KOÇ BİLGİ GRUBU’NUN REKABETTE BİLGİ SEMİNERİ İLGİYLE İZLENDİ
Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkanı Mehmet Ali Berkman, 4 Eylül‟de Lütfi
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Zirvesi‟ndeki “Stratejik Planlama ve Elektronik Dönüşüm” konulu seminerde Türkiye‟de
kamu yönetiminin internet ve bilişime daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade etti.
Mehmet Ali Berkman, internetin ekonomide hiper global bir rekabet getirdiğini ve
şirketlerin

en
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söyleyerek, gücün müşteriye geçtiği global rekabet ortamında, Koç Topluluğu olarak bu
bakış açısıyla dijitalleşme stratejileri oluşturduklarını söyledi.
Stratejik Planlamanın “olabilirlik açısından” geleceğe yönelik bir bakış olduğunu ifade
eden Berkman, bu planlamanın sürdürülebilir bir rekabet, sınırlı kaynakların en iyi şekilde
kullanımı, gelecek fırsat ve tehlikeleri görme imkanını verdiğini ve böylelikle sistemli bir
inceleme, değerlendirme ve karar alma alışkanlığını da beraberinde getirdiğini söyledi.
Bilişim Zirvesi çerçevesinde Tofaş CEO‟su Jan Nahum ise 7 Eylül‟de verdiği konferansta
globalleşme sürecinde bilişimin yeri ve Tofaş‟taki uygulamaları anlatarak 2001 yılına
gelindiğinde
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edilebileceğini belirtti ve şöyle dedi: “Tofaş‟ın 1995 yılından başlayan bu değişimi 1990‟lı
yıllarda başlayan bilinçli bir bilişim devrimi yardımı ile gerçekleşmiştir.”
Koç Holding Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Ali Y. Koç ise e-yaşam, global yarışın
gereği olduğunu söyleyerek bilişim teknolojilerinin çocuğun yetişmesinde, şirketlerin
rekabet gücüne ve devletin işleyiş tarzına kadar hayatın her alanını düzenlemeye devam
edeceğini

belirtti.

“Devletler bir yandan ekonomide oyuncu olmaktan sıyrılırken öte yandan hakem rolüne
bürünmek zorundadır” diyen Ali Y. Koç, “haklı rekabet ancak devletin yansız düzenleyici
kimliğiyle sağlanabilir” dedi.
E-devletin bir maliyeti olduğunu, ancak e devlet olamamanın daha yüksek bir maliyet
olacağına dikkat çekerek “e-yaşam rüya değil. Uyandığımızda hayra yoracağımız bir
kabus da değil sadece geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur” dedi.
TÜRKİYE’NİN BİLİŞİM LOKOMOTİFİ: KOÇ BİLGİ GRUBU
4-9 Eylül 2001 tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi‟nde gerçekleştirilen ve bilişim
dünyasını biraraya getiren Bilişim 2001 Fuarı‟na, Türkiye‟de birçok „ilk‟ e imza atan Koç
Bilgi Grubu, alanlarında öncü 10 şirketiyle katıldı.

Koç Bilgi Grubu; Apple-Bilkom, Biletix, BookinTurkey, GVZ, Kangurum, Kobiline,
KoçBryce, Koç.net, Koçsistem, Kotonline ve Ultra Kablo TV şirketleriyle en yeni bilgi
teknolojilerini katılımcılarla paylaşırken, Koçbank ve Ford Otosan‟da Bilişim 2001‟de
teknolojisini sergileyen Topluluk şirketleri arasındaydı.
BOS’TAN “MAVİ AKIM” PROJESİNE KATKI
Birleşik Oksijen Sanayi (BOS), “Mavi Akım” adı ile anılan, büyük bölümü Karadeniz‟in
altına döşenecek Rusya - Türkiye doğalgaz boru hattının ihtiyacı olan kaynak gazlarını
sağlıyor. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde boğazlardan geçen ve deniz dibine boru
döşeyebilen dünyanın en büyük platformu olan Saipem 7000‟in, kaynak ve diğer gaz
ihtiyaçları da BOS tarafından karşılanacak.

KOÇSİSTEM DANIŞMANLARI YURTDIŞINA AÇILDI
Koçsistem Profesyonel Hizmetler, dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco Saudi Arabian
Oil Company‟nin “Exchange 2000 Geçiş Projesi”ni gerçekleştirerek bilgi teknolojilerindeki
liderliğini uluslararası arenaya taşıdı.
Microsoft ile 2000 yılında yaptığı “Partner Strategy Consulting” işbirliği anlaşması
çerçevesinde
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tecrübesine uluslararası bir boyut kazandırdı.
BİLKOM, XEROX YAZICILARININ DİSTRİBÜTÖRÜ OLDU
Yazıcı pazarının lideri Xerox‟un siyah beyaz ve Tektronix renkli lazer yazıcıların
distribütörlüğünü, bilişim sektöründe donanım, yazılım, internet tabanlı eğitim ve ses
görüntü yayıncılığı çözümleriyle ilklere imza atan Bilkom yapacak.
12 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen imza töreniyle, Xerox marka yazıcıların yetkili
distribütörü olan Bilkom, Xerox ürünleriyle birlikte sunduğu renk kalibrasyonu çözümüyle
masaüstü yayıncılığa yeni bir boyut getirecek.
VİKİNGLERİ AĞIRLIYORUZ
Yolculuğuna bundan 8 ay önce Norveç‟ten başlayan ve 5 bin kilometre kat eden
Nordlaendingen adlı Viking Gemisi, Statoil Türkiye ve Norveç Ticaret Konseyi‟nin
katkılarıyla kışı geçirmek üzere Rahmi M. Koç Müzesi limanına demir attı.

Viking gemisi, kışı Rahmi M. Koç Müzesi‟nde geçirecek ve gelecek yıl Mayıs ayında
Türkiye‟den ayrılacak.
Norveçli usta gemiciler tarafından orijinal Viking gemileri tarzında inşa edilen gemi, tarihi
yıllar öncesine dayanan dört köşe yelkenler ve kürekler yardımıyla yol alıyor.
HALAT RESTAURANT, RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDE HİZMETE GİRDİ
Antik atmosferi ve muhteşem Fransız yemekleriyle İstanbullulara yedi yıldır hizmet veren
Cafe du Levant‟ın yeni lokantası Halat, Rahmi M. Koç Müzesi‟nde hizmete girdi.
Akdeniz mutfağının lezzetli yemeklerini içeren menüsü ve modern dekorasyonulya hizmet
veren Halat Restaurant hizmet veren Halat Restaurant, 100 kişilik kapalı mekana sahip.
Haliç kıyısındaki romantik bahçesi ise 150 kişiyi ağırlayabilecek.
Adres: Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. No: 27 Sütlüce - İstanbul
Tel: 212, 297 66 44
www.koc.com.tr YENİLENDİ!
Koç Topluluğu‟nun sanal ortama açın kapı www.koc.com.tr, site ziyaretçilerinin istek ve
eğilimleri göz önüne alınarak hem içerik, hem de tasarım açısından yeniden düzenlendi.
Türkiye‟ye “İnternet” kavramının girmesiyle yayın hayatına başlayan koc.com.tr; Topluluk
şirketleri ile ilgili bilgileri, Topluluk şirketlerinin internet sitelerini, Koç Holding ile ilgili bilgi
ve raporları, Topluluğa ait en son haberleri bir noktada toplayan bir bilgi ve araştırma
kaynağı.
Hergün kendini yenileyen web dünyasının sürekli önünde olmayı hedefleyen koc.com.tr;
kullanıcıların daha rahat, hızlı ve kolay bir biçimde istediği bilgilere ulaşabilmesi
sağlayacak biçimde kendini yeniledi.
KOÇFİNANS’DAN ONLİNE HUKUK İNDİRİMİ
Koçfinans‟ta kanuni takip hizmet kalitesinin artırılması ve takip maliyetlerinin düşürülmesi
hedefiyle planlanan, web destekli Kanuni Takip Sistemi‟nin birinci aşaması tamamlanarak
hizmete girdi. Böylece Koçfinans hukuk büroları ile iletişimde e-dünya avantajlarından
yararlanmaya başladı. Türkiye‟de ilk kez uygulanan sistemin hazırlanmasında yine
Türkiye‟de ilk kez kullanılan bazı teknolojiler uygulandı.

www.kocyatirim.com.tr : YATIRIMA AÇILAN PENCERE
Koç Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.‟nin yeni web sitesi www.kocyatirim.com.tr hizmete
girdi.
Koç Yatırım‟ın ve faaliyetlerinin tanıtıldığı site, aynı zamanda ziyaretçilere kapsamlı
araştırma raporlarını ve gerçek zamanlı İMKB verilerini de sunuyor. Koçbank‟ta hesabı
olan Koç Yatırım müşterilerinin bir internet sözleşmesi imzalayarak alacakları şifre ile
yararlanabilecekleri koçyatirim.com.tr, henüz üye olmayanlara da geçici şifre ile 10
günlük inceleme imkanı sağlıyor.
Koç Yatırım hizmetleri ya da finans sektörü ile ilgili akla gelebilecek her tür sorunun SSS
(Sıkça Sorulan Sorular) bölümünde yanıtlandığı site, müşterilerine hisse senedi alım
satım hizmetleri, yatırım fonlarının özellik ve avantajları ve portföy yönetimi hakkında
değerli bilgiler veriyor.

