DEMİRDÖKÜM TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR
DemirDöküm, Mısır Olympic Group ile Mısır'da montaj esaslı şofben üretimi, ekipman
satışı, lisans ve know-how anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre, DemirDöküm'ün
Bozüyük Tesisleri'nde hazırlanarak Mısır'a

gönderilen

şofbenlerin

montajı

Mısır'da

kurulacak yeni tesislerde yapılacak. Bu anlaşma ile DemirDöküm, ilk kez yabancı bir
firmaya teknoloji satışı gerçekleştirmiş oluyor.
2001 yılında komple ürün olarak 30 bin adet şofben satışı gerçekleştirmeyi planladıklarına
dikkat çeken Genel Müdür Melih Batılı, bu yatırımın yapılmasından sonra kademeli olarak
100 bin adetlik satışa ve buna paralel olarak 6-7 milyon USD'lık ciroya ulaşmayı
hedeflediklerini söyledi ve DemirDöküm'ün Mısır'ı Kuzey Afrika ülkeleri için bir basamak
olarak gördüğünü ve başka ülkelerde de bu tip projelere devam ettiklerini de sözlerine
ekledi.
DÜNYADA BU JÜBİLENİN BENZERİ YOK !
Siyah-beyazlı takımın "Şifo" lakaplı kaptanı Mehmet Özdilek, 4 Ağustos 2001 tarihinde
İtalya'nın AC Milan takımıyla yapılan jübile maçıyla futbola veda etti. 13 yıl Beşiktaş'ta
top koşturan ve 4 yıl da takımın kaptanlığını üstlenen Mehmet Özdilek, onbinlerce kişinin
katıldığı muhteşem veda organizasyonu ile yüzlerce çocuğun eğitim masraflarını
karşılayacak tutardaki jübile gelirini Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.
Eğitim Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu
Başkanı Burhan Karaçam, jübileyle yaklaşık 1 trilyon lira toplandığını ve Vakıf için 500
milyar liraya yakın gelir elde edildiğini ifade etti. Eğitim Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi ve Koç Holding Tüketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoğlu da, "Biz bu jübilede
inançla, kararlılıkla yapılan tüm organizasyonların başarıya ulaşacağını gördük. Bu
jübilenin dünyada bir benzeri yok" dedi. Solakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu
jübilede en büyük paylardan birinin Suna Kıraç'a ait olduğunu ifade ederek " Vakfı bu
jübileye yönlendiren Suna Kıraç Hanım'dır" şeklinde konuştu. Şifo Mehmet de maçtan
sonra bir imzalı formasını Suna Kıraç'a gönderirken, diğerini de maçı izleyen Rahmi M.
Koç'a verdi.

AKILLIKART'TAN "HIZLI KREDİ"
Türkiye'nin ilk akıllı tüketici kredisi kartı AKILLI KART "Hızlı Kredi" uygulamasını başlattı.
Koçfinans; bu uygulamasıyla, AKILLIKART sahibi olmayanların bile anında alışveriş
yapmalarına olanak tanıyor. "Hızlı Kredi"; AKILLIKART'ın üye işyerlerinde, AKILLIKART'ı

bulunmayan ancak Koçfinans'ın sunduğu tüketici finansmanı olanağından yararlanmak
isteyen

müşterilerine

kredili

alışveriş

olanağı

sağlıyor.

Bunun

için

müşterilerin,

AKILLIKART başvuru formunu ve kullanmak istediği ilk kredi için "kredi yetkilendirme"
formunu doldurmaları gerekiyor. Bu belgeler, üye işyeri tarafından Koçfinans'a faks
yoluyla iletiliyor. Koçfinans, 20 dakika ile 2 saat arasında değişen kredi verme süreci
sonucunda işlemi gerçekleştiriyor. Böylece müşteri dilediği ürünü "Hızlı Kredi" sayesinde
alabiliyor.
Hızlı

Kredi

sisteminden

yararlanan

müşteriler,

bir

sonraki

kredi

ihtiyaçlarında,

Koçfinans'ın kendilerine ulaştırdığı AKILLIKART'larıyla, tahsis edilmiş kredi limitleri içinde
alışveriş yapabiliyorlar.
KOÇBANK ALTIN NOKTA ÜYESİ OLDU
Koçbank banka kartı kullanıcıları, 3 Eylül 2001 tarihinden itibaren hesaplarına Altın Nokta
Üyesi olan bankaların 3.500'e yakın ATM'sinden ulaşabilecek. Sözkonusu ATM'ler
aracılığıyla şu işlemleri gerçekleştirebilmek mümkün: Koçbank banka kartı ile ( Visa
Electron, Maestro, Migros Visa Electron ve Fenerbahçe Visa Electron ) para çekme, bakiye
sorgulama, Koçbank Kredi Kartı ile sadece nakit avans çekimi.
KOÇ KÜLTÜR SANAT VE TANITIM HİZMETLERİ A.Ş. KURULDU
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. bünyesinde başka Koçbank olmak üzere, grubun tüm finansal
hizmet kuruluşlarına kurumsal tanıtım ve kültür sanat konularında hizmet verecek bir
şirket kuruluyor: Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. yeni şirketin Genel
Müdürlüğünü M. Özalp Birol yürütecek.
ARÇELİK YETKİLİ SERVİSLERİ HER GÜN NÖBETÇİ
Arçelik bir ilke daha imza atarak, tüm yetkili servislerinde haftanın 7 günü, saat 22:00 ye
kadar tüketicilere hizmet uygulamasına başladı. Arçelik hizmetlerinden yararlanmak, keşif
ve montaj işlemlerini gerçekleştirmek için uygun zaman bulamayan tüketiciler, bu
uygulama ile haftanın 7 günü, saat 22:00 ye kadar hem beyaz eşya, hem de elektronik
eşyalar için servis hizmeti alabilecek. İlk kez Arçelik tarafından gerçekleştirilen uygulama,
Türkiye'deki yaklaşık 900 yetkili servisi kapsıyor.
ARÇELİK 20 MİLYONUNCU KOMPRESÖRÜNÜ ÜRETTİ
Arçelik, Temmuz ayında 20 milyonuncu kompresör üretimini gerçekleştirdi. 11 Temmuz
Çarşamba günü 20 milyonuncu kompresör üretimi nedeniyle yapılan törende çalışanlara

hitaben bir konuşma yapan Arçelik Genel Müdürü Nedim Esgin bugünlere gelinmesinde
emeği geçen herkese teşekkür ederek "Artık kendi emeğimiz, kendi teknolojimiz, kendi
mühendisimizle üretiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir gelişmedir. İçinde bulunduğumuz
durum,

önümüze

çok

daha

büyük

hedefler

koymaktadır.

Rekabet

gücümüzü

kuvvetlendirecek, yaptığımız ürünlerin rekabetçi özelliklerini artıracak yapıya kavuşarak
dünya çapında bir şirket olmak zorunluluğumuz vardır" dedi.

