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1.
Akfen Holding
Yönetim Kurulu
Baﬂkan›’n›n Mesaj›

Akfen Holding’in temel hedefi; Baﬂar›y› ve gelece¤i
güvence alt›na almak; kaliteli iﬂler ç›karmak, iﬂyerinde huzur ve güvenli¤i sa¤lamak, hedefleri do¤rultusunda iﬂlerini tam, do¤ru ve zaman›nda yapmakt›r.
Akfen Holding’in, yönetim sisteminin amac›; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çevre,
mesleki sa¤l›k ve güvenlikle ilgili tehlikeleri tan›mlamak, gerekli risk analizleriyle tehlikeleri kayna¤›nda
önlemek, çevreyi, can ve mal güvenli¤ini korumak ve
her geçen gün yönetim sistemini iyileﬂtirmektir.
Bu amac› gerçekleﬂtirmek üzere;
-Kalite, çevre, mesleki sa¤l›k ve güvenlik konular›nda iyileﬂtirmeler yapmay› ve e¤itim ihtiyaçlar›n› karﬂ›layarak çal›ﬂanlar›n bilinçlenmesini sa¤lamay›,
-Teknolojik geliﬂmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlar›nda uygun çal›ﬂma ortam›na yönelik sistemlerin kurulmas›n›,
-‹nsan ve Çevre sa¤l›¤›n› uygun kaliteli malzeme ve
teçhizat seçiminin sa¤lanmas›n›,
-Tasar›m ve inﬂaat faaliyetlerinde, do¤al kaynak kullan›m›n›n optimum düzeyde tutulmas›yla geri dönüﬂümün desteklenmesini ve bu politikalar›n üst yönetim taraf›ndan gözden geçirilmesini taahhüt etmektedir.
Akfen Ailesi’ni oluﬂturan Akfen Holding çal›ﬂanlar›;
tak›m ruhu, birbirlerine duyduklar› güven, sevgi sayg›yla Akfen’i baﬂar›ya ulaﬂt›racakt›r. Sa¤l›kl›, güvenli
ve çevreye duyarl› bir çal›ﬂma kültürünü oluﬂturmak
ve süreklili¤ini sa¤lamak, baﬂta üst yönetim olmak
üzere tüm çal›ﬂanlar›n istedi¤i ve sorumlulu¤udur;
çünkü kalite ve baﬂar›, Akfen Holding’in temel
ilkeleridir.
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2.
Akfen Holding
Genel Tan›t›m›

Bugün, güçlü sermaye yap›s› ve kurumsal yönetim
anlay›ﬂ›yla tüm faaliyet alanlar›nda öncü konumda
olan Akfen, 1976 y›l›nda kuruldu. Akfen, uzun y›llar
boyunca a¤›rl›kl› olarak hak devri ve imtiyaz esasl›
altyap› yat›r›mlar› alan›nda uzmanlaﬂarak Türkiye’nin lider altyap› kuruluﬂlar›ndan biri konumuna
geldi. Büyüme yolculu¤unu istikrarl› bir biçimde sürdüren Akfen Holding, kuruluﬂundan bu yana gerçekleﬂtirdi¤i altyap› inﬂaatlar›ndaki müteahhitlik faaliyetlerini 1997 y›l›nda kazan›lan Atatürk Havaliman›
yap-iﬂlet-devret modeliyle müteahhitli¤in d›ﬂ›na taﬂ›d›. 1999 y›l›nda tüm ﬂirketlerini holding çat›s› alt›nda
toplayarak daha etkin bir yönetim yap›s› oluﬂturan
Grup, havalimanlar›nda benimsedi¤i yat›r›m planlama modellerini Türkiye’nin birçok altyap› proje imtiyazlar›nda yat›r›mc› s›fat›yla uygulayarak Türkiye’nin
öncü altyap› yat›r›m holdinglerinden birine dönüﬂtü.
Bugün Akfen Holding’in ana faaliyet konular› aras›nda:
• Havaliman›, liman yap›m, yat›r›m ve iﬂletmecili¤i,
• Enerji ve di¤er altyap› yat›r›mlar›,
• Gayrimenkul yat›r›m projelerinin geliﬂtirilmesi, yap›m› ve iﬂletmecili¤i yer almaktad›r.
Akfen Holding, uzun soluklu bir büyüme e¤ilimi içinde
bulunan Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki
enerji sektörüne önemli yat›r›mlar yapmaktad›r.
Ekonominin büyümesine paralel olarak artmakta olan
enerji aç›¤›, bu büyümenin sürdürülebilmesinin önündeki en büyük engellerden birini oluﬂturmaktad›r.

Günümüzde piyasan›n odak noktas› haline gelen
enerji da¤›t›m› ve üretimini de içeren enerji yat›r›mlar›nda aktif olarak yer almay› planlayan Akfen Holding, hidroelektrik santralleri yat›r›mlar›n› Akfenhes Yat›r›mlar› ve Enerji Üretim A.ﬁ., Akfen Hidroelektrik Santrali Yat›r›mlar› A.ﬁ. ve Akfen Enerji Kaynaklar› Yat›r›m ve Ticaret A.ﬁ. olmak üzere üç ana
ﬂirket alt›nda toplam›ﬂt›r.
Akfen Holding sürdürülebilir büyüme politikas› do¤rultusunda bir yandan hava ve deniz limanc›l›¤› alan›ndaki iﬂtiraklerinin, öte yandan ﬂehir otelcili¤i alan›ndaki ﬂirketi Akfen GYO’nun faaliyetlerine odaklanm›ﬂt›r. Akfen Holding sürdürülebilir büyüme hedefini ayn› zamanda altyap› alan›ndaki yeni faaliyetlerle desteklemeyi planlamaktad›r. Bu aç›dan altyap› alan›ndaki özelleﬂtirmeler Akfen Holding’in büyüme stratejisinde önem taﬂ›maktad›r.
Akfen Holding 2009 y›l›n›n belirsizliklerine ra¤men güçlü, ﬂeffaf ve esnek kurumsal yap›s›, etkin risk
yönetimi uygulamalar› sayesinde kriz sürecini f›rsata dönüﬂtürmeyi baﬂarm›ﬂ ve stratejik öncelikleri
do¤rultusunda yat›r›mlar›n› sürdürmüﬂtür. Akfen Holding baﬂar›s›n› sürekli k›lan etkenler, faaliyette
bulundu¤u sektörlerdeki öncü konumu, küresel ortaklarla stratejik iﬂbirli¤i oluﬂturma gücü ve yat›r›mlar›yla topluma ve ekonomiye de¤er yaratmas›d›r.
Akfen Holding önümüzdeki dönemde sürdürülebilir, yenilikçi, kârl›l›¤›n yüksek ve rekabetin az oldu¤u
sektörlere yat›r›m yapma stratejisi do¤rultusunda yeni alanlara girmeyi planlamaktad›r.
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3.
Akfen’de
Sosyal Sorumluluk
Akfen Holding, sosyal sorumluluk bilinci ile geçlerimiz
için, birçok sosyal konunun yan› s›ra e¤itim, sa¤l›k,
kültür-sanat ve çevre alan›nda önemli hizmetler sunmaktad›r. Bilindi¤i gibi Türkiye’nin en önemli avantajlar›ndan biri genç nüfuslu olmas›d›r, ancak bu avantaj›n iyi kullan›lmas› için geçlerimizin iyi yönlendirilmesi, e¤itilmesi ve nitelikli iﬂgücüne dönüﬂtürülmesi gerekmektedir. Bu do¤rultuda Akfen Holding, bu alanlar›n Türkiye’de deste¤e en çok ihtiyaç duyulan alanlar
oldu¤unun fark›nda ve çal›ﬂmalar›n› bu do¤rultuda
sürdürmektedir. Akfen Holding’in baﬂar›s›n› sürekli
k›lan unsurlar, küresel ortaklarla stratejik iﬂbirli¤i
oluﬂturma gücünün yan› s›ra yat›r›mlar›yla topluma ve
ekonomiye de¤er yaratmas›d›r. Türkiye’nin gelece¤ine inan›yor ve bu gelecek için çal›ﬂ›yor.

T‹KAV (Türkiye
‹nsan Kaynaklar› Vakf›

Holding A.ﬁ., üniversiteli gençlerin sosyal ve kültürel
aç›dan baﬂar›l› ve etkin bireyler olmalar›n sa¤lamak
amac›yla Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Vakf›’n› kurmuﬂtur.
Hamdi Ak›n ve eﬂi ﬁafak Ak›n taraf›ndan 15 Ocak 1999
tarihinde kurulun T‹KAV, her türlü hizmeti devletten
beklemek yerine, e¤itim alan›nda üzerine düﬂeni yapmay› ilke edinmiﬂtir. Bu do¤rultuda, uygulad›¤› programlarla ülkemizin genç insan kaynaklar› kalitesini
yükseltmeyi hedefleyen T‹KAV, Atatürk ilkelerine ba¤l› bir sivil toplum kuruluﬂudur.
Bireysel Geliﬂim Projesi 2010 y›l› faaliyetleri, burs
program›ndan, akademik dönem e¤itimlerinden, oryantasyon ve yaz program›ndan oluﬂmaktad›r.
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Türkiye
‹nsan Kaynaklar› Vakf›’n›n
2009-2010 Y›l› Faaliyetleri
1. Burs Program› 2010 y›l› içerisinde, Vak›f Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda her ö¤renciye ayl›k T‹KAV bursu ödemesi yap›lm›ﬂt›r
* 2010 y›l›nda Ocak – Haziran 2010 tarihleri aras›nda
34 ö¤renci; Ekim 2010 tarihi itibari ile 16 bursiyerimiz
T‹KAV burslar›n› alm›ﬂlard›r.
* 2010 y›l›nda toplam 18 bursiyerimiz Sandwich Method uzaktan e¤itim yöntemiyle ‹ngilizce e¤itimi alm›ﬂlard›r.
* 2010 y›l›nda 34 bursiyerimiz çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂlar›nda gönüllü olarak toplumsal hizmet faaliyetlerini gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
*2010 y›l›nda 34 bursiyer için çeﬂitli konularda
seminerler organize edilmiﬂtir.
2.Oryantasyon Program› 1 – 6 ﬁubat 2010 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi BGP I.Grup, ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi BGP
I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP
I.Grup, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP IV.Grup bursiyerleri (16 kiﬂi) ‹stanbul’da düzenlenen 2010 Oryantasyon Program›’na kat›lm›ﬂlard›r.
Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Vakf› taraf›ndan organize
edilen programa; 2010 y›l› ikinci akademik dönemi itibariyle vak›f bursiyeri olmaya hak kazanan Erzurum
Atatürk Üniversitesi BGP I.Grup, ﬁanl›urfa Harran
Üniversitesi BGP I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam
Üniversitesi BGP I.Grup, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP
IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP IV.Grup
bursiyerleri kat›lm›ﬂt›r. Program dahilinde Filiz Demiral taraf›ndan kaynaﬂt›rma etkinlikleri yap›lm›ﬂ, Özlem Gül Had›mo¤ullar› taraf›ndan Vak›f iﬂleyiﬂ ve prosedürleri anlat›lm›ﬂ ve bursiyerlerde T‹KAV’l› bilinci
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, program dahilinde
bursiyerlerin bilgisayar ve ‹ngilizce seviye tespit s›navlar› yap›lm›ﬂt›r.
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3. Akademik Dönem E¤itimleri 15 – 16 May›s 2010 tarihlerinde Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP. VIII.Grup bursiyerlerine Elaz›¤ F›rat Üniversitesi Sosyal Merkezi’nde Filiz Demiral taraf›ndan
"Uygulamal› Mülakat Teknikleri" konulu seminer verilmiﬂtir.
6 – 7 Mart 2010 tarihinde ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi’nde Erzurum Atatürk Üniversitesi BGP I.Grup, ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi BGP I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP I.Grup, Elaz›¤ F›rat
Üniversitesi BGP IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP IV.Grup bursiyerlerine Hasan T›nmaz taraf›ndan "Ö¤renmeyi Ö¤reniyorum" konulu seminer verilmiﬂtir.
23 - 24 Nisan 2010 tarihlerinde Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde Erzurum Atatürk Üniversitesi BGP
I.Grup, ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi BGP I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP I.Grup,
Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesi BGP IV.Grup bursiyerlerine Bilgin Balc›
taraf›ndan "Etkili ‹letiﬂim ve Beden Dili" ve "Tak›m
Çal›ﬂmas›" konulu seminerler verilmiﬂtir.
15 – 16 May›s 2010 tarihlerinde Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde Erzurum Atatürk Üniversitesi BGP I.Grup,
ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi BGP I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP I.Grup, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP IV.Grup bursiyerlerine Berrin Cefa taraf›ndan "Uygulamal› Münazara" konulu seminerler verilmiﬂtir.
29 – 30 – 31 Ekim 2010 tarihinde Mehpare Çelik taraf›ndan Ankara Dikmen Polisevi’nde Erzurum Atatürk
Üniversitesi BGP I.Grup, ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi
BGP I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP I.Grup, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP IX. Grup,
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP IV.Grup bursiyerlerine "Diksiyon" konulu seminer verilmiﬂtir.
6-7 Kas›m 2010 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi BGP I.Grup, ﬁanl›urfa Harran Üniversitesi BGP
I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP
I.Grup, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP IV.Grup bursiyerlerine, Kemal Özgirin taraf›ndan "Zaman Yönetimi" konulu ve
Rengin Oyman taraf›ndan "Protokol Kurallar›" konulu
seminer verilmiﬂtir.
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4. Yaz Program› Erzurum Atatürk Üniversitesi BGP I.Grup, ﬁanl›urfa
Harran Üniversitesi BGP I.Grup, Kahramanmaraﬂ Sütçü ‹mam Üniversitesi BGP I.Grup, Elaz›¤ F›rat Üniversitesi BGP IX. Grup, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi BGP
IV.Grup bursiyerleri kat›lm›ﬂt›r (15 kiﬂi). 4 – 18 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda Ankara’da düzenlenmiﬂtir.
Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Vakf› taraf›ndan organize
edilen programda; Emine Koç "Teknoloji Okur Yazarl›¤›"; Sultan Y›lmaz "Konuﬂma Kurallar›"; Fazilet Karaduman "Öz Bak›m ve Hijyen"; Berrin Cefa "Münazara Uygulamas›", Nuri Gökaﬂan "Drama"; Ferda Gümüﬂ
" Do¤ru ve Etkili ‹fade ile Baﬂar›l› ‹letiﬂim" ve "Sunum
Teknikleri" seminerleriyle, Hamdi Ak›n, Ça¤an Gün,
Günal Akbay, Tuncay Y›lmaz söyleﬂileri ile yer alm›ﬂlard›r. An›tkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Atatürk Orman Çiftli¤i, Müze Köﬂk, Beypazar›, Akfen Holding ve TAV Havalimanlar› gezileri
düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca bursiyerler, tercih ettikleri
filmlere göre sinema etkinli¤ine kat›lm›ﬂlard›r.

6

7

8

5. Gençlik Projeleri

"at the beginning was a Mohawk - International
Outdoor Training Course"
Çek Cumhuriyeti 2010
Bir AB Gençlik Projesi olan bu proje, Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde gerçekleﬂtirildi. Projeye kat›lan ülkeler: Türkiye, ‹spanya, Avusturya, Finlandiya,
‹talya, Almanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'dir. Projeye Vak›f Proje Asistan› Arzu Ako¤lu ve mezun olan
ODTÜ Üniversitesi BGP I. Grup Ö¤rencisi Fahrettin Aldemir kat›ld›.Proje kapsam›nda Mohawk kabilesinin
yaﬂam tarz›na göre bir hafta geçirilmiﬂtir. Do¤aya sayg› ve do¤ada yaﬂam becerisi kazand›rmak amaçland›¤›ndan outdoor aktivitelerde bulunulmuﬂtur.

9

6.Yaz Dönemi Stajlar› Bursiyerlerin taleplerine ba¤l› olarak, 1 bursiyere
yurtd›ﬂ›, 4 bursiyere ise yurtiçinde bölümleri ile ilgili
olarak çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlarda staj
ayarlanm›ﬂt›r.

Staj Yapan Bursiyerler
Ad› Soyad›
1 Furkan Akbaﬂ

Okulu

F›rat Üni./ Bilgisayar Mühendisli¤i / 1. S›n›f TAV / Ankara

2 Mehmet Ali ‹lhan F›rat Üni. / Makine Mühendisli¤i / 1. S›n›f

3 Gökhan Y›ld›r›m

Staj Yeri

TAV / Ankara

Yüzüncü Y›l Üni. / ‹nﬂaat Mühendisli¤i /

Akfen ‹nﬂaat A.ﬁ. /

1. S›n›f

Erzurum

Atatürk Üni. / Konaklama Iﬂletmecili¤i /

4 Metin Teymur

1.S›n›f

Palan Otel / Erzurum

5 Kemal Kayalar

F›rat Üni./ Tarih / 4. S›n›f

TAV / Tunus

7- Uluslararas› Gençlik Ödülü Program› 16 bursiyerimiz, Ocak 2010 tarihi itibari Merkezi
‹ngiltere’de olan ve Türkiye’deki uygulay›c›s› Gençlik
Ödülü Derne¤i olan Uluslararas› Gençlik Ödülü
Program› Alt›n Kategorisi kat›l›mc›lar› olup program
kapsam›ndaki faaliyetlerine baﬂlad›lar. Ayr›ca 18
Haziran 2010 tarihinde, Elaz›¤ Akgün Otel’de 8
ö¤renci Uluslararas› Gençlik Ödülü Program›’n› baﬂar›
ile tamamlayarak
Uluslararas› Gençlik Ödülü
Program› Alt›n Kategori Töreninde Alt›n Kategorisi
Sertifikalar›n› alm›ﬂlard›r.
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“Eski Köye
Yeni Adet”
Mersin / Türkiye 2010

Mersin Uluslararas› Liman ‹ﬂletmeleri (MIP) ve
Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Vakf› iﬂbirli¤i ile Eski Köye
Yeni Adet (EKYA) isimli sosyal sorumluluk projesi
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Mersin ilinin yayla köylerinde
yaﬂayan 13 – 15 yaﬂ grubu ö¤rencilerini ve ailelerini
hedef alan proje kapsam›nda organizasyonlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Proje süresinde Ocak ve Haziran
aylar›nda

farkl›

ortaö¤renim

köylerden

ö¤rencisi

gelen

toplam

Mersin

76

merkezde

a¤›rlanm›ﬂlard›r. Proje kapsam›nda birer hafta ö¤rencilerle biraraya gelinmiﬂ, ö¤rencilerin bu bir hafta
boyunca Temel Bilgisayar, Drama, Öz Bak›m ve Hijyen,
Do¤ru Beslenme, Diﬂ Sa¤l›¤› , Bulaﬂ›c› Hastal›klar ve
‹lk Yard›m konular›nda e¤itim almalar› sa¤lanm›ﬂt›r.
Ayr›ca sinema ve tiyatro etkinliklerine kat›lm›ﬂlar ve
drama çal›ﬂmalar›yla birlikte haz›rlam›ﬂ olduklar›
etkinlikleri sunmuﬂlard›r.
Mersin Uluslararas› Liman ‹ﬂletmelerinde görev
yapan gönüllüler taraf›ndan, EKYA projesi hedef kitlesi olan köy halk›na "Kendime De¤er Veriyorum"
baﬂl›kl› e¤itim verilmiﬂtir. Gönüllülere öncelikle, MIP
iﬂ yeri hekimi Dr. Bekir Çak›r taraf›ndan ‹lk Yard›m
e¤itimi ard›ndan da Filiz Demiral taraf›ndan E¤itimci
E¤itimi ve "Kendime De¤er Veriyorum" e¤itimleri verilmiﬂtir. Gönüllüler alm›ﬂ olduklar› e¤itimlerin
ard›ndan

projeye

kat›lan

köylere

ziyaret

gerçekleﬂtirmiﬂler; ilk yard›m ve Öz Bak›m ve Hijyen
konular›nda köy halk›n› bilgilendirmiﬂlerdir.
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T‹KAV
Mezuniyet Töreni

18 Haziran 2010 tarihinde, Elaz›¤ Akgün Otel’de Elaz›¤
F›rat Üniversitesi VIII. Grup bursiyerimizden 11 tanesi
Bireysel Geliﬂim Program›n› baﬂar› ile tamamlay›p
mezun olmuﬂlard›r.

2010 – 2011 Akademik Y›l›
Ö¤renci Secimleri

2010 – 2011 akademik y›l› bursiyer seçim süreçi baﬂlamadan önce 22 Ekim 2010 tarihinde Elaz›¤ F›rat
Üniversitesi’nde, birinci s›n›fta ö¤renim gören ö¤rencilere yönelik tan›t›m toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
F›rat Üniversitesi’nde ö¤renim görmekte olan yaklaﬂ›k 300 ö¤rencinin burs baﬂvurusu de¤erlendirilerek
yaklaﬂ›k 160 kiﬂi mülakata girmeye hak kazanm›ﬂt›r.
29 Kas›m – 1 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde yap›lacak olan mülakatlar›n de¤erlendirilmesi sonucunda 15 Aral›k 2010 tarihinde
2010 – 2011 akademik y›l›nda burs alamaya hak kazanan ö¤renci listesi ilan edilecektir.

Bireysel Çal›ﬂma Program› Kapsam›nda
Yap›lan Sosyal Faaliyet Çal›ﬂmalar›

Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Vakf› 11. y›l kutlamalar›
kapsam›nda Anjelik Akbar’›n
- 22 ﬁubat 2010’ da Ankara Bilkent Üniversitesi
Konser Salonu'nda,
- 15 Mart 2010’da ‹stanbul ‹ﬂ Sanat Kültür
Merkezi'nde,
- 15 Nisan 2010’da Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Prof.
Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde,
- 14 May›s 2010’da Elaz›¤ F›rat Üniversitesi Atatürk
Kültür Merkezi'nde,
- 15 Haziran 2010’da Eskiﬂehir'deki Belediye Kültür
Sanat Saray›'nda,
olmak üzere toplam 5 ilde vermiﬂ oldu¤u konserler
düzenlenmiﬂtir.
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4.
Di¤er E¤itime Destek
Projeleri
LSE
" London School of Economics"
Yurt d›ﬂ›nda önde gelen üniversitelerde Türkiye kürsüleri kurulmas›, ülkemizin tan›t›m politikas›n›n
önemli unsurlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Söz konusu kürsüler, Türk tarihi ve kültürünün yan› s›ra
güncel konulara iliﬂkin yaklaﬂ›m›m›z›n yurt d›ﬂ›nda bilinir k›l›nmas› aç›s›ndan da önem taﬂ›maktad›r. Bu
çerçevede yak›n zamanda dünyan›n en prestijli akademik kurumlar›ndan "London School of Ekonomics"
bünyesinde T.C. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n giriﬂimiyle
"Ça¤daﬂ Türkiye Araﬂt›rmalar› Kürsüsü" oluﬂturuldu.
Akfen, Türkiye’nin tan›t›m›na yönelik böylesine önemli bir projeyi desteklemekten mutluluk duyuyor.

Ülkü Ak›n ve Hikmet Ak›n
‹lkö¤retim Okullar›

Türkiye’nin geliﬂimine katk›da bulunan Akfen, Ankara’da 1993-1994 ö¤retim y›l›nda Ülkü Ak›n ‹lkö¤retim
Okulu’nu ö¤rencilerin hizmetine sundu.
Düzce’de 2004-2005 ö¤retim y›l›nda , Hikmet Ak›n ‹lkö¤retim Okulu e¤itime aç›ld›.
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Eski Köye Yeni Adet Projesi

Mersin Uluslar aras› Liman ‹ﬂletmecili¤i (MIP) ile Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Vakf› (T‹KAV) taraf›ndan ortaklaﬂa yürütülecek olan ‘Eski Köye Yeni det’ adl› projeyle, da¤ köylerindeki ö¤rencilerin yan› s›ra iﬂ hayat›na
at›lmaya haz›rlanan geçlerle birlikte toplan 7.650 kiﬂiye e¤itim verilmesi hedefleniyor. Mersin Valili¤i ile
Büyükﬂehir Belediyesi’nin de destekleme karar› ald›¤›
Sosyal sorumluluk projesi kapsam›nda 63 da¤ köyündeki 126 ö¤renciye e¤itim vermesi planlan›yor.

BTA Catering’den "Fazla
Kalemi Olan Var m›?" Projesi

TAV Havalimanlar›’na ba¤l› hizmet ﬂirketlerden biri
olan BTI Catering, Elbistan Kalealt› Köyü’ndeki Haluk
Gökalp K›l›nç ‹lkö¤retim Okulu’nda okuyan ö¤renciler
için sosyal sorumluluk projesi baﬂlatt›. BTA Catering,
Eylül 2009’da baﬂlatt›¤›, "Fazla Kalemi Olan Var m›?"
projesi kapsam›nda, ö¤rencilerin k›rtasiye malzemeleri, kitap, defter, oyuncak, k›yafet gibi okul ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› hedefledi. Proje, gerek BTA Caterinf
çal›ﬂanlar› ve aileleri, gerekse havaliman› çal›ﬂanlar›
ve tedarik firmalar›n deste¤iyle bir y›l boyunca devam
edecek.

TAV Havalimanlar›’n›n
"ES‹RGEME"den Projesine
Deste¤i

TAV Havalimanlar› Holding, Galatasaray Spor Kulübü
Derne¤i’nin Türkiye genelinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlar›’ndaki (SHÇEK) engelli çocuklar›n ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi için kaynak yarat›lmas› amac›yla baﬂlatt›¤› "ES‹RGEME"

den projesine

destek verdi. Proje kapsam›nda, ünlük isimler engelli
çocuklar için bir araya gelerek "ES‹RGEME" den adl›
bir albüm çal›ﬂmas›na imza att›lar.
TAV Havalimanlar›, Galatasaray Spor Kulübü Derne¤i’nin gerçekleﬂtirdi¤i "Baﬂar›ya Giden Ad›mlar" ve
"Sözün Bitti¤i Yer" projelerine de destek vermiﬂti.
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UGO Uluslararas› Gençlik
Ödülü Derne¤i

Akfen Holding A.ﬁ.’nin ana sponsor olarak destek verdi¤i Uluslar aras› Gençlik Derne¤i, 19 Ekim 2003 tarihi itibariyle, ‹ngiltere Uluslar aras› Ödül Birli¤i (International Award Association) taraf›ndan, Uluslar aras›
Geçlik Ödülü Program›’n› Türkiye’de uygulamaya, yayg›nlaﬂt›rmaya ve denetmeye yetkili k›l›nan tek kurumdur. Dernek, bireysel ve sosyal geliﬂimine katk›da bulunarak toplumsal geliﬂimi sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

Kayseri ‹li Yard›m Derne¤i

‹stanbul’da yüksekö¤renim yapan, baﬂar›l› ancak
maddi deste¤e ihtiyaç duyan ö¤rencilere karﬂ›l›ks›z
burs veren Kayseri ‹li Yard›m

Derne¤i, Akfen

taraf›ndan destekleniyor. Dernek’in amaçlar›ndan biri
de Kayseri il, ilçe ve köylerinde bilgisayar laboratuarlar› kurmakt›r. Akfen, programa destek olarak
Tomarza ilçesi Sar›mehmetli ‹lkö¤retim Okulu’nu bilgisayar laboratuar›na kavuﬂturdu.

MIP’den E¤itime Destek

Akfen Holding iﬂtiraklerinden Mersin Uluslararas› Liman ‹ﬂletmecili¤i A.ﬁ. (MIP), ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas› nedeniyle ihtiyaç sabihi 500 ö¤renciye okul formas›
sa¤lad› ve 500 ö¤renciye de k›rtasiye yard›m› yapt›.
Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan çocuklar›n zihinsel
ve el becerilerinin geliﬂmesini desteklemek amac›yla
her yaﬂ grubuna e¤itim setleri al›nd›.
Üniversite s›nav›n› kazanm›ﬂ, ancak kay›t ücretini karﬂ›layamayacak durumda olan ö¤rencilere burs sa¤lan›rken, MTSO taraf›ndan yapt›r›lan okul binas› inﬂaat›na maddi destek verildi.
‹l Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan sürdürülen Yenigün
Projesi kapsam›nda, özellikle ortaö¤renim ça¤›ndaki
gençlere da¤›t›lmak üzere "Uyuﬂturucu Ba¤›ml›l›¤›"
ve "Internet Ba¤›ml›l›¤›" konulu iki ayr› kitab›n bas›m›
MIP taraf›ndan desteklendi.
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Gelece¤in umutlar›, Tiflis
Uluslar aras› Havaliman›’nda

TAV Havalimanlar› Holding’e ba¤l› havaliman› iﬂletme
ﬂirketi TAV Georgia taraf›ndan iﬂletilen Tiflis Uluslar
aras› Havaliman› Momavlis Sakhli (Gelece¤in Evi) Yetimhanesi’ndeki çocuklara salip ç›k›yor. Gürcistan’›n
baﬂkenti Tiflis’teki yetimhanenin yönetimiyle TAV Georgia’n›n iﬂbirli¤i sonucunda, Tiflis Uluslar aras› Havaliman›’na yetimhanede yaﬂayan çocuklar›n el iﬂi çal›ﬂmalar›n›n sergilenece¤i bir stant ve ba¤›ﬂ kutusu
yerleﬂtirildi. Yetimhanedeki çocuklar›n, dans, resim,
dokuma, örgü ve heykel e¤itimi ald›klar› sanat dersleri s›rs›nda b- ve boﬂ zamanlar›nda yapt›klar› çal›ﬂmalar, Tiflis Uluslar aras› Havaliman›’nda aç›lan stant da
sergileniyor. Bu ba¤›ﬂ kampanyas›yla yetimhanede
yaﬂayan çocuklar›n yeteneklerinin topluma gösterilmesi, yapt›klar› dekoratif eﬂyalar›n yolculara sunulmas› ve sat›lan eserlerle ek gelir elde etmeleri hedefleniyor.

E¤itim Reformu Giriﬂimi’ne
Katk›

Dünyada ve Türkiye’de iyileﬂtirilmesi gereken konular›n bay›nda e¤itim geliyor. Bu amaç do¤rultusunda akfen Holding "E¤itim Reformu Giriﬂimi"nin; bürokrasi,
üniversite, okullar ve sivil toplum örgütlerini bir araya
getiren, kat›l›mc› ve yarat›c› bir fikir üretim süreci
oluﬂturma stratejisini destekliyor. Uzun vadede E¤itim
Reformu Giriﬂimi; bu fikir üretim sürecini, e¤itim alan›ndaki tüm paydaﬂlar› bilgilendirecek reform izleme
merkezine dönüﬂtürmeyi amaçl›yor.

Yurt D›ﬂ› ‹letiﬂim Fonu

TÜS‹AD; Avrupa ülkelerinin kamuoylar›na yönelik iletiﬂim ve tan›t›m faaliyetlerini yürütecek bir "Yurt D›ﬂ›
‹letiﬂim Komisyonu" ve bu çal›ﬂmalar›n finansman›
için bir "Yurt D›ﬂ› ‹letiﬂim Fonu" oluﬂturdu. Akfen Holding, bu fon için 1 Ocak 2008 – 31 Aral›k 2010 tarihine
kadar sponsorluk sözleﬂmesi imzalad›.
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5.
Di¤er Projeler

Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf›

1998 y›l›nda Ankara’da kurulan Türkiye ‹sraf› Önleme
Vakf›, Türkiye’de israf›n önlenmesi ve yoksullu¤un
azalt›lmas› amac›yla çal›ﬂmalar yap›yor. Vak›f, açl›k
s›n›r›ndaki insanlar için g›da bankac›l›¤› faaliyetinin
yan› s›ra, 2006 Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus ile birlikte yoksul kad›nlar›n üretime kat›l›p gelir sahibi olmas›n› sa¤lamak amac›yla Türkiye
genelinde Türkiye Grameen Mikrokredi Program›’n›
da yürütüyor. Akfen, mikrokredi projesinin tan›t›m›na
katk›da bulunmak için sponsor oldu.
Türkiye’de ilk defa Diyarbak›r’da 18 Temmuz 2003 tarihinde baﬂlat›lan mikrokredi uygulamas›, halen Diyarbak›r, Mardin, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraﬂ, Adana, Ankara, Çank›r›, Yozgat, Zonguldak,
Amasya, Eskiﬂehir, Kayseri, Ni¤de, Bursa, Ayd›n, Erzincan, Sivas ve Rize illerinde baﬂar›yla sürdürülüyor.
Yoksullara yönelik topraks›z tar›m tekni¤ini kullanan
mikrosera çal›ﬂmalar› da bu illerde baﬂlat›ld›.
Kayseri ilindeki mikrokredi uygulamas›n›n finansman›
Akfen taraf›ndan sa¤land›.
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TAV Havalimanlar› Holding ve
LÖSEV Aileleri El Ele

TAV Havalimanlar› Holding sosyal sorumluluk projeleri aras›nda yer alan ve LÖSEV için destek köprüsü
olmay› amac› taﬂ›yan iﬂbirli¤i çerçevesinde, TAV Havalimanlar› taraf›ndan iﬂletilen terminallerde tan›t›m ve
ba¤›ﬂ etkinlikleri yürütülüyor. Tedavi hizmetinin tamam›n› ücretsiz olarak sa¤layan ve ayn› zamanda
hasta ailelerinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya çal›ﬂan SÖSEV, öz kayna¤›n› yap›lan ba¤›ﬂlardan sa¤l›yor. Kuruluﬂa destek vermek amac›yla, TAV Havalimanlar›’na
ba¤l› TAV Esenbo¤a ‹ç ve D›ﬂ Hatlar Terminali’nde de
LÖSEV kumbaralar› bulunuyor. TAV Havalimanlar›,
sosyal sorumluluk projeleri kapsam›nda LÖSEV’e hem
tedavi sürçlerinin devaml›l›¤›nda hem de kitlelerin lösemiye karﬂ› bilgi ve duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›nda
büyük destek oluyor.

TAV Havalimanlar› Holding’den
Depreme Duyarl›l›k Projesi’ne Katk›

TAV Havalimanlar› Holding, Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araﬂt›rma Enstitüsü taraf›ndan 2007 y›l›nda baﬂlat›lan Depreme Duyarl›l›k
Günleri Projesi’ne destek oluyor. Proje, depremden
korunma bilincini yayg›nlaﬂt›rmay› ve sürdürülebilir
bir altyap› oluﬂturmay› hedefliyor. Proje kapsam›nda,
‹lkö¤retim Okullar› Resim Yar›ﬂmas› Ödül ve Teﬂekkür
Plaket Töreni de düzenleyen Enstitü, törende TAV Havalimanlar›’na, sa¤lad›¤› destek nedeniyle teﬂekkür
plaketi verdi.

Akyurt Vakf›

Hamdi Ak›n’›n, Mütevelli Heyeti Üyesi oldu¤u Akyurt
Vakf›, 1999 y›l›nda kendi gereksinimlerini karﬂ›layamayan ileri yaﬂtaki insanlar›n fiziksel, psikolojik,
sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla
kuruldu.
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‹KSV’ye Destek

‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›’n›n (‹KSV), aral›k
2008’de hizmete giren Tepebaﬂ› Refik Saydam Caddesi üzerindeki yeni merkez binas› Deniz Palas’›n restorasyon çal›ﬂmalar›na destek veren kuruluﬂlar aras›nda TAV Havalimanlar› Holding de bulunuyor.
Toplam 4.300 metrekare alana sahip yedi katl› binada
bir konser salonu, restoran, aç›k teras, fuaye ile ba¤lant›l› kafe ve bir de dükkan/kafe bulunuyorr.

SOS Çocukköyü

K›br›s’taki kimsesiz, bak›ma muhtaç çocuklara yard›m
için kurulan SOS Çocukköyü bünyesinde bulunan dört
aile evinin sponsorlu¤u bir y›l süreyle Akfen Holding
taraf›ndan ‹ﬂletilen Mercure Otel taraf›ndan üstlenildi.

Türk Demokrasi Vakf›’na Ba¤›ﬂ

Akfen Holding, 13 Nisan 2009 tarihinde Türk Demokrasi Vakf›na Ba¤›ﬂta bulundu.

Terörle Mücadele Kahramanlar›na
Destek Kampanyas›’na Ba¤›ﬂ

19 Ekim 2007 tarihinde Habertürk kanal›n›n baﬂlatt›¤›
Terörle Mücadele Kahramanlar›na Destek Kampanyas›’na en büyük ba¤›ﬂlardan birini Akfen yapt›. Ayr›ca
Akfen iﬂtiraklerinden MIP, Gazi ve ﬁehit Anneleri Yard›mlaﬂma Derne¤i’ne faaliyetlerde ihtiyaç duyduklar›
ofis malzemeleri temin etti.

Dünya Su Forumu’nda TAV
Havalimanlar›,

TAV Havalimanlar› Holding, 16-22 Mart tarihlerinde
‹stanbul Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’nde devlet
baﬂkanlar› ve uluslar aras› sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen 5. Dünya Su Forumu’na
sponsorluk deste¤i verdi. 17 Mart 2009 tarihinde gerçekleﬂtirilen üç ayr› seminerin de sponsoru olan TAV
Havalimanlar› Holding, iﬂletti¤i havalimanlar›nda su
kaynaklar›n›n verimli kullan›m›na yönelik tasarruf
projeleriyle de öne ç›k›yor.
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Akfen Holding’in
TAV Havalimanlar› Holding
Bünyesinde Kat›ld›¤›
Di¤er Sosyal Sorumluluk
Projeleri,

- TAV Esenbo¤a’n›n düzenledi¤i y›lbaﬂ› etkinli¤inde
elde edilen gelir, Lösemili Çocuklar Vakf›’na (LÖSEV) ba¤›ﬂland›.
- "Ankara Maket Toplulu¤u"nun haz›rlad›¤› II. Dünyü
Savaﬂ›’n›n ölümsüzleﬂti¤i anlara iliﬂkin eserler,
Ankara Esenbo¤a Havaliman›’nda sergilendi.
- Esenbo¤a Havaliman›, Büyükﬂehir Belediyesi Kent
Orkestras›’n›n konseriyle Hacettepe Üniversitesi
ö¤rencilerinin bale gösterilerine ev sahipli¤i yapt›.
- Çanakkale Savaﬂ›’n›n en ﬂiddetli anlar›n› yans›tan
foto¤raflar, Atatürk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Terminali’ndeki TAV Galeri’de 20 gün boyunca sergilendi.
- TAV Havalimanlar›’n›n ilk yurt d›ﬂ› havaliman› iﬂletmesi TAV Georgia, 26-30 May›s 2009 tarihleri aras›nda Ankara Sheraton Hotel’de yap›lan Gürcistan
Haftas›’na sponsor oldu.
- ‹stanbul Atatürk, Ankara Esenbo¤a ve ‹zmir Adnan
Menderes Havalimanlar›nda Ramazan Ay› boyunca
Sema Gösterileri gerçekleﬂtirildi.
- TAV ‹stanbul, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’na ait
11 E¤itim Park› ve 10 Ö¤renim Birimi’nde, maddi olanaklar› k›s›tl› çocuklar›n yapt›¤› 77 çal›ﬂmadan oluﬂan "Dönüﬂtüren Düﬂler" isimli sergiye destek verdi.
- Türk Fizik Derne¤i 25. Uluslar aras› Fizik Kongresi
bilimsel toplant›s› 2008 y›l›nda TAV Havalimanlar›’n›n sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirildi.
- Müzi¤in uygar ve ça¤daﬂ bir toplumda bir ihtiyaç oldu¤u gerçe¤inden yola ç›kan ünlü müzik adam› Cem
Mansur’un gençlerden oluﬂturdu¤u Ulusal Gençlik
Senfoni Orkestras› (UGSO), TAV Havalimanlar›’n›n
deste¤iyle Almanya’da üç konser verdi.
- TAV Havalimanlar›’n›n sponsorlar› aras›nda yer ald›¤› Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araﬂt›rma Enstitüsü taraf›ndan baﬂlat›lan
"Depreme Duyarl›l›k Günleri" projesi kapsam›ndaki ilk Gezici Deprem Simülasyon E¤itim TIR’› 14
A¤ustos 2008 tarihinde yola ç›kt›.
- TAV Georgia, "Momavlis Sakhli" (Gelece¤in Evi) Yetimhanesi’ndeki çocuklara sahip ç›karak ba¤›ﬂ
kampanyas› baﬂlatt›.
- Monastir-Sousse-Enfidha bölgelerinin sosyo-kültürel de¤erlerine de yat›r›mlar yapan TAV Tunisie
SA, bölgede birçok sosyal sorumluluk projesini
hayata geçiriyor.
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6.
Sanat, Kültür, Turizm ve
Spor’a Destek Projeleri

Sanat ve Kültür Projelerine Destek;

Türkiye Cumhuriyeti’nin 85. Y›l›nda
"Cumhuriyet Sergisi"

TAV ‹stanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin 85. Yaﬂ›n›,
Cumhuriyet Sergisi ile kutlad›. Türkiye Cumhuriyeti’nin 85. Y›l› kapsam›nda gerçekleﬂtirilen ve Cumhuriyet Gazetesi’nin gerçekleﬂtirilen ve Cumhuriyet Gazetesi’nin arﬂivinden gün›ﬂ›¤›na taﬂ›nan Cumhuriyet
Sergisi’nde, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nden Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmas›na,
yurdun iﬂgalden kurtar›lmas› için baﬂlat›lan Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’ndan 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan›na kadar gurur duyulacak baﬂar›lar ve toplumun her kesimine yans›yan köklü yenilik hareketleri resmedildi.
Hilafetin kald›r›lmas›, hukuk alan›ndaki de¤iﬂiklikler,
k›l›k – k›yafet ve harf devrimleri gibi Türkiye’nin modernleﬂme yolundaki ad›mar›, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün foto¤raflar›yla anlat›ld›.
Atatürk’ün 68 farkl› foto¤raf›ndan oluﬂan Cumhuriyet
Sergisi, ‹stanbul Atatürk ve ‹zmir Adnan Menderes havalimanlar›nda yolcular ve refakatçileri taraf›ndan ziyaret edilirken, yine Atatürk foto¤raflar›ndan oluﬂan
Dahi Kurtar›c› sergisi ise Ankara Esenbo¤a Havaliman›’nda yolcularla buluﬂtu. Ayr›ca Esenbo¤a Havaliman› ‹ç Hatlar Terminali’nde, 10 Kas›m’da ba¤›ms›z ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atütürk’ün ölümünün 70. Y›l› anas›na Atatürk Foto¤raflar› Sergisi’de aç›ld›.

Garajistanbul’a TAV Havalimanlar›
Holding’den Destek

2009 y›l›nda TAV Haval›manlar› Holding, ülkemizdeki
ça¤daﬂ gösteri sanatlar›n›n ilk örneklerinden olan, 5.
Sokak Tiyatrosu’nun kurucular› Övül ve Mustafa Avk›ran taraf›ndan oluﬂturulan ve sanatta farkl›l›¤› hedefleyen garajistanbul’a destek vermeye baﬂlad›. Garajistanbul, TAV Havalimanlar›’n›n da deste¤iyle, ilk etkinli¤i olan ve Kafka’n›n "Dava" roman›ndan günümüze
uyarlanan "‹stanbul’da Bir Dava" isimli oyunu sergiledi. Bu oyunun ard›ndan sergiledi¤i "Ashura", "Histanbul", "Ve Tanr› Dedi ki" adl› oyunlar›yla da büyük ilgi
gören garajistanbul benimsedi¤i farkl› bak›ﬂ aç›s›n› ‹stanbullu tiyatro severlerle sunmaya devam ediyor.
Sponsorluk kapsam›nda, TAV Havalimanlar› çal›ﬂanlar›, sesini yurt d›ﬂ›nda da duyurmaya baﬂlam›ﬂ olan
garajistanbul’da sergilenen oyunlar› indirimli izleme
imkan› buluyor.
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TAV Galeri’de "Yüzüm
Umuttur" ve "Ebristan"

TAV Havalimanlar› Holding’e ba¤l› havaliman› iﬂletme
ﬂirketi TAV ‹stanbul, TAV Galeri’de, Türkiye’nin önde
gelen alt› foto¤rafç›s›n›n objektifinden, köy okullar›ndaki çocuklar›n hayallerinin foto¤raflara aktar›ld›¤›
Yüzüm Umuttur sergisine ev sahipli¤i yapt›. Sergi, yeterli donan›ma sahip olmayan köy okullar›n›n yenilenmesi için 2005 y›l›nda hayata geçirilen Yaﬂas›n Okulumuz kampanyas› bünyesinde gerçekleﬂtirildi. Kampanyaya katk›da bulunmak isteyenler için Yüzüm
Umuttur sergisinin kitap, kartpostal ve posterleri de
ATÜ Duty Free alan›ndaki Old Bazaar ma¤azas›nda sat›ﬂa sunuldu.
Öte yandan Ebru sanat›n›n en önemli temsilcilerinden
biri olan Hikmet Barutçugil ve ‹stanbul Ebru Evi’ndeki
ö¤rencilerinin 70 eserinden oluﬂan Ebristan Sergisi,
TAV Galeri’de sanatseverlerle buluﬂtu. TAV ‹stanbul
taraf›ndan organize edilen sergide, ebruyu minyatür,
gravür ve resim sanat›yla buluﬂturan yenilikçi tekniklerle haz›rlanm›ﬂ çal›ﬂmalar yer ald›. Sergi aç›l›ﬂ›nda,
Hikmet Barutçugil ve ö¤rencileri, havaliman›nda bulunan ziyaretçilerle ebru tekneleriyle ebrunun nas›l
yap›ld›¤›n› gösterdi.

Türk Ticari Havac›l›k
Tarihi’nin ‹zdüﬂümü

Atatürk Havaliman› D›ﬂ Hatlar Terminali’ndeki TAV
Galeri, kendi var oluﬂuyla örtüﬂen bir tarihin belgelerinden oluﬂan foto¤raf sergisine ev sahipli¤i yapt›, TAV
‹stanbul taraf›ndan iﬂletilen ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda sanat severlerin be¤enisine sunulan Türkiye’de Ticari Havac›l›k Tarihi Foto¤raf Sergisi, Ankara
Esenbo¤a ve ‹zmir Adnan Menderes Havaliman›’nda
da sanatsever yolcular›n büyük ilgisiyle karﬂ›laﬂt›. TAV
Galeri’de yer alan sergi, havac›l›k tutkunu ve koleksiyoncusu olan Fly Service CEO’su Gökhan Sar›göl’ün
ayn› adl› kitab›ndan yola ç›karak yeni Sar›göl taraf›ndan haz›rland›. Dört y›l önce Türk sivil havac›l›k tarihini anlatan bir kitap haz›rlama karar› alan Sar›göl, böyle bir külliyat›n tek kitapta toplanamayaca¤›n› fark etti ve projeyi üç kitap halinde ç›karmaya karar verdi.
Yay›mlanan ilk cilt, 1909-1967 y›llar›n› kaps›yor ve
pervaneli uçak dönemini kaps›yor, 400 sayfadan oluﬂan bu kitapta ﬂimdiye kadar hiçbir yerde yay›mlanmam›ﬂ foto¤raflar da bulunuyor. Kitab› haz›rlarken
eski hava alan› çal›ﬂanlar›, Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi (DHM‹) arﬂivleri, özel arﬂivler, yurt d›ﬂ› arﬂivleri gibi çok kapsaml› kaynaklardan yararland›¤›n› dile getiren Sar›göl, kitapta yer alan 250’ye yak›n foto¤raftan 70 tanesini sergi için seçti.
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Larry Bossidye ve Dr. Ram
Charan "Execution"

Honeywell CEO’su ve Harvard Business School’un ö¤retim görevlilerinden Larry Bossidy ve Dr. Ram Charan’›n yazd›¤› Execution adl› kitab›n Türkçe çevirisi
TAV Havalimanlar› Holding taraf›ndan yay›mland›. Kitap, "Stratejinizin do¤ru olmas› rakiplerinize karﬂ› galip gelmenizi sa¤layabilir; ama kazanabilmeniz için
yapabilmeli ve yapt›rabilmelisiniz" görüﬂüne dayan›yor.
TAV Havalimanlar› daha önce de Jacm Welch’in "Kazanmak ‹stiyorsan›z" adl› kitapta oldu¤u gibi "Execution; ‹ﬂ Yapt›rabilme Disiplini"nde de sunuﬂ metnini TAV
Havalimanlar› Holding ‹cra Kurulu Baﬂkan› Dr. M.Sani
ﬁener kaleme ald›.

Mersin Müzik Festival›

Mersin’in en önemli sanatsal etkinli¤i olan ve bu y›l
sekizinci kes düzenlenen Mersin Müzik Festivali, MIP
taraf›ndan desteklendi.

Viyana’dan Mersin’e Sanat
Köprüsü

Projenin hedefi, Mersin ve Mersin’in köylerinde yaﬂayan çocuklar›n sanat aç›s›ndan kendi yeteneklerini ortaya ç›karabilecekleri ortamlar› oluﬂturarak hayatlar›nda yeni ufuklar açmakt›r. Onlara gerekli ön e¤itimi
vererek sanata yönlendirmek ve kiﬂisel geliﬂimlerine
katk›da bulunabilmek amac›yla; Viyana Müzik Akademisi’nde master yapan tango bestecisi, aranjör, sanat
yönetmeni ve kemanc› Serkan Gökhan ile MIP taraf›ndan 2009 y›l›nda baﬂlat›lan proje, Mersin Valili¤i’nin
deste¤iyle devam ediyor.
Proje kapsaml›nda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan 20 çocuk, MIP’nin katk›lar›yla
Mersin’e gelen Serkan Gürkan’›n kurdu¤u Strig Inspirations Quintet grubunun kemanc›lar› Sergej Bolontny
ve Alexej Barer, Viyolonsel Peter Gospodinov, kontrbas Felipe Medina taraf›ndan seçildi. 12’si keman, 8’i
viyolonsel e¤itimi alan gelece¤in sanatç›s› çocuklar,
özelliklerine göre kemanc› ve viyolonselci olarak ayr›ld›lar. Yuva çocuklar›, e¤itim program›n›n sonunda
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da ve Türkiye’nin farkl›
ﬂehirlerinde konser verecek.
Proje "Türkiye’nin Çocuk Yuvas› Orkestras›" olmas›yla
da büyük önem taﬂ›yor.
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Turizme Destek Projeleri
Destination ‹zmir

TAV ‹zmir, SunExpress, Çeﬂmeli ve ‹zmirli otelcilerle
turizmciler, ‹zmir Büyükﬂehir, Çeﬂme ve Alaçat› Belediyelerinin iﬂbirli¤inde "Destination ‹zmir" tan›t›m ve
iﬂ geliﬂtirme platformu oluﬂturulmuﬂtur. "Destination
‹zmir", ‹zmir’i ve çevresini dünyan›n turizm markalar›ndan biri haline getirerek Ege’nin incisi ‹zmir ve Çeﬂme’nin sesini yükseltmeyi amaçlamaktad›r. TAV ‹zmir
bu kapsamda dünya çap›nda pek çok fuara kat›larak
hem ‹zmir’in hem de Türkiye’nin tan›t›m›na destek
vermektedir.

TAV Galeri’den "Bir ‹stanbul
Selam›"

TAV ‹stanbul taraf›ndan iﬂletilen ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipli¤i yapan TAV Galeri, 2009 y›l› faaliyetleri kapsam›nda
bir ya¤l› boya resim sergisine de ev sahipli¤i yapt›.
Ressam Oya K›l›ço¤lu’nun haz›rlad›¤› ya¤l› boya natürmort, portre ve manzara tablolar›ndan oluﬂan 36
farkl› resim, TAV Galeri’de ‹stanbullu sanatseverlerle
buluﬂtu.

Foto¤raflarla ‹zmir Sergisi

TAV Havalimanlar› Holding’e ba¤la TAV ‹zmir taraf›ndan iﬂletilen ‹zmir Adnan Menderes Havaliman› D›ﬂ
Hatlar Terminali, aç›l›ﬂ›n›n üçüncü y›l dönümünü kutlad›¤› 9 Eylül 2009 tarihinde Foto¤raflarla ‹zmir Sergisi’nin aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdi. TAV ‹zmir personelinin,
yaﬂad›klar› ﬂehre ve çal›ﬂt›klar› alana kendi objektiflerinden bak›ﬂ›n› yans›tan sergide ‹zmir’den görüntülerin yan› s›ra insan profilleri ve ‹zmir Adnan Menderes
Havaliman›’n›n çeﬂitli aç›lardan çekilmiﬂ gece ve gündüz foto¤raflar› da yer ald›.

TAV Galeri’nin S›n›r
Tan›mayan Ünü

TAV ‹stanbul’un kültür ve sanata destek vermek amac›yla ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda açt›¤› TAV Galeri, Türkiye’nin s›n›r komﬂusu Gürcistan’› konuk etti.
Gürcistan Turizm Departman› ve Gürcistan Adjara Belgesi Turizm Departman›’n›n katk›lar›yla haz›rlanan
serginin aç›l›ﬂ›, Gürcistan Ekonomi Geliﬂtirme Bakan›
Lasha Zchvania taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Gürcistan’›n do¤al ve kültürel de¤erlerini yans›tan 70 eserden oluﬂan "Gürcistan" sergisi, D›ﬂ Hatlar Terminali’ndeki yerli ve yabanc› konuklar taraf›ndan ilgiyle izlendi. Sergi, ‹stanbul’un ard›ndan ‹zmir Adnan Menderes ve Ankara Esenbo¤a Havalimanlar›nda sanatseverlerin be¤enisine sunuldu.
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Spora Destek Projeleri
Futbol Tak›m› Sponsorlu¤u

Mersin’in tek profesyonel futbol kak›m› olan Mersin
‹dman Yurdu Kulubü’nün kalk›nmas›ndaki en büyük
sponsor MIP’dir.
Hatice Uluda¤ ‹lkö¤retim Okulu Futbol Tak›m›’n›n bölge turnuvalar›na kat›lmalar›n› sa¤lamak amac›yla da
MIP maddi destek verdi. Ayr›ca, Polis Teﬂkilat›’n›n kuruluﬂunun 163. Y›l› nedeniyle düzenlenen futbol turnuvas› MIP’nin katk›lar›yla gerçekleﬂtirildi.

Türkiye Offshore ﬁampiyonas›

Mersin Ticaret ve Sanayi Odas› ile ‹stanbul Offshore
Kulübü’nün iﬂbirli¤iyle düzenlenen Mersin yar›ﬂlar›
MIP taraf›ndan desteklendi.

TAV Galeri’de Sporun Renkli
Anlar›

Ülkemizin 2008 y›l›nda haf›zalara kaz›nan spor olaylar›n› içeren "Zamana Not Düﬂen Foto¤raflar; Spor 2008
sergisi, ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda yer alan TAV
Galeri organizasyonu çerçevesinde ‹stanbul Atatürk,
Ankara Esenbo¤a ve ‹zmir Adnan Menderes Havaliman›’nda spor ve sanatseverlerle buluﬂtu. TAV Havalimanlar›na ba¤l› havaliman› iﬂletme ﬂirketi TAV ‹stanbul ve Zaman Gazetesi Foto¤raf Servisi’nin katk›lar›yla
haz›rlanan sergi, Olimpiyat Oyunlar› ve Euro 2008 y›l›nda dünya sporuna damgas›n› vuran Türkiye için son zamanlar›n en renkli y›l› oldu¤unu kan›tlayan foto¤raflardan oluﬂtur.
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7.
Küresel ‹lkeler
(Global Compact)
Sözleﬂmesi
Akfen Holding, evrensel ilkeler çerçevesinde iﬂ dünyas›nda ortak bir kültürün oluﬂmas›na katk›da bulunmak amac›yla 2 Temmuz 2002’de Birleﬂmiﬂ Milletler
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni (Global Compact) imzalad›.
Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi; ﬂirketlerin insan haklar›,
iﬂçi standartlar›, çevre ve yolsuzluk alanlar›ndaki 10
ilke kapsam›nda, BM ile yak›n iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar›n› öngörüyor. Bu 10 ilke s›ras›yla sunlard›r.

‹nsan Haklar›

‹lke 1. ‹ﬂletmeler, deklare edilmiﬂ insan haklar› desteklemeli ve bu haklara sayg› duymal›d›rlar.
‹lke 2. Bu haklar› herhangi bir biçimde suistimal etmemelidirler.

‹ﬂçi Standartlar›

‹lke 3. ‹ﬂletmeler, iﬂçilerin toplu sözleﬂme ve derneklerden yararlanma haklar›na izin vermeli ve bu karar›
desteklemelidirler.
‹lke 4. Zorla iﬂçi çal›ﬂt›rma uygulamas›na son verilmelidir.
‹lke 5. Tüm çocuk iﬂçilerin çal›ﬂt›r›lmas›na son verilmelidir.
‹lke 6. ‹ﬂçi ve iﬂ gücündeki ayr›mc›l›¤a son verilmelidir.

‹ﬂçi Standartlar›

‹lke 7. ‹ﬂletmeler, çevre için önceden önlem almal› ve
gerekli duyarl›l›¤› gösterip mücadele etmelidirler.
‹lke 8. Çevresel sorumlulu¤u art›racak her türlü
faaliyete ve oluﬂuma destek vermelidirler.
‹lke 9. Çevre dostu teknolojilerin yay›lmas›na ve
geliﬂmesine yard›mc› olacak her uygulamay› desteklemelidirler.

Yolsuzluk

‹lke 10. ‹ﬂletmeler, rüﬂvet ve ayr›mc›l›k dahil her türlü
yolsuzlukla savaﬂmal›d›rlar.
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