi anlamas› ve

pratikte uyguluyor olabilmesi ge-

Ancak, burada önemle üzerinde du-

rulmas› ve bilinçli olunmas› gereken

bir nokta vard›r. O da, bu e¤itimi

alanlar›n, gerçekte geçti¤imiz yüzy›-

l›n gere¤i oluflmufl bir dalda seçim

yapt›klar›n› bilmeleridir. Ak›llardan

ç›kmamas› gereken bir baflka nokta

ise bilinen bilim birikiminin son hal-

kas›nda ve sadece bir kesitinde uz-

manlaflarak, gerçe¤i sorgulamadan,

önlerine konulan “bulmacay› çöz-

mek”te olduklar›n› kavramalar›d›r. 

“Bulmaca (puzzle) çözmek” Ameri-

kal› tan›nm›fl sosyal bilimci Thomas

Kuhn’a aittir. Ona göre, hepimiz

e¤itimini ald›¤›m›z bilim dal›nda, bir

bulmacan›n parçalar›n›n nereden ve

nas›l geldiklerini sorgulamamak flar-

t› ile bunlar› bir araya getirmekte ve

ortaya ç›kan resimle de somut bir

fley elde etmifl olman›n baflar›s›n› ve

güvenini yaflamaktay›z.

Kuhn’un bu konuyu ele ald›¤› ve ilk

bask›s›n› 1962 y›l›nda yapan “Bilim-

sel Devrimlerin Yap›s›” adl› eseri,

çok k›sa zamanda sadece bilim dün-

yas›n›n klasikleri aras›na girmekle

kalmam›fl; hepimize, güncel konular

ve sorunlar›m›z da dahil olmak üze-

re, yeni düflünce olanaklar› tan›m›fl-

t›r. Kuhn yap›t›nda, Bat› düflünce ta-

rihini, bu düflüncenin temelinde

olan gelene¤i, pozitivist düflünceyi

ve bilimin ilerleme sürecini sorgula-

m›flt›r. ‹lerleme ve bulufllar› aç›kla-

mak için yal›n bir mant›¤›n yeterli

olamayaca¤›n›, bilim adamlar›n›n

psikolojik ve sosyolojik tercihlerinin

de göz önünde bulundurulmas› ge-

rekti¤ini belirterek büyük yank›lar

Ça¤›n Baflar›s› Birden Çok 
“Yap Boz” Çözmekte Mi?
Sat›fllar›n› art›rabilmenin yolunu arayan bir flirket, baflar›s›n›
sadece iflletme e¤itimi alm›fl bir yöneticiye mi, yoksa iflletme
e¤itimi sonras› lisans üstü psikoloji e¤itimi görmüfl bir yöneti-
ciye mi ba¤lamal›d›r?

E
Demir Aytaç
Düzey Pazarlama Genel Müdürü
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Yeni kültürel
ortam›n
oluflmas›nda,
olaylara de¤iflik
aç›dan baka-
bilen,  al›fl›lagel-
miflin d›fl›nda
farkl› deneyim
sahibi, birden
fazla bulmaca
çözebilme
becerisine sahip
kifliler öncülük
edebilecektir.

rekti¤ini düflünüyorum. Bugün biz-

ler, ola¤an bilim dallar›nda dört y›l-

l›k lisans e¤itimi alm›fl kifliler olarak

esas›nda parçalar› bir araya getirip

bulmaca çözerek “do¤ruyu buluyor”

ve çözüm üretiyoruz. Sistem parçala-

r› sorgulamam›za bilinçli olarak izin

vermiyor. 

“‹flin bu k›sm›n› bilene b›rak›n, bizim

saham›za girmiyor” derken, pek bi-

len olmad›¤›n› da söylemiyor. Çok

merak ediyorsan›z, ancak din/felsefe

e¤itimi söz konusu olabiliyor. Kald›

ki, merak edip u¤raflanlar çok da

özendirilmiyorlar. 

Daha Yap›c› ve 
Yarat›c› Bireyler
Ancak, bütün bu aç›klamalar ve bi-

linçlenme, bizlere beraberinde bafl-

ka bir f›rsat› da sunuyor: En az›ndan

birden fazla bulmaca çözebilir ko-

numda olabilmek. Bunu hakk› ile

yapabilmek için, birden fazla bilim

dal›nda e¤itim almak ve uzmanlafl-

mak gerekmektedir. Birden fazla

bulmaca çözebilenler, yapt›klar› ifl

ve meslekleri ne olursa olsun; daha

yarat›c›, daha yap›c› ve daha fazla

de¤ifltirebilen/de¤iflebilen bireyler

olabilmektedir. 

Konu ile ilgili örnekler vermek gere-

kirse: Son y›llarda Türkiye’de yaz›l-

m›fl en güzel yap›tlardan birisi olan,

Erdal ‹nönü’nün “An›lar ve Düflün-

celer”i sadece köklü bir aile ve ya-

flam tecrübesinin neticesi midir, yok-

sa flahs›nda fizik ve felsefe e¤itimi

alabilmifl (iki bulmaca çözebilen) bir

iradenin çekicili¤i mi yatmaktad›r?

21. yüzy›l›n adeta 1989’da bafllama-

s›nda büyük rolü olan Margaret

Thatcher’›n, kimya e¤itiminin ya-

n›nda hukuk okumufl olmas›n›n; bir-

den fazla konuda uzmanlaflmas›n›n

rolü yok mudur? 

Sat›fllar›n› art›rabilmenin yolunu ara-

yan bir flirket, baflar›s›n› sadece ifllet-

me e¤itimi alm›fl bir yöneticiye mi,

yoksa iflletme e¤itimi sonras› lisans

üstü psikoloji e¤itimi görmüfl (tersi

de olabilir: psikoloji lisans, iflletme li-

sans üstü) bir yöneticiye mi ba¤la-

mal›d›r? Tüketicinin almak için haz›r

Sonuç olarak, gençlerin meslek se-

çimlerinde, bilhassa lisans ve lisan-

süstü e¤itimlerinde farkl› dallara

yönelmelerinde çok büyük fayda

var. De¤iflik bilim dallar›ndan sen-

tez yapabilmek, farkl› konularda

ihtisaslafl›p “tüm” hakk›nda daha

net bilgiye sahip olabilmek için

harcanan zaman ve emek; al›fl›la-

geldi¤i gibi “bir maymun ifltahl›l›k”

ya da “bir baltaya sap olamamak”

de¤ildir. Tam tersine, bulufllar›n ve

de¤iflimin müjdeleyicisidir. Yeni

bir yüzy›l›n bafl›nda bu tutum bir

karars›zl›k olarak alg›lanmayacak;

tersine, bu tür bir farkl›laflma, top-

lumlar ve bireyler için rekabetçi

avantaj yaratacakt›r. 

Gerek zaman gerekse emek ve di-

siplin olarak de¤iflik bilim dallar›n-

da e¤itim görmüfl iradelerin, bir-

den fazla bulmaca çözebilen kiflile-

rin ayd›nl›¤›na her zamankinden

daha çok gereksinim duyaca¤›m›z

bir ça¤a girdik. Ailelerin, akademik

çevrelerin ve ifl yaflam›n›n cesurca

bu konuyu destekledi¤i oranda;

toplumsal sorunlar›m›za, uluslara-

ras› rekabete ve yar›nlara daha gü-

venle bakabilece¤imize inan›yo-

rum.

Demir Aytaç

Düzey Pazarlama Genel Müdürü

oldu¤u bir üründen baflka bir ürün

seçene¤ine geçmek zorunda kald›¤›

an kulland›¤›, kendini hakl› göster-

me mekanizmas›n›n içeri¤ini (cogni-

tive dissonnace) iki bulmaca çöze-

bilmenin neticesinde daha iyi göre-

bilen bir yöneticinin reklam ajans›n-

dan beklentileri daha aç›k ve net ol-

mayacak m›d›r?

Biyolojiden ‹nsan
Kaynaklar›na
Ayn› flekilde, küreselleflen dünyan›n

çetin rekabet ortam›nda, yeniden

yap›lanmak durumunda kalan flir-

ketler, biyolojik bir örne¤i incelemifl

olman›n ifl dinamikleri ve yeni pazar

koflullar›n› kavramada çok faydal›

olaca¤›n› tespit etmifller; biyoloji ve

iflletme e¤itimi yapm›fl insan kay-

naklar›na yönelmifllerdir. Ekolojiyi

etüd edebilen yöneticilerin, ifl dün-

yas›nda  katma de¤erleri her geçen

gün daha fazla artmaktad›r.  

Bu örneklerin say›s›n› ço¤altmak

mümkündür. Birden fazla bulmaca

çözebiliyor olmak sadece ifl yaflam›-

na ›fl›k tutmaz. Kiflinin özel yaflam›-

na, bireyler ile olan iliflkilerine, ken-

disini ve baflkalar›n› iyi tan›mas›na

zemin haz›rlar. Toplumun para-

dokslar›na ak›lc› ve göreceli olarak

peflin hükümsüz yaklafl›m olanakla-

r›n› yarat›r.



iletiflim

Anketimizin sonuçlar›na göre, okuyucular›m›z›n

%59’u Bizden Haberler için ayda 1-2 saat, %26’s›

yar›m saat, %14’ü ise 3-4 saat ay›r›rken, %43 ora-

n›nda okuyucumuz, ifllenen konular› çok iyi, %43

oran›nda iyi ve %13 oran›nda orta derecede iyi bu-

luyor. 

En Çok Okunan Bölüm: Serbest Kürsü
En çok okunan bölümümüz %17’lik oranla Serbest

Kürsü olurken, bunu s›ras›yla Kültürel Vizyon, ‹le-

tiflim, Hayata Dair, Toplum ve Yaflam, e-dönüflüm,

Küresel Vizyon ve Sektörel Vizyon izliyor. 

En Çok ‹fllenmesi ‹stenen Konular›n 
Bafl›nda “Kiflisel Geliflim” Geliyor 
Ankete verilen cevaplarda, dergi içinde yer veril-

mesi istenen kurum d›fl› konular aras›nda kiflisel

geliflim, pratik bilgiler, sa¤l›k, aktüel, mizah gibi

konular bafl› çekiyor. 

Bunlar d›fl›nda biliflim, ekonomi, kültürel haberler,

sektörel haberler, gezi, çevre, teknolojik geliflim,

baflar› öyküleri, yat›r›m, e¤itim, kitap, moda, mü-

zik, flirket içi çal›flanlar›n görüflleri, gurme köflesi,

sa¤l›k, spor ve aktüalite de önerilen konular ara-

s›nda yer al›yor. 

Derginin vazgeçilmez olmas› için yer verilmesi is-

tenen konularda e¤lence, kiflisel geliflim, sa¤l›k,

spor, aktüalite, sanat önem kazan›yor. Bunlar› bili-

flim, ekonomi, teknoloji, bayilerle ilgili haberler,

baflar› öyküleri takip ediyor. Bu öneriler do¤rultu-

sunda, bundan sonraki say›larda içeri¤imizi gelifl-

tirmeye, sizlere daha çok zevk verecek bir dergi

olmaya var gücümüzle çal›flaca¤›z. 

Dile¤imiz, bundan sonra da önerilerinizi, elefltirile-

rinizi ve görüfllerinizi bize iletmeye devam etme-

niz, deste¤inizi sürdürmenizdir. 

Toplulu¤umuzun iç iletiflimine katk›da bulunmak amac›yla
yay›mlanan dergimiz Bizden Haberler’in sizler için tafl›d›¤›
önem hakk›nda bilgi sahibi olabilmek ve  önerilerinizi say-
falar›m›za yans›tabilmek amac›yla düzenledi¤imiz anketin
sonuçlar›n› sizlerle paylaflmak istedik
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Bizden Haberler Anketi Sonuçland›

Önerileriniz, 
Sayfalar›m›za Yans›yacak

Bizden Haberler Dergisi’nde ifllenen konu-

lar› ne derecede ilginç buluyorsunuz?

Bizden Haberler Dergisi içinde hangi kurum

d›fl› konulara yer verilmesini istersiniz?

Bizden Haberler Dergisi’nde ilgiyle

okudu¤unuz konu bafll›klar›n› öncelik

s›ras›na göre s›ralay›nz.


