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Merhaba,

Bu ay haz›rlad›¤›m›z dergide yeni

bir bölümümüz var. Yetkili sat›c› ve

servislerimize ay›rd›¤›m›z bu yeni

bölümde her ay bir söylefli yer ala-

cak. Amac›m›z bayiinin sesini, dola-

y›s›yla Türkiye’nin sesini dinlemek.

‹lk konu¤umuz ‹skenderun’dan

genç ve dinamik bir han›mefendi;

Arçelik ‹skenderun Yetkili Sat›c›s›

Vicdan Özkaya Eraslan.

Güneydo¤u’dan ikinci haberimiz

yöredeki en önemli yat›r›m›m›z

olan Koç Ata’dan. Genel Müdür Fa-

z›l Çamdibi, bizi bilgilendirirken,

önümüzdeki y›l verimlilikte k›rmay›

hedefledikleri rekorlar› birbiri ard›-

s›ra s›ralad›. 

Herkesin Dünyas›na 
De¤inen Konular
Bu say›m›zda “insan” ortak paydas›

alt›nda herkesin dünyas›na de¤inen

pek çok yaz› oluflturduk. Güneflle

iyi geçinmeye yönelik tavsiyeler,

ekolojik beslenme, sonsuz sa¤l›k

kayna¤› süt, insan sa¤l›¤› ve içimiz-

den gelen yar›flma dürtülerinin

oluflturdu¤u muhteflem bir flampi-

yona hakk›nda hepimizin kolayl›kla

anlayabilece¤i bir dille yaz›lm›fl

olan özet bir öykü.

“Gelece¤e Aç›lan 
Bilim Kap›s›”
Koç Üniversitesi yeni bir kitap ya-

y›mlad›. Ad› “Gelece¤e Aç›lan Bilim

Kap›s›”. Bu kap›n›n arkas›nda Koç

Üniversitesi’nin gelece¤e yönelik

ayd›nl›k yüzünün yan› s›ra kap›n›n

di¤er taraf›nda kalan özverili, sebat-

kâr ve hedefe yönelik kararl› bir se-

rüveni göreceksiniz.

“Ve Gemi Gidiyor”
fiirket haberlerine bakt›¤›m›zda yi-

ne baflar› öyküleriyle dolu bir ay

geçirdi¤imizi fark ediyoruz. ‹stan-

bul Sanayi Odas›’n›n her y›l ya-

y›mlanan araflt›rma sonuçlar›, Tür-

kiye’nin en büyük özel sektör flir-

ketleri içinde önde gelenlerin Koç

Toplulu¤u’na ba¤l› kurulufllar ol-

du¤unu ortaya koyuyor.

Arkas›nda büyük bir mücadele ya-

tan Ford Otosan Kocaeli Tesisleri

ilk meyvelerini vermeye bafllad› ve

Ford Transit Connect, rotas›n›

öncelikle ‹ngiltere olarak belirleyen

Ro-Ro gemilerine binerek dünya

üzerindeki müflterilerine ulaflmak

amac›yla yola ç›kt›.

E¤itim Baflar› Arma¤an›m›z
Dergimizde sizinle paylaflmak iste-

di¤imiz son yenili¤imizi de flu ha-

berle özetleyebilirim: Bizden Ha-

berler’in gelenekselleflen “E¤itim

Baflar› Arma¤an›”na bu y›ldan iti-

baren yetkili sat›c› ve servislerimi-

zin çocuklar› da kat›labilecek. Bu

konuda gerekli olan tüm bilgileri

dergimizdeki ilandan ve haberden

ö¤renebilirsiniz.

Hepimiz A¤ustos tatilimizde iyi din-

lenelim. 

Dergimizin tad›na varman›z umu-

duyla keyifli okumalar.

Güneydo¤u’dan Haber Var
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Dünya müflterileri ile Transit
Connect’in ilk tan›flmas› ‹ngiltere’de
bafllad›. Ard›ndan, ‹spanya,
Portekiz, Almanya, Türkiye ve di¤er
ülkelerde yeni müflterilerle
buluflacak.

Dünya müflterileri ile Transit
Connect’in ilk tan›flmas› ‹ngiltere’de
bafllad›. Ard›ndan, ‹spanya,
Portekiz, Almanya, Türkiye ve di¤er
ülkelerde yeni müflterilerle
buluflacak.
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ünyada sadece, Türkiye’de-

ki Ford Otosan Kocaeli

Fabrikas›’nda üretilen ve

Haziran ay›nda düzenlenen bir tö-

ren eflli¤inde üretim band›ndan ç›-

kan Transit Connect’i Avrupa’da-

ki ilk dura¤› olan ‹ngiltere’ye götü-

recek olan gemi, 5 Temmuz’da yo-

la ç›kt›.

Türk mühendisleri ve iflçileri tara-

f›ndan üretilen, Koç Toplulu¤u

için bir gurur kayna¤› olan Transit

Connect’i bu kez, projenin mimar-

lar›ndan dinleyelim istedik. Ford

Otosan Üretimden Sorumlu Genel

Müdür Yard›mc›s› Ufuk Güçlü ve

Ürün Gelifltirme Koordinatörü Er-

nur Mutlu, Transit Connect’in bu

çok özel hikâyesini bizlerle paylafl-

t›.

• Transit Connect’in üretim fik-

ri nas›l olufltu?

Ufuk Güçlü: Ford, Escort’u dev-

reden ç›kar›p yerine Focus modeli-

ni üretmeye bafllad›¤›nda, Escort’un

kapal› kamyonet tipi Escort Van’›n

da yerine gelecek yeni bir araç ih-

tiyac› ortaya ç›kt›. Ancak, Ford bu

yeni arac›n üretimi için gerekli olan

yat›r›m› fazla buldu. 1998’de Ford

Otosan Genel Müdür Baflyard›mc›s›

görevini yürüten Mark Schulz,

bizlere bu arac› bizim üretmemiz

konusunda bir öneride bulundu.

Tüm yönetim olarak bu üretimi için

gerekli olan yat›r›m› yapabilece-

¤imiz konusunda fikir birli¤ine va-

r›nca, bu teklifi Ford yönetimine

ilettik ve sonuçta Transit Con-

nect’in üretiminin yan› s›ra, tasar›-

m›n›n oluflturulmas› çal›flmalar›n›

da üstlendik. 

Bafllang›çta otomobil platformu

üzerine oturtulmufl bir ticari araç

üretimi planlasak da, çok k›sa bir

D sürede bu plan›m›z› bir kenara b›ra-

k›p iki farkl› uzunlukta ve iki farkl›

gövde yüksekli¤inde ticari bir araç

üretme karar› ald›k. 

Ernur Mutlu: Bugüne kadar bu

segmentte yer alan üreticiler hep

otomobil platformu üzerine ticari

araç özelliklerini gelifltirerek ticari

araç ürettiler. Bir baflka deyiflle, bu

segmentteki araçlar, yük tafl›ma ka-

pasitesi art›r›lm›fl bir otomobil ola-

rak karfl›m›za ç›k›yor. Ancak, biz ifle

koyuldu¤umuz zaman Ford’un

Transit’le elde etti¤i itibar› da sür-

dürebilmek için tamam›yla ticari

amaçlara yönelik bir araç ürettik. 

• Transit Connect’in tasar›m ve

üretim sürecinde görev alan

ekip hakk›nda neler söyleyecek-

siniz? 

Ufuk Güçlü: Ekibimiz, adeta çok

uluslu bir devlet gibiydi. Aralar›nda

Amerikal›, Frans›z, Yunan, Japon

olmak üzere 350’ye yak›n mühen-

disle birlikte çal›flt›k. Projenin belir-

li aflamas›nda ekibimiz Amerika’ya

yerleflti. Amerikal› mühendislerle

anlaflamad›¤›m›z tek konu, s›caklar-

da kulland›¤›m›z kliman›n ›s› ayar›

idi. Onlar ›srarla dereceyi 18’e ayar-

lamaya çal›fl›yor, bizse klima ayar›-

n› sürekli olarak 21 dereceye getir-

me konusunda mücadele ediyor-

duk.

Ernur Mutlu: Çok iyi bir ekip çal›fl-

mas› yürüttük ve planland›¤› gibi

ekip ABD’nin ard›ndan Türkiye’ye

geldi. 300’e yak›n prototip yap›ld›.

100’e yak›n workstation kulland›k.

fiu anda da 100’ü aflk›n ve tamamen

Türk mühendislerden oluflan ekibi-

miz gelifltirme çal›flmalar›n› sürdü-

rüyor. 

Bu projeyle, Türk mühendislerimi-

zin bir ilke imza att›¤›n› belirtmek

5 Temmuz’da
‹ngiltere’deki müflter-
ilerle buluflmak üzere
ilk yolculu¤una ç›kan
Transit Connect’i bu
kez, projenin mimar-
lar›ndan dinledik

Ford Otosan Üretimden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› Ufuk
Güçlü: Yeni ticari araç pro-
jelerinde de
vazgeçilmez
olmak için
çal›fl›yoruz. 

Ford Transit Connect’in    
Dünya Yolculu¤u Bafllad›



Ürün Gelifltirme
Koordinatörü Ernur
Mutlu: Rakiplerimiz
aras›nda, frenler, direk-
siyon, sürüfl rahatl›¤›
ve yol tutufl
alan›nda çok
farkl› bir ürün
ortaya
koydu¤umuzu
düflünüyoruz.

isterim. Bu arac›n gelifltime çal›flma-

s›nda yer alan ekibin %90’›n› bizim

ekibimiz oluflturdu. Koç Toplulu¤u

aç›s›ndan da bak›ld›¤›nda, Türk

mühendislerinin katk›s›yla ticari

araç gelifltiren ve d›flar›ya  aç›lan ilk

flirket biz olduk. Bu baflar›n›n örnek

teflkil etmeye bafllad›¤›n› görüyo-

ruz. Zira, yan sanayilerimiz de ya-

vafl yavafl üretimi ve tasar›m› da

kendileri yapmaya bafllad›lar. 

Ayn› zamanda, e¤itimli mühendisi-

mizin bu dev projeye daha fazla

katk›da bulunmas› Ford Otosan’›n

tan›t›m› ve itibar› aç›s›ndan çok

olumlu oldu. Bizim iyi e¤itim gör-

müfl mühendislerimizin yurt d›fl›n-

daki mühendislerle efl de¤er ve hat-

ta çok daha iyi oldu¤unu gördük.

• Transit Connect’in üretim

band›ndan ilk ç›k›fl›n› gördü¤ü-

nüzde neler hissettiniz?

Ufuk Güçlü: Transit Connect’in

üretim band›ndan ilk ç›k›fl› bizi çok

sevindirdi. Çok özel bir duygu bu

asl›nda... Y›llarca süren bir eme¤in

realize edilmesi sizi müthifl heye-

canland›r›yor. Ancak bu bizim için

bir son de¤il, bir bafllang›ç asl›nda...

Transit Connect do¤du, dünyaya

“Hofl geldim” dedi. Art›k müflterisiy-

le tan›flacak ve onunla birlikte siz

de yeni müflterilerle tan›flacaks›n›z.

‹lk tan›flma ‹ngiltere ile bafllad›. Ar-

d›ndan, ‹spanya, Portekiz, Alman-

ya, Türkiye ve di¤er ülkelerde yeni

müflterilerle buluflacak. Gelen yo-

rumlar do¤rultusunda yenilikler ve

yeni düzenlemeler yapma ihtiyac›

duyacaks›n›z. Projeyi gerçeklefltir-

mekten öte, as›l iflimiz flimdi bafll›-

yor. Transit üretimi Belçika’daki

fabrikadan buraya aktar›l›yor. Ford

taraf›ndan ‘Ticari Araç Mükem-

meliyet Merkezi’ olarak adland›r›-

lan Ford Otosan olarak, bu hedef

do¤rultusunda yeni projelerde de

vazgeçilmez olmak için çal›fl›yoruz. 

Çocu¤unuzu 
Sahiplenmek Gibi...
Ernur Mutlu: T›pk› çocu¤unuzun

do¤du¤unda hisseti¤iniz o çok özel

duygular gibi! Bir ebeveynin çocu-

¤una sahiplendi¤i gibi ortaya koy-

du¤unuz ürününüzü sahipleniyor-

sunuz. Bundan sonraki geliflimini

de t›pk› bir çocu¤un geliflimini izler

gibi izliyorsunuz. Onun büyüme

sürecinde yaflad›¤› sanc›larla, so-

runlarla karfl›lafl›yor ve onlar› çö-

zümlemeye çal›fl›yorsunuz. 

• Transit Connect’in tasar›m

aflamas›nda ne tür kriterleri te-

mel ald›n›z?

Ufuk Güçlü: Ford’un “Ürün Gelifl-

tirme Sistemi (FPDS)” olarak ad-

land›rd›¤› bir metod var. En baflta

bu metodun format›na uygun bir

hedef kitle belirledik. Ford’un mar-

ka imaj›n›n o kitleye göre nas›l ko-

numland›r›laca¤›n› belirledikten

sonra, arac›n özelliklerini tan›mla-

d›k. Bu özellikler belirlendikten

sonra da parçalar›n tasar›m›na geç-

tik.

Ernur Mutlu: Yapt›¤›m›z pazar

araflt›rmalar›nda, ticari araç müflteri-

sinin neler bekledi¤ini belirledik ve

belirlenen ortak parametrelere bak-

t›¤›m›zda ise sürücülerin öncelikli

küresel vizyon
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olarak yük hacmini ve ifllevselli¤ini

ön planda tuttuklar›n› gördük. Bu

kriterlerin ard›ndan da hayatlar›n›n

büyük bir k›sm›n› geçirdikleri ve

adeta evleri haline gelen araçlar›n›n

konforlu olmas›n› talep ettiklerini

saptad›k. Bu yüzden de tasar›mda,

iki temel kriteri ön planda tutmaya

çal›flt›k: Konfor ve hacim... 

• Transit Connect’in sizin aç›-

n›zdan temel farkl›l›¤› nedir?

Ufuk Güçlü: Benim için Transit

Connect’in Türk otomotiv sanayiin-

de çok önemli bir yeri var. Bu sana-

yide bugüne kadar lisans alt›nda

üretim yap›lmad›. Bir baflka deyiflle,

sektördeki üretim arac› bir firman›n

lisans› alt›nda gerçeklefltirildi. An-

cak, hiçbir firma orta¤› oldu¤u di-

¤er firma ile birlikte ortak bir lisan-

sa sahip olarak üretim yapmad›. 

Oysa, Transit Connect’in mülkiyeti-

nin yar›s› Ford’a, yar›s› ise bize ait...

Bu do¤rultuda, Ford bu arac› baflka

bir ülkede üretme karar› ald›¤›nda

bize lisans için ödeme yapacak. Sa-

hip oldu¤umuz bu lisans›n Ford’la

yapaca¤›m›z di¤er ortak çal›flmalar

için de yeni bir ad›m olaca¤›na ina-

n›yorum. 

Ernur Mutlu: Bir de biraz tasar›m

özelliklerinden bahsetmek istiyo-

rum. Transit Connect’i daha test

aflamas›nda iken bildi¤iniz gibi bir-

çok teste tabi tuttuk. 

Bu segmentte yer alan tüm ticari

araçlar otomobil platformu üzerin-

den gelifltirildikleri için, dayan›kl›l›k

ömrü olarak ortalama 160 bin km

üzerine test edilirler. Biz ise bu de-

¤erleri 240 bin km’ye ç›kard›k. Ör-

ne¤in, kendi arac›m›z› test etmeden

önce pazarda yer alan en dayan›kl›

araç olarak bilinen rakip bir arac›

test ettik. Bizim testimizin daha ya-

r›s›na bile gelmeden önce araçta çe-

flitli hasarlar meydana geldi. Transit

Connect ise bu testlerden s›f›r hasar

ile ç›kt›. Dolay›s›yla, ömür ve daya-

n›kl›l›k aç›s›ndan rakiplerin çok

üzerinde bir kaliteye sahip. 

Transit Connect’in tasar›m› s›ras›nda görev alan Türk ekip, aralar›nda Amerikal›,
Frans›z, Yunan, Japon olmak üzere 350’ye yak›n mühendisle birlikte çal›flt›.

2003 ‹hracat Hedefi: 
100 Bin Transit Connect! 

ord Otosan mühendisleri ta-

raf›ndan üretilen Transit

Connect’ler, 5 Temmuz Cuma

günü düzenlenen özel bir tören-

le ‹ngiltere’ye u¤urland›. ‹ki Ro-

Ro gemisiyle yola ç›kan 1000

adet Transit Connect için ger-

çeklefltirilen törene, 9. Cumhur-

baflkan› Süleyman Demirel,

Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç, Ford of

Europe Baflkan› Martin Le-

ach’in yan› s›ra, Bakanlar, Koç

Ailesi ve çok say›da davetli kat›l-

d›.  

1.6 Milyar Dolar 
‹hracat Hedefleniyor!
Koç Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Rahmi M. Koç törende

yapt›¤› konuflmada, sadece Ko-

caeli Fabrikas›’nda üretilen Tran-

sit Connect ve Transit ile 2004

y›l›n›n ikinci çeyre¤inden itiba-

ren, y›lda 1.6 milyar dolarl›k ih-

racat geliri sa¤lanaca¤›n› ifade

ederek, ortaklar› Ford ile yak›n

ve uyumlu çal›flmalar sonucunda

ulafl›lan noktadan duyduklar›

gurur ve memnuniyeti ifade etti. 

Ford of Europe Baflkan› Martin

Leach de Türkiye’deki ekono-

mik s›k›nt›n›n, yat›r›mlar›n› etki-

lemeyece¤ini dile getirerek, “Ko-

caeli’de yap›lan Transit Con-

nect’in birçok ülkede ses getiren

bir baflar› olaca¤›na inan›yoruz.

Bugünkü kutlama, bir ekip ola-

rak birçok baflar›ya imza at›ld›¤›-

n› gösteriyor” dedi.   

9. Cumhurbaflkan› Süleyman

Demirel ise “Türkiye’nin krizden

kurtulmas› ve refah düzeyini

yükseltmek için en önemli sorun

ihracatt›r. 

Türkiye keflke bu törenleri gün-

de 3 kere yapabilse; iflte o za-

man kurtulur” dedi.

F



2000 2001 fi‹RKET ADI Sat›fllar Brüt          
(KDV Hariç) Katma De¤er ‹hracat

3 1 Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi. 1.072.833 167.520 686.343
2 2 Arçelik A.fi. 946.195 235.218 250.950
7 5 Aygaz A.fi. 818.778 177.438 8.547
8 9 Beko Elektronik A.fi. 404.032 29.710 197.663
5 21 Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 260.862 3.008 70.700

81 88 Türk Demir Döküm Fabrikalar› A.fi. 125.896 11.862 36.111
101 108 Döktafl Dökümcülük San. ve Tic. A.fi. 102.864 47.3606 1.161
167 113 Mogaz Petrol Gazlar› A.fi. 100.192 11.490 401
70 179 Otoyol Sanayi A.fi. 67.250 15.122 24.855
93 181 Otokar Otobüs Karoseri A.fi. 67.032 16.970 10.537

188 205 Tat Konserve San. A.fi. 62.009 27.676 16.80
61 217 Türk Traktör ve Ziraat Makinalar› A.fi. 60.783 22.017 8.793

181 231 Mako Elektrik San. ve Tic. A.fi. 56.282 10.392 6.300
- 236 Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.fi. 55.338 21.793 0

191 259 Maret Marmara Besicilik ve Et San. ve Tic. A.fi. 51.476 8.302 0
279 274 ‹zocam Tic.ve San. A.fi. 48.561 22.347 10.074

- 279 Lipet Likit Petrol Gaz› ve Yak›t Tic. A.fi. 48.314 8.507 0
259 295 Sek Süt Endüstrisi Kurumu San.Tic.A.fi. 45.277 2.356 71
245 332 Demir Export A.fi. 40.539 16.277 0

Koç Toplulu¤u Toplam› 4.434.512 855.366 1.389.311
Özel Sektör Toplam› 42.432.611 11.468.958 13.618.454
Koç / Özel (%) 10,5 7,5 10,2
500 Büyük Firma 58.377.591 19.139.029 14.811.787
Koç / 500 Büyük Firma (%) 7,6 4,5 9,4

8küresel vizyon

stanbul Sanayi Odas›’n›n

(‹SO) gerçeklefltirdi¤i 2001 y›l›

“Türkiye’nin En Büyük Sanayi

Kuruluflu” araflt›rmas›nda, özel sek-

törde Tofafl Türk Otomobil Fabri-

kas› birinci, Arçelik ise ikinci s›rada

yer ald›.

Araflt›rma sonuçlar›na göre Koç

Toplulu¤u, 19 flirketi ile ‘ciro’, ‘kâr’,

‘ihracat’ ve ‘çal›flan say›s›’ olarak ge-

çen y›llarda oldu¤u gibi Türkiye’nin

en büyük sanayi grubu olma baflar›-

s›n› sürdürdü.

Koç Toplulu¤u flirketleri 4.4 katril-

yon TL ciro ile 500 Büyük Sanayi

Kuruluflu aras›nda, özel sektörün

%11’ini temsil eden en büyük sana-

yi grubu oldu. Listeye giren 19 Koç

Toplulu¤u flirketleri, toplam 25.717

çal›flan say›s› ile de ilk s›ray› ald›.

S›ralamaya giren Koç Toplulu¤u flir-

ketlerinin toplam ihracat›, geçen y›-

la göre yaklafl›k 592 milyon dolar ar-

tarak 1.4 milyar dolar ile toplam

özel sektör ihracat›n›n %10’unu

oluflturuyor. 

‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)

taraf›ndan gerçeklefltirilen

Türkiye’nin En Büyük Sanayi

Kuruluflu araflt›rmas›nda,

2001 y›l›n›n en baflar›l›

flirketleri s›ralamas›nda,

Tofafl birinci, Arçelik ise

ikinci olarak yer ald›

Özel Sektörün En Büyü¤ü 
Koç Toplulu¤u!

‹

ÖZEL SEKTÖR 
SIRASI

M‹LYAR TL B‹N $

‹stanbul Sanayi Odas›’n›n “Türkiye’nin 
En Büyük Sanayi Kuruluflu” Araflt›rmas›n›n Sonuçlar› Aç›kland›:
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ijitalleflen dünyada art›k bir

çok ifl yap›fl biçimi de sanal

ortama tafl›n›yor, biliflim tek-

nolojilerinin kurumlar için önemi

daha da art›yor. Bu gerçekten hare-

ket eden Koç Toplulu¤u da yeni

bin y›la ilerlerken bafllatt›¤› e-dönü-

flüm projesiyle, bu yeni ifl yapma

biçimlerini tüm Topluluk genelinde

yayg›nlaflt›rmay› ve bunun tüm

avantajlar›ndan yararlanmay› amaç-

l›yor. e-dönüflüm çat›s› alt›nda ele

al›nan en önemli konulardan birisi

de, Topluluk flirketleri aras›nda BT

birli¤i sa¤lamas› ve flirketler aras›n-

daki biliflim farkl›l›klar›n› ortadan

kald›rmas› planlanan BT Standart-

lar› Projesi… 8 Temmuz 2002 gü-

nü düzenlenen bir toplant› ile tan›-

t›lan bu projenin amaçlar› ve kapsa-

m› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak

üzere Proje Lideri Alper Gö¤üfl ile

söylefltik.

• Biliflim Teknolojileri Standart-

lar› Projesi’nin temel amaçlar›n›

aç›klar m›s›n›z?

Biliflim Teknolojileri (BT) Standart-

lar› Projesi, e-dönüflüm projemiz

kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz bir

çal›flma. Bu projenin amac›, bütün

Koç Toplulu¤u flirketlerindeki bili-

flim teknolojileri uygulamalar›na bir

standart getirmek ve böylece flirket-

lerimizin biliflim teknolojileri anla-

m›nda uyumlu bir biçimde çal›flma-

lar›n› sa¤lamak.

• Projenin içeri¤i hakk›nda bilgi

alabilir miyiz?

BT Standartlar› projemizin çat›s› al-

t›nda birbirine paralel yedi ayr› pro-

je yürüttük. Bunlar; BT Standartla-

r›n›n Personel Yönetmeli¤ine

Entegrasyonu, BT Güvenlik

Standartlar›, BT Süreç Standart-

lar›, Maliyet Avantajlar›n›n Sa¤-

lanmas›, BT Donan›m Standart-

Koç Toplulu¤u  fiirketlerinin Yeni Ortak Paydas›:

Biliflim Teknolojileri Standartlar›
Koç Toplulu¤u’nu yeni biny›la tafl›yan e-dönüflüm
Projesi’nin önemli alt bafll›klar›ndan birisi de
biliflim teknolojilerinin Topluluk flirketleri
genelinde ortak bir dile ve standarda kavuflturul-
mas›yd›. Bu amaçla yürütülen Biliflim Teknolojileri
Standartlar› Projesi, 8 Temmuz 2002 günü düzenle-
nen BT Günleri’nin ilki ile tan›t›ld›

D

Koç Holding Biliflim Hizmetleri Koordinatörü Alper Gö¤üfl: “2002 y›l›n›n fiubat ay›nda start
verdi¤imiz projede, 15 Topluluk flirketinden toplam 35 BT çal›flan› aktif olarak görev ald›…”
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lar›, BT Yaz›l›m Standartlar› ve

fiirket ‹çi Gelifltirilen Uygulama

Veritaban› Oluflturulmas› ve

Paylafl›lmas› projeleri…

• Bu yedi projenin hedefleri ve

belirledi¤i standartlar› özetler

misiniz?

Tek tek aç›klamaya çal›flay›m…

Proje Liderli¤i’ni KoçSistem’den

Mete Türky›lmaz’›n üstlendi¤i BT

Standartlar›n›n Personel Yönetmeli-

¤ine Entegrasyonu projemiz, BT

kullan›c›lar›na yönelik standartlar›n

oluflturulmas›n› ve bu standartlar›n

Personel Yönetmeli¤i’ne entegras-

yonun sa¤lanmas›n› amaçl›yor.

Proje kapsam›nda, Bilgi Koruma

Taahhütnamesi, fiirket BT Kay-

naklar›n›n Kullan›m Kurallar›

(Code of Ethics), ‹nternet Kulla-

n›m Politikas›, BT Personeli BT

Kaynaklar› Kullan›m Kurallar›,

Mail Footer Standard›, ‹flten ç›-

kar›mda kullan›lacak belgeler

ve kurallar ve Güvenlik Matrisi

Örnekleri üzerinde çal›fl›ld›. Koç-

Sistem’den Erhan Görmen’in Pro-

je Liderli¤i’ni yürüttü¤ü BT Güven-

lik Standartlar› projemizde ise flir-

ketlerimizin en de¤erli varl›klar›

olan bilginin korunmas› ve kullan›-

m› ile ifl süreklili¤inin sa¤lanmas›

amac›yla güvenlik çözümleri, uy-

gulama ve yönetimine iliflkin stan-

dartlar›n belirlenmesi amac› ile ça-

l›flmalar yap›ld›. 

Çal›flmalar sonunda tüm topluluk

flirketlerimizin, belirledi¤imiz gü-

venlik düzeylerinden en düflü¤ü

olan ‘Seviye 1’ standartlar›n› yaka-

lamas› için çal›flmalar bafllad›. Bu

güvenlik seviyeleri, Topluluk flir-

ketlerinin riskleri ve güvenlik ihti-

yaçlar› göz önüne al›narak belirlen-

di. Bu proje ile bir uygulama plan›

haz›rland› ve güvenlik konusunda

çok büyük önem tafl›yan e¤itim

malzemeleri haz›rland›.

Arçelik’ten Erhan Y›lmazel’in li-

derli¤inde gerçeklefltirilen BT Sü-

reç Standartlar› projemizde BT sü-

reç ve politikalar›n› genel olarak ta-

n›mlamay› amaçlad›k. 

Maliyet Avantaj› Sa¤lanmas› proje-

miz de Arçelik’ten Reyhan Tam-

söz’ün liderli¤i ile yürütüldü. Bu

önemli projenin amac›, Koç Toplu-

lu¤u flirketlerine BT yat›r›m ve har-

camalar›nda maliyet avantaj› sa¤la-

mak… Proje kapsam›nda bir model

oluflturduk. Koç Bilgi Grubu’nun

bir üyesi olan Promena’n›n web

tabanl› e-pazaryeri uygulamalar›

sayesinde mal ya da hizmet sat›n

al›mlar› için tüm Topluluk flirketle-

ri web tabanl› tedarikçi havuzuna

eriflebilecek. Bu da operasyonel

verimlilik art›fllar› yaratacak ve fiyat

avantajlar› flirketlerimizi net kârlar›-

na birebir yans›yacak. 

BT Donan›m Standartlar› projemize

ise Arçelik’ten Ahmet ‹hsan Cey-

lan liderlik yapt›. Bu proje ile olu-

flan standartlar›m›z, bilgisayar oda-

s›ndan yerel a¤lara, sunuculardan

PC’lere kadar tüm donan›m ihtiyaç-

lar›m›z›n karfl›lanmas› konusunda

Topluluk flirketlerine rehberlik

edecek niteliktedir. Bu standartlar-

da, çeflitli seviyelerdeki ihtiyaçlar

için konfigürasyon önerileri de

mevcut. Bu standartlar ile birlikte

flirketlerimiz ayn› düzeyde BT do-

nan›ma kavuflacak. Migros’tan fiey-

da O¤uz liderli¤inde yürütülen BT

Yaz›l›m standartlar› da bu uyumlu-

lu¤u yaz›l›m alan›nda sa¤lamay›

amaçl›yor. Bilginin paylafl›lmas›n›n

önemi dolay›s›yla bu konuda belli

standartlar›n belirlenmesi gerekliy-

di. BT Yaz›l›m Standartlar› ile art›k

Topluluk flirketleri her türlü veri ve

bilgiyi sorunsuz biçimde paylaflabi-

lecekler. Bu standartlar, flirketleri-

mizin web sayfalar›nda yer alan

içerik ile ilgili talimatlar› da bar›n-

d›r›yor. BT Yaz›l›m Standartlar› si-

telerin tasar›m›na müdahale etmi-

yor ama içinde yer almas› gereken

bilgileri de net olarak belirtiyor…

Son olarak; fiirket ‹çi Gelifltirilen

Uygulama (inhouse) Veritaban›

Oluflturulmas› ve Paylafl›lmas› pro-

jemiz de DemirDöküm’den Basri

Bahtiyar’›n liderli¤inde gerçeklefl-

tirildi. Bilindi¤i gibi bugün yaz›l›m-

lar donan›mlardan daha pahal› du-

rumda. Bu noktada yaz›l›m mali-

yetlerimiz de art›yor. Bu maliyetle-

www.kocbt.com adresi, tüm topluluk flirketlerinin BT standartlar›na ayr›nt›lar› ile
ulaflabilecekleri bir biliflim k›lavuzu niteli¤inde…

“e-pazaryeri uygula-
malar› sayesinde
operasyonel verimlilik
art›fl› sa¤layacak ve
fiyat avantajlar› elde
edece¤iz”
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ri daha afla¤›ya çekebilmek için,

Topluluk flirketlerinin kendi bün-

yelerinde ürettikleri yaz›l›m ve uy-

gulamalar› birbirleriyle paylaflmala-

r›n› sa¤lamay› amaçlad›k. Art›k

Topluluk flirketleri belki küçük de-

¤iflikliklerle, belki de hiç de¤ifltir-

meden bu uygulamalar› kendileri

için kullanabilecekler…

• BT Standartlar› projesi çerçe-

vesinde bir de BT Kurulu olufl-

turdunuz. Bu kurul kimlerden

olufluyor ve görevleri neler?

BT Kurulu ben, Hishem Laroussi

(Koçbank), ‹smail Çetintafl (Ford-

Otosan), Levent K›z›ltan (Koç Sis-

tem), Melih Efe (Aygaz), fieyda

O¤uz (Migros), Ünsal Akkaya

(Tofafl) ve Ahmet ‹hsan Cey-

lan’dan (Arçelik) olufluyor. Kurulu-

muzun görev sorumluluklar› ara-

s›nda maliyet avantaj› sa¤lanmas›

konusunda denetim, BT politika ve

standartlar›n›n güncellenmesi ve

uygulanmas› konusunda denetim,

‹K politikalar› ile entegrasyon, flir-

ketlerin BT standart ve uygulama-

lar›na uyumunun takibi gibi kalem-

ler yer al›yor.

• Topluluk flirketleri bu stan-

dartlara hangi kaynaktan ulafla-

bilecekler?

www.kocbt.com ad›nda bir web

sitesi oluflturuyoruz. 

fiu anda tamamlanma aflamas›nda

olan site, tüm flirketlerimiz için, BT

standartlar›n›n tüm ayr›nt›larla bir

arada oldu¤u bir k›lavuz niteli¤i ta-

fl›yacak.

dönüflüm kapsam›nda

yürütülen BT Standartla-

r› Projesi hakk›nda Koç Bilgi

Grubu Stratejik Planlama Yöneti-

cisi Tunç Berkman ise görüflleri-

ni flu sözlerle ifade etti: 

“Bu proje ile biliflim teknolojileri-

nin Topluluk genelinde, belli

standartlar çerçevesinde uygulan-

mas›n› sa¤layaca¤›z. Bu standart-

lar›n devreye girmesi, kimi Toplu-

luk flirketleri aras›nda var olan di-

jital uçurumlar› da ortadan kald›-

racak.”

Bu standartlarla devreye girecek

sat›n alma modelinin de Toplu-

luk’a büyük kazanç sa¤layaca¤›n›

belirten Berkman, bu model ile

tüm flirketlerin ihtiyaçlar›n›n toplu

al›mlarla karfl›lanaca¤›n› ve böy-

lece Toplulu¤un da pazarl›k gü-

cünü daha etkin bir biçimde kul-

lanabilece¤ine dikkat çekti…

Tunç Berkman, BT Standartla-

r›’n›n avantajlar›n› da flöyle s›rala-

d›: “Topluluk flirketlerinin biliflim

altyap›lar›n›n ayn› seviyeye gel-

mesi ile e-dönüflüm kapsam›nda

uygulanan projelere uyumlulu-

¤un daha kolay gerçekleflme-

si olacak. Bu uyumluk, ro-

tasyon modeliyle flirket de-

¤ifltiren Topluluk çal›flanla-

r›n›n da yeni ortamlar›na

daha h›zl› adapte olma-

lar›n› sa¤layacak.”

Berkman, projenin

önemli getirilerinden

birisinin de, belirlenen perfor-

mans de¤erlendirme kriterleri sa-

yesinde BT çal›flanlar›n›n verimli-

liklerinin artmas› oldu¤unun alt›n›

çizdi. 

BT Kurulu’na Önemli 
Sorumluluklar Düflüyor
Berkman, BT Standartlar›’n›n

önümüzdeki 6 ay içinde yayg›n

olarak yerleflmesi planlad›kla-

r›n› belirterek, bu noktada

do¤rudan e-Dönüflüm Yü-

rütme Komitesi’ne ba¤l›

olarak çal›flan BT

Kurulu’na önemli

s o r u m l u l u k l a r

düfltü¤ünün de al-

t›n› çizdi.

Koç Bilgi Grubu Stratejik Planlama Yöneticisi Tunç Berkman:
“BT Standartlar›, fiirketler Aras› Dijital Uyumu Sa¤layacak”

E-

“fiu anda tamamlanma aflamas›nda olan www.kocbt.com adresindeki site, tüm
flirketlerimiz için, BT standartlar›n›n tüm ayr›nt›larla bir arada 

bulundu¤u bir baflvuru kayna¤› olacak...”
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oç Bilgi Grubu flirketlerin-

den Promena, elektronik

sat›n alma ve elektronik iha-

le uygulamalar› ile Türkiye e-dönü-

flümünde bir devrime imza att›. 

‹fl süreçlerini h›zland›ran, çal›flanla-

r›n verimlili¤ini art›ran ve kâr› mak-

simize ederek flirketlere yüzde

50’nin üzerinde verimlilik ve mali-

yet tasarrufu sa¤layan Promena’n›n

gelifltirdi¤i e-sat›n alma platformu

ve e-ihale uygulamalar›, flirketlerin

ulusal ve uluslararas› rekabet güç-

lerini art›rmalar›na yard›mc› oluyor. 

Türkiye’de internet tabanl› e-sa-

t›nalma çözümlerinin öncü flirketi

Promena, kurulufllar›n tüm sat›nal-

ma ifllemlerini en uygun koflullarda

gerçeklefltirmeleri amac›yla, al›c› ve

sat›c›lar› ayn› platformda bulufltu-

ruyor. 

‹nternet ba¤lant›s›, flifre ve kimlik

numaras› olan her flirket, elektronik

Promena’yla e-ihale ve 
e-sat›n alma Dönemi Bafll›yor

sat›nalma sistemini kullanabiliyor. 

Pormena’n›n sundu¤u bu çok özel

çözümleri tan›tmak amac›yla düzen-

lenen bas›n toplant›s›nda Koç Bilgi

Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, Prome-

na’n›n %50 orta¤› olan Carlyle Gro-

up Baflkan Yard›mc›s› Robert

Dunn ve Promena Genel Müdürü

Levent Za¤ra, Promena hakk›nda

ayr›nt›l› bilgi verdiler. 

Toplant›da bir konuflma yapan Ali

Y. Koç, Türkiye’nin siyasi ve eko-

nomik krizler yaflad›¤› böyle bir or-

tamda da Koç Bilgi Grubu’nun tek-

noloji yat›r›mlar›na devam edece¤i-

ni belirtti. 

Ali Koç, e-dönüflüm kapsam›nda in-

celenen potansiyel projeler aras›n-

da, sat›nalma süreçlerinin de¤ifltiril-

mesi ve gelifltirilmesinin en fazla ve-

rimlilik ve de¤er yaratan alan oldu-

¤una da iflaret etti.

Koç Toplulu¤u’na 360
Milyon Dolar Tasarruf
Sa¤layacak
Sadece Koç Toplulu¤u’nun de¤il,

müflterilerinin ve tüm Türkiye’nin e-

dönüflümünü sa¤lamak vizyonuyla

Türkiye pazar› ve bölge ülkelerini

hedeflediklerini söyleyen Ali Koç,

“e-Dönüflüm projemizin ana felsefe-

Koç Bilgi Grubu’nun en genç flirketi Promena, elek-
tronik ortamda e-ihale ve e-sat›n alma projeleri ile
flirketlere %50’nin üzerinde verimlilik ve maliyet
tasarrufu sa¤l›yor

K

Soldan Sa¤a: Promena’n›n %50 orta¤› olan Carlyle Group Baflkan Yard›mc›s› Robert Dunn, Koç Bilgi Grubu
Baflkan› Ali Y. Koç ve Promena Genel Müdürü Levent Za¤ra...
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si bir iflletmenin her sürecinde inter-

net teknolojilerini kullanarak, verim-

lilik ve tasarrufu ülke çap›nda yayg›n-

laflt›rmakt›r” dedi. Ali Koç, sözlerine

flöyle devam etti:

“Koç Grubu olarak her sene yakla-

fl›k 8 milyar dolar ciro yarat›yoruz.

Bu rakam›n 1.2 milyar dolarl›k k›s-

m›n› endirekt al›mlar oluflturuyor.

Biz bu al›mlar›n tamam›n› elektro-

nik ortamda, Promena’n›n sundu¤u

sat›nalma platformundan yapabile-

ce¤imize inan›yoruz. Tasarruf he-

defimiz ise hem maliyet avantaj›

hem de operasyonel verimlilik

avantaj› olarak %30. Rakamlar›

çarpt›¤›n›zda kabaca 360 milyon

dolarl›k bir tasarruf hedefimiz olu-

¤unu göreceksiniz.”

Bu hedef için de ilk olarak Koç Top-

lulu¤u flirketlerini elektronik sat›n al-

madan faydaland›rmay›  amaçl›yo-

ruz. Hem al›nan ürünün maliyetinde

hem de operasyonel verimlilik art›fl›

anlam›nda oldukça büyük kazan›m-

lar elde edece¤imize inan›yoruz.

‹kinci amac›m›z bir ticaret platformu

kurmak… Kurdu¤umuz elektronik

platformu sadece bir sat›n alma orta-

m› olarak düflünmüyoruz. Üçüncü

amac›m›z ise Koç Bilgi Grubu’nun

sadece Koç Toplulu¤u’nun de¤il

müflterilerimizin ve Türkiye’nin e-

dönüflümünü sa¤lamak vizyonu

do¤rultusunda, di¤er flirketlere de

ayn› hizmetleri vermek. Bu konuda

hem Türkiye pazar› hem de bölge

ülkeleri hedeflerimiz aras›nda.” 

Ortalama yüzde 
15 Fiyat Avantaj›
Promena’n›n hedefleri ile elektronik

sat›nalma uygulamalar›na iliflkin Tür-

kiye örneklerini anlatan Promena

Genel Müdürü Levent Za¤ra ise 2005

y›l›na kadar firmalar aras› ticaretin

yüzde 35’inin elektronik ortama tafl›-

naca¤›n› belirtti. 

Promena’n›n Türkiye ve bölge ülke-

lerde elektronik ticaret ve sat›nalma

konular›nda hizmet sundu¤unu söy-

leyen Levent Za¤ra, konuflmas›n›

flöyle sürdürdü:

“‹nternet ortam›nda, gerçek zamanl›

ihaleler düzenleyerek, firmalar›n pi-

yasalardan en uygun fiyat ve flartlar-

da al›m yapmalar›n› sa¤layan e-iha-

le, e-ticaret uygulamalar› aras›nda

en k›sa sürede yat›r›m geri dönüflü

sa¤layan enstrüman. Mal ve hizmet

al›mlar›nda, internet üzerinden aç›k

eksiltme yöntemiyle flirketler, orta-

lama yüzde 15’e varan fiyat avan-

tajlar› elde edebiliyor. Bir flirketin

kâr etmesinde büyük öneme sahip

olan sat›n alma fonksiyonu ile ta-

sarruf edilen her lira do¤rudan ma-

li y›l kâr›na yans›yor. Promena’n›n

e-ihale kullan›c›lar›, yapt›klar› iha-

lelerde yüzde 10 ile yüzde 30 ara-

s›nda kâr elde ediyorlar.” 

oçSistem, Koç

Toplulu¤u flir-

ketlerine yönelik ola-

rak düzenledi¤i “D›flkaynak

Kullan›m› Semineri”nde, yeni

ekonomik düzende rekabetçi

ve verimli olman›n en temel

araçlar›ndan biri olan d›fl kay-

nak kullan›m› modeli ve uygu-

lamalar› hakk›nda ayr›nt›l› bil-

gi verdi. 3 Temmuz 2002’de

Lütfi K›rdar Kongre ve Semi-

ner Merkezi’nde düzenlenen

seminerde, d›fl kaynak kullan›-

m›na yönelik çeflitli sunumlar

yap›ld› ve baflar› hikâyeleri an-

lat›ld›. Toplant›da, Koç Bilgi

Grubu Baflkan› Ali Y. Koç’un

yan› s›ra, KoçSistem Hizmet

Sat›fl Grup Yöneticisi, Bar›fl

Öztok d›fl kaynak kullan›m›na

yönelik yeni ifl modelleri hak-

k›nda bilgi verdi. 

D›fl kaynak kullan›m›, ifl, mali,

teknolojik ve insan kaynaklar›

aç›s›ndan firmalara birçok

avantaj sunuyor. Ana ifle odak-

lanma, katma de¤ere odaklan-

“D›fl Kaynak Kullan›m›, 
Rekabet Gücünü Art›r›yor!”

K
ma ve teknolojinin getirdi¤i ye-

ni ifl f›rsatlar›n› h›zl› ve etkin

kullanma en önemli avantajlar

aras›nda yer al›yor. 

D›fl Kaynak Hizmetleri
KoçSistem’in firmalara sundu¤u

d›fl kaynak kullan›m› hizmetle-

rini flu flekilde özetlemek müm-

kün: “Genifl Alan A¤› Yöneti-

mi”, “Yaz›l›m Gelifltirme ve ‹fl-

letim”, “Sistem Merkezi Hizmet-

leri-Sistem Merkezi Hizmetleri”,

“Uygulama ‹flletimi”, “Toplam

D›flkaynak Hizmeti”, “Ça¤r›

Merkezi Hizmetleri”, “Uygula-

ma Yard›m Masas› Hizmetleri”,

“‹fl Süreklili¤i ve Ola¤anüstü

Durum Hizmetleri”, “Yerinde

Eleman Sa¤lama, Yerinde Sis-

tem Deste¤i”, “Masaüstü Sis-

temler ve Yerel A¤ Deste¤i”,

“Yerinde Sunucu Sa¤lama, kir-

lama, bak›m, iflletim”, “Ortak

kullan›m-Yaz›c›, POS, ATM”…

Mal ve hizmet
al›mlar›nda, internet

üzerinden aç›k
eksiltme yöntemiyle

flirketler, ortalama
yüzde 15’e varan fiyat
avantajlar› elde ede-

biliyor. Bir flirketin kâr
etmesinde büyük

öneme sahip olan
sat›n alma fonksiyonu
ile tasarruf edilen her
lira do¤rudan mali y›l

kâr›na yans›yor. 



1999’da faaliyete geçen Koç Ata Tesisleri, kuruldu¤u günden
bu yana, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ve çevresinin sosyal ve
ekonomik alan›na de¤er kazand›rmaya devam ediyor. 

1999’da faaliyete geçen Koç Ata Tesisleri, kuruldu¤u günden
bu yana, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ve çevresinin sosyal ve
ekonomik alan›na de¤er kazand›rmaya devam ediyor.
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ap, ‹fllet, Örnek Ol” ilkesiyle

fianl›urfa’da hayata geçirilen

Koç Ata Tesisleri’nin üze-

rinden neredeyse iki y›l geçti. fianl›-

urfa Bölgesi’nin kültürel ve ekono-

mik vizyonun geliflmesinde önemli

bir katma de¤er sa¤layan Koç Ata

Tesisleri’nin bugün geldi¤i nokta ve

gelece¤e iliflkin hedefleri hakk›nda

Koç Ata Tesisleri Genel Müdürü Fa-

z›l Çamdibi’den bilgi ald›k. 

Koç Ata Tesisleri, GAP Projesi’nin

devreye girmesiyle Güneydo¤u Ana-

dolu’da oluflan büyük tar›msal sana-

yi potansiyelini en iyi flekilde de¤er-

lendirecek projeler aras›nda yer al›-

yor. Ayn› zamanda, oluflturulan bu

dev yat›r›m›n GAP Bölgesine istih-

dam ve ek gelir sa¤lamas› ve hayvan

varl›¤›yla dünyada ilk s›ralarda yer

alan Türkiye’de ilgili teknoloji ve ye-

nilikleri uygulayarak süt ve et veri-

mine büyük bir ivme kazand›rmas›

hedefleniyor. 

Bu çerçevede, Koç Ata Tesisleri’nde

2001 ve 2002 y›l›nda bir dizi yat›r›ma

imza at›ld›. 2001 y›l›nda bir yandan

süt ve et üretimi sürerken yeni pa-

2003’te 10 Bin Ton Süt ve 
Süt Ürünleri Üretece¤iz!

dok (gezinti yerleri) yap›mlar› ve

peynir tesisinin yap›m› sürdürüldü. 

Yüksek Verim!
Koç Ata Tesisleri, tarla ürünlerinde

ve silajl›k (k›fll›k yem) m›s›rda dö-

nüm bafl›na 3 ton yafl, 2001 k›fl›nda

ekilen durum bu¤day› dönüm bafl›-

na 643 kg ve 2002 y›l›nda ekilen ek-

meklik bu¤day›nda ise yine dönüm

bafl›na 730 kg verime ulafl›ld›.

Çiftli¤in süt bölümünde 438 adedi

süt vermekte olan toplam 466 inek

ve düveleriyle birlikte; toplam 1100

süt s›¤›r› bulunuyor. 

Tarla ürünlerinde, 2001 y›l› k›fl›nda

samanl›k bu¤day, yulaf ve fi¤ birlik-

te ekildi ve  yaz döneminde de silaj-

l›k m›s›r ve yeni bir bitki olarak ster-

ya denemesi yap›ld›.

2002 y›l›nda ise sözleflmeli çiftçili¤in

“Y Koç Ata Tesisleri’nin bugün geldi¤i noktay› ve
gelece¤e iliflkin hedefleri hakk›nda Koç Ata
Tesisleri Genel Müdürü Faz›l Çamdibi’den bilgi
ald›k. 

Koç Ata Tesisleri Genel Müdürü Faz›l
Çamdibi: “Günlük toplam süt üretim-
imiz 14 ton’a ulaflt›. Tam kapasite ile

verim sa¤lad›¤›m›zda, 
1000 inekten günde 30 ton süt elde

etmeyi hedefliyoruz.”



lam 1100 süt s›¤›r bulunuyor. ‹kinci

y›l itibariyle inek bafl›na ortalama

günlük süt üretimi 30 kg’›n üstünde

bulunuyor. Hatta, ineklerden Emek

59, Aysu 57 (Aysu bir ara 70 kg a ka-

dar bile ç›kt›!), Bal›m 56 ve Milen

53 kg süt üreterek flampiyon inekler

listesine girdi. fiu anda ise, çiftlikteki

51 inek günde 40 kg’›n üzerinde süt

veriyor. 

Çiftli¤in günlük toplam süt üretimi

14 ton’a ulaflt›. Tam kapasite ile  ve-

rim sa¤land›¤›nda, 1000 inekten

günde 30 ton süt elde edilmesi he-

defleniyor. 2003 y›l› itibariyle Tesi-

sin, tam kapasite üretim yaparak 10

bin ton süt ve süt ürünleri ve 6500

ton besi sat›fl› gerçeklefltirmesi bek-

leniyor. 

Yem Üretiminde 
Rekor Maliyet!

Besi bölümünde,

Temmuz 2002 so-

nu itibariyle be-

si s›¤›r›n›n say›-

s› 5700’e ulaflt›.

Bu say›n›n y›l

sonunda 6700’e ç›kmas› öngörülü-

yor. Ayn› zamanda, besisi tamamlan-

m›fl 7400 adet s›¤›r da y›l sonuna

ilk ad›mlar› at›larak çiftlik yak›n›nda-

ki tarlalarda kontrollü olarak ekim

yapt›r›lmaya baflland›. K›fl ürünü ola-

rak bu¤day silaj› çiftçiden al›nd›. Tar-

la ürünlerinde silajl›k m›s›rda dönüm

bafl›na 3 ton yafl, 2001 k›fl›nda ekilen

durum bu¤day› dönüm bafl›na 643

kg ve 2002 y›l›nda ekilen ekmeklik

bu¤dayda ise yine dönüm bafl›na

730 kg verim elde edildi. 

Günde 14 Ton Süt Üretimi!
2001 y›l›nda bir yandan süt ve et

üretimi sürerken yeni padok yap›m-

lar› ve peynir tesisinin yap›m› sürdü-

rüldü. Halen çiftli¤in süt bölümünde,

438 adedi süt vermekte olan toplam

466 inek ve düveleriyle birlikte top-
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kadar sat›lacak.

Koç Ata Tesisleri, yem maliyetlerin-

de Türkiye’de kullan›lan besi yemi-

ne oranla gerek kalite gerekse mali-

yet olarak çok iyi bir konumda bulu-

nuyor. Di¤er çiftliklerde, yem mali-

yeti 1 kg sütün sat›fl fiyat›na eflde¤er

bir rakama ulafl›rken, Koç Ata bu

maliyetin %50’si kadar daha düflük

bir maliyetle yem üretebiliyor. 

16 Miyon USD’lik Ek Yat›r›m
Koç Ata için 2002 y›l›, flirketin üre-

timde tam kapasiteye geçmesi ve pa-

zarlama faaliyetlerinin tamamlanma-

s› için çok önemli bir süreci içeriyor. 

Koç Ata’n›n 2002 y›l› itibariyle start

verdi¤i bir di¤er projesi ise Ac›pa-

yam ve Göle T‹GEM çiftlik projele-

ri… 2001’de teklif verilen ve Yüksek

Planlama Kurulu taraf›ndan onayla-

nan ve her ikisi de toplamda 9000

bafl dam›zl›k inek ile safkan besi sü-

rüsü yetifltiricili¤ini öngören bu pro-

jeler için toplam 16 milyon USD’lik

ek bir yat›r›m yap›lacak. 

Di¤er çiftliklerde, yem maliyeti 1 kg sütün sat›fl
fiyat›na eflde¤er bir rakama ulafl›rken, Koç Ata bu
maliyetin %50’si kadar daha düflük bir maliyetle
yem üretebiliyor. 

Hiçbir katk› maddesi içer-

meyen Harran Ova’da, nor-

mal bir sütün içerdi¤inden

iki kat fazla kalsiyum, 2.5

kat fazla E vitamini ve 2 kat

fazla A vitamini bulunuyor

Koç Ata’dan Süt ve
Peynir Ürünlerinde
Yeni Bir Marka: 
Harran Ova



üya yorumlayan kitaplar› ka-

r›flt›rd›¤›n›z zaman bile

“Süt”le ilgili olarak “hay›rl› bir

iflaret” al›veriyorsunuz. Kahve fal›

bakmak kadar e¤lenceli bir anlam

tafl›yan rüya yorumlar›ndan biri,

“Rüyada Süt ‹çti¤ini gören bir kifli”

hakk›nda flu de¤erlendirmeyi yap›-

yor:

“Rüyada süt içmek, mutlulu¤un ve

baflar›n›n simgesidir. Böyle bir rüya,

ayn› zamanda sa¤l›kl› yaflam›n ha-

bercisidir. Süt dökmek, zarara u¤ra-

yaca¤›n›z ve yak›n arkadafllar›n›z yü-

zünden geçici olarak can›n›z›n s›k›-

laca¤› anlam›ndad›r.”

Gelin sütü dökmeden içelim ve bir

bebe¤in gelifliminde tek bafl›na bile

yeterli olabilecek olan bu müthifl gü-

cün, hayat›m›zda oynad›¤› rol hak-

k›ndaki araflt›rmalara bir göz atal›m:

Vitamin ve 
Mineral Kayna¤›
Yap›lan araflt›rmalar, Türkiye’deki

süt tüketiminin geliflmifl ülkeler ile

k›yaslanamayacak derecede az oldu-

¤una iflaret ediyor. Türkiye’de kifli

bafl›na y›ll›k süt tüketimi 34 kg iken,

bu miktar ‹ngiltere’de 127 kg, Dani-

marka’da 130 kg, ‹rlanda’da 186 kg,

Hollanda’da 94 kg, Lüksemburg’ta

ise 83.5 kg olarak karfl›m›za ç›k›yor.

‹çeri¤inde önemli ya¤ asitleri bulun-

duran süt ya¤›, A, D, E, K vitaminle-

rinin tafl›y›c›s› olarak beslenmede

önemli bir fonksiyonu var. Kemik ve

difl yap›s›nda etkili olan fosfor ve

kalsiyum, süt bileflimindeki bafll›ca

minerallerden. Çocuklar, hamile,

emziren ve orta yafl›n üzerindeki ka-

d›nlar için gerekli kalsiyum kayna¤›

olarak gösterilen sütün 1 litresinde

Süt: Her Yafl›n ‹çece¤i
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Bebekler, gençler ve yafll›lar için ‘temel
besin’ olma özelli¤ini hiç yitirmeyen sütten
gere¤ince yararlanabiliyor muyuz?

Koç Ata, “Harran Ova” marka-

s›yla üretti¤i süt ve peynir ürün-

lerini tüketicilerin be¤enisine

sunuyor. Hiçbir katk› maddesi

içermeyen Harran Ova’n›n içeri-

¤inde %4 ya¤, %3.3 protein,

%5.18 karbonhidrat ve normal

bir sütün içerdi¤inden iki kat

fazla kalsiyum, 2.5 kat fazla E vi-

tamini ve 2 kat fazla A vitamini

bulunuyor. 

Her hangi bir sütte bakteri say›s›

normalde 100-400 bin birim (Ül-

kemizde bu say› milyonlar

seviyesine ç›kabilmektedir) iken

Harran Ova’da bu de¤er; 10 bin

birim seviyesinde bulunuyor. En

önemlisi, Harran Ova’da bütün

bu yararl› maddelerin tabletler

ile de¤il içilen sütle birlikte

do¤al olarak sunulmas›... 

Harran Ova ürünleri, Migros,

Gima, Makro, Tansafl ve Kipa

ma¤azalar›nda sat›fla sunuluyor.



bulunan 600 miligram kalsiyum, ye-

tiflkin insan›n günlük kalsiyum ihti-

yac›n› karfl›lamaya yetiyor da art›yor

bile. 

Hücre ve dokular›n meydana gelme-

sinde ve afl›nan k›s›mlar›n yeniden

yap›lanmas›nda görev alan sütteki

protein ise, büyüme ve geliflmeyi

sa¤l›yor, saç ve t›rnaklar›n oluflu-

munda rol oynuyor, kaslar›n kas›l-

mas›na yard›m ediyor ve vücutta

ödem yapan s›v›lar›n toplanmas›n›

önlüyor.

Uzmanlar, süt içme al›flkanl›¤›n›n ka-

zan›lmas› için krefl ve anaokulu dü-

zeyinde e¤itim verilmesi gerekti¤ini

belirtiyorlar. fiimdi bebekler, gençler

ve yafll›lar›n hayat›nda sütün oynad›-

¤› rol hakk›nda uzman görüfllerinden

derledi¤imiz bilgileri sizlerle paylafla-

l›m:

Bebeklerin 
Temel Besin Kayna¤›
Çocukluk döneminin ilk birkaç y›l›,

bir çocu¤un gelecekteki sa¤l›¤›

üzerinde hayati bir

öneme sahip.

B e b e k l e r i n

günde en az

iki kez süt, yo-

¤urt, peynir

grubundan g›-

da almalar› bü-

yük bir önem tafl›-

yor. Bir bardak süt, bir

porsiyon muhallebi veya puding, bir

kase yo¤urt ve bir porsiyon peynir,

bebeklerin bu ihtiyac›na rahatl›kla

cevap verebiliyor. Süt, memeden ke-

silen çocu¤un beslenmesinin önemli

bir parças› olmaya devam ediyor.

Özellikle, iki yafl›n alt›ndaki çocukla-

ra enerji ve A vitamini deste¤i sa¤la-

yabilmek için tam ya¤l› süt verilmesi

büyük önem tafl›yor. 2 yafl›ndan son-

ra ise bebeklere çeflitli g›dalarla bes-

lenmeye bafllad›klar›ndan yavafl ya-

vafl yar›m ya¤l› süt verilebilir. 

Gençlerin Kalsiyum 
‹htiyac›n› Karfl›l›yor
Ergenlik ça¤›nda besinlere duyulan

ihtiyaç h›zla art›yor. 12.5-15.5 yafl

aras›nda erkek çocuklar daha h›zl›

büyüyor ve y›lda 10 cm’ye kadar

boylar› uzayabiliyor. Gençler için

sa¤l›kl› bir diyet, mümkün oldu¤un-

ca besleyici de¤eri yüksek olan çeflit-

li g›dalar› içermeli. Ergenlik ça¤›nda

kalsiyum ihtiyac› kemiklerin büyüme

ve geliflmesine ba¤l› olarak özellik-

le çok daha yüksek. Günde

500 ml süt veya efl de¤er

miktarda peynir veya yo-

¤urt, gençlerin kalsiyum

ihtiyac›n› karfl›l›yor. Kü-

çük bir kase yo¤urt veya

küçük bir parça peynir

bir bardak sütün yeri-

ne geçebiliyor.

Ya¤s›z veya yar›m

ya¤l› süt, düflük ya¤

ve kaloriden oluflsa da tüm protein,

kalsiyum ve vitaminlerin ço¤unu içe-

riyor. Tüm di¤er süt ürünleri gibi dü-

flük ya¤l› süt ürünleri de (ya¤s›z yo-

¤urt, düflük ya¤l› peynir gibi) iyi kal-

siyum kaynaklar› aras›nda yer al›yor.

Süt ayn› zamanda, geliflme için ge-

rekli olan enerji, protein ve çeflitli vi-

taminleri de içeriyor ve yemek aras›

içecek olarak diflleri de koruyor.

Yafll›larda 
Kemik Erimesini Önlüyor
Süt ve süt ürünlerinin besleyici olma-

s›, bu ürünleri yafll›lar için de olduk-

ça de¤erli k›l›yor. Yafll› kimselerin

besin ihtiyaçlar› genç yetiflkinlerin

ihtiyaçlar› ile benzer özellikler tafl›-

yor. Enerji al›m› azald›¤›nda, di¤er

besinlerin al›m› da düflece¤i için ye-

tersiz beslenme riski art›fl gösteriyor.

Bu nedenle de, çeflitli besinleri baz

alan dengeli bir diyet hayati bir öne-

me sahip. 

Süt, çeflitli g›dalarda çeflitli piflirme

flekilleri ile soslarda, pudinglerde,

kahvalt›larda veya so¤uk ve s›cak

içeceklerde kullan›labir. Süt ve

peynir çorba, püre gibi di¤er g›-

dalara eklenerek besleyici bir

ö¤ün oluflturabilir. 

Yetiflkinlerin günde 700 mg

kalsiyum al›m› yeterli. Yine

de araflt›rmalar osteoporosis

(kemik erimesi) riski yüksek

kiflilerin kalsiyumca zengin di-

yet uygulamalar›n› tavsiye edi-

yor. Hormonal tedavi görme-

yen kad›nlar›n menapoz önce-

si kalsiyum al›m› günlük olarak 1500

mg. olarak öneriliyor. 

Günlük Tüketilmesi Gereken Süt Miktarlar› 
Çocukluk Döneminde

1-3 Yafl 4-6 Yafl 7-15 Yafl 15+ Yafl 
500 gr  400 gr 400 gr 400 gr 

Yafll›l›k Döneminde 
Kad›n Erkek
45-65 yafl 65+ yafl 45-65 yafl 65+ YAfi 
350-400 gr 400-500 gr 350-400 gr 400-500 GR 

1 su barda¤› süt : 200 gr olarak kabul edilir.
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stün Alman teknolojisi ile dün-

ya genelindeki 21 fabrikas›nda

y›lda 80 milyondan fazla lastik üre-

ten sanayi devi Continental, Koç

Toplulu¤u’nun lastik pazarlama flir-

ketlerinden Oltafl güvencesiyle sat›-

lacak. Bu dev ifl birli¤i ile ilgili ola-

rak 23 Temmuz 2002’de Hyatt Re-

gency Oteli’nde düzenlenen bas›n

toplant›s›nda, Koç Holding Yan Sa-

nayii ve Di¤er Otomotiv fiirketleri

Grup Baflkan› Selçuk Gezdur, Ol-

tafl Genel Müdürü Savafl Özkan ve

Continental Türkiye ve Akdeniz Ül-

keleri Sat›fl Müdürü Julian Alexan-

der bu dev ortakl›k hakk›nda ayr›n-

t›l› bilgi verdiler.

Kalite Vaadediyoruz!
Toplant›n›n aç›l›fl›n› yapan Oltafl Ge-

nel Müdürü Savafl Özkan konuflma-

s›nda dünyan›n en güçlü lastik mar-

kalar›ndan Continental hakk›nda bil-

gi vererek “Biz Continental marka-

s›yla araç sahiplerine, Türkiye’ye ya-

y›lm›fl seçkin yetkili sat›c›lar›m›z ve

farkl› hizmet anlay›fl›m›zla kalite 

vaadediyoruz. Continental lastikleri

binek araç ve ticari araç kategorisin-

deki genifl ürün gam› ile Türk tüketi-

cisine ayr›cal›kl› hizmet vermeyi he-

defliyor’’ dedi.

Koç Toplulu¤u Lastik Pazar›na Güçlü 
Bir Marka Kazand›r›yor: Continental 

Continental firmas› Türkiye ve Akde-

niz Ülkeleri Sat›fl Müdürü Julian Ale-

xander “Dünyan›n en büyük lastik

markalar›ndan biri olan Continental

olarak Türkiye pazar›na Koç Topu-

lul¤u’na ba¤l› lastik sektörünün önde

gelen pazarlama flirketi Oltafl ile gir-

mekten dolay› mutluyuz” dedi.

Gelece¤e Tafl›yacak Marka
Koç Holding Yan Sanayii ve Di¤er

Dünyan›n en çok tercih
edilen lastik
markalar›ndan
Continental, Koç
Toplulu¤u ile anlaflt›.
Continental lastikleri,
Toplulu¤un lastik
pazarlama flirket-
lerinden Oltafl
taraf›ndan sat›fla
sunulacak 

(Soldan Sa¤a) Oltafl Genel Müdürü Savafl Özkan, Koç Holding Yan Sanayii ve Di¤er
Otomotiv fiirketleri Grup Baflkan› Selçuk Gezdur, Continental Türkiye ve Akdeniz

Ülkeleri Sat›fl Müdürü Julian Alexander.

vrupa’n›n en büyük iki

lastik üreticisinden biri

olan Continental, 1871’de

Almanya’da kuruldu. 

Dünyadaki 4 büyük lastik

üreticisinden biri olan Conti-

nental 21 fabrikas›nda 80 mil-

yondan fazla otomobil lasti¤i,

5 milyon ticari vas›ta lasti¤i ve

çok say›da da iki tekerlekli

araç lasti¤i üretiyor.  1994 y›-

l›ndan itibaren de otomotiv

yan sanayi ürünlerini pazarla-

maya bafllayan Oltafl, yayg›n

bayi a¤› ile  Türkiye’nin her

bölgesinde hizmet veriyor.

Oltafl, Continental’›n yan› s›ra,

Tudor Akü, FL Selenia, Oz

Racing, DJ Wheels, Sparco

Tuning gibi ünlü markalar›n

sat›fl ve pazarlamas›n› yürü-

tüyor.

A
Güçler Birleflti!

Otomotiv fiirketleri Grup Baflkan›

Selçuk Gezdur ise “Continental ile

ürün gam›m›zdaki tüm eksiklerimizi

ve kalite problemlerimizi ortadan

kald›raca¤›m›z› ve Toplulu¤umuzun

büyüme hedeflerine ulaflaca¤›m›z›

düflünüyoruz. Continental’in Top-

lulu¤umuza yak›flan, bayilerimizi ve

flirketimizi gelece¤e tafl›yacak bir

marka oldu¤una inanc›m›z tam”

dedi.

Ü
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Otomotiv

pordan Sorumlu Devlet Ba-

kanl›¤›, Gençlik ve Spor Ge-

nel Müdürlü¤ü ile E¤itim Gönül-

lüleri Vakf› ve Tofafl Spor Kulübü

iflbirli¤i ile yürütülen Basketbol

Gönüllüleri Projesi kapsam›ndaki

TofaflBall Basketbol fienli¤i’nin

ikincisi, Karaman’da 22-29 Haziran

2002 tarihleri aras›nda gerçekleflti.

Turnuvada, 29 ilden 13 bayan ve 30

erkek tak›m›n›n kat›l›m› ile 8 gün

boyunca toplam 221 maç yap›ld›.

Tofaflball için P‹O (Karaman Pansi-

yonlu ‹lkö¤retim Okulu) aç›k alan›-

Basketbol fienli¤i

na ve GS‹M Kaz›m Kara-

bekir Spor Komplek-

si’ne ikifler adet aç›k

hava sahas› yap›ld›. Böylece, Kara-

man bölgesine, dört adet aç›k hava

basketbol sahas› da kazand›r›lm›fl

oldu. 

Turnuvaya kat›lan antrenörler için

de TBF E¤itim Dairesi’nden Bas-

ketbol Antrenörü Necati Güler’in 7-

14 yafl grubu sporcular›n geliflimine

yönelik verdi¤i seminer ile Tofafl

Spor Kulübü Baflkan› Efe Aydan’›n

liderlik konusunda verdi¤i seminer-

TofaflBall Basketbol fienli¤i’nin ikincisi Karaman’da

22-29 Haziran 2002 tarihleri aras›nda gerçekleflti

S

Enerji

irleflik Oksijen Sanayi

(BOS), 5-9 Haziran tarihleri

aras›nda, Uluslararas› Metalurji

Fuar ve Kongresi’ne kat›ld›. Fu-

arda, BOS uzmanlar› Türkiye’de

›s›l ifllem alan›nda verimi ve kali-

teyi art›rmaya yönelik yeni uygu-

lamalar hakk›nda ziyaretçilere ay-

r›nt›l› bilgiler verdi. Uluslararas›

Kongre’de ise BOS, orta¤› BOC

taraf›ndan gelifltirilen ve dünyaya

tan›t›m› yap›lan ›s›l ifllem alan›nda

kalite ve verimi art›racak yeni tek-

noloji hakk›nda bir sunum yapt›.

B
BOS Uluslararas› Metalurji Fuar ve Kongresi’ne Kat›ld›

ler büyük ilgi gördü. Turnuva so-

nunda düzenlenen törende sporcu-

lar madalya ve diploma ile ödüllen-

dirildi. 

Turnuva sonunda y›ld›z basketbol-

cü aday› olarak seçilen farkl› tak›m-

lardan 14 sporcu, Türkiye Basketbol

Federasyonu’nun Bodrum’da dü-

zenleyece¤i Basketbol Yaz Kam-

p›’na Tofafl Spor Kulübü misafiri

olarak kat›lmaya hak kazand›.
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Tüketim

aret çal›flanlar›ndan oluflan

“Ürün ve fiirket Tan›t›m”

ekipleri, Migros ve di¤er zincir ma-

¤azalar ve okullarda tan›t›m etkin-

likleri düzenledi. Sat›fl Pazarlama ve

Halkla ‹liflkiler Bölümü koordinas-

yonunda düzenlenen etkinlikler

kapsam›nda, ma¤azalarda kurulan

standlarda müflterilere Maret’in tan›-

t›m ve reklam filmleri gösterildi ve

yeni üretilen veya promosyonda

olan ürünler tatt›r›ld›. Konusunda

uzman personel ise et ve et

ürünleri üretimi, hijyeni, sak-

lanmas›, piflirilmesi gibi konu-

larda müflterilerin sorular›n› yan›t-

lad›. 

Maret Genel Müdürü Ali Güler’in

de kat›ld›¤› etkinlikler, Migros Mas-

lak’›n ard›ndan Migros Bahçefle-

hir, Yeflilköy Lisesi, Anadolu Hi-

sar› Gima, Enka Okullar›, Migros

Caddebostan ve Silivri Maxi ma-

¤azalar› ile devam etti. 

Maret, Daha Genifl Kitlelere Ulafl›yor!

M

aret, uluslararas› denetim ku-

ruluflu olan AIB taraf›ndan hij-

yen ve g›da güvenli¤ini, döküman-

tasyon, sistem ve uygulama alanlar›n-

da denetlendi. Denetçi John Hug-

hes’un yapt›¤› tetkikler sonucunda

Maret, 845 puan alarak “Mükemmel”

belgesi ald›. 2001 y›l›nda da bu dene-

timden geçen Maret, yine AIB tara-

f›ndan denetlenerek 820 toplam pu-

an ile “Mükemmel” dere-

cesi ile belgelenmiflti.

Hijyen ve G›da Gü-

venli¤i (HACCP) uy-

gulamalar›, tüm per-

sonelin gönülden ka-

t›l›m›yla baflar›yla uy-

gulan›yor.

M

EK; Sek Haz›r Salep’ten

sonra SEK S›v› Dondurma

Kar›fl›m› ile bir ilke daha imza

att›. SEK S›v› Dondurma Kar›fl›-

m›; yaz s›caklar›n› keyifli bir se-

rinli¤e dönüfltürüyor. SEK S›v›

Dondurma Kar›fl›m› ile arzu

edildi¤i takdirde çikolata parça-

lar›, badem, hindistan cevizi,

f›nd›k k›r›¤› gibi

ma l z eme l e r

eklenerek özel

d o n d u r m a

spesiyal ler i

yaratmak da

mümkün.

S

Sek’ten Bir ‹lk
Daha: Sek Ev
Yap›m› Dondurma 

Maret’in zincir ma¤azalarda

gerçeklefltirdi¤i tan›t›m

aktivitelerinde, Maret

stand›n› ziyaret eden tüketi-

cilere  yeni ürünler ikram

edildi ve Maret   hakk›nda

ayr›nt›l› bilgiler verildi

sektörel vizyon

Maret Yine Mükemmel!

Hijyen ve G›da Güvenli¤i (HACCP) uygulamalar›na, 
tüm personel gönülden kat›l›yor.
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racle, i-hosting hizmetlerini

kendi çözümleriyle geliflti-

ren ve müflteri a¤› ve i-hosting

kapasitesi sürekli büyüyen

Koç.net’i, müflteri memnuniyeti

ve öncü çal›flmalar› dolay›s›yla

“Türkiye’deki En ‹yi i-hosting ‹fl

Orta¤›” seçti. Özellikle ISV’lerin

(Independent Software Vendor-

ba¤›ms›z yaz›l›m flirketleri)

Oracle platformu üzerinde gelifl-

tirdikleri uygulamalar›n› ASP

mant›¤› ile çal›flt›rmalar›na ve

müflterilerine ürünlerini bir ser-

vis olarak sunmalar›n› sa¤layan

i-hosting projesine Koç.net 2001

y›l›nda bafllad›. Koç.net’in Orac-

le iflbirli¤iyle yarat›lan paylafl›m-

l› ortamlarla,  özellikle ekonomi-

nin dinamosu KOB‹’lere yüksek

teknolojiyi ucuza kullanma im-

kan› sunuluyor. Koç.net, kurmufl

oldu¤u iflletim merkezleri ile, fe-

laket önleme hizmetleri de dahil

olmak üzere uçtan uca hosting

hizmetleri veriyor ve internet ta-

banl› uygulamalar›n›n 7x24 ke-

sintisiz olarak ve maksimum gü-

venlik ortam›nda çal›flmas›n›

sa¤l›yor. 

O

Finans

stanbul ‹GDAfi ve Ankara

EGO fatura ödemeleri art›k

Koçbank flubelerinde gerçek-

lefltiriliyor. Aboneler, bu uy-

gulama çerçevesinde ödeme-

lerini Fonobank 444 0 555,

e-koçbank internet flubesi

üzerinden kolayca yapabiliyor.

Otomatik ödeme talimat› veren

Koçbank müflterileri ise, fatu-

ralar›n›n son ödeme gününü

takip etmek zorunda kalm›yor.

‹

Bilgi Grubu

oç Bryce, 12 Haziran’da Orac-

le taraf›ndan düzenlenen

Oracle ‹fl Ortaklar› Günü’nde “Y›-

l›n En ‹yi Uzaktan E¤itim ‹fl Or-

ta¤›” seçildi.

Y›l›n En iyi Uzaktan E¤itim Firmas› Koç Bryce !

K

Koç Bryce Genel Müdürü Dilek Günçer, 
“Y›l›n En ‹yi E¤itim 

‹fl Orta¤›” ödülünü ald›.

oç Bryce, Arena Bilgisayar

ile yapt›¤› iflbirli¤i ile bir ilke

imza att›: Koç Bryce tüm e¤itim-

lerini Arena Bilgisayar’›n web si-

teleri üzerinden online olarak pa-

zarlamaya bafllad›. ‹lk aflamada

sadece bayiler arac›l›¤› ile al›n-

mas› mümkün olan bu hizmetten

zaman içerisinde son kullan›c›la-

r›n da yararlanmas› hedefleniyor. 

Koç.net, Oracle Taraf›ndan i-hosting Alan›nda 
“En ‹yi ‹fl Orta¤›” Seçildi
Koç.net’in  paylafl›ml› ortamlar›nda, KOB‹’lere yüksek teknolojiyi ucuza kullanma
imkân› sunuluyor. 

Koç Bryce Genel Müdürü Dilek

Günçer, ald›klar› bu ödüle iliflkin

olarak, “Koç Bryce’›n ald›¤› bu ilk

ödül bizim için çok de¤erli. Bizim

hedefimiz e-learning alan›nda ba-

flar›l› ifllere imza atmak ve do¤ru ifl-

birlikleriyle global ölçekte rekabete

aç›k tüm flirketlere önemli katk›lar

sa¤lamak. Ayr›ca kifli ve kurumlara,

sadece e-learning de¤il b-learning

mant›¤›n› benimsetmeye çal›fl›yo-

ruz. Bunun öncülü¤ünü yap›yor ol-

mak da bize ayr›ca gurur veriyor”

dedi.

K
Koç Bryce’tan Dev ‹flbirli¤i!

Koçbank, ‹gdafl
ve EGO
Faturalar›n›
Ödüyor
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Dayan›kl› Tüketim

ridisco Group ve Indepen-

dent Electrical Retailer Maga-

zine taraf›ndan her y›l verilen ve

alan›nda ‹ngiltere’nin en prestijli

ödülü olan “Y›l›n Tedarikçisi” ödülü,

ana ev cihazlar› kategorisinde bu se-

ne Arçelik’in ‹ngiltere’deki Beko UK

flirketine verildi. 

Bridisco Group ve Electrical Retailer

Magazine taraf›ndan her sene veri-

len ödül, ürün gam›, ürün kalitesi,

ürün bulunurlu¤u, teslim perfor-

“Y›l›n Tedarikçisi” Ödülü Arçelik’in

mans›, servis ve iade deste¤i ile sat›fl

ve pazarlama deste¤i alanlar›ndaki

baflar›l› firmalara veriliyor. 

En Prestijli Ödül
Arçelik Genel Müdürü Nedim Es-

gin yapt›¤› aç›klamada, “Ba¤›ms›z

Pazarlama Ödülleri, ‹ngiltere’de

elektrik endüstrisinin en prestijli

ödülüdür. Bu ödülü kazanmak ger-

çekten özel bir onurdur ve hepimiz

bununla çok gurur duyuyoruz” dedi.  

B

Koç Holding Dayan›kl› 
Tüketim Grubu Baflkan› Cengiz
Solako¤lu (soldan ikinci) Arçelik

Blomberg ziyaretinde fabrika yetk-
ilileriyle birlikte.

emirDöküm kombinin gerek iç

pazar, gerekse ihracata yönelik

sat›fllar›n› karfl›lamak amac›yla üretim

kapasitesini 100.000 adet/y›l

seviyesine ç›kard›. Üretim

kapasitesindeki bu

önemli art›fl yeni

kombi üretim hatt›n›n

aç›l›fl›yla da pekifltirildi. 

DemirDöküm Bozüyük Te-

sisleri’nde gerçeklefltirilen

yeni kombi üretim hatt›n›n

aç›l›fl›nda Genel Müdür Melih Bat›l›,

kombinin DemirDöküm için stratejik

bir ürün olarak kabul edildi¤ini belir-

tirken, kapasitelerini 450 bin adete ç›-

karmak için gerekli yat›r›mlar›n de-

vam etti¤ini vurgulad›. 

Aç›l›fl›n ard›ndan ‹ngilte-

re’ye de ilk kombi

ihracat› gerçekleflti-

rildi. Kombi ihracat›

için koydu¤u hedefleri her

geçen gün büyüten Demir-

Döküm; Rusya, Çin, Ro-

manya ve ‹spanya gibi ülke-

lere ihracat için altyap› çal›flmalar›n›

da tamamlad›. 

DemirDöküm’den Hem Üretim 
Hem ‹hracat Hamlesi 

Cengiz Solako¤lu,
Arçelik Blomberg’i
Ziyaret Etti

D

oç Holding Dayan›kl›

Tüketim Grubu Baflkan›

Cengiz Solako¤lu, Arçelik’in

Avusturya ve Almanya’daki

flirketlerini ziyaret etti. Arçelik

Üretim-Teknoloji Grup Direk-

törü Turgut Soysal ile

Schwaz’daki Elektra Bregenz

ve Ahlen’deki Blomberg te-

sislerini ziyaret eden Solako¤-

lu’na, ürünler, üretim ve sat›fl

faaliyetleri hakk›nda bilgi ve-

rildi. Toplant›lara Elektra Bre-

genz Üretim Genel Müdürü

Johan Grosset, Sat›fl Genel

Müdürü Michael Richter,

Blomberg Sat›fl Genel Müdürü

ve Ülke Yöneticisi U¤ur Ka-

yal› ve Blomberg Üretim Ge-

nel Müdürü Karlheinz Ho-

facker, ekipleri ile birlikte ka-

t›ld›lar.

K

Schwaz ve Ahlen’deki

Blomberg tesislerini

ziyaret eden

Solako¤lu’na,  üretim

hakk›nda bilgi verildi. 

sektörel vizyon

aziran ay›nda bafllayan ve Ey-

lül ay›nda sona erecek olan Se-

tur Kampan-

yas› tüm ha-

z›yla devam

ediyor.

Kampanya kapsam›nda, ‹fl Bankas›

Maksimum özelliklerine sahip kre-

di kart› ile 100 milyon TL’lik al›flve-

Setur-Fiat Albea 
Kampanyas› Devam Ediyor

rifl yapanlar Fiat Albea’ya sahip ol-

ma flans› elde edecek. Kampanya ar-

ma¤anlar› ara-

s›nda Uzakdo-

¤u seyahati de

bu l u nu yo r .

Ayr›ca, 15 kifliye AFM Sinemala-

r›’na ait ücretsiz girifl kart› olan

Goldkart verilecek.

H
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D›fl Ticaret

NT Cargotech,  Arena Bilgisa-

yar ve Kodak’la gerçeklefltirdi¤i

iflbirlikleri ile büyümeye devam ediy-

TNT Cargotech Lojistik 
Yeni ‹flbirlikleri ‹le Çok Daha Güçlü! 

T

TNT Cargotech Lojistik Genel Müdürü
Murat Menemenli (soldan birinci)

Arena Bilgisayar yetkilileri ile birlikte...

or. 

Arana Bilgisayar ile yap›lan anlaflma

çerçevesinde, TNT Cargotech Lojis-

tik’in teknoloji sektöründe ilk kez

uygulayaca¤› cep depo ve tahsilatl›

da¤›t›m ile Arena bayileri ve tüketici-

leri önemli sat›fl avantajlar› elde ede-

cek. 

Kodak ise, TNT Cargotech ile iflbirli-

¤ini imzalanan yeni depolama, antre-

po ve da¤›t›m anlaflmas› ile pekifltir-

di. Yeni anlaflma çerçevesinde TNT

Cargotech Lojistik, Kodak’›n halen

sürdürülen k›smi Anadolu da¤›t›m›n›

geniflleterek tüm ‹stanbul ve Anado-

lu da¤›t›m›n› gerçeklefltirecek.

oplulu¤umuzun kurucusu

ve fieref Baflkan›m›z Vehbi

Koç’un iste¤i ile 1977 y›l›ndan

bu yana Bizden Haberler Der-

gisi taraf›ndan düzenlenen E¤i-

tim Baflar› Arma¤an›’na bafl-

vurular bafllad›. 

E¤itim Baflar› Arma¤an› kapsa-

m›nda, bu y›ldan itibaren Koç

Topululu¤u personelinin yan›

s›ra, bayi, yan sanayi, yetkili

sat›c›/servislerimizin ilkö¤re-

tim okulu ve liseyi birincilikle

bitiren çocuklar› da ödüllendiri-

liyor. Baflvuru koflullar› ise flöy-

le:

• 2001-2002 ö¤retim dönemin-

de ilkö¤retim okulunu veya li-

seyi birincilikle bitiren ve bunu

belgeleyen Koç Toplulu¤u per-

soneli, bayi, yan sanayi, yetkili

servis/sat›c›lar›n›n çocuklar› da

kat›labiliyor. 

• Ö¤renci velisinin Koç Toplu-

lu¤u’nda çal›flt›¤› veya bayi, yan

sanayi, yetkili ser-

vis/sat›c› oldu¤u

ba¤l› bulundu¤u flir-

ket taraf›ndan belge-

lenmesi gerekiyor. 

• Ö¤renci velisi, ö¤-

renci kimlik fotoko-

pisi ile ö¤rencinin

yeni çekilmifl bir

adet vesikal›k foto¤-

raf›n›, okulu birinci-

likle bitirdi¤ine dair okuldan

alaca¤› belgeyi, çal›flt›¤› veya ifl-

birli¤i içinde oldu¤u flirketin

Personel Müdürlü¤ü’ne iletmesi

gerekiyor.  

Personel Müdürlü¤ü taraf›ndan

toplanan evraklar, 27 Eylül 2002

Cuma gününe kadar Koç Hol-

ding Kurumsal ‹letiflim Ko-

ordinatörlü¤ü’ne gönderecek

ve ödüle hak kazanan ö¤renci-

lere, tören tarihi Koç Holding

Kurumsal ‹letiflim Koordinatör-

lü¤ü taraf›ndan bildirilecek.

T
E¤itim Baflar› Arma¤an›’na Baflvurular Bafllad›!

VEKAM, Dünya
Çocuklar›n›
A¤›rlad›

ehbi Koç ve Ankara Arafl-

t›rmalar› Merkezi (VE-

KAM), 7-14 Temmuz 2002 tarih-

leri aras›nda düzenlenen 6.

Uluslararas› Ankara Halk

Oyunlar› ve Gençlik Festivali

kapsam›nda, 11 Temmuz 2002

Perflembe günü, çeflitli ülkeler-

den gelen gençleri a¤›rlad›.

V

E¤itim Baflar› Arma¤an›

kapsam›nda, bu y›ldan

itibaren Koç Topululu¤u

personelinin yan› s›ra, bayi,

yan sanayi, yetkili

sat›c›/servislerimizin

ilkö¤retim okulu ve liseyi

birincilikle bitiren çocuklar›

da ödüllendiriliyor



• Kalite uygunluk ve üretim/

teslimat

• ‹fl ve pazar gelifltirme

• Üretim kalitesi ve etkinli¤i

Arçelik, Türk DemirDöküm ve

Migros’un IESC’den dan›flmanl›k

deste¤i ald›¤›n› ve bu projelerinde

büyük baflar›lar elde etti¤ini vurgula-

yan Necati Ar›kan, “Koç Yönder ola-

rak bu derne¤in tecrübesinden fay-

dalanarak Türk ekonomisine bir kat-

ma de¤er getirmek istiyoruz. fiu anda

da Türkiye’de bu hizmete ihtiyaç du-

yan çok fazla flirket bulunuyor. Bu

do¤rultuda, Topluluk flirketlerinin

yurt d›fl›ndan ihtiyaç duyduklar› yö-

neticileri getirece¤iz” diyor. 

Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin:

Tel: 0212-230 95 20

Faks: 0212-230 36 17

e-mail: kocyonder@kocyonder.org
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Deneyimli Bir Dan›flmana m›
‹htiyac›n›z Var?

irketinizin organizasyon flema-

s›n› de¤ifltirmek istiyorsunuz

ama bunu nas›l gerçeklefltire-

ce¤iniz konusunda endifleleriniz

var… fiirket evlili¤ine imza atmak is-

tiyorsunuz ama bunu en avantajl› bir

biçimde gerçeklefltirmek için bir yö-

netim dan›flman›n›n katk›lar›na ihti-

yaç duyuyorsunuz… Koç Toplulu-

¤u’ndan emekli olan üst düzey yöne-

ticilerini tek bir çat› alt›na toplayan

Koç Yönder, çal›flmalar›na ivme ka-

zand›racak yepyeni bir ifl birli¤ine

imza att›… Uluslararas› Profesyo-

nel Yöneticiler Birli¤i (IESC) ile

yap›lan anlaflma do¤rultusunda, flir-

ketler yurt içi ve yurt d›fl›ndan 13 bin

üst düzey yöneticinin yer ald›¤› uz-

manl›k bankas›ndan yararlanabile-

cek. 

Koç Yönder Yönetim Kurulu Baflkan›

Necati Ar›kan, Koç Yönder’in kuru-

luflundan bu yana Koç Toplulu¤u flir-

ketlerine üyeleri arac›l›¤›yla dan›fl-

manl›k hizmeti verdi¤ini belirterek

daha profesyonel bir çal›flma sistemi

kurabilmek amac›yla, yurt d›fl›na aç›l-

ma ihtiyac› duyduklar›n› ifade ediyor. 

Amerika’da Büyük Bir Vak›f
Amerika’daki profesyonel emekli yö-

neticilerin kurdu¤u büyük bir vak›f

olan IESC’in de bu hedeflerini ger-

çeklefltirmelerini sa¤lad›¤›n› belirten

Ar›kan; “IESC ile yapt›¤›m›z anlaflma

do¤rultusunda, her iki derne¤in üye-

leri tek bir portföy alt›nda toplanacak

ve böylece tecrübe ve birikimlerimizi

ihtiyaç duyan tüm firmalarla paylafla-

bilece¤iz” diyor.

IESC ile yap›lan iflbirli¤i çerçevesin-

de, dört temel alanda dan›flmanl›k

hizmet verilecek: 

• K›sa, orta ve uzun vadeli planlama

Koç Yönder Yönetim
Kurulu Baflkan›:

“IESC ile yapt›¤›m›z
anlaflma do¤rul-
tusunda, her iki

derne¤in üyeleri tek
bir portföy alt›nda

toplanacak.”

S

Koç Yönder, çal›flmalar›na ivme kazand›racak
yepyeni bir ifl birli¤ine imza att›… Uluslararas›
Profesyonel Yöneticiler Birli¤i (IESC) ile yap›lan
anlaflma do¤rultusunda, flirketler yurt içi ve yurt
d›fl›ndan 13 bin üst düzey yöneticinin yer ald›¤›
uzmanl›k bankas›ndan yararlanabilecek



“Ben ölürüm, sen

ölürsün, o çengeli

takanlar ölür... 

Fakat bu üniversite

Türkiye’de kal›r ve

yaflar...” 

VEHB‹ KOÇ

Koç Üniversitesi’nin Kurumsal Tarihinin Öyküsü   
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oç Üniversitesi, Mütevelli

Heyeti Baflkan› Say›n Rah-

mi M. Koç’un da belirtti¤i

gibi, 15 y›l süren çok yo¤un çal›fl-

malar sonucunda gerçeklefltirilen

bir idealdi. Ulafl›lan her ideal, bir

yandan gelece¤in içinde baflar›larla

anlamlanarak yol al›rken, di¤er

yandan da zorlu mücadelelere da-

yanan tarihinden onurlanarak güç

kazan›r. Koç Üniversitesi’nin onur-

lu kurumsal tarihini tüm cephele-

riyle gün ›fl›¤›na ç›karan kitap, “Ge-

lece¤e Aç›lan Bilim Kap›s›” ad›y-

la yay›mland›. 

Takvim yapraklar› 4 Ekim 1993’ü

gösterdi¤i gün, Say›n Vehbi

Koç’un ö¤rencilere verdi¤i ilk ders

ile ö¤retim hayat›na bafllayan Koç

Üniversitesi’nin o güne kadar yafla-

d›¤› kurulufl mücadelesini, kitab›n

“Yar›m As›rl›k Özlem” bafll›kl› su-

nufl yaz›s›n›n son paragraf› ne de

güzel özetliyor:

“Elli y›l› aflk›n bir zamand›r kararl›-

l›kla sürdürülen E¤itim Yat›r›mlar›

zincirinde son halka olan Koç Üni-

versitesi’nin kurulufl serüveni, ›fl›kl›

bir gelece¤e yönelik kutlu ve hay›r-

l› bir giriflimin tüm zorluklara ra¤-

men nas›l baflar›ya ulaflt›¤›n› anla-

tan bir belge olman›n yan›s›ra; ül-

kenin ve toplumun yolunu t›kayan

kat› zihniyetlerin de rol ald›¤›, he-

yecanl› ve dramatik bir öyküdür.”

Bürokrasinin Dalgal›
Sular›nda
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

bitmek tükenmek bilmeyen “esas

arazi” sorunlar›yla üzülüp, “sevin-

dirici haberler”le tekrar moral kaza-

n›rken, farkl› mercilerin tutarl› ve

ortak bir anlay›fltan yoksun olmala-

r› nedeniyle uzay›p giden yaz›flma-

lar zincirinin, dolay›s›yla bir ka-

osun içinde bulurlar kendilerini.

Hukukla siyasetin birbirinin içine

girdi¤i ve her yandan çekifltirilen

kavramlar›n bir türlü yerli yerine

oturtulmad›¤› bir zorlu dönemdir.

Türkiye’de iddial› bir üniversite

kurma idealine ulaflmak ne kadar

güçtür. Kitap, otuziki k›s›m tekmili

birden bir filmi hat›rlat›rcas›na uza-

y›p giden bu traji-komik serüvenin

nas›l da yorucu oldu¤unu anlatan

örnek olaylarla doludur. Gülsek

mi, a¤lasak m› diye flafl›r›rs›n›z. Dü-

flünürsünüz, bürokrasinin dalgal›

sular›nda bir inip bir ç›kan, s›radan

K

27

Yar›m As›rl›k Özlem: 

Koç Üniversitesi

Yay›mland›: “Gelece¤e Aç›lan Bilim Kap›s›”

Koç Üniversitesi’nin kurulufl

serüveni, ›fl›kl› bir gelece¤e

yönelik kutlu ve hay›rl› bir

giriflimin tüm zorluklara

ra¤men nas›l baflar›ya

ulaflt›¤›n› anlatan bir belge

niteli¤inde.
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bir kay›k de¤il; ülkenin en nitelikli

üniversitelerinden biridir.

Tüm bu anlams›z tart›flmalar sürüp

giderken, kocaman bir üniversite-

nin yoluna engeller döflenirken 25

fiubat 1996 tari-

hinde Vehbi

Bey’i kaybetti¤i-

miz haberi ula-

fl›r dört bir ya-

na.

Vehbi Bey’in,

Antalya’da vefat

etmeden evvel

söyledi¤i flu

cümlelerin içine

s›¤maya çal›flan

o çok boyutlu

anlam, özellikle

g ünümüzden

geriye do¤ru

dönüp bakt›¤›-

m›z zaman nas›l

da derinlefliyor

ve o en flaflmaz

ölçü olan adalet

terazisinde tart›-

larak de¤er bu-

luyor: 

“Ben ölürüm,

sen ölürsün, o

çengeli takan-

lar ölür... Fa-

kat bu üniver-

site Türkiye’de kal›r ve yaflar...” 

Bu cümlenin içine s›¤amayan çok

boyutlu anlam›, Koç Üniversitesi’ni

görmüfl olup da, ülkesiyle gururlan-

madan edemeyen her duyarl› insan,

iliklerinde hissedecektir.

Koç Üniversitesi Kime Ait?
Kanun koyucu bu üniversitenin bir

“kamu tüzel kiflisi” oldu¤unu bizzat

ve defalarca vurgulam›flt›r ama her

nedense bu üniversitenin “kâr ama-

c› gütmeyen bir vak›f kuruluflu” ol-

du¤u gerçe¤i göz ard› edilmeye ça-

l›fl›lm›flt›r. 

Kitaptan ald›¤›m›z flu bölüm, “Koç

Üniversitesi Kime ait?” sorusunun

yan›t›n› da tüm aç›kl›¤›yla ortaya

koyuyor:

“Koç Üniversitesi, tabiidir ki, Vehbi

Koç Vakf›’n›n önderli¤inde Koç ai-

lesinin ve Koç Toplulu¤u flirketleri-

nin katk›lar› ile gerçekleflmifltir. An-

cak, Vehbi Koç Vakf›’na maddi des-

tek veren kurulufllar›n önemli bir

k›sm› halka aç›k flirketlerdir; on-

bin’lerce hissedarlar› vard›r. Vakfa

yap›lan ba¤›fllarda, bütün bu hisse-

darlar›n mütevaz› katk›lar› da bu-

lunmaktad›r. Projelerin gerçeklefl-

mesinde Türk halk›n›n da pay› ol-

du¤u duygusunu paylaflan Vehbi

Koç Vakf› yöneticileri aç›s›ndan, bu

tesisler neticede “topluma ait”tir. Bu

anlay›fl›n do¤al sonucu ise, bu tür

kurumlar›n baflar›s› için toplum bi-

reylerinin de her f›rsatta maddi ma-

nevi destek verme bilincine ulafla-

bilmesi olacakt›r.”

ehbi Koç Vakf›, (VKV) kurul-

du¤u 1969 tarihinden bu ya-

na ülkemiz insan› için Kültür, E¤i-

tim ve Sa¤l›k konular›nda önemli

çal›flmalar yapm›flt›r. Bunlar ka-

muoyunun bilgileri önündedir.

Ancak Koç Üniversitesi’nin bu ça-

balar içersinde çok önemli bir ko-

numu vard›r. fiimdiye kadar Vak-

f›’m›z›n yapm›fl oldu¤u en büyük

yat›r›md›r. 1993 senesinde faaliye-

tine geçiflinden bu yana, iflletme

aç›¤› olarak 65 milyon, fiziki yat›-

r›m karfl›l›¤› olarak 175 milyon ve

ayr›ca iflletme fonu olarak 85 mil-

yon olmak üzere, bugüne kadar

Koç Üniversitesi’ne Vehbi Koç

Vakf›, toplam 325 milyon ABD

Dolar› kaynak tahsis etmifl bulun-

maktad›r. Amac›m›z, Türk gençle-

rini e¤itmek ve ülkemizi bu genç-

lerin gayretleri ile daha da ileri bir

noktaya tafl›makt›r. Sürekli araflt›r-

ma yaparak Üniversitemizin kali-

tesini Bat› dünyas›ndaki üniversi-

telerin seviyesine ç›karak, memle-

kete teknolojik bak›mdan bir kat-

k› sa¤lamakt›r.” 

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Rahmi M. Koç:

“Koç Üniversitesi, VKV’nin En Büyük Yat›r›m›d›r”

“V
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oç Üniversitesi Yaz Atölye-

si, ‹lkö¤retim ça¤›ndaki ço-

cuklarla üniversiteli a¤abey

ve ablalar›n› Rumeli Feneri Kam-

pusu’nda buluflturdu. ‹ki hafta sü-

ren, e¤itim ve e¤lencenin bir arada

yafland›¤› KUYAT’ta 15 Koç Üniver-

siteli gönüllü, çevre okullar›ndan

Sar›yer Kocatafl Barbaros ve Ru-

meli Feneri ‹lkö¤retim Okullar› ö¤-

rencisi toplam 32 çocu¤a e¤itim ver-

di.

Ö¤renci Dekan› Prof. Meral Ser-

daro¤lu’nun verdi¤i bilgiye göre,

Rumeli Feneri Kampusu’na tafl›nma-

dan önceki dönemde de buna ben-

zer çal›flmalar yap›lm›fl ancak tafl›n-

mayla birlikte bu çal›flmalara

ara verilmifl. Serdaro¤-

lu, Yaz Atölye-

si’nin Üniversi-

te için öne-

mini flu fle-

kilde aç›kl›-

yor: “Her ne

kadar konum

olarak yak›n

çevreden izole ol-

mufl gibi görünsek de

bunun böyle olmad›¤›n› göstermek,

yak›n çevre halk›na Koç Üniversite-

si’ni tan›tmak ve çocuklar›m›z›n viz-

yonunu gelifltirmek aç›s›ndan KU-

YAT’›n önemi büyük... Bir üniversi-

te olarak, içinde bulundu¤umuz

çevreye karfl› sorumlulu¤umuzu bi-

liyoruz...”

Ö¤renci Geliflim ve Destek

Koordinatörü Didem Al›c›, KU-

YAT’›n içeri¤i hakk›nda flu bilgileri

veriyor: “Daha çok aktiviteye ve

pratik bilgiye dayal› program›m›za

TEGV katk› sa¤lad›. TEGV’in zaten

bu yafl grubuna yönelik ders prog-

ramlar› vard›. Ayr›ca Üniversite bün-

yesinde de TEGV’in e¤itim prog-

ramlar›na aktif katk› sa¤lam›fl arka-

dafllar›m›z var. Bilgisayar, Yarat›c›

Drama ve Sa¤l›k derslerinde

TEGV’in program›n›

aynen kulland›k.

Bu noktada

gönüllü ö¤-

rencilerimiz

T E G V ’ d e

e¤itim ald›.

Di¤er ders-

lerin içeri¤ini

de biz sa¤lad›k.

Müzik, Sanat, Spor,

Yarat›c› Drama, Sa¤l›k, Fen De-

neyleri, Bilgisayar gibi derslerin ya-

n›nda oyunlar da Yaz Atölyesi bün-

yesinde yer ald›. 

KUYAT’a kat›lan çocuklar›m›z üç ay-

r› gruba ayr›larak derslere kat›ld›.

Her grup, iki gönüllü ö¤rencimizin

liderli¤inde çal›flmalar›n› sürdürdü...”

“Önümüzdeki y›llarda KUYAT nas›l

devam edecek?” fleklindeki sorumu-

zu da flöyle yan›tl›yor Al›c›: “Bu y›l

hem kat›l›mc› çocuk say›s›n›, hem

de KUYAT’›n süresini az tutmaya

çal›flt›k; bu bizim için de bir ›s›nma

oldu. Önümüzdeki y›llarda daha ge-

nifl kapsaml› ve daha yüksek kat›l›-

m›n olaca¤› KUYAT’lar organize et-

meyi hedefliyoruz...” 

‹ki hafta süren kursun sonunda,

çocuklar çeflitli ürünler de ortaya

koydu. 

Koç Üniversitesi 
Ö¤rencilerinden Gönüllü Hizmet

Koç Üniversiteli gençler, Sar›yer Kocatafl Barbaros ve

Rumeli Feneri ‹lkö¤retim Okullar›ndan toplam 32 çocu¤u

düzenledikleri Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi’nde (KUYAT)

a¤›rlayarak gönüllü e¤itim verdi

K

Yak›n çevre halk›na Koç Üniversitesi’ni
tan›tmak ve çocuklar›m›z›n 

vizyonunu gelifltirmek aç›s›ndan
KUYAT’›n önemi büyük...”

Müzik, Sanat, Spor, Yarat›c› Drama,
Sa¤l›k, Fen Deneyleri, Bilgisayar gibi
derslerin yan›nda oyunlar da Yaz

Atölyesi bünyesinde yer ald›
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abam Mehmet Özkaya, 46

y›ld›r, Arçelik Ailesinin üye-

si. Aile olarak sabah 07:30

beraber iflimizin bafl›nda oluruz

ve akflam beraber iflimizi kapat›-

r›z.”

Vicdan Özkaya Eraslan, dinamik,

heyecanl›, umutlu, umut saçan, yap-

t›¤› ifli çok seven, de¤iflime inanan,

kendi tan›m› ile “Arçelik Fanati¤i”

genç bir ifl kad›n›...

“Çocuklar›m› büyüttükten sonra,

1992 y›l›nda ifl hayat›na at›ld›m. Aile

olarak uyumu ve ifl bölümünü ger-

çeklefltirmifl olmak bizi baflar›l› k›ld›. 

‹fl yaflam›m›n ilk 5 ayl›k dönemini

ö¤renmeye ay›rd›m. Kurumsallaflma-

n›n, sistem kurman›n ayakta kalabil-

mek için tek flart oldu¤unu bilerek,

Adana Bölgemizden Muhasebe Mü-

dürü Mustafa Bey’in ve sat›fl temsilci-

si arkadafllar›m›n deste¤i ve yard›m›

ile Arçelik finansal sistemini ö¤ren-

dim ve kendi firmam›z›n finans so-

rumlusu olarak, merkezle uyumlu,

kendi sistemimizi kurduk.”

Teknoloji ve Biz
‹skenderun’un Anadolu’ya göre  fark-

l› bir özelli¤i var. 

Kozmopolit bir yap›s› var, okuma

oran›, özellikle yüksek ö¤renim ora-

n› çok yüksek. Bu nedenle, yenili¤e

çok aç›k ve h›zla uyum sa¤l›yor.

fiu an gelifltirerek, kurmufl oldu¤u-

muz ayn› bilgisayar porgram›n› kulla-

n›yoruz.

Her sabah ilk yapt›¤›m ifl, www.

arcelik.com.tr adresine girip durum

de¤erlendirmesi yapmakt›r. 

O¤lum ve Arçelik
‹fl yaflam›mdaki baflar›n›n en az yüz-

de ellisini Arçelik’e borçluyum. Arçe-

lik prensiplerine s›k› s›k›ya ba¤l› bir

firma, taviz vermez.

Liderlik e¤er Arçelik de varsa bu her-

kese yans›mal›. Bu nedenle bayiler

olarak bizler de fanatik tüketiciler ya-

ratma zorunlulu¤umuz var. 

Geçen y›l Dünya Gazetesi taraf›ndan

baflar›l› ifl kad›nlar› ödülünü ald›m.

Koç Toplulu¤u’nun  yetkili sat›c›lar›n› daha iyi
tan›mak ve sizlerle buluflturup, ifl yaflamlar›n›,
hedeflerini, yaflam felsefelerini paylaflmak
amac›yla gerçeklefltirdi¤i söylefliler dizisinin ilk
konu¤u bizden biri: Vicdan Özkaya Eraslan...

“B

Y e t k i l i  S a t › c ›  v e  S e r v i s l e r i m i z l e  

Arçelik ‹skenderun Yetkili Sat›c›s› Vicdan Eraslan, babas› Mehmet Özkaya ve 
erkek kardeflleri Melih ve Meriç Özkaya ile birlikte.

Arçelik ‹skenderun Yetkili Sat›c›s› Vicdan Özkaya Eraslan:

“O¤lumun ‹lk Söyledi¤i 
Sözcük; Arçelik Oldu”
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Arçelik’ten kutlama geldi¤inde cevap

olarak flunu yazm›flt›m: “Bayi /flirket

elele her zaman güzel hedeflere”

De¤erli üst düzey yöneticilerimiz var,

inan›lmaz bir sat›fl a¤›m›z var. Gücü-

müzü kullanmal›y›z. 

Biz cephede olanlar yukar›ya do¤ru

bilgilendirme yaparsa pazarlama ve

sat›fl stratejilerinin oluflmas› çok daha

kolay olur.

Türkiye bir krizler ülkesi, enflasyo-

nist ortamlarda yüksek karlâra al›fla-

rak bu dönemlere gelen sistemlerin

içindeyiz. Enflasyonun tabii ki orta-

dan kalmas› gerekiyor. 

Bir kere eskiyi unutaca¤›z. Kal›c› ve

uzun vadeli ifl yapmak, kriz döne-

minde ayakta kalmak istiyorsak riske

girmek zorunday›z. Az kâr edip gere-

kirse hiç kâr etmemeyi göze almal›-

y›z. Müflteri kitlemizi rakiplerimize

kapt›rmamak ad›na bunu yapmak

zorunday›z.

Kriz ortamlar›nda, duraklama zaman-

lar›nda, zaman›m›z› inceleme, araflt›r-

ma ve ileriye yönelik planlama yap-

mak için kullanmak gerekiyor. Neyi

daha çok sat›yoruz? Nas›l sat›yoruz?

Tüketici neyi talep ediyor? Ödeme

dengemizi nas›l kurar›z? Ayakta kal-

man›n flartlar› nedir?

Kampanyalar
Tüketicinin ürün talep profili ince-

lendi¤inde flu an Türkiye genelinde

bölgesel farkl›l›klar›n pek kalmad›¤›

görülüyor. Yeni evlenen çiftler, önce-

ki y›llarda, dayan›kl› tüketim ihtiyaç-

lar›n› hepsini küçük taksitlere böle-

rek al›m gücüne sahiptiler. fiu an ge-

çen y›l artm›fl olan çamafl›r makinas›

sat›fllar› düflmüfl durumda, bulafl›k

makinas› sat›fllar› çok düflmüfl du-

rumda, buzdolab› sat›fl› ise yine ilk

s›rada yer almakta. 

Bu nedenle yürütülen bulafl›k maki-

nas› kampanyas›n› çok yerinde bulu-

yorum. Benim düflünceme göre,

kampanyalar yan›nda sat›fl fiyatlar›-

m›z› as›l fiyatlara çekmek kazançl›

olacakt›r.

Vicdan Özkaya Eraslan Kimdir?
• Arçelik ‹skenderun Yetkili Sat›c›s› (Özkaya Ltd. fiti.)

• Babas› Mehmet Özkaya, 46 y›ld›r Arçelik Ailesi üyesi

• Erkek kardeflleri Melih ve Meriç Özkaya Arçelik Ailesinin bir

parças›

• ‹skenderun Genç ‹fl Adamlar› Derne¤i Baflkan›

• Genç ‹fl Adamlar› Derne¤i Yönetim

Kurulu Üyesi

• Liseyi ‹stanbul Kad›köy K›z Koleji’nde

okudu.

• Adana ‹ktisadi ve Ticari ‹limler

Akademisi, ‹flletme Bölümü

mezunu.

• 10 y›ld›r ‹fl Kad›n›

• 18 ve 15 yafl›nda iki o¤lu var

“ D ü n ,  B u g ü n  v e  G e l e c e k ”  Ü z e r i n e  S o h b e t l e r

“E¤itimin Önemi 
Çok Büyük…”
E¤itime ayr›lacak bütçenin tasarruf

tedbirlerine tak›lmamas› gerekti¤ini

düflünüyorum.Bayilere yönelik e¤i-

tim program›n› bafll›klar› flöyle olabi-

lir: kurumsallaflma, finans, teknoloji

kullan›m›, müflteri ve insan iliflkileri,

varolan, yeni, ürünlerin özellik ve pa-

zarlama bilgilendirmesi

Duraklama devri bitecek, çok umut-

luyum.

Anadolu’yu Dinliyorlar
Arçelik kadrolar›na bakt›¤›m›z zaman

da inan›lmaz beyinler var. Say›n Cen-

giz Solako¤lu, bize “kral ç›plak” de-

me hakk›n› verdi. 

Say›n Gündüz Özdemir ve Say›n

Oktay Sokullu ile de birebir bayi lifl-

kisi kurmak çok önemli ve istedi¤im

an kendilerine ulaflabiliyorum, her

konuda fikir dan›flabiliyorum. Bizleri

dinliyorlar ve önemli saptamalar› he-

men uygulamaya sokuyorlar.

Say›n Nedim Esgin’in farkl› bir viz-

yonu var, genç, dinamik, de¤iflimden

yana, yeni fleyler kazand›r›rken h›zl›

hareket ediyor ama ayr›nt›lar› çok

dikkatli izliyor. Ailemiz Arçelik’teki

bu yaklafl›m dünyada da uygulanan

ça¤dafl yönetim yaklafl›m›, uyumlu

bir kadroya, ekip ruhuna, kurum kül-

türüne ve fikir paylafl›m›na de¤er ve-

riyor…

Tüm üst yönetimin kat›ld›¤› Anado-

lu’ya aç›lan bayi toplant›lar› düzenle-

niyor. Türkiye sadece ‹stanbul, Anka-

ra, ‹zmir’den oluflmuyor. Bizleri, fikir-

lerimizi, beklentilermizi dinliyorlar ve

böylelikle en verimli yöntemleri yara-

tacaklar›na inan›yorlar. 

Dünya de¤ifliyor, yer kabu¤u de¤ifli-

yor sadece geçmiflte yaflayanlar ve di-

renenler de¤iflmiyor. De¤iflim uzun

bir süreç bunu fark›nday›m ama y›l-

lard›r aile olarak sadakatla ba¤l› oldu-

¤umuz Arçelik’in flu anki yöneticileri

bizlere de¤er veriyorlar, takdir edi-

yorlar ve onurland›r›yorlar. Bu da

bizleri çok motive ediyor. Dolay›s›y-

la, de¤iflime uyum sürecini bu moti-

vasyonun k›saltaca¤›na inan›yorum.

Baflar›n›n S›rr›
Yüzde yüzü iflini severek yapmak,

heyecan duymak. En büyük pozitif

enerji sevgidir, bu inan›lmaz bir güç-

tür. Birey olarak da pozitif enerji yay-

mak zorunday›z. Hem çevremizi hem

de müflterilerimizi baflka türlü mutlu

edemeyiz. Negatif düflüncelerden s›y-

r›lal›m.

Teflekkür ederiz, okuyucular›m›z ad›-

na, verdi¤iniz mesajlar, umut için…

Nazl› Çetinok

birlikte baflarmak
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• Tüketici memnuniyeti sizin için

ne ifade ediyor?

Tüketici memnuniyetini, devaml›l›¤›

olan bir süreç olarak görüyoruz. Bir

baflka deyiflle, tüketici memnuniyeti-

ni, müflterimizin her zaman bizi tercih

etmesini sa¤layacak seviyede hizmet-

lerimizden ve ürünlerimizden en üst

düzeyde tatminini sa¤lamak olarak

ifade edebiliriz. fiirketimizin devaml›-

l›¤›n›n koflulu da budur. 

Tüketici memnuniyetini, rekabetçi or-

tamda gittikçe önem kazanan bir olgu

olarak görmek gerekiyor. fiu an piya-

saya bakt›¤›n›zda tüm otomobillerin

asl›nda birbirine yak›n kalitede üretil-

di¤ini gözlemleyebilirsiniz. Böylesi

bir durumda, flirketlerin müflteriye

yaklafl›m› ve kurdu¤u iletiflim biçimi,

firmalar› birbirinden farkl›laflt›ran ve

bir ad›m öne ç›kartan bir unsur

haline geliyor. 

• Bu do¤rultuda ne tür

çal›flmalar yürütüyorsu-

nuz?

Müflterilerimizin bizlere her

an ulaflabilmesini sa¤layabil-

mek için 7x24 hizmet veren Call

Center’›m›z var. Bu hizmetle müflteri-

mizin herhangi bir sorunla karfl›laflt›-

¤›nda Türkiye’nin neresinde olursa

olsun bir saatten k›sa bir sürede müfl-

teriye ulaflabilmesini hedefliyoruz. 

Call Center kapsam›nda oluflturdu¤u-

muz “Acil Servis Sistemimiz”, Call

Center‘dan bize ulaflan bir müflteriye

en yak›n noktada bulunan servisimiz

hizmet vermeye gidiyor. Yolda kalan

bir müflterimize yaln›z teknik servis

hizmeti de¤il; ulafl›m hizmeti de sa¤-

l›yoruz. Hatta kimi zaman ra-

kiplerimizin müflterileri

herhangi bir yerde ar›za

yapt›klar› zaman “To-

fafl’›n nas›lsa servis a¤›

yayg›nd›r” diye bizim

Call Center’lar›m›z› arad›k-

lar› oluyor. Çünkü o noktada

rakiplerin servisleri ulafl›labilir olma-

d›¤›ndan veya o saatlerde çal›flmad›-

“Müflteri Önemsendi¤ini 
Hissetmek ‹stiyor”

Yetkili sat›c›lar›ndan, teknik servislerine kadar
müflteri memnuniyeti felsefesini bütüncül olarak
uygulayan Tofafl’›n projelerini Sat›fltan Sorumlu
Direktör Yard›mc›s› Hasan Egeli bizlerle paylaflt›

Tofafl Sat›fltan Sorumlu Direktör Yard›mc›s›
Hasan Egeli: “fiirketlerin müflteriye yaklafl›m› ve
kurdu¤u iletiflim biçimi, firmalar› birbirinden
farkl›laflt›ran ve bir ad›m öne ç›kartan bir
unsur haline geliyor.”

YAZI D‹Z‹S‹: “Tüketici Hizmetleri ve Müflteri Memnuniyeti”
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¤›ndan o araç orada kal›yor. 

Bizim servislerimiz o yabanc› araçlara

dahi hizmet vermeyi bir görev biliyor-

lar. Çünkü o gün o yabanc› arac› kul-

lanan kifli bizden bu hizmeti ve ya-

k›nl›¤› gördü¤ü zaman yar›n bizim

potansiyel müflterimiz konumuna ge-

liyor. Böylece, müflteri aç›s›ndan da

bir farkl›l›k yaratm›fl durumday›z.

Teknik Servislerimiz 
Gece Geç Saatlerde de 
Hizmet Veriyor!
Yeni uygulamam›z ile teknik servisle-

rimizin  haftan›n 7 günü, gece geç

saatlere kadar hizmet vermesini

sa¤lad›k. Türkiye’de bir ilki

gerçeklefltirdi¤imiz bu uy-

gulamam›zla, taksisi ve

okul servisi olan müflteri-

lerimiz gündüz otomo-

billerini tamir ettirme f›r-

sat› bulamad›klar›ndan, ge-

ce geç saatlerde de bizden

hizmet alabiliyorlar. 

Müflterinin ihtiyac›na göre de gece ça-

l›flma saatlerimiz uzayabiliyor. Kimi

zaman, müflterimizin iflini yetifltirmek

için sabaha dek çal›flt›¤›m›z oluyor. 

Böylece, onlar›n ihtiyac› oldu¤u za-

manlarda “Biz yan›nday›z” mesaj›n›

veriyoruz. Bu uygulamam›z flu anda

otomotiv sektörü içindeki en agresif

uygulama niteli¤ine sahip. 

‹flimiz bununla da bitmiyor. Her sat›fl-

tan ve teknik servis hizmetinin ard›n-

dan müflterimizi aray›p arac› kulland›-

¤› sürede bir sorunu olup olmad›¤›n›

ö¤renmeye çal›fl›yoruz. Dolay›s›yla da

arac› teslim al›fl›ndan bir sonraki

kontrolüne kadar müflterimizle iletifli-

mimizi sürdürüyoruz. 

Bizim için arac› satt›ktan sonra müflte-

ri ile olan iliflkimiz son bulmuyor.

Otomobili sat›n alan bir müflterinin

yeni bir otomobil al›ncaya kadar ge-

çen süre bizim için müflterinin yan›n-

da olmam›z gereken onu dinlememiz

gereken bir süreç... Hatta bu iletiflimi

bir ad›m daha ileri götürüp bizim oto-

mobillerimizi kullanmayan kiflileri de

ar›yoruz. Bizle herhangi bir amaçla

temasa geçen bir kifliyi, bayimiz ka-

nal›yla arayarak iletiflimi s›cak tutuyo-

ruz. Bu iletiflim 1.5 y›la ka-

dar bile devam ediyor.

Böylece bu müflteri bizim

potansiyel müflteri katego-

rimize girmifl oluyor. To-

fafl taraf›ndan takip edildi-

¤ini, önemsendi¤ini hissediyor.

Türkiye’de insanlar›n en önem verdi-

¤i olgunun bafl›nda önemsendi¤ini

kendisine de¤er verildi¤ini hissetmek

vard›r. Bu di¤er ülkelere göre bizde

daha fazla önem verilen bir psikoloji-

dir. Avrupa ve Amerika’da müflteri sa-

t›fltan sonra bayii ya da firmaya ziya-

retten sonraki süreçlerde arand›¤›n-

da memnuniyetsiz olabiliyor.

Ancak Türkiye’de  bu ileti-

flim çabalar›na çok olum-

lu geri bildirimler al›yo-

ruz.

Zaman zaman bizim oto-

mobillerimizi kullanan

müflterilerimize gruplara, böl-

gelere ve kiflilere özel kampanyalar

yap›yoruz. Bu kampanyalarda kiflinin

servisimize daha s›k getirip bilgi al-

mas›n› sa¤lamak böylece müflteri sa-

dakati yaratmak hedefleniyor. 

Bu anlamda sa¤lad›¤›m›z özel koflul-

lar; indirimlerden, bak›-

ma girecek arac› evden

al›p gerekli ifllemleri ya-

p›p tekrar eve teslime ka-

dar de¤ifliyor. Müflteri için

bu gibi önemsendi¤ini

vurgulayan hizmetler son derece

önemli. Biz  Tofafl olarak bu önemli

noktay› ilke edindik.    

• Tofafl’›n “tüketici memnuniyeti”

felsefenizin bayilerinize ve  teknik

servislerinize yans›t›lmas›n› nas›l

sa¤l›yorsunuz?

Müflteri memnuniyetinin ölçülmesi,

bu alanda yürütece¤imiz çal›flmalar›-

m›z› planlamam›za bir temel teflkil et-

ti¤i gibi, ayn› zamanda bayi ve yetki-

li servislerimizin verdi¤i hizmet kalite-

sini de belirliyor. 

“Müflteri Memnuniyeti ‹ndeksi

(CSI)” ile müflterinizin memnuniyet

seviyesini, taleplerini ve iyilefltirmeniz

gereken alanlar›n› saptayarak tüm

planlar›m›z› bu veriler ›fl›¤› alt›nda ya-

p›yoruz. CSI, gerek merkezi olarak,

gerekse tüm saha teflkilat›n›n (sat›fl ve

servisiyle beraber) en önemli öncelik-

leri aras›nda yer al›yor ve bu konuda-

ki teflvik mekanizmalar› çok etkin

olarak kullan›l›yor. Bu çerçevede,

“müflteri tatmin indeksi” olarak adlan-

d›rd›¤›m›z bir indeks oluflturduk. Ara-

c› satt›ktan ya da araç servisten ç›kt›k-

tan sonra müflterilerimize 25 tane so-

ru yöneltiyoruz. Bu sorular›n içinde

otomobilin kendisine temiz teslim

edilip edilmedi¤inden tutun da, sat›c›-

n›n gösterdi¤i ilgiye, arac›n problemi-

nin giderilmesinden kendisine yeterli

belgeler ve faturalar›n verilip verilme-

di¤ine kadar bir çok kriterle müflteri-

nin bizi puanlamas›n› istiyoruz. Bu

planlamalar bizim saha örgütümüzün

ve bayilerimizin baflar› göstergesi olu-

yor. Bu puanlama düzenli olarak her

ay takip ediliyor. Gerekli olan iyilefl-

tirme faaliyetleri için de her bayide

bir kifli görevli olarak belirleniyor. So-

rumlu kifli de kurum kültürümüzü ve

müflteri memnuniyeti felsefemizi afl›-

lamaya çal›fl›yor. 

“Tutor” ad›nda bir sistem kurduk. Bu

sistemde, ayl›k sonuçlar bir önceki

ay›n sonuçlar› ile karfl›laflt›r›l›yor ve

mevcut durum analizi yap›l›yor. Bu

ölçümleme sonucunda hem bayilerin

hem Tofafl çal›flanlar›n›n performans

kriterleri tüketicinin bize verdi¤i kri-

terle ölçülüyor. Bu bak›mdan kendi

içimizde tüketici memnuniyeti felse-

fesini sadece sözle de¤il tüketicinin

bize verdi¤i puanlarla tüm örgüte

yaym›fl oluyoruz. 



demo¤lu, kendini ‘bir yer-

den bir yere’ tafl›mak için

önce ‘bacaklar›n›’ kulland›.

‹çlerinden birisi, bu ifli ‘koflarak’ ve

‘çok h›zl›’ yapt›… Sonra da bir di¤e-

ri “Ben daha h›zl›y›m!” dedi… Ve ilk

yar›fl böyle bafllad›…

Sonra insan, kendisinden daha h›zl›

olan, e¤itilebilir hayvanlara tafl›tt›

kendisini. Örne¤in ‘at’a… Yar›fl, o

zaman da ‘at binerek’ devam etti…

Bu hep böyle sürdü, sürdü… ‹nsan,

yaflamak için ‘en iyi olmak’ zorun-

dayd›. Bunu ispat etmenin yolu da

mücadeleden ve yar›flmaktan geçti

hep. Ve insan, hareket etmek için

kulland›¤› her ‘gereç’ ile, ‘en h›zl›’

olabilmek ad›na yar›flt›…

Ats›z ilerleyen ‘canavar makineler’

ilk türemeye bafllad›¤›nda, 20. Yüz-

y›l’a bir kaç ad›m kalm›flt› sadece…

Kendi kendine bir ifli yapabilmek

anlam›na gelen Yunanca kökenli

‘Auto’ ile hareket eden ya da ettiri-

lebilen, tafl›nabilir anlam›ndaki La-

tince ‘mobilis’ten türemifl ‘Mobile’

kelimelerini birlikte kullanarak isim-

A

lendirdi¤imiz otomobillerin de (Au-

tomobile) birbirleri ile yar›flmas› ka-

ç›n›lmazd›... Ve ilk otomobil yar›fl›

1887’de, Fransa’da, Paris ile Ver-

sailles aras›ndaki 37 kilometrelik

parkurda gerçeklefltirildi. 

Muhteflem Ödül
‹kinci Dünya Savafl›’ndan önce, çe-

flitli ülkelerde, her birinin ayr› kural-

lara sahip oldu¤u yar›fllar düzenleni-

yordu. Bu ‘büyük para ödüllü’ yar›fl-

lar, o günden bugüne, Frans›zca’da

‘muhteflem ödül’ anlam›na gelen

Grand Prix’ ad›yla an›l›yor… 

Önceleri, bu yar›fllar aras›nda bir ilifl-

kilendirme yap›lm›yordu. Savafltan

sonra yar›fl kural ve standartlar› FIA

(Uluslararas› Otomobil Federas-

yonu) taraf›ndan düzenlendi ve

FIA, tak›mlar›n y›l boyunca rekabet

ederek dünya flampiyonlu¤una ula-

flacaklar› formülü buluverdi: For-

mula 1 Formula 1’in (F1) ilk sezonu

1950 y›l›nda, ‹ngiltere’nin efsanevi

Silverstone pistinde bafllad›. ‹ngiliz

Kraliyet Ailesi’nin de izledi¤i yar›fl›,

pole pozisyonda yar›flan, Alfa Ro-

meo tak›m›ndan Giuseppe Farina

kazand›. Farina, F1’in 1950’deki o ilk

sezonunu da flampiyonlukla tamam-

lad›.

Formula 1, birden çok co¤rafyada

popüler olmay› baflarm›fl bir motor

‹nsano¤lunun ilk mücadelesi ‘hayatta kala-
bilmek’ti. Daha sonra da ‘en iyi’ oldu¤unu ispat
için çaba sarf etti; ve bu çabas›n›n ad›na da
‘yar›fl’ dedi. Bugün, motor sporlar› dal›nda,
dünyan›n en çok ilgi gören mücadelelerinden
birisi de hiç kuflkusuz Formula 1…

Yar›flmak
Genlerimizde Var!
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Grand Prix’lerin sonunda, gelenek haline gelmifl bir zafer gösterisi: fiampanya
töreni! Ferrari Tak›m› kaptan› Jean Todt (solda) ve Formula 1’de 

Fransa Grand Prix’sini kazanarak 5. kez dünya flampiyonlu¤unu 
ilan eden efsanevi pilot Michael Schumacher 

Formula 1’in ülkemize gelmesi-

ni bekleyecek sabr›n›z yoksa ve

bu sezonun  F1 heyecan›n› ka-

ç›rmak istemiyorsa-

n›z, Setur’un yar›fl-

severlere davetini

de¤erlendirebilirsi-

niz Formula 1’in ül-

kemize gelmesini

bekleyecek sabr›n›z

yoksa ve bu sezonun

F1 heyecan›n› kaç›r-

mak istemiyorsan›z,

Setur’un yar›flseverlere

davetini de¤erlendire-

bilirsiniz

Sezonun ilk 12 Grand Prix’si ta-

mamland›; fakat önümüzde hâlâ

tamamlanmay› bekleyen befl he-

yecanl› yar›fl daha var:

• 18 A¤ustos 2002, Budapeflte /

Macaristan Grand Prix

• 1 Eylül 2002, Spa / Belçika

Grand Prix

• 15 Eylül 2002 Monza

/ ‹taya Grand Prix

• 29 Eylül 2002 Indi-

anapolis / Amerika

Grand Prix

• 13 Ekim 2002 Su-

zuka, Japonya

Grand Prix

Setur’un Dertour /

Almanya ile ortakla-

fla düzenledi¤i 2002

sezonu Formula 1 turlar› ile ilgi-

li ayr›nt›l› bilgiye ulaflmak için

ya da rezervasyon yapt›rmak

için www.setur.com.tr adresi-

ni ziyaret edebilir ya da (0216)

474 06 00 numaral› telefondan

bilgi alabilirsiniz…

sporu. Bunun en önemli nedenleri,

hiç kuflkusuz, her Grand Prix’nin ay-

r› ülkelerde düzenlenmesi ve pilot-

lardan teknik görevlilere, taktisyen-

lerden mühendislere kadar bu spora

emek verenlerin tam bir milletler

mozayi¤i görüntüsü çizmesi…

Tak›mlar fiampiyonas› ve 
Pilotlar fiampiyonas›
F1 Dünya fiampiyonas›, her biri fark-

l› bir ülke ve pistte gerçeklefltirilen

Grand Prix’lerden (GP) oluflan uzun

ve zorlu bir maraton. F1, ayn› za-

manda iki ayr› mücadeleye sahne

oluyor: ‘Constructor’s Champi-

onship’ ve ‘Driver’s Champions-

hip’… 

Tak›mlar fiampiyonas› ve Pilotlar

fiampiyonas› s›ralamalar› ile Formula

1’de hem tak›mlar, hem de pilotlar

yar›fl›yor. Her tak›m, iki pilotun kul-

land›¤› iki araçla GP’lere kat›l›yor. 

Teknoloji Devlerinin ‹ttifak›
GP’lerde amaç, do¤al olarak, yar›fl›

üst s›ralarda tamamlayarak puan ka-

zanmak... Yar›fllarda o sezon müca-

dele eden tak›mlar›n say›s›na göre

20 ila 24 aras›nda araç start al›yor.

Puan alabilmek için yar›fl› ilk alt›

içinde tamamlamak gerekli. F1 puan

sisteminde birinci pilot 10, ikinci 6,

üçüncü 4, dördüncü 3, beflinci 2 ve

alt›nc› ise 1 puan kazan›yor. Pilotla-

r›n elde etti¤i puanlar Pilotlar fiam-

piyonas› için kendi hanelerine, ay-

n› tak›mdan pilotlar›n elde etti¤i pu-

anlar›n toplam› ise Tak›mlar fiam-

piyonas› için tak›mlar›n hanesine

iflleniyor. Sezon sonunda da flampi-

yonlar belli oluyor.

Hem Spor, Hem Tan›t›m,
Hem Turizm
Bu y›l 52. yafl›n› kutlayan Formula 1,

2002 sezonunda on bir tak›m›n mü-

cadelesine sahne oluyor: 

Ferrari, Williams, McLaren, Re-

nault, Sauber, Arrows, BAR, Mi-

nardi, Toyota, Jordan ve Jaguar… 

Formula 1 bugün hem on binlerce

kiflinin tribünde, yüz milyonlarca se-

yircinin ise televizyonlar› bafl›nda

düzenli olarak takip etti¤i bir spor.

Hem GP düzenleyen ülkelere her

yar›flta 50-60 milyon USD döviz ka-

zand›ran bir turizm sahas›, hem de

genifl merakl› kitlesi, dolay›s›yla iyi

bir tan›t›m ve reklâm arac›… 

Bu arada bir hat›rlatma yapmakta

fayda var: ‹çinde bulundu¤umuz dö-

nemde Türkiye, F1 sezonuna dahil

bir Grand Prix organizasyonu yap-

maya talip olmufl durumda! Kimbilir,

belki de bu heyecan› bir kaç y›l son-

ra ülkemizde, çok daha yak›ndan iz-

leme f›rsat› buluruz!

Fikret fiahin

Setur’dan Yar›flseverlere F1 Daveti!
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ol ya¤murlu, so¤uk k›fl gün-

leri çoktan mazide kald›...

Kimimiz unutulmaz an›larla

dolu bir tatili geride b›rakt›k bile...

Kimimiz ise deniz ve güneflle ku-

caklaflaca¤›m›z sahillerle buluflma-

n›n tatl› bir sab›rs›zl›¤› içerisindeyiz. 

Peki, yaz tatillerinin vazgeçilmez

unsuru güneflin vücudumuz üzerin-

deki etkilerinden ne kadar haberda-

r›z? Ya da sa¤l›kl› bir bronzluk için

neler yapmam›z gerekiyor? 

VKV Amerikan Hastanesi Derm-

toloji Bölümü’nden Doç. Dr. Yase-

min Oran güneflin zararl› etkilerin-

den korunmam›z için neler yapma-

m›z gerekti¤ini Bizden Haberler’e

anlatt›.  

Güneflsiz Bir Hayat 
Düflünülemez! Ama...
Evet, gerçekten de güneflsiz bir ha-

yat düflünemiyoruz.. Dünyadaki

tüm varl›klar için günefl bir hayat

kayna¤›. Güneflin insanlar üzerinde

yaratt›¤› en temel faydalar aras›nda,

birçok hastal›¤›n tedavisinde kulla-

n›lan antibaktriyel etkisi yer al›yor.

Ayn› zamanda vücut üzerinde D vi-

tamini sentezlenmesini gerçeklefltir-

di¤i için özellikle çocuklar›n kemik

gelifliminde temel bir rol üstleniyor.

Sa¤lad›¤› bronzluk etkisi ile estetik

bir öneme sahip olan günefl, akne

ve sivilce tedavisinde de çok ifle ya-

rayabiliyor. Ancak, tüm bu faydalar›

içeren temel hayat kayna¤›m›z gü-

nefl, ozon tabakas›n›n incelmesiyle

birlikte art›k insanlar için bir tehlike

unsuru haline gelmeye bafllad›.

Ozon tabakas›n›n incelmesiyle bir-

likte, yer yüzüne ulaflan ultraviyole

radyasyonu miktar›nda büyük bir

art›fl oldu. Eskiden, yeryüzüne sade-

ce A ve B ultraviyole radyasyonu

ulafl›rken art›k C ultraviyole radyas-

yonu da ulaflmaya bafllad›. Peki, ya

sonuç? Sonuç hiç de iç aç›c› de¤il..

A ultraviyole radyasyonu cildin er-

ken yafllanmas› ve k›r›flmas›na ne-

den olurken, B ve C ultraviyole rad-

yasyonlar› ise deri kanserleri riskini

art›r›yor. Bu yüzden de sadece de-

niz ya da havuz kenar›nda güneflle-

nirken de¤il, günün her saatinde

güneflten korunmam›z büyük bir

önem arzediyor.  

Aç›k Tenliler ve K›z›llar 
En Riskli Grubu Oluflturuyor!
Doç. Dr. Yasemin Oran’dan ald›¤›-

Güneflle ‹yi Geçinmenin
Yollar›n› Biliyor muyuz?

m›z bilgilere göre günefle karfl› nas›l

korunmam›z gerekti¤ini belirleme-

mizde cilt tipiniz büyük bir önem ta-

fl›yor. Güneflin zararlar› aç›s›ndan en

fazla riski, beyaz tenliler, k›z›llar ve

hiç bronzlaflamayan ya da günefle

ç›kt›kça deri yan›klar›yla sonuçlanan

cilt tipleri tafl›yor... Cildin rengi ko-

yulaflt›kça yanma riski de o oranda

azal›yor. Ancak, esmer tenlilerde de

ozon tabakas›n›n incelmesiyle bir-

likte günefl yan›¤› oluflmas› hiç de az

rastlan›r bir durum de¤il. O yüzden

dikkat!

Ne Zaman Günefllenmeli?
Yap›lan araflt›rmalar, günefllenme

için en ideal saatlerin sabahlar› saat

10.00’a kadar, ö¤leden sonralar› ise

saat 15.30’dan sonra oldu¤unu orta-

ya koyuyor. Bu saatlerin d›fl›nda ise,

kesinlikle ve kesinlikle gölge yerlere

çekilmenizi ve dinlenmenizi öneri-

yoruz. Bu arada, beton zeminlerin

ve deniz suyunun ultraviyole ›fl›nla-

r›n› çok iyi yans›tt›¤›n› da akl›n›zdan

ç›karmay›n. Bu yüzden de gölgede

B Yaz tatillerinin vazgeçilmez unsuru güneflin vücudu-
muz üzerindeki etkilerinden ne kadar haberdar›z?
Güneflin zararl› etkilerinden 
nas›l korunuruz?



de yanabilece¤inizi asla unutmay›n!

Nas›l Giyinmeli?
fiapkalar, yüzümüz için tam bir ko-

ruma sa¤lamasa da mutlaka kullan›l-

mal›. Giysilerimiz de güneflin etkile-

rinin cildimize ulaflmas›n› engellemi-

yor. Özellikle, tatil beldelerinde tatil

yapanlar›n giysilerini giymeden ön-

ce ciltlerine uygun bir koruyucu

krem sürmelerinde büyük yarar var.

Aç›k renkli ve pamuklu giysiler, ult-

raviyole ›fl›nlar›n› daha fazla geçiri-

yor. Ancak, koruyucu kremlerle bu

etkiyi bertaraf etmek mümkün. 

Çal›flan kifliler ise, e¤er serin bir or-

tamda çal›fl›yorsa, koyu renkli giysi-

leri tercih edebilirler. Zira, koyu

renkler, ultrviyole ›fl›nlar›n› yans›tt›¤›

için güneflin etkilerini azalt›yor. Ama

buna karfl›l›k s›ca¤› absorbe ediyor.

Bu yüzden de serin yerlerde çal›flan

kifliler, koyu renkli giysileri tercih

ederek günefle karfl› daha fazla ko-

ruma sa¤layabilir. 

En Uygun Koruyucu Ürünü
Nas›l Seçmeliyiz?
• Öncelikle, koruyucu kremlerin

günefle karfl› tam bir koruma sa¤la-

mad›¤›n› unutmay›n! 

• Günefl kremlerinde yer alan ve

SPF olarak adland›r›lan farkl› dere-

celerden oluflan koruma faktörlerin-

den, cilt tipinize en uygun olan›n›

seçmeliyiz. Peki, koruma faktörü ne

ifle yar›yor? Bunu bir örnekle aç›kla-

yal›m: Deriniz güneflle bulufltu¤un-

da, 15 dakikada k›zar›yorsa ve yan-

ma reaksiyonu gösteriyorsa, ko-

ruyucu bir kremde yer alan 15

koruma faktörü, sizi günefle

karfl› 15x15 dakika koruya-

cak anlam›na geliyor.  

• Günefle en

fazla hassasiyet gösteren yafll›lar ve

bebekler 45-50 SPF, çok aç›k tenliler

60 SPF, esmerler 15-25 SPF içeren

ürünleri tercih etmeliler.

• Koruyucu ürün seçerken yüzünüz

için krem, vücudunuz için süt for-

mundaki ürünler kullanabilirsiniz.

Çok ya¤l› bir cilde sahip iseniz jel

formundaki kremler ile serinletici

sprey kullanabilirsiniz. 

• Terleme, deniz suyu gibi etkiler

koruma faktörünün bir k›sm›n›n de-

riden at›lmas›n› sa¤l›yor. Bu neden-

le de koruyucu kreminizi dört saatte

bir yenilemeniz gerekiyor. 

• Günefl koruyucular›n› deride emil-

mesi ve etkin bir koruma sa¤layabil-

mesi için de günefle ç›kmadan yar›m

saat önce sürmeniz gerekiyor. Aksi

takdirde, cildiniz direkt olarak güne-

flin zararl› etkilerine maruz kal›yor. 

• ‹çinde, havuç ya da hindistan ce-

vizi gibi katk› maddeleri içeren ko-

ruyucu ürünleri, güneflin etkisini ar-

t›rd›¤› ve egzamaya neden oldu¤u

için önerilmiyor. 

• Bitkilerle (örne¤in havuç) ya da

tablet olarak ald›¤›m›z betakaroten

de deride boyama etkisi yaratarak

hofl bir bronzluk yarat›yor ve ayn›

zamanda derinin günefle karfl› ko-

runmas›na yard›mc› oluyor. Tatile

ç›kmadan önce veya tatil s›ras›nda

da betakaroten alabilirsiniz.

• Tatile gitme flans› olmayanlar için-

se hofl bir müjdemiz var: Piyasada

birçok marka ad› alt›nda

üretilen self

bronzanlar ol-

dukça gü-

venli bir

b r o n z l u k

sa¤lad›¤› gi-

bi, koruma faktörü içerdikleri için

de oldukça etkililer. 

Olan Oldu... Ya fiimdi?
Deniz ve günefl banyosunun ard›n-

dan cildiniz reaksiyon vermeye bafl-

lad›. fiimdi neler yapmal›s›n›z?

• Hafif derecede bir yanma ya da

k›zar›kl›k oluflmuflsa, so¤uk su uy-

gulamas›n›n yan›s›ra, uzman tavsi-

yesiyle anti-allerjik bir ilaç kullan-

mal›s›n›z. En son olarak da cildinizin

rahatlamas› ve kaybetti¤i nemi tek-

rar kazanabilmesi için nemlendirici

bir krem kullan›n. 

• Yüksek atefl, titreme gibi belirtiler-

le birlikte, ciltte su toplama, a¤r› gi-

bi etkiler görülüyorsa, bu uygulama-

lar›n yan› s›ra, Aspirin ve uzman tav-

siyesiyle antiromatizmal ilaçlar (ap-

ranaks) kullanman›z› öneririz.

• Yanma vakalar›nda asla, sulu pud-

ra kullanmay›n. Bu tür ürünler, geçi-

ci bir rahatlama hissi yaratsa da, bir

süre sonra deriyi gerginlefltirir ve da-

ha fazla rahats›zl›k verir. 

‹yi tatiller!

Koruyucu kremlerin
kendine özgü dilini
anlamak kolay. Örne¤in
“15 koruma faktörü” sizi
günefle karfl› 15x15 daki-
ka koruyacak anlam›na
geliyor. 
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Akademik Yaklafl›m...
VKV Amerikan Hastanesi Yard›mc›

Üreme Teknikleri Merkezi bilimsel

çal›flmalar› ile de kendisine ayr› bir

yer edindi. Bugüne kadar konu ile il-

gili dünyan›n en prestijli iki bilimsel

dergisinde 30’a yak›n makale yay›n-

land› ve ekip üyeleri pek çok ulusal

ve uluslararas› kongreye konuflmac›

olarak davet edildi. Bu say›lar ülke-

deki bir çok devlet, üniversite ve

özel merkezin toplam›ndan daha

fazla... En son olarak klinik direktö-

rü Doç. Dr. Bülent Urman, dünya-

n›n üreme sa¤l›¤› konusundaki en

büyük iki organizasyonundan biri

olan Avrupa Üreme ve Endokri-

noloji Cemiyeti (ESHRE) Dan›flma

Kurulu’na seçilerek merkezin bilim-

sel baflar›lar›n› taçland›rd›. Türkiye’de-

ki ilk tüp bebek ekiplerinden biri ol-

ma özelli¤ini tafl›yan befl kiflilik çekir-

dek kadrosu ile hizmet veren Merkez,

çekirdek kadrosu hiç de¤iflmeden,

aksine artan hasta say›lar› ve baflar›

oranlar›na paralel olarak daha da bü-

yüyerek bugün 10 doktor, 2 embriyo-

log, 1 psikolog, 2 embriyoloji teknis-

yeni, 5 genetik teknisyeni, 8 hemflire,

2 hasta bak›c› ile hizmet veren dev bir

merkez haline geldi. 

Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin:

Tel: 0212-311 20 00/8760

996 y›l›ndan bu yana VKV

Amerikan Hastanesi bünye-

sinde hizmet veren Yard›mc›

Üreme Teknikleri Merkezi, ‹stan-

bul’un ve ülkemizin “ilk tüp bebek

merkezleri” aras›nda yer al›yor. Gele-

neksel klinik tedavilerin (afl›lama ve

yumurtlaman›n teflvik edilmesi...vb)

etkisiz kald›¤› durumlarda çocuk sa-

hibi olamayan çiftlerin baflvurdu¤u

merkezde, genetik tan› ile birlikte

“Tüp Bebek” ve “Mikroenjeksi-

yon” tedavileri gerçeklefltiriliyor. 

Mikroenjeksiyon, k›s›r erkeklerin ço-

cuk sahibi olabilmelerinde bir zirve

olarak kabul ediliyor. Zira, uygulan-

maya bafllad›¤› 1992 y›l›ndan önce,

k›s›r erkeklerin kendi çocuklar›na sa-

hip olmalar› imkans›z görülüyordu.

Bu uygulama ile menisinde hiç

1

VKV Amerikan
Hastanesi bünyesinde
hizmet veren Yard›mc›
Üreme Teknikleri
Merkezi, tüp bebek ve
mikroenjeksiyon tedavi-
leri ile çocuk sahibi ola-
mayan çiftlerin yüzleri-
ni güldürüyor. 

sperm bulunmayan erkeklerde cerra-

hi yöntemler ile sperm aran›yor ve

bulunan spermler mikroenjeksiyon

iflleminde kullan›l›yor. Böylece, ço-

cuk sahibi olmas› olanaks›z gözüyle

bak›lan pek çok erkek kendi öz ço-

cu¤una kavuflma f›rsat› elde ediyor.

“Preimplantasyon Genetik
Tan› (PGT)” ile Sa¤l›kl›
Bebekler...
Merkezin bünyesinde yer alan Gene-

tik Merkez ve Laboratuvar›’nda ger-

çeklefltirilen “Preimplantasyon Ge-

netik Tan› (PGT)” uygulamas› da

merkezin sundu¤u ilkler aras›nda yer

al›yor. Son y›llar›n en önemli gelifl-

melerinin yafland›¤› genetik alan›nda

bir devrim say›labilecek olan PGT,

tüp bebek uygulamalar›nda

embriyodan al›nan hücre örne-

¤inde genetik inceleme yap›lma-

s› anlam›na geliyor. Bu uygula-

ma ile daha önceki tüp bebek

denemeleri baflar›s›zl›kla sonuç-

lanan veya kad›n yafl›n›n ileri ol-

du¤u çiftlerde gebelik oranlar›-

n›n artmas› sa¤lan›yor. Ayn› za-

manda, ailesinde genetik bir

hastal›k geçmifli olan çiftlerde

embriyoda hastal›¤›n tan›s› ko-

nularak hastal›kl› embriyo trans-

fer edilmiyor ve sa¤l›kl› oldu¤undan

emin olunan bebeklerin do¤mas›

sa¤lan›yor. 

Ayr›ca k›s›rl›k sorunu olsun ya da

olmas›n tüm bireyler bu birime bafl-

vurarak genetik dan›flmanl›k alabili-

yor. Genetik merkezinin ve labora-

tuvar›n›n olmas› çok büyük avan-

taj.VKV Amerikan Hastanesi Yar-

d›mc› Üreme Teknikleri Merkezi

kendi bünyesinde PGT yapabile-

cek ekip ve ekipmana sahip olma-

s›yla da bu tedavileri d›flar›dan getir-

tilen uzmanlar arac›l›¤›yla sunan di-

¤er merkezler aras›nda ayr›cal›kl›

bir konuma sahip. 

K›s›rl›k Bir Kader De¤il!

Yard›mc› Üreme Teknikleri Merkezi
ekibi tüp bebek tedavisi gören çiftlerle

birlikte...
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ehirlerin bugünkü kadar ka-

labal›k olmad›¤›, insanlar›n

bahçeli evlerde oturdu¤u,

birço¤unun bahçesine birfleyler ekip

biçecek vakti oldu¤u zamanlarda

herfleyi gerçek tad›nda yiyebiliyor-

duk. fiimdi ne domates domates gibi

kokuyor, ne de mis gibi kokusu üze-

rinde çilekleri o eski lezzetleriyle afi-

yetle midemize indiriveriyoruz!

Hastalan›nca içilen ›hlamurdan, na-

“Tüm yiyecek-

leriniz ilaçlar›n›z;

tüm ilaçlar›n›z

yiyecekleriniz

olsun.”

Hipokrat 

ne-limon kabu¤undan; her sabah an-

nemizin bir kafl›k yememiz için yal-

vard›¤›, bal›k ya¤›na kadar tüm do-

¤al beslenme al›flkanl›klar›, h›zl› ya-

flam tempomuza ve beslenme konu-

sunda gösterdi¤imiz özensizli¤e kur-

ban gidiyor. 

Tamamen do¤al yollardan üretilen

“ekolojik ürün”lere de¤er biçemiyo-

ruz. “fiu dükkanda ekolojik bal sat›l›-

yormufl, bu manav ekolojik elma sa-

t›yormufl”’un pefline düflenler, do¤al

hayata, insan sa¤l›¤›na herkesten da-

ha çok önem verenler tabii ki. 

Geleneksel Üretim Biçimleri
Do¤all›ktan uzak, katk› maddesi içe-

ren ürünlerin etkisiyle sa¤l›¤›m›zda

gözle görülür olumsuzluklar ortaya

ç›kt›¤› aflikar! Bu nedenle de günü-

müzde ekolojik ürünlerin tüketimine

ve geleneksel üretim biçimlerine

do¤ru h›zl› bir geçifl yaflan›yor. 

Organik olarak yetifltirilmifl kuruye-

mifl çeflitleri, ekolojik tah›l çeflitleri,

organik zeytin, zeytinya¤›, firik, mafl

fasulyesi, soya ürünleri, saf bal çeflit-

leri, ar›sütü, polen, bitkisel çaylar,

baharatlar, sabunlar ve ekmek çeflit-

leri aç›lm›fl özel butik dükkanlarda,

marketlerde tüketicinin be¤enisine

sunuluyor. 

S
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Ekolojik; Ama 
Ne Kadar Ekolojik?



Ekoloji; canl› organizmalar›n birbirle-

ri ve çevreleri ile olan iliflkilerini ince-

liyor. Ekoloji, bir dizi felsefe, do¤al

ve toplumsal bilimi bir araya getire-

rek do¤ay› bir bütün olarak incele-

yen çok genifl bir temay› içeriyor. Bu

tema, bütün canl›lar›n birbirleri ile

olan ba¤›ml›l›¤›... Bir baflka deyiflle,

canl› yaflam›n›n sa¤l›kl› ve iyi bir fle-

kilde devaml›l›¤› do¤al dengeye ba¤-

l›d›r. 

Bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda da do¤al

dengeyi bozmadan, çevreyi kirletme-

den, insanlarda ve di¤er canl›larda

(zehir) etki yapmayan temiz ürünler

üretmeye ve tüketmeye yönelik

amaçlar çerçevesinde gerçeklefltirilen

üretim sistemine ya da üretim s›ras›n-

da suni gübre ve kimyasal ilaç kulla-

n›lmadan üretilen ürünler ekolojik

olarak tan›mlan›yor. 

Ekolojik tar›m ve bu tar›m tekni¤i ile

üretilen ürünlerin çevreye ve insan

sa¤l›¤›na pek çok faydas› bulunuyor: 

• Hava, su, toprak kirlili¤i önlenir. 

• Zararl› kimyasal ilaçlar›n ve gübre-

lerin kullan›m› sonucunda do¤ada

meydana gelen tahribat› önler 

• Eko-tar›m sayesinde çiftçinin çevre

dostu tekniklerle ilgili bilgisi artar ve

bu çerçevede bilinçli tar›m uygula-

malar›nda art›fl görülür. 

• Kimyasal ve hormonal ilaç kullan›l-

mad›¤› için, tüm ürünler aroma yö-

nünden lezzetli ve sa¤l›kl›d›r. 

• Topra¤›n bilinçsiz kullan›m› sonu-

cu çoraklaflmas›n› ve erozyona u¤ra-

mas›n› önler. 

Bunlar› Biliyor musunuz?
• Atkuyru¤u’nun akci¤eri güçlendir-

di¤ini ve kan› temizleyici etkilere sa-

hip oldu¤unu, 

• Ayr›kotu Kökü’nün bronfllar› ra-

hatlatt›¤›n›, 

• Biberiye’nin kramp çözücü, anti-

depresan ve antiseptik özelliklerini, 

• Civanperçemi’nin adet kanamala-

r›n› dengeleyici ve menapoz s›k›nt›la-

r›n› giderici/azalt›c› etkileriyle özel-

likle bayanlar›n bafltac› olan bir bitki

oldu¤unu,

• Fesle¤en’in mideyi rahatlat›c› ve

gaz söktürücü özellikleri sayesinde

mide rahats›zl›klar›n›n bir numaral›

düflman› oldu¤unu, 

• Ihlamur’un sinir sistemini güçlen-

dirdi¤ini, 

• Kediotu Kökü’nün uyku getirici,

fliflkinlik giderici ve sinir yat›flt›r›c› et-

kilere sahip oldu¤unu, 

• Lavanta Çiçe¤i’nin vücuttaki flifl-

kinlikleri giderdi¤ini, antibakteriyel

ve antiseptik olarak kullan›ld›¤›n›, 

• Sar›kantaron’un iltihap giderdi¤i-

ni ve daha birçok yaray› iyilefltirdi¤i-

ni, 

• Zencefil’in uyar›c›, gaz söktürücü,

terletici ve antiseptik özelliklere sa-

hip oldu¤unu ve ayn› zamanda grip

ve so¤uk alg›nl›¤›na da iyi geldi¤ini...
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TEMA Vakf›’ndan Ekolojik Ürünler
yen Tema, bu y›l içeresinde taze

meyve ve sebze ürünlerinin de sat›-

fl›n› gerçeklefltirecek. 

TEMA Vakf› taraf›ndan sat›fla su-

nulan ekolojik ürünler, ‹sviçre,

Almanya ve Türkiye’de ba¤›m-

s›z bir kontrol organ› olan IMO

(Inst›tut Für Marktökolog›e) taraf›n-

dan sertifikaland›r›ld›. IMO müfettifl-

leri, ilgili ürünün veya iflletmenin

üretiminden bafllay›p, son aflamas›-

na kadar (paketleme) olan tüm

kontrollerini yap›yor ve sertifikalan-

d›r›yor. Sanal ortamda, www.

e-bebek.com adresinden online sa-

t›n alabilece¤iniz Tema ekolojik

ürünlerine ayn› zamanda, ‹stanbul

genelinde Makro Ma¤azalar› ve

3M Migros’larda da be¤eninize

sunuluyor. 

oç Holding’in toplumsal

sorumluluk anlay›fl› kapsa-

m›nda destek verdi¤i  vakf›lar-

dan biri olan TEMA  Vakf›, eko-

lojik tar›m felsefesini yayg›nlafl-

t›rmak ve ekolojik tar›m› destek-

lemek amac›yla  2000’in ikinci

yar›s›nda bafllatt›¤› çal›flmalarla

19 çeflit kurutulmufl meyve ve

bakliyattan oluflan ekolojik ürü-

nü tüketicilerin be¤enisine su-

nuyor. Bu y›l içerisinde ürün ga-

m›n› zenginlefltirmeyi hedefle-

K



Bafll›¤›m›z-

da yer alan

temel soru-

nun tek bir

yan›t› var: 

Çal›flan bi-

l i n c i n i n

–dolay›s›yla

sadakatinin- yarat›lmas›na katk›

sa¤lamak ve çal›flanlarla en sa¤-

lam iletiflimi kurman›n de¤erli bir

yolu oldu¤u için. 

E¤er kurum içine yönelik olmayan

ama bir kurum yay›n› olma özelli-

¤ini tafl›yan “müflteri dergile-

ri”nden söz edecek olursak bu kez

de yan›t tek olacakt›r: 

Müflteri bilincinin –dolay›s›yla sa-

dakatinin- yarat›lmas›na katk›

sa¤lamak  ve müflterilerle en sa¤-

lam iletiflimi kurman›n de¤erli bir

yolu oldu¤u için.

Bir ‹liflki “‹nfla Etmek”
Kurumu yönetenler aç›s›ndan ba-

k›ld›¤›nda çal›flanlarla “bir iliflkiyi

infla etme”nin neleri içerdi¤i ve in-

fla edilen bu iliflkinin uzun vadeli

yararlar› üzerine pek çok yaklafl›m-

dan söz etmek mümkün. E¤er iki

ayr› mecrada yol alan, çal›flanlar ve

müflteriler için ç›kar›lan dergiler-

den söz ediyorsak, bu “iliflki infla

etme” boyutunu müflteride davra-

n›fl de¤iflikli¤i yaratabilme yolun-

daki en önemli araçlardan biri ola-

rak da görmek mümkün.  Bu kez

müflteri ile iliflki infla etmenin uzun

vadeli yararlar›ndan söz etmeye

bafllan›r ki, asl›na bakarsan›z bu

hedefe do¤ru yol alan bir otobüs,

pazarlama biliminin flöhret kazan-

m›fl, nam salm›fl tüm duraklar›ndan

geçecek demektir. ‹flte o zaman

müflterilere yönelik olarak haz›rla-

nan bir kurum dergisi, stratejik pa-

Bu ay›n Serbest Kürsü bölümüne, “Kurum Dergisi Ne ‹fle Yarar?” bafll›kl› makalesi ile Ülkü S. Osmano¤lu 
konuk oluyor. Önümüzdeki say›larda yer almak üzere makalelerinizi bekliyoruz.

Kurum Dergisi Ne ‹fle Yarar?
zarlama iletifliminin en muhteflem

araçlar›ndan biri olup ç›kacakt›r.

Her Üç Tüketiciden Biri
Avrupa Yay›n Kurulufllar› Birli-

¤i’nin (APA) araflt›rmalar›ndan biri-

nin sonuçlar› her üç tüketiciden bi-

rinin, kurum dergilerini, flirketlerin

pazarlama yöntemlerinden daha

“sempatik” olarak gördüklerini ifa-

de ettiklerini ortaya koyuyor. Söz

konusu araflt›rman›n bafll›¤› da il-

ginç: ”Müflteri dergilerinin Etkilili-

¤inin De¤erlendirilmesi”

‹ster çal›flanlara, ister müflterilere

yönelik olarak haz›rlans›n tüm ku-

rum dergileri, kurumun ifl hedefle-

rine hizmet etmek amac›yla yola

ç›karlar ve her ikisinde de dergi

yat›r›m›n› çal›flanlar veya müflteri-

ler aç›s›ndan anlaml› k›lan tek bir

ortak duygudan söz etmek müm-

kündür: Önemsenmek duygusu. 

Bafll›bafl›na Bir Uzmanl›k
Hitap edilen kitleyle duygu ba¤›n›

kurabilmek bafll› bafl›na bir uzman-

l›k gerektiriyor ve bu uzmanl›k da

özellikle ülkemizde çok yeni geli-

flen bir disiplin olarak karfl›m›za ç›-

k›yor. (“Kurum yay›nc›l›¤›”, yay›n-

c›l›k sektörünün bir kolu olarak ül-

kemizde yeni yeni geliflmeye bafll›-

yor ve bu uzmanl›k dal›nda kendi-

ni yetifltirenler, sektörün içinde

“çöpe at›lan” pek çok kurum der-

gisine bakarak bugüne kadar yine

“çöpe at›lan” milyarlar›n tutar› hak-

k›nda bir araflt›rma yap›l›p yap›l-

mad›¤›n› merak ediyor.)

Aileden Biri Olabilmek 
Aç›p kapatt›¤›m›z bu çöp parante-

zinden sonra “önemsenen kifli”nin,

önemsendi¤ini hissetti¤i andan iti-

baren kendisini “aileden biri” ola-

rak gördü¤ünü rahatl›kla söyleye-

biliriz. “Aileden biri” her durumda

aidiyet duygusunun samimi yön-

lendirmesiyle kurumun “elçi”si ola-

cakt›r. ‹ster çal›flan, isterse de müfl-

teri olsun. Sporda “tak›mdafl”, dün-

yada “vatandafl” ve sivil toplum ör-

gütleriyle, ifl hayat›nda “kurum-

dafl”l›k duygusunun özünde yatan

“gönüllü elçilik”in stok maliyetini

kolay kolay hesaplayamayaca¤›m›-

z› belirtmeden geçmeyelim. 

Hayallerimiz ve
Beyinlerimiz
Gönüllü elçilik, bireylerin hayalle-

rinde ve beyinlerinde bulunur ve

maddi karfl›l›¤›na de¤er biçmek

zordur; hatta mümkün de¤ildir. 

Kurum dergileri, kuruma “de¤eri”

ölçülemeyen bu “de¤eri” kazan-

d›rabilecek, çal›flan› veya müflteriyi

“gönüllü elçi” k›labilecek olan o

uzun yolda, çok flirin ve sempatik

bir soluklanma mekân›d›r. Say-

falar›na yans›yan eme¤in s›cak-

l›¤›n› dokundu¤unuzda hisset-

ti¤iniz bir soluklanma... Ve elbette

okurun, puzzle’›n tümünü, o büyük

resmi görmesini mümkün k›lan

muhteflem bir iletiflim arac›. 
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