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Bu ayki dergimizi üç temel ana ko-

nunun ayd›nl›k haberleriyle haz›rla-

d›k. Dergiyi dikkatli bir gözle incele-

yen okurlar›m›z hemen fark edecek-

lerdir; bir bölümde ifllerimize, bir

baflka bölümde Toplulu¤umuzun alt

yap›s›na, di¤er bölümde de sosyal

sorumluluklar›m›za yönelik haber ve

yaz›lar, Temmuz say›m›z›n içeri¤ini

oluflturuyor. 

Her türlü s›k›nt›ya gö¤üs gerip infla-

at› tamamlanarak aç›l›fl› yap›lm›fl

olan Ford Otosan Kocaeli Fabri-

kas›’nda Türk mühendislerinin eseri

olan ilk Transit Connect, banttan

ç›kt›. 

Siz dergimizde “‹lk Ford Transit

Connect ile Gururland›k” bafll›kl› ha-

beri okurken, üretilen Connect’ler,

müflterilerine ulaflmak üzere dünya

yolculu¤una ç›km›fl olacaklar.

Bir di¤er uluslararas› baflar›y› Belde-

yama ile ilgili sayfalar›m›zda bula-

caks›n›z. ‹fl hayat›m›z›n bu ayki bir

baflka baflar› hikâyesi ise genç Koç

Bilgi Grubu’nun büyük ad›m›: Bul-

garistan Telekom’u için Türk Te-

lekom’la dev ortakl›k.

Alt Yap›da Yaflanan 
H›zl› Evrim Süreci
Koç Toplulu¤u’nun alt yap›s›nda bir

süredir hep beraber izledi¤imiz h›zl›

bir evrim süreci yafl›yoruz. 

Bu konuda Turizm Grubu’nun ve

Migros’un haberlerinin yan› s›ra

May›s ay› bafl›nda aç›lan “kockari-

yer.com” sitesinin mimarlar›yla ya-

p›lan röportaj, sözünü etti¤im h›zl›

evrim sürecini yans›tmas› aç›s›ndan

san›r›m sizler için de çok anlaml›

olacakt›r. 

Bu ay dergimizin neredeyse yar›s›n›

Toplulu¤umuzun sosyal sorumlu-

luklar›n› yerine getirmeye yönelik

çal›flmalar› kaps›yor. 

Türkiye’de ilk defa bir denizalt›, bir

müzede, Rahmi M. Koç Müze-

si’nde halk›m›z›n ziyaretine aç›ld›.

Bu de¤erli müzemiz Kültür Bakan-

l›¤›’n›n gelenekselleflen “Kültür ve

Sanat Büyük Ödülü”ne de¤er gö-

rüldü. 

Gurur duyaca¤›m›z bir baflka sosyal

sorumluluk haberimiz de, müzeleri-

mize yeni bir müzeyi daha ilave et-

memizdir: Bursa’daki Tofafl Anado-

lu Arabalar› Müzesi, yeni otomobil

ustalar›n›n eskilere bir arma¤an› ola-

rak kültür tarihimizde yerini alm›fl

bulunuyor.

E¤itim, her say›m›zda oldu¤u gibi yi-

ne dergi gündemimizin önemli bö-

lümlerinden biri. Geçti¤imiz ay, Koç

Üniversitesi’nde Rahmi M. Koç

Mühendislik binas›n›n aç›l›fl›n› yap-

t›k. Koç Üniversitesi, fleref konu-

¤umuz Richard Holbrooke’un ko-

nuflmas›yla zenginleflen bir törenle

yeni mezunlar›na diplomalar›n› ver-

di.  Koç Özel Lisesi’nden de gele-

ce¤e p›r›l p›r›l genç beyinler gönder-

dik. Mezun olan gençlerimizi u¤ur-

lad›¤›m›z törende ünlü tarihçimiz

Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, sayfalar›-

m›zda sizlerle paylaflmak istedi¤imiz

çok derin ve keyifli bir konuflma

yapt›. 

Gelece¤e umutla bakmam›z için pek

çok geçerli nedenimiz var. Futbolda

Dünya Kupas› Üçüncülü¤ü’nü ka-

zanm›fl olman›n o muhteflem guru-

runu ülke olarak tek yürek halinde

tatt›k.

Art arda gelen baflar›lar›n sevinciyle

haz›rlad›¤›m›z bu say›da son olarak

de¤inmek istedi¤im konu da yine

sizinle ve gelece¤inizle ilgili: Birey-

sel emeklilik sayfas›n› sizler için ha-

z›rlad›k. 

Dergimizin tad›na varman›z umu-

duyla keyifli okumalar; bu ay izine

ç›kacak olanlara iyi tatiller...

Art Arda Gelen Baflar›lar›n Sevinciyle...
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ord Otosan’›n tümüyle, Tük

mühendisler taraf›ndan üreti-

lip dünya pazarlar›na ihraç

edilecek yeni ürünü, Ford Transit

Connect araçlar›n ilki üretim ban-

d›ndan ç›kt›. 

Transit Connect’in ilk üretimi için,

17 Haziran 2002’de düzenlenen tö-

rene, Koç Holding CEO’su F. Bü-

lend Özayd›nl›, Ford Otosan Ge-

nel Müdürü Turgay Durak, Ford

Otosan Genel Müdür Bafl Yard›mc›-

s› Jerry Kania’n›n yan› s›ra, Kocaeli

Mülki ve ‹dari yetkilileri kat›ld›. 

“2003’te 90 Bin Adet 
Ford Transit Connect 
‹hraç Edilecek!”
Törende bir konuflma yapan Koç

Holding CEO’su Bülend Özayd›nl›

“73 y›ll›k Ford-Koç iflbirli¤inde ulafl-

t›¤›m›z bu olumlu aflama ile Ford

Otosan’›n ifl hacminin ülkemiz, çal›-

flanlar›m›z ve hissedarlar›m›z için

daha da verimli hale gelmesi ama-

c›yla yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n netice-

lerini almaya bafllad›k” dedi. 

Bu projenin Türk otomotiv

endüstrisinin Avrupa’da

ve dünyada ismini du-

yurmak ad›na bü-

yük bir ad›m oldu¤unu vurgulayan

Özayd›nl›, 2002 y›l›nda 22 bin adet

Ford Transit Connect ihraç etmeyi

hedeflediklerini, bu rakam›n 2003

y›l›nda ise 80-90 bin adet seviyeleri-

ne yükselece¤ini söyledi.

Kocaeli Fabrikas›’na 
1 Milyar Dolarl›k Yat›r›m
Özayd›nl›, Ford Avrupa’n›n Transit

üretimini Belçika’n›n Genk flehrin-

den Kocaeli Fabrikas›’na tafl›mas›-

n›n Ford Otosan için hayati bir öne-

mi oldu¤unu ifade etti. Ford Otosan

Kocaeli Fabrikas›’na, 16 milyon Do-

lar sabit yat›r›m ile 39 milyon Dolar

insan kaynaklar› ve iflletme serma-

yesi olmak üzere, toplam 200 mil-

yon dolar yat›r›ma karar verildi¤ini

belirten Özayd›nl›, “Böylece Ford

Otosan’›n yeni yat›r›m› 1 milyar do-

lara yaklaflacak” dedi.

“Transit ‹hracat›ndan 
1.6 Milyar Dolar ‹hracat 
Hedefliyoruz” 
Kocaeli Fabrikas›’n›n y›lda 200 bin

araç kapasiteli bir ticari araç üretim

merkezi olaca¤›n› vurgulayan Özay-

d›nl› flunlar› söyledi: “Yat›r›m›m›z iki

y›l içinde tamamlanacak ve 2004 ilk-

bahar›ndan itibaren Transit ihracat›

artacak. Avrupa’daki pazara göre y›l-

da 75-80 bin adet Transit ihracat›n-

dan 750-900 milyon dolar ihracat ra-

kam› hedefliyoruz. Yat›r›m›n tamam-

lanmas›yla, Transit ve Transit Con-

nect araçlar›ndan y›lda yaklafl›k 150

bin adet civar› ihraç edilerek, 1.6

milyar dolar ihracat rakam›na ula-

fl›lacak” dedi. 

Ford Otosan Genel Müdürü Tur-

gay Durak ise, “Ford Otosan’›n

gururu ve Transit ailesinin yeni

üyesi Transit Connect’in üretim

‹lk Ford Transit Connect 
‹le Gururland›k!

F

küresel vizyon

Ford Otosan Kocaeli
Fabrikas›’nda,
tümüyle Türk
mühendisler
taraf›ndan üretilip
tüm dünyaya ihraç
edilecek olan ilk 
Transit Connect, üre-
tim band›ndan ç›kt›!
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band›ndan ç›k›fl›n›n mutlulu¤unu

yafl›yoruz. 5 Temmuz’da araçlar›m›z›

gemiye yükleyerek ihracat›na baflla-

yaca¤›z.

Bu vesileyle, elde edilen bu baflar›da

eme¤i geçen tüm çal›flanlar›m›za, flu

anda aram›zda olamayan Koç Hol-

ding  ve Ford Motor Company’den

büyüklerimize teflekkür etmeyi bir

borç bilirim” dedi.

Tören s›ras›nda, üretimi tamamlanan

ve banttan ç›kan 1. numaral› Transit

Connect, Ford Otosan Kocaeli Fabri-

kas›’nda çal›flanlar taraf›ndan imza-

land›ktan sonra, sergilenmeye bafl-

land›. 

Ford Transit Connect…
Yeni Ford Transit Connect, otomo-

bilden dönüfltürülerek de¤il, tama-

men kendine has ticari araç platfor-

mu üzerine dizayn edildi. Tasar›m›,

mühendislik çal›flmalar› ve testleri

yüksek standartlarda gerçeklefltirile-

rek bir üst s›n›f›ndaki Ford Transit’in

sa¤laml›¤›n› ilk kez mini-van seg-

mentine tafl›yor. Bu düzeyde sa¤-

laml›k ve dayan›kl›l›¤›n kendi s›n›-

f›nda bir benzeri yok. 

Yüksek dayan›ml› çelikten üretilen

güçlendirilmifl gövdenin sa¤laml›¤›,

bor katk›l› çelikten imal edilen tra-

vers ile daha da art›r›ld›. 

Ayr›ca, ön ve arka denge çubuklar›

Yeni Ford Transit Connect’in 2 fark-

l› aks mesafesine sahip modeli piya-

saya sunulacak. Her iki boyda Van

ve Kombi seçene¤i bulunan serinin

yüksek tavanl› tipleri de mevcut.

Yeni Ford Transit Connect’in ben-

zinli ve dizel motor seçenekleri de

bulunuyor. 

Yeni Ford Transit Connect, yük tafl›-

ma kapasitesi, yük bölümü boyutla-

r› ve fonksiyonelli¤i ile s›n›f›n›n li-

deri olacak. Kendi s›n›f›nda iki Euro

palet tafl›yabilen ilk ve tek araç olur-

ken, genifl kap›lar› euro-palletlerin

yandan veya arkadan yüklenmesine

imkân verecek. Optimize edilen yan

panel aç›s›, yük kompart›man›n›n

en verimli flekilde kullan›lmas›na

imkan veriyor. Ayarlanabilir yük sa-

bitleme sistemi, araç üzerinde del-

me ifllemi yapmaks›z›n istenilen fle-

kilde istifleme yap›labilmesine, kat-

lanarak zemin ile entegre olabilen

yolcu koltu¤u da hacimli ve büyük

yüklerin kolayca tafl›nabilmesini

sa¤l›yor.

“Yat›r›m›m›z iki y›l içinde tamamlanacak ve 2004 ilk-
bahar›ndan itibaren Transit ihracat› artacak.
Avrupa’daki pazara göre y›lda 75-80 bin adet 
Transit ihracat›ndan 750-900 milyon dolar ihracat
hedefliyoruz”

arac›n dengesini ve yol tutuflunu iyi-

lefltirirken, yo¤un yük alt›nda çal›-

flan süspansiyon ve fren gibi kom-

ponentleri de yap›sal sa¤laml›¤a

katk›da bulunuyor. 15 inçlik 5 bi-

jonlu jantlar›n kullan›lmas› da arac›n

sa¤laml›k hedefinin bir göstergesi...

Üretim band›ndan ç›kan ilk Transit Connect için düzenlenen bas›n toplant›s›na, 

Koç Holding CEO’su F. Bülend Özayd›nl› (ortada), Ford Otosan Genel Müdürü Turgay 

Durak (solda), Ford Otosan Genel Müdür Bafl Yard›mc›s› Jerry Kania (sa¤da) kat›ld›.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’na, 16 milyon Dolar sabit yat›r›m ile 39 milyon Dolar insan

kaynaklar› ve iflletme sermayesi olmak üzere, toplam 200 milyon dolar yat›r›m yap›lacak. 



küresel vizyon

osna’da savafl›n durdurulma-

s›nda çok önemli bir rol üst-

lenen ABD’nin eski BM Tem-

silcisi Richard Holbrooke, Haziran

ay›n›n son günlerini Koç Üniversi-

tesi’nin “fleref konu¤u” olarak Tür-

kiye’de geçirdi ve 29 Haziran Cu-

martesi günü düzenlenen Koç Üni-

versitesi mezuniyet töreninde bir

konuflma yapt›. Türkiye’nin AB ile

iliflkilerinde “tarihi bir f›rsat” döne-

minde bulundu¤unu belirten Ric-

hard Holbrooke, “AB’nin de Türki-

ye’ye ihtiyac› var” dedi.

Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu ve

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Attila

Aflkar, Koç Ailesi, Koç Üniversitesi

ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerine hi-

taben yapt›¤› konuflmada Richard

Holbrooke, “Bugün bana bahfletmifl

oldu¤unuz flereften ötürü fevkalade

duyguland›¤›m› ifade etmek isterim”

diyerek sözlerine bafllad›.

“Türkiye’de özel üniverversite kur-

ma izninin ç›kmas›ndan sadece befl

y›l sonra fevkalâde özel bir üniversi-

te kurarak, giderek önem kazanan

milletinize uzun vadeli yat›r›m yap-

m›fl bulunuyorsunuz” diyerek Vehbi

Koç Vakf›’n› kutlayan Richard

Holbrooke, mezun olan ö¤rencilere

Türkiye’de kalarak çal›flmalar›n› sür-

dürmelerini önerdi. Richard Holbro-

oke, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Uzun zamandan beri inand›¤›m ve

s›k s›k dile getirdi¤im gibi, so¤uk

savafl döneminde Almanya nas›l bir

hudut devleti konumunda idiyse,

so¤uk savafl›n sonundan beri Türki-

ye de bir hudut devlet konumuna gelmifl bulunuyor. On y›ldan beri devam

eden bu durum 11 Eylül 2001’den bu yana

daha da kritik hale geldi. 

Bunun anlam› benim için net. Türki-

ye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lmas›n›n

önemli olmas› kadar –ve bunun alt›n› çi-

zerek söylüyorum– Avrupa Birli¤i için de

Türkiye’yi bünyesi içine almas› hayati

önem tafl›maktad›r. Türkiye’nin Av-

rupa Birli¤i’ne olan ihtiyac›

kadar, Avrupa Birli¤i’nin

de Türkiye’ye ihtiyac›

vard›r.”

A.B.D. D›fliflleri Ba-

kan Yard›mc›s› gö-

revinde iken bu

konu üzerinde

bir hayli

vakit har-

Koç Üniversitesi’nin fieref Konu¤u Olarak Türkiye’ye Gelen 
ABD Eski BM Temsilcisi Richard Holbrooke:

B

“AB’nin de Türkiye’ye 
‹htiyac› Var”

ABD’nin eski BM Temsilcisi Richard Holbrooke, Koç Üniversitesi’nin mezuniyet

töreninde yapt›¤› konuflmada Türkiye’nin ve Avrupa Birli¤i’nin alt› ayl›k kritik 

süreden olabildi¤ince yararlanmalar›n›n hayati önem tafl›d›¤›n› söyledi.

Richard Holbrooke: “Türkiye ile
Avrupa Birli¤i aras›nda halledilmesi
gereken pek çok karmafl›k konu
bulunmakta. Bunlar basit konular
de¤il. Fakat her iki taraf›n da politik
iradesi olursa bunlar hallolabilir”
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cad›¤›n› ifade eden Richard Holbro-

oke, Avrupa Birli¤i’ndeki dostlar›m›-

za Türkiye’ye üyelik için bir yol ha-

ritas› vermeleri için ›srar etti¤ini, an-

cak ne yaz›k ki ilk gayretlerinin

1995 Lüksemburg Zirvesi’nde ama-

c›na ulaflamad›¤›n› söyledi. Baflkan

Clinton’un güçlü ›srar› ve Avrupa

Birli¤i temel üyelerinden baz›lar›n›n

giriflimleriyle Lüksemburg’da yap›-

lan hatan›n bir k›sm›n›n 1999’da

Helsinki’de düzeltildi¤ini kaydeden

Richard Holbrooke, sözlerini flöyle

sürdürdü:

“fiimdi ise yeni kritik bir döneme

girmifl bulunuyoruz: Kopenhag Zir-

vesi’ne kalan alt› ayl›k süreden Tür-

kiye’nin ve Avrupa Birli¤i’nin olabil-

di¤ince yararlanmalar› hayati önem

tafl›makta. 

Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›nda

halledilmesi gereken pek çok kar-

mafl›k konu bulunmakta. Bunlar ba-

sit konular de¤il. Fakat her iki tara-

f›n da politik iradesi olursa bunlar

hallolabilir.”

Her ‹ki Taraf da 
Çok Gayret Göstermeli
K›br›s konusunun hassasiyetini ko-

rudu¤unu da ifade eden Richard

Holbrooke, “‹ki y›l süre ile A.B.D.

Baflkan›’n›n gönderdi¤i özel temsilci

olarak çal›flt›m ve o bölünmüfl ada-

da her iki taraf›n da bak›fl aç›s›n› an-

lama f›rsat›n› buldum. O zaman da,

flimdi de inan›yorum ki her iki taraf

ta çok gayret gösterirse K›br›s konu-

su çözümlenebilir” dedi. 

Richard Holbrooke, sözlerini flöyle

tamamlad›: “Her ne olursa olsun,

benim Türkiye’ye olan inanc›m ve

hayranl›¤›m azalmayacak. fiu anda

gene tarihin bir kavfla¤›nda bulun-

maktas›n›z. Büyük lideriniz Atatürk

Türkiye’nin kaderini çok aç›k göre-

bilmiflti. Atatürk’ün vizyonu bugün

de canl› ve eminim ki, flayet Atatürk

bugün hayatta olsayd› ve Koç Üni-

versitesi 2002 senesi mezunlar›n›

görebilseydi, ülkesinin baflar›lar› ile

ve sizinle gurur, gelecek için de gü-

ven duyard›.”

oç Üniversitesi 2002 y›l›n›n

270 mezun ö¤rencisi, diplo-

malar›n› 29 Haziran Cumartesi gü-

nü Rumelifeneri Kampüsü’nde ya-

p›lan Mezuniyet Töreni’nde al›r-

ken, üniversitenin bu y›l ilk kez

verdi¤i “fleref doktoras›” unvan›

da sahiplerini buldu. Bosna’da ba-

r›fl›n öncülerinden biri olarak tan›-

nan ABD’nin eski BM Temsilcisi

Richard Holbrooke ve dünya

çap›nda bir arkeoloji profesörü

olan ünlü bilim adam›m›z Prof.

Dr. Ekrem Akurgal’a “fleref dok-

toras›” unvan› verildi. Koç Üniver-

sitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›

Rahmi M. Koç törende yapt›¤›

konuflmada ö¤rencilere flu öneri-

lerde bulundu:

• Çal›flt›¤›n›z müesseseye daima

hürmetkâr olun. Karfl›n›zdakilerin

bilgisine sayg› gösterin; sab›rl› ve

temkinli olun.

• Y›lda en az bir kez geriye dönüp

bir durum müzakeresi yap›n.

• Kendi iflinizi de kursan›z, baflka-

lar›n›n yan›nda da çal›flsan›z yapt›-

¤›n›z› en iyi flekilde yap›n.

• Her ne kadar muvaffakiyet için

yüzde 95 çal›flmak gerekirse de,

yüzde 5 flansa ihtiyaç vard›r. fians

hayat›n›zda birkaç defa gelir, bunu

iyi kullan›n

ve k›yme-

tini bilin.

Koç Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla

Aflkar’›n, “En yaramaz›n›z bile gö-

zümüzde tütecek” dedi¤i ö¤renci-

ler, törenin ard›ndan diplomalar›n›

ald›. 

Bilindi¤i gibi yetenekli gençleri, bi-

lime evrensel düzeyde katk›lar ya-

pabilen de¤erli ö¤retim elemanla-

r›yla bir araya getiren ve “do¤rular›

sorgulayarak, araflt›rarak, elefltire-

rek, yaratarak bulmay› özendiren

bir mükemmellik merkezi olmak”

hedefiyle ö¤renimini sürdüren Koç

Üniversitesi’nin aralar›nda Harvard,

Michigan, Duke, Ohio State, Boc-

coni gibi ünlü üniversitelerin de bu-

lundu¤u çok say›da bilim kurulu-

fluyla akademik iflbirli¤i anlaflma-

lar› bulunuyor.

Koç Üniversitesi mezuniyet töreninde

“fieref Doktoras›” unvan›n› alan

Richard Holbrooke (ortada), Vehbi Koç

Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›, Koç

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›

Rahmi M. Koç (solda) ve 

Koç Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Atilla Aflkar ile birlikte.

Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu

Baflkan›, Koç Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç,

ö¤rencilere hitaben yapt›¤›

konuflmada “Y›lda en az bir kez ge-

riye dönüp bir durum müzakeresi

yap›n” dedi.

Dünya Bilimine Türkiye’den 
Aç›lan Kap›: Koç Üniversitesi

K



8e-dönüflüm

• e-dönüflüm’ün Turizm Gru-

bu’nda yans›malar› nas›l oldu? 

Grubumuz çal›flanlar› çok genç bir

nesilden olufluyor. BT teknolojileri ile

iç içe olan yöneticilerimiz dahil tüm

çal›flanlar›m›z, projelerin Grubumuza

getirece¤i kazançlar›n fark›nda ve bu

yüzden de çok heyecanl›lar. Ayn› za-

manda ‘e-dönüflüm’ün bizde yaratt›-

¤› heyecan süreçlerimizi yeniden

gözden geçirmemizi ve iyilefltirmemi-

zi sa¤lad›. Ayn› zamanda ortak hare-

ket etmenin de çok yarar›n› gördük. 

• Projeleriniz hakk›nda bil-

gi alabilir miyiz?

fiu anda a¤›rl›kl› olarak CRM

(Müflteri ‹liflkileri Yönetimi)

projesi üzerinde çal›fl›yoruz.

Projemizle, öncelikli olarak flu

anda oldukça da¤›n›k bir hal-

de olan müflteri veri taban› bil-

gilerini merkezilefltirmeyi he-

defliyoruz. Proje tamamland›-

¤›nda, bir müflterinin Grup

içinde iletiflime geçti¤i her

noktada bizim taraf›m›zdan ta-

n›nmas›n› sa¤layaca¤›z. Böyle-

Mart 2002’de   
e-dönüflüm projelerine start
veren Turizm Grubu, baflta
CRM olmak üzere birçok
önemli projeyi hayata
geçirmeye haz›rlan›yor.
Turizm Grubu Bilgi
Sistemleri Yöneticisi Tülin
Betir K›ral, projelerini
bizlere anlatt›  

Turizm Grubu Bilgi Sistemleri Yöneticisi Tülin Betir K›ral:

“Tüm ‹fl Süreçlerimizi 
Merkezilefltiriyoruz!”

Ayn› zamanda, çal›flan sadakatini ve

iletiflimini art›rmaya yönelik olarak

Turizm Portal›’n› da hayata geçire-

ce¤iz. Grup çal›flanlar› aras›nda bir

sinerji yarataca¤›na inand›¤›m›z bu

proje ile çal›flanlar›m›z, flirketleri ve

di¤er Grup flirketleri hakk›nda dü-

zenli bilgi al›p verebilecek. 

Ortak sat›n alma projemizin de haya-

ta geçmesi giderlerimizde önemli bir

azalma yaratacak. Ortak sat›n almay›

elektronik ortama tafl›mak için Pro-

mena ile çal›flmalar›m›z sürüyor. 

e-dönüflüm çerçevesinde, biz-

ler için çok kazançl› oldu¤una

inand›¤›m›z bir di¤er projemiz

ise “Voice over IP”… Kullan-

d›¤›m›z veri hatlar› üzerinden

telefon görüflmelerinin yap›l-

mas›n› sa¤layan bu proje, ön-

celikli olarak Setur’un birkaç

bölgesinde kullan›lmaya bafl-

land›. Özellikle, birçok bölge-

ye yay›lm›fl bir halde bulunan

acentalar›m›z ve sat›fl noktala-

r›na sahip turizm flirketlerimize

bu projenin kazanc› büyük

olacak.

Turizm Grubu Bilgi Sistemleri Yöneticisi Tülin Betir K›ral: “Pro-

jemizle, oldukça da¤›n›k bir halde olan müflteri veri taban› bil-

gilerini merkezilefltirmeyi hedefliyoruz.”

ce tüketim al›flkanl›klar›n› rahatl›kla

de¤erlendirebilece¤iz; ihtiyaçlar› ve

tercihleri do¤rultusunda kendilerine

özel hizmet ve ürünler sunabilece-

¤iz. Veri taban›n›n merkezilefltirilme-

sinin bir di¤er avantaj› da tüm flirket-

lerin bu ortak bilgi havuzundan ya-

rarlanarak hedef kitlelerini genifllete-

bilmeleri… e-dönüflüm kapsam›nda,

tedarikçilerimizi de unutmad›k. Sür-

dürdü¤ümüz iletiflimin tüm süreçleri-

ni içeren bir extranet çal›flmas› içeri-

sindeyiz. 
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oç Toplulu¤u çal›flanlar› ara-

s›nda, elektronik ortamda bilgi

paylafl›m› ve tart›flma ortam›-

n›n yarat›lmas›n› hedefleyen e-forum

Portal›’nda uygulamaya konulan

“Ödüllü Proje Yar›flmas›”n›n Nisan

ve May›s aylar› projeleri aç›kland›. 

e-dönüflüm Yürütme Komitesi üyeleri

kendilerine Nisan ay›nda iletilen 21

proje aras›nda, Koçfinans’tan Melik

Tolga Seyrek’in “Koç E-Sinerji A¤›-

2” projesini birincili¤e, Koçfinans’tan

Funda Gençer’in “Kay›tl› Müflteri

Bilgilerinin Birlefltirilmesi/Koç Bil-

gi Bankas›” projesini ise ikincili¤e lâ-

y›k buldu. Yar›flma kapsam›nda, Melik

Tolga Seyrek, 250 milyon TL de¤erin-

de Migros Hediye Çeki, Funda Gen-

çer ise Düzey’den Sheaffer Kalem

kazand›. 

May›s ay› e-forum Proje Yar›flmas›’nda

ise, önerilen 26 proje aras›ndan Koçfi-

nans’tan yine Melik Tolga Seyrek,

“Koç E-Business Network” projesiyle

birinci, Migros’tan Ali Fatih Bayrak-

tar “Elektronik Ortamda Destekle-

necek Ortak Kampanyalar” projesi

ile ikinci, Migros’tan Serhat U¤ur,

“fiirketler-Medya Kurumlar›-Müflte-

riler Aras›nda PR ‹letifliminin

Elektronik Ortama Aktar›lmas›”

projesiyle üçüncü oldu. Proje yar›flma-

s›nda elde ettikleri baflar›lardan dolay›,

Melik Tolga Seyrek, Mares Hotel’de

iki kiflilik hafta sonu konaklama, Ali

Fatih Bayraktar Arçelik Valso mutfak

robotu, Serhat U¤ur ise Düzey Hedi-

ye Paketi ile ödüllendirildi. 

Nisan Ay› Ödül 
Kazanan Projeleri 
Birincilik Ödülü: 

“Koç e-sinerji A¤› -2”

Koç Toplulu¤u flirketlerinin finansman

ve fon yönetimi ile ilgili faaliyet göste-

ren sorumlular›na (FYF) alternatif bir

“piyasa” daha sunulmas›

amac› ile bir web sitesi ge-

lifltirilebilir. Bu siteden, flir-

ket flifresi ile ba¤lanan FYF,

gün boyu normal piyasalar-

dan toplad›¤› tekliflerle k›-

yaslayarak, kendisi için nis-

peten daha iyi olabilecek

bir teklifi verebilir. 

‹kincilik Ödülü: 

“Kay›tl› Müflteri Bilgile-

rinin Birlefltirilmesi-

Koç Bilgi Bankas›”

Tüm Koç Toplulu¤u flirket-

lerinin müflteri datalar› bir araya getiri-

lerek birlefltirildi¤i taktirde, her bir

müflteriyi takip etmek, tüketim davra-

n›fllar›n› izlemek kolaylaflacakt›r. Müfl-

teriler, tek bir havuzda çeflitli kriterlere

göre segmente edilebilecektir. Bu sa-

yede, özel kampanyalar üretebilmek

mümkün olacakt›r. 

May›s Ay› Ödül 
Kazanan Projeleri 
Birincilik Ödülü: 

“Koç e-Business Network” 

Birbirleriyle ifl yapan/yapma potansi-

yeli olan Koç Toplulu¤u flirketlerinin

faaliyet alanlar›ndaki (özellikle Koç-

bank ile bankac›l›k, Koçfinans ile kre-

dilendirme süreçleri üzerinde), kesiflen

operasyonel noktalar›n tespit edilmesi

ve bu faaliyetler için flirket sistemleri-

nin/ifl yap›fllar›n›n web tabanl› sistem-

ler üzerinden konuflturulmas›… 

‹kincilik Ödülü: 

“Elektronik Ortamda Desteklene-

cek Ortak Kampanyalar”

Koç Holding flirketleri aras›ndaki si-

nerjiyi, Türkiye çap›ndaki müflterileri-

mize yayg›nlaflt›rmak için, ortak kam-

panyalar düzenlenmesi ve ortak müfl-

teri veri taban› tutulmas›… Böylece,

farkl› sektörlerdeki flirketlerimiz ortak

kampanyalar düzenleyebilirler. 

Üçüncülük Ödülü: 

“fiirketler-Medya Kurumlar›-Müflte-

riler Aras›nda PR ‹letifliminin

Elektronik Ortama Aktar›lmas›”

Kurulacak web sitesinin 3 aya¤› ola-

cak: fiirketler: Üye flirketlerin düzenli

olarak veya kampanyalar öncesi med-

yaya da¤›tt›¤› bas›n bülteni, bildiri ve-

ya kampanyalar› kendi flifreleriyle lo-

gon olduklar› bir ara yüz sayesinde si-

teye yükleyebilecekler. Medya: Bas›n

bültenleri üye flirketler taraf›ndan site-

ye eklendikçe üye medya kurumlar›

maille haberdar edilecekler. Son kul-

lan›c›: Tüketiciler/müflteriler, kam-

panya veya bas›n bildirilerinin yap›ld›-

¤› bas›n toplant›lar›yla ayn› anda bilgi

sahibi olacaklar.

e-forum Portal›, 
Ödüllendirmeye Devam Ediyor!

Topluluk çal›flanlar›
aras›nda bilgi ve öneri
paylafl›m›n› esas alan 
e-forum Portal›’n›n 
Mart ve Nisan aylar›nda
ödül kazan projeleri
belirlendi

K



97 y›l›nda Koç Holding

ve Yamaha ortakl›¤›yla

kurulan ve Türkiye iki te-

kerlekli motorlu araç pazar›n›n lide-

ri olan Beldeyama, yeni üretimine

bafllad›¤› Galaxy ve Solaris model-

leriyle Yamaha’n›n üretim merkezle-

rinden biri oldu. 6 Haziran Perflem-

be günü Beldeyama Tesisleri’nde

düzenlenen bir törenle tan›t›lan ve

“Türkiye’de Türk mühendislerince

tasarlanan ilk motosiklet” özelli¤ini

tafl›yan 50 cc motosiklet s›n›f›ndaki

Yamaha Galaxy ve Solaris modelle-

ri, yaln›zca Türkiye’de üretilecek.

Türkiye’den dünya pazar›na aç›lacak

olan yeni modellerle, ihracat rakam-

lar›n›n elli binlere ulaflma-

s› hedefleniyor. Konuy-

la ilgili olarak Beldeya-

ma Genel Müdürü

Hayri Erce ile gö-

rüfltük.

• Projenin bafllang›c›ndan bu ya-

na geliflen öyküsünü sizden din-

leyebilir miyiz?

Koç Toplulu¤u’nun ana ilkelerinden

birisi “müflterilerimizin yaflam kalite-

sini art›rmak”t›r. 

Orta¤›m›z Yamaha’n›n misyonu ise

“Kando” yani “müflterilerimizin ha-

yatlar›na yeni heyecanlar

katmak ve onlar›n hayatla-

r›n› zenginlefltirmektir”.

Beldeyama olarak bu ilke-

lerin do¤rultusunda tüm

ürün gam›m›zda ve hizmetleri-

mizde kuruldu¤umuz andan beri

sürekli bir yenilenme ve de-

¤iflim içerisindeyiz. Galaxy

ve Solaris modelleri de bu

yenilenme ve de¤iflimin so-

nuçlar›ndand›r. Yeni mo-

dellerimiz için öncelikle

hem iç, hem de d›fl pi-

yasada uzun süren pa-

zar araflt›rmalar› yap›ld›.

Tüketicinin her aflamada fik-

ri al›narak sat›n alaca¤›

ürünlerden ne bek-

ledi¤i ortaya

ç›kar›ld›. 

Y a t › r › m

aflama-

s › n d a

karfl›m›za ç›kan en önemli engel ise

geçen sene yaflad›¤›m›z ve etkilerini

hâlâ hissetmekte oldu¤umuz ekono-

mik kriz oldu. Kriz sonras›nda pek

çok rakibimiz küçüldü ve hatta baz›-

lar› el de¤ifltirdi. fiirketimiz de bu

krizden etkilendi. Fakat bütün bu

olumsuz etkilere ra¤men gerekli

olan tüm yeni yat›r›mlar gerçekleflti-

rildi ve pazarda bir ilk olan Yamaha

Galaxy ve Solaris hayata geçirildi.

Yamaha mopedler öncelikle iç paza-

ra veriliyor. Ekim ay›ndan itibaren

Afrika ülkelerine, 2003 y›l›ndan itiba-

ren ise Avrupa ülkelerine ihraç edil-

meye bafllanacak. Önümüzdeki se-

neden itibaren y›ll›k üretim adetleri

iç pazar ve d›fl pazarlar için toplam

50 bin adet seviyelerine ulaflacak.

Bunun % 60-70’i ise yurtd›fl›na ihraç

edilecek.

• Orta¤›n›z Yamaha ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? 

Yamaha 2001 y›l›ndaki 7 milyar Do-

larl›k cirosuyla iki tekerlekli araç pa-

zar›nda gerçek bir öncü durumunda.

Yamaha Motor Company bugün

dünyan›n 35 ülkesinde 60’dan fazla

üretim noktas›yla faaliyet gösteriyor.

Yamaha sadece motosiklet de¤il, ay-

n› zamanda otomobil motoru, jene-

“Türkiye’de Türk mühendislerince tasarlanan ilk
motosiklet” özelli¤ini tafl›yan 50 cc motosiklet
s›n›f›ndaki Yamaha Galaxy ve Solaris modelleri,
yaln›zca Türkiye’de üretilecek. Türkiye’den dünya
pazar›na aç›lacak olan yeni modellerle, ihracat
rakamlar›n›n elli binlere ulaflmas› hedefleniyor
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Solaris’le Yamaha’n›n Üretim

Ve ‹hracat Üssü Oluyor



ratör, golf arabalar›, kar motosiklet-

leri ve deniz motorlar› gibi ürünler

de üretmekte ve pazarlamaktad›r.

Orta¤›m›z›n en önemli özelliklerin-

den birisi de motosiklet pazar›nda

sürekli olarak öncü olmas› ve her

yeni modeliyle yeni bir ak›m bafllat-

mas›d›r. Burada amaç, eriflilen tek-

nolojiyle art›k müflteriyi yakalamak

de¤il, müflteriye yön göstermektir.

• Türkiye’nin motosiklet pazar›-

n›, üretim, montaj ve ithalat ola-

rak de¤erlendirir misiniz?

‹ki tekerlekli motorlu araçlar›n 1997

y›l›nda ulaflt›¤› sat›fllar 100 bin adetin

üzerindeydi. Pazar; 1998, 1999 ve

2000 y›llar›nda ortalama 60 bin sevi-

yelerinde seyretti. 100 bin seviyesin-

den 60 binlere düflmesinin en önem-

li nedeni ise öncelikle Do¤u Avrupa

ve Rusya’dan gelen ucuz ama eski

teknoloji motosikletlerin pazardan

çekilmeleri oldu. 

‹kinci önemli neden ise yine o y›llar-

da ekonomide yaflanan çeflitli inifl ve

ç›k›fllar... 2001 y›l›nda pazar krizden

a¤›r bir darbe ald› ve %50’nin üze-

rinde bir daralmayla 26 bin adete

kadar düfltü. 2002 y›l›nda da daral-

ma devam ediyor. Pazar›n 2003 y›l›-

na kadar 25-30 bin seviyelerinde de-

¤iflece¤ini tahmin etmekteyiz. Daha

sonraki y›llarda ise pazar›n yeniden

büyümeye geçece¤i ve 2005-2007

y›llar›nda ise, 2000 y›l›nda gelinmifl

olan 60 bin seviyesine ulaflaca¤›n›

bekliyoruz.

Üretim ve ithalat aç›s›ndan bakt›¤›-

m›z zaman, krizden önce Türkiye te-

kerlekli motorlu araçlar pazar›n›n

yaklafl›k %60’›n›n üretim, geri kala-

n›n›n ise ithalat oldu¤unu görüyo-

ruz. Fakat bu oran krizle bir-

likte daha afla¤›lara inmekte-

dir. Beldeyama ise üretim

yapan firmalar içerisinde

krizde ayakta kal›p üretime

devam edebilen tek firmad›r diyebi-

liriz. Bunun da en önemli sebebi

üretimde ihracat›m›z›n pay›n›n gün

geçtikçe artmas› oldu. Özellikle yeni

projemizle Yamaha’n›n bir üretim

üssü olmam›z ve yapaca¤›m›z üreti-

min %60-70’ini ihraç edecek olma-

m›z iç pazarda yaflayaca¤›m›z sorun-

lara karfl› gücümüzü daha da art›ra-

cak.

• Türkiye’de trafi¤e kay›tl› olan

kaç motosiklet var? 

Trafi¤e kay›t yapt›rm›fl iki tekerlekli

araçlar 1996 y›l›nda 854,150 adet-

ken, y›lda ortalama %3.8 oran›nda

artarak 2001 y›l›nda 1.031.221 adete

ulaflt›. Yani, befl y›l içindeki art›fl

oran› %21. Fakat bu adetler flu anda

trafikte olan araçlar›n tam say›s›n›

yans›tm›yor. 

Yapm›fl oldu¤umuz analizlere göre

toplam sat›fllar›n ancak %60-70 ka-

dar› trafi¤e kay›t oluyor. Burada

özellikle 50 cc moped s›n›f›nda

araçlar›n pek ço¤u trafi¤e kay›t yap-

t›rm›yor. Bunun en önemli sebe-

bi de ruhsat ve plaka masraflar›n›n

bu gruptaki ürünlerin müflterileri

için oldukça yüksek seviyelerde ol-

mas›d›r. 

• ‹ki tekerlekli ürünlerin faydala-

r› neler?

‹ki tekerlekli ürünler için park yeri

bulunmas› otomobillere göre çok

daha kolay. Bir otomobilin park

edebilece¤i bir alana modeline göre,

yaklafl›k 4-5 motosiklet rahatl›kla

park edebilir. Trafikte bir otomobilin

kaplad›¤› alanda ise üç ya da dört

motosiklet seyredebilir. Bu basit he-

saplama ile trafi¤in ne kadar rahatla-

d›¤› ortadad›r. Enerji tasarrufu aç›-

s›ndan bakt›¤›m›z zaman ise trafi¤in

rahatlamas›yla oluflan tasarrufun ya-

n› s›ra, modeline göre bir motosikle-

tin yak›t tüketiminin bir otomobil-

den %30-%60 oran›nda daha düflük

oldu¤unu görüyoruz. Türkiye’nin

petrol ithal eden bir ülke oldu¤unu

da dikkate al›rsak bu konunun öne-

mi ortaya ç›kmaktad›r. 

Ayr›ca, motosiklerin egzos gazlar› da

otomobillere oranla çevreyi çok da-

ha az kirletici niteliktedir. Tüm bun-

lar›n yan› s›ra, genç yaflta motosiklet

kullan›m›na bafllanan toplumlarda,

trafik bilinci de genç yafllar-

da kazan›lmaktad›r. 

Aysun Demir 

Yamaha mopedler önce-
likle iç pazara veriliyor.
Ekim ay›ndan itibaren
Afrika ülkelerine, 2003
y›l›ndan itibaren ise
Avrupa ülkelerine ihraç
edilmeye bafllanacak

Beldeyama Genel Müdürü Hayri Erce: “Ya-
maha mopedler öncelikle iç pazara verili-
yor. Ekim ay›ndan itibaren Afrika ülkeleri-
ne, 2003 y›l›ndan itibaren ise Avrupa ülke-

lerine ihraç edilmeye bafllanacak.”
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epimizin amac› ailelerimizle

birlikte mutlu, sa¤l›kl› bir ya-

flam sürmek ve bu mutlulu-

¤u gelece¤e tafl›makt›r. Emeklilik

günlerimizde torunlar›m›zla birlikte

mutlu bir gelecek... Ancak bunun

için kendimizi, hayat›n her an›nda

ortaya ç›kabilecek risklere karfl› gü-

vence alt›na almam›z gerekmiyor

mu? 

Sigorta flirketleri iflte bu noktada

devreye giriyor ve hayat›m›z›n, ge-

lece¤imizin “güvencesi olmak” sö-

zünü vererek çal›fl›yorlar. 

Pek çok ülke sosyal güvenlik sist-

melerini yenileyerek, özel emeklilik

planlar›n› uygulamaya sokuyor. 

Bildi¤iniz gibi ülkemizde de bu

do¤rultuda önemli çal›flmalar yap›l›-

yor. Yine bildi¤iniz gibi önümüzde-

ki 10 y›l içinde en az 10-15 milyon

dolarl›k bir fon yarataca¤› umut edi-

len “Bireysel Emeklilik Yasas›”, ge-

çen y›l›n Mart ay›nda Meclis’te ka-

bul edildi. Sistemin özünü flöyle

özetleyebiliriz: 

Bireysel emeklilik sistemi, SSK, Ba¤-

Kur ve Emekli Sand›¤›’n›n olufltur-

du¤u kamu sosyal güvenlik sistemi-

nin tamamlay›c›s› olarak, bireylerin

emeklili¤e yönelik tasarruflar›n›n

yat›r›ma yönlendirilmesi ile emekli-

lik döneminde ek bir gelir sa¤lana-

rak refah düzeylerinin yükseltilme-

sine yönelik olarak oluflturuldu. 

Baz›lar›m›z için çok kar›fl›km›fl gibi

görünen bu “çok özel” ve “çok

önemli” konuyu sizler için Koç Alli-

anz Sigorta A.fi. uzmanlar›n›n des-

te¤iyle ayd›nlatmaya çal›flaca¤›z. Ak-

la gelen sorular ve yan›tlar› flöyle:

• Sistem Türkiye’de nas›l bir bü-

yüklü¤e ulafl›r? Kaç kifli, kaç lira-

l›k fon..?

Ülkemizin koflullar› ve dünya uygu-

lamalar› dikkate al›nd›¤›nda siste-

min 10 y›ll›k bir süre içersinde 10-12

milyar Dolar fon büyüklü¤üne ve

kat›l›mc› olarak da 2.5-3 milyon ki-

fliye ulaflaca¤›n› tahmin ediyoruz.

• Koç Allianz’›n bireysel emekli-

lik alan›ndaki çal›flmalar› hangi

aflamada? Baflvuru, fon kurma,

sermaye artt›r›m› vb.

Emeklilik flirketinin kuruluflu için

ana flartlardan biri olan “sermaye

artt›r›m›”  2001 y›l› Kas›m ay› sonun-

da yap›larak sermayemiz 4 trilyon-

dan 20 trilyona ç›kart›lm›flt›r. Emek-

lilik flirketine dönüflmek için Hazine

Müsteflarl›¤›na resmi baflvurumuzu

06.06.2002 tarihinde yapm›fl bulun-

maktay›z.

Mart 2001’de Meclis’te
kabul edilen Bireysel
Emeklilik Yasas› ile
sosyal güvenlik
alan›nda pek çok ad›m
at›ld›. Gelece¤imizle
ilgili olup da,
baz›lar›m›z için çok
kar›fl›km›fl gibi görünen
bu “çok önemli” konuyu
sizler için Koç Allianz
Sigorta A.fi.
uzmanlar›n›n deste¤iyle
ayd›nlatmaya çal›flt›k

Bireysel Emeklilik Sigortas› 
Hakk›nda Bilmek ‹stediklerimiz

H



sektörel vizyon15

Emeklilik fonlar›n›n kuruluflu ve

içeri¤i ile ilgili çal›flmalar devam et-

mektedir. Bu konu ile ilgili Portföy

Yönetim fiirketleri ile temaslar›m›z

sürmektedir. 

• Koç Allianz, bireysel emeklili¤i

nas›l pazarlayacak ve pazar›n›n

ne kadar›n› hedefliyor? (‹lk y›l,

ilk befl y›l ya da 10 y›l gibi)

Da¤›t›m kanallar› olarak acenteler,

direkt sat›fl ofisleri ve Koçbank flu-

beleri ile sat›fl yapmay› planlamakta-

y›z.

Pazar pay›m›z›n ilk sene (2003) için

%10’a, befl sene sonra ise %15’e ula-

flaca¤›n› tahmin ediyoruz. Hedefi-

miz önümüzdeki befl sene için 1.1

milyon bireysel ve kurumsal kat›-

l›mc›n›n 180 binine ulaflabilmektir.

• Bireysel emeklili¤e kimler, na-

s›l baflvurabilir?

Bu sisteme bireysel haklar› kullan-

ma ehliyetine sahip herkes kat›labi-

lecektir. Bireysel emeklilik ürünleri

sadece emeklilik flirketleri taraf›n-

dan sat›laca¤›ndan kifliler, bireysel

emeklilik arac›lar› vas›ta-

s›yla bu flirketlere bafl-

vurabilirler. Bireyin orta-

lama gelir düzeyine,

emeklili¤e yönelik bek-

lentilerine, risk profiline

ve ihtiyaçlar›na uygun teklif haz›rla-

n›r. Kat›l›mc› teklifi kabul etmesi ha-

linde emeklilik sözleflmesi teklif for-

munu usulüne uygun olarak doldu-

rup imzalar. Emeklilik sözleflmesi

katk› pay›n›n flirket hesaplar›na geç-

ti¤i tarih itibariyle yürürlü¤e girer ve

ayn› zamanda bu kiflinin sisteme gi-

rifl tarihidir.

• Katk› pay› ödemeleri nas›l ya-

p›lacak?

Katk› pay› ödeme konusu hayat si-

gortalar›na göre daha esnek olacak-

t›r. Kifliler katk› pay› ödemeye ara

verebileceklerdir. Sistem katk› pay-

lar›n›n flirket hesaplar›na intikalin-

den itibaren en geç 2 iflgünü içersin-

de yat›r›ma yönlendirilmesi konu-

tac›l›¤› sektöründe bireysel emekli-

lik planlar›n› tamamlay›c› ürünlerin

ön plana ç›kaca¤›n› tahmin ediyo-

ruz. Emeklilik planlar›nda yer alma-

yan risk teminat›n› karfl›layabilmek

için uzun süreli bir hayat sigortas›

ürününü piyasaya sunmay› planla-

maktay›z.

sunda flirketleri zorlamaktad›r. Ayr›-

ca herkesin ayr› birer bireysel

emeklilik hesab› olacakt›r ve katk›

paylar› ve birikimler bu hesaplarda

tutulacakt›r.

• Emeklili¤e hak kazanma koflul-

lar› nelerdir? 

Sistemden emeklilik hakk› kazana-

bilmek için aranan iki flart, en az 10

y›l süreyle asgari katk› pay›n›n

ödenmifl olmas› ve kiflinin en az 56

yafl›n› tamamlam›fl bulunmas›d›r.

Emeklili¤e hak kazanan kat›l›mc›n›n

birikimlerinin ödenmesine dair üç

seçene¤i mevcuttur. Bunlar; biri-

kimlerin bir k›sm›n›n ödenip geri

kalan›n›n yap›lacak y›ll›k gelir söz-

leflmesi ile maafla ba¤lanmas›, biri-

kimlerin tamam›n›n defaaten öden-

mesi veya yap›lacak y›ll›k gelir söz-

leflmesine göre maafl ba¤lanmas›d›r.

• Son olarak Koç Allianz, di¤er

sigorta flirketlerinden farkl› ola-

rak ne sunacak?

Bireysel emeklilik için sektördeki

di¤er ürünlerden farkl›laflmay› sa¤-

layacak çeflitli alterna-

tifler üzerinde çal›fl-

maktay›z. Hayat sigor-

Bireysel emeklilik sis-
temine dahil

olundu¤unda gelece¤e
yönelik ilk önlemler de
al›nm›fl demektir. Peki,

sistemden emeklilik
hakk› kazanabilmek

için aranan flartlar nel-
erdir? ‹ki flart var: En

az 10 y›l süreyle asgari
katk› pay›n›n ödenmifl

olmas› ve kiflinin en az
56 yafl›n› tamamlam›fl

bulunmas›
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oç Bilgi Grubu ve Türk Te-

lekom, Bulgaristan Tele-

kom’un (BTC) açt›¤› özellefl-

tirme ihalesine birlikte kat›lma yö-

nünde anlaflma yapt›. 

Her iki grubun yetkilileri aras›nda,

31 May›s 2002’de imzalanan proto-

kole göre, iki firma ihaleye ifl orta¤›

olarak kat›ld›. Koç Bilgi Grubu bu

ortakl›¤a Koç’un yönetim, finans-

man ve uluslararas› iliflkiler biriki-

mini, Türk Telekom ise sektördeki

iflletme deneyimi ve teknik bilgisini

ortaya koyuyor.

Ön Teklifler 
10 Haziran’da Verildi!
‹haleye, Türk Telekom ve Koç Bilgi

Grubu ortakl›¤› d›fl›nda, Yunanis-

tan Telekomu OTE, Alman Tele-

komu’nun yönetimindeki Macar

Telekomu MATAV ve Avrupa’n›n

önde gelen di¤er iflletmecilerinin il-

gi gösterdi¤i biliniyor. 

Firmalar›n Bulgaristan Özellefltirme

‹daresi’ne 10 Haziran’da verdi¤i ön

tekliflerin incelenmesinden sonra

pa Birli¤i’ne kabul edilmesi bekle-

nen Bulgaristan’›n h›zl› bir geliflme

sürecine girmesi ve telekomünikas-

yon yat›r›mlar›n›n son y›llarda

önemli art›fl göstermesi pek çok ya-

t›r›mc›n›n dikkatinin ülke üzerine

toplanmas›na neden oluyor.

3 Milyon Abone!
Yaklafl›k 3 milyon sabit abonesi bu-

lunan BTC’nin telefon altyap›s› ba-

k›m›ndan ciddi bir modernizasyon

yat›r›m›na ihtiyac› bulunuyor. 

Mobil telefon kullan›m›nda nüfu-

sun yaklafl›k %20’sinin abone oldu-

¤u Bulgar Telekom piyasas›n›n

2003 bafl›nda beklenen serbest re-

kabete aç›lmas›yla sektörde önemli

bir hareketlili¤in bafllayaca¤› tah-

min ediliyor.

K
uygun bulunan talipler, son teklif

için aç›lacak ihaleye davet edilecek.

Nihai ihalenin bu y›l sonuna kadar

gerçekleflmesi bekleniyor.

Türk Telekom’la Yap›lan 
‹lk Büyük Çapl› Çal›flma
Telekom konusunda daha önce giri-

flimleri olan Koç Toplulu¤u, bu ifl-

birli¤i ile büyük boyutlu bir projeye

soyunuyor ve ayn› zamanda Türk

Telekom ile özel sektörün gerçek-

lefltirdi¤i genifl kapsaml› ortak çal›fl-

man›n da ilk örne¤ini veriyor. 

2004’de liberalleflecek Türkiye tele-

kom pazar› içerisinde h›zl› bir flekil-

de özelleflmeye haz›rlanan Türk Te-

lekom ise, Türkiye’de gösterdi¤i ba-

flar›lar›n› bölgesel bir platforma tafl›-

may› hedefliyor. 2007 y›l›nda, Avru-

Bulgaristan Telekomu 
‹çin Dev Ortakl›k!

Türk Telekom ve Koç Bilgi Grubu Ortakl›k Protokolünü ‹mzalad›!

Avrupa’daki son telekom özellefltirmelerinden 
biri olan Bulgar Telekom fiirketi’nin özellefltirme
ihalesine Türk Telekom ve Koç Bilgi Grubu 
beraber kat›ld›

Bilgi Grubu

16
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pple Bilkom, Koç

Toplulu¤u çal›flan-

lar›na ve Arçelik tüketi-

cilerine, çok uygun öde-

me koflullar›nda iMac

ve iBook’lar› öneriyor. 

Koç Toplulu¤u çal›flan-

lar›na, peflin ödemede

%10 indirim sunan App-

le Bilkom, Arçelik müfl-

terilerine ise iMac ve

iBook’lar›, 12 aya kadar

vade seçenekleri ile su-

nuyor. 

Ücretsiz Yaz›l›mlar
Tüm Apple ürünlerinde, MS Office

uygulamalar› (Excel, Word, Power-

Point, Acces, Outlook vb.) tüm

PC’lerle birebir uyumlu çal›fl›yor. Her

hangi bir PC’den al›nan bir Office

belgesi, Mac’lerde aç›l›yor, düzenle-

niyor ve geri yollanabiliyor.

Ekstra Keyifler...
‹nternette s›n›rs›z özgürlük, VCD ve-

ya DVD keyfi de Apple-Bilkom ürün-

lerinin ayr›cal›klar› aras›nda yer al›-

yor. Mac’in monitöründen, veya VGA

ç›k›fllarla film izlenebiliyor. 

(iTunes) 

iTunes ile müzik CD’lerinden MP3’ler

yaratmak, istenilen MP3 veya flark›la-

r› CD’ye basmak, müzik dinlerken

görsel efektler seyretmek mümkün. 

(iMovie) 

Dijital kamera ile çekilen görüntüle-

rin Mac’e aktar›p, sadece 10 dakika

içinde istenilen flekilde montajlamak,

sesler, yaz›lar, efektler girmek ve fil-

min CD’ye bas›p arfliv yapmak ayr›-

cal›klar aras›nda… 

(iPhoto)

iPhoto ile, çekilen resimlerin dijital

kameradan bilgisayara yüklenmesi,

gerekti¤inde ise üzerlerinde düzelt-

me (edit) ifllemlerinin yap›lmas›

mümkün.

zun süredir e¤itim sektörüne

özel bir önem veren Apple-

Bilkom, kararl›l›¤›n› bu sektöre

yönelik aktiviteler yaparak devam

ettiriyor. 

16 May›s 2002 tarihinde Kemer-

köy ‹lkö¤retim Okulu’nda

(Kemerburgaz) “E¤itimde S›n›r-

s›z Çözümler” bafll›kl› bir sunum-

la, ‘Kablosuz S›n›f’ kavram› hak-

k›nda ayr›nt›l› bilgi verdi. Sunuma

kat›lan tüm izleyicilere, “Elma

Aboneli¤i’ hediye edildi.

Ard›ndan, 20-22 May›s 2002 tarih-

lerinde ODTÜ’de yap›lan BT‹E

Fuar›’na kat›lan Apple-Bilkom,

E¤itim Dan›flman› Fulya Sar›’n›n

e¤itim ile ilgili sunumlar›n›n yan›

s›ra, Kablosuz S›n›f ve Elma E¤itim

Portal›’n›n tan›t›m›n› yapt›. Çok sa-

y›da ö¤renci ve ö¤retmenin kat›l›-

m›na sahne olan fuar e¤itim sek-

töründe büyük önem tafl›-

yan bir etkinlik olarak de-

¤erlendirilmektedir.

23-25 May›s 2002 tarihleri

aras›nda ise Apple-Bilkom

ekibi, 20.Y›l Kutlama Etkin-

likleri çerçevesinde Eskifle-

hir Anadolu Üniversite-

si’nde fuar ve atölye çal›fl-

malar›na kat›ld›. Türkiye’nin

çeflitli üniversitelerinden ve

yurt d›fl›ndan davetli olan

çok say›da konuk ö¤retim

görevlisinin kat›ld›¤› bu et-

kinliklerde Apple-Bilkom stand›

yo¤un ilgi gördü. Etkinlikler çer-

çevesinde yine Kablosuz S›n›f ve

Elma Portal› tan›t›m› da yap›ld›.

Apple-Bilkom E¤itimdeki Ata¤›n› Sürdürüyor

Apple Sahibi Olmak Çok Kolay!

Apple Bilkom, 
Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›na ve
Arçelik 
tüketicilerine, 
çok uygun ödeme
koflullar›nda 
iMac ve iBook’lar› 
öneriyor

A

U
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ygaz, “Dikkatli Çocuk Kazala-

ra Karfl› Bilinçlendirme Kam-

panyas›” ile sosyal sorumluluk çal›fl-

malar›na h›z verdi. Kampanya, ilkö¤-

retim ça¤›ndaki çocuklar› yang›n,

deprem, trafik, ilkyar-

d›m ev kazalar› konula-

r›nda bilinçlendirmeyi

ve bilgilendirmeyi he-

defliyor. 

Kampanya çerçevesin-

de, 2002 y›l›nda Türkiye

çap›nda, yaklafl›k 128

okulda 54 bin ö¤renciy-

le çal›flma yap›lacak. Kampanyan›n

Nisan ve May›s aylar›n› kapsayan bi-

rinci etab›nda 56 okuldan toplam 29

bin ö¤renci “Dikkatli Çocuk Sertifi-

kas›” almaya hak kazand›.

Enerji

01 Ulusal Kalite Baflar› Ödülü sahibi Aygaz,

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ta-

raf›ndan, kurum içinde uygulad›¤› çal›flmalar›ndan

dolay› “Örnek ‹flyeri Ödülü”ne lây›k görüldü. 

Bu y›l ilk kez verilen ödül nedeniyle, 8 May›s Çar-

flamba günü, TEDAfi Konferans Salonu’nda dü-

zenlenen törende, Aygaz Endüstri ‹liflkileri Yöneticisi

Alev Toker plaketini, TÜRK-‹fi Genel E¤itim

Sekreteri Salih K›l›ç’›n elinden ald›. 

Törene, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakan› Yaflar Okuyan’›n yan› s›ra,

Türkiye ‹fl Verenler Sendikas› Kon-

federasyonu (T‹SK) ve Türkiye

Makina Mühendisleri Odas› Birli-

¤i (TMMOB) üyeleri kat›ld›lar.

Aygaz’a “Örnek ‹flyeri Ödülü”

20
Aygaz LPG
E¤itim 
Seminerleri
Tamamland›

ygaz’›n mühendislik

e¤itimine destek ol-

mak amac›yla ‹TÜ ve OD-

TÜ Petrol Mühendisli¤i Bö-

lümü ö¤rencilerine yönelik

olarak bafllatt›¤› e¤itim

program›n› tamamland›. 

Ö¤rencilere 
Kitap Arma¤an› 
LPG E¤itim Program› kap-

sam›nda, ö¤rencilere “Ay-

gaz Dökme LPG Sistemle-

ri”, “Yang›n Güvenli¤i”,

“Acil Durum Yönetim Siste-

mi” ve “LPG Tüpü Kullan-

ma K›lavuzu” arma¤an

edildi. Ayr›ca, seminerlere

kat›lan ö¤renciler Aygaz’da

staj yapma imkân›na da sa-

hip oldular.

Program Sonras›nda
Ö¤renci Ziyaretleri
E¤itim program›n›n tamam-

lanmas›n›n ard›ndan, ‹TÜ’lü

ö¤renciler Ambarl› Dolum

Tesisi’ni ve LPG Tafl›ma

Gemisi’ni, ODTÜ’lü ö¤ren-

ciler ise K›r›kkale Dolum

Tesisi’ni ziyaret ettiler. 

2001 y›l›nda bafllayan LPG

E¤itim Program›, 2002-2003

e¤itim döneminden itiba-

ren e¤itim müfredat›na seç-

meli ders olarak girecek.

Böylece Türkiye’de ilk kez

üniversitelerde “LPG” ko-

nulu bir ders okutulacak.

Aygaz, çevre konusunda yapt›¤› ça-

l›flmalardan dolay›, Türkiye ‹flve-

ren Sendikalar› Konfederasyonu

(T‹SK) ve Çevre Bakanl›¤› taraf›n-

dan verilen “Çevre Berat› Ödü-

lü”ne de lây›k görüldü. 

9 May›s Perflembe günü, ‹zmir Tica-

ret Odas› Meclis Salonu’nda gerçek-

lefltirilen törende, Aygaz Teknik

Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet

H›z ödülünü, Çevre Bakan› Fevzi

Aytekin’in elinden ald›.

A

“Dikkatli Çocuk” Kampanyas› Sürüyor

“Çevre Berat› Ödülü” Aygaz’›n

A

Aygaz 
Endüstri 
‹liflkileri 
Yöneticisi 
Alev Toker 



sektörel vizyon19

ivan Pastaneleri,

kahvenin dayan›l-

maz tad› ve kokusunu

lezzetli çikolatalar›yla

çok özel tatlar yaratt›: 

400 gr’l›k fl›k tahta ku-

tuda özenle kavrulmufl

kahve çekirdekli çiko-

latayla kaplanm›fl kah-

veli draje, 90 gr’l›k özel

ambalaj›nda haz›rlan-

m›fl kahveli bitter çu-

buk çikolata ve kahve

çekirde¤i formunda

kahveli minik çikolata-

lar lezzet tutkunlar›n›

bekliyor.

Turizm ve ‹nflaat

D

Haziran 2002’de, Cumhur-

baflkan›m›z Ahmet Necdet

Sezer, Karadeniz Ekonomik ‹flbir-

li¤i Toplulu¤u onuruna Kuruçefl-

me Divan Kristal Çad›r’da bir ö¤le

yeme¤i verdi. 

Ö¤le Yeme¤i’ne Romanya, Rusya,

Moldovya, Ukrayna, Ermenistan,

Bulgaristan ve Yunanistan ad›na,

devlet baflkanlar›, baflbakanlar ve üst

düzey yetkilileri kat›ld›. 

Saat 13.00’de bafllayan ö¤le yeme-

¤inde bir konuflma yapan Ahmet

Necdet Sezer, Karadeniz Ekonomik

‹flbirli¤i Örgütü’nün önemine de¤i-

nerek flunlar› söyledi: 

“Üye ülkelerin aralar›ndaki kimi

uyuflmazl›klara karfl›n Karadeniz

Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü çat›s› al-

t›nda birlikte çal›flma kararl›l›¤›n› ve

yetene¤ini göstermeleri bölgemiz-

deki karfl›l›kl› sayg› ve iflbirli¤i anla-

y›fl›n›n ulaflt›¤› düzeyi ortaya koy-

maktad›r.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i süreci,

on y›ldan bu yana bölgemizde siya-

sal ortam›n yumuflamas›na katk› sa¤-

layarak, sorunlar›n bar›flç› bir anla-

y›flla ele al›nmas›na yard›mc› olmak-

tad›r. Çat›flma ve kutuplaflma yerine

iflbirli¤i ve uzlaflma kültürünün yer-

leflmesinde Örgütümüz yads›nama-

yacak bir ifllev üstlenmifltir. Karade-

niz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü, kendi

co¤rafyas›nda oldu¤u gibi, Avras-

ya'n›n tam ortas›ndaki konumuyla,

uluslararas› bar›fl, istikrar ve gönence

katk›da bulunmay› sürdürecektir. 

De¤iflen Koflullara Uyum
Önümüzdeki dönemde küresellefl-

menin etkilerinin giderek daha çok

duyulmas› beklenmektedir. Küresel-

leflmenin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› ve da-

yan›flmay› zorunlu k›ld›¤› bir ortam-

da Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Ör-

gütü'nün de de¤iflen koflullara uyma-

s› gerekecektir. 

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgü-

tü'nün somut tasar›lar üreten bir ça-

l›flma sürecine girmesi bu yönde at›-

lan do¤ru bir ad›md›r. 

Çal›flmalar›m›z›n henüz bafl›nday›z.

Bölgemizdeki genifl olanaklar›n k›sa

sürede daha etkili bir biçimde de-

¤erlendirilebilmesi yönünden Örgü-

tümüze güveniyor ve onu destekli-

yoruz.”

Divan Kuruçeflme Cumhurbaflkanlar›n› A¤›rlad›!
Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer, Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i 
Toplulu¤u onuruna 
Divan Kuruçeflme’de 
bir ö¤le yeme¤i verdi

25

Divan’dan Yeni Bir Tat: 
Kahveli Çikolatalar…

Cumhurbaflkan›m›z Ahmet Necdet Sezer’in ev sahipli¤inde düzenlenen ö¤le yeme-
¤ine, Romanya, Rusya, Moldovya, Ukrayna, Ermenistan, Bulgaristan ve Yunanistan

ad›na, devlet baflkanlar›, baflbakanlar ve üst düzey yetkilileri kat›ld›.
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zocam’›n; yal›t›m sektörünü gelece-

¤in mühendis ve mimarlar› olan ö¤-

rencilere tan›tmak ve bu alanda uzman-

laflmalar›n› sa¤lamak amac›yla bu y›l

ikincisini düzenledi¤i “Üniversitelera-

ras› Yal›t›m Yar›flmas›” sonuçland›.

Yap›lan de¤erlendirme sonunda, bina-

larda ›s› yal›t›m› ve enerji tasarrufu ko-

nusunda haz›rlad›klar› projelerle Koca-

eli Üniversitesi birinci, F›rat Üniver-

sitesi ikinci, Trakya Üniversitesi

üçüncü oldu. Birinci olan ekip ve so-

rumlu ö¤retim üyesi; Ocak 2003’te Al-

manya’da düzenlenecek olan Bau Fu-

ar’›na kat›l›m ile ödüllendirilirken, ikin-

ci ve üçüncü olan ekiplere ise ‹zocam

taraf›ndan para ödülü verildi.

‹
NT Cargotech Lojistik’in

üç ayda bir yay›mlanacak

dergisi ‘Chainge’ yay›n hayat›-

na bafllad›. TNT Cargotech’in

yeni dergisinin ismi, change

(de¤iflim), chain

(zincir) ve mana-

gement (yöne-

tim) kelimelerin-

den hareket edi-

yor. Üç ayda bir

okuyucular›yla bu-

luflacak olan dergi,

lojistik dünyas›nda-

ki son geliflmeleri,

yeni trendleri anla-

t›rken, TNT Cargo-

tech Lojistik hizmet-

leri hakk›nda da bilgi verecek.

TNT Cargotech Lojistik Ge-

nel Müdürü Murat Mene-

menli, “Chainge”, hem her iki

flirketin birbirleriyle çelikten

halkalar gibi birlefl-

mesiyle (incorpora-

tion) oluflan yeni

bir zinciri (chain),

hem de tedarik

zinciri kavram›n›

tan›ml›yor... Yeni

ve daha güçlü bir

zincirin yarat›lma-

s›yla (innovation)

geçirdi¤i de¤iflimi

(change) ifade

ediyor” dedi.

T
“Chainge” Yay›n Hayat›na Bafllad›

D›fl Ticaret

zocam; T.C. Sanayi ve Ticaret

Bakanl›¤›’na ba¤l› Tüketicinin

ve Rekabetin Korunmas› Genel

Müdürlü¤ü’nün düzenledi¤i Gele-

neksel Tüketici Ödülleri’nin beflin-

cisinde, “Tüketici Memnuniyetini

‹lke Edinen Firma Ödülü’ne lây›k

görüldü. ‹zocam, tüketicilerde yal›-

t›m bilincini oluflturmak amac›yla

yapt›¤›, enerji tasarrufunun aile ve

ülke ekonomisine katk›s›n› vurgula-

yan çal›flmalar›ndan ötürü ald›¤› bu

ödülle, yal›t›m sektörüne ilk tüketi-

ci ödülünü kazand›rd›. 

Tüketiciler Hep Ön Planda!
Yüksek Ö¤retim Kurumu, TOBB,

TESK, Tüketici Dernekleri ve Tüke-

tici Vak›flar› temsilcilerinden oluflan

Seçici Kurul’un de¤erlendirmeleriy-

le verilen bu ödülle ‹zocam; tüketi-

cilerine sundu¤u ürünlerinin kalite-

si kadar hizmet anlay›fl›n›n da yük-

sek standartta oldu¤unu kan›tlad›.

Ödül töreninde, tüketici memnuni-

yetini ve kaliteyi her zaman flirket

prensibi olarak benimsediklerini vur-

gulayan ‹zocam yetkilileri; 

Türkiye’de tüketicilere kanun ve di-

¤er mevzuatlarda tan›nm›fl olan hak-

lardan daha üstün ve ileri seviyede

hizmet verdiklerini de belirttiler.

Termal Kamera ile konutlarda ve sa-

‹zocam, tüketici odakl›
çal›flmalar›yla, 
“Tüketici Memnuniyetini
‹lke Edinen Firma
Ödülü”nü alarak yal›t›m
sektöründe bir ilke
imzas›n› att›

nayi tesislerindeki ›s› kay›plar›n› da

ücretsiz olarak tespit eden ‹zocam;

son kullan›c›lara yönelik yap› mar-

ket etkinlikleri ile de tüketicileri

bilgilendirerek birçok baflar›l› çal›fl-

maya imza att›.

ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi /

müflteri flikayetleri prosedürü, ücret-

siz tüketici dan›flma hatt›, ‹zocam

Yal›t›m E¤itim Merkezi ve benzeri

birçok faaliyeti ile yal›t›m sektörün-

de bafltan sona her aflamada lider

olan ‹zocam, baflar›s›n› vizyon ve

misyonunda tüketici memnuniyetini

ilke edinmifl olmas›na borçlu.

‹

‹zocam 2. 
Üniversiteleraras›
Yal›t›m Yar›flmas›

‹zocam’a “Tüketici Memnuniyetini ‹lke Edinen Firma” Ödülü
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Otomotiv

veco, tafl›mac›l›kta ekonomik bir

ça¤ bafllatacak olan Stralis mode-

lini, 13 Haziran Perflembe günü Sa-

mand›ra’daki Iveco Center’da, Otoyol

Pazarlama Genel Müdür Baflyard›m-

c›s› Gino Costa’n›n ev sahipli¤i yap-

t›¤› bir toplant› ile tan›tt›. Kabin kav-

ram›na yeni bir boyut getiren Stralis

kapsam›nda, uzun yol sürücülerinin,

seyahatin her an›nda hayat› kolaylafl-

t›ran, kendi ihtiyaçlar›na göre düzen-

leyebilecekleri yepyeni bir yaflam

alan› düflüncesi gelifltirildi. Üç ana

konfigürasyonda sunulan Stralis ka-

binleri, tam yürüme alanl› ve düz ze-

minli kabin, aç›l›r-kapan›r küçük ma-

sa, çift fonksiyonlu, sabitlenebilen ve

90 derece dönebilen özel koltuk, kal-

d›r›labilir iki yatak gibi birçok pratik

ve yenilikçi çözüm sayesinde oturma

ve yemek odas› halini de alarak sürü-

cüye son derece keyifli ve konforlu

bir yaflam alan› sunuyor. 

Emniyetli Sürüfl
Sürücüler, kontrol paneli üzerindeki

renkli gösterge ekran› sayesinde, mo-

nitör üzerinde, ya¤ seviyesi, hava ba-

s›nc›, gibi fonksiyonlar› kontrol ede-

pabiliyor. 170 bin Eu-

ro’luk bir yat›r›m ile ger-

çeklefltirilen Iveco Stralis,

Euro 3 standartlar›na uy-

gun, Cursor 13 motoru

sayesinde, rakiplerine gö-

re %4 yak›t tasarrufu sa¤-

l›yor.

Avrupa’da siparifl say›s›

bini geçen Stralis sayesinde, Iveco

pazar pay›n› %11’den %15’e yükselt-

meyi hedefliyor.

biliyor, ayr›ca yak›t tüketimi, ortala-

ma h›z gibi motor ve seyahat bilgile-

rini izleyerek güvenli bir yolculuk ya-

Iveco Stralis Kamyonlar›’ndan Kabin Kavram›na Yeni Bir Boyut

I
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irmot’un, Marmara Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakül-

tesi iflbirli¤i ile düzenledi¤i Birart

Projesi’nin ana temas› bu kez

“keçe”... Ortaköy Alfa Romeo

Ma¤azas›’nda aç›lan sergide, Bir-

mot, bir sanat eseri olarak az tan›-

nan ve yok olmak üzere olan ke-

çeye, Marmara Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölü-

mü’nün haz›rlad›¤› eserlerle yeni-

den hayat vermeyi amaçlad›.

5 Haziran’da aç›lan sergide, yakla-

fl›k 30 eser yer ald›. 

Bu eserlerin büyük bölümü keçe

üzerine bask› tekniklerinden ve

keçe-kumafl kar›fl›m› giysilerden

olufltu.

Birmot Ortaköy’de Keçe Sergisi

B

Ortaköy Alfa Romeo Ma¤azas›’nda aç›lan sergi, bir
sanat eseri olarak az tan›nan ve yok olmak üzere
olan keçeye yer veriyor
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irmot, Maltepe ‹lçe Emniyet

Müdürlü¤ü’ne 5 özel polis

arac› teslim etti. Araçlar›n dördü, ye-

tiflkinler için, di¤eri ise çocuklar için

özel olarak tasarland›.

Araçlar, özel koltuk sistemi, tel örgü

ve içeriden aç›lamayan kilit sistemi

gibi çok özel fonksiyonlar sunuyor.

Araçlar›n arka koltuk bölümünde,

ise diz üstü bilgisayar ve printer

ekipmanlar› bulunuyor. 

Haz›rlanan bu özel araç ile, polis

teflkilat› diz üstü bilgisayar ile yerin-

de ifade alarak printer ç›k›fl›n› alabi-

liyor.

Birmot’tan Maltepe Emniyet 
Müdürlü¤ü’ne Özel Araç…

B

vrupa ‹nternet Yar›flmas›’nda ödül kazanan ‹negöl Koç ‹lk-

ö¤retim Okulu ö¤rencileri ekibinden befl kifli, bir ö¤retmen ve

iki yönetici, Koç Holding’i ziyaret ettiler. 

Ö¤renciler, Bilgi ‹fllem ve ‹nsan Kaynaklar› departmanlar›n› zi-

yaret ederek çal›flmalar› hakk›nda bilgi ald›lar. 

Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal Y›ld›-

r›m, uluslararas› internet yar›flmas›nda al-

d›klar› üçüncülük derecesinden dolay›

ö¤rencileri saat ve kitap ile ödüllendirdi. 

Birlikte yenen ö¤le yeme¤inin ard›ndan,

Koç.net ve RMK Müzesi ziyaret edildi ve

ö¤rencilere burada da çe-

flitli arma¤anlar verildi. 

Ö¤renciler, bu keyifli

gezinin ard›ndan, ayn›

gün içerisinde ‹ne-

göl’e döndüler.

E¤itim

‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun Ödüllü 
Ö¤rencileri Koç Holding’de
Avrupa ‹nternet Yar›flmas›’nda ödül kazanan ‹negöl Koç ‹lkö¤retim Okulu 
ekibinden ö¤renciler, Koç Holding, Koç.net ve RMK Müzesi’ni ziyaret ettiler

A
VKV Genel Müdürü

Erdal Y›ld›r›m,

‹negöl Koç

‹lkö¤retim Okulu

ö¤rencilerini, kitap

ve saatle ödül-

lendirdi.

Ford Otosan
Cargo Ekibi
Türkiye 
Turu’nda!

ord Otosan, 10-29 Hazi-

ran tarihleri aras›nda Ford

Cargo Servis Kampanyas›

kapsam›nda bir Türkiye Turu

düzenlendi. 26 gün süren ve

30 noktay› kapsayan Türkiye

Turu’nda, Ford Otosan gezici

Cargo ekibi, belirlenen bölge-

lerdeki Cargo’cularla ile bulufl-

tu. Ekip, Cargo araç sahipleri-

ne, kampanya süresince sunu-

lan yedek parça ve iflçilik üc-

retlerindeki yüzde 20’lik indi-

rim ve sürpriz hediyelerin ya-

n› s›ra, Ford Otosan servis uy-

gulamalar› hakk›nda da ayr›n-

t›l› bilgi verdi.

F

22
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oç Allianz’›n “Bahar Buluflma-

s›” olarak adland›rd›¤› yetkili

acentalar toplant›s›, 16-19 May›s 2002

tarihleri aras›nda Kemer’de yap›ld›.

fiirket yönetiminin tek çat› alt›nda bir-

leflmesinden sonra gerçekleflen bu ilk

acente toplant›s›na, Koç Holding Fi-

nansman Grubu Baflkan› Dr. Rüfldü

Saraço¤lu, Koç Allianz fiirketleri Yö-

netim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kla-

us Duhrkop kat›ld›. Koç Yönetim

Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç ise

video mesaj›yla acentelere seslendi. 

Toplant› için bahar temas›n›n seçil-

mesini çok anlaml› buldu¤unu belir-

ten Rahmi Koç, “Her ne kadar ülke-

ye henüz bahar gelmediyse de bizim

içimizdeki bahar çoktan geldi. Koç

Allianz gerek üretimi gerek yöneti-

miyle sektörünün lider kurulufludur,

bunda eme¤i geçen herkese teflekkür

ederim” dedi.

200’ü aflan Koç Allianz acentas›n› bu-

luflturan toplant›da, aç›l›fl konuflmas›-

n› yapan Koç Allianz Genel Müdürü

M. Kemal Olgaç, toplant›ya “Bahar”

temas›n› seçme nedenlerini “Mevsim,

bu özellikleriyle, hem Koç Allianz’›n

mevcut durumuna karfl›l›k düflüyor,

hem de sektörün, ekonominin bek-

lentilerine” sözleriyle aç›klad›. 

Cumartesi akflam› gerçekleflen kapa-

n›fl yeme¤inin en heyecanl› k›sm›

ödül töreniydi. Koç Allianz’›n gele-

neksel “Performans Ödülü” ve “K›-

dem Ödülleri”nin ard›ndan bu y›l ilk

kez yap›lan, sorular› Genel Toplan-

t›’da ekrana yans›t›larak gerçeklefltiri-

len mini yar›flmas› “Türkiye’yi En ‹yi

Tan›yan Acenta” ödülleri de sahiple-

rini buldu.

Finans

Koç Allianz Acentalar›n›n Bahar Buluflmas›…

K

Koç Allianz Genel Müdürü M. Kemal 
Olgaç: “Bahar temas›, hem Koç Allianz’›n

mevcut durumuna hem de sektörün ve 
ekonominin beklentilerine karfl›l›k geliyor.”

igorta sektörünün lider ku-

ruluflu Koç Allianz bir ilke

daha imza att›. Shell Benzin ‹s-

tasyonlar›’ndan benzin alanlar

toplad›klar› puanlarla Koç Alli-

anz’dan 5 milyar liral›k Ferdi

Kaza Sigorta’s› yapt›rabilecek

ya da Süper Ev, Oto Sigorta ve-

ya Ferdi Sa¤l›k Poliçeleri’nde

kullanabilecekleri indirim kupo-

nu alabilecek.

Haziran ay›nda bafllayan bu yeni

uygulamaya göre Shell’in “Club

Smart” kart sahipleri her akarya-

k›t, otogaz ve madeni ya¤ al›flla-

r›nda hediye puan› kazanacak-

lar. 575 puana ulaflanlar Koç Al-

lianz’›n Ferdi Kaza Sigorta Poli-

çesi sahibi olabilecek. Ferdi Ka-

za Poliçesi, 5 milyar liral›k Vefat

Teminat› ile 5 milyar

liral›k Sürekli Sakatl›k

Teminat› içeriyor. 

1125 puan toplayanlar

ise Koç Allianz’›n He-

sapl› Oto, Tüm Oto, Sü-

per Oto, Karma ve Sü-

per Karma gibi bütün

kasko sigortalar›nda, Sü-

per Ev Sigortas› ya da Fer-

di Sa¤l›k Sigortas› Poliçele-

ri’nde kullan›lmak üzere 75

milyon liral›k indirim kuponu kaza-

n›yor. 

Koç Allianz Süper Ev Sigorta Poliçe-

si, yang›n, h›rs›zl›k gibi temel riskle-

rin yan› s›ra acil tamir gerektiren

durumlarda tek bir telefonla tesisat,

elektrik, cam ve çilingir hizmetleri-

ni, 3. flah›slara verilebilecek zararla-

r›, hatta hukuki

uyuflmazl›klardan

do¤abilecek mas-

raflar› da kaps›-

yor. Koç Allianz

Otomobil Sigorta

Poliçeleri, çarp-

ma, çarp›lma,

yanma, h›rs›zl›k

gibi genel temi-

natlar›n yan› s›-

ra Süper Oto Sigortas› ile ara-

c›n çekilmesi, vinçle kurtar›lmas›,

nakledilmesi, emanet ve muhafaza-

s›, profesyonel sürücü sa¤lanmas›

gibi acil yard›m hizmetlerini, arac›n

kullan›lamay›fl› durumunda konak-

lama ve seyahat masraflar›n› hatta

yaralanma durumunda nakil mas-

raflar›n› da güvence alt›na al›yor.

Koç Allianz’›n “Bahar Buluflmas›” olarak
adland›rd›¤› yetkili acentalar toplant›s›, 16-19
May›s 2002 tarihleri aras›nda Kemer’de yap›ld›

S
Shell Puan›yla Koç Allianz Sigortas›



ahmi M. Koç Müzesi, ülke-

mizde ilk kez, bir denizalt›ya

ev sahipli¤i yap›yor. 1944 y›-

l›nda Amerikan Ordusu’nda hizmete

giren ve 1971 y›l›ndan itibaren Türk

Donanmas›’na hizmet veren TCG

Uluç Ali Reis Denizalt›s›, Rahmi

M. Koç Müzesi’nde düzenlenen bir

törenle ziyarete aç›ld›. 

‹kinci Dünya Savafl›’nda

Pasifik Okyanusu’ndaki

harekâta kat›larak Japon-

ya’ya karfl› görev alan

denizalt›, K›br›s Ba-

r›fl Harekât› s›ras›n-

da ise Türk Do-

nanmas›’nda yer

alm›flt›.

Uluç Ali Reis De-

nizalt›s›’n›n ziyarete aç›lmas› vesilesiyle 19 Haziran akflam› müze-

de gerçeklefltirilen aç›l›fl törenine, Deniz Kuvvetleri Komuta-

n› Oramiral Bülent Alpkaya, ‹stanbul Büyükflehir Belediye

Baflkan› Ali Müfit Gürtuna ve RMK Müzecilik ve Kültür

Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç’un yan› s›-

ra; çok say›da Deniz Kuvvetleri mensubu ile siyaset ve ifl

dünyas›ndan seçkin bir davetli toplulu¤u kat›ld›.  

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Müze Müdürü Ant-

hony Phillipson, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleflti-

rerek, Uluç Ali Reis Denizalt›s›’n› halk›n ziyaretine aç-

maktan duyduklar› gurur ve mutlulu¤u dile getirdi.

“Türkiye’de Bir ‹lke ‹mza Att›k!”
Müze Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç ise,

özellikle bat›da özel ya da devlet müzelerinde her

zaman, ziyaretçilerin ilgisini çekecek enteresan fa-

aliyetler gerçeklefltirildi¤ini ifade ederek “Rahmi

M. Koç Müzesi de bu yaklafl›m› örnek ald› ve

müzemizin en büyük eseri olarak adland›rd›¤›-

Rahmi M. Koç Müzesi,
bir ilke daha imza
atarak TCG Uluç Ali
Reis denizalt›s›n›
ziyarete açt›. Denizalt›
ise emeklili¤inde de
yine bir ilke imza
at›yor ve halk›n ziyare-
tine aç›lan denizalt›
olma unvan›na sahip
oluyor

R

Denizalt›n›n ziyarete aç›lmas› vesilesiyle düzenlenen törende, aç›l›fl kurdelesini 
(soldan sa¤a) ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ali Müfit Gürtuna, Emekli Oramiral
‹lhami Erdil, Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Bülent Alpkaya ve RMK Müzecilik ve

Kültür Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç birlikte kesti.

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Rahmi M. Koç: “Yak›n tarihe tan›kl›k etmifl olan bu
eseri sergileme imkân›n› bizlere tan›yan Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤›’na teflekkür ederim.”

Uluç Ali Reis Denizalt›s›, 
Yeni Görevine Haz›r



m›z, ince, uzun hatl› bu simsiyah

denizalt›y› teflhire açt›k. 

Yak›n tarihe tan›kl›k etmifl olan bu

eseri sergileme imkân›n› bizlere ta-

n›yan Deniz Kuvvetleri Komutanl›-

¤›’na teflekkür ederim” dedi. Rahmi

M. Koç, Tuzla’da iken denizalt›y›

gezmek için darac›k koridorlardan,

dimdik merdivenlerden afla¤›ya zor-

lukla indi¤ini, flimdi ise yap›lan tadi-

latlardan sonra, her yafltaki ve kilo-

daki ziyaretçinin denizalt›y› rahatl›k-

la gezebilece¤ini vurgulad›. 

“Uluç Ali Reis ve Hat›ras› 
‹lelebet Yaflayacak!”
‹stanbul Büyükflehir Belediye Bafl-

kan› Ali Müfit Gürtuna ise yapt›¤›

konuflmada böylesine önemli bir

eseri ‹stanbul halk›na kazand›ran

Rahmi M. Koç Müzesi’nin tüm ifl

dünyas›na örnek olmas› gerekti¤ini

söyledi. 

Deniz Kuvvetleri Komutan› Orami-

ral Bülent Alpkaya, bir geminin

hizmet d›fl›na ç›kar›larak personelin-

den ayr›lmas› ve hayatiyetinin son

bulmas›n›n, Deniz Kuvvetleri’ni en

çok hüzünlendiren olay oldu¤unu

söyleyerek “Uluç Ali Reis’in müze

denizalt› olarak geçmiflteki tüm per-

sonelinin hat›ralar›n› ilelebet yaflata-

cak olmas›, bizlere büyük mutluluk

vermektedir. 

Denizalt›m›z, yar›m asr› aflan flan ve

flerefle dolu parlak misyonunu,

bundan böyle de Türki-

ye’nin ilk müze deni-

zalt›s› olarak sürdüre-

cektir” dedi. Konuflma-

lar›n ard›ndan aç›l›fl

kurdelesini; Rahmi M.

Koç, Deniz Kuvvetleri

Komutan› Oramiral Bü-

lent Alpkaya, Emekli

Oramiral ‹lhami Erdil

ve ‹stanbul Büyükflehir

Belediye Baflkan› Ali

Müfit Gürtuna birlikte

kesti. 

Kuzey Deniz Saha Komutanl›¤›

Bandosu çald›¤› marfllarla, denizal-

t› aç›l›fl kutlamas›na ayr› bir renk

katt›. 

Uluç Ali Reis Kimdir?  
1500-1587 y›llar› aras›nda yaflayan

bir büyük Türk denizcisi ve amirali

olan Uluç Ali Reis, Osmanl› donan-

mas›ndaki görevine Turgut Reis’in

yard›mc›s› olarak bafllam›flt›. Turgut

Reis flehit olunca Cezayir Beylerbey-

li¤i’ne getirilen Uluç Ali Reis, bu dö-

nemde pek çok savafla kat›ld›. Ya-

rarl›l›klar›ndan ötürü 2. Selim tara-

f›ndan Kaptan-› Derya ilan edildi.

Lakab› olan “Uluç” da padiflah tara-

f›ndan K›l›ç’a dönüfltürüldü. K›l›ç

Ali Pafla ‹stanbul tersanesini genifl-

letti¤i gibi daha büyük gemiler ya-

p›lmas›n› da sa¤lad›.

Melda Cabar

USS Thornback, 6 Kas›m

1954’te Deniz Kuvvetleri heyeti

ve çok say›da sivil yolcu ile

Missisipi Nehri’nde flnorkelle

sefere ç›kt› ve tarihe Missisipi

Nehri’nde flnorkelle sefer yapan

ilk denizalt› olarak geçti. ‹kinci

Dünya Savafl›’nda Derry’deki

harekat› s›ras›nda iskele perva-

nesi hasar gören denizalt›n›n

bak›m› ‹skoçya’da havuza al›-

narak yap›ld›. Böylece USS

Thornback, ‹ngiliz Bahriyesi ta-

raf›ndan havuzlanan ilk Ameri-

kan denizalt›s› oldu. 

Türk Donanmas›’na kat›ld›k-

tan sonra, Uluç Ali Reis, 22

Ocak 1993’te Dar›ca’ya torpi-

do atan ilk denizalt› olarak 56

y›ll›k askeri görevindeki bafla-

r›l› ilklerine bir tane daha ek-

lemifl oldu.

Bir Denizalt›n›n
Serüven Dolu
Tarihi
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üketici memnuniyeti sizin

için ne ifade ediyor?

Al›flverifl yaflam›n içinden bir

parça, Migros da pek çok insan›n

günlük yaflam›n›n bir parças›n› olufl-

turuyor. Her yafltan, her co¤rafyadan,

ev han›m›ndan memura, emekliye ifl

adam›na, ö¤renciye her gün Migros

kap›s›ndan farkl› beklentileri ile

300.000 müflteri giriyor. Migros’u al-

t›nda farkl›l›klar›n bulufltu¤u genifl bir

çat› olarak düflünürsek, burada her

fley müflteri ihtiyaç ve beklentilerin-

den do¤mufl müflteri memnuniyeti

do¤rultusunda yürüyüp, gelifliyor. Di-

namik Migros, dünyadaki teknolojik

alanda geliflmeleri müflterilerinin is-

tekleri ile birlefltirerek sektörde pek

çok ilk’i sunuyor. Bu özgün model

Migros’un müflterisi ile birlikte yaratt›-

¤›  bir model… 

Kuruldu¤u y›llarda otomatik ambalaj

makineleriyle paketlenip sat›fla sunu-

lan fasulye, pirinç, sebze-meyvede

“seç al”, hijyenik ambalaj, son kullan-

ma tarihi, otomatik kasalar, genifl ve

ça¤dafl ma¤azac›l›k zaman içinde na-

s›l ki müflterileri daha memnun etmek

için hayata geçti ise, elektronik raf eti-

yedi farkl› formatta, 480 ma¤azada

hizmet vererek gerçeklefltiriyor.

• Bu do¤rultuda ne tür çal›flmalar

yürütüyorsunuz?

Müflterinin sadakatini etkileyen etken-

ler ma¤azalar›m›za girdi¤i andan iti-

baren bafll›yor, güler yüzden temizli-

¤e kadar her fley müflterinin dikkatini

çeker. Müflterimiz, al›flverifli esnas›nda

veya sonras›nda karfl›laflt›¤› bir sorun-

la ilgili her zaman Migros’un yan›nda

oldu¤unu, ald›¤› ürünün kullan›m sü-

resinin sonuna kadar Migros güven-

cesinde oldu¤unu, kalite kontrolleri-

nin onlar ad›na Migros taraf›ndan ti-

tizlikle yap›ld›¤›n› biliyor. Bazen bü-

tüne daha iyi hizmet verecek bir öne-

ri getiriyor. Migros’ta müflterilerimizin

memnuniyeti her fleyin üstünde bir

öneme sahiptir, müflterilerimiz  hak

ketleri, on-line al›flverifl, B2B, Migros

Club ve üzerinde çal›fl›lan yenilikler

bu dönemde de ayn› nedenle uygula-

narak sektöre yerlefliyor. Bugün Mig-

ros farkl› beklentilere ve co¤rafyalara

Migros’un baflar›s›n›n tek s›rr›, müflteri memnuniyetini
hedeflemifl olmak! Farkl› kültür ve co¤rafyalarda, tüketici
memnuniyetini en üst düzeye ç›karmay› hedefleyen
Migros’un Halkla ‹liflkiler Müdürü Ahu Baflkut ile müflteri
memnuniyeti ve Migros üzerine söylefltik…

T

Migros Halkla ‹liflkiler Müdürü Ahu

Baflkut: “Migros, müflterisi ile birlikte

özgün bir model oluflturdu.”

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

Farkl› Co¤rafyalardaki 
Tüketici Memnuniyeti:
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sahibi oldu¤unu bilerek, güvenerek,

dilek ve elefltirilerini Migros’a bütü-

nün bir parças› olarak iletirler, bu s›-

cak diyalog Migros ve gelece¤i için

en önemli üstünlüklerden biridir.   

Günümüzde h›zla geliflen yaflamda

bireysellik kitleselli¤in gitgide önüne

geçiyor. Müflteriyi anlamak en önem-

li unsur. Bütünü etkileyen uygulama-

lar kadar, farkl›l›klar›n alg›lanmas›,

farkl› beklentilerin karfl›lanmas› da

çok önemli. Bu nedenle sektörde ge-

ne bir ‘ilk’ olan Migros Club, 1998 y›-

l›nda devreye girdi. Müflterilerin tüke-

tim al›flkanl›klar›n›, s›kl›kla al›flverifl

ettikleri ma¤azalar, tercih ettikleri

kombinasyonlar müflteriyi daha iyi

anlamak için çok önemli bir araç. 

Böylece müflteri tercihlerinden do¤an

kampanyalar, bireysel seçenek ve al-

ternatifleri göz önüne alan uygulama-

lar hep müflterilerimizi daha yak›ndan

tan›makla gerçeklefliyor ve onlara da-

ha fazla avantaj sa¤lamak için kullan›-

l›yor. 

An›nda indirimler, bedava ürün ku-

ponlar›, kifliye özel kampanyalar, bafl-

ka firmalar›n onlara özel tan›d›¤›

avantajlar, marka ödülleri, zaman za-

man ev, otomobil, tatil gibi hediyeler,

tercih ettikleri ürünlerden oluflan bir

sepet, her y›l gittikleri tatil bölgesinde

harcamak için kifliye özel indirim çe-

ki, sinema galas› gibi sosyal ortamlar-

da birliktelik gibi pek çok kampanya

ve uygulama yap›l›yor. 

Örne¤in, geçen y›l Bodrum’a gidip

Migros’dan belirli bir oranda al›flverifl

yapt›ysan›z, bu sene Bodrum için 100

milyonluk al›flveriflinize 15 milyonluk

bir indirim çeki evinize geliyor.

• Sat›fl sonras› tüketici sadakati

sa¤lamak ad›na gerçeklefltirdi¤i-

niz projeler neler?

Tüketiciye hizmette birçok ilki yafla-

tan Migros’da, müflteriler ilk etapta

hemen dileklerini ma¤azalara, inter-

net sitesinden doldurduklar› formlarla

direkt Halkla ‹liflkiler Departman›’na,

Migros Club ve Kangurum müflteri

temsilcilerine iletebiliyorlar. 

Tüketici memnuniyetini 1994 y›l›ndan

Deniz Solmaz: Migros’u

her semtte bulmak müm-

kün. Kolay ve maliyetsiz

ulafl›yor, uygun fiyatlarla

al›yor ve  Migros Card’›n

avantajlar›ndan da yarar-

lan›yorum.

Filiz Teke: Migros Card’›n indirimle-

rinden, ay sonunda bedava çeklerim-

den yararlan›yorum. Ürün çeflitlili¤i

çok fazla. 

Saime Teke: Ben Migros fanati¤iyim.

Her fley çok temiz. Gebze’de oturuyo-

rum ama taze fasulyeyi bile buradan

al›p götürüyorum. Tatile gitti¤imde de

Migros’u tercih ediyorum. Türkiye’nin

hemen her yerinde ayn› kalitede, ayn›

ürünleri bulmak çok güzel!

fierafettin fievga: Migros’a s›k s›k geliyorum, yaln›z

yafl›yorum ve kendim pifliriyorum. Her fleyi bir ara-

da ve sadece bir kaç üründe de¤il ayl›k toplamda en

uygun oldu¤u için buraya geliyorum.

Migros Tüketicilerine Sorduk:

beri periyodik olarak yapt›¤›m›z ma-

¤aza içi müflteri anketleri ile ölçümlü-

yoruz. Ayn› anda tüm ma¤azalarda al-

t› bini aflk›n kifliye uygulanan anketle

müflteri memnuniyetinin yan› s›ra

Migros’dan beklentileri, demografik

bilgileri, ürün çeflitlili¤i, kampanya is-

tekleri gibi de¤iflik birçok konuyu ir-

deliyor, y›llar baz›nda de¤ifliklikleri

inceliyoruz. Bu verilerle tüm ma¤aza-

lar›m›zda sunulan hizmetin kalitesini

müflterinin gözüyle de¤erlendiriyor

ve gerekli düzenlemeleri yap›yoruz.

Bunlar d›fl›nda zaman zaman focus

gruplar, “Call Center” vas›tas› ile te-

lefon görüflmeleri yaparak, derinle-

mesine görüfl al›flveriflleri gerçeklefli-

yor. Bilinçli al›flverifl çok önemli, bu-

nu en iyi bilen müflteriler özellikle bu

dönemde daha da titiz ve seçici dav-

ran›yor. Migros’un müflteri sadakatini

ve müflteri memnuniyetini özel kam-

panyalar ile daha da art›rmay› hedef-

liyoruz. 

Hijyen koflullar›, kalitenin arkas›nda

duran kurumsall›k ve güven çok

önemli. Al›flveriflleri farkl› yerlerden

yapt›klar›nda, bütünde sadakat ile

sa¤lanan avantaj› kaybettiklerini he-

sap eden tüketici, asl›nda çok daha

pahal›ya ç›kt›¤›n› en iyi flekilde hesap

ediyor. Örne¤in Migros Club’›n en

son kampanyas›nda çok uygun fiyat-

larla al›flverifl eden müflterilerimiz, 400

milyonluk al›flverifllerine ay sonunda

en çok tercih ettikleri ürünlerle dolu

30 milyon TL de¤erinde bir de sepet

hediye ald›. Ayn› flekilde al›flverifl

trendlerine göre 250-150 milyon TL’ye

kadar harcama yapanlarda farkl› se-

petleri kiosklardan ald›lar. Yeni kam-

panyada da direkt 10 milyon TL’lik

çeklerini kiosk’lardan bast›racaklar. 

Bunun yan› s›ra bütüne yay›lm›fl özel

Migros Club indirimleri, “peynir alana

zeytin bedava” gibi kampanyalar Mig-

ros müflterilerini daha da avantajl› ve

memnun k›l›yor. 

Aysun Demir
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ahmi M. Koç Müzesi, T.C.

Kültür Bakanl›¤›’n›n “2001

Y›l› Kültür ve Sanat Büyük

Ödülü’ne lây›k görüldü. 26 Haziran

2002’de gerçeklefltirilen ödül törenin-

de, Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç, ödülü Kül-

tür Bakan› ‹stemihan Talay’›n elin-

den ald›. Törene, ‹stanbul Valisi Erol

Çak›r, 1. Ordu Komutan› Çetin Do-

¤an, Koç Ailesi ve Koç Holding üst

düzey yöneticilerinin yan› s›ra, devlet

protokolü, ifl ve sanat dünyas›ndan

çok say›da davetli kat›ld›. 

Rahmi M. Koç Müzesi; 2001 y›l› Va-

k›flar Haftas› “Vak›flar Özel Ödülü”,

Avrupa Konseyi “Y›l›n Müzesi Özel

Ödülü”, Sakalite Organizasyonu “Tu-

rizmde Kalite Ödülü”, Rotary Kulü-

bü Ödülü, Dünya Gazetesi “Y›l›n Si-

vil Toplum Örgütü” ödüllerinin de

sahibi…

Ödül töreninde bir

konuflma yapan ‹s-

temihan Talay, Rah-

mi M. Koç Müze-

si’nin büyük ödülü

alma gerekçesini

“Rahmi M. Koç Mü-

zesi, zengin ürün

koleksiyonu ve ida-

ri yap›s›yla, örnek

al›nacak müzeleri-

mizden biridir. Özel

müzelerimiz aras›n-

da önemli bir konu-

ma sahiptir ve ülke-

mizde türünün tek

R

örne¤idir. Bu nedenle, ‘2001 Y›l› Kül-

tür ve Sanat Büyük Ödülü’nü almaya

lây›k görülmüfltür” fleklinde aç›klad›. 

Bakan Talay, bu ödülü vermenin

kendisi için büyük bir onur oldu¤u-

nu dile getirerek sözlerine flöyle de-

vam etti: “Türk kültür dünyas›na ar-

ma¤an edilmifl, bu kadar anlaml› bir

çal›flmay› ödüllendirmek bizim için

büyük bir onur. Rahmi M. Koç, uzun

soluklu, titiz bir çal›flmayla bu müze-

yi yaratmak için çok emek verdi.

Hatta, müze projesinin yarat›lmas›,

Kültür Bakanl›¤›’n›n her
y›l kültür ve sanat alan-
lar›na katk›da bulunan
kifli, kurum ve
kurulufllar› ödüllendir-
di¤i Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü’ne bu y›l
Rahmi M. Koç Müzesi
lây›k bulundu

Rahmi M. Koç Müzesi’ne Kültür Bakanl›¤›

“Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”

Ödül töreninde, T. C. Kültür Bakanl›¤› Devlet Çok Sesli Korosu, 
madrigallerden oluflan bir repertuar sundu. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç (sa¤da) ödülü Kültür Bakan› ‹stemihan Talay’›n elinden ald›.
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onaylanmas› ve hatta inflaat›n her

aflamas›nda bu çal›flmalar› en temel

görevi gibi konumland›rd›¤›n› izleme

f›rsat› elde ettim. 

Bu müzenin bizim aç›m›zdan çok

önemli bir özelli¤i daha var: ‹stan-

bul’un geçmiflte en önemli ve de¤er-

li mekân› olan, ancak zamanla unu-

tulan, hatta terk edilen Haliç’i bir

cazibe merkezi haline getirece-

¤i; bir baflka deyiflle yeniden

canland›raca¤› için teflek-

kürlerimi sunuyorum.”  

Bugüne Kadar 
82 Bin Ziyaretçi...
Hedefimiz 135 Bin! 
Rahmi M. Koç yapt›¤› konufl-

mada, müzenin, Hasköy

Tersanesi’nin restorasyo-

nuyla yeni bölümünün aç›-

l›fl›n›n daha ilk y›l›nda “Kül-

tür Bakanl›¤› 2001 Y›l› Kültür

ve Sanat Büyük Ödülü”nü al-

mas›ndan duydu¤u mutluluk

ve gururu dile getirdi. Rahmi

M. Koç, sözlerini flöyle sürdür-

dü: “Müzemiz her geçen gün

daha olgunlafl›yor, halk›m›zla

daha iç içe yafl›yor. Bir müze-

nin büyümesi flayet gelen zi-

yaretçi adedi ile ölçülüyorsa bizimki

hiç flüphesiz, en süratli büyüyen mü-

zedir. Zira, 2000 y›l›nda, 17 bin olan

ziyaretçi say›m›z, 2001’de 55 bin,

2002 y›l›n›n Haziran ay›na

kadar ise 82 bin kifliye ulaflt›.

Hedefimiz ise 135 bin kifli.

Elde etti¤imiz bu baflar›n›n

yan› s›ra, ziyaretçilerimizin

%60’›n›n ö¤rencilerden olufl-

mas› da bizleri çok mutlu

ediyor. 

Önümüzdeki dönemlerde,

ö¤rencileri ve ö¤retmenleri

bir sistem dahilinde e¤itmeyi

hedefliyoruz. Onlar›n her-

hangi bir eserin önünden ge-

çerken daha bilinçli ve farkl›

bir gözle eserleri incelemele-

ri, eserlerden anlamlar ç›kar-

malar›n› sa¤lamalar›n› amaç-

l›yoruz. Ayr›ca, teknolojinin

nas›l geliflti¤ini ö¤renmeleri, bu-

günkü eserler ile karfl›laflt›rma

yapabilmeleri ve bundan

zevk almay› gençlerimize

ö¤retmek arzusunda-

y›z. Bütün talebeleri

e¤itmemiz mümkün

olmad›¤›na göre, ö¤-

retmenlerin e¤itimi ile

bafllayaca¤›z. Ümit ediyo-

rum ki bu görüfl, di¤er

müzeler taraf›ndan da

benimsenir ve yurt ça-

p›nda bir hareket bafllar. 

Müzecili¤in de ciddi bir

yönetim gerektirdi¤i inan-

c›nda oldu¤unu ifade eden

Rahmi M. Koç, “Her konu-

da oldu¤u gibi müzecilik

konusuna da ciddi bir ifl yö-

netimi gibi bakmak gere-

kiyor. Eserleri etüd et-

mek, sat›n almak, restore

etmek, teflhire koymak, ayd›nlatmak,

do¤ru aç›klamay› yazmak, müzeleri

temiz tutmak ve tabii ki müzeyi pa-

zarlamak gerekiyor. 

“RMK Müzesi’ni Bir Yaflam
Tarz› Haline Getirmeye 
Çal›fl›yoruz!”
Müzelerin sürekli bir de¤iflim içeri-

sinde oldu¤unu vurgulayan Koç,

“Bugün müzeler, statik de¤il, dina-

mik bir yap›ya sahiptir. Halk›n be-

¤enisini sürdürebilmek için devaml›

yenilik yapmak mecburiyetindedir-

ler. Biz de bir eseri teflhire sundu¤u-

muz zaman, onunla ilgili bilgileri,

hatta orjinal ses efektleri ve simulas-

yon yaparak, ziyaretçilere o an› ya-

flatmaya çal›fl›yoruz. Lengerha-

ne’deki Kaptan Köflkü, DC-3 uça-

¤›, TCG Uluç Ali Reis Denizalt›-

s›’nda bu uygulamalar› gerçeklefltiri-

yoruz. 

Ayr›ca, sergi, konser, müzayede,

konferans gibi çeflitli faaliyetler de

gerçeklefltiriyoruz. Dolay›s› ile bura-

y› bir yaflam tarz› haline getirmeye

çal›fl›yoruz” dedi. 

Ödül töreninde, T. C. Kültür Ba-

kanl›¤› Devlet Çok Sesli Korosu,

madrigallerden oluflan bir repertuar

sundu. 

“Bu müzenin bizim aç›m›zdan çok önemli bir özel-
li¤i daha var: ‹stanbul’un geçmiflte en önemli ve

de¤erli mekân› olan, ancak zamanla unutulan, hatta
terk edilen Haliç’i bir cazibe merkezi haline getire-

cek, bir baflka deyiflle yeniden canland›racak”

Törene, ‹stanbul Valisi Erol Çak›r, 1. Ordu Komutan› Çetin Do¤an, Koç Ailesi ve Koç Holding üst düzey

yöneticilerinin yan› s›ra, devlet protokolü, ifl ve sanat dünyas›ndan çok say›da davetli kat›ld›. 



Ahflap Tekerlekten 
Dev Otomobil Sanayisine… 
Törende bir aç›l›fl konuflmas› yapan

Tofafl CEO’su Antonio Bene flunlar›

söyledi: “Çevremizi, dünyam›z› anla-

man›n, tan›man›n en temel gereklilik-

lerinden biri zaman›n getirdi¤i de¤ifli-

mi kavramakt›r. ‹nsanl›¤›n büyük ma-

ceras›, her yönüyle merak uyand›ra-

Tofafl Anadolu Müzesi’nin aç›l›fl› vesilesiyle düzenlenen
törende aç›l›fl kurdelesini (soldan sa¤a) Tofafl CEO’su
Antonio Bene, Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan› Erdo-
¤an Bilenser, Devlet Bakan› Recep Önal ve Bursa Valisi
Ali Fuat Güven birlikte kestiler.

kültürel vizyon

smanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk

baflkenti Bursa… Dünyan›n

en nadide kumafllar› aras›nda

kabul edilen ve Bursa’n›n kalk›nma-

s›nda kilit bir rol üstlenen ipek… Ve

ipe¤in d›fl dünyaya yolculu¤unda

kendisine efllik eden arabalar… 

Gerçekten de tarihin derinliklerine

do¤ru bir yolculuk yapt›¤›m›zda,

Bursa’n›n tekstil alan›nda h›zla gelifl-

mesinin, beraberinde bir baflka

sanayinin, araba sanayiinin ge-

liflmesine  ön ayak oldu¤u-

nu görüyoruz. Hatta,

bugün dev bir en-

düstri haline ge-

len ve Bursa’n›n

ad›n› otomotiv sa-

nayii ile birlikte

an›lmas›n› sa¤layan

ve bafllang›çta el eme¤i, göz nuru za-

naat›n izlerini tafl›yan bu sanayiinin

yaflam öyküsü nerelere dayan›yor?

Bu öykünün bafl kahramanlar› kim-

ler? Üstelik sessiz ve derinden giden

böyle eski bir gelenek zamanla bu-

günkü sanayi düzeyine nas›l ulaflt›? 

28 Haziran 2002’de, Bursa’da Tofafl

taraf›ndan ziyarete aç›lan “Tofafl Bil-

gi Park› ve Anadolu Arabalar› Mü-

zesi”, iflte böylesine bu de¤erli kay-

na¤› ve bu öykünün bafl kahraman-

lar›n›; el yap›m› arabalar›n öyküsünü

gözler önüne seriyor. 

28 Haziran’da kalabal›k bir davetli

toplulu¤unun kat›l›m›yla gerçekleflti-

rilen Tofafl Bilgi Park› ve Anadolu

Arabalar› Müzesi’nin aç›l›fl tö-

reninde, tüm davetlilerin

yüzlerinde tarihe tan›kl›k

etmifl Anadolu arabala-

r›na dokunman›n ve

yak›ndan izlemenin

heyecan› okunuyor-

du. 

Devlet Bakan› Recep

Önal, Bursa Valisi Ali

Fuat Güven, Büyükflehir Belediye

Baflkan› Erdo¤an Bilenser ve Tofafl

CEO’su Antonio Bene’nin haz›r bu-

lunduklar› törende, sergilenen tüm

eserler, Türk otomotiv sektörünün

kalbinin Bursa’da atmas›n›n bir tesa-

düf olmad›¤›n› gözler önüne serdi. 

O

28 Haziran’da Bursa’da
ziyarete aç›lan Tofafl Anadolu
Arabalar› Müzesi,
Anadolu’daki binlerce y›ll›k
araba sanayiinin ve
kültürünün tarihini gözler
önüne seriyor

Tofafl Anadolu Arabalar› Müzesi
Yeni Otomobil Ustalar›ndan Eskilere Bir Arma¤an:



cak ilginçliktedir. Etraf›m›zda ya da

çok uzaklarda olup bitenleri, ancak

zaman boyutuyla birlikte ele ald›¤›-

m›zda gere¤i gibi anlayabiliriz. Tarih,

merak edilmeye de¤er olman›n öte-

sinde, felsefeden edebiyata, moda-

dan teknolojiye bugün ve yar›n›n her

cins üretimine destek olabilecek,

önemli bir yarat›c›l›k kayna¤›d›r. 

fiimdi ise tarihe karfl› duydu¤umuz

sorumlulu¤un bir ifadesi olan Tofafl

Bursa Anadolu Arabalar› Müzesi’ni

aç›yoruz. Türkiye’ye ve özellikle Bur-

sa halk›na arma¤an etti¤imiz ilk ve

tek araba müzesinde, Asya’da binler-

ce y›l dönmeye bafllayan ahflap bir

tekerle¤in Anadolu topraklar›ndaki

öyküsünü ve günümüz Türk otomo-

tiv sanayisine gelinceye kadar geçir-

di¤i renkli de¤iflimi gözler önüne se-

riyoruz.”

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›

Recep Önal ise yapt›¤› konuflmada,

Tofafl’›n böylesine anlaml› bir girifli-

me destek vermesinden dolay› duy-

duklar› memnuniyeti ifade ederek,

Bilgi park› ve Anadolu Arabalar› Mü-

31 kültürel vizyon

‹stanbul Çarkl›s›

Anadolu Arabalar› Müzesi’nde

sergilenen arabalar, Anadolu üretim

ustal›¤›n›n de¤iflik tasar›mlar›n›n ör-

nekleridir. Bütün bu örnekler, t›pk›

günümüzdeki bir otomobil gibi, tek-

nik özellikleriyle tek tek de¤erlendiri-

lerek s›n›fland›r›ld›. Böylece, “Tofafl

Anadolu Arabalar› Müzesi”nin birer

üyesi oldular.
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Anadolu'daki at arabas›, ilk bak›flta

çok yal›n bir araç gibi görünür.

Ama asl›na bak›l›rsa, arabalar›n çok

da karmafl›k bir yap›s› vard›r. Üste-

lik de at arabas› ustas›n›n kullan›c›-

ya karfl› da çok derin sorumlulukla-

r› vard›r. Di¤er yandan, Anado-

lu'daki araban›n temel ilkeleri çok

de¤iflmemifltir. 

Ama kendi içindeki küçük de¤i-

flimlerle çok say›da araba yap›labil-

di. Hatta birbirinin tam efli araba

bulmak bile zordur. Oysa bütün bu

arabalar›n aras›nda belirli teknik

standartlar vard›r. Bir ustan›n yapt›-

¤› arabay› bir baflkas› onarabilir.

Yedek parçalar kolayca her yerde

yap›labilir. 

Örne¤in, bir araba kendi a¤›rl›¤›n-

dan çok daha fazla yük tafl›yabilir.

En uygunsuz arazide yürüyebilir.

Tekerlek boyu derinli¤indeki sular-

dan geçebilir. Baz› türlerinde, tafl›-

d›¤› yüklere göre boyu uzay›p k›sa-

labilir, yükselip alçalabilir, geniflli¤i

araçlara de¤iflik bir anlam kazan-

d›rm›fllard›. F›rçalar›ndan ç›kan re-

simler bazen Orta Asya'n›n simge-

lerine kadar uzan›rd›. Bazen de na-

k›fl uzman›yd›lar.

Zaman içindeki her yenilikten etki-

lendiler. Müflterilerin isteklerini kar-

fl›lad›lar. Bazen arabalar› kötü göz-

lere karfl› korumak da gerekiyordu.

Arabalar›n üzerine fliirler, öyküler,

simgeler ifllediler. Bütün bunlar›

yaparlarken, araba boyaman›n, bir

kimlik tasar›m› oldu¤unu çok iyi

biliyorlard›.

de¤iflebilir. Çok az bak›mla uzun y›l-

lar çal›flabilir.

Anadolu'daki arabalar, bütün bu ko-

flullara rahatl›kla uyum yapabilir.

Ama genel ilkeler ayn›d›r. Yaln›z  ay-

r›nt›lar de¤iflir. Üstelik Anadolu'da

binlerce y›l boyunca, binlerce de¤iflik

türü üretilip kullan›lm›fl olan arabalar

bir aç›dan tasar›m tarihinin en de¤er-

li miras› olarak önem tafl›maktad›r.

Araba Ressamlar›n› 
Unutmamak Gerek
Anadolu'daki araba sanayiinin ilginç

bir zenginli¤i de ressamlard›r. Kay-

naklar›n›n çok derin-

lerde oldu¤u bili-

nen araba res-

samlar›, asl›nda

birer kimlik uz-

man›yd›lar. Ah-

flap ve demirle

yap›lan bu

Otomobil Sanayiinin Mihenk Tafllar›: At Arabalar›

Bursa Derin
Esebey At Arabas›

zesi’nin birçok etkinli¤e ev sahipli¤i

yapaca¤›na dikkat çekti.     

Müzede Sergilenen Arabalar
Nas›l Biraraya Getirildi?
Anadolu Arabalar› Müzesi’ndeki ara-

balar, Anadolu üretim ustal›¤›n›n de-

¤iflik tasar›mlar›n›n örnekleridir. Bu

arabalar, genifl bir alan içinden özen-

le taranarak seçildi. Böylece bölgesel

özelliklerin bir uyum içinde bütünlefl-

mesi amaçlanmaktayd›. Zaman için-

de de¤iflikliklere u¤ram›fl olan bu

arabalar, yeniden orijinal duruma dö-

nüfltürüldü. Bütün bu örnekler, t›pk›

günümüzdeki bir otomobil gibi, tek-

nik özellikleriyle tek tek de¤erlendiri-

lerek s›n›fland›r›ld›. Böylece, “Tofafl

Anadolu Arabalar› Müzesi”nin birer

üyesi oldular. 

Art›k, gelecekteki kuflaklar, bu ör-

neklere bakarak, Türk otomotiv sa-

nayiinin tarihi kaynaklar›ndan birisi

olan at arabalar›n›n rolünü daha aç›k

olarak izleyebilecek. 

Bu çerçevede, Anadolu Arabalar› Mü-

zesi’ni, sadece eski araba müzesi ola-

rak kabul etmemek gerekir. Zira, at

arabalar›, Anadolu’daki binlerce y›ll›k

araba sanayiinin ve kültürünün  can-

l› ve etkili köfle tafllar›d›r. Anadolu ta-

sar›m tarihinin çok de¤erli ve anlam-

l› ürünleridir. Bu “yeni ustalar›n, eski

ustalara bir teflekkürüdür”.

Tofafl Anadolu Müzesi için eski ipek fabrikas› (solda) restore edildi. 

1998 y›l›nda bafllayan restorasyon çal›flmalar›nda, do¤al ortam›n ve tarihi 

dokunun korunmas›na büyük özen gösterildi. 

Eski ‹pek Fabrikas›’ndan Müzeye...
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iletiflim

igaray› b›rakmak çok kolay,

ben yüzlerce kez b›rakt›m!…

Ünlü yazar Mark Twain’in bu

sözleri, belki de yüzlerce kez sigaray›

b›rakmak isteyip de bu kötü al›flkan-

l›ktan kurtulamayan sigara ba¤›ml›la-

r›n›n durumunu çok iyi özetliyor... 

Araflt›rmalar, sigara tiryakilerinin

yüzde 75-80’inin sigaray› b›rakma-

y› istediklerini ve tiryakilerin üçte

birinin en az üç kez ciddi b›rak-

ma çabas› gösterdiklerini

ortaya koyuyor. Buna

karfl›l›k, sigara al›flkanl›-

¤›ndan 60 yafl›ndan ön-

ce kurtulma oran› ise

yüzde 50’nin alt›nda. Sigara al›flkanl›-

¤›ndan kurtulamayan tiryakilerin yüz-

de 50’si ise sigaraya ba¤l› nedenler-

den dolay› hayat›n› kaybediyor.  

Baflta akci¤er kanseri olmak üzere

pek çok kanser türüne, kalp-damar

hastal›klar›na, erken yafllanmaya ve

erken ölüme yol açan sigara

ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmak

için neler yapmal›y›z? VKV

Amerikan Hastanesi Endokri-

noloji Bölümü uzmanla-

r›ndan Doç. Dr. Selçuk

Can, sigaray› b›rakmak

isteyenler için öneri-

lerde bulundu.  

En Büyük Engel 
Kilo Alma Korkusu!
Selçuk Can, sigaray› b›rakmak isteyen

kiflilerin spor yaparak bu konuda da-

ha baflar›l› olabileceklerini belirtiyor.

Sigaray› b›rakmak isteyenlerin önün-

deki en önemli engelin, psikolojik ne-

denler oldu¤una iflaret eden Can, si-

garay› b›rakma aflamas›nda al›nan ki-

lolar›n, ba¤›ml›larda psikolojik bir ge-

rilim yaratt›¤›na ve bu yüzden ço¤un-

lukla sigara içmeye yeniden bafllad›k-

lar›na dikkat çekiyor. 

Spor Yap›n
Sigaray› b›rak›nca kilo ald›¤›n› düflü-

nen tiryakilerin sürekli tekrar içmeye

bafllayarak bir k›s›r döngüye girdi¤ini

belirten Can, bu k›s›r döngüden kur-

tulman›n en ideal yolunun spor yap-

mak oldu¤una dikkat çekiyor:  “Kifli-

ler, öncelikle sigaray› b›rakt›ktan son-

ra kilo almay› normal karfl›lamal›lar.

Uygulayacaklar› sa¤l›kl› bir diyet ve

egzersizle bu durumun üstesinden ko-

layl›kla gelebilirler. Taze meyve, mey-

ve suyu, flekersiz sak›z, nikotin çikleti

gibi ürünler de sigaray› b›rakmaya ça-

l›flan kiflilere destek olabiliyor.  

Özellikle tatil dönemleri kiflilerin daha

fazla besin tüketmesi nedeniyle kilo

art›fl›yla sonuçlanabiliyor. Bu dönem-

de sigaray› b›rakan kiflilerin, kilo alma

korkusuyla tekrar sigaraya bafllamala-

r› konusunda çok dikkatli olmalar›

gerekiyor.

Sigaray› b›rakmak isteyenler, Ameri-

kan Hastanesi bünyesinde yer alan

Sigara B›rakma Klini¤i ile ba¤lant›

kurabilirler.

Sigara B›rakma Klini¤i: 

0212 311 20 00/87 10

VKV Amerikan Hastanesi Endokrinoloji Uzman› Doç. Dr. Selçuk Can:

“Sigaray› B›rakmak 
‹çin Spor Yap›n”

“S

VKV Amerikan Hastane-
si Endokrinoloji Uzman›
Doç. Dr. Selçuk Can 33



ehbi Koç Vakf› Koç Özel

Lisesi, 2001-2002 dönemi

mezunlar›na törenle diplo-

malar›n› verdi. ‹lk olarak 1992 y›l›n-

da ilk mezunlar›n› veren VKV Koç

Özel Lisesi’nin bu y›lki mezuniyet

töreninde okulu bitirmenin mutlulu-

¤uyla, arkadafllardan ayr›lacak ol-

man›n verdi¤i hüzün bir aradayd›. 

22 Haziran Cumartesi günü, Koç

Özel Lisesi’nin Kurtköy’deki kam-

püsünde düzenlenen mezuniyet tö-

renine, VKV Yönetim Kurulu Baflka-

n› Semahat Arsel, VKV Yönetim

Kurulu Üyesi Sevgi Gö-

nül, VKV Genel Müdü-

rü Erdal Y›ld›r›m,

Prof. Dr. ‹lber Ortay-

l›’n›n yan›s›ra, ö¤renci-

ler, ö¤retmenler ve veli-

ler kat›ld›. 

Tören, VKV Koç Özel

‹lkö¤retim Okulu ve

Koç Özel Lisesi Genel

Müdürü John R.

Chandler’›n konuflma-

s›yla bafllad›. Chandler,

“Türkiye’nin gençlere

olan güveni, iyi e¤itimli

V gençlerin topluma kazand›r›lmas› ile

pekifliyor. 

Koç Özel Lisesi olarak, ö¤rencileri-

mizin Atatürk ilkelerini hayat tarz›

olarak benimseyen, Türk örf ve

adetlerine sayg› duyan, dünyan›n

her yerinde baflar›l› olacak ve ülke-

lerine hem yurt içinde, hem de yurt

d›fl›nda hizmet edecek gençler ola-

rak yetiflmeleri gerekti¤ine inan›yo-

ruz” dedi. 

Törene gönderdi¤i bir mesajla kat›-

lan VKV ‹cra Komitesi Baflkan› Su-

na K›raç, gençlerin hedef ve ilkele-

rinden, de¤erlerinden ödün verme-

melerini istedi. Suna K›raç, Erdal

Y›ld›r›m taraf›ndan okunan mes-

aj›nda, gençlerin “vasat” olmay› red-

dederek çal›flmalar› gerekti¤ini söy-

ledi. Ünlü tarihçi Prof. Dr. ‹lber Or-

tayl› ise Koç Özel Lisesi mezunlar›-

na gelecek için tavsiyelerde bulun-

du. Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’n›n ko-

nuflmas›n›n ard›ndan 213 ö¤renci

diplomalar›n› VKV Yönetim Kurulu

Baflkan› Semahat Arsel, VKV Yöne-

tim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül ve

Genel Müdür John R. Chandler’›n

elinden ald›.
VKV Koç Özel Lisesi’nin 2001-2002 mezunlar› aras›nda,

VKV ‹cra Komitesi Baflkan› Suna K›raç’›n k›z› ‹pek K›raç

(solda) da bulunuyordu. ‹pek K›raç’a diplomas›n› 

Semahat Arsel verdi.  

Kepler Havaya!
Vehbi Koç Vakf› (VKV)
Koç Özel Lisesi’nin
2001-2002 mezunlar›
törenle diplomalar›n›
ald›. ‹lk mezunlar›n›
1992 y›l›nda veren VKV
Koç Özel Lisesi, bugüne
kadar toplam 1324
ö¤renciye diploma verdi
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Türkiye’nin Ekonomisi ve Kültürü
‹çin Mücadele Edeceksiniz

rof. Dr. ‹lber Ortayl›, Koç Özel

Lisesi mezuniyet töreninde

yapt›¤› konuflmada flunlar›

söyledi: 

“Biraz sonra diplomalar›n›z› alacaks›-

n›z. Bu, resmi ve de ayn› zamanda

biçimsel olarak sizin Türk ulusal ay-

d›n s›n›f›na adayl›¤›n›z›n belgelenme-

sidir. Bir ço¤unuz, unutmay›n›z ve

unutmuyoruz- di¤er ülkelerin çocuk-

lar›na göre flimdiden s›k›nt›l› bir geç-

mifli geride b›rak›yorsunuz. Zira he-

men hemen hiçbir ülkenin çocuklar›

sizin gibi zor iki y›l geçirmediler. ‹m-

tihanlarla bo¤ufltunuz ve girece¤iniz

kurumun ÖSYM imtihanlar›yla da

bo¤ufltunuz; ona haz›rland›n›z. 

“Tarihimiz Budur; 
Talihimiz Budur”
Babalar›n›z da böyleydi. ‹ki nesildir

Türkiye’nin ulusal ayd›n s›n›f› bu

cendereden geçiyor. Dedeleriniz öy-

le de¤ildi. Ald›klar› diplomayla bu

memleketin hayat› üzerinde karar

verme hakk›n› elde ettiler. Onlar›n da

bunu çok kötü yapt›klar›n› söyleye-

miyoruz. Ama hayat gittikçe güçlefli-

yor. De¤iflen, sanayileflen, nüfusu ar-

tan ve önüne ç›kart›lan engeller bü-

yüyen Türkiye’nin insan›s›n›z. Yafla-

mak için donanmak, düflünmek, çok

çal›flmak ve icab›nda didiflmek ve

kavga etmek zorundas›n›z. Ümid

ederiz ki son safhaya girmek talihsiz-

li¤ine u¤ramazs›n›z. 

Sizden evvelki nesiller bir imparator-

lu¤u korumak için çarp›flt›lar; dövüfl-

tüler. Siz ise bu memleketin iktisadi-

yat› ve kültürü için dövüfleceksiniz.

Tanr› ve tarih bu milletin çocuklar›na

bu kaderi çizmifltir.  Tarihimiz budur;

talihimiz budur. Kabul etmek zorun-

das›n›z. 

Muhtemelen önümüzdeki y›l, sevgili

ö¤rencilerimizin büyük bir k›sm› d›fl

ülkelerde olacak. fiimdiden herkesin

hasretle bakt›¤› üniversitelerin en

mutena s›n›flar›nda yer alanlar›n›z ol-

du¤unu biliyoruz. Ama ne olursan›z

olunuz, ne yaparsan›z yap›n orada

kalacaks›n›z, belki döneceksiniz;

kimli¤iniz sizi b›rakmayacak. Çünkü

o, do¤umla tayin ediliyor. Dünyada

kendi seçiminizin, amcan›z›n torpili-

nin ifllemedi¤i tek tayin budur.

Pasaportunuz dolay›s›yla bu ülkenin

tarihini ve kültürünü iyi ö¤renmek

zorundas›n›z. Çünkü siz bu iflle ilgi-

lenmeseniz de baflkalar› s›k s›k sizin-

le ilgilenir. Gitti¤iniz yerlerde kendi-

nizi savunmak için kendimizi bildi¤i-

niz kadar, gitti¤iniz yeri de bilmek

zorundas›n›z. Baflkalar›n› ikna edebi-

len, güvenilir bir insan olman›z için

onlar› da iyi tan›man›z gerekiyor. fio-

ven olmay›n ama milli kimli¤inizi bil-

mek ve savunmak zorundas›n›z.

Çünkü dedi¤im gibi onu size s›k s›k

hat›rlat›rlar.

‹nsanlar›n karfl›s›na ç›k›p siz de Ma-

ria Callas varsa bizde de falan var;

sizde Caruso varsa bizde de falan

var gibi bofl lâflar etmeyin. Ama hiç-

bir zaman da Türk müzi¤inden utan-

may›n. 

Kendi Bilincimize 
Sahip Olmak
Bu yurdun en büyük noksanl›¤›, uz-

man olanlar›n, mütehass›s olanlar›n,

ayd›n olanlar›n, kendi s›n›f›yla çok

didiflmesi veya onu tamam›yla inkâr

etmesi, görmezlikten gelmesidir. Ka-

derimizi de¤ifltirmek zorunday›z. ‹yi

insanlar, yetenekliler her toplumda

vard›r. Dünya bu anlamda küçülü-

yor. Hindistan’dan bilgisayar dahisi

ç›k›yor. Küçük Bahreyn adas› ‹rfan

fiahir gibi ünlü bir Bizans tarihçisini

ç›kar›yor. Humeyni’nin ‹ran’› dahi

bugünkü dünyada ismi geçen kiflile-

re sahip. Mühim olan bir ülkenin in-

san›n kendi bilincine sahip olmas›d›r.

Daha da mühim olan›, bir ülkenin

genç insan›n›n tek yönde gitmemesi-

dir. Tek peronda hareket edenler an-

cak trenlerdir. 

Bu ülkenin en iyi, pahal› e¤itiminden

ç›kt›n›z. Bunun için kimsenin sizi k›s-

kanmaya hakk› yok. Ama herkesin

sizden ola¤anüstü görevler beklemek

hakk›d›r. En baflta sizinle bu s›k›nt›y›

çeken liseyi sizinle bir kere daha bi-

tiren ebeveyninizin, sizin için vakit

ay›ran ö¤retmenlerinizin ve bu çile-

kefl toplumun...”

Prof. Dr. ‹lber Ortayl›: “Sizden evvelki

nesiller bir imparatorlu¤u korumak için

çarp›flt›lar. Siz ise bu ülkenin ekonomisi ve

kültürü için savaflacaks›n›z.”

Prof. Dr. ‹lber Ortayl›,
Koç Özel Lisesi mezu-
niyet töreninde ö¤renci-
lerin gelecekteki hayat-
lar›na iliflkin 
ilginç bir de¤erlendirme
yapt›

P
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ehbi Koç Vakf› Koç Üni-

versitesi Rahmi M. Koç

Mühendislik Fakültesi Bi-

nas›, 26 Haziran 2002 Çarflamba gü-

nü aç›ld›. 

Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakül-

tesi binas›na, Koç Üniversitesi Müte-

velli Heyeti Baflkan› ve Koç Holding

Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M.

Koç’un ad›n› verdi.

Mühendislik Fakültesi yeni binas›n›n

aç›l›fl törenine, Koç Holding, Vehbi

Koç Vakf›, Koç Üniversitesi üst dü-

zey yöneticileri ve Koç Üniversitesi

Dan›flma Kurulu Üyeleri ile seçkin

bir davetli toplulu¤u kat›ld›. 

“15 Milyon Dolar 
Yat›r›m Yapt›k!”
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflka-

n› Rahmi M. Koç törende yapt›¤› ko-

nuflmada, Mühendislik Fakültesi bina-

s›na ad›n›n verilmesinden duydu¤u

memnuniyeti ve gururu ifade etti. Mü-

hendislik Fakültesi’nin bilim ve tek-

nolojinin en ön saflar›nda yer almas›-

n› arzu etti¤ini söyleyen Rahmi M.

Koç, Türkiye’nin bilgi ve teknoloji

üreten bir toplum olmas› gerekti¤ini

ve fakültenin de bu amaçla kendisine

düflen görevi yerine getirece¤ini be-

lirtti. “Dünyada her fley h›zla de¤ifli-

yor. Mühendislik de bundan kendisi-

ne düflen pay› almada gecikmedi.

Mühendislik art›k sadece madde ile

de¤il insan boyutuyla ve yönetim bi-

limleriyle de ilgileniyor. Büyük hava

tünelleri, büyük tezgahlar, büyük de-

ney aletlerinin yerini art›k bilgisayar-

lar, elektronik devreler al›yor. Dolay›-

s›yla, yat›r›m›n ço¤u, üreten, ö¤reten

ve ö¤renenin kalitesine dönük olarak

gerçeklefltiriliyor. Baz› ürün ve hiz-

metlerin aksine, bilgi ço¤ald›kça ve

yay›ld›kça de¤eri art›yor.” 

VKV Koç Üniversitesi’nin mühendis-

lik alan›nda dünya kalitesinde yetkin

mühendisler yetifltirece¤ine inand›¤›-

n› belirten Rahmi M. Koç, sözlerine

flöyle devam etti: 

“Mühendislik alan›nda, bugünkü ileti-

flim sayesinde dünyadaki bulufllar ve

ilerlemeler an›nda yay›l›yor. Amac›-

m›z, bunlar› hazmederek, üstüne yeni

bir fleyler katmak ve böylece bir ad›m

daha ileriye gitmek... Hedefimiz ise,

bu amac›m›za ulaflmam›z› sa¤layacak

“Hedefimiz: Mühendislik
Alan›nda Bir Ad›m Önde Olmak!”

VKV Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin

yeni binas›na, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

ve VKV Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›

Rahmi M. Koç’un ad› verildi 

VKV Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Mühendislik Fakültesi’nin yeni binas›n›n aç›l›fl kurdelesini, (soldan sa¤a) Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Üyesi Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç, Koç

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Yaman Arkun ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Tamer fiahinbafl birlikte kesti.

V

Vehbi Koç Vakf› Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç:
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profesyonelleri yetifltirmektir. 11.017

metrekare kapal› alan› olan bu bina-

m›z, tefrifli ve laboratuarlar›yla birlikte

15 milyon dolara mal oldu. Bu imkâ-

n›, gençlerin yetiflmesi için sunuyo-

ruz. Onlara bu çetin yar›flta baflar›lar

diliyorum.”

Teknoloji Serüveninde 
En Önde Yer Alaca¤›z!
VKV Koç Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Attila Aflkar, bir e¤itim-ö¤retim

kurumu olarak kendilerine büyük bir

sorumluluk düfltü¤ünü dile getirerek

flunlar› söyledi: “Büyük bir sorumlulu-

¤un alt›nday›z. Yüce Atatürk’ün hiç

nas›,  modern s›n›flar›, e¤itim ve arafl-

t›rma laboratuarlar› ile genç kuflaklara

arma¤an edilen k›ymetli bir eser ve

gelece¤e yap›lan örnek bir yat›r›md›r.

Vehbi Koç Vakf›’na ve Say›n Rahmi

M. Koç’a mühendislik e¤itimine ve

mesle¤ine yapt›klar› katk›lardan dola-

y› Koç Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi ad›na minnet ve flükranlar›m›

sunar›m. Türkiye’yi özlemini duydu-

¤umuz refah dünyas›na ulaflt›racak

gençleri bu çat› alt›nda en mükemmel

flekilde e¤itmek bizim daimi görevi-

miz olacakt›r. Kaliteli ve seçkin ö¤re-

tim üyesi ve ö¤renci kadromuz bu

görevin bilinciyle özveriyle çal›flmak-

tad›r.”

Mükemmellik Merkezi…
Makina, bilgisayar, elektrik-elektronik

ve endüstri mühendisli¤i e¤itimlerinin

verilece¤i binada, 10 s›n›f, yedi bilgi-

sayar ve 18 mühendislik bilimleri la-

boratuar› bulunuyor. Fakülte bünye-

sinde, 40 araflt›rma laboratuar› var.

300 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü Mü-

hendislik Fakültesi’nde 24 ö¤retim

üyesi görev yap›yor. 

1993 y›l›ndan bu yana ö¤renimine de-

vam eden ve 10. y›l›n› kutlamaya ha-

z›rlanan Koç Üniversitesi ise say›lar›

1.700’ü bulan ö¤rencisi, 26 dönüm

üzerine kurulu dünya standartlar›nda-

ki kampüsü ile Türkiye’nin gururu

olan bir mükemmellik merkezi olma-

y› sürdürüyor.

“Fakültemizde,
Türkiye ve dünyada

önemli ve olumlu etkiler
yapacak insanlar

yetiflecek ve eserler
üretecek. Fakültemiz 

teknolojinin
ilerlemesindeki

serüvende en önde 
yer alacak”

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› ve Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› 

Rahmi M. Koç, Mühendislik Fakültesi’ni gezerek bilgi ald›.

de¤erini kaybetmeyen hitab›, hepimi-

ze bu ortamda da ilham veriyor. Çok

özel olanaklara sahip, üstün dona-

n›ml› bir fakülte kuruldu ve bu fakül-

tenin binas›n› da bugün hizmete aç›-

yoruz. Bu fakülteyi yaflat›p, ileri mer-

halelere götürmek sizlerin oldu¤u ka-

dar hepimizin görevi.  Bu zor göreve

sizler ve tüm üniversite olarak hepi-

miz talibiz.”

Attila Aflkar yapt›¤› konuflmada, Rahmi

M. Koç’a yeni fakültelerinin aç›l›fl›na

verdi¤i destekten dolay› teflekkür etti

ve bir de söz verdi: “Say›n Rahmi M.

Koç, yeni fakültemizle teknolojinin ile-

riye dönük serüveninde yer alabilmek

için bizlere çok önemli bir ola-

nak veriyor. Say›n Rahmi Koç,

size burada taahhütte bulunu-

yorum. Bu fakültemizde Türki-

ye ve dünyada önemli ve

olumlu etkiler yapacak insanlar

yetiflecek ve eserler üretecek.

Bu fakültemiz teknolojinin iler-

lemesindeki serüvende en ön-

de yer alacak.”

Gelece¤e Yap›lan 
Örnek Yat›r›m
VKV Koç Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi Dekan› Prof.

Dr. Yaman Arkun da gelece-

¤e yap›lan bu yat›r›m›n örnek

teflkil etmesi gerekti¤ini belir-

terek flunlar› söyledi: “Rahmi

Koç Mühendislik Fakültesi bi-
Vehbi Koç Vakf› Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç

Mühendislik Fakültesi Bahçesi



May›s 2002’den itibaren web

dünyas›nda adeta bir “umut

adresi” olan ve iki ay gibi bir

sürede yaklafl›k 10 bin ifl baflvurusu

ve “‹fl ‹lanlar›” bölümünde 25 pozis-

yon ilan› alan “kockariyer.com”la

ilgili olarak Koç Holding ‹nsan

Kaynaklar› Koordinatörü fierife

Füsun Ömür ve proje mimar› Mig-

ros ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Nefle

Adakl› ile görüfltük. 

• Web dünyas›nda büyük bir

yank› uyand›ran siteniz “kocka-

riyer.com”un en temel amac› ne-

dir? 

fierife Füsun Ömür: Koç Toplulu-

¤u’nda, 17 bini beyaz yaka, 30 bini

mavi yaka olmak üzere, toplam 47

bine yak›n çal›flan bulunmaktad›r.

Koç Toplulu¤u olarak hedefimiz,

y›lda %14 büyüyerek, 15 y›ll›k dö-

nemde dünya’n›n en büyük 200 flir-

keti aras›nda olmakt›r. Buradaki en

büyük silah›m›z ise gelece¤i kuracak

olan çal›flanlar›m›zd›r. Bu nedenle,

genç, iyi yetiflmifl, Topluluk ortak

de¤erlerine sahip, bilgi, beceri ve

yetkinlikleri geliflmifl olan kiflileri, ih-

tiyaçlar›m›z do¤rultusunda ifle al-

maktay›z.

‹fle alma/yerlefltirme çal›flmalar› kap-

sam›nda, tüm flirketlerimize yap›lan

ifl baflvurular›n›n ortak bir veritaba-

n›nda tutulmas› amac›yla in-

ternet üzerinden bafl-

vurular›n kabulü ele

al›nm›fl, derinleme-

sine yap›lan çal›fl-

malar ve araflt›rma-

lar neticesinde

Topluluk flirketleri

aras›nda sinerji

yara tacak

g e l i flm i fl

bir ‹nsan Kaynaklar› sitesi haz›rlan-

mas›na karar verilmifltir. Bu süreç,

May›s ay› bafl›nda tamamlanm›fl ve

Koç Toplulu¤u’nun yeni ‹nsan Kay-

naklar› sitesi www.kockariyer.com,

2 May›s 2002 tarihinde aç›lm›flt›r. 

Nefle Adakl›: Koç Toplulu-

¤u’nda sadece ifle al›m sü-

reci de¤il, tüm ‹nsan Kay-

naklar› uygulamalar›n-

daki süreçleri ve insan

kaynaklar› politikalar›

geçen sene yeniden ya-

p›land›r›lm›flt›r. ‹fle Al-

ma/Yerlefltir-

me Sistemi,

Yönetici Po-

Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü fierife F. Ömür:

kockariyer.com”

“‹nsan Kaynaklar›nda 
Sinerjinin Adresi:

2

‹ki ay gibi k›sa bir sürede, 10 binin üzerinde ifl
baflvurusu alan kockariyer.com’la ilgili olarak 
Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü fierife 
Füsun Ömür ve proje mimar› Migros ‹nsan Kaynaklar›
Müdürü Nefle Adakl› ile görüfltük

Koç Holding ‹nsan 
Kaynaklar› Koordinatörü 
fierife Füsun Ömür 

Migros ‹nsan Kaynaklar›
Müdürü Nefle Adakl› 
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tansiyel Tespiti, ‹fl De¤erlendirme

Sistemi, Performans Yönetimi Siste-

mi ve Kariyer Planlama / Gelifltirme

süreçleri yeniden tan›mlanm›fl, Koç

Toplulu¤u ortak de¤er ve yönetici

yetkinlikleri ç›kart›lm›fl, Topluluk’ta

yer alan fonksiyonlar için mesleki

beceri alanlar› belirlenmifltir. Bu se-

ne bafl› itibariyle de, tüm Topluluk

flirketlerinde uygulamalara geçilmifl-

tir. En büyük geliflme ise, takip ve

de¤erlendirmelerin elektronik orta-

ma tafl›nm›fl olmas›d›r.  

Koç Toplulu¤u’nda ‹nsan Kaynakla-

r› alan›nda geçen sene bafllat›lan bu

de¤iflim ve geliflim süreci, ivme ka-

zanarak devam etmektedir.  

• kockariyer.com’a gelen baflvu-

rular› de¤erlendirme süreci nas›l

iflleyecektir?

fierife Füsun Ömür: Topluluk’ta,

yeni mezunlara ve 2 y›la kadar tec-

rübesi olan kiflilere yönelik al›mlar,

fiubat ve Temmuz aylar› olmak üze-

re sene içerisinde iki dönemde ya-

p›lmaktad›r. 

koçkariyer.com üzerinden yap›lan

genel baflvurular taranarak flirketleri-

mizin talep ettikleri özellikteki aday-

lar, ifl gruplar› baz›nda yap›lan yet-

kinlik bazl› mülakatlara ça¤r›lmakta-

d›r. Bu süreçte olumlu de¤erlendiri-

lenler, ileri görüflme yöntemi kulla-

n›larak yap›lan ikinci bir görüflmeye

ça¤r›lmaktad›r. Be¤enilen adaylara,

ikinci görüflme sonunda, eleman ih-

tiyac› olan flirketlerde ifl teklif edil-

mektedir.

Nefle Adakl›: Uzmanl›k alanlar›na

al›nacak eleman al›mlar› için flirket-

lerimiz, KoçKariyer’de ifl ilanlar›n›

yay›nlamaktad›r. ‹nsan Kaynaklar›

yetkilileri, ilana yap›lan baflvurular

aras›ndan, belirledikleri kriterler

üzerinden filitreleme yaparak uygun

adaylar› ön görüflmeye ça¤›rmakta-

d›r. Bu aflamada olumlu bulunanla-

r›n,  ilgili bölümler taraf›ndan yap›-

lan görüflmelerde de olumlu de¤er-

lendirilmesi durumunda, kendilerine

görüfltü¤ü flirket taraf›ndan ifl teklif

edilmektedir.

• kockariyer.com’u ziyaret eden

bir kifli ifl baflvurusu d›fl›nda site-

de neler bulabilir?

fierife Füsun Ömür: Koçkari-

yer.com’un bir di¤er özelli¤i ise

müflteri odakl› olmas›d›r. Burada

müflterilerimiz, site ziyaretçileri ve

bu ziyaretçiler aras›ndan ifl baflvuru-

sunu oluflturan adaylard›r.  

Site ziyaretçileri, Topluluk flirketle-

riyle ilgili genel bilgileri ve flirketler-

deki staj olanaklar›yla ilgili bilgi edi-

nebilirler. fiirketlere özel bu bilgile-

rin yan› s›ra, sitede, Topluluk gene-

lindeki ‹nsan Kaynaklar› uygulama-

lar› da yer almaktad›r. Site ziyaretçi-

leri, tan›mlad›klar› kullan›c› ad› ve

flifreyle genel baflvuru oluflturabil-

dikleri gibi, yay›nda olan flirket ilan-

lar›na da baflvuru yapabilmekte, ar-

zu ettikleri zamanda da baflvurular›

üzerinde de¤ifliklikte bulunabilmek-

tedirler. 

Baflvurusunu oluflturan her ziyaretçi,

bizim için potansiyel aday konumu-

na girmektedir ve Topluluk flirketle-

rinde aç›lan pozisyonlarda de¤erlen-

dirilmeye al›nmaktad›r. ‹fl ilanlar›na

direkt yap›lan baflvurular›, flirket yet-

kilileri, ifle al›m süreci sonuçlanana

kadar takip etmekte ve aday›n duru-

muna göre baflvurular› cevapland›r-

maktad›r.  Aday da, yapt›¤› baflvuru

ile ilgili geliflmeleri siteden izleyebil-

mektedir.

• Son olarak eklemek istedi¤iniz

bir fley var m›?

Nefle Adakl›: Son olarak projede

eme¤i geçen arkadafllar›m›z› kutla-

mak isteriz. Öncelikle flu anda as-

kerde olan ve gitmeden önce Koç

Holding Biliflim Hizmetleri Koordi-

natörülü¤ü’nde uzman olarak çal›-

flan Mehmet Özdemir’in yaratt›¤›

katma de¤eri kesinlikle unutmamak

gerek. Ayr›ca, Koç Holding Biliflim

Hizmetleri Koordinatörlü¤ü’nde ça-

l›flmakta olan Kerem F›rat, ‹lker

Çak›r, Arçelik ‹nsan Kaynaklar›’nda

çal›flan Asl› Aflar, Migros Proje Grup

Sorumlusu Olcay Y›lmaz, Koç Hol-

ding Stratejik Planlama Sorumlusu

Ayflin Nircan ve Koç Holding ‹nsan

Kaynaklar› Uzman› Burcu Yeflil-

tan’› da kutlamak isterim.

Aysun Demir

Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Koordinatörü fierife Füsun Ömür  (sa¤dan dördüncü) ve
Migros ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Nefle Adakl› (sa¤dan üçüncü), kockariyer.com pro-

jesinde görev alan ekip üyeleri ile birlikte.



ert görünümünün ard›nda

yumuflac›k bir kalp tafl›yan

Kaptan Stubing… Herkesin

dert orta¤›, yol arkadafl› Julie Mc

Coy… Sevimlili¤i ile herkesin gön-

lünü fetheden, sakar doktor Adam

Bricker… Bir baflka deyiflle, güver-

tesinde yaflanan aflklar›, nefes kesen

tatil macarelar›yla Aflk Gemisi…

1970’lerde TV’de yay›nland›¤› za-

manlar, bizleri ekran karfl›s›nda

adeta m›hlayan Aflk Gemisi’nin çe-

kildi¤i iki gemiden biri olan Island

Princess, rotas›n› bu kez Tuzla’ya,

RMK Marine’e çevirdi. Zira, ünlü

Amerikan seyahat flirketi Ship-

ping&General taraf›ndan sat›n al›-

nan ve ad› Platinum olarak de¤ifl-

tirilen Aflk Gemisi’nin bak›m ve

onar›m çal›flmalar› Tuzla’da gerçek-

lefltiriliyor. 

Neden RMK Marine 
Tersanesi? 
Shipping&General, ilk olarak Malta

Adas›’nda bir tersanede bak›m ona-

r›m çal›flmalar› bafllat›lan Platinum’a

uygulanan iflçili¤i be¤enmeyince,

Aflk Gemisi’nin tüm çal›flmalar›n›n

gerçeklefltirilmesi ifllemleri için Tuz-

la RMK Marine Tersanesi’nde karar

k›ld›. RMK Marine Tersanesi Proje

Mühendisi, Mehmet Çatal, Türki-

ye’de bu boyutta bir geminin ilk

kez yenilendi¤ine dikkat çekerek

“Bu firmaya “Nostalgia” isimli yat›n

inflaas›n›  hizmet vermifltik. Dolay›-

s›yla, bizi iyi tan›yorlar. Platinum’un

bak›m onar›m çal›flmalar› için teklif

kendilerinden geldi. Buradaki hiz-

metin kalitesinden ve hizmetin uy-

gun fiyata yap›lmas›ndan çok mem-

nunlar.

Ayn› zamanda, bu proje için ülke-

mizin ve tersanemizin tercih edil-

mesi bizim için çok gurur verici bir

geliflme. Bu geliflme, ülkemiz tersa-

nelerinin dünya çap›nda tan›n›p ter-

cih edildi¤inin de bir iflareti. Özel-

likle yat ve kimyasal madde tanker-

leri üretim ve yenileme çal›flmala-

r›nda RMK Marine ilk s›ralarda yer

al›yor. Bu do¤rultuda, yolcu gemi-

lerinin bak›m ve onar›m› için de ter-

cih ediliyor olmam›z, bizim ne ka-

dar do¤ru bir yolda oldu¤umuzun

bir göstergesidir” diye konufltu.

Shipping&General’in Baflkan Yar-

d›mc›s› Kaptan Ben de Haas da

Mehmet Çatal’›n bu sözlerini do¤ru-

luyor. Dünyada, ‹spanya, Kore,

Singapur ve Malta’n›n gemi bak›-

m›nda çok ileri bir düzeyde oldu¤u-

nu belirten Haas, kendilerine bura-

S Shipping&General taraf›ndan sat›n al›nan ve ad›
Platinum olarak de¤ifltirilen Aflk Gemisi’nin bak›m
ve onar›m çal›flmalar› Tuzla RMK Marine
Tersanesi’nde gerçeklefltiriliyor

hayata dair

1970’li y›llarda, öncelikle Ameri-

ka’da, ard›ndan da ülkemizde

TRT ekranlar›ndan

bizlere merhaba di-

yen “Aflk Gemisi”

dizisi, hemen hepi-

mizin, yediden yet-

mifl yediye hepimi-

zin, kalbini kazan-

m›flt›.

Tropikal adalarda

ya da okyanusun

masmavi derinlikle-

rinde yolculuk ya-

pan Pacific Prin-

cess, bildi¤imiz ad›yla Aflk Ge-

misi, her yolculukta bizleri bam-

baflka aflklarla ve yep-

yeni heyecanlarla ta-

n›flt›rd›. 

Güverteleri, dev ha-

vuzlar›, görkemli sa-

lonlar› ile hepimizin

içinde yer almak için

can att›¤› Aflk Gemi-

si’nin, yay›nlanmas›yla

birlikte tüm dünyada

da deniz yolculu¤unu

popüler bir hale getir-

di¤i de bir gerçek… 

Denizde Aflk Baflkad›r!

70’li y›llar›n unutulmaz

dizisinin unutulmaz kaptan›

Kaptan Stubing ve ekibi...

Aflk Gemisi, RMK Marine
Tersanesi’ne Demir Att›!



yolcu kamaralar›-

n›n restorasyonlar›

için planlama yap›-

l›yor. Ayr›ca s›k s›k

ekrana yans›yan

havuzlar›yla hey-

kellerinin bulun-

du¤u salonlar›n da

temizlik ve yenile-

meleri yap›l›yor. 

Aflk Gemisi, çal›fl-

malar›n tamamlan-

mas›n›n ard›ndan

Büyük Okyanus

ve Atlas Okyanusu’nda yolcular›na

rüya gibi tatil yaflatmak için yol ala-

cak. 

800 Yolcu Kapasiteli
Sefere ç›kt›¤›nda 300 hizmetli ve 40

da teknik personelin çal›flt›¤› gemi,

800 yolcu kapasiteli. ‹çinde market,

sekiz bar, iki yüzme havuzu, sinema

salonu, diskolar, dinlenme alanlar›,

konferans, aerobik salonlar› olan

gemide, ayr›ca bir de kumarhane

bulunuyor. 

‹nfla edildi¤i 1971 y›l›n›n

“En Güvenilir ve Kon-

forlu Gemisi” kabul

edilen Platinum bak›m

onar›m çal›flmalar› ta-

mamland›¤›nda, yep-

yeni maceralara ev

sahipli¤i yapacak.

hayata dair

Ad›: M/V Platinum

Bayra¤›: Panama

‹nfla yeri: Emden-Germany

‹nfla y›l›: 1971

Boyu: 169 metre

Eni: 24.6 metre

Drafti: 9.60 metre

Gros ton: 20.186 ton

Maksimum sürat: 20 knot

Ana Makina:

4 X 4.500=18.000 hp (Fiat)

Yard›mc› Makina: 

3 X 1.200 kw, 1 X 900 kw (Fiat)

S›n›f›: Lloy’d Register

Sahibi: Shipping & General 
S.A. Panama

RMK Tersanesi’ne 
gelifl tarihi: 14 Ekim 2001

Ve ‹flte 
Aflk Gemisi...

Onar›m› büyük bir h›zla devam eden geminin, çelik boru, saç 

kal›plar›, bar ve oturma salonlar› ile jeneratör ve makine daireleri 

tamamen yenilendi. 

daki kalitenin de yeterli gelmedi¤ini

bu yüzden de yeni firma aray›fl›na

girdiklerini belirtti. Türkiye’ye befl

y›l önce de geldi¤ini belirten Haas,

‘‘Bir hafta Tuzla’da tersaneleri dolafl-

t›m. Buradaki tersanelerin çok bafla-

r›l› ve verimli çal›flt›klar›n› gözlemle-

dim. Bu bir yolcu gemisi oldu¤u

için sadece teknik özellikleri için

de¤il, dekorasyonunun da daha ka-

liteli yap›labilece¤inden buray› ter-

cih ettik’’ dedi. 

Tamamen Yenileniyor
Onar›m› büyük bir h›zla devam

eden geminin, boru, saç yenileme

iflleri, tüm vardivelalar›n›n model

de¤iflimi ile ana makineleri, ana je-

naratörü, so¤utma sistemleri ve

elektrik motorlar›n›n overholleri ya-

p›ld›. Mürettebat kamaralar›n›n res-

torasyon iflleri halen devam etmek-

te olup, bar ve oturma salonlar› ile



Bildi¤imiz gibi ‹ktisat,

Sosyal Bilimler, Pazar-

lama ve ‹statistik gibi

bir çok alanda kullan-

d›¤›m›z SES kavram›,

toplumu sosyal ve

ekonomik olmak üze-

re, iki temel kavramda

inceler.

Ülkemize bat›dan ge-

len bu kavram, bat›n›n

normlar› ile oluflturul-

du¤undan toplum ge-

nelinin sosyal yap›s› (e¤itim, kültür, yaflam

tarz›, yaflam koflullar› vs.) ile ekonomik yap›-

s› aras›nda direk bir iliflki oldu¤u mant›¤› üze-

rine oturtulmufltur. Öncelikle Avrupa ülkele-

rinde ve daha sonra ABD’de istisnalar hariç

toplumu oluflturan bireylerin ekonomik du-

rumlar›ndaki geliflme yasal düzen içinde, her-

hangi bir alanda, uzmanl›k sahibi olunmas›

temeline dayanmaktad›r. Uzmanl›k da büyük

oranda e¤itimden geçmektedir. Oysa ki özel-

likle ülkemizin 1980’li y›llar›n bafl›ndan itiba-

ren yaflad›¤› ekonomik geliflme ayn› zamanda

ülkenin sosyo-kültürel düflüncesinde önemli

erozyonlara sebep olmufltur. Bireyler para ka-

zanmak için her yolun mubah say›ld›¤› bir or-

tamda on y›llar geçirmifllerdir. Bu yeni kav-

ram Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminden ka-

lan ve temel ifl yapma biçimi olan “Devlet Me-

murlu¤u”nun bir ürünü olan “Devlet Baba”

düflünce biçimini de y›km›flt›r. Art›k devlet sö-

mürülmesi gereken bir kurum gibi görülmeye

bafllanm›fl ve hukuk bir kenara itilmifltir. 

Böylesi bir ortamda SES kavram›ndaki “Sos-

yal” bölümün temelleri olan kültür ve e¤itim,

toplumu oluflturan bireylerin ekonomik gelifl-

mesi için gerekli araçlar olmaktan ç›km›flt›r.

Dolay›s›yla ülkemizde SES üzerinden yap›lan

de¤erlendirmede bu hususun göz önünde bu-

lundurulmas›nda fayda vard›r. 

Reklam sektöründen bir örnek vermek gere-

kirse, televizyon reklamlar›n›n ölçümü için

kullan›lan ve s›kl›kla duydu¤umuz “Rating”in

analiz edilmesinde de SES kavram› kullan›l-

maktad›r. Reklam› yap›lan ürünün hedef kitle-

si yay›nlanan mecra aç›s›ndan, örne¤in 25 yafl

üstü erkekler AB SES düzeyinde tespit edildi-

¤inde genellikle reklam ajanslar›ndaki yarat›c›

Bu ay›n Serbest Kürsü bölümüne, “SES (Sosyo Ekonomik Statü) Kavram› ve Maslow’un ‹htiyaçlar Hiyerarflisi” bafll›kl›
makalesi ile Hakan Gören konuk oluyor. Önümüzdeki say›larda yer almak üzere makalelerinizi bekliyoruz.

42serbest kürsü

SES (Sosyo Ekonomik Statü) Kavram› 
Ve Maslow’un ‹htiyaçlar Hiyerarflisi

AB

C1

C2

D

E

5,2

15,7

27,6

40,1

11,5

Ülkemizdeki SES da¤›l›m›

Kendini gelißtirme ihtiyacÝ

SaygÝnlÝk-psikolojik ihtiya�lar

Sosyal ihtiya�lar

G�venlik ihtiyacÝ

Fizikolojik ihtiya�lar

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarflisi

bölümler çok sofistike ve  üst kültür düzeyine

hitap eden bir senaryo oluflturabilmektedirler.

Oysa ki baflta belirtildi¤i gibi ülkemizde zen-

ginlik ile kültürlü olmak aras›ndaki ba¤ y›llar

önce kopmufltur. Dolay›s›yla örnek olarak ve-

rilen bu tarz reklam çal›flmalar› hedef kitlesi

taraf›ndan genellikle anlafl›lmamaktad›r. 

SES Kavram› Ve Maslow’un 
‹htiyaçlar Hiyararflisi ‹liflkisi
‹nsanlar›n temel ve tamamlay›c› ihtiyaçlar›n›n

bilinmesi ve tatmin edilmesi amac›yla ihtiyaç-

lar› önem s›ras›na göre s›ralamak ve bir hiye-

rarfli kurmak gerekmektedir. Bunu çok kesin

bir biçimde tespit etmek çok kolay olmasa da,

baz› psikologlar, kiflilerin baz› ihtiyaçlar›n›n

di¤erlerine oranla daha fazla öncelik verdikle-

rini öne sürmüfllerdir. Bu düflünceye göre bi-

rinci s›ray› karfl›lamadan üçüncü s›ray› olufltu-

ran ihtiyaçlar ortaya ç›kmazlar. Böylece önde

gelen bir ihtiyaç tatmin edilmeden sonra ge-

len bir ihtiyac›n tatmini de geçikmifl olacakt›r.

Abraham Maslow isimli bir düflünür, güdü-

leme kuram›nda önem s›ras›na göre bir ihti-

yaçlar dizisi bulundu¤una iliflkin görüflü ile

ün kazanm›flt›r. Maslow’a göre bütün insan

ihtiyaçlar› beflli bir kademede incelenebilir.

Sözkonusu kademeler flu flekildedir;

1. Fizyolojik ihtiyaçlar (Yeme, içme, ba-

r›nma, hayat› devam ettirme)

2. Güvenlik ihtiyaçlar› (Hastal›k, yafll›l›k,

korunma, gelece¤i garanti alt›na alma)

3. Sosyal ihtiyaçlar (Kimlik duygusu ka-

zanma, ait olma, sevgi)

4. Sayg›nl›k-Psikolojik ihtiyaçlar (Baflar›,

Tan›nma, statü  sahibi olma)

5. Kendini gerçeklefltirme (Yarat›c› yete-

neklerin kullan›m›)

Görüldü¤ü üzere, Maslow’a göre fizyolojik ih-

tiyaçlar nitelikleri bak›m›ndan temel ve ilkel-

dirler. Örne¤in, bir insan bu befl ihtiyac› ayn›

anda hissetse, evvela fizyolojik ihtiyaçlar› tat-

min etmeyi isteyecektir. Bu tipteki ihtiyaçlar›n

giderilmesi sonucunda daha yüksek seviyede-

ki ihtiyaçlar ortaya ç›kmaktad›r.

Bu psikoloji biliminin bilinen teoremi ile SES

üçgenini yan yana getirdi¤imizde ilginç bir

yaklafl›m ortaya ç›kmaktad›r.

Ülkemizin SES’te %11,5 ile en alt›nda bulu-

nan E grubu ile, %40,1 ile onun bir üstünde

bulunan D grubu, Maslow’un ihtiyaçlar hiye-

rarflisinde fizyolojik ve güvenlik ihtiyac›n›

karfl›lama gayesinde olan grup ile çak›flmak-

tad›r. %5,2’lik A grubu ise kendini gerçeklefl-

tirme gayesindedir. Bu duruma flu aç›dan ba-

karsak ülkemizdeki insanlar›n %51,6’s› ye-

me, içme, bar›nma ve hayat›n› devam ettirme

ve gelece¤ini garanti alma gayesi ile u¤rafl-

maktad›r. Bu durum göz önüne al›nd›¤›nda

ister bulundu¤unuz kurumun tan›t›m› ile u¤-

raflan iletiflimci, ister ürününü pazarlamaya

çal›flan bir pazarlamac›, ürün veya hizmet

hakk›nda TV reklam›n› haz›rlayan reklamc›

veya seçime haz›rlanan siyasetçi olun, toplu-

ma verece¤iniz mesajlar›n tonlamas›na, biçi-

mine, süreklili¤ine, yap›s›na dikkat etmek

durumundas›n›zd›r. Üstelik toplumun %5,2’si

olan ve kendini gelifltirme ihtiyac› safhas›nda

oldu¤unu düflündü¤ünüz bir kesim, bizim

ülkemiz gibi, kültür ve e¤itim anlam›nda ge-

liflmemifl olma oran› yüksekse ifliniz daha da

zor ve karmafl›k hale gelmektedir.

Hakan Gören 
Reklam ve Medya Müdürü
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim 
Koordinatörlü¤ü

Hakan Gören


