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Baflar›y› Teflvik Etmek

“V

ehbi Koç Ödülü”, kurucumuz Vehbi
Koç’un ilke ve de¤erlerini yaflatmay›
ve Türk insan›n›n yaflam kalitesinin art›r›lmas›na katk›da bulunan kifli ve kurulufllar› teflvik
etmeyi, bir baflka deyiflle “baflar›y› ödüllendirme”yi hedefliyor. Vehbi Koç’un kurdu¤u fon
ile garanti alt›na al›nm›fl bulunan ödülün bu
y›lki sahibi e¤itim alan›ndaki katk› ve çal›flmalar›ndan dolay› Anne-Çocuk E¤itim Vakf›
(AÇEV) oldu.
AÇEV yetkilileri ödüllerini al›rken, “Ülkem
varsa ben de var›m” diyen Vehbi Koç’un yine
ülkesinin yarar›na yönelik bir hayalinin gerçekleflti¤ine bir kez daha tan›k olduk. Törene
gönderdi¤i mesaj› k›z› ‹pek K›raç taraf›ndan
okunan Vehbi Koç Vakf› ‹cra Komitesi Baflkan› Suna K›raç’›n flu sözleri ise son derece anlaml›yd›:
“Vehbi Koç bizlerden biriydi. Farkl› yönü, vizyonunun olmas› ve ömründen uzun ideallerinin bulunmas›yd›. Hayat› boyunca genç ve
güncel kald›. Vehbi Koç, baflta hedef ve ilkeleri, Koç ismiyle kurdu¤u kurumlar, vak›flar,
e¤itimi ön plana almas›yla her zaman hat›rlanacakt›r. Ne mutlu bizlere, bu kubbede arzu
etti¤i gibi kal›c› bir seda b›rakt›”.
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• 15. Koç Toplulu¤u Spor

Dolu Dolu Bir Haziran

fienli¤i Sona Erdi

Dolu dolu geçen Haziran ay›n›n bir di¤er
önemli etkinli¤i de “Anadolu Buluflmalar›”n›n ilk aya¤› olan Konya Bayi Toplant›s›
idi. Toplant›da Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ve Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ve Dayan›kl›
Tüketim Türkiye Grubu Sat›fl ve Pazarlama
Baflkan Yard›mc›s› Gündüz Özdemir Konya’daki bayilerle bir araya gelirken, Mustafa V.
Koç’un toplant›da söyledikleri Toplulu¤umuzun bu günlere nas›l geldi¤inin de k›sa bir
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özetiydi sanki: “Koç Toplulu¤u’nun bugünlere gelmesinde bayilik örgütümüzün rolü çok
büyüktür. Tüketiciye en yak›n topluluk olma
özelli¤imizi sizlerle kazand›k. Yurtiçindeki bu
hakim ve üstün durumumuzu yine sizlerle
sürdürmek bundan böyle de en önemli hedefimiz olacakt›r.”
Küresel Vizyon’un bu ayki sayfalar›nda Koç
Holding Enerji Grubu Baflkan› Ömer M.
Koç’la yapt›¤›m›z bir röportaj yer al›yor. Koç
Toplulu¤u’nun önümüzdeki dönemlerde büyüme aç›s›ndan öncelik verdi¤i alanlardan biri olan enerji sektörü ile ilgili olarak Ömer M.
Koç’un saptamalar›n› okurken, Toplulu¤umuzun bu sektördeki tüm flirketleriyle birlikte hedeflere do¤ru ilerleyen yol haritas›n› net
olarak görebiliyoruz.
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Mevlana’n›n Kentinde

Anadolu ‹çin Bulufltuk
Koç Toplulu¤u Anadolu Buluflmalar›’n›n ilk aya¤› Konya’dayd›. Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç ve Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl›’n›n kat›ld›¤› toplant›da Anadolu’nun
dört bir yan›ndan gelen bayiler Konya’da bulufltu

Konya Anadolu
Buluflmas›,
Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa
V. Koç’un aç›l›fl
konuflmas›yla
bafllad›.
oç Holding üst düzey yöneticileri ile
Anadolu’daki bayileri bir araya getirmek amac›yla hayata geçirilen “Koç
Toplulu¤u Anadolu Buluflmalar›”n›n ilki 18 Haziran günü Konya’da gerçeklefltirildi. Toplant›ya Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Kurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler
Baflkan› Hasan Bengü ve Dayan›kl› Tüketim Türkiye Gurubu Sat›fl ve Pazarlama Baflkan Yard›mc›s›
Gündüz Özdemir kat›ld›. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› görevini devrald›ktan sonra çal›flma plan›n›n ilk s›ras›na bayilerle bir araya gel-

K

meyi koydu¤unu belirten Mustafa V. Koç, ilk ziyareti Konya’ya yap›fl›n›n tesadüf de¤il, kiflisel seçimi
oldu¤unu belirtirken, dedesi Vehbi Koç’un Mevlana törenleri için Konya’ya birkaç kez geldi¤ini,
aile içindeki konuflmalarda Konya’daki bayilerin
isimlerini s›k duyduklar›n› anlatt›. Mustafa V. Koç,
konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Koç Toplulu¤u’nun
bugünlere gelmesinde bayilik örgütümüzün rolü
çok büyüktür. Bugün Türkiye’de mevcut 16 milyon ailenin tümünde en az bir ürünümüzün bulunmas›, Arçelik’in, Beko’nun, Demirdöküm’ün
Aygaz’›n, Ford ve Fiat’›n pazardaki üstün konumlar›n› hep sizler kanal› ile sa¤lad›k. Tüketiciye en
yak›n topluluk olma özelli¤imizi sizlerle kazand›k.
Yurt içindeki bu hakim ve üstün durumumuzu yine sizlerle sürdürmek, bundan böyle de en önemli hedefimiz olacakt›r. Onun için, görevi devrald›ktan sonra yapt›¤›m çal›flma plan›n›n ilk s›ras›na
Anadolu’daki bayilerimizle vakit buldukça bir araya gelmeyi koydum. ‹lk ziyareti Konya’ya yapmam
ise bir tesadüf de¤il, özellikle benim kiflisel seçimim. 9 bin y›ll›k geçmifle, büyük tarihi kültürel
mirasa sahip Konya, büyük Türk düflünürü Mevlana Celalettin Rumi’nin sevgiye, iyili¤e, güzelli¤e
dayal› felesefesini temsil eden, ülkemizde ayr› bir
yere ve de¤ere sahip bir büyük flehrimizdir. Yurt
gezilerine Konya’dan bafllamak suretiyle, tüm Koç
Toplulu¤u’nun bayileriyle y›llardan beri süren karfl›l›kl› güven ve dayan›flmaya dayal› iliflkisine manevi bir güç katmak istedim.”

Sürekli Dikiz
Aynas›na Bakmamal›
Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili görüfllerini
de belirten Mustafa V. Koç flöyle konufltu: “Hepinizin yak›ndan bildi¤i gibi, ülkemiz geçti¤imiz 10
y›lda büyük ekonomik krizlerle karfl›laflt›. Y›llarca

lerini yeniden belirledi¤ini söyledi. Mustafa V. Koç, bu hebinbir emekle oluflturulan varl›klar›n›n bir bölümünü kaydefleri flu bafll›klar alt›nda özetledi:
betti. fiimdi h›zla toparlanmaya çal›fl›yor. Art›k
• Teknoloji ve marka gücümüzü art›rmak
geriye dönüp ah vah etmenin, suçlu aramaSürekli
• Yapt›¤›m›z her iflte liderlik iddiam›z›
n›n bir yarar› yok. Sürekli dikiz aynas›ndikiz aynas›ndan
sürdürmek,
dan bakarak ilerlemek mümkün de¤il. Önemli olan ülkeyi yönetenlerin
bakarak ilerlemek mümkün • Rekabet gücümüz olan ifllere
odaklanmak
ve bizlerin geçmiflten ders almas›
de¤il. Önemli olan ülkeyi
• Yurtd›fl› sat›mlar›m›z› art›rmak
ve hatalar› tekrarlamamas›. Ka• Her y›l ortalama %14 büyüyeramsar olmakla da bir yere var›lyönetenlerin ve bizlerin
rek dünyan›n say›l› flirketleri aram›yor. Olaylar›n iyi yönlerini görmek, kendi üzerimize düflen göre- geçmiflten ders almas› ve hatalar› s›nda yer almak.
Konuflmas›n›n sonunda geçti¤imiz
vi eksiksiz yerine getirmek, moraltekrarlamamas›. Karamsar
y›l›n k›sa bir de¤erlendirmesinide
lerimizi bozmadan çok çal›flmak, baolmakla da bir yere
yapan Mustafa V. Koç, sözlerini flöyle
flar› için olmazsa olmaz koflullardan
tamamlad›: “Koç Toplulu¤u’nun 2002
birkaç›.
var›lm›yor
y›l›nda sat›fllar› sabit fiyatlarla %19.3 oran›nÇok kritik bir dönemi aflabilmek için hüküda artarken, ihracat›m›zdaki bu art›fl oran› %41’i
metimize de çok önemli görevler düflüyor. Burada
buldu. Çal›flanlar›m›z›n say›s› 50 bini aflt›. Geçti¤imiz y›l,
ekonomimizin gerçekleri do¤rultusundaki ciddi ve tutarl›
Arçelik’in yurtd›fl›nda flirket almas›, Beko’nun d›fl sat›fllar›n›
uygulamalar büyük önem kazan›yor. Bunun bir anlam› da
%100 oran›nda art›rmas›, Migros’un yurt d›fl›nda al›flverifl
iç ve d›fl piyasalara güven vermektir. Türk ekonomisi var olmerkezleri açmaya devam etmesi, Ford ve Fiat’›n ç›kard›kdu¤unu bildi¤imiz büyük potansiyelini, ancak hükümetin
lar› yeni modellerle Avrupa piyasalar›nda boy göstermesi
do¤ru ve adil uygulamalar›n›n verece¤i büyük güven ve
hem bizleri çok sevindirdi hem de kamuoyunda büyük
moralle ortaya ç›karabilir. Burada sihirli iki kelime moral ve
yank› yaratt›. Biraz önce ifade ettigüvendir. Faizler de döviz denge¤im hedeflerimiz, görülece¤i gibi
leri de bu flekilde yerini bulacakçok büyük ve heyecan verici. ‹flte
t›r. Biz ülkemizin gelece¤ine hep
ben böyle bir dönemde görevi
güvendik. Yat›r›mlar›m›za hiç ara
devrald›m. Ben bu konuda sizlere,
vermedik. Krizin en dorukta olçal›flanlar›m›za güveniyorum. Üldu¤u dönemde ümitsizli¤e kap›kemiz aç›s›ndan da çok önemli
l›p kitle halinde iflçi ç›karmad›k.
gördü¤üm bu hedeflere ulaflmak,
Zamana, zemine göre do¤ru ka‹ç ve d›fl müflterilerimizle tam bir
rarlar› alarak, verimlili¤e ve tasardayan›flma içinde olmakla mümrufa dikkat ederek faaliyetimizi
kün.
sürdürdük. Bu arada ihracat›m›z
Ben elimden geldi¤ince Topluluönemli ölçüde artt›. Bundan 20
¤un bu büyük de¤er zincirini day›l önce toplam ciromuzun %90’›
ha da güçlendirmeye çal›flaca¤›m.
iç pazar a¤›rl›kl› iken, bugün sat›fllar›m›z›n %35’ini ihracat faaliKoç Holding CEO’su F. Bülend
yetlerimizden sa¤lar hale geldik.”
Özayd›nl› bayilere hitaben
Konuflmas›n› Koç Toplulu¤u’nun
yapt›¤› konuflmada; “Bayi
hedeflerinden bahsederek sürdüteflkilat› ile sa¤l›kl› süreklilik
arzeden ve geliflime aç›k iliflkiler
ren Mustafa V. Koç, Toplulu¤un
kurma ve gelifltirme Koç
kriz koflullar›n› da göz önünde tuToplulu¤u gelene¤idir” dedi.
tarak 2001 y›l›nda stratejik hedef-
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Hepinizin yard›m›na, deste¤ine ihtiyac›m var. Bu elbette
karfl›l›kl› olacak. Önce ülkemiz için, sonra kurumlar›m›z
için çal›flacak, baflar›lar›m›z›n sevinç ve gururunu birlikte
paylaflaca¤›z.”

Verimli Diyalog, S›cak ‹liflki
Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› ise yapt›¤› konuflmada Koç Toplulu¤u hedeflerini anlatt› ve flöyle dedi: “Bayi teflkilat› ile sa¤l›kl›, süreklilik arzeden ve geliflime aç›k
iliflkiler kurma ve gelifltirme, ço¤unuzun bildi¤i gibi, Koç
Toplulu¤u gelene¤idir. Geçmiflten ald›¤› güç ile, yüzünü gelece¤e, daha ileriye ve geliflime dönmüfl bir Topluluk olarak
amac›m›z, sizlerle daima bu verimli diyalog ve s›cak iliflkiyi
sürdürmektir. Her gün tüketiciler ile yüz yüze, bire bir temas halinde olan sizler halk›m›z nezdinde bizim en önemli
temsilcilerimizsiniz. Koç Toplulu¤u olarak gerçekten büyük
bir aileyiz. Bugün sizlerle bir araya geldi¤imiz bu toplant›y›,
bir aile ortam› olarak düflünüp, içinizden geldi¤ince duygular›n›z›, düflüncelerinizi dile getirmenizi bekliyoruz.”
Konuflmas›n›, Türkiye’deki geliflmeler ve ekonomik durum
ile ilgili Toplulu¤un genel bak›fl aç›s›, Koç Toplulu¤u’nun
ana stratejileri ile hedeflerini ve Topluluk olarak sosyal sorumluluk alan›nda yap›lan giriflimleri üç ana bafll›kta toplayan F. Bülend Özayd›nl›, flöyle konufltu:
“Türkiye’nin 2003 y›l›nda yakalad›¤› olumlu havan›n sürekli olaca¤›na ve y›llard›r özlem duydu¤umuz düflük enflasyon-sürdürebilir büyüme ortam›n›n sa¤lanaca¤›na inanmaktay›z. Bu özlemin gerçeklefltirilmesi ise flimdi s›ralayaca¤›m faktörlerin yerine getirilmesi ile mümkün olacakt›r:
• ‹nan›yoruz ki, AB üyeli¤i Cumhuriyet tarihimizin en
önemli projesidir ve önümüzdeki en büyük f›rsatt›r. Bu
proje bugüne kadar ifl bafl›na gelen bütün hükümetlerin
program›nda yer alm›fl ve bir devlet politikas› haline gelmifltir. Bu konuda geçti¤imiz y›l önemli geliflmeler sa¤lanm›fl,
yeni gelen AKP hükümeti de kararl› bir flekilde konunun
üzerine gitmektedir. Böylesine önemli bir de¤iflim ve reform sürecinde çeflitli tart›flmalar›n olmas› do¤ald›r. Ancak
yap›lmas› gereken, karfl›l›kl› bilgilendirme ve görüflmelerle
bu tart›flmalar› tamamlamak ve y›llard›r u¤rafl verdi¤imiz

Konya Beyflehir Aygaz Bayii Necati ve Dursun Altafl
Mustafa V. Koç’a tüfek hediye ettiler.

bu konuda gecikmeden yolumuza devam etmektir. Önümüzdeki süre giderek azalmaktad›r. Uyum yasalar› bir an
önce ç›kar›lmal› ve yakalad›¤›m›z bu tarihi f›rsat de¤erlendirilmelidir. Bizim beklentimiz, kamuoyunun talepleri ve
hükümetin kararl› tutumu sayesinde daha önce kararlaflt›r›ld›¤› gibi 2004 sonunda AB ile tam üyelik müzakerelerinin bafllamas›d›r.
• Türkiye e¤er IMF program›n›n öngördü¤ü yap›sal de¤iflim sürecini baflar› ile sürdürebilirse yabanc› yat›r›mc›lar
aç›s›ndan ülkemizin önemi ve de¤eri de artacakt›r. Özellikle AB ile tam üyelik müzakerelerinin bafllat›lmas› da buna
büyük katk› sa¤layacak ve yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda
önemli bir art›fl görülecektir.
• Türkiye kamu alan›nda disiplini sa¤layamad›¤› için uzun
zamand›r giderek a¤›rlaflan bir borç yükü alt›nda yaflamaktad›r. Bunun ana nedeni, kamunun olmayan kaynaklar› verimsiz bir flekilde harcamas› ve aç›klar›n› borçlanarak kapatmas›d›r. Sürdürülen program›n önceliklerinden biri de
bu çarp›k siyaset anlay›fl›n›n de¤ifltirilebilmesidir. Ümidimiz, bu sistemin bundan böyle geri gelmeyecek flekilde terk
edilmesidir. Yap›sal reformlar›n tamamlanmas› ile kayna¤›
olmayan harcamalara izin verilmeyece¤i için kamunun
borçlanmas› da disiplin alt›na
al›nacakt›r. Ayr›ca bugüne kadar devlete borç vererek varl›¤›n› sürdüren bankac›l›k sektörü
de yeniden yap›lanmas›n› tamamlayarak asli ifllerine geri dönecek ve yeniden ifl dünyas›na
kredi verebilir hale gelecektir.
• Türkiye bu bahsetti¤im konular› gerçeklefltirdi¤i takdirde
bölgesinde ticari ve ekonomik
aç›dan önemli bir güç olma yolunda ilerleyecektir. Türkiye’nin
en önemli ticari ortaklar›ndan
olan Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas›nda Türk firmalar›n›n yer

almas› ve di¤er komflular›m›zla ticari ve ekonomik iliflkilerimizin art›r›lmas› da önümüzdeki önemli f›rsatlard›r.”

Büyük Hedefler
Konuflmas›nda Koç Toplulu¤u’nun flu anki durumu ve hedeflerinden de bahseden F. Bülend Özayd›nl›, flunlar› söyledi: “Öncelikle sizlere bir kez daha ana hedefimizi vurgulamak istiyorum: Reel olarak y›lda %14 büyüyerek dünyan›n en büyük flirketleri aras›nda yer almak.
Bu hedefe ulaflmak için bir stratejik plan haz›rlad›k ve uygulamaya koyduk. Bu plan› haz›rlarken gördük ki, Koç
Toplulu¤u olarak hiç kimsenin elde edemeyece¤i, çok
önemli bir avantaj›m›z var: Tüm Türkiye’ye yay›lm›fl, say›lar› 12 bine yaklaflan, dürüst, güvenilir, iflinin ehli ve art›k
adeta flirket orta¤›m›z konumuna gelmifl bayi teflkilat›m›z.
‹flte haz›rlad›¤›m›z planda da, tüketicilerimizle her gün yüz
yüze gelen, ürün ve hizmetlerimizi onlara ulaflt›ran, Koç’un
tüketici karfl›s›ndaki yüzü konumundaki bu büyük gücü-

müzü odak noktas› olarak kabul ettik. Bu sebeple stratejik
plan›m›zda ‘Tüketiciye en yak›n topluluk’ olma temas›n›
benimsedik.
Bu ana hedeflere bizi ulaflt›racak stratejileri de baz› prensiplere dayand›rd›k:
• Uluslararas› boyutta rekabet gücümüz olan ifllere odaklanmak istiyoruz. Baz› sektörlere ve ifllere odaklan›rken, baz› sektörlerden ise, çekilece¤iz.
• Hedefimiz, içinde bulundu¤umuz tüm sektörlerde pazar
lideri ya da lider aday› olmakt›r.
• Üretimde sa¤lad›¤›m›z düflük maliyet-yüksek kalite standartlar› ile Türkiye’de elde etti¤imiz baflar›lar› yurtd›fl›nda
da tekrarlayarak, geliflmemizi d›fl pazarlarda da sürdürmek
istiyoruz. Bu suretle ciromuzun giderek artan bir k›sm›n›n
yurtd›fl› piyasalardan sa¤lanmas›n› hedefliyoruz.
• Rekabette avantaj sa¤laman›n ön koflulu olan Araflt›rmaGelifltirme, teknoloji ve markalar›m›za yapt›¤›m›z yat›r›mlar› art›rarak devam ettirece¤iz.

Konya’da Yat›r›m Yapmak
Anadolu Buluflmas›’nda bayileri temsilen bir konuflma yapan Arçelik Konya Bayii ‹smail Hakk› Kolat, Koç Toplulu¤u’nun 80 y›ll›k Cumhuriyet tarihinde, Türkiye’nin
ilerlemesi ve kalk›nmas› için lokomotif görevi üstlendi¤ini belirterek flunlar› söyledi: “Bugün bizler için müstesna
bir gün. Zira Koç Toplulu¤u’nun 3. kuflak genç jenerasyonu Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Mustafa V. Koç’u, gönüller sultan› Hz. Mevlana’n›n yaflad›¤›, sevgi, bar›fl ve
kardefllik ›fl›klar›n›n dünyaya saç›ld›¤› Selçuklu’nun Pay-›
Taht› Konya’m›zda misafir etmenin hakl› gururu ve heyecan› içerisindeyiz. 80 y›ll›k Cumhuriyet tarihimiz, yediden büyük devlet olabilmenin, dünyada Türk gibi sözünün geçerlili¤ini ve sayg›nl›¤›n› temin edebilmenin yo¤un
u¤rafl› ile geçmifltir… Her fleyi ile daha düne kadar ba¤›ml› olan, ekonomik rüfltü olmayan, toplu i¤nesini dahi
kendisi yapamayan bir ulus, bugün 50 milyar Dolar’l›k
bir sanayi ürünü ihracat›ndan bahsedebiliyorsa bu san›r›m Türk sanayisinin ve Türk müteflebbisinin nereden nereye geldi¤inin
çok aç›k bir göstergesidir.”
Geliflen ve büyüyen Türkiye sanayisinin ekonomideki bu geliflmeleri,
her zaman lokomotif görevi üstlenen
ve üstlendi¤i görevi baflar›yla zirveye
tafl›m›fl Koç Ailesi’ne ve Koç Holding
yönetimine borçlu oldu¤unu belirten
‹smail Hakk› Kolat; “Y›llard›r globalleflen dünyada sürdürülen dürüst, istikrarl› çizgi, üretim, istihdam ve ihracat alanlar›nda ülkemize çok fley
kazand›rm›fl, Türkiye’nin kredibiliti-

sinin yükselmesinde Koç Ailesi’ne çok fley borçlu oldu¤umuzun san›r›m hepimiz fark›nday›z. Biz bayiler, bu ailenin bir ferdi olmam›z ayr›cal›¤›yla bu onuru ve gururu
hep yaflad›k ve yaflamaya da devam edece¤iz. Y›llar öncesinde merhum Vehbi Koç taraf›ndan dikilen küçük bir fidan y›llar sonra as›rl›k bir ç›nar haline gelmifltir. Vehbi
Koç’un Mevlana dostu, Konya sevdal›s› özelli¤ini, s›k s›k
Konya ziyaretlerinden, ihtifallere fas›las›z kat›l›mlar›ndan
biliyoruz. Büyük bir aflka dönüflen bu sevginin yeni kuflak taraf›ndan da baflta Mustafa V. Koç olmak üzere devam ettireceklerine yürekten inan›yoruz” dedi. Konya’n›n
özellikle son y›llarda turizm, sanayii ve ticarette çok büyük aflamalar kaydetti¤ini, yerli ve yabanc› sermayenin
co¤rafi konumuna, kültür ve tarihi dokusuna paralel olarak art›¤›n› belirten Kolat, ilin giderek daha fazla çekim
merkezi çekim merkezi haline geldi¤ini söyledi: “Özellikle jeolojik yap›n›n deprem riskinden uzak olmas›, do¤uyu bat›ya, kuzeyi güneye ba¤layan
ana arterler aras›ndaki kavflak olma
özelli¤i, di¤er tarafta 60 bin ö¤renci
kapasiteli Selçuk Üniversitesi’yle, organize sanayileriyle, sorunsuz alt yap›
imkanlar›yla, Koç Toplulu¤u’na Hz.
Mevlana’n›n ça¤r›s›yla gel demekte,
‘Gel Konya’ya yat›r›m yap’ demektedir. Suya hasret toprak gibi Konya’da
bu özlem, her kesim taraf›ndan dile
getiriliyor.”
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‹smail Hakk› Kolat
Konya Arçelik Bayii
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2003 Y›l› Vehbi Koç
Ödülü’nün Sahibi:

AÇEV

150 milyar lira ile Türkiye’nin ve Türk insan›n›n yaflam kalitesinin
artt›r›lmas›na katk›da bulunan kifli ve kurulufllara verilen ve geliflmesine etki
eden en yüksek maddi katk› sa¤layan ödülü olan Vehbi Koç Ödülü’nün bu
y›lki sahibi Anne-Çocuk E¤itim Vakf› oldu. AÇEV, 10 y›ld›r özellikle erken
çocuk e¤itimine yönelik haz›rlad›¤› e¤itim programlar› ve uygulamalar› ile
ülke genelinde etkin bir sivil toplum kuruluflu
eçti¤imiz y›l ilki, kültür alan›nda,
Türk Kültür hayat›na yapt›¤› katk›lardan dolay› Topkap› Saray› Müzesi’ne verilen Vehbi Koç Ödülü bu y›l
e¤itim alan›ndaki katk› ve çal›flmalar›ndan dolay›
Anne-Çocuk E¤itim Vakf›’na (AÇEV) verildi. Vehbi Koç Ödülü, kurucusu Vehbi Koç’un ilke ve de¤erlerini yaflatmay›, Türk insan›n›n yaflam kalitesinin art›r›lmas›na katk›da bulunan kifli ve kurumlar›
teflvik etmeyi ve baflar›y› ödüllendirmeyi hedefliyor.
1969 y›l›nda kurulan ve Türkiye’nin ilk ve en büyük
özel vakf› olan Vehbi Koç Vakf›’n›n misyonu do¤rultusunda, her y›l e¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›ndan
birinde, Türkiye’nin ve Türk insan›n›n yaflam kalitesine katk›da bulunan kifli ve kurulufllar› ödüllendirerek, bu alanlardaki çal›flmalar› yüreklendirmeyi
amaçlayan Vehbi Koç Ödülü, parasal boyutu ile de
Türkiye’nin en yüksek de¤erdeki maddi ödülü olma
özelli¤ine sahip.
Bu y›lki ödülün sahibi olan AÇEV ise, 1993 y›l›nda
kuruldu. AÇEV, toplumun geliflmesi için öncelikle
e¤itimin flart oldu¤u bilinciyle, çocuk ve yetiflkin
e¤itimine, özellikle de erken çocukluk e¤itimine yönelik haz›rlad›¤› e¤itim programlar› ve uygulamalar›
ile ülke genelinde etkin olarak çal›flan bir sivil toplum kuruluflu. Seçici kurul taraf›ndan, toplumsal
fayda, özendiricilik, devlet görevine katk›, model
teflkil edebilme ve say›sal etki kriterleri baz al›narak
Vehbi Koç ödülüne lay›k görülen AÇEV, bugüne
dek haz›rlad›¤› e¤itim projeleri ile genifl kitlelere
ulaflt› ve 2003 y›l›nda da Güneydo¤u E¤itim Projesi’ni bafllatt›. 2002’de kültür, bu y›l ise e¤itim alan›nda verilen Vehbi Koç Ödülü, gelecek y›l ise sa¤l›k
alan›nda verilecek.

G
Geçen y›l kültür,
bu y›l e¤itim
alan›nda
verilen Vehbi Koç
Ödülleri gelecek y›l
sa¤l›k alan›nda
verilecek.

Bir Gelenek
Ödülün törenine Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik
‹stanbul askeri ve mülki erkan› ile ifl adamlar› ve Koç

Ailesi’nin dostlar› da kat›ld›. Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa V. Koç, Vehbi Koç’un sadece ifl alan›nda de¤il, sosyal alanlarda da birçok giriflimi bafllatan biri oldu¤unu belirtti. Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik ise Koç Ailesinin üçüncü kufla¤›n›n da kendinden öncekilerin gelene¤ini sürdürdü¤ü için hay›rl› evlatlar olduklar›n› belirtti ve ö¤rencilik y›llar›nda Ankara’daki Vehbi Koç Ö¤renci
Yurdu’nu her gördü¤ünde “Vehbi Koç’tan Allah raz›
olsun” dedi¤ini kaydetti. Törende AÇEV Baflkan› Ayflen Özye¤in’e ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç ile Vehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Semahat Arsel ile birlikte verdi. Arsel, “Ödül almak ve vermek, kifli ve kurumlar› motive eder. 150 milyar liral›k bu ödül, Türkiye’nin en
büyük maddi de¤ere sahip ödülü. AÇEV bunu çoktan hak etti” dedi. Anne-Çocuk E¤itim Vakf›, 1993
y›l›nda, Kurucu Baflkan› Ayflen Özye¤in’in öncülü¤ünde ve kurucu üyeler Prof. Dr. Çi¤dem Ka¤›tç›bafl› ve Prof. Dr. Sevda Bekman’›n bilimsel çal›flmalar›
›fl›¤›nda kuruldu.

AÇEV: Hedef, Okuyan ve
• Örgün e¤itim yolu ile ulafl›lamayan kitlelere alternatif bir yayg›n e¤itim modeli sunmaktad›r,
• Var olan okul öncesi e¤itim hizmetlerini desteklemekte, okul-aile iflbirli¤ini güçlendirici programlar
gelifltirmektedir,
• Bilimsel araflt›rmalara dayanarak haz›rlanan tüm
programlar, sürekli de¤erlendirilmekte ve gelifltirilmektedir,
• Programlar›n› yayg›nlaflt›rabilmek için çeflitli kurumlar ile iflbirli¤i yapmakta ve bu ba¤lamda bu kurumlara dan›flmanl›k ve e¤itim deste¤i vermektedir,

AÇEV Baflkan› Ayflen Özye¤in
ödülünü Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç ve Vehbi
Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel’in
elinden ald›.

Vehbi Koç
Ödülü Seçici
Kurulu
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen
Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul
Baflkan› - Eskiflehir Büyükflehir
Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Ali Do¤ramac›
Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul
Üyesi - Bilkent Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Tosun Terzio¤lu
Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul
Üyesi - Sabanc› Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Adil Türko¤lu
Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul
Üyesi - Çukurova Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Y›ld›zhan Yayla
Vehbi Koç Ödülü Seçici Kurul
Üyesi - Galatasaray Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi

Mustafa V. Koç: Bilgiyi Paylaflmak
Herkese Fayda Sa¤lar
“Vehbi Bey sadece ifl alan›nda de¤il, ayn› zamanda sosyal konularda da birçok giriflimi bafllatan öncü bir
kifliydi. Türkiye’nin geliflmesinin sadece ekonomik baflar›larla de¤il, ayn› zamanda sosyal konularda da
ça¤dafl seviyeleri yakalayarak sa¤lanabilece¤ini düflünürdü. E¤itim, sa¤l›k ve kültür konular›nda Türkiye’ye yön verecek örneklerin oluflmas›na önem verirdi. Ülkemizde örnek okullar, müzeler, sa¤l›k kurulufllar› ve sivil toplum kurulufllar› oluflturulmas›na öncülük yapt›. Kendisi her konuda baflkalar›n›n deneyimlerinden ders almay› adet edinmifl kendi deneyimlerini de toplumla paylaflmak için kitaplar yazm›flt›. Bilgiyi paylaflman›n herkese ve her kuruma karfl›l›kl› fayda sa¤lad›¤›n› çok iyi bilirdi. Kendisini
anman›n, onun bir insan yaflam›n› aflan hayallerini gerçeklefltirmenin etkili bir arac› olarak, sa¤l›¤›nda
çok arzu etti¤i “Vehbi Koç Ödülü”nü oluflturduk. Türkiye’ye e¤itim, sa¤l›k ve kültür konular›nda öncülük yapan, baflar›l› örnekler sunan kifli ve kurulufllar› ödüllendirerek toplumda bu konulardaki giriflimleri desteklemeyi hedefledik.”

Suna K›raç: Vehbi Koç Hayat›
Boyunca Genç ve Güncel Kald›
Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Suna K›raç’›n
mesaj›n› k›z› ‹pek K›raç okudu. Suna K›raç’›n mesaj› flöyle: “Vehbi Koç’un b›rakt›¤› en büyük servet, Koç ismi ve yüksek de¤er ölçüleridir. Annemize ve babam›za müteflekkiriz, çünkü bizlere verici olmay› ö¤rettiler. Bizler de üçüncü kufla¤› ona göre yönlendiriyoruz. Vehbi Koç’un farkl› yönü vizyonunun olmas› ve ömründen uzun ideallerinin bulunmas›yd›. Hayat› boyunca genç ve güncel kald›. Vehbi Koç, baflta hedef ve ilkeleri, Koç ismiyle kurdu¤u
kurumlar, vak›flar, e¤itimi ön plana almas›yla her zaman hat›rlanacakt›r. Ne mutlu bizlere, bu kubbede arzu etti¤i gibi kal›c› bir seda b›rakt›.”
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Yazan Bir Gelecek
• Programlar›n›n birço¤unu gönüllü e¤itimci deste¤i ile
yürütmekte, onlar› çeflitli seminer ve kurs gözlemleri ile
desteklemektedir,
• Daha genifl kitlelere ulaflabilmek amac›yla televizyon için
e¤itim amaçl› programlar haz›rlamaktad›r.
AÇEV, temel olarak:
• Misyonunu yayabilmeyi ve genifl destek grubu oluflturabilmeyi,
• Türkiye’nin her köflesindeki tüm ihtiyaç sahiplerine
programlar› ile ulaflabilmeyi,
• Bilimsel araflt›rmalar do¤rultusunda yeni modeller, yön-

temler, projeler gelifltirmeyi,
• Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki iflbirliklerini art›rmay›,
• Araflt›rmalar ve uzmanl›klar› do¤rultusunda, erken çocukluk ve yetiflkin e¤itimi konular›nda stratejilerin gelifltirilmesi ve politikalar›n belirlenmesinde referans bir kurulufl haline gelmeyi hedeflemektedir.

2003’ün sonunda ulafl›lmas› hedeflenen
200 bin Anne, Baba ve Çocuk
44 bin Yetiflkin Okumaz Yazmaz
2 bin 500 E¤itici’dir
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Koç Holding
Enerji Grubu
Baflkan›
Ömer M. Koç:
“Ülkemiz hem
kifli bafl›na enerji
tüketimi hem de
enerji üretim
kapasitesi
aç›s›ndan dünya
ortalamas›n›n
çok alt›ndad›r.
Türkiye,
geliflmekte olan
bir ekonomiye
sahip olmas›
dolay›s›yla her
geçen y›l daha
fazla enerjiye
ihtiyaç
duymaktad›r.”

Koç Holding Enerji Grubu Baflkan› Ömer M. Koç;

Çok Yak›nda Yurtd›fl›ndaki
Faaliyet Alan›m›z› Geniflletece¤iz
Enerji kullan›m› konusunda dünya ortalamas›n›n çok alt›nda kapasiteye
sahip olan ülkemiz, her geçen gün daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor.
Koç Holding Enerji Grubu Baflkan› Ömer M. Koç ile sektördeki geliflmelerin
yan› s›ra Koç Toplulu¤u’nun iç ve d›fl yat›r›mlar›n› konufltuk

E

nerji Grubu’nun, Koç Toplulu¤u’nun hizmet verdi¤i tüm sektörler aras›ndaki yerini de¤erlendirmenizi rica edebilir miyiz? Türkiye aç›s›ndan bu sektörün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Koç Toplulu¤u olarak, enerji sektörü, önümüzdeki dönemlerde büyüme aç›s›ndan öncelik verdi¤imiz sektörlerden biridir. Bu sektörde büyüme karar›m›z, Türkiye’nin geliflmesi
aç›s›ndan enerjinin önemi ve önceli¤i düflünülerek stratejik
olarak verilmifltir. Enerji alan›ndaki faaliyetlerimiz, Holding
bünyesinde Enerji Grubu Baflkanl›¤› ve ba¤l› flirketler ile yürütülmektedir.
Ülkemiz hem kifli bafl›na enerji tüketimi hem de enerji üretim kapasitesi aç›s›ndan dünya ortalamas›n›n çok alt›ndad›r.
Türkiye, geliflmekte olan bir ekonomiye sahip olmas› dolay›s›yla her geçen y›l daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktad›r. Bu
sebeplerle, Türkiye enerji sektörünün, hükümetler taraf›ndan do¤ru politikalar oluflturulmas› flart›yla, yat›r›mc›lara yak›n gelecekte büyük f›rsatlar oluflturaca¤› kanaatindeyim.
• Enerji sektörüne dünya ölçekleriyle bakt›¤›m›zda Türkiye’yi ve daha da özelde Koç Toplulu¤u Enerji Grubu’nu
nas›l konumland›r›yorsunuz? Enerji Grubu’nun Topluluk toplam cirosu içindeki pay› aç›s›ndan 2003 sonunda
ne hedefleniyor?
Enerji sektörüne dünya ölçekleriyle bakt›¤›m›zda Türkiye’nin yeri, gerek do¤al kaynaklar›n zenginli¤i aç›s›ndan gerekse kifli bafl›na enerji kullan›mlar› aç›s›ndan, oldukça alt s›ralardad›r. Ancak, Türkiye’nin enerji ihtiyaçlar›n›n y›ll›k büyüme oranlar›, hiçbir geliflmifl Bat› ülkesiyle k›yaslanmayacak
ölçüde yüksektir, bu da yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar için ülkemizi cazip hale getirmektedir.
Koç Toplulu¤u Enerji Grubu da gerek mevcut faaliyetleri, gerekse de ileriye yönelik hedefleri ile Türkiye enerji sektöründeki en etkin gruplardan birisidir. Bu kapsamda, Enerji Grubu olarak mevcut faaliyet alanlar›m›z› büyütüp geniflletmenin
yan› s›ra, enerji konusundaki özellefltirme çal›flmalar›n› ya-

k›ndan takip etmekte ve Grup olarak belirledi¤imiz hedeflere uyan tüm ifl f›rsatlar›n› de¤erlendirmek amac›nday›z.
Geçti¤imiz y›llar içinde sürekli büyüyerek geliflen Enerji Grubu flirketlerimizin faaliyet boyutu, 2002 y›l›nda Koç Toplulu¤u cirosunun %11’ini olufltururken, 2003 y›l› sonunda bu
pay›n yaklafl›k %19’larda gerçekleflmesi beklenmektedir.
• Enerji sektörüne bakt›¤›m›zda, son y›llarda dünyada
“sürdürülebilirlik” kavram›n›n çok daha fazla önem kazand›¤›n› görüyoruz. Koç Toplulu¤u Enerji Grubu için
“sürdürülebilirlik” nas›l bir önem tafl›yor?
Sürdürülebilirlik kavram›, son y›llarda gerek dünyada gerek-
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ke olarak Bulgaristan belirlendi. OPET-Aygaz ortakl›¤› yak›n
se de ülkemizde daha fazla önem kazanmaktad›r. Sürdürebibir gelecekte, Bulgaristan’da yeni bir akaryak›t ve otogaz dalirlik, özetle kaynaklar›n gelecek nesillere azalmadan, tam
¤›t›m zinciri kuracaklard›r. Önümüzdeki y›llarda bu flirketletersine gelifltirilerek aktar›lmas› anlam›na gelmektedir.
rin faaliyet alanlar›n› di¤er Güneydo¤u Avrupa ülkelerini de
De¤iflik alanlarda yat›r›mlar› ve ürünleri olan Koç Toplulu¤u
kapsayacak flekilde geniflletmeyi amaçlamaktay›z.
için öncelikli konu, faaliyet gösterdi¤i pazarlar›n uzun vadeli
sürdürülebilirli¤idir. Bunun anlam›, hem arz hem de talebin
• OPET ile kurulan ortakl›¤›n geldi¤i noktadasa¤l›kl› yap›da geliflmesidir. Grubumuz, müflteriye
ki gözlemlerinizden yola ç›karak mevcut
en yak›n topluluk olma felsefesiyle, tüketidurumu ve gelece¤i de¤erlendirir micilere gereksinim duyduklar› kaliteli
“De¤iflik alanlarda
siniz?
ürünleri, do¤aya zarar vermeden
yat›r›mlar› ve ürünleri olan Koç
OPET ile olan ortakl›¤›m›z alt›nc›
sunmay› amaçlamaktad›r. Bu heay›n› henüz doldurmufltur ve
Toplulu¤u için öncelikli konu, faaliyet
deflerin gerçekleflmesinde ise
bugüne kadar çok uyumlu bir
faaliyetler için gereksinim dugösterdi¤i pazarlar›n uzun vadeli
iflbirli¤i içinde çal›flt›¤›m›z›
yulan do¤al, finansal ve insan
sürdürülebilirli¤idir. Bunun anlam›, hem arz ifade edebilirim. Üzerinde
kaynaklar›na özen göstermutab›k kald›¤›m›z ifl plan›
mek büyük önem arz ethem de talebin sa¤l›kl› yap›da geliflmesidir...
çerçevesinde istasyon yat›mektedir.
Koç Toplulu¤u’nun bir parças› olan Enerji
r›mlar›na a¤›rl›k verilmekte
Koç Toplulu¤u’nun bir parGrubu da, kurumsal sosyal sorumluluk
ve özellikle büyük flehirlerde
ças› olan Enerji Grubu da,
yayg›nlaflma çal›flmalar› sürkurumsal sosyal sorumluluk
anlay›fl›n›n temel tafl› olarak, tüm faaliyetdürülmektedir.
anlay›fl›n›n temel tafl› olarak,
lerini sürdürülebilirlik esas›na dayal›
Ortakl›¤› müteakiben, tüm Koç
tüm faaliyetlerini sürdürülebilirtoplumsal geliflime katk› amac›na
Toplulu¤u flirketleriyle iletiflim kulik esas›na dayal› toplumsal geliflime
rulup ortak ifl imkânlar› oluflturulmaya
katk› amac›na yönelik yürütmektedir.
yönelik yürütmektedir”
bafllanm›flt›r. Özellikle, çok k›sa sürede,
pek çok Grup flirketimiz ile oldukça verimli ifl im• Enerji Grubu bünyesinde çok baflar›l› markakânlar› oluflturulmufltur. Ancak, Holding üst yönetimimizin
lar var. Bu markalar›n Avrupa ve Asya’ya aç›lma hedefleyaz›l› talimatlar›na ra¤men baz› Grup flirketlerimizde ne yari var m›?
z›k ki ortak iflbirli¤i konusunda anlafl›lmas› güç bir dirençle
Markalar›m›zdan Aygaz halihaz›rda yapmakta oldu¤u LPG
de karfl›laflt›¤›m›z› üzülerek belirtmek istiyorum.
ekipmanlar› ihracat› ile, OPET ise gerek yurtd›fl›nda yapt›¤›
Ayr›ca, bu süre zarf›nda, ortakl›k öncesinde ve ifl plan›nda
akaryak›t ticareti gerekse de ROM madeni ya¤lar› ihracat› ile
hesaba katmad›¤›m›z iki büyük olumlu geliflme yaflanm›flt›r.
zaten yurtd›fl›na aç›lm›fl durumdad›r. Ayr›ca bunlar d›fl›nda,
Irak savafl›n›n bitmesinden sonra, OPET’in bu ülkeye önemyurtd›fl›na yerleflme ve oralarda faaliyet gösterme imkânlar›n›
li ölçüde akaryak›t sat›fl› bafllam›flt›r ve bu sat›fllar›n önümüzaraflt›rmaya yönelik olarak son 1-2 y›ld›r çal›flmalar yürütdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan,
mekteyiz. Bu çal›flmalar›n sonucunda, öncelikle Aygaz ve
Bakanlar Kurulu akaryak›t da¤›t›m kâr marjlar›n› çok k›sa bir
OPET flirketlerimiz ile yurtd›fl›nda da do¤rudan tüketiciye
süre önce yaklafl›k %20 oran›nda artt›rm›flt›r.
ulaflacak flekilde faaliyete bafllama karar› ald›k.
OPET, bildi¤iniz üzere halen Türkiye’nin en büyük dördünBu kapsamda, yurtd›fl›na aç›l›m planlar› oluflturuldu, detayl›
cü akaryak›t da¤›t›m flirketidir. Hedefimiz, OPET’i yak›n geülke pazar araflt›rmalar› yap›ld› ve ilk faaliyet gösterilecek üllecekte daha üst s›ralara tafl›mak, büyütmek ve yurtd›fl›nda
faaliyet gösteren bir flirket haline getirmektir. Bu hedeflerimize ulaflaca¤›m›za inanc›m tamd›r.
• Enerji Grubu flirketlerine bakt›¤›m›zda, toplumsal sorumluluk projelerinin büyük önem tafl›d›¤›n› görüyoruz. Bu konudaki düflüncelerinizi
ö¤renebilir miyiz?
Enerji Grubu flirketleri için toplumsal
sorumluluk projeleri büyük önem tafl›maktad›r. Bu kapsamda yap›lan faaliyetler üç ana bafll›k alt›nda toplanabilir:
• Çevre
• Kültür Sanat
• E¤itim

Çevremizin gelecek nesillerden ödünç al›nd›¤› bilinci ile
tesislerimiz tüm yasal mevzuatlar›n ötesinde iflletilmekte ve
yeni yat›r›mlar gerçeklefltirilirken çevresel etkiler göz
önünde bulundurulmaktad›r. Yay›nlanan kitaplar ve çeflitli sanat etkinliklerine sponsor olarak, kültür ve sanata deste¤imiz artarak devam etmektedir.
Enerji Grubu flirketleri, bayilerini ve halk› bilinçlendirici
e¤itim ve seminerler düzenlemektedir; Aygaz’›n LPG E¤itim Seminerleri, Dikkatli Çocuk Kampanyas› ile OPET’in
Temiz Tuvalet Kampanyalar› çok baflar›l› olmufl örneklerdir. Ayr›ca flirketlerimizin, Koç ilkö¤retim okullar›n›n yay›lmas›na yönelik mali destekleri devam etmektedir.
• Aygaz LPG sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim
Belgesi alan ilk flirket. Bu, Enerji Grubu’nun toplumsal
sorumluluklar anlam›ndaki misyonunun da bir göstergesi. Enerji sektörü içinde faaliyet gösteren flirketlerin
bu konuda üstlenmesi gereken sorumluluk hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Sanayileflmenin çevreye etkileri, çevre için koruma ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n zaman yitirmeden yap›lmas› gerekti¤ini y›llar öncesinden gözler önüne sermifltir.
fiirket ifl birimlerimizde, at›klar ISO 14001 gibi bir çevre
yönetim sistemi ile kontrol alt›nda tutularak sistematik iyilefltirme faaliyetleri gerçeklefltirilmektedir.
Daha önce de ifade etti¤im gibi Koç Enerji Grubu flirketleri toplumsal sorumluluklar›n› en üst düzeyde yerine getirmektedirler. Ancak çevre konusunda Holding merkezli bir
yap›n›n oluflturulup bütün Koç Toplulu¤u flirketlerinin koordinasyonunun bu birimden sa¤lanmas›n›n gerek standardizasyon gerekse topluma Koç Toplulu¤u olarak verilecek mesaj ve yarataca¤› olumlu etki aç›lar›ndan önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Toplulu¤umuz d›fl›nda da sektörde faaliyet gösteren tüm
flirketler, enerji sektörünün özelliklerinden kaynaklanan
sebeplerle baflta çevre olmak üzere, toplumsal sorumluluklar›n› yerine getirmelidirler.
• ‹halesini kazand›¤›n›z santral projeleri konusunda
bürokratik engeller afl›ld› m›? Yeni projelerle ilgileniyor musunuz?
‹halesi kazan›lan santral projeleri ile ilgili olarak, Hazine

garantisi verilece¤ine iliflkin taahhüdün ihale flartnamelerinde ve sözleflmelerde yer almas›na ra¤men Hazine bu garantiyi vermedi ve devirler maalesef gerçekleflmedi.
Ancak, yak›n bir gelecekte çeflitli elektrik santrallar› ve da¤›t›m bölgelerinin yeni bir özellefltirilme program› çerçevesinde özel sektöre aç›lmas› planlanmaktad›r. Enerji Grubu
olarak, bunlarla ilgili geliflmeleri yak›ndan takip etmekteyiz.
• Norveç’li Statoil flirketi ile sürdürülen iflbirli¤i hakk›nda bilgi verir misiniz?
Statoil 25 ülkede faaliyet gösteren ve 16,000’den fazla çal›flan› olan entegre bir petrol ve do¤al gaz flirketidir. 2002 y›l›ndaki toplam cirosu 35 milyar USD ve toplam kar› 2,4
milyar USD olmufltur. Statoil, Kuzey Denizi’ndeki en büyük ham petrol üreticisi ve dünyan›n üçüncü en büyük
ham petrol ticareti yapan flirketidir. Bat› Avrupa’n›n en
önemli do¤al gaz tedarikçilerinden biri olan flirket, 10 ülkeye sat›fl yapmakta olup ayn› zamanda Norveç do¤al gaz
hatlar›n› Avrupa’ya ba¤layan ve günlük kapasitesi 240 milyon m3 olan 5 büyük boru hatt›n›n da iflletmecili¤ini ve
teknik servis sa¤lay›c›l›¤›n› üstlenmifltir.
Türkiye’nin liberalleflecek gaz sektöründe önemli bir
yer edinebilmek amac›yla, Statoil ile birlikte % 5050 ortakl›k yap›s›yla kuraca¤›m›z, do¤al gaz ithalat
ve pazarlama alanlar›nda faaliyet yürütmesi planlanan Koç Statoil Gaz flirketi ile ilgili haz›rl›k çal›flmalar›m›z sürdürülmektedir. Kurulacak olan bu flirket,
personel ifle al›m›, yurtiçi ve yurtd›fl› e¤itimleri vb.
gibi tüm altyap› haz›rl›klar›n› tamamlam›fl olup faaliyetlerine bafllamak için bu konudaki yasal prosedürün tamamlan›p ihalelerin aç›lmas›n› beklemektedir.
Ayr›ca, Statoil ile birlikte, flehir içi do¤al gaz da¤›t›m
ihale ve özellefltirmeleriyle ilgili de ortak fizibilite ve
de¤erlendirme çal›flmalar› yürütmekteyiz.
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Adil ve Eflit Bir De¤erlendirme Yöntemi:

Performans Yönetim Sistemi
Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›n›n
organizasyon
içindeki öneminin
bilincine
varmas›n›
sa¤lamak
amac›yla Temmuz
ay› içerisinde
bafllat›lacak olan
Performans
Yönetim Sistemi,
tüm beyaz yakal›
çal›flanlar›
kapsayacak

E

ntegre ‹nsan Kaynaklar› Sistemi’nin
baflar›s›, ifl büyüklerinin do¤ru tespitine,
Topluluk stratejilerine uygun olarak belirlenen hedeflerin üst pozisyonlardan
afla¤›ya do¤ru yay›l›rken ölçülebilir ve eflit güçlükte
olmas›na ve performans›n normal da¤›l›m e¤risine
uygunlu¤una ba¤l›d›r. Dolay›s›yla, Performans Yönetim Sistemi (PYS), entegre ‹nsan Kaynaklar› sistemlerinin önemli bir parças›d›r. Bu sistem çal›flanlar›n adil ve eflitlik ilkelerine dayanan ve fleffaf biçimde de¤erlendirilmelerini hedef alm›flt›r. Çal›flanlar›n de¤erlendirilmesi için etkili bir araç olmas›n›n
yan› s›ra, flirkete ba¤l›l›klar›n› ve güvenini art›rmay›
da hedefler. Performans yönetim sistemleri hedeflerle yönetim esas›na dayand›r›ld›klar› taktirde, flirkete
ve çal›flana ek baz› faydalar› olmaktad›r. Hedef yay›l›m› prensibi ile flirketin her çal›flan›ndan, ilgili dönem için ne bekledi¤ini net olarak saptayabilmesi
mümkün olabildi¤i gibi, çal›flan da katk›da bulundu¤u ana süreçleri ve stratejileri ö¤renmektedir. Bu
da kiflinin organizasyon içerisindeki öneminin bilincine varmas›n› sa¤lamaktad›r.

Sistem Tüm Beyaz Yakal›lar› Kapsayacak
Bu amaçla gelifltirilen Performans Yönetim Sistemi,
flirket hedefleri paralelinde, çal›flanlar›n performanslar›n› Temmuz ay›ndan itibaren elektronik or-

tamda de¤erlendirerek yönetmek ve sonuçlar›n› kariyer geliflimi, yedekleme, gelir paketi ve kiflisel geliflime yön vermede araç olarak kullan›lmak üzere
uygulamaya al›nacak ve tüm beyaz yakal› çal›flanlar› kapsayacak.
Sistem temelde hedeflerle yönetim esas›na dayan›r. Esas olan hedeflere ulaflmak. Genel hatlar›yla
sistemde üç tür performans takip metodolojisi afla¤›daki gibi tarif edilmekte.
• Hedeflerle yönetim metodu
- Do¤rudan ifl sonuçlar›na yönelik hedeflerin saptand›¤› esas olan›n hedef de¤ere ulaflmak veya belirlenen limitler içinde kalmak oldu¤u prensibine dayal› bir sistem.
• Hedef ve yetkinliklere dayal› metod
- Esas olan›n hedeflere ulaflmak olmas›yla birlikte
kiflinin çal›flt›¤› fonksiyona özel yetkinliklerin de
dikkate al›nmas› esas›na dayan›r.
• Belirli baz› kriterlerin ölçüldü¤ü metod
- ‹fl bilgisi, ifl h›z›, inisiyatif kullanma, de¤iflikliklere
uyum benzeri toplam 10 kriterin de¤erlendirme
kapsam›na al›nd›¤› bir metoddur.
Hedeflerle yönetim prensibinin temelinde hedef yay›l›m› yer al›r. Hedef yay›l›m› en üst pozisyondan
yani CEO’dan bafllar. CEO, Yönetim Kurulu’dan
onay›n› ald›¤›, ilgili y›la ait stratejik hedefleri bütün
baflkanlarla paylafl›r ve iki taraf›n da mutab›k olma-

s›yla hedefler kesinlik kazan›r. Bundan sonraki
ad›mda, söz konusu hedeflerin flirketlere yay›l›m›
bafllar. Baflkanlar genel müdürlerine stratejik hedefleri verirler ve genel müdür baflkan mutabakat› sa¤lan›r. Genel müdürler, genel müdür yard›mc›lar›na veya kendilerine do¤rudan ba¤l› çal›flanlara bu hedefleri ana hatlar›yla aktar›rlar. Genel müdür pozisyonundan sonra hedef yay›l›m›
üst pozisyonlardan alt pozisyonlara ana stratejilerin iletilmesi fleklinde olur.
Genel müdüre ba¤l› pozisyonlar kiflisel hedeflerini kendileri oluflturup onay›na sunarlar. Ana stratejilerin bir üst yönetici taraf›ndan ba¤l› bulunan
çal›flanlara iletilmesi ve kiflilerin kendi hedeflerini
oluflturup yöneticilerine onaya göndermesi prensibi Genel müdür sonras› bütün pozisyonlar için
geçerlidir. Burada, haz›rlanan hedeflerin üst pozisyonlardan iletilmifl olan ana stratejik hedeflerle uyumlulu¤u dikkat edilmesi gereken önemli
noktalardan biridir.
Performans Yönetim Sistemi ücretlendirme, potansiyel tespiti, terfi / transfer / rotasyon gibi birçok insan kaynaklar› fonksiyonuna da girdi sa¤-

lar. Çal›flanlar sorumluluklar›n› ve parças› olduklar› süreçlerin hangi ana stratejik hedeflere hizmet etti¤ini bilirler, böylece flirketlerine olan ba¤l›l›klar› artar.

Elektronik Ortam›n Sisteme Faydalar›
Koç Toplulu¤u Performans Yönetim Sistemi’nin
uygulanabilirli¤ini kolaylaflt›rmak amac›yla bir
yaz›l›m gelifltirilmifltir. Bu yaz›l›m bütün beyaz
yakal› çal›flanlar›n performanslar›n› de¤erlendirmeyi olanakl› k›lan bir pakettir. Performans yönetim sistemlerinin gerekleri olan hedef belirleme, performans›n belirlenen dönem boyunca takibi, sonuçlar›n de¤erlendirilmesi gibi birçok ifllemi mümkün k›lan bir altyap›ya sahiptir. Temmuz ay› içinde hedef formlar›n›n sistem üzerinde
oluflturulmas› olarak adland›r›labilen ilk etab›yla
flirketlerin kullan›m›na aç›lacak. Bu nedenle
Temmuz ay› içerisinde sistemin uygulanmas›nda
flirketlerdeki en yetkili pozisyonda bulunan ‹nsan Kaynaklar› Yöneticileri’ne kullan›c› e¤itimi
verilmesi planlan›yor. Performans Yönetimi tüm
yöneticilerimizin en önemli görevidir.

Hedef yay›l›m›
prensibi ile flirketin
her çal›flan›ndan,
ilgili dönem için ne
bekledi¤ini
net olarak
saptayabilmesi
mümkün olabildi¤i
gibi, çal›flan da
katk›da bulundu¤u
ana süreçleri ve
stratejileri
ö¤renmektedir.
Bu da kiflinin
organizasyon
içerisindeki
öneminin
bilincine varmas›n›
sa¤lar

Koç Holding Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali Berkman:

Hedeflerle Yönetim Esas›n› Benimsemeliyiz
Performans Yönetim Sistemleri ile ilgili sorular›m›z› yan›tlayan Koç Holding Stratejik Planlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali Berkman, belirlenen vizyona ulaflmak için ortaya konulan hedeflerin ölçülebilir olmas› gerekti¤ini belirtti.

Sistem bunun yan›nda, herhangi bir dönemde kiflinin hedeflerine iliflkin sonuçlar› girerek performans›n› ölçme ve
ona göre eksiklerini telafi etme imkan› sa¤lamaktad›r.
Özet olarak, elektronik ortam fleffafl›¤›, sonuçlar›n kalitesini ve verimini art›rmay› hedeflemektedir.

Neden hedeflerle yönetim?
Koç Holding, belirledi¤i tema ve vizyon do¤rultusunda flirket stratejilerini belirleyen en üst organd›r. S›n›rl› kaynaklar›n en verimli alanlara tahsisine karar verir. Koç Ailesi ve
Koç Holding Topluluk flirketlerinin ortalama yaklafl›k
%70’ine sahip olup, stratejik olarak hangi sektörlere sermaye koyaca¤›n›, yat›r›m ve temettü politikalar›n› ve üst düzey
atamalar›n› belirlemektedir. Belirlenen vizyona ulaflmak,
buna uygun stratejilerin ve hedeflerin tespitiyle mümkündür. Hedefler ölçülebilir olmal›, dengeli bir flekilde yay›l›m›
sa¤lanmal›d›r. Hedef verenle alan›n mutabakat› da flartt›r.
Bugünün rekabet ortam›nda kaynak tahsisini baflka türlü
yapman›n olana¤› da yoktur. Koç Toplulu¤u’nun özel sektör liderli¤i vasf›n› korumak istiyorsak hedeflerle yönetim
esas›n› benimsemeliyiz.

Performans›n takip edilmesi çal›flanlara nas›l bir katk›
sa¤lar?
Çal›flanlar›n aidiyet duygusunu art›r›r ve organizasyonun
önemli bir parças› olduklar›n› hissettirir. Bu flekilde kiflilerin motivasyonu da olumlu etkilenir. Performans di¤er taraftan gelir seviyesi, terfi, tayin ve rotasyonun önemli bir
girdisidir.
Performansa ba¤l› olmayan sistemler sübjektif de¤erlendirmeleri içermektedir. Halbuki sistemin performansa ba¤l›
olmas› yönetimin adil, eflitlikçi ve hesap verebilir olmas›n›
sa¤lar, sistemin fleffaf olmas› da yönetime güveni art›ran
önemli bir unsurdur.

Neden elektronik ortamda olmas›n› tercih ettiniz?
Yaklafl›k 19000 beyaz yakal›, 32 bin mavi yakal› çal›flan›
olan grubun performanslar› baflka türlü takip edilemezdi.
Aksi takdirde hata yapma ihtimali ve neticelerin al›nmas›n›n çok uzun zaman alaca¤› aç›kt›r.

Sistemin baflar›l› olmas› nelere ba¤l›d›r? (hedeflerle yay›l›m, stratejik hedef verme, sistemin elektronik ortamda ifllemesi vb.)
Sistemin baflar›l› olmas› hedeflerin dengeli ve kifliler bak›m›ndan eflit güçlükte olmas›na ba¤l›d›r. Performans da¤›l›m›n›n normal e¤riye uygun olmas› sistemin baflar›s› için gereklidir. Di¤er taraftan verilen hedeflerin de stratejilerle
uyumlu olmas› onlar› desteklemesine dikkat edilmelidir.

Ü
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E-Dönüflümde Yeni Bir
Dönem Bafllad›:

EPF‹S

Koç Bilgi Grubu, E-Dönüflüm de yeni bir uygulama bafllatt›. fiirketlerden
farkl› ortamlarda e-posta yolu ile gelen bilgilerin bir portaldan tek
noktadan veri taban›na aktar›lmas›n› sa¤layan uygulaman›n ad› E-Dönüflüm
Performans, Proje ve Faaliyet ‹zleme Sistemi (EPFIS) olarak belirlendi
oç Bilgi Grubu, Stratejik Planlama
Direktörlü¤ü, E-Dönüflüm ekibi’nden Melik Tolga Seyrek ve EPFIS
uygulamas›n› gelifltiren Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörlü¤ü’nden Mustafa Özyurt
ile konu hakk›nda görüfltük.

K
E-Dönüflüm Ekibi’nden
Melik Tolga Seyrek
(sa¤da) ve EPFIS
uygulamas›n› gelifltiren
Koç Bilgi Grubu
Pazarlama
Direktörlü¤ü’nden
Mustafa Özyurt.

• 2003 y›l› E-Dönüflüm projelerininin, önceki
döneme göre temel farkl›l›klar› nelerdir?
Tolga Seyrek: Bilindi¤i üzere, E-Dönüflüm I. Aflama olarak adland›rd›¤›m›z 2001-2002 dönemi faaliyetleri, daha çok fark›ndal›k yaratmaya ve kurumsal kültüre odakl›, h›zl› gelifltirilebilen, ekseriyetle flirket içi ve özellikle temel altyap› ihtiyaçlar›na yönelik projeler kapsam›nda olufltu. E-Dönüflüm stratejimiz gere¤i, II. Aflama olarak tan›mlad›¤›m›z 2003 y›l›nda ise, flirket ana ifl süreçlerine yönelik ve ifl kazan›m hedeflerine odakl›, stratejik ifl
birimleri geneline yay›lm›fl veya stratejik ifl birimleri aras› gelifltirilen, uygulama a¤›rl›kl› projeler devreye al›n›yor. Bu sebeple, flirketlerimizde hayata geçirilen projelerin izlenmesi, Koç Toplulu¤u genelinde paylafl›m› ve iletiflimlerinin yap›lmas› çok daha
fazla önem kazand›. Yine, E-Dönüflüm projesi kapsam›nda, proje faaliyetlerinin izlenmesinin E-dönüflümü de kaç›n›lmaz olarak gündeme geldi. Bu iki
temel sebepten dolay› E-Dönüflüm proje grubu,

CEO ve baflkanlar›n yer ald›¤› yürütme kurulu’ndan ald›¤› onay ve flirketlerdeki BT yöneticileri
ve E-Dönüflüm sorumlular›n›n görüfl ve önerileri
do¤rultusunda yeni bir uygulamay› kullan›ma ald›.
E-E-Dönüflüm olarak tan›mlayabilece¤imiz bu çal›flma ile, geçmiflte flirketlerden farkl› ortamlarda eposta yolu ile gelen bilgilerin bir portal ortam›nda
tek noktadan veri taban›na aktar›lmas›n› sa¤layan
uygulaman›n ad› E-Dönüflüm Performans, Proje ve
Faaliyet ‹zleme Sistemi (k›saca EPFIS) olarak duyuruldu. Bu sistemin, flirketlerimizden ve üst yönetimimizden gelecek yeni ihtiyaç ve fikirler do¤rultusunda sürekli gelifltirilmesi gerekti¤ini biliyoruz.
Ayn› paralelde, flirketlerimizin portföylerinde bulunan projeleri sisteme aktarmalar›n›n da önemini bu
vesile ile bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
• EPFIS nedir? Neden böyle bir uygulaman›n
hayata al›nmas›na gerek duyuldu?
Tolga Seyrek: EPFIS, E-Dönüflüm’ün öncelikle
Koç Toplulu¤u genelindeki performans›n› çeflitli
göstergelerle ölçümlemeyi ve dolay›s› ile ölçülebilir
ve denetlenebilir hedefler koyabilmeyi amaçlayan,
bunu yaparken de E-Dönüflüm kapsam›nda yap›lan
tüm faaliyetlerin ve buradan do¤acak katma de¤erlerin, proje dahilindeki tüm flirketlerimizce paylafl›lmas›n› sa¤layan bir proje takip sistemidir diyebiliriz. Bu tür bir sisteme olan ihtiyac›, E-Dönüflüm’de
yaflad›klar› iki senelik birikimleri sonunda flirketlerimizin BT yöneticilerinin kat›ld›¤› bir çal›fltayda, EDönüflüm yürütme kurulu toplant›lar›nda ve E-Dönüflüm hedeflerini almak için baflkanlar ile yapt›¤m›z bire bir görüflmelerde mutab›k kalarak tespit
ettik.
• EPFIS’ten kimler, nas›l yararlanacak?
Tolga Seyrek: E-Dönüflüm Performans, Proje ve
Faaliyet ‹zleme Sistemi (EPFIS), www.e-donu-

birimi ve flirketler baz›nda temel izleme göstergelerinin belirsum.com üzerinde yer alan ve flu an itibar› ile tüm Koç Toplenmesidir ki, bu kesimi E-Dönüflüm Yürütme Kurulu’nun
lulu¤u çal›flanlar›n›n bilgi görüntüleme hakk› olan bir uyguson onaylar›n› almam›z ile birlikte çok k›sa bir zaman zarf›nlama. Tabii ki, bilgi girifl, güncelleme, vs. haklar ise flirketleda devreye alabilecek durumday›z. Fikir vermesi aç›s›ndan
rimizin bizzat kendileri taraf›ndan belirlenmifl yetki seviyelebirkaç örnek vermek mümkün: ‘Aktif Kat›l›mc› Oran›’, ‘Prorine göre yap›l›yor. EPFIS’in bünyesinde yer alan befl ana moje Penetrasyon Etkisi’, ‘E-Dönüflüm Faaliyet Say›s›’, ‘Proje Sadül ile çeflitli kategorilerde, iletiflim ve izleme gerekliliklerini
y›s›’, ‘Proje Getirisi’, ‘Proje Zaman›nda Tamamlanma Baflar›s›
karfl›lamaya çal›fl›yoruz. ‹lk modül, E-Dönüflüm portalinin
Oran›’, ‘E-Dönüflüm Yat›r›m Verimlilik Oran›, vb.
www.e-donusum.com ana sayfas›ndan direkt olarak eriflilebilecek, yönetimi tamamen E-Dönüflüm kat›l›mc› flirketleri• fiirketlerin benzer uygulamalarda birbirlerinden istifamizin kendilerine b›rak›lm›fl doküman yönetimi kesimidir.
de etmelerine katk› sa¤laman›n yan›s›ra, EPFIS’in ortak
Yine, yönetimi flirket BT yönetcileri ve E-Dönüflüm sorumluve merkezi yap›labilecek proje potansiyellerinin bulunlar›na b›rak›lm›fl, bununla birlikte E-Dönüflüm proje grubunmas›, flirketleraras› bilgi yönetimi ve iletiflimlerini düzenca baflkanlara rapor edilen ‘Proje ‹zleme’ ve ‘Faaliyet ‹zleme’
li ve h›zl› bir flekilde gerçeklefltirmesi konusuna da faydamodüllerine ise EPFIS ‘Raporlar’ kesiminden görüntüleme
lar› olacak m›?
amaçl› olarak ulaflabilirsiniz. Dördüncü modül E-Dönüflüm
Tolga Seyrek: E-Dönüflüm’deki olgunluk seviyesiProje Yar›flmas› için tasarlanm›flt›r. ‹lki geçti¤imiz
nin yüksek oldu¤unu söyleyebilece¤imiz
sene yap›lan ve finalist projelere ödülleri
E-Dönüflüm Performans,
flirketlerimiz, bilgi birikimlerinin ve E“Koç Holding Üst Düzey Yöneticiler
Dönüflüm gücü potansiyellerinin diToplant›s›”nda verilen yar›flmaya bu
Proje ve Faaliyet ‹zleme Sistemi
¤er Koç Toplulu¤u’nu fiirketleri’ne
sene aday olacak projeler, EPFIS’e
(EPFIS), www.e-donusum.com
aktar›lmas›nda efektif bir ortam
girildikten sonra buradan baflvuüzerinde yeralan ve flu an itibar› ile tüm olarak görüyorlar bu uygularu yap›lmas› sureti ile belirlenemay› ve bu araya bilgi girerek
cektir.
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n bilgi
destekliyorlar sistemi. E-Dögörüntüleme hakk› olan bir uygulama.
nüflüm’de kendini h›zla geliflti• EFPIS’in gelifltirilmesinde
hangi teknolojik araçlardan Tabii ki, bilgi girifl, güncelleme gibi haklar ren flirketlerimiz ise, EPFIS’e
girerek, kendinden öndeki ya
yararland›n›z ?
ise flirketlerimizin bizzat kendileri
da benzer uygulamalar› kullanaMustafa Özyurt: EPFIS’i olufltutaraf›ndan belirlenmifl yetki
bilece¤ini düflündükleri flirketlerin
rurken PHP-MYSQL ikilisinin uyum
seviyelerine göre
neler yapt›klar›n› görebiliyorlar.
ve h›z›ndan faydaland›k. Server taraf›nda çal›flacak olan kodlar› PHP ile, client tayap›l›yor
• Son olarak söylemek istedikleriniz…
raf›ndaki kontrolleri ise JavaScript ile gerçekleflTolga Seyrek: EPFIS gibi sistemlerin yaflayabilmesi ve fayda
tirdik. Veri taban› yönetim sistemi olarak ise MYSQL’i kullanüretebilmesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, flirketlerimizin E-Dönüd›k. EPFIS’e girilen projeler hakk›nda daha detayl› bilgiyi de
flüm’ü alg›lama ve uygulamada kültürel olarak ileri bir düzeyyine E-Dönüflüm portal› üzerinde SharePoint Portal Server
de, bilgi paylaflma ve kullanma konusunda istekli ve iflbirlikkullanarak paylafl›lm›fl döküman iliflkilendirilerek veri tabaçi olmalar› elbette bizim iflimizi çok kolaylaflt›r›yor. Onlar›n
n›na aktarmak mümkün.
bu sistemden yararlanabildiklerini görerek do¤ru yolda oldu¤umuza olan inanc›m›z art›yor.
• EPFIS ile E-Dönüflüm performans›n› izleme üzerinde
biraz daha detaya inebilir miyiz?
Tolga Seyrek: Bu konuda iki ayr› fley söyleyebiliriz. ‹lki tüm faaliyet ve projelere yönelik operasyonel ya da özlük diyebilece¤i“E-Forum Proje Önerileri Yar›flmas›”n›n May›s ay›
miz bilgilerin takip edilmesi ve paylafl›lmasonuçlar› aç›kland›. May›s ay› boyunca gelen 24 öneri,
s›na yönelik flirketlerimize sunmaya çal›flt›2003 y›l› bafl›nda belirlenen yeni yar›flma kurallar›
¤›m›z kesimdir. Bunlar›n neler oldu¤udo¤rultusunda de¤erlendirilerek Ay›n Proje Önerisi
nu/olabilece¤ini ‘Raporlar’ kesimine girerek
belirlendi. Otoyol Sanayi Sat›nalma Uzman› Endüstri
en ince detaylar›na kadar sizler de görebilirYüksek Mühendisi Gökhan Tafldeviren’in “Yan Sanasiniz. Bunlar, “Hangi flirkette, hangi E-Döyi Teklif verme sürecinin e-dönüflüm projesine
nüflüm faaliyetinin ne zaman gündeme geladaptasyonu” adl› önerisi Ay›n Proje Önerisi seçildi. Gökhan Tafldeviren’in
di¤inden planlama ad›mlar›na ve bu ad›mprojesi flirketlerin sat›nalma departman›ndaki iflleyifli web üzerine tafl›may›
lar› ne zaman ve nas›l yapt›¤›ndan, ilgili
ve teklif verme-karfl› teklif alma-teyitleflme süreçlerini k›saltmay› amaçl›yor.
projelerin tüm finansal ve di¤er bilgilerinin
Tafldeviren, söz konusu projeyi hayata geçirmek için A. ‹lhan Düzgün ve
neler oldu¤una kadar detay bilgilerdir.
Yaflar Özel ile birlikte çal›flmalar›n› sürdürüyor.
‹kinci konu ise daha üst boyutta, stratejik ifl

E-Forum May›s Ay› Proje Önerisi Seçildi
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T†KETÜM
Ortak KŸltŸrler ve ‚aÛdaß MaÛaza AnlayÝßÝ

BakŸ RamstoreÕda
Azerbeycan’›n baflkenti Bakü’de aç›lan Gençlik Ramstore 10 bini aflk›n
ürün çeflidi ile Azeri müflterilere hizmet vermeye bafllad›
Bundan 7 y›l önce, 1996 y›l›nda
ilk yurtd›fl› yat›r›m›n› Azerbaycan’da yaparak, Ramstore markas›n› hayata geçiren Migros
Türk, Bakü’deki üçüncü Ramstore ma¤azas›n› 30 May›s’ta açt›. 8
milyon nüfusu bulunan Azerbaycan’›n baflkenti Bakü’deki 3. ma¤azan›n aç›l›fl› Bakü Büyükelçisi
Ahmet Ünal Çeviköz, Vali Yard›mc›s› Natiq Guliyev, Nerimanov ‹lçe Valisi Zülfikar Kaz›mov,
Migros Genel Müdür Yard›mc›s›
Erkal Akal›n, Ramstore Genel
Müdürü Alparslan Uçur, devlet
yetkilileri, ifladamlar› ve Bakülülerin kat›l›m› ile gerçekleflti.

Ramstore Say›s›
29’a Ulaflt›
Orta ve üst gelir grubunun yo¤un oldu¤u Bakü’nün en kalabal›k metrosu olan Gençlik Metrosu yan›nda 1826 m2 kapal› alana sahip Bakü Gençlik Ramstore, on bini aflk›n

ürün çeflidini benimsedi¤i en uygun fiyat ilkesiyle Azeri müflterilerin be¤enisine sundu.
Bakü’de aç›lan Gençlik Ramstore
ile birlikte toplam Ramstore say›s›
29’a ulaflt›. %60’›n› yerel, %40’›n›
ithal mallar›n oluflturdu¤u Ramstore’da Türk ekme¤inden yerel
ekmeklere, baklava-tulumba tatl›s›ndan, pasta-böreklere, Azerbaycan po¤açalar›na kadar çok genifl
ürün yelpazesinin sunuldu¤u f›r›n, aç›l›flta büyük ilgi gördü. Bal›k
reyonunda canl› bal›k çeflitlerinin
yan›nda kurutulmufl, islenmifl bal›k, havyar çeflitleri, meze reyonunda yerel meze ve çeflit çeflit
turflular müflterilerin be¤enisine
sunuldu. Yerel, Türk ve yabanc›
dergi ve gazetelerin sat›ld›¤› reyonun yan› s›ra ma¤aza içinde müzik market, kuyumcu, Koçbank ve müflterilerinin al›flveriflten sonra keyifle mola verebilece¤i bir de kafeterya bulunuyor.

UluslararasÝ
ÜßbirliÛi …dŸlŸ

RamstoreÕun

Fasih ‹nal Giriflimcilik Ödül’leri da¤›t›ld›. Ramstore,
uluslararas› ‹flbirli¤i dal›nda ödüle lay›k bulundu.

Türkiye'nin ilk ekonomi muhabirlerinden Fasih ‹nal'›n
ad›na Dünya Grubu'nun ‹fl Fikirleri Dergisi taraf›ndan düzenlenen "Fasih ‹nal Giriflimcilik Ödülleri" 30 May›s'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sekiz ayr› dalda ve övgüye de¤er giriflimcilere ödül verilen törende, Uluslararas›
‹flbirli¤i dal›nda Ramstore ödüle hak kazand›. Ramstore'un
ödülünü Migros Genel Müdür Yard›mc›s› Aziz Bulgu ald›.

OTOMOTÜV

Birmot ile Otomobiller EldenEle Ge•ecek

Birmot Beylikdüzü Temsilcili¤i’nde dev bir 2. El Oto Pazar› aç›ld›. Birmot EldenEle ad› alt›nda aç›lan oto pazar› 25
bin metrekare üzerine kuruldu. Beylikdüzü Temsilcili¤i’nin
yan›nda, bin araç kapasitesine sahip olan oto pazar›nda sa-

dece Birmot temsilcileri de¤il, oto galerileri ve araç sahipleri
de yeni müflterilerle bir araya gelebilecek. Pazar günleri otomobilseverlere hizmet verecek olan Birmot EldenEle’nin slogan› ‘en h›zl›’ olmak. Devir, trafik, kasko, kredi gibi ifllemlerin an›nda yap›laca¤› bu pazarda araçlar da an›nda yeni sahiplerine teslim edilecek. Bu güvenilir ortamda istenirse
an›nda servis, aksesuar, yedek parça hizmeti al›nabiliyor. Ailenizle birlikte ziyaret edebilece¤iniz EldenEle’de çocuklara
özel oyun park› ve ac›kt›¤›n›zda hizmet alabilece¤iniz yiyecek alanlar› da mevcut.
8 Haziran’da aç›lan Birmot EldenEle 2. el oto pazar›, keyifli
bir pazar günü geçirmek ve hayallerindeki araca en h›zl› ve
ekonomik flekilde kavuflmak isteyenleri bekliyor. Bu hizmet
TBMM genel kurulunda görüflülmeye bafllanan yasa tasar›s›
bilindi¤i gibi 20 yafl ve yukar›s›ndaki otomobillerin hurdaya
ç›kar›lmas› halinde OTV vergisinden muaf tutulmalar›n› sa¤layan bir teflviki beraberinde getiriyor.

Birmot Servis †stŸnlŸÛŸ
Birmot bir yenili¤e daha imza att›. Birmot Yenimahalle Temsilcili¤i’nde 28
May›s 2003 tarihinde aç›l›fl› yap›lan Birmot Otomobil Koruma Sistemleri, Yenimahalle fiube Müdürü Necil Tolunay taraf›ndan davetlilere ve bas›na tan›t›ld›.
Tören s›ras›nda bir konuflma yapan Tolunay; “Birmot olarak ilklere imza atmaya
devam ediyoruz. Çok k›sa bir süre içinde,
sekiz ilde bulunan 11 temsilcili¤imizde
bu sistem hayata geçecek. Müflterilerimiz,

Üz BÝrakmayan Lastikler
Oltafl, ürün gam› içerisine Continental Endüstriyel Lastikleri’ni de katarak, forklift ve çok amaçl› araçlar›n lastiklerini pazara sundu. Continental forklift lastikleri, genifl
ürün ve ebat çeflidi ile Continental yetkili sat›c›lar›nda
Türk tüketicisinin hizmetine girdi. Oltafl Endüstriyel
ve Kamyon Lastikleri Ürün Müdürü Murat Bilginalp,
“Continental forklift lastikleri, radyal haval› ve dolgu
lastikleri ile g›dadan otomotive pek çok sektörde ve
a¤›r çal›flma flartlar›nda bile temiz kalmas› gereken
aç›k renkli endüstriyel zeminler için beyaz (Clean) ve
iz b›rakmayan versiyonlar› sunmaktad›r” dedi.

Sunmaya Devam Ediyor
zaman içinde afl›nma ve y›pranmaya
u¤rayan otomobillerinin, bu sistem sayesinde gereç iç gerek d›fl temizlikleri
ile ilk günkü görüntüsüne sahip olduklar›n› görecekler” dedi.
Birmot, Otomobil Koruma Sistemleri
ile her marka araca, ultra boyama sistemi, ses yal›t›m›, pas önleme sistemi, alt
darbe koruyucusu, motor ve döfleme
koruma sistemi ile detayl› bir hizmet
sunuyor.

OPET ve Oltaß
Yol ArkadaßÝ Oldu
Continental Lastikleri’nin Türkiye distribütörü
Oltafl ile akaryak›t flirketi OPET, müflteri mutlulu¤unu esas alan bir kampanyada güçlerini birlefltirdi. Türkiye çap›nda bafllat›lan kampanyada,
Continental yetkili sat›c›lar›ndan 100 milyon liral›k lastik al›flverifli yapan her müflteri, OPET istasyonlar›ndan 5 milyon liral›k akaryak›t almaya hak
kazanacak. Ayr›ca, OPET istasyonundan 7500 lt
motorin alan tüm sürücüler, Continental yetkili
sat›c›lar›nda kullanabilecekleri 175 milyon liral›k
hediye çeki kazanacaklar.

YAN SANAYÜ

Beldeyama Sergisi ‚ocuklarÝ da Sevindirdi
Beldeyama, 29 May›s-1 Haziran tarihleri aras›nda, Setur-Kalam›fl Marina içinde ürünlerini sergiledi. ‹lki geçen sene yap›lan “Beldeyama Kalam›fl Sergisi”
gördü¤ü ilgi sonucunda bu sene tekrar organize edildi.
Setur-Kalam›fl Marina C kap›s› yan›nda bulunan ve a¤›rl›kl› olarak Yamaha marin ürünlerin sat›fl›n› yapan Beldeyama Showroom’un tan›t›m› amac›yla düzenlenen bu sergide, Yamaha’n›n d›fltan takma deniz motorlar›, fliflme botlar›, Fanyak tekneler, Yamaha motosikletler ve Beldeyama bisikletler merakl›lar›n›n be¤enisine sunuldu. Sergi süresince ayr›ca Beldeyama ürünlerinde Koç çal›flanlar›
için özel sat›fl koflullar› sa¤land›. Birçok aile, çocuklara karne hediyesi olarak
Beldeyama bisiklet tercih etti ve çocuklar›n›n 38 ayr› model içinden deneyerek
be¤endikleri bisikletleri sat›n ald›.

TPAOÕnun
Bahar ÞenliÛine

Otoko•,

Sponsor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›, 25 May›s’ta Bahar
fienli¤i düzenledi. Kurumun Sö¤ütözü tesislerinde düzenlenen flenli¤in ana sponsorlu¤unu Otokoç Ankara fiubesi üstlendi. Kurumsal ve bireysel olarak Bahar fienli¤i’ne kat›lan 38
kat›l›mc› ürünlerini Bahar fienli¤i’nde sergileme imkân› yakalarken, Bilkent Anaokulu
ö¤rencilerinin yapt›¤› “Paraflüt Gösterisi” ilgiyle izlendi. fienlikte, minik konuklar animasyon ekiplerinin düzenledi¤i yar›flmalarda ödül kazand›.

Tuluyhan UÛurlu

Konserine Otoko• DesteÛi
Tuluyhan U¤urlu uzun bir aradan sonra Ankaral› müzikseverlerin karfl›s›na ç›kt›. Otokoç’un
ana sponsorlu¤unda düzenlenen
konserde U¤urlu, son eserlerinden oluflturdu¤u Senfoni
Türk’ün piyano uyarlamas›n›
ilk kez Ankara’da seslendirdi.
Senfonik orkestran›n yan›nda mehter tak›m›, Türk müzi¤i enstrümanlar› ve piyano
ile icra etti¤i Senfoni Türk’ün
en önemli özelli¤i, büyük
ozanlar›n dizelerinden oluflturulan etkileyici sözler ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel dokusunu anlatan görüntülerle sunulmas›.

DAYANIKLI T†KETÜM

Artesis Piramitler †lkesinde
Artesis taraf›ndan gelifltiren MCM Motor Durum ‹zleme Cihazlar› ve
MCMSCADA yaz›l›mlar› M›s›r pazar›na sunuldu. Artesis, M›s›r’›n önde gelen
flirketlerinden Promaint Maintenance Solution ile imzalad›¤› anlaflma sonucunda, M›s›r’›n demir çelik, çimento, kâ¤›t, aliminyum, petrokimya, su da¤›t›m
ve g›da sektörlerini hedef müflterileri aras›na katt›. 2003 y›l› içerisinde yurtiçinde sat›fl ve referanslar›n› h›zla artt›ran Artesis, yurtd›fl› pazarlar için öncelikle
Türk Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortado¤u ülkelerini hedefliyor.

BÜLGÜ GRUBU

i-CAN …dŸlleri

Sahiplerini Buldu

Bilkom Apple’›n düzenli¤i “i-CAN Film ve Müzik Yar›flmas›”n›n sonuçlar› belli
oldu. Park Orman’da düzenlenen, ödül töreninde konuflan Bilkom Apple Genel
Müdürü Tijen Mergen; “Yolculu¤umuza ç›karken ‘Aç Kanatlar›n›’ dedik. Dört ayl›k bu yolculukta o kadar çok i-CAN diyen vard› ki… Güvendi¤imizi teknolojimizle onlar› ortaya ç›kar›yoruz ve ç›karmaya devam edece¤iz. Çünkü i-CAN ile elde etti¤imiz baflar›lar, bizi gelecek y›l uluslararas› arenaya tafl›yor” dedi. 20 ila 30 yafl aras›ndakilerin büyük ilgi gösterdi¤i yar›flman›n Müzik Kategorisi’nde birincili¤i Tansu Kaner, ikincili¤i Murat Engin, üçüncülü¤ü ise Hikmet Hükümeno¤lu kazand›.
Film Kategorisi’nde Özgür Kurtulufl’un “Görünmez Adam” isimli eseri birinci,
“Sen Kapat Ben Arar›m” adl› eserle Okan Yalab›k ikinci, “Frans›z” adl› eserle Seyfi Cem Bask›n üçüncülük kazand›.

KobilineÕdan Ükinci Yaß Hediyesi
Türkiye’nin e-ifl platformu Kobiline, ikinci yafl›n› kutluyor. KOB‹ ve giriflimcilerin e-ticaret potansiyellerini art›rmalar›na yönelik de¤er katan çözümler sunan Kobiline,
kuruldu¤u 6 Haziran 2001 tarihinden itibaren on binlerce
giriflimci ve KOB‹’nin internetteki ana sayfas› olarak e-ifl ile
ilgili hizmet ve referans merkezi olmaya devam ediyor.
Kobiline, kuruluflunun ikinci y›l dönümünde 6 Haziran - 4
Temmuz tarihleri aras›nda “Kobiline E-Ticaret Günleri”

i-Can ödülleri Park Orman’da
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

kampanyas› düzenleyerek, 50 kurumsal üyesine sat›fl fiyat› y›ll›k 249 milyon TL olan E-Ticaret Sihirbaz›’n› 1 y›ll›k
ücretsiz kullanma imkân› sunacak. E-ifl’e geçiflin ve global
pazara aç›lman›n anahtar› olan E-Ticaret Sihirbaz› KOB‹’lere internet dünyas›n›n ve e-ticaret’in kap›lar›n› aç›yor.
Kobiline, bu kampanya ile KOB‹ ve giriflimcilere e-ticaret’e
girifl kap›s› olan sanal ma¤azalar›n› ücretsiz olarak haz›rlama ve yay›mlama olana¤› da sa¤layacak.

FÜNANS
Ko•bankÕÝn Gizli MŸßterileri Favorilerini Se•ti
Koçbank’›n, “Hizmet Kalitesiyle Fark Yaratan Banka” olma
hedefi do¤rultusunda Kalite ‹zleme Gelifltirme Yönetimi liderli¤inde yürüttü¤ü “Hizmet Kültürü” projesi kapsam›nda Gizli Müflteri çal›flmas› sonuçland›. Üç dönem %80’in üzerinde

baflar› sa¤layan Alanya, Muratpafla ve Marmaris fiubeleri,
üst yönetim ile bir araya geldikleri akflam yeme¤inde ödüllendirildiler. Alanya ve Muratpafla flubeleri 16 May›s’ta Antalya
Talya Otel’de Koçbank Genel Müdürü Halil Ergür, Perakende Bankac›l›k’tan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Galip Gürsoy ve sat›fl yöneticilerinin
kat›ld›¤› bir akflam yeme¤inde bulufltu. Marmaris fiubesi ise 29 May›s’ta Marmaris Mares
Otel’de Koç Holding Yönetim Kurulu fieref
Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç Holding Finansman Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü Saraço¤lu, Halil Ergür, Galip Gürsoy ve sat›fl yöneticilerinin
kat›l›m›yla bir araya geldiler. Çal›flmada %100
baflar› sa¤layan Beyo¤lu At›l›m, ‹zmir Hatay,
Niflantafl›, Alanya, Samsun ve Ulus flube çal›flanlar› Halil Ergür taraf›ndan ödüllendirildi.
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ENERJÜ
LPG SektšrŸnŸn En GŸvenilir MarkasÝ;

y›s 2003 tarihinde Ç›ra¤an Saray›’nda
gerçekleflen ödül töreninde Aygaz’›n
ödülünü Aygaz Genel Müdürü Orhan
Alkan ald›. Tüketici Dergisi Türkiye genelinde 13 bin kiflinin kat›l›m›yla hem
sanal ortamda hem de bire bir görüflmeler yoluyla “markalar ve tüketici üzerindeki etkileri” konulu bir anket çal›flmas›
gerçeklefltirdi. 16 sektörde, 46 marka
grubu dahil edilerek yap›lan araflt›rmada, her grupta en fazla hat›rlanan markalar tespit edildi.

LPG sektöründe tüketicinin en çok güvendi¤i marka seçilen Aygaz, Tüketici
2003 Kalite Ödülü’nü ald›. Tüketici
Dergisi taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rma sonucu Aygaz, LPG sektöründe tüketicinin en çok güvendi¤i marka seçildi.
Devlet Bakan› Ali Babacan, Milli E¤itim
Bakan› Doç. Dr. Hüseyin Çelik, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baflesgio¤lu, Tar›m Bakan› Sami Güçlü
ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›
Ali Müfit Gürtuna’n›n kat›l›m›yla 6 Ma-

Bursa Gaz Antalya
Þubesi Yeni Ofisine TaßÝndÝ

Sanata

Aygaz

DesteÛi

Aygaz, 5-12 May›s 2003 tarihlerinde Koç Üniversitesi Rumelifeneri
Kampüsü Sevgi Gönül Oditoryumu’nda Koç Oyuncular› Toplulu¤u önderli¤inde gerçekleflen Koç Üniversitesi 2. Tiyatro Günleri’nin ana sponsorlu¤unu üstlendi. Festivale Koç Üniversitesi’nin yan›
s›ra ‹stanbul Kültür, Galatasaray, Y›ld›z Teknik, ‹TÜ, Sabanc›, Bilgi
üniversiteleri ve ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi kat›ld›.

Dšrt Dalda
Bursa Gaz ve Ticaret Antalya Akpa fiubesi yeni
ofisine tafl›nd›. Enerji Grubu Baflkan› Ömer M.
Koç’un da kat›ld›¤› bir törenle aç›l›fl› yap›lan Akpa
fiubesi, tüketicilere bundan sonra befl katl› yeni
binas›nda hizmet verecek. Yeni binada Bursa Gaz
Antalya fiube birimleri ile Aygaz Antalya Sat›fl
Yönetcili¤i de yer al›yor. Aç›l›fla kat›lan Ömer M.
Koç, törenden sonra hizmet ödülüne hak kazanan
Bursa Gaz Antalya fiube çal›flanlar›na plaket ve rozetlerini takdim etti.

Aygaz

AltÝn Varil …dŸlŸ

Enerji, Petrol & Gaz gazetesi taraf›ndan bu y›l sekizincisi düzenlenen
ve Alt›n Varil Ödülleri olarak da bilinen, “Petrol Sektörü Baflar› Ödülleri-Golden Barrel 2003”te, Aygaz dört ödül kazand›. 2002 y›l›nda
sektör ad›na yap›lan çal›flmalar›n ödüllendirilmesinin ve önümüzdeki
y›llar için firmalar›n teflvik edilmesinin amaçland›¤› Alt›n Varil Petrol
Sektörü Baflar› Ödülleri befl kategoride düzenlendi. Aygaz Genel Müdürü Orhan Alkan, Aygaz’›n ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Mehmet Hilmi Güler’den ald›. Aygaz’›n Ödülleri: Ekonomiye katk› alan›nda ihracatta yüzde 46 büyüme ve ‹ngiltere’ye ilk tüp ihracat›;
Sektöre katk› alan›nda ODTÜ PAL LPG Analiz, Laboratuvar› kurulmas›; Topluma katk› alan›nda Aygaz Dikkatli Çocuk Kampanyas›; Emniyet-Sa¤l›k-Çevre-Güvenlik konular›na katk› alan›nda deprem güçlendirme çal›flmalar› ile toplam 4 ödül ald›.

Amonyak PazarÝna BOS GŸvencesi
Türkiye endüstriyel gaz pazar›nda 15 y›ld›r hizmet veren
Birleflik Oksijen Sanayi (BOS), ürün portföyünü
geniflletti. Amonyak pazar›na giren BOS, bu
ürünü amonyak için özel imal edilmifl, 7.5 bar,
108 litre su hacimli, 57 kilograml›k çelik vanal›

tüplerle sundu. BOS Amonyak, kullan›c›lara güvenli ve
sa¤l›kl› çal›flma ortam› yaratmak amac›yla, kendi tüplerininin rengini sektördeki di¤er tüplerden farkl›laflt›rd›.

TURÜZM ÜNÞAAT

BookinTurkeyÕden Garanti Ticari Kart
Sahiplerine …zel Ümk‰nlar
BookinTurkey.com, firmalar›n giderleri aras›nda en önemli kalemlerden biri olan
seyahat harcamalar›n› etkin
bir flekilde yönetebilmeleri
amac›yla, hayata geçirmifl olduklar› Kurumsal Rezervasyon
Sistemi’ni, Garanti Ticari Kart sahiplerine açt›. Türkiye genelinde
onbinlerce Garanti Ticari Kart
sahibine ulaflacak olan bu sistem ile kart sahipleri, Setur Seyahat Acentas›’n›n tüm ofislerinden, bookinturkey.com, setur.com.tr ve garantiticarikartlar.com sitelerinden business

seyahat servisi alabilecek. Proje kapsam›nda yararlanmak
isteyenler ayr›ca, otel ve uçak rezervasyonu yap›p yurtd›fl› fuar turlar›na kat›labilecek; araç kiralayabilecek ve
otel-havaalan›-otel transferi talep edebilecekler.
Kullan›c›lar bu sistemle yurtd›fl› uçak biletlerinde %5,
yurtiçi uçak biletlerinde %3, yurtiçi ve yurtd›fl› otellerde %40’lara varan ve
Avis’te de %20 indirim
imkân› bulacak. Garanti
Ticari Kart sahipleri,
kendilerine verilen bir
flifreyle, BookinTurkey.com, setur.com.tr ve garantiticarikartlar.com sitelerine girerek, ürün ve ödeme çeflitlili¤i, son
an f›rsatlar›, internet üzerinden takip edebilecekler.

Nikah Þekeriniz ve DondurmanÝz
Divan Pastaneleri pasta ve
çikolata da oldu¤u gibi dondurmas›nda yurtd›fl›nda e¤itim gören ustalar›n ellerinden damaklar›n
dayanamad›¤› lezzetler ortaya ç›k›yor. Gerçek dondurma tad›na varmak isteyenler bu
yaz ellerinden Divan
dondurmay› düflüremeyecekler. Vanilyal›, çikolatal›,
çikolata soslu, kay›s›l›, karamelli, limonlu, çilekli, tuti frut-

DivanÕdan

ti, viflneli ve f›st›kl› gibi birbirinden leziz tatlar› enfes dondurmas› ile sizlerle buluflturan Divan Pastaneleri’nin so¤uk
tatlar›n› yeniden keflfedin, vazgeçemeyeceksiniz.

Divan’dan
Yeni Nikah fiekerleri
Divan Pastaneleri birbirinden güzel dü¤ün pasta koleksiyonuna nikah flekerlerini
de ekledi... Divan Pastaneleri
dü¤ünleri süsleyen birbirinden fl›k
pastalar için ayn› dekor ile haz›rlanm›fl nikah flekerleri haz›rlad›.
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Hai Sushi, Taksim ElmadaÛ ve
KalamÝßÕtan sonra Kuru•eßmeÕde
Hai Sushi, Taksim Elmada¤ ve Kalam›fl’tan sonra Kuruçeflme’de de
aç›ld›. Kuruçeflme New Yorker içinde hizmete giren Hai Sushi
2003 yaz sezonunda yemyeflil a¤açlar aras›nda ve Bo¤aziçinin eflsiz manzaras› eflli¤inde 19:00-23:00 saatleri aras›nda aç›k kalacak.
Rezervasyon için özel 0212.263 69 13 telefonla baflvurabilirsiniz.
27

Mavi Sularda

Ralli HeyecanÝ BaßlÝyor

Koç-Allianz Nakliyat
ve Havac›l›k Genel
Müdürü Cengiz
Karatafl, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›
Tesisler ve Deniz
Turizmi Daire
Baflkan› Hakan
Yaz›c›, Setur
Marinalar› Genel
Müdürü Vedat
Midilli, Koç Holding
Turizm ve ‹nflaat
Grubu Baflkan›
Bülent Bulgurlu ve
Organizasyonun
Komodoru, Gazeteci
Necati Zincirk›ran Setur Marinalar› taraf›ndan düzenlenen ve 1-18 Temmuz
(Soldan sa¤a) tarihleri aras›nda gerçekleflecek olan II. Uluslararas› Ege Yat

Rallisi’nin tan›t›m toplant›s› Kalam›fl ve Fenerbahçe Marinalar›’nda yap›ld›. Toplant›ya, Koç Holding Turizm ve ‹nflaat
Grubu Baflkan› Bülent Bulgurlu, Setur Marinalar› Genel Mü-

dürü Vedat Midilli, Koç-Allianz Nakliyat ve Havac›l›k Grup
Müdürü Cengiz Karatafl, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Tesisler ve Deniz Turizmi Daire Baflkan› Hakan Yaz›c› ve gazeteci
Necati Zincirk›ran kat›ld›. Toplant›da konuflan Bülent Bulgurlu, Koç-Allianz’›n Setur Marinalar›’n›n birçok organizasyonunda sponsorluk görevini üstlendi¤ini ve deniz sporlar›na
dolayl› veya do¤rudan hizmette bulundu¤unu belirtti. Bulgurlu, “Deniz turizminin ve sporlar›n›n daha etkin tan›t›lmas› ve teflvik edilmesi sonucunda k›y›lar›m›zdaki tekne adedi 1
veya 2 puan artarsa, elde edilecek döviz gelirleri çok önemli
boyutlara ulaflacakt›r. Denizlerimizin temizli¤i, k›y›lar›m›z›n
güzelli¤i, iklimin uygunlu¤u, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz dikkate al›nd›¤›nda, k›y›lar›m›za ra¤betin daha fazla olmas› gerekir” dedi.Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Tesisler ve Deniz Turizmi Daire Baflkan› Hakan Yaz›c› ise yapt›¤› konuflmada, rallinin Türk deniz turizmine katk› yapaca¤›n› belirterek,
“Setur Marinalar›’n›n düzenledi¤i bu ralliyi bakanl›k olarak
destekliyor ve kat›l›mc›lara baflar›lar diliyoruz” dedi.

EÚÜTÜM

Ko• …zel LisesiÕnin
Atletizm BaßarÝsÝ

BrezilyaÕdan
Gelen

Þampiyonluk

Koç Özel Lisesi, atletizmde önemli baflar›lara imza att›. Koç Lisesi’nin
8. S›n›f ö¤rencisi Ali Sina Yurtseven, ‹stanbul Pist Atletizm fiampiyonas›’nda ikincili¤i elde etti. 100 metre branfl›nda 12.60 saniyelik
derecesi ile ikinci olan Yurtseven, Adana’da yap›lan Türkiye fiampiyonas›’nda ise 200 metre branfl›nda 23.30 saniyelik derecesi ile Türkiye
üçüncülü¤ünü kazand›. Yurtseven ayr›ca, Türk atletizminin önemli
isimlerinden Naili Moran ad›na düzenlenen müsabakalarda 11.90 saniyelik derecesiyle ilk s›rada yer ald›.Koç Lisesi, 8. s›n›f ö¤rencilerinden Burcu Kement ise Naili Moran müsabakalar›nda 12,90 sn.’lik derecesiyle Türkiye’de bu y›l›n en iyi derecesini elde etti.

Tofafl Spor Kulübü Basketbol fiubesi’nin Bursa’da pilot okul olarak
senelerdir okul-kulüp
iflbirli¤i içinde oldu¤u
Ç›nar Lisesi Basketbol Tak›m› Dünya Liseleraras› Basketbol fiampiyonu oldu. Ç›nar Lisesi Basketbol Tak›m›, 25-30 May›s aras›nda Brezilya’da yap›lan ve 22
ülkeden 20 erkek, 19 bayan tak›m›n›n kat›ld›¤› dünya flampiyonas›nda Bursa ve
Türkiye’ye ilk dünya flampiyonlu¤unu kazand›rd›.
Oynad›¤› 7 maç› da kazanarak flampiyonlu¤u Türkiye’ye getirme baflar›s›n› gösteren ekip, iki y›l önce de Nevflehir’de yap›lan Dünya fiampiyonas›’nda üçüncülük
kazanm›flt›.

TŸrkiyeÕnin GeleceÛi
Ü•in Umut Veren

Sonu•lar

Test Uygulama De¤erlendirme ve E¤itim Merkezi (TUDEM) taraf›ndan y›lda iki kez Türkiye
genelinde yap›lan de¤erlendirme ve seviye tespit
s›nav›nda, ‹negöl Vehbi Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun 3. s›n›f örgencilerinden Ezgi Topalo¤lu,
Türkiye birincisi oldu. ‹lkö¤retim okullar›nda
okutulan dergiler aras›nda bulunan TUDEM’in
Türkiye genelinde 10 May›s’ta yapt›¤› s›nava,
üçüncü s›n›flar kategorisinde 60 bin kifli kat›ld›
ve sorular› hatas›z cevaplayan Ezgi Topalo¤lu birinci
oldu. Okul Müdürü Erdo¤an K›zmaz, kazan›lan
baflar›lar›n Türkiye’nin gelece¤i için umut ve gurur
veren sonuçlar do¤urdu¤unu söyledi.

GeleceÛin ‚evrecileri
BugŸnden …dŸllendirildi
Vehbi Koç Vakf› Özel ‹lkö¤retim
Okulu Fen Bölümü ve Çevre Kolu’nun düzenledi¤i, “Geri Dönüflüm, Yeniden Kullan›m, Tüketim
Azalt›lmas›” konulu “Çevre Projesi
Yar›flmas›” sonuçland›. Yar›flmaya
Ankara Sincan, ‹negöl, Bolu, Bursa
Nilüfer, Van, fianl›urfa, Orhangazi
ve Koç Özel ‹lkö¤retim Okullar›
kat›ld›. 33 proje ile kat›ld›¤› yar›flmada Nilüfer Koç ‹lkö¤retim Okulu’ndan Aybüke Elmac›, “Silaj Yap›m›” adl› çal›flmas›yla birinci olurken Bolu ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinden Onur Bozkurt “Ka¤›t Hamuruyla Üç Boyutlu Düzenleme” adl› çal›flmas› ile ayn› okuldan Tutku Metin “Grup Collage” ikincili¤i paylaflt›. Üçüncülü¤ü “Çevre Treni” adl› projesiyle Dildar Afl›k kazand›. ‹TÜ, Marmara ve Sabanc› üniversitesi ö¤retim üyelerinden Aynur Can, Seda Kanmaz Demircio¤lu, Betül Okuyan, Tara Hopkins, fiule Apiko¤lu Repufl, Erhan
Öner, Nuriye ‹flgören, Zeki Tez, Müjgan Tez, ‹sa Eflme, Engin Yeflil ve Ertüm Tükekçi jüri üyesi olarak görev ald›.

Çevre konulu
yar›flmaya,
sekiz okuldan
33 eser
kat›ld›.

Rahmi M. Ko•, Ko• YšnderÕin

Daimi Þeref BaßkanÝ Oldu
Nisan ay› içerisinde Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› görevinin Mustafa V.
Koç’a devredilmesinin ard›ndan toplanan
Koç Yönder üyeleri, bugüne kadar faaliyetlerini yak›ndan destekleyen Rahmi M.
Koç’a daimi fieref Baflkan› unvan›n›n verilmesi karar›n› ald›. Bu karar›n› bildirmek
üzere üyeleriyle birlikte, 28 May›s’ta Rahmi
M. Koç’u ziyaret eden Koç Yönder Baflkan›
Necati Ar›kan, Rahmi M. Koç’un fieref Baflkan› olmas›ndan duyduklar› onuru ifade etti. Yönder’in Rahmi M. Koç ile bir araya Koç Yönder üyeleri, 28 May›s’ta Rahmi M. Koç ile buluflarak, hem katgeldi¤i yemekli toplant›da, Koç Holding ‹da- k›lar›ndan dolay› teflekkür ettiler hem de ald›klar› karar› bildirdiler.
re Meclisi Baflkan Vekili Temel Atay, Koç
Mustafa V. Koç’tan Yönder’e Tam Destek
Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl›, Koç Holding
Koç Yönder üyeleri ayn› gün Koç Holding Yönetim KuPlanlama ve ‹nsan Kaynaklar› Baflkan› Mehmet Ali
rulu Baflkan› Mustafa V. Koç’u da ziyaret etti. Mustafa V.
Berkman ve Koç Holding Kurumsal ‹letiflim Baflkan›
Koç’a, mevcut faaliyetleri ve gelecekte yapmay› planlave D›fl ‹liflkiler Baflkan› Baflkan› Hasan Bengü de haz›r
d›klar› projeler hakk›nda bilgi veren Yönder üyeleri,
bulundu. Yönder önümüzdeki günlerde düzenleyeceRahmi M. Koç’tan oldu¤u gibi Koç Holding Yönetim Ku¤i törende, Rahmi M. Koç’a daimi fieref Baflkanl›¤› görulu Baflkan›’n›ndan tam destek ald›.
revini tevdi edecek.
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15. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i

Sona Erdi
52 flirket ve iflletmelerimizde çal›flan 1600’ü aflk›n sporcuyu
a¤›rlayan ve pek çok de¤iflik etkinlik ile renklenen 15. Koç Spor
fienli¤i, 8 Haziran 2003 Pazar günü Rahmi M. Koç Müzesi’nde
yap›lan kapan›fl ve madalya töreni ile sona erdi

B

u y›l on beflincisi düzenlenen Koç Toplulu¤u Spor fienli¤inde; ‹stanbul bölgesinde 33, Ankara bölgesinde 11 ve
Bursa bölgesinde 8 olmak üzere toplam
52 flirket ve iflletmede çal›flan 1600 civar›nda bay ve bayan sporcu yar›flt›
ve binlerce seyirci yaklafl›k bir aydan fazla süren flenli¤i zevk ve heyecanla izlediler.

Çeflitli Aktiviteler
Bu y›l flenli¤in bafl›nda düzenlenen ve tak›m
müsabakalar›nda branfllar›nda birinci, ikinci ve
üçüncü olacaklar› tahmine dayal› “Kim Bilecek”
yar›flmas›na da Topluluk mensubu 374 kifli kat›ld›. Kapan›fl›, Bursa bölgesinde 7 Haziran’da Tofafl

‹stanbul Bölgesi

15. Koç Toplulu¤u
Spor fienli¤i’nde
kazananlar
madalyalar›n›
törenle ald›lar.

Voleybol (Bayan)
Birinci: Beko Elektronik
‹kinci: Koç Allianz
Üçüncü: Ford Otosan
Centilmen: Arçelik
Voleybol (Bay)
Birinci: Beko Elektronik
‹kinci: Arçelik
Üçüncü: Ford Otosan
Centilmen: Bilgi Grubu
Basketbol
Birinci: Koç Allianz
‹kinci: Beko Elektronik
Üçüncü: Düzey Pazarlama
Centilmen: Aygaz
Mini Futbol
Birinci: Otoyol

Fabrikas› Sosyal Tesisleri’nde, Ankara bölgesinde
8 Haziran’da Türk Traktör Fabrikas› Tesisleri’nde
yap›lan oyunlar›n, Genel Kapan›fl ve Kupa Da¤›t›m Töreni ise, Koç Holding CEO’su
Bülend F. Özayd›nl›’n›n kat›l›m› ile 8
Haziran Pazar günü Rahmi M. Koç
Müzesi’nde yap›ld›. Törende branfllar›nda birinci, ikinci, üçüncü olan tak›mlarla, centilmen seçilen tak›mlara
kupalar›, sporculara madalyalar› verildi. Kapan›fl töreninde, Koç Holding
CEO’su F. Bülend Özayd›nl› da bir konuflma
yapt›. Kat›l›mc›lar›n sportmence ve olimpiyat ruhuna uygun olarak yar›flmas›ndan ve flenli¤in her
y›l artan bir ilgi ile sürmesinden büyük memnunluk duydu¤unu belirten Özayd›nl›, gelecek y›lki

‹kinci: Ford Otosan
Üçüncü: Beko Elektronik
Centilmen: ‹zocam
Tenis Tek Bayanlar
Birinci: Ebru Balkaner
(Koçnet-Bilgi Grubu)
‹kinci: P›nar Güçkan (Koçbank)
Üçüncü: Hülya Y›ld›r›m (Arçelik)
Tenis Tek Erkekler (35 yafl alt›)
Birinci: Kaan Göker (Koçbank)
‹kinci: Erhan Mutlu (Birmot)
Üçüncü: Serkan Tok
(Ford Otosan)
Tenis Tek Erkekler
(35-45 yafl aras›)
Birinci: Ça¤atay Baydar
(Koç Faktör)
‹kinci: ‹smail Sazl› (Aygaz)

Üçüncü: Emren Ertu¤rul (Arçelik)
Tenis Tek Erkekler (45 yafl üstü)
Birinci: Engin Okvuran
(Ford Otosan)
‹kinci: F›rat Bolay›r (Opet)
Üçüncü: Osman Günayd›n (Koçbank)
Tenis Çift Erkekler (40 yafl alt›)
Birinci: Kaan Göker/Ferudun Tok
(Koçbank-Koç Lease)
‹kinci: Derya Engül/Levent
Ertaylan (Koç Allianz)
Üçüncü: Medeni Karpat/Serkan
Tok (Ford Otosan)
Tenis Çift Erkekler (40 yafl üstü)
Birinci: Ferudun Tok/Osman
Günayd›n (Koçbank-Koç Lease)
‹kinci: Medeni Karpat/Murat User
(Ford Otosan)
Üçüncü: Tamer Soyupak/

flenli¤in de ayn› coflku ve kat›l›m ile gerçekleflmesini diledi¤ini sözlerine ekledi. Tam bir flenlik havas›nda gerçekleflen
kapan›flta, sporcular›n madalya töreninin ard›ndan, Ece
Berker ve Orkestras› da konuklara keyifli anlar yaflatt›.

Kim Bilecek Yar›flma’s›nda
Sonuçlar Belli Oldu
15. Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin sona ermesiyle birlikte
‹stanbul, Ankara ve Bursa Bölgelerinde tüm branfllarda birinci olan tak›mlar› do¤ru bilenler aras›nda düzenlenen Kim Bilecek adl› yar›flman›n sonuçlar› belli oldu. Her kademede belirtilen ödül say›s›ndan fazla do¤ru tahmin yapanlar oldu¤u
için, kurallar gere¤i do¤ru tahmin yapanlar aras›ndan ödül
adedi kadar yar›flmac› kura ile belirlendi. Yar›flmada, 10 tak›m›n da birincili¤ini do¤ru tahmin eden olmad›. Bu nedenle
9 tak›m›n birincili¤ini do¤ru bilenler aras›ndan, Kurumsal
‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Baflkan› Hasan Bengü taraf›ndan yap›lan kura çekimi sonucunda Tofafl Fabrika’dan Ali Karagöz
ve Otokar Sanayi’den Kayhan Çelen, yar›flman›n ödülü olan
72 ekran televizyon kazand›. Koç Toplulu¤u’nun çeflitli flirketlerinde çal›flan ve yar›flmada do¤ru tahminler yap›p ödül
almaya hak kazanan 37 kifli ise, eflofman›n yan› s›ra Arçelik’in küçük ev aletleriyle ödüllendirildi.

Turgut Soysal (Arçelik)
Masa Tenisi (Bay)
Birinci: Ford Otosan
‹kinci: ‹zocam
Üçüncü: Oltafl
Centilmen: Tek-‹z

Ankara ‹flletmesi
Basketbol
Birinci: Türk Traktör
‹kinci: Arçelik Bolu
‹flletmesi
Üçüncü: Koçbank
Centilmen: Koç Allianz

Ankara Bölgesi
Mini Futbol
Birinci: Arçelik Ankara
‹flletmesi
‹kinci: Arçelik Bolu
‹flletmesi
Üçüncü: Türk Traktör
Centilmen: Opet

Bursa Bölgesi

Voleybol (Bay)
Birinci: Türk Traktör
‹kinci: Arçelik Bolu
‹flletmesi
Üçüncü: Arçelik

Basketbol
Birinci: Tofafl
‹kinci: Arçelik Eskiflehir
Üçüncü: Mako
Centilmen: Arçelik

Baflar›n›n
Arkas›ndaki ‹nanç
Koç Toplulu¤u 15. Spor fienli¤i’nde, basketbolda Arçelik’i yenerek üçüncülük kupas›n› kazanan Düzey
Basketbol Tak›m›, tam anlam›yla bir baflar› öyküsüne imza att›. Daha bir y›l öncesinde grubundan bile ç›kamayan bir ekip, bu y›l üçüncü olmakla kalmad›, taraftar›yla, seyircisiyle de herkesin gönlünü kazand›. Düzey Pazarlama Genel Müdürü Demir Aytaç, “Düzey Basketbol Tak›m› art›k bir davad›r. Bir
inançt›r. Azmin, disiplinin ve sevginin sembolüdür.
Stratejinin, planlaman›n, zaman›nda taktik de¤ifltirebilen bir iradenin tescilidir. Düzey Pazarlama’y› daha
yükseklere tafl›yan bir anlay›fl›n, çal›flma felsefesinin
de temel ilkeleri; birlikte çal›flmak, birlikte üretmek,
birlikte kazanmak, birlikte e¤lenmek” dedi. Demir
Aytaç, müsabakalar s›ras›nda Tak›m’›n durumuyla
ilgili bilgi vermek amac›yla personele mektup gönderdiklerini ve bu mektuplar›n yaln›zca tak›m›n kazanmas›na yönelik de¤il, centilmenlik, tak›m ruhu
ve birlikteli¤in büyük duygusuna yönelik sat›rlar›,
mesajlar› içerdi¤ini belirtti. ‹flte gönderilen mektuplardan al›nan bir kaç sat›r: “Bu flenlikte ne oldu biliyor musunuz? Hepimiz, bu aileye ba¤l› oldu¤umuzu
ve ortak yönlerimizin ne kadar çok oldu¤u ö¤rendik.
Ekip ruhu ile tüm zorluklara birlikte gö¤üs gerece¤iz. Engelleri, omuz omuza aflaca¤›z. Profesyonel yaflam ve kurumsal yap›, baflar›lar›n alt yap›s›n› haz›rlar. Altyap›y›, baflar›ya götüren, ipi gö¤üsleten ve
farkl›l›¤› yaratan esas unsur da amatör ruhtur.”

Mini Futbol
Birinci: Tofafl
‹kinci: Mako
Üçüncü: Tat Konserve
Centilmen: Arçelik
Tüketici Hizmetleri
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Demir Aytaç (sa¤dan ikinci) üçüncülük kazanan tak›m ile birlikte.
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Beko’nun
Reklamlar›na

Ödül Ya¤d›

15.Türkiye Reklam Ödülleri Yar›flmas›’nda Beko’nun üç reklam› ödül kazand›.
TBWA reklam ajans› taraf›ndan haz›rlanan Beko Flat TV ilan› Kristal Elma’y›
al›rken, bas›n sektöründe de Alt›n Elma’y› elde etti. Beko’nun yine ayn› ajansa
haz›rlatt›¤› elektrik süpürgesi reklam› ise Gümüfl Elma ile ödüllendirildi

R

Beko Pazarlama
Yöneticisi
Ahmet Nuri Öz
(ortada),
Art Direktör
Mustafa
Baripo¤lu
(solda) ve
Metin Yazar›
Rauf Olcay
Beko’nun
baflar›s›n›n
arkas›ndaki
isimler.

eklam dünyas›n›n en büyü¤ü say›lan ve bu
y›l 15’incisi düzenlenen Türkiye Reklam
Ödülleri Yar›flmas›’nda, Beko için haz›rlanan üç reklam ödüle de¤er bulundu. Beko’nun TBWA
reklam ajans›na haz›rlatt›¤› Flat TV ilan› 134 reklam
aras›ndan s›yr›larak hem Kristal Elma, hem de bas›n
sektöründe Alt›n Elma ödülünü kazand›. Çöp torbas›n›n tarihe kar›flt›¤›n› kâ¤›t katlama sanat› origaminin inceliklerinden faydalanarak yap›lan dinozor simgesiyle
anlatan, Beko elektrik süpürgesi reklam› ise Gümüfl Elma’y› ald›. Beko Pazarlama Yöneticisi Ahmet Nuri Öz,
TBWA ajans›ndan Art Direktör Mustafa Baripo¤lu ve
Metin Yazar› Rauf Olcay ile görüfltük.
• Ahmet Bey, Kristal Elma ödülüne ve bas›n sektöründe Alt›n Elma’ya hak kazanan ürününüzle ilgili
bilgi verir misiniz?
Önceleri televizyonlarda bombeli ekranlar vard›. O y›llardaki televizyonlar 37, 51, 56 ekrand›. Daha sonra
bombeler kalkt› ve büyük ekranlar dedi¤imiz, düz ek-

ranlar geldi. Plasmalar ve LCD’ler d›fl›nda 55, 70, 72, 82
ve 87 ekranlar ortaya ç›kt›. Flat’lerin en büyük özelli¤i
ise, çok düz bir ekran›n›n bulunmas› ve hangi aç›dan
bakarsan›z bak›n görüntü kayb›n›n minimum olmas›d›r. Reklam›n› yapt›¤›m›z ürün bu. Beko’nun reklam
konseptinde bir a¤›rbafll›l›k vard›r, Beko asla popülist
reklamlar yapmaz. Kampanyay› dahi uygun bir dille
söyler. Bir ürünü tan›t›rken bunu en ikna edici flekilde
söylemeye çal›fl›r. Çok ba¤›rmak kendine güvensizli¤in,
sakin olmak ise kendine güvenin ifadesidir.
• TBWA ile bu reklam üzerinde nas›l bir çal›flma yürüttünüz?
Yaklafl›k üç y›ld›r birlikte çal›flt›¤›m›z için TBWA marka
stratejimizi, pazardaki konumumuzu ve konumland›r›lmam›z› göz önüne alarak bize uygun olan kreatif çözümleri yarat›r. Flat’lerin televizyon filmini iki y›l önce
yapm›flt›k. O reklamda bir havuzun içinde yüzen ve de¤iflik noktalardan televizyona bakan bir adam kullanm›flt›k. “Her Aç›dan” slogan›yla yay›nlanan bu reklam,
o dönemde çeflitli ödüller ald›. Beko iki y›ld›r Kristal Elma ödülünü kazan›yor. Kristal Elma tarihinde ilk defa
bir marka iki y›l üst üste bu ödülü al›yor.
• Mustafa Bey, Flat TV’yi ve Gümüfl Elma kazand›¤›n›z elektrikli süpürge makinesiyle ilgili raklamlar›
haz›rlarken, nereden esinlendiniz?
Sinemac›lar›n çekim yaparken kulland›¤› flaryodan
esinlendik ve bir odan›n içinde flaryo üzerinde ilerleyen
koltuk yerlefltirdik. Hatta televizyonu sadece packshot
olarak kulland›k. Basit gibi görünen ama son derece etkili bir reklamd› bu. Nisan 2002’den Nisan 2003’e kadarki dönemde yap›lm›fl bas›n ilanlar› içinde en kreatif
olan› seçildi. Yaklafl›k üç y›ld›r Beko ile birlikte çal›fl›yoruz ve bugüne kadar yapt›¤› kreatif ifllerin hemen hepsinden ödül ald›. Bir y›l içinde yapt›¤›m›z üç iflle yar›fl-

maya kat›ld›k ve hepsinde de baflar›l› olduk. Elektrik süpürgelerinde en büyük dert toz torbalar›d›r. Dolar, ç›kart›rken
etraf› kirletir ya da olmad›k bir zamanda biter. Beko’nun gelifltirdi¤i yeni teknoloji, toz torbas› olmaks›z›n elektrik süpürgesini çal›flt›rman›z mümkün k›l›yor. Toz torbas›n›n tarihe
kar›flt›¤›n› anlatman›n yollar›n› ararken dinozor fikri akl›m›za geldi. Anlat›m› basit vurucu bir reklam oldu.
• Rauf Bey, TBWA’in metin yazarlar›ndan biri olarak, Beko’nun reklamlar›n› haz›rlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ahmet Bey, Beko’nun popülist reklamlara prim verilmedi¤i üzerinde durdu. Siz bu konuda neler düflünüyorsunuz?
Öncelikle flunu söylemeliyim ki, biz duyuruculuk yapm›yoruz. Duyuruculukla reklamc›l›k birbirinden çok farkl›. Yapt›¤›m›z ifllerin sonucunda imaja da katk›da bulunmay› hedefliyoruz. ‹ki y›l sonra kendimizin bile “biz bunlar› m› yap›yorduk” diyerek dalga geçece¤imiz reklamlar yerine, befl y›l sonra izledi¤imizde ak›ll›ca çözümler buldu¤umuza ikna olabilece¤imiz fikirler üzerine yo¤unlaflmaya çal›fl›yoruz. Duyural›m
da ak›lda kalal›m, gazeteler yazs›n, hakk›nda çok konuflulsun
diye düflünmüyoruz. Duyurmaktan öte reklamc›l›k yapmaya
çal›fl›yoruz.
• Mustafa Bey, Rauf Bey’in sözünü etti¤i bu anlay›fl iflin
kreatif k›sm›n› nas›l etkiliyor?
Biz Beko’nun reklamlar›n› yaparken nerede durdu¤umuzu
biliyoruz. Moda reklamlar yapm›yoruz. Çok genifl bir kesime
hitap ediyoruz. Bazen akl›m›za harika fikirler geliyor ama durup düflündü¤ümüzde bunun Beko’yla uyuflmad›¤›n› görüyoruz ve o fikirden vazgeçiyoruz. Buradan da reklamlar›m›zda belli bir kimlik oturttu¤umuz ortaya ç›k›yor. Markan›n
durdu¤u bir ç›ta var ve onun alt›nda ifl yapmamak gerekiyor.

Asl›nda, müflteri ne istiyorsa, biz onu yap›yoruz. Beko markas›na hiç yak›flmayan bir reklamla gelemeyiz. Beko’ya yak›flan bir kalite ve ak›lc›l›kla çal›flmak zorunda oldu¤umuzu biliyor ve ona göre çal›fl›yoruz. Bir reklam› ortaya ç›karmak için
yüzlerce fikir üzerinde çal›fl›yoruz. Çünkü önce biz üretti¤imiz fikirlere ikna olmuyoruz. Fikri buldu¤umuzda, bunu s›n›rl› bütçe içerisinde nas›l gerçeklefltirebilece¤imizi düflünüyoruz. Bu kadar çal›flt›ktan ve markaya katk›da bulunduktan
sonra ödüllendirilmek bizim için gurur kayna¤› oluyor.
• Ahmet Bey, Türkiye Reklam Ödülleri Yar›flmas›’n›n,
reklamc›l›k sektörünü motive etti¤i bir gerçek. Bu yar›flmada ödül kazanan ilan ya da reklamlar›n, markaya katk›s› nedir? Sat›flta etkili oluyor mu?
15 y›ld›r yap›lan sektörün tek organizasyonu. Burada elde
edilen baflar›, dikkatleri hem o ifli yapan reklam ajans›na hem
de markaya çeviriyor. Ne yaparsan›z yap›n, yabanc› kalam›yorsunuz. Ama bence reklam›n konuflulmas›ndan çok, sat›n
ald›r›p ald›rmad›¤› önemli. Türkiye’de yanl›fl oldu¤una inand›¤›m bir anlay›fl var. Bu ülkede, reklam›n reklam› yap›l›yor.
Reklam konuflturuyorsa baflar›l› oldu¤u san›l›yor. Sony, IBM,
Microsoft veya Michelen kimse hat›rlam›yor ama bunlar dünyan›n en önemli markalar›.
Türkiye’de animasyonlu reklamlar da yap›ld›, insanlar›n telefon ederek ‘bunun sonu ne oldu?’ diye sorduklar› reklamlar
da gösterildi. Peki sonuç ne oldu? Bir reklam›n konuflulmas›ndan çok markaya sa¤layaca¤› fayda önemlidir. Konuflan
reklam yapmak en kolay›. Biz öyle bir bak›fl aç›s›yla reklam
yapsak, her gün Beko’nun konuflulmas›n› sa¤layabiliriz. Ama
insanlar Beko’yu konuflurken, markan›n nereye gitti¤i çok
önemli. Türkiye’de iki konuda herkes fikir yürütebiliyor;
birisi futbol, di¤eri reklam. Herkesin konuflabildi¤i ortamda
ifl yapmak çok zor.
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OPET ve Tarkan’dan
Y›ld›zlararas› ‹flbirli¤i
OPET, pop müzi¤in önemli isimlerinden Tarkan ile anlaflma
imzalad›. Anlaflmaya göre Tarkan’›n Türkiye’nin de¤iflik
illerinde verece¤i 20 konser, OPET’in sponsorlu¤unda gerçekleflek

OPET’in Tarkan ile yapt›¤›
anlaflma Rahmi M. Koç
Müzesi’nde düzenlenen bas›n
toplant›s›yla kamuoyuna
duyuruldu. Bas›n toplant›s›nda
Tarkan yeni albümünden
seçti¤i flark›lar› seslendirdi.
(üstte)

OPET Pazarlama Müdürü
Yalç›n Lokmanhekim,
Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk Öztürk ve Tarkan’›n
kat›ld›¤› (soldan sa¤a)
bas›n toplant›s›n›n ard›ndan,
sanatç› küçük bir
konser verdi.

T

üketicinin ilk tercihi olup, uluslararas›
bir flirket konumuna gelmeyi amaçlayan OPET, uluslararas› baflar›lara imza
atan Tarkan ile el ele verdi. Yaklafl›k alt› ay önce
yap›lan bir anlaflmayla Koç Toplulu¤u flirketleri
aras›na kat›lan ve sanata destek vermeyi, toplumsal sorumluluk anlay›fl›n›n bir parças› olarak belirleyen OPET, megastar Tarkan’la sponsorluk anlaflmas› imzalad›. 26 Haziran’da Rahmi M. Koç
Müzesi’nde düzenlenen toplant›yla kamuoyuna
duyurulan anlaflmaya göre OPET, 1.5 y›l boyunca
Tarkan’›n Türkiye’nin de¤iflik illerinde verece¤i
konserlerin sponsoru oldu. Türkiye genelinde
Marmara’dan Karadeniz’e, Ege’den Güneydo¤u’ya
kadar uzanan 20 konserlik anlaflma kapsam›nda
sürpriz etkinliklere de yer verilmesi planlan›yor.

Baflar›lara Birlikte
‹mza Atacaklar
30 Haziran’da yeni bir albüm ç›karan Tarkan, 26
Haziran’da düzenlenen bas›n toplant›s›nda yeni
projelerde yer almak istedi¤ini ve OPET ile iflbirli¤i konusunda fazla düflünmesine gerek kalmad›¤›n› belirtti. Tarkan; “OPET k›sa sürede baflar›
grafi¤ini yükselten bir flirket. Baflar›lara birlikte
imza atacak olmam›z› sa¤layacak bir projeyi bafllat›yoruz. Birlikte yürüme karar› ald›k ve 1.5 y›l
birlikte yürülece¤iz” dedi.
Yap›lan anlaflma sadece konserlerle s›n›rl› de¤il.
1.5 y›l boyunca OPET’in televizyonlarda yay›nlanacak reklam filmlerinde de rol alacak olan Tarkan, sponsorluk kapsam›nda ilk konserini, albümünün ç›kt›¤› gün Reina’da verdi.

Geçmifl “Gündelik Hayata”
K›sa Bir Gezinti
Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen Efemera Sergisi’nde, eskiye ait
çeflitli çeflitli objeler sanatseverlerin ilgisine sunuldu
Günlük hayat›m›z içerisinde s›kça duydu¤umuz ya da okudu¤umuz kavramlar aras›ndad›r; sosyal haf›za. Yeni ç›kan kitaplar›n, vizyondaki filmlerin, televizyon programlar› ve araflt›rmalar›n ço¤u bu kavramla ilintili. Haf›zay› sa¤lam tutmak
ve geçmifli unutmamak ad›na yap›lan tek fley filmler, kullan›lan tek araç da kamera de¤il elbette. An›tlar, büstler, müzeler
de sosyal haf›zay› tazelemek ve taze tutmak için kulland›¤›m›z di¤er vas›talar. 14-15 Haziran tarihlerinde Rahmi M.
Koç Müzesi’nde gerçeklefltirilen “3. Eski Kitap ve Efemera
Günleri” de bu çal›flmalardan biri. Efemera bir tür sosyal tarihçilik olarak adland›r›l›yor.
Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki Efemera Sergisi’nde de, eskiye
ait ferman, harita, tahvil, el ilanlar›, fatura, foto¤raf, mektup,
biblo, madalya, diploma, flifle, kutu, tespih ve tak› gibi çeflitli
objeler sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergiyi gezenler, geçmifle k›sa bir gezinti yaparak nostaljik bir tat yaflad›klar› gibi,
toplumsal ve tarihsel olaylara da baflka bir perspektiften bakma flans› yakalad›. Sergide yer alan sinema ve tiyatro afiflleriy-

le biletleri, eski e¤lence hayat› hakk›nda bilgi verip, o günleri yaflamam›z› sa¤larken, tarih bilimini renkli, kolay anlafl›l›r
ve ak›lda kal›r hale getirildi. Efemera Sergisi, siyasi tarihten
bafllayarak, ekonomi ve iletiflim tarihine kadar çok genifl bir
yelpazede tarihi canland›rmakta ve yaflatmakta baflar›l› oldu.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde Seyr-ü Seferli Günler
Rahmi M. Koç Müzesi, tarihi Liman 2 gemisi ile Haliç’te
nostaljik geziler düzenliyor. Yaz aylar› boyunca haftasonlar›
müzenin r›ht›m›ndan demir alacak olan Liman 2, konuklar›na çok özel bir deneyimi yaflayabilme flans›n› veriyor.
Rahmi M. Koç Müzesi’ne gelerek, sergilenen tarihi yak›ndan
görebilme imkân›n› bulan ziyaretçiler, Liman 2 buharl› gemisiyle geçmiflin izlerini özel bir sefere ç›karak yafl›yorlar. Tarihte buharl› geziler yapan Liman 2, yenilenen görüntüsüyle,

geçmifli günümüze Haliç k›y›lar›nda yapt›¤› seyr-ü seferle tafl›yor.1936 y›l›nda infla edilen ve sat›n al›nd›ktan sonra restorasyonu Rahmi M. Koç Müzesi taraf›ndan yap›larak 1991 senesinden beri Müze’de bulunan Liman 2, 5 Temmuz’dan itibaren yaz aylar› boyunca cumartesi ve pazar günleri keyifli
turlar›na devam edecek. Liman II ile, haftasonlar› saat 11.30,
13.30, 15.30 ve 17.30’da tura ç›kmak mümkün.

K

ŸltŸrel
vizyon

Müzeden Gökyüzüne
Rahmi M. Koç Müzesi, Havac›l›¤›n 100. Y›l› etkinliklerine bir
yenisini ekleyerek, “Müzeden Gökyüzüne” projesi ile ziyaretçilerine uçufl hakk› kazand›r›yor. Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda müzeye gelen herkes, “Müzeden Gökyüzüne Uçufl Yar›flmas›”na kat›l›m formu doldurma flans›na sahip olacak. Türkiye’nin 2. Uluslararas› Havaalan› olan Sabiha Gökçen Havaalan›
ve ‹stanbul’da kurulan ilk havac›l›k kulübü olan ‹stanbul Havac›l›k Kulübü’nün deste¤iyle, flansl› olanlar, ‹stanbul semalar›nda
gezebilme f›rsat›n› yakalayacak. Eylül ay›nda de¤erlendirmeye
al›nacak program, Ekim ay›nda gerçeklefltirilecek.
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128 Türk Mühendisi ve ‹flçisi

Güç, Emek ve Baflar›s›

Yeni Ford Cargo
Türk otomotiv
sektörünün dev
bir baflar›ya imza
att›¤› proje…
Tasar›m›ndan
Ar-Ge’sine,
motorundan
testlerine dek her
aflamas›n›n
Türk mühendisleri
taraf›ndan yap›ld›¤›
bir ticari araç…
Yeni Ford Cargo…

Y›lda 5 bin adet
üretilecek
olan Ford Cargo,
ilk etapta
Kuzey Afrika,
Ortado¤u ve Türk
Cumhuriyetleri’ne
ihraç edilecek.

ürk otomotiv sektörünün lider kurulufllar›ndan Ford Otosan yeni bir
baflar›ya daha imza att›. Tasar›m›,
Ar-Ge’si ve dizel motoru tamamen
Türk mühendisleri taraf›ndan yarat›lan yeni Ford
Cargo Eylül ay›nda yollara ç›kacak.
Ford Otosan, Eskiflehir ‹nönü fabrikas›nda yap›lan ve yeni Ford Cargo’nun ilk kez gösterildi¤i tan›t›m toplant›s›nda, ürün gelifltirme becerisini
gözler önüne serdi. Yeni Ford Cargo projesinde
vizyonunu, “kapsaml› ürün gelifltirme yeteneklerine sahip, bölgemizde lider kamyon üreticisi olmak” fleklinde çizen Ford Otosan, bu hedefe yak›nl›¤›n› kan›tlad›.
128 Türk mühendisi taraf›ndan tasarlanan ve gelifltirilen Ford Cargo kamyondan, bu y›l 2 bin 450
adet sat›lmas› hedefleniyor. Y›lda 5 bin adet üreti-

T

lecek olan Ford Cargo, ilk etapta Kuzey Afrika,
Ortado¤u ve Türk Cumhuriyetleri’ne ihraç edilecek. Ford Cargo’nun bir di¤er özelli¤i de Türkiye’de ilk kez s›f›rdan üretilen ECOTORQ dizel
motorunun kullan›lmas›. ECOTORQ, Türkiye’de
bütün parçalar›yla bilgisayar ortam›nda tasarlanan ilk dizel motoru.

‹hracat ‹çin Bir F›rsat
Toplant›da konuflma yapan Ford Otosan Genel
Müdürü Turgay Durak, Cargo ile Ford Avrupa’n›n ticari üssü olma yolunda devam etti:
“Benim burada vurgulamak istedi¤im baflar›ya
olan inanc›m›z. Y›l›n ticari arac› seçilen Transit
Connect’ten sonra yeni Cargo ile Ford Otosan
ürün gelifltirme konusunda, Ford Avrupa’n›n ticari araç merkezi olma yolunda emin ad›mlarla iler-

ledi¤i bir noktaya gelmifltir. Amac›m›z köklü bayii a¤› dolay›s› ile yayg›n servis ve ucuz yedek parça gibi avantajlar›m›z› da kullanarak yeni Ford Cargo’nun kamyon pazar›nda liderli¤ini devam ettirmek.
Avrupa Toplulu¤u güvenlik ve emisyon normlar›na uygun
olarak üretilecek olan yeni Ford Cargo, sahip oldu¤u teknoloji ile geleneksel ihracat pazarlar›m›z için de bir f›rsat olmaya devam edecektir”.

Biz Güçlü, Bilgili ve Tecrübeli Bir Ekibiz
Ford Otosan’›n Ürün Gelifltirmeden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Ufuk Güçlü de Ford Cargo’nun mülkiyetinin
tamamen Ford Otosan’a ait oldu¤unu belirterek flunlar›
söyledi: “Biz bir ekibiz. Güçlü, bilgili ve
tecrübeli bir ekibiz. Bununla gurur duyuyoruz. Ford Otosan’da bugüne kadar yapt›klar›m›za ve halen
yapmakta olduklar›m›za bak›yor, geçmiflte iyi fleyler yapt›¤›m›za, bugün çok iyi fleyler yapmakta oldu¤umuza
inan›yor ve yar›n daha iyisini yapacak yeni nesillerin
yetiflmesine katk›da bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bizi rakiplerimizden
ay›ran en önemli fark›m›z›n fedakâr çal›flmalar›m›z
oldu¤una inan›yoruz.”
Projenin baflmühendisi Burak
Gökçelik ise yeni Cargo ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler verdi¤i konuflmas›nda arac›n flu özellikleri üzerinde durdu:
• Türkiye’nin tek dizayn atölyesinde iki y›l boyunca çal›fl›ld›. Bu süreç içinde 12 bin eskiz, 34 metrekare yüzey, 12 yar›m model, 72 prototip gövde ve 128 h›zl› prototip detay
parça üretildi. Sekiz ton model kili kullan›ld›.

• Kamyon kullan›c›lar› üç-befl y›l sonra kamyonlar›n› yenilemek isteseler de bu çevirim ancak 10 y›lda bir olabiliyor.
10 y›l›n ise yaklafl›k 1 milyon kilometreye denk geldi¤i belirlendi. Böylece Ford Otosan, yeni Ford Cargo’nun yap›sal
dayan›kl›l›k hedefini 1 milyon kilometre olarak belirledi.
• Bilgisayar destekli mühendislik çal›flmalar› ile tamamen
s›f›rdan üretilen ilk Türk dizel motorunun gelifltirilmesi için
çekirdek bir ekip kuruldu. Tamamen sanal ortamda yap›lan
analizler neticesinde çizilen parçalar›n fiziki testlerle do¤rulanmas› gere¤i nedeniyle yo¤un bir test süreci bafllad›.
• Tasar›m do¤rulama testleri, ‹TÜ, Ford Otosan ve Ford’un
Dunton’daki mekanik laboratuvarlar› ve dinamometrelerde
ve Ford Belçika’daki özel test parkuru ile Türkiye’de seçilen
yollarda gerçeklefltirildi.
• Yeni Ford Cargo, Avrupa ve ulusal tip
onay› için gereken 41 adet
homologasyon testi de dahil olmak üzere 533 adet
sistem ve aksam testine ve
155 gün süren dayan›m testine tâbi tutuldu.
• Bugün itibar› ile Türkiye
yollar›nda 3 milyon 100 bin
kilometre kat eden yeni Ford
Cargo, dünya etraf›n› 78 kez dolaflm›fl oldu.
• Bu testlerin d›fl›nda dört adet yeni
Ford Cargo, üç ay süreyle Ford’un
Lommel/Belçika’daki özel parkurunda 100 y›ll›k ömrüne eflde¤er flekilde test edildi.
Yeni Ford Cargo projesi için belirlenen hedefleri baflarma
inanc› ile Ford Otosan’›n, ticari araçlardaki tart›flmas›z liderli¤ini devam ettirece¤i anlafl›l›yor.
Eylül 2003’te sat›lfl›na bafllanmas› planlanan Yeni Ford Cargo, piyasaya dört de¤iflik dingil, üç tip kabin, iki tip motor
ve 10 de¤iflik dingil aç›kl›¤›nda sunulacak.

Eylül ay›nda
yollara ç›kacak
olan Yeni Ford
Cargo’nun Ar-Ge
çal›flmas› 128 Türk
mühendis ve iflçisi
taraf›ndan yap›ld›.
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30 Soruda

Mehmet Ali Berkman

A

nnenizin, baban›z›n ad›n›n yan›na bir
s›fat koymak isteseniz, bu ne olurdu?
Annem sab›rl›, fedakâr, sevecen..... Babam çal›flkan, filozof, flakac›...

• Kardefliniz var m›? Çocukken en çok hangi konularda kavga ederdiniz?
Befl yafl küçük bir erkek kardeflim var. Önce ben, sonra
o yat›l› okudu. Pek iz b›rakan kavgam›z oldu¤unu hat›rlam›yorum.

Gençlik y›llar›nda
küçük bir üretim
tesisine sahip olmay›
hayal eden Koç
Holding Planlama ve
‹nsan Kaynaklar›
Baflkan› Mehmet Ali
Berkman, genel
müdür olunca bu
hayalinden
vazgeçmifl.
Hatalardan ders
ç›karmak, etik
kurallara ba¤l›
kalmak, dürüst
olmak ve kendine
güvenmek
Berkman’›n
vazgeçmedi¤i
de¤erler aras›nda

• Çocuklu¤unuzda en çok hangi oyunu oynamak size zevk verirdi?
Çocukken akl›n›za gelebilecek her türlü oyunu oynad›m.
Bizim zaman›m›zda lego benzeri ahflap ve kurmal› oyuncaklar vard›. Onlarla oynamay›, uçurtma uçurmay› severdim. Biraz büyüyünce futbol ve daha sonra basketbole
merak sard›m.
• Hangi okullarda okudunuz, sizi en çok etkileyen ö¤retmeniniz kim? Neden?
‹lkokulu Yeflilköy Pansiyonlu ‹lkokulu’nda, liseyi ‹stanbul Erkek Lisesi’nde, Üniversiteyi ODTÜ’de, lisans
üstünü de Amerika’da Syracuse Üniversitesi’nde okudum. ‹lkokul’da Müzeyyen ö¤retmeni hiç unutmad›m.
Lise’de matematik ö¤retmenim Ömer Beygo çok zeki ve
bilgili bir kifliydi. Amerika’da Yöneylem Araflt›rmac› Prof.
Swanson’dan çok etkilendim.
• Tüm okul yaflam›n›zda “en iyi arkadafl›m” diyebilece¤iniz kifli kim? Onunla neler paylafl›rd›n›z?
‹lkokuldan arkadafll›¤›m›n devam etti¤i kimse kalmad›.
Liseden görüflmeye devam etti¤im birkaç arkadafl›m var.
Üniversiteden de az say›da arkadafl›mla görüflüyorum.
Daha çok beraber oldu¤um Amerika’ya birlikte gitti¤imiz
TEV bursiyerleri....
• Tatillerinizi nas›l de¤erlendirirsiniz?
Tatilimin büyük bölümünü Bodrum’da geçiriyorum. Birkaç y›l öncesine kadar küçük bir yelkenlim vard›, her f›rsatta onunla seyahate ç›kmaya çal›fl›rd›m. Uzun bayram
tatillerinde ise de¤iflik yerlere seyahat etmeyi, yeni yöreler keflfetmeyi seviyorum.
• Çocukken hangi mesle¤i seçmek isterdiniz?
Çok derin iz b›rakmamakla birlikte çok sevdi¤imiz bir
komflumuzun etkisiyle inflaat mühendisi olmak istedi¤i-

mi hat›rl›yorum.
• Gençlik y›llar›n›z›n en büyük hayali neydi?
Küçük bir üretim tesisine sahip olmay› düfllerdim. Ama
profesyonel olduktan 10 y›l sonra, genel müdür olunca
bu sevdadan vazgeçtim.
• Spor yapar m›s›n›z? Herhangi bir spor aktivitesini
izler misiniz?
Çok çeflitli sporlar yapt›m, yapmaya devam ediyorum.
Ortaokul ve lisede futbol ve basketbol oynad›m. Daha
sonra tenis ve kaya¤a merak sard›m. Bütçem müsait hale gelince yelkenli sahibi oldum, en çok yelken sporunu
sevdim. fiimdi kaya¤a devam ediyorum. Yeni yeni golfe
bafllad›m. Fenerbahçe’nin maçlar›na gidiyorum. F›rsat
buldukça kriket, atletizm, çim hokeyi dahil tüm sporlar›
izliyorum.
• ‹fl yaflam›n›z›n en önemli dönüm noktas› nedir?
‹fl yaflam›m›n en önemli dönüm noktas› 37 yafl›nda Mako’nun genel müdürü olmamd›r.
• ‹fl yaflam›n›zda sizce en büyük baflar›n›z nedir?
Arçelik’te ’94 kriziyle bafllad›m, ’96’da Gümrük Birli¤i,
’99 depremi ve 2000 kriziyle bitirdim. Ancak Arçelik
adeta profesyonel yaflant›m›n doktoras›yd›. Önemli bir
sa¤l›k problemi geçirmeme ra¤men çal›flma arkadafllar›mla birlikte çok fleyler baflard›k. 2005 y›l›nda 3 milyar
Dolar ile Avrupa’n›n en büyükleri aras›na girmeyi hedefledik. Tüm ürünleri lisans boyunduru¤undan kurtard›k,
yurtd›fl›nda ilk üretim tesisini kurduk. Çin’de ürün yapt›r›p ‹ngiltere’ye satt›k. Bu arada al›nan Türkiye ve Avrupa Kalite Ödülleri, 1. ve 2. Teknoloji Ödülü, ‹hracat, Vergi ve Çevre ödülleriyle baflar›lar›m›z› taçland›rd›k.
• ‹fl yaflam›nda baflar›l› olman›n ilk flart› sizce nedir?
Önemli olan birden fazla fley var. Kendine güven, davran›fllar›n kontrolü, engellere ra¤men yolundan flaflmamak,
sürekli kendini gelifltirmek, detaylar› gözden kaç›rmamak, mütevaz› olmak, etik kurallara uygun davranmak,
önce düflünmek sonra konuflmak, araflt›r›c› olmak, hatalardan ders almak ve her fleyden önemlisi dürüstlük....
• Evinize döndü¤ünüzde ilk yapt›¤›n›z fley nedir?
Rahat bir k›yafet giyer, bazen günün stresini alacak bir
kadeh içki al›r›m. Daha sonra eflimle güncel olaylar› paylafl›r›z.

• Hobileriniz nedir?
Spor d›fl›nda bahçe ile çiçekler ve a¤açlarla u¤raflmay› seviyorum.
Küçükken pul biriktirirdim. fiimdi bir fley biriktirmek için geç
oldu¤unu düflünüyorum.
• Kutlad›¤›n›z en güzel do¤um günü hangisiydi? Hangi hediye sizi çok mutlu etti?
50. yafl günümde Jülide, benden habersiz en yak›n dostlar›m›z›
davet etmifl. O gün can›m bir fleye de s›k›lm›flt›. Gel birlikte bir
yemek yiyelim dedi. Gitti¤imiz yerde çok sevdi¤im dostlar›m›
görmek beni son derece mutlu etmiflti. Babalar Günü’nde çocuklar›n getirdi¤i hediyelerden mutluluk duyuyorum.
• “Çocuk” denince akl›n›za ilk gelen sözcük nedir?
Tanr› ve sevgi.
• Yemek yapar m›s›n›z? En sevdi¤iniz yemek nedir?
Uzun süre yat›l› okudu¤um için aç kalmayacak kadar yemek
yapt›¤›m› hat›rl›yorum. Evlendikten sonra salata d›fl›nda bir fley
haz›rlamad›m. En sevdi¤im yemekler zeytinya¤l› barbunya pilakisi (helveli) ve domatesli pilav.
• En sevdi¤iniz renk nedir? Neden? Size ne ça¤r›flt›r›r?
Turkuaz, huzur ve düflünce derinli¤i verir... Denizi ça¤r›flt›r›r.
• En sevdi¤iniz çizgi film karakteri ya da masal kahraman›?
Birden fazla var. Red Kit, Snoopy ve Goofy
• En son hangi kitab› okudunuz? Tavsiye eder misiniz?
Kitap oburuyum. Hemen her konuda okurum. Bütün kitab›
okumak yerine index’ten seçti¤im bölümleri h›zla okurum. Son
okuduklar›m; Kamuran Gürün’ün “Savaflan Dünya ve Türkiye”,
Buket Uzuner’in “Gelibolu” ve D.A. Benton’un “How to think
Like a CEO”dur.
• fiiir sever misiniz? Hangi flairin, hangi dizesi ilk akl›n›za gelir?
fiiir, insan›n duygu ve düflüncelerini en k›sa flekilde ifade etme
sanat›d›r. ‹nsan› düflünceye sevkeder. Orhan Veli, Naz›m Hikmet ve Cahit S›tk› Taranc›’dan hat›r›mda kalanlar var:
“Ne atom bombas›, / Ne Londra konferans›,
Bir elinde c›mb›z, / Bir elinde ayna,
Umurunda m› dünya!” / Orhan Veli.
• “‹stanbul” denince akl›n›za gelen ilk fley nedir?
Bütün hoyratl›¤›m›za ra¤men güzelli¤ini yok edemedi¤imiz medeniyetlerin birleflti¤i merkez...

• Yaflad›¤›n›z flehirde, bulunmaktan en çok zevk ald›¤›n›z
mekân/mekânlar neresidir?
Her yeri ayr› güzel... Bo¤az›n her iki yakas›, Çengelköy, Anadolu Hisar›, Kanl›ca, Yeniköy, Emirgan, Bebek, Burgaz Adas›, Niflantas›, M›s›r Çarfl›s›. Kapal›çarfl›, Topkap› Saray›, Sultanahmet
ve Zekeriyaköy.

Mehmet Ali
Berkman efli
Jülide
Han›m;
çocuklar›
Tunç ve
Yonca
ile birlikte.

• Giysi konusunda tercih etti¤iniz markalar nelerdir?
Markaya düflkünlü¤üm yok ama spor k›yafetlerde Ralph Lauren’i tercih ediyorum.
• Hangi tür müzi¤i ve hangi flark›c›y›, (ya da grubu) dinlemek sizi mutlu eder?
Klasik Bat› müzi¤ini (18., 19. as›r), Klasik Türk müzi¤ini ve hafif bat› müzi¤ini seviyorum. Sevdiklerim; eskilerden Nat King
Cole, Dean Martin... yenilerden Madonna, Mariah Carey ve
Celine Dion. Gruplardan bilmem Platters’› ve Abba’y› hat›rl›yormusunuz.
• En son hangi filmi izlediniz? Hangi yönetmen ve oyuncular› seversiniz?
Bu y›l›n Oscar adaylar›n›n hepsini izledim. En son izledi¤im zannediyorum “The Gangs Of New York”... Yönetmen olarak Steven
Spielberg’i be¤eniyorum. Oyunculardan Tom Hanks, Jack Nicholson, Robert de Niro, Al Pacino ve Julia Roberts favorilerim.
• En son ne hediye verdiniz ve ald›n›z?
Hediyenin her çeflidi güzel... Önemli olan karfl›n›zdakini hat›rlad›¤›n›z› ve ona de¤er verdi¤inizi gösteren bir jest, söz ve davran›flt›r. En son eflime do¤um gününde bir hediye verdim, çocuklar›mdan Babalar Günü’nde ald›m.

H

ayata

• Son günlerde sizi en çok etkileyen olay nedir?
Muhtemel ‹stanbul depremine yönelik spekülasyonlar ve Fenerbahçe’nin durumu....
• “Koç Toplulu¤u” kültürünü yans›tan bir cümle yazar m›s›n›z?
Bir aile flirketi olmas›na ra¤men kurumsallaflmaya önem veren
etik kurallar›ndan ödün vermeyen, Türkiye’de ilklerin yarat›c›s›
ve özel sektörün Türk insan›na en yak›n önder kuruluflu...
• “Hayata Dair” son bir cümle...
Çetin Altan’›n 77. yafl› vesilesiyle yapm›fl oldu¤u de¤erlendirmeyi çok be¤endim: “Hayat gölünde yolculu¤a ç›karken, karfl› k›y›
ne kadar uzak görünüyordu ve karfl› k›y›ya yaklafl›rken arkada
b›rakt›¤›m k›y› ne kadar yak›n görünüyor...”
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Tüketti¤iniz Karbon Kadar,

A¤aç Dikin!
zerinde yaflad›¤›m›z dünya, Küresel Is›nma’dan gördü¤ü zarar nedeniyle tehlike sinyalleri veriyor. Bu
sinyaller karfl›s›nda duyars›z kalmak ya da küresel ›s›nmadan dolay› kendimizi sorumlu tutmama flans›na sahip de¤iliz. Yap›lan
araflt›rmalar, ülkemizin küresel ›s›nman›n etkilerini en önce ve en fliddetli biçimde yaflayaca¤›n›
gösteriyor. Çevre kurulufllar›ndaki genel kan›, küresel ›s›nmayla birlikte ›l›man ve ya¤›fll› bölgelerin
daha fazla ya¤›fl alaca¤› ve ›s› yükselmesinin tar›m
ürünlerinde rekolte art›fl› gibi yararlar›n›n olabilece¤i yönünde. Ancak ülkemizin yer ald›¤› Akdeniz
ve Orta Do¤u bölgesinde aksine bir geliflimin yaflanaca¤›, yani kurakl›k art›fl› ve tar›msal verimde
düflüfl öngörülüyor.

Ü
TEMA Vakf›’n›n
bafllatt›¤› karbonmetre
kampanyas›,
y›ll›k kiflisel
tüketiminizden
kaynaklanan karbon
emisyon miktar›n›
hesapl›yor ve bunu
telafi etmek için y›lda
kaç a¤aç dikmeniz
gerekti¤ini
ortaya ç›kar›yor

TEMA Tüketilen
Karbonu Ölçüyor
Tüm bu verilerden hareket eden TEMA Vakf›, tar›m alanlar›n›, seralar›, yerleflim alanlar›n› tahrip
eden ve ölümlere yol açan, baflta sel olmak üzere
do¤al olmayan afetlere karfl› bugünden önlem
al›nmas› için çeflitli projeler gelifltiriyor. Y›ll›k kiflisel oksijen ve enerji tüketiminizden kaynaklanan
karbon emisyon miktar›n›n hesaplanmas›na dayanan karbonmetre de bu kampanyalardan biri.
Karbonmetrede as›l amaç, tüketti¤imiz oksijen ve
enerjiyi telafi etmek için y›lda kaç a¤aç dikmemiz
gerekti¤inin tespit edilmesi.
Etkiler yöreden yöreye, hatta bitkiden bitkiye de¤ifliklik gösteriyor olsa da, ülkemizin su k›tl›¤›,
kurakl›k ve toprak erozyonu gibi ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya olmas› TEMA’n›n
çal›flmalar›nda farkl› yöntemler bulmas›n›n ana sebebi. Vak›f karbonmetre projesinde, küresel ›s›nma sürecinin bafllad›¤›n›, bu süreci
geri çevirmenin oldukça güç
oldu¤unu belirterek daha
fazla ilerlemesinin engellenebilece¤ine dikkat çekiyor.

A¤açlar›n atmosferdeki sera gazlar›n› emdikleri
için küresel ›s›nman›n tehditlerini azaltma konusunda en güçlü silahlardan biri oldu¤u göz önünde bulundurulursa, al›nacak önlemlerin bafl›nda
a¤aç dikmek geliyor. Bireysel olarak ne kadar karbona neden oldu¤umuzu ö¤renmek için ne yapmal›y›z? Bu sorunun cevab›, TEMA’n›n www.tema.org.tr sitesine girelerek ö¤renilebilir. Sitede
yer alan “korbonmetreyle” y›ll›k kiflisel tüketiminizden kaynaklanan karbon emisyon miktar›n›
hesaplay›p, bunu telafi etmek için dikilmesi gereken a¤aç miktar›n› hesaplayabiliyorsunuz.
Gerisi çok kolay. Kazman›z› küre¤imizi al›p a¤açlar›n›z› ellerinizle dikebilir ya da TEMA Vakf› gibi
a¤açland›rma yapan sivil toplum kurulufllar›na
küçük bir bedel ödeyerek a¤açlar›n›z›n dikilmesini sa¤layabilirsiniz.
www.tema.org.tr
adresine girip
Karbonmetre butonuna
bas›p ne kadar karbon
tüketti¤inizi
ö¤renebilirsiniz.

Tüm Sa¤l›k Sorunlar›n›z ‹çin Tek Bir Hat:

Alo Sa¤l›k Hatt›
Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi, fiubat 2003 tarihi itibar›yla hayata geçirdi¤i
Alo Sa¤l›k Hatt›’yla, sa¤l›kla ilgili tüm sorular›n›z› günün 24 saati ücretsiz olarak
cevapland›r›yor. Bu hattan yararlanabilmek için yap›lmas› gereken tek fley,
(0212) 311 29 29 numaral› telefonu aramak

vde, iflyerinde ya da bulundu¤umuz herhangi
bir yerde, kendimizin ya da yak›nlar›m›z›n herhangi bir sa¤l›k sorunuyla karfl›laflmayaca¤›n›n
garantisi yok. Bu tür durumlarda, yerinde ve zaman›nda verilecek kararlar›n, yap›lacak ilk müdahalelerin
hayati önem tafl›d›¤› ya da tam tersini düflünürsek, yapaca¤›m›z yanl›fl bir ifllemin çok ac› sonuçlar do¤urabilece¤i de
bir gerçek.
1 fiubat 2003 tarihinden itibaren uygulamaya giren Amerikan Hastanesi Alo Sa¤l›k Hatt›, karfl›laflt›¤›m›z tüm sa¤l›k
sorunlar›yla ilgili baflvurabilece¤imiz, bizlere sadece bir telefon kadar uzak olan dan›flma merkezi ifllevini üstleniyor.
Günün 24 saati süren bu hizmetten (0212) 311 29 29 numaral› telefonu arayarak yararlanmak mümkün.

E

Kâr Amac› Güdülmüyor
Amerikan Hastanesi Alo Sa¤l›k Hatt›, dan›flan hastaya o anda en uygun hizmeti, koruyucu ve tarafs›z hekimlik ilkelerine ba¤l› kalarak, kâr amac› gütmeden öneriyor.
Aile hekimleri ve özel e¤itimli hemflirelerden oluflan uzman
kadrosuyla hizmet veren Alo Sa¤l›k Hatt›, tedavi etmek de¤il, bilinçlendirmek, yönlendirmek, acil vakalarda ve aktif
hastal›klarda ne yap›lmas› gerekti¤ini söylemek amac›yla kuruldu. Amerikan Hastanesi Sa¤l›k Dan›flma Hatt›, sadece acil
durumlarda de¤il, sa¤l›kla ilgili her türlü soruyu cevapland›rmak amac›n› güdüyor.
Bu nedenle hastal›ktan korunma, genel hijyen, afl›lama, yafl
guruplar›na göre check-up, sa¤l›kl› beslenme ilkeleri, sa¤l›kl› yaflam stili, güncel t›p ve t›ptaki geliflmeler vb. konularda
dan›flmanl›k hizmeti almak amac›yla gerek sözlü, gerekse eposta yoluyla yap›lan baflvurulara en k›sa sürede branfl hekimi ile iflbirli¤i içerisinde cevap veriliyor.

Hastalar Medikal Çözümler
Konusunda Yönlendiriliyor
Amerikan Hastanesi Alo Sa¤l›k Hatt›, telefon arac›l›¤›yla dan›flma ve yönlendirmenin yan› s›ra hastalar hakk›nda kay›t
oluflturmas› konusuyla da ilgileniyor. (0212) 311 29 29 numaral› telefondan Amerikan Hastanesi’ne ulaflan herkesin bilgisayar ortam›nda kiflisel bilgileri kaydedilerek o an yaflamakta oldu¤u sa¤l›k problemleri standart bir t›bbi triyaj program›
(aciliyetine göre öncelikli hasta de¤erlendirilmesi) ve hekimlerin t›bbi bilgileri do¤rultusunda s›n›flayarak medikal çözümlere yönlendiriyor.

Alo Sa¤l›k Hatt›’n›n Sa¤lad›¤› Di¤er Avantajlar:
(0212) 311 29 29 numaral› telefonun yan› s›ra
(0212) 311 29 90 numaral› fakstan ya da
vkvah@amerikanhastanesi.com.tr internet adresinden
ulaflabilece¤iniz Alo Sa¤l›k Hatt›’n›n di¤er avantajlar› flunlar:

T

oplum

ve yaßam

• Acil durumlarda neler yap›lmas› gerekti¤ini anlatarak,
ilk müdahelede do¤ru davran›lmas›n› sa¤lamak,
• ‹htiyaç halinde baflhemflireli¤e yönlendirme yap›larak,
ambulans gönderilmesini sa¤lamak,
• Yüksek tansiyon, kalp, fleker gibi kronik hastal›¤› bulunan kifliler
için Türkiye’de ve dünyadaki güncel geliflmeleri takip ederek,
e-mail yoluyla bilgilendirmek,
• Amerikan Hastanesi ile ilgili tüm bilgileri (fiyatland›rma dahil)
aktarmakt›r.
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‹NSAN NASIL

MUTLU OLUR?

Yaflamda mutluluk ufak detaylardad›r, ayr›nt›larda sakl›d›r. Hüner, bunlar› bulup ç›karabilmek ve bir al›flkanl›k durumuna getirebilmektir.

Zengin bir insan mutlu mudur? Evet / Hay›r...
Servet önemli bir mutluluk arac›d›r. Ancak, tek bafl›na bir hiçtir!
Nice büyük servetlerin dindirmeye çal›flt›¤› ancak dindiremedi¤i
ac›lar, örtmeye çal›flt›¤› ancak örtemedi¤i ruh sefaleti vard›r. Para
insan›n elinde toplumsal bir güçtür. Her güç gibi o da iyi ya da
kötü kullan›labilir. Para daha büyük amaçlara hizmet etti¤i oranda de¤erlidir.

Genç ve güzel bir insan mutlu mudur? Evet / Hay›r...

Yaflam dört mevsimdir. Tümünün ayr› ayr› özellikleri vard›r.
Gençlik y›llar› kesinlikle güzel dönemlerden biridir. Ancak, ilerideki dönemlerde de mutlu olmay› baflarabilmifl, yaflam›n tad›n›
ç›karabilmifl insanlar var. Okuma al›flkanl›¤› edinmifl, bembeyaz
saçlar aras›ndaki mutlu bir ifadeyi gözlerinizin önüne getiriniz...

Sa¤l›k mutluluk getirir mi? Evet / Hay›r...

Mutlulu¤un, yaln›zca sa¤l›k ve vücut gücünde sakl› oldu¤unu sananlar vard›r ve bunlara hak vermemek zordur. Büyüklerimiz,
“Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi...” derken büyük bir
gerçe¤i dile getirmifllerdir. Onun ne büyük bir nimet oldu¤unu,
onu kaybedenlere sormal›d›r. Bir insan›n her fleyi olduktan sonra
bile, sa¤l›¤› olmazsa mutlu olmas› olas› de¤ildir. Ancak, tek bafl›na sa¤l›k da insan›n mutlu olabilmesi için yeterli de¤ildir. Sa¤l›k
iyi bir zemin, olmas› gereken bir ön koflul ve temeldir.

Aile yaflam› insan› mutlu eder mi? Evet / Hay›r...

Huzurlu, düzenli bir aile yaflam› insan› mutlu k›lan önemli etkenlerden biridir. fiefkat, sevgi ve sayg› ile gerçekleflen bu huzurlu
paylafl›m ortam›n›n devam etmesi için, insan›n gereken tüm gayreti ve dikkati göstermesi çok önemlidir.

Güzel sanatlar insan› mutlu eder mi?

S

erbest
kŸrsŸ

Birçok s›k›nt›m›z› onun sayesinde unuttu¤umuz
do¤rudur. Maddesel yaflam›n etkisinden, kaba
kuvvetinden ona kaçarak kurtuluyoruz. Çünkü,
bir alimin çok güzel ifade etti¤i gibi: “Sanatkârda
tabiat, idraki ihtiyaca ba¤lamay› unutmufltur.”
‹yi ki de unutmufltur, bu sayede dünyan›n bo¤ucu havas›ndan bir süre için bile olsa kurtulabiliyoruz, baflka bir s›¤›na¤a göç edebiliyoruz ve tatl› bir hava alabiliyoruz. Ancak, güzel sanatlar da tek bafl›na insan› mutlu etmeye yetmeyebilir...

O halde, mutluluk nedir ve nerelerde
aranmal›d›r?
Sayd›¤›m noktalar›n tümü mutlu olabilmek için önemlidir ve herbiri de mutlulu¤a giden yollard›r. Ancak, mutlu olabilmek için
baflka bir yol vard›r ki, tümünden güçlü ve rakipsizdir: ‹fl! Çal›flmakta mutlulu¤un en büyük s›rr› vard›r. Severek çal›flmak günü
k›salt›r, fakat ömrü uzat›r. Bir insan›n yapt›¤› ifli sevmesi için ilk
koflul, kendisini tan›mas› ve kendisi ile bar›fl›k olmas›d›r. Aynada
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gözlerinin içine baka baka, “Kendimin en iyi arkadafl› m›y›m?” sorusuna
do¤ru yan›t veremeyen bir insan›n yaflamda baflar›l› ve mutlu olabilme olas›l›¤› çok azd›r. ‹çindeki sesi dinleyemeyen, yaflam› ona göre yönlendiremeyen ve kendine yalan söyleyen
hangi iflle u¤rafl›yor olursa olsun, kendisiyle yabanc›lafl›r.
Karl Marx, en basit sözlerle eme¤in yabanc›laflmas›n› bize, insan›n
kendisini sadece iflinde olmad›¤› zaman iyi ve mutlu hissediyor
olmas› ve çal›fl›rken de kendisini kendisinin d›fl›nda hissediyor
görmesi olarak tan›ml›yor. Yaflam› kompart›manlara ay›rmamak,
birinde mutlu olabilmek u¤runa ötekine katlanmak zorunda hissetmemek için insan›n kendisini iyi tan›mas›, özelliklerini keflfetmesi ve ne istedi¤ini bilmesi gerek.
Kim ne derse desin, kendinizle bar›fl›k iseniz ve istedi¤inizi yapabiliyorsan›z er ya da geç baflar› sizin olacakt›r. Vinet bize: “Hayat,
ne bir bayram, ne bir yas günüdür; ifl günüdür” derken çal›flman›n önemini göstermektedir.
Y›llar önce, bir sohbet s›ras›nda yabanc› bir profesöre “‹nsan nas›l mutlu olur?” diye sormufllard›. Soru, profesörün hofluna gitmiflti ve “Bu sorunuz beni çok etkiledi çocuklar, e¤er mutlulu¤un
bir reçetesi olsayd›, inan›n sizlere birer tane da¤›t›rd›m, ancak
böyle bir fley yoktur. Ben size insan›n nas›l mutsuz olaca¤›n› söyleyeyim, siz bundan sonucu bulun” deyip; üzerine basa basa “Bütün emelleri kendisine dönmüfl insan bedbaht olur. Var olmak
kendini yaymakt›r” demiflti. O günden beri, bu söze daha çok
inan›yor ve do¤rulu¤una kat›l›yorum.
Bir insan düflünün her fleyi kendine dönük, sadece kendini düflünüyor ve kendisi ile ilgisi olmayan hiçbir konuya duyarl› de¤il, ilgilenmiyor ve hissetmiyor. Hatta baflkalar›yla ilgilenmeyi bir angarya olarak görüyor ve kendisine
bir fley kazand›rd›¤› ölçüde de¤erlendiriyor. Bu
insan, sevdi¤i ifli de yapsa, çok para da kazansa,
alt› milyarl›k dünyam›zda kendi derisi içinde
gerçek bir hapistir. Ayn› bireyin, d›fla dönük,
baflkalar›n›n sorunlar› ile yak›ndan ilgili, onlar›n
neflesi ile mutlu olabilen, onlar› iyi görmekten
sevinç duyabilen, baflka bir deyiflle onlar› mutlu edebilmeyi kendisine ö¤retmifl, al›flkanl›k
durumuna getirmifl oldu¤unu düflünecek olursan›z; mutlu olabilece¤i alan›n ne denli geniflledi¤ini görebilirsiniz? Yaflam›n her gününde çok mutlu olmay› arzu ediyorsan›z, baflkalar›n›n mutlulu¤undan ve onlar› mutlu edebilmekten zevk alabilmeyi kendinize
ö¤retiniz. En önemli noktay› yineliyorum: Yaln›z kendini düflünen, ayr› kalmaya mahkumdur. Anadolu’da “Ekme¤ini yaln›z yiyen, yükünü yaln›z kald›r›r” derler. Çetin Altan bizlere, “Baflar› bireyseldir, ancak mutlu olmak için en az iki kifli flartt›r” derken bütün bir yaflam›n ipucunu veriyor. Mutlu olmak için de, bu kiflilerin say›s›n› art›rmak bizim elimizdedir.
Demir Aytaç
Düzey A.fi. Genel Müdürü

