
YAŞAM STANDARTINIZI GELİŞTİRECEK BİR ADRESİNİZ DAHA OLDU: 

KOÇTAŞ KARTAL YAPI MARKET 

Türkiye yapı market sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan Koçtaş'ın İstanbul'daki 

ilk marketi 2 Haziran 2001 tarihinde Kartal'da açıldı. Törende Koçtaş Yapı Marketleri 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, Koçtaş'ın 2000 yılının Şubat ayında B&Q ile 

kurduğu ortaklıkla birlikte, pazarda önemli bir rekabet üstünlüğü elde ettiğini belirtti. 

Mustafa V. Koç konuşmasında özetle şunları söyledi: "Biz bir yıl önce kurduğumuz 

ortaklıkla B&Q'nun dünya çapında kanıtlanmış uzmanlığını ve uluslararası deneyimini 

sektörümüze taşıdık. Koçtaş Kartal Yapı Market, bir yandan Koçtaş'ın büyüme 

stratejisinde çok önemli bir dönümün noktasını oluşturuyor; bir yandan da Türkiye'nin 

geleceğine olan güvenimizi ve yatırım yapma konusunda kararlılığımızı gösteriyor." 

Koçtaş Genel Müdürü Kerrin Qualters ise özetle şunları söyledi: "Koçtaş Türkiye'de köklü 

bir geleneğe sahip. Ortaklığımızın ilk ürünü olan bu mağazada sağlam bir gelecek 

kazandı. İnanması çok güç ama 6 ay önce bu mağaza sadece planlarımızda vardı. 

Ekibimle, bu kadar kısa zamanda gösterdiği başarısından dolayı gurur duyuyorum. 

Keyifle alışveriş yapılabilecek bir mağaza tasarladık. Evlerinizin her türlü ihtiyacını 

karşılayacak ürün çeşitlerini seçtik. Bu mağaza tek kelimeyle Türkiye'nin ne iyi ev 

geliştirme mağazası." 

Koçtaş Kartal Yapı Market'in açılışında düzenlenen yarışmalarda çeşitli hediyeler kazanan 

ziyaretçiler, yapı marketin özellikleri ve ürünleri hakkında bilgiler aldı. 

 

RAHMİ M. KOÇ'A İTALYA'DAN LİYAKAT NİŞANI 

İtalya'nın en yüksek nişanlarından olan "İtalyan Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı" 

İtalyan Büyükelçisi Vittorio Claudio Surdo tarafından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Rahmi M. Koç'a sunuldu. 

Rahmi M. Koç, "İtalyan Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı'na, İtalya ile Türkiye arasında 

mevcut olan ticari ve ekonomik ikili ilişkilerin geliştirilmesine olan katkılarından dolayı 

layık görüldü. 
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ANTALYA MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ'Nİ İLK GÜN 127.000 KİŞİ ZİYARET 

ETTİ. 

Migros Alışveriş Merkezi Antalya, 6 Haziran 2001 tarihinde törenle hizmete girdi. 

Antalya'nın en büyük ve işlek yerlerinden biri olan 100. Yıl Bulvarı'nda Arapsuyu 

mevkiinde açılan Migros Alışveriş Merkezi Antalya; şehrin yeni ticaret, kültür ve eğlence 

merkezi olarak her yaş ve milletten geniş kitleleri buluşturacak. 

Alışveriş Merkezi ve hipermarket olarak iki ana bölümden oluşan merkez 85.000m2lik 

arsa üzerinde kurulu. 

Dev tesis, yerli-yabancı turist, Antalya ve yöre halkına 50.000m2lik kapalı alanda 50.000 

çeşit ürünü beğeniye sunuyor. Alışveriş Merkezi Cam Piramit'e ve Aqualand'a yürüme 

mesafesinde ve aynı zamanda Konyaaltı Plajı'nın arkasında yer alıyor. Migros Alışveriş 

Merkezi Antalya'nın içinde 9000m2lik 30 kasalı hipermarket alanı ve 96 ihtisas mğaazası 

ve 700 kişinin yararlanabileceği 17 restaurant bulunuyor. 

Merkez içinde 8 ayrı sinema salonu, vizyona giren son filmleri çok yakında gösterime 

sunmaya hazırlanıyor. Giyimden ayakkabıya, kuyumcudan optiğe, beyaz eşyadan çocuk 

mağazalarına, dekorasyondan parfümeriye Türkiye'nin en kaliteli markalarının yer aldığı 

Alışveriş Merkezi hipermarketiyle de iddialı. Son teknolojinin kullanıldığı hipermarkette 

müşterilerin tamamen selfservis alışveriş yapabilecekleri bir kasiyersiz kasa da yer alıyor. 

 

TÜRKİYE'NİN GENİŞ KAPSAMLI İLK İŞ PORTALI: 

www.kobiline.com 

Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere faaliyetlerine 

devam eden Koç Holding Bilgi Grubu, Microsoft Türkiye ile birlikte küçük ve ortak 

büyüklükteki işletmelerin hizmetine sunulacak 'kobiline.com' projesini açıkladı. 6 Haziran 

2001 tarihinde Swiss Otel'de düzenlenen basın toplantısında Microsoft'un CEO'su Steve 

Ballmer, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa V. Koç, Koçbank Yönetim Kurulu 

Başkanı Burhan Karaçam ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Haluk Maga Kobiline 

projesiyle ilgili bilgiler verdi. 

"kobiline.com", Koç Holding Bilgi Grubu ve Microsoft Türkiye önderliğinde, Koç.net, 

Koçbank, Arthur Andersen, Dünya Gazetesi, Koç Bryce ve Logo Business Solutions 

tarafından Türkiye'de "içerik ve servisler bütünü" olarak faaliyet gösteren ilk iş portalı. 
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Site, başta finans, ithalat-ihracat, üretim ve hizmet sektörleri olmak üzere endüstrinin 

her kolunda hizmet veren işletmelerin A'dan Z'ye tüm gereksinimlerini karşılayabilecek 

bir içeriğe sahip. 

kobiline.com'un hedefini açıklayan Steve Ballmer ve Mustafa V. Koç, 'kobiline.com'u ticari 

hedeflerin ötesinde, Türkiye'ye olan hizmet yükümlülüklerinin bir parçası olarak 

gördüklerini belirtti. Ballmer, basın toplantısında yaptığı konuşmada projenin Türk iş 

dünyasının hizmetine sunulmak için geliştirildiğini vurgulayarak, "kobiline.com", ücretsiz 

içerik sunmanın yanında zengin web servisleri ile de Türk iş dünyasının hizmetinde 

olacak" dedi. 

Toplantıda Microsof Türkiye Genel Müdürü Haluk Maga da 'kobiline.com'un hedefi, 

sunacağı içerik ve hizmetleriyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Microsoft olarak teknolojik bilgi 

birikimimizi bu projeye aktarıyoruz. Bu iş portalının arkasında iki güçlü kurum var. 

Türkiye'nin bir süre sonra ekonomik durgunluktan büyüme trendine geçeceğine 

inandığımız için yatırımlarımızı erteleyemiyoruz; 'kobiline.com'da bunun yeni bir kanıtı. 

Bir çok platformda altını çizdiğimiz gibi yeni ekonomik düzen, 'verimli' çalışma ve iş 

süreçleri gerektiriyor. İş dünyasının hizmetine sunacağımız 'kobiline.com' ile yeni 

ekonomik düzende işletmelerin rehberi olmayı amaçlıyoruz." 

'kobiline' projesinde yer alan firmalardan Koçbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Burhan 

Karaçam ise, yurtdışı reklamlarla 'kobiline' adresine yönlendirilecek trafik sayesinde KOBİ 

web sitelerine yabancı şirketlerin girmesini sağlayacaklarını belirtti. 'kobiline' ın KOBİ'lerin 

yönlendirileceği bir platform olacağını ifade eden Karaçam, KOBİ'leri 'kobiline'da stratejik 

ortak olmaya çağırdı. 

 

  

BEKO ELEKTRONİK'TEN PEGASUS PROJESİ 

Beko Elektronik dijital yayınları analog televizyonlarda izleme imkanı ve şifreli yayınları 

çözmeyi sağlayan, dijital uydu yayını dönüştürücüsünü üretti. Üç bin kanal hafızalı, yeni 

uydu kanallarına göre kendini ayarlayabilen , şifreli yayınları çözebilen Beko Elektronik'in 

yeni ürün çok gelişmiş mönü kullanım sistemine sahip. Dijital uydu alıcısı, düşük güç 

tüketimi ile çevreye duyarlılığını sergiliyor. Birden fazal dil seçeneği, kanal listesi 

oluşturma gibi özelliklere sahip olan yeni ürün, Avrupa yayıncılık standardının özelliklerini 

de taşıyor. Tüketicilerin talepleri doğrultusunda daha da geliştirilebilecek olan dijital uydu 

dönüştürücüsü, Ev Ağ Geçidi'ne de dönüştürülebilecek. Internet erişimi özelliğiyle evin 

http://www.kobiline.com/
http://www.kobiline.com/
http://www.kobiline.com/
http://www.kobiline.com/
http://www.kocbank.com.tr/
http://www.bekoeelektronik.com.tr/


iletişim merkezi haline gelebilecek olan dijital uydu dönüştürücüsü, tüketicilerin evde 

kullanılan tüm beyaz eşyaları ev içinden yada dışından izleme, yönetme, denetleme ve 

programlarını da sağlayacak. 

 

SEMAHAT - DR. NÜSRET ARSEL ETİMESGUT EĞİTİM PARKI AÇILDI. 

Ankara'nın ilk eğitim parkı olan "Semahat - Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı', 31 Mayıs 2001 

tarihinde törenle hizmete açıldı. Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Hasan 

Gemici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İçişleri Bakanı Sadettin 

Tantan, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Ankara Valisi Yahya Gür, Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in 

de katıldığı açılış töreninde yapılan konuşmalarda, eğitimin öncelikle çözüm bekleyen bir 

sorun olduğu, devletin sınırlı imkanlı nedeniyle sivil toplum örgütleri ve varlıklı 

yurttaşların eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamamış çocuklara bu alanda katkı 

sağlamalarının önemi vurgulandı. 

Tesisin inşasını üstlenen Semahat-Dr. Nüsret Arsel, aynı zamanda tesisin devamlılığını 

sağlamak üzere iki milyon dolarlık bir fon ayırdı.  

Semahat Arsel, yaptığı konuşmada 31 Mayıs'ın bu yıl 75. yılını kutlayan Koç 

Topluluğu'nun kuruluş günü olduğunu hatırlatarak "Bizler ailece Ankaralı olmakla her 

zaman övünç duyuyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu şehre bir eğitim tesisi kazandırmaktan 

çok mutluyuz" dedi. Semahat Arsel sözlerine şöyle devam etti: "Bilindiği gibi Türkiye'nin 

nüfusu bir taraftan gelişmiş ülkelere göre daha hızlı artmakta, diğer taraftan eğitime 

ayrılabilen kaynak daha kısıtlı kalmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz için çok önemli olan 

eğitimin sadece devlete bırakılmaması, sivil toplum örgütlerince de desteklenmesi yerinde 

olur. Sivil toplum örgütlerinin görevi bütün maddi imkanları toparlayıp, kullanılabilir 

kaynak haline getirmek ve halkın yararına değerlendirmektir.  

TEGV, bu sivil toplum örgütlerinden biridir ve 1995 yılında kardeşim Suna Kıraç'ın 

girişimiyle, bir grup gönüllü işadamı tarafından kurulmuştur. Çok dinamik ve şeffaf 

çalışan TEGV'in amacı, ülke eğitimine katkı sağlamak, genç beyinleri okul dışı saatlerde 

eğitmek, bilgi, beceri ve görgülerini artırmaktır. Vakfın çalışmalarını görüp beğendiğimiz 

için biz de doğum yerimiz Ankara'da bir 'Eğitim Parkı' yaptırmaya karar verdik. Muhtelif 

bölgelerden Etimesgut seçildi. Etimesgut Belediyesi projeye kucak açtı ve içinde 

bulunduğumuz 10.000m2lik arsayı tahsis etti." 



Arsel, Eğitim Parkı'nın inşaatına 1.100.000 dolar harcadıklarını, ayrıca gerek binanın, 

gerekse eğitimin devamlılığını sağlayabilmek için 2 trilyon 300 milyar TL'lik fon 

ayırdıklarını belirtti ve şunları ekledi: "Zira kurucuları tarafından devamlılığı 

sağlanamayan bağışların, yarıda kalmaya ve yıkılmaya mahkum olduğunu gördük. Eğitim 

Parkı bir yıl gibi kısa bir zamanda tamamlandı. Gönüllü eğitimcileri ve çevre çocukları 

tarafından hemen yararlanılmaya başlanıldı. 18 Nisan 2000'de temelini attığımız parkın, 

resmi açılışının da 31 Mayıs 2001'e yetişebilmesi Koç Ailesi olarak bizleri çok mutlu etti. 

75 yıl önce bugün, 31 Mayıs 1926'da Ankara'nın başka bir semtinde (Hisar) Çengelhan'da 

genç Vehbi Koç, ilk defa kendi firmasını kurmuş, bugünkü Koç Topluluğu'nun temelini 

atmıştır." 

"Vehbi Koç, bugün aramızda olsaydı, herhalde o da son derece mutlu olurdu" diyen 

Semahat Arsel, Vehbi Koç'un eğitime büyük önem verdiğini belirterek, konuşmasına şöyle 

devam etti: "Bütün sorunların altında yatan eğitimsizliktir" diyen Vehbi Koç, 'sosyal 

yardımlaşmayı', 'ülke sorunlarına eğilmeyi' bizlere aşılamıştır. 

Ailece eğitimin önemine, doğru ve kaliteli eğitime inanıyoruz. O nedele senelerdir Koç 

Ailesi ve Koç Topluluğu olarak, Vehbi Koç Vakfı aracılığıyla her boyutta eğitime katkıda 

bulunmayı kendimize hedef seçtik ve bu hedefi gerçekleştirmek için uğraşmaktayız. 

Ankara'nın ilk eğitim parkı olan 'Etimesgut Eğitim Parkı', Etimesgutlu birçok çocuğumuzun 

ve insanımızın eğitimine katkı sağlayacaktır". 

Parka, gayri resmi olarak açıldığı ilk ayda 1700 öğrencinin başvurmasının, eğitime ne 

denli ihtiyaç olduğunun en açık kanıtı olduğunu söyleyen Arsel, "Kimbilir bu çocukların 

içinde ne cevherler, ne işlenmemiş kaynaklar vardır. O cevrelerin Türkiye'ye ve insanlığa 

kazandırılması bizler için en büyük zevk ve huzur olacaktır" dedi. 

 

RAM DIŞ TİCARET'TEN İHRACATÇILARA YENİ BİR HİZMET: 'www.rambilgi.com' 

Ram'ın özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, Rusya ve C.I.S. ülkelerine yapılan 

ihracatlar ile Koç Topluluğu yatırımlarına öncülük ederek kazandığı 30 yıllık deneyimini 

Türkiye genelinde paylaşabilmek için www.rambilgi.com sitesi kuruldu. 

Elektronik ortamda soru-yanıt şeklinde çalışan 'rambilgi.com', ihracatçıların talepleri 

yönünde, soru ve sorunlarının çözümlerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetlerini 

sunuyor. İhracat ile ilgilenen tüm kuruluşların sorunlarına, deneyimleri ışığında, risk 

faktörlerini en aza indirmelerini sağlayacak çözümleri öneren 'rambilgi.com'. 

müşterilerinin kalıcı pazarlar elde etmelerini ve dolayısıyla ihracatın artırılmasını 
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sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sitede ayrıca, yurtiçi ve 

yurtdışı alım/satım kontratları; talebe uygun ihracat ve ithalat akreditif modelleri 

hazırlama, nakliye şartları ve kontratları, riskli ülkelerde ticaret ve öneriler, alternatif 

ödeme enstrümanları, ihracatta devlet yardımları ve günlük hayatta kullanılan dış ticaret 

terimlerinin bulunduğu küçük bir sözlük yer alıyor. 

 

SEKTÖRDEKİ İLK ONLINE İHALEYİ İZOCAM KAZANDI. 

İzocam, üretim aşamasında kullandığı çağdaş teknolojiyi, pazarlama alanına da taşıyor. 

Yalıtım sektöründe Türkiye'deki ve dünyadaki en iyi lisansları ve en yüksek teknolojiyi 

kullanan İzocam, sektörde gerçekleşen ilk online ihaleye de imzasını attı.  

İzocam Genel Müdürü Ali İhsan Yalçın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, projeler 

kapsamında üç ayrı noktada (Gebze'de 2, Adapazarı'nda 1, İzmir'de 2) her biri 777 

mw'lik, 5 blok doğal gaz santrali inşa edileceğini ve üretilecek enerjinin Türkiye'de elde 

edilen elektrik enerjisinin % 27'sini oluşturacağını belirtti. Yalçın; enerji sektörünün 

dünya çapındaki önemli yatırımlarından biri olan projenin yalıtım sorumlusu olarak 

projede yer alacaklarını açıkladı. Dünyanın en büyük Doğalgaz Çevrim Santralleri 

yatırımlarından biri olan Intergen-Enka Projesi; Gebze, Adapazarı ve İzmir'de kurulacak 

Doğalgaz Çevrim Santralleri'ni kapsıyor. Projenin anahtar teslim inşaatı Bechtel-Enka 

Müşterek Teşebbüs Ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek. Toplam yatırımın 2.2 milyar 

dolar olması beklenen projede, yalıtım uygulamasında gerekli tüm ürünler İzocam 

projeye "Yalıtım Mühendisliği ve Uygulama Koordinatörlüğü" hizmeti de verecek. 

Global yalıtım pazarındaki önemli dünya şirketlerinin katılımıyla internet üzerinden 

gerçekleştirilen, yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki bu ihale; Türkiye'de yalıtım 

sektöründe bir firmanın kazandığı ilk online ihale olması açısından da önem taşıyor. 

 

KOÇBANK KREDİ KARTLARINDAN DİGİTÜRK AVANTAJI 

Koçbank Kredi Kartlarının sunduğu avantajlar arasına Digitürk de eklendi. FONOBANK 

444 0 555'ten Seyahat Hattı arandığında 55 milyon TL olan Digipaket, Koçbank Kredi 

Kartıyla KDV dahil 46 milyon TL'ya satın alınabilecek ve ücretsiz olarak istenilen adrese 

teslim edilecek. Kampanyaya tüm Koçbank Kredi Kartlarının dahil olduğu belirtildi. 

Aktivasyon ücreti dahil, kurulum ücreti hariç olan Digipaket, kurulum sırasında iki 
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seçenek sunuyor. Çatı kurulumunda, üye olan her daire, daire başına 20 milyon TL olan 

kurulum ücretini yetkili teknik servise ödeyebiliyor. 40 milyon TL olan balkon kurulum 

ücreti ise, ilk Digitürk faturasına yansıtılıyor. 


