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Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›yla birlikte,
müflterilerinin tatminini sa¤layarak sa¤l›kl›
geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda
ürün ve hizmetler sunmay› amaçlar. Bu
suretle ülkesi, müflterileri, ortaklar›, bayileri
ve yan sanayii için güvenilirlik, devaml›l›k
ve sayg›nl›k simgesi olmay› hedefler.



Her kiflinin, her kurumun ve hatta her
ülkenin att›¤› bir ad›m›n tüm dünyay›
etkiledi¤i bu küreselleflme sürecinde, biz
de Koç Toplulu¤u olarak, içinde
bulundu¤umuz co¤rafi bölgede etki
alan›m›z› geniflletmek ve Küresel ‹lkelerin
uygulanmas› sürecinde siz de¤erli
paydafllar›m›zla birlikte yol almaktan
mutluluk duyaca¤›z.

Mustafa V. Koç
Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
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DE⁄ERL‹ PAYDAfiLARIMIZ,
2006 y›l›nda Birleflmifl Milletler’in o dönemdeki Genel Sekreteri
Say›n Kofi Annan’›n kat›ld›¤› bir törenle Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ni
imzalarken, emin oldu¤um çok önemli bir fley vard›. Küresel
‹lkeler Sözleflmesi’nin prensipleri, Koç Toplulu¤u’nun temellerinin
at›ld›¤› günden bafllayarak, ifl yapma biçimimizin ayr›lmaz bir
parças›yd›. Kurucumuz Vehbi Koç’un memleket sevgisi, sorumluluk
anlay›fl›, sa¤duyusu ve uzak görüfllülü¤ü buna yol açm›flt›.

Bugün ‘kurumsal vatandafll›k’, ‘sosyal sorumluluk’ gibi daha
‘yeni’ terminoloji ile adland›r›lan kavramlar›, O, çok uzun y›llar
önce “Ülkem varsa ben de var›m” gibi çok k›sa ama çok zengin
bir cümleyle ifade etmiflti.

Milli gelirin yaklafl›k yüzde 9’u seviyesinde kombine ciromuz,
2007 y›l› itibar›yla 11,8 milyar dolara ulaflan ihracat›m›z, yine
2007 rakamlar›yla 2 milyar dolara ulaflm›fl durumdaki yat›r›m
harcamalar›m›z ve son olarak Topluluk bünyesinde istihdam
sa¤lad›¤›m›z yaklafl›k 90 bin çal›flan›m›zla ülkenin önemli bir
itici gücüyüz. Toplulu¤umuzun, Cumhuriyetimizin kuruldu¤u
günlerde bafllayan heyecan verici yolculu¤unda, Vehbi Koç’un
flu sözleri her zaman bizim düsturumuz olmufltur:
• Müflterilerimiz velinimetimizdir.
• Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
• En önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r.
• Amac›m›z, sürekli geliflmek için kaynak yaratmakt›r.
• Üstün ifl ahlak› ve dürüst çal›flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
• Gücümüzü ald›¤›m›z Türk ekonomisine güç katmay› hedef
al›r›z.

Bu ilkeler, Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin ilkelerinin y›llar önce
baflka sözcüklerle ifade edilmesinden baflka bir fley de¤ildir
asl›nda.

Biz, bu bilinçle bugünlere geldik ve ülkemizin yar›nlar›n›n
flekillenmesinde de bu bilinçle çal›fl›yoruz. Üzerimize ald›¤›m›z
bu sorumlulu¤u, kazand›¤›m›z› ülkemize yapt›¤›m›z yat›r›mlarla,
yeni sektörlerin geliflmesi için, sektörel birliklerin kurulmas› için
att›¤›m›z ad›mlarla ve küresel markalar›m›zla gerçeklefltiriyoruz.
Sosyal sorumlulu¤un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik
kalk›nmada ülkenin itici güçlerinden biri olma bilincini di¤er
alanlara da tafl›yoruz.

Bugün ‘kurumsal vatandafll›k’,
‘sosyal sorumluluk’ gibi daha

‘yeni’ terminoloji ile adland›r›lan
kavramlar› Vehbi Koç,

çok uzun y›llar önce,
“Ülkem varsa ben de var›m”

gibi çok k›sa ama çok zengin
bir cümleyle ifade etmiflti.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu

www.koc.com.tr
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Bunun da ötesinde faaliyetlerimizin sistematik, verimli, sürdürülebilir
ve hatta yenilikçi olmas›n› sa¤layan sorumlu iflletmecilik, Koç
Toplulu¤u olarak çok önemsedi¤imiz bir yaklafl›md›r. Ürün
gam›m›zda ve sundu¤umuz hizmetlerdeki yenilikler, küresel
›s›nma olgusuna sorumluluk içinde yaklaflmam›z› sa¤lam›fl
durumdad›r.

Öte yandan, sosyal sorumluluk bilincimizin gere¤i olarak, e¤itim,
sa¤l›k, kültür-sanat ve çevre alanlar›nda kuruldu¤umuz günden
bu yana genifl bir yelpaze içinde gerçeklefltirdi¤imiz önemli
boyutlardaki yat›r›mlar ise ülkemizin çok ihtiyaç duydu¤u alanlarda
önemli katk› sa¤lam›flt›r ve sa¤lamaya devam edecektir.

Günümüzde giderek artan bir flekilde kurumlar›n sosyal
sorumluluklara karfl› daha duyarl› olma gereklili¤ini kabul etmeye
bafllad›klar›n› görüyoruz. Bu, son derece olumlu bir geliflme.
Zira yerkürenin bize sundu¤u kaynaklar› hep birlikte kullan›rken,
bu sorumlulu¤u nas›lsa bir üstlenen olur düflüncesiyle hareket
etmek, at›lan olumlu ad›mlar›n etkisini s›n›rlayacakt›r. ‹flbirli¤i ve
ortak hareket, her ad›m›n daha güçlü ve etkili olmas› için
gereklidir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda toplumsal a¤lar içinde yer alan her
ö¤enin ayn› paydada buluflabilmesi, devletin, sivil toplum
örgütlerinin, özel sektörün, meslek kurulufllar›n›n ve akademik
çevrelerin etkin bir diyalog içinde ülkemizin gerçekleri
do¤rultusunda bizden sonraki nesillere ekonomik, sosyal ve
çevresel bir zenginlik b›rakabilmek için birbirine destek sa¤lamas›
hakça bir beklentidir. Çünkü biz ancak içinde bulundu¤umuz
toplumun ilerlemesine orant›l› olarak ilerleyebiliriz.

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne imza atarken en önemli beklentimiz
ve amac›m›z, kendi Toplulu¤umuz içinde oldu¤u kadar, çevremizle
ve paydafllar›m›zla da yeni ifl yapma kültürünü ve sosyal sorumluluk
bilincini paylaflmakt›. Her kiflinin, her kurumun ve hatta her
ülkenin att›¤› bir ad›m›n tüm dünyay› etkiledi¤i bu küreselleflme
sürecinde, biz de Koç Toplulu¤u olarak, içinde bulundu¤umuz
co¤rafi bölgede etki alan›m›z› geniflletmek ve Küresel ‹lkelerin
uygulanmas› sürecinde siz de¤erli paydafllar›m›zla birlikte yol
almaktan mutluluk duyaca¤›z.

Sayg›lar›mla,

Mustafa V. Koç
Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›

Günümüzde giderek artan bir
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görüyoruz. Bu, son derece
olumlu bir geliflme.
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Topluma katk›da bulunuyor
olmak, kendi geliflimimizi,
toplumun gelifliminden
ba¤›ms›z düflünmemek,
temel felsefemizi
oluflturuyor.

Dr. Bülent Bulgurlu
Koç Holding
CEO - Yönetim Kurulu Üyesi
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DE⁄ERL‹ PAYDAfiLARIMIZ,
‹stanbul’da Rahmi Koç Müzesi’nde 26 fiubat - 23 Mart 2008
tarihleri aras›nda izlenen ‘Vehbi Koç - Bir Yüzy›l›n Hikâyesi
Sergisi’, bizlere Koç Toplulu¤u’nun ülkemiz tarihindeki önemini
ve Cumhuriyetimizin öyküsü ile koflutlu¤unu, yüzlerce ciltlik kitab›n
anlatamayaca¤› netlikte anlat›r. Koç Toplulu¤u’nun serüveni,
ülkemizin sanayileflme sürecinin serüvenidir bir bak›ma. Türkiye’yi
ilklerle tan›flt›rma gururu, merhum Vehbi Koç’un 1948 y›l›nda
ilk ampul fabrikas›n› General Electric firmas› iflbirli¤iyle kurmas›yla
bafllar. Sanayileflme sürecinde lokomotif rolü üstlenen Koç
Toplulu¤u, ilk otomobil, ilk traktör, ilk kamyon, ilk buzdolab›, ilk
çamafl›r makinas›, ilk flofben, ilk kompresör, ilk LPG gaz›, ilk
kablo fabrikas› gibi ça¤dafl hayat›n unsurlar›n› hayat›m›za soktu.

Koç Toplulu¤u’nun ülkemizdeki öncü konumu ve ekonomik
kalk›nmadaki etkin rolü, o gün oldu¤u gibi bugün de tüm h›z›yla
devam ediyor. ‹çinde bulundu¤umuz sektörlerde ya aç›k ara
lider konumunday›z ya da lider olma mücadelemizi k›ran k›rana
sürdürüyoruz. Otomotivde Linea ve MiniCargo lansmanlar›, yeni
Doblo anlaflmas›, Ford Otosan’da kapasite ve üretim art›fllar›,
Otokar’›n gelifltirdi¤i tank projesi bu sektördeki lider konumumuzu
daha da güçlendiren noktalar. Arçelik geçen sene Rusya’da bu
y›l Çin’de üretim tesisi sahibi olarak sadece Türkiye de¤il bir
dünya markas› olarak yoluna devam ediyor. Enerjide Tüprafl ve
Aygaz flemsiyesi alt›nda oluflturdu¤umuz iki merkezli yap› ile
bölge liderli¤ini amaçl›yoruz. Bankac›l›kta ise 2009 y›l›nda
1.000 flubeye ulaflmay› hedefleyen bir büyüme stratejisini
uygulamaya ald›k.

Topluluk bütünü içinde de¤erlendirdi¤imizde, ciromuz Türkiye’nin
en büyük 500 sanayi kuruluflunun cirosunun yüzde 21’ine denk.
 ‹SO verilerine göre ise, en büyük 500 sanayi kuruluflu içinde
yer alan 20 flirketimizin istihdam›n›n, listedeki flirketlerin toplam
istihdam› içinde yüzde 5’i kadar paya sahip olmas›, bafll› bafl›na
çok önemli bir göstergedir. Bugün Toplulu¤umuzun kombine
cirosu, ülkemiz milli gelirinin yaklafl›k yüzde 9’una eflde¤erdir.

Sanayileflme sürecinde lokomotif
rolü üstlenen Koç Toplulu¤u,

ilk otomobil, ilk traktör,
ilk kamyon, ilk buzdolab›,

ilk çamafl›r makinesi, ilk flofben,
ilk kompresör, ilk LPG gaz›,

ilk kablo fabrikas› gibi
ça¤dafl hayat›n unsurlar›n›

hayat›m›za soktu.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu
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Yine Toplulu¤umuz, ülke toplam ihracat›n›n yüzde11’ini, tüm
vergi ödemelerinin yüzde12’sini gerçeklefltirmektedir.

ABD'li dan›flmanl›k flirketi Boston Consulting Group (BCG), en
geliflmifl ülkelerdeki çok uluslu flirketler ile rekabet konusunda
'2008’de Bat›ya en çok meydan okuyan 100 flirket' listesi
yay›mlad›. Tüm dünyadan 100 flirketin oldu¤u listede Koç Holding,
Türkiye’den seçilen en büyük flirket oldu. Çin Çokuluslu ‹flletmeler
Uluslararas› Enstitüsü (China International Institute of Multinational
Corporations / CIIMC), Koç Holding'i "Çin'de en fazla rekabet
gücüne sahip uluslararas› flirketler" aras›na koydu. Koç Holding,
küresel alanda faaliyet gösteren yönetim dan›flmanl›¤› flirketlerinden
Hay Group'un her y›l Fortune dergisi iflbirli¤iyle düzenledi¤i,
25 ülkeden flirketin yer ald›¤›, dünyan›n en be¤enilen flirketleri
araflt›rmas›nda, bu y›l ilk defa yer ald›. Koç Holding, dünyada
Ar-Ge'ye en fazla kaynak ay›ran ilk bin flirket aras›nda 736'nc›
s›rada yer ald›.

‹fl alan›ndaki bu baflar›lar›m›z›n yan› s›ra sosyal sorumluluk ve
kurumsal vatandafll›k alan›nda da örnek ve öncü konumunday›z.

Sosyal sorumluluk bilincimiz do¤rultusunda, birçok sosyal konunun
yan› s›ra, a¤›rl›kl› olarak, e¤itim, sa¤l›k, kültür-sanat ve çevre
alan›nda önemli hizmetler veriyor ve yat›r›m yap›yoruz. Bu
alanlar›n Türkiye’de deste¤e en çok ihtiyaç duyulan alanlar
olmas›, çal›flmalar›m›zda bize daha da flevk veriyor. Topluma
katk›da bulunuyor olmak, kendi geliflimimizi, toplumun gelifliminden
ba¤›ms›z düflünmemek, temel felsefemizi oluflturuyor.

Koç Toplulu¤u kurucusu merhum Vehbi Koç’un sosyal sorumluluk
alan›nda kurumsallaflmay› bafllatan lider kiflili¤ini de Vehbi Koç
Vakf› yap›s›nda görüyoruz. Kuruldu¤u günden bu yana yapt›¤›
yat›r›mlar ile, 1 milyar dolar› aflan mal varl›¤› ile, bu vak›f,
Avrupa’n›n en önemli vak›flar› aras›nda yer al›yor. Kültürel
miras›m›za sahip ç›kma çal›flmalar›m›z da Koç ailesinin, World
Monument Fund taraf›ndan, Hadrian Award ile ödüllendirilmesi
ile sonuçland›.

Ayr›ca Koç Holding olarak tüm Toplulu¤a yay›lan projeler
gelifltiriyoruz. Bunlardan biri bayilerimizin büyük deste¤ini
gördü¤ümüz ‘Ülkem ‹çin’ projesidir. Bir di¤er projemiz de e¤itim
ve istihdam konular›n›n kesiflme noktas›nda çok önemli bir sosyal
sorumluluk projesine dönüflmüfl olan ‘Meslek Lisesi Memleket
Meselesi’ projemizdir. Bunlar, ulusal ve uluslararas› platformlarda
örnek olarak gösterilebilecek niteli¤e sahip projeler. Bunun
d›fl›nda, flirketlerimizin münferiden yürüttü¤ü pek çok proje de

Koç Toplulu¤u CEO’sunun Mesaj›
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e¤itim, sa¤l›k, kültür-sanat ve çevre
alan›nda önemli hizmetler veriyor
ve yat›r›m yap›yoruz.



vard›r. ‹lerleyen bölümlerde bunlar hakk›nda detaylar yer al›yor.

‹çinde yaflad›¤›m›z dünyaya karfl› sorumluluk anlay›fl›m›z
do¤rultusunda, üretim sürecimizde en hassas oldu¤umuz noktalar›n
bafl›nda çevre konusu gelmektedir. Bu ba¤lamda ça¤›m›z›n en
büyük sorunu olan küresel ›s›nma olgusuna da böyle bir hassasiyet
içinde yaklaflarak, ürün gam›m›z› flekillendirdik.

Bu konudaki baflar›l› örnekler aras›nda olan, Arçelik’in enerji
tasarrufu alan›nda ödül alan ürünlerini, Otokar’›n hibrit otobüsünü,
Tüprafl’›n düflük kükürtlü çevreci yak›t üretimine yönelik yat›r›mlar›n›
ve hava kirlili¤inin azalt›lmas› ve do¤al kaynaklar›n verimli kullan›lmas›
amac›yla yapmakta oldu¤u rüzgâr santrali yat›r›mlar›n› sayabiliriz.

Kurumsal vatandafll›k anlay›fl›m›z, verimlili¤e odakl›, riskleri önceden
tespit ederek önleyici yaklafl›mlar gelifltiren proaktif bir anlay›flt›r.
‹fl yap›fl biçimimiz, tüm kaynaklar›m›za bak›fl aç›m›z bu odaktan
hareketle flekillenmektedir. S›n›rl› kaynaklar› etkin ve basiretli bir
flekilde de¤erlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklafl›m› içinde kal›c›
de¤erler üretebilmek amac›nday›z.

‹flte bu yaklafl›m›m›z, Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin getirdi¤i çerçeve
ile örtüflmektedir. Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin bir katl›mc›s› olarak
bu yaklafl›m›m›z› daha sistemli ele almay› planl›yoruz. ‹lk etapta,
mevcut durumun resmini ç›kar›yoruz. Bundan sonraki dönemde
ise, daha odakl› ve sistemli verilerle izleyece¤imiz alanlar› tespit
etmeyi amaçl›yoruz.

Bu raporda Toplulu¤un genelinde ad›m ad›m uygulamas›n›
yayg›nlaflt›rmay› arzulad›¤›m›z en iyi uygulama örneklerini
bulabilirsiniz. Bu kadar farkl› sektörlerde farkl› ölçeklerde
iflletmelerimizin bu uygulamalar› benimsemelerini k›sa vadede
beklemek gerçekçi bir yaklafl›m olmayabilir. Ancak bu amaca
hizmet eden her türlü giriflim ile toplumumuzun farkl› bölgelerinde
ve farkl› unsurlar›nda bu kültür de¤iflimini yans›tabilecek olman›n
heyecan› ile çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.  Kendi içimizde
yapt›klar›m›z›n daha bafllang›ç oldu¤unu düflünüyoruz. Ama
de¤iflimi bir yerden bafllatmak gerekir. Bizce bu denemeye de¤er
bir süreçtir. De¤iflim, yaflam tarz› haline gelene kadar sab›r ve
disiplin gerektirir. Tüm paydafllar›m›z› bu süreci paylaflmaya davet
ediyorum.

Sayg›lar›mla,

Dr. Bülent Bulgurlu
Koç Holding
CEO - Yönetim Kurulu Üyesi
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KKoç Toplulu¤u, çal›flanlar›yla birlikte, müflterilerinin tatminini
sa¤layarak sa¤l›kl› geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda
ürün ve hizmetler sunmay› amaçlar. Bu suretle ülkesi,
müflterileri, ortaklar›, bayileri ve yan sanayii için güvenilirlik,
devaml›l›k ve sayg›nl›k simgesi olmay› hedefler.

Toplulu¤umuz, paydafllar›yla beraber çal›flarak bireysel
geliflime yard›mc› olmak, yerel ekonominin gelifliminde rol
almak, çevrenin korunmas›nda öncü olmak ve ekonomik
geliflimimizi sürdürülebilir k›lmak amac›yla yürüttü¤ü çal›flmalar›
kamuoyuyla toplumsal duyarl›l›¤›n›n bir uzant›s› gere¤ince
paylaflmak üzere ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu
haz›rlad›. Bu rapor 2006 ve 2007 y›llar›n› kaps›yor.

Koç Holding’in yürüttü¤ü projelerin yan› s›ra Topluluk
bünyesinde faaliyet gösteren vak›flar›n çal›flmalar› da bu
raporun kapsam› içindedir. Ayr›ca Topluluk flirketlerinden
Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koçtafl, Migros, Opet, Otokar,
Tofafl, Türk Traktör, Tüprafl ve Yap› Kredi’nin yürüttü¤ü
ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk projelerine rapor
içinde yer veriliyor.

2006-2007 çal›flmalar›m›z› ele al›rken vaka odakl› bir
yaklafl›m sergilemeye özen gösterdik. Toplulu¤umuzun
sürdürülebilir kalk›nma alan›nda devam eden veya
tamamlanm›fl tüm çal›flmalar›ndan bahsetmek mümkün
olamayaca¤›ndan, bu çal›flmalar aras›ndan öne ç›kanlara
de¤indik. Bütün çal›flmalar›m›z için www.koc.com.tr adresi
baflta olmak üzere yukar›da ismi geçen Topluluk flirketlerinin
internet sitelerine ve vak›flar›m›z›n sitelerine baflvurabilirsiniz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuza, Toplulu¤umuzun
internet sitesi www.koc.com.tr ‘de pdf format›nda ulaflabilir,
geribildirim, öneri ve elefltirileriniz için gc@koc.com.tr
adresinden bizimle iletiflime geçebilirsiniz.

‹lk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz ayn› zamanda
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi'nin imzalandı¤ı tarihten sonraki
ilk ilerleme raporudur ("Communication on Progress").
‹mzaladı¤ımız tarihten bugüne küresel ilkelerle ilgili
flirketlerimizde ortak bilinç oluflturulması, politikaların
gelifltirilmesi ve en iyi uygulamaların Topluluk genelinde
yaygınlafltırılması çalıflmaları devam ediyor.

Bu raporun önümüzdeki senelerde sistematik verilerle
desteklenebilmesi için Topluluk baz›nda ve paydafllar›m›zdan
daha çok veri toplamak, ölçüm hedefleri koymak ve bu
hedef göstergelerine ulaflmak için gerekli çal›flmalar›
bafllatmak ad›na harekete geçmifl bulunuyoruz.

Raporun Kapsam›

HANG‹ PROJELER RAPORDA
?

Bu rapor
2006 ve 2007
y›llar›n›
kapsamaktad›r.

www.koc.com.tr
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuza,
Toplulu¤umuzun internet sitesinden ulaflabilirsiniz.

Koç Holding’in yürüttü¤ü projeler

Vehbi Koç Vakf› ve ba¤l› kurulufllar›
ile Toplulukça desteklenen STK’lar›n
ortak çal›flmalar›

Topluluk flirketlerinden Arçelik, Aygaz,
Ford Otosan, Koçtafl, Migros, Opet,
Otokar, Tofafl, Türk Traktör, Tüprafl,
Yap› Kredi’nin yürüttü¤ü projeler ve
en iyi flirket uygulamalar›

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu

www.koc.com.tr

gc@koc.com.tr
Geribildirim, öneri ve elefltirileriniz için internet
iletiflim adresimiz.



Küresel Bir Oyuncu: Koç Toplulu¤u
Ülkesinde yakalad›¤› baflar›y›, dünyada yakalama hedefine ad›m
ad›m ilerleyen Koç Toplulu¤u’nun flirketleri, faaliyet gösterdikleri
sektörlerin lider ve güçlü kat›l›mc›lar› aras›nda yer almaktad›r.



Bafll›ca fiirketler
Koç Finansal Hizmetler
Yap› Kredi Bankas›*
Koç Allianz Sigorta
Koç Allianz Hayat ve Emeklilik
Yap› Kredi Sigorta*
Yap› Kredi Emeklilik
Yap› Kredi Finansal Kiralama*
Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler
Yap› Kredi Yat›r›m Faktoring
Yap› Kredi Portföy Yönetimi

Uluslararas› Ortakl›klar
UniCredit
Allianz
Tokyo Marine

‹ç Piyasa Pozisyonu
Bankac›l›kta 4'üncü**
Kredi kartlar›nda 1'inci
Hayat-d›fl› (elementer) sigortac›l›k ve bireysel
emeklilikte 1'inci
Yat›r›m fonlar›nda 1'inci
Finansal kiralama ve faktoring'de 1'inci

1926 y›l›nda Vehbi Koç’un giriflimiyle Ankara’da bafllayan Koç Toplulu¤u’nun yolculu¤u

80 y›l› geride b›rakt›. Toplulu¤umuz  yer ald›¤› her sektörde takip eden de¤il, takip

edilen, lokomotif bir ticaret, sanayi ve hizmet kurulufludur.

Özetle Koç Toplulu¤u

Sa¤l›k

Kültür-Sanat

VEHB‹ KOÇ VAKFI

E¤itim
Koç Üniversitesi
Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi
Koç ‹lkö¤retim Okullar›
E¤itim Burslar›

Sadberk Hanım Müzesi
Suna - ‹nan K›raç Akdeniz
Medeniyetleri Arafltırma Enstitüsü
Vehbi Koç ve Ankara
Arafltırmaları Merkezi

Amerikan Hastanesi
MedAmerikan Poliklini¤i
Hemflirelik Fonu
Semahat Arsel Hemflirelik ve E¤itim Arafltırma Merkezi
Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu

Bafll›ca fiirketler
Ford Otosan*
Tofafl*
Türk Traktör*
Otokar*
Otoyol
Otokoç

Uluslararas› Ortakl›klar
Ford Motor Co.
Fiat Auto S.P.A.
Case New Holland
Iveco
Yamaha

‹ç Piyasa Pozisyonu
Binek otoda 1'inci,
Ticari araçlarda 1'inci
Traktörde 1'inci
Toplam otomotivde 1'inci
Otomotiv perakendecili¤inde 1'inci

Otomotiv

Dayan›kl› Tüketim
Bafll›ca fiirketler
Arçelik*
Beko Elektronik*
Arçelik - LG
Artic
Blomberg
Elektra Bregenz
Grundig

Uluslararas› Ortakl›klar
LG Electronics

‹ç Piyasa Pozisyonu
Buzdolab›
Çamafl›r makinesi
Bulafl›k makinesi ve f›r›nda 1'inci
Televizyonda 1'inci
Klimada 1'inci

Bafll›ca fiirketler
Tüprafl*
Aygaz*
Opet
Entek
Mogaz

Uluslararas› Ortakl›klar
Statoil
Shell

‹ç Piyasa Pozisyonu
Rafinaj'da 1'inci
LPG da¤›t›m›nda 1'inci
Akaryak›t da¤›t›m›nda 4'üncü

Enerji

Di¤er
Bafll›ca fiirketler

Ram
Koç Sistem

Koçnet
Setur

Mares*
Palmira

Setur Marinalar›
RMK Marine
Demir Export

‹ç Piyasa Pozisyonu
Marinac›l›kta en
yüksek kapasite

G›da ve Perakende
Bafll›ca fiirketler
Migros*
Koçtafl
Tat*
Düzey

Uluslararas› Ortakl›klar
B&Q
Kagome Sumitomo
Kaneka Seeds

‹ç Piyasa Pozisyonu
H›zl› tüketim mallar›
perakendecili¤inde 1'inci
Yap› marketçili¤inde 1'inci

KOÇ TOPLULU⁄U

Finans

*Halka aç›k flirketler
**Özel sektör bankalar› aras›nda, aktif büyüklü¤üne göre

Vehbi Koç Vakf›:
1 milyar dolardan
fazla mal varl›¤›

Rahmi M. Koç Müzesi, ‹stanbul
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı



1926 y›l›nda Vehbi Koç’un giriflimiyle
Ankara’da bafllayan Koç Toplulu¤u’nun
yolculu¤u 80 y›l› geride b›rakt›. 39,5 milyar
dolarl›k konsolide cirosu ile Toplulu¤umuz,
2007 itibar›yla yüksek büyüme potansiyeli
vadeden ve güçlü rekabet avantajlar›n›n
bulundu¤u otomotiv, finans, dayan›kl› tüketim
ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermeye
odaklan›yor. Yaklafl›k 90 bin kiflilik bir büyük
aile olan Koç, yer ald›¤› her sektörde takip
eden de¤il, takip edilen, lokomotif bir ticaret,
sanayi ve hizmet kurulufludur. Art›k bir dünya
oyuncusu olan ve ülkesinde yakalad›¤›
baflar›y›, dünyada yakalama hedefine ad›m
ad›m ilerleyen Koç Toplulu¤u’nun flirketleri
faaliyet gösterdikleri sektörlerin lider ve güçlü
kat›l›mc›lar› aras›nda yer al›yor. Koç Holding
fieref Baflkan› Rahmi M. Koç’un dedi¤i gibi:
“Uzun vadeli baflar›n›n k›sa yolu yoktur.”
Bugün Koç Toplulu¤u flirketlerinde, bayilerinde,
yetkili servislerinde ve hatta pek çok çal›flan›n
duvar›nda yer alan Koç Toplulu¤u Hedef ve
‹lkeleri, bu sürecin salt ticari de¤il, etik ve
insani yönlerini de gözler önüne seriyor.
‘‹nsana ra¤men’ var olmay› de¤il, çal›flan›yla,
müflterisiyle, yurttafllar›yla k›sacas› ‘insanla’
var olmay› seçtik. Teknoloji ve ça¤dafl yönetim
uygulamalar›n› üretim-hizmet döngüsünün her
noktas›nda etkin bir flekilde kullanarak, sinerji
yaratmay› hedefliyoruz.

“Uzun vadeli baflar›n›n
k›sa yolu yoktur.”
RAHM‹ M. KOÇ

Koç Toplulu¤u
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KISA KISA
KOÇ TOPLULU⁄U

Konsolide ciro $ 39.5 milyar
Fortune 500’de 190’›nc›
Fortune “World’s Most Admired
Companies” aras›nda
Lider ya da bafl› çeken flirketler 
aras›nda yer ald›¤› 4 ana sektöre
odaklan›yor: Otomotiv, Dayan›kl›
Tüketim, Enerji ve Finans
Tüm Türkiye’de yaklafl›k 90.000
çal›flan› vard›r.
15.000’den fazla bayi, acenta,
flube ve servis a¤› ile hizmet 
veriyor.
Ürünlerini 100’den fazla ülkeye 
ihraç ediyor, 30 ülkede 
operasyonlar›n› yürütüyor.
Toplam ihracat› Türkiye toplam 
ihracat›n›n yüzde11’idir.
Koç Holding ve 17 halka aç›k 
ifltiraki 2007 y›lsonu itibar›yla 
‹stanbul Menkul K›ymetler 
Borsas›’nda kote edilen flirketlerin
yüzde16’s›n› oluflturuyor.
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Koç Toplulu¤u
De¤erleri
Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›yla birlikte,
müflterilerinin tatminini sa¤layarak sa¤l›kl›
geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda
ürün ve hizmetler sunmay› amaçlar. Bu
suretle ülkesi, müflterileri, ortaklar›, bayileri
ve yan sanayii için güvenilirlik, devaml›l›k
ve sayg›nl›k simgesi olmay› hedefler.

Müflterilerimiz velinimetimizdir.
Müflterilerimiz için de¤er yaratmak,
beklentilerine kalite ve istikrarla karfl›l›k
vermek ilk önceli¤imizdir. Ürünlerimize sahip
ç›kmak ve sat›fl sonras›nda da müflterilerimizin
yan›nda olmak görevimizdir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez
hedefimizdir.
Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar›m›z ve
bayi iliflkilerimizde, hissedarlara sunulan
yat›r›m seçeneklerinde en iyi olmak ve
kamuoyunda sahip oldu¤umuz bu imaj›
korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe
ulaflmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda
yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak
temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan
kayna¤›m›zd›r.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi
çal›flanlar›m›z›n kalitesiyle bafllar. En iyi
personeli ve yetiflkin insan gücünü
Toplulu¤umuza çekmek ve istihdam etmek,
insan›m›z›n yeteneklerinden, gücünden ve
yarat›c›l›¤›ndan azami fayda sa¤lamak;
verimliliklerini art›rmak, geliflmelerine imkan
tan›mak ve iflbirli¤i ve dayan›flman›n
yeflerdi¤i bir çal›flma ortam› yaratmak, Koç

Toplulu¤u'nun kuflaklar boyu devaml›l›¤›n›
sa¤lamak için seçti¤imiz yoldur.

Amac›m›z, sürekli geliflmek için kaynak
yaratmakt›r.
Hizmetin süreklili¤ini sa¤lamak üzere, gerekli
yat›r›mlar› gerçeklefltirebilmek küçük ve büyük
tasarruflar›n birleflmesini teflvik etmek üzere
sermayenin hakk› olan kar›, hissedarlara
sa¤lamak, çal›flanlar›m›z›n ve toplumun
ekonomik ve sosyal geliflmesine yard›mc›
olmak üzere faaliyetlerden kaynak yaratmak
ve tüm kaynaklar›n ak›lc› kullan›m›n›
sa¤layarak savurganl›¤a ödün vermemek
ana ilkelerimizdendir.

Üstün ifl ahlak› ve dürüst çal›flma ilkelerine
uymak düsturumuzdur.
Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl›l›kl› yarar
sa¤lamak amac›yla, iyi niyet ve anlay›flla
davranmak, yasalara ve ahlak kurallar›na
daima uymak ilkemizdir. Bugünün insan›na
ve gelecek kuflaklara karfl› sorumluluklar›m›z›
yerine getirmek, öncüsü oldu¤umuz ve
vazgeçemeyece¤imiz bir baflka temel
ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre
koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci
yaymak görevimizdir.

Gücümüzü ald›¤›m›z Türk ekonomisine
güç katmay› hedef al›r›z.
Toplulu¤umuzun ana ilkesini flu sözlerle
ifade etmek istiyorum:
"Benim anayasam fludur;
devletim ve ülkem var oldukça ben de var›m.
Demokrasi varsa hepimiz var›z.
Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek
için elimizden gelen bütün gayreti
göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe
demokrasi daha iyi yerleflir, dünyadaki
itibar›m›z artar."

Koç Toplulu¤u

"Benim anayasam fludur;
devletim ve ülkem var

oldukça ben de var›m.
Demokrasi varsa hepimiz

var›z. Memleketimizin
ekonomisini

kuvvetlendirmek için
elimizden gelen bütün
gayreti göstermeliyiz.

Ekonomimiz güçlendikçe
demokrasi daha iyi
yerleflir, dünyadaki

itibar›m›z artar."
VEHB‹ KOÇ



Koç’ta Sosyal Sorumluluk
Ça¤dafl ve geliflen bir Türkiye için Koç Toplulu¤u yaflamın en
temel gereksinimleri olan e¤itim, sa¤lık ve kültür-sanat alanlarında
toplumda fark›ndal›k yaratmak ve genifl kitlelere ulaflmak
amac›yla yo¤un faaliyet gösteriyor.
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“Koç Grubu fiirketleri
geliflirken, kafamda iki büyük

amaç olgunlaflm›flt›.
Bunlardan biri uzun y›llar›n

eme¤i olan flirketlerimizi
süreklilik ve verimli çal›flmay›
sa¤layacak flekilde yeniden

düzenlemekti. Bu amaçla
holding flirketimizi kurduk.

‹kinci amac›m da sosyal
hizmet ve ba¤›fllar›m›z›

kurumlaflt›rmak ve bunlar›n
benden sonra da süreklili¤ini
sa¤lamakt›. Bu ikinci amac›m

da Vehbi Koç Vakf›’n›
kurdu¤um zaman

gerçekleflti.’’

VEHB‹ KOÇ

Vehbi Koç Vakf›
Koç Toplulu¤u’nun toplumsal sorumlulu¤a
bak›fl›n› anlayabilmek için bafllanacak
nokta, kurucusu Vehbi Koç’un vizyonudur.
Kurdu¤u pek çok iflletme ile ekonomik
katma de¤er yaratmak, yeni kurulmufl bir
ülkede “yok”u “var” etmekten geçmifltir.
Vehbi Koç’un sosyal sorumluluk anlay›fl›
da bu paraleldedir. Daha do¤mam›fl
ihtiyaçlar› önceden gören, bu ihtiyaçlar›
karfl›layacak iflletme ve sektörlerin temelini
atan Vehbi Koç, ayn› öngörüyü Türk
nesillerinin toplum gelifltikçe ortaya ç›kacak
ihtiyaçlar›n› tespit edip, çözüm gelifltirip
bu çözümleri uygulamaya geçirmesiyle de
göstermifltir.

“Ülkem varsa ben de var›m” felsefesi
›fl›¤›nda kazand›kça gelirlerinin bir k›sm›n›
sosyal yat›r›mlara ay›rm›flt›r. Bununla birlikte,
Vehbi Koç'un toplumsal sorumluluk anlay›fl›
"yard›mseverlik"in ötesinde, topluma yön
verme çabas›n›n bir parças› olmufl, bu
çabalar›n› kurumsallaflt›rarak Türkiye'deki
sivil toplum örgütlenmesine de öncülük

etmifltir. Bu do¤rultuda hem kendi vakf›n›
kurmufl hem de çeflitli vak›flar›n kurulmas›na
ön ayak olmufltur. Bugün e¤itimden sa¤l›¤a,
aileden çevreye kadar pek çok sorunda
önemli toplumsal roller üstlenen TEMA, Türk
E¤itim Vakf›, Türk E¤itim Gönüllüleri Vakf›
ve Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› Vakf›
gibi kurulufllar›n temelinde de Vehbi Koç'un
imzas› vard›r. Bu yaklafl›m Koç Toplulu¤u’nun
tümüne sirayet etmifl, sivil toplum örgütlerinin
kurulmas›, sahiplenilmesi ve desteklenmesi
gelene¤i devam etmifltir. Sosyal sorumluluk
anlay›fl›n›n bu vak›flar arac›l›¤›yla
gerçeklefltirilmesi bir yandan sürerken di¤er
yandan da Topluluk flirketlerinin ve
Koç Holding’in sahipli¤inde projeler
gelifltirilmekte ve uygulanmaktad›r. Günlük
ifllerin bir parças› haline gelen ve topluma
etki etme noktas›nda flirketlerimizin
faaliyetleri ile kesiflen alanlarda bu odakl›
gayretlerin örnekleri raporun ilerleyen
bölümlerinde anlat›lmaktad›r. Bütün bu
projeler ve Vehbi Koç Vakf› bir bütün olarak
ele al›nd›¤›nda resmin tümü oluflmaktad›r.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyük özel vakf›
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Vehbi Koç Vakf› her y›l
Koç Ailesi ve Koç Toplulu¤u
flirketlerinin kazançlar›ndan
ayr›lan düzenli kaynaklarla

desteklenmektedir.

olan Vehbi Koç Vakf› (VKV), 17 Ocak
1969'da Vehbi Koç taraf›ndan hayata
geçirildi. VKV, Vehbi Koç’un ba¤›fllad›¤› ve
Koç Holding’in yüzde 8’ine karfl›l›k gelen
hisse senetlerinden oluflan kurulufl fonu ile
çal›flmalar›na bafllad›. Zaman içerisinde,
Vehbi Koç ve di¤er Koç Ailesi üyeleriyle,
Koç Toplulu¤u flirketlerinin yapt›klar› düzenli
ba¤›fllar neticesinde Vakf›n mal varl›¤› önemli
oranda artt›. Hizmetlerinin önemli bölümünü
e¤itim, kültür ve sa¤l›k alanlar›nda kurdu¤u,
kâr amac› gütmeyen kurumlarla sürdüren
VKV, bu kurumlar›n süreklili¤ini oluflturdu¤u
özel fonlarla sa¤lar. Vehbi Koç Vakf› sahip
oldu¤u mal varl›¤› ile Avrupa ve dünyan›n
büyük vak›flar› aras›nda yer al›r.

Vehbi Koç Vakf›, kurumsal sosyal sorumlulu¤un
bir aynas›d›r. Ça¤dafl ve geliflen bir Türkiye
için, yaflam›n en temel gereksinimleri olan
e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda yo¤un
faaliyet göstermeye bafllayan Vak›f,
kuruluflundan itibaren geçen süre içinde çok
say›da hay›rsevere örnek teflkil etmifltir.

E¤itim
• Koç Üniversitesi
• Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi
• Koç ‹lkö¤retim Okullar›
Cumhuriyet'in 75. y›l› vesilesiyle 8 y›ll›k

e¤itime destek vermek amac›yla Türkiye'nin
de¤iflik bölgelerinde 13 ilkö¤retim okulu infla
ettirildi.
• Ad›yaman Mesleki Teknik E¤itim Fakültesi
(Vehbi Koç Binas›)
•Diyarbak›r’da yap›m› devam eden ilkö¤retim
okulu
• ‹stanbul Beyaz›t ve Kocaeli’nde Ford
Otosan ‹lkö¤retim Okulu
• Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi
ile 8.000 ö¤renciye ö¤renim y›llar› boyunca
burs deste¤i

Destekledi¤i projeler:
• Ankara Üniversitesi Ö¤renci Yurdu
• ODTÜ Ö¤renci Yurdu
• Eskiflehir Üniversitesi Kütüphanesi
• Sar›yer Vehbi Koç Vakf› Lisesi
• Özel Amerikan Robert Lisesi Suna K›raç
Hall
• Galatasaray Lisesi - Suna K›raç Kütüphanesi
• Bo¤aziçi Üniversitesi Superdorm Ö¤renci
Yurdu
• Vehbi Koç Vakf›’n›n kuruldu¤u 1969
y›l›ndan bugüne kadar binlerce e¤itim bursu

Kültür
• Sadberk Han›m Müzesi
• Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi
(VEKAM)

• Suna - ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri
Araflt›rma Enstitüsü ve Kale ‹çi Müzesi
Destekledi¤i projeler:
• Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun
50. y›l› an›s› olarak ‹stanbul Atatürk Kitapl›¤›

Sa¤l›k
• Amerikan Hastanesi
• Hemflirelik Fonu
1974 y›l›nda kurulmufl ülkemizde hemflireli¤in
sorunlar›n› saptamak ve bunlara uygulanabilir,
kal›c› çözümler üretmek amac›yla Semahat
Arsel taraf›ndan yönetilen bir fondur.
• Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu
• Semahat Arsel Hemflirelik ve E¤itim
Araflt›rma Merkezi
• Haydarpafla Numune Hastanesi Vehbi
Koç Acil T›p Merkezi
• MedAmerikan Poliklini¤i

Destekledi¤i projeler:
• Ankara Çocuk Hastanesi
• Vehbi Koç Göz Hastanesi

Vehbi Koç Ödülü
Vehbi Koç’un miras› olan ve ölümünden
sonra hayata geçirilen Vehbi Koç Ödülü ile
her y›l e¤itim, kültür, sa¤l›k alan›nda üstün
baflar› gösteren kifli ve/veya kurumlara önemli
bir maddi destek sa¤lanmaktad›r.
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“Dünya milletleri her
alanda dev ad›mlarla

ilerliyor. Bizim bu yar›flta
geri kalmamam›z için

gençlerimizi en iyi flekilde
yetifltirmek ve istikbale

haz›rlamak
mecburiyetimiz vard›r.”

VEHB‹ KOÇ
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E¤itime Destek
Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecindeki
Türkiye’nin en önemli avantajlar›ndan biri
genç nüfusu. Ancak bu avantaj›n iyi
kullan›lmas› için gençlerimizin iyi
yönlendirilmesi, e¤itilmesi ve nitelikli
iflgücüne dönüflmesi gerekiyor.

Vehbi Koç’un miras b›rakt›¤› sosyal
sorumluluk anlay›fl›m›z›n temelinde öncelikli
olarak e¤itim bulunuyor. Bilgi toplumu
olabilmek, bilgiyi üreten, teknolojiyi ve
becerilerini kullanan ve bu sayede
kendine, kurumuna, ülkesine zenginlik
yaratan bireylerin yetiflmesi ile
mümkündür.�Bunun bilinciyle Koç
Toplulu¤u kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin önemli bir bölümünü e¤itime
ay›r›yor.

E¤itime yeterli kaynak ayr›lmadan
toplumun ileri gidemeyece¤i çok aç›k
oldu¤undan, Koç Toplulu¤u önceki
senelerde oldu¤u gibi 2006 ve 2007’de
de birçok e¤itim projesi gelifltirerek ve
uygulayarak toplumsal geliflime katk›da
bulundu. E¤itime katk›m›z Koç Holding’in,
destek verdi¤i vak›flar›n ve Topluluk
flirketlerimizin bazen ortak, bazen münferit
çal›flmalar›yla ve çeflitli sponsorluklarla
sürdürülüyor.

2007 y›l›nda Koç Holding taraf›ndan,
1999 y›l› depreminde en fazla hasar
gören illerimizden Sakarya’n›n muhtelif
yerlerindeki 160 okulda her biri 21 kiflilik
160 bilgisayar s›n›f› aç›ld›. Böylece Koç
Holding, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
Bilgisayarl› E¤itime Destek Projesi

Koç’ta Sosyal Sorumluluk
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çerçevesinde yürüttü¤ü kampanya dahilinde
toplam 3.381 bilgisayar› Sakarya’daki
yaklafl›k 66.000 ö¤rencinin kullan›m›na
sundu.

Vehbi Koç Vakf› (VKV) e¤itim alan›ndaki
çal›flmalar›na 2007 y›l›nda da ara vermeden
devam etti. Vehbi Koç Vakf›’n›n 2006-2007
akademik y›l› e¤itim burslar› için ay›rd›¤›
bütçe yaklafl›k 3,5 milyon dolar iken
2007-2008 dönemi için bu rakam, yaklafl›k
5,3 milyon dolar oldu. Vakf›n kuruluflundan
itibaren önemli faaliyetlerinden birisi olan
burs program› kapsam›nda 2006- 2007
y›l›nda 5.000’i aflk›n meslek lisesi ve üniversite
ö¤rencisine burs verildi. Bu say› 2007-2008
akademik y›l›nda 6.929’a ulaflt›.

Her biri mükemmellik merkezi olmas›
hedeflenen kurulufllar›yla topluma örnek
modeller sunan Vakfa ba¤l› e¤itim kurumlar›
aras›nda Koç Üniversitesi ve Koç Özel
‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi bulunuyor. Bu
e¤itim merkezlerinin yan› s›ra Vehbi Koç Vakf›

Bursa’dan fi›rnak’a, Bolu’dan Van’a
Türkiye’nin çeflitli bölgelerinde infla ettirdi¤i
13 ilkö¤retim okulunda ça¤dafl e¤itime destek
oluyor. Bu çal›flmas›nda "Yap, devret, sahip
ç›k" anlay›fl›n› benimseyen VKV, her y›l 13
okulun idarecilerini 13 Okul “Geliflim ‹çin
Elele“ projesi kapsam›nda bir araya toplay›p
e¤itimler veriyor. Bölgelerdeki Koç Toplulu¤u
flirketleri arac›l›¤›yla da okullar›n ihtiyaçlar›
gideriliyor.

Vehbi Koç Vakf›, 20 Eylül 2006’da
Ad›yaman Üniversitesi bünyesinde yer alan
ve yaklafl›k 1.000 ö¤renciye e¤itim olana¤›
sunan Ad›yaman Üniversitesi E¤itim
Fakültesi Vehbi Koç Binas›’n› hizmete açt›.
Ad›yaman E¤itim Fakültesi Vehbi Koç
Binas›’nda S›n›f Ö¤retmenli¤i, Sosyal Bilgiler
Ö¤retmenli¤i ve Matematik Ö¤retmenli¤i
alanlar›nda e¤itim veriliyor.

2007 y›l›nda proje kapsam›nda, Yap› Kredi
ve TEGV, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n
kiflisel ve sosyal geliflimlerine katk›da bulunmak

Vehbi Koç Vakf›’n›n
e¤itim alan›ndaki
en önemli yat›r›m›

Koç Üniversitesi, güçlü
akademik yap›s›, renkli

ve hareketli sosyal
ortam›, mezuniyet

sonras› genifl ifl
olanaklar› nedeniyle

fark yarat›yor.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Raporu

www.koc.com.tr

Koç’ta Sosyal Sorumluluk
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üzere 2006 sonunda “Okuyorum
Oynuyorum” ad›yla çok yönlü bir e¤itim
projesini hayata geçirdi. ‹lkö¤retim ça¤›ndaki
çocuklar›n düflünme, araflt›rma, sorgulama
ve analiz yeteneklerinin gelifltirilmesi
hedeflendi. Yap› Kredi'nin deste¤iyle TEGV'in
11 E¤itim Park› ve 57 Ö¤renim Birimi'nde
uygulanan proje ile, aralar›nda tan›nm›fl
akademisyenlerin de yer ald›¤› gönüllü
e¤itmenler arac›l›¤›yla 2010 y›l›na kadar
50 bin çocu¤a ulafl›larak, okuman›n
sevdirilmesi amaçlan›yor.

Bir di¤er TEGV projesi olan Ateflböce¤i
Gezici Ö¤renim Birimleri’ne Topluluk
flirketlerinden Aygaz ve Otokoç destek veriyor.
Proje'nin hedefi, 7-16 yafl aras›ndaki
çocuklar› bilgisayarla tan›flt›rmak ve drama,
kitap okuma gibi aktivitelere kat›lmalar›n›
sa¤layarak, kiflisel geliflimlerine destek olmak.
2006 y›l›nda Otokoç ve Aygaz gezici
araçlar›yla yaklafl›k 104.000 çocu¤a ulaflt›.

Koç Toplulu¤u flirketlerinin bizzat sürdürmekte
oldu¤u birçok e¤itim projesi 2007 y›l›nda
da devam etti. Aygaz “Dikkatli Çocuk
Kampanyas›” ile ilkö¤retim ça¤›ndaki
çocuklar› ilkyard›m, ev ve okul kazalar›,
deprem, trafik ve yang›n gibi durumlar
karfl›s›nda nas›l davranmalar› gerekti¤i
konusunda bilgilendirmeyi amaçl›yor. Bu
güne kadar e¤itimler ve ücretsiz "Dikkatli
Çocuk Tiyatro Oyunu" ile toplam 310.000
çocu¤a ulafl›ld›.

Arçelik’in Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iflbirli¤i
halinde yürüttü¤ü “E¤itimde Gönül Birli¤i”
program›, Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›'nda
e¤itim gören, maddi olanaklar› k›s›tl› ailelerin
çocuklar›n›n e¤itim ve geliflim standartlar›n›
yükseltmeyi ve örnek bireyler olarak topluma
kazand›r›lmalar›na destek olmay› hedefliyor.
2006 y›l›nda, 24 ilde bulunan 101 Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge Okulu'ndan yaklafl›k 80.000
ö¤rencinin bireysel geliflimine odaklanan
programla 253 ö¤retmene bire bir e¤itim

Türkiye’nin en seçkin okullar›n›n bafl›nda gelen
VKV Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi, kendine

güvenen, üretken, yarat›c› bireyler yetifltirmek üzere
Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan 1988 y›l›nda kuruldu.
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Yap› Kredi Okuyorum Oynuyorum Projesi

Aygaz “Dikkatli Çocuk Kampanyas›”n›n
maskotu Aycan
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verildi. Ayr›ca e¤itimin 1.800 ö¤retmene
daha aktar›lmas› sa¤land›. 8 y›l sürmesi
hedeflenen program sonunda, yaklafl›k
300 Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu'nda
ö¤renim gören 200.000 çocu¤umuzun
Türkiye'nin modern, kendine güvenen yeni
nesli olarak hayata haz›rlanmas›na katk›
sa¤lanmas› amaçlan›yor.

Migros‘un 2006 y›l› e¤itim ve ö¤renim
y›l› bafl›nda düzenledi¤i 4-8. s›n›flar için
e¤itirken e¤lendiren Türkçe ve Matematik
CD'leri kampanyas›ndan 15.000 ilkö¤retim
ö¤rencisi yararland›.

1999 y›l› depreminin ard›ndan, e¤itime
elveriflli olmayan ve y›k›lan Beyaz›t
‹lkö¤retim Okulu, Vehbi Koç Vakf› ve
‹stanbul Valili¤i aras›nda imzalanan protokol
neticesinde, Koç Toplulu¤u flirketlerinden
Ford Otosan taraf›ndan 1,7 milyon dolar
harcanarak yeniden infla edildi. Vehbi Koç
Vakf› taraf›ndan yeniden yap›lan, Beyaz›t

"Gençli¤in yetiflmesine hizmet, bir
insanl›k ve vatan borcudur. Çünkü
biz Türkiye’nin gelece¤ine inan›yor

ve bu gelecek için çal›fl›yoruz."

VEHB‹ KOÇ
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Kocaeli Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu

Aygaz Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimi

Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu, ülke
e¤itiminde bir baflka önemli alana da katk›
sa¤layacak olan özel bir örnek oluflturuyor.
2002 y›l›ndan bu yana, üstün zekâl›
çocuklara, bir devlet okulunda normal
yafl›tlar› ile birlikte e¤itim görme f›rsat› veren
Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda, flu anda da
ö¤renim gören 500 ö¤renciden yaklafl›k
150’si bu statüde yer al›yor. Teknik
olanaklar aç›s›ndan da, modern bir e¤itimin
gerektirdi¤i standartlarda e¤itim olana¤›
sa¤layan Beyaz›t Ford Otosan ‹lkö¤retim
Okulu, 9 fliddetinde bir depreme dayan›kl›
olacak biçimde infla edildi.

Ford Otosan, ayr›ca "E¤itime %100 Destek"
Kampanyas› çerçevesinde Vehbi Koç Vakf›
önderli¤inde, sa¤lad›¤› 5,5 milyon dolar
finansmanla Kocaeli'nde 6 ay içerisinde
tamamlanan Kocaeli Ford Otosan ‹lkö¤retim
Okulu’nu 2007 y›l›nda e¤itim ö¤retime
açt›.



23

Koç’ta Sosyal Sorumluluk

Koç Toplulu¤u ülkemizin
tarihî ve kültürel zenginli¤ine sahip

ç›karak, sanat› ve sanatç›y›
destekleyerek her y›l üretti¤i çeflitli

projelerle fark›ndal›k yarat›yor.

Koç Holding - Sizinkiler çocuk oyunu
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üreterek bu yöndeki giriflimleri destekledi.
Bu projelerden biri de toplumsal sorunlarla
bire bir ilgili, uluslararas›, kat›l›mc› ve
sokaktaki insana çok yak›n bir sanat dal›
olan ça¤dafl sanat›n desteklenmesiydi.
Koç Holding ve baz› Topluluk flirketleri
önümüzdeki 10 y›l süresince ‹stanbul
Bienali’ne stratejik ortak oldu. Koçtafl,
bu kapsamda “Rüya evi” projesine destek
olurken, Yap› Kredi de “Gecegezenler”
projesi ile sanatseverlerin yan›ndayd›.

Koç Holding’in deste¤iyle, Befliktafl Kültür
Merkezi oyuncular› taraf›ndan, 2006
y›l›nda ilk kez sahneye tafl›nan müzikli
çocuk oyunu Sizinkiler - Dünya Kaç
Bucak, ünlü karikatürist Salih Memecan’›n
çizgi kahramanlar›n› iki y›l üst üste
çocuklarla buluflturdu. 2006 y›l›nda 17
il ziyaret edilerek ‹stanbul dâhil 100.000
çocu¤a ulafl›l›rken, 2007 y›l›nda 25
ilde toplam 54 gösteri yap›ld›.�2 y›lda
toplam 160.000 çocuk, oyunu izleme
f›rsat› buldu. Özellikle imkânlar› yeterli

Kültür ve Sanat
Bir ülkenin ileri gitmesi ve toplumun
kalk›nmas› için ekonomik flartlar ne denli
önemliyse sosyokültürel hayat da o denli
önemlidir. ‹flte bu yüzden bir taraftan
ekonomik faaliyetleriyle ülke ekonomisine
katk›da bulunan Toplulu¤umuz, öte
taraftan toplumsal geliflimin di¤er aya¤›
olan kültür-sanata da kaynak ay›r›yor.
Ülkemizin tarihî ve kültürel zenginli¤ine
sahip ç›karak, sanat› ve sanatç›y›
destekleyerek her y›l üretti¤imiz çeflitli
projelerle fark›ndal›k yarat›yoruz.
Arkeolojiden tarihe, müzecilikten modern
sanata çok çeflitli alanda
sürdüregeldi¤imiz faaliyetlerle kültür ve
sanat›n genifl kitlelerle buluflmas›n›
hedefliyoruz.

Kültür-sanat alan›ndaki deste¤inde her
zaman mükemmeli hedefleyen Koç
Toplulu¤u 2007 y›l›nda da topluma
miras b›rak›labilecek anlaml› projeler



1980 y›l›nda ‹stanbul
Sar›yer'de Azeryan yal›s›nda
faaliyete geçen ve Türkiye'nin
ilk özel müzesi olan Sadberk

Han›m Müzesi, gerek
koleksiyonlar›, gerekse

ça¤dafl müzecilik anlay›fl›yla
örnek ve öncü bir kurulufltur.
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olmayan okullar›n ö¤rencilerinin oyuna
kat›l›mlar›n›n teflvik edilmesi hedeflendi.
Çocuklar, veliler ve e¤itmenler,
“Sizinkiler”in an› defterinde bu tür etkinliklere
olan ihtiyaçlar›n› ve oyunla ilgili
memnuniyetlerini ifade ettiler.

Koç Toplulu¤u'nun kültür-sanat alan›nda
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemli bir
bölümü Vehbi Koç Vakf› çat›s› alt›nda
yürütülüyor. Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi
Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi
(VEKAM), Suna - ‹nan K›raç Akdeniz
Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü (AKMED)
Vakfa ba¤l› kurumlard›r.

Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk
Hanım Müzesi, gerek koleksiyonları,
gerekse ça¤dafl müzecilik anlayıflıyla
örnek ve öncü bir kurulufltur. 1980 yılında
‹stanbul Sarıyer'de Azeryan yalısında
faaliyete geçen Müze, Vakfın kurucusu
Vehbi Koç'un efli olan 1994 y›l›nda
kap›lar›n› bilim, kültür ve sanat dünyas›n›n
hizmetine açan koleksiyoner Sadberk
Koç'un adını taflır.

Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar›
Merkezi (VEKAM), Keçiören’de, kentin
ayakta kalan son ba¤ evlerinden biri olan
Vehbi Koç’a ait ba¤ evinde faaliyet
gösteriyor. VEKAM’›n çal›flmalar› iki ana
konu üzerinde yo¤unlafl›yor. Birincisi,
Vakf›n kurucusu Vehbi Koç ile ilgili görsel
ve yaz›l› belgeleri s›n›fland›rarak
araflt›rmac›lar›n hizmetine sunmak. ‹kincisi,
Ankara ve çevresinin tarihini ve kültürünü
incelemek, bu konularla ilgili çal›flmalara
yönelik yaz›l›, görsel, iflitsel belgeleri
toplamak, derlemek ve yay›mlamak yoluyla
bilimsel araflt›rmalara katk›da bulunmak.
2007 y›l›nda Vehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Semahat Arsel taraf›ndan
Vehbi Koç Vakf›’na ba¤›fllanan “Gediko¤lu
Ba¤›”, VEKAM’a ba¤l› olarak Ankara
Ba¤ Evi ad› ile ziyaretçilere aç›ld›.

Suna - ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri
Araflt›rma Enstitüsü (AKMED), Vehbi Koç
Vakf› bünyesinde, uluslararas› bir kültür
kurumu olarak 1996’dan beri faaliyetlerini
sürdürüyor. Öncelikle Antalya ve çevresinin
tarihî, arkeolojik, etnografik ve kültürel
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AKMED

Sadberk Han›m Müzesi Osmanl› kemhalar›



1994 y›l›nda kurulan
Rahmi M. Koç Müzesi,

Türkiye’de ulafl›m, endüstri
ve iletiflim tarihine adanm›fl

ilk önemli müzedir.
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de¤erlerinin araflt›r›lmas›, belgelenmesi,
korunmas›, onar›lmas› ve tüm Akdeniz
k›y›lar›ndaki iliflkilerinin yorumlanmas›na
yönelik bilimsel çal›flmalara ve araflt›rmalara
destek olmak AKMED’in bafll›ca
amaçlar›ndand›r.

Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı’na
ba¤l› iki müze bulunmaktad›r. Haliç'in
kıyısında, endüstriyel arkeolojinin önde gelen
örneklerinden olan muhteflem binalar içinde
yer alan Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'de
ulaflım, endüstri ve iletiflim tarihine adanmıfl
ilk önemli müzedir. Çengelhan Rahmi M.
Koç Müzesi ise Ankara’n›n kalbi Ankara
Kalesi’nin tam karfl›s›ndaki görkemli ve tarihi
binas›nda faaliyete geçmifltir.

Koç Toplulu¤u flirketleri kültür-sanat alan›nda
Holding projelerine verdikleri deste¤in yan›
s›ra gerek çeflitli sosyal sorumluluk projeleriyle
gerekse yay›mlad›klar› kitaplarla kültürel
de¤erlerin yaflat›lmas›na katk› sa¤l›yor.

Arçelik, ”yarat›c›l›k ve teknoloji” de¤erlerinin
daha genifl kitlelere ulaflmas› için uluslararas›
“Leonardo: Evrensel Deha” sergisinin

sponsorlu¤unu üstlendi. 2006’da Rahmi M.
Koç Müzesi'nde 114.000’in üzerinde
ziyaretçiye sergilenen eserler, Leonardo Da
Vinci'nin mühendislik harikas› olarak kabul
edilen orijinal çizimlerinden infla edilmifl
makinelerin replikalar›ndan olufluyordu.

Aygaz, Burdur’un A¤lasun ilçesinde yer alan
antik Sagalassos kentinin en görkemli
eserlerinden biri olan Antoninler Çeflmesi’nin
restorasyonuna destek oluyor. Kaz›
çal›flmalar›yla ve Sagalassos’un tan›t›m›yla
Aygaz yerel ekonomiye kaynak aktar›yor,
bölge turizmini destekliyor.

Aygaz’›n 1997’den beri sürdürdü¤ü Aygaz
Kitapl›¤›’nda toplam eser say›s› 9’u buldu.
Aygaz Kitapl›¤›’ndan 2006’da Osmanl›
Saray›n›n Çocuklar›: fiehzadelere ve Han›m
Sultanlar›n Yaflamlar› ve Giysileri, 2007
y›l›ndaysa Troia Hazineleri adl› kitap
yay›mland›.

Migros Çocuk Tiyatrosu, 2006 y›l› boyunca
8 ilde, “sevgi ve arkadafll›¤›n önemi” konulu
oyunla yaklafl›k 25.400 çocu¤a daha
ücretsiz tiyatro izleme imkân› sa¤land›. Ayr›ca,Aygaz Kitapl›¤›
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Rahmi M. Koç Müzesi

Aygaz Antoninler Çeflmesi Restorasyonu



26

Migros 23 Nisan Çocuk Bayram› haftas›
boyunca 12 ilde tiyatro flenli¤i düzenleyerek
18.000 çocu¤u daha kültür-sanatla tan›flt›rd›.

2007 y›l›nda beflincisi düzenlenen ve her
y›l yurt çap›nda farkl› üniversiteleri ziyaret
eden Film Gezgini fienli¤i ile Yap› Kredi,
üniversiteli ö¤rencilere ödüllü filmleri ücretsiz
olarak izleme imkân› tan›yor.

Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k, ülkenin
kültür-sanat yaflam›n› zenginlefltirmek, topluma
ça¤dafl, nitelikli ve farkl› sanat olaylar› sunmak
amac›yla etkinliklerini 2007’de de sürdürdü.
Bu etkinlikler, Yap› Kredi Yay›nlar›'ndan (YKY)
ç›kan yaklafl›k 200 kitap ve befl dergi,
Yap› Kredi Kültür Merkezi'ndeki 18 sergi,
söylefliler, film gösterimleri, performanslar,
500'e yak›n farkl› kütüphane, müze etkinlikleri
ve festival olarak s›ralanabilir.

Migros Çocuk Tiyatrosu

Çanakkale Savafl›'na flahitlik etmifl
Gelibolu Yar›madas›, zengin bir
tarih miras›na sahip. Bu özelli¤i
nedeniyle, bölgede yo¤un ziyaretçi
trafi¤i yaflan›yor. Bu yo¤unlu¤u
karfl›layacak altyap›n›n eksikli¤i
nedeniyle, son y›llarda, y›ll›k
3 milyonu bulan ziyaretçiler çeflitli
zorluklarla karfl› karfl›ya kal›yorlar.
Opet bunlar› gözlemleyerek
gelifltirdi¤i Tarihe Sayg› projesiyle
Eceabat ilçesinin, Alç›tepe,
Seddülbahir, Bigal›, Kilitbahir, Büyük
ve Küçük Anafarta köylerinin çevre
düzenlemelerinin yaparak tarihi ve
kültürel özelliklerin öne ç›kmas›n›
sa¤layarak buralar› yeni bir çehreye
kavuflturdu.

Bölge halk›na yerel kalk›nman›n
önünü açma gayesiyle ‹ngilizce,
pansiyonculuk, temizlik ve hijyen
e¤itimleri verildi. Yenileme
çal›flmalar› kapsam›nda ça¤dafl
bir görünüme kavuflan köy
meydanlar›, müzeler, modern
tuvaletler, yenilenen sat›fl
reyonlar›, bölge turizmini
canland›rarak, köy
muhtarl›klar›n›n gelirlerini
art›racak. Opet, Tarihe Sayg›
Park› ve Aç›khava Müzesi'nin
yap›m›n› da üstlendi. Tarihe Sayg›
Projesi; 2007 y›l›nda Platin Dergisi
taraf›ndan düzenlenen"
Zirvedekiler" sosyal sorumluluk
ödülüne lay›k görüldü.

Opet’ten Tarihe Sayg›
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2007 y›l›nda Vehbi Koç Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Semahat Arsel taraf›ndan
Vehbi Koç Vakf›’na ba¤›fllanan Gediko¤lu
Ba¤›, VEKAM’a ba¤l› olarak Ankara Ba¤

Evi ad› ile ziyaretçilere aç›ld›.
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Sa¤l›kl› Bir
Toplum ‹çin
Toplumumuzda deste¤e en çok ihtiyaç
duyulan alanlardan biri de insan sa¤l›¤›d›r.
Sa¤l›kl› bireyler sa¤l›kl› toplumlar›n temelini
oluflturur. Sa¤l›kl› olmak, insan mutlulu¤unun
öncelik tafl›yan bir ö¤esidir. Koç Toplulu¤u
aç›s›ndan sa¤l›kta da sürdürülebilirlik
önemlidir. Sa¤l›¤›n ve sa¤l›ks›zl›¤›n nesiller
boyunca aktar›labilece¤inin fark›nda olan
Toplulu¤umuz bu alanda oluflturdu¤u ve
destek verdi¤i projelerle toplum sa¤l›¤›n›n
geliflmesine katk›da bulunur. Bu
hassasiyetin toplumsal bilince yerleflmesi
son derece önemlidir. Toplum sa¤l›¤›
kurucumuz merhum Vehbi Koç’un da
fevkalade önem verdi¤i aile planlamas›yla
bafllar, anne-baba-bebek sa¤l›¤›yla devam
ederek toplumun her kesimine da¤›l›r.
Kuflkusuz sürdürülebilir sa¤l›k sadece anne
baban›n de¤il toplumun bütün kesimlerinin
kararl› ve planl› bir flekilde hareket etmesini
gerektirir.

2007 y›l›nda gerek flirketlerimizin gerekse
Vehbi Koç Vakf›’n›n üretti¤i projelerle
sa¤l›k alan›nda da sosyal sorumluluk
çal›flmalar›m›za h›z kesmeden devam
ettik.

Vehbi Koç Vakf› bu alanda hemflirelik
mesle¤inin geliflmesine destek vermek
amac›yla Vehbi Koç Vakf› Yönetim Kurulu
Baflkan› Semahat Arsel’in önderli¤inde
1974’te Hemflirelik Fonu’nu kurdu. VKV,
1992’de alan›nda ilk ve tek kurulufl olma
özelli¤ini tafl›yan VKV Semahat Arsel
Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma Merkezi
(SANERC) kurdu. VKV, SANERC’in yan›
s›ra 1999’da 4 y›ll›k lisans e¤itimi vermek
üzere Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksek
Okulu’nu kurdu. 2004 y›l›nda Koç
Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu’na
ba¤lanan SANERC, ülkemizde
hemflireli¤in sorunlar›n› saptamak ve
bunlara uygulanabilir, kal›c› çözümler
üretmek için çal›fl›r ve her y›l belirli uzmanl›k
alanlar›ndaki e¤itim programlar›n›
destekler.Aygaz - Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derne¤i Enez Kamp›

Toplum sa¤l›¤› kurucumuz
merhum Vehbi Koç’un da

fevkalade önem verdi¤i
aile planlamas›yla bafllar,

anne-baba-bebek sa¤l›¤›yla
devam ederek toplumun her

kesimine da¤›l›r.
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büyü¤ü olan hastane, kornea nakli bekleyen
binlerce kifli için de umut kayna¤›.

Toplulu¤umuz flirketleri de sa¤l›k alan›nda
çeflitli sosyal sorumluluk projeleri sürdürmeye
devam ediyorlar. Aygaz’›n Türkiye'de temel
sa¤l›k hizmetlerinin verildi¤i sa¤l›k ocaklar›na
yönelik Ay›fl›¤›: Aygaz'dan Sa¤l›k Ifl›¤›
adl› sosyal sorumluluk çal›flmas› Aygaz'›n
45. kurulufl y›ldönümü vesilesiyle, 2006
y›l›nda bafllad›. 2006’da 45 ilde 45 sa¤l›k
oca¤›n›n afl› odalar› yenilendi. Sa¤l›k
ocaklar›n›n en s›k kullan›lan bölümleri olan
afl› odalar›n›n bafltan afla¤› yenilenmesini
ve gerekli tüm malzemelerinin teminini içererek
afl› odalar›n›n standartlar›n› yükselten projede
yeni hedef 2007 y›l› sonuna kadar “81 ‹lde
81 Sa¤l›k Oca¤›n›n Afl› Odas›!” oldu. Ay›fl›¤›
projesi, Aygaz bayileri ve Aygaz
çal›flanlar›n›n maddi ve manevi katk›lar›yla
hayata geçirildi.

Aygaz, Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas›
Vakf› (TAP Vakf›)’n›n yürütmekte oldu¤u
Güvenli Annelik Projesi’ne destek verdi.
‹stanbul, Düzce ve Diyarbak›r’da anne
adaylar› ile yeni anneler, anne sa¤l›¤›,
bak›m› ve bilinçli annelik konular›nda e¤itildi.

Vehbi Koç Vakf›’n›n toplum sa¤l›¤›na yapt›¤›
yat›r›mlardan biri de 2002 y›l›nda ‹stanbul
Haydarpafla Numune Hastanesi Trafik
Kazalar› ve 1. Basamak Tedavi Hizmetleri
Poliklini¤i’ni yenilemesi ile 70 acil hasta
kapasiteli bir acil t›p merkezi oluflturmas›d›r.
Vehbi Koç Vakf›, 3 milyon dolar harcayarak
toplum sa¤l›¤›na katk›da bulunacak
Haydarpafla Numune Hastanesi Vehbi
Koç Acil T›p Merkezi’ni ‹stanbul’a
kazand›rd›.

Ankara’da 1963 y›l›nda Vehbi Koç’un katk›
ve giriflimiyle kurulan Göz Bankas›, Vehbi
Koç Vakf› taraf›ndan 2007’de yenilenerek
uluslararas› standartlarda modern bir göz
hastanesine dönüfltürüldü. 38 odal› ve 52
yatak kapasiteli, Türkiye’nin ilk ve tek ayn›
binada yerleflmifl referans hastanesi olan
Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Göz
Hastanesi’nde y›lda yaklafl›k 40 bin hasta
muayene edilirken, ça¤dafl ve günün
koflullar›nda donat›lm›fl dört ameliyathanede
4.000’e yak›n ameliyat yap›l›yor, 4.000’e
yak›n hasta yatarak tedavi olabiliyor.
Hastanede, 13 ö¤retim üyesi, 19 araflt›rma
görevlisi ve üç uzman doktor görev yap›yor.
Türkiye’deki göz bankalar›n›n ilki ve en
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Aygaz’›n bir di¤er deste¤i Çocuk ve
Adolesan Diyabetikler Derne¤i’nin (ÇADD)
çal›flmalar›yd›. Her y›l Enez’de
gerçeklefltirilen yaz kamp›n›n haz›rl›klar›nda
ÇADD ile iflbirli¤i yapan Aygaz diyabetik
çocuklar›n yaflad›¤› sosyal problemlere
çözümler getirmeyi hedefliyor.

Migros, sa¤l›kl› yaflam bilincinin
yerlefltirilmesi amac›yla market sepetindeki
besinlerin vücuttaki yolculu¤u konusunda
diyetisyenlerin önderli¤inde sa¤l›kl› yaflam
koflullar›n›n ve beslenme flartlar›n›n
konufluldu¤u “Sa¤l›k Market'te Bafllar”
çal›flmas› 2007 y›l›nda da devam etti.

Opet Temiz Tuvalet Kampanyas› projesi
ile tuvalet temizli¤i ve hijyen Türkiye'nin
gündemine girdi. Konunun önemi, baflta
Opet istasyonlar› olmak üzere çeflitli
platformlarda vurguland›. Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›larak, okullarda
100.000’i aflk›n ö¤renciye e¤itim verildi.
Engelli vatandafllar›n sorunlar› düflünülerek,
Opet akaryak›t istasyonlar›na engelli tuvaleti
flart› ve standard› getirildi. Çocuk ve yetiflkinleri
e¤itmek amac› ile çizgi filmler haz›rlan›p,
televizyonlarda yay›mlanmas› sa¤land›.

Koç Toplulu¤u toplum sa¤l›¤› alan›ndaki
çal›flmalar›n›n birço¤unu Vehbi Koç Vakf›

arac›¤›yla sürdürüyor. Bu çal›flmalardan biri de
VKV Semahat Arsel Hemflirelik E¤itim ve Araflt›rma

Merkezi (SANERC)’dir.



Koç’ta ‹nsan Haklar›na Sayg›
Koç Toplulu¤u olarak evrensel insan haklar›n›n korunmas›na
de¤er veren ve bu haklar› destekleyen bir toplulu¤uz.



G
Günümüzde tüketiciler, insan haklar›na
sayg› gösteren, toplumsal, çevresel ve
etik de¤erleri dikkate alan flirketleri ve
onlar›n ürünlerini tercih ediyorlar. Ayn›
yaklafl›m çal›flanlar için de geçerli.
Yat›r›mc›lar da bu tür flirketlerin daha
güvenilir oldu¤unu, risklerini daha iyi
tahlil ederek daha basiretli
davrand›klar›n› düflünüyorlar.

Koç Toplulu¤u olarak biz de evrensel
insan haklar›n›n korunmas›na de¤er
veren ve destekleyen bir toplulu¤uz.
Topluluk çat›s› alt›ndaki flirketlerimizin
de insan haklar›na sayg› göstereceklerini
ve bu haklar› ihlal etmeyeceklerini
taahhüt ediyoruz. ‹nsan haklar›n›
koruyan, destekleyen ve sürekli gelifltiren
politikalar uygulayarak tüm
paydafllar›m›z› bu politikalara uyum
konusunda cesaretlendiriyoruz.
Seçti¤imiz sosyal sorumluluk projeleriyle
de bu bak›fl aç›s›n› hayata geçirmeyi
arzuluyoruz.

Ülkem ‹çin Projesi
Koç Toplulu¤u flirketleri insana de¤er
veren çeflitli toplumsal sorumluluk
projeleriyle öne ç›kt›. Koç Holding
taraf›ndan 2006 y›l›nda bafllat›lan ve
her sene kurulufl y›ldönümümüz olan
may›s ay›n›n son pazar gününde
tekrarlanan “Ülkem ‹çin” gününde tüm
Koç Toplulu¤u çal›flanlar› ve bayileri,
topluma karfl› sorumluluklar›n› yerine
getirmek amac›yla bulunduklar› illerde
çeflitli sosyal sorumluluk projeleri gelifltirip
uyguluyorlar. Gönüllü kat›l›m esas›na
dayanan bu projeyle sosyal sorumluluk
bilincinin ülke genelinde dalga dalga
yay›lmas› hedefleniyor. Topluluk flirketleri,
çal›flanlar› ve bayileri ile Türkiye çap›nda
iki y›lda toplam 341 sosyal sorumluluk
projesi gerçeklefltirildi.

2007 y›l› çal›flmalar›ndan birkaç›n›
flöyle s›ralayabiliriz: 140 gönüllü Tofafl
çal›flan› ve yak›nlar› Bursa Milli E¤itim
Müdürlü¤ü iflbirli¤inde, Küçükdeliller
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Her bir bireyin, kiflili¤inin özgürce ve tam geliflmesine
olanak veren topluma karfl› ödevleri vard›r.

(BM, ‹nsan Haklar› Beyannamesi, madde 29)
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Aygaz-Burdur’da yenilenen sa¤l›k oca¤›

Ülkem ‹çin-Bilim Parkı projesi



Köyü ‹lkö¤retim Okulu’nu baflta afla¤›
yeniledi, alt› bilgisayarl› s›n›f oluflturuldu.
Tofafl doktorlar›, 102 ö¤rencinin sa¤l›k
taramas›n› gerçeklefltirerek gereken ilaçlar›
da¤›tt›, ö¤rencilere difl f›rças› ve difl macunu
hediye etti. Aygaz, Burdur’un A¤lasun
ilçesindeki sa¤l›k oca¤›n› yeniledi. Yap›
Kredi Gebze Zihinsel Engelliler E¤itim ve
Uygulama Okulu’nun ihtiyaçlar›n› karfl›lad›.
Arçelik, merkezinin bulundu¤u Sütlüce’de,
tüm çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla Hasköy Güner
Ak›n Lisesi’nin d›fl cephesini boyad›.
Arçelik’in di¤er iflletmelerindeyse
çal›flanlardan oluflan Gönüllü Tak›m› üyeleri,
bölgelerinde bulunan Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okullar›’na yönelik çal›flmalar gerçeklefltirdi.

Koç Toplulu¤u flirketleri Ülkem ‹çin projesinin
yan› s›ra insan haklar›na sayg› gösteren,
insana de¤er veren çeflitli sosyal sorumluluk
projelerine yöneliyorlar.

Opet’in Örnek Köy Projesi
Enerji Grubu kurulufllar›m›zdan Opet Bilinçli
Toplum Projeleri kapsam›nda insana
yönelik birçok sosyal sorumluluk projesi
gerçeklefltiriyor. Bu projelerden Örnek
Köy Projesi ile Opet, Türkiye'nin her
bölgesinde kültürel ve tar›msal
zenginliklerini de¤erlendirebilen, e¤itimli
köyler oluflturabilmeyi amaçl›yor. Projeyle
uzak köylerin yak›na gelmesi, kendi
kendine yetmesi, tarihî, co¤rafî veya kültürel
potansiyelinin de¤erlendirilmesi
hedeflenirken, e¤itim düzeyinin yükselmesi
ve çevre bilincinin geliflmesi için çal›flmalar
yap›l›yor. Her köyün tafl›d›¤› özelliklere
göre köye özel proje gelifltiriliyor. Projeye
paralel olarak Opet'in yürüttü¤ü di¤er
sosyal sorumluluk projelerinden Yeflil Yol
ve Temiz Tuvalet kampanyalar› da bu
köylere uygulan›yor. Opet’in örnek köyleri
aras›nda Mardin’in Dara’s›, Gaziantep’in
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Yesemek’i, Bolu’nun Mengen ilçesine ba¤l›
Pazarköy buca¤› yer al›yor.

Tofafl’tan ‹nsana Yat›r›m
Tofafl, insan kaynaklar› yaklafl›m›n›n
uluslararas› bir standart kapsam›nda
denetlenerek, geliflim f›rsatlar›n› ö¤renmek
ve hayata geçirmek amac›yla 2006 y›l›nda
“Tofafl Benim!” kampanyas›n› bafllatt›.
2007’de dünyadaki ilk ve tek uluslararas›
insan kaynaklar› geliflim ve yönetim
standard› olan ‹nsana Yat›r›m - Investors in
People (IIP) sertifikas›n› ald›.

Çal›flanlara yap›lan yat›r›m›n etkinli¤ini
art›rmay› ve bu yat›r›m› flirket ihtiyaçlar› ile
paralel k›lmay› hedefleyen ‹nsana Yat›r›m
- Investors In People sertifikas›n› almaya
lay›k görülen ilk Türk otomotiv flirketi Tofafl
oldu. Dünyan›n tek insan kaynaklar› kalite
standard› olan Investors in People, 4 ilke,
10 gösterge ve 39 kriter temelinde,
dan›flmanlar› taraf›ndan seçilen çal›flanlarla
yap›lan mülakatlar ve de¤erlendirmeler
sonucunda veriliyor. fiirket stratejisiyle insan
kaynaklar› stratejisinin bütünleflmesine dayal›

bir yaklafl›m olan Investors in People özünde
insana inanan ve gerçekten de¤er veren
bir yönetim felsefesini ve yönetsel
uygulamalar› öngörüyor.

Ford’da ‹nsan Haklar›
Dünyan›n dört bir yan›nda üretim yapan
Ford Motor Company (FMC)’de marka
imaj›n› ve insan haklar›n› korumaya yönelik
çeflitli çal›flmalar sürdürülüyor. Zorla
çal›flt›rmaya, çocuk iflgücünün
kullan›lmas›na, fiziksel disiplin istismar›na
ve yerel kanunlara ayk›r› her türlü
uygulamaya karfl› olan flirket, temel çal›flma
kurallar›na uyarak taciz ve ayr›mc›l›k
yap›lmamas›, ücretlerin ve sosyal haklar›n
adil da¤›l›m›, örgütlenme özgürlü¤ü,
çal›flma saatleri, sa¤l›k ve güvenlik
konular›nda son derece titiz davran›yor.
Ford’un küresel çal›flma koflullar›
kapsam›ndaki beklentisi yerel kanunlara
ve uluslararas› standartlara dayan›yor.
Ford’un Global Çal›flma Koflullar› e¤itim
ve de¤erlendirmeleri, üretilen araçlara
parça tedarik eden firmalar› da kaps›yor.
FMC ve Koç Holding’in ortak kuruluflu olan

Ford Otosan’›n da 2006 y›l› Aral›k ay›nda
dâhil oldu¤u bu çal›flmalar hâlen sürüyor.
Çal›flma kapsam›n› da FMC ve Ford
Otosan’›n birlikte belirledi¤i tedarikçilere
üçüncü parti bir kuruluflun e¤itim vermesi,
belirlenen firmalar›n denetlenmesi, al›nan
e¤itimin öncelikli olarak firma içine, daha
sonra da alt tedarikçilere aktar›larak sosyal
sorumluluk bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›
hedefleniyor. Seçilen 175 firman›n
147’sinin e¤itimi, 2007 sonunda
tamamland›. E¤itimlere paralel olarak
35 firman›n denetlenmesine karar verilerek
bunlar›n 27’si denetlendi. Geriye kalan
sekiz firman›n denetlenmesi de k›sa sürede
tamamlanacak. Gelecek için ise flunlar
planlan›yor:

 Tedarikçi olarak yeni eklenen firmalar
belli bir say›ya ulaflt›¤›nda e¤itim verilmesi

 Tüm parça tedarikçilerinin %20’sinin
denetlenmesi

 E¤itim alan firmalardan FMC
beklentilerini firma içinde ve kendi alt
tedarikçilerine duyurduklar›na dair
bilgilendirmenin al›nmas›

Toplulu¤umuzda insan haklar›n› koruyan,
destekleyen ve sürekli gelifltiren politikalar

uygulayarak tüm paydafllar›m›z› bu politikalara
uyum konusunda cesaretlendiriyoruz.



Koç’ta Çal›flma Hayat›
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›na de¤er verir ve çal›flan haklar›na
sayg›l› davran›r.
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Koç Toplulu¤u’nun  nitelikli
insan kayna¤›: Gelece¤ine
güvenen, flirketine ba¤l›

ve verimli çal›flanlar...

Koç Toplulu¤u, sürdürülebilir büyümeyi
sa¤layacak katma de¤eri yaratan en
baflar›l› profesyonellerden oluflan, en çok
tercih edilen ve herkesin parças› olmaktan
gurur duydu¤u ideal flirket olmay› hedefler.
Bu amaca yönelik olarak, Toplulu¤umuzu
ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve
tecrübeli profesyonelleri bünyemize
kazand›rmay›, adil ve rekabetçi ücret
politikalar› ve yüksek performans standartlar›
ile baflar›y› ödüllendirmeyi, çal›flanlar›n
sürekli gelifltirilmesi için yat›r›m yapmay›,
yükselme ve ödüllendirmelerde f›rsat eflitli¤i
sa¤layarak çal›flanlar›n flirkete olan
ba¤l›l›¤›n› art›rmay› ve çal›flma bar›fl›n›n
süreklili¤ini sa¤lamay› ilke olarak benimser.

Birçok alanda öncü olan Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›na de¤er verir ve çal›flan
haklar›na sayg›l› davran›r. ‹fle al›rken her
çal›flan ile yap›lan sözleflmede, flirketin ve
çal›flan›n karfl›l›kl› sorumluluklar›n›n, çal›flma
standartlar›n›n tan›mland›¤› Personel
Yönetmeli¤i’nde çal›flan›n ifle al›m›ndan
iflten ayr›l›fl›na kadar insan kaynaklar›na
yönelik tüm süreçler yer al›r.

‹fl Sözleflmeleri, Personel Yönetmeli¤i,
Toplu ‹fl Sözleflmeleri çal›flma standartlar›n›,

çal›flanlar›n ve kurumun karfl›l›kl› hak ve
sorumluluklar›n› tarif eder. Buna göre
belirlenmifl olan çal›flma standartlar›na
uyum ve bu standartlar›n ihtiyaçlar ve
yürürlükteki kanunlar çerçevesinde geliflmesi
‹nsan Kaynaklar› Birimleri taraf›ndan
sa¤lan›r.

‹nsan Kaynaklar› Birimleri, Koç
Toplulu¤u’nun, dünyan›n lider flirketleri
aras›nda yerini almas› yönündeki hedefini
gerçeklefltirmesi için, en yetenekli gençlerin
Toplulu¤a çekilebilmesi, gelece¤ine
güvenen, flirketine ba¤l› ve verimli
çal›flanlar›n yetiflti¤i flirket kültürünün
gelifltirilmesi ile nitelikli insan kayna¤›n›n
elde tutulabilmesi ve gelifltirilmesi yönünde
destek verirler.

Toplulu¤umuzda, iflin niteliklerine uygun
kifliler, yetkinlikleri göz önüne al›narak,
ayr›mc›l›k yapmadan ifle al›n›r ve çal›flma
hayat› boyunca f›rsatlardan eflit
yararlanmalar› sa¤lan›r. ‹fle al›m sürecinde,
pozisyonun gerektirdi¤i bilgi ve tecrübe
seviyesinin yan› s›ra, tüm çal›flanlar›m›zda
olmas› beklenen 9 ana yetkinlik dikkate
al›n›r. Adaylar, mülakatlar›n yan› s›ra kiflilik
envanterleri ve beceri testlerine tabi tutulurken
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90.000
Koç Toplulu¤u
flirketlerinde yaklafl›k
çal›flan say›s›
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24.552
2007 y›l›nda planlanm›fl ve

gerçekleflmifl geliflim faaliyeti
say›s›

Toplulu¤umuzun gelece¤e
haz›rlanmas› amac›yla düzenlenen

Lider Gelifltirme Programlar›’na
2006 y›l›ndan bu yana

1.660 yöneticimiz kat›lm›flt›r.

Seçme yerlefltirme ve KoçKariyer
‹fl de¤erleme ve ücretlendirme
Hedef belirleme ve yay›l›m
Performans de¤erlendirme
Yetkinlik ve potansiyel de¤erlendirme
KoçAkademi ve geliflim planlama
KoçAkademi Lider Gelifltirme Programlar›
En Baflar›l› koçlular
KoçAilem
Endüstri iliflkileri ve ‹SG portal›

‹nsan Kaynaklar› Sistem ve Süreçleri

uzman ve yönetici adaylar› için
De¤erlendirme Merkezi uygulamalar›
yap›larak tarafs›z bir aday seçim süreci
yürütülür.

Çal›flanlar›m›z›n yetkinlikleri düzenli olarak
ölçülürken, performanslar› de¤erlendirilir,
geliflim ve kariyer planlar› yap›l›r.
Çal›flanlar›n rekabetçi ücret almalar›na
yönelik olarak sektör baz›nda yap›lan
analizlerle ücret politikalar› tespit edilir.
Böylece sa¤lanan f›rsat eflitli¤i çerçevesinde,
hem performans› ve potansiyeli en yüksek
çal›flanlar belirlenir hem de onlar›n h›zla
daha üst sorumluluklara tafl›nmalar› sa¤lan›r.

fiirketlerimizde çal›flanlar›m›z›n geliflimi için
KoçAkademi bafll›¤› alt›nda sundu¤umuz
çeflitli e¤itim ve geliflim faaliyetleri var.
2007 y›l›nda planlanm›fl ve gerçekleflmifl
geliflim faaliyeti say›s› 24.552’dir. Bu
rakam planlanan tüm faaliyetlerin
yüzde 70 oran›nda gerçekleflti¤ini gösterir.
Bunun yan› s›ra, Toplulu¤umuzun gelece¤e
haz›rlanmas› amac›yla Lider Gelifltirme
Programlar› düzenlenir. Koç Toplulu¤u
genelinde her seviyedeki ihtiyac›
karfl›lamaya yönelik yürütülen 8 adet lider
gelifltirme program› var. Bu programlara
2006 y›l›ndan bu yana 1.660 yöneticimiz
kat›ld›. Böylece tüm Topluluk genelinde
ortak bir liderlik ve yönetim kültürünün
oluflturulmas›, farkl› flirketlerden çal›flanlar›n

deneyimlerini paylaflabildi¤i ortamlar›n
yarat›lmas› ve Koç Toplulu¤u’nu gelece¤e
tafl›yacak liderlerin gelifltirilmesi sa¤lan›r.

Koç Toplulu¤u’nda çal›flanlar›n memnuniyeti
ve ba¤l›l›¤› da düzenli olarak ölçülerek
gerekli gelifltirme faaliyetleri planlan›r. "Aile"
kavram›na verdi¤imiz önemden ad›n› alan
KoçAilem Program›, Topluluk çal›flanlar›na,
emeklilerine, bayilerine ve çal›flan
yak›nlar›na sunulan fayda ve imkânlar
bütünüdür. 2005 y›l›ndan bu yana
uygulanan program ile çal›flan
memnuniyetine ve ba¤l›l›¤›na katk› sa¤lan›r.

Halen yaklafl›k 50.000 üyesi olan Koç
Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›,
çal›flanlar›m›za, çal›flt›klar› süre içerisinde
yaratacaklar› birikim ile emeklilik döneminde
hayat standartlar›n›n korunmas› için olanak
sa¤lar. Kuruluflu 1967 y›l›na uzanan Vakfa
üye her çal›flan için flirketi de katk› yaparak
çal›flanlar›n birikimleri art›r›l›r. Çal›flanlar,
sa¤l›k sigortas›n›n yan› s›ra, emeklilik
döneminde birikimini toplu alma veya hayat
boyu emekli maafl› gibi imkânlardan
yararlanabilirler.

Koç Toplulu¤u’nda ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
(‹SG) konusuna önem verilir. Topluluk ‹SG
Kurulu, Topluluk genelinde uygulamalar›
gözden geçirerek gerekli gelifltirme ve
yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›n› yapar.
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Topluluk flirketlerinde çal›flanlar›n sa¤l›¤›
ve emniyeti çeflitli uygulamalarla

güvence alt›na al›nm›flt›r.
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konular›nda çal›flanlar›n kat›l›m›yla iyilefltirmeler
yap›ld›.

Çal›flanlar›m›z ‹çin Daha ‹yiye
Topluluk flirketlerinde çal›flanlar›n sa¤l›¤› ve
emniyeti çeflitli uygulamalarla güvence alt›na
al›nm›flt›r.

Tofafl’›n ifl güvenli¤i standard› olan WCM
Safety, çal›flanlar›n, üretimin ve tesislerin
sa¤l›k ve güvenliklerini dünya klasman›nda
ölçülebilen en iyi uygulama düzeyine
ulaflt›racak ve yaralanma sonucu iflgücü
kay›plar›n› azaltarak verimlili¤i art›racak
flekilde, her düzeydeki çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i konusundaki bilgi ve becerilerini
gelifltirmek, Cihaz Makina ve Sistem hatalar›
ile insan hatalar›n› kabul edilebilir düzeye
çekmek, bu hatalar sonucu "0" kaza ve
›skarta hedefine ulaflmak fleklinde özetlenebilir.

Tüprafl çevreye, çal›flanlar›na, müteahhit
çal›flanlar›na, müflterilerine, topluma ve
faaliyetlerinden etkilenebilecek herkese
gelebilecek her türlü zarar› en aza indirmek
amac›yla Sa¤l›k, Emniyet ve Çevre (SEÇ)
politikas›n› 2007 y›l›nda yay›nlayarak
uygulamaya bafllad›. 2006 y›l›nda Tüprafl,
SEÇ bilincini gelifltirmek, emniyetli bir çal›flma
ortam› sa¤lamak amac›yla, emniyet risklerini
mininuma indirmek ve en iyi teknoloji ve

Çal›flanlar›m›zla Daha ‹yiye
Koç Toplulu¤u flirketlerinde çal›flanlar›n
görüflleri flirket yönetimi için son derece
de¤erlidir. fiirketler kurduklar› öneri sistemleri
vas›tas›yla yönetime kat›l›m ilkesi
do¤rultusunda çal›flanlardan gelen önerileri
de¤erlendirirler.

Tofafl, 2006 y›l›nda çal›flanlar›n yönetime
kat›l›m› ilkesi do¤rultusunda öneri kutular›
oluflturdu. 2006 y›l›nda 5 bin çal›flan›ndan
gelen yaklafl›k 25.000 önerinin yüzde 70’ini
hayata geçirerek flirket için 7,1 milyon dolarl›k
tasarruf sa¤lad›. Mavi yakal› çal›flanlar›n
yüzde 95’i, beyaz yakal› çal›flanlar›nsa
yüzde 86’s› öneri sundu. Önerilerle sa¤lanan
toplam tasarruf ise yaklafl›k 105,7 milyon
dolard›r. Çal›flanlardan gelen önerilerden
biri, 2007 y›l›nda piyasaya sunulan
MiniCargo modelinin motor kaput
menteflesinin tasar›m›n› flekillendirdi.

Aygaz’da, Bireysel Öneri Sistemi’nin
gelifltirilerek uygulamaya al›nmas› ile flirket
içerisinde kat›l›mc›l›¤› teflvik etmek, ayr›ca
çevre, çal›flma koflullar›, at›klar, enerji tüketimi
gibi konularda iyilefltirme sa¤lamak amac›yla
2006-2007 periyodunda gelen toplam 828
önerinin, 278'i kabul edildi. Bu do¤rultuda
çevre, çal›flma koflullar›, at›klar, enerji tüketimi
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Tofafl çal›flanlar›ndan oluflan Tofafl Tiyatro
Grubu bir sosyal sorumluluk projesi olarak
sahneye koyduklar› Lüküs Hayat operetini
çeflitli okullarda oynad›lar. Tiyatronun gelirleri
Kanserli Çocuklara Umut Vakf›’na ba¤›flland›.

Koç Çal›flanlar› ve Spor
Koç Toplulu¤u flirketleri ve çal›flanlar›�
aras›nda yak›nlaflma sa¤layarak Topluluk
imaj›n› gelifltirmek, çal›flan personelin beden
ve ruh sa¤l›¤›n›n geliflmesine katk›da
bulunmak ve bofl zamanlar›n›
de¤erlendirmek amac›yla her y›l may›s ve
haziran aylar›nda Koç Holding
öncülü¤ünde�Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i
düzenleniyor.�Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’ne
‹stanbul, Ankara, Bursa, ‹zmir ve Adana
bölgeleri kat›l›yor. Genel düzenlemesi
Merkezi Organizasyon Komitesi taraf›ndan
yürütülen flenlik, bölgelerde de Bölge
Organizasyon Komitelerince takip ediliyor.
Mini futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi,
tenis, satranç ve yüzme branfllar›nda� il
hakem komitelerinden temin edilen resmi
hakemlerin yönetiminde yap›l›yor.

Her y›l may›s ve haziran
aylar›nda, Koç Holding

öncülü¤ünde düzenlenen�
Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i,

Topluluk flirketleri
ve çal›flanlar›�aras›nda
yak›nlaflmay› sa¤l›yor.

Tofafl Tiyatro Grubu

Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i 2007

hizmeti temin etmek için önlemler alarak,
yat›r›mlar yapmaya devam etti.

Arçelik her y›l Çal›flma Hayat›
De¤erlendirme Anketi düzenliyor. Ayr›ca,
EFQM Mükemmellik Modeli kapsam›nda
gerçeklefltirilen özde¤erlendirme çal›fltaylar›
ile çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi yönünde
faaliyet planlar› belirlenip uygulan›yor.
SA 8000 standard› do¤rultusunda tüm
yurtiçi Arçelik iflletmelerini kapsayan,
3. taraf dan›flman gözetiminde durum
de¤erlendirme çal›flmas› gerçeklefltirilir. Tüm
Arçelik iflletmelerinde ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yönetim Sistemi uygulan›rken y›lda en az
bir kere ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i denetimleri
gerçeklefltirilir. Online ‹fl Kazas› Takip
Program›, tüm yurtiçi Arçelik iflletmelerinde
oluflan ifl kazalar›n›n etkin olarak takip
edilmesinin sa¤lanmas› için haz›rlan›p
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.

Türk Traktör, 2006-2007 döneminde 610
çal›flan›na ‹SG ve risk analizi e¤itimi vererek
çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesine katk›da
bulundu.



Arkas›ndan seçilen ö¤rencilerle ayl›k
buluflmalar›n› gerçeklefltirmeye
bafllad›lar.

MLMM portal›, projenin iletiflim ve
uygulama alan›d›r. Portal, flirket
sorumlular›, meslek lisesi koçlar›, okul
müdürleri, bursiyerler ile Vehbi Koç
Vakf› ve Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
Departman› MLMM projesi
koordinasyon ekibi aras›nda köprü
görevi görür. Projeye, portal kanal›yla
bir izleme-de¤erlendirme mekanizmas›
da entegre edilmifltir. Bu sayede proje
uygulamas›n›n takibi, gönüllü çal›flma
saatleri tutulmas› ve de¤erlendirme
yap›labilmesi mümkün olabilecektir.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi
say›s› 21’e ulaflan Topluluk flirketinin
verdi¤i destekle sanayi-e¤itim
iflbirli¤inin örne¤i haline geldi.

Tüprafl, Migros, Tofafl, Otokoç ve Ford
Otosan okullarda kurduklar›
laboratuvarlar ve branfl bölümleriyle
projeye destek verdiler. Di¤er taraftan
istihdam öncesi e¤itim programlar›yla
Tofafl ve Ford Otosan, ortaokul, düz
lise ve endüstri meslek lisesi
mezunlar›n› meslek sahibi yaparak
istihdam etmek amac›na
yöneldiler.

Koç Toplulu¤u çal›flanlar› bursiyerlere
gönüllü koçluk yapmak üzere projeye
dahil oldular. “Meslek Lisesi Koçlar›”,
flirket sorumlular› arac›l›¤›yla projeye
dahil edilerek  görevlerine bafllamadan
önce Gönüllülük-Motivasyon ve ‹letiflim
e¤itimleri ald›lar. Böylece hem proje
hakk›nda bilgilendirmeyi ve e¤itmeyi
ö¤rendiler hem de motivasyonlar›n›
ve projeyi sahiplenmelerini art›rd›lar.
Bu e¤itimlerin ard›ndan, bursiyer seçim
sürecinde aktif olarak yer ald›lar.

Koç Holding, 2006 y›l›nda Milli E¤itim
Bakanl›¤› iflbirli¤iyle Mesleki-Teknik
E¤itimi Özendirme Program›
çerçevesinde e¤itime destek amaçl›
Meslek Lisesi Memleket Meselesi
(MLMM) Projesi’ni bafllatt›. Proje ile
Holding, mesleki-teknik e¤itimin ülke
ekonomisi aç›s›ndan önemi konusunda
toplumun her kesiminde fark›ndal›k
yaratmay›, bu konuda önder olarak
devletle ifl dünyas› aras›nda iflbirli¤inin
tohumlar›n› atmay›, kalifiye iflgücünün
yetifltirilmesine katk›da bulunarak
gençleri meslek e¤itimine özendirmeyi
amaçl›yor. 7 senelik proje, 81 ilde,
250 okulda, 8.000 meslek lisesi
ö¤rencisine staj destekli e¤itim bursu,
istihdam önceli¤i ve koçluk sa¤layarak
hem e¤itime hem de istihdama destek
oluyor. Proje ile, Meslek Lisesi
ö¤rencilerine;
• E¤itim bursu vererek onlar›
desteklemek,
• Staj olana¤› sa¤layarak, onlar›n
bilgi, beceri ve yetkinliklerini art›rmak,
• ‹stihdam önceli¤i ve koçluk sunarak
onlar›n kariyer geliflimlerine destek
olmak amaçlan›yor.

Projenin start almas›yla (2006-2007
ö¤retim y›l›) meslek liselerinin tercih
edilme oran›nda art›fllar kaydedilmifltir.
2008 senesi içinde meslek liselerine
baflvurularda yüzde 30 art›fl oldu¤u
görülmüfltür.

38

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

8.000
 MESLEK L‹SES‹ Ö⁄RENC‹S‹
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Sanayide ‹stihdam ve E¤itim Buluflmas›

 SENEL‹K PROJE

‹LDE

OKULDA

fi‹RKET‹M‹Z

GÖNÜLLÜ

 7

81

250

22

250



Koç’ta Çevre Dostu Uygulamalar
Toplulu¤umuz bir taraftan çevre dostu teknolojilere yat›r›m
yaparak gelece¤in standartlar›na uyumlu ürünler gelifltirirken,
di¤er taraftan çevrenin korunmas›na yönelik toplumsal çabalara
destek veriyor.
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Tükenen do¤al kaynaklar›n tüm insanl›¤›n
hayat standartlar›n› tehdit etti¤i günümüzde
Koç Toplulu¤u olarak sürdürülebilir
kalk›nma yaklafl›m›n› çok uzun y›llar önce
sahiplenerek toplumsal sorumluluk, çevreye
duyarl›l›k, bilinçli, kaliteli ve temiz üretim
anlay›fl›n› kendimize görev edindik. Bu
do¤rultuda bir taraftan çevre dostu
teknolojilere yat›r›m yaparak gelece¤in
standartlar›na uyumlu ürünler gelifltirirken
di¤er taraftan çevrenin korunmas›na
yönelik toplumsal çabalara destek
veriyoruz. Bu inançla Toplulu¤umuz,
2006 ve 2007 y›llar›nda da önemli
yat›r›mlara kaynak ay›rarak, çevremizin
gelece¤ini garantiye alacak sosyal
sorumluluk projelerine sponsor oluyor.

Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere
uymay› taahhüt eden Koç Toplulu¤u
çal›flanlar›n›n çevresel sorumluluk ve bilinç
içinde çal›flmas›n›, çevre standartlar›n›
sürekli olarak gelifltirmeyi, çevre
taahhüdünü karfl›lamadaki ilerleyiflini
sürekli izleyerek h›zland›rmay›, endüstriyel
toplumda çevre performans›n›n
iyilefltirilmesi için deneyimlerini paylaflarak

yerel ve küresel çevre sorunlar›na ortak
çözüm aray›fl›na girmeyi, çevre, sa¤l›k
ve güvenlik beklentilerine ve toplum
ihtiyaçlar›na duyarl› kalarak ülkenin lider
bir toplulu¤u olmay› kendisine misyon
edindi. Bu taahhütlerimiz 2006 y›l›nda
imzalad›¤›m›z BM Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi’nin çevre prensipleriyle de
uyuflmaktad›r.

2008 y›l›na girildi¤inde ülkemizin çevre
sorunlar› büyümeye devam ederken,
topra¤›m›z›n, havan›n ve sular›m›z›n
kirlenmesi sürüyor. Hem küresel hem de
yerel sorunlar›m›z›n en önemlileri aras›nda
ormanlar›m›z›n yok oluflu, betonlaflma,
yeralt› ve yerüstü sular›m›z›n azalmas›,
deniz, göl ve nehirlerimizin kirlenifli, hava
kirlili¤i ve endüstriyel at›klar geliyor.
Sanayileflme ve flehirleflmeyle birlikte
kaynaklar›n h›zla tüketildi¤i ülkemizde
çevre sorunlar›n›n çözümü için Koç
Toplulu¤u da çal›flmalar›na h›z verdi.
Çevre sorunlar›yla ilgili bilgi paylafl›m›nda
bulunmak, ortak görüfl oluflturmak ve
flirketlerimizin çevresel performanslar›n›n
art›r›lmas›na yönelik faaliyetlere yön
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Toplulu¤umuzun ISO 14001

çevre yönetim sistemine sahip
iflletme say›s›
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Tüprafl Dizel Kükürt Giderme Üniteleri’nde
üretilen düflük kükürtlü motorinin kullan›lmas›yla
atmosfere b›rak›lan kükürtdioksit emisyonlar›n›n

yaklafl›k 700 kat azalacak.
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vermek amac›yla Topluluk flirketlerinin
çevre sorumlular›ndan oluflan Koç
Toplulu¤u Çevre Kurulu her ay toplan›r.
2006-2007 döneminde Çevre
Kurulu’nun çal›flmalar›ndan baz›lar› flunlar:
• Topluluk flirketlerinde çevre denetimleri,
• AB çevre mevzuat› konusunda flirketlerin
haz›rlanmalar›,
• Yeni Yan Sanayii Çevre Ödülü
çal›flmalar›,
• Koç Holding çevre�faaliyetlerinin
izlenmesi.

Koç Toplulu¤u, flirketlerinde ISO14001
çal›flmalar›n› destekler ve tüm
iflletmelerinde bu standard›n sa¤lanmas›n›
hedefler. Toplulu¤umuzun 36 iflletmesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem
Belgesi’ne sahiptir.

Topluluk flirketleri, enerji kullan›mlar›n›
azaltmak, do¤al kaynaklar› verimli
kullanmak ve kulland›rmak, çevre bilinci
ile üretim süreçlerini daha verimli k›lmak
ad›na sürekli olarak operasyonlar›n›
izler ve yap›lan gelifltirme çal›flmalar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› için çal›fl›r.

Ülkemizde kullan›lan yüksek kükürt içerikli
motorinler yerine, tümüyle Tüprafl Dizel
Kükürt Giderme Üniteleri’nde üretilen
düflük kükürtlü motorinin kullan›lmas›
durumunda atmosfere b›rak›lan

kükürtdioksit emisyonlar›n›n yaklafl›k 700
kat azalarak, y›ll›k 84 bin ton’dan 120
ton düzeyine inece¤i hesaplan›yor. Bu
öngörü ile yap›lan yat›r›mlar sonucu
üretilen yüksek spesifikasyonlu ürünlerin
kullan›lmas› sonucunda, araçlardan
kaynaklanan sera gaz› emisyonlar› da
önemli ölçüde azalacak. Bu yat›r›mlar›n
devreye girmesi, çevre aç›s›ndan son
derece önemli bir geliflmedir. Ayr›ca
ülkemizde  mevcut araç park› da yeni
nesil araçlarla yer de¤ifltirecek ve ilave
yak›t tasarrufu sa¤lanacak.

Siyah ürünleri yüksek de¤erli beyaz
ürünlere dönüfltürecek projelere h›z veren
Tüprafl, insan ve çevre dostu yat›r›mlar›n›
özenle sürdürmektedir.11 Mart 2008
tarihinde yapt›¤› aç›klamayla Tüprafl,
dünyada ve ülkemizde son y›llarda
tüketimi h›zla azalan yüksek kükürtlü fuel
oil’i iflleyerek, Euro V standard›nda motorin
ve benzin gibi beyaz ürünlere
dönüfltürece¤i yaklafl›k 1,6 milyar dolar›
tutar›ndaki yat›r›m projesini kamuoyuna
duyurdu.

Tüprafl’›n ‹zmir Rafinerisi’nde hava
kirlili¤inin azalt›lmas› ve do¤al kaynaklar›n
verimli kullan›lmas› amac›yla 2007 y›l›nda
etüd çal›flmalar bafllat›larak rüzgârla
iflleyen bir elektrik üretim tesisi projesi

1.6
Tüprafl’›n siyah ürünleri yüksek

de¤erli beyaz ürünlere
dönüfltürecek çevre dostu

projelerinin yat›r›m toplam›

M‹LYAR DOLAR
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devreye al›nd›. Proje 2008 yat›r›mlar›na
22,5 milyon YTL ile dahil edildi.
Opet, biyolojik esasl› bitkisel ya¤lardan
üretilen çevre dostu ürünler için
TÜB‹TAK’la projeler yürütüyor.

Arçelik, A+ Enerji S›n›f› ürünleriyle daha
az enerji tüketen teknolojiye yat›r›m
yapmay› sürdürüyor. Türkiye'de sat›fllar›n
yaklafl›k yüzde 60'›na hitap eden ve
rekabetin yo¤un yafland›¤› No Frost ‹ki
Kap›l› Buzdolab› Ürün Gam› (Side by
Side ürün gam› dahil) A ve A+ enerji
s›n›f›ndad›r. “Türkiye’nin A Tak›m›”
konseptini ilk Arçelik oluflturmufl ve
rekabette öncü olmufltur.

Tofafl Su Bazl› Boya Tesisi 2007’de
devreye al›nd›. Yeni Su Bazl› Boya Tesisi
bertaraf edilen at›k miktar›n› yüzde
50 azaltarak çevresel etkileri minimize
etmektedir. Projenin maliyeti 14 milyon
dolard›r.

Bu önemli çevre yat›r›mlar›n›n yan› s›ra
Toplulu¤umuz flirketlerinde her y›l
endüstriyel at›klar›n çevreye etkisini
azaltan çeflitli emisyon, ar›tma ve su
deflarj› çal›flmalar› sürdürülür. Bunlar›n

aras›nda flu çal›flmalar› sayabiliriz:
• Aygaz: Boya sarfiyat›nda 3 gram
tüp düflülerek emisyonun azalt›lmas›
• Otokar: Organik çözücü kullan›m›n›n
azalt›larak emisyonlar›n azalt›lmas›
çal›flmalar›
• Tüprafl: F›r›n baca gazlar›n›n ›s›
gerikazan›m› ve yanma verimlerinin
art›r›m› ile emisyonun azalt›lmas›
• Türk Traktör: Yüzey ifllem tesislerinde
at›ksu miktar›n›n azalt›lmas›

Koç Toplulu¤u, yan sanayilerine, çevre
okullara ve tüm paydafllar›na yönelik
olarak çevre bilincini art›rmak üzere
yapt›¤› çal›flmalar› aktarmay› hedefler.
Bu yönde grup içi yayg›nlaflt›rma
faaliyetleri devam ediyor. Bunlar
aras›nda afla¤›daki çal›flmalar›
sayabiliriz:
Koç Holding Teknoloji Günü, Aral›k
2006’da Çevre Teknolojileri temas›yla
gerçeklefltirildi.
Ayr›ca, Koç Toplulu¤u olarak yan
sanayilerimizin çevre bilincinin ve çevre
mevzuat›na uyumun art›r›lmas›na, çevre
duyarl›l›¤›n›n oluflturulmas›na yönelik yan
sanayi çevre e¤itimleri veriyoruz. Y›ll›k

Arçelik’ten Suyunu
Bofla Harcama
Kampanyas›’na Destek

Ortak giriflimlerle daha kal›c› ve
uzun vadeli çözümler elde
edilebilece¤ine inanan Arçelik,
TEMA Vakf›’n›n tüketicileri gereksiz
su tüketiminin önlenmesi için bireysel
çabalarla ne kadar büyük fark
yarat›labilece¤ine dikkat çekmek ve
kamuoyunu bilinçlendirmek amac›yla
2007’de bafllatt›¤› Suyunu Bofla
Harcama Kampanyas›’na destek
verdi. Arçelik bu kampanya
çerçevesinde hem tüketicileri su
tasarrufu konusunda bilinçlendirme
çal›flmalar›nda yerald›, hem de elde
y›kama ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda y›lda
26 ila 40 ton su tasarrufu sa¤layan
bulafl›k makinesi ürününe sahip
olmalar›n› kolaylaflt›racak çözümler
sundu. Kampanyan›n uygulanmas›ndan
itibaren Arçelik ve Beko markal›
tasarruf sa¤layan bulafl›k makinesi
sat›fllar›nda perakende bazda yüzde
35 art›fl gerçekleflti. Projenin maliyeti
12,6 milyon dolard›r.

Koç’ta Çevre Dostu Uygulamalar
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planlamalar çerçevesinde yan sanayi çevre
denetimleri gerçeklefltiriyoruz. Yan sanayilerin
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem standart›n›
uygulamalar›n› teflvik edip bu konuda bilgi
ve uygulamaya yönelik destek oluyoruz.
Otokar’›n yan sanayii bilinçlendirmeye
yönelik verdi¤i Çevre E¤itimi’ne 2007
senesinde 60 yan sanayi firmas› kat›ld›.
Ford Otosan, Q1 kapsam›nda yan
sanayiilerinin ISO14001 almalar›n› teflvik
ediyor. 180 yan sanayi firmas›nda bu
standart uygulanmaktad›r.

Sponsorluklar
Koç Toplulu¤u’nun kurucusu olan Vehbi Koç,
çevre konusunda Türkiye’deki en büyük Sivil
Toplum Kuruluflu olan TEMA’n›n da
kurucusudur. Hem Holding hem de Topluluk
flirketleri TEMA’yla ortak projeler yürütürler.
Bunlar›n d›fl›ndaki sponsorluklar›m›zdan
baz›lar› ise flunlard›r:

ENVER: Yaflam Biçimi Olarak Enerji

Tasarrufu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n enerji
tasarrufunu özendirmek üzere gelifltirdi¤i
Enerji Verimlili¤i Kampanyas› ENVER, kamu,
özel ve sivil toplum kurulufllar›n›n iflbirli¤iyle,
toplumun tüm kesimlerinde enerjiyi verimli
kullanma bilincini uyand›rmak ve çeflitli
faaliyetlerle ülke genelinde enerji verimlili¤i
konusunu gündemde tutmak amac›yla
bafllat›lm›fl bir projedir. ENVER
kampanyas›na Arçelik, Aygaz, Opet ve
Tüprafl kurumsal sponsor olarak destek
veriyorlar.

KOÇ TOPLULU⁄U ÇEVRE POL‹T‹KASI

Koç Toplulu¤u flirketlerindeki tüm süreçlerde;

 Ulusal ve TBMM taraf›ndan onaylanm›fl uluslararas› yasal 

düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve di¤er yükümlülüklere

uymay›,

 Bilimsel araflt›rmalar ile teknolojik geliflmeleri takip ederek çevresel

kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performans› sürekli olarak gelifltirmeyi,

Do¤al kaynaklar› korumay› ve en verimli flekilde kullanmay›,

Olas› çevresel etkileri tasar›m aflamas›ndan ömür çevrimi sonuna 

kadar kontrol alt›nda tutmay›; zararlar› azaltmay›,

At›klar› mümkün oldu¤unca kayna¤›nda azaltmay› veya geri 

kazanmay›,

Çevre amaç ve hedeflerini oluflturarak sürekli geliflmeye katk›da 

bulunmay›,

Koç Toplulu¤u flirketlerindeki tüm çal›flanlar›m›za çevre konusunda

e¤itimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm 

çal›flanlar›m›z›n çevre sorumluluk bilincini artt›rmay›,

‹lgili tüm taraflar ile iletiflim kurmay› ve gerekti¤inde bilgi paylaflmay›,

Resmi ve özel kurulufllar›n çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel

etkinliklere kat›lmay›

hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.
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Önümüzdeki y›llarda da çok çeflitli etkinlikler,
e¤itim çal›flmalar›, tan›t›m kampanyalar› gibi
organizasyonlarla devam edecek olan
kampanya, ülkemizin gelece¤e güvenle
bakmas› ad›na da büyük önem tafl›yor.
Özellikle çocuklar ve aileleri üzerinde etki
uyand›rmak, fark›ndal›k oluflturmak ve toplum
kesimlerini enerji verimlili¤i konusunda daha
bilinçli hale getirecek bilgilendirici ve e¤itici
anlat›mlarda bulunmak kampanyan›n temel
unsurlar›d›r.

Enerji Verimlili¤i, artan enerji ihtiyac› ve
azalan enerji kaynaklar› düflünüldü¤ünde,
dünyada oldu¤u kadar ülkemizde de üzerinde
önemle durulmas› gereken toplumsal konular›n
bafl›nda gelmektedir. Bu noktadan hareketle
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›'n›n
öncülü¤ünde Enerji Verimlili¤i Kampanyas›,
geçmifl dönemlerde gerçeklefltirilen enerji
verimlili¤i haftas› etkinliklerinin 2008 dönemini
de içine alacak flekilde genifl kapsaml› olarak
planlan›p ve hayata geçirildi.

Arçelik, NTV Radyo’da yay›mlanan Dünya
Yok Olmadan ve Küresel Gerçekler
Program›’na,  A+ enerji s›n›f› ürünleriyle çevre
dostu teknoloji üretti¤ini anlatmak amac›yla,
2007 y›l›nda sponsor oldu.

Aygaz’›n Dünya LPG Birli¤i ‹klim De¤iflikli¤i
Çal›flma Grubu Üyeli¤i
LPG'nin iklim de¤iflikli¤ine etkisinin di¤er

Koç’ta Çevre Dostu Uygulamalar

KOÇ TOPLULU⁄U ÇEVRE V‹ZYONU

Koç Toplulu¤u olarak;
Ar›tma veya bertaraf ihtiyac›n› azaltacak ve kaynaklar›n etkin 
kullan›m›n› sa¤layacak teknolojiler gelifltirerek, at›klar›n kaynakta 
minimize edilmesini sa¤lamak,
Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz 
etkileri, bilime dayal› ve ekonomik çözümler ile azaltmak,
Yap›lmas›n› planlad›¤›m›z her bir iflletmenin çevresel etkilerini 
de¤erlendirerek, çevrenin korunmas›n› ve sa¤l›kl›, güvenli, çevreye
duyarl› iflletmelerin kurulmas›n› sa¤lamak,
Tüm yenilikleri, araflt›rma ve geliflmeleri yak›ndan takip etmek,
Çevre sorunlar›na kendi özgün teknolojimizi üreterek çözüm getirmek,
Acil durum ve çevresel risk yönetimini en geliflmifl seviyede sa¤lamak,
Çevreye duyarl› yat›r›mlar gerçeklefltirmede öncü olmak,
Sürdürülebilir Kalk›nma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
Her türlü çevresel bilgi ve veriye ulafl›m› sa¤layan Çevresel Bilgi 
Sistemleri'ni kurmak
‹lkelerinden oluflan Vizyonumuz ile sadece günümüzde de¤il gelecekte
de ad›ndan gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyam›z
için sa¤lam izler b›rakan bir topluluk olmay› hedefliyoruz.��

Enerji Verimlili¤i Kampanyas› ENVER’e,
Arçelik, Aygaz, Opet ve Tüprafl kurumsal

sponsor olarak destek veriyorlar.
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yak›tlara oranla daha az seviyede
oldu¤unu anlatmak amac›yla Aygaz
LPG ve ‹klim De¤iflikli¤i ile ilgili
dokümanlar oluflturularak WLPGA
internet sitesinde yay›mland›.

Çevremizi Koruyal›m
2007 y›l›nda Koç Toplulu¤u flirketlerinde
çal›flanlara çevre bilinci afl›lamak,
toplumun çevreye duyarl›l›¤›n› art›rmak
amac›yla ve en önemlisi çevremizi
korumak ve güzellefltirmek amac›yla
çeflitli projeler gelifltirilmifl ve
uygulanm›flt›r. Bunlar›n aras›nda
a¤açland›rma ve çevreyi temizleme
çal›flmalar› öne ç›k›yor. Grup içi
yayg›nlaflt›rma faaliyetleri sürekli olarak
izlenir. Baz› örnekler flunlard›r:
• Arçelik: 2007 Genel Müdürlük
çal›flanlar› Deniz Temiz Derne¤i/
TURMEPA ile Haliç Temizli¤i ve
Bilinçlendirme Kampanyas›
• Ford Otosan: 2006’da TEMA ile
Gebze’de 2 hektarl›k bir alan›n
a¤açland›r›lmas›
• Koçtafl: TEMA Vakf›’n›n yurt çapında
1 milyon hektar alanda sa¤lıklı mefle

ormanları oluflturmayı hedefleyen
Mefle Projesi’ne tohum deste¤i verilmesi
• Migros: 2006’da Van Gölü’nün
temizlenmesi
• Migros: 2007’de Urla Orman›’n›n
tamamlanmas› için 179.000 fidan
dikilmesi
• Migros: 2007 TEMA “Suyunu Bofla
Harcama Kampanyas›”
• Opet: Yeflil Yol Projesi ile bugüne
kadar 325.000 bitki dikilmesi
• Otokar: Sakarya Üniversitesi
A¤açland›rma Çal›flmas›, belediye
s›n›rlar› içinde iki kavfla¤›n
a¤açland›r›lmas›
• Tofafl: 2007’de tüm çal›flanlar için
fidan ba¤›fl› ile hat›ra orman›
oluflturulmas›
• Tofafl: 2007’de geri dönüflümlü
ambalaj sistemi kullan›larak 70,000
a¤ac›n kesilmesinin engellenmesi
• Türk Traktör: Dünya Çevre Günü
Etkinlikleri kapsam›nda 2006 y›l›nda
a¤açland›rma kampanyas› yap›lmas›
• Yap› Kredi: Kredi kart› ekstrelerinin
çal›flanlara e-mail olarak gönderilmesi,
müflterilerin bu konuda teflvik edilmesi

Koç’ta Çevre Dostu Uygulamalar
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Opet’in Yeflil Yol Projesi ile bugüne
kadar 325.000 bitki dikildi.

Ford Otosan’dan a¤açland›rma çal›flmalar›
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Aygaz’dan Otogaz Ata¤›
Di¤er yak›tlara oranla emisyon de¤erleri
daha düflük olan ve çevreci özellikleri
sebebiyle birçok ülkede kullan›m› teflvik
edilen otogaz hakk›nda toplumun bilgi
sahibi olmas› ve otogaz›n bilinçli
kullan›lmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla,
2006 y›l›nda “Otogaz Bilgilendirme
Harekat›”na baflland›. Harekat
kapsam›nda, mevcut ve potansiyel
otogaz müflterileri, bas›n, otogaz
dönüflüm ustalar›, sivil toplum kurulufllar›
ve otogaz sektörü düzenleyicileriyle
iletiflime geçilerek, otogaz hakk›nda bilgi
verilerek otogaz›n faydalar›na dikkat
çekildi. Kitlesel mecralarda, muhtelif
reklam kampanyalar› gerçeklefltirildi.
Araç üreticileriyle görüflmeler yap›larak
araç üreticilerinin otogaza de¤er vermesi
ve otogazla daha yak›ndan ilgilenmesi
sa¤land›.

2005 y›l›nda Aygaz ve Tofafl’›n ortak
projesi olan fabrika üretimi yeni nesil
“LPG’li Albea projesi” gerçeklefltirildi.
Bunun yan› s›ra 2007 y›l›nda Chevrolet
firmas› ile genifl kapsaml› bir iflbirli¤i
oluflturuldu. Chevrolet müflterileri otogaz
hakk›nda bilgilendirilirken, otogaz›n
sa¤l›kl› bir flekilde kullan›lmas› sa¤land›.

Ödüller
Otokar Akdeniz Üniversitesi Çevre

Hizmet Ödülü: 2006 y›l›nda Otokar,
gerçeklefltirdi¤i çevre projeleri ile Akdeniz
Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü'ne
Türkiye ölçe¤inde lay›k görüldü.

Ford Otosan Kocaeli Sanayi Odas›
Çevre Ödülü: Kocaeli Sanayi Odas›
taraf›ndan her y›l verilen "fiahabettin
Bilgisu Çevre Ödülü"ne "Büyük ‹flletme"
dal›nda çevre bilincinin geliflmesine ve
çevrenin korunmas›na katk›lar›ndan dolay›
2007’de Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›
lay›k görüldü.

Arçelik Ürün Ödülleri: ‹lk kez düzenlenen
ve sponsorlu¤unu Türkiye Bölgesel Çevre
Merkezi (REC)’nin yapt›¤› ulusal
yar›flmada Arçelik, Blomberg markal›
buzdolab› ile birincilik ödülünü; “Ekolojist”
bulafl›k makinesi ile de ikincilik ödülünü
kazand›. Arçelik, Avrupa Birli¤i’ne üye
ya da aday ülkeler aras›nda düzenlenen
AB Çevre Ödülü Yar›flmas›’na (European
Business Awards for Environment) bu
sene ilk defa kat›lan Türkiye’yi temsil etti.
Beko WMD 57162 çamafl›r makinesi,
etkin kaynak kullan›m› nedeniyle “Ekoloji”
kategorisinde Plus X ödülünü ald›.

Ayn› yar›flmada Aygaz, Çevre Yönetimi
kategorisinde üçüncülü¤ü alarak,
Avrupa’daki yar›flmaya Türkiye finalisti
olarak kat›lmaya hak kazand›.

Aygaz Otogaz Bilgilendirme Harekat›

Aygaz’›n Chevrolet ile otogaz iflbirli¤i



Koç’ta Etik De¤erler
Koç Toplulu¤u'nun 80 y›ll›k tarihinde dürüstlük, sayg›nl›k, etik
davran›fl ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü her
zaman ön planda olmufltur.
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Koç Toplulu¤u'nun 80 y›ll›k tarihinde
dürüstlük, sayg›nl›k, etik davran›fl ve
yasalara ve düzenleyici kurallara uyum
kültürü her zaman ön planda olmufltur.
Koç Toplulu¤u olarak gerek sosyal
sorumluluk, gerekse kurumsal yönetim
ve etik kurallar aç›s›ndan bugüne kadar
sahip oldu¤umuz ilkeleri, Birleflmifl
Milletler öncülü¤ünde gelifltirilen Küresel
‹flbirli¤i Sözleflmesi’ni (Global Compact)
imzalayarak bir ad›m öteye tafl›d›k.
fiirketlerimizdeki çal›flanlar›m›z için geçerli
olan personel yönetmelikleri içerdikleri
etik kurallar ile personelin faaliyet
s›ras›nda uymas› gereken hususlara
dikkat çeker.

Tüm Topluluk genelinde bu bak›fl aç›s›
ile referans oluflturmak amac›yla ve
konunun önemini pekifltirici ve yenilikçi
bir yaklafl›m ile haz›rlanan yeni etik
kurallar rehberini 2008 y›l›nda
tamamlayarak, kurum içi etkinlikler, e¤itim
kampanyas› ve fark›ndal›k çal›flmalar›
ile yay›mlanmas›n› amaçl›yoruz.
Bu konudaki flirket uygulamalar›ndan

örneklerden baz›lar› flöyledir:

Koçtafl tüm çal›flanlar›na yaz›l› olarak
gerek Koçtafl için, gerekse toplumsal
etik gere¤i uyulmas› gereken kurallar›
duyurdu. Bunun bir ad›m ötesine
geçerek, tedarikçilerine verdi¤i “Etik
Ticaret” konulu e¤itimle insan haklar›,
çal›flma koflullar› ve çevre gibi
konulardaki Koçtafl vizyonunu aktard›.
Böylece  tedarikçilerinden neler
bekledi¤ini 1 tam günlük e¤itimle
paylaflt›.

Koçtafl’›n “Etik sat›n alma vizyonu”,�
tedarikçileri ile güçlü iliflkiler kurmak,
sadece etik flekilde üretilen ürünlerin
ma¤azalara girebilmesi için uygun
ad›mlar› atmak ve böylece
müflterilerimizin güvenli al›flverifl
yapmas›n› sa¤lamakt›r.

Yap› Kredi ‘Etik Kurallar ve Çal›flma
‹lkeleri’ni belirleyip 2007 bafl›nda tüm
çal›flanlar›na duyurdu.
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Koç Toplulu¤u’nda etik
kurallar aç›s›ndan bugüne

kadar sahip oldu¤umuz
ilkeleri, Birleflmifl Milletler

öncülü¤ünde gelifltirilen
Küresel ‹flbirli¤i Sözleflmesi’ni

imzalayarak bir ad›m
öteye tafl›d›k.
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Kamuoyuna 2000 y›l›nda resmen aç›klanan
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi, küreselleflmenin
zorluklar›yla mücadele etmek için kamunun
ve özel sektörlerin yan› s›ra, çeflitli BM
kurulufllar›n› ve sivil toplumu bir araya
getiren uluslararas› gönüllü bir kurumsal
vatandafll›k a¤›d›r. Bugüne kadar 120
ülkeden 3.700’ü aflk›n flirketin imzalad›¤›
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi, iflgücü
ayr›mc›l›¤›n› önlemek ve sürdürülebilir çevre
için insan haklar›, ifl gücü, çevre ve
yolsuzlukla mücadele gibi alanlardaki
10 temel ilke çerçevesinde çal›fl›r. Bu
prensiplerin toplulu¤un hedef ve ilkeleriyle
örtüflmesi Koç Holding'in BM Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi'ne uyumunu kolaylaflt›rd›.

Ana ilkeleri aras›nda yer alan kurumsal
vatandafll›k kimli¤i Koç Toplulu¤u’nu
ekonomik faaliyetlerinden elde etti¤i
kaynaklar› toplumun geliflimine katk›
sa¤layan ve de¤er yaratan çal›flmalara
yöneltmifltir. Kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem
varsa ben de var›m” ilkesi Koç
Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n
özünü oluflturur.  Kuruluflundan günümüze
kurumsal sosyal sorumluluk kapsam›ndaki
çal›flmalar›na önem veren Koç Toplulu¤u,
30 Mart 2006 tarihinde BM Küresel ‹lkeler

Sözleflmesi’ni imzalad›.

Bu sorumlulu¤un yaratt›¤› fark›ndal›kla Koç
Toplulu¤u 2007’de çeflitli çal›flmalar
gerçeklefltirdi. 5-6 Temmuz 2007
tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen Küresel
‹lkeler Sözleflmesi Liderler Zirvesi’ne kat›lan
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
Ali Y. Koç bir konuflma yapt›.
Konuflmas›nda iyimserli¤in önemine dikkat
çeken Ali Y. Koç daha iyi kurumsal yurttafllar
olmaya öncelik verilmesi gerekti¤ini ifade
etti. Koç Holding, 25 Ekim 2007’de
“Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ile De¤er
Yaratmak” konulu bir konferansa ev
sahipli¤i yapt›. 12 Kas›m 2007’de
KalDer’in öncülü¤ünde ve Koç Holding
sponsorlu¤unda düzenlenen, Nobel Ödüllü
Birleflmifl Milletler eski Genel Sekreteri Kofi
Annan’›n da haz›r bulundu¤u bir törenle
Türkiye’nin önde gelen 26 kuruluflu daha
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne imza att›.
Böylece ülkemizdeki Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi’ne imza atan kurulufl say›s›
100’ü aflt›. 8 Ocak 2008’de de Koç
Toplulu¤u flirketlerinden yöneticilere Koç
Üniversitesi iflbirli¤i ile “Küresel ‹lkeler
Çerçevesinde Risk E¤itimi” verildi.

Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi’nin 10 ‹lkesi

‹nsan Haklar›
‹lke 1: ‹fl dünyas› ilan edilmifl insan
haklar›n› desteklemeli ve bu haklara
sayg› duymal›
‹lke 2: ‹fl dünyas›, insan haklar›
ihlallerinin suç orta¤› olmamal›
Çal›flma Standartlar›
‹lke 3: ‹fl dünyas› çal›flanlar›n
sendikalaflma ve toplu müzakere
özgürlü¤ünü desteklemeli
‹lke 4: Zorla ve zorunlu iflçi
çal›flt›r›lmas›na son verilmeli
‹lke 5: Her türlü çocuk iflçi
çal›flt›r›lmas›na son verilmeli
‹lke 6: ‹fle al›m ve ifle yerlefltirmede
ayr›mc›l›¤a son verilmeli
Çevre
‹lke 7: ‹fl dünyas› çevre sorunlar›na
karfl› ihtiyati yaklafl›mlar› desteklemeli
‹lke 8: ‹fl dünyas› çevresel sorumlulu¤u
art›racak her türlü faaliyete ve olufluma
destek vermeli
‹lke 9: ‹fl dünyas› çevre dostu
teknolojilerin geliflmesini ve
yayg›nlaflmas›n› desteklemeli
Yolsuzlukla Mücadele
‹lke 10: ‹fl dünyas› rüflvet ve haraç
dahil her türlü yolsuzlukla savaflmal›

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi
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