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Toplulu¤umuzda
Yeni Bir Dönem Bafll›yor
“Zaman› geldi¤inde görevden çekilmek ve bayra¤› sizden sonrakilere
devretmek, görevi baflar›yla yürütmenin bir parças›d›r” diyerek Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› Mustafa V. Koç’a devreden
Rahmi M. Koç, bu sözleriyle Toplulu¤umuzda yeni bir dönemi bafllatm›fl oldu.
Hepimizin en büyük hazz›, bir görevi baflar› ile tamamlayarak emin ellere teslim etmektir. Rahmi M.
Koç’un son 19 y›l› baflkanl›k olmak
üzere, Koç Holding’deki 45 y›ll›k
çal›flma süresi bir istikrar ve baflar›
örne¤idir. Koç Toplulu¤u’nun sadece ülke çap›nda de¤il, uluslararas›
düzeyde de ulaflm›fl oldu¤u konumda, y›llard›r izledi¤imiz sonuçlar›nda
Rahmi M. Koç’un çok de¤erli katk›lar› olmufltur.
Yeni bafllayan dönemin Toplulu¤umuz için hay›rl› olmas›n› diliyor, Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na seçilen Mustafa V. Koç’u kutluyoruz. Nöbeti devralan Mustafa V.
Koç’un; Türkiye’nin hep önünde
koflmak için çaba sarfetmifl, 77 y›ld›r
her dönemde öncü olmufl, büyük
at›l›mlara imza atm›fl Koç Toplulu¤u’nun de¤erlerini koruyarak, etkili
liderli¤i ile yar›fl› sürdürece¤ine içtenlikle inan›yoruz. Mustafa V.
Koç’un, liderli¤inde, bundan sonra
yap›lacak at›l›mlarla Koç Holding ve
Koç Toplulu¤u’na yeni bir ivme kazand›r›lacakt›r.

De¤iflen Koflullar ve
Savafl Ortam›
Toplulu¤umuzun yeni döneminin
bafllad›¤› flu günlerde, dünyam›z h›zl› bir de¤iflim sürecinin içerisinde bulunmaktad›r. De¤iflen koflullara göre
stratejimizi flekillendiriyoruz ve hangi
koflullarda olursa olsun, Türkiye’nin
gelece¤ine olan inanc›m›z› sarsmadan at›l›mlar›m›z› sürdürüyoruz.
Ülkemiz, yan›bafl›m›zdaki savafl›n
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yaratt›¤› kaos ile birlikte kritik bir dönemden geçiyor. Irak’ta devam eden
savafl›n Türk ekonomisine ne getirip
ne götürece¤i henüz bilinmiyor. Belirlenen büyüme ve enflasyon hedeflerinde sapmalar olas›d›r. Böyle bir
ortamda Topluluk olarak gerekli önlemleri alarak çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Toplulu¤umuz ve
Kurumsal ‹letiflim
Yeni bir dönemin bafllad›¤› Genel
Kurul sonras›nda da, Toplulu¤umuzun iç ve d›fl iletifliminde hepimizin
büyük sorumluluklar üstlenmesi ve
her zaman oldu¤u gibi sa¤l›kl› iletiflim kanallar›m›z› her an aç›k ve devrede tutmam›z gerekmektedir. Toplulu¤umuzda, 26 Mart 2003 tarihinden itibaren Koç Holding Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkanl›¤›’na
atanm›fl bulunuyorum. Yeni görevimin önemli bir parças› olan Toplulu¤umuz içindeki iletiflimin sa¤l›kl›
bir biçimde yürütülmesine katk›da
bulunmaya çal›flaca¤›m. ‹ç iletiflimi
iyi olmayan bir kurumun, rekabet ortam›nda kendini farkl› k›lmay› baflaramayaca¤›na her zaman inanm›fl›md›r. Bu inançla dergimiz Bizden Haberler’de her ay sizlerle birlikte olman›n mutlulu¤unu yaflayaca¤›m.
Yaz›m› noktalarken, Rahmi M.
Koç’un, Topluluk’tan de¤il, faal görevden ayr›ld›¤›n›n bir kez daha alt›n› çizmek istedim. Rahmi M. Koç,
bundan böyle Yönetim Kurulu platformunda deneyim ve görüflleriyle
katk›lar›n› sürdürecek. Uzun y›llar
yan›nda çal›flma mutlulu¤unu tatt›¤›m Rahmi M. Koç’un sa¤l›kl› ve
gönlüne göre bir yaflam sürmesini
diliyorum.
Sevgi ve sayg›lar›mla,
Hasan Bengü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve D›fl ‹liflkiler Baflkan›

bizden

Koç Toplulu¤u’nda Mustafa
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Koç Holding 2003 y›l› Genel Kurulu sonras›nda toplanan Holding Yönetim Kurulu,
Baflkanl›¤a oybirli¤iyle
Mustafa V. Koç’u getirdi.
Mustafa V. Koç, 2002 y›l›ndan bu yana
Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli¤i’ni
yürütüyordu. Genel Kurul sonras›nda
konuflan Mustafa V. Koç, “Bana gösterilen
güven için Yönetim Kurulumuza teflekkür
ediyorum” dedi

Nisan Cuma günü Koç
Holding Nakkafltepe Tesisleri’nde düzenlenen 39.
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na
kat›lanlar, Topluluk tarihinde iz
b›rakan önemli bir günün tan›¤›
oldular. Genel Kurul’da konuflan
Rahmi M. Koç, “Bu benim idare
etti¤im son genel kurul idi” diye
söze bafllad›¤› konuflmas›nda
baflkanl›k görevini b›rakt›¤›n› bildirerek, “Kurucular›n ifli b›rakmas› çok zordur. Bunu Vehbi Bey
baflarm›flt›. Ben de bugün, bayra¤› benden sonrakilere teslim ediyorum.” dedi.
Koç Holding Genel Kurulu sonras›nda toplanan Holding’in yeni
Yönetim Kurulu, Mustafa V.
Koç’u Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na getirdi ve böylelikle Koç
Toplulu¤u’nun tarihinde yeni bir
dönem bafllam›fl oldu.
Yönetim Kurulu üyeli¤i devam
eden Rahmi M. Koç’un, fieref
Baflkan› unvan›n› ald›¤› bu tarihi
Genel Kurul’un hemen ard›ndan
toplanan yeni Yönetim Kurulu’n-

Koç Holding 39. Genel Kurul’u 4 Nisan Cuma günü yap›ld›.

V. Koç ile Yeni Bir Dönem Bafll›yor
Rahmi M. Koç bayra¤› Mustafa V. Koç’a devretti. Rahmi M. Koç, Genel Kurul’da
yapt›¤› konuflmada “Kurucular›n ifli b›rakmas› çok zordur. Bunu Vehbi Bey
baflarm›flt›. Ben de bugün, bayra¤› benden sonrakilere teslim ediyorum” dedi.
Yönetim Kurulu Üyeli¤i devam eden Rahmi M. Koç, fieref Baflkan› unvan›n› ald›
da görev da¤›l›m›n› aç›klamak
üzere kürsüye gelen, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› bas›na yapt›¤› aç›klamada,
“Rahmi Bey, bugüne kadarki ve
bundan sonraki katk›lar›n›z için
teflekkür ediyoruz” dedi ve yeni
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
Koç’un yeni görevinin hay›rl› olmas›n› diledi.
Genel Kurul sonras›ndaki ilk Yönetim Kurulu toplant›s›ndan ç›karak kürsüye gelen Mustafa V. Koç
yapt›¤› konuflmada kendisine duyulan güven için Yönetim Kurulu’na teflekkür etti.

Rahmi M. Koç: “Bayra¤›
Teslim Ediyorum”
Genel Kurul’un “dilekler” bafll›kl›

gündem maddesine geçildi¤inde
“Baflka söz alacak kimse yoksa
benim bir dile¤im var” diyerek
söze bafllayan Rahmi M. Koç’un,
herkesi duyguland›ran konuflmas›
aynen flöyle:
“K›ymetli ortaklar›m›z, Baflkan
olarak bu benim idare etti¤im son
Genel Kurul idi.
Eylül 1958 senesinde Ankara’da
Otokoç’ta, o zamanki ortak müdürümüz rahmetli Bernar Nahum’un yan›nda ç›rak olarak ifle
bafllad›m. So¤ukta yün eldiven giyerek yedek parçalar› sayd›¤›m›z
günleri hat›rl›yorum.
1964 senesinde ‹stanbul’a intikal
ettim. Muhtelif kademelerden
geçtikten sonra, rahmetli Vehbi
Koç 30 Mart 1984 tarihinde, Koç
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Koç Holding
2003 y›l›
Genel Kurulu,
Topluluk tarihinde iz b›rakacak bir Genel
Kurul oldu.
Rahmi M. Koç,
bayra¤›
Mustafa V.
Koç’a teslim
etti.

Holding ‹dare Meclisi Baflkanl›¤›’n› bana devretti.
O zamandan bu zamana 19 sene
geçti. Bizi bilenler, orta¤›m›z olan
sizler, Toplulu¤umuzun nereden
nereye geldi¤ini herhalde takip
etmiflsinizdir. Oldukça f›rt›nal›
devirlerden geçtik. Allah’a çok
flükür, ismimize halel getirmeden, bu seneleri bulduk.
Sa¤l›¤›mda, elim aya¤›m tutarken
ve müessesenin emin ellerde oldu¤una inand›¤›m 2000 senesinde çekilme karar›m› verdim. Bir
aile flirketi olmas›na ra¤men, Koç
Toplulu¤u memleketimizin en
profesyonelce idare edilen bir
kurulufludur. Kurucular›n ifli b›rakmas› çok zordur. Bunu Vehbi
Bey baflarm›flt›. Ben de bugün,

küresel vizyon

Mustafa V. Koç’un Baflkanl›¤a getirildi¤ini aç›klayan ve yeni
Yönetim Kurulu’nun görev da¤›l›m›yla ilgili olarak aç›klamada bulunan F. Bülend Özayd›nl›, “Toplulu¤umuz burada
kalmayacak, yeni Yönetim Kurulu Baflkan›m›z›n liderli¤inde
dünya devleriyle yar›fl›r duruma gelecektir” dedi
bayra¤› benden sonrakilere teslim ediyorum.
Koç Holding’in en büyük orta¤›,
Temel Ticaret’in baflkan› olarak,
tabiat›yla iflleri yak›ndan takip etmeye devam edece¤im. Çizilmifl
bir yolumuz, kararlaflt›rd›¤›m›z
bir stratejimiz var. Bütün arzum,
tayin etti¤imiz hedefe, planlad›¤›m›z sürede eriflmektir.
Koç Toplulu¤u’nun bundan sonraki konumu, Avrupa’da söz sahibi olmakt›r.
Zaman›nda çekilmesini bilmek
de bir fazilettir. Arkadafllar›m›z›n
Toplulu¤u en iyi flekilde idare
edeceklerinden eminim.
Bundan sonra meflgul olaca¤›m
birçok hobim var. Bilhassa Rahmi
M. Koç Müzesi’ne büyük zaman
ay›rmay› planl›yorum.
Biraz sonra yap›lacak olan Yönetim Kurulu Toplant›s›’nda görev
da¤›l›m› yap›lacakt›r. ‹kram sonras›, CEO’muz F. Bülend Özayd›nl› Bey, sizlere yeni Baflkan›m›z›, aç›klayacakt›r. Hepinize teflekkür eder, bu kadar sene bizlere
verdi¤iniz destek için, Toplulu-

¤umuz, ailemiz ve flahs›m ad›na
flükranlar›m› sunar›m.”

F. Bülend Özayd›nl›:
“Teflekkürler Rahmi Bey”
Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplant›s›ndan hemen sonra kürsüye
gelen Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, görev da¤›l›m›n›
aç›klad›ktan sonra yapt›¤› konuflmada flunlar› söyledi:
“Rahmi Bey’in Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› döneminde iddial›
hedefler belirledik ve bu hedeflere Koç Toplulu¤u
flirketleri olarak birlikte kofltuk. fiimdi
kendisi fieref
Baflkan›m›z
ve Yönetim
Kurulu Üyemiz olarak,
deneyimlerinden bizleri
yararland›rarak,
bizi dikkatle izleyerek katk›lar›n› sürdürecektir.
Rahmi Bey, bu-

Koç Holding
CEO’su F.
Bülend
Özayd›nl›:
“Mustafa Bey
baflar›lar›n›z›n
devam›n› diliyor,
saptad›¤›m›z
stratejik hedeflere koflmay›
sürdürece¤imizi
biliyor, yeni
görevinizin
hay›rl› olmas›n›
diliyorum.”

Yeni Yönetim Kurulu
fieref Baflkan›

Rahmi M. Koç

Yönetim Kurulu Baflkan›

Mustafa V. Koç

Yönetim Kurulu Baflkan Vekilleri Suna K›raç, Temel Atay
Yönetim Kurulu Üyeleri

Denetçi

küresel vizyon

Semahat Arsel, Sevgi Gönül, Erdo¤an Gönül,
Hasan Subafl›, F. Bülend Özayd›nl›,
W. Wayne Booker, Helmut Oswald Maucher,
John H. Mc Arthur, Prof. Dr. Yavuz Alangoya,
Alessandro Profumo, ‹nan K›raç.
Nevzat Tüfekçio¤lu, Samim fieren (yedek)
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güne kadarki ve bundan sonraki
katk›lar›n›z için teflekkür ediyoruz.
Yeni Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Say›n Mustafa Koç 1984 y›l›ndan
bu yana Koç Toplulu¤u’nun de¤iflik kademelerinde profesyonel
olarak hizmet vermifltir. Son bir
y›ld›r da Yönetim Kurulu Baflkan
Vekilimizdir. Koç Toplulu¤u’na
vermifl oldu¤u bu hizmetlerini
bundan böyle en üst düzeyde
sürdürecektir. Mustafa Bey baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyor, saptad›¤›m›z stratejik hedeflere koflmay› sürdürece¤imizi biliyor, yeni görevinizin hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Bu y›l Yönetim Kurulumuza iki
yeni üye kat›lm›flt›r: Say›n ‹nan
K›raç hepinizin yak›ndan tan›d›¤› eski CEO’muzdur. Zor ekonomik koflullar› yaflad›¤›m›z bu dönemde kendisinin deneyimlerinden yararlanma olana¤› bulaca¤›z. Alessandro Profumo, UniCredito Italiano’nun CEO’sudur.
Bu yeni kat›l›mla, Yönetim Kurulumuzda dört kifli uluslararas› piyasalarda baflar›l› yöneticilik yapm›fl yabanc› profesyonel yöneticilerden oluflmufl olmaktad›r. Her
iki yeni Yönetim Kurulu üyemize
de hofl geldiniz diyorum.
Gelecek y›llarda da üst yönetim
modelimizin kurumsallaflmas› ve
profesyonelleflmenin artmas› yönünde geliflmeler ve öncülü¤ümüz sürecektir. Bu günümüzde
yüksek performans›n ön koflulu,
piyasalar›n da artan beklentisidir.
fiimdi sözü yeni Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Say›n Mustafa Koç’a
b›rak›yorum.”

Mustafa V. Koç, “Koç
Toplulu¤u, En Güvenilir
Topluluk Olmaya Devam
Edecek”
‹lk Yönetim Kurulu toplant›s›n›
yaparak kürsüye gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, kendisine duyulan güven için Yönetim Kuru-

lu’na teflekkür ederek bafllad›¤›
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Koç Toplulu¤u’nun temellerini
merhum Vehbi Koç att›. 70 y›l
boyunca sadece kurulufluna de¤il, ülkesine de büyük hizmetlerde bulundu. Onun “ülkem ve
devletim varsa ben de var›m”
sözleri Koç Toplulu¤u’nun temeline kaz›nd› ve en de¤erli
miras olarak bizlere devroldu.
Merhum Vehbi Koç zaman›nda
temelleri at›lan profesyonel yönetim anlay›fl› Say›n Rahmi Koç
liderli¤inde pekiflti ve güçlendi.
Kendisi kiflili¤indeki iki önemli
unsuru birlefltiren baflar›l› bir
yönetici oldu.
• Birincisi, kiflili¤inde var olan
güçlü liderlik özelli¤i.
• ‹kincisi, yeniliklere aç›k, sürekli geliflmeye odakl› uluslararas› çapta yönetici kimli¤i.
Yönetim Kurulu Üyemiz ve fieref Baflkan›m›z olarak de¤erli
katk›lar›n›n devam edece¤ini
ümit ediyorum. Koç Toplulu¤u’na bugün bakt›¤›m›z zaman
dünya çap›nda rekabet gücüne
sahip olan bir kurulufl oldu¤unu görürüz. Türkiye’nin dünya
pazarlar›na sundu¤u güçlü markalar›n sahibidir.
• Koç Toplulu¤u Türk toplumuyla özdeflleflmifltir. Toplulu¤umuzun ürünleri art›k hemen
hemen her eve girmifltir.
• Koç Toplulu¤u’nun cirosunun

ediyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.”

Koç Holding 2002
Y›l›nda Yüksek Bir
Performans Sergiledi

Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan›
Mustafa V.
Koç:
“Önümüzdeki
dönemde de
Koç
Toplulu¤u’nun,
sahip ç›kt›¤›
de¤erler ve
yaratt›¤›
de¤erle en
güvenilen
Topluluk
olmaya devam
edece¤ine
yürekten
inan›yorum.”

1/3’i ihracat ve yurtd›fl› faaliyetlerden oluflmaktad›r. Hedef,
bunu daha da gelifltirmektir.
• Koç Toplulu¤u bu ülkenin ortak tarih bilincinin geliflmesinde,
do¤al, kültürel ve sanatsal zenginliklerine sahip ç›kmas›nda
öncü bir rol oynamaktad›r. Sadece ekonomik olarak de¤il, ayn› zamanda di¤er boyutlar›yla
da güçlü bir toplumun gere¤ine
yürekten inanmaktad›r.
Önümüzdeki dönemde de Koç
Toplulu¤u’nun, sahip ç›kt›¤› de¤erler ve yaratt›¤› de¤erle en güvenilen Topluluk olmaya devam edece¤ine yürekten inan›yorum. Bunu da halk›m›za yak›nl›¤› ve ulaflt›¤› yayg›nl›kla en
önde gelen Topluluk olarak
sa¤layaca¤›z. Güvendi¤im profesyonel kadro ile bu hedefler
do¤rultusunda koflarak ülkemizin güçlenmesine de önemli
katk›larda bulunaca¤›z. Bir kez
daha bana gösterilen güven için
Yönetim Kurulumuza teflekkür

7

Genel Kurul’da Koç Holding’in
2002 Çal›flma Raporu da da¤›t›ld›. Raporda mesaj› yay›nlanan Rahmi M. Koç, Holding’in
2002 y›l›nda iç piyasada yaflanan durgunlu¤u artan yurtd›fl›
faaliyetleri ile telafi etti¤ini
aç›klad›.
Koç Holding flirketleri kombine
cirosunun 2002 y›l›nda bir önceki y›la göre %19 artarak 9.8
milyar Euro’ya ulaflt›¤› bildirildi. Toplulu¤un toplam yurtd›fl›
gelirleri %46 artarak 3.2 milyar
Euro’yu aflt›.
Bu rakam›n yaklafl›k 2.4 milyar
Euro’su Türkiye’deki flirketlerin
ihracat›ndan, kalan k›sm› ise
yurtd›fl›ndaki flirketlerin cirolar›ndan oluflmakta.
Koç Holding 2002 y›l› Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’na
göre hesaplanm›fl vergi öncesi
toplam kâr›n›n 280 milyon Dolar oldu¤unu aç›klad›.
2002 yat›r›m harcamalar› 2001
y›l›na göre %20 artarak 505
milyon Dolar mertebesinde
gerçekleflirken, tüm Topluluk
baz›nda 2002 y›l›nda personel
say›s› 7 bin kifli artarak, y›l sonunda 50.500 kifliye ulaflt›.

küresel vizyon

Koç Holding Finansman Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu:

“Bankac›l›k Sektörü, Bu Savafla
1991’e K›yasla Daha Haz›rl›kl›”
Irak operasyonunun fiili olarak bafllamad›¤› günlerde görüfltü¤ümüz Finansman
Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu, Türkiye’nin bölgede gerçekten lider bir ülke
olabilece¤ini, ancak ekonomik zafiyetlerin bu duruma engel oldu¤unu belirtti
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91 y›l›nda yaflanan Körfez krizi
s›ras›nda Merkez
Bankas› Baflkanl›¤› yap›yordunuz. Bir anlamda, bu krizin do¤urdu¤u ekonomik etkileri en yak›ndan bilen kiflilerden birisiniz. 1991 Körfez
krizinin ülkemiz ekonomisini etkileyifli ile günümüzde
yaflanacak olas› bir Irak operasyonunun ülke ekonomisini etkilemesi aras›nda nas›l
bir fark olabilir?
Asl›na bakarsan›z, büyük bir
olas›l›kla dergi yay›nland›¤› dönemde Irak savafl› patlam›fl olacak. 1991 ile bugünü karfl›laflt›rd›¤›m›zda ortada oldukça de¤iflik bir durumun oldu¤unu da
kabul etmek laz›m. 1991’de
Türkiye’nin uluslararas› kredi
de¤erlendirme kurulufllar› taraf›ndan verilen notu 3B idi. Bir
baflka deyiflle, Türkiye yat›r›m
yap›labilir ülkeydi. Ayn› flekilde
IMF ile herhangi bir standby
program› alt›nda da de¤ildik.
Bu ba¤lamda ekonomi, özellikle de hükümet politikalar› nezdinde son derece güçlüydü. O
zamanki savaflta bütün dünyan›n Birleflmifl Milletler kararlar›
çerçevesinde bir deste¤i vard›
ve Avrupa’n›n bütün büyük ülkeleri de Amerika’n›n yan›nda
yer alm›fllard›. O zaman Türkiye
proaktif bir flekilde Amerika’n›n
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Finansman Grubu
Baflkan› Dr. Rüfldü
Saraço¤lu:
“Sigorta sektörü,
krizin fiyatlama
aç›s›ndan
do¤rudan etkileyece¤i
bir sektör
olacakt›r.”

yan›nda yer ald›. Fakat geçenlerde Genelkurmay Baflkan›’n›n
da söyledi¤i gibi Türkiye bunu
yapmayabilir miydi? Böyle bir
opsiyonu yoktu, bugün de yok.
Bu savafl neticede ifl hayat›n› etkileyecek. Ekonomik aç›dan bak›ld›¤›nda en fazla etkilenecek
sektör turizm. Pek çok insan
uzaktan, Avrupa’dan bakt›¤›nda, ‹stanbul’la örne¤in Ba¤dat’›n aras›n›n ne kadar oldu¤unu pek de tahmin edemiyor. Bu
nedenle turizmin etkilenmesi
kaç›n›lmaz. Artan petrol fiyatlar›
nedeniyle olumsuz bir etkilenme yaflad›k. Böyle bir dönemde ister istemez askeri harcamalar ve güvenlik harcamalar› da
artacakt›r. Bu nedenle
devlete bir ek yük gelmesi kaç›n›lmaz. Devlete bu ek yükü finanse ettirebilecek özel
sektörün de ifllerinin
bir miktar aksamas› kaç›n›lmaz. 1991’de bankalardan bir miktar mevduat çekilifli olmufltu, bugün böyle bir fley olaca¤›n›
ben tahmin etmiyorum. Vatandafllar›m›z son derece bilinçli ve bankac›l›k sektörü
de 1991’e k›yasla çok daha
likit bir konumda. Ancak
as›l önemli olan savafl›n en
k›sa sürede tamamlanma-
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s›. Zira bu savafl uzad›¤› takdirde,
özellikle Türkiye’ye olacak olumsuz etkiler artarak sürecektir.
• Bu durum Türkiye’nin ekonomik olarak bölgedeki (Ortado¤u’daki) rolünü nas›l etkileyecek?
Türkiye’nin konumunun nas›l etkilenece¤ini söylemek zor. Türkiye bölgede asl›nda gerçekten bir
lider ülke olabilir. Bugün ne yaz›k ki bu liderli¤i yeterince gösteremiyoruz. Gösterememizdeki en
önemli sebep de birtak›m ekonomik zafiyetlerimiz. Türkiye; ekonomisini güçlendirdi¤i takdirde
ve Irak operasyonu ard›ndan ortaya ç›kacak f›rsatlar do¤ru de¤erlendirilirse, ekonomik gücüyle
birlikte, askeri ve jeopolitik varl›¤›yla bölgede çok ciddi bir lider
devlet olabilir. Ancak lider devlet
oldu¤unuzda da bölgedeki Arap
ülkeleriyle din d›fl›nda bir kültürel ba¤›m›z olmad›¤›n›, Araplar›n
Türklere her zaman belli bir ölçüde flüpheyle bakaca¤›n› da göz
ard› etmememiz gerekir.
• Türkiye çok s›k kriz ortam›n›
yaflayan bir ülke. fiimdi önümüzde yeni bir savafl ve muhtemel bir kriz durumu görülüyor. Finans sektörü yeni bir
kriz durumuna haz›rl›kl› m›?
Finans sektörü krize tecrübe olarak elbette haz›rl›kl›, ama finans

sektörü bugün likidite olarak
1991’e oranla çok güçlü olmas›na
karfl›n, özkaynak bak›m›ndan
1991’deki gücünün olup olmad›¤› biraz flüpheli. Çünkü krizlerde
birtak›m tecrübeler ediniyorsunuz ama finansal bir bedel de
ödüyorsunuz. Kaynak kaybediyorsunuz. Finans sektörü bu tecrübeleri ne yaz›k ki çok pahal› bir
biçimde edindi. fiimdi dersini biliyor, ancak krize ne kadar haz›rl›kl› olursan›z olun, krizin getirece¤i mali yükü s›rtlanabilmek biraz da sizin mali gücünüze ba¤l›.
• Koç Finansal Hizmetler Grubu bu konuda nas›l bir haz›rl›k yap›yor?
Koç Finansal Hizmetler Grubu,
geçen y›l Avrupa’n›n en güçlü finans kurulufllar›ndan Unicredito
ile bir ortakl›k gerçeklefltirdi. Di¤er yandan da baflta Koçbank olmak üzere bu gruptaki flirketlerin
bünyelerini güçlendirmek için
ciddi sermaye art›r›mlar›na gittik.
Dolay›s›yla flu anda Koç Finansal
Hizmetler Grubu, hem likidite
yönüyle, hem de mali gücünü
geçen y›l kuvvetlendirmifl oldu¤u
için böyle bir krize haz›rl›kl›. Koç
Finansal Hizmetler Grubu, flu anda böyle bir olumsuzlu¤a, mali
bünye olarak en haz›rl›kl› finansal kurulufllar›n bafl›nda gelir.
• Türkiye’de sigortac›l›k yeni
yeni oturan bir sektör ve yeni
bir yap›lanma içine giriyor.
Sektörün gelece¤i hakk›nda
görüflleriniz neler?
Sigortac›l›k, ülkemizde maalesef
dünyadaki benzer ülkelere k›yasla geri ve ufak kalm›fl bir sektör.
Daha da üzücü olan›, bankac›l›k
sektörümüz de öyle. ‹leriye dönük olarak getirilmifl olan bireysel emeklilik uygulamas› ile birlikte, ekonomide ciddi bir aç›l›m
beklentisi içindeyim. Ancak sisteme devlet ya da hükümet olarak
müdahale edilmemesi gerekir. Zira Türkiye’nin en önemli eksikle-

“Türkiye’nin en önemli eksiklerinden bir tanesi
uzun vadeli fon eksi¤idir. Uzun vadeli tasarruf
yok. Bankalardaki mevduat›n ortalama vadesi bir
buçuk ayd›r. Halbuki sigortac›l›kta, özellikle de
bireysel emeklilikte fonlar çok uzun vadelidir”

rinden bir tanesi uzun vadeli fon
eksi¤idir. Uzun vadeli tasarruf
yok. Bankalardaki mevduat›n ortalama vadesi bir buçuk ayd›r.
Halbuki sigortac›l›kta, özellikle
de bireysel emeklilikte fonlar çok
uzun vadelidir. Neticede bu fonlar›n bir araya toplanmas›, do¤rudan ya da dolayl› olarak Türk sanayiinin emrine tahsis edilecektir.
Orta¤›m›z Allianz, dünyan›n en
iyi sigorta flirketlerinden bir tanesi ve onlarla çok iyi bir iliflki içerisindeyiz. Bir buçuk y›l öncesinden bafllayarak, bu y›l Eylül ay›na
dek sürecek ciddi bir teknolojik
altyap› yenileme çal›flmas› içindeyiz. IT teknolojimizi en üst düzeye ç›kar›yoruz. Dolay›s›yla Koç
Allianz’›n faaliyetlerinden son derece memnunum. Ancak orada
da bizim d›fl›m›zda kimi problemler yaflan›yor. Bilindi¤i gibi sigorta flirketleri üstlendikleri riskin
büyük bir bölümünü reasürörlere
satarlar. Özellikle ABD’deki 11
Eylül sald›r›s› ve ard›ndan da Avrupa’da yaflanan su bask›nlar›ndan sonra reasürans piyasas› çok
darald› ve dolay›s›yla reasürans
maliyetleri artt›. Bu da do¤al olarak Türkiye’deki flirketlerin kârl›l›¤›n› etkiliyor. Koç Allianz’›n pazar pay› oldukça yüksek, fakat
biz müflterilerimize en üst düzeyde güvenceyi sa¤layabilmek için
dünyan›n en üst düzey reasürörleriyle çal›fl›yoruz. Buralarda da
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“Teknoloji
aç›s›ndan,
hem Koç
Finansman
Grubu hem de

11 Eylül gibi bir olay sonras›nda
ödenen tazminatlar nedeniyle reasürans kapasiteleri s›n›rlan›yor.
Irak savafl› ne yaz›k ki sigorta sektörünü olumsuz etkileyecektir.
Savafl nedeniyle Türkiye’deki birtak›m ifllerin reasüre edilmesi için
ödenmesi gereken fiyatlar kaç›n›lmaz bir biçimde yükselecektir ve
bu fiyatlar›n do¤rudan müflteriye
yans›t›lmas› mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle Irak krizinin, fiyatlama aç›s›ndan do¤rudan
olumsuz etkileyece¤i bir sektör sigortac›l›k olacakt›r.

Allianz Grubu
Türkiye’deki
bütün rakiplerine göre öncü
kurulufllar.”

• Koç Allianz, Capital dergisi
taraf›ndan ‘En Baflar›l› fiirket’
seçildi. Koç Allianz’›n bu baflar›s›n› neye ba¤l›yorsunuz? Sizi
sektördeki di¤er flirketlerden
ay›ran özellikleriniz neler?
fiuras› muhakkak ki, hasar ödemede en h›zl› davranan, müflterilerinin ihtiyaçlar›n› öncelikli olarak göz önünde tutarak hasar tazmin politikalar› gelifltiren bir kurum olmas› Koç Allianz’› ayr›cal›kl› bir konuma oturtuyor. Sigortac›l›k öyle bir sektör ki, müflteri
olarak sürekli ödeme yap›yorsunuz ve o paray› hiçbir zaman kullanm›yorsunuz. Ümidiniz de sigortan›za hiçbir zaman muhtaç
kalmamak. Ancak bafl›n›za kötü
bir ifl geldi¤inde de sigortan›z›n
hasar›n›z› en k›sa sürede ödemesini istiyorsunuz. Koç Allianz bu
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aç›dan çok baflar›l›. Di¤er yandan
her iki orta¤›n›n isimleri ve finansal güçleri müflterilerimize ciddi
bir güven veriyor.
• Son 4-5 y›lda her konuda oldu¤u gibi finans sektöründe de
teknoloji çok önemli bir hale
geldi. Koç Finans Grubu’nda
teknoloji kullan›m› ne boyutta?
Sigorta grubunda ‘Opus Projesi’
devam etmekte. Bu proje, sigortac›l›k sektöründe dünyada kullan›lan üst düzey bir altyap›y› beraberinde getiriyor. Benzer bir biçimde
Koç Finansal Hizmetler’in Koçbank üzerinden vermekte oldu¤u
teknolojik hizmet de son derece
ileri. Daha yeni aç›klam›fl oldu¤umuz ve kredi kartlar›na yeni özellikler kazand›ran bir projemiz var.
Bu projeyi bizim bu kadar h›zl› bir
biçimde devreye sokabilmemizin
en büyük nedeni Koçbank’›n teknolojik altyap›s›n›n buna uygun
olmas›. fiunu belirtmeliyim ki, yeni orta¤›m›z Unicredito da teknolojiye önem veren bir flirket ve
birlikte bafllatt›¤›m›z projelerden
birisi de bankan›n teknolojik imkânlar›n› bir kez daha gözden geçirmek ve mevcut ihtiyaçlar› en
k›sa sürede sa¤lamak. Dolay›s›yla
teknoloji aç›s›ndan hem Koç Finansal Hizmetler Grubu’nun hem
de Koç Allianz Grubu’nun Türkiye’deki bütün rakiplerine göre öncü kurulufllar olduklar›n› söyleyebiliriz.

küresel vizyon

“Alaca¤›n›z
bütün kararlar›n›zda ya da
tüm davran›fllar›n›zda bunun hissedarlar› nas›l etkilece¤ini
düflünerek
yola ç›kmak
zorundas›n›z.”

• Ülkenin en önemli kurumlar›ndan biri olan Merkez Bankas›’n›n
Baflkanl›¤› ile ülkenin en büyük
flirketlerinden olan Koç Toplulu¤u’nun Finans Grubu Baflkanl›¤›
aras›ndaki benzer ve farkl› noktalar› ö¤renebilir miyiz?
Benzer yönler tahmin edilenden
çok daha fazla. Her ikisinde de
sorumlulu¤unuz vatandafla karfl›.
Koç Holding halka aç›k bir flirket;
dolay›s›yla Koç Holding’in ifl sonuçlar›, ald›¤› kararlar ve uygulamalar, ister büyük ister küçük olsun, bizim tüm hissedarlar›m›z› etkilemekte. Dolay›s›yla bütün kararlar›n›zda att›¤›n›z her ad›mda
bunun hissedarlar›n›z› nas›l etkileyece¤ini düflünmek zorundas›n›z.
Benzer bir biçimde ancak biraz
daha genifl kapsaml› olarak, Merkez Bankas›’nda da ald›¤›n›z kararlar ekonominin tüm oyuncular›n› etkiliyor. Orada da kararlar›
tasarlarken sadece Merkez Bankas›’n›n ihtiyaçlar›n› de¤il, ekonominin genel ihtiyaçlar›n› dikkate almak ve de¤erlendirmek zorundas›n›z. Merkez Bankas›’nda da bu
görevinizi yaparken Banka Meclisi ve onu takiben hükümet arac›l›¤›yla bu kararlar›n›z› kamuoyuna
yans›t›yorsunuz. Benzer bir flekilde burada da Koç Holding’in Yönetim Kurulu arac›l›¤›yla önemli
kararlar› almak durumundas›n›z.
Farkl›l›klara gelirsek…
Bunlardan bence en önemlisi,
Merkez Bankas›’ndayken kat›ld›¤›m ve bana göre zaman israf›
olan birtak›m toplant›larda kaybedilen saatlere k›yasla, Koç Holding’de kat›ld›¤›m- ve zaman israf› olarak kabul edece¤im- toplant›
saatinin son derece az olmas›.
Toplant›lar Koç Holding’de çok
daha odakl› ve anlaml› bir flekilde
yap›l›yor. Bir ikinci husus da flöyle: Merkez Bankas›’nda baflkan oldu¤unuz zaman s›k s›k bakanlar›
ve baflbakan› ziyarete gidersiniz.
Bu gibi ziyaretlerde baflbakan sizi
kabul etmeden önce girifl holünde
bir buçuk saat beklemek ola¤an-
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d›r. Buradaysa böyle bir fley yok;
Rahmi Bey’den bafllayarak afla¤›
do¤ru tüm yönetici arkadafllar zaman ve program mevhumlar›nda
gayet uyumlu çal›fl›yorlar.
Son olarak bir benzerli¤e daha,
özellikle Nakkafltepe tesisleriyle ilgili olarak, iflaret etmek istiyorum:
Merkez Bankas›’n›n içine girdi¤inizde son derece temiz, adeta steril bir ortam vard›r. ‹nsanlar birbirlerine karfl› son derece sayg›l› davran›r. Ba¤›r›fl, ça¤›r›fl ya da yüksek
tonda bir ses hemen hemen hiç
duymazs›n›z. Nakkafltepe bana o
bak›mdan fazlas›yla Merkez Bankas›’n›n atmosferini hat›rlat›yor.
Son derece güzel ve sakin bir ortamda çal›flan birbirlerine sayg›l›
insanlardan oluflan, bir ifl yeri. Gayet huzurlu bir atmosfer.
• Finans sektöründe önümüzdeki befl y›la damgas›n› vuracak
kavramlar sizce ne olacakt›r?
Üç y›l üst üste bütçe fazlas› vermeyi göze alabilecek bir hükümet
Türkiye’yi kökünden de¤ifltirir.
Ama bu fazlal›k gerçekten verilmeli; daha önceki baz› hükümetlerin yapt›¤› gibi hesap oyunlar›na
dayanan hayali bir fazlal›k fleklinde olmamal›. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütçe fazlas› verip borç
ödemeye bafllarsa, ülkemiz inan›lmaz bir ata¤a geçer. Bir örnek vereyim. fiu anda bankalar imkânlar›n›n yaklafl›k %87’sini devlete
kulland›r›yorlar. Devlet net olarak
borç geri ödedi¤i zaman bu kaynaklar özel sektöre akacak. Di¤er
yandan da finans sektöründe bafllam›fl olan konsolidasyon hiç flüphe yok ki önümüzdeki befl y›l
içinde devam edecek. Bugün piyasada olan pek çok oyuncu
önümüzdeki befl y›l içinde ortadan kaybolacak. Ben, sürmesi kaç›n›lmaz olan bu konsolidasyon
sürecinin önemli sonuçlar› olaca¤›na inan›yorum. Çok say›da ama
nispeten zay›f kurulufllar›n yerini,
az say›da ama mali bünyesi güçlü
kurulufllar alacakt›r.

’dan

Finans Dünyas›na Bak›fl
Mart ay›n en önemli geliflmesi Irak
harekât› ve onun Türkiye üzerindeki
etkileri oldu. ‹lk tezkerenin reddedilmesinin ard›ndan bafllayan belirsizlik, ikinci
tezkerenin gecikmesi ve ABD’nin bu süre zarf›nda Irak operasyonunu bafllatmas› sonucunda oluflan ekonomik görünüm piyasalar› olumsuz etkiledi.
ABD’den önemli bir mali yard›m beklentisi içinde olan piyasalarda, yard›m paketinin gündemden kalkmas›yla beraber
önemli bir sars›nt› meydana gelirken Kuzey Irak’la savafl sonras›nda oluflacak
tablonun Türkiye’nin aleyhine olabilece¤i korkusu piyasalar› etkilemeye devam
ediyor. Aç›klanan 2002 büyüme rakamlar› beklentileri büyük bir farkla
geride b›rakt›. Y›l-sonu büyüme rakamlar› hem GSMH hem de GSY‹H için %7.8
olarak gerçekleflirken, y›l›n son çeyre¤inde kaydedilen büyüme rakamlar› y›l-sonu büyüme performans›n›n belirlenmesinde etkili oldu. Dördüncü çeyrekte
GSY‹H %11.4, GSMH ise %11.5 oran›nda
artt›. Gözlenen bu art›flta, özellikle 2003
y›l›na yönelik olumlu beklentilerle stoklar›n› art›ran sanayi sektörünün katk›s›
önemliydi. Mart ay›nda toptan sat›fl fiyatlar› %3.2, tüketici fiyatlar› %3.1 oran›nda
artarken y›ll›k de¤iflimler TEFE’de %35.2,
TÜFE’de %29.4 oldu. Piyasa beklentileri
TEFE için %2.7, TÜFE için %2.3 idi. Çekirdek enflasyon ise, %2.1’lik piyasa beklentilerinin alt›nda, %1.6 olarak gerçekleflti. Tahminlerimiz TEFE’de %2.9, TÜFE’de %2.3 ve çekirdek enflasyonda
%2.0 idi. Aç›klanan rakamlar hükümet
taraf›ndan önceden aç›klanan y›l-sonu
hedeflerine ulafl›lmas›n›n zor oldu¤u gö-

rülüyor. Fakat hükümetin, bir flekilde ortaya ç›kan “güven problemi”nin üstesinden gelmesi halinde beklentilerdeki afl›nmay› engelleyebilece¤ini ve dezenflasyon sürecini devam ettirebilece¤ini düflünüyoruz. MB taraf›ndan aç›klanan
2002 y›l› ödemeler dengesi rakamlar›na göre Aral›k ay›nda kaydedilen
1,453 milyon dolarl›k aç›k sonras›nda cari ifllemler aç›¤› y›l sonunda
1,789 milyon dolara ulaflt›. Cari ifllemler 2001 y›l›nda 3,390 milyon dolar fazla
vermiflti. Aral›k ay›nda kaydedilen aç›k
rakam›, 2002 y›l›n›n en yüksek ayl›k de¤er oldu. Cari ifllemlerdeki bu geliflmelerde en önemli etken 2001 y›l›na k›yasla
%91.1 oran›nda artan ve 8,590 milyon
dolara ulaflan d›fl ticaret aç›¤›yd›. Bir baflka nokta ise, iflçi gelirlerinde geçen y›la
göre %30’luk düflüfl olmas›yd›. Sermaye
hareketleri hesab›nda 2001 y›l›nda gözlenen 14,198 milyon dolarl›k aç›k rakam›na karfl›l›k 2002 y›l›nda 1,992 milyon dolarl›k fazla kaydedildi. D‹S’nin yay›mlad›¤› verilere göre, Aral›k ay›nda ithalat, Kas›m 2000’den beri en yüksek
düzeyine ulafl›rken ihracattaki art›fl
beklenenin alt›nda kald›. ‹thalat Aral›k
ay›nda, bir y›l önceki döneme göre
%47.3’lük bir art›fl göstererek 5,066 milyon dolara ulafl›rken, ihracat sadece
%5.8’lik bir art›fl gösterdi ve 2,815 milyon
dolarda kald›. 2002 y›l›n›n genelinde ise,
ihracat 2001 y›l›na göre % 12.0 art›fl göstererek 35.1 milyar dolar olurken, ithalat
ise, %22.8’lik art›flla 50.8 milyar dolara
ç›kt›. Bu rakamlar eflli¤inde bir y›l›k d›fl
ticaret aç›¤›, 2001 y›l›na göre %56.5 oran›nda art›fl gösterdi.

Koç Yat›r›m Araflt›rma Grubu
(28.03.2003 tarihi itibar›yla)

Hisse Senedi Tavsiye Listesi

Koç Yat›r›m Araflt›rma Grubu’nun 28.03.2003 tarihi itibar›yla hisse senedi tavsiye listesi Bizden Haberler’in her say›s›nda yay›nlanacak olup, geriye dönük olarak listenin ‹MKB-100
endeksine relatif performans› ve listedeki de¤ifliklikler ilan edilecektir.

Liste 1

Listede Kald›¤›
Tarih Aral›¤›

Tofafl
Sabanc›
Hürriyet
Akenerji
Alarko
Aygaz
Vestel
Akçansa
Akbank
Enka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ocak-28
Ocak-28
Ocak-24
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-03
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-19
Ocak-19

Performans (%)
Kümülatif Rel.
Mart 23.74%
Mart
2.10%
Mart -26.27%
Mart
0.19%
Mart
4.72%
fiubat -4.71%
Mart 14.50%
Mart 15.16%
fiubat
2.34%
fiubat -4.12%

Liste 1

Listede Kald›¤›
Tarih Aral›¤›

Akal
‹zocam
Kipa
Adana Çimento
Brisa
Beko
Tat Konserve
Çimsa
Otokar
Milliyet

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ocak-28
Ocak-28
Ocak-25
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-28
Ocak-12

Performans (%)
Kümülatif Rel.
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
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16.83%
-10.83%
-6.34%
14.61%
10.93%
4.34%
10.84%
16.40%
-8.48%
-17.27%

Sabit Gelirli Yat›r›m Araçlar›
(31.01.2003-31.03.2003)

%

Koç Yat›r›m B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Koç Yat›r›m B Tipi Likit Fonu
Koçbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Koçbank B Tipi Likit Fonu
Koç Yat›r›m Portföy Yönetimi (Sabit Getirili)
Koçbank B Tipi De¤iflken Fonu
Piyasa B Tipi Fonlar›n A¤›rl›kl› Ortalama Getirisi

9.4
9.0
8.9
8.6
8.4
8.3
8.0

Hisse Senedi A¤›rl›kl› Yat›r›m Araçlar›
(31.01.2003-31.03.2003)
Koçbank A Tipi Karma Fonu
Koçbank A Tipi De¤iflken Fonu
Koç Yat›r›m A Tipi Koç fiirketleri ‹fltirak Fonu
Piyasa A Tipi Fonlar› A¤›rl›kl› Ortalama Getirisi
Koçbank A Tipi Hisse Senedi Fonu
Koç Yat›r›m Portföy Yönetimi (Hisse Senedi A¤›rl›kl›)
Koçbank A Tipi ‹MKB 30 Endeksi Fonu
‹MKB 100 Endeksi
Koçbank A Tipi Holdingler ve Yat›r›m fiirketleri Sektör Fonu

1.8
-0.6
-2.5
-3.0
-4.3
-5.5
-6.8
-8.6
-9.2

Dövize Endeksli Yat›r›m Araçlar›
(31.01.2003-31.03.2003)
Euro
Koç Yat›r›m Portföy Yönetimi (Döviz K›stasl› TL Baz›nda)
Amerikan Dolar›
Koç Yat›r›m Portföy Yönetimi (Döviz K›stasl› USD Baz›nda)
Döviz K›stasl› Portföy Yönetiminde K›stas Getiri (USD Baz›nda)

7.7
3.8
3.7
1.1
0.7

Alternatif Getiriler
(31.01.2003-31.03.2003)
TL Mevduat (3 Ay)
Gecelik Repo Getirisi
Enflasyon (TÜFE)
Hazine Bonosu (3 ay)
Alt›n

Koç

9.5
8.8
8.2
6.9
1.9

Yat›r›m Fonlar› Hakk›nda

Koçbank A.fi. A Tipi Holdingler ve Yat›r›m
fiirketleri Sektör Fonu (KoçFon 11)
Holdingler ve Yat›r›m fiirketleri sektöre dahil hisse
senetlerinden oluflan portföy uzun vadeli yat›r›m
yapmak isteyen yat›r›mc›lara önerilir. Fon portföyünün en az %51’i devaml› olarak ‹MKB
Holdingler ve Yat›r›m fiirketleri sektörüne dahil
hisse senetlerinden oluflturulur.
Portföy Büyüklü¤ü: 28 fiubat 2003 itibar›yla
427,341,136,538 TL’dir.
Al›m Sat›m Kurallar›: ‹fl günlerinde 09.00-12.30
saatleri aras›nda verilen al›m emirleri için 1 ifl
günü, geri sat›m emirleri için 2 ifl günü valör
uygulan›r.
ATM’ler, 444 0 555 Telefon Bankac›l›¤› ve
www.kocbank.com.tr adresi arac›l›¤›yla da fon
al›m/sat›m emri verilebilir. 09.00-12.30 saatleri
aras›nda verilen al›m emirleri 1 ifl günü, geri sat›m
emirleri 2 ifl günü sonra, 12.30-24.00 saatleri
aras›nda verilen al›m emirleri 2 ifl günü, geri sat›m
emirleri 3 ifl günü sonra gerçeklefltirilecektir.
Yat›r›m ‹çin Tavsiye Edilen Süre: Minumum
6 ay ile 1 y›l aras›d›r.
Yönetim Ücreti: Portföy de¤eri üzerinden günlük %0.015’tir.

finans

YAZI D‹Z‹S‹: Türkiye’yi Tan›yan Yabanc›
Yöneticilerin Gözüyle Türkiye (4)

Otomotiv Sektörü
‹stikrar ‹stiyor
Ford Otosan Genel Müdür Baflyard›mc›s› Jerry Kania’ya, 3 Kas›m seçimleri ve Irak
Krizi’nin ard›ndan Türkiye’yi ve otomotiv sektörünü sorduk. Kania, Irak Savafl›’n›
otomotiv sektörünün önündeki en önemli engel olarak görüyor ve savafl›n en k›sa
sürede sona ermesi gerekti¤ini belirtiyor
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968’den bu yana dünyan›n
çeflitli ülkelerinde Ford’un
üst düzey yöneticisi olarak
görev alan Jerry Kania, baflta Malezya, Vietnam, Filipinler ve Tayland gibi Asya olmak üzere Asya
ülkelerini iyi tan›yan bir isim. Ford
Otosan Genel Müdür Baflyard›mc›s› Kania ile Türkiye’deki otomotiv
sektörünün durumu ve gelece¤iyle ilgili görüfltük.

Ford Otosan
Genel Müdür
Baflyard›mc›s›
Jerry Kania:
“Ford Otosan,
dünyadaki en
modern fabrikalardan biri.
Hem çevresel
hem de teknolojik aç›dan özellikleri dünya

• Türkiye’nin flu anki politik ve
ekonomik durumu hakk›nda
görüflleriniz neler?
Otomobil sanayiinde düzelme yönünde olumlu sinyaller almaya devam ediyoruz. Fakat hem d›flar›da
hem içeride birkaç potansiyel sorun bulunuyor. Irak savafl› sorunlar›n bafl›nda geliyor. Türkiye’ye
gelince politika konusunda uzman
de¤ilim, fakat yeni hükümetler
özellikle koalisyon olmayan, ço¤unluk hükümetleri umut
vericidir.
• Sizce Irak savafl›n›n
Türkiye ve dünyada otomotiv sektörüne etkisi
nas›l olacakt›r?
Hiç kimse savafl olsun istemez. Ancak flu anda durumu
çat›flman›n uzunlu¤u ve kar-

küresel vizyon

mafl›kl›¤› belirleyecek. Etkilerini
engelleyemeyiz ama savafl sonucunda oluflabilecek potansiyel zararlar› anlamal› ve haz›rl›kl› olmal›y›z.

kalitesinde.”

• Kalite ve maliyet aç›s›ndan
Türkiye otomotiv sektörünü
dünya ile karfl›laflt›r›rsak karfl›m›za nas›l bir tablo ç›k›yor?
Türkiye’nin, otomotiv sektöründeki yeri nedir?
Türkiye, global otomobil sanayiinin daha büyük bir bölümü haline geldikçe, otomotiv sektörünün
kapasitesi de ciddi bir flekilde gelifliyor. Hem Ford hem Toyota’n›n
yapt›¤› Avrupa’ya büyük ihracat
programlar› bu geliflimi h›zland›rd›. Bu artan hacim ve yükselen
bölgesel hoflnutluk, özellikle teknik ve kalite aç›s›ndan sa¤lam bir
tedarik taban›n› beraberinde getirdi. Amac›m›z, bu yüksek kalite ve
teknoloji seviyesini sürdürürken,
maliyet aç›s›ndan rekabet seviyemizi de korumak ya da art›rmak olacakt›r.
• Türkiye’de otomobil ve
tafl›t vergilerinin art›r›lmas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Türkiye’de uygulanan otomobil ve tafl›t vergi
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sistemini di¤er ülkelerle karfl›laflt›rabilir misiniz?
Vergilendirme, çal›flma flans›n› yakalad›¤›m pek çok ülkede bir sorun olmufltur. Tayland’da 1 ton tafl›yan tafl›ma araçlar› üzerindeki
vergilerin azalt›lmas›, pazarda sat›fllar›n %50’sinin tafl›ma araçlar›ndan oluflmas›yla yön de¤iflikli¤ine
neden oldu ve Tayland bu alanda
dünyan›n 2. üreticisi konumuna
geldi. Benzer flekilde Endonezya’da da düflük masrafl› yolcu tafl›ma araçlar› ayn› nedenden dolay›
ayn› konuma yükseldi. Motordeplasman›na (engine-displacement) dayanan vergilendirme de
di¤er s›k rastlanan bir uygulama.
Sektör aç›s›ndan bakacak olursak
bizim ilk istedi¤imiz istikrar ve fleffafl›k.
Bu, büyük ve sermaye yo¤un bir
sektör; vergilendirme politikas›nda büyük de¤ifliklikler özellikle
s›k olmalar› durumunda bizim için
sorun teflkil ediyor. ‹kinci arzumuz ise müflterilerimizi istemedikleri bir arac› almaya zorlamayacak,
de¤ere ba¤l› vergi gibi basit çözümlerin olmas›. Son olarak da talebi art›racak düflük vergiyi tercih
ediyoruz. Güçlü bir otomobil pazar›, güçlü bir ihracat pazar›n›n temelini oluflturur.

• Ford Otosan fabrikalar› teknoloji, üretim kalitesi ve kapasitesi aç›s›ndan di¤er ülkelere
göre nas›l bir konumda?
Ford Otosan, dünyadaki en modern fabrikalardan biri. Hem çevresel hem de teknolojik aç›dan
özellikleri dünya kalitesinde. Burada Ford Üretim Sisteminin en
son prensipleri uygulan›yor, ama
en önemlisi de iyi yetiflmifl, güçlü
motivasyona sahip, kendini ifline
adam›fl ve müflterilere en yüksek
kalitede araçlar sunmak için çok
çal›flmaya istekli bir ifl gücü var.
• Ford Transit Connect “Y›l›n
Ticari Arac› - 2003” ödülünü kazand›. Ford Transit Connect’e
bu ödülü kazand›ran ve onu di¤er ticari araçlardan farkl› k›lan özellikleri nelerdir?
Ford, daha önceden Transit Connect’in tafl›ma araçlar› s›n›flamas›nda ihtiyaçlar› karfl›layan gerçek bir
ticari araç olaca¤› karar›n› alm›flt›.
Araç, müflterilerinin en yüksek
beklentilerini karfl›lamak üzere tasarlanm›fl kendi özel platformu
üzerine oturuyor. Bu dayan›kl›l›k
avantaj› yan›nda Transit Connect,
aç›k alan sürüfl dinamikleri, müflterilerimizi flafl›rtan ve memnun
eden yenilikleri, düflük bir sahip
olma maliyeti ile öne ç›k›yor. Sonuç olarak tüm bu özellikler, Y›l›n
En Prestijli Avrupa Kamyoneti
ödülü de dahil olmak üzere pek
çok ödülü beraberinde getirdi.
• Uluslararas› tecrübelerinize
dayanarak, Koç Toplulu¤u’nun
ifl kültürü ve yönetimini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Ford, Koç Toplulu¤u ile uzun süreli ve baflar›l› bir ortakl›¤a sahip.
Bu iliflki, son y›llarda büyüklük ve
önem aç›s›ndan daha da ilerledi.
Bu kadar uzun bir beraberli¤i sürdürebilmek, iki taraf›n birbirine
ba¤l›l›¤›n› ve karfl›l›kl› güveni gerektirir. Koç Toplulu¤u’nun operasyonel ve iflleyifl aç›s›ndan gerçeklefltirmekte oldu¤u de¤iflimleri

Kania: “Sektör

görmekten çok memnunuz. Özellikle insan kaynaklar› alan›ndaki
gayretleri çok etkileyici. Uygulanan tüm bu programlar, flirketin
rekabet gücünü ileride daha da art›rmas›n› sa¤layacakt›r.

aç›s›ndan
bakacak olursak bizim ilk
istedi¤imiz
istikrar ve
fleffafl›k. ‹kinci
arzumuz ise
müflterilerimizi
istemedikleri
bir arac›
almaya zorlamayacak,
de¤ere ba¤l›
vergi gibi basit
çözümlerin
olmas›.”

• Ford için motor sporlar›n›n
önemini biliyoruz. Türkiye’de
motor sporlar›n›n geliflmesini
sa¤lamak ve katk›da bulunmak
için plan ve projeleriniz var m›?
Ford, tüm dünyada Formula
1’den Rally ve Nascar’a kadar bütün motor sporlar› yar›fllar›nda aktif. Türkiye’nin Avrupa Rally zincirinin bir parças› olmas›na ve
Ford’un bu yar›flta iyi bir performans göstermesinden büyük mutluluk duyduk. Bildi¤iniz gibi flirketimiz Türkiye’de motorsporlar›n›n geliflmesine her zaman öncü-

lük etmifltir. Geçen y›l kategorisinde flampiyon olan Focus F2,
dünyada önden çekiflli yar›flan tek
Focus olmas› itibariyle önemli bir
projedir. Bu araçta Transit connect arac›m›z›n süspansiyon sistemini test etme f›rsat›n› bulduk ve
%90’› aflan yar›fl bitirme oran› ile
Focus çok baflar›l› oldu. Bu y›l›n
ise bizim için ayr› bir önemi var.
Bu y›l rally parkurlar›nda yar›flan
tek WRC bir Focus olacak. Tak›m›n›zdan Türkiye Markalar fiampiyonu olmas›n› bekliyoruz. Ayr›ca Formula 1’in ‹stanbul’a gelecek
olmas› da bizi heyecanland›r›yor.
Tüm bu etkinlikler, özellikle de
Formula 1, Türkiye ve ‹stanbul’un
tan›t›m›nda büyük rol oynayacak
ve hem ifl dünyas›nda hem de turizm alan›nda ekonomik canl›l›k
getirecek.

Tüketici Gözüyle Ford Transit
Avrupa’n›n En Prestijli Kamyoneti seçilen
Ford Transit’lerle ilgili olarak tüketici görüfllerine baflvurduk. Sat›n Alma Müdürü
Gerald Reymond, sorular›m›z› yan›tlad›.
• Ford Transit’in Türkiye’de üretildi¤ini biliyor musunuz?
Evet, Türkiye’deki fabrikaya gitmifltim.
• Genel olarak Ford Transit’ten memnun musunuz?
Evet, memnunum. Ford Transit’in konforu
ihtiyaçlar›m› karfl›layabiliyor.
• Ford Transit’in sürüfl kalitesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
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Çok iyi, s›n›f›n›n en iyisi oldu¤unu söyleyebilirim.
• Ford Transit’in dizayn›n› ve teknolojisini be¤eniyor musunuz?
Detroid’e geldi¤i günden beri bu arac›n dizayn›ndan ve teknolojisinden etkileniyorum.
• Size göre Ford Transit’in en memnun
edici özelli¤i nedir?
Büyüklü¤ü ve sürüfl kolayl›¤›.
• fiayet eski araçlar›n›zla karfl›laflt›r›rsan›z, Ford Transit’in fark› ne?
Filomda bin 400 kamyonet var. Hepsi de
Ford.

küresel vizyon

En Baflar›l› Koçlu
Belki de Sizsiniz...
“Koç Toplulu¤u’nu vizyonuna ulaflt›racak, ortak de¤erler ve yetkinliklere dayal›
baflar›lar› tan›mak ve takdir etmek” amac›yla oluflturulan “En Baflar›l› Koçlular
Ödül Sistemi”, tüm Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n› kaps›yor

O

gün ofisime geldi¤imde
di¤er günlerden farkl› bir
gün olaca¤›n› düflünmemifltim; ta ki masamda duran
hediye paketini görene kadar.
Bugün özel bir gün müydü? Do¤um günüm de¤ildi. ‹fle bafllamam›n y›l dönümü falan da de¤ildi… Bu düflüncelerle merak içinde paketi açmaya bafllad›m. ‹çinden bir defter ç›kt›. ‹lk sayfas›n›
açt›m. “Teflekkür etmek için bir
çok sebep” yaz›yordu ilk sayfada.
Anlamland›ramam›fl olsam da
di¤er sayfalar› okumaya bafllad›m. Her bir sayfada çal›flma arkadafllar›m›n kendi el yaz›s›yla
yazd›¤› hikâyeler vard›. Sayfalar
uzay›p gidiyordu; birçok baflar›
öyküsü, birçok paylafl›m…
Gözlerim dola dola hepsini tek
tek ve tekrar tekrar yaflad›m. Defteri bitirdi¤imde son sayfa beni
daha da duyguland›rd›:
“‹flte bu yüzden sen, y›l›n baflar›l› çal›flan› seçildin…”

insan kaynaklar›

2003 Y›l›
Ödül Kategorileri
flöyle belirlendi:
“Yarat›c› Y›ld›zlar”,
“Yenili¤e Koflanlar”,
“Giriflim fiampiyonlar›”, “Gelece¤e
Tafl›yan ‹flbirli¤i” ve
“Geliflimi Sürekli
K›lanlar”

Odamdan ç›kt›¤›mda tüm çal›flanlar beni alk›fllad› ve tebrik etti.
Bu, ifl hayat›mda ald›¤›m en güzel ödüldü.”
Her ödül özeldir ve anlaml›d›r.
Hele çal›flt›¤›m›z kurum taraf›ndan
verilmiflse… ‹flte böyle bir heyecan› yaflayan, kurumu taraf›ndan
ödüllendirilen bir çal›flan›n olanca
içtenli¤iyle ifade etti¤i duygular.
Hayat boyunca iz b›rakan bir ödülün, ödül sahibine katt›¤› maddi/manevi her türlü zenginli¤in de
ötesinde, bir parças› oldu¤u kuruma kazand›rd›klar›n› da göz ard›
etmemek gerekir.
“En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi” oluflturulurken çal›flan›n
baflar›lar›n› bu kapsamda tan›mak
ve takdir etmek hedeflendi. “Koç
Toplulu¤u’nu vizyonuna ulaflt›racak, ortak de¤erler ve yetkinliklerden yola ç›k›ld›. Toplulukta dayan›flma, ba¤l›l›k, motivasyon ve
verimlili¤i artt›rmak, en iyi uygu-
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lamalar› ortaya ç›karmak, ö¤renen organizasyonlara katk› sa¤lamak “En Baflar›l› Koçlular Ödül
Sistemi”nin amac›n› oluflturdu.
Ödül, bordrolu beyaz ve mavi yakal› çal›flanlar olmak üzere tüm
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n› kaps›yor.

Temel Prensipler
“En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi”nin temel prensipleri flöyle:
• Ortak de¤erler ve yetkinliklere
dayan›r.
• Her y›l düzenli olarak uygulan›r.
• Ödül kategorilerine aday gösterme esas›na dayan›r.
• fiirket seviyesinde bafllay›p,
Topluluk seviyesinde sonuçlan›r.
• Herhangi bir kategoride ödüle
lay›k görülen kifli/ekip yoksa, o
kategori için aday seçilmez.
• Sistem “Ödül De¤erlendirme
Kurul”lar› ile ifller.
• Kifli, ödülünü ödül havuzundan
kendisi seçer.

• Ödül töreni Topluluk baz›nda yap›l›r.

Ödül Kategorileri
2003 y›l› ödül kategorileri ve bu kategorilere aday olan çal›flanlardan
beklenen özellikler:

Geliflimi Sürekli K›lanlarKendini Gelifltiren
• Çevresinden gelen geribildirimleri (olumlu/olumsuz) geliflim f›rsat›
olarak de¤erlendirir.
• Kendini gelifltirmek için f›rsat yarat›r
• Yeni fikirleri ve en iyi uygulamalar› sürekli araflt›r›r.
• Ö¤rendiklerini ifline yans›tarak
iflini gelifltirir.

Geliflimi Sürekli K›lanlarBaflkalar›n› Gelifltiren
• Çal›flma arkadafllar›n›n geliflimini
sa¤lama sorumlulu¤unu üstlenir.
• Çal›flma arkadafllar›n›n ihtiyaçlar›na uygun geliflim f›rsatlar› yaratarak
onlara zaman ay›r›r.
• Çal›flma arkadafllar›n›n sürekli geliflim sa¤lamalar› için onlar› teflvik
eder ve yönlendirir.

Yarat›c› Y›ld›zlar
• Yeni bir öneri, fikir, ürün/hizmet
gelifltirerek, beklenmeyen bir f›rsat
yarat›r.
• Yeni ürün/hizmet gelifltirerek
yapt›¤› iflte fark yarat›r.
• Yeni, özgün fikirler veya yaklafl›mlar önererek bunlar›n hayata geçirilmesine etki eder.

Yenili¤e Koflanlar
• Geliflime ve yeni fikirlere aç›k
olarak mevcut uygulamalarda iyilefltirme sa¤lar.
• Mevcut uygulamada verimlilik

sa¤layan fikir, ürün/hizmet gelifltirir.
• Yeni ürün/hizmetlerin hayata geçirilmesinde aktif rol oynar ve/veya
bunlar› hayata geçirir.

Giriflim fiampiyonlar›
• Gelecekte oluflabilecek, baflkalar›n›n farketmediklerini öngörerek
harekete geçer.
• fiirket yarar›na olacak de¤iflimleri
önerir ve bafllat›r.
• Hedeflenen sonuçlara ulaflmak
için risk al›r.

Gelece¤e Tafl›yan ‹flbirli¤i
• Kendi alan›ndaki uygulamay› kuruma yararl› olacak flekilde yayg›nlaflt›r›r.
• ‹flbirli¤i içinde bulundu¤u kiflilerin beklenti ve ihtiyaçlar›n› göz
önünde bulundurarak ortak çözümler bulur ve uygular.
• Bilgi ve deneyimlerini çevresindekilerle paylaflarak yap›lan ifllere
katk› sa¤lar.
Topluluk Ödül De¤erlendirme Kurulu’nda de¤erlendirilen adaylar›n,
En Baflar›l› Koçlu Ödülleri, her y›l
Kas›m ay›nda içinde düzenlenecek
bir törenle sahiplerine verilecektir.

Proje Ekibi
En Baflar›l› Koçlular projesinde görev alan ekip üyeleri: Ceyla Beller
(‹dea), Özlem Özbat›r (Ram), fieniz
Akan (Koç Holding), Sevilay Uçar
(Amerikan Hastanesi) Yeflim Erdo¤an (Türk Traktör), Nihat Çukurkaya (TNT Lojistik), fiule Yaflar (Ford
Otosan), Y›lmaz Bulut (Arçelik),
Ayben Özmelek (Bilgi Grubu), Turhan Emin (Otokoç), fierife Füsun
Ömür (Koç Holding), Aflk›n Çavafl
(Koç Holding)
Sa¤dan Sola:
fieniz Akan-Koç
Holding,
Ceyla Beller-‹dea,
fierife Füsun
Ömür-Koç
Holding,
Özlem Özbat›rRAM ve Sevilay
Uçar-Amerikan
Hastanesi ekip
üyeleri aras›nda
bulunuyor.

Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan›

Mehmet Ali Berkman:

“Amac›m›z Ortak
Kültür ve De¤erde
Birleflmek”
Koç Toplulu¤u Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali Berkman, En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nin çal›flanlarda aidiyet duygusu; kurum ve çal›flanlar aras›nda ise
duygusal ba¤ oluflturaca¤›n› söylüyor.
• En Baflar›l› Koçlular Ödül Sistemi’nin Koç
Toplulu¤u ve çal›flanlar›na getirece¤i faydalar›n neler oldu¤unu düflünüyorsunuz?
Koç Toplulu¤u’nda uygulad›¤›m›z yeni sistem
insana önem veren, insan› ön plana ç›karan,
farkl› olan›, fark yaratan› de¤erlendiren, yarat›c›,
yenilikçi insanlar› yüreklendiren, ödüllendiren
bir sistem. Amaç yetenekli ve iyi insanlar› toplulu¤a kazand›rmak. Tan›ma ve takdirin aç›k yap›lmas› önemli. Topluluk flirketlerinin bir k›sm›n›n kendi ödül sistemleri var ama En Baflar›l›
Koçlular Ödül Sistemi, Topluluktaki en iyi uygulamalar› ortaya ç›karacak, bu uygulamalar›
gerçeklefltiren baflar›l› çal›flanlar› tan›mam›z›
sa¤layacak ve ö¤renen organizasyonlara katk›
yaratacakt›r. Çal›flanlar›n›z› ortak de¤er ve kültürde birlefltirebilirseniz aidiyet ve sadakat duygusu yaratabilir, kurum ve çal›flanlar aras›nda
duygusal ba¤ oluflturursunuz. Ödül sistemiyle
bu duygular› yakalamak ve yaflatmak istiyoruz.
• Ödül sisteminin baflar› ile uygulanabilmesi için neler yap›lmal›d›r?
Her konuda oldu¤u gibi bu konuda da liderlik
görevini üstlenenler, bu sürece inanmal› ve güvenmelidirler. ‹nançla desteklemelidirler. Sistemin tan›t›m› ve iletiflimi iyi yap›lmal›d›r.Ödül
adaylar›n›n seçiminde, “De¤erlendirme Kurullar›”n›n rolleri önem kazan›yor. Ödül kategorilerine göre kriterleri tafl›yan do¤ru kiflilerin
seçilmesi önemli. Topluluk içerisine bakt›¤›m›zda bafla bafl giden baflar›lar olmas› çok mümkündür. Ancak içlerinden birini seçmek sistem
gere¤idir. Seçilemeyenleri küstürmemeliyiz. Çal›flanlar›m›za gerekli önemi ve f›rsat› verdi¤imizi
hem sözle hem de uygulamalar›m›zla göstermeliyiz. Tüm sistemlerde oldu¤u gibi zaman içinde
bu sistem daha da iyileflecektir.

E-Dönüflüm’de ‘Dönüm’ Noktas›
2003 y›l› E-Dönüflüm’de lider firmalar›n oldu¤u kadar, sonradan projeye kat›lanlar›n da
dikkatle izlenmesini gerektiren bir y›l olacak. E-Dönüflüm’ün geçmifli ile gelece¤ini Koç
Bilgi Grubu Stratejik Planlama Uzmanl›k Merkezi Direktörü Tayfun U¤ur’dan ö¤rendik

B

iliflim teknolojilerini kullanarak Koç Toplulu¤u’nun rekabet gücünü
art›rmak amac›yla 2001 y›l›nda
bafllat›lan E-Dönüflüm projesinin I. Aflamas› tamamland›. 2003
ise Koç E-Dönüflüm projesinin
en kritik y›l›n› oluflturuyor. EDönüflüm’de II. Aflama olarak
da tan›mlad›¤›m›z 2003, önceki
iki y›l (2001-2002) içinde edinilen tecrübeler ›fl›¤›nda bu alanda s›çrama yap›lmas› gereken
önemli bir kilometre tafl›n› temsil etmekte. Bu ba¤lamda projenin 2001 y›l› bafl›nda yap›lan tan›mlar›n› bir kez daha hat›rlamakta fayda var.
Buna göre Koç E-Dönüflüm,
• Türkiye’de özel sektörde bafllat›lm›fl ve devam eden kapsaml› biliflim teknolojileri benimseme ve uygulama program›d›r,
• Koç Toplulu¤u genelinde
CEO ve Baflkanlar›m›z›n sahipli¤inde giden bir projedir,
• Nihai hedefi, biliflim teknolojilerini kullanarak Koç Toplulu¤unun rekabet gücünü artt›rmak olan bir faaliyetler bütünüdür,
• fiirketlerimizin ana süreçlerini,
organizasyonlar›n› hatta bireylerin çal›flma biçimlerine kadar
tüm faaliyetlerimizi gözden geçirip biliflim teknolojilerinden
en etkin biçimde yararlanarak
yeniden yap›lanma ve entegrasyona gitme hareketidir. Koç EDönüflüm sadece yeni donan›m
veya yaz›l›m yat›r›m› yapmak
de¤il. Her iki aflaman›n ortak
boyutlar›nda flu gerçekler bulunuyor:

e-dönüflüm

2001-2002: I. Aflama

2003: II. Aflama

• Fark›ndal›k ve kurumsal kültüre
odakl›
• fiirket içi h›zl› kazan›ml› küçük
projelere yönelik
• Temel altyap› a¤›rl›kl›

• Ana süreçler ve ifl kazan›m›na
odakl›
• ‹fl birimi içi, ifl birimleri aras›,
de¤er zinciri bazl›
• ‹fl süreçleri ve uygulama a¤›rl›kl›

Koç Toplulu¤u’nda bilgi teknolojileri (BT) kullan›m›nda olgunluk düzeyi aç›s›ndan farkl› flirketlerin bulundu¤u bir gerçektir. Bu olgunluk seviyeleri I., II.,
III. ve IV. seviyeler olarak tan›mlanabilir. Projenin I. aflamas›nda hedeflenen tüm flirketlerde ilk olgunluk düzeyinin gere¤i olan temel BT altyap› ve standartlar›nda belirli noktaya gelmeleri sa¤lanm›fl durumdad›r.
II. olgunluk düzeyinin önceli¤i
ana ifl süreçlerine yönelik ve bu
süreçleri destekleyen BT projeleridir. Bu projelerde, daha üst
olgunluk düzeyine eriflmifl flirketlerin bilgi ve tecrübelerinden
yararlan›lmas› gerekmektedir.
Koç Toplulu¤u gibi de¤iflik
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Koç Bilgi
Grubu Stratejik
Planlama
Uzmanl›k
Merkezi
Direktörü
Tayfun U¤ur
(solda) ve
E-Dönüflüm

alanlarda faaliyet gösteren ve
farkl› büyüklükteki flirketler aras›nda IV. düzey olgunluk seviyesinde flirketlerin bulunmas›
do¤ald›r. fiirketleraras› bilgi ve
tecrübe paylafl›m›n›n ortak noktas› olan Koç Bilgi Grubu EDönüflüm Proje ekibi, topluluk
proje portföyündeki baflar›l› uygulamalar› ihtiyaç sahibi flirketlere yönlendirme rol ve sorumlulu¤una sahiptir. Ayr›ca olgunluk düzeyleri itibar› ile, farkl›
bilgi ve birikime sahip stratejik
ifl ortaklar› ile çal›flma, ilkesini
benimsemifl bulunuyoruz.
(fiekil 1)

Proje Yöneticisi
Sinan Yasun
(sa¤da).

Bilgi ve Birikime Sahip
Stratejik ‹fl Ortaklar›
Topluluk genelinde I. Aflamadan II. Aflamaya geçerken içinde bulunulan mevcut durum ve
projenin 2004 y›l› ve sonras›ndaki ulafl›lmas› gereken durum
fiekil 2 ve fiekil 3’de görsel biçimde ifade edilmeye çal›fl›lmaktad›r. III. aflama sonunda,

büyük, orta ve küçük ölçekteki
flirketlerin yer ald›¤› ifl birimlerinin elektronik dönüflümlerini tamamlamalar› sonucu toplululuk
olarak E-Dönüflüm hedeflerine
ulafl›lm›fl olacak.
2003 y›l› sonunda Toplulu¤un
ciro baz›nda %80’ini oluflturan
40’a yak›n flirketinde arzulanan
olgunluk seviyelerine gelinmesi
ile E-Dönüflüm bir proje olarak
tamamlanacak, ancak E-Dönüflüm rekabet gücünü sürekli art›rmak amac›yla gerek bir süreç
ve gerekse kültürel bir de¤iflim
olarak devam edecektir. 2004
y›l›ndan itibaren elektronik dönüflümlerini tamamlamam›fl flirketlerin pazardaki varl›klar› ciddi riskler alt›nda olacakt›r.

2003 Dikkatle ‹zlenmesi
Gereken Bir Y›l Olacak
Dayan›kl› Tüketim Grubu iki
büyük flirketi ile projede aktif
konumda liderliklerini sürdürmektedirler. Arçelik e-Sat›nalma projesini Promena uygulamas›na entegre ederek, II. Aflaman›n en önemli sinerji projesi
bafllat›lm›flt›r. Beko Elektronik
2003 y›l› bafl›nda devreye ald›¤›
SAP R/3 uygulamas› ile daha
önce gelifltirdi¤i web tabanl› uygulamalar›n› entegre ederek EDönüflümdeki liderliklerini sürdürmeye devam etmektedirler.
Tüketim grubunun lokomotif
flirketi Migros, Tan› firmas› ile
iflbirli¤i içinde yepyeni projelerle 2003 y›l›nda I. proje yar›flmas›nda elde etti¤i baflar›lar›n› sürdürmeye kararl› görünmektedir.
Tat G›da alt›nda toplanan 4 flirketin y›l ortas›nda tamamlanacak idari ve teknolojik entegrasyonlar› sonras›nda y›l›n ikinci
yar›s›nda önemli E-Dönüflüm
projelerine imza atacaklar› aç›kt›r. Turizm Grubu flirketlerinin
yeni E-Dönüflüm projelerini dikkatle izliyoruz. E-Dönüflüm lideri flirketlerle ilgili benzer örnekleri ço¤altmak mümkün. Ancak

2003 y›l›, Tofafl Fiat Grubu flirketleri, Ford Otosan, Yan Sanayi
ve D›fl Ticaret flirketleri ile Vehbi
Koç Vakf› kurulufllar› gibi sonradan projeye kat›lanlar›n da dikkatle izlenmesini gerektirecek
bir y›l olacak.
Koçbank ve Koç Allianz’›n bu
alanda bulunduklar› olgunluk
düzeyi ve Koçfinans’›n projede
ulaflt›¤› nokta sayesinde Koç Finansal Hizmetler (KFH) grubu
ile karfl›l›kl› olarak E-Dönüflüm
birikimlerimizin paylafl›lmas› bu
y›l›n en önemli kazan›mlar›n›
oluflturacakt›r.

IV
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Karar Destek Sistemleri

McKinsey
Accenture
IBM

Bilgi BirikimiYšnetimi

Microsoft
Orade
SAP

Bilgi

III

Enformasyon

SAP
Orade

Uygulamalar, SŸre•

II

Veri (Data)

AltyapÝ, DonanÝm,YazÝlÝm

I

CÜSCO
Orade
Microsoft
CA

fiekil-1:
E-Dönüflüm projesi olgunluk düzeyleri ve
stratejik ifl ortaklar›

Olgunluk
DŸzeyi

E-Dönüflüm’de Bu Y›l›n
Önemli Kazan›mlar›
2003 y›l› bafl›nda E-Dönüflüm
olarak adland›r›lan metodoloji
Koç’a özgün bir hale getirilirken,
sürecin de daha etkin bir konuma getirilmesine çal›fl›ld›:
1) Yürütme Kurulu tüm baflkanlar›n kat›l›m›ndan oluflan bir yap›ya dönüfltürüldü.
2) Yürütme Kurulu toplant›lar›,
Baflkanlar Toplant›s› içinde bir
gündem maddesi olarak 2 ayda
bir izleme ve yönlendirme faaliyeti olarak devam edecek.
3) e-Süreç ve e-Grup faaliyetlerine y›l içinde bafllanacak:
a. Sat›nlama, Mali ‹fller ve Raporlama, ‹nsan Kaynaklar› ve Müflteri ve Bayi ‹liflkileri gibi 4 ana
süreç topluluk genelinde ele al›narak projelerin bu çerçevede
yönlendirilmesine dikkat edilecek,
b. Arzu eden Baflkanl›k için,
kendi içinde bilgi ve tecrübe al›fl
veriflinin yap›labilece¤i E-Grup
çal›flmalar› gerçeklefltirilecek.
4) fiirketler proje raporlamalar›n›
yenilenen www.e-donusum.com
üzerinden gerçeklefltirecekler.
5) E-Dönüflüm portalinde raporlanan projeler y›l sonunda II.
Proje Yar›flmas›na kat›labilecek
ve ödüllendirilecekler.
Türkiye’nin sanayi toplumuna
geçiflinde öncü bir rol oynam›fl

Stratejik Üß
OrtaklarÝ

Karar

Þirke tler

IV
III
Üß Birimleri

II
I
I

II

III

Aßama

fiekil-2:
E-Dönüflüm’de mevcut durum

Olgunluk
DŸzeyi

Þirke tler

IV
III
Üß Birimleri

II
I
I

II

III

Aßama

fiekil-3:
E-Dönüflüm’de topluluk hedefleri

Bugün, projenin
I. aflamas›nda
hedeflenen,
tüm flirketlerde
ilk olgunluk
düzeyinin gere¤i
olan temel BT
altyap› ve standartlar›nda
belirli noktaya
gelmeleri
sa¤lanm›fl
durumda.

olan Koç Toplulu¤u’nun bilgi
toplumuna geçifl sürecindeki liderlik misyonunu üstlenmesi
aç›s›ndan E-Dönüflüm 2003
projesinin büyük önemi oldu¤u
bir gerçek.
Bu inanç do¤rultusunda sa¤lanan elektronik dönüflüm ile,
sadece toplulu¤un rekabet gücünü art›rmakla kalmay›p, elde
edilen tecrübeleri kamuya, di¤er özel sektör flirketlerine ve
topluma aktarma f›rsat› da bulunabilecektir.

e-dönüflüm

Ramstore Sibirya’da

A

lt› y›ld›r Rusya’da hizmet veren Ramstore
zincirinin Moskova d›fl›ndaki ilk ma¤azas›, Sibirya’n›n en büyük eyaletlerinden
biri olan Krasnoyarsk bölgesinde 6 Mart’ta aç›ld›. Toplam
4800 m2 kapal› alana sahip
Ramstore, bir bölümü 2002 y›l›nda faaliyete geçmifl olan bir
al›flverifl merkezi içinde yer al›yor.
Aç›l›fl, Krasnoyarsk Belediye
Baflkan› Peter Pimashkov, Ramenka Yönetim Kurulu Baflkan›
ve Migros Genel Müdürü Ömer
Bozer, Ramenka Genel Müdürü
Mustafa Sa¤lam, devlet yetkilileri ve Sibiryal›lar›n kat›l›m›yla
gerçekleflti. Ramenka Yönetim
Kurulu Baflkan› ve Migros Genel Müdürü Ömer Bozer aç›l›flta
yapt›¤› konuflmada; Rusya’daki
alt›nc› y›llar›n›n bafl›nda Mosko-

Dünyan›n so¤uk çat›s› olarak adland›r›lan Sibirya’da halk
art›k taze meyve ve sebzeye, canl› bal›¤a ulaflabiliyor. Bu
g›dalar›n bulunabildi¤i tek adres ise Ramstore…
va d›fl›ndaki ilk ma¤azay› Sibirya’n›n önde gelen eyaletlerinden
Krasnoyarsk bölgesinde açmaktan büyük mutluluk duyduklar›n›; Ramstore’un bölgenin her
türlü ihtiyac›n› karfl›layabilmek
için genifl ürün çeflidi ve çok uygun fiyatlarla hizmet verece¤ini;
Ramstore’da Sibiryal›lar›n yaflam›n› kolaylaflt›racak yeniliklerin
bulundu¤unu; Ramstore Krasnoyarsk’› bölgede aç›lacak yeni
ma¤azalar›n izleyece¤ini söyledi.

Eksi K›rk Derecede
Taze Sebze ve Meyve
Tavuk, et, bal›k gibi ürünlerin
donmufl olarak sat›ld›¤› bölgede
aç›k pazarlardan al›flverifl etmeye al›flm›fl olan halk, modern
yöntemlerle ifllenmifl paket et,
servisli aç›k et-tavuk tezgâh› ile
ilk defa tan›flt› ve büyük ilgi gösterdi.
D›flar›daki eksi k›rk derecelik
havaya karfl›n, Ramstore Krasnoyarsk ziyaretçilerini art› on sekiz
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derecelik s›cakl›kta a¤›rl›yor.
Yaz›n temin ettikleri taze sebze
ve meyveleri konserveleyerek
k›fl› geçirmeye al›flm›fl Sibiryal›lar
çok genifl çeflitte taze meyve ve
sebzenin sunuldu¤u reyona ak›n
etti. Hipermarket içindeki 30 bin
ürünün d›fl›nda, taze s›k›lm›fl
meyve suyu, canl› bal›k, kuruyemifl, gazete ve dergi de Sibiryal›lara sunulanlar aras›nda. Müflterilerin her türlü ihtiyac›na eksiksiz cevap verebilmek için, -bölge
flartlar›n›n zorlu¤una ra¤menRamstore genel ürün portföyünün tamam› dünyan›n her bölgesinden en uygun koflullarda
temin edilerek çok cazip fiyatlarla Sibiryal›lar›n be¤enisine sunuluyor. Moskova’ya uçakla befl
saatlik mesafede bulunan, dünyan›n so¤uk çat›s› Sibirya’da, sanayinin yan› s›ra tar›m da geçim
kaynaklar›n›n bafl›nda geliyor.
Ramstore, modern üretim ve sat›fl noktalar› gelifltirmifl olarak
bölgeye yönlenmifl durumda.

G›da ve Perakendecilik
Maret Piliçler Lezzete Davet Ediyor
Y›llard›r et ve et ürünleriyle g›da sektörüne hizmet eden Maret, pazara sundu¤u piliçleriyle flimdi de beyaz
et tüketicilerine
sesleniyor.
Baflta baget, but,
pirzola, kanat ve
bonfile olmak üzere 12 farkl› biçimde
üretilen Maret Piliçler,
lezzete düflkün olanlar›n tercihi
olacak nitelikte. Maret’in di¤er

ürünlerinde oldu¤u gibi piliçler de veteriner hekimlerin kontrolünde günlük
olarak haz›rlan›yor. Piliçler so¤utulduktan ve
dezenfekte edildikten
sonra, oluflabilecek sulara karfl› pedlerle korunan ambalajlar›na
yerlefltiriliyor. Böylece
tüketiciye ulaflaca¤› ana
kadar tazeliklerini korumas› sa¤lan›yor.

Pastavilla’dan Rüya Gibi Pudingler
Pastavilla 5 farkl› çeflit puding
ile süslü tatl›lar pazar›na girdi.
Pastavilla Makarna Genel Müdürü Cemali K›rm›z›o¤lu, sütlü
tatl›lar üretimiyle ilgili olarak
yapt›klar› araflt›rmada, tüketicilerin makarna haricinde ürünler
talep etti¤ini ve bu ürünlerin bafl›nda pudingin geldi¤ine iflaret
ettikten sonra flunlar› söyledi:
“Kakao rüyas›, meyve rüyas›,
muz rüyas›, karamel rüyas› ve
vanilya rüyas› ismini verdi¤imiz
5 çeflit puding ile tüketicilerimizin isteklerini yerine getirmeye
çal›flt›k.”

Fidan’dan Sofralara Leziz Çorbalar
Y›llard›r do¤an›n en sa¤l›kl› ürünleri ile
mutfaklar›m›za giren, yemeklerimize
benzersiz lezzetler katan Fidan, kendi ad›n› tafl›yan haz›r çorbalar›n› tüketicilerinin be¤enisine sunmaya bafllad›. Fidan’›n çorbalar› aras›nda kremal› domates, kremal› mantar, kremal› tavuk, flehriyeli tavuk, iflkembe, tarhana, yayla ve ezogelin bulunuyor.
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Koçtafl’ta
Hüner Yar›fl›
Koçtafl, 14 Mart 2003 Cuma
günü Kartal ma¤azas›nda
Toprakadam&Windy iflbirli¤iyle han›mlar için “Ahflap
Boyama Yar›flmas›” düzenledi. 25 kiflinin kat›ld›¤› yar›flmada han›mlar el becerilerini
gösterdiler, yarat›c›l›klar›n›
kullanarak hayallerindeki objeleri ahflap tepsi üzerine.
Kazanan ilk üç yar›flmac›ya
istedikleri renkte Koçtafl Boya
ve Toprakadam’dan Windy
Ahflap Boyama Seti hediye
edildi.
Koçtafl Ekim ay›ndan beri ‹stanbul Kartal sahil yolundaki
marketinde hafta içi Pazartesi
ve Çarflamba, haftasonu Cumartesi günleri ücretsiz dekorasyon teknikleri e¤itimi
düzenliyor. Bafllad›¤› ilk günden itibaren bu e¤itimlere
kat›lan ö¤rendikleri teknikleri uygulayarak evlerinin dekorasyonunda de¤iflik objeler yaratan Canan Atakan,
Emel Aksoy ve fieniz Sangan yar›flmada hem ö¤rendikleri tüm bilgileri uygulama
f›rsat› yakalad›lar hem de hediyeler kazand›lar.

Yan Sanayi
Motorsiklet Fuar›’nda Beldeyama Fark›

Mako’dan
2003 Ata¤›
Mako Elektrik,
Hyundai Assan
Otomotiv San. Tic.
A.fi’nin tedarikçisi
oldu. Bugüne kadar
Kore’den getirilen
Hyundai Accent
Admire modelinin far
ve stop lambalar›,
2003 Ocak ay›ndan
itibaren Mako
taraf›ndan üretilmeye
baflland›.

13-16 Mart tarihleri aras›nda, “Motorsiklet
2003” bafll›¤› alt›nda Lütfi K›rdar Fuar Merkezi’nde gerçekleflen fuar›n en önemli kat›l›mc›lar›ndan biri de Beldeyama idi.
Beldeyama bu y›l›n ilk üç ay› içinde Türkiye
pazar›nda sat›fla sundu¤u Yamaha motorsikletleri, jenaratörleri, kendi markas›n› tafl›yan
bisikletleri, ‘Mobylette’ ve Yamaha mopedlerini sergiledi.

2003 Modelleri Sergilendi
Motosiklet firmalar› içinde, motorlu iki tekerlekli ürünlerin yan› s›ra ayn› zamanda bisiklet
üretimi ve sat›fl› yapan tek firma olan Beldeyama, stand›nda sergiledi¤i en son trendlere uygun 2003 bisiklet modelleriyle bisikletseverlerin de ilgi oda¤› oldu.
Yamaha’n›n 2003 y›l›nda pazara sundu¤u
VP300 Versity, YP180 Scooterlar› ve yeni nesil
YZF R6 motorsikleti fuar ziyaretçilerinin en
çok ilgisini çeken modeller aras›ndayd›. Beldeyama tesislerinde üretilen ve Yamaha taraf›ndan dünya pazarlar›na sat›lan Yamaha markal› mopedler de Beldeyama stand›nda sergi-

Ralli Heyecan›
Otokoç ‹stinye’ye Tafl›nd›!

Otokoç’tan Kad›nlara Özel
Otokoç’un 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü çerçevesinde gerçeklefltirdi¤i ve geleneksel hale gelen dizi etkinliklerinin bir
yenisi daha düzenlendi. 16 Mart’a dek süren etkinlikler 8
Mart günü Keçiören Güçsüzler Yurdu’nda bar›nan yafll›lara ziyaretle bafllad›. Özel MedArt T›p Merkezi iflbirli¤inde gerçeklefltirilen ziyaret s›ras›nda befl huzurevi sakinine
ücretsiz meme check-up’› hediye eden Otokoç ekibi, ayr›ca huzurevindeki yafll›lara hediyeler de da¤›tt›. 8-16 Mart tarihleri aras›nda Ankara Temsilcilili¤ini ziyaret eden tüm bayan müflterilere Özel MedArt T›p Merkezi taraf›ndan indirimli meme check-up paketi arma¤an edildi. Periyodik ve
genel bak›mlar›n yan›
s›ra yedek parça de¤iflimlerinde özel indirimlerin uyguland›¤› avantaj paketinde, servise
gelen bayanlar interaktif serviste araçlar›yla ilgili merak ettiklerini
an›nda ö¤renebildiler.

Antalya’da yap›lan Dünya Ralli fiampiyonas› üçüncü yar›fl›n›n bitifliyle üzülen motor sporu tutkunlar›, 4-5 Mart tarihleri
aras› Otokoç ‹stinye’de kurulan yar›fl simülatörleriyle ralli heyecan›na devam etti. 4 Mart’ta düzenlenen kokteylde, Otokoç
yetkilileri ve filo müflterileri e¤lenceli anlar geçirererek günün
yorgunlu¤unu att›. Ford Haz›r Kart Rallye Team pilotlar›
Serkan Yaz›c› ve Can Okan ile
Tak›m Direktörü Serdar Bostanc›’n›n kat›ld›¤› gece, Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen’in konuflmas›yla bafllad›.
Power FM’in DJ’i “GEVEZE”nin
sunuculu¤unda düzenlenen ralli
de ise Otokoç müflterileri Dünya
Ralli fiampiyonas›’ndaki Ford Focus WRC’lerin ayn›s› olan simülatörlerle yar›flt›. Turnuva sonunda
dereceye giren ilk üç yar›flmac›
kupalar›n›n yan› Sardunya Restaurant’tan eflleriyle birlikte kat›labilecekleri bir akflam yeme¤i ile ödüllendirildi.
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lendi. Bu mopedler 2002 y›l›n›n Haziran ay›ndan bu yana iç pazarda tüketicilere sunulmas›na ra¤men, fuar›n en popüler ürünlerinden
biri oldu.
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Otokar Z›rhl›
Araç ‹hracat›n›
Sürdürüyor
Otokar, 2002’de yapt›¤› anlaflma
uyar›nca, yeniden dizayn ederek
üretti¤i, tekerlekli taktik 4x4 tipi hafif z›rhl› araçlar›n›n ilk partisini ihraç etti. ‹hraç edilen araçlar, Otokar’›n 1990’l› y›llardan bu yana
üretti¤i z›rhl› personel tafl›y›c›lardan
yola ç›karak haz›rlad›¤› ve tamamen yeni motor ve aktarma organlar› üzerine kurulu olarak ortaya
ç›kt›. Anlaflmada, 2003-2004 y›llar›
aras›nda 160 adet imal edilmesi ve
teslimatlar›n her ay düzenli olarak
yap›lmas› belirtilmiflti.

Turizm-‹nflaat
Setur’dan Uygun Tatil ‹mkânlar›
Bahar›n gelmesiyle birlikte her bütçeye
uygun yeni tatil programlar› düzenleyen
Setur, konuklar›n› hem yurtiçinde hem
de yurtd›fl›nda a¤›rlayacak.

‹ç Turizmin Cazibesi
19 May›s’a özel hesapl› ve cazip alternatifler yaratan Setur’un, 3 günlük tatil için
sundu¤u turlardan ilki 17-19 May›s tarihleri aras›nda ‹znik, Bursa, Cumal›k›z›k
ve Uluda¤’dan olufluyor. 16-19 May›s
tarihleri aras›nda Kapadokya’ya ile yine
tarihlerdeki Pamukkale-Efes-Meryem
Ana Turu tatilcilere farkl› olanaklar sunacak. Setur’un son alternatifi 17-19 May›s’ta gerçekleflecek olan Bat› Karadeniz’e.

muz’u kapsayan ‹skandinavya-Rusya
seyahatinde Regal Princess ile çal›flacak. Tatilseverler Nynashamn, Helsinki, San Petersburg, Gdynia, Olso ve
Kopenhag flehirlerini dolaflacak.

Koç Toplulu¤u Personeline Özel
Setur, Koç Toplulu¤u personeline THY
uçufllar›nda ayr›cal›k sa¤layacak bir uygulama bafllatt›. Koç Grubu personeli,
sadece Türkiye ç›k›fllar›nda geçerli olmak üzere check-in’lerini ‘Business
Class’ kontuar›nda yapt›rabilecek ve CIP
Lounge’dan da faydalanabilecek.

‹skandinavya’dan Rusya’ya
‹ç turizme oldu¤u kadar yurtd›fl›nda da
konuklar›na hofl bir tatil geçirtmeyi
amaçlayan Setur, 29 Haziran-9 Tem-

Bilgi Grubu
Tüm Güçler Tüketici ‹çin Birleflti
Koç Bilgi Grubu’nun hem tüketiciye hem de parakende sektörüne “kazan-kazan” sistemi getiren Paro ile Akbank’›n kazançl›
yaflam kart› Axess, “önce tüketici” slogan›yla müflterilerine sürekli kazand›racak bir platformda bulufltu. Müflterilerin oldu¤u
her yerde olmak, onlar›n ihtiyaçlar›na yönelik çözümler üretmek çabas› Axess ile Paro’yu buluflturan temel unsur.
Koç Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, Türkiye’nin en önemli
özel sektör kurulufllar›ndan ikisinin güçlerini birlefltirerek tüketiciye, flirkete ve bankaya kazand›ran bir projeyi hayata geçirdiklerini
belirterek, “Paro için
koydu¤umuz hedeflerin,
ancak cesaret, vizyon ve
kendini bu ifle adamakla
gerçeklefltirilece¤inin
fark›nday›z. Yolculu¤umuzda vizyoner ve güçlü bir yol arkadafl›m›z oldu; Akbank” dedi.
Ali Y. Koç (solda) ve Zafer Kurtul
(sa¤da) Paro-Axess tiflörtleriyle
tan›t›ma kat›ld›.

21

KoçSistem
Genel Müdürü
Levent K›z›ltan
(solda) ve
Aksis Genel
Müdürü Cavit
Akflehirlio¤lu
(sa¤da)

fiirketlere Özel
Doküman Yönetimi
KoçSistem ve Aksis iflbirli¤iyle pazara sunulan, flirketlerin dokümanlar›n› tek merkezden yönetmeye imkân tan›yan “Documentum for Centera”, maliyet ve zaman tasarrufunun yan› s›ra verimlili¤in artmas›n› sa¤l›yor.
KoçSistem’in kurulum ve bak›m dan›flmanl›¤›nda, Aksis’in
sistem yaz›l›m› ve EMC’nin veri depolama ürünleri ile hayata geçen bu sistemin tan›t›m toplant›s›nda bir konuflma
yapan KoçSistem Genel Müdürü Levent K›z›ltan, e-dönüflümün bir ad›m› say›lan e-ifl uygulamalar›n›n çal›flan verimlili¤ini art›rarak, çok daha güçlü, etkili ve ifline hâkim
çal›flanlar›n bulundu¤u kurumlar yaratt›¤› üzerinde durdu.
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Finans
Koçbank Kredi Kart›:
Çözümler Sunan Farkl› Bir Kart
transfer edilebiliyor. Koçbank kredi
kart›n›n özellikleri bununla bitmiyor.
‹flyerlerinin sundu¤u taksit seçenekleriyle vade fark› olmaks›z›n al›flverifl
yap›labiliyor.

Koçbank kredi kart›, tüketicilerin talep ettikleri çözümleri ve bir kredi kart›ndan beklenenden daha fazlas›n› sunabilmek için
yepyeni özellikler kazand›. Tüm dünyada
taksit olana¤› ve esnek limit avantaj› sunan Koçbank kredi kart›, sadece kullan›rken
de¤il,
borç
transferi ve düflük faiz oranlar›yla öderken
de hayat›n›z› kolaylaflt›r›yor.
Koçbank kredi kart› ile yurtiçi ve
yurtd›fl›nda yap›lan tüm harcamalar taksitlendiriyor. Yeni harcamalar, kart borcunun asgari tutar› ödendikten sonra kalan borç tutar› üzerinden,
tek bir talimatla taksitlendiriliyor. Baflka
bankalara ait kredi kart borçlar› da Koçbank kredi kart›na EFT ücreti ödemeksizin

Her Koflulda
Kazand›ran
Kart
Türkiye'de ve dünyan›n her yerinde yap›lacak
tüm al›flverifller internet fiubesi, ATM, otomatik ödeme
ve di¤er flube d›fl› kanallardan
gerçeklefltirilen tüm ödemeler için puan da kazan›labiliyor. Koçbank kredi kart› sahipleri puanlar›n› anlaflmal› üye iflyerlerinde
yap›lan al›flverifllerde kullan›labilece¤i gibi,
Koçbank Puan Katalo¤u'ndan seçilen ürünlerde ya da Özel Birikim Sigortas›’nda da
de¤erlendirilebiliyor.

Koçbank,
2003 Y›l›n›n
En ‹yisi
IT-Business Weekly
Dergisi, son 2 y›ld›r
biliflim sektörünün
önde gelen
bankalar›n›n alternatif
da¤›t›m kanallar› (telefon bankac›l›¤›, internet
bankac›l›¤› ve ATM’ler)
hizmetlerini
de¤erlendirmesi sonucunda Koçbank, 2003
y›l›nda “en iyi alternatif
da¤›t›m kanal› hizmeti
veren banka”; hosting
ve eriflimi Koç.net
taraf›ndan sa¤lanan ekoçbank da 2002
y›l›nda oldu¤u gibi
yine “en iyi internet
bankas›” seçildi.

Koçbank’tan Yenilikler
Otomatik Ödeme Habercisi:
Hafta boyunca hangi otomatik ödeme talimatlar›n›n gerçeklefltirilece¤ini ve bir önceki haftan›n faturalar›n› izlemek için “Email ile Otomatik Ödeme Ekstresi” hizmete girdi. Ayr›ca, e-koçbank ‹nternet
fiubesi’nin oluflturdu¤u alternatif da¤›t›m
kanallar› arac›l›¤›yla saat 14:00’ten sonra
yap›lan Koçbank B Tipi Likit Fon ve

Koç Yat›r›m B Tipi Likit Fon ifllemleri
için bozum limiti 3 milyardan 10 milyara
yükseltildi.

hisse senedinin ad›n› söyleyerek o anki fiyat› ö¤renilebiliyor.

Konut Kredisi Koçbank’tan: Döviz ya
Sözcük Tan›ma Sistemi (STS): Telefon bankac›l›¤›na kolayl›k getiren Sözcük
Tan›ma Sistemi (STS) ile art›k hisse senedi ve döviz kurlar› bilgilerine de ulafl›labiliyor. Hisse senedi fiyatlar› için istenen

da TL. endeksli olarak kullan›labilecek
konut kredilerinde çok uygun vade ve faiz seçenekleri hizmete girdi. Dövize endeksli konut kredileri 10 y›la kadar vade
seçenekleri ile kira öder gibi ödenebiliyor.

Koçbank’›n bu hizmetlerinden yararlanmak isteyenler www.kocbank.com.tr adresine veya 4440555 numaral› telefona baflvurabilirler.

Koç Allianz’›n Kapsam› Geniflledi
Koç Allianz Hayat Sigorta, bireysel
emeklilik çal›flmalar›n› tamamlad›. Bireysel Emeklilik Yasas›’n›n
yasal gerekliliklerini tamamlayan Koç Allianz,
ad›n› da de¤ifltirdi; “Koç
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Allianz Hayat ve Emeklilik”. Bu
de¤ifliklik 21.02.2003 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlü¤ü taraf›ndan da tescillendi. Hazine
Müsteflarl›¤›’na Bireysel
Emeklilik fiirketi’ne dönü-
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flüm konusunda baflvurusunda bulunan ve baflvurusu kabul edilen Koç
Allianz, flirketin kuruluflu için gerekli
olan sermaye art›r›m›n› 2001 Kas›m
ay› içerisinde yapm›fl ve sermayesini
4 trilyondan 20 trilyona ç›karm›flt›.

E¤itim
Van Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun
Voleyboldaki Baflar›s›
tim-ö¤retim y›l›nda küçük k›zlar il
birincisi, küçük erkekler il ikincisi
oldu. Okulumuz voleybol tak›m› Sivas ilinde yap›lan Türkiye yar› final
karfl›laflmalar›nda Antalya, K›br›s,
Ankara TED Koleji, Malatya, Çorum,
‹stanbul ve Artvin ilinden gelen
ekiplerle yapt›¤› tüm karfl›laflmalar›
3-0 kazanarak Türkiye Y›ld›zlar voleybol yar› finali flampiyonu oldu”
dedi. Evren, Türkiye final karfl›laflmalar›n›n Mu¤la ilinde 28 Nisan- 3
May›s tarihleri aras›nda 8 ilin kat›l›m›yla yap›laca¤›n› da belirtti.

Hakl› Gurur ‹çindeler
Baflar›n›n mimar› ö¤renciler hakl› bir
gurur içinde. Müsabakalarda yar› finale yükselmelerinin sevincini yaflad›klar›n› söyleyen oyunculardan Taner Tamince’nin en büyük iste¤i iyi
bir derece almak. Hakan Y›ld›r›mçakar voleybolu çok sevmekle birlikte derslerine karfl› sorumluluklar›n›n fark›nda olduklar›n› belirtiyor.
Bar›fl Akti ise ö¤retmenlerin tüm tak›m oyuncular›na maddi ve manevi
destek oldu¤una dikkat çekiyor.

Gelece¤in Birleflmifl
Milletleri, Koç Özel
Lisesi’ndeydi
Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi’nin 28 fiubat-2 Mart 2003 tarihleri aras›nda düzenledi¤i
Model Birleflmifl Milletler Geliflim Program› (MUNDP), gelece¤in Birleflmifl Milletler
üyeleri olabilecek ö¤rencileri örnek bir çal›flmada biraraya getirdi. Dört gün boyunca
dünya bar›fl› ve refah›n›n sa¤lanmas›nda katma de¤er oluflturacak projeler üreten gençlerin çözüm önerileri, Birleflmifl Milletler’e
sunulacak. MUNDP Kulübü olan alt› lisenin
Türk ve yabanc› 120 ö¤rencisinden oluflan
grup, atölye çal›flmalar› yapt›. Kapan›fl toplant›s›nda bir konuflma yapan Koç Özel Lisesi Genel Müdür Yard›mc›s› Jale Onur, Koç
Özel Lisesi’nin ö¤rencilerini uluslararas› yetkinliklere sahip, insanl›¤›n sorunlar›na duyarl› olan ve çözüm getirmeye çal›flan gençler
olarak yetifltirmeyi hedefledi¤ini bildirdi.

✃

E¤itime bafllad›¤› 1999-2000 ö¤retim
y›l›ndan bu yana, Do¤u Anadolu
Bölgesi’nin önemli e¤itim kurumlar›ndan biri olan Van Koç ‹lkö¤retim Okulu, spor faaliyetlerindeki
baflar›s›yla da dikkatleri çekiyor. 980
ö¤rencisine, 42 personeliyle hizmet
veren Van Koç ‹lkö¤retim Okulu,
spor salonu olmad›¤› halde voleybol
karfl›laflmalar›nda baflar›lara imza at›yor. Okul Müdürü Çetin Evren, e¤itim ve ö¤retimin yan› s›ra ö¤rencilerin yeteneklerini ortaya ç›karmak
amac›yla düzenledikleri etkinliklerden birinin voleybol oldu¤unu belirterek, “Tak›mlar›m›z, 2001-2002 e¤i-
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Dayan›kl› Tüketim
ISO 9000: 2000
Belgesi ‹le Yola Devam

Arçelik, ABD’ye Teknoloji
Satmay› Sürdürüyor...

Arçelik Çok Amaçl› Motor ‹flletmesi’nde
1993 y›l›nda al›nan ISO 9001 belgesinin üçüncü üç y›ll›k geçerlilik süresinin dolmas› nedeniyle yap›lan yenileme denetimi sonucunda
flirkete ISO 9000: 2000 belgesi verildi.
TSE’den gelen denetim ekibi taraf›ndan üç
günlük bir sürede yap›lan de¤erlendirmenin
sonunda herhangi bir düzeltici faaliyet iste¤i
veya olumsuz gözlemde bulunulmad›. Bunun
ötesinde yeni oluflturulan süreç yönetim sisteminin di¤er kurulufllara örnek gösterilebilecek
seviyede oldu¤u belirtildi.

Arçelik, dünyan›n önde gelen
kompresör üreticilerinden Copeland’in ard›ndan flimdi de Vitamix’e MQM Kalite Güvence Sistemi’ni satmaya bafllad›. Bir süre
önce dünyan›n en büyük kompresör üreticilerinden Copeland’la anlaflma yapan Arçelik’in 1998 y›l›nda
kurdu¤u teknoloji flirketi Artesis’in
MQM için siparifl ald›¤› Vita-mix
endüstri ve ev tipi ürünler üretiyor.

Vita-mix, Artesis’ten sat›n ald›¤› sistemi öncelikle motor tedarikçi firmas› Ametek ile birlikte motor kalite kontrolü amac›yla kullanacak.
Projenin ilerleyen safhalar›nda ise
Vita-mix MQM’i bitmifl ürünlerinin
kalite kontrolünde de kullanmay›
planl›yor. 45’ten fazla ülkeye sat›fl
yap›lan Vita-mix, 1949’da TV’den
do¤rudan pazarlama sat›fl tekni¤ini
kullanan ilk flirket.

Otomotiv
Yurtiçi Kargo Filosunu Iveco’ya Teslim Etti
Yurtiçi Kargo, Otoyol-Iveco ve Birmot ile y›llard›r sürdürdü¤ü stratejik
iflbirli¤ini geniflleterek 78 adet Iveco’yu filosuna katt›. Dokuz adet Daily
Panelvan ve 69 adet Iveco hafif
kamyondan oluflan bu filo, Otoyol-Iveco bayii
Birmot ile gerçeklefltirilen ortak çal›flma
neticesinde tüm Türkiye’de Mart ay›nda
faaliyete geçiyor. Yurtiçi

Kargo araç filosunun teslimi, Yurtiçi
Kargo Servisi Genel Müdür Yard›mc›s›
Turan Karaburun, Yurtiçi Kargo Servisi Genel Müdür Yard›mc›s› Ekim Somer, Otoyol Pazarlama Genel
Müdürü Cengiz Nay›r ve Birmot Ünite
Sat›fl Koordinatörü
Ali Yalç›n’›n kat›ld›¤› bir tören ile Birmot
Küçükyal› tesislerinde gerçeklefltirildi.

✃

Bu kampanya
Migros ve Bizden Haberler’in
iflbirli¤i ile haz›rlanm›flt›r.
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Yollar›n Ak›ll› Otomobili: Fiat Stilo
Tofafl’›n 2002 y›l›nda bafllatt›¤› ‘at›lamlar’ Fiat Stilo ile devam ediyor. ‹talya’n›n gözde
otomobilleri aras›nda bulunan Fiat Stilo, Tofafl’›n C segmentindeki rekabetini art›racak
Tofafl’›n en yeni arac› Fiat Stilo’nun
lansman› 11 Mart’ta, Maslak Venue’de
düzenlenen bir törenle yap›ld›. Lansmanda 3 kap›, 5 kap› ve Multi Wagon
Stilo’lar tan›t›ld›. Tören Tofafl CEO’su
Antonio Bene’nin konuflmas›yla bafllad›. Tofafl’›n 2002 y›l›nda bafllatt›¤› “At›l›m” projesinin devam etti¤ini, stratejik
at›l›mlar›n 10 y›l gibi uzun bir dönem
baz al›narak yap›ld›¤›n› söyledi. Konuflmas›nda, d›fl pazarda rekabet edebil-

mek için iç pazarda da güçlü olmak gereklili¤i üzerinde duran Bene, “Fiat Stilo, C segmentindeki iddial› bir temsilcimiz. Yenilikleri ve geliflmifl teknolojisi
ile marka imaj›m›z› daha da yükseltecek. Stilo’nun 3 ve 5 kap›l› versiyonlar›n›n yenilikçi yönlerin müflterilerimizin
günlük yaflamlar›n› kolaylaflt›racak.
Rakip araçlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda Stilo,
çok zengin bir donan›ma sahip. Stilo,
Fiat’›n ak›ll› otomobilidir” dedi.

Fiat Stilo ile
Rekabet Gücü Artacak
Tofafl Ticari Grup Direktörü Müfit Ataseven ise, Türkiye’nin belirsizlik yafland›¤› ve krizlerin birbiri ard›na geldi¤i
bir dönemden geçti¤ini ve bu s›k›nt›lar›n halen devam etti¤ini söyledi. “2003
y›l›nda ana hedeflerimize ulaflmak için
C segmentindeki durumumuzu da gözden geçirmek zorundayd›k” diyen Ataseven sözlerini flöyle sürdürdü:
“Üç ayr› bilgisayar›n kumanda etti¤i;
güvenlik, konfor ve profesyonelli¤in
birleflti¤i nokta olan Fiat’ Stilo, üst segment otomobillerde bulunan zengin
donan›m›yla, kompakt s›n›fta rekabet
gücümüzü artt›racak. Bu flirketimizde
mutluluk yarat›yor.”
Tofafl yöneticileri bu y›l sonuna kadar 2
bin adet sat›lmas›n› ön gördü¤ü Fiat Stilo’lar 29 milyar 600 milyondan bafllayan
fiyatlarla tüketiciye sunuldu.

Continental Fren Mesafesini K›saltt›
Oltafl’›n distribütörlü¤ünü yapt›¤› Continental Lastiklerinin yeni ürünü ContiEcoContact 3, ›slak ve kuru zeminde
k›sa fren mesafesi, düflük yuvarlanma direnci; uzun mesafelerde gösterdi¤i performans ve dengeli sürüfl karakteristi¤iyle göz dolduruyor. Ford Fiesta-KA, Fiat
Palio-Albea, Renault
Clio-Megane,
Opel
Corsa-Astra, VW Polo,
Citroen Saxo-Xsara,
Peugeot 106-206-306,
Toyota Corolla, Honda Civic gibi küçük ve
orta s›n›f otomobiller
için tasarlanan ContiEcoContact 3, “silica” ile
desteklenmifl, polimer
yap›ya sahip özel hamu-

ru, gelifltirilmifl d›fl hatlar ve asimetrik
yüzey deseni ile son teknolojiyi temsil
ediyor.

Kalite ve Güvenin Simgesi
ContiEcoContact 3, küçük ve orta segmentteki araçlara yönelik olarak maksimum performans bekleyen
kullan›c›ya, “Kalite ve Güven”i ekonomik olarak sunmakta. Islak ve kuru zeminde arac›n sürate ba¤l› olarak
fren mesafesini bir araç boyu k›saltabilen ve birçok
otomobilde orjinal ekipman
olarak kullan›lan ContiEcoContact 3, bu y›l 19 ebat olmak üzere toplam 31 ebatta
üretimi gerçekleflecek.
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Birmot 2. El
Fuar›’ndayd›
15-23 Mart 2003 tarihleri aras›nda CNR ‹stanbul’da düzenlenen, 2. El Fuar›’na Birmot
Küçükyal›, Zincirlikuyu ve
Beylikdüzü temsilcilikleri de
kat›ld›. Binlerce kiflinin ziyaret
etti¤i fuarda Birmot stant› müflterilerin be¤enisini toplad›.

sektörel vizyon

Traktör Sevk›yat›’nda
Verimlili¤e Giden Yol
New Holland Trakmak, uygulamaya soktu¤u “Radyo Frekansl› Traktör Sevk›yat›”
projesiyle, zaman ve kâ¤›t israf›n› en aza indirerek verimlili¤in artmas›n› sa¤lad›
Türk Traktör Fabrikas› taraf›ndan üretilen traktörleri dünya pazar›na sunan New Holland Trakmak, stok takibi ve yönetiminin
online yap›labilmesini sa¤layacak
yeni bir sistemi uygulamaya soktu. ‹fl Gelifltirme Sorumlusu Orhan Baytok ve Bilgi Sistemleri
Sorumlusu Gökay Tarkan Ayd›n
taraf›ndan hayata geçirilen “Radyo
Frekansl› Traktör Sevk›yat›” projesi, zaman ve kâ¤›t israf›na son vererek verimlili¤i art›racak bir sistem. Dört ana modül üzerine yap›land›r›lan ve Microsoft ürünleri
kullan›larak oluflturulan sistemde
traktör girifli, PDI, sevk›yat, sat›fl
önce ve sonras› sorgulan›yor. Uygulama kapsam›nda traktör giriflleri
Pocket PC’ler kullan›larak, barkod bilgileri
üzerinden yap›l›yor. Böylece, bilgilerin tutarl› olup
olmad›¤›n›n an›nda kontrol edilebilmesi mümkün olu-

New Holland
Trakmak ‹fl
Gelifltirme
Sorumlusu
Orhan Baytok
(solda) ve
Bilgi
Sistemleri
Sorumlusu
Gökay Tarkan
Ayd›n yeni
stok ve
sevk›yat projesinin mimarlar› aras›nda
bulunuyor.

yor. Traktör fabrikas›yla yan yana
olan New Holland Trakmak’ta,
traktörlerin geçifli esnas›nda görevli bir kifli, elinde bulunan avuç
içi bilgisayar›na traktörün modelini okutuyor; o modelin teknik bilgilerini analiz eden sistem, traktörün stok için nereye çekilebilece¤i
bilgisini ekrana getiriyor.

Zaman ve
Maliyet Kazanc›
Traktörler sahaya sokulduktan sonra sevk›yat öncesi
kalite kontrol aflamas›ndan geçiyor. Teslimat
öncesi bak›m ad› verilen

bu evrede, Pocket PC arac›l›¤›yla
kontrol yap›labiliyor. Böylece,
PDI’da görülen eksiklik ve ar›zalar›n istatistiklerinin elde edilmesi
sayesinde gerekli iyilefltirme çal›flmalar›n›n yap›m› kolaylafl›yor.
Daha sonra Lojistik Müdürlü¤ü taraf›ndan Traktör Sevk›yat Listesi oluflturularak kamyonculara
üzerinde numara bulunan barkodlu kartlar veriliyor. Yükleme
esnas›nda, kartlar okutularak hangi model traktörlerin kamyonlara
yüklenece¤i tespit ediliyor.
Sistem, FIFO’ya göre, yüklemeyi
yapacak kifliye hangi adresten
hangi traktörleri alabilece¤ini öneriyor. Yükleme esnas›nda barkodu okutulan traktörün do¤ru traktör olup olmad›¤›, PDI ile sevk›yat
izninin verilip verilmedi¤i kontrol
ediliyor. Yükleme onay› verilen
traktörlerin, faturalar› ve gerekli
dokümanlar› sistem taraf›ndan online olarak gerçeklefliyor. Saha hareketlerinin database’de online tutulmas›yla birlikte bilgi, zaman ve
maliyet kazanc› da sa¤lan›yor.

Koç-Yönder Genel Kurul Toplant›s› Yap›ld›
Koç Toplulu¤u’nda Görev Yapm›fl
Yöneticiler Derne¤i’nin (Koç-Yönder) 7. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 28 fiubat’ta Nakkafltepe Koç
Holding konferans salonunda
Rahmi M. Koç ve Mehmet Ali
Berkman’›n kat›l›m› ile yap›ld›.
Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin belirlendi¤i, 2002 dönemi hesaplar› ile 2003 bütçesinin kabul
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edildi¤i toplant›da, “Yönetim Kurulu” ve “Denetleme Kurulu” na afla¤›daki üyeler seçildi.
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Yönetim Kurulu: Necati Ar›kan
(Baflkan), Y›lmaz Çinetçi (2. Baflkan),
Mesut Ilg›m (Genel Sekreter), Bilge
Sezin (Sayman), Sunuk Pasiner
(Üye), fiükrü Demir (Üye),
Tunç Ulu¤ (Üye), Ural Belgin
(Üye), U¤urman Yelkencio¤lu
(Üye)
Denetleme Kurulu: Haluk Çat›rl›, Basri Öztekin, Ali Yetenek.

Dünya Çocuklar› ‹çin
Befl Y›l Daha El Ele
Atatürk’ün Türk çocuklar›na arma¤an etti¤i, tüm dünyada ilk ve tek çocuk bayram›
kapsam›nda düzenlenen 23 Nisan Uluslararas› Çocuk fienli¤i, önceki alt› y›lda oldu¤u
gibi önümüzdeki befl y›l boyunca da Koç Holding’in katk›lar›yla gerçekleflecek
oç Holding, TRT 23 Nisan
Uluslararas› Çocuk fienli¤i’ne katk›lar›n› sürdürüyor.
82 y›l önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklar›na arma¤an
etti¤i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›, 1979’dan bu yana
TRT’nin organizasyonu ile Uluslararas› Çocuk fienli¤i ad› alt›nda kutlan›yor. Dünya çocuklar›n›n hem bar›fl ve kardefllik duygular›yla bir araya gelmelerini hem de ulusal ve
kültürel olarak birbirlerini tan›malar›n› amaçlayan organizasyon, 1998
y›l›ndan bu yana Koç Holding’in
sponsorlu¤unda gerçeklefliyor. Bu
sponsorlukla ilgili Koç Holding ile
TRT aras›ndaki anlaflma, düzenlenen bir törenle yenilendi. ‹mza töreni Koç Holding’in Nakkafltepe’deki merkezinde gerçekleflti.
Anlaflmada imzalar› bulunan TRT
eski Genel Müdürü Yücel Yener
ve Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl›, tören s›ras›nda birer konuflma yapt›. 24 y›l önce alt› ülkenin kat›l›m›yla bafllat›lan flenli¤in
çok yol katetti¤ine dikkat çeken
Yücel Yener, ülkemize davet edilen
çocuklar arac›l›¤›yla Türk aile yap›s›n›n s›cakl›¤›n› tüm dünyaya gösterildi¤ini belirtti.

K

23 Nisan Çocuklara
Olan Güvenin Simgesidir
Koç Holding CEO’su F. Bülend
Özayd›nl› konuflmas›nda 23 Nisan’› çocuklara bayram olarak arma¤an eden Atatürk’ün gelece¤i flekillen-

23 Nisan
Uluslararas›
Çocuk
fienli¤i’nin
sponsorluk
anlaflmas› Koç
Holding CEO’su
F. Bülend
Özayd›nl›
(solda) ve
TRT eski
Genel Müdürü
Yücel Yener
(sa¤da)
taraf›ndan
imzaland›.

direcek nesillere güveninin güzel
bir simgesi oldu¤unu belirtti ve “6
yüzy›ll›k bir imparatorluktan sonra
demokrasiye geçiflte daha anlaml›
bir davran›fl olabilir miydi?” dedi.
Özayd›nl›, sözlerine flöyle devam
etti: “Çocuklar›m›za demokratik
davran›fllar›m›z ile k›lavuz olmak,
onlar› en iyi flekilde yetifltirmekle
görevli olmal›y›z.”

Her Zaman Bar›fl
fienli¤in, ülkemizin tan›t›m›
aç›s›ndan önemli bir araç
oldu¤unu ve TRT’nin anlaml› öncülü¤ü ile bugüne
kadar 87 ülkeden gelen
yaklafl›k 20 bin kiflinin ülkemizin elçileri olarak Türkiye’yi
tan›tt›klar›n› söyleyen Özayd›nl›,
Koç Toplulu¤u’nun bu alandaki
misyonunu da flu sözlerle aç›klad›:
“Koç Toplulu¤u olarak, TRT 23
Nisan Uluslararas› Çocuk fienli¤i’ne befl y›ld›r yapt›¤›m›z
katk›y› befl y›l daha sürdürmeye karar verdik. Bar›fl
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kavram›n›n önem kazand›¤› günümüzde çocuklar›m›z›n dünya çocuklar› ile ‘Yurtta Bar›fl, Dünyada
Bar›fl’ ilkesi çerçevesinde bütünleflmesini sa¤layacak bu y›lki organizasyonun çok daha önemli oldu¤u kan›s›nday›m.”

Tramvays›z Bir ‹stanbul
Düflünülebilir mi?
Kad›köy-Moda aras›nda yeniden iflletmeye sokulmas› planlanan tramvay, bu eski
tafl›ma arac›n› bir kez daha gündeme getirdi. Rahmi M. Koç Müzesi’nde ilginç bir
örne¤i de bulunan ve uzun y›llar ‹stanbul’un ulafl›m yükünü tafl›yan bu nefleli tafl›ma
araçlar›n›n geçmiflinde k›sa bir yolculu¤a ç›k›yoruz…

G

üzel bir bahar günü ‹stiklal
Caddesi’nde dolafl›rken
kula¤›n›za çal›nan bir zil
sesi sizi al›r geçmifle götürür.
Tramvay a¤›r a¤›r, kendine ayr›lm›fl demir yolda ilerlerken farkl›
bir güne, geçmifle yolculuk edersiniz. Bir zaman tünelinden geçerek
geçmifle, imparatorlu¤un son dönemine gidersiniz.
Y›l 1871… Azapkap›-Galata hatt›nda hizmete giren ilk atl› tramvayla birlikte, Osmanl›’n›n payitaht› fiehr-i ‹stanbul yepyeni bir
çehreye kavufltu. ‹stanbul caddelerini raylarla donat›p yolcu ve eflya tafl›may› ak›l eden Konstantin
Krepano’nun pay›na ise, yeni bir
sektörün öncüsü olma flerefiyle
birlikte hat›r› say›l›r da bir kâr pay› düfltü. Krepano, 1869’da kurdu¤u “Dersaadet Tramvay fiirketi”
ile Osmanl› Devleti’nden ald›¤› 40
y›ll›k imtiyaz sayesinde bu hatta
yenilerini eklemeye bafllad›. ‹stanbullular bu yeni arac›n rahatl›¤a k›sa sürede uyum sa¤lamay› baflard›lar. Hatta atl› tramvay›n önünden
koflup elindeki borazan›yla yoldakileri uyaran “vardac›lara” bile.

Tramvay ‹stanbul’da...
Krepano bu kârl› yat›r›m›n, ‹stanbullular da tramvay›n keyfini ç›kar›yorlard›. K›sa zamanda tramvaya
gösterilen ilgi öylesine artt› ki, ‹stanbul bafltan bafla raylarla donat›ld›. Aksaray-Yedikule, AksarayTopkap› ve Eminönü-Aksaray hat-
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Tramvaylar geçerdi, yeflil ve k›rm›z›
Dar ve tenha sokaklar›ndan.
‹nsanlar iner binerdi, telâfls›z,
Gri boyal›, saçakl›, soluk,
Novotni, Bomonti duraklar›ndan…

lar›n› di¤erleri izledi. Ancak, tramvayl› günlere 1912’de patlak veren Balkan Savafl› ile birlikte zorunlu bir mola verildi. Harbiye
Nezareti ferman buyurdu: “Memleketteki bütün atlar orduya tahsis
edilmek üzere sat›n al›nacak.” Savaflla birlikte bir y›l süreyle tramvays›z kalan ‹stanbul için art›k tek
flans›n teknolojiye ayak uydurup
elektrikli sisteme geçmek oldu¤u,
böylesine talihsiz bir deneyimle
anlafl›lm›fl oldu.
‹stanbul’da ilk elektrikli tramvay›n
1914 y›l›nda iflletilmeye baflland›¤›n› biliyor muydunuz? Bu mo-
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Kad›köy-Moda
hatt›nda uzun
y›llar hizmet
vermifl bir tramvay bugün Rahmi
M. Koç
Müzesi’nde
sergileniyor.
Tramvay,
1934'de Alman
Siemens firmas›
taraf›ndan üretilmifl ve 1966'ya
kadar 30 y›l›
aflk›n bir süre
çal›flm›flt›.

dern alet, 2 fiubat tarihinde ‹stanbul sokaklar›nda arz-› endam etmeye bafllad›.
Karaköy Meydan›’nda ‹stanbul
fiehremini Vekili Bedri Bey’in
hizmete soktu¤u tramvaylar ayn›
y›l meflhur Galata Köprüsü’nden
de geçmeye bafllad›. Silahtara¤a
Elektrik Fabrikas›’n›n da devreye
girmesiyle birlikte ‹stanbul’un bütün hatlar›nda elektrikli tramvaylar art›k baflrolü kapt›. Böylece,
önde koflup “Vardaaa!..” diye ba¤›ran vardac›lar da tarih oldular.
Çünkü arkas›ndaki “römorku” çeken “matris” (çekici vagon), art›k

bir çanla kendine yol aç›yordu.
Ancak yine bir savafl, Birinci
Dünya Savafl›, bu büyülü dans›n
ritmini bir kez daha bozdu. Savafl›n yüküyle birlikte önce elektrik
kesintisi bafllad›; ard›ndan askeri
ulafl›m›n yollar› harap etmesine
personel yoklu¤u, bak›ms›zl›k ve
paras›zl›k da eklenince, tramvaylar›n sekiz ayl›k hüzünlü bekleyifli bafllam›fl oldu. Garajlara çekilen tramvaylar mesut günlerin özlemiyle yan›p tutuflurken zaman
su gibi ak›p geçmiflti. Ancak, onlar için en ac› vereni, herhalde, iflgal alt›ndaki ‹stanbul’a tan›kl›k etmekti.
Eski ‹stanbul’da ev hayat›, o zamana ait bir deyimle, “kaç-göç”
üzerine kuruluydu. Yani belli bir
yafltan sonra bütün k›zlar ve han›mlar, “erkek tâifesi”ne kendini
göstermemek zorundayd›. En eski Türk geleneklerinde bulunmayan bu âdet, ‹slâm dininin bir gere¤i olarak toplum hayat›na girmifl, çal›flmaya dayanan köy kesiminde zorunlu olarak uygulanamayan bu prensip, kad›n k›sm›n›n hiç çal›flmad›¤› flehirlerde ve
özellikle de baflkent ‹stanbul’da
“bafltac›” edilmiflti. Saraylarda, büyük konutlarda kap›lar ve merdi-

venler bile ayr› tutulurdu. Böyle
bir flehrin halk›n›n, tramvaya binince kad›n-erkek kar›fl›k gitmesi
düflünülemeyece¤inden, ayn› ayr›m bu toplu tafl›tlarda da uyguland›. Sürücü taraf›ndan girince o
ilk k›s›m, kad›nlara ayr›lm›flt›. Burada tahta bir bölme vard›, kap›s›na da kumafl bir perde as›l›yd›.

Tramvay›n Alt›n Ça¤›
Cumhuriyet’in ilan›yla birlikte
tramvay da alt›n günlerini yaflamaya bafllad›. ‹stanbul’un Anadolu yakas› tramvayla tan›flmak için
biraz daha bekleyecekti. 1927 y›l›nda Süreyya ‹lmen’in öncülü¤ünde kurulan “Üsküdar-Kad›köy Halk Tramvaylar› fiirketi”
ilk hatt›n› bir y›l sonra ÜsküdarBa¤larbafl›-K›s›kl› istikametinde
açt›. Kad›köy’e kadar uzat›lan bu
hatt›, Moda, Fenerbahçe ve Bostanc› izledi. Ancak bu yakadaki
emektar tramvaylar için hayat,
Avrupa yakas›ndakiler kadar
uzun olmad›.
Avrupa yakas›nda ise tramvaylar
günlük hayat›n vazgeçilmez bir
parças› oldu hep. Aksaray’›n birkaç katl› ahflap evleri, Laleli’nin
dik yokuflu, Eminönü’nün canl›
kalabal›¤› ve güvercinleri sürekli
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tramvay›n ç›nlayan ziliyle güne
bafllad›; yine o zille gecenin karanl›¤›na teslim oldu. Pazar günü
Eminönü Meydan›’nda buluflan
futbol tutkunlar› üç vagonlu Bebek Tramvay›’na doluflup ak›n
ak›n stada koflarken, tramvay Dolmabahçe’ye yaklaflt›¤›nda biletçinin sesi yank›land› hep: “Hastanede inecekler haz›rlans›nlar!”
Cumhuriyet’in
Takvimler 1956 y›l›n›n sonbahar
ilk y›llar›nda
aylar›n› gösterdi¤inde tramvaylar
‹stanbul
için sonun bafllang›c› gelmiflti.
ulafl›m›n›n
Bafllat›lan “imar hareketi”yle biryükünü
likte, önce Maçka-Tünel hatt›,
fazlas›yla omusonra di¤er hatlar birbiri ard› s›ra
zlayan tramvayiptal edildi. 1961 y›l›na gelindi¤inlar Galata
de Avrupa yakas›nda tramvay hatKöprüsü’nde
t› kalmam›flt›. Anadolu yakas›nda
(üstte).
ise 14 Kas›m 1966’ya kadar direnebildi tramvay.
‹stanbul tarihinin 90 y›l› boyunca
baflrolü kimselere kapt›rmayan
tramvaylara sonra ne mi oldu?
Uzun süre ‹ETT’ye ait alanlarda
bekletildiler. Kimsesizli¤in koyu
karanl›¤›nda kendilerine sahip ç›kacak yüzleri arad›lar. Ancak kimKimisi okula,
se onlar› kurtarmad›. Bir k›sm› hurkimisi ifle
dac›lar›n eline düfltü, baz›lar›n›n
yetiflmeye
sökülen koltuklar› sat›fla ç›kar›ld›:
çal›flan ‹stanbul“Yazl›k sinemalar için sat›l›k kollular
tuklar” ilanlar›na da kimse itibar etbir sonraki trammedi. Birkaç tanesi “numune” nivay› beklemekyetine sakland›. Onlardan ikisi ise
tense “as›larak”
bugün Beyo¤lu’nda. O eski güzel
yolculuk
günlerin özlemiyle 1990’dan bu
ediyorlar
yana, sabah yediden gece dokuza
(altta).
kadar ç›kard›klar› çan seslerinin ‹stiklal Caddesi’nde yank›lanmas›n›n
gururuyla hayat›m›z›n orta yerinden geçip gidiyorlar.

kültürel vizyon

Spor fienli¤imiz
On Beflinci Y›l›nda!
Koç Toplulu¤u’nun iç iletifliminde en önemli etkinliklerinden biri olan Koç Spor
fienli¤i’nin 15’incisi bu y›l yap›l›yor. fienli¤in mimarlar›ndan Koç Holding Endüstri
‹liflkiler Koordinatörü Emre Görgün ile etkinli¤in dünü ve bugünü hakk›nda
bir söylefli yapt›k...
ay›n Emre Görgün,
Koç Spor fienli¤i’nin
tarihi ve içeri¤i konusunda bilgi verir misiniz?
15. y›l nedeniyle özel bir
program olacak m›?
Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin bu y›l on beflincisi düzenlenecek. Organizasyon Komitesi (Emre Görgün, Yaflar
Onay, Ender Alkaya, Hasip
Kurt, Saim Aflç›, Tunç Koyuncu, Engin Korkuto¤lu) 3
Mart 2003 günü yapt›¤› toplant›s›nda, bu y›l flenli¤in 3 May›s
2003 Cumartesi günü bafllamas›na karar verdi. Bu y›l flenli¤in
on beflinci y›l› olmas› nedeniyle gerek aç›l›fl-kapan›fl törenlerinin daha görkemli yap›lmas›,
gerekse flenlikteki spor aktivitelerinin yan›nda müzik, sergi
gibi etkinliklere de yer verilmesi kararlaflt›r›ld›.

S

Ayr›ca bafllang›çtan bugüne
flenli¤in resimlerinden
oluflacak bir serginin
düzenlenmesi, flenlikle
ve sonuçlarla ilgili
renkli web düzenlemeleri, ödüllü sonuçlar›
tahmin yar›flmas›, intranet’te önemli sporcular›n
kat›laca¤› e-panel, spor
yazarlar›-Koç karmas› futbol
maç› gibi aktivitelerin yap›lmas› da düflünülmektedir.
• fienli¤i bafllat›rken amac›n›z neydi? Bugün flenli¤in
geldi¤i nokta nedir?
fienli¤e bafllarken amac›m›z; spor vas›tas›yla Toplulu¤umuz flirketleri ve personeli aras›nda yak›nlaflma
sa¤layarak, Topluluk imaj›n› gelifltirmek, çal›flan
personelimizin beden ve
ruh sa¤l›klar›na katk›da bulunmak ve çal›flanlar›m›z›n bofl
zamanlar›n› de¤erlendirmekti.
Bu amaç bugün aynen devam
etmekle beraber o gün 11 ‹stanbul flirketimizden yaklafl›k
350 sporcu kat›l›rken, bugün
‹stanbul, Ankara, Bursa bölgelerindeki 50-60 flirketten 15002000 sporcunun kat›ld›¤› bir
büyük organizasyon haline
gelmifltir.

küm’den Otosan flirketimize
Endüstri ‹liflkileri Müdürü
olarak geçmifltim. Otosan’da Erdo¤an Gönül‘ün
Genel Müdürlü¤ü zaman›nda yapt›rd›¤› çok güzel
kapal› spor salonu ve tenis
kortlar› vard› ve bofl duruyordu. Bu tesislerden yararlanarak flirketlerimiz aras›nda spor müsabakas› düzenleme fikrime Arçelik, Bekoteknik (Beko Elektronik),
DemirDöküm, Beldesan gibi
flirketlerimizdeki personel yöneticileri de kat›l›nca Koç Holding’de Erdo¤an Karakoyunlu ve Tu¤rul Kudatgobilik’e
konuyu aktard›k. Onlar›n da
teflviki ile 11 May›s 1989 Perflembe günü 1. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’ni bafllatt›k.

15. Spor fienli¤i’ndeki en önemli amaçlardan biri de Koç
Kupas›’na sahip
olmak

Emre Görgün
(solda), flenli¤in Koç
çal›flanlar›n›n beden
ve ruh sa¤l›klar›na

• fienlik fikri kime aitti, nas›l ortaya at›ld›?
Ben 1988 tarihinde DemirDö-
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katk›da bulundu¤unu
söylüyor.

• O günlerden bugünlere
sizinle birlikte flenli¤e emek
veren kifliler kimler?
‹lk organizasyon Komitesinde
Otosan’dan ben, Arçelikten
Sarper Kartal ve Oktay Tertemiz, Beko Teknik’ten Turan
Özmen, Beldesan’dan Beyaz›t
Makinac›, DemirDöküm’den
Yaflar Onay, Koç Holding’den
Salih Karahasano¤lu, Migros’tan Engin fien, Türk Elektrik’ten Haluk Gözübüyük,
Garanti ‹nflaat’tan Gürbüz
Kuflçu vard›. Koç Holding’ten
Erdo¤an Karakoyunlu ve Tu¤rul Kudatgobilik de önemli

destek sa¤lam›flt›. Daha sonra
Migros’tan Ender Alkaya, Arçelik’ten Hasip Kurt, Beko
Elektronik’ten Saim Aflc›, Mako’dan Zafer Cengiz ve isimlerini sayamad›¤›m daha pek
çok arkadafl›m›z da fienli¤e
çok emek verdiler.
• Spor flenli¤i sizce amac›na
ulaflt› m›? Bu konuda yeni
bir aç›l›ma gerek var m›?
Spor flenli¤i, öncelikle basit bir
spor müsabakas› de¤il. Ciddi
ve Koç takviminde yer alan büyük bir organizasyon haline
gelmifltir. Bu konuda Rahmi
M. Koç, II. Spor fienli¤i’nin kapan›fl konuflmas›nda “Her sahada oldu¤u gibi spor sahas›nda da bu müsabakalar›n müesseseleflmesini arzu ediyorum.
Böylece ileriki senelerde di¤er
topluluklara örnek olabiliriz”
diyerek hedefi koymufltu. Bu
hedefe ulaflmak için epey yol
katetti¤imizi düflünüyorum.
Ancak hiçbir konuda iyilefltirmenin ve ilerlemenin sonu
yoktur.
• fienlikler süresince sizi en
çok flafl›rtan olay ne oldu?
Ayn› toplulukta, kardefl flirketlerde çal›flan sakin bildi¤imiz
arkadafllar›m›z›n özellikle maçlar s›ras›nda Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti gibi bir davran›fl biçimine girmeleri enteresan geliyor. Ama maçlar sonras›nda dostluk devam ediyor.
• Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n flenliklere olan ilgisini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sporcu kat›l›m› konusunda çok
büyük ilgi var. Ancak flirket yönetimlerinin flenliklere ilgisi zay›f kal›yor.
Sporcular özellikle aç›l›fl-kapan›fllarda ‹stanbul, Ankara, Bursa bölgelerindeki flirket üst yönetimlerinin kat›lmas›n› bekliyor ve bu kat›l›m onlar› motive

Emre Görgün:
“Toplulu¤umuzda gerek profesyonel
sporculuk
yapm›fl,
gerekse
amatör olarak
spor yapan
ve sporu benimseyen
çok
yöneticimiz,
arkadafl›m›z
var”
ediyor. Seyirci aç›s›ndan da yeterli kat›l›m oldu¤unu söyleyemem; seyirci kat›l›m›n› da art›racak yöntemler bulmam›z gerekiyor.
Bu y›l bunu artt›racak baz› önerilerimiz olacak.
• Çal›flanlar›n flenli¤e ilgisini art›rma ve yayma yolunda neler yap›labilir?
Yeni branfl eklenmesi sporcu
say›s›n› art›rabilir. fiirket yönetimlerinin gerek flahsi kat›l›mlar›, gerekse organizasyona genel destekler ilgiyi yayma yönünde katk› verecektir. Ayr›ca
bas›n ve görsel medyada flenli¤in yer almas›, intranet ve
web’de flafl düzenlemeler yap›lmas› ve güncel bilgi verilmesi, spor yan›nda di¤er etkinliklerin de kat›lmas› (müzik, tiyatro) çal›flanlar›n ilgisini art›rabilecektir.
• Koç Toplulu¤u’nun genel
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“Sporcular
müsabakalara
flirket üst
yönetiminin de
kat›l›m›n› bekliyor. Üstelik
bu kat›l›m
onlar›
fazlas›yla da
motive ediyor.”

olarak spora yak›nl›¤›ndan
bahsetmek mümkün. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Toplulu¤umuzda gerek profesyonel sporculuk yapm›fl, gerekse amatör olarak spor yapan ve
sporu benimseyen çok yöneticimiz, arkadafl›m›z var.
En baflta Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Rahmi M. Koç düzenli
spor yapan ve spora çok önem
veren biri.
50 bin kifliye yaklaflan toplulu¤umuzda amatör de olsa çok
de¤erli sporcular ç›k›yor. Bu nedenle temelde Koç Toplulu¤u’nun spora yatk›n oldu¤unu söylemek do¤rudur.
Ama bu y›l on beflincisini yapaca¤›m›z Koç Toplulu¤u Spor
fienli¤i’nin, özellikle genç, iyi
yetiflmifl, beden ve ruh sa¤l›¤›n›n temelinin düzenli spor yapmaktan geçti¤inin bilincinde
olan insanlar›n Toplulu¤umuzu
seçmelerinde etken oldu¤una
inan›yorum.

kültürel vizyon

Çal›flanlar›m›zla Birlikte
“Birlikte Baflarmak” sayfalar›m›zda bugüne dek Koç Toplulu¤u’nun baflar›s›na
bundan böyle baflar›l› Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na da yer verece¤iz. ‹lk konuklar›m›z:

fiirketine ve Ülkesine Hizmette Kararl› ‹ki ‹sim
Arçelik’in bu y›l TPM ödülü almas›nda büyük rolleri bulunan, Bak›m Müdürlü¤ü’nde görev
yapan Nejat Çak›r ile Adnan Ça¤layan, Koç Toplulu¤u bünyesinde bulunman›n kendileri için
keyif ve gurur kayna¤› oldu¤unu söylüyor
Bir kurumun gerek ülkesinde gerekse
uluslararas› arenada baflar›l› olmas›nda çal›flanlar›n›n rolü yads›namaz. Nejat Çak›r
ve Adnan Ça¤layan Arçelik’in TPM ödülü almas›na katk›da bulunan iki isim.
Yapt›klar› projeyle bulundu¤u kuruma
ödül kazand›ranlardan Nejat Çak›r,
1988’den bu yana Arçelik Çamafl›r Makinesi ‹flletmesi Bak›m Müdürlü¤ü’nde
çal›fl›yor. Çak›r, çal›flt›klar› kuruma katma
de¤er sa¤lamaktan bir hayli memnun.

Nejat Çak›r (üstte), Adnan
Ça¤layan (altta) bundan sonraki y›llarda da Arçelik’e ve
ülkemize hizmet etmeyi
sürdüreceklerini belirtiyorlar

• ‹flinizle ilgili bilgi verir misiniz?
Arçelik’te iki görevim var. Birincisi TPM
ofiste, TPM komitelerinin çal›flmalar›n› sahaya yaymak ve süreklili¤ini sa¤lamak.
‹kincisi ise Mekanik Tak›m› bünyesinde
mekanik bak›mc› olarak görev yapmak.
Bak›m ekibimiz, birbiriyle uyumlu, arkadafll›¤›n ön plana ç›kt›¤› bir ekiptir. Bu
uyum iflimize verimlilik olarak yans›yor.
Ayr›ca TPM kapsam›nda hidrolik e¤itmenli¤i yap›yorum.
• Çamafl›r makinesi gövdesi üretim hatt›nda üzerinde gerçeklefltirdi¤iniz iyilefltirme çal›flmalar› neler? Bu çal›flmalar›n size sa¤lad›¤› katma de¤er hakk›nda bilgi verir misiniz?
Çamafl›r makinesi gövdesi üreten iki hatt›m›z var. ‹lki 19/25 Gövde Hatt›, di¤eri ise
YOÇ Gövde Hatt›d›r. YOÇ Gövde Hatt› ayn› zamanda iflletmemizde kapasite aç›s›ndan darbo¤az oluflturmaktad›r. Hatt›m›z›n
durmamas› ve model de¤iflikli¤inin de en
k›sa zamanda yap›lmas› gerekiyor. 55 metre uzunlu¤unda olan bu hatt›m›zda model
de¤iflimi uzun vakit al›yor, dönüfl süresi
ortalama 45 dakika olarak gerçeklefliyordu. ‹yilefltirme çal›flmam›z neticesinde, kazan›lan zaman› üretim yaparak de¤erlendirdik.

birlikte baflarmak
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• Koç kültürü hakk›ndaki görüfllerinizi ö¤renebilir miyiz?
Koç kültürü bence geleneklerimizin gelece¤e yans›mas›d›r. Geleneklerimizin ça¤dafl yorumu, ifl ahlâk›, seviyesi, kültürü örnek al›nan bir kurumdur. Arçelik kültürü;
kendisine yenilikçi, at›l›mc›, öncü olmay›
ilke edinmifltir. “Made in Türkiye” iflte
budur.
• Toplulu¤un size sa¤lad›¤› avantajlar
neler?
Koç Toplulu¤u ülkemizin seçkin bir kurumudur. Bu kurumun amiral gemisi Arçelik’te çal›flmaktan büyük keyif al›yorum.
Vizyonuyla, misyonuyla toplumumuza
hizmet eden flirketimiz bana arkadafllar›m
aras›nda prestij, çevre esnaf›n›n yaklafl›mlar›nda s›cakl›k olarak yans›yor. “Arçelik’te
çal›fl›yorum” dedi¤im zaman, karfl›mdakinin gözlerinden bana imrenerek bakt›¤›n›,
iç geçirdi¤ini biliyorum, bundan da k›vanç duyuyorum.

Baflar›y› Getiren Üç Unsur:
Uyum, Birlik ve Beraberlik
Nejat Çak›r ile birlikte ayn› proje içerisinde
bulunan ve 1991 y›l›ndan bu yana Arçelik’te çal›flan Adnan Ça¤layan, elde edilen baflar›y› ekip içindeki uyumlu çal›flmaya ba¤l›yor.
• Arçelik’teki görevinizle ilgili bilgi verir misiniz?
1991 tarihinden bu yana Arçelik’teyim.
Çeflitli tezgâhlarda operatör olarak çal›flt›ktan sonra, Bak›m Müdürlü¤ü’nde bak›m
operatörlü¤ü yapt›m. 1995’ten beri Mekanik Tak›m bünyesinde ayn› görevi sürdürüyorum.
Bak›m ekibimizdeki arkadafllarla mükemmel bir çal›flma ortam› oluflturduk. Bak›m

Baflar›lara Do¤ru:
katk›da bulunan bayilerimizle yapt›¤›m›z söyleflileri yay›nlad›k. Bu sayfalarda
Arçelik’ten Nejat Çak›r ve Adnan Ça¤layan ile Divan Oteli’nin Maitre D’Hotel’i ‹smail Us.
operatörlü¤ünün yan› s›ra TPM
Ofis bünyesinde, iflletme içerisinde yap›lan Kobetsu-Kaizen çal›flmalar›na rehberlik yap›yorum.
Ayr›ca operatörlerin kiflisel geliflimlerini sa¤layacak, hidrolik,
pnömatik, ba¤lama elemanlar›
konular›nda e¤itim veriyorum.
• Üretim hatt› üzerinde gerçekleflen faaliyetler neler?
‹flletmemizde çamafl›r makinesi
gövdesi üreten iki hatt›m›z var.
Bunlardan biri olan YOÇ Gövde
Hatt›’nda üç ayr› derinlikte, dört
farkl› model çamafl›r makinesi
gövdesi üretilmekte. Önceki durumda model dönüflümleri operatörler taraf›ndan manuel olarak
yap›lmaktayd›. Ekip arkadafllar›m›zla birlikte yapt›¤›m›z çal›flmayla sisteme hidrolik, pnömatik, plc ekipmanlar› ilave ederek
otomatik olarak yap›lmas›n› sa¤lad›k. Çal›flmam›z sonucu, iflletmemize 75 bin adet kapasite art›fl› sa¤lad›k.
Koç Toplulu¤u içinde yer almak ve Koç kültürünün parças› olmak nas›l bir duygu?
Koç kültürü içerisinde, en üst kademeden en alt kademeye kadar
karfl›l›kl› sevgi, sayg› ve güvene
dayal› çal›flma ortam› yaratt›k. Bu
sayede daha önce çal›flt›¤›m yerlerde görmedi¤im imkânlara kavuflarak bilgi ve becerimi art›rd›m.
Bu da flirkete sa¤lad›¤›m katma
de¤erin artmas›n› sa¤lad›. Yukar›da anlatt›¤›m çal›flma buna güzel
bir örnektir. Yöneticilerimizin bize
sundu¤u imkânlar› en iyi flekilde
kullanarak, iflletmemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edece¤im. Çevremde Arçelik’te çal›flmamdan dolay› çok olumlu tepkiler al›yorum. Sanki biraz da gizli
k›skançl›k seziyorum. Bu da bana
büyük gurur veriyor.

Divan Oteli’nde Maitre D’Hotel görevi yapan ‹smail Us:

“Misafirler ‹çin Ev,
Çal›flanlar ‹çin Okul: Divan”
Divan Oteli’nde Maitre D’Hotel görevini yürüten ‹smail Us, bulunduklar› sektörde en önemli unsurun kalite oldu¤unu söylüyor
• Sizi tan›yabilir miyiz? Bize kendinizden bahseder misiniz?
1957 y›l›nda Erzincan’da do¤dum. Ö¤renimimi Erzincan ve ‹stanbul’da tamamlad›m.
24 y›ll›k evliyim, iki çocuk sahibiyim. Ailemin tüm bireyleri turizm ve otelcilik sektöründe hizmet vermekte. ‹nsanlarla iç içe olmaktan çok mutluyuz.
• ‹fl yaflam›na ne zaman bafllad›n›z?
Meslek hayat›ma Vehbi Koç Beyefendi’nin evinde, kendisinin özel servis eleman› olarak, 1974 y›l›nda bafllad›m. Vehbi
Bey’in evi benim için en büyük okuldur,
çünkü meslekte çok tecrübesizdim. Kendisinin bana verdi¤i büyük destek ve talimat› do¤rultusunda rahmetli Mary Gaziad›’dan hizmet ve hizmet kültürü, yemek
ve içki servisi haz›rl›¤› ve flekilleri, sofra haz›rl›¤› ve sofra adab›, serviste uyulmas› gerekli kurallar konular›nda e¤itimler ald›m.
Askerden döndükten sonra Vehbi Koç’un
yan›na gitti¤imde, “Seni, Divan Oteli’ne
gönderiyorum. Gidip görüfl ve sana verilecek görevde ifle baflla” demesiyle 1979
y›l›nda Divan Oteli Yiyecek ve
‹cecek Departman›’nda komi olarak göreve bafllad›m. 1995’ten beri
Maitre D’Hotel görevindeyim.
• Divan Oteli’nde görev
yapman›n avantajlar› ve
sorumluluklar› neler?
Koç Holding’in bir iflletmesi
olan Divan Oteli, öncelikli
olarak Türkiye’de hak etti¤i
üne sahip kurumsal bir kim-
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lik. Misyon ve vizyonumuza ba¤l› olarak
turizm ve otelcilik sektöründe misafir
memnuniyetini sa¤lay›p iflletmemizin ismini ve ününü korumak bafll›ca görevimiz.
Divan 47 y›ld›r misafirleri için ikinci bir ev,
bu sektörde çal›flanlar için ise okuldur.
• Sektörde nas›l bir kalite anlay›fl› var?
Kalite sürekliliktir; misafir ihtiyaçlar›n› anlamak, bu ihtiyaçlara uygun ürün ve h›zmetleri sunmak, kendimizi gelifltirmek,
maliyetleri yükseltmeden do¤ru yat›r›mlar
yapmakt›r. Ve son olarak kalite güvendir.
Misafirlerinizin de sunaca¤›n›z hizmetlerden emin olarak bütün ak›fl› sizin ellerinize b›rakmas›d›r.
•Unutamad›¤›n›z an›n›z var m›?
Divan Oteli’nde çal›flt›¤›m süre zarf›nda gerek Türk ve yabanc› devlet-siyaset erkân›ndan, gerekse ifl ve sanat dünyas›ndan birçok ünlü ile tan›flma flerefine erifltim. 1985
y›l›nda y›l›k izindeyken, iflyerimden gelen
haberle Japonya’da Expo 85 Fuar›’na Divan ekibi olarak kat›ld›k. Japonya’da fuar
çerçevesinde bir Divan Lokantas› iflletilece¤i ve görevin bana verildi¤i bildirildi. Bir süre sonra dönemin Baflbakan›
Turgut Özal, beraberinde devlet,
siyaset ve ifl erkân›yla Türk
pavyonunu ziyaret etti. Kendilerini ülkemizden uzakta
ama Divan misafirperverli¤iyle a¤›rlad›k. Dönüflümüzde Vehbi Koç’un bizi ödüllendirmesi en büyük an›m.

birlikte baflarmak

VKV Amerikan Hastanesi, insan sa¤l›¤›na verdi¤i önem ve toplumsal sorumluluk bilinciyle düzenledi¤i Kad›nlar Günü Buluflmas› gibi halk› bilinçlendiren toplant›lar› belirli
aral›klarla ücretsiz olarak düzenlemeye devam edecek.

Amerikan Hastanesi’nden
“Kad›nlara Özel” Bilgiler
ehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi, tüm
dünyada kutlanan 8
Mart Kad›nlar Günü nedeniyle,
7 Mart günü kad›n sa¤l›¤›na
yönelik bilgilendirme toplant›s›
düzenledi. TV program yap›mc›s› ve köfle yazar› Ayfle Özgün’ün sundu¤u panelde
Amerikan Hastanesi’nden Dr.
Nazan Canbulat osteoporoz,
Dr. Canan Uzel meme kanseri, Dr. Yasemin Oram cilt sa¤l›¤› ve bak›m›, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak sa¤l›kl› beslenme, Dr. Gülnihal fiarman
çocuk sa¤l›¤› ve bak›m› konular›nda kad›nlar› bilgilendirdiler. Toplant›da, fliflmanl›ktan
meme kanserine, kemiklerin
erimesine yol açan osteoporozdan cilt güzelli¤ine kadar
birçok konu gündeme geldi.

V
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Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi, Dünya Kad›nlar Günü
dolay›s›yla, kad›n sa¤l›¤›n›n tart›fl›ld›¤› bir panel düzenledi. Ayfle Özgün’ün yönetti¤i panelde kad›nlar daha sa¤l›kl›
olmak için çok önemli bilgiler ve ipuçlar› edindiler
Kad›nlarda En S›k
Rastlanan Kanser Türü:
Meme Kanseri
• ‹statistiklere göre dünyada her
10 kad›ndan 1’i meme kanserine
yakalan›yor. Meme kanseri erken teflhis edildi¤inde tedavi edilebilen ve kad›nlar›n kabusu olmaktan ç›kan bir hastal›k.
• Kad›nlar›n 40-50 yafl aras›nda
2 y›lda bir mamografi ve y›ll›k
doktor kontrolü, 50 yafl›ndan
sonra y›lda bir mamografi ve
doktor kontrolü yapt›rmas› gerekiyor.
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Kaç›n›lmaz Bir Süreç:
Osteoporoz
• Temel kemik kütlesi, 20-25
yafllar›nda kazan›l›yor. Ard›ndan hem kad›n hem de erkeklerde kemik erimesi bafll›yor.
• Her y›l kemiklerimizin yüzde
0.3-0.5’ini kaybediyoruz. Ancak menopozda kemik kayb›
yüzde 5 oran›nda artabiliyor.
• Osteoporoz, k›r›k olmad›¤›
müddetçe belirti göstermiyor,
a¤r› yapm›yor. En s›k görülen
belirtiler, boy k›salmas›, s›rt a¤r›lar›, kalça k›r›klar›.

Osteoporozun
Önlenmesi ve Tedavisi

korkusuyla yenilenleri depoluyor.
Böylece kifli ö¤ün atlad›¤› için zay›flamak yerine fliflmanl›yor.

• Normal bir kad›n›n günde
1000-1200 mg. kalsiyum almas›
laz›m.
• Kalsiyum al›m›na ek olarak egzersizler çok önemli. Yürüyüfl,
koflma, ip atlama gibi yer çekimine karfl› ayakta yap›lan egzersizler kemik kütlesini korumada
yard›mc› oluyor. Haftada en az 3
gün ve 30’ar dakika egzersiz yapmak flart.
• Osteoporoz olufltuktan sonra
birtak›m hormonlar ve kemi¤i gelifltiren ilaçlarla tedavisi mümkün.
Yap›lan araflt›rmalar gösteriyor ki
3-5 y›ll›k tedavilerle %7-10’lara
varan kemik kütlesi kazan›m› olabiliyor.

Kilolu Kad›nlar›n
Hofluna Gidecek Bir Bilgi
Amerikan Hastanesi’nde yap›lan
toplant›da, kilolu kad›nlar›n hofluna gidecek konular üzerinde
de duruldu. Bu konular›n en
önemlisi ise ostrojen. Vücuttaki
ya¤ hücreleri, kemik yap›m›n›
durduran östrojeni salg›s›n› azalt›yor. Dolay›s›yla kilolu kad›nlar›n
bu konuda daha avantajl›. Ama
ne olursa olsun en iyisi fliflmanlamadan, sa¤l›kl› ve do¤ru beslenerek, egzersiz yaparak kemik erimesini önlemek.

Ö¤ün Atlamak
fiiflmanlat›r
Günlük beslenmede 6 ö¤ün yemek çok önemli. Halk aras›nda
çok yayg›n bir yanl›fl bilgi, kahvalt›y› atlayarak diyet yapman›n
kifliyi zay›flataca¤›d›r. Savafl haz›rl›¤› s›ras›nda nas›l stratejik noktalara cephane y›¤›l›yorsa, vücut da
uzun süre aç kalman›n ard›ndan
ilk beslenmede tekrar aç kalma

Güzellikte ‹lk Kural Cilt
Sa¤l›¤› ve Bak›m›
• Güzellik kavram› deriden bafllar. Deri bak›m› ihmal edilmemeli ve temizleyiciler, nemlendiricilerle cilt güzelli¤i korunmal›. Bunun için her keseye uygun ürün
bulmak mümkün.
• Biyolojik yafllanma kaç›n›lmaz.
Ancak d›fl faktörlere dayal› yafllanma engellenebiliyor. Bunun
için günefle ç›kmamak, sigara ve
alkol al›m›n› azaltmak, beslenme
ve s›v› al›m›na dikkat etmek gerekiyor.

Doktorlar›m›zdan “Bizden Haberler”
Okurlar› ‹çin Özel Mesajlar:
Uzman Diyetisyen
Dilara Koçak:
“Dünyada 1 milyar insan flu anda fliflmanl›kla mücadele ediyor. Türkiye’de de bayanlarda fliflmanl›¤›n görülme s›kl›¤› flu anda yüzde 30’lara varm›fl durumda. Kad›nlar›n önemi çok büyük, çünkü yeni yetiflen
nesil onlar›n elinden geçiyor. O nedenle
bayanlar sa¤l›kl› ve do¤ru beslenme üzerine daha fazla bilinçlenmeliler. Hastanem
ad›na bugün burada bir bafllang›ç yapt›k,
bunu daha da ileri boyutlara tafl›mal›y›z.”

Dr. Nazan Canbulat:
“Kad›nlar›n hayatlar›n›n bir döneminde
mutlaka karfl›laflacaklar› bir konu olan
osteoporozu gerekli önlemler al›n›rsa
en az zararla atlatabilmek mümkün.
Kad›nlar Günü dolay›s›yla bir araya geldi¤imiz panelde bu hastal›k hakk›nda
kad›nlar›m›z› bilinçlendirmeye çal›flt›k.
Osteoporozda önemli olan fley, 20’li
yafllardan itibaren kalsiyum al›m›nda
daha da dikkat edilmesi ve düzenli egzersiz yap›lmas›. Menopoz y›llar›nda da
doktor tavsiyesiyle gerekli ilaçlar› kullanmak osteoporozu önleyecektir.”

Dr. Gülnihal fiarman:
“Bir toplumun dire¤i kad›nlard›r. Çünkü,
baflhekim de olsa, baflkumandan ya da
baflbakan da olsa, bütün önemli kifliler
bir evden, bir anneden ç›kar. O nedenle
kad›nlara daha fazla önem verilmeli.
Tüm kad›nlara, hayata, çocuk yetifltirmeye, iyi bireyler yetifltirmeye yönelik e¤itimler verilmeli. Gelecek nesiller kad›nlar›n elinden geçiyor.”

Dr. Canan Uzel:
“Meme kanserinin kad›nlarda en s›k
görünen kanser oldu¤u bilinmeli buna göre davran›lmal›. Tüm kad›nlar›n
yafl grubuna ve risk faktörlerine göre
gerekli tarama programlar›na kat›lmalar› çok önemli.”

Dr. Yasemin Oram:
“Bugün burada, her kad›n için önemli olan bir konuda bilgi verdim: Deri bak›m›. Ben, Kad›nlar
Günü’nde kad›nlara seslenerek bak›ml› olmalar› için kendi kendilerini motive etmelerini rica ediyorum. Deri bak›m› pahal› bir fley olmak zorunda de¤il. Her keseye uygun bak›m yapabilmek
mümkün. Basit bir nemlendiriciyle bile bak›m olabilece¤ini kad›nlar›m›za hat›rlat›yorum.”
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Soruda
Dr. Bülent Bulgurlu

Turizm ve ‹nflaat Grubu Baflkan› Dr. Bülent Bulgurlu ifl yaflam›nda baflar›l› olman›n
ilk flart›n›n, çok çal›flarak görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek oldu¤una
inanan bir yönetici
• Annenizin, baban›z›n ad›n›n
yan›na bir s›fat koymak isteseniz, bu ne olurdu?
Annem güler yüzlü ve flefkatli, babam ise mesafeli ve disiplinli idi.
• Kardefliniz var m›? Çocukken en çok hangi konularda
kavga ederdiniz?
Bir ablam ve bir a¤abeyim var.
Aram›zdaki yafl fark› çok büyük.
Ben çocukken onlar birer yetiflkindi, kavga söz konusu olamazd›. Ancak, tabii buna kavga denilebilirse, zaman zaman ablam al›flverifle ç›karken beni de yan›na ald›¤›nda, yabac›lar›n yan›nda ona
tak›larak “anne” diye hitap ederdim. Buna çok içerler ve k›zard›,
eve döndü¤ümüzde beni fena
halde azarlard›.

• Tüm okul yaflam›n›zda “en
iyi arkadafl›m” diyebilece¤iniz
kifli kim? Onunla neler paylafl›rd›n›z?
Birçok iyi arkadafl›m var, e¤er en
s›k görüfltü¤üm arkadafl›m› soracak olursan›z Ahmet Sokullu’dur.
• Tatillerinizi nas›l de¤erlendirirsiniz?
Yazlar› ailem ve dostlar›mla birlikte, teknemize binerek denize aç›l›r›z. K›fllar› kayak yaparak ve görmedi¤imiz yerlere seyahat ederek
geçiririz. Ayr›ca müze ve antikac›lar› dolaflmay› çok severiz.

Dr. Bülent
Bulgurlu
k›zlar› Nina

• Çocuklu¤unuzda en çok hangi oyunu oynamak size zevk
verirdi?
Günümüz çocuklar›n›n art›k pek
ra¤bet göstermedi¤i çelik çomak,

hayata dair

kuka, misket, topaç çevirmek gibi
oyunlar oynard›k. Tabii ki mahalleler aras› futbol maçlar› da yapard›k.

ve Mey ile birlikte.
(altta)

• Hangi okullarda okudunuz,
sizi en çok etkileyen ö¤retmeniniz kim? Neden?
TED Ankara Koleji, Ankara Mühendislik Mimarl›k Fakültesi, Norveç Trondheim Teknik Üniversitesi s›ras›yla okudu¤um okullard›r. Beni en çok etkileyen hocam,
Norveç’te doktora yapt›¤›m dönemde Profesör Ragnar Hegstad’d›r. Kendi konusunda dünyaca ünlü bir insan olmas›na ra¤men flafl›rt›c› derecede mütevaz›
ve cana yak›n olmas› beni çok etkilemifltir.
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• Çocukken hangi mesle¤i seçmek isterdiniz?
Seyyah olmay› veya devaml› yeni
yerler görebilmeyi mümkün k›labilen pilot, kaptan gibi macera
dolu bir meslek seçmek isterdim.
• Gençlik y›llar›n›z›n en büyük
hayali neydi?
Yurtd›fl›nda okumak.
• Spor yapar m›s›n›z? Herhangi bir spor aktivitesini izler misiniz?
Eskiden avc›l›¤a çok merakl›yd›m.
fiimdi yelken, yüzme ve kayak
sporlar› ile yetiniyorum. Her türlü
spor aktivitesini izlemeyi severim,

maktan en çok zevk ald›¤›n›z
mekân/mekânlar neresidir?
Belki reklama girecek ama özellikle yaz aylar›nda Divan Kalam›fl
Brasserie’yi tercih ediyorum.

özellikle “Extreme Sports”...
• ‹fl yaflam›n›z›n en önemli dönüm noktas› nedir?
‹fl hayat›ma akademik kariyer ile
üniversitede bafllam›flt›m. Norveç’ten Türkiye’ye dönerek özel
sektörde ifle bafllamam, benim
için dönüm noktas› olmufltur.
• ‹fl yaflam›n›zda sizce en büyük baflar›n›z nedir?
As›l ifllerimin yan› s›ra müzecilik
gibi, üstlendi¤im fahri görevleri
birbirine kar›flt›rmadan münferiden yürütebilmek.

Dr. Bülent
Bulgurlu,
efli Vera ile birlikte
(sa¤da).

• ‹fl yaflam›nda baflar›l› olman›n ilk flart› sizce nedir?
Önünüzdeki konuyu iyi düflünüp
ve araflt›rd›ktan sonra çabuk ve
kesin karar vermek, insanlar› tan›mak, icap ederse 24 saat durmadan çal›flarak görevleri eksiksiz ve
süratli bir flekilde tamamlamakt›r.

• Kutlad›¤›n›z en güzel do¤um günü hangisiydi? Hangi
hediye sizi çok mutlu etti?
Çocukken ailemin bana do¤um
günümde hediye etti¤i elektrikli
oyuncak tren beni çok mutlu etmiflti. Do¤um günlerimi kutlamay› pek sevmem.
• “Çocuk” denince akl›n›za ilk
gelen sözcük nedir?
Yaramazl›k.
• Yemek yapar m›s›n›z? En
sevdi¤iniz yemek nedir?
Hay›r. Kuru fasulye, pilav.

• Evinize döndü¤ünüzde ilk
yapt›¤›n›z fley nedir? (Örne¤in:
Anahtar› yemek masas›n›n üstüne atmak, köpe¤inizi gezdirmek gibi...)
Giriflte yeni gelen postalara bakmak, evdeki herkesin nerede oldu¤unu ve neler yapt›klar›n› ö¤renmek, köpe¤imizi ve kedimizi
sevmek.

• En sevdi¤iniz renk nedir?
Neden? Size ne ça¤r›flt›r›r?
Lacivert ve mavi. Bana çok sevdi¤im denizi ça¤r›flt›r›r.
• En sevdi¤iniz çizgi film karakteri ya da masal kahraman›?
Asterix.
• En son hangi kitab› okudunuz? Tavsiye eder misiniz?
David Rockefeller’in yazd›¤›,
Rockefeller Ailesini ve kendi hayat›n› anlatan “Memoirs” adl› kitab› okudum. Hararetle tavsiye
ederim.

• Hobileriniz nedir?
Çeflitli hobilerim var. fiu an minyatür lokomotif ve vagon koleksiyonu yap›yorum. Bofl vakitlerimde bunlar›n baz›lar›n› kullanarak
ufak bir flehir maketi haz›rl›yorum.
“En ‹yi Film
Oscar›”n›
kazanan
Chicago,
Dr. Bülent
Bulgurlu’nun
bu y›l izledi¤i
en son film
(allta).

• fiiir sever misiniz? Hangi flairin, hangi dizesi ilk akl›n›za
gelir?
Hay›r.
• “‹stanbul” denince akl›n›za
gelen ilk fley nedir?
Tabii ki eflsiz Bo¤az ve Büyükada.
• Yaflad›¤›n›z flehirde, bulun-
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• Giysi konusunda tercih etti¤iniz markalar nelerdir?
Spor k›yafetlerde fiyat›n›n uygun
oldu¤unu düflündü¤üm ve be¤endi¤im herhangi bir marka; di¤er elbiselerimi ise diktirmeyi tercih ederim.
• Hangi tür müzi¤i ve hangi
flark›c›y› (ya da grubu) dinlemek sizi mutlu eder?
En çok 1960’lar›n ve 1970’lerin
müzi¤ini severim. Dalida, Abba,
Beatles, Georges Moustaki, Adriano Cellentano gibi müzisyenleri dinlerim.
• En son hangi filmi izlediniz?
Hangi yönetmen ve oyuncular› seversiniz?
Chicago. Steven Spielberg-Nicole
Kidman
• En son ne hediye verdiniz ve
ald›n›z?
En son k›z›ma Almanya’dan çok
sevdi¤i lakris flekerlerini getirdim.
Bana da en son verilen hediye,
kayak yaparken bafl›mdan uçmayan bir kasket.
• Son günlerde sizi en çok etkileyen olay nedir?
Irak savafl›.
• “Koç Toplulu¤u” kültürünü
yans›tan bir cümle söyler misiniz?
Koç Toplulu¤u, güvenlik, devaml›l›k ve sayg›nl›k simgesi olarak
en iyi olmay› hedefler, ülkesine
ve çal›flanlar›na de¤er verir.
• “Hayata Dair” son bir cümle.
K›sad›r, her an›n k›ymetini bilmelisin, iyi de¤erlendirmelisin. Ülkene, ifline, ailene ve çevrene yararl› olmal›s›n.

hayata dair

Vehbi Koç Vakf›’ndan
T›p Tarihine Arma¤an

T

ürk t›p tarihinin duayenlerinden biri, Ord. Prof.
Dr. Osman Cevdet Çu-

bukçu.
Türkiye’de fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimli¤inin kurucusu
olan Çubukçu, 50 y›l› aflan mesleki yaflam›nda on binlerce hastay› iyilefltirmeye çal›flm›fl, dünya
üzerinde uygulan›p etkisi kan›tlanan yöntemleri ülkemize getirmifl
ve bu yöntemleri yayg›nlaflt›racak doktor adaylar›n›n yetiflmesine katk›da bulunmufl bir isim.
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan t›p
dünyas›na arma¤an edilen “T›bbiye’nin ve Bir T›bbiyeli’nin
Öyküsü”, adl› kitapta kendini insan sa¤l›¤›na ve mutlulu¤una
adayan Osman Cevdet Çubukçu’nun yaflam› çerçevesinde, Osmanl›’dan Cumhuriyet’e kadar t›p
alan›nda verilen mücadele anlat›l›yor.
“T›bbiye’nin ve Bir T›bbiyeli’nin
Öyküsü”, dedesi Osman Cevdet
Çubukçu gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon dal›nda ihtisas gören
Doç. Dr. Nadire Berker ile ortopedi ve travmatoloji anabilim dal›nda ihtisas yapan Doç. Dr. Se-

Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan yay›nlanan ve Ord. Prof. Dr.
Osman Cevdet Çubukçu’nun yaflam›ndan haraketle haz›rlanan
“T›bbiye’nin ve Bir T›bbiyeli’nin Öyküsü” adl› kitap,
t›p dünyas›n›n oldu¤u kadar, sa¤l›k alan›yla ilgili bilgi
edinmek isteyen herkesin dikkatini çekecek bir eser...
lim Yalç›n’›n kaleme ald›¤› bu
eser, yaln›z t›p dünyas›n›n de¤il,
sa¤l›k alan›yla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen herkesin dikkate almas› gereken bir eser.
Türk insan›n›n sa¤l›¤›n› korumaya
ve iyi hekimler yetifltirmeye ömrünü veren, ö¤renme ve ö¤retme heyecan›n› yüre¤inde hisseden gerçek hocalara adanan “T›bbiye’nin
ve T›bbiyeli’nin Öyküsü”; 19. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
t›p e¤itimine verilen önemden ilk
modern t›p okuluna, Türkçe t›p
e¤itimi verilmesinden II. Meflrutiyet
döneminde bu alanda yap›lan yat›r›mlara kadar genifl bir alan› kapsam› içine al›yor.
Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu ile ilgili bölüm ise, Çubukçuzade Osman Cevdet’in ailesinin
ve ilk gençlik y›llar›n›n tan›t›m›yla

Abdülhamit’in

bafll›yor. Ard›ndan, t›p fakültesine
girifli, t›p alan›ndaki aray›fllar›, Paris’te fizik tedavi ihtisas› yapt›ktan
edilen
sonra uygulamalar› ülkemize getiHaydarpafla
rifli ve eserleri anlat›l›yor.
T›bbiyesi,
20. yüzy›l›n ilk Kitab›n yazarlar›ndan Doç. Dr. Nadire Berker’in, hem bir hekim hem
y›llar›n›n
de Osman Cevdet Çubukçu’nun
önemli sa¤l›k
kurumlar›ndan torunu olmas› kitaba ayr› bir renk
kat›yor.
biriydi.
iste¤iyle infla

“T›bbiyenin ve Bir T›bbiyelinin Öyküsü”, kitapevlerinden temin edilebilir.

Doktorlar›m›z›n T›p Bayram›’n› Kutlad›k
Geleneksel 18. Koç T›p Bayram›,
16 Mart 2003’te, Koç Allianz Konferan
Salonu’nda yap›lan bir törenle kutland›. Vehbi Koç Vakf› Baflkan› Semahat Arsel taraf›ndan düzenlenen
törene t›p dünyas›n›n önde gelen
isimlerinden oluflan çok say›da
davetli kat›ld›. Gecede bir konuflma yapan Semahat Arsel, 17.
Koç T›p Bayram›’ndan bu yana

hayata dair

geçen bir y›l içinde, ailece çok fazla
sa¤l›k sorunu yaflad›klar›n›, bunun yan›nda 2000 y›l›n›n bafl›ndan itibaren ekonomik krizle mücadele
ettiklerini söyledi. Avrupa Birli¤i’ne girmek için sarf edilen çaban›n üzerine Irak
savafl›n›n ve K›br›s
sorununun da eklendi¤ini belirten
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Arsel; “Her fleye, bütün s›k›nt› ve
üzüntülere ra¤men, bir Koç T›p Bayram› daha kutlamam›z› Allah nasip etti” dedi.
18. Geleneksel Koç T›p Bayram› nedeniyle, Doç. Dr. Nadire Berker ve
Doç. Dr. Selim Yalç›n’›n haz›rlad›¤›
“T›bb›ye’nin ve T›bbiyeli’nin Öyküsü”
adl› kitap da, t›p dünyas›na takdim
edildi.

Ekonomik Sorunlar›n
Çözümüne Farkl› Bir Yaklafl›m
ngiltere eski Baflbakan› Margaret Thatcher’›n, flimdilik
dört cilt olan kitaplar›n› (The
Downing Street Years 1993,
The Path to Power 1995, The
Collected Speeches of Margaret Thatcher 1997, Statecraft
2002) bir kez daha okuyorum.
Thatcher, bütün bu yap›tlar›nda
›srarla iki unsurun üzerinde durmakta: Birincisi, ekonomik problemlerin nedenlerinin ve bafllang›ç noktalar›n›n hiçbir zaman
ekonomik olamayaca¤›; ikincisi
ise, toplumun bir ideal olmaks›z›n fedakârl›¤a katlanmayaca¤›,
gerçek siyasi savafl›n insanlar›n
kalbinde ve kafalar›nda verilebilece¤i. Thatcher’a göre gündelik
sorunlar her zaman olacakt›r. Ancak, çok net ve iyi anlat›lm›fl bir
vizyona öncelik verildi¤i ve insanlar›n kalbi kazan›ld›¤› zaman,
sorunlar›n üstesinden gelmek
mümkün. Strateji, topluma bu
ideali zaman›nda verebilmek,
toplumun güvenini kazanmak ve
beceri sahibi deneyimli kifliler
olarak da toplumu peflinden sürükleyebilmektir. ‹ngiltere eski

‹

Baflbakan›, insan›n inand›¤› ve
güvendi¤i bir ortamda motive
olabilece¤ine ve harikalar yarataca¤›na inanm›flt›r. Thatcher’›n
bafllang›ç noktas›, toplumlarda
belirli dönemlerde uygulanan siyaset sonucu belli bir b›kk›nl›¤›n,
düfl k›r›kl›¤›n›n hakim oldu¤u ve
yurttafllar›n›n kendilerine güvenlerini kaybettikleridir. Böyle bir
ortamda yap›lmas› gereken vizyonu do¤ru belirlemek, hangi
stratejiler ve eylem planlar› ile
amaca ulafl›laca¤›n› göstermek,
topluma yol haritas›n› do¤ru
sunmakt›r.

‹nanmak ve Baflarmak

Düzey Tüketim
Mallar› San.
Pazarlama ve
Ticaret A.fi.
Genel Müdürü
Demir Aytaç,
‹ngiltere eski
baflbakanlar›ndan
yola ç›karak,
toplumlar›n
ekonomik olarak
dar bo¤aza
girdi¤inde, vizyona
ve inanacaklar›
bir lidere ihtiyaç
duydu¤una
dikkat çekiyor.

lar önemli olsa da üstesinden gelinebilece¤ini, temel önceli¤in
‹ngiliz insan›n›n kendisine olan
güvenini kazanmas› oldu¤unu
söyler. Thatcher, özetle flöyle demektedir: “Ekonomik konular ve
hayat pahal›l›¤›, ekmek ve geçim
derdi çok somut konulard›r, ancak bunlar kadar önemli olan
topluma bir ideal verebilmekdir.
‹flimizin bafllang›ç noktas› budur... Benim ‹ngiltere’de son y›llarda belirledi¤im ve öncelikli
buldu¤um sorun; tarihi flan ve
flerefle dolu bir milletin bugün
içinde bulundu¤u moral bozuklu¤u ve gelece¤e güvenini yitirmifl olmas›d›r... Ne zaman ki on-

Sözgelimi Margaret Thatcher, 79
seçimleri öncesi ‹ngiltere’nin birçok güncel, acil ve önemli konusu varken, halk›n›n karfl›s›na çok
basit bir aç›klama ile ç›km›fl ve
“Hükümet bir ev han›m›n›n yapt›¤›n› yapmal›d›r. Evin han›m›n›n, ev ekonomisinde para s›k›nt›s› varsa ilk yapaca¤› ifl, hangi
hesaplar›m›zda bir terslik var diye bakmakt›r” demifltir. Hemen
arkas›ndan da ekonomik sorun-
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lara bir ‹ngiliz’in baflarabilece¤ini
ve eski lider günlerine dönebilece¤ini anlatmaya bafllad›m, beni
dinlemeye bafllad›lar... Ne zaman
ki, bilgisayar›, buzdolab›n›, elektrikli motoru, steteskopu, buharl›
makineyi, rayon kumafl›n›, paslanmaz çeli¤i, televizyonu, penisilini, radar›, jet motorunu ve daha bir sürü fleyi ‹ngiliz insan›n›n
keflfetti¤ini söyledim, kendilerini
sorgulamaya bafllad›lar... Ne zaman ki, Amerika’dan sonra en
fazla Nobel ödülü alan ‹ngiliz insan›d›r gerçe¤inin alt›n› çizdim,
kendilerine olan güveni an›msad›lar.” Ve devam etmektedir:
“Meflaleyi tarih boyunca tafl›d›k.
Dünyan›n neresine gitsem insanlar bana ‘kafan›z› niye topra¤a
gömüyorsunuz’ diye soruyor.
Ve, halk›m da bana soruyor; ‘Baflarma flans›m›z var m›?’ Onlara,
‘biz nas›l insanlar›z? Biz eskiden
dünyan›n fabrikas›yd›k. ‹nsanlar
ikna edildikleri için de¤il, en iyisi ‹ngiliz mal› oldu¤u için sat›n
al›rlard›’ diyorum ve ekonomik
problemlerin nedenleri ve bafllang›ç noktalar›n›n hiçbir zaman
ekonomik olamayaca¤›n› söylüyorum. Bu problemlerin insan
tabiat›nda, inançlar›nda ve de¤erlerinde derin kökleri vard›r.
Çok de¤erli, belki de en ak›ll› insanlar›m›z›n düfl k›r›kl›¤› içerisinde göç etmeyi düflünmelerine
flaflmamak gerekli. Ancak, çok
çabuk pes ediyorlar.
Bugüne dek de¤er verdi¤imiz
fleylerin her biri bugünkü kadar
tehdit alt›nda olmam›flt›. Ancak
bu de¤erler henüz bitmemifltir.
Onun için savafl›m› birlikte verelim. Eski bildi¤iniz ‹ngiltere olal›m ve çocuklar›m›za öyle bir ‹ngiltere b›rakal›m” diyerek meydanlara ç›kt›m demektedir.
Bu inanc›n› da iktidar›n›n her
aflamas›nda en önde tutmufl ve
sonuna kadar da taviz vermemifltir. O Thatcher ki, pazar ekonomisini ve serbest ticareti en yo¤un savundu¤u günlerde bile,
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kürsüden “d›fl pazarlarda bir
Marks and Spencer daha” diye
seslenebilmifl ve yerli mal› kullan›m› konusunda ‹ngiliz halk›n›
uyarabilmifltir.

Ekonomide Liderin Rolü
Thatcher’›n ›srarla üzerinde durdu¤u ve temel al›nmas› gereken
mesaj toplumun idealsiz olamayaca¤›d›r. Ona göre, ekonomik
büyüme ve verimlilik tek bafl›na
yeterli de¤ildir. Önce halk gelecektir. Halk›n gereksinmeleri,
ümitleri, tercihleri, de¤erleri ve
ideallerini anlamak gerekir. Tabii
ki, liderlik çok önemlidir. Ancak,
insanlar›n nereye gitmek istediklerini bilmiyorsan›z onlar› uzun
süre idare etmek ve liderlik yapmak olas› de¤ildir.
Asl›nda yak›n tarihimizin lideri
Thatcher’›n toplumlar idealsiz
olamaz vizyonunun do¤rulu¤unu kavrayabilmek ve kendisi ile
hemfikir olmak için, bizim uzaklara gitmemize gerek yoktur.
Mustafa Kemal ve Kurtulufl Savafl› bu tezin en güzel ve en somut örne¤idir. ‹flgal öncesi günlerimizi an›msay›n›z. Osmanl› ayd›n› ve okumuflu demek, b›kk›n,
karamsar ve kötümser insan demekti. Bu kitle genelde ‹stanbul’un en iyi semtlerinde oturur,
Beyo¤lu’nda yaflar ve çevresine
devaml› Türk’ün Bat›’ya yetifle-
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“Asl›nda yak›n
tarihimizin lideri
Thatcher’›n
toplumlar idealsiz olamaz vizyonunun
do¤rulu¤unu
kavrayabilmek
ve kendisi ile
hemfikir olmak
için, bizim uzaklara gitmemize
gerek yoktur.
Mustafa Kemal
ve Kurtulufl
Savafl› bu tezin
en güzel ve
en somut
örne¤idir.”

meyece¤i düflüncesini yayard›.
Onlar için Haydarpafla’n›n ötesinde bir halk ve vatan bile yoktu. Milletin gelece¤inden ümidini
kesmifl olmalar› ortak yanlar›yd›.
Mustafa Kemal böyle bir ortama
karfl› gelmifl ve zafere inanm›flt›r.
Çünkü milletini iyi tan›yordu. Bir
›fl›k dalgas› gibi girdi¤i her mecliste o güzel gururunu korumufl
ve bafl› daima dik durmufltur.
Manevi gücün neler yapabilece¤ini en güzel gösteren Türk milletini, Atatürk tarif ederken:
“Anadolu zaferi, tarih aras›nda
bir millet taraf›ndan benimsenen
bir düflüncenin ne denli kadir ve
ne kadar muhyi bir güç oldu¤una en güzel bir örnek olarak kalacakt›r” demifltir.
Atatürk’ün en büyük gücü, kalbinde Türk Milleti için duydu¤u
güven ve sevgiydi. Cumhuriyet
bu sevgi üzerine kurulmufltur.
E¤er bir toplumda manevi gücün
azald›¤›, cesaretin gevfledi¤i, kiflisel istek, h›rs ve amaçlar›n milletin yüksek ç›karlar›n› altüst etmek tehlikesini gösterdi¤i görülüyorsa, yap›lacak ifl derhal ideale güç vermektir. Thatcher’›n kitaplar›ndan sonra bir kez daha
inan›yorum ki, içinde bulundu¤umuz s›k›nt›lar›n temelinde toplumun idealinin kavram karmaflas›na dönüflmesi yatmaktad›r.
Bugün için ülkemizin ekonomik
s›k›nt›lar› büyüktür. Halk›n çok
büyük bir bölümü her geçen gün
s›k›nt›lar karfl›s›nda düfl k›r›kl›¤›na u¤ramaktad›r. Ancak daha kötü ve tehlikeli olan; bugün için
milletçe gönül verece¤imiz, s›k›nt›lar›na katlanaca¤›m›z bir vizyonun ve idealin eksikli¤idir. Her
sabah takvimden yeni bir yaprak
kopmakta, f›rsatlar elimizden birer birer uçup gitmektedir. Adeta
f›rsatlar› yakalayal›m, görelim diye günefl ›srarla dünyay› her gün
yeniden ayd›nlatmaktad›r. Bundan da faydalanam›yorsak, kabahat ayd›nl›¤›n azl›¤›nda de¤il,
görmemekteki ›srardad›r.

Sürdürülebilir Kalk›nma
Çerçevesinde AB Direktifleri
anayileflmeyi yaln›zca enerji, hammadde ve ürün boyutuyla ele alan yaklafl›mlar; yaflanan çevre kirlili¤i, at›k
problemi, yenilenemez enerji
kaynaklar›n›n azalmas› ve h›zla
artan dünya nüfusu karfl›s›nda yetersiz kalm›fllard›r. Sanayi ürünlerinin kullan›m d›fl› kalmalar› sonucu çevreye verdikleri zararlar›n

S

AB, sürdürülebilirlik yönündeki ilk düzenlemeyi, y›lda
8-9 milyon ton at›k oluflturan ve bunun 2 milyon tonu kullan›lamaz at›k olarak aç›k alanlarda depolanan,
kullan›m ömrünü tamamlam›fl otomobiller için yapt›
At›lmas›
gereken ilk
ad›m, sektörün
önceliklerinin
belirlenmesi ve
bu önceliklerin
esas al›narak
‘Sürdürülebilir
Kalk›nma‘n›n
öncelikleriyle
uyumlu olacak
biçimde sistem-

Doç.Dr. O. Vedat Akgün
Ford Otosan

lerin gelifltirilmesidir.

devam etmesi ve bunlar›n çevre
zararl›s› at›klara dönüflüp özellikle insan yaflam›n› olumsuz etkilemesi, sanayileflmifl ülkelerin sanayileflme sürecini yeniden tan›mlama ihtiyac›n› ortaya ç›karm›flt›r. ‘Sürdürülebilir Kalk›nma’
olarak tan›mlanan yeni sanayileflme süreci; çevre, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç boyutta
de¤erlendiriliyor.
‘Sürdürülebilir Kalk›nma’ anlay›fl›,
“ekonomi çevrimi” içinde bulunan tüm taraflar›n (yat›r›mc›, üre-
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tici, tüketici ve yasa koyucu) iflbirli¤i ve kat›l›m›yla tüm üretim
ve hizmet sektörlerinde kapsaml›
bir de¤iflimi gerektiriyor. ‘Sürdürülebilir Kalk›nma’ yaklafl›m›n›
kabul eden Avrupa Birli¤i
(AB)’nin sanayileflmifl ülkeleri,
uygulamaya yönelik gerekli kanuni düzenlemeleri her alanda
yap›yor. Dolay›s›yla, -ihracat›m›z›n önemli bir bölümünü oluflturan- AB ülkelerine ihraç edilecek
ürünlerin bu yeni düzenlemelere
uyma zorunlulu¤u ortaya ç›k-
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maktad›r. Bugünkü uygulamalar›m›zdaki iyilefltirme ve gelifltirmeler AB’nin ‘Sürdürülebilir Kalk›nma’ kapsam›nda tan›mlad›¤› önceliklere cevap vermekte yetersiz
kalaca¤›n› öngörmek, afl›r› kötümser bir yaklafl›m olmaz. Öte
yandan bir fleyler yapmak için
çok geç kal›nd›¤› da söylenemez.
Bu kapsamda at›lmas› gereken ilk
ad›m, ana üretici firmalar›n birlikte çal›flt›¤› tedarikçilerle bir araya
gelerek bulunduklar› sektörün
önceliklerini belirlemesi ve bu
öncelikleri esas alarak ‘Sürdürülebilir Kalk›nma‘n›n öncelikleriyle
uyumlu olacak biçimde kendi sistemlerini gelifltirmesidir. Burada
en önemli nokta, tüm sektörlerde
ortak payda olan üretim, hizmet
ve tüketim zinciri çevreye duyarl›
olmas› gerekti¤idir. Bu nedenle
ürünün, ilk üretim aflamas›ndan
bafllayarak, kullan›m› ve kullan›m
d›fl› kald›¤› süreçlerde daha az
enerji talep eden ve çevreye zarar
veren malzemeleri içermeyecek
flekilde tasarlanmas›, üretilmesi ve
kullan›ma sunulmas› hedef al›nmal›d›r.

AB’ye ihraç edilecek araçlar›n direktifte öngörülen koflullar› sa¤lamalar› gerekiyor.

Bir Direktif de
Elektronik Sektörüne

AB, bu yöndeki ilk düzenlemeyi,
y›lda 8-9 milyon ton at›k oluflturan ve bunun 2 milyon tonu kullan›lamaz at›k olarak aç›k alanlarda depolanan, kullan›m ömrünü
tamamlam›fl otomobiller için yapt›. Otomotiv firmalar›na büyük sorumluluklar yükleyen ve 18 Eylül
2000
tarihinde
yay›nlanan
2000/53/EC direktifinde tan›mlanan temel düzenlemeler, M1 ve
N1 s›n›f› araçlar› ve bunlar›n yedek parçalar›n› kaps›yor. Kullan›m ömrünü tamamlam›fl araçlar›n (End-of Life Vehicles; ELV)
çevreye duyarl› bir ürün olmas›
için çok kapsaml› düzenlemeleri
içeren direktifte araç üreticilerine
yüklenen sorumluluklar›n önemli
noktalar› flunlar:
• Araçlar›n› direktifte belirtilen

yeniden kullan›m, geri dönüflüm
ve geri kazan›m hedeflerini tutturmak üzere tasarlanmas› ve üretilmesi,
• Ömrünü tamamlam›fl araçlar›n,
sahiplerinden ücretsiz olarak geri
“Ülkemizde h›zla
al›nmas›,
geliflen ve ihra• A¤›r metallerin (örne¤in kurcatta önemli bir
flun, civa, kadmiyum, +6 de¤erlikyeri olan otomoli krom) kullan›m›n›n yasaklantiv, beyaz eflya ve mas›,
elektronik sektör- • Araca ait parçalar›n geri kazan›leri için zorlay›c›
m›n› kolaylaflt›rmak amac›yla,
olabilecek hedef- tüm parçalar›n -standartlara uylerin gerçekleflti- gun olarak içerdi¤i malzeme yörilmesi amac›yla, nüyle- markalanmas›,
tedarikçiler ve
• Araçlarda kullan›m› h›zla artan
yasa koyucularla plastik malzemelerin geri dönüflübirlikte ortak bir münün art›r›lmas›,
strateji oluflturul- • Araca ait söküm k›lavuzunun
mal›d›r.”
piyasaya ç›kt›ktan sonra alt› ay
içerisinde haz›rlanmas› ve herkesin kolayca ulaflabilece¤i yerlerde
bulundurulmas›…
Direktif, AB’deki araç ithalatç› firmalar› imalatç› olarak tan›mlad›¤›
için, AB’ye araç ihraç eden yerli
firmalar›n da bu direktife uyma
yükümlülü¤ü ortaya ç›km›fl durumda. Direktif AB ülkelerinde 1
Temmuz 2003’te uygulanmaya
bafllanacak ve bu tarih itibar›yla
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AB’nin Otomotiv
Sektörüne Direktifi

AB, otomotivdeki uygulamaya
benzer bir düzenlemeyi elektrik
ve elektronik sektörü için de haz›rl›yor. Bu direktif 13 fiubat
2003’te onayland›; üye ülkelerin
13 A¤ustos 2004 uyum mevzuatlar›n› tamamlas›ndan sonra, 13
A¤ustos 2005’te uygulamaya al›nacak. Direktifteki önemli maddeler ise flöyle:
• Üreticiler at›k haline gelen
ürünlerinin her türlü ifllem (sökme, geri kazan›m gibi) masraflar›n› ödemek zorundad›rlar,
• Üreticiler %50 ile %80 aras›nda
de¤iflen geri kazan›m ve geri dönüflüm oranlar›n› tutturmay› hedeflemeli,
• A¤›rl›¤› en az 4 kg olan evsel
elektrikli ve elektronik at›klar evlerden toplanmal›,
• A¤›r metallerin (örne¤in kurflun, civa, kadmiyum, +6 de¤erlikli krom) kullan›m› yasaklanmal›.
Ülkemizde h›zla geliflen ve ihracatta önemli bir yeri olan otomotiv, beyaz eflya ve elektronik sektörleri için zorlay›c› olabilecek yukar›daki hedeflerin gerçeklefltirilmesi için, tedarikçiler ve yasa koyucularla birlikte ortak bir strateji
oluflturulmal›d›r.
Bu strateji, yurtd›fl› pazarlar için
rekabet gücü yüksek olan ürünlerin ortaya ç›kmas›n› hedeflemeli
ve ayr›ca bu ürünlerin ülke içinde
de kullan›lmas›n› teflvik etmelidir.
‘Sürdürülebilir Kalk›nma’ sürecinde di¤er sektörlerde de ortaya ç›kacak bu yeni düzenlemelere
yaklafl›m yaln›zca mevcut alt yap›daki de¤ifliklikler olarak alg›lanmamal›d›r. Ayr›ca getirece¤i yeni
teknolojik geliflmeler ve yarataca¤› ifl imkânlar› olarak da de¤erlendirilmelidir.
Doç. Dr. O. Vedat Akgün
Ford Otosan

