


Yeni y›la yo¤un bir temponun için-

de girdik ve hepimizi pozitif etkile-

yen bu enerjiyle yeni y›l say›m›z›

haz›rlad›k. 

Aral›k ay›n›n 20’sinde 360 üst düzey

yöneticimiz 2002 y›l›n› de¤erlendir-

mek ve Toplulu¤umuzun gelece¤e

yönelik hedeflerini konuflmak üzere

bir araya geldi. 

Toplulu¤umuzun dünyadaki de¤i-

flim sürecini do¤ru kavray›p, bu de-

¤iflimi h›zla gerçeklefltirebilmesi için

Say›n F. Bülend Özayd›nl›’n›n de-

yifliyle “tutarl› performans” sergile-

memiz ve “uzun vadeli baflar› için

gerekli ad›mlar› cesaret ve kararl›l›k-

la bugünden atmaya” bafllamam›z

gerekti¤i yolundaki inanc›m›z, 16.

Koç Toplulu¤u Üst Düzey Yöneti-

ciler Toplant›s›’ndan sonra daha

da pekiflti. 

Tutarl› Bir Performans
Yap›lan tüm sunumlar bize gösterdi

ki, 2003 y›l› için daha çok umut bes-

leyebilir ve daha iyimser olabiliriz.

Çünkü gösterilen hedef net, rota be-

lirgin çizilmifl. 

Çeflitli sektörlerde kaydedilen gelifl-

melere ve baflar› haberlerine tek tek

bak›ld›¤› zaman, foto¤raf›n tümünü

alg›layabilmek ve bu büyük foto¤-

rafta  hedefe do¤ru tutarl› bir perfor-

mansla yol al›nd›¤›n› görmek müm-

kün. Örneklere birlikte göz atal›m.

• Koç Holding Enerji Grubu,

OPET’e %50 ortak olarak akaryak›t

da¤›t›m sektörüne iddial› bir girifl

yapt›.

• Y›lda ortalama %14 büyümeyi he-

defleyen Koç Toplulu¤u’nun göster-

di¤i rota çizgisinde yürüyen G›da ve

Perakende Grubu’nun dört flirketi

için tek çat› alt›nda toplanma karar›

al›nd›. Sürekli ve kârl› büyümeyi he-

defleyen bu birleflme karar›yla, 2007

y›l›nda 3 milyar Euro’luk bir ciroya

ulafl›lmak isteniyor.

• ‹hracat cirosunun %58’ini AB ül-

kelerinden sa¤layan Arçelik de sü-

rekli ve kârl› büyümeyi hedefliyor

ve 2005 y›l› sonu itibariyle 3 milyar

Euro’luk ciroya ulaflmay› hedefliyor. 

• 45 milyon Dolar’l›k bir yat›r›mla 6

ayda tamamlanan Ramstore City,

Moskova’da törenle hizmete aç›ld›. 

Pek çok baflar› haberinin içinden

seçti¤imiz bu örnekler de gösteriyor

ki, Toplulu¤umuz, gelece¤e yat›r›m

yapma yolundaki iddias›n› sürekli

kan›tlayarak y›llar› koval›yor. 

E¤itim Baflar› Arma¤an›
“30 Soruda” bölümümüzün bu sa-

y›m›zdaki  konu¤u olan Dayan›kl›

Tüketim Grubumuzun Baflkan› Sa-

y›n Cengiz Solako¤lu, “çocuk de-

nilince akl›n›za ilk gelen sözcük ne-

dir?” sorumuza “gelecek” karfl›l›¤›n›

vermifl. Gelece¤imiz olan çocuklar›-

m›z›n baflar›lar›yla, dergimizin gele-

nekselleflen “E¤itim Baflar› Arma-

¤an›” töreninde bir kez daha gurur-

lanmak f›rsat›n› bulduk. 

Dergimizin “‹letiflim” bölümünde

okuyaca¤›n›z gibi onlar da Koç Top-

lulu¤u’nda çal›flan anne-babalar› ile

gurur duyduklar›n› söylediler. Gele-

ce¤imizle ilgili olarak sadece biz de-

¤il, Toplulu¤umuz’da görev yapan

yabanc› yöneticilerimiz de iyimser-

liklerini dile getiriyor. 

Bu say›m›zda Toplulu¤umuz çat›s›

alt›nda görev yapan yabanc› yöneti-

cilerimizin Türkiye hakk›ndaki dü-

flüncelerini dile getirme f›rsat›n› bul-

duklar› bir yaz› dizisine bafllad›k.

Hemen fark edece¤iniz gibi  bu sa-

y›m›z da dolu dolu.

Daha baflar›l› ve huzurlu günlerde

buluflmak üzere... Mutlu ve huzurlu

yepyeni bir y›l diliyoruz.
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Koç Toplulu¤u Üst

Düzey Yöneticiler

Toplant›s› 20 Aral›k

2002 tarihinde, Koç Allianz

Konferans Salonu’nda gerçek-

lefltirildi. 360 üst düzey yönetici-

nin kat›ld›¤› toplant›da, Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflka-

n› Rahmi M. Koç, 2002 y›l›nda

dünyaya ve Türkiye’ye damgas›-

n› vuran olaylar ile ekonomik

ve siyasi geliflmeler hakk›nda

görüfllerini aç›klayarak Koç

Toplulu¤u’nun hedefinin “ciro-

yu befl senede iki kat›na ç›kar-

mak” oldu¤unu söyledi. 

Dünya Tek Kutuplu 
Hale Geldi
Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç, Japon-

ya ve Almanya’n›n mali yönden

zay›flad›¤›n›, NATO’nun misyo-

nunu kaybetti¤ini, Rusya ve

Çin’in askeri aç›dan zay›flad›¤›n›

belirterek, askeri ve teknoloji

gücü ile ABD’nin geçmifl y›llara

oranla hakimiyetini art›rd›¤›n›,

dünyan›n tek kutuplu hale gel-

di¤ini ifade etti.

ABD’nin terörizm ve kendi eko-

nomik sorunlar› ile meflgul ol-

du¤unu, Ortado¤u’daki geliflme-

lerin petrolden kaynaklad›¤›n›

söyleyen Rahmi M. Koç “petrol

fiyatlar›nda görülen art›fl, dünya

ekonomisini tehdit etme istidad›

gösteriyor” dedi ve konuflmas›n›

flöyle sürdürdü:

• Dünya ekonomisine gelince,

genifllemifl Avrupa Toplulu¤u

dahi, Amerika’ya ekonomikman

bir rakip olmaktan çok uzak.

Faizi, petrol fiyatlar›n›, finans

kurumlar›n› kontrol eden, eko-

nomik büyüklü¤ü, en serbest

piyasas›, teknolojik üstünlü¤ü,

say›sal askeri gücü hiç flüphesiz

Amerika’y› dünyan›n en güçlü

ülkesi konumuna getirmifltir.”

Türkiye’deki mevcut siyasi ve

ekonomik durumu da de¤erlen-

diren Rahmi M. Koç, iç ve d›fl

politikalarda süratle karar alma

imkan›n›n Ak Parti hükümetine

sa¤land›¤›n›, hükümetin bu f›r-

sat› iyi de¤erlendireceklerine

inanmak istedi¤ini belirtti. 

Rahmi M. Koç, Koç Toplulu-

¤u’nun gündemi ile ilgili olarak

da aç›klamalar yapt› ve 76 sene-

lik tarihimizin en kötü krizini

yaflayan Toplulu¤umuz’un ge-

çen y›l tüm olumsuz koflullara

ra¤men, çok mühim yat›r›mlar›-

n› devam ettirebildi¤ini söyle-

yen Rahmi M. Koç, “bu seneyi

UMS ve kombine olarak 10 mil-

yar Dolar’›n biraz alt›nda sat›fl

ve 400 milyon dolar›n üzerinde

vergiden önce kârla kapataca¤›-

m›z› tahmin ediyorum” dedi.

Rahmi M. Koç, üzerinde 1.5 y›l-

360 üst düzey yöneticinin kat›ld›¤› “16. Koç Toplulu¤u Üst Düzey Yöneticiler

Toplant›s›”nda, “de¤iflen dünyada ve ülkemizde Koç Toplulu¤u’nun yeri 

ve gelece¤i” de¤erlendirildi 

Ana Hedefimiz: 
Y›lda %14 Büyümek

16. 16. Koç
Toplulu¤u 
Üst Düzey
Yöneticiler
Toplant›s›,
Koç Allianz
Konferans
Salonu’nda
yap›ld›. 

Koç Holding
Yönetim
Kurulu 
Baflkan› Rahmi
M. Koç, Koç
Toplulu¤u’nun
hedefinin
“ciroyu befl
senede iki
kat›na ç›kar-
mak” oldu¤unu
söyledi. 
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flöyle sürdürdü: “Önümüzdeki

dönemde siz üst düzey yönetici

arkadafllar›m›zdan mesainizin

önemli bir bölümünü flirket de-

¤erini artt›rmak yönünde harca-

man›z› bekliyoruz. Bu noktada

flirket de¤erinin artt›r›lmas›n›n

kârl› bir ortamda büyümeden

geçti¤ini anlatmama gerek yok

diye düflünüyorum. fiimdi sizlere

Koç Toplulu¤u’nun bu ana hede-

fe ulaflmak için neler yapmay›

planlad›¤›n› özetlemek istiyorum.

• Ciromuzun önemli bir k›sm›n›

yurtd›fl› operasyonlar›m›zdan ka-

zanaca¤›z.

• Rekabet gücümüz olan, gele-

neksel olarak baflar›l› oldu¤umuz

ve tüketiciye yak›n ifllere odakla-

narak büyüyece¤iz.

• Faaliyette bulunulan sektörler-

de küçük boyutlu ifller yerine bü-

yük çapl› ifllere yo¤unlaflaca¤›z.

• Sektörde lider veya ikinci ko-

numda olmad›¤›m›z ifller ile bü-

yüme potansiyeli olmayan ifller-

den çekilece¤iz.

• Markalar›m›z›n de¤erini art›ra-

ca¤›z, uluslararas› markalar yara-

tacak veya sat›n alaca¤›z.

• Yapt›¤›m›z ifllerde rekabet ede-

bilmek için teknolojiye hakim

olaca¤›z.”

Özayd›nl› sözlerini flöyle noktala-

d›: “Dünya de¤ifliyor, Türkiye de-

¤ifliyor, Koç Toplulu¤u da bu de-

¤iflim trendini saptayarak Türk ifl

dünyas›nda bu güne kadar ko-

rudu¤u geleneksel öncülü¤ü

önümüzdeki dönemde de

gerçeklefltirecek ve Vehbi

Koç’a olan sevgi ve sayg›s›n›n

gere¤ini yerine getirecektir.  

Hepinize tekrar teflekkür ediyor,

sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›-

yorum.”

Teknoloji Envanteri 
ve Yönetimi
May›s ay›nda üst düzey yönetici-

ler aras›nda yap›lan bir anketle

belirlenen “Üst Düzey Yönetici-

ler Toplant›s›’nda en çok yer ve-

rilmesi istenen üç konu” araflt›r-

d›r çal›fl›lan stratejiyi gün geçtik-

çe daha belirgin hale getirdikleri-

ni ifade ederek konuflmas›n› flöy-

le sürdürdü:

“Önümüzdeki 5 senede hedefi-

miz;

• Konsolide ciromuzu katlamak,

yani 6.6’dan 12.5 milyar dolara

ç›karmak,

• Kârl›l›¤›m›z› da iki kat›ndan

fazla art›rmakt›r.”

Böyle iddial› neticeyi elde etmek

için hepimizin bu stratejiye inan-

mam›z laz›md›r”

Dünyada De¤iflim
Koç Holding CEO’su F. Bülend

Özayd›nl› ise yapt›¤› konuflma-

da “Dünya’n›n h›zl› geliflimi ve

de¤iflimi önümüzdeki dönemde

daha da h›zlanacakt›r. Türkiye

ise hem bu geliflime hem de de-

¤iflime ayak uydururken bizim

de Koç Toplulu¤u olarak, Türki-

ye’nin hep önünde koflan bir

Topluluk olmak özelli¤imiz ile

h›zlanmam›z, zorluklar›n› bilerek

de¤iflim sürecini y›lmadan, sab›r

ve inanç ile gerçeklefltirmemiz

gerekiyor” dedi. 

Türkiye’de De¤iflim
Bülend Özayd›nl› sözlerine flöyle

devam etti: “Kurucumuz rahmetli

Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben

de var›m” sözünü hiçbir zaman

akl›m›zdan ç›karmamam›z gere-

kiyor. Bu k›sa söz çok fleyler ifa-

de ediyor. Bir ülkenin gücü, in-

sanlar›n›n, kurumlar›n›n gücüyle

do¤ru orant›l›d›r. Kurumlar›n ve

insanlar›n gücü ise o ülkedeki

e¤itim seviyesi, hukuk düzeni,

yönetim kalitesi, teknoloji gelifl-

tirme faaliyetleri, sanayileflme se-

viyesi, fleffafl›k, kamu yönetimi-

nin hesap verilebilirli¤i gibi fak-

törlere ba¤l›d›r. Türkiye bu ko-

nulardaki sorunlar› nedeniyle ra-

kibi olan geliflmekte olan ülkele-

rin gerisinde kalmaktad›r. Örne-

¤in, 30 y›l önce Türkiye ile ayn›

seviyede olan Güney Kore kifli

bafl›na yarat›lan katma de¤erde

Koç Holding
CEO’su 
F. Bülend
Özayd›nl›, 
360 üst düzey
yöneticiye
hitaben “Koç
Toplulu¤u 
sizin
liderli¤inizde
de¤ifliyor”
dedi.

2001 y›l›nda Türkiye’yi dört kat

geçmifltir” dedi. Özayd›nl›; “Özet-

le, Türkiye ilk defa uzun y›llar

çekti¤i s›k›nt›lar›n kökenine in-

mifl ve uzun vadeli menfaatleri

için ciddi bir dönüflüm sürecine

girmifltir. Bu sürecin bafllang›c›

tarihimizde yaflad›¤›m›z en bü-

yük krizin hemen arkas›na rastla-

m›flt›r.” 

“fiu anda dip noktas›nda bulunan

Türkiye için istikrarl› ve h›zl› bü-

yüme döneminin bafllang›c›nda

oldu¤umuzu düflünüyorum. Bu

yeni dönemde özellikle d›fl poli-

tik faktörlerin bu istikrar tablosu-

nu sekteye u¤ratma ihtimaline

ra¤men, uzun dönemde Türkiye

olumlu bir geliflim gösterebile-

cektir. Bu, ayn› zamanda, artan

yabanc› sermaye ile birlikte artan

rekabet koflullar›n› da birlikte ge-

tirecektir.”

De¤iflen Dünyada 
Koç Toplulu¤u
“Koç Toplulu¤u da de¤iflen Dün-

ya ve Türkiye koflullar› içersinde

kendini, kendine yak›flan bir ye-

re konumland›rmal›yd›” diyen

Bülend Özayd›nl›, sözlerine flöy-

le devam etti: “‹flte bu nedenler-

le, 2003 y›l›na bafllarken sizlerle

birlikte sektör sektör, flirket flirket

çal›flt›k ve yeni bir Stratejik Plan

oluflturduk. Bu plan, Koç Hol-

ding taraf›ndan dizayn edil-

mifl ve flirket baz›na indiril-

mifl bir plan de¤il, sizlerin

kat›l›m› ile haz›rlanm›fl

Koç Toplulu¤u’nun Strate-

jik Plan›’d›r. Baflar› veya

baflar›s›zl›¤› hepimize ait ola-

cakt›r. Stratejik Plan›n ana hede-

fi y›lda ortalama %14 oran›nda

reel bir büyüme sa¤lamakt›r.”

“Ortalama %14 reel büyüyece-

¤iz ve büyürken kâr ve kaynak

yarataca¤›z. Kaynak yaratmak

için ise çal›flma yöntemlerimizi

de¤ifltirece¤iz ve önümüzdeki

dönemde flirket de¤erlerimizi art-

t›rmak için azami çaba gösterece-

¤iz” diyen  Özayd›nl›, sözlerini
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met Ali Neyzi “Tüketiciye En

Yak›n Topluluk” temas›n› iflle-

yerek ilgi ile izlenen bir sunum

gerçeklefltirdi. Konuflmas›na “Tü-

keticilerimizi tan›yor muyuz; ye-

terince yak›n m›y›z; en iyi hizme-

ti verdi¤imizden emin miyiz; fli-

kâyetlerine önem veriyor muyuz;

en son ne zaman bir tüketicimiz-

le do¤rudan iletiflime geçtik?” so-

rular› ile bafllayan Neyzi, gerçek-

lefltirilen görüntülü ankete veri-

len cevaplar› da aktararak güçlü

ve zay›f yönlerimizi ortaya koy-

du. Tüketicilerin bilinçlendi¤ine

ve beklentilerinin h›zla artt›¤›na

iflaret eden Mehmet Ali Neyzi

“Vizyon, ‘Tüketicinin gözünde en

de¤erli ve ilk akla gelen olmak’;

slogan ise “‹yi bilen ve iyi bilinen

olmakt›r” dedi.

Marka ve ‹tibar Yönetimi
“Marka ve ‹tibar Yönetimi” su-

numunu ise, Otoyol Pazarlama

Genel Müdürü Cengiz Nay›r

yapt›. “Marka nedir?” sorusunu

“Tüketicinin bugün ve gelecek

beklentilerine cevap veren,

onun alg›s›nda farkl›laflma sa¤la-

yan fiziksel ve duygusal de-

¤erler bütünüdür” diye

yan›tlayan Nay›r, bir

araflt›rma ile belirlenen

“Dünyan›n en de¤erli

20 markas›”n› aç›klad›

ve Arçelik, Koç, Beko,

Migros gibi Türkiye’nin
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mas› sonucunda ortaya ç›kan

üç bafll›kta sunumlar yap›ld›.

Ekip çal›flmas› sonucu haz›rla-

nan sunumlardan ilki “Tekno-

loji Envanteri ve Yönetimi”

idi. Arçelik Çay›rova AR-GE Di-

rektörü fiefik fienyürek ve Be-

ko Elektronik Genel Müdürü

Ali Sümerval, teknoloji üretir-

ken ayn› zamanda teknoloji ge-

lifltirme riskini yönetmek gerek-

ti¤ini ifade ettiler. Koç

Toplulu¤u’nun 84 flirketine

gönderilen ve 51 flirketin kat›l-

d›¤› ankete göre 520 teknoloji

tespit edildi¤ini bildiren konufl-

mac›lar uluslararas› flirketlerle

karfl›laflt›rmal› patent say›lar›n›,

AR-GE harcamalar›n›, rekabetçi

teknolojilerin etkinli¤ini tablo-

larla aç›klad›lar.

Tüketicilerimizi 
Tan›yor muyuz?
Tan› A.fi. Genel Müdürü Meh-

dev markalar›na sahip oldu¤umu-

zu söyledi. Toplant›, konuk ko-

nuflmac›lar Asaf Savafl Akat, De-

niz Gökçe ve Ege Cansen’in eko-

nomik parametrelerle ilgili sohbeti

ile sürdü.

Arçelik
Çay›rova 
AR-GE
Direktörü 
fiefik fienyürek
(solda),
Tan› A.fi.
Genel Müdürü
Mehmet Ali 
Neyzi 
(ortada) ve
Beko
Elektronik
Genel Müdürü
Ali Sümerval
(sa¤da)
toplant›da 
birbirinden
ilginç sunumlar
yapt›lar.

Otoyol Pazarlama Genel Müdürü Cengiz
Nay›r: “Marka, tüketicinin bugün ve 
gelecek beklentilerine cevap veren, onun
alg›s›nda farkl›laflma sa¤layan fiziksel ve
duygusal de¤erler bütünüdür.”

fiirketlerde gerçeklefltirilen projelerin

takdir ve teflvik edilmesi amac› ile

bu y›l ilk kez düzenlenen 

Koç E-Dönüflüm Proje

Yar›flmas›’n›n sonuçlar› aç›kland›.

Arçelik, Aygaz, Beko Elektronik,

Bilkom, Birmot, DemirDöküm,

Kangurum, Koçfinans, Koç.Net,

KoçSistem, Migros, Otokar, Tofafl, ve

Ultra TV flirketlerimiz ile Turizm

Grubu ve Koç Holding’in toplam 27

proje ile baflvurdu¤u yar›flmada

Migros B2B Projesi, e-dönüflüm

Yönetim Kurulu taraf›ndan birin-

cili¤e lây›k görüldü. 

Finale kalan di¤er 4 proje ise flöyle: 

• DemirDöküm-Malzeme Sistemi

Yönetimi Projesi 

• DemirDöküm-Sat›fl Yönetimi

Sistemi Projesi 

• Migros-OTOPOS Projesi

• Arçelik-Endirekt Al›mlar›n

Elektronik Ortama Aktar›lmas›

Projesi 

Migros Genel Müdürü Ömer Bozer ve finale kalan
di¤er 4 projenin genel müdürleri Melih Bat›l› ve
Nedim Esgin plaket ve beratlar›n› F. Bülend
Özayd›nl›’dan ald›lar. (Soldan sa¤a: Melih Bat›l›, 
F. Bülend Özayd›nl›, Nedim Esgin ve Ömer Bozer)

Migros’un “B2B Projesi” Y›l›n E-dönüflüm Projesi Seçildi



Koç Holding
Enerji Grubu
Baflkan› 
Ömer M. Koç
ve OPET
Yönetim
Kurulu 
Baflkan›
Fikret Öztürk
ortakl›klar›n› 
el s›k›flarak
kutlad›lar. 

PG, endüstriyel gazlar,

elektrik, do¤algaz ve ma-

dencilik alanlar›nda faali-

yet gösteren Koç Holding

Enerji Grubu, OPET’in %50

hissesini sat›n alarak akaryak›t

da¤›t›m sektörüne iddial› bir gi-

rifl yapt›. Yaklafl›k 4 y›l önce

OPET akaryak›t istasyonlar›nda

Aygaz otogaz sat›fllar›na olanak

veren anlaflman›n imzalanmas›y-

la geliflen iflbirli¤i, 2002’nin son

ay›nda Türkiye’nin iki güçlü fir-

mas›n›n ortakl›¤›yla yeni bir bo-

yut kazand›. Koç Holding’de dü-

zenlenen bas›n toplant›s›nda, di-

¤er tüm sektörlerde oldu¤u gibi

akaryak›t alan›nda da öncü ve li-

der gruplardan biri olmay› he-

deflediklerini belirten Koç Hol-

ding Enerji Grubu Baflkan›

Ömer M. Koç, “Bunu da Koç

kültürü çerçevesinde yarat›lan

de¤erleri bu sektöre de tafl›y›p,

OPET’in halihaz›rdaki üstün ve

rekabetçi avantaj yaratan de¤er-

leri ile birlefltirerek yapmay›

planlad›klar›n›” ifade etti. 

OPET Yönetim Kurulu Baflkan›

Fikret Öztürk ise yapt›¤› ko-

nuflmada, 2002 y›l›nda 10. y›l›n›

kutlayan OPET’in, Türkiye’deki

17 akaryak›t da¤›t›m flirketi ara-

s›nda beyaz ürün sat›fllar›n-

da dördüncü; fuel oil

sat›fllar›nda %15’lik

pazar pay› ile

ü ç ü n c ü ;

330 bin

Türkiye’nin ‹lk ve Tek 
LPG Deniz Filosuna 
Sahip fiirket: Aygaz
Koç Holding Enerji Grubu’na

ba¤l› flirketlerden Mogaz ve Li-

pet ile birlikte, yurtiçi ve yurtd›-

fl›nda LPG depolama, stok ve

da¤›t›m hizmetlerini gerçekleflti-

ren ve Türkiye’nin ilk ve tek

LPG deniz filosuna sahip flirket

olan Aygaz, kendi sektöründe

%36 pazar pay› ile lider konu-

munda.

Avrupa’daki zorunlu normlara

uygun ve çevreye duyarl› otogaz

olan LPG’yi Türkiye’ye ilk geti-

ren ve Koç Toplulu¤u cirosunun

%11’ini sa¤layan Enerji Grubu,

bu ortakl›k ile bayi yönetimi ko-

nusunda gücünü ve deneyimini

akaryak›t da¤›t›m sektörüne ak-

tararak, tüketiciye daha yak›n

hizmet vermeyi amaçl›yor. 

metreküplük terminal kapasitesi

ile s›ralamada ikinci, enerji sek-

törüne akaryak›t ikmalinde ise

%55’i aflan pazar pay›yla sektör

lideri oldu¤unu belirtti. 

15 trilyon lira sermayeli OPET’in

%40’›, Koç Enerji Grubu flirketle-

rinden Aygaz taraf›ndan 100 mil-

yon Dolar’a sat›n al›nd›, kalan

yüzde 10’luk sermaye pay› ise

25 milyon Dolar karfl›l›¤›nda

Mogaz, Beko Ticaret ve Demir

Export aras›nda paylafl›ld›. 

Koç Holding Enerji Grubu ile

OPET’in %50’flerlik ortakl›¤›,

Koç Enerji Grubu’nun yaklafl›k

1.1 milyar Euro olan cirosunu

%50 art›racak. Bu ortakl›ktan

sonra Koç Holding Enerji Gru-

bu’nun cirosu, yaklafl›k 1.2 mil-

yar Euro olan OPET’in pay›yla,

ilk y›l için 1.7 milyar Euro düze-

yine yükselecek.

Koç Holding Enerji Grubu,
OPET’e %50 Ortak Oldu

Yaklafl›k 4 y›l önce OPET akaryak›t istasyonlar›nda 
Aygaz otogaz sat›fllar›na bafllanm›flt›. Geliflen iflbirli¤i,
2002’nin son ay›nda Koç Holding’in Nakkafltepe’deki
merkezinde düzenlenen törende aç›klanan ortakl›kla 
yeni bir boyut kazand›

L
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küresel vizyon9

1992 y›l›nda kurulan OPET’in ise

1980’lere uzanan bir geçmifli var.

OPET Yönetim Kurulu Baflkan› Fik-

ret Öztürk, eski bir fizik ö¤retmeni.

1982’de, Mersin’de bir madeni ya¤

dükkân› açarak ticaret hayat›na at›l-

m›fl. Sonraki 10 y›lda Öztürkler Pet-

rol olarak neredeyse bütün akar-

yak›t da¤›t›m flirketlerinin toptan

akaryak›t ve madeni ya¤ bayilikle-

rini yaparak, 1992 y›l›nda 17 akar-

yak›t istasyonu çal›flt›ran, 15 bin

ton madeni ya¤, 250 bin ton moto-

rin ve benzin, 100 bin ton fuel oil

satan bir distribütör haline gelmifl

ve flirket merkezini Mersin’den ‹s-

tanbul’a tafl›m›fl. 

Öztürkler’in “Ö”sünün “O”ya çev-

rilerek “OPET” logosunu olufltur-

mas› bu döneme rastl›yor. Biri ‹z-

mit Tüprafl Rafinerisi yan›nda, di-

¤eri Alia¤a’da iki akaryak›t termi-

nalinin yan› s›ra Mersin’de de Tür-

kiye’nin en büyük akaryak›t termi-

naline sahip olan OPET, 1997’de

12 farkl› ülkeye ihracat yapt›. 

OPET’in %50’sini sat›n alarak akar-

Tüprafl ve Petkim’in 
Özellefltirilmesine 
S›cak Bak›l›yor...
AB ile uyum paketi çerçevesin-

de uygulanacak olan özellefltir-

me çal›flmalar›n›n bir bölümü,

akaryak›t sektörünün önde ge-

len kurulufllar›ndan Tüprafl ve

Petkim’i de kaps›yor. 

Koç Holding Enerji Grubu

Baflkan› Ömer M. Koç, bas›n

toplant›s›nda bu konuda ken-

disine yöneltilen bir soru üze-

rine, Tüprafl ve Petkim gibi

Türkiye aç›s›ndan önemli flir-

ketlerin özellefltirilmesine, flart-

lar ve dönem uygunlu¤u çer-

çevesinde kat›labileceklerini

ifade etti.

yak›t sektöründe söz sahibi ol-

may› sürdüren Koç Holding

Enerji Grubu, daha önce Mobil

Oil ile Koç flirketi olan Mogaz

üzerinden ortakt›. Mobil Oil’in

Mobilgaz’daki (Mogaz) %56 his-

sesi, 1993 y›l›nda 22 milyon Do-

lar karfl›l›¤›nda Aygaz taraf›ndan

sat›n al›nd›. Mogaz’›n %44’üne

sahip olan Aygaz, Mogaz’›n tü-

müne sahip olmufltu. Koç daha

sonra Mobil Oil’in elinde bulu-

nan grup flirketlerindeki paylar›n›

da ald›. OPET ise 2001 y›l› fiubat

ay›nda, kötü yönetim sonucu da-

ha sonra batan ABD’li enerji devi

Enron ile %8.95 oran›nda ortakt›.

Ayn› y›l bilinen nedenlerle ortak-

l›k sona ermiflti. 

Ömer M. Koç: “Bugüne kadar birçok uluslararas› yabanc›
flirket ile uzun y›llara dayanan ortakl›klar tesis etmifl olan
Koç Toplulu¤u, bugün yerli sermaye ile kurulmufl bu büyük-
lükte bir ifle ilk kez yar› yar›ya ortak”

On Y›lda H›zl› ve Tutarl› Geliflim Rakamlarla
Opet 2002

ü ü

üüü

1992 y›l›nda

kurulan OPET,

akaryak›t

da¤›t›m sek-

töründe 650’yi

aflk›n istasyonu

ile faaliyet gös-

teriyor.

Terminal kapasitesi

(depolama) 330.529

metreküpün üzerinde

olan OPET,

Türkiye’nin ikinci

büyük depolama kap-

asitesine sahip olan

akaryak›t flirketidir. 

Stratejik konuma sahip

yüksek tonajl› terminal-

leriyle OPET, flu anda

10.3 pazar pay›yla

Türkiye’nin en büyük

dördüncü petrol flirketi

ve enerji sektörünün bir

numaral› yak›t ikmalcisi

durumunda. 

ISO 9002 Kalite

Belgesi’ne sahip 

OPET Madeni

Ya¤lar›, baflta

Ortado¤u ve Balkan

ülkeleri olmak üzere

Avrupa ve Asya’da

15 ülkeye ihraç

ediliyor.

OPET, yap›m›na

bafllanan Marmara

Terminali ile ülkenin en

büyük depolama kapa-

sitesine ulaflmay› 

ve Akdeniz piyasas›nda

uluslararas› rekabet

içine girmeyi 

planl›yor.

17 akaryak›t da¤›t›m

flirketi aras›nda:

• Beyaz ürün

sat›fllar›nda pazar 

pay› olarak 4.

• Fuel oil sat›fllar›nda 3.

• Terminal kapasitesi

olarak 2.

• Enerji sektörü nafta

sat›fllar›nda 1. s›rada

• Opet Madeni Ya¤lar›

bugün 19 ülkeye 

ihraç ediliyor.

• Opet ve Sunpet

toplam istasyon 

say›s› 1.000’i aflt›.



G›da ve
Perakende
Grubu Baflkan›
Hasan Y›lmaz:
“Lojistik, 
üretim,
sat›nalma,
ithalat ve 
ihracatta tek
bir elden
haraket 
edilerek,
yarat›lacak 
sinerjiler ile
tasarruf
sa¤lanacakt›r.”

oç Toplulu¤u G›da ve

Perakende Grubu’na

ba¤l› dört flirketin bir-

lefltirilmesi yolundaki çal›flma-

lara baflland›. 

Birleflme karar›n› Koç Hol-

ding’in Nakkafltepe’deki mer-

kezinde 29 Kas›m 2002 Cuma

günü, bir bas›n toplant›s›y-

la aç›klayan G›da ve Pera-

kende Grubu Baflkan› Ha-

san Y›lmaz; “böylesine

h›zla de¤iflen bir dünyada

sadece yerinde kalmak,

mevcut durumunu koru-

mak isteyenlere yer yok.

Hepimiz, ülkemizin bu ye-

ni dünya düzeninde hak

etti¤i yeri alabilmesi için

var gücümüzle çal›flmal›,

önce de¤iflime ayak uydurma-

l›, mümkünse bir ad›m önüne

geçebilmek için çaba harcama-

l›y›z” sözleriyle bafllad›¤› ko-

nuflmas›n›, “Baz› Sektörlerde

gösterece¤iz.” 

Koç Toplulu¤u’nun Tat, Maret,

Sek ve Pastavilla gibi, her biri

tüketicinin be¤enisini kazan-

m›fl ve kendi dal›nda öncü

olan g›da üretim flirketlerinin

tek çat› alt›nda toplanabilmesi

için 29 Kas›m 2002 Cuma gü-

nü, ilgili flirketlerin Yönetim

Kurullar› toplanarak, bu konu-

da yetki istemek üzere ola¤a-

nüstü genel kurullar›n› topla-

ma karar› ald›lar.

Tat çat›s› alt›nda gerçekleflecek

olan birleflme çal›flmalar›, Re-

kabet Kurulu, SPK, Yabanc›

Sermaye Genel Müdürlü¤ü ve

Sanayi Bakanl›¤› izinlerini taki-

ben en geç Mart 2003’te ta-

mamlanm›fl olacak. 

Seçilmifl Kategorilerde
Sürdürülebilir Büyüme
Tat Konserve Sanayi, Maret

Marmara Besicilik ve Et Sana-

yi, Pastavilla Makarnac›l›k Sa-

nayi ve SEK Süt Endüstrisi Ku-

rumu’nun birleflmesi ile hayata

geçecek olan yeni oluflum,

Türkiye’nin en büyük g›da flir-

ketlerinden biri olacak.

Tüketim Grubu’nun g›-

da flirketleri ile ilgili viz-

yonu da flöyle:

“Türk tüketicisinin bek-

lentilerini en iyi anla-

yan, tüketicilere en iyi

de¤eri sunan, güçlü

markalar›, yarat›c›l›¤›,

Odaklanmak”, “Liderlik”, “Ulus-

lararas› Rekabet”, “AR-GE ve

Marka” prensipleri hakk›nda

bilgi vererek, flöyle sürdürdü: 

“Her ifli yapmamak, gerçek an-

lamda rekabetçi oldu¤umuz

sektörler üzerinde yo¤unlafl-

mak, derinleflmek, baz› ifller-

den ç›kmak, baz›lar›n› birlefl-

tirmek, kaynaklar›m›z› da¤›t-

madan, etkin bir flekilde kulla-

nabilmek durumunday›z.”

“Yapt›¤›m›z ifllerde, Türkiye’de

ve bulundu¤umuz co¤rafi böl-

gede ‘Lider’ olmay› hedefliyo-

ruz. Yapt›¤›m›z ifllerde sadece

Türk pazar›nda de¤il, uluslara-

ras› piyasalarda da etkin olma-

l›y›z. Üretece¤imiz üstün kali-

teli ve düflük maliyetli ürünler-

le yurtd›fl› gelirlerimizi çokla-

mak, Koç Toplulu¤u’nu, Tür-

kiye piyasas›ndaki olas› inifl-ç›-

k›fllar›n etkisinden koruyacak-

t›r. Nitekim 2002 y›l› kombine

gelirlerinin yaklafl›k 1/3’ü yurt-

d›fl› gelirlerden oluflmaktad›r. 

Rekabetçi avantaj›m›z› sürdü-

rebilmek, arzulad›¤›m›z ‘Lider’

konumuna gelebilmek için

araflt›rma, gelifltirme,

teknoloji ve marka

yat›r›mlar›m›z› art›ra-

rak devam edecek,

odaklanaca¤›m›z

sektörlerde kendi-

mize ait teknoloji-

miz ve markam›z

olmas›na özen

Koç Toplulu¤u G›da ve Perakende Grubu’na ba¤l› 4 flirketin
Tat çat›s› alt›nda birleflmesiyle 5 y›lda 3 milyar Euro’luk
ciroya ulafl›lmas› hedefleniyor

Tat, Maret, Sek ve 
Pastavilla Tek Çat› Alt›nda!

K
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yenilikleri ve artan verimlili¤i

ile istikrarl› ve kârl› büyüyen,

iddial› bir g›da flirketi haline

gelmek.” Hasan Y›lmaz, bu

vizyona uygun olarak tespit

edilen ana stratejileri ise flöyle

s›ralad›: “Seçilmifl kategoriler-

de sürdürülebilir büyüme,

güçlü marka ve kanal yöneti-

mi, ihracata odaklanma ve

kaynak optimizasyonu”...

“Seçilmifl kategoriler derken,

katma de¤eri yüksek, yenilik-

çi, yarat›c›, ard›nda araflt›rma,

gelifltirme ve teknoloji olan,

yeni ürün gruplar›ndan bahse-

diyoruz” diyen Hasan Y›lmaz,

sözlerini flöyle sürdürdü: 

“Sek flirketinin bu sene piyasa-

ya sürdü¤ü ‘haz›r sahlep’ ve

‘s›v› dondurma kar›fl›m›’n› bu

konuda yap›lan önemli çal›fl-

malara örnek olarak sayabili-

riz. Yani sadece süt/yo¤urt

üretmek de¤il, Türk tüketicisi-

nin damak zevkine hitap eden,

sat›nalma gücüne uygun, kat-

ma de¤eri yüksek ürünler de

yap›labilmektedir”. 

“Türkiye’de 
Tat Tesislerinde 
Üretilmifltir”
Koç Toplulu¤u G›da ve Tüke-

tim Grubu Baflkan› Hasan Y›l-

maz’›n en çok gurur duydu¤u

konulardan biri, halen Japon-

ya’da birçok ürünün, ‘Türki-

ye’de Tat Tesislerinde Üretil-

mifltir’ ibaresi ile sat›fla sunulu-

yor olmas›. 

Hasan Y›lmaz, gruptan sadece

Tat flirketinin ihracat›n›n 20

milyon Dolar’›n üzerinde oldu-

¤unu ifade ederek, “yüksek

koruma duvarlar›na ra¤men,

bu sene birçok Avrupa ülkesi-

ne çeflitli domates türevlerinin

ihracat›n›n gerçeklefltirildi¤ini;

Pastavilla ürünlerinin ise Ame-

rika Birleflik Devletleri’nden

Suudi Arabistan’a, Yemen’den

‹srail’e kadar birçok ülkeye ih-

raç edildi¤ini” bildirdi.

2007 Y›l›nda Hedef, 
3 Milyar Euro
“Toplulu¤un hedefleri do¤rul-

tusunda, tüketiciye en yak›n

olma özelli¤i ile bu sektöre

öncelik verildi¤ini” belirten

Y›lmaz, “Koç Toplulu¤u’nun

ortaya koydu¤u tema ve ken-

dine biçti¤i hedeflere ulaflma-

s›nda bu aç›dan G›da ve Pera-

kende Grubu’na önemli bir rol

düflüyor” dedi. 

G›da ve Perakende Grubu’nun

cirosunu 2007 y›l›nda, 3 milyar

Euro’ya ç›karmay› hedefledik-

lerini belirten Y›lmaz, “yurtiçi

ve yurtd›fl› pazarlarda, tüketici-

lere en iyiyi sunan güçlü mar-

kalar, yarat›c›l›k, yenilik ve ar-

tan verimlilik ile istikrarl› ve

kârl› bir konuma ulaflacaklar›n›

ifade etti. Hasan Y›lmaz, ko-

nuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Kaynak optimizasyonu, tüm

g›da flirketlerimizin tek çat› al-

t›nda toplanmas›, ifllerin tek el-

den yürütülmesi sonucu ortaya

ç›kan tasarruflar›n AR-GE, tek-

noloji ve markalar›n ard›na ko-

nulmas›, tüm ifl süreçlerinin bu

yeni yap› alt›nda yeniden ta-

n›mlanarak maliyet yap›m›z›n

daha da rekabetçi hale getiril-

mesi ve ortaya ç›kan kayna¤›n,

gerek iç, gerekse d›fl pazarlar-

daki büyümeyi tetiklemesi de-

mektir. Tüm bunlar›n sonucu

olarak flirket kârl›l›¤›nda

önemli art›fllar beklenmekte-

dir. Bu dört flirketin tek elden

yönetimi, üretimden sat›fla, pa-

zarlamadan lojisti¤e, insan

kaynaklar› kullan›m›ndan fi-

nansman ve bilgi teknolojileri-

ne kadar birçok alanda önem-

li faydalar getirecektir.” 

Tat Genel Müdürü Nam›k

Bayraktaro¤lu’nun yafl had-

dinden emekliye ayr›lmas›n›n

ard›ndan 1 Ocak 2003’ten iti-

baren bu görev, daha önce

Unilever’de hizmet vermifl

olan Erdal Kesrelio¤lu tara-

f›ndan yürütülüyor.

Tat Konserve
Sanayi, Maret
Marmara Besicilik
ve Et Sanayi,
Pastavilla
Makarnac›l›k
Sanayi ve Sek Süt
Endüstrisi
Kurumu’nun
birleflmesi ile hay-
ata geçecek olan
yeni oluflum,
Türkiye’nin en
büyük g›da flirket-
lerinden biri ola-
cak

Tat, Maret,
Sek ve
Pastavilla,
kalite ile 
özdefl
markalar...
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u anki politik ve eko-

nomik durumunu göz

önüne ald›¤›n›zda Tür-

kiye hakk›ndaki izlenimleri-

niz nelerdir? 

Oswald Maucher: Son seçim

sonuçlar› gösterdi ki, Meclis’te

kararl› ço¤unlu¤un sa¤lanm›fl

olmas›, hükümetin de sa¤laml›-

¤›n› getirecek. San›r›m bu du-

rum, beklenen kalk›nman›n

gerçekleflmesi için çok önemli.

Herkesin yeni yönetimden bek-

lentisinin, ileriye dönük bir po-

litika izlemeleri oldu¤unu düflü-

nüyorum. Bu da hem Avrupa

için hem de Türkiye’nin ekono-

mik ve politik durumu için çok

uygun olacak.

John Mc Arthur: Türkiye’nin

durumunun flu anda de¤erlen-

bu da iniflli ç›k›fll› olabilir. Çok

büyük bir pazardan söz ediyo-

ruz; yeni deneyimler yaflanabi-

lir. Türkiye’nin önemli bir iflgü-

cü var ve Türkiye çok üretken

bir ülke. ‹fllerin bazen karmafl›k

olmas›ysa dünyan›n birçok ye-

rinde yaflanan bir fley... Türkiye,

dünyan›n belli bafll› önemli ül-

kelerinden bir tanesi ve san›r›m

buran›n bir parças› olmaya is-

tekli olanlar veya zaman içinde

yat›r›m yapmak isteyenler için,

çok büyük f›rsatlar var. Zaten

insanlar da buraya bu nedenle

geliyor.

• Türkiye’nin AB’ye kabulü

durumunda, Türkiye ve

AB’nin ekonomik dengeden

nas›l etkilenece¤ini düflünü-

yorsunuz?

O. Maucher: Türkiye’nin AB’ye

girmesi halinde ekonomide do-

¤abilecek sorunlar çok küçük

çapl› olacak. Çünkü Türkiye ve

AB’nin ekonomik birli¤i her ba-

dirilmesi elbette güç; çünkü se-

çimlerden yeni ç›kan bir ülke.

Hükümet henüz birçok fleye

yabanc› ve ekonomide çok bü-

yük yap›sal de¤ifliklikler var.

Ekonomik, toplumsal ve politik

aç›dan çok fazla belirsizlik ol-

du¤u için, san›r›m Türkiye için

zor bir dönem. fiu anda birçok

olumsuzluk yaflanmas›na ra¤-

men, her fleyin yoluna girece¤i-

ni umuyoruz. 

• Yabanc› yat›r›mc›lar için

Türkiye’nin pozisyonunu na-

s›l de¤erlendiriyorsunuz?

O. Maucher: Türkiye’nin ya-

banc› yat›r›mc› için çok uygun

bir durumu oldu¤unu düflünü-

yorum. Çünkü öyle ya da böy-

le Türkiye kalk›nacak, ülkede

gücü elinde tutan tüm taraflar

ayn› tür serbest ekonomiyi be-

nimsiyor; bu da gerçekleflme

flans›n› art›r›yor. Buras› çok gü-

zel bir yer. fiu anki mevcut so-

runlara ra¤men gelifliyor. Genel

olarak söylemek gerekirse,

uzun vadede al›m gücünüz ve

ulusal üretiminiz artacak ve ya-

banc› yat›r›mc›n›n da buraya

gelmesi için do¤ru bir zaman

oldu¤unu düflünüyorum.

J. Mc Arthur: Türkiye’de uzun

vadeli ciddi yat›r›mlar yapacak

kifliler için önemli f›rsatlar var;

ancak tabii her iflte oldu¤u gibi

“Yepyeni F›rsatlar Ülkesi: Türkiye”

YAZI D‹Z‹S‹: Türkiye’yi Tan›yan Yabanc› 
Yöneticilerin Gözüyle Türkiye (1)

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Oswald Maucher ve 
John Mc Arthur’a 3 Kas›m seçimleri sonras›ndaki Türkiye’yi ve 
Avrupa Birli¤i’ni sorduk. ‹kisi de, Türkiye’nin zor bir dönemden 
geçti¤ini, ancak koflullara çabuk adapte olabilme özelli¤i 
nedeniyle sorunlar›n›n üstesinden gelece¤ine inan›yor

S
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(Sa¤da) Koç
Holding Yönetim
Kurulu Üyesi,
Nestlé SA 
fieref Baflkan› 
Oswald
Maucher: 
“Yabanc› 
yat›r›mc›n›n da 
buraya gelmesi 
için do¤ru bir 
zaman.”

(Solda) Koç
Holding Yönetim
Kurulu Üyesi,
Dünya Bankas›
Baflkan
Dan›flman› John
Mc Arthur:
“Uzun vadede 
zorluk 
yaflayaca¤›n›z› 
düflünmesemde, 
k›sa dönem 
zorlay›c› olacak.”



k›mdan öngörülmekte ve herkes taraf›ndan ve her an-

lamda garanti alt›na al›nmaktad›r. Ekonomik aç›dan biraz

zaman alacak olsa da, Türkiye’de ve Avrupa’da herkes

bu birleflmenin gerçekleflmesi konusunda görüfl birli¤in-

de… Birleflme, Avrupa için ve Avrupa ekonomisi için

çok faydal› olacak. Ancak geçifl döneminde, her adaptas-

yon beraberinde baz› problemleri de getirir. Demek iste-

di¤im, k›sa vadede belli problemler yaflanacak ama uzun

vadede herkes biliyor ki, bu çok iyi olacak. Buras› çok

büyük bir ülke ve ekonomik olarak da AB ile ba¤lant›l›

ve bu da her iki taraf için yararl›. 

J. Mc Arthur: San›r›m k›sa vadede birçok problemle kar-

fl›lafl›lma olas›l›¤› yüksek, ama uzun vadede her fley iyi

olacak. Türkiye yüzlerce y›ld›r varl›¤›n› sürdürmektedir.

Türk insan› düflünebilece¤iniz hemen her fleye oldukça

baflar›l› bir flekilde adapte olabiliyor. Uzun vadede zorluk

yaflayacaklar›n› düflünmesem de, k›sa dönem zorlay›c›

olacak. San›r›m geçifl dönemi esnas›nda ekonomik den-

ge bozulacak, belirsizleflecek; t›pk› Avrupa’da 1950’lerin

sonunda oldu¤u gibi. Birçok yeni sektörün pazara girme-

si oldukça zor geçen bir süreçti ama kurumlar›n hepsi

çok iyi adapte oldu ve hepsi de çok iyi anlad›lar ki, fark-

l› endüstriler, farkl› ülkeler aralar›nda uzlaflmak zorunda-

lar. Herkesi baflar›l› bir flekilde bir araya getirmek önem-

li oldu¤undan, Avrupa’daki adaptasyon süreci, etkisi hâ-

lâ sürecek bir flekilde baflar›yla tamamland›. Bunun Tür-

kiye için de aynen böyle olaca¤›n› düflünüyorum. 

• Uluslararas› deneyimlerinizden yola ç›karak, Koç

Holding’in ifl kültürünü ve yönetimini de¤erlendirir

misiniz?

O. Maucher: Koç Toplulu¤u, Türkiye’deki di¤er flirketle-

re göre teknolojik olarak daha ileride. Çünkü uluslarara-

s› zihniyete sahip bir kurulufl olma gelene¤ini daima de-

vam ettirdi ve daha da geliflecek. Koç, gelenekle geliflimi

daima ak›ll›ca bir araya getirdi ve ça¤dafl iflletme yöneti-

mini benimsedi. 

J. Mc Arthur: Koç Toplulu¤u, bir aile firmas› olmaktan

ç›k›p, olumlu yönde evrimleflerek, çok aç›k ve kurumsal

bir yap›ya kavufltu. Yönetim süreci kesinlikle çok daha

aç›k bir flekilde iflliyor. Rahmi Koç’un niyeti de bu dü-

flünceyi sürdürmek. Tüm dünyadaki ekonomi tarihini in-

celedi¤imizde, bu tarzda olan flirketlerin ço¤unda, onlar-

ca y›l süren geçifl döneminde parça say›s› azal›p parçala-

r›n kapasitesi büyümüfltür. O zaman da farkl› sektörlerde

dünyan›n en iyileriyle daha bir rekabet edebildiler. San›-

r›m bu flirket ve Türkiye’deki di¤er büyük flirketler, ban-

kalar dahil, önümüzdeki birkaç on y›lda, bunun gibi bir-

leflip sa¤lamlaflma sürecinden geçecekler. Bunun normal

bir süreç oldu¤unu düflünüyorum, zaten böyle süreçler

dünyan›n her yerinde tekrar tekrar yaflan›yor. 

Aysun Demir

oç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rah-

mi M. Koç, Güneydo¤u Avrupa ülkelerinin

hükümetlerine ifl konular›nda dan›flmanl›k

hizmeti veren “Güneydo¤u Avrupa ‹fl Dan›flma

Konseyi”nin ‹cra Kurulu Baflkanl›¤›’na seçildi. Gü-

neydo¤u Avrupa’da daha iyi ekonomik politikala-

r›n gelifltirilmesi ve uygulanmas› amac›yla ayr›

ayr› faaliyet gösteren SECI ve ‹stikrar Pakt›

Dan›flma Konseyleri’nin 11 Aral›k 2002 tari-

hinde Üsküp’te gerçeklefltirdikleri ortak

toplant›daki birleflme karar›n›n ard›n-

dan 5 kiflilik yeni ‹cra Kurulu olufltu.

Konsey’in temel hedef ve misyonu,

Güneydo¤u Avrupa ülkelerinin hü-

kümetlerine ifl konular›nda dan›fl-

manl›k hizmeti vermek ve bölgesel ifl

gelifltirme merkezleri, ortak network-

ler oluflturarak, Güneydo¤u Avru-

pa’ya yap›lacak yat›r›m› teflvik ede-

rek, bölgesel ticaret faaliyetlerini

desteklemek olarak tan›mlan›yor.

SECI (Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i

Giriflimi), bugüne de¤in, bölgenin siya-

si, kültürel ve özellikle de ekonomik

kalk›nmas›na katk›da bulunacak çö-

züm ve projeler üretmek amaçl› olarak

çal›flmalar›n› sürdürdü. Bölgesel ticare-

tin geliflmesine yönelik olarak, yat›r›m

imkânlar›n› k›s›tlayan bürokratik koflul-

lar›n azalt›lmas›na yönelik önemli çal›fl-

malar yapm›fl olan SECI, özellikle KO-

B‹’lerin gelifltirilmesi odakl› çal›flmalara

büyük önem veriyor.

Rahmi M. Koç, Güneydo¤u
Avrupa ‹fl Dan›flma 
Konseyi ‹cra Kurulu 
Baflkanl›¤›’na Seçildi

Güneydo¤u Avrupa’da daha iyi
ekonomik politikalar›n gelifltirilme-
si ve uygulanmas› amac›yla ayr›
ayr› faaliyet gösteren SECI ve
‹stikrar Pakt› Dan›flma Konseyleri
birleflme karar› ald›
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Arçelik Genel
Müdürü 
Nedim Esgin: 
“Türkiye de ‘en
tan›nm›fl’tan 
‘en iyiye’ giden
süreç,
çal›flanlar› ve
milyonlarca
tüketicisi ile
bütünleflen
Arçelik’in 
hedefini
Avrupa’ya
tafl›d›.”

rçelik yeni bir logo ile

ilgiyle karfl›lanan bir

kampanya bafllatt›. Bu

de¤iflimin amac› ve süreci

hakk›nda bilgi verebilir mi-

siniz?

Arçelik asl›nda logosunu farkl›-

laflt›rarak sürekli iyilefltirmekte

oldu¤u hizmet modelini ve y›l-

lard›r tafl›d›¤› tüketici duyarl›l›-

¤›n› de¤ifltirmedi. Çelik ile bafl-

layan reklam kampanyas›nda

da bu sessiz yenileflme ve sü-

rekli kendini aflma heyecan›n›

Türk halk›yla paylaflmak istedi.

Son senelerde 60’lar›n sanayici

kimli¤inden uzaklaflm›flt› Arçe-

lik. Her fleyini borçlu oldu¤u

tüketicisiyle global yenilik ve

tan›n›yor. Global pazarlarda

Arçelik’i marka olarak suna-

cak m›s›n›z?

fiu anda ihracat›m›z›n yüzde

60’› Beko markas›yla yap›l›yor.

‹hracat yap›lan ülke say›s› 80’e

ulaflt›. Yine, ihracat

ciromuzun yüzde

58’i AB ülkelerin-

den sa¤lan›yor. Yeni

sat›fl noktalar› yarat-

mak ve mevcut pa-

zarlardan pay almaya

çal›flmak öncelikli

hedef ler imizden.

fiartlar›m›za uygun yeni

flirket al›m› için çal›flmalar›m›z

devam ediyor. ‹flte bu noktada

devreye Arçelik giriyor; yani

tüm markalar›m›z yurtiçi, yurt-

d›fl› Arçelik çat›s› alt›nda birlefli-

yor. Bu nedenle global pazarla-

ra da Arçelik markas›yla girme-

yi düflünmüyoruz.

• Son bir y›l içinde çeflitli ül-

kelerde sat›n ald›¤›n›z firma

ve tesisleri nas›l de¤erlendi-

receksiniz? O ülkelerde tan›-

kalitenin ötesinde mutlak müfl-

teri memnuniyeti ilkesiyle daha

yak›n ve s›cak iliflki içindeydi.

Buna bir de “dünya flirketi” ol-

ma vizyonu eklenince de¤iflim,

inanç ve heyecan›, kurumun

d›fl›na taflt›. Türkiye de ar-

t›k 70’lerin ülkesi

de¤il; flirketleri, in-

sanlar›yla kabu¤u-

na s›¤amaman›n

dinamizmini ya-

fl›yor. Müflteri-

lerinin ço¤u-

nun kad›n,

n ü f u s u n

yüzde ellisinin

35 yafl›n alt›nda oldu¤u bir ül-

kede ürünleriyle 15 milyon ha-

nede hizmet gören bir kuru-

mun da bu de¤iflimi kimli¤ine

yans›tmas› do¤al. Önümüzdeki

birkaç ay içinde yaflamakta ol-

du¤umuz bu de¤iflimin tüketici

için de¤er yaratan teknoloji ör-

neklerini görece¤iz.

• Arçelik ürünleri yurtd›fl›

pazarlarda Beko markas› ile

Tüketicisiyle yak›n ve s›cak bir iliflki içinde
olan Arçelik, Türkiye’de esen de¤iflim 
rüzgârlar›n›n öncülü¤ünü yap›yor. 
Bu de¤iflimin en renkli simgesi ise Çelik. 
Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin ile
Arçelik’in “dünya flirketi” 
olma vizyonu üzerine konufltuk

A

’te
neler oluyor?
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nan markalarla üretimi sür-

dürecek misiniz?

Son bir y›l içinde sat›n ald›¤›-

m›z flirket ve markalar›n hepsi

belirli amaçlar için Arçelik flir-

keti bünyesine dahil edilmifltir.

Bunlara ayr› ayr› bakt›¤›m›zda;

Almanya-Blomberg’in bize güç-

lü, üst müflteri segmentinde ta-

n›nm›fl ve iyi bir pazar pay› olan

bir Alman markas›n› ve ürün

gam›m›zda bulunmayan yeni

bir ürünü, çamafl›r kurutma ma-

kinesini kazand›rd›¤›n› görüyo-

ruz. Avusturya-Elektra Bregenz,

y›llard›r gelifltirilmifl Built-in f›-

r›n ürün gam›m›za dahil oldu.

Ülkenin en tan›nm›fl ulusal

markas›yla birlikte lokal marka

olan Tirolia’yla önemli bir pa-

zar pay›na sahip olduk. 

Romanya-Arctic için, Roman-

ya’n›n Arçelik’i, diyebiliriz. Yüz-

de 45 pazar pay›yla lider, aç›k

ara en tan›nm›fl marka. Tama-

men dolmufl olan buzdolab›

üretimimiz için ek kapasite im-

kân›na kavufltuk.

‹ngiliz Leisure ve Flavil marka-

lar› yine ‹ngiltere pazar pay›

için al›nan markalar›m›z. Bün-

yemize yeni kat›lan flirketlerimi-

zin modernizasyon çal›flmalar›

büyük bir h›zla devam ediyor.

• 2003 y›l›nda Avrupa beyaz

eflya pazar›nda Arçelik ka-

ç›nc› s›rada yer alacak?

Bizim için s›ra bir hedef

de¤il. Amac›m›z hem

organik olarak hem de sat›n

almalarla sürekli ve kârl› büyü-

mek. Arçelik’in hedefi 2005 y›l›

sonu itibariyle 3 milyar Eu-

ro’luk ciroya ulaflmakt›r.

Bu rakam›n yar›s›n›n

yurtiçi, di¤er yar›s›n›n

da yurtd›fl› pazarlardan

sa¤lanmas›n› planlad›k.

• 2002 y›l›nda Arçelik’in ci-

ro, kârl›l›k ve ihracat rakam-

lar›n› aç›klar m›s›n›z?

‹hracatta y›l sonu rakam›m›z›n

tiyor, daha h›zl› geri dönüfl al›-

yor ve tüm çal›flmalar›n›z›

elektronik ortama tafl›makla,

milyonlarca dolara varan kaza-

n›mlar elde edebiliyorsunuz.

Arçelik’te gerek sat›n alma, ge-

rek yetkili servisler, gerekse

tüm di¤er birimlerde elektronik

ortam etkin bir flekilde kullan›l-

maktad›r. “Tüketici Evi” bizim

için son derece önemli. Tüketi-

cilerin görüfllerini, be¤enileri

daha ürün tasarlanma aflama-

s›ndayken ö¤renebiliyoruz.

Ürünün hedef kitlesine göre

de¤iflik gelir gruplar›ndan tüke-

ticiler Tüketici Evi’ne gelerek,

zamanlar›n› ay›r›p ürünü inceli-

yor. Sonra da görüfl ve önerile-

rini bizimle paylafl›yorlar. Bir

süre önce çamafl›r makinesi

için yaflad›¤›m›z olay› sizinle

paylaflmak istiyorum. Ürün tüm

aflamalardan geçti ve üretime

geçmeden önce de focus grup-

lara sunuldu. Gelen bilgiler

do¤rultusunda ö¤rendik ki da-

ha çal›flman›n bafl›ndayken tü-

keticileri prosesin içine katmak

gerekliymifl. Art›k tüketici, tasa-

r›m aflamas›nda sürecin içine

giriyor. 

fiu anda Çin’de, bant kiralama

sistemiyle buzdolab› üretimi

yapt›r›yoruz. Bu sayede ihraca-

t›m›z daha da artt› ve geçti¤imiz

A¤ustos ay›nda ‹ngiltere’de

buzdolab› pazar›nda Beko mar-

kam›z lider oldu. Önümüzdeki

dönem Çin’de ayn› sistemi di-

¤er ürünler için de kullanmay›

düflünüyoruz. ‹lgili arkadafllar›-

m›z bu konuda projeler üreti-

yor ve Çin’e giderek flirketleri

inceliyorlar. Konuyla ilgili çal›fl-

malar›m›z dünya flirketi olma

hedefimizle birlikte büyük bir

h›zla devam ediyor.

geçen y›la göre yüzde 45 ora-

n›nda artarak 410 milyonu ya-

kalayaca¤›n› tahmin ediyoruz.

Dokuz ayl›k sonuçlara göre, sa-

t›fllar›m›z 1.4 katrilyon TL, net

dönem kâr›m›z da 127 trilyon

TL oldu. 

• “Kâ¤›ts›z ofis”, “Arçelik tü-

ketici evi”, “Çin’de bir fabri-

ka”… Hepsi çok ciddi proje-

ler. Bunlar hayata geçerse,

üretimde bulundu¤unuz alan-

larda Türkiye’yi nas›l bir gele-

cek bekliyor?

Arçelik olarak bu projeleri ha-

yata geçirmeye bafllad›¤›m›z›

söyleyebiliriz. Gelecekte çal›fl-

malar›m›z›n tamam›n› elektro-

nik ortama geçirmeyi planl›yo-

ruz. Örne¤in çal›flanlar›m›z y›l-

l›k izinlerini hangi tarihlerde

kullanacaklar›n› internet orta-

m›nda ‹nsan Kaynaklar›’na bil-

direcek art›k. Bilgisayar hayat›-

m›z›n vazgeçilmezi biliyorsu-

nuz, kâ¤›t üzerinde haberleflme

yerine, elektronik ortamda tüm

gruba ya da kifliye konuyu ile-

“Kâ¤›ts›z ofis”, “Arçelik Tüketici Evi” 
ve “Çin’de bir fabrika” projeleri hayata
geçmeye bafllad›

Arçelik 
reklamlar› ile
tan›d›¤›m›z
Çelik, de¤iflim
heyecan›n›
simgeliyor.
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Koç Bilgi
Grubu
Stratejik
Planlama
Uzmanl›k
Merkezi E-
Dönüflüm
Proje
Yöneticisi
Sinan
Yasun (solda)
ve Stratejik
Planlama
Uzman› 
Tolga Seyrek
E-Dönüflüm 
Projesi’nin
II. faz›ndan 
oldukça 
umutlu.

oç Toplulu¤u genelinde

2001 y›l›nda bafllat›lan E-

Dönüflüm Projesi, k›sa

zamanda son derece etkin du-

ruma geldi. E-Dönüflüm, belirli

bir süre sonunda tamamlanma-

s› beklenen bir proje de¤il, flir-

ketlerde ve merkezde yürütülen

birçok elektronik dönüflüm

projesinin yönetimine ait bir

metodoloji... Sürekli yenilenip

gelifltiriliyor. Peki, E-Dönüflüm

konusunda, 2003 y›l›nda Koç

Toplulu¤unu ne gibi yenilikler

bekliyor? Bu sorunun yan›t›n›

almak için Koç Bilgi Grubu

Stratejik Planlama Uzmanl›k

Merkezi E-Dönüflüm Proje Yö-

neticisi Sinan Yasun ile görüfl-

tük. 

• Projeden sorumlu biri ola-

rak, E-Dönüflüm projesini

nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

E-Dönüflüm projesi, Koç 2000

projesinden sonra Topluluk bü-

tününde bafllat›lan en kapsaml›

projedir. 2001 y›l›n›n bafl›nda

bafllat›lan proje, yaklafl›k 1.5 y›l

gibi oldukça k›sa say›labilecek

bir sürede Cisco System firmas›-

n›n katk›lar›yla çok önemli bir

aflamaya geldi. Geriye bakt›¤›-

m›zda bir tak›m getiriler elde et-

ti¤imizi görüyoruz. 

Bunlar›n bir k›sm›, flirketlerimi-

zin maliyetlerini düflüren, onla-

ra ciddi parasal katk›lar sa¤la-

yan ve ölçülebilen finansal geti-

riler olarak ortaya ç›karken, bir

k›sm› tedarikçi ve çal›flan mem-

nuniyeti gibi finansal sonuçlara

yans›mayan göstergelerdi. Ayr›-

ca Topluluk’taki kültür de¤ifli-

Bu flirketlerin 2001 y›l› sonu iti-

bari ile cirolar›na bakt›¤›m›zda

Cisco’nun 22 milyar dolar,

Oracle’›n 11 milyar Dolar civa-

r›nda gelir elde etti¤ini görüyo-

ruz. Neredeyse cironun %5-10

aras› de¤erlere yaklaflan tasarru-

fu söz konusu.

Koç Toplulu¤u’na bakt›¤›m›zda

bu y›l sonu itibariyle 10 milyar

Dolar’a yak›n kombine bir gelir

bekleniyor. K›yaslad›¤›n›zda, E-

Dönüflüm projesiyle bizim de

çok daha yüksek getiri elde et-

memiz beklenebilirdi. Ama bu

bir bafllang›ç. Ayr›ca söz konusu

flirketlerin verdikleri rakamlar›

nas›l hesaplad›klar›na dair tam

bir bilgimiz yok. Biz de farkl› bir

hesaplama yöntemi ile, yani

müflteri memnuniyeti ya da çal›-

flan memnuniyeti gibi finansal

etkisi ölçülemeyen de¤erleri de

dikkate alarak daha anlaml› ra-

kamlara ulaflabiliriz. fiu andaki

hesaplama yöntemleriyle tasar-

ruflar›m›z›n sembolik oldu¤unu

söyleyebiliriz. As›l hedef son 1.5

y›l içerisinde mavi yakal›dan be-

yaz yakal›ya kadar bir de¤iflimin

yaflanmas›, Bilgi Teknolojisi

(BT) standartlar›n›n alt yap›lar›-

n›n oluflturulmas›yd›. Bu hedef-

lerimize büyük ölçüde ulaflt›k.

mine katk›da bulunan ve yep-

yeni bir çal›flma tarz›na  yönelik

sonuçlar› da beraberinde getir-

mifltir... 

• E-Dönüflüm projesinin fi-

nansal getirileri ne oldu?

Asl›nda, dünya örneklerine k›-

yasla elde etti¤imiz mesafe bü-

yük de¤il. Elektronik dönüflüm-

lerini tamamlad›¤›n› varsayd›¤›-

m›z Cisco Systems veya Oracle

gibi firmalar yaklafl›k 1 milyar

dolar civar›nda tasarruflar  elde

elde ettiklerini ifade ediyorlar.

E-Dönüflüm’de 2003 Stratejileri

K

Koç Bilgi Grubu Stratejik Planlama Uzmanl›k Merkezi E-Dönüflüm Proje Yöneticisi Sinan

Yasun, E-Dönüflüm projesinin Koç Toplu¤u için büyük bir katma de¤er sa¤layaca¤›na

inand›¤›n› ve bu proje sayesinde rakiplerinden bir ad›m öne geçtiklerini söylüyor

GRUP ‹lk Yat›r›m Maliyeti ($) Direkt Getiri/Y›l ($) 

Koç Holding 248.500 9.320.000

Turizm ve ‹nflaat 1.021.500 5.311.000

Dayan›kl› Tüketim 552.500 4.169.000

Tüketici Finansman› ve Sigorta 110.000 3.500.000

Bilgi Grubu 1.064.405 2.682.497

G›da ve Perakende 918.140 2.010.022

Tofafl Fiat 411.000 1.504.500

Enerji 443.000 728.000

Genel Toplam 4.769.045 29.225.019



17 e-dönüflüm

• Hedeflerinize ulaflman›zda, üst dü-

zey yöneticilerin de projeyi sahip-

lenmesinin büyük pay› olsa gerek... 

Elbette, Koç Holding üst yönetimi;

CEO’dan Baflkanlara ve Genel Müdür-

lere kadar herkes bu projeye ciddi fle-

kilde destek verdi. Baflkanlar›m›z›n bir

ço¤u projenin yürütme kurulunda aktif

olarak rol ald›. ‹lk kez düzenlenen E-

Dönüflüm Proje Yar›flmas›’nda öne ç›-

kan projeler ve flirketler 16. Üst Düzey

Yöneticiler Toplant›s›’nda takdir edildi

ve toplant› paralelinde ilk kez düzenle-

nen E-Dönüflüm Fuar›’nda tan›t›ld›.

Toplulu¤umuzda 12 stratejik ifl birimi

var. I. Faz olarak adland›rd›¤›m›z 2001-

2002 döneminde 8 stratejik ifl biriminin

önde gelen flirketlerinde projenin haya-

ta geçti¤ini görüyoruz. Hep söyledi¤i-

miz bir fley var; 80’e 20 kural›. Asl›nda

Toplulu¤umuzun toplam gelirlerinin

yüzde 80’ini oluflturan flirketler bu pro-

jenin içerisinde. Projeye kat›lan 14 flir-

ketin, toplam 100 civar›ndaki flirket

içinde adetsel olarak az oldu¤u düflü-

nülebilir. II. Faz’da en az 2 kat›na ç›k-

mas› hedeflenen flirket say›s›na ek ola-

rak gerçeklefltirilecek proje içerikleri ve

seçim kriterleri de oldukça farkl› ola-

cakt›r.  

• 14 flirket d›fl›nda kalan flirketleri

bu projeye dahil etme çal›flmalar›,

2003 y›l› hedefleri aras›nda m›?

Evet, bu flirketleri de projeye katma ça-

l›flmalar›n› 2003 y›l› hedefleri aras›na

ald›k. Baz› istisnalar olabilir. 2003 y›l›

bafl›nda bafllay›p y›l sonuna kadar de-

vam edecek ve II. Faz dedi¤imiz bu

bölümde baflka hedeflerimiz de var. I.

Faz, bu projenin kültürel anlamda, ya-

flam ve ifl yap›fl biçimi olarak alg›lan-

mas› yönünde bir test dönemiydi. Bu

test baflar›yla sonuçland›. Art›k, belli bir

güven ortam› olufltu. II. Fazda daha bü-

yük ve daha yayg›n projelere el atma-

m›z gerekiyor. 

• Koç Toplulu¤u’nun genelini etki-

leyebilecek ve bugünkünden farkl›

projeleriniz var m›?

Cisco’nun metodolojisi d›fl›nda bizim,

dünyan›n di¤er önde gelen teknoloji

firmalar› ve dan›flmanl›k flirketleriyle de

çal›flarak E-Dönüflüm sürecini zengin-

lefltirmemiz gerekiyor. Hedefimiz E-

Dönüflüm metodolojisini, t›pk› Koç

2000’de oldu¤u gibi, Koç’un kendi var-

l›¤›, kendi ürünü ve kendi markas› ha-

line getirmek...

• Bunun içinde, projenin flirketler

taraf›ndan çok iyi kavran›p, ifl yap-

ma biçimi olarak kabul etmeleri ge-

rekiyor san›r›m.

Elbette, özellikle mevcut baflar› hikâye-

lerine yenilerinin eklenebilmesi için bi-

rinci gereklilik bu. ‹kinciyse, art›k bu

projeyi girdisi ç›kt›s› ve süreçleri belli

olan bir metodoloji olarak kavramam›z

gerekiyor. 

II. Faz’da hem metodolojinin oluflturul-

mas› hem de SAP, Microsoft, Oracle ve

McKinsey gibi dünya devlerinin bu ko-

nudaki yaklafl›mlar›n›n da Koç E-Dö-

nüflüm metodolojisinin içine entegre

edilmesi söz konusu. 

En iyi kombinasyonun ortaya ç›kar›l-

mas› ve bunun da yaflayan bir süreç

haline gelmesi gerekir. fiirketlerde ka-

nun gibi kalmamas›, sürekli geliflen,

gelifltirilen bir metodoloji olmas› laz›m. 

• Projenin, etkin bir yay›l›ma sahip

olmas›n› nas›l sa¤land›?

Cisco’nun ‘Sihirli 3’ diye adland›rd›¤›

bir kural vard›r; “3 kifliyi, 3 ay›, 300 bin

dolar› geçen projeler yapmay›n!” der-

ler. Bu h›zl› ve sonuç getiren projeler

üretilmesini sa¤lamak amac›yla konul-

mufl bir kurald›r. Koç Toplulu¤u gene-

linde  flirketlerde proje yönetimi bece-

risini kazand›ran alt yap›, 1994 y›l›nda

bafllayan Koç 2000 projesiyle kurul-

mufltu. Koç 2000 projesi Toplam Kalite

hareketi olarak bafllad› ve birçok flirke-

timiz Türkiye’de ve Avrupa’da kalite

ödülleri ald›. Topluluk genelinde Top-

lam Kalite kavram› herkesin içine sin-

dirdi¤i bir yaklafl›m oldu. Koç 2000

projesi sayesinde ekip çal›flmas› kültü-

rünün haz›r olmas› nedeniyle çok h›zl›

yol al›nd› ve rakiplerimize göre elekt-

ronik dönüflüm alan›nda bir ad›m öne

geçildi.

• Bu avantaj, Koç Toplulu¤u’na ne

gibi katk›lar sa¤layacak?

Bir kere, çal›flanlar›m›z üzerinde psiko-

lojik ve moral etkileri var. E-Dönüflüm

projesinde bir ad›m önde olmam›z her

alanda bize avantaj sa¤layacak. Müflte-

riler için daha h›zl› eriflilebilir ürün ve

hizmetlere sahip olmam›z önemli bir

rekabet avantaj› yaratacak. Ek olarak

do¤rudan rekabet içinde olmad›¤›m›z

Koç d›fl› flirketlerle bu deneyimimizi

paylaflmak istiyoruz. ‹kinci olarak E-

dönüflümde elde etti¤imiz tecrübeleriy-

le kamudaki e-devlet hareketine katk›-

da bulunmay› amaçl›yoruz. 

Koç Toplulu¤u çal›flanlar› aras›nda

elektronik ortamda bilgi paylafl›m› ve

tart›flma ortam›n›n yarat›lmas›n›

amaçlayan E-Forum Portali’nde uygu-

lamaya konulan  “Ödüllü Proje

Yar›flmas›”na Ekim ve Kas›m ay›nda

gelen öneriler birlefltirilerek E-

Dönüflüm Yürütme Kurulu taraf›ndan

de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirmeler

sonucu ödül kazanan projeler 

afla¤›daki flekilde belirlendi.  

Ödül Alan Kifli ve Projeleri:

Birincilik Ödülü: 

Katma De¤er Yaratacak 

E-Dönüflüm Projelerinin Hayata

Geçirilmesi

Berrin Sinano¤lu / Koçfinans

Ödülü: Arçelik Fritöz

‹kincilik Ödülü: 

Koç intranetinde Sanal Al›flverifl

Funda Gençer / Koçfinans

Ödülü: Arçelik Tost Makinas›

Üçüncülük Ödülü: 

TEV-TEGV-Turmepa gibi kamu

yarar›na çal›flan Vak›flar›n inter-

netten online ba¤›fl almas›.

Ümit Güvenç / Tat Konserve

Ödülü: Foto¤raflarla Atatürk Kitab›

E-Forum’un Ödül Kazanan Projeleri 
Belli Oldu
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II. Koç Biliflim
Teknolojileri 
Günü’nde biliflim
alan›nda görev
yapan çok
say›da yönetici,
ayn› dilde
konuflabilme
ortam›n›
sa¤layabilecek
olan projeleri 
dinleme f›rsat›n›
buldu.

iliflimle ilgili projeleri

paylaflmak amac›yla,

13 Aral›k’ta Koç Hol-

ding’in Nakkafltepe’deki mer-

kezinde düzenlenen “II. Koç

Biliflim Teknolojileri Günü”,

Koç Toplulu¤u’nda biliflim ala-

n›nda görev yapan çok say›da

yöneticiyi bir araya getirdi. 

“De¤iflim fiart”
Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n›

yapan Dayan›kl› Tüketim Gru-

bu Baflkan› Cengiz Solako¤-

lu, Türkiye’nin örnek ve öncü

sanayisini oluflturan Koç Top-

lulu¤u’nun, bu alandaki ön-

derli¤ini devam ettirebilmesi

için de¤iflime ayak uydurmas›

gerekti¤ini belirtti. De¤iflimin

kolayca gerçekleflmedi¤ini, an-

cak de¤iflime ayak uydurulma-

d›¤› takdirde, bisikletin üzerin-

de pedal› çeviremeyen adam

misali düflülece¤ini söyleyen

Solako¤lu, Koç Toplulu¤u’nun

biliflim teknolojilerindeki yeni-

liklere her zaman aç›k oldu¤u-

na dikkat çekerek flöyle dedi:

“Böyle bir de¤iflimi ve bilgi tek-

nolojisinin kullan›m›n› uygula-

d›¤›n›z için çok flansl›s›n›z.

Dün, Arçelik yetkili sat›c›lar›yla

yapt›¤›m›z toplant›da, Anka-

ra’n›n do¤usundaki 800 bayi-

mizin biliflim teknolojisine ayak

uydurmay› baflard›¤›n› gördük.

Erzurum, Erzincan ve Kars’› da

kapsayan bayilerden yaklafl›k

350 tanesi, sirkülerini tamamen

bilgisayarlardan al›yor, siparifl-

lerini online ba¤lant›yla merke-

ze aktarabiliyor ve merkez stok

sistemlerini bu flekilde takip

ediyor. Tak›m oyunu oynamak

ve ayn› lisan› konuflmak, ayn›

hedefe ulaflmak için birlikte ça-

l›flmak gerektiriyor. Bizim ya-

paca¤›m›z çal›flma sadece bi-

zim etkinli¤imizi, verimlili¤imi-

zi, rekabet gücümüzü art›rmak-

la kalmayacak, Türkiye’deki

büyük özel sektör kurulufllar›n-

dan bafllayarak KOB‹’lere ka-

dar örnek teflkil edecektir.”

Daha sonra söz alan Biliflim

Hizmetleri Koordinatörü Alper

Gö¤üfl ise, Biliflim Teknolojile-

ri (BT) Standartlar›’n›n sürekli

gelifltirilmesi ve Koç Toplulu-

¤u’ndaki flirketlerin standartlara

uyup uymad›¤›n›n izlenmesi

B

II. Koç Biliflim Teknolojileri 
Günü ve Ayn› Dilden Konuflmak...

Koç Biliflim Teknolojileri Günü’nün ikincisinde
yap›lan konuflmalarda, ülkemiz s›n›rlar›n›
aflarak dünyan›n 200 flirketi aras›nda yer
almay› hedefleyen Koç Toplulu¤u’nun biliflim
teknolojisine verdi¤i önem bir kez daha vur-
guland›



gerekti¤ini belirterek flöyle de-

di: “fiirketlerin BT Standartla-

r›’na uymalar› ve uygulamalar›-

n›n izlenmesi son derece önem-

li. Sat›n alma avantajlar›n›n sa¤-

lanabilmesi için, Promena siste-

mi dahilinde KoçSistem, Beko

ve Bilkom flirketlerinin dahil

oldu¤u projeyi hayata geçirme-

ye u¤rafl›yoruz. 

BT al›mlar›n›n planlanmas› ko-

nusunda Koç Holding mali

grup hesap planlar›nda yeni

kodlar açt› ve bununla ilgili ta-

mim yay›nland›. Gelecekte fa-

turalama sistemindeki harca-

malar›m›z›n hesap kodlar› al-

t›nda toplanmas› gerekiyor. Bir

grup web tabanl› uygulamayla

çok daha detayl› takip edebile-

ce¤imiz sistemi haz›rl›yoruz.

Tüm flirketlerimizin web orta-

m›ndan yararlanabilece¤i bir

yaz›l›m haz›rlamaktay›z.” 

Merkezi sat›n alma projesinde

BT Kurulu’na düflen görevler-

den en önemlisinin fiyat anali-

zinin yap›lmas› oldu¤unu belir-

ten Alper Gö¤üfl, konuflmas›n-

da, Microsoft, HP ve Dell ile

anlaflmalar yap›ld›¤›n›, Varl›k

Envanteri Projesi’nin 42 flirketin

kat›l›m›yla tamamland›¤›n› aç›k-

lad›. 

Gö¤üfl konuflmas›nda ayr›ca

Ford Otosan, Migros, Koçbank,

Aygaz, Setur, Koç Sistem,

Koçnet, Koç Holding Mali

Grup ve Koç Holding Bili-

flim Hizmet Kadrosu’ndan

oluflan Proje Ekibi’yle,

Mart ay›nda yap›-

lacak ilk denetim

için dokümanlar›

iletmeyi hedefle-

diklerini söyle-

di.

land›rmaya gittik. Buna göre

de ne tür güvenlik seviyeleri

olabilir bunlar› ç›kard›k. Liste

fiyatlar›na göre bütçe haz›rla-

d›k. Bilgi ve güvenlik ile ilgili

e¤itim belgelerini haz›rlad›k ve

takvim belirledik. Ne kadar ça-

buk hareket edersek o kadar

çok kazanç elde etmifl oluruz.

Dokümantasyon yap›ld› ve ra-

porlar sunuldu. Koç Holding

bilgi güvenli¤i standard› ç›kar-

d›k.”

Kapan›fl konuflmas›n› yapan

fieref O¤uz, teknolojinin, da-

ha iyi bir marka yaratmak ve

müflteri iliflkilerini iyilefltirmek

için var oldu¤unu belirterek

flöyle dedi:

“Bilgi teknolojilerinde, ‘bir

sonraki harika fleyi beklemek-

ten’ vazgeçin ve elinizdeki tek-

nolojiyi daha iyi uygulay›n. ‹fl

kültürümüz sonucu bizler, bit-

lere ve baytlara milyonlarca

dolar yat›rd›k. Ama bu tekno-

lojileri etkin kullanmak için

gerekli örgütsel de¤iflimlere

yat›r›m yapmaktan geri dur-

duk. Biliflimci olarak bizlerin,

E-dönüflüm'ün art›k ‘teknoloji-

yi’ de¤il, ‘kültürel de¤iflimi’ an-

latt›¤›n› kavramam›z›n zaman›

gelmifltir.”

e-dönüflüm 
Rekabeti Art›r›r
Toplant›ya kat›lanlar aras›nda

yer alan Koç Bilgi Grubu Stra-

tejik Planlama Direktörü Tay-

fun U¤ur, E-dönüflüm projesi-

nin en önemli amac›n›n, hem

Koç Toplulu¤u’nun hem de bu

projeye dahil olan flirketlerin

rekabet gücünü art›rmak oldu-

¤unu belirtti. “Türkiye’de Koç

Toplulu¤u bir organizasyon

olarak Devlet ve Silahl› Kuv-

vetler’den sonra üçüncü en

büyük ve girift organizasyon.

Buna ek olarak devlete ve

TSK’ya nazaran ticari bir per-

formans göstermesini de ekler-

sek rekabet gücü çok önemli

bir vas›f olarak ortaya ç›k›yor”

diyen Tayfun U¤ur konuflmas›-

n› flöyle sürdürdü: “De¤iflme-

di¤iniz takdirde, bir flekilde si-

zi de¤ifltiriyorlar. Son zaman-

larda daha önem kazanan h›z

faktörü var. Art›k büyük bal›k

küçük bal›¤› yutmuyor, h›zl›

bal›k yavafl bal›¤› yutuyor. Bu

aç›dan geleneksel tempolar›

afl›p daha h›zl› bir noktaya gel-

memiz laz›m.”

Konuflmac›lar aras›nda yer

alan Koç Bilgi Grubu Stratejik

Planlama Uzmanl›k Merke-

zi’nden Proje Yöneticisi Müdü-

rü Sinan Yasun, Toplulu¤un

merkezi projeleri aras›nda en

önemlisinin Varl›k Yönetim

Projesi oldu¤unu belirtti. 

“BT Standartlar›m›zda Güven-

lik Seviyesi” bafll›¤› alt›nda bir

sunum yapan Erhan Gör-

men, de güvenlik sisteminin

merkezden takip edildi¤ini be-

lirterek flunlar› söyledi: 

“Öncelikle bir anketle flirket-

lerimizi belirledik ve s›n›f-

(Altta) Biliflim
Hizmetleri
Koordinatörü
Alper Gö¤üfl:
“Tüm flirketlerim-
izin yararl› bir
biçimde web
ortam›ndan
yararlanabilece¤i
bir yaz›l›m
haz›rlamaktay›z.”

(Sa¤da) Dayan›kl›
Tüketim Grubu
Baflkan› Cengiz
Solako¤lu: “Koç
Toplulu¤u biliflim
teknolojilerindeki
yeniliklere her
zaman aç›k
oldu.”

Biliflim Hizmetleri Koordinatörü Alper Gö¤üfl, konuflmas›nda, Microsoft, 
HP ve Dell ile anlaflmalar yap›ld›¤›n›, Varl›k Envanteri Projesi’nin 42 flirketin
kat›l›m›yla tamamland›¤›n› aç›klad›



usya ve Türkiye aras›nda önemli

bir ticaret köprüsü oluflturan

Ramstore’lar›n en büyü¤ü olan

Ramstore City, 23 Aral›k Pazartesi günü

düzenlenen törenle hizmete girdi. Migros

ve ENKA ortakl›¤› ile kurulan Rusya’daki

Ramstore’lar, beflinci y›l›nda katlanarak

ço¤al›rken, törenle hizmete aç›lan “En bü-

yük Ramstore” / Ramstore City, Ramen-

ka’n›n Rusya’daki 5. Al›flverifl Merkezi ol-

du. Yurt içindeki deneyimini yurt d›fl›na

tafl›yan Migros, Moskova’daki ma¤aza sa-

y›s›n› bir y›lda 9’dan 15’e ç›kard› ve Rams-

tore’lar, Rusya’daki kapal› alan›n› 2002 y›-

l›nda ikiye katlayarak 200.000 m2ye yük-

seltti. 

AK Parti Genel Baflkan› Tayyip Erdo¤an,

Moskova Belediye Baflkan Yard›mc›s›

Vlademir Reisin, D›fl ‹flleri Bakan› Yaflar

Yak›fl, Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen,

Türk Büyükelçisi Kurtulufl Taflkent, mil-

letvekilleri, Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç, ENKA Onursal

Baflkan› fiar›k Tara, Koç Holding Yöne-

tim Kurulu Baflkan Vekili Temel Atay,

ENKA Yönetim Kurulu Baflkan› Sinan

Tara’n›n kat›l›m›yla gerçekleflen aç›l›fl tö-

renini on binlerce Moskoval› izledi. Aç›l›fl-

ta konuflan Moskova Belediye Baflkan

Yard›mc›s› Reisin; Türk misafirleri Lujkov

ve bütün Moskoval›lar ad›na selamlayarak

sözlerine bafllad›. Moskoval›lar›n Ramsto-

re’lar›n sundu¤u çok kaliteli ürünleri ve

R

Migros ve ENKA ortakl›¤›yla, 45 milyon Dolar’l›k bir yat›r›mla, 6 ayda tamamlanan 
Ramstore City, Ramenka’n›n Rusya’daki 5. al›flverifl merkezi. Ramstore City ile 
birlikte Ramstore’lar›n Moskova’daki ma¤aza say›s› 15’e yükseldi

“En Büyük Ramstore”, 
Moskova’da Hizmete Girdi
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servisi yak›ndan bildi¤ini, bu al›fl-

verifl merkezinin “En büyük Rams-

tore” oldu¤unu, bu mekânda her

fleyin bulunabildi¤ini, sadece sat›fl

de¤il, yemek, sinema, egzotik bitki-

ler bahçesinin de bu büyük al›flve-

rifl merkezinin önemli bölümleri

aras›nda yer ald›¤›n› belirtti. Reisin,

Türk ifladamlar› sayesinde Mosko-

val›lar›n en güzel y›lbafl› hediyeleri-

ni ald›klar›n› ve yeni ifl sahalar› ya-

rat›ld›¤›n› söylerken, ma¤aza zinciri

yapan flirketlerin Moskova’da düz-

gün bir politika takip ettiklerini, gü-

zel bir rekabet oldu¤unu, Ramsto-

re’lar›n fiyatlar›yla rekabetin k›z›flt›-

¤›n› belirtti. 

Türk Büyükelçisi Kurtulufl Tafl-

kent yapt›¤› konuflmada; Ramenka

ortakl›¤›n› kutlad›¤›n›, gerek Mos-

kova’da gerek di¤er flehirlerde mo-

dern al›flverifl ortamlar› sunmaya

devam ettiklerini belirttiler. ENKA

Onursal Baflkan› fiar›k Tara; yapt›-

¤› konuflmada “Koç Grubu ile ina-

n›lmaz yak›nl›¤›m›z ve dostlu¤u-

muz, ortakl›¤›m›z herkese numune

olacak bir hadisedir” dedi. Aç›l›flta

konuflan AK Parti Genel Baflkan›

Tayyip Erdo¤an da, “Türkiye-Rus-

ya aras›nda dostlu¤un ve karfl›l›kl›

ç›karlar›n sembolü olan bu muhte-

flem ma¤azan›n aç›l›fl›na üst düzey

bakanlar, milletvekilleri, odalar bir-

li¤i, baflkanlar ve ifladamlar› olarak

170 kifliyle kat›l›yoruz” dedi. Bu

muhteflem kompleksin iki ülkenin

dostlu¤unu sembolize etti¤ini söy-

leyen Erdo¤an, Koç ve ENKA gru-

bu baflkanlar›n›, yöneticileri ve

eme¤i geçenleri kutlad›. Bu proje-

yi gerçeklefltirmeye yard›mc› olan

Rusya yönetimine ve Lujkov’a te-

flekkür etti.

Toplam Yat›r›m 
220 Milyon Dolar
Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Rahmi M. Koç aç›l›fl konuflma-

s›nda; aral›k aylar›nda Moskova’da

al›flverifl merkezi açman›n adet ha-

line geldi¤ini, Ramstore’lar›n Say›n

Lujkov’un ileri görüflünün, Say›n

Tara’n›n itici gücünün, ENKA’n›n

inflaat baflar›s›n›n ve Migros’un ida-

ri tecrübesinin sonucu oldu¤unu,

2002 senesinin ilk 6 ay›nda Rus-

ya’ya yap›lan 3.7 milyar dolar yat›-

r›m›n %44’ünün Moskova’ya yap›l-

d›¤›n› ve Rusya’n›n geliflmesinin

birçok ülke taraf›ndan g›pta ile kar-

fl›land›¤›n›, 5 y›l içinde 100 milyon

Dolar vergi ödendi¤ini belirterek

Ramstore’lar›n Moskova’daki strate-

jisi, geliflmesi ve kârl›l›¤›n›n, Ameri-

kan üniversitelerinde “örnek çal›fl-

ma” olarak ele al›nmas›n›n iftihar

kayna¤› oldu¤unu belirtti. 

Ufak Bir fiehir Gibi...
Moskova’n›n kuzeyinde en önemli

otoban ba¤lant›s› ve en ifllek hava-

alan› olan Sheremetievo yolu üze-

rinde bulunan Ramstore City, ko-

numu itibariyle çok genifl ve mo-

dern yerleflim merkezlerine, flehir

içinde ve ayn› zamanda banliyöler-

de yaflayan tüm Moskoval›lara hi-

tap ediyor. Ramstore City içinde

her türlü zevke hitap eden dünya-

ca ünlü markalar›n da yer ald›¤›

130 ma¤aza bulunuyor.

AK Parti Genel
Baflkan›
Recep Tayyip
Erdo¤an ve
Koç Holding
Yönetim
Kurulu Baflkan›
Rahmi M. Koç,
45 milyon
Dolar’a mal
olan Ramstore
City’yi birlikte 
açt›.

Gaziantep, Diyarbak›r ve 
‹stanbul’da Yeni Migros’lar... 
Gaziantep’teki Migros Bedesten Al›flverifl Merkezi,

Migros’un Türkiye’deki ‹stanbul-Ankara-Antalya’dan

sonra 4. al›flverifl merkezi olurken, Diyarbak›r’da da

MMM bir Migros 29 Kas›m’da hizmete girdi. Öte yandan

‹stanbul’da da MM Migros Ihlamur, 2 Aral›k’ta aç›ld›. 

Gaziantep’te Migros Bedesten...
Gaziantep’te içinde MM Migros ma¤azas› ve Bedesten

fleklinde tasarlanm›fl Al›flverifl Merkezi, yepyeni bir al›fl-

verifl formunda, 30 Kas›m’da tüketicilerle bulufltu. 180

araçl›k kapal› otopark› bulunan befl katl› al›flverifl merke-

zi, Gaziantep’te herkesin buluflma noktas› olmaya aday. 

Diyarbak›r’da MMM Bir Migros Daha
1997’de, Diyarbak›r’da, ilk kez MM format›nda aç›lan

Migros’u, 29 Kas›m’da hizmete giren MMM bir Migros

daha takip etti. Urfa yolu üzerinde, plazalar›n yer ald›-

¤› yeni yerleflim bölgelerinde bulunan üç katl› Mega

Center Al›flverifl Merkezi ve içinde aç›lan Migros, büyük

ilgi oda¤› oldu. 

‹stanbul Ihlamur’da Yeni Bir Migros
Aç›l›fl›n› Befliktafl Belediye Baflkan› Yusuf Namo¤lu,

Koç Holding ‹dare Meclisi Baflkan Vekili Temel Atay,

Koç Holding Tüketim Grubu Baflkan› Hasan Y›lmaz,

Migros Genel Müdürü Ömer Bozer, davetliler ve hal-

k›n yapt›¤› MM Migros Ihlamur ise 2 Aral›k’ta yepyeni

ve farkl› yüzüyle hizmete girdi.

Maret Çal›flanlar›n›n TSM Konseri
Maret çal›flanlar› Türk Sanat Müzi¤i Korosu’nun “Sesi-

miz Umut Olsun” adl› ikinci konseri, Türk E¤itim Gö-

nüllüleri Vakf› yarar›na 19 Ekim 2002 tarihinde Ac›ba-

dem ‹stek Vakf› Oditoryumu’nda yap›ld›.

Beylikdüzü Migros’ta Yeni Adresler
Beylikdüzü Migros Al›flverifl Merkezi yeni y›l›, farkl›

özel kampanyalarla karfl›lad›. Seven Hill ve Herry

markalar›n›n iki yeni giyim ma¤azas›n›n yan› s›ra, ye-

mek Chi, yenilenen dekoru ve zengin ev yemekleri

menüsü ile yeni yerin-

de müflteri ile buluflur-

ken; bodrum kat›na ta-

fl›nan Pioner Shop

ise, yeni ma¤aza kon-

septi ve ürün çeflidi ile

ilgi çekiyor. 

Tüketim
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eni Ford Transit Connect, “Y›l›n Uluslararas› Ti-

cari Arac› 2003” ödülü için uzman ticari araç edi-

törlerinden oluflan jürinin tercihi oldu. “Transit Con-

nect’in k›sa dingil mesafeli, alçak tavanl› ve uzun din-

gil mesafeli, yüksek tavanl› iki model olarak sunulma-

s›yla, Ford hem hafif hem de bir ton alt› ticari araçlar

s›n›f›n› tek bir araçla karfl›lam›fl oluyor” diyen Jüri

Baflkan› Pieter Wieman, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Bizim aç›k bir flekilde gördü¤ümüz, Ford’un tasar›m

ve gelifltirme aflamalar›nda birçok Avrupa ülkesinde-

ki hem küçük, hem de büyük müflterilerin istek ve ih-

tiyaçlar›n› göz önünde bulundurdu¤udur.” 

Ford Avrupa Baflkan› Martin Leach, yeni Transit

Connect’in 2003 Y›l›n›n Ticari Arac› seçilmesine çok

sevindiklerini belirterek, “Bu araçta sundu¤umuz

sa¤lam ve güvenilir özellikleri vurgulamak için

araca Transit ad›n› bilerek verdik ve Transit

Connect’in de bu ödülü büyük Tran-

sit’ten iki y›l sonra almas› bunun ne

kadar do¤ru oldu¤unu gösterdi”

dedi. Ford Avrupa Ticari Araç-

lar Müdürü Paul Morel ise,

“Amac›m›z pazar›n bu son

derece rekabetçi s›n›f›nda

herkesin örnek alaca¤› bir

araç üretmekti. Bu s›n›fta bü-

yük bir ad›m att›k” dedi.

ahmi M. Koç Müzesi’nde

düzenlenen bas›n toplant›-

s›nda Tofafl’›n 2003 beklentile-

rini aç›klayan ve geçen y›l› de-

¤erlendiren Antonio Bene,

“Yeni y›lda sat›fllar›n 2001 sevi-

yesine ulaflmas›n› umuyoruz”

dedi. ‹ç piyasada otomotiv sa-

t›fllar›ndaki toparlanman›n erte-

lenmifl talep nedeniyle, bir pat-

lama fleklinde de¤il, istikrarl›

bir art›fl fleklinde ortaya ç›kaca-

¤›n› belirten Antonio Bene, oto-

mobil ve hafif ticari araç sat›flla-

r›n›n 2001 y›l›ndaki seviyesine

ulaflmas›n› beklediklerini söyle-

di. ‹ç pazarda %50’lik bir art›fl

öngördüklerini belirten Anto-

nio Bene, sat›fllar›n hâlâ otomo-

bilde 15 y›l, hafif ticari araçta

ise 10 y›l öncesinin seviyesinde

oldu¤una dikkat çekerek buna

ra¤men Tofafl’›n “at›l›m” y›l›nda

iç pazar liderli¤ini elde etti¤ini

söyledi. 

2002 y›l›n› de¤erlendirirken To-

fafl’›n büyük bir y›l sonu kam-

panyas› bafllatt›¤›na dikkat çe-

ken Antonio Bene; “2003 y›l›n-

da, otomotiv pazar›n›n, istikrar-

l› ekonomik ve politik ortam

sayesinde geliflen kredi pazar›

ve artan tüketici güveniyle tek-

rar büyümeye bafllamas›n› bek-

liyoruz. 8 Aral›k’ta start verdi¤i-

miz ‘y›l sonu

flöleni’, To-

fafl’› tercih

edenlere ve

tercih edecek-

lere adeta bir

teflekkürdür. 

Ford Transit Connect 
Rekor Farkla Y›l›n Ticari 
Arac› Seçildi...

Tofafl CEO’su Antonio Bene: 
“Bu y›l›n son kampanyas› ile otomobil

sahibi olmak veya otomobilini 
yenilemek isteyen tüketicilerimize çok

cazip olanaklar sa¤lad›k.”

Otomotiv

Y R

pple-Bilkom’un ‘Driven by De-

sign/Yarat›c›l›k ‹çimizde’ semi-

nerler serisi Portekiz, Polonya, Macaris-

tan ve Rusya’dan sonra Avrupa Apple’›n

iste¤i ile ilk kez Türkiye’de gerçekleflti-

rildi. Dijital ortamlar› kullanan 500 med-

ya kuruluflu, prodüksiyon flirketi, rek-

lam ajans› temsilcisi, tasar›mc› ve müzis-

yenin kat›ld›¤› dev bir organizasyonla

gerçeklefltirilen seminerde kat›l›mc›lar,

dijital yarat›c›l›¤›n yeni boyutlar›n› gör-

me f›rsat› buldu. Apple Avrupa Yarat›c›

Tak›m Pazarlama Direktörü Oren Ziv

ve Apple Bilgisayar Avrupa Sat›fl Direk-

törü Kevin Miller’›n kat›ld›¤› seminerin

aç›l›fl konuflmas›n› yapan Bilkom Genel

Müdürü Tijen Mergen, dijital ça¤›n en

son ürün ve hizmetlerini kullanarak, da-

ha az zamanda, daha verimli ve en ya-

rat›c› ifl sonuçlar›na ulaflman›n art›k re-

kabette önde olmak için vazgeçilmez

bir koflul oldu¤unu söyledi. Ersin Alok,

Nezih Ünen, Ömhur

Kaynak, O¤uz Eken ve

U¤ur Ö¤üt’ün konuflma-

c› olarak yer ald›klar› se-

minerde, dijital ürünlerin

yaflamdaki önemi vurgu-

land›.

Yarat›c›lar›n Dünya Teknolojileriyle Büyük Buluflmas›

Tofafl CEO’su Antonio Bene:
“2003’te ‹ç Pazarda %50’lik
Art›fl Öngörüyoruz”

A

Bilgi Grubu

sektörel vizyon
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DemirDöküm
Kore Pazar›na
Girmeye
Haz›rlan›yor
Hong Kong merkezli Chung Mei fir-

mas› ile imzalad›¤› ortakl›k anlaflma-

s›yla Çin pazar›na giren ve klima sek-

törünün lideri Amerikan York firmas›

ile stratejik iflbirli¤i anlaflmas› imzala-

yan DemirDöküm, mekân ›s›t›c›lar›

konusunda öncü flirketlerden Rinnai

Korea ile iflbirli¤i çal›flmalar›n› bafllat-

t›. Yetkililer DemirDöküm Genel Mü-

dürü Melih Bat›l›’y› ziyaret ettiler.

Turizm ve ‹nflaat

US‹D (Endüstriyel Mutfak, Çamafl›rhane,

Servis ve ‹kram Ekipmanlar› Sanayicileri ve

‹fladamlar› Derne¤i) ve Boyut Yay›n Grubu’nun

düzenledi¤i “Mönü Yar›flmas›” sonuçland›.

Yar›flma sonunda 18 mönü ile toplam 12 kurum

ödül ald›. Divan Oteli ‹stanbul, “Ege’den Bahar

Sofralar›-Yemek Haftas›” mönüsü ile özel davet

mönüleri kategorisinde bronz ödüle lây›k görü-

lürken, Divan Pub da, mönüsü ile özel davet

mönüleri kategorisinde bronz ödülün sahibi ol-

du. Türk ve uluslararas› mutfaklardan oluflan

Divan Pub mönüsü, bu yar›flman›n “En ‹yi 2.

Mönüsü” ilan edildi. Divan Oteli’nin Ahç›bafl›s›

Aybek fiurdum ve ekibi taraf›ndan haz›rlanan

mönü, ödüle lây›k görülerek, kalitesini bir kez

daha kan›tlam›fl oldu.

zocam’›n tedarikçileri-

ne yönelik Toplam Kali-

te Yönetimi, Kalite Güven-

cesi, ISO 9000, ISO 14000

ve OHSAS 18000 standartla-

r› konular›n› kapsayan Te-

darikçi E¤itimleri’nin üçün-

cüsü ‹zocam Yal›t›m E¤itim

Merkezi’nde gerçeklefltiril-

di. E¤itim, ‹zocam Genel

Müdürü Nuri Bulut’un

“Gelece¤e Bak›fl ve Sürdü-

rülebilir Büyüme” isimli aç›l›fl konufl-

mas› ile bafllad›. Ülkemizin sanayi top-

lumu normlar›na adapte olma sürecini

yaflad›¤›n›, sanayi ürünleri içinde en

yüksek maliyet kalemlerinden birinin

de enerji oldu¤unu vurgulayan Bulut,

ülke olarak gelece¤e daha güvenle ba-

kabilmek için enerji tasarrufu yapma-

m›z gerekti¤ini ve bunu baflarman›n

en ucuz ve pratik yolunun yal›t›mdan

geçti¤ini söyledi. Ard›ndan Lojistik

Müdürü Nabi Akp›nar-

o¤lu, Toplam Kalite Yö-

netimi’nden beklentileri

anlatt›; müflteri memnuni-

yetinin önemini belirte-

rek ‹zocam’›n vizyon ve

misyonunu aç›klad›. Yö-

netici asistan› Gözdehan

Çayc›, ISO 9001’in 2000

revizyonu hakk›nda ge-

nel bilgi verdi. Lojistik

Mühendisi Cengiz Erto-

katl›, ‹zocam’›n çevre politikas›n› ve

ISO 14001 standard› al›nmas›ndan

sonraki de¤iflimi resimlerle aç›klad›.

Ürün Mühendisi Burak Toklute-

pe’nin OHSAS 18001 standard› kapsa-

m›nda yap›lan çal›flmalar› aç›klayan

konuflmas›n›n ard›ndan Koç Facto-

ring’den Ceyla Kurdo¤lu, factoring

hizmetleri hakk›nda bir sunum yapt›.

Sorular›n›n yan›tlanmas›n›n ard›ndan

kat›l›mc›lara sertifikalar› da¤›t›ld›.

‹zocam’da Tedarikçi Kalite Gelifltirme
E¤itimi’nin Üçüncüsü Yap›ld›

‹

T

Divan Oteli ve Divan
Pub Mönüsü’ne Bir
Ödül Daha!
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Finans

oç Yat›r›m ve Koçbank

bünyesinde yer alan Port-

föy Yönetimi ve Yat›r›m Fonlar›

Yönetimi foksiyonu, 30 Ocak

2002 tarihinde kurulan ve 30

Ekim 2002 tarihinde faaliyete

geçen Koç Portföy Yönetimi’ne

devredildi. 13 Aral›k 2002 tarihi

itibariyle toplam 14 A ve B tipi

Koç Fonu, yaklafl›k 883 milyon

USD tutar›ndaki büyüklü¤ü ile

Türk Yat›r›m Fonlar› pazar›nda

%13.3’lük pazar pay›yla 2. s›ra-

da yer al›yor. Özel Portföy Yö-

netimi’ndeki aktifler ile birlikte,

yönetilen toplam aktif tutar›

1.007 milyon USD’d›r. Koç Port-

föy, flu alanlarda faaliyet göster-

mektedir: Yat›r›m Fonlar›’n›n

kuruluflu ve yönetimi, Yat›r›m

Dan›flmanl›¤› ve Özel Portföy

Yönetimi, Özel Fonlar’›n ve

Özel Emeklilik Fonlar›’n›n kuru-

luflu ve yönetimi.

Genifl Ürün Yelpazesi
Koç Portföy, kurumsal bir “yat›-

r›m karar› alma süreci”, “profes-

yonel aktif yönetimi”, çeflitli ya-

t›r›m tercihlerine hitap eden

“genifl ürün yelpazesi” ve bu

ürünlerde en “optimal getiri”yi

sa¤lama prensibiyle, Koç Fonla-

r›’n›n Türk Sermaye Piyasa-

s›’ndaki mevcut konumunu da-

ha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Koç Fonlar› fiimdi Daha Güçlü!

inansal Kiralama Derne¤i F‹DER’in

verilerine göre 2002 y›l›n›n ilk 9 ay›nda

toplam 855 milyon dolarl›k yat›r›m› finanse

eden leasing sektörü, geçen senenin ayn›

dönemine göre %73 art›fl kaydetti. 

F‹DER’e üye 40 flirketin 31’inden al›nan ve-

rilere göre, sektörün finanse edilen yat›r›m-

lardaki net finansman alaca¤›, 30 Eylül 2002

tarihi itibariyle 1 milyar 276 milyon Dolar

olarak gerçekleflti. Bu flirketler aras›nda Koç

Finansal Kiralama 178.5 milyon Dolar ile

birinci olurken, Yap› Kredi Finansal Kirala-

ma 136.5 milyon Dolar ile ikinci, Garanti Fi-

nans Kiralama 117.7 milyon Dolar ile üçün-

cü oldu.

Koç Finansal Kiralama,
Leasingde Bir Numara... K

ivan’›n yepyeni süpermarket

ürünleri, art›k yeni ambalajlar›yla,

yeni logosuyla süpermarketlerde yeri-

ni ald›...

Divan Ekmekleri, sevimli meyveli ve

kakaolu minik kekler, bafltan ç›kart›c›

ac›badem ve badifl, sade ve çikolata-

l› krep, badem, f›st›k, f›nd›k ve

karma drajeler, f›st›kl›, f›nd›kl›,

güllü, limonlu lokumlar, madlen

çikolata ve yeni lezzetlerden üzeri çi-

kolata kapl› krokan Arduaz, yine

üzeri kapl› beyaz çikolata kapl›

üzüm, yer f›st›¤› ve kar›fl›k Abur

Cubur, içi f›nd›k krema dolgulu çi-

kolata Pralini ve içinde süpriz f›n-

d›k sakl› çikolata gibi ürünler fl›k am-

balajlar› ile flimdi süpermarketlerde sa-

t›fla sunuluyor!

Divan Süpermarket ürünleri ilk olarak

Migros’larda sat›fla sunulacak.

(Divan Üretim Merkezi :

0212 220 80 85 / www.divan.com.tr)

Gastronomik Lezzetler 
Divan’›n yeni konsepti Divan

Gurme ürünleri ilk olarak Divan

Pastaneleri vitrinlerinde yerini

ald›. Divan Gurme ürünleri befl

ana bafll›k alt›nda toplan›yor:

Zeytinya¤lar, Reçeller, Unlu Ma-

müller, Ballar ve Soslar. Her bir ürün

uzman firmalar taraf›ndan Divan için

özel olarak üretiliyor. Divan Gurme

köflesindeki tüm bu ürünler kendi ara-

lar›nda kategorilere ayr›l›yor.

Yenilikler… Sürprizler…
1956 y›l›nda Divan Oteli’nde aç›lan Di-

van Pastaneleri’nin ilk öncüsü Elma-

da¤ Divan Pastanesi, yenilenme çal›fl-

malar›n›n ilk örne¤i olarak zincir ma-

¤aza dekorasyonunu yeni bir

anlay›flla misafirlerine sunu-

yor. D›fl bahçede 25 kiflilik

bir oturma alan› yarat›larak

misafirlerine Divan Oteli ka-

litesine yak›flan café konsep-

tinin en baflar›l› örne¤ini

sunmaya haz›rlan›yor. Yeni dekoras-

yonda göze çarpan bir baflka özellik

ise, yeni konsept Divan Gourmet

ürünlerinin özel bir bö-

lümde teflhir edilmesi.

Erenköy, Bebek ve Ataköy

Pastaneleri de k›sa sürede

ayn› dekorasyon konsep-

tinde yenilenerek zincir

ma¤aza anlay›fl›nda yep-

yeni bir ekol yaratmaya

haz›rlan›yor.

Divan’dan 46 Y›ll›k Birikimle Yenilikler...

D

F
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oto¤raf sanatç›lar› fiakir Eczac›ba-

fl›, Ergun Ça¤atay, Nuri Bilge

Ceylan, Engin Özendes, Merih Ako-

¤ul, ‹skoçya Milli Portre Galerisi Bafl

Küratörü Sarah Stevenson ve Koç Al-

lianz Genel Müdürü M. Kemal Ol-

gaç’tan oluflan Seçici Kurul,

“Renkli” dal›nda, 3 milyar

TL.’lik birincilik ödülüne Anka-

ra’dan M. Salih Güler’in çal›fl-

mas›n›, 1 milyar 750 bin TL’lik

baflar› ödüllerine ise, ‹stan-

bul’dan Orhan Yayla, Bur-

sa’dan Fatih Özenbafl ve ‹stan-

bul’dan Yusuf Dar›yerli’nin

eserlerini de¤er buldu. “Siyah-

Beyaz” dal›nda, Ankara’dan

Gülnaz Çolak 3 milyar TL’lik

birincilik ödülünü, ‹stanbul’dan

Özer Kanburo¤lu ile Saffet

Vatansever ve Yusuf Dar›yer-

li ise 1 milyar 750 bin TL’lik baflar›

ödülünü kazand›lar. 12 Aral›k Perflem-

be günü Koç Allianz Oditoryu-

mu’nda düzenlenen ödül töreni, Mu-

ammer Ketenço¤lu ve Grubu’nun

konseriyle sona erdi. 

Koç Allianz Foto¤raf Yar›flmas› 
Sonuçland›

Koç Holding’e
150 Milyon Dolar
Sendikasyon 
Kredisi
Koç Holding, uluslararas› piyasalar-

dan sa¤lanan 150 milyon Dolar tuta-

r›ndaki sendikasyon kredisi anlaflma-

s›n› Londra’da imzalad›. Al›nan kredi,

Koç Holding ve Koç Toplulu¤u flirket-

lerinin ticaret finansman› ve iflletme

sermayesi de dahil her türlü ihtiyaçla-

r›n›n karfl›lanmas›nda kullan›lacak.

Koç Holding Finansman Grubu Bafl-

kan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu, 150 mil-

yon ABD Dolar› tutar›nda borçlanma

için piyasaya ç›k›ld›¤›n›, 200 milyon

ABD Dolar› tutar›ndaki yo¤un talebe

ra¤men, borçlanma miktar›n›n art›r›l-

mad›¤›n›, iflleme gösterilen ilginin ve

kat›l›mc› bankalar›n kalitesinin mutlu-

luk verici oldu¤unu belirtti.

PG sektörünün lider kuruluflu Ay-

gaz’›n, iki y›lda bir düzenledi¤i ge-

leneksel bayi toplant›lar›n›n 20.si, Tür-

kiye’nin her bölgesinden yaklafl›k

1.500 tüplügaz bayisinin kat›l›m›yla

20-26 Ekim tarihleri aras›nda Antalya

Talya Oteli Convention Center’da ger-

çeklefltirildi. Toplant›da Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.

Koç, Koç Holding Enerji Grubu Bafl-

kan› Ömer M. Koç, Aygaz Genel Mü-

dürü Orhan Alkan, Sat›fltan Sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet Ay-

dede ve Pazarlamadan Sorumlu Genel

Müdür Yard›mc›s› Semih Genç birer

konuflma yapt›. Sunuculu¤unu Halit

K›vanç’›n yapt›¤› ve Gani Müjde’nin

konuk konuflmac› olarak kat›ld›¤› top-

lant›da fiemsi ‹nkaya’n›n parodileri

de yer ald›. Toplant›da 10., 20., 30. ve

40. y›l›n› dolduran bayilere plaketleri

verildi. 

Hizmet kalitesi, gaz büyüme oran›, so-

ba sat›fl› gibi alanlarda üstün perfor-

mans gösteren bayiler ise bir haftal›k

Kapadokya tatili ile ödüllendirildi. Ga-

la yeme¤inin ard›ndan Hande Yener

ve Muazzez Ersoy’un flark›lar› ile e¤-

lenen Aygaz bayileri, Okay Temiz ve

Aygaz Ritm Grubu ile farkl› bir gece

geçirdiler. 41. Y›l Pastas›’n› Rahmi M.

Koç, en yafll› bayi Osman Kâmil Çi-

men ile beraber kesti.

Enerji

F

Koç Allianz 9. Foto¤raf
Yar›flmas› / “Renkli” 
dal›nda birinci/
M. Salih Güler.

eko Elektronik’te, 4 milyonuncu

televizyon, 14 Aral›k Cumartesi gü-

nü saat 15:30’da banttan ç›kt›. Beko

Elektronik çal›flanlar›, ciddi bir büyüme

y›l› olan 2002’yi geride b›rak›rken hedef-

lerine ulaflt›klar›n› simgeleyen 4 milyo-

nuncu televizyon ile baflar›n›n gururu ve

mutlulu¤unu yaflad›lar.

Dayan›kl› Tüketim

Beko’da 4 Milyonuncu 
Televizyon 

L

Aygaz 20. Bayi Toplant›s›’nda 
“Öncülü¤e Devam” Dendi

B

Koç Holding Enerji Grubu Baflkan› Ömer M. Koç
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ergimizin düzenledi¤i

“23. E¤itim ve Bafla-

r› Arma¤an›”na bu

y›l 36 ö¤rencimiz hak kazan-

d›. Koç Toplulu¤u çal›flanlar›-

n›n, bayilerinin ve yetkili ser-

vislerinin ilkö¤retim ve lise

düzeyinde okul birincisi olan

çocuklar›na verdi¤i E¤itim ve

Baflar› Arma¤anlar›, 16 Aral›k

2002 Pazartesi günü, Koç

Holding Nakkafltepe Tesisle-

ri’nde düzenlenen törenle sa-

hiplerini buldu. 

Koç Toplulu¤u’nun kurucu-

su Vehbi Koç taraf›ndan 23

y›l önce bafllat›lan E¤itim Ba-

flar› Arma¤anlar›’nda bugüne

kadar 378 ö¤renci ödüllendi-

rildi.

Bir Memlekete 
Yap›labilecek 
En Büyük ‹yilik
Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç,

Vehbi Koç Vakf› Yönetim

Kurulu Baflkan› ve Koç Hol-

ding Yönetim Kurulu Üyesi

Semahat Arsel, Koç Holding

CEO’su F. Bülend Özayd›nl›

ve Vehbi Koç Vakf› Genel

Müdürü Erdal Y›ld›r›m’›n

kat›ld›¤› törende, Rahmi M.

Koç, e¤itime yat›r›m yapma-

n›n “o memlekete yap›lacak

en büyük iyilik” oldu¤unun

alt›n› çizerek flöyle konufltu:

“Kurucumuz, babam›z, fieref

Baflkan›m›z, rahmetli Vehbi

Koç her zaman derdi ki; ‘Pa-

ra bulunur, makine sat›n al›-

n›r, teknoloji transfer edilir,

fakat içine insan gücünü koy-

mak en büyük de¤er, en bü-

yük zorluktur. Bu de¤er de

kolay kolay bulunmaz.’ Her

geçen gün ne kadar hakl› ol-

du¤una flahit oluyoruz.”

Ne Hissettiler? 
Hayattaki 
Hedefleri Ne?
Törenden sonra ödül kaza-

nan ö¤rencilerimizle sohbet

etme imkân› bulduk. Çok

heyecanl› ve mutluydular.

Bizlerle tören heyecanlar›n›

ve hayatlar›na iliflkin düflün-

celerini, meslek planlar›n›

paylaflt›lar. 

Leyla Avc›: Babam Fikret

Avc›, Tat Fabrikas›’nda ça-

l›fl›yor. Ben de Bursa Tat Ka-

vakl› ‹lkö¤retim Okulu’ndan

mezun oldum. Tören bo-

yunca ailemin benim için

yapt›klar›n› düflündüm, min-

net duydum. ‹lerisi için ‹ngi-

lizce ö¤retmenli¤ini veya

psikolojik dan›flmanl›¤› ken-

dime uygun meslekler ola-

rak görüyorum.

Kadir Arslan: Yeflilköy

Anadolu Lisesi’nde ö¤renci-

yim. ‹stanbul’da Ömer Sey-

fettin ‹lkö¤retim Okulu’ndan

mezun oldum. Babam Tur-

sun Arslan, Divan Sütlüce

Pastanesi’nin sevk›yat flefli-

¤ini yap›yor. Törende her-

kes gibi ben de gurur ve he-

yecan› kar›fl›k yaflad›m. Bafla-

r›n›n ödüllendirilmesi onur

verici bir fley. ‹leride Koç

Toplulu¤u’nun bir eleman›

Koç Toplulu¤u’nun kurucusu Vehbi Koç taraf›ndan bafllat›lan “Bizden Haberler
Dergisi E¤itim Baflar› Arma¤anlar›”n›n 23.’sünde 36 çocu¤umuz ödül kazand›

“E¤itimde Baflar›”y›, 
Bir Kez Daha Ödüllendirdik!

D

Koç Holding Nakkafltepe Tesisleri’nde düzenlenen
törenin birinci bölümünde E¤itim Baflar› Arma¤an›
kazanan ö¤rencilere ödüllerini, VKV Genel Müdürü
Erdal Y›ld›r›m, ikinci bölümünde Koç Holding CEO’su 
F. Bülend Özayd›nl›, üçüncü bölümünde ise Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç verdi. 
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olmay› çok isterim. Elektronik e¤itimi al-

may› ve mühendis olmay› hedefliyorum.

Ayfle Emekli: ‹zmir Turgut Reis ‹lkö¤re-

tim Okulu’ndan mezunum. Annem Nur-

gül Emekli, Aygaz’da çal›fl›yor. Bugün

tören s›ras›nda en çok kendimle ve ai-

lemle gurur duydum. ‹yi bir e¤itim alma-

y› ve psikolog olmay› hedefliyorum.

O¤uzhan Ayaz: Ankara’dan geldik. Ba-

bam Erbay Ayaz, Türk Traktör’de çal›-

fl›yor. Halim fiaflmaz ‹lkö¤retim Okulu

mezunuyum ve Ankara Özel Yavuz Sul-

tan Fen Lisesi’ne devam ediyorum. Tören

s›ras›nda çal›flmalar›m›n sonucunu alm›fl

olman›n verdi¤i mutlulu¤u hissettim.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisli¤i Donan›m

Bölümünde ö¤renimimi sürdürmek iste-

rim. Bill Gates’in yan›nda çal›flmak gibi

bir hayalim de var.

Deniz Vatansever: Babam Mehmet Va-

tansever, Tofafl Fabrikas›’nda gövde

bölümünde çal›fl›yor. Bursa Kestel Yeni-

mahalle ‹lkö¤retim Okulu’ndan mezu-

num. Törende heyecanland›m tabii. ‹s-

tanbul’da T›p Fakültesi’nde okuma ve

kad›n do¤um uzman› olmak istiyorum.

Coflkun Eyübo¤lu: Büyükçekmece Lise-

si’nde ö¤renciyim. Tepecik ‹lkö¤retim

Okulu’ndan mezun oldum. Babam Ah-

met Eyübo¤lu, Beko’da çal›fl›yor. Ödü-

lümü Rahmi Koç’un elinden ald›¤›m

için tören s›ras›nda çok heyecanland›m.

T›p ya da eczac›l›k e¤itimi almak istiyo-

rum.

Altan Sofu: Annem Rüçhan Sofu, Be-

ko’da çal›fl›yor. Ben, Tepecik ‹lkö¤retim

Okulu’ndan mezun oldum. Mutluluk ve

heyecan› bir arada yaflad›¤›m bu törende

en çok anne ve babama minnet duydum.

‹leride bilgisayar mühendisi ya da eczac›

olmay› düflünebilirim.

Esra Y›lmaz: Baflkent Yabanc› Dil A¤›r-

l›kl› Lise’de okuyorum. Mamak Yavuz

Sultan Selim ‹lkö¤retim Okulu mezunu-

yum. Babam Refik Y›lmaz, Türk Trak-

tör Fabrikas›’nda çal›fl›yor. Genetik mü-

hendisli¤i ö¤renimi almak istiyorum ama

bu meslek için ülkemizdeki üniversiteler-

de henüz kürsüler aç›lmad›.

Duygu Alt›n: Ankara Kurtulufl Lisesi’nde

ö¤renciyim. Mamak Türko¤lu ‹lkö¤retim

Okulu’ndan mezunum. Babam Abdül-

kadir Alt›n, Türk Traktör’de çal›fl›yor.

Tören s›ras›nda harcanan eme¤in karfl›l›-

¤›n› ald›¤›m› düflündüm ve bu, gü-

zel bir duygu. Moleküler biyoloji

veya genetik mühendisli¤inde ö¤re-

nim görmek istiyorum.

Deniz Avc›: Adana’dan geldik.

Özel Çukurova Bilfen ‹lkö¤retim

Okulu’nu bitirdim. Babam Kubilay

Avc›, Otoyol flirketinde Bölge Sat›fl

Müdürü. Koç Toplulu¤u’ndan böy-

le bir hediye almak beni çok mutlu

etti. Gelecekte Koç için çal›flmak ve

özellikle uluslararas› bir iflte çal›fl-

mak istiyorum. Ama sonuçta yine

Türkiye’ye hizmet etmek istiyorum.

Tuncel Aytafl: Bursa’dan geldik.

Topluma mal olmufl insanlar›n ara-

s›nda olmaktan dolay› çok heyecan-

land›m. Nilüfer Görükle Hazinedar-

o¤lu Özkan ‹lkö¤retim Okulu’ndan

mezunum. 

Babam Muhammet Aytafl, Tofafl

Fabrikas›’nda çal›fl›yor. Hedefim,

ODTÜ bilgisayar mühendisli¤inden

mezun olabilmek. 

‹lkö¤retim

1. ARÇEL‹K YUNUS ÖZYANIK HIZIR ÖZYANIK PERSONEL

2. ARÇEL‹K CEREN YALNIZ MUSTAFA YALNIZ BAY‹

3. AYGAZ ÖMER KUZU YAfiAR KUZU PERSONEL

4. AYGAZ KAD‹R ÇET‹NTÜRK ÖZCAN ÇET‹NTÜRK PERSONEL

5. AYGAZ AYfiE EMEKL‹ NURGÜL EMEKL‹ PERSONEL

6. AYGAZ D‹DEM ERKAN HASAN ERKAN PERSONEL

7. BEKO TU⁄BA KILIÇ KEMAL KILIÇ BAY‹

8. BEKO ALTAN SOFU RUCHAN SOFU PERSONEL

9. BEKO TUÇE KÖMÜ AHMET KÖMÜ PERSONEL

10. BEKO COfiKUN EYÜBO⁄LU AHMET EYÜBO⁄LU PERSONEL

11. BURSA GAZ AZ‹ME PEKfiEN ‹SMA‹L PEKfiEN BAY‹

12. DEM‹R EXPORT GAMZE OGAN MEHMET OGAN PERSONEL

13. DEM‹R EXPORT H‹LAL BAYRAM HASAN BAYRAM PERSONEL

14. D‹VAN KAD‹R ARSLAN TURSUN ARSLAN PERSONEL

15. DÜZEY NESL‹HAN AGUfi AL‹ AGUfi BAY‹

16. DÜZEY MÜCAH‹DE AKPINAR AHMET GAZ‹ AKPINAR BAY‹

17. FORDOTOSAN BURAK MALKOÇ AHMET NAM‹ MALKOÇ PERSONEL

18. KOÇ ALL‹ANZ NEVZAT ÖZGEN M‹HR‹BAN ÖZGEN PERSONEL

19. L‹PET AHMET KUTLU CEYLAN KUTLU BAY‹

20. L‹PET ‹BRAH‹M KÜLEKÇ‹ MUSTAFA KÜLEKÇ‹ BAY‹

21. L‹PET PEL‹N ÜNALAN MESUT ÜNALAN BAY‹

22. OLTAfi HASAN GÜVEN CANDO⁄AN OLCAY CANDO⁄AN BAY‹ 

23. OTOYOL ESRA YEN‹CE MUAZZEZ YEN‹CE BAY‹

24. OTOYOL PAZ. DEN‹Z AVCI KUB‹LAY AVCI PERSONEL

25. TAT KONSERVE LEYLA AVCI F‹KRET AVCI PERSONEL

26. TEKERSAN GÜZ‹N B‹LG‹N MESUT B‹LG‹N PERSONEL

27. TOFAfi FAB. ALPER YILMAZ MUH‹TT‹N YILMAZ PERSONEL

28. TOFAfi FAB. DEN‹Z VATANSEVER MEHMET VATANSEVER PERSONEL

29. TOFAfi FAB. TUNCEL AYTAfi MUHAMMET AYTAfi PERSONEL

30. TOFAfi FAB. AfiKIN fi‹R‹N TURGAY fi‹R‹N PERSONEL

31. TÜRK TRAKTÖR ESRA YILMAZ REF‹K YILMAZ PERSONEL

32. TÜRK TRAKTÖR O⁄UZHAN AYAZ ERBAY AYAS PERSONEL

33. TÜRK TRAKTÖR DUYGU ALTIN ABDÜLKAD‹R ALTIN PERSONEL

Lise

34.  ARÇEL‹K MURAT ÇELEB‹O⁄LU HÜSEY‹N ÇELEB‹O⁄LU PERSONEL

35.  AYGAZ EMRE ‹NCEL GÜLDEREN ‹NCEL PERSONEL

36.  DEM‹R EXPORT MÜNEVVER OTUGÜZEL MEHMET OTUGÜZEL PERSONEL

F‹RMA Ö⁄RENC‹N‹N ADI VEL‹S‹N‹N ADI GÖREV‹

Bizden Haberler Dergisi 23. E¤itim 
Baflar› Arma¤an›’na Hak Kazananlar



ADI SOYADI OKUL SINIF fi‹RKET
35 Zekiye Alada¤ Selçuk Ünv.E¤. Fak Zihinsel E 1 Ford Otosan
36 Zeynep Terzi Bozüyük End.M.L. 1 Ford Otosan
37 Soner Y›ld›r›m Uluda¤ Ünv. Beden E¤. Spor B 1 Garanti B. B.
38 Ayd›n Haflimo¤lu Abant ‹zzet Baysal Fen Edb. Haz ‹zocam
39 Mehmet Kad›o¤lu Ankara Ü. Tek.E¤t. 1 Koç Finans
40 Serap Özgel Anadolu Ü. ‹flletme 1 Koç Holding
41 Alpar fiaher ODTÜ ‹ktisat 2 Koç Özel Lisesi
42 Alper Elmac› Hacettepe Ü.E¤ Fak.Fizik Haz Koç Sistem
43 M. Yavuz Arabul ‹st.Ünv.‹kt.Fak Haz Koçbank
44 Seyfullah Eray Kocaeli Ünv.Mak.Y.O 1 Koçbank
45 Vecdi Ayd›n F›rat Ünv.Tek E¤t .Fak 1 Koçbank
46 Hande Bafler Kocaeli ‹.‹.B.L.Çal›flma E. 2 Koçtafl
47 Ça¤r› Çakar Sakarya M.Y.O 1 Koçtafl Y. Mar.
48 Ecem Topçu Hacettepe Ünv. Ecz.Fak 1 Lipet
49 Elvan Turçal S.Demirel Bucak Hik. Tol.M.Y.O 1 Lipet
50 Hülya Gökmen Ege ünv.Tek.Ö¤r. 1 Maret
51 Münevver Güçlü Kocaeli Ünv.Kimya 1 Maret
52 Do¤ufl Görür Trakya Ü.Ziraat F.G›da Müh. 1 Migros
53 Seda Gül Gazi Ünv. S›n›f Ö¤r. 1 Mogaz
54 Yeflim Alt›n Hacettepe Sosyal M.Y.O Haz Mogaz
55 Nagehan Tokdo¤an Hacettepe Ünv. Edb.Fak Haz Otokoç
56 Emel Güleç Çanakkale 18 Mart ‹ng Ö¤rt. Otosan
57 Baykal Tek Y›ld›z Teknik Ünv. 3 RMK Marine
58 Serkan Bölük Karadeniz Tek.Ünv.G.Hane Y.O 1 RMK Marine
59 Yücel Güldane Sakarya Ünv.Bilgisayar Prog 1 RMK Marine
60 Sabri A¤ao¤lu ‹st.Ü.‹flletme 4 Seksüt
61 Alp Ayan ‹.Ü.Fen F Takosan
62 ‹smail Hac›o¤lu Sakarya Ünv. Bilgisayar Des.T. 1 Takosan
63 Gülsüm Korkmaz Uluda¤ Ü.Tekstil Müh intibak Talya
64 Yaflar An›l Gülel Ankara Ü. Dil Tarih Co¤. 1 Talya
65 Bertan Akhun Uluda¤ Ünv. Tek.Bil.Y.O 1 Tat
66 Gülflah Duran Celal Bayar E¤.Fak 1 Tat
67 Bade Boyer Koç Üniversitesi Kimya Haz Tofafl Oto
68 Fatih Çetin Y›ld›z Teknik Üni. Haz Tofafl Oto

ADI SOYADI OKUL SINIF fi‹RKET
54 Sevgi Sa¤laml› Ahmet Parmaks›zl›o¤lu T.M.L 2 Maret
55 Ak›n Etemo¤lu B.As›m Kocab›y›k E.M.L. 1 Migros
56 Ayberk Hilmi Aytu¤ Gebze A.M.L. Haz Migros
57 Yasin Alt›n Bat›kent End.M.L. 1 Mogaz
58 Eda Türker Güngören T.M.L. 1 Otokar
59 Sercan Akdifl Fatih M.L.Elektronik 2 Otokar
60 Ergün Kurdafl fiiflli E.M.L. 2 Otokoç
61 Erhan Kulaç Gebze A. End.M.L. 1 RMK Marine
62 Gülçin Ece Pendik T.M.L. Muh 2 RMK Marine
63 Mustafa Özlü STFA A.T.L. Elek 2 RMK Marine
64 Tu¤ba Emer Tuzla M.L.Elek. 1 RMK Marine
65 O¤uzhan Arslan Borusan As›m Kocab›y›k A.M.L. 2 Setur
66 Rümeysa fiimflek Yenimahalle E.M.L. 1 Türk Traktör
67 Caner Kahraman Küçükköy E.M.L 1 Takosan
68 Elif Çay ‹brahim Turhan Y.D.A 1 Takosan
69 Melek Ayan Orhan Cemal Fersoy S.L. 1 Takosan
70 Betül Kölemen ‹smet ‹nönü M.L. 1 Talya 
71 Gülfidan Bayram Yeniflehir K›z M.L. 1 Tat
72 Hülya Cesur Yeniflehir E.M.L. 1 Tat
73 Kübra Özalp Yeniflehir E.M.L Haz Tat
74 Mesut Vatansever Yeniflehir E.M.L: 1 Tat
75 Sami Uslu ‹negöl Öz.21.Yüzy›l ‹.O. 1 Tat
76 Aygül Karaarslan Suadiye Hac› M.Tarman Haz Tekart
77 ‹dris Keskin Süleyman Demirel Tic.M.L. 2 Tekart
78 Mustafa Özpolat Sar›yer V.Koç Vakf›.L. 1 Tekart
79 Özkan Çal›k Tuzla Y.Dil A¤›rl›kl› L. Haz Tekart
80 Ahmet Yenertürk COfiKUNÖZ Anadolu Tek.L. 1 Tofafl
81 Akif Özkan TopHane E.M.L. 1 Tofafl
82 Arzu At›lm›fl Nilüfer Tic.M.L. 1 Tofafl
83 Arzu Ça¤lar ‹negöl Sa¤l›k M.L. 1 Tofafl
84 Aflk›n fiirin Ziraat B.Fen Lisesi Haz B Tofafl
85 Aykut Y›lmaz Ali Osman Sönmez E.M.L. 1 Tofafl
86 Bahar Tokçalar Hürriyet E.M.L. 1 Tofafl
87 Deniz U¤urlu A.D. Sönmez A.T.L. Haz Tofafl
88 Deniz Vatansever Gazi And.L. Haz 1 Tofafl
89 Gülflen Y›ld›z Bursa A.T.M.L Haz. Tofafl
90 Hafize Yavafl Görükle Çok Prog.L. 1 Tofafl
91 Hasan Durmufl Tophane E.M.L. 2 Tofafl
92 ‹brahim Partal Ali Osman Sönmez E.M.L. 1 Tofafl
93 Lokman fiener Bursa Mimar Sinan T.L. 1 Tofafl
94 Mehmet Kurt Tophane E.M.L. 3 Tofafl
95 Mehmet Yal›n Tophane E.M.L. 1 Tofafl
96 Nida Çolpan Necatibey K›z M.L. 1 Tofafl
97 Orhan Ergin Ali Osman Sönmez E.M.L. 1 Tofafl
98 Sait Ahmet Bo¤du Demirtaflpafla E.M.L. 1 Tofafl
99 Sehtap Sa¤›n Görükle Çok Prog.L. 1 Tofafl
100 Tuncel Aytafl Gazi A.L Haz Tofafl
101 Ufuk Gevrek Demirtaflpafla E.M.L. 1 Tofafl
102 Ümmüfl Ayd›n T.E.G.S. Ovaakça Tek.End.M.L 1 Tofafl
103 Yeflim Yak›n M. Kemal Coflkunöz A.T.L. 1 Tofafl
104 Yusuf Tuna Ali Osman Sönmez E.M.L. 1 Tofafl
105 Yücel Ayd›n Mimar Sinan An.T.M.L. 1 Tofafl
106 Zehra Uyar Etimesut T.M.L 1 Türk Traktör

ÜN‹VERS‹TE

L‹SE
ADI SOYADI OKUL SINIF fi‹RKET

1 Ahmet F›nd›k Turgut Reis T.L. 2 Arçelik
2 Elif Pek Bolu End.M.L 2 Arçelik
3 Emin Özçelik ‹zzet Baysal T.L.End.M.L 2 Arçelik
4 Ersin Sinsi Bolu End. M.L. 2 Arçelik
5 Ferdi Olcay Öztürk Bolu End.M.L.Elek.B. 1 Arçelik
6 Huriye fienel Zübeyde Hn.K›z.M.L. 1 Arçelik
7 P›nar Özalp Bolu Sa¤.M.L. 1 Arçelik
8 Sinan Eren Bolu Sa¤.M.L. 1 Arçelik
9 Kader Ayata Anadolu K›z M.L. 2 Ark ‹nflaat
10 Ezgi Kapukaya Ahmet Parmaks›zl›o¤lu 1 Aygaz
11 Mehmet Ali Otlu Mengen A.Aflç›l›k M.L. Haz 1 Aygaz
12 Necati Çak›r Gebze End.M.L. 2 Aygaz
13 Sabriye Özgür Dar›ca Lisesi Yab Dil 1 Aygaz
14 Sedanur Olgun Çay›rova T.M.L. 2 Aygaz
15 Sibel Can Lafarge Aslan Çimento 1 Aygaz
16 Yeliz Ceyhan Menemen T.E.M.L. 1 Aygaz
17 Zeynep Dirik Çay›rova T.M.L. 2 Aygaz
18 Özer Tuna Beylikdüzü 75.y›l Cum.L. 3 Beko Elek.
19 Bennur Zengin Sar›yer K›z M.L. 1 Beldeyama
20 Coflkun Bafl Gültepe End.T.M.L. 2 Beldeyama
21 R›dvan Büyüktürk Kad›köy A.‹.H.Lisesi 1 Beldeyama
22 Yalç›n Bacac› Kabatafl T. M.L. 1 Beldeyama
23 Serdar Kanay Eskiflehir Yunus E.M.L 1 Bursagaz
24 Derya Ödemifl fi.Urfa E.M.L. 2 Demir Exp.
25 Göksel Ceylan Kangal 2 Demir Exp.
26 Mehmet Saraç Sivas Gürün E.M.L. 1 Demir Exp.
27 Turan Gülersoy Atatürk End.M.L. 2 Demir Exp.
28 Üzgü Kalay Gürün E.M.L. 2 Demir Exp.
29 Zeynep K›l›ç DerinceA.M.L. Haz Demir Exp.
30 Esra Huylu ‹negöl Dörtçelik A.T.L Haz A Demrad
31 ‹smail Duman Dörtçelik E.M.L: 2 Demrad
32 Kerim Civelek ‹negöl Dörtçelik A.T.L 1 Demrad
33 Mutlu Ataç ‹negöl Turgutalp A.L Haz Demrad
34 Ramazan Tetik ‹negöl Dörtçelik A.T.L 2 Demrad
35 Sedat Kansu ‹negöl Dörtçelik A.T.L ATL-3 Demrad
36 Tar›k Özdemir Orhangazi A.T.M.L. 1 Döktafl
37 Betül Okyay Gazi M.L. 2 Ford Otosan
38 Engin Da¤c› Gölcük E.M.L. 1 Ford Otosan
39 Erol Yaman 60.y›l T.M.L. 1 Ford Otosan
40 Esra Ay Bözüyük Tek.L.ve E.M.L 1 Ford Otosan
41 Faruk Türk Sultanbeyli M.L. 1 Ford Otosan
42 Okan Arayan Sultanbeyli M.L. 1 Ford Otosan
43 Özlem Demirbafl Bözüyük Seramik M.L 2 Ford Otosan
44 Pelin Erden Gazi A.M.L. Haz Ford Otosan
45 Samet Timuçin Duman Eflkiflehir Motor.M.L. 1 Ford Otosan
46 Tu¤çe Gams›zer Atatürk T.E.M.L. 1 Ford Otosan
47 Emre Uysal Yakac›k E.M.L. 1 Garanti B. B
48 Çi¤dem Yöndem Çengelköy Lisesi 1 Koç Holding
49 Hüseyin K›l›çarslan Ümraniye 75.y›l Cum Tic.M.L 1 Koç Holding
50 ‹brahim Aslan Atatürk End.M.L. 1 Koç Holding
51 Merve Sancak fienesenler Lisesi 2 Koç Holding
52 Esra Can fienesenevler Süp.L. Hz 1 Koçtafl
53 Nimet Durmaz Mu¤la K›z M.L. 1 Mares

ADI SOYADI OKUL SINIF fi‹RKET
1 Ali Erman Eyübo¤lu Kocaeli Ünv. M.Y.O Bilgisayar Arçelik
2 Alper Coplugil Kocaeli Ünv.Gebze M.Y.O 1 Arçelik
3 Burcu Mühürcüo¤lu Sakarya Ünv. Müh.Fak. 2 Arçelik
4 Murat Karakaya Anadolu Ünv.Eng.Ent.Y.O 2 Arçelik
5 Orkan Ç›nar Yunus Emre M.Y.O 2 Arçelik
6 Ali Ar›c› Ege Ünv. Edb.Fak Haz Aygaz
7 Serkan Binbo¤a Ege Ünv. Bergama M.Y.O 1 Aygaz
8 Burcak Tafldemir Atatürk Ünv. 1 Beko Elek.
9 Mehmet Bozo¤lu Yeditepe ikt.idr.Bil Fak. Beko Elek.
10 Seda Cebecio¤lu Sakarya Üni Sakarya M.Y.O 1 Beko Elek.
11 Sevil Aktafl ‹.Ü. Orman Müh. 1 Beko Elek.
12 Mihriban Köfle Abant ‹.B.Ünv.S›n›f Ö¤r. 2 Beko Tic.
13 Caner Akkufl Kocaeli Üniversitesi BOS
14 Ak›n Ömerciko¤lu ‹.T.Ü Uçak Müh.Y.D.Y.O 1 Birmot
15 Gökhan Birinci Zonguldak Karaelmas Ü. 1 Birmot
16 Ziynet Özgül Selçuk Ünv.M.Y. ‹n.2 Birmot
17 Mediha Do¤an Hacettepe Ü.Müh Fak. Haz BOS
18 Ulafl Bektafl Marmara Ünv. ‹.‹.B.F BOS
19 Dilek Aydemir Ege Ünv.Hem.Y.O Haz Bursagaz
20 Erkan Arslantafl Ni¤de Fen-Edb. Fak 1 Demir Exp.
21 Funda Utangaç Bo¤aziçi Ünv. 1 Demir Exp.
22 Halil Aygün 19.May›s Ü. Amasya E¤t.F 1 Demir Exp.
23 Münevver Otugüzel Gazi Ünv.E¤t.F. 1 Demir Exp.
24 Orhan Y›lmaz Erzurum M.Y.O 2 Demir Exp.
25 Ömer Çak›r Cumhuriyet Ünv. E¤t. F 1 Demir Exp.
26 Soner Çelik ‹nönü Ünv.E¤t. F 1 Demir Exp.
27 Candan Ayd›n Gazi Ünv. Çorum M.Y.O 2 Demrad
28 Ersoy Y›ld›r›m Uluda¤ Ünv. M.Y.O. 1 Demrad
29 Filiz Dursun Dumlup›nar Ü.Kütahya M.Y.O 1 Demrad
30 Gülflah Y›lmaz Karacabey M.Y.O 1 Demrad
31 Kevser Civelek Gazi Ünv.M.Y.O 1 Demrad
32 Elçin Çetin Bal›kesir Ünv. 1 Ford Otosan
33 Mehmet Kuz Süleyman Demirel K.borlu M.Y.O 1 Ford Otosan
34 Zafer Yavuz ‹.Ü. Mak. Müh 1 Ford Otosan

2002-2003 Burslar›
Vehbi Koç Vakf›’n›n her y›l Toplulu¤umuz elemanlar›n›n, yüksek ö¤renim yapan ve lisede okuyan baflar›l› çocuklar›na vermekte oldu¤u burs

program›na bu y›l da devam ediliyor. Vehbi Koç Vakf›, bu y›l lisede ö¤renim gören 106, üniversitede ö¤renim gören 68 ö¤rencimize burs tah-
sis etmifl bulunmaktad›r. Burs almaya hak kazanan ö¤rencilerimizin listesi afla¤›dad›r:  



kültürel vizyon

manl› Kültüründe Bahçe ve Çi-

çek, uzaklarda kalm›fl bir ça¤-

dan ‘eskizaman’ bahçelerinin se-

rinli¤ini, dinginli¤ini, renklerini,

kokular›n› getiriyor yaflam›m›-

za.” 367 sayfal›k kitap, 9 bölüm-

den olufluyor: Osmanl› ve Di¤er

Bahçeler (‹slam Ülkeleri-Roma-

Bizans); Osmanl› Bahçelerinin

Özellikleri (Bahçe Köflkleri,

Bahçe Tahtlar›, Selvi ve F›skiyeli

Havuz vb.); Osmanl› Bahçeleri

ve Avrupa; Osmanl›’da Çiçek

(Çiçekle Süslenme, Kanuni ve

Çiçek vb.); Osmanl›’da Cennet

Bahçesi; Osmanl›’da Saray Bah-

çeleri (Edirne Saray› ve Bahçesi,

Topkap› Saray› vb.); ‹stanbul’un

Saraylar D›fl›ndaki Hasbahçeleri

(Langa Bostan›, Aynal›kavak

Bahçesi, Göksu ve Küçüksu Me-

sireleri vb.); An›larda ‹stanbul’un

Bahçe ve Çiçekleri; Bahçecilik

ve Çiçek Risaleleri.

Baflvuru için:

Aygaz: (0212) 274 30 00

Koç Kültür Sanat ve Tan›t›m

Hizmetleri: (0212) 274 77 77

Bahçeye hâkim olabilmek amac›yla yüksek 

yap›lm›fl çardak biçimindeki bir bahçe köflkü.
smanl› sanat› ve kültürü

üzerine yapt›¤› araflt›rma-

larla yak›ndan tan›d›¤›-

m›z Nurhan Atasoy’un son kita-

b› “Hasbahçe: Osmanl› Kültü-

ründe Bahçe ve Çiçek”, Ay-

gaz’›n sponsorlu¤unda, Osmanl›

kültürüne aç›lan yeni bir pence-

re niteli¤inde... Osmanl› kültü-

ründe bahçe düzenlemelerini ve

çiçek sevgisini konu alan eser,

Koç Ailesi’ne ithaf edilmifl: “Bir

ömür boyu üzerinde çal›fl›p bi-

riktirdi¤im çeflitli konulardaki

notlar›m›n bofla gitmesini önle-

yen ve bunlar›n üzerinde tekrar

çal›fl›p kitap halinde yay›nlan-

mas›na destek veren Rahmi

Koç ve Ömer Koç”a...”

Ömer Koç, kitab›n önsözünde

flunlar› yaz›yor: “Bahçe’den, ‘çi-

çek’ten gitgide uzaklaflt›¤›m›z,

gitgide daha fazla beton yap›la-

ra, cam kulelere hapsoldu¤u-

muz bir zamanda, Türk-‹slam

sanat› tarihinin önde gelen isim-

lerinden Nurhan Atasoy’un kap-

saml› çal›flmas› Hasbahçe: Os-

O

Geçti¤imiz y›llarda Nurhan Atasoy’un Türk-
‹slam sanat›yla ilgili araflt›rmas› “Ota¤-›
Hümayun”u yay›nlayarak ulusal sanat tarihi
kitapl›¤›m›za kazand›ran Aygaz, geçmifl
kültürümüzle ilgisini bu kez Atasoy’un
“Hasbahçe” adl› yap›t›yla sürdürüyor

Aygaz
Sponsorlu¤unda 
Osmanl› Kültürüne
Yeni Bir Pencere
Aç›ld›

29



30toplum ve yaflam

lima, kazan, flofben, ter-

mosifon üretiminde son

derece önemli bir yere

sahip olan DemirDöküm, tü-

ketici memnuniyetini sa¤lamak

amac›yla 290 noktadan, 1.200

servis eleman› ve yaklafl›k 500

araç ile hizmet veriyor. Demir-

Döküm Servis Yöneticisi Ab-

dullah Kuter, ürettikleri cihaz-

lar ve kurduklar› sistem arac›l›-

¤›yla müflteri memnuniyetini

sa¤lad›klar›n› söylüyor. 

• Müflteri memnuniyeti sizin

için ne ifade ediyor?

Müflterilerimizin bizden taleple-

ri, ürün ve hizmetlerimizle, ihti-

yaç ve beklentilerinin karfl›lan-

mas›d›r. Bu beklentilerin karfl›-

lanma seviyesi, memnuniyetin

ölçüsünü belirler. Beklentinin

üzerine ç›kabilirseniz, memnu-

niyet mutlulu¤a dönüflür. Tüke-

ticiler, memnuniyetlerini veya

tecrübelerini çevreleriyle pay-

laflt›klar›nda yeni müflterilerle

• Sizce müflteri memnuniye-

tini sa¤lamada kalite tek ba-

fl›na yeterli midir?

Sadece teknolojik geliflmelerle

sa¤lanan ürün kalitesindeki üs-

tünlükler bir süre sonra di¤er

firmalar taraf›ndan da uygulan-

d›¤› için önemini yitirmektedir.

Bu nedenle fark yaratacak, üs-

tünlük sa¤layacak kal›c› uygula-

malara yönelmek ve müflteri

ba¤l›l›¤› sa¤lamak flart. Ba¤l›l›¤›

sa¤layacak en önemli etken ise,

verilen hizmet ve kurulan iliflki-

lerdir. 

Herkes Ayn› Dili Konuflur
Kullan›c›n›n ›s›tma-so¤utma ih-

tiyac›n›n do¤ru tespit edilme-

sinden sistemin do¤ru tesis edil-

mesine kadar, sektöre öncülük

edecek birçok kitap, flartname

ve prosedür oluflturulmufl, bu

konuda bayi ve servislerimiz

e¤itilmifl, herkesin ayn› dili ko-

nuflmas› sa¤lanm›flt›r. Tesisatç›-

lar›n, montaj yapanlar›n veya

servislerin, kendine özgü yön-

tem ve uygulamalar›n›n önüne

geçilmifltir. Mamullerin içinden

ç›kan kontrol listeleriyle, devre-

ye alma ve montaj formlar›yla,

flartnamelere uygunluklar kont-

rol edilmekte, cihaz seçimin-

den, tesisat, baca, yak›t, su,

elektrik, havaland›rma koflulla-

flirkete, sat›fllar›n ve pazar pay›-

n›n art›r›lmas›na katk› sa¤larlar. 

Sat›fl Öncesi Keflif
Ürünlerimiz ba¤›ms›z çal›flan

cihazlar de¤ildir. Is›tma-so¤ut-

ma sektöründe tesisat, baca,

havaland›rma, elektrik, do¤al-

gaz veya LPG ba¤lant›lar›n›n

belirli koflullar› ve standartlar›

sa¤lamas› ve güvenlik aç›s›n-

dan yeterli olmas› laz›m. Bu

nedenle, sat›fl öncesi keflif ve

projelendirme hizmetleri, sat›fl

sonras› tesisat, montaj ve dev-

reye alma ifllemleri ile cihaz›n

ömrü boyunca ar›za ve periyo-

dik bak›m hizmetlerinin farkl›

ekiplerle uyum içerisinde sür-

dürülmesi gerekir. K›sacas› ci-

hazdan çok, bir sistemden

memnuniyet sa¤lanmas› söz

konusudur. 

Bunun sa¤lanmas› sat›fl önce-

sinde tecrübeli ve e¤itimli bayi

a¤›n›, cihaz›n ömrü boyunca

devam eden çal›flma süresi içe-

risinde ise, e¤itimli ve dona-

n›ml› bir servis teflkilat›n› ge-

rektirmektedir. Bu konuda sek-

törümüzde ülke sath›nda en

iyi, en yayg›n bayi ve servis

a¤›na sahibiz. 

YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti”

DemirDöküm’de Müflterinin
Memnuniyetinden Mutlulu¤una...

K “Müflterilerimize 290 noktada 1.200 servis eleman›,
yaklafl›k 500 araç ile hizmet verilmektedir. Servis 
iflyerlerini standart hale getirmek amac›yla bafllad›¤›m›z
çal›flmalar›m›z önemli oranda tamamlanm›flt›r”

DemirDöküm
Servis
Yöneticisi
Abdullah
Kuter: “Ülke
sath›nda 
en iyi, en 
yayg›n bayi 
ve servis 
a¤›na sahibiz”
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Servis 
araçlar›, 
giysileri, 
çantalar› ve
donan›mlar›nda
belli bir 
standart
sa¤lanm›fl
durumda.

r›na kadar tüm sistemin iflletim-

den sonra müflteriye sorun ç›-

kartmamas› sa¤lanmaktad›r. fiir-

ketimiz ürünlerimize 3, 5, 10 y›l

gibi garantiler vermekte, cihaz

ömrü boyunca, yedek parça

bulundurma ve ücretli bak›m

garantisi sa¤lamaktad›r. Y›llar

önce al›nm›fl cihazlar›m›zda bile

“servis hizmeti alamad›m” veya

“yedek parça bulamad›m” di-

yen müflterimiz olmamaktad›r.

Uzun garanti süreleri, ürün kali-

tesinin güvenilirli¤inin göster-

gesi olmas› yan›nda, müflteri

ba¤l›l›¤›na katk›da da rol oyna-

maktad›r.

• Çal›flmalar›n›z hakk›nda

bilgi verebilir misiniz?

Müflterilerimize 290 noktada

1.200 servis eleman›, yaklafl›k

500 araç ile hizmet verilmekte-

dir. Servis iflyerlerini standart

hale getirmek amac›yla bafllad›-

¤›m›z çal›flmalar›m›z önemli

oranda tamamlanm›flt›r. Bu du-

rum müflteriye ve servisin ken-

disine güvenini art›rmaktad›r.

Servis iflyerleri, bizlerin çal›flma

ortam›yla masas›ndan sandalye-

sine kadar ayn› özelliklerdedir.

Bu, bizim servislerimize verdi¤i-

miz önemin ve de¤erin göster-

gesidir. Servis araçlar›, giysileri,

çantalar› ve donan›mlar›nda

standardizasyon sa¤lanm›flt›r.

Servislerimizle bilgi al›flverifli

yüzde 80 oran›nda internet üze-

rinden bilgisayar ortam›nda ger-

çekleflmektedir. Bu kanaldan

çeflitli nedenlerle piyasa tamirci-

leriyle muhatap olmas›n› önle-

yerek, cihazlar›m›z›n verimli ça-

l›flmas›n› ve memnuniyetin sür-

dürülmesini amaçl›yoruz.

• Ürünlerinizi kullanan tü-

keticiler size nas›l ulafl›yor;

ve siz onlar›n sorunlar›n›

çözmek için ne gibi yollara

baflvuruyorsunuz? 

Cihazlar›m›z genelde k›fl ayla-

r›nda yo¤un olarak kullan›ld›-

¤›ndan, Kas›m-May›s dönemin-

de, kazan, brülör, kombi, kat

kaloriferi gibi komple bina ve

tüm aile fertlerinin yaflam›n› et-

kileyen cihazlar için, yedi gün

kesintisiz servis hizmeti yap-

maktay›z. 

Müflteri memnuniyetine yönelik

bu ve benzeri uygulamalar›m›z,

I. Tüketici Ödülü’nü almam›zda

etkili olmufltur. Tüketicilerimiz

internet arac›l›¤›yla flikâyet veya

önerilerini kolayca flirketimize

iletebilir. Bu y›l flirketimize gön-

derilen yaz›l› flikâyet ve önerile-

rin %68’i bu kanaldan iletilmifl-

tir. Geçen y›l bu oran %60’t›. Bu

kanaldan bize ulaflan müflterile-

rimizle ayn› gün irtibat kurup

sorunlar›n› mutlaka memnun

olacaklar› flekilde çözmeye ça-

l›flmaktay›z.

al›nan ar›za ve ürün performan-

s› bilgileri istatistiki flekle dö-

nüfltürülerek, kalitemiz izlen-

mekte ve gelifltirilmektedir. ‹s-

tanbul, Ankara ve ‹zmir Böl-

ge’deki e¤itim salonlar›m›zda,

servislerimize sürekli teknik,

davran›fl, bilgisayar, kalite vb.

e¤itimler verilmektedir. Tali sa-

t›c› veya bayilerimizin eleman-

lar›na, cihaz ve tesisat konula-

r›nda e¤itim çal›flmalar› düzen-

lenmekte, tesislerimiz gezdirile-

rek, ürünlerimiz ve flirketimizle

yak›nlaflmalar› sa¤lanmaktad›r.

• Sat›fl sonras› müflteri mem-

nuniyeti konusunda neler

yap›yorsunuz?

Klima, kazan, flofben, termosi-

fon gibi cihazlarda ücretsiz ke-

flif ve montaj uygulamalar›m›z

var. Do¤algaz sobas›, kombi,

kat kaloriferi, kazan, brülör,

hidrofor gibi cihazlar›n tesisat

ve montajlar›n›n belirli standart-

larda olmas› gerekti¤inden ser-

vislerimizce ücretsiz ilk çal›flt›r-

ma ve devreye alma ifllemi ya-

p›lmaktad›r. Servislerimizin ci-

hazlar›m›zda yapt›klar› bak›m,

onar›m ve de¤ifltirdikleri her

parçaya bir y›l garanti veriyo-

ruz. Bu flekilde müflterilerimizin

garanti süresinden sonra da

DÜZELTME: Beko Call Center 
Numaras›: 444 14 14
Dergimizin Aral›k 2002 say›s›nda Beko Elektronik

Tüketici Hizmetleri ile ilgili olarak yay›mlanan yaz›da

Call Center numaras›nda dizgi yanl›fll›¤› yap›lm›flt›r.

Türkiye’nin her noktas›nda geçerli olan Beko Call

Center’›n do¤ru numaras› 444 14 14’tür. 

Düzeltir, özür dileriz.

Servislerimizle bilgi al›flverifli %80 oran›nda
internet üzerinden bilgisayar ortam›nda
gerçekleflmektedir. Bu kanaldan al›nan ar›za 
ve ürün performans› bilgileri istatistiki flekle
dönüfltürülerek, kalitemiz izlenmekte ve
gelifltirilmektedir
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ünümüzde en s›k karfl›-

laflt›¤›m›z sa¤l›k sorunla-

r›ndan biri, bafl a¤r›s›.

Hatta espri anlay›fl› kuvvetli kimi

ekonomistler, y›ll›k ifl gücü kay-

b›ndan söz ederken, o gün tesa-

düfen bafl› a¤r›yan üst düzey yö-

neticilerin kaç›rd›¤› f›rsatlar› da

flaka yollu vurgulamadan edemi-

yorlar. E¤er sizin de s›k s›k bafl›-

n›z a¤r›yorsa vücudunuzda alarm

zilleri çalmaya bafllam›fl demek-

tir. Ne yaz›k ki bafl a¤r›s›n›n tek

bir hastal›¤›n habercisi oldu¤u

söylenemez. 

Bafl a¤r›s›yla ilgili olarak kendi-

siyle görüfltü¤ümüz VKV Ameri-

kan Hastanesi Nöroloji Bölüm

fiefi Dr. Emil Goldenberg; art›k

birlikte yaflamaya al›flt›¤›m›z bu

durumu, nedenlerine göre iki

türlü tan›ml›yor: “T›pta beyin tü-

mörü, beyin kanamas›, menenjit

vs. gibi gözle görülebilen neden-

lere ba¤l› bafl a¤r›lar› oldu¤u gibi,

gözle görülemeyen yani birtak›m

kar›fl›k kimyasal salg› problemle-

ri gibi nedenlere ba¤l› bafl a¤r›-

lar›na da rastlan›yor. Bunlara

en iyi örnekler de migren ve

gerilim bafl a¤r›lar›”. fiikâyetin

bafll›ca nedeni stres gibi gö-

a¤r› kesicileri olan endorfinlerin

üretimini art›r›yor ve zihnimizi

sakinlefltiriyor. 

‹flte size, günün herhangi bir sa-

atinde uygulayabilece¤iniz bir

nefes alma egzersizi örne¤i:

• Rahat bir oturma pozisyonu

al›n. Yavafl ve derin bir flekilde

nefes almaya bafllay›n.

• Nefes verirken kendinizi rahat

hissedin.

• Nefes al›p verme s›kl›¤›n› ken-

dinize göre ayarlay›n.

• Her nefes veriflte kendinizi ra-

hatlatacak kelimeleri f›s›lday›n. 

• 15 dakika sonunda egzersizi

yavaflca ve çok derin bir nefesle

sonland›r›n.

Aromaterapiyi Deneyin!
Koku ile rahatlama ve gevfleme

yöntemi olarak bilinen aromatera-

pi, bitkisel öz ya¤lar›n kimyasal

yap›s› ve enerjilerinden faydalan›-

larak, masaj, teneffüs, kompres ve

banyo gibi yollarla uygulanan, do-

¤al bir terapi yöntemi. Bu yön-

temde burnumuzdan teneffüs yo-

luyla beynimize ulaflan koku mo-

lekülleri, kokusal haf›zam›z› hare-

kete geçiriyor. Bu da psikolojik

yönden rahatlamam›z› sa¤l›yor.

rülse de bu sadece iflteki prob-

lemlerin yaratabilece¤i gerginlik

olarak alg›lanmamal›. Örne¤in

çal›flma flartlar› nedeniyle denge-

siz ve yetersiz beslenme, gere-

ken uykunun al›namamas›, mes-

le¤e ba¤l› vücut pozisyon de¤i-

fliklikleri de bafl›m›z›n a¤r›mas›

için tek bafllar›na yeterli bir se-

bep olabiliyor. Hatta ›fl›kland›r-

ma ve iflyerlerindeki klimalar da

migren gibi bafl a¤r›lar› için te-

tikleyici nedenler aras›nda. 

Gevfleme Egzersizleri 
‹le Daha Çok Oksijen!
Gerilimden kaynaklanan bafl a¤-

r›lar›n› önlemek için ofiste ve ev-

de kendiniz de birtak›m basit

gevfleme egzersizleri uygulaya-

bilirsiniz. Ça¤dafl t›p, 21. Yüzy›l

insan›n›n kronikleflen flikayeti

haline gelen bafl a¤r›s›na karfl›

her gün yeni bir yöntem geliflti-

riyor. Nefes alma egzersizleri

buna bir örnek. Egzersizlerin te-

mel amac›, ac›n›n kontrol alt›na

al›nabilmesinde vücudu olumlu

yönde etkileyebilmek. 

Nefes egzersizi, kaslar› gevfleti-

yor, hücrelere daha çok oksijen

tafl›nmas›n› sa¤l›yor. Vücudun

“Çat kap›” 
Gelen Bafl A¤r›s›, 
Hemen Gitmiyor!

G

Gergin ortamlarda a¤r› kesiciler imdad›m›za
yetiflse de, do¤ru teflhis konulamad›¤› sürece
bu haplar›n tedavi edici özelli¤i bulunmuyor.
VKV Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölüm fiefi
Dr. Emil Goldenberg’den edindi¤imiz bilgiler
›fl›¤›nda “Bafl a¤r›s›”yla nas›l bafl 
edebilece¤imizi araflt›rd›k

toplum ve yaflam



Rowling’in önce ki-

tapç› raflar›n› süsle-

yen, sonra da filme

çekilen eseri “Harry Potter”,

gösterime girdi¤i ülkelerde ilgi

çekti¤i kadar tart›flmalara da ne-

den oldu. Tart›flman›n ana nede-

ni, “Harry Potter”›n çocuklar› ür-

kütebilecek bir içeri¤e sahip ol-

du¤u iddias›yd›. 

Okullar›n yar›y›l tatiline girmesine

az bir süre kala, sanatsal yap›tla-

r›n çocuk psikolojisi üzerindeki

etkilerini araflt›rmak istedik. Koç

Özel Lisesi Rehberlik Servisi’nden

Sibel Yalman, “çocuklar›n izle-

yece¤i filmler konusunda seçici

olmak gerekti¤ini ifade etti ve

flunlar› söyledi: 

“Tüm filmleri önceden izleme ola-

na¤›m›z olmad›¤›ndan, çocuklar›-

m›za film seçerken, götürece¤imiz

film hakk›nda elimizden geldi¤in-

ce bilgi toplamal›y›z. Mümkünse

birlikte izlemeli, izleyemedi¤imiz

taktirde film hakk›nda konuflmal›

ve olumsuz etkilerini azaltmal›y›z.

Sald›rganl›k, gerilim içeren, ac›ma

duygular›n› gereksiz sömüren, an-

layamad›klar› bir cinsellik içeren,

insani de¤erlerimize zarar veren

filmleri mümkün oldu¤unca seç-

memeliyiz.” 

Amerikan Hastanesi Uzman Geli-

flim Psikolo¤u Dalya Benbasa

ise sorular›m›z› yan›tlarken, ko-

nuyla ilgili olarak ailelere baz›

önemli ipuçlar› verdi.

• Çocuklar›m›z kitaptan m›, si-

nemadan m› daha çok etkile-

nirler?

Her çocuk yaflam› alg›larken befl

duyusunu farkl› a¤›rl›klarda kulla-

n›r. Buna ba¤l› olarak ayn› sahne,

her çocukta farkl› etki yapacakt›r.

Çocuk kitap okurken, yaz›lanlar›

kendisine özgü bir biçimde haya-

linde canland›rabilir. Kendi iç se-

si ile kahramanlar›n konuflmalar›-

n›, vurgular›n›, mimiklerini hayal

eder. Dolay›s›yla kitab›n kahra-

manlar›, her okuyucunun elinde

yeniden flekillenir. Di¤er yandan,

kitaptaki öykünün film yap›mc›s›-

n›n yorumu ile sinemada izlen-

mesi de önemli bir deneyimdir.

Çocuk belki de hayal edemeye-

ce¤i bir tarz› izleme olana¤› bu-

lur. Farkl› sanat dallar›n›n farkl›

etkileflimlerine aç›k çocuklar ye-

tifltirilmeli, diye düflünüyorum.

Çünkü her eserin çocu¤un psiko-

sosyal geliflimine katk›s› çok fark-

l› boyutta.

• Filmlerde fliddet ve gerilim

unsurlar›n›n s›kça bulunmas›

çocuk ruh sa¤l›¤›n› nas›l etki-

ler?

Mümkünse fliddet sahnelerinin

bulundu¤u yap›mlar› çocu¤a iz-

letmemeli. ‹zlediyse, fliddetin uy-

gun olmad›¤›n›n ve sahnenin ger-

çek olmad›¤›n›n alt› çizilmeli. Ai-

le çocu¤un hayal ürünlerine anla-

y›flla yaklaflmal›, ona kat›lmal› ve

içindeki dünyay› d›fla vurma-

s›n› desteklemeli. Süreç

tamamlan›nca, bunun

hayali oldu¤unun,

bu oyun bitince ger-

çek yaflama dönü-

lece¤i mesaj›n› ver-

meli. Böylece ço-

cuk hayalle ger-

çe¤in çizgisini

duyumsar.

Sinema ve Kitap Dünyas›ndaki 
Gerilim, Çocuklar›m›z› Nas›l
Etkiliyor?

JK

Sanat›n her dal› insana farkl› zenginlikler ka-

taca¤› için, çocuklar›n da s›k s›k kültürel ve

sanatsal etkinliklerle buluflmas› gerekir. Her

çocu¤un, izledi¤i  filmden ya da okudu¤u ki-

taptan etkilenme derecesi farkl› oldu¤u gibi,

etkilenme belirtileri de farkl›d›r; yine de or-

tak baz› belirtileri s›ralamak mümkün.

• Duygular›n› ifade etmede güçlük çekme.

• Filmi izlerken ya da kitab› okurken sürek-

li gergin bir ruh haline sahip olma.

• Makul bir neden olmadan üzülme, çaresiz-

lik duyma ve bu duygulardan kurtulamama.

• Ço¤u zaman yo¤un biçimde öfkeli olma,

a¤lama ya da afl›r› tepkide bulunma. 

•  Baflka çocuklardan daha fazla endifleli ya

da kayg›l› olma. 

• Afl›r› derecede korkulu olma. Aç›klanama-

yan korkular duyma ya da di¤er çocuklardan

daha fazla korku duyma. 

• Fiziksel sorunlarla ya da görünümle sürek-

li ilgilenme. 

• Zihnini kontrol

edememekten ya da

zihninin baflkalar› ta-

raf›ndan kontrol edildi-

¤inden korkma. 

• Uyuma ve yeme al›flkan-

l›klar›nda aç›klanamayan de¤iflme-

ler gösterme. 

• Çok fazla hayal kurma. 

• Aç›klanamayan sesler duyma. 

Çocu¤un Bir Kitap ya da
Filmden Olumsuz
Etkilendi¤i 
Nas›l
Anlafl›l›r? 
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Koç    Yat›r›m Fonlar› Hakk›nda

‹malat sanayi kapasite kullan›m

oran› Kas›m ay›nda %77.1 oldu.

Ayn› de¤er, geçen y›l›n ayn› ay›nda

%74 idi. Son iki ayda kaydedilen

%79.7 ve %80.4’lük rakamlar dikka-

te al›nd›¤›nda Kas›m ay›ndaki kapa-

site kullan›m oran›n›n görece dü-

flük kalmas› dikkati çekiyor. Veriler

detayl› olarak incelendi¤inde, bu

sonucun kamu sektörünün düflük

performans›ndan kaynakland›¤› gö-

rülüyor: 

Kas›m ay› bütçe verilerine göre,

Kas›m ay›nda 1,809 trilyon lira

faiz d›fl› fazla elde edildi. Bu ra-

kam geçmifl aylarla karfl›laflt›r›ld›¤›n-

da olumlu bir seviyeye iflaret ediyor.

11 ayl›k kümülatif faiz d›fl› fazla ise

17,094 trilyon lira oldu. Bu rakam

15,882 trilyon lira olan y›l sonu he-

definin üzerinde. Ancak geçmifl y›l-

larda oldu¤u gibi, bu y›l Aral›k ay›n-

da da faiz d›fl› dengenin aç›k verme-

si ile toplam faiz d›fl› fazla rakam› y›l

sonu hedefinin alt›na inebilir. Ocak-

Kas›m dönemi itibar›yla toplam büt-

çe aç›¤› rakam› da sene sonu hede-

finin üzerine ç›km›fl bulunuyor.

Ekim ay›nda ihracat ve ithalat ge-

çen y›l ayn› aya göre s›ras›yla

%19.2 ve %37.1 oranlar›nda art›fl

gösterdi. Buna göre ayl›k ihracat

3,353 milyon dolarla tüm zamanlar›n

en yüksek seviyesine ulaflt›. ‹thalat

ise, 2002 y›l› içindeki en yüksek hac-

me ulaflarak 4,614 milyon dolar sevi-

yesine geldi. Ayl›k d›fl ticaret aç›¤›

ise Temmuz ay›nda 1,525 milyon

dolarla ulaflt›¤› 2002 y›l›n›n en yük-

sek seviyesinden daha düflük bir

noktada gerçekleflti. Ekim ay› için en

dikkat çekici art›fl %66.7 ile otomotiv

sektörü ihracat›nda görüldü. Bu ka-

lemde ihracat y›l›n ilk 10 ayl›k döne-

minde geçen y›l ayn› döneme göre

%28.9 oran›nda artarken, toplam ih-

racat›n %8.8’ini bu kalem oluflturdu.

‹thalat ise, Ekim ay›nda 2002 y›l›n›n

en yüksek seviyesine ulaflt›. 

Cari ifllemler hesab›nda, Ekim

ay›nda 513 milyon dolarl›k

önemli bir fazla kaydedildi ve y›-

l›n ilk on ay›ndaki birikimli fazla

miktar› 594 milyon dolara yük-

seldi. Ekim ay›ndaki bu rakam,

2002 y›l›nda kaydedilen ikinci en

yüksek fazla rakam› oldu. ‹hracat›n

Ekim ay›ndaki performans›, bu so-

nuçta etkili oldu. 

Devlet ‹statistik Enstitüsü Aral›k

ay› enflasyon rakamlar›n› aç›kla-

d›. Aral›k ay›nda TÜFE %1.6, TE-

FE ise %2.6’l›k bir art›fl gösterdi.

Y›l-sonu enflasyonu ise, TÜFE’de

%29.7, TEFE’de ise %30.8 oldu. Özel

imalat sanayi fiyat endeksindeki art›fl

(çekirdek enflasyon) ise, %2.0 oldu.

Y›l sonu rakamlar› TEFE için %31,

TÜFE içinse %35 olarak belirtilmifl

bulunan resmi hedeflerin alt›nda

gerçekleflti. Rakamlar ayr›ca son yir-

mi y›ldan bu yana kaydedilen en

düflük y›ll›k enflasyon seviyeleri ola-

rak belirlendi. 

’dan

Koçbank B tipi tahvil ve bono fonu 58.4

Koçbank B tipi de¤iflken fonu 51.7

Koçbank B tipi likit fon 50.2

Piyasa B tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 46.4

Koçbank A tipi karma fonu 29.2

Koçbank A tipi de¤iflken fonu 29.2

Piyasa A tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 1.6

(30.11 - 31.12.2002)
Koçbank B tipi tahvil ve bono fonu 2.5

Koç Yat›r›m B tipi de¤iflken fonu 2.3

Koçbank B tipi likit fon 2.5

Piyasa B tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 2.6

Koçbank A tipi karma fonu -6.7

Koçbank A tipi de¤iflken fonu -6.7

Yat›r›m Araçlar› Getirileri 

(31.12.2001 - 31.12.2002)

TL mevduat (3 ay) 53.5
Gecelik repo getirisi 46.3
Hazine bonosu (3 ay) 40.7
Alt›n 40.4
Euro 34.2
Amerikan Dolar› 13.4
‹MKB-100 endeksi -24.8

(30.11-31.12.2002)
IMKB-100 endeksi -22
Hazine bonosu (3 ay) 2.0
TL mevduat (3 ay) 3.2
Gecelik repo getirisi 2.9
Euro 12.8
Amerikan Dolar› 6.8

Alternatif Getiriler

(31.12.2001 - 31.12.2002)

%

%

(13.12.2002 tarihi itibariyle)

Koç Yat›r›m Araflt›rma Grubu   Hisse Senedi Tavsiye Listesi 

Akbank 6.400
Hürriyet 5.700
Akenerji 10.000
Alarko 26.500
Aygaz 26.500
Vestel 4.300
Akcansa 10.000
Tofafl 4.300
Enka 49.500
Sabanc› 5.700

‹MKB-100 13.047

Fiyat (TL/Hisse)

(13.12.2002 Kapan›fl)
Hisse ad›

Finans Dünyas›na Bak›fl

Koç Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. 
A Tipi Koç fiirketleri ‹fltirak Fonu
(KoçFon7)
Koç A Tipi Yat›r›m Fonlar› aras›nda hisse senedi oran›

nispeten yüksek olan ve sadece Koç Grubu hisse

senetlerine uzun vadeli yat›r›m yapmak isteyen

yat›r›mc›lara önerilen bir fondur. Yat›r›m politikas›

gere¤i hisse senedi oran› %51-100 aras›nda de¤iflir.

Portföy Büyüklü¤ü: 2 Aral›k 2002 tarihi itibar› ile

2,818 milyar TL.

Al›m Sat›m Kurallar›: Fon almak veya geri satmak

isteyen yat›r›mc›lar, bir sonraki hafta Pazartesi günü

ifllem yapmak üzere, bir önceki Perflembe günü

12:30’a kadar al›m/sat›m emri verebileceklerdir. ‹ki ifl

günü sonra, Pazartesi günü, fon al›m sat›m iflleminin

bedeli ayn› gün ilan edilen birim fiyatla ödenecek,

sat›m ifllemi ise yine ayn› fiyatla hesaba geçecektir.

ATM’ler, Fonobank ve www.kocbank.com.tr ve

www.kocyatirim.com.tr adresi arac›l›¤› ile de fon al›m

sat›m emri verilebilir.

Yat›r›m için tavsiye edilen süre: Minimum 6 ay ile

1 y›l aras›ndad›r.

Yönetim Ücreti: Portföy de¤eri üzerinden günlük

%0.015

Vergi Durumu: Tüm A ve B Tipi yat›r›m fonlar›

31.12.2002 tarihine kadar bireysel yat›r›mc›lar için

vergiden muaft›r.
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Kötü hava
koflullar›nda 
sürücülerin
sadece çok
dikkatli
olmalar› veya 
otomobillerinin
bak›m›n› 
düzenli olarak
yapt›rmalar› 
bile yeterli 
olmayabilir. 
‹flte k›fl boyu
sizi yolda 
b›rakmayacak
önlemler…

›fl aylar›, yo¤un kar ya¤›fl›

ve buzlanmadan dolay›

sürücülere zor anlar yafla-

t›r. Özellikle kaygan ve buzlu

yollar büyük tehlikeler yarat›r.

Arac›n›zda k›fl lastikleri bulun-

durman›z, düflük h›z yapman›z,

takip mesafesini iki kat›na ç›kar-

man›z, uzun farlar yerine k›sa

farlar› tercih etmeniz, buzlanm›fl

camlar› ›slatmadan silmemeniz

tehlikeyi azaltmak için al›nabile-

cek önlemler aras›ndad›r. Ancak

kötü hava koflullar›nda yaln›zca

dikkatli olmak yetmez. En fazla

yar›m gününüzü alacak bak›m

ifllemleri, çetin koflullarda rahat

etmenizi ve tehlike alt›na girme-

menizi sa¤lar. Peki, otomobiliniz

bak›ma girdi¤inde hangi ifllemle-

re tabi tutulur? 

Dikkat ve Tedbir 
Hayat Kurtar›r
Akü: Otomobilin bütün sistemi-

ne güç kayna¤› sa¤layan akünün

flarja ya da saf suya ihti-

yac› olup olmad›¤› ö¤-

renilmelidir. 

Direksiyon hidro-

li¤i: Hidrolik depo-

su kapa¤›yla seviye,

elle de vizikosite

olarak adland›r›lan

yo¤unluk kontrolü yap›lmal› ve

gerekiyorsa ya¤ eklenmelidir.

fianz›man ve diferansiyel ya-

¤›: So¤uk günlerde ya¤›n don-

mas› halinde araç büyük hasar

görebilir. Ya¤›n bulundu¤u bölü-

mün tapas› aç›larak bak›lmal›,

belirli bir miktar akma yapm›yor-

sa ya¤ eklenmelidir. 

Antifriz: Antifriz miktar›n›, ara-

c›n kullan›ld›¤› bölgenin iklimi

belirler. Ancak genel olarak rad-

yatör suyunun yüzde 75’inin an-

tifriz, yüzde 25´inin ise su olma-

s› önerilir.

ayarlanmal›d›r. 

Kalorifer-klima sistemi ve

polen filtresi: Klimal› araçlarda

kullan›lan polen filtresi ve kalo-

rifer hortumlar› kontrol edilme-

lidir. 

Farlar: K›fl›n daha fazla ihtiyaç

duyulan farlar, daha iyi bir gö-

rüfl için gerek yükseklik gerekse

yan aç›lar olarak kontrol edil-

melidir.

Rezistans: K›fl›n arka camdaki

bu¤uyu çözerek görüfl olana¤›n›

art›ran rezistans›n kontrol edil-

mesi, e¤er herhangi bir problem

varsa onar›lmas› veya de¤ifltiril-

mesi gereklidir.

Korozyon: Arac›n boyas› üze-

rinde meydana gelen çizik, k›r›l-

ma gibi sorunlar ya¤›fllarla bir-

likte daha büyük sorun haline

gelir; buradan s›zan su zamanla

arac›n boyas›nda ciddi problem-

ler yaratabilir. Boyadaki bu tür

bölgeler rötufllanmal›, özellikle

mekanik bölgeler ya¤ ya da ge-

rekli koruyucularla bu etkiden

kurtar›lmal›d›r. 

Hava filtresi: Yanma odas›na

giden havan›n süzgeci rolünü

üstlenen hava filtresi kontrol

edilmeli ve yanman›n daha sa¤-

l›kl› olmas› sa¤lanmal›d›r.

Motor ya¤›: E¤er ya¤, çubu¤un

üzerinde belirtilen s›n›rlar›n al-

t›ndaysa mutlaka ekleme yap›l-

mal›, periyodik de¤iflim kilomet-

resi geldiyse ya¤ de¤ifltirilmeli-

dir. 

Fren hidroli¤i: Fren hidroli¤i

kapak aç›larak gözle ve elle ya-

p›lan muayene sonucunda kont-

rol edilmelidir. Ortalama 50-60

bin kilometrede de tamamen ye-

nilenmelidir.

Silecek ve f›skiyeler: K›fl›n ara-

c›n en çok kullan›lan parçalar›n-

dan olan sileceklerde püskürtü-

len suyun izi kal›yorsa, lastikleri-

nin de¤ifltirilmesi gereklidir. 

Lastikler: Lastiklerin gözle ve il-

gili cihazlarla, difl derinli¤inden

yüzeyine kadar tüm kontrolleri

yap›lmal›d›r.

Rot-balans: Arac›n di¤er bak›m-

lar› yap›l›rken sökülen lastikler,

önce balans için cihaza tak›lmal›,

gerekiyorsa kurflun eklenip tit-

reflim ortadan

kald›r›lmal›d›r.

Balans ayar›n-

dan sonra rota

sokulan araç

sa¤a sola çek-

meler ve di¤er

dengeler için

K
Otomobilinizi Küstürmeyin!Otomobilinizi Küstürmeyin!
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Birmot ile Continental, Türkiye’de ilk defa gerçeklefle-

cek olan bir kampanyaya imza at›yorlar. “Yaz Lastiklerini-

zi K›fl Uykusuna Yat›r›n” slogan› ile Aral›k ay›nda bafllayan

ve k›fl boyunca sürecek kampanya kapsam›nda Birmot

temsilciliklerinden Continental K›fl Lasti¤i sat›n alan veya

halihaz›rda k›fl lasti¤ine sahip olan tüketicilerin araçlar›n-

dan ç›kart›lan yaz lastikleri, Birmot servislerinde temizle-

nip, ambalajland›ktan sonra etiketlenerek Birmot garanti-

siyle ücretsiz olarak muhafaza edilecek. K›fl› geçiren Con-

tinental kullan›c›lar›, yaz bafl›nda tekrar Birmot servisini zi-

yaret ederek, yazl›k lastiklerini takt›rabilecekler.

Yaz Lastiklerinizi K›fl Uykusuna Yat›r›n!
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Dayan›kl›
Tüketim 
Grubu 
Baflkan› 
Cengiz
Solako¤lu efli
Yetil Han›m 
ile birlikte 
bir davette.

l Annenizin, baban›z›n ad›-

n›n yan›na bir s›fat koymak

isteseniz, bu ne olurdu?

(Örnek: Annem, sevecen,

babam, çal›flkan gibi…)

Annem, fedakâr ve sab›rl›, ba-

bam mert ve otoriter.

l Kardefliniz var m›? Çocuk-

ken en çok hangi konularda

kavga ederdiniz? 

3 kardeflim daha var. 7 ve 12

yafl küçüklerimle kavga etmez,

aksine onlar› korurdum. 1 yafl

küçük k›z kardeflimle birlikte

büyüdük. Birbirimize karfl› sev-

gi ba¤›m›z hiç eksik olmad›.

l Çocuklu¤unuzda en çok

hangi oyunu oynamak size

zevk verirdi? 

Futbol. 

l Hangi okullarda okudu-

nuz, sizi en çok etkileyen ö¤-

retmeniniz kim? Neden? 

Sultanahmet Ticaret Lisesi, ‹s-

tanbul ‹ktisadi ve Ticari Bilim-

ler Akademisi. Beni etkileyen

hocalar›m›n say›s› fazla. Birini

öne ç›karmay› di¤erine karfl›

haks›zl›k olur diye istemem.

Çal›flkanl›k ve baflarma h›rs› gi-

bi konularda etkilendi¤imi söy-

leyebilirim. 

l Tüm okul yaflam›n›zda “en

iyi arkadafl›m” diyebilece¤i-

niz kifli kim? Onunla neler

paylafl›rd›n›z? 

Sabih Karahano¤lu. Onunla her

türlü gençlik s›rr›n› paylafl›rken

ayn› zamanda baflar›l› olmak

konusunda birbirimizi sürekli

yüreklendirirdik.

l Tatillerinizi nas›l de¤er-

l ‹fl yaflam›n›z›n en önemli

dönüm noktas› nedir? 

At›l›m fiirketine Genel Müdür

olarak atanmam.

l ‹fl yaflam›n›zda sizce en bü-

yük baflar›n›z nedir?

Arçelik Yetkili Sat›c›l›k Sistemi’-

nin bir aile kavram› içinde kar-

fl›l›kl› güvene dayal› olarak ye-

niden düzenlenmesi, güçlendi-

rilmesi ve münhas›rl›k kavram›-

n›n daha genifl ürün yelpazesin-

de uygulanmas›.

l Evinize döndü¤ünüzde ilk

yapt›¤›n›z fley nedir? 

(Örnek: Anahtar› yemek ma-

sas›n›n üzerine atmak, köpe-

¤imi gezdirmek, çocuklar›-

ma sar›lmak gibi…)

Günlük giysilerden ar›n›p, ra-

hatlamak.

l Hobileriniz nedir?

Elektronikteki yenilikleri takip

ve onlara sahip olup kullanma,

internette gezinme…

lendirirsiniz?

Kitap okuyup, bulundu¤um

çevreyi eflimle gezerek.

l Çocukken hangi mesle¤i

seçmek isterdiniz?

Doktor olmay› çok arzu etmifl-

tim.

l Gençlik y›llar›n›z›n en bü-

yük hayali neydi?

Lefter Küçükandonyadis gibi

futbol oynamak, Münir Nurettin

Selçuk gibi flark› söylemek, ‹s-

met ‹nönü gibi devlet adam› ol-

mak, büyük hayallerimdi. Okul

y›ll›¤›mda da bunlar yaz›l›.

l Spor yapar m›s›n›z? Her-

hangi bir spor aktivitesini

izler misiniz?

Futbol ve ping pong oynar-

d›m. Ameliyatlar beni bu spor-

lar› yapamaz hale getirdi. fiim-

di hafta sonlar› uzun yürüyüfl-

lerle yetiniyor, Fenerbahçe’nin

futbol ve basketbol maçlar›n›

izliyorum.

30 Soruda  
Cengiz Solako¤lu



l Kutlad›¤›n›z en güzel do-

¤um günü hangisiydi? 

Hangi hediye sizi çok mutlu

etti?

Rahmetli babam ve tüm aile fert-

leriyle yak›n akrabalar›m›n kat›l-

d›¤› 50. yafl günümün bende

özel bir anlam› var. 30. y›l jübi-

lemde Say›n Suna K›raç’›n seçti¤i

hediye beni çok mutlu etmiflti. O

hediyenin evimizde çok özel bir

yeri var.

l “Çocuk” denince akl›n›za

ilk gelen sözcük nedir?

Gelecek.

l Yemek yapar m›s›n›z? 

En sevdi¤iniz yemek nedir?

Gaziantep mutfa¤›na ilgi duya-

r›m. Antepli dostlar›mdan ö¤ren-

di¤im terbiyeli flifl kebab›n› iyi

yapar ve çok severim.

l En sevdi¤iniz renk nedir?

Neden? Size ne ça¤r›flt›r›r?

Sar› ve lacivert. Fenerbahçemi.

l En sevdi¤iniz çizgi film ka-

rakteri ya da masal kahrama-

n›?

Red Kit.

l En son hangi kitab› okudu-

nuz? 

Onur Öymen’in “Silahs›z Savafl”

kitab›n›. 

l Bu kitab› tavsiye eder misi-

niz?

“Silahs›z Savafl”› yak›n tarihin

uluslararas› siyasetine merakl›

olanlara tavsiye ederim. 

l fiiir sever misiniz? Hangi fla-

irin, hangi dizesi ilk akl›n›za

gelir? 

fiiirler beni çok etkiler. Bazen

al›p uzaklara götürür. Örne¤in

son olarak elime geçen Cans›n

Erol’un m›sralar› gibi...

l ‹stanbul denilince akl›n›za

gelen ilk fley nedir?

oyuncular› seversiniz?

Azap Yolu’nu. Yönetmen olarak

Michelangelo Antonioni, oyun-

culardan Paul Newman, Antony

Quinn, Romy Schneider, Nicole

Kidman.

lEn son ne hediye verdiniz ve

ald›n›z?

Eflime tak› hediye ettim. 35. çal›fl-

ma y›l›m dolay›s›yla Say›n Rahmi

Koç’tan ald›¤›m ve benim için an-

lam› çok büyük olan antik saat.

l Son günlerde sizi en çok et-

kileyen olay nedir?

15 Aral›k gecesinde Kanal D’de

yay›nlanan Türkiye E¤itim Gö-

nüllüleri Vakf› ile ilgili program›n

kamuoyunda yaratt›¤› olumlu

hava ve Vakfa kalan tahminleri-

mizin üzerindeki gelir. 

l “Koç Toplulu¤u” kültürünü

yans›tan bir cümle yazar m›s›-

n›z?

Türkiye’de özel sektörün kuru-

cusu, öncüsü ve “ülkem varsa

ben var›m” diyen ve bunu her

faaliyetinde gösteren, ülkemizin

yüz ak›, örnek kuruluflu.

l “Hayata Dair” son bir cüm-

le...

Hayat; mezar tafllar›nda yaz›l›

do¤umla ölüm tarihleri aras›nda-

ki k›sa bir çizgi. Önemli olan ha-

yatta kaç y›l yaflad›¤›n, o k›sa

çizgiyi nas›l yaflad›¤›n, ne kadar

sevip, ne kadar sevildi¤in, aile-

ne, ülkene ne kadar yararl› ola-

bildi¤indir.

Dünyan›n en güzel flehri.

l Yaflad›¤›n›z flehirde, bulun-

maktan en çok zevk ald›¤›n›z

mekân/mekânlar neresidir?

Sultanahmet ve Kanl›ca. Biri lise

ve üniversite y›llar›m›n mekân›.

Di¤eri eflimle gençlik günlerimiz-

de ad›mlad›¤›m›z yer.

l Giysi konusunda tercih etti-

¤iniz markalar nelerdir?

Marka tercihim yok.

l Hangi tür müzi¤i ve flark›c›-

y› (ya da grubu) dinlemek sizi

mutlu eder?

Klasik Türk Müzi¤i ve Türk Sa-

nat Müzi¤i eflimle benim ortak

tutkum. ‹nci Çay›rl›, Alaeddin

Yavaflça, Adnan Mungan ve Mü-

nip Utand› en çok sevdi¤imiz ve

dinledi¤imiz sanatç›lar.

l En son hangi filmi izledi-

niz? Hangi yönetmen ve

Eve
gelirgelmez 
ilk ifli günlük
giysilerden
ar›n›p 
rahatlamak 
olan Cengiz
Solako¤lu, 
o¤lu Engin
Solako¤lu
(ayakta) ve
torunlar› ‹lke
(solda) ve
Umut (sa¤da)
ile bu mutluluk
anlar›ndan
birinde...

Cengiz
Solako¤lu, 

k›z› Esin
Yaprak 

ile birlikte...
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Ferruh Tanay:
“Harley
Davidson gibi
bir markan›n
100 y›ll›k 
tarihini 
anlatan bir
sergiyi Rahmi
M. Koç
Müzesi’nde
düzenlemek
gurur verici.”

sili¤in, özgürlü¤ün ve ta-

bii yaflama tutkusunun

simgesidir Harley Da-

vidson. Sadece bir ulafl›m arac›

olarak görülmez; görülemez.

Harley Davidson’a sahip olanlar

böyle düflünüyor. Ferruh Ta-

nay da bir Harleyci; ama onu

ülkemizdeki di¤er Harley tut-

kunlar›ndan ay›ran ve Bizden

Haberler Dergisi’nin sayfalar›na

tafl›yan önemli bir özelli¤e sa-

hip. O bir Harley Davidson mo-

• Sergide Rahmi M. Koç’un

da modelleri bulunuyor.

Rahmi Bey’in Harley David-

son sahibi olmas› sizi nas›l

etkiledi?

Harley Davidson sahibiyseniz,

di¤er Harley Davidson sahiple-

riyle ortak noktalar yakalayabi-

lirsiniz. Birincisi bu motora çok

özel bir ilgi duyuyorsunuz. Di-

¤er insanlar da kendi motorlar›-

na karfl› bu ilgiyi duyuyor ve or-

tak bir iliflki bafll›yor. Örne¤in

gezi ve özgürlük hislerinde or-

takl›klar yakalayabiliyorsunuz.

Tahmin ediyorum Rahmi Bey

de ayn› duygularla Harley Da-

vidson’› alm›fl. Kendi ifadesiyle,

çok yo¤un olarak motoru kulla-

nan biri de¤il ama önemli olan

Harley Davidson’› alma arzusu-

nu hissetmifl olmas›. Rahmi

Bey’e bakt›¤›n›zda, Türkiye’nin

en büyük flirketinin bafl›nda, o

flirketi dünya flirketi yapm›fl, so-

rumluluk sahibi bir insan görür-

sünüz. Ama bunun yan›nda

kendi özgürlüklerinden feragat

etmeyen bir insan. Müze de bu-

nun bir ifadesi de¤il mi?

• Koleksiyonunuzu nas›l

oluflturdunuz?

Bu ifle koleksiyon mant›¤›yla

bafllamad›m. Benimki tamamen

Harley Davidson tutkusuydu.

Yurtd›fl› seyahatlerimde model

del koleksiyoncusu. Tanay,

1980’li y›llardan beri biriktirdi¤i,

110 parçadan oluflan koleksiyo-

nunu, 27 Kas›m’da Rahmi M.

Koç Müzesi’nde sergilemeye

bafllad›. 

Bu sergi, 2003 A¤ustos’una ka-

dar devam edecek. Sergi, Har-

ley Davidson’›n 100. y›l kutla-

malar›n›n Türkiye’deki ilk akti-

vitesi olmas› nedeniyle de ayr›-

ca önem tafl›yor. Bu bilgilerin

›fl›¤› alt›nda Ferruh Tanay’a so-

rular›m›z› yöneltiyoruz:

• 100. y›l kutlamalar›n›n Tür-

kiye’deki aya¤›n› Rahmi M.

Koç Müzesi’nden bafllatman›-

z›n özel bir nedeni var m›?

Rahmi M. Koç Müzesi, ‹stanbul

için hakikaten muhteflem bir

eser. ‹nsan oraya gitti¤i zaman,

ciddi anlamda duygulanabili-

yor. Aç›ld›¤› dönemde de çok

etkilenmifltim; son haliyle çok

güzel olmufl. Dünyada herkesin

örnek gösterdi¤i Harley David-

son gibi bir markan›n 100 y›ll›k

tarihini anlatan bir sergiyi Rah-

mi M. Koç Müzesi’nde düzenle-

mek gurur verici. 

Ferruh Tanay’›n Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen “Harley Davidson 
Model Sergisi”, dünyan›n en prestijli markalar› aras›nda yer alan 
Harley Davidson’›n tarihçesini gözler önüne seriyor

Harley Davidson Model Koleksiyonu

Rahmi M. Koç Müzesi’nde

A
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Rahmi M. Koç
Müzesi’ndeki
sergiyi 
Harley
Davidson
tutkunlar›
2003
A¤ustos’una
kadar 
gezebilirler.

ma¤azas› aramaya, Harley Da-

vidson ma¤azalar›nda sat›lan

modelleri almaya bafllad›m. 10

küsur senede 120’ye yak›n mo-

delden oluflan bir koleksiyon

oldu. Bunlar›n kimileri çok de-

¤eri olmayan ürünler, kimi s›-

n›rl› say›da üretilen ürünlerdi.

Hepsinin bir araya gelmesi insa-

n› cezbediyor. Tutkunlar› için

Harley Davidson modelleri bi-

riktirmek son derece önemlidir.

Dünyada koleksiyon sahibi pek

çok kifli vard›r belki, ama Türki-

ye’de, sadece Harley Davidson

modelleri biriktiren benden

baflka biri yok san›r›m. Benim

müzeye bir sözüm var, de¤iflik

modellere rastlay›nca müzedeki

sergiye yeni modelleri de ekli-

yorum. Bu anlamda canl› bir

sergi oldu¤u söylenebilir. 

• Harley Davidson’›n Avrupa

ve Amerika’daki tutkunlar›

ile ülkemizdeki tutkunlar›

aras›nda fark var m›? 

Harley Davidson’›n, 700 bin

üyesi olan ve dünyan›n en bü-

yük motor kulübü olma özelli¤i

tafl›yan bir kulübü var. Zaman

zaman belli aktiviteler düzenle-

niyor ve bunlara dünyan›n her

yerinden Harley Davidson tut-

kunu kat›l›yor. Gitti¤imiz za-

örnektir bu. Harley markas›n›n

yaratt›¤› belli bir güç de vard›r.

Bugün yüz binlerce insan›n vü-

cudunda Harley dövmesi bulu-

nur. Harley Davidson, marka

olmakla birlikte belli bir yaflam

biçiminin ifadesidir. 

• 100. y›l kapsam›nda baflka

aktiviteler düzenleyecek,

2003’te Milwaukee’ye gide-

cek misiniz?

100. y›l kutlamalar›, “Tüm dün-

yay› turuncuya boyayaca¤›z”

slogan› ile 2002 A¤ustos ay›nda

bafllad› ve 12 ay sürecek. As›l

amaç bütün dünyada belli nok-

talarda aktiviteler yap›p 2003

A¤ustos ay›nda, Millwaukee’de

500 bin Harleyciyi bir araya ge-

tirmek. Bugüne kadar yap›lan

aktivitelere en fazla 150 bin ki-

flinin kat›ld›¤› düflünülürse, 500

bin kiflinin bir araya gelmesinin

ne kadar müthifl oldu¤u anlafl›-

lacakt›r. Türkiye’de esas büyük

partimizi May›s ay›nda Park Or-

man’da gerçeklefltirece¤iz. ‹ki

ya da üç gün süren aktiviteye,

Yunanistan’dan Harleyci dostla-

r›m›z da kat›lacak. Haziran

ay›nda Barselona’da Avrupa ül-

kelerinin kat›laca¤› bir kutlama

var. Ayr›ca Milwaukee’ye, yak-

lafl›k 100 kifliden oluflan bir

grupla gidece¤iz. Türk Harley-

cileri olarak, Türk bayra¤› ile

orada olaca¤›z.

man tek ortak noktam›z›n Har-

leyli yaflam oldu¤unu görüyo-

ruz ve kültürel farklar›n belirgin

olmad›¤› ortaya ç›k›yor. Ameri-

kal› Harleycilerin kendilerine

has ve nostaljik bir geçmiflleri

oldu¤u için farkl› noktalar› var.

Ama tüm dünyaya bakt›¤›n›zda

giyim tarzlar›ndan tutun, sevi-

len müzik tarz›na kadar ortak

noktalar oldu¤unu anlars›n›z.

Özgürlük ve asilik belki de her-

kesin içinde olan bir duygu,

ama Harley kullan›ld›¤›nda ön

plana ç›k›yor. Bir anekdot var-

d›r; Harleyci benzinciye gelir.

Benzinci “Çok güzel bir motor,

nereye gidiyorsun?” diye sorar.

Harleyci de “Oraya gidiyorum”

der. Benzinci “neresi oras›?” di-

ye sorunca, Harleyci “Gitti¤im-

de görece¤im” cevab›n› verir.

Harley tutkunlar›n›n özgürlü¤ü-

ne dair verilecek çok güzel bir

Harley Davidson’›n önlenemeyen flöh-

reti James Dean ve Marlon Brando

gibi starlar sayesinde yay›ld›. Özgürlü¤ü

ve baflkald›r›y› simgeleyen Harley çev-

resinde özel bir kültür geliflti; tiflört, el-

diven, saat gibi çeflitli aksesuvarlarla ti-

cari boyut da olufltu. 1903 y›l›nda Willi-

am Harley ve Arthur Davidson taraf›n-

dan üretilen Harley Davidson, üç sene

içerisinde endüstriyelleflerek Ameri-

ka’n›n en iyi ve en çok satan motosikle-

ti haline geldi. 1908’de Amerikan Gü-

venlik Teflkilat›, Birinci Dünya Sava-

fl›’nda Amerikan ordusu kulland›. ‹kinci

Dünya Savafl›’n›n ard›ndan tüm dünya-

ya yay›ld›. 50’li y›llarda Rock’n Roll y›l-

d›zlar› dünyay› sarsarken, Harley David-

son da asi ruhun sembolü haline geldi.

60’l›, 70’li y›llarda efsane oldu. Geçmifl-

te ve günümüzde birçok ünlü isim Har-

ley Davidson kulland›. ‹flte bunlardan

baz›lar›: Elvis Presley, Malcom For-

bes, Steve McQueen, Peter Fonda,

Bon Jovi, Dennis Hopper, Bruce

Springsteen, Clint Eastwo-

od, Arnold Schwartzene-

ger, Sylvester Stallone,

Mickey Rourke.

James Dean, Marlon Brando ve Di¤erleri…

hayata dair
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Koç Allianz/

Pamuk Sigorta

Arac›l›k

Hizmetleri

Genel Müdürü

Günseli

Kocagöz, 

acentelik

baflar›s›nda 

Koç Allianz’›n

verdi¤i deste¤in

çok etkili

oldu¤unu

söylüyor.

ay›n Günseli Kocagöz,

sizi biraz tan›yabilir

miyiz; sigortac› olma-

ya nas›l karar verdiniz?

‹zmirli bir anne ile ‹stanbul’da

do¤mufl büyümüfl, ancak aile-

nin Söke’deki arazilerini yönet-

mek üzere Söke’ye yerleflmifl

bir baban›n, ortanca çocu¤u-

yum. ‹lkokulu Söke’de, orta-

okul ve liseyi yat›l› olarak ‹zmir

Özel Türk Lisesi’nde okudum.

Çok çal›flkan bir ö¤renciydim.

Liseyi birincilikle bitirdim. Ayn›

y›l ODTÜ, o zamanki ad›yla

Elektronik Hesap Bilimleri Mü-

hendisli¤i’ni kazand›m. O y›l-

larda ülkemizde anarflik olay-

lar, üniversitelerde boykotlar

sürüp gidiyordu. Benim OD-

TÜ’ye kaydoldu¤um y›l boykot

nedeniyle e¤itime ilkbaharda

bafllanacakt›. Ayn› y›l içinde ni-

flanland›m. Niflanl›m da ziraatla

u¤raflma karar› alm›flt›. Bunun

üzerine ben de ailelerimizin ifl-

lerinde yard›mc› olmak üzere

ziraat mühendisi olmaya karar

verdim ve tekrar üniversite s›-

nav›na girip, Ege Üniversitesi

Ziraat Fakültesi’ni kazand›m ve

ayn› okuldan mezun oldum.

Okul bitince evlendim. Sö-

ke’de 2-3 y›l kadar serac›l›k

yapt›m. Bu arada bir o¤lum ol-

du. Yine bu s›rada eflim birkaç

y›ld›r tali acentelik baz›nda sür-

dürdü¤ü sigortac›l›k faaliyetini

ziraat ifllerinin yo¤unlu¤u ne-

yal faaliyetlere de zaman ay›r-

maya çal›fl›r›m. Ege Ça¤dafl

E¤itim Vakf› (EÇEV) ve ‹zmir

Bostanl› Rotary Kulübü kuru-

cular›ndan›m. Bostanl› Rotary

Kulübü 2001-2002 dönem bafl-

kanl›¤›n› yapt›m.

• Sizi, bölgenizde ayn› ifli

yapan di¤er firmalardan

farkl› k›lan özellikler neler?

Günümüzde müflteri önemsen-

di¤ini hissetmek istiyor. Her

türlü iliflkimiz s›ras›nda onu

önemsedi¤imizi hissettiriyoruz.

Bu bizi rakiplerimizden ay›ran

en önemli özellik olsa gerek.

deniyle b›rakmaya karar ver-

miflti. Onun bu karar› üzerine

iflini kapatmadan önce bir süre

ben ilgilenmek istedi¤imi, en

az›ndan denemek iste¤imi ken-

disine bildirdim. 15-20 müflteri

ile 1988 y›l›nda kendisinden

devrald›¤›m bu portföy, bugün

1000 müflteriye ‹zmir ve Söke

ofislerinde hizmet veren bir

hale gelmifltir. ‹flim d›fl›nda sos-

1988 y›l›nda 20 müflteri ile devrald›¤› 
portföy, bugün 1000 müflteriye ‹zmir ve 
Söke ofislerinde hizmet veriyor

Koç Allianz/Pamuk Sigorta Arac›l›k Hizmetleri 
Genel Müdürü Günseli Kocagöz:

“Zaman Zaman Sigortal›m›z›n
Dostu, S›rlar›n› Paylaflt›¤›m›z
Arkadafl› Oluyoruz”

S



41 birlikte baflarmak

Poliçesini iflyerine, evine veya

istedi¤i yere teslim ediyoruz.

Yine ayn› flekilde tahsilat› için

ço¤u zaman aya¤›na gidiyoruz.

Hasar›n›n bafl›ndan sonuna her

aflamas›nda müflterinin bütün

ifllemlerini takip ediyor, kendi-

sine bilgi veriyoruz. Sigorta ih-

tiyaçlar›n› birlikte tespit ediyor,

uygun poliçe çeflitlerini öneri-

yoruz. Sigortal›m›z bize bir te-

lefonla ulaflabilece¤ini biliyor.

Zaman zaman onlar›n dostu,

s›rlar›n› paylaflt›¤›m›z arkadafl›

oluyoruz. Acental›¤›m›z›n ba-

flar›s›nda en önemli etkenler-

den biri de, flirketimiz Koç Al-

lianz’›n her zaman bize verdi¤i

destek, acenteli¤imize duydu-

¤u güvendir.

• Koç Allianz’›n sigortac›l›k

sektöründeki konumunu na-

s›l de¤erlendirirsiniz?

Koç Allianz  Türk sigortac›l›k

sektörünün en önemli marka-

lar›ndan biridir. Geçen ay Ca-

pital dergisinin araflt›rmas›nda

en be¤enilen sigorta flirketi ç›k-

m›flt›r. Üretimi bak›m›ndan pi-

yasa liderleri aras›nda yer al-

maktad›r. Bana sorarsan›z ra-

kiplerinden en üstün oldu¤u

yönü, kurumsal kimli¤i ve tav-

r›n›n oluflmufl olmas›d›r. E¤iti-

me verdi¤i önem, kaliteli acen-

te a¤› ve acentelerinde olufltur-

may› baflard›¤› vefa ve ba¤l›l›k,

di¤er flirketlerden önemli fark-

lar›ndan biridir.

• Çal›flma prensipleriniz ve

hedefleriniz neler?

Planl› ve organize çal›flmak, ta-

kipçi olmak, olumsuzluklar

karfl›s›nda hemen y›lmamak,

sab›rl› olmak, yapamayaca¤›m

hiçbir fley için söz vermemek;

ancak elimden gelenin en iyisi-

ni yapmak, aç›k sözlü ve dü-

rüst olmak ve sadece böyle ki-

flilerle ifl yapmak, en önemli

prensiplerimdir. Hedeflerimi

hep yüksek koyar›m; ancak

anlay›fl› ile ça¤dafl sigortac›-

l›k aras›nda ne gibi farklar

var?

Biliflim ve iletiflim alan›ndaki

son ilerlemeler, Türk sigortac›-

l›¤›nda çok önemli geliflmelere

neden olmufltur. 

Eskiden poliçe yaz›l›mlar› ve

di¤er kay›tlar elle tutulurken,

flimdi internet ortam›nda haz›r-

lanabilmektedir. Bu durum za-

man ve iflçilik tasarrufuna ne-

den olmaktad›r. fiu anda her-

hangi bir sigortal›m›z anlaflma-

l› oldu¤umuz bir hastaneye gi-

dip kart›n› gösterdi¤inde, han-

gi teminatlara sahip oldu¤u gi-

bi ayr›nt›lar yine internet orta-

m›nda görülebilmekte ve has-

tane hizmetini çok k›sa sürede

alabilmektedir. fiirketimizin es-

kiden posta ile gönderdi¤i de-

¤ifliklik ve duyurular art›k ma-

il ile an›nda acente a¤›na ula-

flabilmektedir. 

Bu konudaki geliflmeler halen

sürmektedir. Amaç sigortal›ya

hizmette, isteklerini yerine ge-

tirmede, hizmet kalitesinde öne

ç›kmakt›r.

her türlü olumsuzlu¤a karfl›

kendimi haz›r tutar›m. Hedef-

lerim hep kendimi aflmak yö-

nündedir.

• Türkiye geneline bakt›¤›-

m›zda Ege Bölgesi’nin sigor-

tac›l›k alan›ndaki art› ve ek-

sileri nedir?

Ege Bölgesi sigorta pazar› aç›-

s›ndan en zor bölgelerden biri-

dir. Bunun çeflitli nedenleri

vard›r. En önemlilerinden biri,

büyük flirketlerin merkezleri-

nin ‹stanbul’da olmas› nede-

niyle, Ege’de faaliyet gösteren

ço¤u firma ‹stanbul’dan sigor-

talanmaktad›r. Sigortal›lar ge-

nellikle her y›l teklif alma usu-

lüyle flirketleri rekabete sokar-

lar. Bu durumda fiyat çok be-

lirgindir; ancak daha küçük

nüfuslu yerlerde ifl yapmak da-

ha kolayd›r. Böyle yerlerin

müflterilerinde ba¤l›l›k daha

belirgindir.

• Biliflim ve iletiflim alan›n-

daki en son geliflmeler çer-

çevesinde eski sigortac›l›k

Kocagöz: 
“Rakiplerinden
en üstün 
oldu¤u yönü,
kurumsal 
kimli¤i ve 
tavr›n›n 
oluflmufl 
olmas›d›r. 
E¤itime verdi¤i
önem, kaliteli
acente a¤› ve
acentelerinde
oluflturmay›
baflard›¤› vefa
ve ba¤l›l›k, 
di¤er 
flirketlerden
önemli 
farklar›ndan 
biridir.”

Koç Allianz / Pamuk Sigorta Arac›l›k

Hizmetleri Genel Müdürü Günseli

Kocagöz, ‹zmir’i ilk kez ziyaret eden

konuklar›na öncelikle Konak Pier’i

gezmelerini tavsiye ediyor. Paris’teki

Eyfel Kulesi’nin ünlü mimar› Gusta ve

Eiffel’in 1860 y›l›nda gümrük binas›

olarak tasarlad›¤› yap›, Cumhuriyet

döneminde uzun y›llar bal›k hali

olarak kullan›ld›, bir süre otopark

hizmeti gördü. fiimdi 16 bin

metrekarelik alan›, 42 ma¤azas› ve

befl sinema salonuyla, deniz k›y›s›nda,

‹zmirlilere nefes alma imkân› sa¤l›yor.

Tarihi özelli¤i, yat liman›, restoranlar›

ve al›flverifl merkezi ile yerli ve

yabanc› turistler için ilgi oda¤› olmay› 

sürdürüyor.

Al›flverifl, kültür ve sanat 

merkezi olarak restore edilen 

Konak Pier, Günseli Kocagöz 

için ‹zmir’in yeni cazibe merkezi.

‹zmirliler Konak Pier’de Bulufluyor
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Markaland›r-
man›n ana 
noktas› bir
ürün ya da 
hizmete 
katma de¤er
alanlar› 
eklemek, 
bunun yan› 
s›ra bu 
hizmet ya da
ürünün sosyal 
paydafllar ve
müflteriler 
nezdinde
de¤erini 
art›rmakt›r.

Yazan: Alan Bergstrom / 

The Brand Consultancy adl› 

firman›n Marka Stratejisi Yöneticisi 

Çeviren: Ayfle Tuba Kadira¤a / 

Koç Holding Kurumsal ‹letiflim 

Koordinatörlü¤ü Uzman›

ugünlerde öyle görünü-

yor ki, markalar her yer-

de. Buna ra¤men, para-

doksal olarak, markan›n popüla-

ritesi artt›kça, da¤›ld›¤› alanlar

zaman zaman daralabiliyor,

özellikle itibar yönetimi ile k›yas-

land›¤›nda. Bu makalede itibar

ve marka aras›ndaki iliflkiyi ince-

leyecek, benzerlik ve farkl›l›kla-

r›n alt›n› çizece¤iz.

Öncelikle marka nedir? Bizim

için, marka bir ürün ya da hizme-

tin tüm elde edilen ifllevsel ve

duygusal yanlar›n›n toplam›d›r.

Markaland›rman›n ana noktas›

bir ürün ya da hizmete katma de-

¤er alanlar› eklemek, bunun yan›

s›ra bu hizmet ya da ürünün sos-

yal paydafllar ve müflteriler nez-

dinde de¤erini art›rmakt›r.

Bir marka de¤erinin olumlu ö¤e-

lerle ba¤daflt›r›labilmesi için,

sosyal paydafllar›n d›fla vu-

rumlar›n›n mutlaka markaya

ait duygusal katma de¤erle

donanm›fl olmas› gerekir.

Herkesin ve her fleyin (onlar

bundan hofllans›n ya da hofl-

lanmas›n) “markaland›rm›fl”

oldu¤unu savunuyoruz, çün-

kü tüm hareketlerin bir bi-

çimde mesaj› ve iletiflime yö-

nelik bir yan› vard›r.

‹nan›yoruz ki, kendilerini

pro-activ olarak markalan-

d›rmay› seçmifl olanlar›n ba-

flar›y› yakalamalar› ise an-

cak, bunu ifl sonuçlar› ile

prati¤e dönüfltürmeleriyle

mümkün olabilir. 

Bir marka sürekli olarak, ile-

olana¤› tan›r. Markan›n ise, za-

man zaman daha kafa kar›flt›r›c›

anlamlar ve tan›mlar içermesi bu

konseptin oluflmas›n› zorlaflt›r›r.

Özellikle birlikte çal›flt›¤›m›z eki-

bi yeni bir organizasyonel de¤i-

fliklik ya da görev etraf›nda to-

parlamak istedi¤imizde, “mar-

ka”dan çok “itibar” terimini kul-

lanmay› tercih ederiz. Bu hem iç-

güdüsel olarak herkesin daha

kolayl›kla anlay›p sevece¤i bir

terimdir, hem de genel anlamda

motive edici bir unsur olarak da-

ha etkilidir, zira hiç kimse “ kötü

bir itibar”a sahip olmak istemez.

Fakat zamanla, kurumsal itibara

duyulan büyük güven ve bunu

markan›n ötesine tafl›mak büyük

bir risktir. Kültür ve marka, fi-

nansal baflar› ve marka, uyumlu

da olabilir, zaman zaman bunun

tersi de. Yine Financial Times’ta

belirtildi¤ine göre, Microsoft’a

sayg› duyuluyor, çünkü pazar›

tekeline almak konusunda son

derece baflar›l› oldu¤u düflünülü-

yor. Microsoft için finansal an-

lamda getirisi büyük olan bir

strateji. Ancak bunun olumsuz

etkileri de flu an hissedilmeye

baflland›. Marka perspektifinden

bak›ld›¤›nda (biraz da yumuflata-

rak ifade edilirse) bu stratejinin,

uzun vadede marka için getirile-

ri de mutlaka tart›fl›lmal›d›r. Ayr›-

ca söylemek gerekirse, e¤er ku-

rumsal itibar›n›z a¤›r yaralar al-

m›fl ise, marka güçlendirmeye

a¤›rl›k vermek son derece yeter-

siz ve saçma olur.

(....)

Son söz olarak söylemeliyim ki,

özellikle de bugün önceden kes-

tirilemez, rekabetçi küresel pazar

ekonomisi içinde, hem marka,

hem de kurumsal itibar için iyi

bir bütçe ve iyi bir yönetim ay›r-

maya de¤er.

tiflim halinde olmal›d›r; üstelik

yaln›zca reklamla de¤il, insan

kaynaklar›, paketleme, müflteri

hizmetleri, teknik destek ve tabii

ki ürün ya da hizmetin kendisi

de. Kurumsal itibar ise kesinlikle,

marka ile ba¤lant›l›d›r. Ba¤›ms›z

olarak ölçümlenemez, ancak iflle

ilgili tüm alanlar› etkiler. Ancak

at›lan tüm ad›mlar kurumun iti-

bar›na önemli ölçüde etki eder.

Bundan da öte, bir bütün olarak

itibar, verilen mesajlar› de¤il, yal-

n›zca alg›lanan mesajlar› yans›t›r

ve bu veriler ›fl›¤›nda itibar ve

marka benzer ve yak›nd›rlar. 

(....)

Örne¤in amazon.com, bu y›l Fi-

nancial Times / Pricewaterhouse

Coopers taraf›ndan yap›lan, dün-

yan›n en çok sayg› duyulan 50

flirketi listesinden tamamen silin-

di. Çünkü hissedar ve sosyal pay-

dafllar›n yapt›¤› de¤erlendirmeler

ve alg›lar›, bir marka için olmak-

tan çok, amazon’un bir flirket

olarak gelece¤i ve finansal so-

nuçlar› ile ilgili idi.

(....)

Tabii ki, bu sürekli artan bir

itibar ile yükselen marka de-

¤erinin kolkola ilerleyeme-

yece¤i anlam›na gelmez. Ki,

asl›nda genellikle böyle

olur, çünkü dünyan›n en

büyük 6 firmas›ndan 4’ü,

hem marka, hem de itibar

aç›s›ndan ilk 4’ü paylafl›yor-

lar: Coca Cola, Microsoft,

IBM ve GE. Gerçekten de

güçlü marka, güçlü itibar›n

en büyük destekçisidir ve

insanlar›n gerçekten hayran

oldu¤u unsurlar› oluflturur.

Financial Times’ta da belir-

tildi¤i gibi, bu da o kuruma

“kendi olabilme” flans›n› ta-

n›r ve kendisine ait bir kül-

tür çerçevesinde hareket
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