KOÇ TOPLULUĞU'NİN İLK ALTI AYLIK FAALİYETLERİ BİR BASIN TOPLANTISI
İLE TANITILDI
KOÇ HOLDİNG CEO'SU TEMEL ATAY "İHRACATTA YIL SONU İTİBARİYLE % 77
ARTIŞ HEDEFLENİYORUZ" DEDİ.
Koç Topluluğu'nun 2001 yılının ilk 6 ayına ait finansal bilgilerini, geleceğe yönelik
hedeflerini içeren "6. Basın ve Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantısı" 13 Temmuz 2001
Cuma günü yapıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Koç Holding CEO'su Temel Atay, bir önceki toplantının
ardından ülkenin ekonomik bir krizin içine düşdüğünü söyleyerek, öncelikle içinde
bulunduğumuz koşulları değerlendirdi. Ardından Topluluğun ilk 6 aylık faaliyetlerini ve
sonuçları açıkladı. Temel Atay, Koç Topluluğu'nun bu zor dönemden geçerken almış
olduğu kısa ve uzun vadeli tedbirleri şu şekilde aktardı: Likidite
· İhtiyatlı risk yönetimi ile finansal durumu güçlü tutmak İhracat ve Döviz Gelirleri
· İhracat fırsatlarını değerlendirmek
· İhracat odaklı yatırım projeleri hızlandırmak (Ford Otosan Fabrikası gibi)
- Yurtdışı faaliyet gelirlerini artırmak
· Turizm gelirlerini artırmak Verimlilik
· Maliyetlerde düşüş
· İstihdamı korumak Taahhüt ve Yükümlülükler
· Müşterilere karşı (ön ödemeli kampanyalar)
· Devlete karşı
· Tüm anlaşmalardan doğan İtibarı Korumak
İstihdamı Koruyoruz
Koç Holding CEO'su Temel Atay daha sonra, Koç Topluluğu'nun 2001 yılının ilk 6 ayındaki
performansını değerlendirdi ve özetle şunları söyledi: "Satışlarımız bu dönemde geçen
yıla göre enflasyonla düzeltilmiş TL bazında % 9, dolar bazında ise % 13 gerilemiştir.
Buna mukabil aynı dönemde, ihracatımız 780 milyon dolar ile % 70 mertebesinde bir
artış göstermiştir. Yıl sonu ihracat hedefimiz ise % 77 artışla, 1.723 milyon dolar olarak
öngörülmektedir. İlk 5 ayda yatırımlarımız 152 milyon dolar ile geçen yılın % 32
gerisindedir. İhracat projelerine yönelik yatırımlarımız devam etmektedir. Ancak, kapasite
artışı gibi şu an için çok öncelikli olmayan yatırımlar bir süre ertelenmektedir. İstihdamı
elimizden geldiği kadar korumaya gayret etmekteyiz. İlk 6 ayın sonunda 46.379 kişi ile
geçen yılın aynı döneminden sadece % 4 gerideyiz.

Yılın ilk yarısında ihracatı artırmada en önemli rolü Tofaş'ın üstlendiğini belirten Temel
Atay, ilk altı ayda 51 bin adet araç üretildiğini ve bunun 46 binin Doblo olduğunu
vurguladı. Toplam 375 milyon dolar ihracat ile geçen yılın % 370 üzerine çıkıldığını
belirten Atay, Doblo'nun tek başına Türkiye otomobil ve hafif ticari araç ihracatının
yaklaşık yarısını teşkil ettiğini ve Tofaş'ın yıl boyunca ihracat hedefinin 112 bin adet ile
793 milyon dolar olduğunu vurguladı.
ZENGİNLEŞEREK BÜYÜYEN BİR KOLEKSİYON: RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ
Rahmi M. Koç Müzesi'nin Hasköy Tersanesi'nde açılan yeni bölümü için üç ayrı ve anlamlı
tören düzenlendi. 19 Haziran'daki birinci törende, müzenin kuruluşunda emeği geçenler
biraraya geldi. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen basın toplantısında ise Rahmi M. Koç, basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Aynı günün akşamı, Latin ezgileri, İstanbul Gelişim
Orkestrası'nın ve Ece Berker'in müziği eşliğinde basın mensupları, müzelerin, turizm
şirketlerinin ve İstanbul'daki İlköğretim Okulları'nın yöneticileri müzeyi gezdi. 10
Temmuz'da ise gazetelerin kültür sanat bölümlerinin editörleri Rahmi M. Koç ile öğle
yemeğinde buluştu. Aynı akşam Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın da bir konuşma yaptığı
gala gecesinde, sanat ve iş dünyasının saygın isimleri biraraya geldi.
Günümüze kadar gelen sanayi ürünlerinin nasıl geliştiğini de gösterebilen çok çeşitli eseri
barındıran müzede orjinal haliyle korunan ve hala çalışır durumda olan zeytinyağı
imalathanesi, Sultan vagonu, saltanat kayığı, ayakkabı tamirhanesi ve bitkilerin şifalı
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marangozhane atölyesi gibi, tarihe ayna tutan ilgi çekici bölümler yer alıyor.
Rahmi M. Koç Müzesi'nin Adresi:
Hasköy Cad. No. 27 80320
İstanbul Otobüs ile erişim:
54 HM Hasköy - Mecidiyeköy Hattı
54 HT Hasköy - Taksim Hattı
Minibüs ile erişim:
Şişhane - Alibeyköy Hattı
Telefon: (0212) 256 71 53
BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU:
BİRMOT Birmot (Birleşik Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 2 Temmuz 2001 tarihinden
itibaren Koç Holding'e bağlı olarak otomotiv sektöründe hizmet veren 11 şirketin
birleşmesi sonucunda yepyeni ticari bir kimlik ile kuruldu.

Tofaş-Fiat, Otoyol - Iveco araçlarının satış, satış sonrası hizmet, teknik servis ve yedek
parça; Alfa Romeo araçlarının, teknik servis ve yedek parça hizmetlerini sunacak olan
Birmot halen, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Samsun, İstanbul,
Kütahya, Osmaniye ve Yalova'dan oluşan 11 ilde toplam 11 şube, bu şubelere bağlı 19
mağaza ve 800 çalışanıyla aynı görsel bütünlük ve aynı hizmet kalitesinde tüketicilerin
hizmetinde olacak.
DEĞERLERE DEĞER KATAN GÜÇ BİRLİĞİ:
OTOKOÇ 9 ilimizin 16 farklı noktasında, nihai tüketiciye Ford Otosan ürün ve hizmetlerini
sunan 6 Topluluk şirketi, Otokoç çatısı altında birleşti.
Ford Otosan ürünlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerini sunan Standard Motor, Otokoç,
Ege Oto, Otomotör, Toroto ve Kuzey Motorları, tüm operasyonlarını "Otokoç Otomotiv
Ticaret ve Sanayi A.Ş." bünyesine taşıdılar.
Bu birleşme, şirketlerimizin daha dinamik, kaynaklarını daha rasyonel kullanılabileceği
şekilde tek elden yönetilmesini sağlarken, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmenin
yollarını açıyor. Birleşme neticesinde Otokoç'un, otomotiv sektörü için örnek bir
yapılanmayı temsil edeceği yeni yapılanmanın temelinde "Hizmet Odaklı Yaklaşım"
yatıyor. Otokoç, 9 ilde 16 noktada, ayda 10 bin müşteriye satış sonrası hizmet veren,
yılda 20 bin araç satan (2000 yılı rakamlarıyal), özetle bir yıl içinde 140 bin müşteriye
satış ve satış sonrası hizmet sunan tam bir "Hizmet Merkezi". Aynı çatı altında perakende
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olanaklarından aksesuar satışına ve sigorta danışmanlığına kadar çok geniş bir yelpazede
hizmet sunuyor.
ARÇELİK ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE VE MOTOR FABRİKALARI ÇERKEZKÖY'DE
15 Haziran 2001 tarihinde Çerkezköy'de yapılan Genel

Değerlendirme Toplantısı

sonrasında Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Hasan Subaşı, Arçelik Genel Müdürü Nedim
Esgin, Pazarlama Başkan Yardımcısı Gündüz Özdemir, Grup Direktörleri ve Direktörler
Çerkezköy İşletmesini gezdi. Üretim ve teknoloji konusunda bilgi aldılar. İşletme gezisi
öncesinde çalışanlara hitaben bir konuşma yapan Nedim Esgin şunları söyledi: "Arçelik
olarak son 5 yılda toplam 338 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki
dönemde de 35 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların yanı sıra her
yıl net satışlarımızın yaklaşık yüzde ikisini AR-GE çalışmalarına ayırıyoruz. İçinde
bulunduğumuz Çerkezköy projemiz de bina ve arsası hariç toplam 7 milyon 500 bin
dolarlık yatırımla tamamlandı. 40.000m2 kapalı alana sahip iki fabrikadan oluşan tesiste,

yaklaşık 500 kişiye istihdam yaratıldığını vurgulayan Esgin, elektrikli süpürgelerin yüzde
25'inin ihraç edileceğini belirtti.
MICROSOFT'TAN KOÇSİSTEM'E İKİ ÖDÜL
Yılın Microsoft Sistem Entegratörü" ve "Yılın Yetkili Destek Merkezi" kategorilerinde 2001
yılında iki ödül birden alan Koçsistem, bilişim sektöründe iki ödüllü tek Microsoft iş ortağı
oldu.
2000 yılında Microsoft ile yaptığı "Partner Strategy Consulting" anlaşması ile 'Microsoft
Danışmanlık Hizmetleri' vermeye başlayan Koçsistem, müşterilerine özel ve yaratıcı
çözümler sunarak hizmet alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Koçsistem,
Microsoft'un 'Yılın Microsoft Sistem Entegratörü' ve 'Yılın Yetkili Destek Merkezi'
ödüllerine; Koç Holding, Telsim, DZKK gibi büyük projeleri dolayısıyla layık görüldü.
bookinturkey.com FOTOĞRAF YARIŞMASI
Türkiye'nin internetteki seyahat rehberi 'bookinturkey', bir ilki gerçekleştirerek elektronik
ortamda bir fotoğraf yarışması düzenliyor. "Yörelerimiz" konulu yarışmada birinci seçilen
eserin sahibi, Ağva Club Grand Becassier'de iki kişilik iki gece yarım pansiyon konaklama
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www.bookinturkey.com'da yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmanız yeterli.
FORD OTOSAN'IN LOJİSTİK ORTAĞI:
TNT LOJİSTİK TNT Post Group'un Türkiye'de Koç Holding'le ortaklaşa kurduğu TNT
Lojistik, Türk sanayisine ileri teknoloji içeren entegre çözümler getirmeyi sürdürüyor.
Başlattığı proje çalışmasını tamamlayan TNT Lojistik, Ford Otosan'ın lojistik ortağı oldu.
Ford Otosan'ın, Kocaeli'de hizmete giren fabrikasında yeri Transit aracın üretimine lojistik
hizmeti verecek. TNT Lojistik, çalışmalarına ilk aşamada bir pilot program ile başlıyor. Yıl
sonuna kadar Marmara Bölgesi ve Batı Anadolu'da geniş bir alana yayılmış 105 yan
sanayi şirketinin de faaliyet kapsamına alınması planlanıyor. TNT Lojistik ayrıca sevkiyatı
tek elden yürüterek daha yalın ve verimli bir hale getirecek.
FRUEHAUF'TAN 40 TONLUK DAMPER KASA
İstanbul Fruehauf Taşıt Araçları Sanayi HARDOX, 400 malzemeden 18 metreküp hacimli

damper üretti. İstanbul Fruehauf ile Renault Truck Ticaret arasında yapılan işbirliği
neticesinde "demo" aracı olarak üretilen Renault Kerax 400 6x4 kamyon üzerine yapılan
kasa, 40 ton yükleme kapasitesine sahip.
SON 10 YILIN 10 BÜYÜK PROJESİNDEN; DOBLO VE RAMSTORE
Capital Dergisi, son on yılın en büyük projelerini tespit etmek için başlattığı araştırmayı
tamamlayarak Temmuz'da sonuçlarını açıkladı. Aralarında Koç Topluluğu'nun iki önemli
projesinin de yer aldığı (Doblo ve Ramstore) sonuçlar, "İş Dünyasına Göre Son 10 Yılın
Analizi ve En İyi 10 Proje" başlığıyla Capital dergisinde yayımlandı.
ALKIŞLANACAK BİR PROJE: TOFAŞBALL
2000-2001 sezonunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Tofaş Spor Kulübü'nün
ortaklaşa düzenlediği "Basketbol Gönüllüleri Projesi" ve Tofaş Spor Kulübü'nün organize
etttiği "Basketbol Okulları Projesi" 19 ilde 20 okul ile hayata geçti. Yaklaşık bir yıldır
basketbol oynayan ve 20 basketbol okulundan seçilen yaklaşık 250 genç basketbolcu 1924 Haziran 2001 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Tofaşball organizasyonunda
biraraya geldi.
"MÜKEMMELLİK MERKEZİ"NDEN AYDINLIK YARINLARA
Koç Üniversitesi'nden, bu yıl 266 öğrenci lisans ve lisans üstü diploma aldı. 1993'te
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Üniversitesi'nin 2001 yılı mezunları diplomalarını 30 haziran Cumartesi günü Rumelifeneri
Kampüsü'nde yapılan mezuniyet töreninde aldı. Bugüne kadar 1025 öğrencinin mezun
olduğu Koç Üniversitesi'nden, bu yıl 266 öğrenci lisans ve lisans üstü diploma aldı.
V.K. VAKFI KOÇ ÖZEL LİSESİ'NDEN BU YIL 134 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU.
Vehbi Koç Vakfı (VKV) Koç Özel Lisesi 2000-20001 dönem mezunları, diplomalarını
törenle aldı. İlk mezunlarını 1992 yılında veren VKV Koç Özel Lisesi, bugüne kadar toplam
1117 öğrenciye diploma verdi.
Koç Özel Lisesi kampüsünde düzenlenen törene VKV Yönetim Kurulu Başkanı Semahat
Arsel, VKV Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Gönül, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Rahmi M. Koç, VKV Müdürü Erdal Yıldırım, gazeteci Mehmet Ali Birand ile öğrenciler,
öğretmenler ve veliler katıldı.

