KOÇ'TAN ÖZEL SEKTÖRE VE YÖRE HALKINA ÇAĞRI: YAP, İŞLET, ÖRNEK OL!"
Yapımı 11 ayda tamamlanan Koç Ata Entegre Süt ve Et Besi Tesisi, 11 Ekim'de görkemli
bir törenle hizmete açıldı.
Yap, İşlet, Örnek Ol!" ilkesiyle özel sektöre ve yöre çalışanlarına yönelik bir çağrıyla
hayata geçirilen "Koç Ata Projesi" nin ilk büyük adımı Şanlıurfa'da 11 Ekim 2000 tarihinde
atıldı ve "Koç Ata Entegre Süt ve Et Besi Tesisi" törenle hizmete açıldı.
17 milyon dolara mal olan tesiste mera, ahırlar, süt sağım ünitesi ve bir peynir fabrikası
bulunuyor.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç, törende yaptığı açılış konuşmasında ,
dünyada ve ülkemizde beslenme sorununun büyük boyutlara ulaştığını vurgulayarak
şöyle dedi:
"20 yıl öncesine kadar hayvan ihracatçısı olan ülkemiz, bugün maalesef hayvan ithal eder
duruma geldiği gibi, açığının bir kısmını da kaçak olarak getirilen, sağlığı belirsiz hayvan
ile kapatmak durumuna girmiştir. 20 yıldır gerileyen hayvancılık, işsizliğe ve yoksulluğa
sebep olduğu gibi, bu durum teröre de müsait zemin teşkil etmiştir. Bunun neticesi
olarak, halkta batıya göç başlamıştır. Sağlıksız ve hızlı göç, şehirlerde sorun olmaya
devam etmektedir."
Rahmi M. Koç, Cumhuriyetimizin 77 yıllık tarihinin en büyük yatırımı sayılan GAP
projesinin, bölgede büyük bir tarımsal potansiyeli harekete geçirdiğine dikkat çekti ve
"Özellikle doğu bölgesi, tahrip edilmemiş doğal yapısı, kirletilmemiş suyu ve bakir toprağı
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Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, törende yaptığı konuşmada projenin
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doymalıyız" dedi. Sözleşmeli çiftçi modelinin bu proje ile GAP bölgesinde başlatılmış
olduğunu vurgulayan Gökalp "böylesi tesislere çok ihtiyaç var" dedi.
Açılışın yapıldığı gün, Koç Holding A.Ş. Tüketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoğlu ve Ata
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, 11 bölge valisi ile bir toplantı yaparak
projeyi tanıttılar. "Yap, İşlet, Örnek Ol!" modeliyle Güney Doğu kalkınmasında öncülük
görevi üstlenen Koç Ata projesinin yaygınlaşarak hayata geçmesi için hizmet aşkı içinde
olan valilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Koç Holding Tüketim Grubu Başkanı Cengiz
Solakoğlu, GAP'ın en büyük besi çiftliğinin özel sektöre ve yöre halkına bir çağrı niteliği

taşıdığının da altını çizdi. Ata Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da,
Türkiye'nin

bu

çiftliklerden

400

tane

kurduğu

an,

5

sene

içinde

dış

borcunu

ödeyebileceğini ifade etti. Kurdoğlu, gıda sektörünün gelişmeye muhtaç olduğunu
belirterek, girişimciler için en ideal yatırımın gıda alanında bulunduğuna dikkat çekti.

"YAP, DEVRET, SAHİP ÇIK" MODELİYLE YAPILAN 12 İLKÖĞRETİM OKULU'NDAN
SONRA 13'ÜNCÜSÜ ŞANLIURFA'DA AÇILDI
Koç Topluluğu ve Vehbi Koç Vakfı'nın 8 yıllık eğitime destek vermek amacıyla yurt
çapında inşa ettiği ve geçen yıl eğitime açılan 12 ilköğretim okulundan sonra onüçüncü
okul 11 Ekim 2000 günü Şanlıurfa'da törenle hizmete açıldı.
Eğitim alanında "Yap, Devret, Sahip Çık" anlayışıyla yeni bir model yaratan Vehbi Koç
Vakfı, 13 ilkokulu öğretime hazır hale getirerek, "veli, öğretmen ve gözlemci işbirliğiyle"
sahiplenilmesi dileğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti.

DOBLO: MADE IN TURKEY
(Tofaş), Türkiye ekonomisi için dev bir adım atıyor. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında
üretime başlanan ve tüm dünyaya ihraç edilecek olan Doblo modeli dünya prömiyerini
Paris Motor Show'da yaptı.
Fiat Auto'nun tüm dünyada ilk kez bir modelinin üretimini İtalya dışında tek bir ülkede
gerçekleştirme kararı ile ortaya çıkan Scudino Projesi sonucunda Tofaş, yepyeni bir
modelin üretim üssü haline geldi.
Tüm dünyaya 8 yıl içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracatı hedeflenen Doblo'nun yıllık
üretim adedi yaklaşık 90 bin dolar olarak belirlendi.
Üretimin yüzde 10'unun iç pazarda satışa sunulması, yüzde 90'ınında yurtdışına ihraç
edilmesi planlanıyor.

AVRUPA KALİTE BAŞARI ÖDÜLÜ ARÇELİK'İN

Toplam kalite yönetimi konusunda Türkiye'de aldığı büyük ödülden sonra Arçelik'in
başarısı Avrupa çapında da tescillendi. Arçelik, kısa adıyla EFQM olan, Avrupa Kalite
Yönetim Vakfı'nın düzenlediği kalite ödüllerinde "Başarı Ödülü" nü almaya hak kazandı.
Bir diğer deyişle, küreselleşen dünyada kendi sınırlarını aşarak, "Avrupalı" bir kimliğe de
kavuştu.
1997 yılında Ulusal Kalite Büyük Ödülü'nü kazanan ve 1998'de EFQM Avrupa Kalite
Ödülü'nde finale kalan Arçelik, büyük ölçekli kuruluşlar ve iş birimleri kategorisinde 9
finalist arasında yer alarak, mükemmellik yolculuğunda ilerlediğini ispatladı.

HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ'NİN POLİKLİNİĞİ YENİLENİYOR
Vehbi Koç Acil Merkezi'nde, 20 yataklı yoğun bakım ünitesi, 38 yataklı hasta gözlem
ünitesi, 32 yataklı hasta odaları ünitesi ve 15 yataklı acil merkezi yer alacak.
Vehbi Koç Vakfı Polikliniği'nin yeniden inşa edilerek, Vehbi Koç Acil Merkezi'ne
dönüştürülmesine ilişkin protokol imza törenine, Sağlık Bakanı Osman Durmuş, VKV
Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, VKV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi M. Koç
ve Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Sağlam katıldı.

