
ARÇELİK'İN, SCENIX'LE YAPTIĞI ORTAKLIK  

Arçelik, internet teknolojisini her türlü elektrikli eşyaya indirgeyebilecek çözümler 

sağlayan lider şirketlerden Amerikan Scenix'ten hisse aldı. Arçelik Scenix'le yaptığı 

ortaklık sayesinde, home otomasyon denilen, akıllı ev aletleri alanında önemli bir aşama 

kaydedecek. İleride üretilecek Arçelik ev aletleri, daha akıllı, kendi arasında internet 

bağlantılı ve uzaktan erişimli olacak.  

Scenix şirketi de Arçelik'in de katıldığı ek yatırım sayesinde, araştırma-geliştirme ve 

tasarım olanaklarını genişletme, işletme ve üretim altyapısını önemli miktarda büyüme, 

satış ve pazarlama kaynaklarını artırma ile olası stratejik satınalma gibi faaliyetlerini 

gerçekleştirecek.  

 

RAM DIŞ TİCARET'TEN İKİ YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI  

Uluslararası plastik hammaddelerin ticareti ve pazarlaması konusunda dünyanın önde 

gelen şirketlerinden Louis Dreyfus Plastics Corporation (LDP) ile Koç Topluluğu'nun dış 

ticaret şirketi Ram Dış Ticaret, stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.  

Bu anlaşma ile Ram, plastik hammadde ithalat ve dağıtımındaki yerel tecrübesini dünya 

devi Louis Dreyfus'un uluslararası alandaki tecrübesi ve imkanları ile birleştirerek 

Türkiye'deki dağıtım ağının genişletilmesi ve modernizasyonunu gerçekleştirmeyi ve ortak 

faaliyetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan bölgedeki diğer 

pazarlara da taşımayı hedefliyor.  

 

VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL LİSESİ BİR ÖĞRETİM YILINA DAHA BAŞARIYLA 

TAMAMLADI  

Tüm okullar gibi Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi de bir öğretim yılını daha bitirdi. Temeli 

1985'te atılan ve 21 Eylül 1988'de eğitim-öğretime başlayan VKV Koç Özel Lisesi'nin 

mevcut 797 öğrencisi var ve bu yıl okuldan 119 öğrenci mezun oldu. Koç lisesi 

öğrencilerinin diğer okullardan önemli bir ayrıcalığı var, üniversite öğrenimini yurt dışında 

yapmak üzere başvuruda bulunan son sınıf öğrencilerinden % 76'sı, Amerikan ve İngiliz 

üniversitelerine kabul edildi. Üstelik yurt dışındaki üniversitelere kabul edilen öğrencilerin 

çoğunluğu burslu.  
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Geçtiğimiz günlerde eğitimlerine yurt dışında devam edecek öğrenciler için okulda bir 

"orientation" semineri düzenlendi ve eğitimlerine Amerika'da devam edecek öğrenciler; 

kültürel şok, sosyal yaşam, insan ilişkileri, resmi günler ve tatiller, göçmen büroları, hatta 

günlük yaşamlarında onlara gerekli olacak ölçü birimleri (gallon, mile, inch gibi) ile ilgili 

bilgilendirildiler.  

 

BİNİCİLİK SPORUNA YENİ BİR KATKI: VEHBİ KOÇ KUPASI BİNİCİLİK 

YARIŞMALARI  

Türk Binicilik sporu bu yıl ilki düzenlenen Vehbi Koç Kupası Binicilik Yarışmaları ile yeni bir 

turnuvaya kavuştu. Organizasyonunu Arçelik'in üstlendiği ve 3-4 Haziran tarihleri 

arasında Kemer Golf & Country Club'da düzenlenen engel atlama yarışları süresince 

binicilik sporuna ilgi duyan yüzlerce seyirci heyecanlı anlar yaşarken çocuk eğlence 

alanına kadar düşünülmüş güzel bir ortamda hafta sonunun da keyfini çıkartma olanağı 

buldular.  

35 yıl binicilik sporuyla ilgilenen Vehbi Koç'un anısına, Mustafa V. Koç'un evsahipliğinde 

düzenlenen organizasyonda Demirdöküm, İzocam, Beko, Migros, Arçelik ve Vehbi Koç 

Kupası olmak üzere 6 yarışma yer aldı. Cumartesi günü düzenlenen Türk Demirdöküm 

Kupası'nı Sencer Can, İzocam Kupası'nı Aldo Baldini ve Beko Kupası'nı Ata Zorlu alırken, 

Pazar gününün yarışmalarında Migros Kupası'nı ise Ülkan Delikan kazandı. İki gün süren 

yarışların finalinde yer alan Vehbi Koç kupası'nı ise Barış I atıyla yarışan Yüzbaşı Atilla 

Akbıyık aldı. Akbıyık'a ödülünü Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün verdiği kupanın ikincilik 

ödülünü Sencer Can, üçüncülüğü ise Ogan Sengel aldı. 
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