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Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özilhan, 7.UçArı Vaka Yarışmasında dereceye 

giren ekipleri ödüllendirdi... 
  

Anadolu Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uçarı Ulusal Vaka Analizi 

Yarışması’nda dereceye giren ekipler, ödüllerini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 

Tuncay Özilhan’dan aldılar.  

 

Anadolu Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Anadolu Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, İcra Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu ve İnsan Kaynakları 

Başkanı Osman Alptürer katıldı. 

 
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve iş dünyasının 

yakından takip ettiği 7. Uçarı Vaka Analizi Yarışması’nın ödül töreni, Anadolu Grubu Genel Merkez 

binasında gerçekleşti.  

Bu yıl, Türkiye genelinde 71 üniversiteden 1.465 öğrencinin başvurduğu yarışmada, 441 ekip yarıştı. 

Gerçekleştirilen ilk değerlendirme sonrasında başarılı bulunan 24 ekip, yapılan ikinci 

değerlendirmenin sonunda 8 gruba indirildi. 25 – 26 – 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve proje 

ekiplerinin; sunum becerisi, zorluklardan öğrenme ve karar verme kriterlerine göre 

değerlendirildikleri UçArı’da birinci olan “4 of a kind grubu”, 5.000 TL para ödülünün sahibi oldu. 

İkinci “Stars-up” ve üçüncü “Futuristler” grupları ise 4.000 ve 3.000 TL para ödülü kazandılar. 

Dereceye giren tüm öğrencilere para ödülünün yanı sıra, çeşitli şirket ve kurumlardan 1. gruba tam 

burslu MBA, 2. gruba staj ve 3. gruba yurtdışında eğitim imkanı da sağlandı. 

Finale kalan tüm ekipler; 26 Nisan Cumartesi günü, Anadolu Efes Spor Kulübü ile Türk Telekom 

arasında oynanan karşılaşmayı Anadolu Grubu yöneticileriyle birlikte izlediler. Keyifli anlara sahne 

olan mücadelede Uçarı finalistleri, coşkularıyla Anadolu Efes’i desteklediler. Başarılı proje sahiplerinin 

ödüllerini aldıkları tören öncesinde öğrenciler, ISUZU Genel Müdürü Tuğrul Arıkan eşliğinde 

ANADOLU ISUZU Fabrikası’nı da gezme imkanı bularak alanının lider şirketlerinden olan Anadolu 

ISUZU’nun üretim aşamalarını gözlemlediler.  

“Anadolu Grubu gençlerin yanında olmayı sürdürecek”  

Ödül töreninde başarılı gençlerle bir araya gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 

Özilhan, “Günümüz iş dünyası, uluslararası ortaklıklar ve küresel ve rekabetçi bir yapı üzerinde 

ilerliyor. Eğitimli, donanımlı, geniş düşünebilen ve sorun çözme yeteneğine sahip gençlerin önemi her 

geçen gün daha da artıyor. Kurum değerleri, vizyonu ve misyonu ışığında fark yaratabilen gençler 

şirketleri başarıya taşıyorlar. Bu nedenle Anadolu Grubu olarak, Uçarı Vaka Analizi yarışmasına bu yıl 

da, geçmiş yıllarda olduğu gibi destek verdik. Grup olarak verdiğimiz bu sürekli desteğin yanında bazı 
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arkadaşlarımızı da yıllar içinde grup şirketlerimize kazandırdık. Bu yarışmadaki başarıları sayesinde 

birer çalışma arkadaşımız olan gençlerimizi başta holding merkezimiz olmak üzere, yurt içi ve yurt 

dışındaki şirketlerimizde istihdam ettik” şeklinde konuştu. 

 
Anadolu Grubu Hakkında 
 

Türk iş dünyasının köklü kurumlarından olan Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan Aileleri tarafından kuruldu. 

‘Anadolu’yu Dünyaya, Dünyayı Anadolu’ya Bağlayan Yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, Atlantik’ten 

Pasifik’e Türkiye dâhil 18 ülkede, 80 şirket, 61 üretim tesisi ve 29 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 

Anadolu Grubu, dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar, çok uluslu şirketlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle, 

Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor. 

Dünya ölçeğindeki saygın markalarıyla içecek, otomotiv, perakende ve finans alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son 

yıllarda bilişim, enerji, gıda, gayrimenkul ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını genişletti. 

Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık 

Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla sürdürüyor. 

http://www.anadolugrubu.com.tr 
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