
 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DEV YATIRIMI 

"FORD OTOSAN KOCAELİ FABRİKASI" HİZMETE GİRDİ  

26 Temmuz 1998'de temeli atılan Ford Otosan Kocaeli Fabrikası, 20 Nisan 2001 tarihinde, 

BaĢbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Ford Motor Company BaĢkanı Jacques Nasser, Koç 

Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Rahmi M. Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Mark Shulz ve 

çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle hizmete açıldı.  

650 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan Ford Otosan Kocaeli Fabrikası, Ocak 2001'den bu 

yana Transit araçların deneme üretimini gerçekleĢtiriyordu. Fabrikada, 2002 yılının 

ortalarında hizmete girecek ikinci araç hattıyla yeni bir hafif ticari araç üretimi yapılacak. 

Fabrika toplam 4 bin kiĢiye iĢ olanağı sağlarken, bu rakamın yan sanayi ile birlikte 24 

bine çıkması bekleniyor. 

BaĢbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, fabrikanın gerek sağladığı istihdam olanakları, 

gerekse sağlayacağı ihracat gelirleri ile Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olacağını 

söyledi. Yatırımın, Ford ve Koç Holding'in, Türkiye'nin geleceğine ve sanayileĢmiĢ 

dünyada giderek artan önemine olan inançlarının göstergesi olduğuna dikkat çeken 

Yılmaz, Ford'un 1999 yılında yaĢanan Kocaeli depreminin ardından, bölgeye yönelik 

yaptığı yardımlarını da takdirle karĢıladıklarını belirtti.  

Ford Motor Company BaĢkanı Jacques Nasser ise, konuĢmasına "Ford'un ve Koç'un pek 

çok ortak yönü var, iki Ģirket de iki bireyin-Henry Ford ve Vehbi Koç'un- hayalleri üstüne 

kurulmuĢ" diye baĢladı ve sözlerine Ģöyle devam etti: "Her ikisinin de ortak bir ruhu, 

baĢarı hırsı vardı. Sanayici olmak, dünyayı daha yaĢanılır bir hale getirmek demektir diye 

düĢünüyorlardı." 

Koç Topluluğu ile Ford Motor Company'nin 75 yıllık bir ortaklığının bulunduğuna dikkat 

çeken Nasser, "Bunun nedeni benzer değer yargıları ve ortak inançlardır", diye konuĢtu. 

Nasser konuĢmasında, kısa vadeli ekonomik zorluklara rağmen, Türk pazarı ve 

çevresindeki bölgenin önemli bir büyüme potansiyeline sahip olması nedeniyle, Kocaeli 

Fabrikası'nın Ford Otosan için önemli bir stratejik yatırım olduğunu dile getirdi. 

Fabrika'nın Ford'un Avrupa'da ürüne dayalı geniĢleme politikasının önemli iki ürünü olan 

yeni Ford Transit'i ve yeni hafif ticari aracı üreteceğine değinen Nasser, Ford'un ticari 

araç pazarındaki liderliğini pekiĢtireceğine ve genel olarak Türkiye'deki araç pazarındaki 

liderliğini güçlendireceğine inandıklarını belirtti. Jacques Nasser, "Biz dünyayı değiĢtirmek 

istiyoruz, insanlara hak ettiklerini vermek istiyoruz, Türkiye için çok daha yeni ufuklar 

açmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. 
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- Rahmi M. Koç: Dış Piyasaya Odaklanmalıyız 

Törende bir konuĢma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Rahmi M. Koç, 

fabrikada yılda 150 bin vasıtanın üretileceğini, bunun 100 bininin ticari vasıta olacağını 

söyledi. Koç, üretimin % 95'inin yurtdıĢına ihraç edileceğini ve bu ihracattan yaklaĢık 1 

milyar dolar döviz sağlanacağını belirtti. 

Koç, "Ümidim odur ki Ford, üretimi tek bir araçla bırakmayacak, baĢka araçların 

tamamen üretimini de Türkiye'ye kaydıracaktır" diyerek bundan sonra iç piyasaya değil, 

dıĢ piyasaya odaklanmanın yararlı olacağını söyledi ve sözlerine Ģöyle devam etti: "En 

ileri teknolojiye sahip bu yeni fabrika Türkiye'de hem yalın üretim, hem de çevreyi 

koruma bakımından standartları yükseltiyor. Yüksek eğitim düzeyine ve mesleki eğitime 

sahip iĢgücüyle birleĢtiğinde en yüksek kalitedeki ürünleri en verimli bir Ģekilde 

üreteceğimizi düĢünüyoruz." 

Rahmi M. Koç konuĢmasını, 1928 yılında Ford Ankara acentesini kurarak iĢe baĢlayan 

Vehbi Koç'u anarak ve onun Ģu sözlerini tekrarlayarak bitirdi: "Memleketim varsa, ben de 

varım." 

- Vali Önal: Fabrika Yan Sanayiye de Katkı Getirecek 

Kocaeli Valisi Kemal Önal da törende bir konuĢma yaparak, Kocaeli Fabrikası'nda 4 bin 

kiĢiye iĢ verilecek olmasından mutluluk duyduklarını, fabrikanın yan sanayiye de çok 

önemli bir katkısı olacağını belirtti. Önal, Koç Topluluğu'nun Kocaeli bölgesinde 10 milyon 

dolara yaklaĢan yatırımlarının bir kısmının bittiğini, bir kısmının da devam ettiğini söyledi. 

Törende bir konuĢma yapan Türk Metal ĠĢ Sendikası BaĢkanı Mustafa Özbek ise, "ĠĢçilere 

iĢ sahası açtıkları için bu eseri meydana getirenlere Ģükranlarımızı sunuyoruz" dedi. 

- En İleri Üretim Teknolojisi 

1,6 milyon metrekarelik açık alan üzerinde inĢa edilen ve ihracat amaçlı kullanılacak özel 

bir rıhtıma da sahip olan fabrikada, üç ayrı dönemde, üç ayrı aracın üretilmesi 

planlanıyor: Ocak 2001'de deneme üretimi baĢlayan ve 2001 Mart ayında satıĢa sunulan 

Yeni Ford Transit, 2002 yılının ikinci yarısında üretimi baĢlayacak, Yeni hafif ticari araç ve 

kamyon serisi Ford Cargo bir programla üretim hattına dahil edilecek. 

Tamamıyla en ileri teknolojinin kullanıldığı fabrikada, preshane, gövde atelyesi, boyahane 

ve montaj hattı ünitelerinin yanı sıra 2002 yılında hizmete girecek yan sanayi Ģirketleri 

parkı yer alıyor. 

Personelin tamamı, ISO 9001 ve 14001 ilkeleri, toplam kalite yönetimi, müĢteri tatmini, 

yalın üretim, teknoloji, sağlık ve güvenlik konularında 110 saate varan eğitimlere tabi 



tutuldu. 

- Sosyal Sorumluluklar ve Bölgeye Katkı 

17 Ağustos 1999'daki depremde büyük hasar gören Gölcük bölgesine yaptığı yardım ve 

katkılarla, sadece otomobil üreticisi olarak kalmadığını kanıtlayan Ford Otosan, bundan 

sonra da kurum olarak üzerine düĢen sosyal sorumlulukları yerine getirmeyi ve Türk 

ekonomisine sağladığı katkıları devam ettirmeyi hedefliyor. 

 

KOÇ AĠLESĠ GEORGE BUSH'U AĞIRLADI 

Koç, Amerikan Carlyle Grubu ile Stratejik ĠĢbirliğine Giriyor. 

Amerika'nın en büyük yatırım gruplarından biri olan Carlyle ile Koç Holding ilk iĢbirliği ve 

ortaklık olarak, B2B (Business to business), internet üzerinden firmalar arasındaki ticaret 

konusunda ortak bir Ģirket kurulması konusunda anlaĢmaya vardılar. 

4 Nisan 2001 PerĢembe günü Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen davet öncesinde bir 

araya gelen Carlyle Grubu BaĢkanı David Rubinsteen, eski Amerika BaĢkanı George Bush 

ve eĢi Barbara Bush'un iĢtirak ettiği bir toplantıda, Koç Ailesi fertleri ile biraraya gelerek 

stratejik iĢbirliğinin temelleri üzerinde anlaĢtılar. 

Koç Holding toplantıda, Rahmi M. Koç'un baĢkanlığında Semahat ve Dr. Nusret Arsel, 

Mustafa Koç, Ömer Koç, Ali Koç, CEO Temel Atay, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpay 

Bağrıaçık, Hasan SubaĢı ve Stratejik Planlama Grubu BaĢkanı Mehmet Ali Berkman 

tarafından temsil edildi. 

Aynı günün akĢamında, Rahmi M.Koç Müzesi'nde düzenlenen yemek öncesinde Rahmi M. 

Koç, eski BaĢkan George Bush'a ve Devlet Bakanı Kemal DerviĢ'e 1943 yılında, 2. Dünya 

SavaĢı esnasında Romanya'daki petrol rafinerilerinin bombardımanında vazife görürken 

vurulan, Antalya açıklarında denize düĢen ve bütün mürettebatı Türk köylüleri tarafından 

kurtarılıp Ġstanbul Amerikan Hastanesi tarafından tedavi edilen Amerikan uçağı hakkında 

izahat verdi. 

Yemek sonrasındaki ilk konuĢmayı ev sahibi olarak yapan Rahmi M. Koç, 41. 

CumhurbaĢkanı George Bush, David Rubinsteen ve ekibini kendi müzesinde ağırlamaktan 

dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek bütün katılanları selamladı ve bu davete teĢrif 

eden Kemal DerviĢ'e de teĢekkürlerini sundu. 
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Rahmi M. Koç, Türkiye'de yaĢanmakta olan krize rağmen, eski krizlerde yaĢanmıĢ 

tecrübelerde olduğu gibi yatırımlarına hiç ara vermeden devam ettiklerini ve 20 Nisan'da 

açılıĢı yapılacak Ford Otosan Fabrikasını örnek göstererek 1999 Ağustos depremine 

rağmen yatırımlara hiç ara verilmediğini, fabrikanın planlanan Ģekilde tamamlandığını ve 

açılıĢ noktasına gelindiğini ifade etti.  

Bu hususu göz önünde bulundurarak Koç Topluluğu'nu, Amerika'nın en büyük yatırım 

grubu Carlyle ile stratejik iĢbirliğine girmekten dolayı çok memnun olduğunu ve bu 

iĢbirliğinin yalnız Türkiye'de değil Türkiye dıĢındaki ülkelerde de devam etmesi konusunda 

anlaĢtıklarını sözlerine ilave etti. 

Toplantıda söz alan Carlyle Grubu BaĢkanı David Rubinsteen Ģunları söyledi: "Koç Grubu 

ile daha yakın iĢbirliğine girmeyi düĢünüyoruz. Koç Grubu ile münasebetimizi B2B 

ortaklığı ile baĢlatmıĢ olmaktan mutluyuz. Bütün kalbimizle inanıyoruz ki, bu müĢterek 

yatırım çok muvaffak olacak ve iki grup arasındaki diğer iĢbirliklerinin esasını teĢkil 

edecektir. Türkiye'nin çok cazip sektörlerde iĢbirliği potansiyeline sahip bir ülke olduğuna 

inanıyoruz. Koç Topluluğu ile pek çok alanda yatırım ve iĢbirliği içinde olacağız. Türkiye, 

Rahmi M. Koç ve Koç Topluluğu ile ortak olmaktan Ģeref ve mutluluk duyuyoruz." 

Gecenin son konuĢmasını yapan eski ABD BaĢkanı George Bush, Türkiye'yi kendi 

baĢkanlığı devrinde yer alan çöl fırtınası savaĢında bütün koalisyon ortaklarına göre daha 

sağlam bir müttefik olarak gördüğünü ve kendisinden dostum diye bahsettiği Turgut 

Özal'dan fevkalade Ģeyler öğrendiğini ifade etti. 

Öte yandan Carlyle'ın stratejik ortak olarak Koç Ailesi'nin seçmiĢ olmasını da büyük bir 

mutlulukla karĢıladığını söyleyen George Bush direk iĢ ile ilgili olmamasına rağmen, 

Carlyle ve Koç arasındaki değerler birliğinin bu ortaklığın muvaffak olacağının en büyük 

iĢareti olduğunu söyledi. 

5 Nisan 2001 Cuma günü, Carlyle Grubun yetkilileri ile Koç Topluluğu yetkilileri bugün 

NakkaĢtepe'de enerji, telekomunikasyon ve savunma sanayi olmak üzere üç ayrı konuda, 

diğer iĢbirliklerinin yapılmasını amaçlayan toplantılar yaptılar. 

 

ELEKTRONİK TİCARETTE BÜYÜK BULUŞMA;  

RAM - ERDEMİR İŞBİRLİĞİ 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. ile Ram DıĢ Ticaret A.ġ. arasında Türkiye ve DıĢ 

pazarlarda on-line hizmetler sunmak üzere bir elektronik demir-çelik pazaryeri 
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kurulmasına ve iĢletilmesine yönelik imkanları değerlendirmek ve geliĢtirmek üzere bir 

Niyet Mektubu imzalandı. 

Karadeniz Ereğli'de her iki kuruluĢun üst düzey yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, 

Niyet Mektubu'nun imzalanmasını müteakip, müĢterek bir proje ekibinin bu iĢ için 

görevlendirildiği ve bir iĢ planı hazırlanarak yılın ikinci yarısında oluĢturulması düĢünülen 

ortak Ģirketle ilgili çalıĢmaların sürdürülmekte olduğu belirtildi. 

Konu ile ilgili olarak Koç Holding DıĢ Ticaret Grubu BaĢkanı Hasan Bengü, eski 

ekonomiden yeni ekonomiye köprü kuran Koç Holding ile sektörde tek lider Erdemir'in 

elektronik ticaret konusundaki iĢbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını ve kurulacak 

Ģirketin baĢarısından emin olduklarını ifade etti. 

Erdemir Genel Müdürü ġener Macun ise; Erdemir'in, esasen güncel teknolojilerin sağladığı 

imkanları kullanarak demir çelik sektörüne yeni bir vizyon kazandırmak için yoğun bir 

gayret sarfettiğini belirterek, Erdemir ve Ram'ın iĢ birliğiyle kurmayı planladıkları Ģirkette, 

kurucu firmaların bilgi ve birikimlerini birleĢtirmeleri ile bu alanda oluĢacak sinerjinin, 

yalnız demir çelik sektörüne değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine de güç katacağını 

belirtti. 

 

TÜRK IRAK İŞ KONSEYİ BAŞKANI: MEHMET ALİ NEYZİ 

15 Ocak 2001 tarihinde yapılan DEĠK (Devletlerarası Ekonomik ĠĢbirliği Konseyi Genel 

Kurul Toplantısında resmen kurulan Türk-Irak ĠĢ Konseyi baĢkanlığına Ram DıĢ Ticaret 

Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi seçildi. 

Türk -Irak ĠĢ Konseyi'nin amacı Körfez SavaĢı sonrası BirleĢmiĢ Milletler ambargosu 

nedeniyle iki ülke arasında önemli ölçüde azalan ticari ve ekonomik iliĢkilerin 

canlanmasını sağlamaktadır. Türk iĢadamlarının Irak pazarına zaman kaybetmeden 

girmeleri ve BM "Petrol karĢılığı Gıda" programı kapsamında Irak'ta açılan ihalelerde Türk 

firmalarının paylarının arttırılması hedeflenmektedir. Türk-Irak ĠĢ Konseyi'nin geçmiĢteki 

iyi iliĢkilerin tekrar kurulması açısından önemli adımlar atması, uzun vadede Türk ve Irak 

ekonomilerine büyük katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

GELECEĞİN ÇEVRECİLERİ 



ÇEVRE ÇOCUK KURULTAYINDA BİR ARAYA GELİYOR 

Günümüzde sınır tanımaz bir sorun haline gelen çevre kirliliği konusunda geleceğimizin 

teminatı çocuklarımızın bilinçlenmesi ve eğitilmesi amacıyla Ġstanbul'da Çevre Bakanlığı 

koordinasyonuyla Koç Topluluğu sponsorluğunda, Ġstanbul Valiliği ve ġiĢli Belediye 

BaĢkanlığı iĢbirliği ile 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında "Ulusal 1. Çevre Çocuk 

Kurultayı" düzenlenecek. 

Çevre Çocuk Kurultayı ile ilgili protokol, 10 Nisan 2001 Salı günü Çevre Bakanlığı'nda 

Çevre Bakanı Fevzi Aytekin ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Bağrıaçık 

tarafından törenle imzalandı. Kurultay, her ilden 11-14 yaĢ grubu bir kız, bir erkek 

öğrenci ile refakatçı bir öğretmenin katılımıyla gerçekleĢtirilecek. Kurultayın ilk gününde 

öğrenciler kendi illerinin ve bölgelerinin doğal değerleri, bu değerleri tahrip eden çevre 

sorunları, bu sorunlara karĢı alınacak tedbirler ile çözüm önerileri, bölgesel ve ulusal 

barıĢa katkıları ve küresel barıĢın sağlanabilmesi için rollerinin neler olabileceği 

konularında birer sunum yapacaklar. Ayrıca çevre sorunları ve çevre koruma konularını 

irdelemek üzere komisyonlar oluĢturarak çalıĢmalarına devam edecekler. Kurultayın ikinci 

günü bizzat delegeler tarafından hazırlanacak olan "Sonuç Bildirisi", öncelikle 

CumhurbaĢkanına ve BaĢbakana, ardından dünya ülkeleri liderlerine ve uluslararası 

kuruluĢlara gönderilecek. 

 

41 ÜLKEDEN 1100 ÇOCUK: DİLLERİ FARKLI, COŞKULARI AYRI 

TRT, 1979'dan bu yana geleneksel olarak 23 Nisan Çocuk ġenliği düzenliyor. Bir hafta 

süren etkinliklere tüm dünya çocukları davet ediliyor. Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden 

gelen çocuklar gönüllü ailelerin misafirleri oluyor. 1979'da 6 ülkenin katılımıyla 

uluslararası boyutta kutlanmaya baĢlanan bayrama, bu yıl 41 ülkeden 1100 çocuk ve 

grup lideri katıldı. 

Bu yıl 23.'sü düzenlenen ve 1997 yılından bu yana Koç Holding tarafından sponsorluğu 

üstlenilen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk ġenliği, 17-26 Nisan 2001 tarihleri arasında 

Ġstanbul'da düzenlendi.  

17 Nisan Salı günü saat 11.00'de Bağdat Caddesi'nde açılıĢ yürüyüĢü ile baĢlayan Ģenlik, 

18 Nisan'da "Uluslararası Çocuk Kongresi" ve iki gün boyunca Rumeli Hisarı, Harbiye Açık 

Hava Tiyatrosu, SelamiçeĢme Özgürlük Parkı'nda düzenlenen gösterilerle devam etti. 

Gruplar ayrıca üç gün boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'ni ziyaret etti.  

Konuk çocuklar 20 Nisan Cuma günü ise Ankara'da CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer, 

T.B.M.M. BaĢkanı Ömer Ġzgi, BaĢbakan Bülent Ecevit ve TRT Genel Müdürü Yücel Yener 



tarafından kabul edildi. 

- Dünya Çocukları Eğleniyor 

ġenlik programı içinde çocukların coĢkuyla izlediği etkinliklerden biri de 22 Nisan'da 

Mydonose Showland'deki "Dünya Çocukları Eğleniyor" adı altında düzenlenen Athena ve 

Mustafa Sandal konseriydi. 41 ülkeden gelen çocuklar Türk çocuklarla birlikte doyasıya 

dans edip, eğlendi. 

Athena üyeleri, Bizden Haberler'e yaptığı açıklamada, dünyanın değiĢik ülkelerinden 

gelen çocuklara konser vermenin çok keyifli olduğunu söyledi. Yeni kuĢaktan çok umutlu 

olduklarını söyleyen sanatçılar, dünya çocuklarının da danslarıyla sahnelerini 

renklendirdiklerini ve en az onlar kadar eğlendiklerini ifade etti. 

- Saf ve Temiz Enerji  

Mustafa Sandal ise, bugüne kadar çok seyircinin önüne çıktığını ancak hiç bu kadar saf ve 

temiz bir enerjiyle karĢılaĢmadığını belirtti. 

23 Nisan Çocuk ġenliği, 23 Nisan tarihinde Mydonose Showland'deki "Gala" programıyla 

devam etti. Galaya BM Genel Sekreteri Kofi Annan'nın eĢi Nane Annan, Bakan RüĢtü 

Kazım Yücelen, TRT Genel Müdürü Yücel Yener, Mustafa V. Koç, Caroline Koç ve kızı, 

Semahat Arsel ve Unesco temsilcileri ile 5.500 kadar davetli çocuk ve aileleri katıldı. 

Konuk çocuklar, kendi ülkelerinin dans gösterilerini sundu. 

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk ġenliği'nin 1997'den bu yana sponsorluğunu üstlenen 

Koç Topluluğu yetkilileri, bu anlamlı etkinliğin onurunu TRT'yle paylaĢtıklarını dile 

getirdiler. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bütün yurtta coĢku ile 

kutlandı ve konuk çocuklar birer barıĢ ve turizm elçisi olarak ülkelerine döndü. 

 

ÇOCUKÇA BİR KARNAVAL: KOÇ ÇOCUK ŞENLİĞİ  

Koç Topluluğu, bu yıl 4.'sü düzenlenen Koç Çocuk ġenliği ile Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 

Ġstanbul'daki Çocuk Yuvaları ve YetiĢtirme Yurdu'nda kalan 935 çocuğa coĢku dolu bir 

gün yaĢatıyor. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, ıĢıl ıĢıl gözlerle çocukları izledikten 

sonra, Bizden Haberler'e Ģu açıklamayı yapıyor:  

"Çocukları mutlu gördüğümüz zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Dileğimiz Koç Çocuk 

ġenliği'ni daha uzun yıllar sürdürmek."  

ġenliğin bu yılki sürprizi "Memoli" olarak ünlenen Memet Ali Alabora... Televizyon 

ekranlarında sık sık izledikleri sanatçıya yoğun ilgi gösteren çocuklar, Alabora'ya çeĢitli 



sorular yöneltiyor. Memet Ali Alabora küçük hayranlarıyla konuĢuyor, ĢakalaĢıyor ve 

onların sorularını yanıtlıyor. Palyaçoların, sihirbazların neĢeli sahne performanslarının 

ardından açık büfede çeĢit çeĢit yemek ve tatlı yiyen çocuklar, oyun alanında doyasıya 

eğleniyor. 

- Her Şey Parasız, İnanamıyorum! 

Öğleden sonra Koç Holding'in 4 yıldır sponsorluğunu üstlendiği TRT Uluslararası Çocuk 

ġenliği için Türkiye'ye gelen çocukların Mydonose Showland'de düzenledikleri gösterileri 

izliyorlar. 

Ġçlerinde çeĢitli giyim eĢyaları, ayakkabı, okul gereçleri ile dolu çantalar, toplar dağıtılıyor 

her birine… 

Evet iĢte onların en güzel günleri! Anne ya da baba yoksunluklarını unuttukları, Ģeker ve 

tatlı özlemlerini giderdikleri, kendilerini 'yalnız' hissetmedikleri, 8 yaĢındaki Ramazan 

Yıldırım'ın deyiĢiyle "herkesin ama herkesin onlara iyi davrandığı" bir gün... 

- Keşke Yine Barış Manço Olsaydı 

Semra Ayyıldız ise 11 yaĢında… Küçükyalı Çocuk Yuvası'nda kalıyor. Ġki kız kardeĢi daha 

var onun, onlar da yuvada. Ablasının da kendisinin de dersleri çok iyi. Pek çok çocuk gibi 

yemek ve tatlıların güzelliğinden, oyuncakların çekiciliğinden söz etmiyor o… O'nun 

özlemi farklı: Geçtiğimiz yıllarda Koç Çocuk ġenliği'ne katılan birisini özlüyor: "KeĢke yine 

BarıĢ Manço olsaydı" diyor. 12 yaĢındaki Arzu Dulundu ise, "Burası çok güzel bir yer, 

Koç'a teĢekkürler" diyor. 

Sinan GümüĢ, henüz 9 yaĢında ve "Oyuncaklar, yemekler, tatlılar… Her Ģey parasız. 

Ġnanamıyorum" diye haykırıyor gülerek…  

Bu yılki Ģenliğe Ġstanbul'daki Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Üsküdar, Emrullah 

Turanlı, Küçükyalı, KasımpaĢa, ġeyhzayed, Fatih, Yakacık, Eyüp, Bahçelievler Çocuk 

Yuvaları ve Atatürk Kız YetiĢtirme Yurdu'nda kalan 6-15 yaĢ arasındaki 935 çocuk katıldı. 

ġenlik bir kez daha amacına ulaĢtı. Çocuklar sınırsız, özgür, doyasıya eğlenerek, mutlu bir 

gün yaĢadı ve 10 yaĢındaki Soner Alkan'ın dediği gibi "seneye yine gelmeyi" umarak 

döndüler yuvalarına… 

 

 

 



13. KOÇ TOPLULUĞU SPOR ŞENLİĞİ BAŞLADI 

Bu yıl 27 Nisan - 4 Haziran 2001 tarihleri arasında düzenlenen 13. Koç Topluluğu Spor 

ġenliği, Ġstanbul, Ankara ve Bursa'da düzenlenen törenlerle baĢladı. Bu yılki ġenliğe 

Ġstanbul'da 33, Ankara'dan 9, Bursa'da 5 Topluluk Ģirketi ve yaklaĢık 1300 sporcu 

katılıyor. 

Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve masa tenisi branĢlarındaki musabakalarda 

bayanlarda voleybol, tenis ve masa tenisinde yarıĢacak. Spor ġenliği'nin 4 Haziran 

Pazartesi günü sona erecek kapanıĢında düzenlenecek törenlerde ilk üç dereceye giren ve 

centilmen seçilen takımlara kupaları, katılan tüm sporculara çeĢitli armağanlar verilecek. 
 

 


