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Merhaba,

Aral›k dergimizde okuyaca¤›n›z pek

çok haber ve röportajda, bulundu¤u

sektörlerde liderli¤ini kan›tlayan veya

liderli¤e do¤ru yürüyen flirketlerimizin

yeni baflar›lar›na tan›k olacaks›n›z.

Türk mühendislerinin tasarlad›¤› ve sa-

dece Kocaeli’de üretilen Transit Con-

nect’i dünya yollar›na ç›karan Ford

Otosan, Ekim ay›nda da Mondeo,

Focus ve Fiesta’n›n dizel modellerini

piyasaya sundu. Ford Otosan Genel

Müdürü Turgay Durak, dergimize

verdi¤i röportajda Ford Otosan’›n tica-

ri araç segmentinde lider oldu¤unu be-

lirtirken, ihracatta da Ford Avrupa’n›n

üretim merkezi olmay› hedeflediklerini

ifade etti. 

Elbette Toplulu¤umuz, sadece üretim-

de de¤il, “kalite” alan›nda da mükem-

mellik merkezi olmay› hedefliyor. Kal-

Der Baflkan› ve Koç Holding ‹dare

Meclisi Üyesi Hasan Subafl›’n›n flu

sözleri bu hedefe ne kadar yak›nlaflt›-

¤›m›z› gösteriyor: “Baflar›n›n anahtar›,

sürdürülebilir mükemmellikten geçi-

yor. Topluluk flirketlerimizden Arçelik

ve Beko Elektronik’in uluslararas›

arenada sahip olduklar› kalite ödülleri-

nin ard›ndan elde ettikleri ifl sonuçlar›

da bu baflar›n›n anlaml› bir kan›t›.”

“Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Mem-

nuniyeti” bafll›¤›yla süren yaz› dizimiz-

de de bu ay Beko Elektronik’in tüke-

tici hizmetleri alan›ndaki çal›flmalar›na

yer veriyoruz ve yaz›n›n hemen girifl

bölümünde flu müjdeyle karfl›laflmak

bizi keyiflendiriyor: “Çok yak›n bir ta-

rihte, Beko Elektronik’in Avrupa’da 16

bin yetkili servisi hizmet verir hale ge-

lecek.”

Bir ay içindeki geliflmelerden seçmeler

yaparken “baflar›l›” habere ne kadar

çok yer verdi¤imizi düflündü¤ümde, 7.

Kurulufl y›ldönümünü kutlad›¤›m›z

Koç Yönder üyelerinin Toplulu¤u-

muzun bugünlere gelmesindeki katk›-

lar›n› da sayg›yla hat›rlad›m... Onlar›n

bilgi ve tecrübelerinden flimdi pekçok

kifli ve kurum yararlan›yor. ‹nsan ha-

yat›nda kazan›lm›fl olan bilgi ve tecrü-

belerin kuflaktan kufla¤a aktar›lmas›yla
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“vefa duygusu” aras›nda dolays›z bir

iliflki var. 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü

vesilesiyle Koç Holding ‹dare Meclisi

Baflkan Vekili Say›n Suna K›raç’›n

Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi ö¤-

retmenlerine gönderdi¤i mektubu ve

VKV Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n

Semahat Arsel’in Ankara Sincan Koç

‹lkö¤retim Okulu’nda ö¤retmenlere

yapt›¤› konuflmay› okurken, vefan›n

en güzel hasletlerimizden biri oldu¤u-

nu bir kez daha fark edeceksiniz.

Vizyon, Kültür ve ‹maj
Bu say›m›zdan itibaren, özellikle yo-

¤un ifl temposu içinde kitap okuyama-

maktan yak›nanlar›m›z için seçti¤imiz

ilginç ve -en az›ndan kendi ad›m›za-

okunmas›nda yarar gördü¤ümüz ma-

kaleler sunmaya bafll›yoruz. ‹lk maka-

lemiz ifl dünyas›nda gittikçe daha çok

önem kazanan “kurumsal marka” ol-

gusunun yarat›lmas› için olmazsa ol-

maz üç temel unsurun alt›n› çiziyor:

Vizyon, kültür ve imaj. Galiba bütün

mesele, bu üç stratejik y›ld›z›n nereler-

den nerelere kayd›¤›n› iyi tespit ede-

bilmekte. Dergimizin sonunda yer

alan bu makaleyi okuman›z› sal›k veri-

rim.

“Bizden Haberler” dergisi de okurlar›-

n›n dünyas›n› yak›ndan takip etmek

ve onlar›n gökkubbesinde yükselen

y›ld›zlar›n› tüm par›lt›s›yla görmeyi ve

yans›tmay› istiyor. Ekim say›m›zda ya-

y›nlad›¤›m›z anketimizi, sizlerden ge-

len yan›tlar›n say›s›n› daha da ço¤alta-

bilmek ve sizlerin beklentilerinizi daha

net olarak anlayabilmek iste¤iyle bu

say›m›zda da tekrarl›yoruz. 21 ve 22.

sayfalar›m›zda yer alan anket formu-

muzu doldurman›z ve bizlere ulaflt›r-

man›z dile¤iyle keyifli okumalar.
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“Ticari Araç 
Segmentinin Lideriyiz”

Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak:

oç Toplulu¤u’nun girdi¤i

tüm sektörlerde birinci ya

da ikinci olma hedefinden

hareketle, Ford Otosan’›n bugün-

kü konumunu nas›l de¤erlendiri-

yorsunuz?

2002 y›l›nda Ford Otosan, toplam

sat›flta Türkiye’de üçüncü durumda

bulunuyor. ‹hracattaki temel amac›-

m›z ise Ford Avrupa’n›n ticari vas›-

ta üretim merkezi haline gelmek. Ti-

cari araçlar dizaynlar›n›n büyük bir

bölümünü Türkiye’de gerçeklefltir-

meyi hedefliyoruz. 

Bu nedenle, Kocaeli Fabrikas›’na

1998 y›l›nda yat›r›m yapmaya baflla-

d›k. Türk mühendisleri taraf›ndan

tasarlanan hafif ticari arac›m›z Tran-

sit Connect, sadece Otosan’da üre-

tiliyor ve Avrupa’ya ihraç ediliyor.

fiu anda ticari ve orta ticari vas›talar-

da birinci, a¤›r ticari araç segmentin-

de ise üçüncüyüz. Önümüzdeki dö-

nemde, Transit Connect’le hafif tica-

ri araç segmentinde de birinci olma-

y› hedefliyoruz. 

• Kapat›lan ‹stanbul Fabrikas›’n›

nas›l de¤erlendirmeyi düflünü-

yorsunuz?

‹stanbul fabrikam›zda, eski modelle-

rin gövde (kaporta) yedek parça

üretimini gerçeklefltiriyoruz. Piyasa-

da 200 binin üzerinde eski model

Transit’imiz, 60 bine yak›n Escort

arac›m›z bulunuyor. 

Yeni parça ve araç prototipleri üre-

tilen tak›m kal›p ve prototip atölye-

miz de hâlâ ‹stanbul’da. Ancak, orta

vadede uygun bir kullan›m alan› bu-

larak faaliyetlerimizin a¤›rl›k nokta-

s›n› Kocaeli’ne kayd›rmay› hedefli-

yoruz. 

2004’de Kâra Geçece¤iz!
• 9 ayl›k bilançonuzda zarar

aç›kland›. Bu zarar nereden kay-

naklan›yor?

Bugüne kadar 700 milyon Dolar’l›k

bir yat›r›m yapt›k. 2002 y›l› için yak-

lafl›k 110 milyon Dolar’l›k bir amor-

tisman bedeli ay›rd›k ve bu miktar

dolay›s›yla zarar hanesine yaz›l›yor.

Yat›r›ma karar verdi¤imiz zaman

Türkiye’deki ekonominin belirli bir

canl›l›k içinde devam edece¤i varsa-

y›mlar› vard›. Yerli sat›fllardan biraz

kâr etmeyi, o kârla bu ek yat›r›mla-

r›n amortismanlar›n› karfl›lamay› ve

böylece bafla bafl noktas›n› yakala-

may› planl›yorduk. 2000 y›l›nda

hem yüksek miktarda kâr ettik, hem

de çok yüksek miktarda amortisman

ay›rd›k. Ancak, 2001 ve 2002’de sa-

t›fllar %70-80 oran›nda düflünce ve

yat›r›mlar da henüz ihracat yapar ve

amortisman karfl›l›¤› para kazan›r

duruma gelmedi¤i için ortaya zarar

tablosu ç›kt›. 2004 y›l›ndan itibaren

art›ya geçmeyi hedefliyoruz. 

• Yeni dizel Duratorq TDCI versi-

yonlar›n› piyasaya sundunuz. Di-

K

Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak:
“fiu anda ticari ve orta ticari vas›talarda
birinci, kamyon segmentinde ise üçüncü
durumday›z.”

Türk mühendisleri taraf›ndan tasarlanan Transit
Connect’i tüm dünyaya sunan Ford Otosan, Ekim
ay›nda da dizel motorlu modellerini piyasaya sürdü. 
Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak’la Ford
Otosan’daki geliflmeler üzerine konufltuk

zel teknolojisinin avantajlar› ko-

nusunda tüketicilerimiz bilinçli

mi? 

Ekim ay›nda dizelli modellerimizi

piyasaya sürdük. Özellikle, Ford Fi-

esta’n›n sat›fllar›nda önemli bir art›fl

oldu. Ford Fiesta’n›n motor hacmi

1600’ün alt›nda oldu¤u için, ödene-

cek vergi aç›s›ndan benzinli mode-
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Dizel motor teknolojisinde çok önemli
geliflmeler oldu. Bu motorlar daha yük-
sek gücü ve torku sa¤layabilen,
dolay›s›yla otomobillerde müflterinin
arad›¤› performans› verebilen motorlar
haline geldi

ord’un küçük otomobil s›n›f›ndaki id-

dial› arac› yeni Ford Fiesta, Mazhar

Fuat Özkan konserinde Ankaral› Ford tut-

kunlar› ile bulufltu.

Ford Otosan yetkili sat›c›lar› Bafler, Oto-

koç, Tanoto, Turoto ve Ader iflbirli¤inde

düzenlenen MFÖ konserine Ford müflteri-

lerinin yan› s›ra, Ford Otosan yöneticileri

ve yetkili sat›c› çal›flanlar›n›n aileleri kat›ld›.

Konser öncesinde bir konuflma yapan Ford

Otosan Pazarlama Müdürü Özgür Yüce-

türk, Yeni Fiesta’n›n güvenlik, genifl ifl ha-

cim, sürüfl kalitesi ve tasar›m olarak, kendi

s›n›f›n›n lideri olaca¤›na inand›klar›n› belirt-

ti. Yücetürk, “Yeni Fiesta’n›n tasar›m›ndan

üretimine kadar, benzersiz bir kimli¤e bü-

ründürülmesine çal›fl›ld›. Sonuç olarak da

karfl›n›za yeni Ford Fiesta ç›kt›.” dedi. 

Fiesta’n›n Dizel Versiyonlar›
Fiesta 1.4 Duratec ve 1.4 Duratorq TDCI

olarak adland›r›lan dizel versiyonu ile iki

farkl› motor seçene¤iyle sunuluyor. Yeni

Ford Fiesta, küçük otomobil müflterilerinin

önem verdikleri güvenlik, genifl iç mekan

ve sürüfl kalitesi gibi özellikler üzerinde yo-

¤unlaflt›. Ford Mondeo’dan adapte edilen

“Ak›ll› Güvenlik Sistemi” de bunun en

önemli kan›t›. 

Yeni Fiesta, bir önceki nesilden daha genifl,

uzun ve yüksek yap›s›yla genifl iç mekan

sunuyor. Ön koltuk alan› kompakt model-

lere yaklafl›rken, arka koltuk alan›, s›n›f›n-

daki en iyi arka diz ve bafl mesafesine sa-

hip. Yeni Fiesta’n›n dinamik sürüfl özellik-

leri ise Ford Focus’tan örnek al›nd›. Parça-

lar›n ve sistemlerin bir ço¤unun gelifltiril-

mesinde de Focus’taki teknikler kullan›ld›.

F

Yeni Ford Fiesta, 
Ankaral›’larla Bulufltu!

küresel vizyon



ord’un yeni Duratorq TDCI

dizel modelleri, Kocaeli

Körfez Pisti’nde gerçeklefltiri-

len bir test sürüflü organizasyo-

nuyla tan›t›ld›. TDCI motorlu

Ford Mondeo, Ford Focus ve

Ford Fiesta’n›n kullan›ld›¤› test

sürüflünde bas›n mensuplar›,

araçlar› deneme olana¤› buldu-

lar. Modellerin 0-100 km/h h›z-

lar›n› deneyen bas›n mensupla-

r› özellikle TDCI motorlar›n ses-

sizli¤ini ve performans›n›, en

önemlisi de motorun sa¤lad›¤›

yüksek çekifl gücünü test ettiler.

Normalde ancak benzinli oto-

mobillerde var oldu¤u düflünü-

len yumuflak ve esnek kullan›m

özelliklerini sunan TDCI moto-

run, yak›t tüketiminden taviz

vermeksizin yumuflak güç akta-

r›m› ve çabuk tepki vermesi de

dikkat çekici özelliklerinin ba-

fl›nda yer al›yor. 

Sa¤lad›¤› güç ayn› hacimdeki

benzinli motorlarla rekabet

edebilecek düzeyde olan TDCI,

daha fazla tork sayesinde sa¤la-

d›¤› esneklikle çok zevkli bir

kullan›m sunuyor. Yeni Dura-

torq TDCI motorlar›, çok sessiz. 

Normalde dizel motorlarda gö-

rülen titreflim, sert çal›flma ve

gürültü TDCI motorlarda görül-

müyor.

F

Ford’un Yeni Duratorq TDCI 
Dizel Modelleri
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Daha y�ksek
s�r�ß konumu

KullanÝmÝ kolay
kumandalar

Sessiz ortam

Yeni Ford Fiesta, standart donan›m olarak sunulan Ak›ll› Güvenlik Sistemi ile güvenlik
alan›nda lider seçildi. Yeni Ford Fiesta, yüksek sürüfl konumu, kullan›m› kolay kuman-
dalar› ve  sessizli¤i ile dikkat  çekiyor. 



KalDer Baflkan› ve Koç Holding ‹dare Meclisi
Üyesi Hasan Subafl›: “Kurulufllar baflar›l› olmak
için kalite uygulamalar›na sahip ç›k›yor.”

KalDer Baflkan› ve Koç Holding ‹dare Meclisi Üyesi
Hasan Subafl›, son 25 y›lda “kalite” kavram›n›n
içeri¤inin de¤iflti¤ini belirterek, kalitenin flirketin
baflar›s› olarak alg›land›¤›n› söylüyor

ürkiye Kalite Derne¤i (Kal-

Der), ülkemizdeki kurum ve

kurulufllar›n dünya standartla-

r›na ulaflmas›n› ve rekabet gücünü ar-

t›rmas›n› sa¤lamak amac›yla kuruldu.

KalDer Baflkan› ve Koç Holding ‹da-

re Meclisi Üyesi Hasan Subafl›’ndan

kalite yönetimi ve KalDer’in gerçek-

lefltirdikleri faaliyetleri hakk›nda bilgi

ald›k. 

• Kalite Yönetim Sistemleri’nde

Türkiye’nin konumunu nas›l de-

¤erlendiriyorsunuz? 

Son 25 y›lda, “kalite” kavram›n›n tan›-

m› çok de¤iflti. Günümüzde “kalite”,

bir ürün veya hizmetin niteli¤i olmak-

tan ç›k›p, müflterilerin ve di¤er tüm

paydafllar›n beklentilerini karfl›lanma-

s› ve kurulufllar›n baflar›l› ifl sonuçlar›

yaratabilme becerisi olarak de¤erlen-

diriliyor. Kurulufllar baflar›l› olmak

için kalite uygulamalar›na sahip ç›k›-

yor. Bu konuda somut göstergeler de

var. Örne¤in; Avrupa Kalite Ödü-

lü’nde finalist olan, baflar› ödülü ve

büyük ödül kazanan kurulufl say›s›n-

da Türkiye, ‹ngiltere’nin arkas›ndan

ikinci s›rada yer al›yor.

• Bu de¤iflim içinde KalDer’in ye-

ri nedir? 

15 y›l önce özel sektörün öncü kuru-

lufllar›, sistematik, sa¤lam temelli yak-

Kalite, Baflar›n›n 
Anahtar›d›r!

T
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Kurulufllar›n sürekli iyilefltirmeyi bir yönetim biçimi
olarak benimsemeleri, düzenli özde¤erlendirme
yaparak de¤iflen pazar koflullar›nda daha iyiyi ara-
malar› baflar›lar›n› kal›c› k›lacak



tokoç Genel Müdürü Cenk

Çimen ve Bilgi ve ‹letiflim

Teknolojileri Müdürü Erdal

Kemikli, e-dönüflüm alan›nda bafl-

latt›klar› OB‹S Projesi’nin Koç Top-

lulu¤u’nda bafllat›lan e-dönüflüm

projesiyle birlefltirilerek daha da güç-

lendi¤ini ifade ediyor.

• Koç Holding’deki e-dönüflüm

projesiyle OB‹S aras›ndaki ba¤›

nas›l oluflturdunuz?

Cenk Çimen: Koç Holding’deki e-

dönüflüm projesi 2001’in ortalar›na

do¤ru bafllad›. Biz, Koç Holding ile

çok fazla ba¤lant›l› olmadan e-dönü-

flüm projesinin ad›mlar›n› atm›flt›k.

Arkas›ndan Koç Holding’in e-dönü-

flüm projesine dahil olduk. Ama ikisi

birbiriyle iliflkili bafllamad›, biz start

ald›k, sistemlerimizin otomasyonunu

bafllatt›k ve e-dönüflümün içine gir-

dik. 

• Teknolojik olarak yard›m ald›-

n›z m›?

Cenk Çimen: Otokoç’un bütün sis-

temlerini kapsayacak biçimde nelere

ihtiyaçlar›m›z oldu¤unu araflt›rd›k ve

aralar›nda Koç Sistem’in de bulun-

du¤u befl flirkete teklif gönderdik. Üç

flirket bizim kriterlerimizi sa¤layabil-

di, bunlardan biri de Koç Sistem’di

ve en uygun teklifi onlar verdi. Koç

Sistem ile ortak olarak yürüttü¤ümüz

bir proje ama Otokoç’tan arkadafllar›-

m›z da bu sistemin içinde yer al›yor.

Teknoloji noktas›nda bir ilke imza at-

t›k. Microsoft’un noktanet teknoloji-

sini kulland›k. Birkaç banka d›fl›nda

o dönemde noktanet teknolojisini

kullanan yoktu. Yeni bir teknoloji ol-

mas› nedeniyle Microsoft, e¤itimler

konusunda ciddi destek verdi. 

Erdal Kemikli: Var olan teknolojiler

ihtiyaçlar›m›z› karfl›lam›yordu. Micro-

soft’un deste¤iyle teknik zorluklar›

aflarak, çok güzel bir teknoloji ka-

zand›rd›k. Koç Sistem de ilk kez bi-

zimle birlikte noktanet’i kullanm›fl

oldu. Noktanet temel bir teknoloji.

Tahminen önümüzdeki 10 y›l

boyunca yaz›l›m alan›nda söz

sahibi olacak birkaç seçenek-

ten biri. e-dönüflüm bi-

raz da cesaret ifli. Eski-

yi koruyal›m, aman

bize bir fley olmas›n

diye düflünürseniz

dönüflmek mümkün

de¤il. Dönüflmek tabii

ki bir risktir. Önemli

olan sonuçlar› iyi hesapla-

y›p do¤acak olas› sorun-

lara karfl› önlem almakt›r. 

• Genel olarak dünya-

daki uygulamalarla ara-

s›nda fark var m›?

Otomotiv genelde geri

kalm›fl bir sektör. Türki-

ye’deki otomotiv flirketlerinin alt ya-

p›s› kuvvetli de¤il. Müflteriyi iyi ta-

n›mlamay› sa¤layacak bir alt yap›

yok. Eski sistemlerin hepsi önümüz-

deki ay içinde devreden kalk›yor ve

OB‹S Projesi (Otokoç

Bilgi ‹letiflim Sistem-

leri) devreye giriyor.

Müflteriyi tan›ma,

ihtiyaçlar›n› karfl›-

lama anlam›nda

komple bir çö-

zümle ortaya ç›k-

t›k. Bildi¤im kada-

r›yla Türk otomotiv

sektöründe ilk kez

uygulanan bir sistem

olacak. 

O

e-dönüflüm

Otokoç Genel Müdürü
Cenk Çimen, (solda)

Bilgi ve ‹letiflim 
Teknolojileri Müdürü

Erdal Kemikli ile.
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Koç Bilgi Grubu’ndan, 
NTV’de “E-Dönüflüm” Program›
Koç Bilgi Grubu, NTV’de yay›n-

lanan “E-Dönüflüm” program› ile

Koç Toplulu¤u’nun bilgi tekno-

lojilerindeki birikimini tüm Türki-

ye ile paylaflmay› hedefliyor. 

Her Pazar, Saat 21:05’te
20 bölümden oluflan programda,

e-dönüflüm ve dijital yaflam tek-

nolojileri örnek uygulamalarla

anlat›l›yor. 10 Kas›m 2002 tarihin-

den itibaren NTV’de yay›nlanma-

ya bafllayan, bilgi teknolojileri

sektörünün önde gelen temsilci-

lerinin röportajlarla konuk oldu-

¤u program, her Pazar saat

21.05’te yay›nlan›yor. Program›n

ilk bölümünde Koç Bilgi Grubu

Baflkan› Ali Y. Koç, Türkiye Bili-

flim Vakf› Baflkan› Faruk Eczac›-

bafl›, Türkiye Biliflim Vakf› Yöne-

tim Kurulu Üyesi Tu¤rul Tekbu-

lut ve TÜS‹AD Bilgi Toplumu ve

Yeni Teknolojiler Komisyonu

Baflkan› Lütfi Yenel konuk oldu-

lar. Programda dijital yaflam, e-

dönüflüm’ün kurumlar, bireyler

ve toplum üzerindeki etkisi, e-

Türkiye ile özel ve kamu sektö-

rünün bu süreç içerisindeki yeri

ve sorumluluklar› anlat›ld›. Prog-

ram›n ikinci bölümünde ise Koç

Toplulu¤u’nun e-dönüflüm’deki

liderli¤i vurguland›.

Cesaretimizi Ortaya 
Koyduk ve Baflard›k
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Koç    Yat›r›m Fonlar› Hakk›nda

3 Kas›m erken seçimleri Adalet

ve Kalk›nma Partisi’nin (AKP)

tek bafl›na iktidar› ile sonuçlan-

d›. AKP Meclis’te 363 sandalye ka-

zan›rken, anayasa de¤iflikli¤i için

gereken ço¤unlu¤un sadece 4 kifli

alt›nda kald›. 

%80 oran›nda gerçekleflen Eylül

ay› kapasite kullan›m oran›,

%81.3 olarak kaydedilen Ekim

2000 kapasite kullan›m oran›n-

dan sonra, 2000’den bu yana

kaydedilen en yüksek rakam ol-

du. Eylül ay›nda sanayi üretim en-

deksi y›ll›k-karfl›laflt›rmal› bazda

%10.7 oran›nda art›fl gösterdi. ‹ma-

lat sanayii üretiminde, y›ll›k karfl›-

laflt›rmal› bazda %13.3’lük bir art›fl

kaydedildi. Y›l›n ilk 9 ay›ndaki or-

talama sanayi üretimi art›fl›, %8.5

olurken imalat sanayii için ayn› ra-

kam %9.9 oldu. 

Ekim ay› itibariyle aç›klanan ve-

rilere göre, kümülatif faiz d›fl›

bütçe fazlas› 15.3 katrilyon TL

seviyesinde gerçekleflti. Bu veri-

lere göre, sene sonu hedefi olan

15.9 katrilyon TL faiz d›fl› fazla, ko-

layl›kla ulafl›labilir görülüyor. 

Ekim ay›nda toptan eflya fiyatla-

r› %3.1 artarken tüketici fiyatla-

r› %3.3 oran›nda art›fl gösterdi.

Y›ll›k enflasyon, tüketici fiyatlar›n-

da %35’lik y›l sonu hedefinin de al-

t›nda %33.4 olurken toptan eflya fi-

yatlar›nda %36.1 olarak gerçekleflti.

Ekim ay›nda özel imalat sanayii en-

deksindeki art›fl (çekirdek enflas-

yon), %1.8 oldu. 

AKP’nin seçimlerden zaferle

ç›kmas›, siyasi belirsizli¤in so-

na ermesiyle piyasalar, bu so-

nucu ve AKP’nin statükodan

uzaklaflmayaca¤› fikrini sat›n al-

maya bafllad›. Bu olumlu trendin

önümüzdeki birkaç ay daha –AKP

piyasalara uyumlu çal›flmaya de-

vam etti¤i sürece- devam etmesini

bekliyoruz. Yapt›¤›m›z de¤erlen-

dirmelere göre, ‹MKB-100 endeksi-

nin bu dönemde %20-25 yükselme

potansiyelinin oldu¤unu hesapl›-

yoruz. Kurulacak hükümetin yeni

olmas› nedeniyle, piyasada volatili-

tenin yüksek olabilece¤ini düflünü-

yoruz. Sonuç olarak, riskin hâlâ

yüksek oldu¤unu ve geliflmelere

olumlu yaklaflan piyasan›n AKP’yi

dikkatli bir flekilde izleyece¤ini dü-

flünüyoruz. 

’dan

Koçbank B tipi tahvil ve bono fonu 47.1

Koçbank B tipi de¤iflken fonu 43.0

Koçbank B tipi likit fon 42.2

Piyasa B tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 38.0

Koçbank A tipi de¤iflken fonu 18.4

Koçbank A tipi karma fonu 16.9

Piyasa A tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 1.0

(30.09 - 31.10.2002)
Koçbank B tipi tahvil ve bono fonu 4.5

Koç Yat›r›m B tipi de¤iflken fonu 3.8

Koçbank B tipi de¤iflken fonu 3.5

Koçbank B tipi likit fon 3.1

Piyasa B tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 3.2

Koçbank A tipi de¤iflken fonu 6.7

Piyasa A tipi fonlar› a¤›rl›kl› ortalama getirisi 8.1

Yat›r›m Araçlar› Getirileri 

(31.12.2001 - 31.10.2002)

TL mevduat (3 ay) 43.8
Gecelik repo getirisi 37.9
Alt›n 32.0
Hazine bonosu (3 ay) 34.3
Euro 28.0
Amerikan Dolar› 14.9
‹MKB-100 endeksi -25.6

(30.09-31.10.2002)
Alt›n -0.8
TL mevduat (3 ay) 3.5
Gecelik repo getirisi 3.2
Hazine bonosu (3 ay) 3.6
Amerikan Dolar› 0.7
Euro 1.0
IMKB-100 endeksi 16.0

Alternatif Getiriler

(31.12.2001 - 31.10.2002)

Koçbank A.fi. A Tipi Hisse Senedi
Fonu (KoçFon5)
Koçbank A Tipi Yat›r›m Fonlar› aras›nda hisse se-

nedi oran› nispeten yüksek olan, risk almak iste-

yen ve önemli ölçüde hisse senedine yat›r›m yap-

mak isteyen yat›r›mc›lara önerilen bir fondur. Yat›-

r›m politikas› gere¤i hisse senedi oran› 

%51-100 aras›nda de¤iflir.

Portföy büyüklü¤ü: 1 Kas›m 2002 tarihi itibar› ile

2.444 milyar TL

Al›m sat›m kurallar›: ‹fl günlerinde 09.00-12.30

saatleri aras›nda verilen al›m emirleri için 1 iflgü-

nü, geri sat›m emirleri için 2 ifl günü valör uygula-

n›r. ATM’ler, Fonobank, www.kocbank.com.tr

ve www.kocyatirim.com.tr adresi arac›l›¤› ile de

fon al›m sat›m emri verilebilir.

Yat›r›m için tavsiye edilen süre: Minimum 3 ay

ile 1 y›l aras›ndad›r.

Yönetim ücreti: Portföy de¤eri üzerinden günlük

%0.015

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

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

vergiden muaft›r.

%

%

Koç Yat›r›m Araflt›rma Grubu’nun 15.11.2002 tarihi itibar› ile hisse senedi

tavsiye listesi Bizden Haberler’in her say›s›nda yay›nlanacak olup, geriye

dönük olarak listenin ‹MKB-100 endeksine relatif performans› ve listede-

ki de¤ifliklikler ilân edilecektir.

(15.11.2002 tarihi itibariyle)

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

Akbank 6.300

Do¤an Yay›n Holding 3.050

Akenerji 10.750

Alarko Holding 26.750

Aygaz 12.000

Vestel 4.600

Akcansa 13.250

Tofafl 4.450

Enka 107.500

Sabanc› Holding 6.000

‹MKB-100 13.579

Fiyat (TL/Hisse)

(15.11.2002 Kapan›fl)
Hisse ad›

Finans Dünyas›na Bak›fl
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Turizm ve ‹nflaat

zocam, düzenledi¤i bas›n toplan-

t›s›yla 2002 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k

dönem sonuçlar›n› aç›klad›. ‹zocam

Genel Müdürü Nuri Bulut, Eylül

2002 itibariyle 13.5 milyon Euro yat›-

r›m yap›larak, 2002 y›l› için belirle-

nen hedeflere ulafl›laca¤›n› belirtti.

Divan Oteli’nde yap›lan toplant›da

Nuri Bulut, ‹zocam’›n Ocak-Eylül

2002 döneminde net sat›fllar›n› 54

trilyon 260 milyar 730 milyon TL’ye

ç›kartarak, ayn› dönemde 2 trilyon

640 milyar 191 milyon TL kâr elde et-

tiklerini aç›klad›. 

Bulut, 2002 y›l› sonunda 80 trilyon TL

ciro hedeflediklerini ve 13 trilyon TL

kaynak yaratmay› planlad›klar›n› da

sözlerine ekledi. 2002 Eylül ay›ndan,

y›l sonuna kadar yüzde 14 büyümeyi

hedefleyen ‹zocam’›n, 2002 sonu ih-

racat hedefi de 13 milyon Dolar ola-

rak aç›kland›.

zocam, ürün gelifltirme

çal›flmalar› sonucunda

gerçeklefltirdi¤i yeni ürün-

lerini yal›t›m sektörüne su-

nuyor. 

Tüm Cephelerde 
Yal›t›m 
Haz›rlanan yeni ürünler

aras›nda, duvarlara içten

yap›lan; ›s› ve ses yal›t›m›n-

da kolayl›k ve ekonomi

sa¤layan “‹zocam Opti-

mum”, binalar›n d›fl cephe

yal›t›m›nda mantolama uy-

gulamas› için kullan›lan

“Manto Taflyünü, Manto

‹zopor, Manto Foambo-

ard”  ile yal› bask›s› uygula-

ma sistemlerinin yal›t›m›nda

kullan›lan “Yal› Taflyünü,

Yal› Camyünü, Yal› Fo-

amboard ve Yal› ‹zopor”

ürünleri yer al›yor.

‹zocam, piyasaya
sundu¤u yeni ürün-
leri ile yal›t›m sek-
töründe farkl›l›k
yaratmaya 
devam ediyor

Yal›t›m 
Sektörüne
Yeni Ürünler

zocam 3. Uluslararas› Bayi Top-

lant›s›, 27-29 Ekim tarihleri ara-

s›nda Antalya Talya Oteli’nde ger-

çeklefltirildi. Yurt içinden 96, yurt

d›fl›ndan 16 yetkili sat›c›n›n eflleriy-

le birlikte kat›ld›¤› toplant›ya, Koç

Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Rahmi M. Koç ve Koç Holding

Turizm ve ‹nflaat Grubu Baflkan›

Dr. Bülent Bulgurlu da kat›ld›.

Rahmi M. Koç’un, Türkiye’deki son

geliflmeler hakk›nda yapt›¤› genel

de¤erlendirmenin ard›ndan, Dr.

Bülent Bulgurlu da, ‹zocam bayile-

rine dünya ekonomisi, Türkiye ve

yal›t›m sektöründeki geliflmeler ve

beklentiler konusunda bir sunum

gerçeklefltirdi.

‹zocam’›n 2002 ‹hracat Hedefi: 
13 Milyon Dolar

‹

‹

‹zocam Yetkili Sat›c›lar› Antalya’da

‹

‹zocam Genel Müdürü Arif Nuri Bulut:

“2002’de %14 büyümeyi hedefliyoruz.”

Setur’la Yeni Y›l Keyfi...
Setur, yeni y›l› yurt d›fl›nda karfl›lamak isteyenler için

keyifli alternatifler sunuyor. Viyana, Londra, Atina, Ro-

ma, Amsterdam baflta olmak üzere, Avrupa’n›n tarihi ve

kültürel dokusuyla ünlü birçok flehrine tur düzenleyen

Setur’un Amerika, Uzakdo¤u ve Afrika turlar› da mev-

cut. Bu turlar aras›nda bulunan, 23 Aral›k’ta bafllayacak

Hindistan gezisi, Do¤u’nun gizemini görmek isteyenle-

rin; 27 Aral›k’taki Tunus turu ise safari merakl›lar›n›n il-

gisini çekecek nitelikte. 

Detayl› bilgi için: 

216 474 06 00 / www.setur.com.tr

sektörel vizyon
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Tüketim

nbir ay›n sultan› Ramazan ay›n›n

bafllamas›yla birlikte, Beylikdü-

zü Migros Al›flverifl Merkezi’nde

eski Ramazan günleri yeniden hayat

buldu. Beylikdüzü Migros Al›flverifl

Merkezi, geçen y›l oldu¤u gibi bu Ra-

mazan’› da nostaljik bir dekor içeri-

sinde karfl›lad›. Beylikdüzü Migros

Al›flverifl Merkezi ayr›ca, tüm ziyaret-

çilerine, 4 Aral›k’a kadar her gün ger-

çeklefltirilen geleneksel Ramazan e¤-

lenceleri sundu.

Ziyaretçilere mistik bir serüven yafla-

tan sema gösterileri, geleneksel tiyat-

rolar›n örneklerinden olan orta oyun-

lar›, iftar sonras› vakitlerde kula¤a

hofl nâmeler f›s›ldayan fas›l gruplar›,

Ramazanlar›n vazgeçilmezi olan göl-

ge oyunu Karagöz-Hacivat, küçükten

büyü¤e herkesi neflelendiren ‹bifl

kukla gösterileri, flovlar› ile izleyenle-

ri büyüleyen sihirbazlar ve hokka-

bazlar ile dolu Ramazan e¤lenceleri

an›lar› yeniden canland›rd›.

Eski Ramazanlar Yeniden Hayat Buldu

umhuriyet’in 79’uncu

y›l› kutlamalar› nede-

niyle Migros; Anadolu ya-

kas›nda Kad›köy Belediye-

si, Avrupa yakas›nda ise

Befliktafl Belediyesi ile ifl-

birli¤i içerisinde Cumhuri-

yet Bayram› etkinliklerine

sponsor oldu.

29 Ekim günü, Kad›köy Böl-

gesi’nde gündüz saatlerinde

yap›lan resmi geçitte araçla-

r›yla yer alan Migros; ayn›

gün Kad›köy ve Befliktafl

bölgesinde, binlerce kiflinin

büyük coflku ile kat›ld›¤› 29

Ekim Cumhuriyet Bayram›

kutlamalar›nda; gerçekleflen

etkinliklerde bu coflku ve

mutlulu¤u kendi personeli-

nin de kat›l›m› ile yaflad›.

Kutlamalar; her iki bölge be-

lediyesinin konvoyda halka

da¤›tt›klar› meflaleler ile Mig-

ros’un da¤›tm›fl oldu¤u Türk

Bayraklar› eflli¤inde ve hep

bir a¤›zdan söylenen Cum-

huriyet marfllar› ile bafllad›

ve gurur veri-

ci bir tablo

yafland›.

Migros, 
Ulusal 
Coflkuya 
Ortak Oldu…

astavilla, ma-

karnalar›n› yeni

makarna soslar›yla

bir lezzet flölenine

dönüfltürüyor. 310

graml›k kavanozlar-

da pazarlanan  Pas-

tavilla Napoliten

Makarna Sosu ve

Pastavilla Meksi-

kan Ac›l› Makarna

Sosu makarna severle-

re farkl› bir alternatif sunuyor.  Pas-

tavilla Makarnac›l›k Pazarlama ve

D›fl Ticaret Müdürü Volkan Çaylan

yeni soslar› hakk›nda flunlar› söyle-

di: “Pastavilla Napoliten Makarna

Sosu, havuç, kapari ve çeflitli baha-

ratlarla zenginlefltirilmifl domates

bazl› bir sos.

Ürünümüz sadece

makarna sosu de-

¤il, çok kaliteli bir

pizza sosu niteli¤i-

ne de sahip ve ay-

r›ca domates kat›-

lan tüm yemekler-

de yemek harc›

olarak kullan›labi-

liyor. 

M›s›r tanesi, ac› bi-

ber, çeflitli baharatlar ve bitkilerin

katk›lar› ile zenginlefltirilen ac› bir

makarna sosu olan Meksikan Ac›l›

Makarna Sosu, özellikle ac›l› yemek-

lerde, yemek harc› olarak kullan›la-

bilir, et tavuk gibi ›zgara etlerin ya-

n›nda servis edilebilir.” 

C

P
Makarnalar Art›k Daha da Lezzetli…

O
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Yamaha Moped 
Görücüye Ç›kt›

-31 Ekim 2002 tarihleri aras›nda, Ya-

maha Motor Company’nin Swiss

Otel’de düzenledi¤i toplant›yla, Yamaha mo-

pedler, Afrika ülkelerindeki Yamaha distribitör-

lerine tan›t›ld›. 

21 ülkeden toplam 70

kiflinin kat›ld›¤› toplant›-

da Fas, Kenya, Endo-

nezya, Cezayir, M›s›r,

Malta, Tunus, Kamerun,

Kongo, Gana, Madagas-

kar, Mali, Nijerya, Gü-

ney Afrika, Mozambik,

Ruanda ve Tanzanya

baflta olmak üzere Afrika ülkesi distribütörleri-

nin temsilcileri ile Yamaha Motor Company’nin

Direktörü Mr. Kajikawa ve Yamaha’n›n üst

düzey yöneticileri haz›r bulundu.

Mopedlerle Test Sürüflü
Beldeyama Genel Müdürü Hayri Erce yapt›¤›

sunumda Beldeyama’n›n Türkiye moped paza-

r›ndaki baflar›s› hakk›nda bilgi verdi. Afrikal›

distribitörler, 29 Ekim günü Hezarfen Hava-

alan›’nda yap›lan bir organizasyonla da Yama-

ha mopedlerle test sürüflü yapt›.

iflantafl›’nda 29 Eylül-28 Ekim tarihleri aras›nda düzen-

lenen “Yaya Sergileri 1: Kiflisel Co¤rafyalar, Küre-

sel Haritalar” adl› sergide Beldeyama’n›n katk›lar›yla dü-

zenlenen “Bisikletler Kaçt›” gösterisi büyük ilgi gördü. 

Birbirinden ilginç ve s›rad›fl› tasar›mlarla flenlenen Niflanta-

fl› Abdi ‹pekçi Caddesi’nde bir tasar›m, di¤erlerinden çok

daha kolay fark ediliyordu; Havada uçan bisikletler… DDF

(Dream Design Factory) firmas›n›n kaptan tasar›mc›s› Ar-

han Kayar’›n, Beldeyama’n›n deste¤iyle haz›rlad›¤› “Bisik-

letler Kaçt›” isimli eseri, yerde aranan bisikletleri gö¤e tafl›-

m›flt›. ‹ki bina aras›na gerilen çelik halatlara as›lan Beldeya-

ma marka bisikletler sergi süresince gökyüzünü süsledi.

Havada Uçan Bisikletler…

Yan Sanayii

N

Beldeyama’n›n deste¤i ile Niflantafl› 
Abdi ‹pekçi Caddesi’nde düzenlenen
“Bisikletler Kaçt›” sergisi büyük ilgi gördü 

28

D›fl Ticaret

NT Cargotech Lojistik, 14–16

Ekim tarihleri aras›nda düzenle-

nen Perakende Günleri’nde ger-

çeklefltirdi¤i etkinliklerle kat›l›mc›la-

ra deneyimlerini aktard›. 

TNT Cargotech Lojistik Murahhas

Azas› Yaflar Büyükçetin, ‘Lojistikte

Tabular›n Y›k›lmas›’ bafll›kl› sunu-

munda kat›l›mc›lara lojistik kavram›-

n›n mant›¤›n› ve tarihçesini anlatt›. 

Büyükçetin konuflmas›nda lojisti¤in

asl›nda do¤an›n özünde var oldu¤u-

nu çarp›c› örneklerle aç›klad›. 

Rekabet Gücü Sa¤l›yor
Lojisti¤in günümüzde tedarik zinciri

üzerindeki flirketlerin ortak dili hali-

ne geldi¤ini ifade eden Büyükçetin,

bu dili en iyi biçimde konuflmayan

flirketlerin tedarikçilerini ve müflteri-

lerini anlamakta ve onlara yan›t ver-

mekte güçlük çekeceklerini, bu ne-

denle de rekabet güçlerini gün geç-

tikçe kaybedeceklerini söyledi. 

Perakendecilik sektöründeki kuru-

lufllar›n sat›fl kanallar›n› düflük mali-

yetli ve yüksek kalitede ürünlerle

doldurmaya, pazarlama ve müflteri

iliflkileri yönetimi faaliyetlerine

odaklanmas› gerekti¤ini kaydeden

Büyükçetin, lojistik hizmetlerini bu

iflin uzman› olan kifli ve kurulufllar-

dan almalar›n›n verimliliklerini art›-

raca¤›n› söyledi.

Tedarikçi fiirketlerin Ortak Dili: Lojistik 

T
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öktafl Orhangazi ve

Manisa Tesisleri, 23-24

Eylül 2002 tarihlerinde ISO

14001 Çevre Yönetim Serti-

fikas›’n› almaya hak kazan-

d›. Türk döküm sektöründe

ilk olarak Döktafl taraf›ndan

al›nan bu belge, yurtd›fl›n-

da da s›n›rl› say›da flirkette

bulunuyor. 

Döktafl’›n 
Büyük Baflar›s›
ISO 14001 belgesiyle elde

etti¤i baflar›ya bir yenisini

ekleyen Döktafl, WFO

World Foundry Orga-

nization’›n 2002 y›l›

Çevre Ödülü’nde ikin-

cilik kazand›. Ödül

21-29 Ekim 2002 tarih-

leri aras›nda Güney Ko-

re’de yap›lan 65th World

Foundry Congress’de,

Döktafl temsilcilerine veril-

di. 

Ayn› Kongre’de Döktafl ad›-

na Y. Günay, C. Demir, Ö.

Sönmez, A. Togay’›n yaz-

m›fl oldu¤u “Methodology

to Eliminate H2-Porosity

in Aluminium Die Cas-

tings” teknik bildirisi Kong-

re’de sunulan 156 bildiri

aras›nda birinci seçilerek

“Best Paper” ödülünü ald›.

Döktafl’a 
Bir Sertifika, 
‹ki Ödül

D

ISO 14001 belgesiyle
elde etti¤i baflar›ya
bir yenisini ekleyen
Döktafl, WFO 2002
y›l› Çevre Ödülü’nde
ikincilik kazand›

rçelik Voleybol Tak›m›, voley-

bolu sevdirmek ve yaymak, ay-

r›ca Anadolu’daki Arçelik çal›flanla-

r›yla tak›m›m›z› buluflturmak ama-

c›yla iki lig maç›n› Eskiflehir ve Bo-

lu’da oynad›. 

‹lk olarak, 1 Kas›m 2002’de Tokat

Belediyesi ile karfl›laflan Arçelik ta-

k›m›, maç› 3-2 kazand›. 

Arçelik çal›flanlar›n›n da büyük ilgi

gösterdi¤i maçta, tak›m elde etti¤i

bu baflar›yla seyircilerden büyük al-

k›fl ald›.

Maçtan bir gün önce Milli Zafer

‹lkö¤retim Okulu’nda düzenlenen

bir törene kat›lan oyuncular, okulun

tüm ö¤retmen ve ö¤rencilerinin ya-

n› s›ra, 2001-2002 sezonunda erkek-

ler Türkiye birincisi olan Melahat

Ünügür ‹lkögretim Okulu voley-

bol tak›m›, 2000-2001 sezonunda

bayanlarda Türkiye üçüncüsü olan

Milli Zafer ‹lkögretim Okulu voley-

bolcular› ve Eskiflehir genelinde de-

receye giren sporcu kafileleri ile de

bir araya geldiler. 

Arçelik Voleybol Tak›m›, Anadolu’daki 
Arçelik Çal›flanlar›yla Bulufltu

Dayan›kl› Tüketim

Beko Elektronik’e 
IFC’den 50 Milyon Dolar

eko Eloktronik, seçim sonras›

ilk d›fl finansal destek alan flirket

oldu. Uluslararas› Finans Kurumu

(IFC), Beko Eloktronik’e 50 milyon

Dolar karfl›l›¤› Euro kredi verdi.

Anlaflma, 11 Kas›m Pazartesi günü

Beko Eloktronik Genel Müdürü Ali

H. Sümeryal, Genel Müdür Yard›m-

c›s› Mustafa Tekdemir, IFC Güney

Avrupa ve Orta Asya Direktörü

Khrosrow Zamani ve Türkiye Ülke

Müdürü Sujata Lamba’n›n kat›ld›¤›

törenle imzaland›. 2005 y›l›nda dün-

ya devi olmay› hedeflediklerini belir-

ten Ali H. Sümerval, imza törenin-

de yapt›¤› konuflmada, “Beko Elek-

tronik’in ald›¤› bu kredi Türkiye’de

reel sektörün 18 aydan bu yana

IFC’den ald›¤› en büyük sendikas-

yon kredisidir. 

Ayr›ca 3 Kas›m seçimle-

rinin hemen ard›ndan

anlaflman›n imzalanma-

s›, Türkiye’ye olan gü-

ven ortam›n›n devam›-

n›n göstergesidir” dedi. 

Beko Elektronik bu kre-

diyi, iflletme sermayesi

ve sabit k›ymet yat›r›m-

lar›nda kullanacak. 50 milyon Dolar

tutar›ndaki kredinin yar›s›, 3 y›l› geri

ödemesiz 7 y›l vadeli olacak ve Eu-

rolibor +3.60 faiz oran› uygulanacak.

A

B
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Enerji

ygaz’da, 2001 y›l› sonlar›ndan

itibaren s›n›rl› kapasitelerle bafl-

layan ve daha çok karayoluyla yap›-

lan LPG ihracat›nda önemli ad›mlar

at›ld›. 

Avrupa’n›n önemli LPG da¤›t›m flir-

ketlerinden biri olan Butangas Gru-

bu’nun Romanya’daki flirketi Butan-

gas Romania ile imzalanan alt› ayl›k

anlaflma ile Aygaz’›n uzun vadeli ilk

ihracat anlaflmas› yürürlü¤e girdi.

Aygaz-3 Gemisi 
Rotas›n› ‹hracata Çevirdi
29 Ekim 2002 tarihinde ise yükleme-

si yap›lan Aygaz-3 Gemisi, Yar›m-

ca-Köstence seferi ile ilk ihracat tes-

limat›n› gerçeklefltirdi. ‹hracat amaçl›

olarak, uzun süren altyap› çal›flmala-

r› ve aktar›lan know-how sayesinde

Köstence’deki deniz terminali faal

hale getirilmiflti.

Böylece Aygaz deniz tafl›mac›l›¤› tec-

rübesi ile, rakiplerine karfl› lojistik bir

avantaj sa¤lad›. Aygaz’›n kendi filosu

ile yapt›¤› ihracatlar›n yan› s›ra, kara

tankerleri ile Bulgaristan ve Yunanis-

tan’a kara yolu ile LPG ihracat› da

devam ediyor. 2002’nin ilk dört ay›n-

da 6 bin tona ulaflan LPG ihracat›n›n

y›l sonunda 10 bin ton’u geçmesi he-

defleniyor.

LPG sat›fl hacminin darald›¤› iç pa-

zar koflullar› göz önünde bulundu-

ruldu¤unda, LPG ihracatlar› Ay-

gaz’›n temin miktarlar›n›n azalma-

mas› için oldukça önemli bir araç ni-

teli¤i tafl›yor. 

Ayn› zamanda, “Aygaz” markas›n›n

önce Avrupa; sonra dünya LPG pa-

zar›nda tan›nmas› konusunda ciddi

bir ad›m at›lm›fl oluyor.

Aygaz Gemileri ile ‹lk LPG ‹hracat›

A

BOS’dan 
Üniversitelilere
Seminer

irleflik Oksijen Sanayi (BOS), Bo-

¤aziçi Üniversitesi Kimya Mühen-

disli¤i Bölümü ö¤rencilerine “Uygulamal›

Proses Teknolojileri” dersleri kapsam›nda,

endüstriyel ve medikal gazlar›n üretim

teknikleri ve gaz sektörü ile ilgili bir semi-

ner verdi. Gebze Organize Sanayi E¤itim

ve Toplant› Tesisleri’nde gerçeklefltirilen

seminerde, BOS Genel Müdürü Nejat Ka-

raa¤açl›’n›n gaz sektörü ile ilgili genel

bilgilendirmesinin ard›ndan, Genel Müdür

Yard›mc›s› Cihat Sevim, gaz üretim tek-

nolojileri; Proses Teknolojileri Sat›fl Müdü-

rü Ferdi Kalc›o¤lu ise gaz pazar› ve gaz

uygulamalar› ile ilgili birer sunum yapt›.

B

Butangas Grubu’nun Romanya’daki flirketi Butangas
Romania ile imzalanan alt› ayl›k anlaflma ile Aygaz’›n 
uzun vadeli ilk ihracat anlaflmas› yürürlü¤e girdi
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oç Holding Yönetim Kurulu

Üyesi Sevgi Gönül, Koç Hol-

ding’in 14 y›ld›r üst düzey garsonlu-

¤u görevini üstlenen ve ayn› zaman-

da Koç ailesinin deste¤i ile ‹ngilizce

ö¤retmeni olan ‹lhan Birinci’nin

görev yapt›¤› ‹s-

tanbul Muallim

Cevdet ‹lkö¤re-

tim Okulu’na 130

kiflilik bir toplant›

salonu arma¤an et-

ti. Sevgi Gönül Sa-

lonu ad› verilen

toplant› salonu için

24 Ekim Cuma gü-

nü düzenlenen aç›-

l›fl törenine Beyo¤-

lu ‹lçe Milli E¤itim

Müdürü Osman

Balc›, Vehbi Koç Vakf› Genel Mü-

dürü Erdal Y›ld›r›m kat›ld›. 

Koç Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Sevgi Gönül 
ve ‹lhan Birinci

K

ünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi, 26

A¤ustos-4 Eylül 2002 tarihlerinde, Johannes-

burg’da yap›ld›. 60 bin kiflinin kat›ld›¤› zirvede, Tür-

kiye, Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ve efli-

nin de aralar›nda bulundu¤u 60 kiflilik grupla tem-

sil edildi. Davet edilen sivil toplum kurulufllar› ara-

s›nda Deniztemiz/Turmepa da yer ald›. 

Çevre konusunda, daha kapsaml› ve kalk›nmay›

sürdürülebilir k›lan çözümler bulmak amac›yla dü-

zenlenen zirvede, do¤an›n korunmas›, yoksulluk ve

iflsizlik gibi sorunlar ele al›nd›. 

Dnternational Ocean Cleanup’un geleneksel olarak

her y›l eylül ay›n›n üçüncü cumartesi günü yapt›¤›

toplant›lar›n 17’incisi, 21 Eylül 2002 tarihinde gerçeklefl-

tirildi. Kampanyan›n koordinatörlü¤ünü üstlenen De-

niztemiz Derne¤i/Turmepa, bölge koordinatörlerinin

kontrolü alt›nda bulunan 52 noktada, 3215 gönüllü ka-

t›l›mc›yla k›y› ve deniz te-

mizli¤i yapt›. 

Bu temizlik s›ras›nda topla-

nan 8250 kilograml›k kat›

at›k, denizlerimizdeki kirli-

li¤in de göstergesi oldu.

Deniztemiz Gönüllüleri,
8.250 Kg Kat› At›k Toplad› Deniztemiz, Johannesburg

Zirvesi’ne Kat›ld›

E¤itim

Çevre

‘ay›n de¤eri’ ilân edilerek ö¤rencile-

rin bu konuda bilinçlendirilmesi ve

bu de¤erleri içsellefltirmelerini sa¤la-

may› amaçl›yor. Proje kapsam›nda

bafllat›lan söyleflilerin ilk konu¤u

Koç Sistem Genel Müdürü Levent

K›z›ltan’d›. K›z›ltan, 22 Ekim 2002

tarihinde gerçeklefltirilen toplant›da,

‘özdisiplin’ de¤eri çerçevesinde ö¤-

rencilerle keyifli bir sohbet gerçek-

lefltirdi. K›z›ltan, Koç Sistem’in faali-

yet alan› olan bilgi teknolojileri sek-

töründe insan kaynaklar› talebindeki

geliflmelere ve standartlardaki de¤ifli-

me de¤indi.

Koç Sistem 

Genel Müdürü 

Levent 

K›z›ltan,

ö¤rencilerin 

soru

ya¤muruna

tutuldu.

Muallim Cevdet
‹lkö¤retim 
Okulu’na Yeni
Toplant› Salonu

Ö¤renciler Kitap Fuar›’nda 
Beko Elektronik taraf›ndan yapt›r›lan VKV Bü-

yükçekmece Koç ‹lkö¤retim Okulu’nun ö¤ren-

cileri, Beko Elektronik’in davetlisi olarak 31 Ekim

2002’de, TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Mer-

kezi’nde gerçeklefltirilen 21. ‹stanbul Kitap Fu-

ar›’n› ziyaret etti. Beko Elektronik, ayn› zamanda

okul kütüphanesine kitaplar arma¤an etti. 

VKV Koç Özel Lisesi’nde 
Ay›n De¤eri: Özdisiplin

KV Koç Özel Lisesi, Birleflmifl

Milletler taraf›ndan ö¤rencilere

yönelik olarak hayata geçirilen De-

¤erler Projesi’ne start verdi. 

Proje, özdisiplin, yard›mseverlik, uz-

laflma, pozitif düflünce, sab›r, güveni-

lirlik, alçak gönüllülük olarak belirle-

nen yedi evrensel de¤erin her ay,

V

I



Koç Bryce ve
yenibir.com
iflbirli¤i ile kurulan
yenibirakademi,
Türkiye’nin uzaktan
e¤itim veren ilk inter-
net okulu. Bugüne
kadar yapt›¤›
çal›flmalarla e¤itim
alan›nda ciddi bir
birikime sahip olan
Koç Bryce, ‘yenibi-
rakademi’ arac›l›¤›yla, 
biliflim, yabanc› dil 
ve iflletme gibi alanlar-
da, ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u kalifiye ele-
man 
aç›¤›n› da gidermeyi 
amaçl›yor

oç Bryce ve yenibir.com ifl-

birli¤iyle, Türkiye’deki e¤itim

kurumlar›na bir yenisi eklen-

di: yenibirakademi. Ancak bu aka-

demi, hem verdi¤i e¤itim hem de

kapsay›c›l›¤› aç›s›ndan bilindik e¤i-

tim kurumlar›ndan çok farkl›. Önce-

likle yenibirakademi’nin Türkiye’nin

her ilinde, her ilçesinde, hatta her

köyünde ö¤rencileri var. Daha da

önemlisi, bu okula girmek için mer-

kezi bir s›nava girmeye gerek yok.

Üstelik evinizden ya da iflyerinizden

ayr›lmadan bu akademi-

nin ö¤rencisi olabilirsi-

niz. Nas›l m›? Bir bilgisa-

yar ve internet ba¤lant›-

s›yla. 

Türkiye’de ilk kez uygu-

lanan Uzaktan E¤itim Projesi kapsa-

m›nda kurulan yenibirakademi, bi-

liflim sektörüne yönelik uzman kifli-

ler yetifltirip Türkiye’nin önemli bir

aç›¤›n› gidermeyi hedefliyor. 

Biz konuyla ilgili olarak Koç Bryce

Sat›fl Müdürü Meltem Ye¤en ve

hurriyetim.com.tr Direktörü Cem

Erkun ile görüfltük.

• yenibirakademi’nin sundu¤u

olanaklardan yararlanmak iste-

yen ö¤rencilerize nas›l bir e¤itim

program› sunuyorsunuz?

Meltem Ye¤en: yenibirakademi

Türkiye’deki ilk sanal kampüs. Bura-

daki ö¤renciler üç modelde e¤itim

alabilme flans›na sahipler. 

‹lk modelimiz bu e¤itime ad›n› veren

uzaktan e¤itim. Bu metodu tercih

eden kullan›c›lar, e-lear-

ning dedi¤imiz internet

üzerinden e¤itim ala-

cak. ‹kincisi karma e¤i-

tim modeli. Karma e¤i-

tim, e-learning üzerin-

den ald›klar› e¤itimi s›n›f e¤itimiyle

pekifltirmek isteyen ö¤rencilerin ter-

cih etti¤i bir model. Üçüncü ve son

modelimiz ise s›n›f e¤itimi. Buradan

da anlafl›laca¤› üzere yenibirakade-

mi, sadece uzaktan e¤itim veren bir

internet okulu de¤il. Yerleflik olarak

sanal ortamdan hizmet veriyoruz.

Ancak, bunu s›n›f e¤itimleriyle de

pekifltirerek karma e¤itim metoduyla

e¤itimleri destekliyoruz. 

• Kat›l›mc›lar›n›za baflar›l› olduk-

lar› takdirde herhangi bir belge

verecek misiniz?

Meltem Ye¤en: Kat›l›mc›lar,

kat›l›m sertifikas›na sahip olu-

yorlar. Ama baflar› göstergesi

olarak onlara baz› s›navlar uy-

guluyoruz. S›n›f e¤itimlerinde

öncelikle, seviye tespit testine

tabi tutuluyorlar. E-learning

Koç Bryce ve yenibir.com’dan 21’inci yüzy›la 
özgü bir e¤itim projesi:

yenibirakademi
K

Koç Bryce Sat›fl Müdürü
Meltem Ye¤en ve hur-
riyetim.com.tr Direktörü
Cem Erkun: “yenibi-
rakademi ile internet
üzerinden biliflim sektörü
için uzman elemanlar
yetifltirip 
önemli bir aç›¤› 
gidermeyi hedefliyoruz.”

iletiflim
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yenibirakademi, sadece uzaktan e¤itim veren bir

internet okulu de¤il. Yerleflik olarak sanal ortam-

dan hizmet veriyoruz. Ancak, bunu s›n›f e¤itim-

leriyle de pekifltirerek karma e¤itim metoduyla

e¤itimleri destekliyoruz



De¤erli Ö¤retmenlerimiz,

“Ö¤retmenler Günü”nüzü kutluyo-

rum. 

Ulu Önderimiz Atatürk, “Gelecek

gençlerin, gençler ise ö¤retmen-

lerin eseridir”, “E¤itim ve e¤i-

timciden yoksun bir ulus, he-

nüz ulus olma kimli¤ini kaza-

namam›flt›r” vecizeleri ile e¤i-

timin ve e¤itimcilerin bir ülke-

nin gelece¤inde ne kadar önem-

li oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

Ça¤dafllaflman›n, mo-

dernleflmenin, kal-

k›nm›fl ve mutlu bir

toplum olman›n yolu

e¤itimden geçmek-

tedir. Kalk›nm›fl ülkelere bakt›¤›m›z-

da, e¤itime ne kadar büyük kaynak-

lar ay›rd›klar›n› görmekteyiz. Son za-

manlarda ülkemizin gittikçe azalan

kaynaklar› bütçeden e¤iti-

me daha az kaynak ay-

r›lmas›na olanak veri-

yor. Bu nedenle her

y›l %1.6 artan nüfusa

e¤itim olanaklar› sa¤la-

mak için nitelikten ziyade

niceli¤e önem

veriliyor. Ö¤ret-

menlerimiz bü-

yük bir özveri

ile bu aç›¤› ka-

patmaya çal›-

fl›yorlar. Malzemesi insan olan kutsal

bir mesle¤iniz oldu¤u için gurur

duymal›s›n›z. Sizler ö¤rencileriniz

için yerinde ana, baba ve dost olarak

çok de¤erlisiniz. Onlara kültürel de-

¤erlerimizi benimseten, Atatürk ilke

ve devrimlerine ba¤l› olarak genifl

dünya görüflüne sahip olmay›, dü-

flüncelerini özgürce ifade edebilmeyi

ö¤retensiniz. Aileler bir iki çocu¤u

yetifltirirken zorlan›yor, ö¤retmenle-

rimiz yüzlerce çocuk yetifltiriyor, biz-

lere ve ülkemize arma¤an ediyorlar. 

Çocuklar›m›za verdi¤iniz emekleri-

niz için teflekkür ediyor, sizlerin flah-

s›nda ülkemizin tüm ö¤retmenlerini

kutluyorum. Hepinize selam ve sev-

gilerimi iletiyorum.

Suna K›raç 

iletiflim

Koç Holding ‹dare Meclisi Baflkan Vekili
Suna K›raç’›n, 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü
vesilesiyle, VKV Koç Özel Lisesi ö¤retmen-
lerine gönderdi¤i mektubu sizlerle
paylaflmak istedik

Tüm 
Ö¤retmenlerimize 
Emekleri ‹çin
Teflekkürler!
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Koç Holding ‹dare Meclisi
Baflkan Vekili Suna K›raç

“Urfa’n›n Etraf› 
DumanI› Da¤lar…”
Uluslararas› Bakalorya program› çer-

çevesinde gerçeklefltirilen CAS

Program› (Creativity-Action-Servi-

ce) kapsam›nda, VKV Koç Özel Li-

sesi’nin 45 ö¤rencisi, 24-29 Ekim ta-

rihleri aras›nda önemli bir e¤itim ça-

l›flmas›na imza att›lar. Ö¤renciler,

fianl›urfa VKV Koç ‹lkö¤retim

Okulu’nda, fianl›urfal›, Silopili, Ela-

z›¤l› ve Vanl› ö¤rencilerle iç içe iki

günlük bir e¤itim program› düzenle-

diler. E¤itim çerçevesinde, VKV Koç

Özel Lisesi ö¤rencileri, ö¤rencilere

çevre bilinci, resim, bilgisayar, aka-

demik dürüstlük, onur kurulu, okul

ruhu, ilkyard›m, ergenlik ve hijyen,



ve Koç Toplulu¤u olarak, e¤itimin

önemine inan›yor ve tüm imkanlar›-

m›z› kullanarak VKV arac›l›¤› ile e¤i-

time destek veriyoruz. ‹leri medeni-

yet düzeyini yakalam›fl toplumlar›n

temelinde, cehalete karfl› savafl ve

e¤itime destek vard›r. Bu savafl›n ka-

zan›lmas›nda en mühim görev, ö¤ret-

menlere düflmektedir. Toplumun ge-

liflebilmesi, do¤ru kararlar› verebil-

mesi, kendine güvenmesi için, e¤itil-

mifl insan gücünün h›zla art›r›lmas›n›

savunuyoruz. 

Vehbi Koç bir konuflmas›nda “ser-

maye ve ekipman bulunabilir, tekno-

loji transfer edilebilir, lâkin o ifli yapa-

cak e¤itilmifl insan gücü kolay kolay

bulunamaz” demiflti. 

VKV olarak e¤itim felsefe-

miz, nicelikten ziyade niteli-

¤e dayanmaktad›r. E¤itimde

nitelik iyi e¤itilmifl, yüksek

de¤er ölçüleri olan ö¤ret-

menlerle sa¤lanabilir. 

Ülkemizde, birçok sahada

oldu¤u gibi, e¤itimde de

uzun vadeli plan ve prog-

ramlar›n bulunmay›fl› ö¤-

rencileri, ö¤retmenleri ve velileri zor-

lamaktad›r. ‹nsanlar› e¤itebilmek bir

sanatt›r. Ülkemizdeki e¤itim sorunla-

r›n›, muhakkak siz bizlerden daha

yak›ndan yafl›yor ve tan›k oluyorsu-

nuzdur. Bir çok sahada oldu¤u gibi,

e¤itimde de uzun vadeli plan ve

programlar›n bulunmay›fl›, e¤itim ça-

¤›na gelen kifli say›s›n›n artmas›na

karfl›, ö¤retmen ve okul imkanlar›n›n

k›s›tl› olmas›, hem ö¤rencileri, hem

ö¤retmenleri, hem de velileri fevkalâ-

de zorlamaktad›r. Zaten, güç olan ha-

yat› daha da güç hale getirmektedir.

Bu zor flartlarda çal›flmak, sadece

meslek aflk›yla mümkün olabilir. Ö¤-

retmenlik, e¤itimcilik herkesin harc›

de¤ildir. ‹nsanlar› e¤itebilmek, bir

fleyler ö¤retebilmek, bir fleyler vere-

bilmek bir sanatt›r. Bü-

yük özveri, yetenek,

flefkat, teknik bilgi,

insan psikoloji-

si, elastikiyet ve

sab›r ister. Ö¤-

retmenlik sevil-

mezse yap›lamaz,

baflar›l› oluna-

maz. 

“Vehbi Koç Vakf› olarak, Ö¤ret-

menler Günü’nü her y›l okullar›m›z›n

birinde kutluyoruz. Bu y›l, geçti¤imiz

y›llarda Milli E¤itim Bakanl›¤›’na dev-

retti¤imiz ve 40 trilyon TL’nin üzerin-

de kaynak sarfetti¤imiz 13 ilkö¤retim

okullar› aras›nda yer alan Sincan

Koç ‹lkö¤retim Okulu’nda kutlama

yap›lmas› planland›. Biz, Koç Ailesi

Cehaletle 
Savaflmak ‹çin 
E¤itim fiart!

27 iletiflim

Sincan Koç ‹lkö¤retim
Okulu’nda bir konuflma
yapan VKV Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel, 
Koç Toplulu¤u’nun e¤itime
verdi¤i önemin yan› s›ra,
ö¤retmenlerin zor bir görevi
baflarmaya çal›flt›¤›na
dikkat çekti

Vehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Semahat Arsel

Vehbi Koç Vakf› Koç Özel Lisesi ö¤rencileri ve ö¤ret-

menleri, CAS Program› kapsam›nda Güneydo¤ulu

ö¤rencilerle daha iyi bir gelecek için bulufltu
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= Annenizin, baban›z›n ad›n›n

yan›na bir s›fat koymak istese-

niz, bu ne olurdu? 

Annem hayat dolu, babam sakin.

= Kardefliniz var m›? Çocukken

en çok hangi konularda kavga

ederdiniz?

Bir k›z kardeflim var ama benden 8

yafl küçük oldu¤u için pek kavga et-

mezdik.

= Çocuklu¤unuzda en çok han-

gi oyunu oynamak size zevk ve-

rirdi?

Kesinlikle mahalle maçlar›.

= Hangi okullarda okudunuz, si-

zi en çok etkileyen ö¤retmeniniz

kim? Neden?

‹lkokul ve orta okulu TED Ankara

Koleji’nde; Liseyi Ankara Atatürk

Lisesi’nde; Üniversiteyi Orta Do¤u

Teknik Üniversitesi’nde; Doktora-

y› da Minnesota Üniversitesi’nde

okudum. Beni en çok etkileyen ö¤-

retmenim ilkokuldaki Ulviye Ç›k›n-

o¤lu oldu. Çünkü, bana, buldu¤um

her f›rsatta elime geçen her fleyi

okuman›n ne kadar keyif verici bir ifl

oldu¤unu ö¤retti.

= Tüm okul yaflam›n›zda “en iyi

arkadafl›m” diyebilece¤iniz kifli

kim? Onunla neler paylafl›rd›n›z? 

Üniversite y›llar›mda Okan Tapan’›

tan›d›m; adeta kardeflimdi. Bugün

de hayattaki en iyi arkadafl›m odur.

= Tatillerinizi nas›l de¤erlendi-

rirsiniz?

Sonbaharda, Hisarönü Körfezi’nde

demirlemifl bir teknede tembellik

ederek…

= Çocukken hangi mesle¤i seç-

mek isterdiniz? 

Bu konuyu pek düflünmezdim ama,

okudu¤um “‹ki Çocu¤un Devriale-

mi” adl› kitaptan esinlenerek zaman

zaman seyyah olmay› arzulard›m.

= Gençlik y›llar›n›z›n en büyük

hayali neydi?

Çok iyi dans edebilmek. Hâlâ da ay-

n› hayalimi sürdürüyorum!

= Spor yapar m›s›n›z? Herhangi

bir spor aktivitesini izler misi-

niz?

Gençlik y›llar›mda çok iyi futbol ve

tenis oynard›m, atletizmin çeflitli

branfllar›n› da yapt›m; flimdilerdeyse

pek spor yapm›yorum ama hâlâ fut-

bol, tenis ve Amerikan futbolu izle-

mekten zevk al›r›m.

= ‹fl yaflam›n›z›n en önemli dö-

nüm noktas› nedir?

1980 y›l›nda Turgut Özal’la tan›fl-

mam

= ‹fl yaflam›n›zda sizce en büyük

baflar›n›z nedir?

Merkez Bankas›’ndaki çal›flmalar›m

san›r›m çok baflar›l›yd› ki, aradan

neredeyse 10 y›l geçti herkes beni

hâlâ Merkez Bankas› Baflkan›’ym›-

fl›m gibi görüyor.

= ‹fl yaflam›nda baflar›l› olman›n

ilk flart› sizce nedir

Düflünmeyi bilmek ve tutarl› davran-

mak.

hayata dair
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Hayat dolu bir anne ve sakin bir

baban›n küçük o¤lu: Rüfldü Saraço¤lu

Dr. Rüfldü Saraço¤lu’na göre 

ifl yaflam›nda baflar›n›n s›rr›,

düflünmeyi bilmek ve tutarl› davran-

mak.

Soruda 
Dr. Rüfldü Saraço¤lu
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Dr. Rüfldü Saraço¤lu (solda), Kemal Dervifl, 

Dr. Ercan Kumcu ve rahmetli Cumhurbaflkan› 

Turgut Özal ile bir davette.

“Bofl zamanlar›mda

fizik, kozmoloji ve

matematik kitaplar›

okumak beni çok din-

lendirir ve düflünme

yetene¤imi kaybet-

memem için yard›mc›

olur. Ayr›ca hâlâ zaman

zaman bilgisayar pro-

gramlar› yazarak

bildiklerimi unutma-

maya çal›fl›yorum”
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imilerine göre hayat› kolay-

laflt›ran bir araç, kimilerine

göre ise bir tutkudur, otomo-

biller. Ancak kimi zaman, yaflam›

kolaylaflt›ran bu tutkuya birinci el-

den ulaflmak mümkün olmaz. Hele

de ekonomik krizin hüküm sürdü¤ü

bir ülkede yafl›yorsan›z, ay›rd›¤›n›z

bütçe; fabrikadan yeni ç›km›fl bir

otomobile sahip olmak için yeterli

gelmez. Bu durum karfl›s›nda araba

sevdan›z› gelecek y›llara ertelemeyi

düflünebilirsiniz, ancak hepimizin

bildi¤i gibi; “demokrasilerde çare tü-

kenmez” ve “ikinci el otomobiller”

devreye girer. 

Kullan›lm›fl araçlar sadece ekono-

mik krizin yafland›¤› ülkelerde tercih

edilmiyor. Yap›lan istatistikler; 1 ye-

ni otomobile karfl›l›k Amerika’da

3.4, Avrupa’da ise 2.3 oran›nda ikin-

ci el otomobil sat›fl› yap›ld›¤›n› gös-

teriyor. Ülkemize bakt›¤›m›zda ise

0.7 oran›nda sat›fl yap›ld›¤›n› görü-

yoruz. 

Avrupa ve Amerika’ya nazaran daha

düflük gelir seviyesine sahip olma-

m›za ra¤men ikinci el otomobil sa-

t›fllar›n›n neden bu derece düflük ol-

du¤unu inceledi¤imizde ise karfl›m›-

za Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ç›-

k›yor. ÖTV’de yap›lacak yasal dü-

zenlemeler, bu tür sat›fllarda vergile-

rin kald›r›lmas› ve seçimlerin ard›n-

dan piyasalara yans›yan iyimser ha-

va ikinci el pazar›nda hareketlenme-

Otomobil sahibi olmak
istiyorsunuz. Ancak
bütçeniz fabrikadan
yeni ç›kan bir otomobili
almaya yetmiyor. Oto
pazarlar›na gidebilirsiniz
ama oradan alaca¤›n›z
arac›n güvenilirli¤inden
flüphe duyuyorsunuz.
Ne yapacaks›n›z? Araba
sevdan›z› gelecek y›llar›
ertelemenize gerek yok

“‹kinci El”in Sesi
K
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Araba sat›n almay› düflünen müflteri-

lerine temiz ve rahat bir bir ortam su-

narak sa¤l›kl› karar almalar›na yar-

d›mc› olan Birmot, araç-

larlar hakk›ndaki tüm

bilgiyi  en ince detay›na

kadar anlat›yor ve müfl-

terisi ile aras›nda güven oluflturuyor.

Araçta bir sorun varsa bunu gideren

Birmot, kendilerinden al›n›p al›nma-

d›¤›na bak›lmaks›z›n tüm ikinci el

otomobillerin rutin kontrollerini ya-

p›p, 60 noktada kontrol sertifikas› ve-

riyor. Dönemine göre de¤iflken ol-

makla birlikte müflterilerini, düflük fa-

izli Koç Finans 2. el araç

kredisinden yararland›ran

Birmot ayr›ca, garanti pro-

sedürüne uygun bulunan

2. el araçlara, Autoexpert sertifikas›

vermek suretiyle, tüketiciye, arac› al-

d›¤› kilometre ve tarihten itibaren 6

ay veya 10.000 km ya da 1 y›l veya

20.000 km garanti veriyor. 

Garanti Sertifikan›z Birmot’tan

Otokoç, kendi bünyesi içinde olufl-

turdu¤u ‹kinci El Kolayl›k Sistemi

(‹KS) ile araçlar›n

uzman ekipleri tara-

f›ndan kontrol edil-

mesini ve ileride

do¤abilecek olas› sorunlar› en aza

indirmeyi hedefliyor. Otokoç’un,

“Güvenle almak, kolayca satmak”

felsefesiyle yarat›¤› sistemde, müflte-

rilerine sundu¤u avantajlar ise flöyle:

• Araçlar›n ekspertiz raporlar› bulu-

nuyor ve 100 nokta kontrolü yap›l›-

yor,

• 5 yafl ve 100.000 km s›n›r› içerisin-

deki tüm araçlara 6 ay s›n›rs›z kilo-

metrede ‹KS garantisi veriliyor.

• Garantili sat›lan araçlara ücretsiz

olarak, 7 gün 24 saat yol yard›m hiz-

meti veriliyor.

• Uygun kredi imkân› sunuluyor.

• ‹KS sisteminde sat›lan araçlara gö-

rünüm yenileme ifllemi (iç, d›fl ve

motor bölümlerinin detayl› temizli-

¤i) uygulan›yor.

• Tüm devir ifllemleri Otokoç tara-

f›ndan yap›l›yor.

Güvenle Almak,
Kolayca Satmak
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Setur Genel Müdür Yard›mc›s› Üstün

Özbey: “Son y›llarda Türkiye’de kayak

yapan insan say›s›nda bir patlama var.”

›fl turizmini yaz turizmin-

den farkl› k›lan özellikler

nelerdir? 

Turizm art›k bir kültür. Günümüzde

tatil deyince akla, yazl›¤a gitmek,

deniz, yanmak ve günefl gelmiyor.

‹nsanlar gezip gördükçe daha farkl›

alternatifler oldu¤unu görüyorlar.

Yabanc›lar›n tatil kültürüne bakt›¤›-

m›zda, senede birer kez deniz, do-

¤a, tracking, bal›k, kayak gibi alter-

natifler oldu¤unu görüyoruz. Art›k,

iç turizmde ülkemizin güzellikleri

fark edilmeye baflland›. Örne¤in,

Göreme, Karadeniz, GAP, Efes gibi

yörelere sadece turistler giderdi.

Türkiye bir tarih hazinesi ama ya-

banc›lar bizden daha iyi biliyor. 

•Türkiye k›fl turizmi alan›nda ye-

terli bir zenginli¤e sahip mi?

Türkiye, tam bir do¤a harikas›. Ayn›

anda hem denize girip hem kayak

yapabilirsiniz. 

Örne¤in, Sakl›kent’te kay›p, denize

girebilirsiniz. Özellikle Do¤u Ana-

dolu’daki do¤al flartlar, kayak ve k›fl

turizmi için çok elveriflli. fiu anda

Do¤u Anadolu’da, Avrupa’da da sö-

zü geçebilecek kayak pistleri ve tek-

nolojik yat›r›m var. 

Büyüme söz konusu fakat pahal› bir

spor oldu¤u için Türkiye de çok faz-

la geliflemiyor. Ekipman› ve sahas›

olmas› gerekiyor. 

Kayak tesislerine ulafl›m›n ucuzla-

mas›, tesis say›s›n›n art›fl›na ba¤l›.

En büyük engelimiz ise sezonun k›-

sa oluflu nedeniyle, kayak bölgesin-

deki otellerin pahal›l›¤›. 

• 1970’lerden bu yana bu spor

Beyaz Çölün 

Büyüsü…
Kayak! Son y›llar›n gözde k›fl sporu... Günümüzde Türkiye’de kayak yapanlar›n
say›s›nda patlama var. Setur Genel Müdür Yard›mc›s› Üstün Özbey’den k›fl turizmi ve
k›fl aylar›n›n vazgeçilmez sporu kayak hakk›nda bilgi ald›k 

K
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etur Genel Müdür Yard›mc›s› Üstün Özbey,

1970 y›l›ndan beri kayak sporuyla ilgileniyor.

Onu bu spora yönelten en büyük etken ise, Cum-

huriyet tarihi boyunca, kayak alan›nda uluslararara-

s› tek kayakç›m›z olan amcas› R›fat Özbey olmufl. 

“1973’te, Türkiye fiampiyonu oldu¤umda 13 yafl›n-

dayd›m. 14 yafl›nda milli oldum. Ailemiz Çerkez.

Kafkaslar’dan, Sar›kam›fl’a gelmifller. Kar›n üzerin-

den do¤du¤umuz için, yürürken kaymay› da ö¤ren-

dik. Tabii bunu hayatla

mücadele fleklinden ç›-

kar›p spor haline getir-

memde babam›n çok

büyük etkisi var” diyor

Üstün Özbey kendini

anlat›rken. Balkan fiam-

piyonas›’na ve Dünya

fiampiyonas›’na kat›lan

bir sporcu olarak kayak

sporunun zorlu¤una ve

bir tak›m tehlikeler ba-

r›nd›rd›¤›na dikkat çeki-

yor Özbey. Ama hiç y›l-

d›rmad›¤›n›n da alt›n› çi-

ziyor; “Balkanlarda hayati

tehlike geçirdim. 1981’de Fransa’da ikinci kez kaza

geçirdim. Ama kaya¤› hiç b›rakmad›m. Üniversiteyi

bitirirken tekrar Türkiye flampiyonu oldum. Daha

sonra profesyonel oldum. Dünyan›n her yerinde ge-

çerli olan bröveye sahibim. Ayn› zamanda Dünya

Kayak Ö¤retmenleri Birli¤i’ ve Uluslararas› Kayakç›-

lar Birli¤i’ne üyeyim.” Üstün Özbey, kendisi gibi k›-

z›n› da sporcu olarak yetifltiriyor. “Ben sporcu do¤-

dum, o yüzden spor ay›rt etmiyorum” diyen Özbey,

kaya¤›n fark›n›n, bireysel bir spor olmas›ndan kay-

nakland›¤›n› söylüyor; “Yüksek da¤lar›n tepesinde-

ki beyaz çöl, insan› dinlendiriyor.”

Yürürken Kaymay› 
Ö¤renen Profesyonel: 
Üstün Özbey

S

Üstün Özbey, kaymak için
Kanada Rocky Da¤lar›’n› ter-

cih etti¤ini söylüyor.

Kaya¤›n kendisi için özel bir yeri
oldu¤unu belirten Üstün Özbey,
“Çünkü kayak bireysel bir spor.
Üstelik yüksek da¤lar›n tepesindeki
beyaz çöl insan› dinlendiriyor” diyor



özlerimizi s›ms›k› kapat›p hareket

etmeye çal›flmak, ›fl›¤›n ve ayd›n-

l›¤›n de¤erini anlayabilmenin en

basit ve en etkili yöntemidir. Hele bu de-

neyi al›fl›k olmad›¤›m›z bir mekânda ve

gecenin bir yar›s›nda yapt›¤›m›zda, ›fl›k-

s›z bir hayat›n ne derece vahim oldu¤u

ortaya ç›kacakt›r. 

Ancak, rahatça hareket edebilmemizi ve

psikolojik olarak kendimizi rahat hisset-

memizi sa¤layan ›fl›¤›n, do¤ru yerde ve

do¤ru flekilde kullan›lmad›¤› takdirde,

uzun vadede önemli zararlara neden ola-

bilece¤i ço¤u zaman düflünülmez. Evimi-

zin ya da ofisimizin hofl bir dekorasyona

sahip olmas› yönündeki çabalar›m›zda

›fl›¤›n rolü her nedense unutulur. Peki,

evimize ya da ofisimize nas›l bir ayd›nlat-

ma sistemi yapt›rmal›y›z ki, estetik görü-

nümden ödün vermeden ruh ve beden

sa¤l›¤›m›z› koruyabilelim?

Estetik Önemlidir, Sa¤l›k da...
Evlerimizin iç mimarisinde sadece nes-

neleri görmemizi sa¤layacak biçimde dü-

zenlenmifl bir ayd›nlatma sistemi, hem

estetik hem de teknik yönden do¤ru bu-

lunmuyor. Bu nedenle her odada, hatta

odalar içindeki de¤iflik bölgelerde farkl›

ayd›nlatma elemanlar›n›n kullan›lmas›

gerekiyor. 

Antre: Evin giriflinde yer alan antreleri-

mizde, genel ayd›nlatman›n yan› s›ra

duvara yönlendirilmifl bir ayd›nlatma

düzeni istedi¤iniz etki ve s›cakl›¤› sa¤-

layacakt›r. 

Koridor: Ifl›k kaynaklar›n› koridor bo-

yunca dizmek uygundur. Yar›-fleffaf

aplikler koridor boyunca kullan›la-

bilir. Koridor ile odalar aras›nda

çok fazla ›fl›k fark› olmamas›na dikkat

edilmelidir.

Yemek Köflesi: Tüm aile bireylerinin bir

G

Ifl›k, sadece çevredeki objeleri
görüp alg›lamam›za de¤il, ruh ve
beden sa¤l›¤›m›z üzerinde de
önemli güce sahip. Bu nedenle
yaflad›¤›m›z mekânlar›n; evimizin,
iflyerimizin ve hatta sokaklar›n
do¤ru ayd›nlat›lmas› gerekiyor.
Peki, do¤ru ayd›nlatma nas›l
olmal›? ‹flte, yaflad›¤›n›z mekân-
lar›n estetik görünümünden ödün
vermeden ruh ve beden sa¤l›¤›n›z›
koruman›za yard›mc› olacak bir
kaç öneri...

Ifl›k, sadece çevredeki objeleri
görüp alg›lamam›za de¤il, ruh ve
beden sa¤l›¤›m›z üzerinde de
önemli güce sahip. Bu nedenle
yaflad›¤›m›z mekânlar›n; evimizin,
iflyerimizin ve hatta sokaklar›n
do¤ru ayd›nlat›lmas› gerekiyor.
Peki, do¤ru ayd›nlatma nas›l
olmal›? ‹flte, yaflad›¤›n›z mekân-
lar›n estetik görünümünden ödün
vermeden ruh ve beden sa¤l›¤›n›z›
koruman›za yard›mc› olacak bir
kaç öneri...

Dünyam›z›n 
Kararmamas› ‹çin…

hayata dair



Koç Toplulu¤u’nun ilk

flirketlerinden biri olarak

kurulan ve ülkemizde ya-

p› marketi alan›nda dev

bir isim olan Koçtafl, ay-

d›nlatma konusunda, her yafla

ve her zevke uygun ürünleriyle

hizmet veriyor. Koçtafl ayd›nlat-

ma reyonu, avize, çocuk odas›,

abajur gibi klasik ayd›nlatma ci-

hazlar›n›n yan› s›ra, duvar ap-

liklerinden fener ve ›fl›ldaklara,

avizelerden masa lambalar›na,

resim ayd›nlatmalar›ndan

y›lbafl› için özel olarak di-

zayn edilmifl ayd›nlatma

cihazlar›na kadar genifl

ürün yelpazesine sahip.

‹stanbul’da, Kartal sahil yolu

üzerinde bulunan Koçtafl, sade-

ce ürün zenginli¤ini ile de¤il,

ürünlerin her bütçeye uygun

olufluyla da dikkat çekiyor.

Ayr›nt›l› bilgi için:

Koçtafl: 0216 389 00 00

www.koctas.com.tr

Her ‹htiyaca Uygun Ayd›nlatma
Ürünleri Koçtafl’ta
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YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti”
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eko Elektronik Tüketici

Hizmetleri Grup Yöneticisi

Cemal Dinçer, müflteri

memnuniyetini baflar›n›n anahtar›

olarak gören yöneticilerden biri.

Bu ülkenin ve bu ülke insan›n›n

tafl›d›¤› önemi anlatabilmek için

Vehbi Koç’un, “Ülkem varsa, ben

var›m,” sözünü fliar edinen Cemal

Dinçer, yaln›z yurt içindeki de¤il,

yurt d›fl›ndaki müflterilerin de

kendileri için son derece de¤erli

oldu¤unu düflünüyor ve Koç Biz-

den Haberler okurlar›na bir de

müjde veriyor: 

“Çok yak›n bir tarihte, ‘Avrupa’da

16 bin yetkili servisimiz hizmet ve-

recek.”

• Say›n Dinçer, öncelikle

“müflteri memnuniyeti”nin si-

zin için ne ifade etti¤ini ö¤re-

nebilir miyiz?

Sürekli de¤iflimin yafland›¤› gü-

nümüzde, markam›z› tercih eden

tüketiciler varsa, biz de var›z de-

mektir. Çünkü tüketici memnuni-

yeti flirketimizin varl›¤›n›n temeli-

ni oluflturur. Ayr›ca dünya mar-

kas› olman›n da bir gere¤idir. Biz

de tüm faaliyetlerimizi Vehbi

Koç’un sözü ›fl›¤›nda planl›yor ve

“Tüketicilerimiz 
Varsa Biz de Var›z”

B

Beko Elektronik Tüketici Hizmetleri Grup Yöneticisi Cemal Dinçer

Müflteri memnuniyeti
alan›nda yapt›klar›
çal›flmalar hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi veren Beko
Elektronik Tüketici
Hizmetleri Grup Yöneticisi
Cemal Dinçer, bir de müjde
verdi: “Çok yak›n bir tarihte,
‘Avrupa’da 16 bin yetkili
servisimiz hizmet verecek”

Beko Elektronik Tüketici Hizmetleri Grup Yöneticisi Cemal Dinçer: “Esas olan tüketici 
memnuniyetini sürekli k›lmak; tüketiciyi kazanmakt›r.”
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Call Center’lar›m›z›n en
büyük özelli¤i çözüm
noktalar› oluflundan
kaynaklan›yor. Call
Center’larda, bize
ulaflan sorunlar› ortala-
ma %80 oran›nda
çözümleyebiliyoruz

Beko Call Center’a 444 1 444 numaras› arac›l›¤›yla, flehir içi görüflme karfl›l›¤›nda, 
haftan›n her günü ulaflmak mümkün.
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izi biraz tan›yabilir miyiz?

‹fl hayat›na ne zaman gir-

diniz?

1944 Erzincan do¤umluyum. Mar-

mara Üniversitesi Gazetecilik Yük-

sekokulu mezunuyum. Evliyim. Bir

erkek ve bir k›z, iki yetiflkin çocu-

¤um var. Spor yapmay› ve sosyal ak-

tivitelere kat›lmay› çok seviyorum.

Bugüne kadar Erzincan’daki birçok

derne¤in kuruluflunda görev ald›m.

Halen, 

• Türkiye Da¤c›l›k Federasyonu Yö-

netim Kurulu üyeli¤i,

• Erzincan Kalk›nma Vakf› Kurucusu

ve Mütevelli Heyeti üyeli¤i, 

• Erzincan Üniversitesi Vakf› Kurucu

ve Yönetim Kurulu üyeli¤i,  

• Erzincan Sosyal Yard›mlaflma ve

Dayan›flma Mütevelli Heyetinde Halk

Temsilcili¤i görevlerini yürütüyorum.  

• Sizin bir hayat öykünüz oldu¤u

gibi, iflyerinizin de bir öyküsü

var. Düzey Pazarlama ile iflbirli¤i-

niz ne zaman ve nas›l bafllad›?

‹fl hayat›ma orta¤›m, Ayd›n Kökhan

ile birlikte, 1974 y›l›nda et tavu¤u

üretimi, kesimi ve süt s›¤›rc›l›¤› ile

bafllad›m. Üretimini yapt›¤›m›z süt

ürünlerinin ve piliç etinin, s›cak sat›fl

araçlar› ile da¤›t›m›n› yapmaya baflla-

d›k. O günlerde bölgemizde de örne-

¤i olmayan bu uygulamam›z toptan

g›da sektöründe bizi ön plana ç›kar-

d›. 1976 y›l›nda, üretti¤imiz piliç eti,

süt ürünleri ve di¤er g›da maddeleri-

ni toptan ve perakende satabilece¤i-

miz potansiyel bir bakkal ve ayn› za-

manda flarküteri açt›k. Böylece her

bakkalda bulunmas› gereken rakip-

siz Kav Kibrit, General Ampul, Tat

Salça gibi Koç ürünleri ile tan›flt›k. 

1985 y›l›nda Düzey Pazarlama Er-

zurum Bölge Müdürlü¤ü kuruldu-

¤unda bölgenin ilk toptanc› müflteri-

leri aras›nda yer ald›k ve aram›zda

çok iyi bir diyalog ve mükemmel bir

iflbirli¤i olufltu.

1988-1989 y›l›nda Maret bayilikleri

kurulmaya baflland›¤›nda var olan iyi

iliflkiler ve bu ürünün bayili¤i için ge-

rekli alt yap› (so¤uk depo, so¤utucu-

lu araç gibi) var oldu¤u için Düzey

Pazarlama, Maret bayili¤ini daha

sonra da Kartal Makarnac›l›k sat›n

al›nd›¤›nda Pastavilla bayili¤ini de

üstlendik. Dolay›s›yla, Düzey Pazar-

lama ile hem bayilikler hem de gele-

neksel ürünler itibariyle giderek geli-

flen bir iliflki içerisine girdik. 

• Sizi, bölgenizde ayn› ifli yapan

di¤er firmalardan farkl› k›lan

özellikleriniz nelerdir?

Tunay, güvenli al›flveriflin simgesi

olmufl kurumsallaflm›fl bir firma.  Er-

zincan’da son onbefl y›l içindeki

vergi s›ralamas›nda flirketimiz birin-

cilik de dahil olmak üzere, ilk 11’de

yer ald›. 

Distribütörlü¤ünü üstlendi¤imiz fir-

malar ve ürünleri kendi konular›nda

yurt içinde ve yurt d›fl›ndaki lider

markalar.

Ço¤u Erzincan, Bayburt, Gümüflhane

olmak üzere Maret, Pastavilla, Nest-

le, Mis, Sagra, JTI, Yörsan, Pengu-

en, Fora, Varta, Perfetti, Mehmet

Efendi, Yuva Maya ve Harika don-

durulmufl ürünlerin distribütörlü¤ünü

yap›yoruz. 

S

26 y›ldan bu yana
Düzey Pazarlama bay-
ili¤ini üstlenen Tunay
Çiftli¤i’nin 
orta¤› Tuncer K›rt›lo¤lu,
Düzey’i ve 
‘Düzey’li olmay› bizler-
le paylaflt›

“Düzey Pazarlama 
Bir Okul Gibidir”

Düzey Pazarlama Erzincan Bayii Tuncer K›rt›lo¤lu:

Düzey Pazarlama Erzincan Bayii Tuncer
K›rt›lo¤lu: “Düzey Pazarlama, her y›l için

izlenebilecek ekonomik stratejiden, firmalar›n
pazarlama faaliyetlerine kadar, bayisine 

her türlü bilgi ve beceriyi veriyor.
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Düzey Pazarlama Genel Müdürü, Demir Aytaç’›n 

aç›klad›¤›  büyüme hedefleri ve bafllat›lan 

teknolojik atakla flirket giderek ça¤dafl ve mükem-

mel olma yolunda h›zla ilerliyor

Girlevik fielalesi’nde Do¤ayla ‹ç ‹çe... 

Erzincan'›n 30 km. güneydo-

¤usunda, Ça¤layan nahiyesin-

de bulunan Girlevik fielalesi,

do¤al güzellikleri ve dinlenme

yerleri ile yöre halk› ve turistler

taraf›ndan büyük ilgi görüyor.

fielaleyi ziyaret edenler, hemen

yan› bafl›nda do¤ayla iç içe pik-

nik yap›labiliyor. Yak›n›ndaki

lokantalarda bulunan üretme

havuzlar›nda yetifltirilen alabal›k

ve özel olarak haz›rlanan ›zgara

tavuk, yerli ve yabanc› turistlere

farkl› bir damak tad› sunuyor. 



Rahmi M. Koç Müzesi,
Kas›m ay›nda önce
“Modeller Sergisi”ne
ard›ndan da “Halfdan
Buradayd›” adl›
Viking sergisine ev
sahipli¤i yapt›. 
“Miss Model Of The
World” yar›flmas›

nedeniyle ülkemizde
bulunan 43 güzelin

Rahmi M. Koç
Müzesi’ni
ziyaret etmesi

ise Müze’deki
hareketlili¤i
art›rd›

ahmi M. Koç Müzesi, Ka-

s›m ay›nda da hareketli gün-

lere sahne oldu: Önce birbi-

rinden usta sanatç›lar›n haz›rlad›¤›

model gemilerin yer ald›¤› “Model-

ler Sergisi’ne; ard›ndan da “Half-

dan Buradayd›” adl› Viking Sergi-

si’ne ev sahipli¤i yapt›. Viking Ser-

gisi, Kas›m ay›nda oldu¤u kadar,

Aral›k ve Ocak ay›nda da ilgi çeke-

cek son derece önemli bir proje ni-

teli¤i tafl›yor.   

Vikingler’in Haliç Ç›karmas›!
Bizans ‹mparatorlu¤u ve Vikingler

aras›ndaki uzun soluklu iliflkiyi  ko-

nu alan “Halfdan Buradayd›” sergi-

sinde yer alan objeler, MS 400-1000

y›llar› aras›nda gerçeklefltirilen ticari

ve kültürel al›flverifli gözler önüne

seriyor. Ad›n›, Ayasofya Müze-

si’nde bulunan ve günümüzden bin

y›l evvel bir Viking Muhaf›z› Half-

dan taraf›ndan yaz›lm›fl runik (eski

‹skandinav) yaz›dan alan sergide,

Vikingler’in kulland›¤› cam

objeler, k›yafetler, mücev-

herler ve baltalar yer al›-

yor. Asl›nda bu, Viking-

ler’in ‹stanbul’a ilk ziyaret-

leri de¤il. 

Tam Bin Y›l Sonra...
Vikingler’in ‹stanbul’u ilk ziyaretleri,

günümüzden tam 1000 y›l önce,

zorlu bir deniz yolculu¤unun and›n-

dan gerçekleflir. ‹stanbul’un ya da

onlar›n tan›m›yla söylersek Mikla-

gard’un (Büyük fiehir) flöhretini du-

yan Harald Hardrade, yan›nda 500

usta Viking savaflç›s›yla,

Bizans ‹mparatoru’na muhaf›z suba-

y› olarak hizmet eder. Daha sonraki

y›llarda Norveç Kral› olan Harald

Hardrade, Fatih Sultan Meh-

met’in ‹stanbul’u fethine ka-

dar, Haliç’i Bo¤az’dan ay›r-

mak için gerilen zinciri afla-

bilen ilk ve tek kiflidir. 

Rumeli Hisar› Müzesi’nde

sergilenen ve tarihi simgeleyen

bu zincirin günümüze ulaflabilen

k›sm› ise iflte flimdi, “Halfdan Bura-

dayd›” Sergisi’nde bizlere sunulu-

yor.

Petrol ve do¤algaz üretiminde Nor-

veç’in en büyük; ham petrol üreti-

minde ise dünyan›n üçüncü büyük

flirketi olan Statoil taraf›ndan aç›lan

sergi, 16 Ocak 2003’e kadar ziyaret

edilebilir.

R

13 Kas›m Çarflamba günü Rahmi M.
Koç Müzesi’ne gelen güzeller, 

sergilenen eserlere büyük ilgi gösterdi.
Birbirinden usta sanatç›lar›n model
gemileriyle kat›ld›¤› Modeller Sergisi,

Rahmi M. Koç Müzesi’ni gezenler
taraf›ndan be¤eniyle

izlendi.  

Rahmi M. Koç Müzesi’nde
Hareketli Günler

kültürel vizyon

Sergide yer alan eserler aras›nda,
Vikingler’in kulland›¤› cam objeler, 
kupalar, elbiseler ve paralar da bulunuyor.
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irketler kurumsal

marka stratejileri-

nin yarar›n› fazla-

s›yla görüyorlar.

Bu yaklafl›mdan en üst

düzeyde faydalanmak için

ise üç zorunlu unsuru s›-

ralamak gerekiyor: 

“Vizyon”, “Kültür”, “‹maj”

Örne¤in, geçen y›l P&G,

New York’taki Juvenile

Diabet Merkezi’ne spon-

sor oldu¤unda firma, cö-

mertli¤inin alt›n› çizen

promosyonlu bir broflür

da¤›tm›flt›. Bu broflür, di-

¤erlerinden bir hayli fark-

l›yd›. Ön kapa¤›ndaki 20

tane P&G amiral gemisi

sembolik olarak dikkat

çekmekteydi.

Ürün markas›n›n en eski

yaklafl›m› aç›s›ndan de-

¤erlendirilecek olursa, bu

imaj pazarlama stratejisin-

de ortal›¤› sarsan bir de¤iflimi yans›-

t›yor olabilirdi. Oysa, P&G gelenek-

sel pazarlamada her ürünün kendi-

ne özgü bir kimli¤e gereksinim duy-

du¤u fikriyle kurulmufltu. T›pk›

P&G’nin markas› olan “Pampers”

gibi, ürünün ismi ürün ile özdefllefl-

miflti.

Fakat, P&G broflüründeki imaj, yön-

sel bir de¤iflim olsayd›, P&G, ku-

rumsal marka devleri olan Disney,

Microsoft ve Sony’nin saflar›na ka-

t›lm›fl olurdu.

Kurumsal marka olgusu giderek da-

ha fazla de¤er ve önem kazan›yor.

Kurumsal marka yarat›lmas› oldukça

zor ve detayl› bir ifl oldu¤u için, bir-

çok flirket bunu yanl›fl alg›l›yor. Ba-

z› durumlarda flirketler, cazip bir ku-

rum slogan› yarat›p, onu hemen he-

men her ürününe uygulayarak, bu

mesaj›n ya da sloganlar›n, tüketicile-

rine ve çal›flanlar›na benzer fleyleri

hat›rlataca¤›n› düflünüyorlar. Bir di-

¤er yaklafl›mda ise flirketler, her

üründe yeni bir logo kullan›lmas›n›n

kurumsal markan›n önüne geçece¤i-

ni farzediyorlar.

10 y›l içinde 100 flirket üzerinde

yapt›¤›m›z bir araflt›rmada gördük

ki, bir flirketin güçlü bir

kurumsal marka yarat-

mak için, stratejik y›ld›z-

lar olarak adland›rabile-

ce¤imiz üç temel unsuru

bir arada tutmas› gereki-

yor: Vizyon, kültür, imaj.

S›ralanan bu y›ld›zlar,

çok iyi yönetim yetene¤i

ve iradesi gerektiriyor.

Bu ba¤lamda, her bir y›l-

d›za yol gösterecek kitle-

ler-yöneticiler, çal›flanlar

ve sosyal paydafllar yerini

al›yor. Stratejik y›ld›zlar

olarak tan›mlad›¤›m›z bu

üç temel unsura göz ata-

cak olursak:

Vizyon: Üst düzey yöne-

ticilerin kurum ile ilgili

hevesleri ve istekleridir.

Kültür: Kurumun de¤er-

leri, tutum ve davran›flla-

r›, çal›flanlar›n kurum

hakk›nda ne hissetti¤idir.

‹maj: D›fl dünyan›n (müflteriler, his-

sedarlar, medya ve kamuoyu) ya da

çevrenin kurum hakk›ndaki genel

izlenimidir.

Etkili bir kurumsal marka yaratmak

için, idareciler stratejik y›ld›zlar›n

nereden kayd›¤›n› iyi tespit etmeli-

dir. Bu analiz yoluyla, yöneticileri

yönlendirmek için, kurumsal marka

oluflturmada araçlar gelifltirdik. Bun-

lar vizyon, kültür, imaj hakk›nda be-

lirleyici soru gruplar›d›r. Birinci soru

grubu, vizyon ve kültür aras›ndaki

iliflkiyi inceler.  ‹kinci soru grubu,

kültür ve imaj hakk›ndad›r, bunlar

fi

Bu say›m›zdan itibaren sizlerle, iletiflim, pazarlama ve insan kaynaklar› konusunda yararl›
olaca¤›na inand›¤›m›z makaleleri paylaflaca¤›z. ‹lk makalemiz, vizyon, kültür ve 
imaj›n, kurumsal marka stratejileri için önemini anlat›yor.

Stratejik Y›ld›zlar, Markan›z 
‹çin S›raya Dizildiler mi?
Yazan: Prof. Mary Jo Hatch/Virginia Üniversitesi

Prof. Majken Schultz/Kopenhag Business School

Çeviren: Ayfle Tuba Kadira¤a/Koç Holding Kurumsal 

‹letiflim Koordinatörlü¤ü Uzman›
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Kurum imaj› ve kurumsal kültür
aras›ndaki kayma, tüketicileri “Bu

kurum ne için vard›r, neyi
savunur?” diye düflündürür.

Kurumun yapt›klar› ile söyledikleri
çeliflirse, imaj› da zedelenir.


