
MOSKOVA'DA 8. RAMSTORE, 3. RAMSTORE ALIŞVERİŞ MERKEZİ  

Perakende sektörünün lider kuruluşu Migros ile inşaat sektörünün lideri Enka'nın 

Rusya'daki ortaklığı olan Ramstore'ların yatırımları giderek yaygınlaşıyor. Rusya'daki 

Ramstore'lar daha önce 2001 başı için belirtilen hedefi ikiye katlayarak 8 olurken, 

Moskova'nın 3. Ramstore Alışveriş Merkezi Kashırskaya, 18 Ocak'ta törenle açıldı.  

Kentin kuzeyindeki ve batısındaki Ramstore'lardan sonra yeni açılan 30 bin m2'lik bu dev 

merkez Moskova'nın güneyinde en yoğun ve en modern yerleşim bölgesinde, bulunuyor. 

Ramstore Kashırskaya, Moskova'daki 10.000 m2'lik en büyük hipermarketi ve 90 ihtisas 

mağazasını içeriyor.  

 

OTOMOTİV GRUBUNDA YENİ SATIŞ ORGANİZASYONU  

Koç Topluluğu, Otomotiv Grubu'nun satış organizasyonunda yeni bir yapılanmaya giriyor.  

Koç Holding bünyesinde "Tofaş-Fiat" ve "Ford-Otosan" ürünlerini pazarlayan satış 

şirketlerinin birleştirilmesi karalaştırıldı.  

Tofaş ürünlerini pazarlayan 11 şirket ile Ford Otosan ürünlerini pazarlayan 6 şirketin 

pazarlama fonksiyonunu yürütmek üzere her iki grupta birer şirket kurulacaktır. 

Kurulacak iki şirket halen ayrı şirketlerce mevcut mahallerinde yürütülen satış ve servis 

hizmetini yürütecektir. Yeni satış organizasyonu ile otomotiv pazarlama şirketlerinin tek 

elden, dinamik ve kaynakları daha rasyonel kullanacak şekilde yönetilmesi suretiyle mali 

işler-muhasebe, bilgi işlem, stok kontrol, nakit yönetimi gibi konularda verimliliği 

artırarak, rekabet avantajı sağlaması amaçlanmaktadır.  

Alınan karara göre tüzel varlıkları sona erecek otomotiv pazarlama şirketleri şunlar:  

Ford Otosan Grubu:  

Standard Motor A.Ş. (İstanbul) Otokoç A.Ş. (Ankara) / Toroto A.Ş. (Adana) / Ege Oto 

A.Ş. (İzmir) / Kuzey Motorları A.Ş. (Samsun) / Otomotör A.Ş. (Antalya)  

Tofaş Grubu:  

İstanbul Oto A.Ş. (İstanbul) / Marmara Oto A.Ş. (İstanbul) / Suroto A.Ş. (İstanbul) 

Ormak A.Ş. (Ankara) / Oto An (Ankara) Tormak A.Ş. (Adana) Egemak A.Ş. (İzmir) / 

Bursa Oto A.Ş. (Bursa) / Günoto A.Ş. (Antalya) / Ottar A.Ş. (Eskişehir) / Samoto A.Ş. 

(Samsun)  
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KOÇ, "ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM 2003 PROJESİ" Nİ BAŞLATTI.  

Koç Topluluğu, elektronik ve internet teknolojileri sayesinde kültürel bir dönüşüme 

uğrayan iş dünyasındaki önemli uygulamaları, kendi şirketlerinde yaygınlaştırmak ve yeni 

ekonomik düzende liderliğini sürdürmek amacı ile "Koç Elektronik Dönüşüm 2003 projesi" 

ni başlattı. Dünyanın en büyük kuruluşlarında da kullanılan internet çözümlerini kendi 

bünyesinde tüm iş süreçlerine başarı ile uygulayan Cisco Systems ile Koç Topluluğu bir 

işbirliği anlaşması imzaladı. Internet'in birey ve toplum hayatında kök salmasının doğal 

bir sonucu olarak ortaya çıkan Yeni Ekonomik Düzen içerisinde lider ve öncü konumunu 

sürdüren Koç Topluluğu, projeyi öncelikle Arçelik, Beko Elektronik ve Koç Holding'te 

başlatacak.  

"Koç Elektronik Dönüşüm 2003 Projesi", öncelikle Koç Holding'in müşteri ilişkileri, 

elektronik ticaret, iş süreç uygulamaları ve gerekli teknolojik altyapı çalışmalarını 

kapsayacak.  

 

VKV Amerikan Hastanesi'nin Kaliteli Hizmetleri ISO 9001'le Belgelendi.  

Kuruluşunun 80. Yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, ISO 9001 Kalite 

Sistemleri Belgesi aldı. VKV Amerikan Hastanesi'nin ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi'ni, 

Uluslararası Denetim ve Gözetim Firması SGS Yarsley'in Türkiye Genel Müdürü Hakan 

Sebükcebe, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç'a törenle takdim etti.  

 

TOFAŞ'TAN BASKETBOL SPORUNA TAZE KAN  

Haziran 2000 tarihinde alınan Profesyonel Basketbol Faaliyetleri alanından çekilme 

kararından sonra, Tofaş Üs Yönetimi tarafından "Türkiye genelinde basketbolu geliştirme, 

alt yapıya kaynak yaratma ve tanıtım faaliyetleri" yapılması kararını takiben iki proje 

oluşturuldu:  

Basketbol Gönüllüleri Projesi ve Tofaş Basketbol Okulları Projesi…  

Amaç, kaynak yetersizliği ve yapısal sorunlar nedeniyle, gerçek anlamda basketbol 

öğrenme şansına sahip olmayan eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin, bilimsel 

programlarla basketbolcu olarak yetişmelerini sağlamak. Gençlik ve Spor Genel 
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Müdürlüğü ile Tofaş Spor Kulübü ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği içerisinde 

Türkiye genelinde basketbolcu yetiştirilecek ve Türk basketboluna taze kan 

kazandırılacak, bu projeye göre 8-15 yaş arasındaki 600 çocuk ve gence basketbol eğitim 

hizmeti ulaştırılacak, en az 30 kişilik bilimsel basketbol hizmeti verebilecek ve eğitimci-

antrenör kadrosu oluşturulacak. İlk etapta Adapazarı, Bolu-Kaynaşlı, Eskişehir, Karaman, 

Kastamonu, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yalova illerinde basketbol spor okulları açılacak. 

http://www.tofas.com.tr/

