
Güner Frik'in Ardından 

EN MEMOIRE 

Guner FRIK (TUR), un grand ami de nötre Association, nous a quittes. 

Il avait ete un grand athle?te et un dirigeant sportif avise. C'etait un ami fidele. Ne en 

1925 a Kocaeli dans la region de Marmara, il a avait su remporter tous les succes dans 

la vie professionnelle - Frik Pharmaceuticals etait sa creature - aussi bien que dans le 

sport. L'un des athletes turcs les plus connus, il avait battu les records de triple saut, saut 

en hauteur et saut en longueur de son pays. II avait ete Champion de Turquie et mem-

bre de l'equipe nationale turque d'athletisme pendant de nombreuses annees. En tant 

que dirigeant sportif, il avait ete tour a tout membre, secretaire general et vice-president 

du CNO turc, membre fondateur et vice-president de la Fondation Sportive de Turquie. 

Au niveau international, il avait par deux fois revetu la charge de membre du comite 

executif des COE dans les annees 70 et 90, ainsi que celle de president de la commis-

sion medicale et scientifique et de celle des Finances de l'Association. Il a avait ete decore 

de l'Ordre Olympique du CIO et etait le seul Membre honoraire du comite executif des 

COE. Les delegues des CNO d'Europe gardent le souve- nir emu du plaisir qu'il prenait 

a assister, toujours accompagne par son epouse Fahire, aux grandes reunions tradi-

tionnelles des COE. Il nous manque. 

±mU3 IN MEMORIAM i r u ^ l u_,^v_^^,_ 
Guner ERIK (TUR), a close friend of our \$gy/ U^L^T^^^PP 
Association has passed away. U V C T ^ L J L J \ _ 7 I J 

He was a great athlete, a dedicated sports offi-

cial and a loyal friend. Born in Kocaeli, in the 

Marmara Region of Turkey, in 1925, he was very successful both as a business man -

Frik Pharmaceuticals was his creature - and as a sportsman. A very well known Turkish 

athlete, he broke Turkish records in triple jump, high jump and long jump and was 

Turkish Champion and member of the National Athletics Team for many years. His 

involvement in sports leadership saw him as Vice-President, Secretary General and 

Executive Board member of the NOC of Turkey. He also was the founding member and 

Vice-President of the Turkish Sport Founda-tion. Twice, in the 70s and 90s, he was EOC 

Executive Board Member and Chairperson of the EOC Medical and Scientific Commission, 

as well as of the Finance Commission. Holder of the IOC Olympic Order, he was the 

sole Honorary member of the EOC Executive Committee. All European NOCs will keep 

vivid memories of him and his wife Fahire enjoying attending EOC assemblies and sem-

inars. We shall miss him. 
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Güner Frik'in Ardından 

Bir Ölüm › lanının Hatırlattıı 
Hakkı Devrim 
(Radikal Gazetesindeki Kö˛esinden) 

Cihat Baban'ın eski bir çömezi olarak hâlâ her sabah, ölüm ilanları sayfasına bir göz 
atarım. Yazı I˛leri'nde çalı˛ırken ak˛amlan bu sayfaya mürettiphanede bakar, haber deeri 
olan biri varsa ölenler arasında, muhabir arkada˛ları uyarırdım. 

Dün o sayfada FR›K soyadı dikkatimi çekti. Bildiim sporcunun bir yakını mıdır diye 
akraba ve taallukatına baktım. Birden adının tamamını okudum: Mehmet Güner Frik. 
Son iki adıyla tanıdık onu. Ben akran, ünlü bir atletti. Gördüüm ilk üçadım'cıydı. 1945'te 
14.78'le Türkiye rekorunu kırdıı gün, (sanırım) Fenerbahçe Stadı'ndaydık. Londra'daki 
üçüncülüü ile Olimpiyatlarda ilk atletizm derecemizi almı˛ olan Ruhi Sarıalp rekoru, o 
1948 yılında 15.07'ye yükseltecek ve uluslararası dier ˛ampiyonalarda madalyalar almaya 
devam edecekti. 

Pek yakı˛ıklı ve birbirinden zarif iki gerçek sporcu. Uzun uzun baktım ilandaki fotorafına. 
Altmı˛ yıl önceki sülün gibi genç adam (ya˛lı haliyle de pek yakı˛ıklıymı˛) gözlerimde 
canlandı. Spor basını eminim Güner'den deerince söz etmekte kusur i˛lemeyecektir. 

Nur içinde yatsın! 
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G ü n e r Fr ik ' in A r dında n 

Dear Mr. Celikkanat, 
Please accept my deep sympathy that Mr. 
Güner Frik passed away. I feel very hon-
oured to have met him at my visit in 
Istanbul and always remember his warm 
hospitality and our open-minded business 
development discussions. We wish you and 
your co-workers all the best to overcome this 
sadly bereavement. I am convinced that the 
spirit of Mr. Güner Frik will stay alive in 
the company Dr. F. Frik Ilac San. 
Yours sincerely, 
Prof. Dr. Gerhard Strugala 
Director Business and Product Develop-
ment, Member of the Executive Board 
APOGEPHA Arzneimittel GmbH 
Dresden, June 2007 

Dear Mr. Frik 
Please accept our deepest sympathy that 
your father passed away. We feel very hon-
oured to have met him at our visit in 
Istanbul in January 2006. We wish you and 
your family the spirit and energy to over-
come this sadly bereavement. His ideas and 
values will live in your family and in the 
company Dr. F. Frik Ilac San. 
Yours sincerely. 
Prof. Dr. Gerhard Strugala 
Dr. Jens Neugebauer, Steffi Liebig 
Member of the Executive Board 
APOGEPHA Arzneimittel GmbH 
Dresden, June 2007 

Dear Erol Frik, 
I have learned with deep regret of the death 
of your father. There is not much one can 
say at a time like this, but we would like to 
extend our sincere sympathy in your loss. 
Please include us among those who share 
your soirow at this sad time. All the best for 
you and your family. Yours sincerely, 
Frank Elger, June 2007 

Dear Mr. Celikkanat, 
We were distressed to read your announce-
ment that Mr. Güner Frik had died and i 
am writing to express our deep sympathy. 
I had the privilege of knowing Mr. Frik and 
stil met him this ????? in Istanbul. Please 
convey our sympathy to his family, friends 
and employees. Yours sincerely, 
Frank Elger. June 2007 

Dear Mr. Frik 
I would like to express my heartfelt condo-
lences. It is a shock for me to leant that your 
esteemed father has passed away so unex-
pectedly. It is especially surprising with 
regard to our mutual meeting in late April, 
which was most agreeable and which I 
enjoyed very much. He was so full of ener-
gy and life. 
I sincerely hope that you and your family 
may find the strength to muster the grief 
and keep a fond memory of your beloved 
father. 
Respectfully yours, 18.06.2007 
Dr. Per Klü wer 
Paninkret Chem. - Pharm. Werk Gmbh 
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Güner Frik'in Ardından 

Sayın Murat Çelikkanat, 
fiirketiniz Onursal Ba˛kanı Sn. Güner 
Frik'in kaybını büyük üzüntü içinde 
örenmi˛ bulunmaktayız. Merhuma Al-
lah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve ba˛-
salıı dileriz. Saygılarımızla, 20.06.2007 
O. Feridun Baykal Emre Erkurt 
Genel Müdür Gen.Müd.Yrd. 
Anayön Temizlik ve Servis Ltd. fiU. 

Sayın Erol Frik'in babası mümtaz insan 
Güner Frik'i yitirmenin acısı içindeyiz. 
Merhuma yüce Allah tan rahmet ve keder-
li ailesine ba˛salıı dileriz. 18.06.2007 
As Ecza Deposu Adana fiubesi 
Yönetici ve Çalı˛anları 

Sn. Murat Çelikkanat, 
Firmanızın deerli Onursal Ba˛kanı 
Sn. Güner Frik'in acı kaybınızı üzülerek 
örenmi˛ bulunmaktayız. Merhuma 
Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
ba˛salıı dileriz. 
Saygılarımızla, 19-06.2007 
fieyda Atan Orkun Tuz/acı 
Kadıköy Bölge Kadıköy Bölge 
Müdü rü Satı˛ Mü dü rii 
Axa Oyak Sigorta A.fi. 

Sayın Mehmet Güner Frik Beyefendinin 
vefatını üzülerek örenmi˛ bulunuyoruz. 
Merhuma Allah tan rahmet size ve ailesine 
ba˛salıı dileriz. 21.06.2007 
Ahmet Sanbay Burak Sarıbay 
Genel Müdü r Genel Müdü r Yrd. 
Be˛er Ecza Deposu 

Sayın Erol Erik, 
Babanız Sayın Güner Frik Beyin vefatını 
üzüntü ile örenmi˛ bulunmaktayız. fiirke-
timiz adına merhuma Allah tan rahmet ve 
Dr. E. Firik ›laç ailesine ba˛salıı dileriz. 
Saygılarımızla, 19.06.2007 
Bora Gülen 
Genel Müdür 
Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.fi. 

fiirketinizin Onursal Ba˛kanı Sn. Güner 
Frik'in vefatından duyduumuz üzüntüyü 
sizlerle payla˛ır, merhuma Tanrı dan rah-
met kederli ailesine ve Dr. F. Frik camiasına 
ba˛salıı dileriz. Saygılarımızla, 19.06.07 
Dilta Dil Hizmetleri Ltd fiU. 

Sayın Erol Frik. 
Bizzat tanı˛mak, sohbet etmek fırsatını 
bulduum deerli insan, babanız Sayın 
Güner Frik'in vefatını çok üzülerek 
örenmi˛ bulunuyorum. fiahsınızda deerli 
hanımefendi Bn. G. Frik'in, sizin, tüm 
ailenizin ve F. Frik ›laç Sanayi toplu-
luunun acısını payla˛tıımı arz ederim. 
Saygılarımla. 
Ecz. ›. Tanıl Dinçsoy 
Yön. Kur. Ba˛kanı 
Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.fi. 

Sayın Erol Erik, 
Babanızın vefatını teessürle örenmi˛ 
bulunmaktayız. Merhuma Tanrı dan rah-
met, kederli ailesi ıe sevenlerine ba˛salıı 
dileriz. Saygılarımızla, 20.06.2007 
Gür Plastik Yönetim Kurulu 
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Güner Frik'in Ardından 

Saygıdeer Fakire Hanım, 
Sevgili Erol Karde˛im, 
Sevgili Berrin Hanım, 
Güner Beyin vefatını bu sabah örendim. 
Üzüntümü kelimelerle anlatmamın imkanı 
yok. Bir çok. ki˛iye olduu gibi, bana da çok 
büyük, katkıları olmu˛ bir insanı kabet-
menin derin bo˛luunu hissediyorum. 
Ya˛amımdaki en önemli insanlardan 
birisiydi ve bana büyük emekleri vardı. 
Cenaze törenine katılmayı çok arzu 
etmeme ramen, üniversitedeki bir görev 
dei˛iklii nedeniyle yapılacak toplantıda 
mutlaka bulunma zorunluluum var. 
Acınızı payla˛mayı gerçekten çok isterdim. 
Sporculuu, yöneticilii, her yönüyle örnek, 
bir insan olan Güner Bey'in huzur içinde 
olacaı inancıyla sizlere sabırlar diliyo-
rum. En derin saygı ve sevgilerimle. 
Emin Ergen, 18.06.2007 

Onursal Ba˛kanınız Sayın Güner Frik'in 
vefatını üzütüyle örenmi˛ bulunuyoruz. 
Merhuma rahmet, kederli ailesine ve tüm 
grubunuza sabırlar dileriz. Saygılarımızla, 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.fi. 
Malatya fiubesi, 19.06.2007 

Sayın Dr. E. Erik ›laç San. 
Maddi imkandan yoksun ba˛arılı üniver-
site ve lise örencilerine burs. barınma, 
yiyecek ve giyecek imkanı salayan 
Vakfımıza, baı˛ta bulunanlara te˛ekkür 
eder, merhuma Allah'tan rahmet, yakın-
larına ba˛salıı dileriz. Saygılarımızla, 
›stanbul Eitim Vakfı 

Sayın Frik. 
fiirketinizin onursal ba˛kanı Sayın Güner 
Frik Beyefendinin vefatını derin bir teessür-
le örendim. Merhuma Allah'tan rahmet, 
dostlarına ve yakınlarına ba˛salıı dili-
yorum. En derin saygılarımla, 19.06.2007 
Adil Üstünda 
Yönetim Kurulu Ba˛kanı 
The Green Park Hotels & Resorts 

Sayın Frik, 
Babanız Sayın Mehmet Güner Frik'in 
vefatından dolayı HSBC ailesi olarak derin 
üzüntülerimizi bildirir, size ve ailenize 
ba˛salıı dileriz. Saygılarımızla. 
Özlem Özüner Doan Bilgisu 
Grup Müdürü Kurumsal Paz. Müd. 
HSBC Bank A .fi. Merkez fiube 

Sayın Erol Erik. 
Sevgili Babanız Güner Erik'i kaybetmeniz 
nedeniyle acınızı payla˛ıyor, Kipa˛ 
çalı˛anları adına Frik. ailesine, tüm dost ve 
yakınlarına ba˛salıı diliyoruz. 
Saygılarımızla, 26.06.2007 
›rfan Çelimli- A. Levent Kuzay 
ve Kipa˛ Çalı˛anları 
Kipa˛ Klima-lsıtma-Havalandırma Sis. San. 
ve Tic. Ltd. fiti. 

Sayın Erol Erik, 
Babanızın vefatını üzüntü ile örendik. 
Büyük acınızı payla˛ır merhuma Tan-
rı dan rahmet, sizlere ba˛salıı dileriz. 
Ecz. Nevzat Karpuzcu Ecz. Emin Karpuzcu 
Nevzat Eczane, 18.06.2007 
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Sayın Erol Frik; 
Babanızın ani vefatı beni derinden üzdü. 
Rahmetli ile iki ay önce tanı˛mı˛ olmamıza 
ramen yakınlıı ve insanlıı beni hemen 
etkilemi˛ti. Kendisi ile daha çok zaman 
görü˛eceimi ümit ederken bu acı haber 
bana ula˛tı. 
Size ve tüm ailenize ba˛salıı diliyorum. 
20.06.2007 
Klaus Behrendt 

Sayın Erol Frik, 
Deerli babanız Sayın Mehmet Güner Frik'i 
kaybetmenin üzüntüsünü Lily ›laç Tic. Ltd. 
fiti. olarak payla˛ıyor, merhuma Tanrı dan 
rahmet, yakınlarına ve siz kederli ailesine 
ba˛salıı diliyoruz. 
Saygılarımızla, 19-06.2007 
Ecz A. Hulki Gençay 
Sorumlu Müdür 
Lilly ›laç Tic. Ltd. fiti. 

Sayın Erol Frik 
Yönetim Kurulu Ba˛kanı, 
Sayın M. Güner Frik'in vefatını üzüntü ile 
örenmi˛ bulunuyoruz. Büyük acınızı 
payla˛ır, merhuma Allah'tan rahmet size 
ve tüm yakınlarınıza sabır ve ba˛salıı 
dileriz. Saygılarımızla, 19.06.2007 
Ecz. Meltem KURTSAN Aylin ONUR 
Kurtsan ›laçları Kurtsan ›laçları 
Yönetim Kurulu Ba˛kanı Genel Müdürü 

Sayın Erol Frik. 
Ailenizin büyüü merhum Güner Frik'in 
ölümünü üzüntüyle örenmi˛ bulunmak-
tayız. Acınızı payla˛ır, merhuma rahmet, 
sizlere sabır ve geride kalanlara uzun 
ömürler dileriz. 20.06.2007 
Ecz. Okan Gözaçan 
Marmara Ecza ve Kimyevi Maddeler A.fi. 

Sayın Erol Frik, 
Babanızın vefatını üzüntüyle örenmi˛ 
bulunmaktayım.Merhuma Tanrıdan rah-
met sizlere ˛irketim ve ˛ahsım adına 
ba˛salıı dilerim. 
Ömer Hulki Ocak 
Genel Müdür 
Nobel Farma A.fi. 

Sayın Frik, 
Saygıdeer büyüünüz ve kurucunuzun 
vefatından duyduumuz üzüntümüzü 
belirtirken ailenizin acısını payla˛ırız. 
Allah 'tan sizlere salık ve uzun ömürler ve 
merhuma da rahmet dileriz. 
Saygılarımla, 21.06.2007 
Nuri Çerigenç 
Nuri Çerigenç Danı˛manlık Merkezi 

Deerli büyüümüz Sn. Güner Frik'in 
vefatını üzütnü ile örenmi˛ bulunuyoruz. 
Tüm Frik ailesine ve Dr. Frik çalı˛anlarına 
ba˛salıı diliyoruz. Saygılarımızla, 
Usta Ailesi ve Pak Çama˛ır Çalı˛anları 
Pak Çama˛ır Yıkama ve Temizleme 
19.06.2007 
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Vestel web sitesinde yayımlanan haber 

VESTEL 

teknolojinin türkçesi 

Haberler 

GUNER FRIK OLDU 

›S Ha; -

Eski uçadım atiama Türkiye rekortmenlerinden Guner Frık, bugün oldu. 
1925 doumlu Frik, Olimpiyat üçüncüsü Ruhi Sarıalp ile girdii 
mücadeleyle hatırlanıyordu. 

1945 yılında Türkiye rekorunu 14.78'e ta˛ıyan Frık, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komıtesi'nde asba˛kanlık görevinde bulunmu t̨u. Avrupa 
Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu uyesı olan Frik, Okmpıan Derneı'nın 
de kurucuları arasındaydı. 

Sayın Erol Frik, 
Babanız Sayın Güner Frik'in vefatını 
üzüntüyle örenmi˛ bulunuyorum. Selçuk 
ve As Grubu adına Merhum 'a Allah 'tan 
rahmet diler, ba˛ta siz deerli ailesi ve 
yakınları olmak üzere tüm sevenlerine en 
derin taziyelerimi bildiririm. 18.06.2007 
Sonay Gürgen 
Genel Müdür 
Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.fi. 
›stanbul fiubesi 

Dr. F. Frik ›laç San. ve Tic. A.fi. 
Yönetim Kurulu Ba˛kanlıı; 
Camiamızın deerli insanı Sayın Erol 
Frik'in vefat eden babası Sayın Güner 
Frik'e, Selçuk Ecza Deposu Gaziantep 
fiubesi adına, Allah'tan rahmet, kalan-
larına sabır ve ba˛salıı temenni ederim. 
Ya˛ar Esen 
fiube Müdürü 

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.fi. 
Gaziantep fiubesi 
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Sayın Frik Ailesi, 
Rahmetli Mehmet Güner Frik Beyefendi 'nin 
kaybı nedeni ile, Sn. Feyyaz Nemliolu ve 
Ailesi, cenaze töreninize çiçek göndermek 
yerine, *Ülkemizde sayıları sekiz milyon 
olan engelli bireylerimizin, engelli olmayan 
bireylerimiz gibi tüm eitim kurum-
larından yararlanabilmelerini ve spor 
yaparak özgüvenini kazanmı˛ mutlu birer 
birey olarak ya˛amı payla˛malarını" 
amaçlayan vakfımız TESYEV'in çalı˛ma-
larına katkıda bulunmu˛tur. Müteveffaya 
Tann'dan rahmet, tüm yakınlarına sabır 
ve ba˛salıı dileriz. Saygılarımızla, 
Berrin Altınöz 
Genel Müdür 
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eitim 
Vakfı 

Sayın Güner Frik'in vefatını teessürle 
örenmi˛ bulunuyoruz. Merhuma Tan-
rı 'dan rahmet, kalanlara sabır ve ba˛salıı 
dileriz. 18.06.2007 
Nesim Varon 
Yusef Varon 
Selim Varon 
Sıhhat Ecza Deposu Paz. Tic. A.fi. 

Sayın Dr. Frik ›laç ailesinin bu acılı 
gününü payla˛ıyor, Sayın Güner Frik'e 
Allah'tan rahmet acılı ailesine de sabır ve 
ba˛salıı diliyoruz. 
Teoman Uzuner 
Start Bayrak Reklam San ve Tic. Ltd. fiti. 
19.06.2007 

fiirketinizin Yönetim Kurulu Ba˛kanı Sayın 
Erol Frik'in babası deerli büyüümüz 
onursal Ba˛kan Sayın Güner Frik'in 
vefatını örenmi˛ bulunmaktayız. Kaybet-
menin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Çalı˛ma arkada˛larına, tüm dostlarına, 
yakınlarına ve deerli ailesine ba˛salıı, 
merhuma Allah'tan rahmet dileriz. 
fiube Müdürü Mahmut Diri ve Tüm 
Çalı˛anları. 
Selçuk Ecza Deposu Tic. San. A.fi. 
Adana fiubesi 
19.06.2007 

Sevgili Karde˛imiz Fahire, 
Deerli Dostumuz Erol, 
Asil, necib, vefakar, sevimli, merhametli, 
e˛i bulunmaz zarif dostumuzu kaybetmi˛ 
olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Ben, 
"›nsan Anıldıkça Ya˛ar", derim. Bu neden-
le aziz dostumu her vesile ile anacaım ve 
anlatacaım. 
Tanrı size sabır ve metanet versin, ba˛ka 
acı göstermesin. 
Karde˛iniz, 
Tarık-Ayseli Mınkarı 
20.06.2007 
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