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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.



De¤erli Paydafllar›m›z,

‹çinde bulundu¤umuz küresel dünyada co¤rafi s›n›rlar
mevcut olsa da ekonominin s›n›rlar› ortadan kalkm›fl
durumda. Bir ülkede meydana gelen geliflmeler, dünyan›n
bir baflka ucundaki ülkeyi daha önce hiç görülmemifl bir
h›zla etkileyebiliyor. Bunun son örne¤ini Amerika Birleflik
Devletleri’nde bafllayarak, k›sa sürede tüm dünyay› etkisi
alt›na alan ve dünya ekonomilerinin türbülansa girmesine
neden olan finansal f›rt›nada gördük.

Küresel kriz, tüm dünyay› ekonomik, siyasi ve sosyal
aç›lardan etkiliyor. Kriz insanlar›n tüketim harcamalar›ndan
uzak durmalar›na sebep oluyor. Bu da k›s›r bir döngüyü
kaç›n›lmaz hale getiriyor. Oysa ki krizin sona ermesinde
insanlar›n psikolojik olarak güven kazanmalar› çok önemli
bir faktör.

Küresel krizle bafl etmek isteyen flirketler ise ilk olarak,
kaynaklar›n etkin kullan›m› konusunda önlemler almaya
bafll›yor. Kaynaklar›n etkin kullan›m› denince akla do¤al
olarak ilk önce tasarruf geliyor. Ancak konuyu çok daha
genifl bir perspektifte, faaliyetlerimizi gelifltirme ve
dönüfltürme anlay›fl› ile ele almam›z gerekiyor.
Faaliyetlerimizi gelifltirip, dönüfltürmek, bir yandan küresel
finansal krize, bir yandan da etkileri giderek daha çok
yaflanan küresel iklim krizine ortak bir çare gelifltirme
imkan› sunabilecektir.

Kaynaklar›m›z› daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu
ve basiretli iflletmecili¤in bir gere¤i, di¤er yandan da
sorumlu vatandafll›k görevi. Bu dünyan›n bize

sundu¤u her türlü kayna¤› kullan›rken özenli davranmay›
dünyaya, çevreye, insanl›¤a, gelecek kuflaklara ve
kendimize duydu¤umuz sayg›n›n bir yans›mas› olarak
görüyoruz.

‹çinden geçti¤imiz zorlu süreçte biz Koç Holding olarak
ülkemize yapt›¤›m›z yat›r›mlarla, yeni sektörlerin geliflmesi
için att›¤›m›z ad›mlarla, küresel markalar›m›zla sosyal
sorumlulu¤un en önemli bileflenlerinden olan ekonomik
kalk›nmada ülkenin itici güçlerinden biri olmaya devam
ediyoruz. 2008 y›l› itibar›yla 43 milyar dolar olan konsolide
ciromuzla dünyan›n 186’›nc› büyük flirketiyiz. 14,2 milyar
dolara ulaflan ihracat›m›z, 2008 konsolide rakamlar›yla
1,6 milyar TL’ye ulaflm›fl yat›r›m harcamalar›m›z ile ülkenin
lokomotifi olmay› sürdürüyoruz.

Topluluk bünyesinde 70 bini aflan çal›flan›m›zla, ülkemizin
büyüme potansiyeline olan inanc›m›z› kaybetmeden,
gelece¤e odaklanarak, tüm paydafllar›m›za en iyi sonuçlar›
getirebilecek çözümleri üretmeye çal›fl›yoruz.

Öte yandan, faaliyet gösterdi¤imiz tüm alanlarda, Koç
Toplulu¤u’nun temel yap› tafllar›ndan olan ve 2006 y›l›nda
imza att›¤›m›z Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler Sözleflmesi
ile de çerçevesi çizilen sorumlu kurumsal vatandafll›k
bilinciyle hareket ediyoruz. Bu bilincin gelifliminde e¤itimin
büyük önemi oldu¤unu biliyoruz ve Koç Üniversitesi’nin
12 Kas›m 2007'de Sözleflme’ye imza atmas›n›n ard›ndan,
3 Aral›k 2008'de de ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nin
Sorumlu ‹flletmecilik E¤itimi ‹lkeleri Giriflimi’ni

Koç Toplulu¤u olarak,
Vehbi Koç’un bizlere afl›lad›¤›
sosyal sorumluluk bilinci ile,

kurumsal sosyal sorumlulu¤u,
ifl stratejilerimizin

vazgeçilmez bir parças›
olarak görüyoruz.
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imzalamas›ndan memnuniyet duyuyoruz. Böylece Koç
Üniversitesi, ö¤rencilerine, kurumsal vatandafll›k ve
sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde e¤itim verece¤ini
taahhüt etmifl bulunuyor.

Koç Toplulu¤u olarak, Vehbi Koç’un bizlere afl›lad›¤› sosyal
sorumluluk bilinci ile, kurumsal sosyal sorumlulu¤u, ifl
stratejilerimizin vazgeçilmez bir parças› olarak görüyoruz.
E¤itim, sa¤l›k, kültür-sanat ve çevre alanlar›nda,
gerçeklefltirdi¤imiz yat›r›mlarla, ülkemize önemli katk›lar
sa¤lamaya özen gösteriyoruz.

E¤itim alan›nda 21 flirketimiz, Koç Üniversitesi, Vehbi Koç
Vakf› deste¤i ile yürüttü¤ümüz Meslek Lisesi Memleket
Meselesi Projemizde bu sene yeni giriflimlerle birlikte iki
seneyi arkada b›rakarak üçüncü y›l›m›za girdik. 81 ilden
ö¤rencilerimizin e¤itim hayatlar›na devam etmeleri için
verdi¤imiz deste¤in önemini ald›¤›m›z geribildirimlerden
görüyor, onlar›n mesleki e¤itim alm›fl genç neferler olarak
katma de¤er yaratan bireyler olmalar›n› heyecanla
bekliyoruz.

Koç Toplulu¤u olarak biliyoruz ki; ancak parças› oldu¤umuz
topluma kazand›rd›klar›m›zla geliflebilir ve ilerleyebiliriz.
Bu nedenle sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z› ifl ortaklar›m›z
ve paydafllar›m›zla paylaflmak, etkimiz alt›ndaki bölgede
yayg›n hale getirmek için de u¤rafl veriyoruz.

80. y›ldönümümüzde bafllatt›¤›m›z “Ülkem için” Projesi,
bizlere tüm çal›flanlar›m›z›n sinerjisini hayata geçirme imkan›

sundu. Dev bir ad›ma dönüflen projemizde, ülkemize ve
dünyam›za olan sorumlulu¤umuzla, geçti¤imiz y›l “çevre”
konusuna odakland›k.

Do¤al kaynaklar›n korunmas›, bu kaynaklar›n verimli bir
flekilde kullan›lmas›, at›klar›n mümkün oldu¤unca
kayna¤›nda azalt›lmas› veya geri kazan›lmas› konusunda
hassasiyetle duruyor ve ulusal ve uluslararas› düzenlemelere
uyumlu bir flekilde hareket ediyoruz.

Çevreye yat›r›m, bugün art›k flirketler için bir trend de¤il,
gereklilik. Koç Toplulu¤u olarak, yaln›zca sosyal sorumluluk
çal›flmalar›m›zda de¤il, faaliyette bulundu¤umuz her alanda
çevresel standartlar› sürekli olarak gelifltiriyoruz.

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne imza atarken, kendi
Toplulu¤umuz içinde oldu¤u kadar, çevremizle ve
paydafllar›m›zla da yeni ifl yapma kültürünü ve sosyal
sorumluluk bilincini paylaflmay› amaçlam›flt›k. Bugün
geldi¤imiz noktada, tüm Topluluk çal›flanlar›, bayiler ve
tedarikçilerimiz ile kurumsal vatandafll›k örne¤i göstererek
ülkemiz ve dünyam›z yarar›na hareket etmenin mutlulu¤unu
ve gururunu yafl›yoruz.

Sayg›lar›mla,

Mustafa V. Koç
Yönetim Kurulu Baflkan›



De¤erli Paydafllar›m›z,

Küreselleflme ile birlikte artan rekabet koflullar›nda,
ekonomik ve sosyal gücümüzün sürdürülebilirli¤i en temel
önceli¤imizdir. Küresel sistemde kurulufllar›n devaml›l›klar›n›
sa¤lamak için de¤iflmeleri art›k kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.
De¤iflim, mevcut kurallar› yeniden tan›mlaman›n ilerisinde
yeni kurallar koymay› gerektirir. Ancak bu flekilde flirketlerin
ve hatta ülkelerin yaflan›lan ça¤›n önünde yer alarak
sürekliliklerini sa¤lamalar› ve katma de¤er yaratmalar›
mümkün olacakt›r.

Koç Toplulu¤u olarak, biz de, özümüzdeki her alanda lider
olma hedefimizi 2008 y›l›nda “de¤iflim” temas› ile ortaya
koyduk. Odaklanma stratejimiz çerçevesinde yapt›¤›m›z
önemli de¤iflim projeleri ile baz› flirketlerimizle yolumuzu
ay›rd›k. Karl›l›k ve verimlili¤imizi artt›ran yeni yat›r›mlara
imza att›k. Krizin her alanda derin etkisini hissetti¤imiz
2008 y›l›nda öngörülü kurumsal yönetim uygulamalar› ile
yönetim kalitesini art›rarak ve risk yönetimi kurallar›m›z›
s›k›laflt›rarak, güçlü mali yap›m›z› ve sermaye piyasalar›nda
sahip oldu¤umuz güvenilirlik ve sayg›nl›¤› sürdürmeyi
baflard›k.

Koç Toplulu¤u’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un ülke
yarar›na yönelik ba¤›fl ve projelerini kurumsallaflt›rmak
amac›yla ülkemizde gerçeklefltirdi¤i ilklerden biri olan
Vehbi Koç Vakf›’n›n 40. y›ldönümünü 2009 y›l›n›n bafl›nda
kutlad›k. 2008’e bu 40 y›l›n penceresinden bakt›¤›m›zda,
“Ülkem varsa ben de var›m” ilkesini Vehbi Bey’in miras
b›rakt›¤› tutarl›l›kla hem ifl süreçlerimizde hem de sosyal
hayata katk›lar›m›zda uygulamaya devam etti¤imizi görmek
bizlere gurur verdi.

Kurucumuz Vehbi Koç’tan devrald›¤›m›z ilke ve de¤erler
do¤rultusunda, kurumsal yap›m›z›, faaliyetlerimizi ve
projelerimize yans›tt›¤›m›z sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z›
sürekli gelifltirmekteyiz. Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’ne
imza att›¤›m›z 2006 y›l›ndan itibaren evrensel ilkeleri
yans›tan bir bak›fl aç›s›yla hareket etmekteyiz. Bu
kapsamda kurdu¤umuz portal ile ilkelere dair verileri
dikkatle izlemekte ve kararlar›m›z› buna göre
flekillendirmekteyiz.

‹nsanl›k ve toplumlar 21. yüzy›lda eskiye göre daha
karmafl›k problemlerle karfl› karfl›yad›r. Yaflamakta
oldu¤umuz küresel kriz de gösterdi ki, ortaya ç›kan
problemler sadece meydana geldi¤i bölgeyi de¤il, dinamo
tafl› etkisiyle tüm dünyay› etkilemektedir. Bu problemlerin
çözümü ise genifl oldu¤u kadar yarat›c› bir bak›fl aç›s›na
sahip olmay› da gerektirmektedir.

De¤iflimin bafl›n› çeken, rekabette avantajlar sa¤layan ve
toplumlar› ileri tafl›yan Ar-Ge ve inovasyon, Koç Toplulu¤u
için lider oldu¤u alanlarda vazgeçilmez unsurlard›r.

fiirketlerimizin yeni ürün, hizmet veya çözümler yaratmak
için araflt›rma, gelifltirme ve inovasyon faaliyetlerine yapt›¤›
yat›r›mlar büyük önem arz etmektedir. Bu çal›flmalar ile
sa¤lanan ilerlemeler ülkemizin rekabet gücünü
artt›rmaktad›r.

Ülkesine sa¤lad›¤› katma de¤eri artt›rmay› hedefleyen
Koç Toplulu¤u ülkemiz özel sektör Ar-Ge harcamalar›n›n
yaklafl›k % 20’sini yapmaktad›r.

Kurumsal vatandafll›k anlay›fl›m›z
gere¤i, gerçeklefltirdi¤imiz

projeler ile ifl alan›ndaki bilinen
iddiam›z›, sosyal sorumluluk

konusunda da ortaya koyuyoruz,
Dünya ve ülkemiz için

Koç Toplulu¤u olarak sosyal
alanda da katma de¤er

yaratmaya devam ediyoruz.
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“‹novasyon”u, sosyal ve ekonomik kalk›nman›n önemli bir
itici gücü olarak de¤erlendiren Koç Toplulu¤u’nun bu
alandaki çal›flmalar›n› bu raporda sizlerle paylafl›yoruz. Koç
Toplulu¤u flirketleri 12 adet Ar-Ge Merkezi Sertifikas›
alm›fllard›r. Raporda ayr›ca flirketlerimizin en iyi uygulamalar›n›
ve bu uygulamalardaki geliflmeleri paydafllar›m›z›n bilgisine
sunuyoruz.

21. yüzy›l›n en temel sorunlardan birisi de küresel ›s›nmad›r.
Bu problemin çözümü hem ülkeler aras›nda, hem de ülkeler
ve flirketler aras›nda iflbirli¤ini gerektirmektedir.

Bu iflbirli¤inde üzerine düflen rolü hakk›yla gerçeklefltirmeyi
amaçlayan Koç Toplulu¤u küresel ›s›nma üzerinde
hassasiyetle durmaktad›r. Bu kapsamda ürün gam›m›z› ve
ifl süreçlerimizi yeniden flekillendirme gayreti içerisindeyiz.
Bu do¤rultuda flirketlerimizin yapt›¤› çal›flmalar› raporumuzun
ilerleyen sayfalar›nda sizler ile paylafl›yoruz. Bu y›l yap›lacak
olan ve Kyoto Protokolü uygulama sürecinde bir kilometre
tafl› niteli¤indeki Kopenhag Toplant›lar›’nda, küresel ›s›nma
ve sera gaz› sal›n›m› ile ilgili önemli kararlar al›nacakt›r. Koç
Toplulu¤u olarak, bu kararlar›n bize getirece¤i etkileri iyi
etüd ederek, gereken düzenlemeleri yapmay› planl›yoruz.

Küresel problemlerin çözümünde bugün itibariyle gelinen
noktada art›k hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli
bir duyarl›l›k gelifltirmek ve sorunlara birlikte sahip ç›k›p,
çözümlerin parças› olmak gerekmektedir.

Bu anlay›fl ile sorumlu vatandafll›¤›n yayg›nl›k kazanmas›
için son üç y›ld›r uygulad›¤›m›z “Ülkem için” projemiz
kapsam›nda geçti¤imiz y›l çevre konusuna odakland›k.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve Tema Vakf› iflbirli¤inde
Türkiye’nin 7 bölgesinde 1.750 futbol sahas› büyüklü¤ünde
bir alan› kapsayacak olan 700 bin fidan dikimi için kaynak
yaratt›k. Çevre konusunda yapt›klar›m›z bununla s›n›rl›
kalmayacak, ülkemiz insan›n›n fark›ndal›k seviyesini artt›rmak
için e¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›na önümüzdeki
dönemde de devam edece¤iz.

Sosyal sorululuk kapsam›nda önem verdi¤imiz
faaliyetlerinden bir tanesi de ülkemizin e¤itim sisteminin
gelifltirilmesi, bu yol ile istihdam›n artt›r›lmas›d›r.

Bu çerçevede bafllatt›¤›m›z ve flirketlerimizin sahipli¤inde
her geçen gün geliflen di¤er bir projemiz “Meslek Lisesi
Memleket Meselesi” projesidir. Bu proje Vehbi Koç Vakf›’n›n
deste¤i ile küresel krizin iflsizli¤i de t›rmand›¤› bir dönemde
gençlerimiz için bir umut kap›s› olmufltur. Proje ile, 81 ilde,
262 okulda, 8 bin meslek lisesi ö¤rencisine staj destekli
e¤itim bursu, koçluk ve kiflisel geliflim imkanlar› sa¤lanm›flt›r.

Gerçeklefltirdi¤imiz projeler ile kurumsal vatandafll›k
anlay›fl›m›z gere¤i, ifl alan›ndaki bilinen iddiam›z›, sosyal
sorumluluk konusunda da ortaya koyuyoruz, Dünya ve
ülkemiz için Koç Toplulu¤u olarak sosyal alanda da katma
de¤er yaratmaya devam ediyoruz.

Sayg›lar›mla,

Dr. Bülent Bulgurlu
Koç Holding
CEO – Yönetim Kurulu Üyesi



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.

‹kinci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz da, ilkinde
oldu¤u gibi Toplulu¤umuzun, 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 paylaflma amac›n›
tafl›maktad›r.

Koç Holding’in yürüttü¤ü projelerin yan› s›ra Topluluk
bünyesinde faaliyet gösteren vak›flar›n çal›flmalar›na da
bu raporda yer verilmifltir. Ayr›ca Topluluk flirketlerinden
Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Opet, Otokar, Tat, Tofafl,
Türk Traktör, Tüprafl ve Yap› Kredi’nin yürüttü¤ü
ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluk projelerine rapor
içinde yer veriliyor. Bu flirketlerde Topluluk çal›flanlar›n›n
%72,9’si* çal›flmakta olup, Topluluk cirosunun %84’ü
gerçekleflmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz’un ilkini 2006
ve 2007 y›llar›ndaki çal›flmalar›m›z› kapsayacak flekilde
2008 y›l›n›n Mart ay›nda yay›mlam›flt›k. Bu y›l da 2008
y›l›nda yürütülen çal›flmalar›m›z›, uzun vadeli projelerimizde
y›l içinde gerçeklefltirdi¤imiz geliflmeleri yans›tt›¤›m›z bir
ilerleme raporu (Communication on Progress)
yay›ml›yoruz. 2008 y›l›nda küresel ilkelerin takibi için
belirlenen flirketlerimizin ilgili datalar›, oluflturulan bir portal
ile toplanmaya bafllam›flt›r. Toplanan bilgiler de raporda
yer bulmufltur.

Her geçen sene daha sistemli bir yap›ya kavuflmak için
çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

Bütün çal›flmalar›m›z için www.koc.com.tr adresi baflta
olmak üzere yukar›da ismi geçen Topluluk flirketlerinin
internet sitelerine ve vak›f lar ›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.

HANG‹ PROJELER RAPORDA?
• Koç Holding’in yürüttü¤ü çal›flmalar

• Vehbi Koç Vakf› ve ba¤l› kurulufllar› ile Toplulukça desteklenen

STK’lar›n ortak çal›flmalar›

•Topluluk flirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Opet, 

Otokar, Tat, Tofafl, Tüprafl, Türk Traktör, Yap› Kredi’nin 

yürüttü¤ü projeler ve en iyi flirket uygulamalar›

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

internet sitesinden ulaflabilirsiniz.

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

*Topluluk toplam çal›flan say›s› 73.677 olup, rapor kapsam›ndaki

flirketlerin çal›flan say›s› 53.114’tür.
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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."

"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



“Azminiz ve yetene¤iniz
varsa ve yönünüzü ustaca
belirlerseniz rahatl›kla
hedefinize ulaflabilirsiniz.”
Rahmi M. Koç

• 2006’da Birleflmifl Milletler Küresel ‹flbirli¤i Antlaflmas›’n›
imzalayan ilk Türk flirketi olarak Koç Toplulu¤u kurumsal
sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarl›l›k ile ilgili süregelen
genel yaklafl›mlar›n›, resmi ve uluslararas› boyutta teyit etmifltir.

• Vehbi Koç Vakf› e¤itim, kültür-sanat ve sa¤l›k alanlar›nda
yönetimini üstlendi¤i kurumlar›, destekledi¤i projeleri ve
düzenli programlar› arac›l›¤›yla Türkiye’nin daha h›zl›
geliflmesine destek olmaktad›r.

• Koç Holding kurulufl y›ldönümünü tüm yurtta Ülkem
‹çin Günü ilan ederek çal›flanlar›n›n, bayilerinin gönüllü
kat›l›m›yla çeflitli alanlarda sosyal sorumluluk kampanyalar›
yürütür.

• Koç Toplulu¤u ve flirketleri Vehbi Koç’un “Ülkem varsa,
ben de var›m” sözünden hareketle özellikle e¤itim, kültür-
sanat ve sa¤l›k alanlar›nda Türkiye'nin toplumsal geliflimine
katk›da bulunmaktad›r.

• Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesiyle olanaklar›
k›s›tl› baflar›l› ilkö¤retim mezunu gençlerin sanayi, biliflim
ve hizmet sektörüne kazand›r›lmas›n› hedefler.

• Topluluk flirketleri çeflitli kurumsal sosyal sorumluluk
projelerini bizzat yürüterek ve sivil toplum kurulufllar›na
destek olarak Türkiye’ye fayda sa¤lamaktad›rlar.
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Yüksek katma de¤er
Koç Holding ve Topluluk flirketleri:

• Türkiye’nin en büyük toplulu¤u olarak ‹MKB’de ülkemizin yüksek

büyüme potansiyeline yat›r›m yapmak isteyenler için en iyi alternatif

• Ekonomik dalgalanmalara ve risklere karfl› dayan›kl› portföy yap›s›

• Sürdürülebilir karl›l›k ve artan hissedar de¤eri

• Fortune 500 s›ralamas›ndaki tek Türk flirketi

(2007 y›l sonu sonuçlar›na göre 186'nc›)

• Handelsblatt'›n s›ralamalar›na göre Avrupa'n›n en büyük

49'uncu flirketi (2006 y›l sonu sonuçlar›na göre)

• Hay Group'un Fortune dergisi iflbirli¤iyle düzenledi¤i dünyan›n

en be¤enilen flirketleri araflt›rmas›nda yer alan ilk Türk flirketi

• Sabanc› Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun, Standart

and Poor's (S&P) ile birlikte dört y›ld›r yapt›¤› 'Türk fieffafl›k ve ‹ffla

Araflt›rmas›’nda her y›l yer alan Türkiye’nin en fleffaf 3 flirketi aras›nda

Türkiye ekonomisine katk›

• Dünyada Ar-Ge'ye en fazla kaynak ay›ran ilk bin
flirket aras›ndaki ilk Türk flirketidir.

• ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n (ISO) 2008 y›l› 500 Büyük
Sanayi Kuruluflu araflt›rmas›na göre, en büyük
10 sanayi kuruluflundan 5’i Topluluk flirketidir.

• Koç Toplulu¤u 2003-2008 y›llar› aras›nda
y›ll›k ortalama %31 büyümüfltür.

• ‹MKB flirketleri toplam piyasa de¤erinin %13'ünü
oluflturmaktad›r (2008 sonu itibar›yla).

• Türkiye’nin toplam ihracat›n›n %11’ini
gerçeklefltirmektedir.

• Ülkemiz milli gelirinin %9’una eflde¤er kombine
cirosu vard›r. (2008 y›l› 3. çeyrek bilgilerine göredir.)

Koç Toplulu¤u:
• 28 ülkede yaklafl›k 74.000 çal›flan›yla, gücünü ald›¤›
Türk ekonomisine güç katmay› hedef almaktad›r.



Global yaklafl›mlar›n öne ç›kt›¤› yeni dünya düzeninde
kurulufllar geliflebilmek için de¤iflime ayak uydurmak
ve sürdürülebilir büyümeyi sa¤lamak zorundad›rlar.
Rekabet edebilmenin bir yolu teknoloji transferi yapmak
ise di¤er bir yolu da Ar-Ge ve inovasyondur. Rekabette
at›l›m yapmay› hedefleyen flirketlerin yeni ürün, hizmet
veya çözümler yaratmak için araflt›rma, gelifltirme ve
inovasyon faaliyetlerine fon ay›rmas› gerekmektedir.
Böylece pazarlamada, sat›flta, operasyonda fark
yaratacak aç›l›mlar sa¤layabilirler.

Türkiye’de Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H’ye oran› 2002
y›l›nda %0.53 iken 2007’de %0.71’e yükselmifltir. Bu
oranla ülkemiz dünyada 35. s›rada bulunmaktad›r. Bu
oran Avrupa Birli¤i’nde %1.76’d›r. Fakat 2002-2007
y›llar›nda Türkiye %119 art›flla en fazla art›fl sa¤layan
ülkeler aras›nda Çin’in arkas›ndan ikinci s›rada yer
almaktad›r. 2005-2010 Ulusal Bilim ve Teknoloji
Uygulama Plan›’na göre ana hedeflerden biri, Ar-Ge
harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay›n› art›rarak, 2013
y›l›nda %2 hedefine ulaflmas›d›r. Bir di¤er hedef ise
2007’de 49.668 olan araflt›rmac› say›s›n›n 2013’de
150.000 personele ç›kmas›d›r. Ülkemizde Ar-Ge
harcamalar›n›n %41,3’ü, yani neredeyse yar›s› özel sektör
taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Koç Holding’in iddial› büyüme ve sürdürülebilir karl›l›k
hedeflerine ulaflabilmek için belirledi¤i en önemli stratejik
önceliklerden birisi, ‘teknolojiye hakim olmak’t›r.
Teknolojiye hakim olmak demek, faaliyet gösterilen
alanlarda de¤iflimleri takip eden de¤il, yaratan flirketler
olabilmek demektir. Uzun vadede rekabetçi olabilmenin
en önemli gereklerinden biri budur. Koç Toplulu¤u
flirketleri sürdürülebilir büyümeyi sa¤lamak için, Ar-Ge

Koç Toplulu¤u flirketleri
sürdürülebilir büyümeyi sa¤lamak
için, Ar-Ge ve inovasyon çal›flmalar›

ile, teknoloji ve ürün gelifltirme
alan›nda ülkemizde de¤iflimin

öncüsü olmaktad›r.



ve inovasyon çal›flmalar› ile, teknoloji ve ürün gelifltirme
alan›nda ülkemizde de¤iflimin öncüsü olmaktad›r. Koç
Toplulu¤u Ar-Ge harcamalar›n›n, ülkemiz özel sektör
Ar-Ge harcamalar›na oran› %15-20’ler civar›ndad›r. Koç
Toplulu¤u flirketlerinde çal›flan Ar-Ge personeli say›s›
2008 y›l›nda 2.275’e ulaflm›flt›r. Bu say› her geçen y›l
önemli ölçüde artmaktad›r.

Kalk›nma ve küresel rekabette önemli at›l›mlar
yap›labilmesi için büyük Ar-Ge Merkezleri kurulmas› son
derece önemlidir. Bu nedenle Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
50 kiflinin üzerinde bulunan Ar-Ge bölümlerine
uluslararas› standartlarda Ar-Ge faaliyetleri yürüttükleri
takdirde belirli bir inceleme ve denetleme süreci sonunda
“Ar-Ge Merkezi” ünvan›n› vermektedir. Koç Toplulu¤u
flirketleri, Arçelik’te 6, Grundig‘de 2, Koç Sistem’de,
TOFAfi’ta, Ford Otosan’da ve Otokar’da birer olmak
üzere 12 adet Ar-Ge Merkezi Sertifikas› alm›fllard›r.

“European R&D Investment Scoreboard “ 2008 y›l›
raporunda, ilk bin içinde Türkiye’den yer alan üç flirketin
birisi Koç Holding, di¤eri ise Ford Otosan’d›r. 2007 y›l›
Ar-Ge harcamalar›na göre haz›rlanan bu raporda, Koç
Holding’in Ar-Ge harcamalar›n›n aktifleflen k›s›mlar›n›n
dikkate al›nmad›¤› görülmüfl ve raporu haz›rlayanlara
gerekli bilgiler verilmifltir. Düzeltilmifl Ar-Ge harcamalar›
ile Koç Holding bu s›ralamada AB d›fl› ülkeler aras›nda
304’üncü s›rada yer alabilecektir.

Ülkemizin teknoloji ve bulufl yapan ve bulufllara patent
baflvurusu yapan kurumlar›n›n en bafl›nda gelen

Arçelik’te Ar-Ge faaliyetleri ve tamamlanan projeler ile
tüm dünyada örnek olarak gösterilen çevreci ürünler
tasarlanmaktad›r. Bunlardan en az enerji tüketen
buzdolab›, en az su tüketen bulafl›k makinesi, en h›zl›
y›kayan çamafl›r  ve bulafl›k  makinesi, “sessiz ürünleri”
uluslararas› platformlarda da ödüllendirilmifltir.

Arçelik gelifltirdi¤i ürünlerdeki çevreci tasar›mlar› ile
CO2 sal›n›m›n›n azalt›lmas›na da önemli katk›da
bulunmaktad›r. Arçelik buzdolaplar› 1995 y›l›ndan beri
çevreye en fazla duyarl› Hidrokarbon temelli gazlarla
üretilmektedir. “AB Energy +” ödülü almas› nedeniyle
Buenos Aires’te düzenlenen Dünya ‹klim Konferans›’na
davet edilen tek Türk flirketi olmufltur.

Ford Otosan bugün 500’ün üzerinde Ar-Ge mühendisine
sahiptir. Bu mühendislik gücüyle Türkiye’de ilk defa
“A¤›r Hizmet Dizel Motoru” tasarland› ve yine Ford
Otosan mühendislerince gelifltirilen “Cargo Kamyonu”
ile müflterinin kullan›m›na sunuldu. Bugün Ford Otosan,
Ford’un “Küresel Kamyon Tasar›m Merkezi” olma
yolunda ilerlemektedir. Ford Otosan, TÜB‹TAK Gebze
Teknoloji Serbest Bölgesi’ndeki Araflt›rma Merkezi’nde
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KOÇ TOPLULU⁄U AR-GE ÇALIfiANI SAYISI

Koç Toplulul¤u’nda Ar-Ge Çal›flanlar›n›n Say›s›
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dizel motor ve aktarma organlar›n›n tasar›m› konusunda
tüm Ford sistemine hizmet vermektedir.

Ford Otosan ayr›ca Ürün Gelifltirme yaklafl›m›nda
“Araflt›rma Gelifltirme–R&D” konseptine geçifl yapan ilk
otomotiv firmas› olmufltur. Ar-Ge bölümünün yönetiminde
ülkemizdeki ilk ve tek Hibrid araç tasarlanm›flt›r. ‹kinci
aflamada bu araca ait önemli komponentlerin yerli
tasar›m› aflamas› gerçeklefltirilmifltir. Bu çal›flmalar› ile
Avrupa Birli¤i Tasar›m ve Çevre Ödülü’ne lay›k
görülmüfltür. Hibrid Transit çal›flmalar› sonucunda orta¤›
Ford’un Hibrid Otomobiller Ar-Ge Merkezi için en önemli
adaylardan birisi olmufltur.

Tofafl, 1994 y›l› sonunda 15 kifli ile kurulan Ar-Ge
Departman›’n› bugün 400 kifliye ulaflt›rm›fl ve orta¤›
Fiat’›n önemli bir Ar-Ge merkezi haline gelmifltir.  Tofafl
ülkemizin en kapsaml› otomotiv test merkezine sahiptir.
Avrupa’da fabrikada imal edilebilecek, AB direktiflerine
uygun ilk LPGli otomobili Tofafl gelifltirmifl ve üretmifltir.
Albea’n›n yenilikçi gövde tasar›m› Tofafl Ar-Ge biriminde
gelifltirilmifltir. TÜB‹TAK MAM ile Türkiye’de bir ilk olarak
hibrid bir Doblo arac› çal›flmas› yürütülmüfltür. Tofafl Ar-
Ge birimi bugün tamamen yeni bir arac› tasarlayabilecek
ve testlerinin büyük ço¤unlu¤unu yapabilecek bir güce
eriflmifltir.

Otokar ülkemiz savunma sanayi ve ticari sektörü için
gelifltirdi¤i yenilikçi araçlar ile ülkemize önemli katk›larda
bulunmaktad›r. Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›’n›n açm›fl
oldu¤u ihalede Ana Yüklenici olma s›fat› ve ülkemizin
ilk milli tank›n›n tasar›m ve gelifltirme görevi de Otokar’a
verilmifltir. Otokar ülkemizin giderek büyüyen toplu
tafl›mac›l›k sektörü için baflta hibrid otobüs olmak üzere
yarat ›c ›  çözümler  üretmeyi  sürdürmektedi r .

Patent Baflvurular›
Patent kültürü ve sahip olunan patent portföyü,
teknolojiye hakim olman›n önemli bir göstergesidir.
Türkiye’de yerli patent baflvurular› 2004-2008 y›llar›
aras›nda 4.4 kat›na, uluslararas› patent baflvurular› (PCT)

Koç Toplulu¤u flirketleri 2008 y›l›nda toplam 254 ulusal ve
172 uluslararas› patent baflvurusu yapm›fllard›r. Topluluk
flirketlerinin patent portföyü 1.620’ye yükselmifltir.

Ford Otosan Hybrid

Tofafl Ar-Ge Merkezi

Arçelik 5088 NF Siyah Orbital Buzdolabı ve Ekolojist Bulafl›k Makinesi
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ise 4.2 kat›na ç›km›flt›r. Koç Toplulu¤u flirketleri 2008
y›l›nda 254 adet ulusal ve 172 adet uluslararas› patent
baflvurusu yapm›fllard›r. Topluluk flirketlerinin patent
portföyü 1.620’ye yükselmifltir. Türkiye patent liginde
Koç Toplulu¤u flirketleri Arçelik, Grundig, Ford Otosan
ve Tofafl her zaman ön s›ralarda yer almaktad›r.

Arçelik, son dört y›lda ülkemizde üretilen patentlerin
%13'ü ile Türkiye'den Dünya Fikri Haklar Örgütü'ne
yap›lan uluslararas› patent baflvurular›n›n %45'ini
gerçeklefltirmifltir. Dünyada en çok uluslararas› patent
baflvurusu yapan ilk 500 içinde Arçelik Türkiye’den tek
firmad›r ve 101’inci s›radad›r. Bu çal›flmalar ülkemizde
patent kültürünün artmas›nda çok önemli bir rol
oynamaktad›r.

2008 y›l›nda 8 adet patent baflvurusu yapan Aygaz’›n
bunlarla birlikte baflvuru ifllemleri tamamlanm›fl olan
bulufl say›s› 13’e ulaflm›flt›r.

Ayr›ca ilk dört firman›n d›fl›nda 2007 ve 2008 y›llar›nda
toplam 14 adetlik baflvuru yapan Arçelik LG, 13 adetlik
baflvuru yapan Otokar ve 20 adetlik baflvuru yapan Türk
Traktör Fabrikalar› da bulufllar›n› patent baflvurusuna
çeviren firmalar›m›z aras›ndad›r.

Fikri Haklar
Fikri haklar ülkemizdeki üretim merkezlerinin kal›c›
olmas› ve büyüme potansiyeli tafl›mas› aç›s›ndan son
derece önemlidir. Fikri haklar kavram› sanayide
bulufllar›n, yeniliklerin, yeni tasar›mlar›n ve özgün
çal›flmalar›n ilk uygulay›c›lar› ad›na, ticaret alan›nda
üretilen ve sat›lan mallar›n üzerlerindeki üreticisinin veya
sat›c›s›n›n ay›rt edilmesini sa¤layacak iflaretlerin sahipleri
ad›na kay›t edilmesini ve böylece ilk uygulay›c›lar›n ürünü
üretme ve satma hakk›na belirli bir süre sahip olmalar›n›
sa¤layan gayri maddi bir hakt›r.

Ford Otosan’›n Transit Connect projesi, komple bir hafif
ticari araca yönelik fikri haklar konusunda Türkiye’de
bir ilktir. Fikri haklar›n› Ford ile eflit olarak paylaflmakta
ve üretim sadece Türkiye’de yap›lmaktad›r. Gerek Ford
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Arçelik çamafl›r makinesi üretim band›



Otosan gerekse Koç Toplulu¤u’na ait di¤er otomotiv
flirketleri bu projeyle birlikte tasar›m ve fikri haklar
sürecinde önemli bir ivme yakalam›flt›r.

Fikri haklar›n›n tümüyle Tofafl’a ait oldu¤u Minikargo
projesinin tüm Ar-Ge çal›flmalar› Tofafl‘›n kontrolü alt›nda
gerçeklefltirilmifltir. Türkiye’de bir ilk olarak, ihracat
a¤›rl›kl› olarak üç ayr› uluslararas› otomotiv markas› olan
Fiat ve PSA Grubu markalar› Citroën Nemo, Peugeot
Bipper için üretim yap›lmaktad›r. 350 milyon Euro’luk
yat›r›mla (190 milyon Euro’luk k›sm› Ar-Ge harcamalar›)

hayata geçirilen Minikargo projesi ile Tofafl, y›lda 165.000
araçl›k üretim ve 2.500 kifliye istihdam sa¤lamaktad›r.
Bu proje çal›flmalar› s›ras›nda birçok yan sanayi kuruluflu,
mühendislik flirketleri ile de birlikte çal›fl›lm›fl ve böylece
ülkemizde yan sanayide ve küçük ölçekli kurulufllarda
Ar-Ge çal›flmas› yap›lmas›na ve Ar-Ge kültürü oluflmas›na
önemli destek verilmifltir.

Otokar, ticari araç ve savunma sanayii sektöründe,
mühendisli¤i, tasar›m› ve üretimi ile fikri haklar› kendisine
ait olan araçlarla faaliyet göstermektedir. Otokar’›n

tasar›m› ve üretimi olan z›rhl› taktik araçlar bugün
dünyan›n 15’ten fazla ülkesinde, Otokar taraf›ndan
gelifltirilmifl ticari araçlar 30’dan fazla dünya ülkesinde
aktif olarak kullan›lmaktad›r. Otokar’›n cirosunun yüzde
80’i fikri haklar› kendisine ait olan araçlar oluflturmaktad›r.

AB Çerçeve Programlar›
Avrupa Birli¤i'nin araflt›rma ve teknoloji gelifltirme
kapasitesini güçlendirmek, bu yolla ekonomik ve sosyal
geliflme sa¤lamak üzere 1984 y›l›ndan bu yana yürüttü¤ü
Çerçeve Programlar›'n›n amac› Avrupa'n›n bilim ve
teknoloji temelinin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal
uyumun desteklenmesi, global düzeyde endüstriyel
rekabetin desteklenmesi, AB üye ülkeleri aras›ndaki

Fikri haklar›n›n tümüyle Tofafl’a
ait oldu¤u Minikargo projesi,

y›lda 165.000 araçl›k üretim ve
2.500 kifliye istihdam

sa¤lamaktad›r.

Ford Otosan Transit Connect



iflbirli¤inin teflvik edilmesi ve üniversite-sanayi iflbirli¤inin
teflvik edilmesidir. AB Çerçeve Programlar› aç›s›ndan
Koç Üniversitesi befl programla Türk üniversiteleri
aras›nda 6. s›rada bulunmaktad›r.

Ford Otosan, dizel motorlar›n üretti¤i zararl› emisyonlar›
ve karbondioksit miktar›n› minimuma indirmeyi
hedefleyen GREEN (Green Heavy Duty Engine) projesi
ile Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Program›’nda bir entegre
projede yer alan ilk Türk otomotiv flirketi olma baflar›s›n›
göstermifltir. Ford Otosan’›n da ortak oldu¤u proje ile
ayn› zamanda 2012 y›l›n›n standartlar›na uyan dizel
motorlar gelifltirilecek. 2009 y›l›ndan itibaren hem dizel
hem de benzinli araçlardaki AB standartlar›na uyma

karar› alan Türkiye’de araçlarda kullan›lan yak›tlar da
AB standartlar›na uygun hale gelecektir. GREEN projesi
sayesinde bu standartlara uymak için gereken teknolojik
bilgiye pek çok Avrupa ülkesi gibi Türkiye de sahip
olacakt›r.

Tofafl, “Avrupa Birli¤i 6. Çerçeve Programlar›” içinde
“Araç Pasif Güvenli¤i Mükemmeliyet A¤›” projesinin 54
orta¤›ndan biriyken, Türkiye’den tek ortakt›r. Baflar›l› bir
flekilde tamamlanan bu proje sonucunda kurulmakta
olan “Sanal Pasif Güvenlik Araflt›rma Enstitüsü”nün
Tofafl da orta¤› olacakt›r.

Arçelik, Avrupa Birli¤i 5’inci, 6’nc› ve 7’nci Çerçeve
Programlar›’nda malzeme ve nano malzeme araflt›rmalar›
üzerinde birer projeye ortak olarak kat›ld›. Halen yürütülen
7. Çerçeve Program projesinde cam üzerine uygulanan
elektrokromik filmler ile ürünlere yenilikçi özellikler
kazand›r›lmas› hedeflenmektedir. Ayr›ca bir EUREKA
projesi de gerçeklefltirdi. Arçelik’in halen AB 7. Çerçeve
Program›’nda ve EUREKA Program›’nda de¤erlendirme
aflamas ›nda  o lan  p ro je le r i  bu lunmaktad › r .

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i
Koç Toplulu¤u flirketleri üniversite-sanayi iflbirli¤ini
art›rmaya ve üniversitelerimiz  ile ileri Ar-Ge projeleri
gelifltirmeye de özel bir önem vermektedirler. Bugün
Koç Toplulu¤u flirketlerinin üniversitelerimizle ortak
yürütmekte oldu¤u 100’e yak›n Ar-Ge projesi mevcuttur.
Üniversitelerde yeni programlar açmak için de çal›flmalar
yap›lmaktad›r.
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Avrupa Birli¤i'nin araflt›rma ve teknoloji gelifltirme kapasitesini
güçlendirmek, bu yolla ekonomik ve sosyal geliflme sa¤lamak
üzere 1984 y›l›ndan bu yana yürüttü¤ü programlard›r.
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Tofafl, yine Türkiye’de bir ilk olarak alan›nda Avrupa’n›n
en iyilerinden birisi olan Torino Politeknik Üniversitesi
deste¤iyle Uluda¤ Üniversitesi’nde bir Otomotiv
Mühendisli¤i Yüksek Lisans Program› bafllatm›flt›r. Bu
program hem otomotiv endüstrisi için yeni mühendisler
yetifltirmeyi hem de otomotiv endüstrisinde çal›flan
mühendislerin bilgilerini art›rmay› hedeflemektedir.

Arçelik Ar-Ge Merkezi 1991’deki kuruluflundan beri
sistematik bir flekilde yurtiçi ve yurt d›fl› üniversiteler,
araflt›rma enstitüleri ve standart organizasyonlar› ile ortak
araflt›rma projeleri yürütmektedir. Ülkemizde ve yurtd›fl›nda
yirminin üzerindeki üniversite ve TÜB‹TAK Marmara
Araflt›rma Merkezi ile yap›lan çal›flmalar temel araflt›rmalar›n
sanayiye tafl›nmas› konusunda etkili örnekler olmaktad›r.
Yap›lan anlaflmalar çerçevesinde bugüne kadar 150’nin
üzerinde tez konusu Arçelik Ar-Ge projelerinden tetiklenmifl,
bu ö¤rencilere laboratuar altyap›s› ve bilimsel destek
sa¤lanm›flt›r. Bu yaklafl›mlar ile çal›fl›lan projelerin sonuçlar›

ulusal ve uluslararas› konferanslarda makale olarak
sunulmaktad›r.  Bildiriler ile düzenli kat›l›m sa¤lanan
toplant›lardan bir tanesi olan International Appliance
Technical Conference’larda 2003, 2004 ve 2005 y›llar›nda
En ‹yi Bildiri ödülü Arçelik’in olmufltur. Standartlar› takip
eden de¤il, standartlar› oluflturan bir firma olarak Arçelik
2008 y›l›nda TÜB‹TAK Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi
Merkezi’nin (ULAKB‹M) haz›rlad›¤› “Türkiye’nin Bilimsel
Yay›n Haritas›” adl› çal›flmaya ç›kt› sa¤layan bafll›ca özel
kurulufllar içinde ikinci s›ray› alm›flt›r.

Benzeri üniversite çal›flmalar› özellikle baflta Ford-Otosan
ve Tofafl olmak üzere birçok Koç Toplulu¤u flirketinde
mevcuttur. Tofafl’ta üniversiteler ile düzenli olarak Ar-Ge
projeleri günü organize edilmektedir. Ford Otosan da
otomotiv teknolojileri üzerinde uluslararas› bir konferans
organize etmekte ve yeni teknolojilerin araflt›rmac›lar ve
üniversiteler ile tart›fl›lmas› için uygun bir zemin
haz›rlamaktad›r.

Özellikle baflta Arçelik, Ford-Otosan ve Tofafl olmak
üzere birçok Koç Toplulu¤u flirketi üniversitelerle
Ar-Ge çal›flmalar› sürdürmektedir.



Koç Toplulu¤u Ar-Ge ve inovasyon konusunda
uzmanlaflm›fl flirketlerinin bilgi birikimlerini öncelikle
tüm Toplulu¤a daha sonra da Türkiye çap›nda
yaymak amaçl› olarak bir Koç Teknoloji Kurulu
oluflturmufltur. Koç Toplulu¤u flirketlerinin tüm
Ar-Ge yöneticilerinden oluflan bu kurul Toplulu¤un
Ar-Ge çal›flmalar›n›n seviyesini dünya standartlar›na
getirmek için birçok çal›flma yürütmektedir.
Ülkemizin ilk yak›t hücresi çal›flmas› bu kurulun
organizasyonu ile TÜB‹TAK-MAM ve çeflitli Topluluk
flirketleri aras›nda ortak bir proje olarak bafllat›ld›.
Bu proje sonunda Türkiye’nin ilk yerli yak›t hücresi
yap›ld›. Koç Teknoloji Kurulu ileriye yönelik Ar-Ge
projelerini gerek Topluluk flirketleri aras›nda gerekse
de katk›da bulunabilecek di¤er flirketlerle birlikte
ortak projeler olarak oluflturma çabalar›n›
sürdürmektedir. Bu flekilde ülkemizde ortak Ar-Ge
çal›flmalar› yürütme kültürüne de önemli katk›larda
bulunmaktad›r.

Koç Teknoloji Kurulu çal›flma gruplar›ndan birisi
“Koç Teknoloji ve ‹novasyon Sistemi  El Kitab›”
haz›rlam›flt›r. Bu sistem gerek Topluluk flirketlerinin
tecrübesi, gerekse alan›nda dünyan›n önde gelen
üniversitelerinin katk›lar› ile haz›rlanm›fl de¤erli bir
çal›flmad›r. Teknoloji ve inovasyon yönetimi üzerinde
k›s›tl› bilgiye sahip flirketlerin de bu alanda baflar›l›
çal›flmalar yapmas›n› sa¤layabilecek bir rehberdir.
Ayr›ca 2008 y›l›nda flirketlere yönelik bir inovasyon
indeksi oluflturulmufltur. Bu indeks flirketlerde
inovasyon sisteminin baflar›l› bir flekilde kurulmas›
ve iflletimi için bir yol gösterici olacakt›r.
Yine Topluluk içinde yeni alan ve teknolojileri Ar-

Ge yöneticilerine ve uzmanlar›na tan›tmak amac›yla
Koç Toplulu¤u Teknoloj i  Günü organize
edi lmektedir .  Befl y› ldan beri  yap› lan ve
nanoteknoloji, laser sistemleri, günefl enerjisi, çevre,
biliflim ve inovasyon gibi çeflitli konular›n ifllendi¤i
bu organizasyonun sonuncusu 29 Aral›k 2008
tarihinde organize edilmifltir. Bu toplant›da Ak›ll›
Otomobiller, 2030 Enerji Öngörüsü, Üniversite
Sanayi ‹liflkileri ve Biyoteknolojideki Son Geliflmeler
ve Yüksek Performansl› Biliflim Teknolojileri
hakk›nda bilgiler al›nm›fl ve benzeri çal›flmalar›n
ülkemizde nas›l yürütülebilece¤i ve katma de¤ere
çevrilebilece¤i konular›nda tart›flmalar yürütülmüfltür.
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Ulusal Ar-Ge Kültürüne De¤erli Bir Katk›

Koç Teknoloji Kurulu (KTK)

Topluluk flirketlerinin Ar-Ge
yöneticilerinden oluflan

Koç Teknoloji Kurulu Toplulu¤un
Ar-Ge çal›flmalar›n›n seviyesini

dünya standartlar›na getirmek için
çal›flmalar yürütmektedir.



Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas›n›n toplumsal
yan› en güçlü üyelerinden biri olan Koç Toplulu¤u, her
y›l kurumsal yurttafll›k bilinciyle çok çeflitli toplumsal
paylafl›m projesine destek vermektedir. Koç Toplulu¤u
2008 y›l›nda da birçok projeye kaynak aktararak içinde
yaflad›¤› toplumun yaflam kalitesini yükseltmek, kendi
çal›flanlar› ve onlar›n ailelerine, yerel halka ve di¤er
paydafllar›na karfl› sorumluluklar›n› yerine getirmek
amac›yla çal›flmalar›n› sürdürdü. Gelecek nesillere
b›rak›lacak mutlu bir Türkiye yaratma misyonunu tafl›yan
Koç Toplulu¤u ve flirketleri, destek verdikleri projelerin
uzun soluklu olmalar›na, toplumsal anlamda fayda
üretmelerine ve kal›c› yarar sa¤lamalar›na dikkat
etmektedirler.

Toplulu¤umuz topluma miras b›rak›labilecek e¤itim, kültür-
sanat ve sa¤l›k alan›ndaki anlaml› giriflimlere yat›r›m
yapmaktad›r. Sosyal sorumluluklar›n› çeflitli projeleri bizzat
yöneterek, di¤erlerine katk›da bulunarak ve sivil toplum
örgütlerinin çal›flmalar›n› destekleyerek sürdüren
Toplulu¤umuz, kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem varsa,
ben de var›m” sözünden hareketle Türkiye'nin toplumsal
geliflimine katk›da bulunmaktad›r.

Vehbi Koç Vakf› (VKV)’n›n Çal›flmalar›
Kurucumuz Vehbi Koç'un sosyal sorumluluk anlay›fl›
topluma yön verme çabas›n›n bir parças› olmufl, bu
çabalar›n› kurumsallaflt›rarak Türkiye'deki sivil toplum
örgütlenmesine de öncülük etmiflt ir .  Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk özel vakf› olan Vehbi Koç Vakf›
(VKV)’n›n amac›, yaflam›n en temel gereksinimleri olan

Sosyal sorumluluklar›n› çeflitli
projeleri bizzat yöneterek,

di¤erlerine katk›da bulunarak ve
sivil toplum örgütlerinin
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Türkiye'nin toplumsal geliflimine
katk›da bulunmaktad›r.



e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda hizmet etmektir. Bu
alanlarda yönetimini üstlendi¤i kurumlar›, destekledi¤i
projeleri ve düzenli programlar› arac›l›¤›yla Türkiye’nin
daha h›zl› geliflmesine destek olmak, tüm faaliyetlerinde
“en iyiye” örnek olmak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir
modellerle Türkiye’ye fayda sa¤lamakt›r. Vehbi Koç
Vakf›’n›n 2008 y›l› çal›flmalar›n› flöyle özetleyebiliriz.

E¤itim
17 Okul Projesi: 1998’de cumhuriyetin 75. y›l› vesilesiyle
sekiz y›ll›k e¤itime destek vermek amac›yla Vehbi Koç
Vakf› Türkiye’nin de¤iflik bölgelerinde 13 ilkö¤retim okulu
yapt›rm›flt›. 2006’da ‹stanbul Bayaz›t Koç ‹lkö¤retim Okulu,
2007’de Kocaeli Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu ve 23
Ekim 2008’de Diyarbak›r’da Kayap›nar› ve Ba¤lar Koç
‹lkö¤retim Okullar›’n›n aç›lmas›yla 13 Okul Projesi’nin
resmi ad› “17 Okul Projesi” oldu.

1999’da Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredilen bu okullar›n
her birine kendi bölgesinde bulunan bir Koç Toplulu¤u
flirketi, bak›m giderleri gibi baz› özel ihtiyaçlar›n› üstlenerek
sahip ç›kmaktad›r. Ayn› zamanda VKV Koç Özel ‹lkö¤retim
Okulu ve Lisesi, ‘13 Okul El Ele’ projesi alt›nda bu
okullardaki e¤itim kalitesine ö¤retmen, rehber ve
idarecilere yönelik düzenli seminer ve geliflim
programlar›yla destek vermekte, okullar›n hem kendi
aralar›nda hem çevredeki di¤er okullarla bilgi ve deneyim
paylafl›m›n› desteklemektedir.

Koç Üniversitesi Yönetici E¤itim Merkezi: VKV’nin Koç
Üniversitesi’ne deste¤i sürmektedir. Koç Üniversitesi
‹stinye Kampüsü 16 Eylül 2008’den itibaren Yönetici
E¤itim Merkezi olarak hizmet vermeye bafllad›. ‹MKB’ye
ve ifl dünyas›n›n merkezine yak›n olarak konumland›r›lm›fl
olan kampüste yöneticiler için yüksek lisans ve yönetici
gelifltirme programlar› yap›lmaktad›r. Kampüste 5 bloktan
oluflan kampüs 4 bin metrekare kapal› alan, 2.500
metrekare aç›k alan, 3 amfi, 20 çal›flma odas›, bir büyük
toplant› odas›na sahiptir ve konaklama imkan› da
sunmaktad›r.

Sa¤l›k
Amerikan Hastanesi restorasyonu tamamland›: Vehbi
Koç Vakf› Amerikan Hastanesi, Türkiye ve çevre
ülkelerdeki hastalara, ‹stanbul’da dünya standartlar›nda
modern sa¤l›k hizmeti veren, tam teflekküllü bir sa¤l›k
merkezidir. 1999 Marmara Depremi sonras›nda yapt›r›lan
statik testlerin negatif ç›kmas› nedeniyle, 1939 y›l›nda
infla edilen ana bina ile 1972 y›l›nda yap›lan ek bina
y›k›larak 18.715 metrekarelik yeni bir bina yap›ld›. 28
Haziran 2007’de tamamlanan bu binan›n birinci ve ikinci
katlar›nda poliklinikler ve baz› idari birimler, zemin kat›nda
hastane ana girifli, klinik laboratuvar ve acil servis, bodrum
kat›nda onkoloji ve radyoloji poliklinikleri, atölyeler, genel
mutfak, personel yemekhanesi ve soyunma odalar› yer
almaktad›r.

Kültür
Yap› Kredi Yay›nlar› ile “Türkiye’de Güncel Sanat” ve
“‹stiklal Serüveni” sergileri: Yap› Kredi Kültür ve Sanat
Yay›nlar› (YKKSY) 2006 Eylül’ünde “Türkiye’de Güncel
Sanat” bafll›¤› alt›nda monografi ve sergi dizisiyle
faaliyetlerinde yeni bir kanal açt›. Vehbi Koç Vakf›
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Koç Üniversitesi ‹stinye Yönetici E¤itim Merkezi

Vehbi Koç Vakf› Amerikan Hastanesi



deste¤iyle YKKSY bu dizide güncel sanatç›lar›m›z›n özgün
yap›tlar›n› Kâz›m Taflkent Sanat Galerisi’nde sergilemeye
ve bu sanatç›lar hakk›nda ilk kez kapsaml› monografiler
yay›mlamaya bafllad›.

Berlin’de Tanas Sanat Galerisi’ne destek: Berlin’in
güncel sanat merkezi Heide Soka¤›’nda Vehbi Koç Vakf›
taraf›ndan desteklenen, yöneticili¤ini René Block’un
yapt›¤› Tanas Ça¤dafl Sanat Galerisi Nisan 2008’de aç›ld›.
Galeri düzenli olarak ça¤dafl Türk sanatç›lar›n› a¤›rlayacak
ve ça¤dafl Türk sanat›n›n Berlin’deki adresi olacak.
Tanas’ta ilk sergi, Kutlu¤ Ataman’›n ‘Küba’ isimli sergisi
oldu.

Önemli bir Anadolu sanatlar› koleksiyonu VKV’ye
ba¤›flland›: Amerikal› foto¤rafç› Josephine Powell
koleksiyonunu VKV’ye emanet etti. Ömrünün son 30 y›l›n›
Anadolu’yu gezerek göçebe ve köy yaflam›n› belgelemeye
adayan Amerikal› serbest foto¤rafç› Josephine Powell,
ölmeden üç ay önce miras›n› Vehbi Koç Vakf›’na ba¤›fllad›.
Çekti¤i k›rk bin kare foto¤raf, 1.400 ciltlik bir kütüphane,
çeflitli dokuma ve tar›m aletleri, yüzlerce birbirinden eflsiz
kilim, hal›, çuval, çad›r gibi zengin el dokuma örneklerinden
müteflekkil bir Anadolu koleksiyonu oluflturan Powell,
eserlerin yaflat›lmas› için Vehbi Koç Vakf›’na vasiyette
bulundu. Muhteflem Anadolu arflivi, Sadberk Han›m
Müzesi’nde sergilenecek. Sadberk Han›m Müzesi 2007
y›l›nda Josephine Powell Collection Kilim Örnekleri /
Examples from Kilims Kimberly Hart (ed.) ve Giving Back
the Colours-Josephine Powell Collection Kimberly Hart
(ed.) adlar›yla koleksiyona dair iki kitap yay›mlad›.

Vehbi Koç Ödülü
2008’de Kültür Alan›nda Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an’a
verildi: 2002 y›l›ndan bu yana verilen ve Türkiye’de tesis
edilmifl en büyük maddi ödül olma özelli¤ini tafl›yan Vehbi
Koç Ödülü, Vehbi Koç Vakf›’n›n temel hizmet alanlar›
olan e¤itim, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda Türk insan›n›n
yaflam kalitesinin art›r›lmas›na hizmet eden kifli ya da
kurumlar› ödüllendirmeyi ve teflvik etmeyi amaçlamaktad›r.
Kültür alan›nda daha önce 2002’de Topkap› Saray›’na,
2005’te Faz›l Hüsnü Da¤larca’ya verilen Vehbi Koç
Ödülü’ne 2008’de Prof. Mehmet Özdo¤an lay›k görüldü.
Prof. Özdo¤an’›n bilim dünyas›nda önemli bir yer
kazanmas›n› sa¤layan esas çal›flmas› 1980 y›l›nda
bafllayan ve halen sürdürdü¤ü Trakya-Marmara Projesi’dir.
Türkiye Bilimler Akademisi ve Amerikan Ulusal Bilimler
Akademisi üyesi olan Prof. Mehmet Özdo¤an, ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dal›
Baflkan›’d›r.

E¤itime Destek
Bilgi ve teknolojiye dayal› günümüz küresel ekonomisinin
gerektirdi¤i becerilerin genç nüfusumuza kazand›r›lmas›n›n
yolu e¤itim ve ö¤retimden geçmektedir. Kaliteli e¤itim,
e¤itime eriflim ve e¤itimde eflitlik, e¤itim sistemimizin
önemli sorunlar›ndand›r. Türkiye’nin ekonomik geliflmesini
sürdürebilmesi, refah düzeyini art›rabilmesi ve genç
nüfusuna bilgi toplumuna dönüflüm için gerekli bilgi ve
becerileri kazand›rabilmesi için e¤itime ayr›lan fonlar›n
art›r›lmas› ve e¤itimde reformun h›zland›r›lmas›
gerekmektedir. Bu noktada özel sektörün de katk›s›
gerekmektedir.

Türkiye’nin ilk özel vakf› olan Vehbi Koç Vakf›, 2008’de
de yaflam›n en temel gereksinimleri olan e¤itim, sa¤l›k
ve kültür alanlar›nda çal›flmalar sürdürdü.

Kâz›m Taflkent Sanat Galerisi Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an’a Ödül



Türkiye’yi gelece¤e tafl›man›n e¤itim ve ö¤retimden geçti¤i
düflüncesiyle Koç Toplulu¤u kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin önemli bir bölümünde e¤itime yer
vermektedir. Toplulu¤umuz kaliteli e¤itimin ve e¤itimde
eflitli¤in tüm çocuklar›m›z›n en temel hakk› oldu¤una
inanmakta ve çal›flmalar›n› bu yönde sürdürmektedir.
Vehbi Koç Vakf› ve Topluluk flirketlerimiz Türkiye’nin
çeflitli il, ilçe ve köylerinde e¤itime yat›r›m yaparak
ilkö¤retim okul ve liselerine destek olmakta, burslar
vermekte ve özellikli projelerle önemli katk›lar
sa¤lamaktad›rlar.

Koç Toplulu¤u ayn› zamanda gençlerimizin beceri ve
yeterliliklerinin art›r›lmas›n›, kendilerine ve topluma yararl›
bireyler olarak yetiflmelerini de desteklemektedir. 2006
y›l›nda Koç Holding önderli¤inde bafllat›lan ve Topluluk
flirketlerimizin de katk›da bulundu¤u Meslek Lisesi
Memleket Meselesi Projesi gençlerimizin, temel bir
mesleki-teknik e¤itim program› çerçevesinde beceri ve
yeterliliklerinin art›r›lmas›n› ve bu nitelik art›fl›n›n istihdama
yans›t›lmas›n›, teknolojik geliflim, rekabet ve giriflimcilikte
AB standartlar›na eriflilmesini hedeflemektedir.

Koç Toplulu¤u flirketleri, önceki senelerde oldu¤u gibi
2008'de de birçok e¤itim projesi gelifltirerek ve
uygulayarak toplumsal geliflime katk›da bulundu.

Arçelik’in, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n bireysel
geliflimine katk› sa¤lamak amac›yla 2004’te Milli E¤itim
Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle bafllatt›¤›
E¤itimde Gönül Birli¤i Sosyal Sorumluluk Program› 2008

y›l› sonunda Türkiye çap›nda 43 ilde 179 okula ve 130
bin ö¤renciye ulaflt›. Program, ülkemizdeki 300 Yat›l›
‹lkö¤retim Bölge Okulu’nda e¤itim gören 200 bin çocu¤un
Türkiye’nin modern, kendisine güvenen yeni nesli olarak
hayata haz›rlanmas›na katk› sa¤lamay› hedeflemektedir.

Program, “Bizim Odalar”, “E¤itim Bursu”, “Gönüllü Aile
Birli¤i” projelerinden oluflmaktad›r. Her okulda ailelerinden
uzakta büyüyen ö¤rencilerin ders d›fl› zamanlar›n›
de¤erlendirecekleri, e¤lenerek ö¤renebilecekleri, kitaplar,
oyuncaklar, e¤itici materyaller ile donat›lan Bizim Odalar’›n
say›s› 2008 y›l›nda 179’a ulaflt›. Programda okullar›n›
birincilikle bitiren ö¤rencileri lise ö¤renimleri boyunca
desteklemek üzere oluflturulan E¤itim Bursu Projesi ile
2004-2008 y›llar› aras›nda toplam 530 ö¤renci lise ö¤renim
bursu ald›. Program kapsam›nda Arçelik çal›flanlar›ndan
ve bayilerinden oluflan “Gönüllü Ailesi” ö¤rencilerin sosyal
ve kültürel alanda geliflmesi ve duyarl›l›k kazanarak
gelece¤e güvenle bakan ülkenin yeni nesli olarak
yetiflmeleri için birçok etkinlik gerçeklefltiriyor.

2008’deki “Arçelik ile E¤itimde Gönül Birli¤i” etkinlikleri
kapsam›nda “Çevremizi ve Do¤al Kaynaklar›m›z›
Koruyal›m” temal› kompozisyon, fliir ve resim yar›flmas›
düzenlendi. Yar›flmaya kat›lan ö¤rencilerin eserleri “Arçelik
ile E¤itimde Gönül Birli¤i” kurumsal sosyal sorumluluk
program› adl› bir kitap haline getirildi.

Aygaz’›n 2002 y›l›ndan beri ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri ile
birlikte çocuklar› bilinçlendirmek için yürüttü¤ü Dikkatli
Çocuk Kazalara Karfl› Bilinçlendirme Kampanyas›’n›n
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sa¤lamaktad›rlar.

E¤itimde Gönül Birli¤i Etkinlikleri



içeri¤i, 2008 y›l›nda çevre, enerji tasarrufu, koruyucu
sa¤l›k önlemleri konular›nda kamuoyundaki duyarl›l›¤›n
artmas›yla yenilendi. Her y›l Türkiye turuna ç›karak
ilkö¤retim okullar›n› ziyaret eden uzman kampanya ekibi,
ö¤rencileri ev kazalar›, deprem, yang›n, trafik kurallar›,
koruyucu sa¤l›k, ilkyard›m, çevre ve tasarruf konular›nda
e¤itmektedir. 2008 y›l›nda proje kapsam›nda, 11 ilde,
40'dan fazla ilkö¤retim okulu ziyaret edilmifl ve 12.695
ö¤renciye ulafl›lm›flt›r. Böylece, 2002 y›l›ndan bu yana,
347.000 ilkö¤retim ö¤rencisi Dikkatli Çocuk Bilinçlendirme
Kampanyas›’ndan yararlanm›flt›r.

Bundan önce de Türkiye’nin çeflitli yerlerinde dört
ilkö¤retim okulu ve bir Anadolu Lisesi yapt›ran Opet’in
yapt›rd›¤› ikinci Anadolu Lisesi, Marmaraere¤lisi’nde
ö¤retime bafllad›. 8.600 metrekarelik bir alanda kurulan
Opet Anadolu Lisesi, 480 ö¤rencinin e¤itim görmesine
olanak sa¤layacak flekilde infla edildi. Okulda, biri müzik,
biri resim olmak üzere toplam 16 derslik bulunuyor. Fizik,
biyoloji ve kimya laboratuvarlar›n›n yan› s›ra çeflitli spor
aktivitelerine olanak sa¤layacak çok amaçl› bir kapal›
spor salonunun da yer ald›¤› okulda, bilgisayar dersli¤i,
kütüphane ve modern donan›ml› bir yemekhane gibi
bölümler de bulunuyor. E¤itime katk›s› devam eden Opet,
1996 y›l›ndan bu yana yaklafl›k 3000 ö¤renciye burs
verdi.

Aygaz ihtiyaç fazlas› bilgisayar, fotokopi makinesi gibi
malzemelerle mobilya ve büro malzemelerini ihtiyac› olan
okullara ba¤›fl olarak gönderiyor. Farkl› bölgelerde yer
alan yaklafl›k 20 okula 12 adet bilgisayar ile toplam 131
adet mobilya ve büro malzemesi ba¤›fllanm›flt›r.

Otokar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›'nda
hem çal›flanlar›n çocuklar›na hem de Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait Arifiye Çocuk
Yuvas›’nda kalmakta olan çocuklara “Fil Horton ve Toz
Zerresi”  f i lmine özel  göster imler düzenledi .

Tüprafl, fiemsiye Hareketi, “Batman’da 100 Güleryüz
Projesi” ile yo¤un göç alan Batman’da ekonomik sorunlar,
e¤itimsizlik ve yetersiz düzeyde aile ilgisinden yoksunluk
nedeniyle topluma uyum sorunlar› yaflayan, sosyal

Türkiye’yi gelece¤e tafl›man›n e¤itim ve ö¤retimden geçti¤i
düflüncesiyle Koç Toplulu¤u kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin önemli bir bölümünde e¤itime yer vermektedir.

Tüprafl 23 Nisan Etkinli¤i

Tüprafl fiemsiye Hareketi Batman’da 100 Güleryüz Projesi



becerileri düflük ö¤rencilere, yetersiz bilinç düzeyi, aile
içi zay›f iletiflim ve artan toplumsal fliddet e¤ilimi sonucu
çocuklar›na yeterli psikolojik, duygusal destek
sa¤layamayan ailelere ve kiflisel ve mesleki geliflim, ergen
psikolojisi konular›nda fark›ndal›k yaratacak kaynaklara
eriflim olanaklar› k›s›tl› olan ö¤retmenlere ulaflmaktad›r.
Bu hedef kitlenin kentsel yaflama uyum gelifltirmesine
katk›da bulunmak amac›yla proje Batman Valili¤i, ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, okul müdürleri,
ö¤retmenler, köy muhtarlar› ile iflbirli¤i yap›larak hayata
geçirildi. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi
kapsam›nda burs alan 20 ö¤rencinin de aralar›nda oldu¤u
100 ö¤renci, aileleri, proje kapsam›ndaki alt› okuldan 65

ö¤retmen, iki köy, üç merkez mahalle muhtar› ve Tüprafl
gönüllülerinin kat›l›m›yla e¤itim programlar›, söylefli günleri,
sinema ve tiyatro gösterimi, müzik dinletisi, spor
karfl›laflmalar›, 23 Nisan Çocuk Bayram› etkinlikleri ile
piknik organizasyonlar› düzenlendi. Bu etkinliklerin ço¤u,
ö¤rencilerin ço¤u için ilkti ve unutulmayacak, kal›c› etkiler
yaratt›¤›, çocuklar›n duygu yüklü mektuplar›ndan belli
oluyordu.

Tüprafl, TEGV’nin alt› Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim
Birimi’nin iki y›ll›k iflletme sponsorlu¤unu üstlendi.

Yap› Kredi, ça¤dafl e¤itim olanaklar›na sahip olmayan
ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›n, sorgulayan ve düflünen
bireyler olabilmeleri, kendi yarat›c›l›klar›n› harekete
geçirebilmeleri ve okul d›fl› e¤itim aktiviteleri
gerçeklefltirmelerine f›rsat vermek amac›yla TEGV
iflbirli¤iyle düzenlenen Okuyorum Oynuyorum Projesi’ne
destek veriyor. TEGV’in yurt çap›ndaki 11 e¤itim park› ve
55 ö¤renim biriminde uygulanan projenin 2008 y›l› içindeki
4 etkinlik dönemi fiubat 2008 ile Ocak 2009 tarihleri
aras›nda gerçekleflti. Bu tarih aral›¤›nda Okuyorum
Oynuyorum Proje etkinli¤i alan çocuk say›s› ise 18.718’dir.
2008’de çocuklar›n okuduklar› öykülerin yazarlar›yla
tan›flt›klar› “Yerel Okuma Günleri” aktivitesi, 500’ü aflk›n
çocu¤un kat›l›m›yla “Sokak Tiyatrolar›” aktivitesi
gerçeklefltirildi.

Yap› Kredi, DenizTemiz Derne¤i/TURMEPA iflbirli¤i ve
Milli E¤itim Bakanl›¤› deste¤iyle ilkö¤retim ve ortaö¤retim
ça¤›ndaki ö¤rencileri, do¤al varl›klar› korumak konusunda
bilinçlendirmek ve fark›ndal›k yaratmak amac›yla S›n›rs›z
Mavi Projesi’ni hayata geçirdi. S›n›rs›z Mavi Projesi k›y›
il/ilçelerdeki okullar›n her birinden iki ö¤retmene e¤itim
vermeyi hedeflemekte, e¤itime kat›lan ö¤retmenlerin de
kendi okullar›ndaki ö¤rencilerine S›n›rs›z Mavi e¤itimini
vermelerini amaçlamaktad›r. 2008 sonu itibar›yla toplam
11 ilde 5.023 okulda, 8.586 ö¤retmen ve 2.973.284
ö¤renci proje kapsam›nda e¤itim ald›.

Yap› Kredi, Bo¤aziçi Üniversitesi’nin efsanevi erkek yurdu
Hamlin Hall’un ihtiyaçlar› do¤rultusunda daha modern,
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ça¤dafl ve konforlu bir yurt binas› olarak yeniden hizmete
sunulmas› için Bo¤aziçi Üniversitesi Vakf› taraf›ndan
bafl la t › lan  ça l ›flmalara  destek vermekted i r .

Kültür ve Sanat
Koç Toplulu¤u arkeolojiden tarihe, müzecilikten modern
sanata kültür ve sanat›n çok çeflitli alanlar›nda
toplumumuzun ileri gitmesi için sürdüregeldi¤i faaliyetlerle
de¤er yaratmaktad›r. Toplulu¤umuz kültürel de¤erleri ve
sanat›m›z› yaflatmak, gelifltirmek, ulusal ve uluslararas›
alanda tan›tmak, sanatç›y› korumak ve teflvik etmek, tarihî
ve kültürel varl›klar›n yaflat›lmas› gayretlerine destek
vermek amac›yla kaynaklar›ndan fon ay›rmakta ve
çal›flmalar›na devam etmektedir. 2008 y›l›nda da
gelifltirdi¤imiz çeflitli projelerle Koç Holding, Topluluk
flirketleri ve Vehbi Koç Vakf› kültür ve sanat alan›nda
fark›ndal›k yaratmay› sürdürmüfltür.

Koç Holding’in Türkiye’nin gelece¤i olan çocuklar›n hem
zihinsel hem de kültürel geliflimlerine katk›da bulunmay›,
hayal dünyalar›n› gelifltirmelerini sa¤lamay› amaçlayarak
hayata geçirdi¤i müzikli çocuk oyunu “Sizinkiler”
Türkiye’nin dört bir yan›n› dolaflarak üç y›lda 200 bine
yak›n çocu¤a ulaflt›. 1991’den bu yana yay›mlanan ve
tüm çocuklar›n tutkuyla takip ettikleri “Sizinkiler” çizgi
kahramanlar›n›n maceralar› BKM oyuncular› taraf›ndan
sahneye tafl›n›yor. Ücretsiz olarak sergilenen oyun ile
çocuklar› ilk iki y›l s›n›rs›z hayaller kurmaya, keyifli bir
maceraya kat›lmaya, k›saca hayallerinin peflinden koflmaya

davet eden müzikal 2008 y›l›nda çevrenin önemine dikkat
çeken keyifli bir maceraya dönüfltü.

Koç Holding’in gençlerin geliflimlerine ve hayatlar›n›
zenginlefltirmeye katk›da bulunmak amac›yla 2006 y›l›nda
bafllatt›¤› üniversite festivali Koçfest, 2008 y›l›nda da
oyunlar, ödüllü yar›flmalar ve ünlü rock y›ld›zlar›n›n
konserleri ile kampüsleri adeta birer e¤lence park›na
dönüfltürdü. Bugüne kadar yaklafl›k 30 bin kilometre yol
kateden Koçfest’e, 2006 y›l›nda 11, 2007’de 13,
2008’deyse 14 ilden toplamda 1,2 milyonu aflk›n üniversite
ö¤rencisi kat›ld›. Festival, 2009 y›l›nda Uluslararas›
Üniversite Sporlar› Federasyonu ile bir araya gelerek
e¤lence ve sporu ayn› çat› alt›nda birlefltirecek. Koçfest
Spor Oyunlar›’n›n flampiyonlar›, Türkiye'yi uluslararas›
organizasyonlarda temsil etme hakk›na ulaflacak.

New York’un en önemli kültür merkezlerinden
Metropolitan Sanat Müzesi’nde 19 Kas›m 2008 - 15 Mart
2009 tarihleri aras›nda düzenlenen “Babil’in Ötesinde:
Milattan Önce ‹kinci Biny›lda Sanat, Ticaret ve Diplomasi”
Sergisi DE‹K/Türk-Amerikan ‹fl Konseyi (TA‹K)’nin ana
sponsorlu¤unda ve Koç, Do¤an, Do¤ufl ve Sabanc›
gruplar›n›n destekleriyle Amerika’daki kültür ve sanat
dünyas›n›n ilgisine sunuldu. TA‹K’in önemli bir hedefi
olan Türkiye markas›n› ABD’de tan›tmak ve imaj›n›
yayg›nlaflt›rmak için Türkiye’deki elveriflli ifl ve yat›r›m
ortam›n›n, özellikle ifl ve kültür turizminin tan›t›m›n› yapmak
için bu gibi sergiler büyük önem tafl›yor.

Babil’in Ötesinde Sergisi-New York Metropolitan Sanat MüzesiKoçfest
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Kültür ve sanat›n genifl kitlelerle buluflmas›n› hedefleyen
Toplulu¤umuz toplumun bu do¤rultuda bilinçlenmesine ve
toplumsal kalitenin yükselmesine katk›da bulunmaktad›r.

Aygaz, an›tsal çeflmeleriyle ünlü antik kent Sagalassos’un
en görkemli yap›lar›ndan olan Antoninler Çeflmesi’nin
restorasyonu çal›flmalar›na 2005 y›l›ndan bu yana destek
vermektedir. 2008 y›l›nda çeflmenin depreme karfl›
güçlendirme çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Antoninler
Çeflmesi’nin restorasyon ve güçlendirme çal›flmalar›n›n
2010 y›l›nda sona ermesi bekleniyor.

Aygaz’›n 1996 y›l›ndan bu yana devam eden Aygaz
Kitapl›¤›’na her y›l yeni bir kitap ekleniyor. 2008 y›l›nda,
Yap› Kredi Yay›nlar›’yla birlikte II. Meflrutiyet’in 100. y›l›
dolay›s›yla II. Meflrutiyet’in ‹lk Y›l› kitab› yay›mland›.
Türkiye’nin kültür ve sanat yaflam›n›n geliflimine ve
zenginleflmesine önem veren Aygaz, kuruluflundan bu
yana ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› ’na katk›
sa¤lamaktad›r. Toplumlar›n sosyal geliflimini en çok
etkileyen unsurlardan biri olan sanata herkesin sahip
ç›kmas› gerekti¤ini düflünen Aygaz, Opet ile birlikte 2003
y›l›ndan bu yana Uluslararas› ‹stanbul Tiyatro Festivali’ni
efl ana sponsor olarak desteklemektedir. 16.’s› 2008
y›l›n›n 15 May›s-4 Haziran tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen
ve üç hafta boyunca süren festival kapsam›nda gösteri
ve performanslar›n yan› s›ra, atölye çal›flmalar›,
konuflmalar, paneller, film gösterimleri de gerçeklefltirildi.
Yurtd›fl›ndan sekiz tiyatro ve dans toplulu¤unun,
Türkiye'den ise 25 toplulu¤un 70'ten fazla gösterisine
yer verilen festival, yabanc› bas›n mensuplar›, tiyatro
topluluklar› ve sanatseverler taraf›ndan büyük ilgiyle
izlendi.

Aygaz, 8-23 Mart 2008 tarihleri aras›nda Dolmabahçe
Saray›’nda düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet’in ‹lk
Döneminde Kad›nlar” adl› foto¤raf sergisine sponsor oldu.
Atatürk’ün bir toplumun ilerlemesinde kad›na verdi¤i
de¤eri yeniden ortaya koyan sergide, Afet ‹nan, Sabiha
Gökçen gibi dönemin önde gelen kad›nlar›n›n mecliste,
cephede, resmi toplant›larda ve farkl› sosyal alanlarda
çekilmifl foto¤raflar› sergilendi. Sergi, 64.144 kifli taraf›ndan
ziyaret edildi.

Aygaz 2007 y›l›ndan bu yana, “Engelsiz Yaflam, Engelsiz
Sanat ve Engelsiz Pozitif Düflünce” slogan›yla 2001 y›l›nda
kurulan TEKSEM’e sponsor olarak destek olmaktad›r.
TEKSEM’le iflbirli¤iyle, 2 Kas›m 2008 tarihinde ‹stanbul’da,
28 Aral›k 2008’de Ankara’da ‹lk Yard›m Kazas› adl› oyun
sergilenmifltir. Tiyatronun 2009 y›l› turne plan›nda ‹zmir,
‹zmit, Gebze, Bursa, Samsun, Trabzon, Gaziantep,
Diyarbak›r, Malatya, ‹stanbul, Edirne, Çorlu, Antalya
bulunmaktad›r. Oyunun 2008-2009 döneminde 5.200
izleyiciye ulaflmas› hedeflenmektedir.

Otokar, bölgesinde gerçeklefltirilen sanat ve kültür
faaliyetlerinin yak›n destekçisi olmaya 2008 y›l›nda da
devam etti. Bu ba¤lamda K›rkp›nar Sanat Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen K›rkp›nar fienlikleri  bu y›l Otokar’›n
da sponsorlu¤u ile 23 Haziran - 30 Temmuz tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi. Etkinlikler çerçevesinde
2 Temmuz’da sahnelenen çocuk oyunu “Benim Güzel
Pabuçlar›m” ve 11 Temmuz’da sahnelenen “Gönül H›rs›z›”

Aygaz Sagalassos Antoninler Çeflmesi



oyunlar›na Otokar çal›flanlar›n›n büyük ilgisi olmufltur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l›
Arifiye Çocuk Yuvas›’ndan çocuklar da bu etkinlikler
çerçevesinde “Benim Güzel Pabuçlar›m” oyununu izlemifltir.

Tofafl’›n Türk otomotiv miras›na sahip ç›kmak amac›yla
2002 y›l›nda kurdu¤u Türkiye’nin ilk ve tek araba müzesi
olan “Bursa Tofafl Anadolu Arabalar› Müzesi” befl y›l› aflk›n
bir süredir 184 bin kifli taraf›ndan ziyaret edildi. Tarihi
Umurbey Hamam›’n›n bulundu¤u arsa yak›nlar›nda Bursa
Büyükflehir Belediyesi’nin tahsis etti¤i 17 bin m2’lik metruk
bir alan üzerine kurulan müze, Asya’da binlerce y›l önce
dönmeye bafllayan basit bir ahflap tekerle¤in Anadolu
topraklar›ndaki öyküsünü ve günümüz Türk otomotiv
sanayine gelinceye kadar geçirdi¤i renkli de¤iflimi gözler
önüne seriyor. 2008 fiubat ay›nda restorasyon çal›flmalar›
tamamlanarak aç›l›fl› yap›lan tarihi Umurbey Hamam› ve
Türk Evi, müze bünyesinde sergi alan› olarak hizmete
girdi.

Tofafl, Prof. Dr. Önder Küçükerman taraf›ndan titiz bir
araflt›rman›n ard›ndan kaleme al›nan “Anadolu Tasar›m
Miras›n›n Ayak ‹zlerinde Türk Otomotiv Sanayii ve Tofafl”
adl› otomotiv sektörüne gönül verenlere ›fl›k tutan kitab›
yay›mlad›.

Türkiye’nin en büyük befl antik flehrinden biri olan
Hierapolis’in kaz› çal›flmalar›na 90’l› y›llardan bu yana
sponsor olan Tofafl, Anadolu tarihinde çok önemli bir
yerleflimin daha gün›fl›¤›na ç›kmas›na destek veriyor.
Kent, Apollon kutsal alan›, antik tiyatro, Frontinus Kap›s›
(flehrin ana girifl kap›s›), Frontinus Caddesi, Nekropolis-
mezar yap›lar›, müzeye dönüfltürülen hamam yap›s›,
agora, latrina, triton nymphaeumu ve evler ile tören
yollar›ndan olufluyor. Son dönemde yap›lan çal›flmalarla
tiyatro, konserlerin verilebilece¤i 6 bin kifliyi a¤›rlayabilecek
aflamaya getiriliyor. ‹talyan arkeoloji heyeti MAIER’in
çal›flmalar›na her y›l Ulusal Araflt›rma Merkezi (IBAM) ve
‹talya’dan sekiz, Türkiye’den de dört üniversiteden (Ege,
‹stanbul, Ankara Üniversiteleri ve ‹TÜ) 80 ö¤retim üyesi,
tekniker ve ö¤renci kat›l›yor.

Tüprafl, KSO Oda Orkestras›’n›n Üretimin Ritmi
Konserleri’ni destekliyor. Kocaeli Sanayi Odas›’n›n klasik
müzi¤in tan›t›lmas› ve kültürünün geliflmesi için Kocaeli
Üniversitesi Konservatuar› mezunu 18 genç müzisyenden
oluflan 2007 y›l›nda kurdu¤u oda orkestras› 2008 y›l›nda
Tüprafl sponsorlu¤unda sekiz ili kapsayan Anadolu
turnesine ç›kt›.
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Sakarya Meydan Muharebesi’nde flehit olan
mehmetçiklerin an›s›na Tüprafl’›n katk›lar›yla
“Dur Yolcu Mehmetçik An›t›” infla edildi.

Koç’ta
Tarihe Sayg›

Dur Yolcu Mehmetçik An›t›

Tüprafl K›r›kkale Uluslararas› Tafl Heykel Sempozyumu



1921 tarihleri aras›nda cereyan eden Sakarya Meydan
Muharebesi’nde flehit olan Mehmetçiklerin an›s›na 32
metre yüksekli¤inde Türkiye'nin en büyük an›t›
muharebenin kazan›ld›¤› Ankara Polatl›'daki Kartaltepe’de
Tüprafl’›n katk›lar›yla  infla edildi. “Dur Yolcu Mehmetçik
An›t›” A¤ustos 2008’de görkemli bir törenle aç›ld›.

2005 y›l›nda yaflam›n› yitiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Devlet Konservatuar› Ö¤retim Üyesi ünlü
keman sanatç›m›z Nuri ‹yicil an›s›na TEV ve Mimar Sinan
Üniversitesi iflbirli¤iyle düzenlenen 1. Uluslararas› Nuri
‹yicil Keman Yar›flmas›’na Tüprafl sponsor oldu.
K›r›kkale Rafinerisi tesislerinin yan› bafl›nda bulunan
Hasandede beldesinde düzenlenen Kültür Festivali
kapsam›nda 2008 y›l›nda ikincisi gerçekleflen Uluslararas›
Tafl Heykel Sempozyumu etkinli¤ine Tüprafl sponsor oldu.
Etkinli¤e yurtd›fl›ndan heykelt›rafllar›n da kat›l›mlar›
sa¤lanarak, heykel sanatç›lar›n›n farkl› kültürlere mensup
sanatç›larla etkileflim içerisinde yarat›c›l›klar›n› evrensel
boyuta tafl›malar› amaçland›.

16 Aral›k 2008-15 Mart 2009 tarihleri aras›nda gezilmek
üzere Rahmi M. Koç Müzesi’nde aç›lan Kupjack Minyatür
Odalar Sergisi’ne Tüprafl sponsor oldu. Sanatç› Henry
Kupjack’›n son derece özel ve estetik çal›flmas› ülkemiz
sanatseverlerinin be¤enisini toplad›.

Yap› Kredi, 2008’de çeflitli etkinliklerle kültür ve sanata
katk›s›n› sürdürdü.  36. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali
kapsam›nda Razumovsky Ensemble ve Viyana Oda
Filarmoni Orkestras› konserlerine sponsor oldu. Ayr›ca
Yap› Kredi 9 Haziran tarihinde 22. Uluslararas› ‹zmir Festivali
kapsam›nda Viyana Oda Filarmoni Orkestras›’n›n ‹zmir
Bergama Asklepion Tiyatrosu’nda piyanist Mihaela
Ursula eflli¤inde verdi¤i konsere sponsor oldu.

12. Yap› Kredi Sigorta Afife Tiyatro Ödülleri, 21 Nisan 2008
tarihinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Lütfi K›rdar
Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenlenen
törende, özel ödüllerin yan› s›ra 14 kategoride da¤›t›lan
ödüller, seçici kurulun belirledi¤i adaylar aras›ndan, oylama
kurulu taraf›ndan seçildi. Geceye, ifl, sanat ve
tiyatro dünyas›ndan birçok ünlü isim kat›ld›.

Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k 2008 y›l›nda yay›mlad›¤›
kitaplar, açt›¤› sergiler ve di¤er kültür sanat etkinlikleriyle
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Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde
2008 y›l› içerisinde hepsi yo¤un

ilgi gören toplam 17 sergi
düzenlendi.



ad›ndan söz ettirmeye devam etti. Kuruldu¤u günden beri
Türk yay›nc›l›k piyasas›n›n en büyük pazar pay›na sahip
kurumu olan Yap› Kredi Yay›nlar›, liderli¤ini 2008’de de
sürdürdü. 2008 y›l›nda 207 bafll›kta ilk, 422 bafll›kta tekrar
bask› yaparak toplamda 1 milyondan fazla kitab› okurla
buluflturdu. Böylece yay›nevinin kuruluflundan
beri yay›mlanan kitap say›s› 2.820’ye ulaflt›.

Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde 2008 y›l› içerisinde hepsi
yo¤un ilgi gören toplam 17 sergi düzenlendi. Kaz›m Taflkent
Sanat Galerisi’nde güncel sanat sergileri dizisine devam
edildi. Galeride Cengiz Çekil’in zaman üzerine düflündüren
“Saat Kaç” Sergisi, ünlü Finlandiyal› foto¤rafç› Elina
Brotherus’un foto¤raf sergisi, Halil Alt›ndere’nin büyük ses
getiren “Bunun bir sergi oldu¤undan emin de¤ilim” Sergisi,
kendini atletizme adayan Cüneyt Koryürek üzerine aç›lan
“Atletizme Adanm›fl Bir Hayat: Cüneyt E. Koryürek, Türkiye’nin
Olimpiyat Serüveni” Sergisi, güncel sanat dünyas›n›n
uluslararas› isimlerinden Ayfle Erkmen’in “Afla¤› Yukar›” adl›
sergisi, P›nar Yolaçan’›n “Meryem” adl› foto¤raf sergisi ve
sanat tarihimizde önemli bir yer tutan Özer Kabafl’›n
“Retrospektif” Sergisi aç›ld›.

Sermet Çifter Salonu’nda Türk mimarisinde derin izler
b›rakan mimar-foto¤rafç› Arif Hikmet Koyuno¤lu üzerine
“Osmanl›’dan Cumhuriyet’e, Milliden Moderne Bir Mimar:
Arif Hikmet Koyuno¤lu” sergisi, ölümünün ellinci y›l›nda usta
flair Yahya Kemal üzerine “Gemi Elli Y›ld›r Sessiz, Özel
Mektuplar› ve Yaz›flmalar›yla Ölümünün 50. y›l›nda Yahya
Kemal” sergisi, ünlü oryantalist ressam Zonaro’nun hat›rat›n›
gündeme getiren “Hayat›n ve Ifl›¤›n Ressam›: Fausto Zonaro,
Bir Osmanl› Saray Ressam›n›n ‹stanbul’daki Hayat› ve
Eserleri” sergisi, Mazhar fievket ‹pfliro¤lu’nun 100. do¤um
y›ldönümü vesilesiyle “Öncü Bir Düflünür: Mazhar fievket
‹pfliro¤lu” sergisi, Nâz›m Hikmet’in özel eflyalar›n›n ilk kez
Türkiye’ye gelmesini sa¤layan “fiehrime ulaflamadan
bitirirken yolumu…” / Nâz›m ve Vera, Moskova’dan ‹stanbul’a”
sergisi, 68 olaylar›n›n 40. y›l›nda Günefl Karabuda’n›n
“Duvarlar›n Dili:  40. Y›l›nda Paris – May›s 68” sergisi, Do¤u
Cephesi kahraman› Kâz›m Karabekir üzerine “‹nsan ve
Asker Kâz›m Karabekir” sergisi ve son olarak Türk
edebiyat›n›n en önemli isimlerinden Sabahattin Ali’yi farkl›
bir yönüyle gündeme getiren “Bir Foto¤raf Cam›, Çekti¤i ve

Çekemedi¤i Foto¤raflar›yla Sabahattin Ali” Sergisi
sanatseverlerle bulufltu.

Vedat Nedim Tör Müzesi’nde ise iki önemli sergi aç›ld›.
Döneminin önde gelen heykelt›rafll›k merkezlerinden biri
olan Afrodisias’›n mermer heykel sanat›na ›fl›k tutan
“Aphrodisias’tan Roma Portreleri” adl› sergide 52 muhteflem
heykel sergilendi. “‹mparatorluktan Cumhuriyete Kâ¤›t
Paran›n Öyküsü” adl› sergide ise kâ¤›t paran›n öyküsü
birbirinden ilginç örneklerle sergilendi.

Afrodisias’taki kaz›lara destek veren Yap› Kredi Özel
Bankac›l›k, heykelleriyle ünlü bu antik kenti hak etti¤i flekilde
kültür sanat gündemine getirerek gelecek nesillere tafl›mak
için Geyre Vakf›’nca yürütülen çal›flmalara uzun y›llard›r
sponsor oluyor. Afrodisias antik kentinde ortaya ç›kart›lan
80 adet özgün yüksek kabartman›n (rölyef) sergilendi¤i,
Yeni Sebasteion Salonu yarar›na, 17 Ocak 2008 tarihinde
Rahmi Koç Müzesi’nde “Bir Tarihi Mermer Rölyefle Ad›n›z›
Yaflat›n” Projesi kapsam›nda özel bir müzayede düzenlendi.
May›s ay›nda Afrodisias, Geyre Vakf›’n›n kuruluflunun 20.
y›l›nda yeni bir sergi salonuna kavufltu. Ayd›n’›n Karacasu
ilçesinde bulunan mevcut Afrodisias Müzesi’ne ek olarak
Mart 2007’de inflas›na bafllanan ve 770 metrekare
büyüklü¤ünde olan Yeni Sebasteion Rölyefleri - Sevgi Gönül
Salonu’nun aç›l›fl› Geyre Vakf› ve Yap› Kredi Özel Bankac›l›k’›n
deste¤iyle 31 May›s 2008 tarihinde gerçeklefltirildi.



Dönemin en prestijli heykeltrafllar›n›n ellerinden ç›kan bu
eserler ayr›ca Yap› Kredi Kültür Sanat taraf›ndan ‹stanbul’da
düzenlenen kapsaml› bir sergide bir araya geldi. Yap› Kredi
Vedat Nedim Tör Müzesi “Aphrodisias’tan Roma Portreleri”
adl› sergiye ev sahipli¤i yapt›. Sergide 51 tanesi Aphrodisias
Müzesi’nden, bir tanesi de ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nden
gelen toplam 52 eser yer ald›. Sergi süresince
gerçeklefltirilen iletiflim ile de Afrodisias antik kentinin
bilinirlili¤ine katk›da bulunuldu. Sergi 26 Eylül 2008 - 25
Ocak 2009 tarihleri aras›nda sanatseverlerin ilgisine
sunuldu.

Yap› Kredi Emeklilik sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen
“Ertu¤rul F›rkateyni: Japonya’da Bir Türk Gemisi” Projesi
Uluslararas› Sualt› Arkeoloji Enstitüsü (Institute of Nautical
Archaeology-INA) ortakl›¤› ve Türkiye Sualt› Arkeolojisi
Vakf›’n›n (TINA) katk›lar›yla Aral›k 2006’da bafllat›ld›. Proje
çerçevesinde 1890 y›l›nda Japonya’da sulara gömülen
Ertu¤rul F›rkateyni’nin kal›nt›lar›n›n tespiti ve su üstüne
ç›kar›lmas›, flehit olan ve kurtar›lan denizciler ile onlara

yard›m eden Japon bal›kç›lar›n›n an›s›n›n hem Türkiye’de,
hem de Japonya’da canland›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu
kapsamda araflt›rma çal›flmalar› ve dal›fllar Türkiye’den ve
dünyadan sualt› arkeolojisinin önemli isimlerinden oluflan
bir ekip taraf›ndan sürdürülüyor. Sualt› çal›flmalar›n›n yan›
s›ra Ertu¤rul F›rkateyni’yle ilgili toplumsal haf›zan›n
güçlendirilmesine yönelik aktiviteler gerçeklefltiriliyor.
Bunlardan ikisi 3 Ocak 2008 tarihinde gerçekleflen Ertu¤rul
F›rkateyni’nde yak›nlar› bulunanlar›n bir araya getirildi¤i
“mürettebat yak›nlar› buluflmas›” ve Ertu¤rul F›rkateyni’ni
yeni kuflaklara tafl›mak amac›yla Yap› Kredi Kültür Sanat
Yay›nc›l›k iflbirli¤iyle haz›rlanmakta olan çocuk kitab›d›r.
Ertu¤rul F›rkateyni projesi resmi makamlar taraf›ndan da
desteklenmekte ve dikkatle izlenmektedir. Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül, Haziran 2008’de gerçeklefltirdi¤i Japonya
program› kapsam›nda Kushimoto kentine giderek Ertu¤rul
An›t›’ndaki törene kat›ld› ve Ertu¤rul Müzesi’ni ziyaret etti.
Proje Uluslararas› Halkla ‹liflkiler Derne¤i’nin (International
Public Relations Association-IPRA) düzenledi¤i Golden
World Awards 2008’de “sponsorluk” kategorisinde birincilik
ödülü kazand›.

Türkiye’nin orta bölgesinde, Konya’n›n Çumra ilçesi
yak›nlar›ndaki 21 metre yükseklikteki Çatalhöyük Tepesi,
9 bin y›l öncenin s›rlar›n› bar›nd›rmaktad›r. MÖ 7400 ile
MÖ 6000 y›llar› aras›nda 1.400 y›l süresince 3.000 ila 8.000
aras›nda bir nüfusu konuk eden Çatalhöyük, dünya
üzerindeki en önemli ve etkileyici arkeolojik alanlardan
biridir. Çatalhöyük arkeolojik kaz›lar›na, Yap› Kredi ana
sponsorlardan biri olarak 1997 y›l›ndan beri destek
vermektedir.
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Afrodisias Müzesi’nin Yeni
Sebasteion Rölyefleri - Sevgi

Gönül Salonu’nun aç›l›fl› Yap›
Kredi Özel Bankac›l›k’›n

deste¤iyle gerçeklefltirildi.

Koç Toplulu¤u flirketleri Sagalassos, Hierapolis,
Çatalhöyük ve Afrodisias arkeolojik kaz›lar›na
desteklerini 2008 y›l›nda da sürdürdüler.

Afrodisias Müzesi Yeni Sebasteion Rölyefleri - Sevgi Gönül Salonu

Çatalhöyük Kaz›s›



Sa¤l›k
Güçlü bir toplum fiziksel ve ruhsal olarak sa¤l›kl› nesiller
ile mümkündür. Sa¤l›kl› nesillerin temeli, kurucumuz
merhum Vehbi Koç’un da son derece önem verdi¤i aile
planlamas›yla at›l›r, anne-baba-bebek sa¤l›¤›yla devam
eder, toplum içinde geliflir ve  e¤itimle güçlenir. Sa¤l›kl›
nesiller için ülkenin sa¤l›k sisteminin ifllevsel olmas›
fevkalade önem tafl›r. Ülkemizde toplu sa¤l›k hizmetlerinin
yeterli, kaliteli, verimli ve toplumun beklentilerine duyarl›
bir flekilde sürdürülebilir k›l›nmas› ve nihayetinde de
standartlar›n yükselebilmesi s›n›rl› kaynaklar›n do¤ru
kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Toplum sa¤l›¤› ve sa¤l›k
hizmetleri alan›ndaki sorunlar›n çözümünde ihtiyaçlara
uygunluk, vatandafl odakl›l›k, yönetiflim, performansa dayal›
de¤erlendirme, denetimde etkililik, etik kurallara ve insana
güven esasl› bir anlay›fl›n benimsenmesi büyük önem
tafl›maktad›r. Sürdürülebilir sa¤l›k ancak toplumun tüm
kesimlerinin kararl› ve planl› kat›l›m›yla mümkün olacakt›r.

Sa¤l›kl› bir neslin oluflmas›na ve geliflmesine katk›da
bulunmak Koç Toplulu¤u’nun  kurumsal sosyal sorumluluk
anlay›fl›n›n önemli bir parças›d›r. Topluluk flirketlerimizin
ve Vehbi Koç Vakf›’n›n üretti¤i projelerle 2008 y›l›nda da
sa¤l›k alan›nda sosyal sorumlulu¤umuzun gereklerini yerine
getirmek için çal›flmalar›m›z› h›z kesmeden sürdürdük.

Aygaz’›n 45.y›l›nda bafllatt›¤› sa¤l›k projesi, Ay›fl›¤›:
Aygaz’dan Sa¤l›k Ifl›¤› Projesi kapsam›nda, 2007 y›l›
sonunda yenilenen 81 sa¤l›k oca¤›n›n afl› odalar›, 2008
y›l›nda Ay›fl›¤› Müfettiflleri taraf›ndan üç kez ziyaret edilmifl
ve al›nan sonuçlar üzerine gerekli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
2008 y›l›nda Sa¤l›k Gönülleri Derne¤i’nin “Sa¤l›kta Sosyal
Sorumluluk” ikincilik ödülüne hak kazanan projeye Aygaz,
2016 y›l›na kadar destek verecek ve yüz binlerce kiflinin
daha kaliteli sa¤l›k hizmeti almas›na katk›da bulunacakt›r.

Aygaz, 2004 y›l›ndan bu yana, diyabetik çocuklar›n
diyabetle yaflamay› ö¤renmesine yard›mc› olmay› ve
çocuklar›n yaflam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Çocuk
ve Adolesan Diyabetikler Derne¤i’ne destek veriyor.
Derne¤in, diyabetik çocuklar› sosyallefltirmeye yönelik
en önemli çal›flmalar›ndan birini, her y›l Temmuz ay›nda

‹stanbul Üniversitesi’nin Enez Sosyal Tesisleri’nde Aygaz’›n
deste¤iyle gerçeklefltirilen Diyabetik Çocuklar Kamp›
oluflturmaktad›r. 2008 y›l›nda, Enez Kamp›’na 100 çocuk
kat›ld›. 14 Kas›m Dünya Diyabet Günü’nde ise Dernek,
diyabetle ilgili bilinçlendirme etkinli¤i düzenlemifl, etkinli¤e
Aygaz, organize etti¤i televizyon ve yaz›l› bas›n röportajlar›
ile destek olmufltur. Dernek için haz›rlat›lan broflür
‹stanbul’un çeflitli bölgelerinde da¤›t›lm›fl ve bu broflürler
arac›l ›¤›yla 50 bin kifli diyabetle i lgi l i  olarak
bilinçlendirilmifltir.

Sa¤l›kl› bir neslin oluflmas›na ve geliflmesine katk›da
bulunmak Koç Toplulu¤u’nun  kurumsal sosyal sorumluluk
anlay›fl›n›n önemli bir parças›d›r.

Topluluk flirketlerimizin ve
Vehbi Koç Vakf›’n›n üretti¤i projelerle
2008 y›l›nda da sa¤l›k alan›nda sosyal
sorumlulu¤umuzun gereklerini yerine

getirmek için çal›flmalar›m›z› h›z
kesmeden sürdürdük.



Aygaz’›n destekledi¤i bir di¤er proje ise, TAP Vakf›
taraf›ndan gerçeklefltirilen Güvenli Annelik Projesi’dir.
2006 y›l›ndan bu yana desteklenen projenin 2008 y›l›
çal›flmalar› aras›nda Diyarbak›r ili projesi yer ald›. 2008
y›l›nda, Diyarbak›r’da 13.965 bireysel gebe e¤itimi, 5.621
grup gebe e¤itimi, 4.663 bireysel gebe dan›flmanl›¤›,
6.285 bireysel lo¤usa e¤itimi, 1.912 grup lo¤usa e¤itimi
ve 1.289 bireysel lo¤usa dan›flmanl›¤› verildi. Böylece,
Aygaz deste¤i ile 2006 y›l›ndan bu yana Bak›rköy, Düzce
ve Diyarbak›r’da toplam 31.349 gebeye ve 16.486
lo¤usaya e¤itim ve dan›flmanl›k verildi. Aygaz deste¤i
2009 y›l›nda da devam edecek.

Temmuz-Aral›k 2008 döneminde, Aygaz otogaz
istasyonlar›nda halka aç›k Mobil Klinik’te toplam 1.698
kifliye Göz Taramas› yap›ld›.

Arçelik Türkiye'de h›zla sporcu yetifltirilmesini teflvik etmek
ve daha çok gence bu spor dal›n› tan›tmak amac›yla;
yenilikçilik ve dinamizmi tafl›yan Beko markas› ile Türkiye
Basketbol Ligi'nin 2006-2007 ile 2009-2010 sezonlar›
boyunca sponsorlu¤unu üstlenmifltir. Ayn› zamanda her
y›l düzenlenen “All Star” etkinli¤ine ev sahipli¤i yapmakta,

basketbol severler ve koçlar›n oylar›yla belirlenen Beko
Basketbol Ligi “Y›l›n Oyuncusu” seçimi etkinli¤ine de destek
vermektedir.  Bu proje i le gençlere ulaflmak
hedeflenmektedir.

Arçelik A.fi., BEKO Basketbol Ligi Sponsorlu¤u ile, T.C.
Baflbakanl›k Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
2007 y›l› içerisinde yap›lan sponsorluk projeleri aras›nda
“Spor Organizasyonu Sponsorlu¤u” dal›nda ödülün sahibi
oldu.

Opet’in Temiz Tuvalet Kampanyas› Opet istasyonlar›nda
2008 y›l›nda da devam etti. Bu ba¤lamda y›l boyunca
çeflitli kurum ve kurulufllarla da e¤itim programlar›
uyguland›. Bu amaçla AÇEV (Anne Çocuk Vakf›) ile
Diyarbak›r ve Mardin’de ö¤retmen ve personel olarak
toplam 150 kifliye e¤itim verildi. Ayr›ca ‹stanbul Valili¤i ‹l
Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü’nden gelen taleple Metin
Sabanc› Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ve
Taksim 75. Y›l Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde e¤itimler
düzenlenmifl ve 147 personel ve 178 çocuk olmak üzere
toplam 325 kifliye e¤itim verilmifltir. Halen çeflitli kurulufllar
ve okullardaki temiz tuvalet e¤itimleri devam etmektedir.

Yap› Kredi, Worldcard için Türkiye’nin önde gelen 9 Sivil
Toplum Kuruluflu’nu bir araya getirerek dev bir
yard›mlaflma platformu olan Paylafl›m Program›’n›
oluflturmufltur. Paylafl›m Program› projesiyle toplanan
puanlarla ba¤›fl yap›lmas›na olanak sa¤lanarak Türkiye’de
bir ilk gerçeklefltirilmifltir. Yap› Kredi, bu projeyle yaln›zca
ba¤›fl katk›s›nda bulunan bir kurum olman›n ötesine
geçerek toplumda da dayan›flma bilincini oluflturmay›
hedeflemifltir.

Yap› Kredi Private Banking ve World Crystal Club,
y›lbafl›nda müflterilerine sunulabilecek en anlaml›
hediyenin ça¤dafl Türkiye’nin yarat›lmas›na katk›da
bulunmak oldu¤unu düflündü. Bu amaçla, TEGV ve
Darüflflafaka ile iflbirli¤i yaparak, e¤itimde f›rsat eflitli¤ini
yakalayamam›fl binden fazla çocu¤un e¤itim giderlerini
karfl›layan Yap› Kredi, yap›lan ba¤›fllar›n sertifikalar›n›
y › lbafl›  arma¤an›  o larak müflter i ler ine i let t i .
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Beko Basketbol Ligi



‹nsan haklar›na sayg› gösteren, bu haklara destek veren
flirketler kendi etki alanlar› içerisinde insan haklar›na sayg›
koflulunu gerçeklefltirmek için de çaba gösterirler.
Kurulufllar›n bu tür giriflimleri çal›flanlar› harekete geçirip
motive etti¤i kadar flirket sadakati de yaratmaktad›r. fiirket
çal›flanlar›n›n yan› s›ra tüm paydafllar› da etkileyen bu
proaktif yaklafl›mlar topluma karfl› sorumluluk bilincini
samimi olarak benimseyen ve bu yönde hareket eden
flirketleri günümüz rekabet ortam›nda bir ad›m öne
ç›karmaktad›r. Tüketiciler de art›k kendi de¤erleriyle
özdefllefltirebildikleri, ilkelerine ve ifl yap›fl flekline sayg›
duyduklar›, topluma ve sorunlar›na karfl› duyarl› oldu¤unu
bildikleri flirket ve markalar› tercih ediyorlar; o flirketlerin
daha h›zl› büyümesine yard›mc› oluyorlar.

Koç Toplulu¤u evrensel insan haklar›na sayg› göstermekte
ve insan haklar› suçlar›na ortak olmamak için gerekli
bütün tedbirleri almaktad›r. Paydafllar›n› insan haklar›n›
korumalar›, desteklemeleri ve bu konudaki politikalara
uyum sa¤lamalar› için cesaretlendiren, ele ald›¤› sosyal
sorumluluk projeleriyle bu bak›fl aç›s›n› hayata geçirmek
için gayret eden Toplulu¤umuz, kurumsal yurttafll›k bilincini
samimi olarak benimsemektedir.

Koç Toplulu¤u flirketleri kendi alanlar›nda en iyi olmay›
hedeflemekte, bunun için en yetenekli çal›flanlar ile birlikte
çal›flmaya önem vermektedir. En yetenekli çal›flanlar›
flirketlerimize çekebilmek ve onlar›n ba¤l›l›¤›n›
sa¤layabilmek için, insan kaynaklar› sistemlerimiz ifle
al›mdan, hedef vermeye, baflar›y› ödüllendirmeye ve
ihtiyaçlar do¤rultusunda gelifltirmeye odaklanm›flt›r. Bütün
flirketlerimizde çal›flan say›s›n›n ve ücret yönetiminin yasal
çerçevede ve kay›t alt›nda izlenmesi sa¤lanmaktad›r. Koç
Toplulu¤u flirketlerinde hiçbir flekilde kay›t d›fl› çal›flt›rma
ve ödeme yap›lmaz.

Koç Toplulu¤u evrensel
insan haklar›na sayg›

göstermekte ve insan haklar›
suçlar›na ortak olmamak için

gerekli bütün tedbirleri
almaktad›r.



Çal›flanlar›m›z için, flirket imkânlar› zorlanarak rekabetçi
ücret seviyelerinin korunmas›na özen gösterilmektedir.
Bu nedenle rapor kapsam›ndaki flirketlerimizde hiçbir
çal›flan›m›z asgari ücret seviyesinin alt›nda ücret
almamaktad›r. Yeni ifle girifllerde ise, en düflük seviyede
ücret teklif edilen ifller için bile, bütün flirketlerimizde
genellikle asgari ücret seviyesinin üzerinde ücret
uygulamas› mevcuttur.

Topluluk genelinde çal›flanlar›m›z aras›nda hiçbir
ayr›mc›l›k yap›lmamaktad›r. Kurumsal bir flirket olarak
yönetim sistemlerimiz bütün çal›flanlar›m›z› yetiflkin birer
birey olarak ele almakta ve f›rsatlardan eflit yararlanma
hakk› herkes için sa¤lanmaktad›r. Gösterilen bu hassasiyet
nedeniyle 2008 y›l› içinde çal›flanlar›m›zdan ayr›mc›l›k
konusunda hiçbir flikâyet al›nmam›flt›r.

Hiçbir flirketimizde çocuk iflçi istihdam› yoktur.

Koç Toplulu¤u flirketleri, içinde yaflad›¤›m›z toplumun
özellikle sa¤l›k ve e¤itim seviyesinin geliflimi yönünde
katk›lar›n› sürdürmektedir. Çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤›na ve
ifl güvenli¤ine iliflkin konular yak›ndan izlenmektedir.
fiirketlerimizde kaza oranlar› düzenli olarak izlenmekte
ve ifl kazas› ihtimalinin ortadan kald›r›lmas› yönünde
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Rapor dâhilindeki flirketlerimizde
2008 y›l›nda, bir Yap› Kredi çal›flan›m›z› üzücü bir trafik
kazas›nda kaybetmemiz d›fl›nda ölümle sonuçlanan ifl
kazam›z bulunmamaktad›r.

Çal›flanlar›n sa¤l›k ve ifl güvenli¤i konular›ndaki görüflleri
önem tafl›makta ve bu konuda sorumluluk almalar› teflvik
edilmektedir. ‹flyeri sendika temsilcileri birçok flirketimizde
ilgili kurullarda yer almaktad›r. Çal›flanlar›n ve sendika
temsilcilerinin sa¤l›k ve ifl güvenli¤i konular›ndaki görüfl
ve önerileri dikkate al›nmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra, baz›
flirketlerimiz çal›flanlar›n›n ailelerine ve yerel topluma
dönük sa¤l›k hizmetleri de sunmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤› bizim için özel bir önem arz
etmektedir. Rapor kapsam›ndaki flirketlerimizin birinde
k›smen olmak üzere hepsinde ifle giriflte ve çal›flma
süresi içinde çal›flanlar›n meslek hastal›klar›na karfl›
korunmas› için periyodik sa¤l›k kontrolleri yap›lmaktad›r.
fiirketlerimizde hastal›k ve ifl kazas› nedeniyle kay›p
oranlar›m›z izlenmekte ve en düflük düzeyde tutulmas›na
yönelik gerekli tedbirler zaman›nda al›nmaktad›r. Topluluk
flirketlerimizde ilgili ifl koluna göre çeflitli sa¤l›k taramalar›

yap›lmakta ve baz› flirketlerimizde çal›flanlar›m›z için özel
programlar da yürütülmektedir.  fiirketlerimizin
uygulamalar›ndan örnekleri flöyle s›ralayabiliriz:

Arçelik’te 2008 y›l›nda meslek hastal›klar›na karfl›
periyodik sa¤l›k taramas› ve kontrolleri gerçeklefltirildi.
Bu kapsamda, ifl gruplar›na göre kan tahlili, odyometrik
tetkik, solunum fonksiyon testi ve akci¤er grafisi
uygulamalar› yap›ld›. Arçelik ayr›ca çal›flanlar›na çeflitli
konularda sa¤l›k e¤itimi vererek önleyici sa¤l›k tarama
çal›flmalar› gerçeklefltirdi. Bu çal›flmalar gürültü, ergonomi,
sigaray› b›rakma, ebeveyn destek, hijyen, kad›n sa¤l›¤›,
hepatit B taramas› ve afl›lanmas›, tetanos ve grip afl›lar›
üzerine gerçeklefltirildi.

Tofafl’ta, 2008 y›l›nda toplam 538 kifli afl› uygulamas›ndan
yararland›. Kal›p ve Pres Üretim Müdürlü¤ü çal›flanlar›na
odyometrik test yap›ld›. Bunun yan› s›ra 2008’de “Sigaray›
B›rakma Etkinli¤i” ve “Rahim A¤z› Kanseri Hakk›nda
Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. 2008 y›l›nda 3.450
çal›flan›n akci¤er ve servikal boyun grafisi çekilmifl ve
ar›tma tesisi çal›flanlar›na karaci¤er enzimleri tetkikleri
yap›lm›flt›r.
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Koç Toplulu¤u flirketleri,
içinde yaflad›¤›m›z toplumun

özellikle sa¤l›k ve e¤itim
seviyesinin geliflimi yönünde

katk›lar›n› sürdürmektedir.

Tüprafl rafineri çal›flanlar›



Tüprafl’ta tüm çal›flanlar y›ll›k periyodik kontrollerden
geçmekte ve bu kapsamda akci¤er filmi çekilmektedir.
Kan ve idrar tahlilleri ve 40 yafl›n üzerindeki çal›flanlar›n
EKG ölçümleri yap›lmaktad›r. Görevleri gere¤i baz›
çal›flanlara ise portör muayenesi yap›lmaktad›r. Tüm
çal›flanlar›n düzenli olarak göz muayenesinden geçirildi¤i
Tüprafl’ta gürültülü yerlerde çal›flanlara da odyolojik test
uygulanmaktad›r. Bununla birlikte bak›m ile ilgili çal›flan
kiflilere tetanos afl›s›, laboratuvarda çal›flan kiflilere kanda
kurflun muayenesi yapt›r›lmaktad›r. ‹lgili ‹flletme
Müdür lü¤ü çal ›flanlar ›na per iyodik aromat ik
hidrokarbonlara ait muayene, röntgen teknisyenlerine
dozimetrik kontrol ve tozlu ortamda çal›flanlara solunum
fonksiyon testi yap›lmaktad›r.

Koç Toplulu¤u flirketleri çal›flanlar›n›n yaflamlar›n›n
önemli bir k›sm›n› geçirmekte olduklar› iflyerlerinde ofis
ve sosyal alanlar›n standartlar›n›n yükseltilmesi alan›nda
da 2008 y›l›nda önemli çal›flmalar gerçeklefltirildi. Ofis
alanlar› ve sosyal tesisler yenilendi.  Bu çal›flmalardan
örnekleri flöyle s›ralayabiliriz.

Arçelik’te ergonomik ofis standartlar›n›n belirlenmesi
ve uygulama planlar›n›n oluflturulmas› amac›yla bir
çal›flma bafllat›ld›. Bu çal›flma kapsam›nda kifli bafl›
çal›flma alan›, ofis iklimi ve hava kalitesi, gürültü ve ses
düzeyi, titreflim seviyesi, ayd›nlatma ve ›fl›k fliddetine
iliflkin ölçümler gerçeklefltirildi. Çal›flma masas›, ofis

Topluluk flirketlerimizde ilgili ifl koluna göre çeflitli sa¤l›k
taramalar› yap›lmakta ve baz› flirketlerimizde çal›flanlar›m›z
için özel programlar da yürütülmektedir.

YAPI KRED‹ YAfiLILIK ARAfiTIRMALARI MERKEZ‹

fiubat 2006’da Yap› Kredi Emeklilik taraf›ndan
bafllat›lan projenin amac›, ülkemizin yak›n gelecekte
karfl› karfl›ya kalaca¤› yafll› nüfus konusuna dikkat
çekmek ve nüfus yap›s›ndaki de¤iflimle yaflanacak
s›k›nt›lar› bugünden saptayarak, haz›rl›kl› olunmas›na
yard›mc› olmakt›r. Yafll›l›k Araflt›rmalar› Merkezi (65+),
“yafll›l›k dönemini yaflam›n sonu de¤il, keyifle ve
planl› olarak yaflanmas› gereken bir dönem
oldu¤unun” alg›lat›lmas›na yönelik araflt›rma ve
çal›flmalar gerçeklefltirmektedir. Yafll›l›k Araflt›rmalar›
Merkezi (65+)’n›n kuruluflundan bugüne kadar
yapt›¤› çal›flmalar flunlard›r:

• Türkiye’de yafll›l›k üzerine yap›lan araflt›rmalar,
uygulamalar incelendi, literatür oluflturuldu.
• Yafll›l›¤›n alg›lan›fl›, Türkiye’de yafll›lar›n sorunlar›
üzerine GFK Türkiye’ye “Yafll›lar›n Dünyas›” isimli
biri kalitatif ve bu araflt›rma sonuçlar›ndan
faydalanarak biri de kantitatif olmak üzere, iki
araflt›rma yapt›r›ld›.
• ‹nternet üzerinden herkesin ulaflabilece¤i ve üye
olabilece¤i, yafll›l›¤›n sosyal ve toplumsal boyutuna
yönelik araflt›rmalar› ve yafll›l›kla ilgili çeflitli konular›
içeren, ayl›k olarak içeri¤i güncellenen yafll›l›k portal›
www.yaslilikrehberi.org.tr kuruldu. “Gençlere Tafl
Ç›kartanlar” anketi gerçeklefltirildi.
• Yap› Kredi Emeklilik sat›fl ekibinin yapt›¤›
ziyaretlerde k›sa ve anlafl›l›r sorularla, temel verileri
elde etmeyi hedefleyen anketler bafllat›ld›.
• Ev kazalar›na karfl› yafll›lar›n güvenli¤ini sa¤layacak
önerileri içeren, çeflitli ortam ve f›rsatlarda da¤›t›m›
sürdürülen “Ev kazalar›” broflürü bas›ld›.
• Y›ld›z Teknik Üniversitesi ve Türkiye E¤itim
Gönüllüleri Vakf› (TEGV) iflbirli¤inde Yetiflkin
Bilgisayar E¤itimi Projesi gerçeklefltir i ldi.
Proje IPRA’n›n düzenledi¤i Golden World Awards
2008’de “mevcut hizmetlerin tüketici iletiflimi”
kategor is inde b i r inc i l ik  ödülü kazand› .

Tüprafl’ta sa¤l›k taramas›



sandalyesi, monitör, klavye gibi ofis ekipmanlar› ile ilgili
durum tespit çal›flmalar›n›n önemli bir k›sm› da
tamamland›. Bu alanlarda yap›lan tespitler sonras›nda
flirket genelinde “Ekranl› Araçlarla Çal›flma E¤itimleri”
düzenlendi. Ayr›ca ergonomi standartlar›na uygun ofis
sandalyesi normu belirlendi. Çal›flanlar›n ofis ortam›nda
daha rahat ve sa¤l›kl› çal›flabilmelerine yönelik tüm bu
çal›flmalar halen sürmektedir.

Aygaz ofislerinde yap›lan revizyonlar ve yenilemeler ile
ilgili birimlerin ihtiyaç duydu¤u eksiklikler giderilerek
daha kullan›fll ›  ve fonksiyonlara hizmet eden
düzenlemeler yap›ld›. Bu çal›flmalar Yar›mca, Ambarl›
Terminal Müdürlü¤ü ile Gebze ‹flletmesi, Genel Müdürlük
ve Antalya fiubesi’nde gerçeklefltirildi.

Tüprafl’ta çal›flma kalitesini yükselten, 24 saat devam
eden rafinericilik performans›n›n ve yaflam konforunun
gelifltirilmesine yönelik olarak ofislerde ve ortak yaflam
alanlar›nda yeni kurum kimli¤ine uygun bir konsept
gelifltirilerek yeni düzenlemeler yap›ld›. Böylece
çal›flanlar›n motivasyonlar›nda art ›fl sa¤land›.

Yap› Kredi, çal›flanlar› ile aras›ndaki kurumsal
bütünleflmenin sa¤lanmas›, çal›flanlar aras› iletiflimin
daha etkin ve verimli olmas›, ifl iliflkileri d›fl›nda sosyal
amaçl› faaliyetlerde de bir araya gelinmesi amac›yla,

tüm çal›flanlar›n kat›labilece¤i bir Sosyal Aktiviteler
Kulübü oluflturmufltur. Sosyal Aktiviteler Kulübü çat›s›
alt›nda, Foto¤raf Kulübü, Tiyatro Kulübü, Dal›fl Kulübü,
Bowling Kulübü, Dans Kulübü, Halk Oyunlar› Kulübü ve
Motorsporlar› Kulübü bulunmaktad›r. 2008 y›l›nda Tiyatro
Kulübü üyeleri ‹stanbul ve Ankara’daki oyunlar› ile 1700
kiflilik izleyici grubuna ulaflm›flt›r.

Koç Toplulu¤u flirketleri toplumsal yaflama katk›
sa¤lamak üzere örnek etkinlikler yapmaktad›r. 2008
y›l›nda gerçeklefltirilen etkinliklerden baz›lar›n› flöyle
s›ralayabiliriz.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›'nda zihinsel ve bedensel
engelliler için faaliyetler gösteren Umut Çiçekleri
Derne¤i’nin zihinsel ve bedensel engelli insanlara yard›m
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faaliyetlerini destekleyerek toplumsal bilinci daha da
güçlendirilmek hedefiyle yap›lan bu çal›flmayla Ford
Otosan çal›flanlar›n›n fark›ndal›klar› da art›r›ld›.

Bölgedeki sosyal kurumlardan biri olan Gölcük Huzurevi
sakinlerinin yaflam standartlar›n› iyilefltirmek amac›yla
yap›lan ba¤›fl deste¤i ve F tipi cezaevinin  kütüphanesine
Ford Otosan çal›flanlar›n›n kitap ba¤›fl›, Yakac›k Çocuk
Esirgeme Kurumu’nu ziyaret ve çevre okullarda yap›lan
ihtiyaç tespit çal›flmas› ard›ndan ö¤rencilere sa¤lanan
destek de yerelde sosyal yaflam›n desteklenmesi için
yap›lan giriflimlerdir.  Bu giriflimlerle Ford Otosan’›n ve
çal›flanlar›n›n sosyal sorumluluk projeleriyle topluma daha
duyarl› olmalar› da sa¤lanmaktad›r.

Yerel Kalk›nma
Bölgesel kalk›nma h›z›n›n farkl›l›klar gösterdi¤i ülkemizde
yerel kaynaklar›n ve ekonomik imkanlar›n bir araya
gelmesiyle verimlilik art›fl› sa¤layarak yerelde fark yaratacak
pro je lere  imza atmaktan gurur  duyuyoruz .

Opet’in 2005 y›l›nda gelifltirdi¤i Örnek Köy Projesi ile
uzaktaki köylerin yak›na gelmesi, kendi kendine yetmesi,
tarihi, co¤rafi ve kültürel potansiyelinin de¤erlendirilmesinin
yan› s›ra e¤itim düzeyinin yükselmesi ve çevre bilincinin
geliflmesi gibi toplumsal de¤erleri de yayg›nlaflt›rmak
hedeflenmektedir. Örnek Köy Projesi'nin ilk örne¤i
Mardin'in Dara köyüdür. Arkas›ndan Gaziantep Yesemek,
Bolu  Pazarköy ça l ›flmalar ›  tamamlanm›fl t › r .

2008 y›l›nda örnek köy kapsam›na al›nan Fethiye
Sakl›kent'teki çal›flmalar tamamlanm›fl ve aç›l›fl› yap›lm›flt›r.
Sakl›kent merkezinde sat›fl reyonlar›, kamelyalar, otopark
ve otopark kontrol binas›, gezi alan› ve tuvalet d›fl›nda
peyzaj düzenlemeleri yap›lm›flt›r. Sakl›kent’te Halk E¤itim
Merkezi ile iflbirli¤iyle esnaf ve sanatkârlara özel olarak
gelifltirilen ‹ngilizce ve genel meslek e¤itimleri verilmifltir.
Opet bu projeyle Sakl›kent’in turizm potansiyelini art›rmay›
hedeflemifltir.

Opet, Gelibolu Yar›madas›’nda Eceabat ve köylerinde
gerçeklefltirdi¤i Tarihe Sayg› Projesi ile bölgenin, dünya
standart lar ›nda bir  mi l l i  parka dönüflmesini
amaçlamaktad›r. Çanakkale Savafl›'na flahitlik eden ve
zengin bir tarih miras›na sahip olan Gelibolu Yar›madas›’n›
her y›l 2,5 milyonu aflk›n turist ziyaret ediyor. Bu yo¤unlu¤u
karfl›layacak altyap›n›n eksikli¤i nedeniyle ziyaretçiler
çeflitli zorluklarla karfl› karfl›ya kal›yorlar. Tüm bunlar›
gözlemleyen Opet, devam eden sosyal sorumluluk
projelerini birlefltirerek ve içeri¤ini zenginlefltirerek bölgeye

Bölgesel kalk›nma h›z›n›n farkl›l›klar gösterdi¤i ülkemizde yerel
kaynaklar›n ve ekonomik imkanlar›n bir araya gelmesiyle verimlilik
art›fl› sa¤layarak yerelde fark yaratacak projelere imza at›yoruz.

Opet Örnek Köy Projesi



özel Tarihe Sayg› Projesi’ni gelifltirmifltir. Bu proje
kapsam›nda Alç›tepe, Seddülbahir, Bigal›, Kilitbahir, Büyük
ve Küçük Anafarta köylerinin ve Eceabat ilçesinin çevre
düzenlemeleri yap›lm›fl, tarihi ve kültürel özellikleri ön
plana ç›kart›lm›fl, yeni bir çehreye kavuflmalar› sa¤lanm›flt›r.
Bu konuda bölge halk›na yönelik bilinçlendirme çal›flmalar›
yap›lm›flt›r. Özellikle 18 Mart ve 24 Nisan'da Çanakkale
Gelibolu Yar›madas› ve köylerini ziyaret eden yerli-yabanc›
turistin sorunsuz olarak gezmelerini sa¤layacak altyap›
ve fiziki çal›flmalar, proje kapsam›nda tamamlanm›flt›r.
Yar›madada yer alan köylerde e¤itim, sa¤l›k, çevre, turizm,
hizmet gibi önemli konularda ça¤dafl ve uluslararas›
sayg›nl›k kazand›racak at›l›mlar gerçeklefltirilmifltir.

Köy muhtarl›klar›na gelir getirici altyap› çal›flmalar›n› da
içeren Tarihe Sayg› Projesi kapsam›nda bölgenin, hak
etti¤i görüntüye kavuflmas›n›n yan› s›ra, tarihi koruman›n
önemine dikkat çekecek e¤itimler de verilmifltir. Halk
E¤itim Merkezi ile birlikte sürdürülen ‹ngilizce,
pansiyonculuk, temizlik ve hijyen e¤itimleri; 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›rmaktad›r. 2008 y›l› Mart
ay›nda da Eceabat giriflinde bulunan Tarihe Sayg› Park›’n›n
aç›l›fl› yap›lm›flt›r. Yar›madada yaflanan savafllar›n bütünsel
olarak görme ve inceleme f›rsat› sunan Tarihe Sayg› Park›,
bölgeye gelen ziyaretçiler için bir anlamda rehberlik görevi
yapmaktad›r. Proje, bölgede yap›lanlar›n kontrolü,
eksikliklerin giderilmesi ve revizyonu fleklinde devam
etmektedir. Tarihe Sayg› Projesi, 2008 y›l›nda TBMM
taraf›ndan Üstün Hizmet Ödülü’ne ve Koç Holding
taraf›ndan düzenlenen En Baflar›l› Koçlular yar›flmas›nda
Özel Ödül’e hak kazanm›flt›r.

GAP’ta Harranova Besi ve Tar›m Ürünleri fabrikas›nda
ihraç pazarlar› için aseptik salça üretimi gerçeklefltiren
Tat’›n bölgedeki domates üretimi, en son teknoloji ve
bölgenin jeolojik yap›s›na uygun sulama, ekim, dikim ve
hasat teknikleri kullan›larak yap›lmaktad›r. 2008 sezonunda
Türkiye’de ilk kez uygulanan 24 saat makineli hasat
sistemi ile domates toplanm›flt›r. Yeni sistem ile hasat
edilen domatesler yaklafl›k dört saat içersinde üretime
verilebilmektedir. Yörede verimlili¤in artmas›na, tar›m›n
geliflimine ve ihracata katk›da bulunan Tat sezonda bin
kifliye ulaflan istihdam sa¤lamaktad›r. Bunun yan› s›ra
besi çiftli¤i için Tat’›n kendi üretimi d›fl›nda bölge halk›ndan
temin edilen yem al›flverifliyle Harranova flirketi bin ailenin
daha geçim kayna¤› olmaktadir.
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Koç Toplulu¤u’nun baflar›s›n›n temelinde stratejik yönetim
yaklafl›m›m›z ve de¤er yaratmay› esas alan holding yap›m›z
yatmaktad›r. Koç Holding, merkezden koordine edilen
insan kaynaklar›, finans, stratejik planlama, kurumsal
iletiflim, yat›r›mc› iliflkileri, denetim gibi fonksiyonlar
arac›l›¤›yla flirketlerimize uzun vadeli stratejilerinde yol
gösteriyor. Topluluk içi en iyi uygulamalar› yayg›nlaflt›rarak,
flirketlerin en kaliteli insan kayna¤›na, en güçlü araflt›rma
kaynaklar›na, teknolojiye, denetleme mekanizmas›na ve
en genifl müflteri potansiyeline ulaflmalar›na katk›da
bulunarak rekabet güçlerini art›r›yor.

Hedeflerini, her fleyden önce, sahip oldu¤u insan
kayna¤›ndan ald›¤› güçle gerçeklefltiren Koç Toplulu¤u,
karfl›l›kl› güven ve sayg›n›n hakim oldu¤u, kat›l›m›n ve
çeflitlili¤in de¤er gördü¤ü bir topluluk olma hedefini
benimsemektedir. Toplulu¤umuz üstün nitelikli insan
kayna¤›n›n teminine, çal›flanlar›n›n sürekli geliflimine ve
motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermifltir.
Çal›flanlar›n›n memnuniyetini ve geliflimini ön planda
tutarak bu konulara kaynak ay›ran Koç Toplulu¤u, farkl›
bak›fl aç›lar›n›n ve bilgi birikimlerinin harmanlanmas› yolu
ile yeni, yarat›c› f›rsatlar yakalanabilece¤ine inanmaktad›r.

Koç Toplulu¤u, müflterilerine en iyi hizmeti vermek,
yat›r›mc›lar›n›n beklentilerini en üst seviyede karfl›lamak,
çal›flanlar›na güven vererek f›rsat eflitli¤i çerçevesinde
kendilerini gelifltirmelerine imkan tan›yacak çal›flma
ortamlar› sa¤lamak ve içinde bulundu¤u topluma de¤er
katmaya devam edebilmek için kârl›l›k ile birlikte
sürdürülebilir büyümeye inanmaktad›r. Bu düflünce ile
gelifltirilen odaklanma stratejisi do¤rultusunda 2008 y›l›nda
baz› Topluluk flirketlerinin sat›fl› gerçeklefltirilmifltir. Bu
nedenle 2007 y›l›nda toplam 89.877 kifli olan çal›flan
say›m›z 2008 y›l›nda 16.200 kifli azalarak toplam 73.677
kifliye inmifltir.

Koç Toplulu¤u üstün nitelikli
insan kayna¤›n›n teminine,

çal›flanlar›n›n sürekli
geliflimine ve motivasyonunu

yüksek tutmaya daima
önem vermifltir.



Topluluk ‹nsan Kaynaklar› ‹lkeleri
Koç Toplulu¤u, sürdürülebilir büyümeye ulaflmada katma
de¤er yaratacak en baflar›l› profesyonellerle çal›flmay›,
en çok tercih edilen ve çal›flmaktan gurur duyulan ideal
flirket olmay› hedefler. Bu do¤rultuda;
• Koç Toplulu¤u’nu gelece¤e tafl›yacak en nitelikli
gençleri ve deneyimli profesyonelleri Toplulu¤a
kazand›rmay›,
• Adil ve rekabetçi ücret politikalar› ve yüksek performans
standartlar› ile baflar›l› sonuçlar› ödüllendirmeyi,
• Sürekli geliflim felsefesi ile çal›flanlar›n›n geliflimi için
yat›r›m yapmay›,
• Kariyer geliflimi ve ödüllendirmelerde f›rsat eflitli¤i
sa¤layarak çal›flanlar›n flirkete olan ba¤l›l›¤›n› art›rmay›,
• Çal›flma bar›fl›n›n süreklili¤ini sa¤lamay›
ilke edinir.

‹fle Al›m Süreci
Çal›flanlar›na de¤er veren ve çal›flan haklar›na sayg›l›
davranan Koç Toplulu¤u’nda, ifle giriflte her çal›flan ile
sözleflme yap›l›r. fiirketin ve çal›flan›n karfl›l›kl›
sorumluluklar›n›n, çal›flma standartlar›n›n tan›mland›¤›
bu sözleflmede, Personel Yönetmeli¤i’nde tan›mlanm›fl
olan ve çal›flan›n ifle al›m›ndan iflten ayr›l›fl›na kadar insan
kaynaklar›na yönelik tüm süreçler hakk›nda sahip olmas›
gereken tüm bilgiler yer al›r. Koç Toplulu¤u flirketlerinde
kurumsal bir yap› çerçevesinde,
• Çal›flanlarla yap›lan ‹fl Sözleflmeleri,
• Personel Yönetmeli¤i
• Toplu ‹fl Sözleflmesi (Sadece T‹S olan flirketler için)
çal›flma standartlar›yla çal›flanlar›n ve kurumun karfl›l›kl›
hak ve sorumluluklar› tan›mlanm›flt›r. Buna göre, ‹nsan
Kaynaklar› Birimleri, belirlenmifl olan çal›flma standartlar›na
uyumu ve bu standartlar›n ihtiyaçlar do¤rultusunda ve
yürürlükteki kanunlar çerçevesinde gelifltirilmesini sa¤lar.
fiirketlerimizde ilgili kamu mercilerinin 2008 y›l›nda ifl
yerinde yapt›klar› denetimler sonucu angarya ve zorla
çal›flt›rmaya yönelik hiç bir ikaz ve cezaya rastlanmam›flt›r.

Koç Toplulu¤u’nun dünyan›n lider flirketleri aras›nda yer
almas›n› hedefleyen vizyonunu desteklemek üzere, ‹nsan
Kaynaklar› birimleri;
• En yetenekli gençlerin ve konusunda uzman deneyimli
yöneticilerin Toplulu¤a kazand›r›lmas›,
• fiirket kültürünün gelifltirilerek, gelece¤ine güvenen,
flirketine ve Toplulu¤a ba¤l›, verimli çal›flanlar›n
yetifltirilmesi,

• fiirketin gelecekteki ihtiyaçlar› çerçevesinde insan
kaynaklar› planlamas›n›n yap›lmas›,
• Rekabetçi ücret ve ödüllendirme politikalar› ile flirket
performas›n›n art›r›lmas›,
• fiirketin ve çal›flanlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda
çal›flanlar›n gelifltirilmesi
• Nitelikli çal›flanlar›n elde tutulabilmesi,
• Do¤ru endüstriyel politikalar ile çal›flma bar›fl›n›n
sürdürülmesi
yönünde flirket birimlerine destek verir.

Koç Toplulu¤u’nda ifle al›mda ayr›mc›l›k yap›lmaz; iflin
niteliklerine uygun kifliler, yetkinlikleri de¤erlendirilerek
ifle al›n›r ve çal›flma hayatlar› süresince f›rsatlardan eflit
olarak faydalanmalar› sa¤lan›r. ‹fle al›m sürecinde, tüm
çal›flanlardan beklenen dokuz ana yetkinli¤in yan› s›ra,
pozisyonun gerektirdi¤i bilgi ve deneyim seviyesi temel
al›n›r. De¤erlendirme aflamas›nda adaylarla mülakat
yap›l›r, kiflilik envanterleri ve beceri testleri uygulan›r.
Uzman ve yönetici aday› pozisyonlar› için “De¤erlendirme
Merkezi” uygulanarak, tarafs›z bir aday seçim sürecinin
yürütülmesi hedeflenir.
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73.677
Koç Toplulu¤u flirketlerinde

toplam çal›flan say›s›

Opet Genel Müdürlük Çal›flanlar›



Yap› Kredi’nin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri
do¤rultusunda uygun eleman seçimini yapmak üzere,
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi’nin Yeni Kaynak Gelifltirme
Bölümü görevlendir i lmektedir.  ‹nsan kayna¤›
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi sonras›nda, mevcut aday
havuzu kontrolü, banka içi duyuru, internet ve bas›n
ilan› arac›l›¤›yla aday araflt›rmas› yap›l›r. Baflvurular,
eleman al›m› yap›lacak olan görev kapsam›nda
belirlenmifl yafl, e¤itim, yabanc› dil ve ifl deneyimi gibi
kriterler dikkate al›narak de¤erlendirilir. Aranan özellikleri
tafl›yan tüm baflvuru sahipleri ifle al›m sürecine davet
edilirler. ‹fle al›m süreci, test, mülakat ve ifl teklifinden
oluflur. Bu aflamalar sonucunda pozisyona uygun
bulunan adaylara ifl teklifi yap›l›r. ‹fl teklifini kabul eden
adaylarla sözleflme imzalan›r.

Aygaz, ifl baflvuru sürecinde, Kariyer.net kariyer portali
üzerinde %97 baflvuru cevaplama oran›yla, enerji sektörü
içerisinde Kariyer.net taraf›ndan verilen “‹nsana Sayg›
Ödülü”nü geçen y›l oldu¤u gibi 2008’de de almaya hak
kazanm›flt›r.

Sendikal Haklar
Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›n sendika ve Toplu ‹fl
Sözleflmesi özgürlü¤üne sayg›l›d›r. Rapor kapsam›ndaki
çal›flanlar›n ço¤u sendikal› olup iflçi ve iflveren
örgütlerinde görev alabilmektedir. Bu flirketlerimizde
18 çal›flan›m›z iflveren örgütlerinde, 749 çal›flan›m›z ise
ilgili iflçi örgütlerinin yönetim organlar›nda görev
almaktad›r. Bunun d›fl›nda baz› yöneticilerimiz ise

‹stanbul, Eskiflehir, Sakarya ‹l ‹stihdam Kurullar›’nda
görev alarak flirketlerimizin bulundu¤u illerde istihdama
yönelik katk› sa¤lamaktad›r.

Çal›flanlar aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmamaktad›r. Kad›n
çal›flanlar›n devir oranlar› erkek çal›flanlardan daha
düflük seviyededir. Ücret seviyeleri aç›s›ndan kad›n ve
erkek çal›flanlar›n aras›nda fark bulunmamakta, çal›flan›n
yapt›¤› ifl ve üstlendi¤i sorumluluk çerçevesinde ücreti

1. Yön Belirleme
2. Tak›m Çal›flmas›
3. ‹letiflim
4. ‹flbirli¤i Gelifltirme
5. Sonuç Odakl›l›k
6. Yarat›c›l›k ve Giriflimcilik
7. Kendini ve Çal›flma Arkadafllar›n› Gelifltirme
8. Farkl›l›klara Uyum ve Farkl›l›klar› Yönetme
9. Müflteri Duyarl›l›¤›

TÜM ÇALIfiANLARDA ARANAN YETK‹NL‹KLER

Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›n sendika ve Toplu ‹fl Sözleflmesi
özgürlü¤üne sayg›l›d›r. Rapor kapsam›ndaki çal›flanlar›n ço¤u
sendikal› olup iflçi ve iflveren örgütlerinde görev alabilmektedir.

2.123
 2006 y›l›ndan bu yana Lider Gelifltirme

Programlar›’na kat›lan toplam
yönetici say›s›.



farkl›laflmaktad›r. Kapsam d›fl› çal›flanlar›n ücret seviyeleri,
yap›lan iflin zorlu¤u, ifli yaparken kullan›lan bilgi beceri
seviyesi ve üstlenilen sorumluluklar dikkate al›narak ve
küresel olarak birçok firma taraf›ndan kullan›lan bir sistemle
de¤erlendirilmektedir. Her y›l yap›lan ücret k›yaslama
çal›flmalar› sayesinde rekabetçi ücret seviyeleri, flirket
imkânlar› do¤rultusunda sa¤lanmaktad›r. Kapsam içi
çal›flanlar için ise geçerli olan T‹S, ücret farkl›l›¤›n› ve bu
konudaki uygulama kurallar›n› belirlemektedir.

Çal›flma Hayat› De¤erlendirme Anketi
Bütün çal›flanlar›m›z›n flirketlerimizde isteyerek ve ba¤l›l›kla
çal›flmalar›na önem vermekteyiz. Her y›l yap›lan çal›flma
hayat› de¤erlendirme anketi ile çal›flanlar›m›z›n ba¤l›l›¤›,
memnuniyeti ve isteklilikleri ölçülmektedir. Bu konuda
flirketlerimize hedef verilmekte ve sonuçlar› izlenmektedir.
Bu yaklafl›m›m›z sonucu, Topluluk genelinde 2008 y›l›
Çal›flma Hayat› De¤erlendirme Anketi sonuçlar›nda, bir
önceki y›la göre, bütün alanlarda art›fl oldu¤u görülmüfltür.
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Yap› Kredi’de insan kaynaklar› süreçlerimiz
çerçevesinde her y›l, flirket önceliklerini gerçeklefltirmek
amac›yla çal›flanlar›m›z›n hedefleri belirlenir. Çal›flanlar›n
hedefleri, kuvvetli yönleri, öncelikli geliflmeye aç›k
alanlar›, flirketin imkânlar› ve ihtiyaçlar› göz önüne
al›narak çal›flanlar için bireysel geliflim planlar› haz›rlan›r.
Çal›flanlar›n rekabetçi ücret almalar›na yönelik olarak
sektör baz›nda yap›lan analizlerle ücret politikalar›
tespit edilir. Çal›flanlar›n yetkinlikleri “360 derece”
yöntemi kullan›larak de¤erlendirilir. Performans
de¤erlendirmesi ve flirketin gelecekteki ihtiyaçlar›na
yönelik insan kaynaklar› planlar› yap›l›r. ‹nsan kaynaklar›
sistemleri ve politikalar› ile bütün çal›flanlara sa¤lanan
f›rsat eflitli¤i çerçevesinde, potansiyeli yüksek çal›flanlar
belirlenir ve onlar›n h›zla daha üst sorumluluklara
tafl›nmalar› sa¤lan›r.

PERFORMANS DE⁄ERLEND‹RMES‹

ÇALIfiMA HAYATI DE⁄ERLEND‹RME ANKET‹ SONUÇLARI
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Aygaz Gebze ‹flletmesi



fiirketlerimizde E¤itim ve Koç Akademi
Toplulu¤umuzun ö¤renme ve geliflim platformu olan Koç
Akademi, çal›flanlar›m›za içinde yer alan kaynaklar ile hem
bireysel olarak bir ö¤renme ortam› sunmakta, hem de
çal›flanlar›n geliflim planlar›n›n haz›rlanmas›n›, izlenmesini
ve gerçeklefltirilmesini sa¤lamaktad›r. 2008 y›l›nda
planlanm›fl ve gerçekleflmifl geliflim faaliyeti say›s› 27.350’dir.
Bu rakam, planlanan tüm faaliyetlerin %74,2 oran›nda
gerçekleflti¤ini göstermektedir.

Yap› Kredi’de banka kurumsal stratejisi ve hedefleriyle
uyum içerisinde sürdürdü¤ü insan kayna¤› uygulamalar›n›,
de¤iflen ve geliflen sektör koflullar›n›n yan› s›ra,
çal›flanlar›ndan gelen öneriler do¤rultusunda da gelifltirmifltir.
Bankan›n büyüme stratejisi ile gerçeklefltirilen flube
aç›l›fllar›na paralel olarak fiube Müdürü aday› seçim süreci

yeniden yap›land›r›lm›fl, insan kayna¤›na yeni f›rsatlar
yaratabilmek amac›yla, uygun e¤itimler verilmifl; çal›flanlar›n
yetenek ve becerilerine uygun yeni pozisyonlarda görev
almalar› sa¤lanm›flt›r. Kifli bafl› e¤itimin de 55 saat/adam
olarak gerçekleflti¤i görülmektedir.

“Sektörün en iyi bankac›lar›n› yetifltiren lider geliflim merkezi”
olma vizyonu çerçevesinde e¤itim ve geliflim faaliyetleri
Yap› Kredi Bankac›l›k Akademisi ile 2008 y›l›nda yeniden
yap›land›r›ld›. Bankac›l›k Akademisi, e¤itim ve geliflim
faaliyetlerinde yo¤unlaflt›¤› dört odak alan› olan “Bankac›l›k,
Kiflisel Geliflim, Liderlik ve Sosyal Sorumluluk” konular›ndaki
programlar› ile bütünsel anlamda donan›ml› bankac›lar
yetifltirmeyi, çal›flanlar›n› yüksek performansl› bir tak›m›n
parças› haline getirmeyi hedeflemektedir.  Devam eden
geliflim aktivitelerinin yan›nda Avrupa’n›n önde gelen en iyi
iki Business Okulu olan IMD ve Insead ile iflbirli¤i yapan
Bankac›l›k Akademisi Türkiye’den de üniversitelerle ve
önemli kurumlarla ortak sertif ika programlar›
gerçeklefltirmektedir.

Tüm bu geliflmeler do¤rultusunda Yap› Kredi Bankac›l›k
Akademisi, ABD merkezli “Uluslararas› Kalite ve Verimlilik
Merkezi (IQPC)” taraf›ndan verilen, e¤itim ve geliflim alan›n›n
sayg›n ödüllerinden CUBIC™  Awards’da “En ‹yi Yeni
Kurumsal Üniversite” kategorisinde birincilik ödülünü
kazand›.

Lider Gelifltirme Programlar›
Topluluk genelinde ortak bir liderlik kültürünün
gelifltirilebilmesi, gelece¤in liderlerinin haz›rlanmas› ve her

Koç Toplulu¤u flirketlerindeki öneri sistemleri vas›tas›yla
çal›flanlar›n yönetime kat›l›m› sa¤lan›r, gelen öneriler h›zla
de¤erlendirilir, baflar›l› projeler ödüllendirilir.

Liderlik bak›fl aç›s›n› gelifltirmeye yönelik,
• Lider ve Strateji
• Lider ve ‹nsan
• Lider ve ‹fl
• Lider ve Etkin Performans

Fonksiyonel bilgisinin geliflimine yönelik,
• Pazarlamada Liderlik
• Tedarik Zincirinde Liderlik
• ‹nsan kaynaklar›nda Liderlik
• Stratejik Yönetim

L‹DER GEL‹fiT‹RME PROGRAMLARI

En Baflar›l› Koçlular - TüpraflEn Baflar›l› Koçlular - Arçelik



seviyedeki potansiyel yöneticilerimizin geliflimi için “Lider
Gelifltirme Programlar›” düzenlenir.  Bu programlar ile, hem
liderlik becerileri hem de fonksiyonel bilgi ve bak›fl aç›s›n›n
gelifltirilmesi hedeflenmektedir. E¤itim süresince, kat›l›mc›lar
ayn› zamanda kendi aralar›nda farkl› bilgi ve deneyimleri
de paylaflarak geliflim imkân› bulmaktad›rlar. 2008 y›l›nda
463 yöneticimizin kat›ld›¤› bu programlara, 2006 y›l›ndan
bu yana toplam 2.123 yöneticimizin kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

En Baflar›l› Koçlular
Çal›flanlar›m›z›n yarat›c› görüflleri bizim için son derece
de¤erlidir. fiirketlerimizdeki öneri sistemleri vas›tas›yla
çal›flanlar›m›z›n yönetime kat›l›m› sa¤lan›r, gelen öneriler
h›zla de¤erlendirilir.

Bu öneri sistemlerinden bir tanesi “En Baflar›l› Koçlular
Ödülü(EBK)” bafll›¤› alt›nda Topluluk genelinde
çal›flanlar›m›z›n, yetkinliklere dayal› baflar›lar›n› ortaya
ç›karmak ve takdir etmek amac›yla 2003 y›l›ndan itibaren
düzenlenmektedir. Ödüle bugüne kadar 6 y›l içerisinde 45
flirketten toplam 414 aday proje kat›lm›flt›r. “‹flbirli¤i
gelifltirme”, “Yarat›c›l›k-Yenilikçilik” ve “Müflteri mutlulu¤u”
kategorilerinde çal›flanlar›m›z aras›nda ayr›mc›l›k yapmadan
uygulanan EBK Ödülü’nde, her kategoride hem beyaz
yakal› hem de mavi yakal› çal›flanlar için ayr› ayr›, y›l›n en
baflar›l› Koçlular› seçilmektedir. Çal›flanlar›m›z›n büyük ilgi
gösterdi¤i EBK Ödülü’nün adaylar›, 2008 y›l›nda öncelikle
baflvuran 1110 proje aras›ndan 51 projeye indirilmifltir.
Seçilen bu adaylar içerisinden 3 mavi yakal›, 3 beyaz yakal›
proje ödüle hak kazanm›fl; bunun yan› s›ra bu y›l ilk defa
olarak bir aday projeye ise Özel Ödül verilmifltir.
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ARÇEL‹K
YARATICI YEN‹L‹KÇ‹LER (Beyaz Yaka)
Tek Tufl Bulafl›k Makinesi Projesi

TOFAfi
YARATICI YEN‹L‹KÇ‹LER (Mavi Yaka)
Motor Kaputu Mentefle Sabitleme
Mekanizmas› Buluflu

TÜPRAfi
‹fiB‹RL‹⁄‹ GEL‹fiT‹RENLER (Beyaz Yaka)
fiemsiye Hareketi/ Batman'a 100 Güleryüz Projesi

GRUND‹G
MÜfiTER‹ MUTLULU⁄U YARATANLAR
(Beyaz Yaka)
Zero Standby LCD TV Projesi

OTOKAR
MÜfiTER‹ MUTLULLU⁄U YARATANLAR
(Mavi Yaka)
Ar›tmadan Ç›kan Suyun Boyahanelerde Tekrar
Kullan›lmas› Projesi

OTOKAR
‹fiB‹RL‹⁄‹ GEL‹fiT‹RENLER (Mavi Yaka)
2008 Enerji Maliyetleri Azaltma Projesi

OPET
ÖZEL ÖDÜL (Beyaz Yaka)
Opet Tarihe Sayg› Projesi

2008 YILI EN BAfiARILI KOÇLULAR L‹STES‹

En Baflar›l› Koçlular - Opet En Baflar›l› Koçlular - Otokar



KoçAilem Program›
2005 y›l›ndan bu yana ‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›
aras›nda yer alan KoçAilem Program›, ad›n› "Aile" kavram›na
verdi¤imiz önemden almaktad›r. Kuruluflunda çal›flanlar›m›za
sunulan bir “yan fayda” uygulamas› iken, geçen y›llar
içerisinde gerek Topluluk flirketleri, gerekse Topluluk d›fl›
firmalar taraf›ndan önemli ölçüde talep gören bir pazarlama
kanal› ve de¤erli bir müflteri segmenti haline gelmifltir. Amac›
Topluluk flirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden KoçAilem
üyelerinin indirimli/avantajl› faydalanmas›n› sa¤layarak, hem

çal›flana tasarruf imkan› yaratmak hem de flirketlerimizin
“sad›k” müflteri say›s›na katk› sa¤lamakt›r. Sinerji ve sadakatin
yaflayan bir örne¤i olan KoçAilem, çal›flanlar›m›z, çal›flan
yak›nlar›m›z, bayilerimiz, yetkili servislerimiz, emeklilerimiz
ve Koç Üniversitesi ö¤rencileriyle 83 bin kiflilik üyeye sahiptir.
“En önemli sermayemiz olan” çal›flanlar›m›za sunulan bu
fayda, flirket ifl sonuçlar›m›za pozitif etki etmektedir. Etkin
iletiflim gücü sayesinde gerek Koç Toplulu¤u taraf›ndan
gelifltirilen sosyal sorumluluk projelerinin tan›t›m›na ve
kat›l›m›na destek vermekte, gerekse Topluluk olarak
destekledi¤imiz sivil toplum kurulufllar›n›n faaliyetlerini
üyelerine h›zl› ve etkin bir flekilde duyurmaktad›r.

Koç Holding Emekli Sand›¤› Vakf›
Koç Holding Emekli Sand›¤› Vakf›, 1967 y›l›ndan itibaren
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n birikimlerini de¤erlendirerek,
emeklilik döneminde birikimlerini toplu olarak veya hayat
boyu emekli maafl› olarak alabilmelerini; kendileri ve
aileleri için grup sa¤l›k sigortas›ndan yararlanabilmelerini
sa¤lamaktad›r. Çal›flanlar›n kendi birikimlerinin yan› s›ra,
Vakfa üye her çal›flan için flirketi de katk› yapmakta olup
çal›flanlar›n birikimleri art›r›lmaktad›r. Koç Holding Emekli
Sand›¤› Vakf›’n›n 2008 y›l› sonu itibar› ile 46.799 üyesi
vard›r.

Yap› Kredi bu konuda çal›flanlar› için farkl› bir imkân
yaratmaktad›r. Çal›flanlar›n›n emeklilik döneminde ikinci
bir güvenceye sahip olmalar›n› destekleyen Yap› Kredi,
2006 y›l›ndan bu yana Grup Bireysel Emeklilik Plan›'na
katk›da bulunmaktad›r. 2008 y›l sonu itibar›yla Banka
çal›flanlar›n›n %60'› Grup Emeklil ik Plan›'ndan
faydalanmaktad›r. Yap› Kredi çal›flanlar›, eflleri ve çocuklar›
Grup Sa¤l›k Sigortas›'ndan da faydalanmaktad›rlar.

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Çal›flanlar›m›z›n sa¤l›¤› ve güvenli¤ine verdi¤imiz önem
nedeniyle, Koç Toplulu¤u genelinde sa¤l›k ve güvenlik
konular›na yönelik kurulan ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu
(‹SG), Topluluk genelinde uygulamalar› düzenli olarak
gözden geçirerek gerekli gelifltirme ve yayg›nlaflt›rma
çal›flmalar›n› yapar. Topluluk flirketlerinde çal›flanlar›n
sa¤l›¤› ve emniyeti çeflitli uygulamalarla güvence alt›na
al›nm›flt›r.

83.000
Sinerji ve sadakatin yaflayan bir örne¤i
olan KoçAilem üyelerinin toplam say›s›

2005 y›l›ndan bu yana ‹nsan
Kaynaklar› uygulamalar›

aras›nda yer alan KoçAilem
Program›, ad›n› "Aile"
kavram›na verdi¤imiz
önemden almaktad›r.



Toplulukta önem verilen bu konuda flirketlerimiz ödül
alm›fllard›r. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 2008 y›l›nda
“Risk Analizi” alan›nda düzenlenen “En ‹yi Uygulama”
yar›flmas›nda toplam üç flirket ulusal düzeyde ödül
kazanm›flt›r. Ödül kazanan üç flirketten ikisi  Koç Toplulu¤u
flirketleri olan Türk Traktör ve Ford Otosan’d›r. Türk Traktör
“Tezgah Bazl› Risk Analizi”, Ford Otosan ise “Kaynak
Bölümünde Kesik Risklerinin Azalt›lmas›” çal›flmalar›yla
ödüle lay›k görülmüfllerdir. fiirketlerimize ödülleri 1-3
Kas›m 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen “5.
Uluslararas› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Bölgesel Konferans›”n›n
aç›l›fl toplant›s›nda takdim edilmifltir.

Arçelik, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i’ne verdi¤i önemi, çal›flanlar›
için düzenledi¤i e¤itimler ile göstermektedir. 2008 y›l›nda
bu konuda toplam 43.200 adam-saat e¤itim verilmifltir.

Arçelik’te 2008 y›l›nda güvenlik konusunda uzman kifliler
ve doktorlardan oluflan tak›mlar›n yürüttü¤ü “‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Süreç ‹yilefltirme Projesi” tamamland›. Bu
proje kapsam›nda ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i süreçleri ve
prosedürleri gözden geçirilerek, revize edildi. Ayr›ca
Arçelik’te, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili göstergeler,
“Performans Yönetimi Sistemi” kapsam›nda ve belirlenen
hedeflere göre izlenmekte ve incelenmektedir. Çal›flanlar›n
ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda bilinç seviyesinin
art›r›lmas›na yönelik olarak 2008 y›l›nda, “‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Politikas›” üst yönetim taraf›ndan gözden
geçirilmifl, gerekli görülen de¤ifliklikler yap›lm›fl ve
çal›flanlar ile paylafl›lm›flt›r.

Aygaz’da görev yapan çal›flanlardan gerekli e¤itimleri ve
s›navlar› geçerek belgelerini alm›fl olan befl A s›n›f› ve bir
B s›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzman› bulunmaktad›r. Bu kiflilerin
bilgi ve deneyimlerinden daha etkin yararlanabilmek ad›na
‹fl Güvenli¤i Uzmanlar›, Kalite Sistem ve SEÇ-G Müdürlü¤ü,
‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü’nün kat›l›m› ile fiubat 2008’de
‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i Uzmanlar› Platformu oluflturuldu.
Platformun amac›, uzmanlar›n deneyim, bilgi
birikimlerinden yararlanarak, uygulamalara uzman görüfl
ve bak›fl aç›s›n› kazand›rmakt›r.

Aygaz, 2007 y›l› itibariyle 11 adet dolum tesisi ve Aygaz
Gebze ‹flletmesi olmak üzere toplam 12 tesisinde OHSAS
18001 ‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i Yönetim Sistemi’ni
yayg›nlaflt›rarak belgelendirmiflti. Temmuz 2008’de d›fl
denetim kuruluflu taraf›ndan gerçeklefltirilen yeniden
belgelendirme denetimleriyle, belge kapsam›ndaki tüm
tesisler OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i Yönetim Sistemi
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Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›n›n sa¤l›¤› ve güvenli¤ine verdi¤i önem
nedeniyle, Topluluk genelinde sa¤l›k ve güvenlik konular›na
yönelik ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kurulu’nu kurmufltur.

Tüprafl ‹zmir Rafinerisi Madeni Ya¤lar ‹flletmesi çal›flanlar›

Aygaz Yar›mca Dolum Terminali

217.858
‹fl sa¤l›¤› güvenli¤i konular›nda

verilen e¤itimler toplam›

adam-saat



Standard›’n›n revizyonu kapsam›nda denetlenerek OHSAS
18001:2007’ye geçifl sa¤land›.

Tofafl’›n ifl güvenli¤i standard› olan WCM Safety,
çal›flanlar›n, üretimin ve tesislerin sa¤l›k ve güvenlik
düzeylerini dünya klasman›nda ölçebilen örnek bir
uygulamad›r.  Bu uygulaman›n amac›, her düzeydeki
çal›flan›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›mlayarak uygulamaya bafllad›. Tüprafl, SEÇ
bilincini gelifltirmek, emniyetli bir çal›flma ortam› sa¤lamak
amac›yla, emniyet risklerini mininuma indirmek ve en iyi
teknoloji ve hizmeti temin etmek için önlemler alarak
yat›r›mlar yapmaya devam etti.

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.

Öneri Sistemleri
Koç Toplulu¤u flirketlerinde çal›flanlar›n görüflleri flirket
yönetimleri 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.

Aygaz’da Bireysel Öneri Sistemi’nin gelifltirilerek
uygulamaya alınması ile flirket içerisinde katılımcılı¤ı teflvik
etmek, ayrıca çevre, çalıflma koflulları, atıklar, enerji tüketimi
gibi konularda iyilefltirme sa¤lamak amacıyla 2006-2007
periyodunda gelen toplam 828 önerinin 278’i kabul
edilmiflti. 2008 yılında ise toplam 635 öneri alınırken, 166
öneri kabul edilmifltir. Bu do¤rultuda çevre, çalıflma
koflulları, atıklar ve enerji tüketimi konularında çalıflanların
katılımıyla iyilefltirmeler yapılmıfltır.

Tofafl’ta  sürekli iyilefltirme uygulamalar› sistematik olarak,
1984 y›l›nda “Kalite Çemberleri” ile bafllam›fl, 1995 y›l›nda
“Tofafl Öneri Sistemi” ile devam etmifltir. Çal›flanlar›n
yönetime kat›l›m› ilkesi, 1997 y›l›nda Kaizen çal›flmalar›
ile, 2006 y›l›nda da Dünya Klas›nda Üretim (WCM)
uygulamas› ile geliflerek devam etmektedir. 1984-2008
y›llar› aras›nda sürekli iyilefltirme uygulamalar›yla toplamda
¤108,7 milyon kazanç sa¤lanm›flt›r. Bu kazanca bireysel
öneri sistemi ve kaizen çal›flmalar›n›n neticesinde
ulafl›lm›flt›r. (Getiriler bir y›ll›k olarak hesaplanmaktad›r.)
2008 y›l›nda kay›plar›n tan›mlanmas› ve do¤ru metodlar
ile etkin bir flekilde uygulamalar iyilefltirilmifl olup WCM
sisteminin etkisi görülmüfl, y›l içinde ¤ 32 milyon kazanç
elde edilmifltir. 97.000 toplam öneri (kifli bafl›na düflen
öneri say›s› 12,3) ve 8.000’i aflk›n ekip çal›flmas›
uygulamalar›n yayg›nl›¤›n› gözler önüne sermektedir.

Koç Çal›flanlar› ve Spor
Koç Toplulu¤u flirketleri ve çal›flanlar›  aras›nda yak›nlaflma
sa¤layarak Topluluk imaj›n› gelifltirmek, çal›flanlar›n beden
ve ruh sa¤l›¤›n›n geliflmesine katk›da bulunmak ve spor
yapma bilincini yaymak amac›yla 1989 y›l›ndan bu yana
her y›l may›s ve haziran aylar›nda Koç Holding öncülü¤ünde
Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i düzenlenmektedir. Koç
Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin 20. y›l organizasyonu 2008

Tofafl’›n Bursa Fabrikas›

Koç Toplulu¤u flirketleri kurduklar› öneri sistemleri vas›tas›yla
yönetime kat›l›m ilkesi do¤rultusunda çal›flanlardan gelen
önerileri de¤erlendirirler.
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2008 Koç Spor fienlikleri

y›l›nda ‹stanbul, Ankara, Bursa, ‹zmir ve Adana
bölgelerinde 70 flirket ve iflletmemizden 3 bini  aflk›n
sporcunun kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Genel düzenlemesi
Merkezi Organizasyon Komitesi taraf›ndan yürütülen ve
yaklafl›k befl hafta süren flenlik, bölgelerde de Bölge
Organizasyon Komiteleri’nce takip edilmektedir. Mini
futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, satranç,
yüzme ve at let izm  branfllar ›nda  ‹ l  Hakem
Komiteleri’nden temin edilen resmi hakemlerin
yönetiminde yap›lan flenlikte derece alan tak›m ve
sporculara kupa, madalya ile kat›lan sporculara da çeflitli
ödüller verilmektedir.

fiirketlerimiz de çeflitli spor flenlikleri ve müsabakalar›yla
çal›flanlar›n›n geliflimine katk›da bulunurlar. Bunlardan
örnekleri flöyle s›ralayabiliriz.

Türk Traktör’ün geleneksel olarak düzenledi¤i Yaz
fienli¤i Haziran 2008’de 1.500 personelin ve ailesinin
kat›l›m›yla yap›ld›. Ayr›ca Türk Traktör fabrikas› çal›flanlar›
aras›nda sosyal paylafl›m ve yak›nlaflma sa¤layan, sporu
daha genifl kitlelere ulaflt›r›p, sevdiren Türk Traktör Spor
fienli¤i’nin alt›nc›s› Ekim-Kas›m 2008  aylar›nda
düzenlendi. Alt›nc› y›l›nda art›k geleneksel hale gelen
bu spor flenli¤i bu sene rekor düzeyde kat›l›mla
gerçekleflti. Kad›n, erkek, yönetim kadrosu, mavi yaka
ve beyaz yakal› Türk Traktör çal›flanlar›ndan oluflan
sporcu say›s› 650’ye ulaflt›.

Otokar’da 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram› dolay›s›yla
her y›l geleneksel olarak düzenlenen fabrika koflusu, 15
May›s 2008’de flirket parkurunda kofluldu. Otokar ayr›ca
Türkiye’de bu y›l ilk kez düzenlenen Dragon Boat
Festivali’ne flirket olarak kat›ld›.

Yap› Kredi, Koç Finansal Hizmetler Grubu içinde
bordrolu çal›flan tüm personelinin ve bu flirketlerden
emekli olan mensuplar›n›n üye olabilecekleri, efl ve
çocuklar›yla faydalanabilecekleri Yap› Kredi Spor Kulübü
Derne¤i’ni 2007 y›l›nda kurmufltu. K›sa zaman içerisinde
üye say›s› 600’ün üzerine ç›kan dernek, üyelerine,
üyelerin ailelerine ve sporcular›na çeflitli sporlar› yapma
olana¤› sa¤lamak, karfl›l›kl› sevgi ve sayg›y› yerlefltirmek,
ruhsal ve bedensel olarak sa¤lam yetiflmelerine katk›da
bulunmak ve bofl zamanlar›n› de¤erlendirmek amac›
ile, Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü’nce kabul edilen tüm
spor dallar› ile kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösteriyor.

Yap› Kredi, ayn› zamanda bireysel spor dallar›nda lisans
sahibi olan çal›flanlar›n› y›l boyunca “iç sponsorluk”
kapsam›nda desteklemektedir. 2008 y›l›nda atletizm,
tenis ve da¤c›l›k dallar›nda yar›flan 6 baflar›l› Yap› Kredi
çal›flan› y›l içinde yurtiçi ve yurtd›fl› müsabakalara “Yap›
Kredi ‹ç Sponsorluk” deste¤iyle kat›lm›fllard›r. Bu
sponsorluk kapsam›nda, sportif faaliyetlerini sürdüren
kiflilerin baflar›lar›na kurumsal dergide yer verilmekte ve
tüm çal›flanlar ile paylafl›lmaktad›r.



Meslek Lisesi Memleket Meselesi
Koç Holding’in 2006 y›l›nda Vehbi Koç Vakf›’n›n deste¤i
ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤i ile bafllatt›¤› “Meslek
Lisesi Memleket Meselesi” projesi 2008 y›l›nda iki y›l›
geride b›rakarak, 3. nesil bursiyerleriyle tan›flt›. Bu y›l da
ülkemizin kalk›nmas›, AB’ye uyum sürecimizin
kolaylaflmas› ve sanayimizin geliflmesi için mesleki
e¤itimin ve yetkin ifl gücünün önemini bir kez daha
vurgulamak iç in  her  f › rsat ›  de¤er lendi rd ik .

Mesleki e¤itimin önemini toplumun her kesiminde
fark›ndal›k yaratmak ad›na, Yönetim Kurulu Baflkan›m›z
Say›n Mustafa V. Koç ülkenin önde gelen bin kanaat
önderine hitaben yazd›¤› mektup ile projedeki geliflmeleri
ve mesleki e¤itime odakl› görüfllerini paylaflt›. Sivil Toplum
Kurulufllar›’ndan ve devlet adamlar›ndan olumlu
geribildirimler al›nd›.

Bursiyerlerimizle bire bir iletiflim kuruldu. 10. s›n›ftaki
bursiyerlerimiz aras›nda düzenlenen “Meslek Liseliyim,
Baflar›l›y›m!” konulu yar›flmay› kazanan yirmi genç 12-
19 Temmuz tarihleri aras›nda, ‹stanbul’da Koç
Üniversitesi’nde onlar için özel olarak haz›rlanan “E¤itim
ve Gezi Program›”na kat›ld›lar. Gördükleri ilgi ve
edindikleri an›larla bambaflka bireyler olarak geldikleri
illere dönen bursiyerlerimizin her biri, tan›flt›klar› Koç
Toplulu¤u yöneticilerini de etkiledi. Kimisi zorunluluktan
kimisi bilinçli tercihle kimisi de velisinin karar›yla meslek

lisesini tercih etmiflti. Ortak noktalar› MLMM bursiyeri
olmalar›yd›.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi, say›s› 21’e
ulaflan Topluluk flirketinin verdi¤i destekle sanayi-e¤itim
iflbirli¤inin örne¤i haline geldi. 280 Koç Toplulu¤u çal›flan›
bursiyerlere gönüllü koçluk yapmaya devam ediyor. 2008
y›l›n›n Temmuz ay›nda yeni Meslek Lisesi Koçlar›
baflvurular›n› yapt›lar. fiirket sorumlular›nca belirlenen 107
yeni Meslek Lisesi Koçu, Eylül ay›nda Yap› Kredi
Bayramo¤lu Tesisleri’nde yap›lan e¤itimlerde hem ö¤rendi,
hem heyecanland›, hem de e¤lendi. Bu e¤itimlerde kendi
lise ça¤lar›n› an›msad›klar›n› belirten koçlar, bursiyerlere
geliflimlerinde destek olmak ve geleceklerine ›fl›k tutmak
için haz›rland›lar.

Baflar›l› ve topluma katk› sa¤lama duyarl›l›¤›n› içinde
bar›nd›ran Meslek Lisesi Koçlar›, bursiyerlere 81 ilde ayn›
sistemle ulaflacaklar. 9. s›n›ftaki bursiyerlerimize “özgüven
kazanma”, “hedef belirleme ve zaman yönetimi” konular›n›
itinayla oluflturulan interaktif modüllerle ulafl›rken, ayn›
flekilde 10. s›n›ftaki bursiyerlere “sorumlu vatandafll›k” ve
“proje gelifltirme” konular›nda katk› sa¤layacaklar. Yap›lan
anketlere göre Meslek Lisesi Koçlar› bu projede yer
almaktan duyduklar› memnuniyeti 4 üzerinden 3,84 olarak
de¤erlendirdiler. Ayr›ca gönüllü çal›flmalar›n›n iflyerlerine
olan ba¤l›l›¤›n› art›rd›¤›n›, motivasyonlar›n› ve iflyerindeki
verimliliklerini de art›rd›¤›n› belirttiler.

Arçelik Sütlüce

 SENEL‹K PROJE

‹LDE

OKULDA

fi‹RKET‹M‹Z

Ö⁄RENC‹

 7

81

262

21

8.000

Koç Holding’in 2006 y›l›nda bafllatt›¤› Meslek Lisesi Memleket
Meselesi projesi üç y›lda hayatlar›na dokundu¤umuz meslek
lisesi bursiyeri say›s› 6.321 oldu.



Aral›k ay›nda 10 ilde Meslek Lisesi Koçlar›m›z, “sorumlu
vatandafll›k” modülünü bursiyerlerine aktard›ktan sonra,
örnek bir sosyal sorumluluk projesi olan “Ülkem ‹çin” Projesi
kapsam›nda çevre bilinci gelifltirme etkinli¤i düzenlediler.
‹lindeki TEMA Vakf› yetkilisinin bursiyerlere çevre
bilinçlendirme, erozyon ve enerji tasarrufu konular›nda
sunum yapt›¤› etkinlikler Tekirda¤, ‹stanbul, Kocaeli, Giresun,
Mersin, Tarsus, Karaman, Batman, ‹zmir ve Ankara’da
gerçeklefltirilmifl ve yaklafl›k 1.700 ö¤renciye ulaflm›flt›r.

Aktif bursiyer say›s› 5.325’i bulan MLMM, toplam 8.000
bursiyere ulaflmay› hedeflemektedir. Bursiyerlerin
geliflimlerine katk›da bulunarak tüm meslek lisesi
ö¤rencilerine kendilerini gelifltirdikleri müddetçe ifl hayat›nda
yer edinebilecekleri mesaj›n› vermeye çal›flan proje,
okullarda, ifl dünyas›nda ve sivil toplum kurulufllar›nda hem
yeni nesli gelifltirici hem de çal›flan motivasyonu yaratan
modeliyle örnek olarak gösteriliyor. Daha fazla bilgi için
ziyaret ediniz: www.mlmm.com.tr

Tofafl, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile ba¤lant›l›
olarak otomotiv sektöründe ihtiyac› hissedilen teknik insan
gücünü yetifltirmeye yönelik Fiat Teknik E¤itim Program›’n›
2006’da bafllatm›flt›. 2008’de program› gelifltirmeye iliflkin
protokol imzalanarak 9 ilde daha Fiat laboratuvar› aç›ld›.
Böylece toplam laboratuvar say›s› 11’e ulaflt›. Laboratuvar
flefleri ve ö¤retmenlerinden oluflan 120 kifliye Bursa’daki
Fiat E¤itim Merkezi’nde hizmet içi e¤itimler verilmeye devam
edildi. Bu çal›flma ile üç y›lda yaklafl›k 1.300 ö¤renciye çok
daha iyi imkanlarla e¤itim olana¤› sunulmufl olacak.
Servislerde ihtiyaç duyulan nitelikli personelin yetifltirilmesi
için gerekli olan sistem kurulmufl oldu. Ayr›ca Fiat
Laboratuvar› ö¤rencilerinin de Meslek Lisesi Memleket
Meselesi Projesi kapsam›nda kiflisel geliflim ve burs
imkanlar›ndan faydaland›r›lmas› için çal›flmalar bafllat›ld›.
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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.

Tofafl’›n deste¤iyle aç›lan “Fiat E¤itim Laboratuvar”lar›:

1. fiiflli Endüstri Meslek Lisesi/‹stanbul
2. Samand›ra Endüstri Meslek Lisesi/‹stanbul
3. Ba¤c›lar Endüstri Meslek Lisesi/Istanbul
4. Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi/Ankara
5. Adana Motor Meslek Lisesi/Adana
6. Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi/‹zmir
7. Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi/Bursa
8. Antalya Endüstri Meslek Lisesi/Antalya
9. Samsun Endüstri Meslek Lisesi/Samsun
10. Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi/Kocaeli
11. Burhanettin Y›ld›z Endüstri Meslek Lisesi/Diyarbak›r

fiirket ‹l say›s› Okul say›s› MLK say›s› Bursiyer say›s›

Arçelik 22 25 28  645

Aygaz  7  8 13  241

Ford Otosan 13 20 26  529

Opet  3  4  6   62

Otokar  1  4  4   84

Tat  1  2  2   59

Tofafl Fiat 12 18 26  415

Tüprafl  4 13 21  359

Türk Traktör  2  4  2   45

Yap› Kredi 38 41 66 1127

MLMM PROJES‹’N‹N AMACI

RAPORLANAN fi‹RKETLERDE MLMM

Fiat laboratuvarlar›



Son yüzy›lda h›zla bozulan do¤al dengeyi yeniden tesis
ederek yaflanabilir bir çevre oluflturmak amac›yla
süregelen toplumsal çal›flmalar dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de h›z kazanm›flt›r. Do¤al varl›klar›n ve
çevrenin korunmas›, en de¤erli hazinelerimiz olan toprak,
su ve havan›n kirlenmesinin önüne geçilmesi ve
ekosistem üzerinde iklim de¤iflikli¤ine yol açan tehditlerin
hafifletilmesi amac›yla toplumun bilinçlendirilmesi,
e¤itilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik geliflmenin
oluflturulmas› gerekmektedir.

Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararas› yasal
düzenlemelere ve çevre standartlar›na uymay› ilke edinen
Koç Toplulu¤u, çal›flanlar›n›n çevresel sorumluluk ve
bilinç içinde çal›flmas›n›, çevre taahhüdünü karfl›lamadaki
ilerleyiflini sürekli izleyerek h›zland›rmay›, çevresel
performans›n› sürekli olarak gelifltirmeyi, 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› hedeflemektedir. Bu ilkelerimiz, 2006 y›l›nda
imzalad›¤›m›z Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi’nin çevre prensipleriyle de uyuflmaktad›r.

Koç Toplulu¤u ulusal ve uluslararas› yasal düzenlemelerle
uyumlu bir flekilde do¤al kaynaklar› korumay›, bu
kaynaklar› en verimli flekilde kullanmay›, at›klar› mümkün
oldu¤unca kayna¤›nda azaltmay› veya geri kazanmay›
kendisine görev edinmifltir. Çevreye duyarl› teknolojilere
yat›r›m yapan, gelece¤in standartlar›na uygun ürünler
gelifltiren toplulu¤umuz çevrenin korunmas›na yönelik
toplumsal çabalara da destek vermektedir.

Koç Toplulu¤u ulusal ve do¤al
kaynaklar› korumay›, bu

kaynaklar› en verimli flekilde
kullanmay›, at›klar› mümkün

oldu¤unca kayna¤›nda
azaltmay› veya geri kazanmay›

kendisine görev edinmifltir.
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Ülkem ‹çin Ormanlar›
Birleflmifl Milletler Milenyum Kalk›nma Hedeflerinin 7inci
ve 8inci maddeleri, çevresel sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›
ile kalk›nma için ortakl›klar gelifltirilmesi amac›na yönelir.
Bu hedeflerin Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ile de
desteklenmesi amaçlanm›flt›r. Günümüzde hem
ekosistemin korunmas› hem sera gaz› sal›mlar› ile
mücadele edilmesi anlam›nda en büyük katk›y› sa¤layan
ormanl›k alanlar›n korunmas› ve art›r›lmas› büyük önem
tafl›maktad›r. Bu konuda ülkemizde en etkin sivil toplum
kurulufllar›ndan biri olan TEMA ile iflbirli¤i kurularak 2008
y›l›nda “Ülkem ‹çin Ormanlar›” oluflturmak için harekete
geçilmifltir.

Koç Toplulu¤u’nun kurulufl y›ldönümü olan May›s ay›n›n
son Pazar gününü “Ülkem ‹çin” Günü ilan eden Koç
Holding, May›s 2006 tarihinden bu yana flirketlerinin,
çal›flanlar›n›n ve bayilerinin gönüllü olarak kat›ld›¤› çeflitli
sosyal sorumluluk projeleri gelifltirip uyguluyor. Türkiye
çap›nda iki y›ld›r toplam 387 sosyal sorumluluk projesi
gerçeklefltiren Koç Toplulu¤u, 2008 y›l›nda “Ülkem ‹çin”
Projesinde ayr› projeler yerine “çevre” konusunda tek ve

büyük bir proje ile ülke çap›nda fayda sa¤layan bir
seferberlik bafllatt›.

Ülkemizin 7 bölgesinde 700.000 fidan dikilerek
oluflturulacak “Koç Toplulu¤u Ülkem ‹çin Ormanlar›” ile
toprak örtüsünün korunmas›, biyolojik çeflitlili¤in
devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›, iklim dengelerinin korunmas›,
erozyonla ve küresel ›s›nmayla mücadele hedefleniyor.
“Ülkem ‹çin” Projesi, Koç Toplulu¤u çal›flanlar›, bayileri,
tedarikçileri, flirketleri ve Holding’in ba¤›fllar›yla oluflan
bu ormanlar›n yan› s›ra yürütülen bilinçlendirme
kampanyalar› ve çevre konulu destekleyici ve zenginlefltirici

 Koç Toplulu¤u Çevre ‹lkeleri
2006 y›l›nda imzalad›¤›m›z

Birleflmifl Milletler
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin

çevre prensipleriyle de
uyuflmaktad›r.

Ülkem ‹çin Ormanlar› afifliBizden Haberler Dergisi A¤ustos 2008 kapa¤›



alt çal›flmalarla 2008 y›l› uygulamalar›na h›zla devam etti.
Bu kapsamda ormanlar›n bulundu¤u illerdeki çocuklara
ve gençlere yönelik bir bilinçlendirme kampanyas›
düzenlendi. Okullu gençlerde çevre bilincini gelifltirmek
ve do¤al kaynaklar›n verimli kullan›lmas›na yönelik
fark›ndal›k yaratmak amac›yla düzenlenen kampanya
çerçevesinde ormanlar›n oluflturuldu¤u Mersin, ‹zmir,
Tekirda¤, Giresun, I¤d›r, Batman ve Karaman’›n yan› s›ra,
faaliyetlerimizin yo¤unlaflt›¤› üç büyük ilimiz Ankara,
‹stanbul ve Kocaeli’ndeki Meslek Lisesi Memleket Meselesi
bursiyerleri ile daha önceki y›llarda Ülkem ‹çin Projeleri
kapsam›nda yenilenen ve ihtiyaçlar› giderilen ilkokullardaki
ö¤rencilere çevre e¤itimi verildi. E¤itimin ard›ndan
ö¤renciler Genç TEMA ve Yavru TEMA üyesi yap›ld›. Bu
çal›flmalarla yaklafl›k 3000 ö¤renciye ulafl›ld›.
Ülkem ‹çin Ormanlar›’n›n d›fl›nda, raporlanan Topluluk
flirketleri ayr›ca 494.020 fidan› daha kendi giriflimleriyle
do¤aya kavuflturmufltur. Böylece 2007 y›l›nda dikilen
fidan say›s› 63.952 iken, etkili bir duyarl›l›k kampanyas›
sonucunda Ülkem ‹çin Ormanlar›’yla birlikte 2008 y›l›nda
toplam 1.194.020 fidan dikilmifltir.

Opet’in 2004 y›l›nda bafllatt›¤› “Yeflil Yol” projesinin 2008
y›l› mesaj›, karayollar› üzerindeki di¤er flirketlerin de

Koç Toplulu¤u, 2008 y›l›nda “Ülkem ‹çin” Projesinde ayr›
projeler yerine “çevre” konusunda tek ve büyük bir proje
ile ülke çap›nda fayda sa¤layan bir seferberlik bafllatt›.

700.000
Ülkemizin dört bir yan›nda oluflturulan
“Koç Toplulu¤u Ülkem ‹çin Ormanlar›”

ile dikilen a¤aç say›s›

Tekirda¤/Çerkezköy Ülkem ‹çin Orman› A¤aç Dikim Töreni

ÜLKEM ‹Ç‹N ORMANLARI

Mersin/Gülnar
Akdeniz Bölgesi
Koç Toplulu¤u

Yap› Kredi Bankas›
Ülkem ‹çin Orman›

Ege Bölgesi
Koç Toplulu¤u

Ülkem ‹çin Orman›

‹zmir/Menemen

Marmara Bölgesi
Koç Toplulu¤u

Ülkem ‹çin Orman›

Tekirda¤/Çerkezköy

Karadeniz Bölgesi
Koç Toplulu¤u

Ülkem ‹çin Orman›

Giresun

Do¤u Anadolu Bölgesi
Koç Toplulu¤u

Ülkem ‹çin Orman›

I¤d›r

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi
Koç Toplulu¤u Tüprafl

Ülkem ‹çin Orman›

Batman

‹ç Anadolu Bölgesi
Koç Toplulu¤u

Ülkem ‹çin Orman›

Karaman



kat›l›m›yla yollar›n  “Yeflil Zincir” e dönüflme ça¤r›s› oldu.
Karayollar› üzerinde yer alan  akaryak›t istasyonlar›, market,
otel gibi yerleflik tüm birimlerin kat›l›m›yla geliflmesi
planlanan projenin bu yolla daha da büyümesi planland›.
2008 y›l›nda 100.039 bitki dikimi gerçekleflti. Tüm Opet
istasyonlar›n›n girifl ve ç›k›fllar›nn  a¤açland›r›ld›¤› projede,
bafllang›c›ndan bugüne ise 429.629 adet bitki dikimi
yap›ld›.

Ayr›ca 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle, Opet
istasyonlar›nda çeflitli etkinlikler düzenlendi. Yeflilin
öneminin anlat›ld›¤› etkinliklerde, ilkö¤retim ö¤rencilerine
çiçek ve yeflilin önemini anlatan hikaye kitaplar› ile
ö¤rencilere ve müflterilere yüzlerce saks› çiçe¤i da¤›t›ld›.
Bursa, Çanakkale ve Giresun’da da il baz›nda
a¤açland›rma çal›flmalar› yap›ld›. Ayr›ca Gaziantep
Islahiye’de bir Opet Park› kuruldu. Parkta, çeflitli yafl
gruplar›na hitap eden çocuk oyun alanlar›n›n d›fl›nda
yetiflkinlerin spor yapabilmesi için aletli jimnastik bölümü,
basketbol sahas› ve yürüyüfl parkuru yer al›yor. Park, büfe
ve tuvaletlerin bulundu¤u dinlenme alan› ile sekiz dönüm
arazi üzerine konumlan›yor. Opet Park›’nda uygulanan
peyzaj projesi kapsam›nda ise 2.188 adet bitkinin dikimi
yap›larak, bölgenin yeflillendirilmesine katk› sa¤land›.

Yap› Kredi, çevreyi ve do¤ay› koruyan bir kurum olarak
ka¤›t tasarrufuna yönelik çal›flmalar›na 2008 y›l›nda da
devam etmifltir. Hem flubelerde hem de Genel Müdürlük
binas›nda ka¤›t tasarrufuna teflvik edici önlemler al›nm›flt›r.
Bu kapsamda banka içerisinde her yere at›k ka¤›t kutular›
konulmufl, arfliv saklama süresi dolan ve flubelerde
bulunan imhal›k ka¤›tlar toplanarak yeniden ka¤›t üretimi
için ilgili kurumlara gönderilmifltir.

Tüm çal›flanlara mail arac›l›¤› ile gönderilen duyurularla
ka¤›t tasarrufuna yönelik bilgilendirme çal›flmalar›
yap›lm›flt›r. Bu çal›flma sonucunda 2008 y›l› ile
k›yasland›¤›nda flube say›s›nda art›fl olmas›na ra¤men
ka¤›t talebinde azalma oldu¤u gözlenmifltir. Tüm
flubelerde, “Ka¤›ts›z Ortama Geçifl” projesi kapsam›nda
ka¤›t yerine elektronik ortamda dokümantasyon yap›s›na
geçifl tamamlanm›flt›r. Müflteri evrak› fotokopisinin al›nmas›
çok fazla ka¤›d›n tüketilmesine neden olmaktayd›.

Bafllat›lan projeyle müflteri evrak› fotokopisi al›nmas›
durduruldu ve ifllemler elektronik ortama tafl›nd›.

Ayr›ca y›lbafl›nda takvim, ajanda gibi müflterilere yönelik
promosyon malzemesi ve tebrik kart› ürettirmeme karar›
uygulamaya konuldu. Tüm bu önlemler sayesinde 4.199
ton ka¤›t tasarrufu sa¤lanarak 71.394 a¤aç kesilmekten
kurtulmufl oldu.

Koç’ta Çevre Dostu Ürünler
Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlay›fl›yla hareket eden
Koç Toplulu¤u flirketleri çevre dostu oldu¤u kadar, enerji
maliyetlerini afla¤›ya çeken ürünler gelifltirmeye ve
tüketicilere çevreyle uyumlu ürünler sunmaya devam
ettiler. 2008 y›l›nda Tüprafl, rafinerilerinde kulland›¤›
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›nda önemli bir yat›r›ma
bafllad›. Bu proje sayesinde ülkemizde ve bölgemizde
üretim fazlas› bulunan fuel oil ve di¤er dip ürünler, baflta
motorin olmak üzere, ülkemizin ihtiyac› olan beyaz ürünlere
dönüfltürülecektir. 2008-2012 y›llar› aras›nda yap›m›
planlanan projenin tamamlanmas›yla ‹zmit Rafinerisi’nde
Türkiye’nin ihtiyac› olan ve ithalatla karfl›lanan LPG,
motorin ve petrol kokunun yan› s›ra yüksek katma de¤erli
çevre dostu kurflunsuz benzin üretiminde de art›fl
sa¤lanacak.

Arçelik, daha az su tüketerek su kaynaklar›n› koruyan,
daha yüksek verime sahip, daha az enerji harcayan ve
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daha h›zl› ürünleriyle do¤ay› ve çevreyi sürekli olarak
korumay› ve sürdürülebilirlik sa¤lamay› hedeflemektedir.
A+ ve A++ Enerji S›n›f› ürünleriyle daha az enerji tüketen
teknolojiye yat›r›m yapan Arçelik, No Frost ‹ki Kap›l›
Buzdolab› Ürün Gam›’na ek olarak, A+ 5275 No Frost
Buzdolab› ve Eylül 2008’de seri üretimine bafllad›¤› A++
5088 No Frost Buzdolab› “Yeni Siyah Orbital”in yan› s›ra
Blomberg A++ MDND 1880 Mirror Yeni No Frost
Buzdolab›’n› da üretmektedir.

Türkiye’de ilk defa kullan›lan, uluslararas› pazarda varolan
endüksiyon ocak teknolojisini ürün gam›na ekleyen
Arçelik, bu ocakla gazl› ocaklara göre %50’ye varan enerji
tasarrufu sa¤lamaktad›r. Is› pompas› teknolojisi sayesinde
›s›t›c› gerektirmeyen kurutma makinesi ise di¤er kurutma
makinelerinden %40 daha fazla enerji tasarrufu
sa¤lamaktad›r. Arçelik ayr›ca enerji verimli kompresör,
ankastre f›r›n, çamafl›r makinesi projeleri de yürütmektedir.
Ankastre f›r›n ve çamafl›r makinesi projeleri ile enerji
seviyelerinin art›r›lmas› hedeflenmektedir.

Arçelik 62101 EI "Ecologist" bulafl›k makinesi 2004
y›l›ndan bu yana üretilen ve halihaz›rda dünyan›n en az
su tüketen 12 kiflilik bulafl›k makinesidir.  Ayr›ca Arçelik,
tek bir tuflla çal›flan ilk ve tek bulafl›k makinesi TechTouch
(Arçelik) ve SmarTouch’› (Blomberg) üretmektedir. Tek
tufllu bulafl›k makinesi, her y›kamada ayn› performans›
almay› garanti ederek, tüketiciler için hayat› kolaylaflt›rmay›
hedefleyen, devrim niteli¤i tafl›yan bir üründür. Bu ürün
de minimum su ve enerji miktar›n› belirlemek suretiyle
çevre dostu olarak ön plana ç›kmaktad›r.

Hibrid araçlar›n önümüzdeki birkaç y›l içinde
yayg›nlaflaca¤›n›, yak›t ekonomisi ve düflük emisyon ile
önümüzdeki 20-30 y›la damgas›n› vuraca¤›n› düflünen
Ford Otosan, hibrid Transit prototipini üretti. Bu projeden
edindi¤i tecrübe ile hibrid elektrikli araç bileflenlerinden
elektrik motoru, batarya ve elektronik kontrol ünitelerinin
de gelifltirilmesi ve yerli üretimi için de üç ayr› proje
bafllatt›¤›n› duyuran Ford Otosan’›n, hibrid kamyon
çal›flmalar› da devam ediyor.

Türkiye’de ilk defa kullan›lan,
uluslararas› pazarda varolan

endüksiyon ocak teknolojisini
ürün gam›na ekleyen Arçelik, bu

ocakla gazl› ocaklara göre
%50’ye varan enerji tasarrufu

sa¤lamaktad›r.

Koç Toplulu¤u flirketleri çevre dostu oldu¤u kadar, enerji maliyetlerini
afla¤›ya çeken ürünler gelifltirmeye ve tüketicilere çevreyle uyumlu
ürünler sunmaya 2008’de de devam ettiler.

Tofafl Bursa fabrikas›



Kendi tasarlad›¤› toplu tafl›ma araçlar›n› üreten Otokar,
do¤algazla çal›flan Doruk 230DG modelini 2008’de üretti.
Araç Euro 5 ve Euro 6 aras›nda kalan EEV seviyesinde
emisyona sahiptir. Doruk 230DG, asit ya¤murlar›na neden
olan NOx gaz› at›l›m›nda %50, SO2 gaz› at›l›m›nda ise %90
oran›nda azalma sa¤lamaktad›r. Partiküler at›l›m oran› ise
dizel yak›t ile çal›flan otobüslere k›yasla %50 ila %75 oran›nda
daha azd›r.

Otokar ayr›ca Türkiye`nin ilk hibrid otobüs prototipi olan
Doruk 160 LE Hibra üzerindeki çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Dünyada giderek yayg›nlaflan hibrid teknolojilerinin kullan›ld›¤›
otobüs, hem dizel hem de elektrik ile çal›fl›yor. TÜB‹TAK
destekli bu projede Otokar, önümüzdeki y›llarda araç testlerini
bafllatarak arac› mükemmellefltirmeyi hedefliyor.

Sera gaz› sal›n›m›n›n azalt›lmas› yönünde çal›flmalara h›z
vererek, her geçen y›l CO2 emisyonlar›n› afla¤› çeken, küçük
hacimli ancak yüksek performansl› Fiat motorlar› Tofafl’›n
üretti¤i araçlarda kullan›lmaktad›r. Üretiminde 1.3 Multijet
ve 1.4 Turbo motor teknolojileri uygulayan Fiat, JATO
taraf›ndan düzenli olarak yapt›r›lan araflt›rma sonucunda iki
y›l üst üste 2007 ve 2008 y›llar›nda da CO2 emisyonu en
düflük ürün gam›na sahip marka olmufltur. Son olarak ECO-
DRIVE çal›flmas› ile her bir bireye çevreye dost sürüfl
yapabilme imkan› veren ileri teknolojiyi gelifltirerek inovatif
bir çal›flma gerçeklefltirmifltir. Tofafl ayr›ca 1.4 litre benzinli
motora sahip Albea ve Palio modellerini otogaz dönüflümü
seçene¤iyle üretmektedir.

Tüprafl’›n Dizel Kükürt Giderme Üniteleri yat›r›mlar› ‹zmir
Rafinerisi’nde 2005, ‹zmit’te 2007, K›r›kkale’de 2008 y›l›nda
tamamland›. Avrupa Toplulu¤u çevre standartlar›nda üretim
gerçeklefltiren Dizel Kükürt Giderme Üniteleri sayesinde AB
ülkelerinde 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak
standarda uygun 10 ppm kükürt içerikli motorin çok daha
önce piyasaya sunulmufltur. Üretilen kaliteli ürünlerin
kullan›lmas›yla, araçlardan kaynaklanan sera gaz› emisyonlar›
da önemli ölçüde azalmaktad›r. Bu yat›r›mlar›n devreye
girmesi, çevre aç›s›ndan fevkalade önemli bir geliflmedir.
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Otokar Doruk 230DG modeli
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Koç’ta Yat›r›mlar
Koç flirketlerinin çevresel etkilerde azalma ve koruma
sa¤layan yat›r›mlar›n›n toplam› 2008 y›l›nda ¤114,08
milyon’a ulaflt›. At›klar›n ar›t›m› ve bertaraf›, emisyonlar›n
azalt›lmas›, emisyon sertifikalar›n›n al›m› ile ilgili malzemeler
için ¤24,84 milyon, çevresel koruma gelifltirme ve yönetim
maliyetleri için ise ¤89,24 milyon yat›r›m gerçeklefltirildi.

Arçelik: Ürünleriyle oldu¤u kadar, üretimdeki çevreye
duyarl› faaliyetleriyle de Arçelik, her y›l oldu¤u gibi 2008
y›l›nda da çevre korumaya yönelik faaliyetlerine devam
etmifltir. Bulafl›k Makinesi ‹flletmesi’nde proses suyu ar›t›m
yöntemi de¤ifltirilmifltir. Piflirici Cihazlar ‹flletmesi’nde yak›t
de¤iflimi ile temiz teknolojiye geçilmifltir.

Aygaz: Alia¤a Dolum Terminali’nde gerçeklefltirilen demir
mangan demineralizasyon sistemi ve reverse osmosis
sistem kurulumlar› artezyen kuyu sular›n›n iyilefltirilmesi
sa¤lanm›flt›r. Böylece tesisin y›ll›k içme suyu ihtiyac›
tamamen karfl›lanm›fl, 600 m3/gün suyun sa¤l›kl› kullan›m›
sa¤lanm›flt›r.

Yar›mca Dolum Terminali at›k su ar›tma tesisi kimyasal
madde iyilefltirilmesi yat›r›m›yla kimyasallar›n verdi¤i
korozif etki engellenerek, hem çal›flan hem de çevre
sa¤l›¤› korunmufltur. Mevcut durumda 1 depo kimyasal
suyun ar›t›lmas›nda yaklafl›k 4,5 lt kimyasal kullan›l›rken,
ayn› ifllem için ortalama 1 lt flokülasyon malzemesi
tüketilmektedir. K›r›kkale Dolum Tesisi’nde toluen tank›
ve tehlikeli madde deposu için kurulan ›s› art›fl/alev
alg›lamal› köpük söndürme sistemi ile hem çevre hem
de ifl sa¤l›¤›-güvenli¤i aç›s›ndan riskin minimize edilmesi
sa¤lanm›flt›r.

Ford Otosan: Arıtma Tesisi’nin ultrafiltrasyon ünitesinde
yenilenebilir enerji kayna¤ı olan günefl enerjisinin prosese
uygulanmasıyla elektrik enerjisi kullanımı sonlandırılmıfl,
günıflı¤ı ve imalat programına dayalı çalıflan bina
otomasyon sistemiyle de elektrik enerjisi tasarrufu
sa¤lanmıfltır.

Otokar: Solvent geri kazan›m tesisinin kurulmas› yat›r›m›
ile Uçucu Organik Karbonlar›n (VOC) azalt›m›
sa¤lanm›flt›r.

Tat: Torbal› iflletmesinde yap›lan biyolojik ar›tma tesisi
modernizasyonu ile gelen temel kirletici parametre KOI
(Kimyasal Oksijen ‹htiyac›) de¤eri, yönetmelikteki limitin
çok alt›na düflürülerek ar›t›lm›fl daha temiz bir ar›t›lm›fl
su al›c› ortama verilmifltir. Karacabey iflletmesinde
yap›lan so¤utma kulesi yat›r›m› ile 1.344.000 ton su
tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Koç flirketlerinin çevresel etkilerde
azalma ve koruma sa¤layan

yat›r›mlar›n›n 2008 y›l› toplam›

Aygaz Yar›mca Dolum Terminali



Tofafl: Boya üretim biriminde at›k su geri kazan›m›
anlam›nda pasivasyon ve fosfatlama banyo sular› ileri
ar›t›mdan geçirilerek hem demineralize su hem de banyo
kimyasallar› geri kazan›lm›flt›r. Kataforez tesislerinde
konveyörlerle tafl›nan gövdeler yerine  programlanabilir
robotlu sistem uygulamas›na yat›r›m› yap›larak tank
hacimleri küçültülerek su tüketimi ve ›s›tma amaçl› yak›t
tüketiminde azalma sa¤lanm›flt›r.

Tüprafl: K›r›kkale Rafinerisi at›k çamurlar›n›n iyilefltirme
yöntemlerinin belirlenmesi projesi 2008 y›l›nda bafllam›fl
ve halen devam etmektedir. Projeyle tehlikeli at›klar›n en
az maliyetle, çevreye zarar vermeyecek flekilde ve geri
kazanma imkanlar›n›n da kullan›larak bertaraf edilmesini
sa¤layacak bir yöntem gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r.
Böylelikle tehlikeli at›k s›n›f›nda yer alan bir at›¤›n tehlikesiz
at›k s›n›f›na dönüfltürülmesi sonucunda sürdürülebilir ve
do¤aya sayg›l› bir at›k yönetimi ile katma de¤er
sa¤lanacakt›r.

‹zmit Rafinerisi’nde ise at›k su geri kazan›m tesisinin
hizmete al›nmas› ile, deflarj edilen suyun bir k›sm›n›n geri
kazan›lmas› ve uygun su kullan›m noktalar›nda tekrar
kullan›m› amaçlanmaktad›r. Tüprafl’›n çevreci yat›r›mlar›
aras›nda buharla çal›flan pompalar yerine daha az enerji
tüketen elektrik motorlu pompa de¤iflimleri, dizel kükürt
giderme üniteleri, benzin iyilefltirme üniteleri, fuel oil
dönüflüm projesi say›labilir.

Türk Traktör: Çevre politikas›n›n gerekliliklerini, ilkelerini
yerine getirmek amac›yla her y›l oldu¤u gibi 2008’de de

faaliyetlerine devam etmifl, pek çok çal›flmay› beraber
yürütmüfltür. 2008’de gerçekleflen ¤583 bin tutar›ndaki
yat›r›mla enerji tasarrufunun yan› s›ra boyahane kaynakl›
at›k sular›n reverse osmoz yöntemi ile geri kazan›m›
sa¤lanm›flt›r.

Koç’ta Verimlilik
Topluluk genelinde ve tüm flirketlerimizde 2008 y›l›
boyunca sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›, at›k sular›n
geri kazan›m›, enerji korunumu ve verimlili¤i, faaliyetlerden
kaynaklanan at›klar›n minimizasyonu çal›flmalar› yap›ld›.
Koç Toplulu¤u flirketleri enerji verimlili¤i ve tasarrufu
projeleri gerçeklefltirerek küresel ›s›nmaya neden olan
gazlar›n bafl›nda gelen sera gaz› emisyonlar›n›n
azalt›lmas›na da katk›da bulundu. 2008 y›l›nda Topluluk
genelinde %2 oran›nda CO2 eflde¤eri sera gaz›nda azalma
sa¤land›. Bu projelerden örnek çal›flmalar flöyle
s›ralanmaktad›r:

Aygaz: Gebze ‹flletmesi’nde ›s›l ifllem f›r›nlar›n›n
modernizasyonu ile kullan›lan do¤algaz sarfiyat› 2008
y›l›nda %5 oran›nda azalt›lm›flt›r. Azalt›m miktar› 395.000
kWh’dir.

Çevresel performanslar›n› sürekli olarak gelifltirmeye özen
gösteren Topluluk flirketlerinden Aygaz endüstriyel at›k
minimizasyonu çal›flmalar›na h›z vererek sürekli geliflme
faaliyetlerine devam etti. Boya sistemleri revizyonlar› ile
boya tüketimi ve boya çamuru üretiminde azalt›mlar
meydana gelmifltir. Yap›lan bu iyilefltirmeler sonucunda
Aral›k 2007’de 1,68 grboya/kgLPG oran›ndan, 2008
Aral›k itibar›yla 1,56 grboya/kgLPG’ye düflmüfltür. Buna
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Koç Toplulu¤u flirketleri küresel ›s›nmaya neden olan gazlar›n
bafl›nda gelen sera gaz› emisyonlar›n› azaltmak hedefiyle
enerji verimlili¤i ve tasarrufu projeleri gerçeklefltirdi.

Tofafl üretim band›

Türk Traktör üretim band›



ba¤l› olarak meydana gelen boya çamuru de¤eri ile 0,19
gr boya çamuru/kgLPG de¤erinden, 0,15 gr boya
çamuru/kgLPG’ye düflmüfltür.

Ford Otosan: fiirket içi sera gaz› sal›n›m›n› azaltmak ve
verimlili¤i art›rmak için y›ll›k 3.533.892 kWh elektrik ve
790.530 sm3 do¤algaz enerjisi tasarrufu, trim istasyonu
kabin say›lar›n›n düflürülmesi ile trim kabinlerinin kurulu
gücünün azalmas›, ar›tma tesisi ultrafiltrasyon prosesindeki
ya¤l› at›k su tank›n›n günefl panelleri ile ›s›t›lmas›, bina
otomasyon sistemi, astar f›r›nlar›nda daha düflük s›cakl›kta
kuruyan yeni tip astar›n devreye al›nmas›, endüstriyel girifl
- ç›k›fl kap›lar›nda hava perdesi uygulamas› çal›flmalar›,
merkezi kazanlarda s›cakl›k ve çal›flma zaman›
optimizasyon çal›flmalar› ile sa¤lanm›flt›r.

Otokar: Boya öncesi araç y›kama prosesi de¤ifltirilerek,
geri kazan›m tesisleri kurulmufl, VOC (uçucu organikler)
kanuni limitlerin çok alt›na çekilmifltir.

Koç Toplulu¤u flirketleri enerji verimlili¤i alan›ndaki
çal›flmalar›n› 2008 y›l› boyunca sürdürdüler. fiirketlerimizde
enerji korunumu ve verim iyilefltirmeleri sayesinde tasarruf
edilen enerji miktar› 2008 y›l›nda toplam 40.423 TEP/y›l’a
ulaflt›. Ayr›ca flirketlerimiz, gelifltirdikleri bafll›ca ürünler/ürün
gruplar› veya hizmetlerin de enerji gereksiniminde azalma
sa¤layan giriflimler neticesinde 4.959 TEP/YIL enerji
kazan›m›na katk›da bulundu. fiirketlerimiz  iflletmelerinde
enerji tasarrufu sa¤layan projeler gelifltirmeye
devam ettiler.

Arçelik: Tüm iflletmelerinde do¤al kaynaklar›n verimli
kullan›lmas›na yönelik projeler gerçeklefltiren Arçelik bu
amaçla, elektrik motorlar›n›n verimli kullan›lmas›, ekipman

de¤iflimleri, ayd›nlatma sistemi iyilefltirmeleri, yak›t
de¤iflimleri, proses iyilefltirmeleri, ekipmanlar›n gerekti¤inde
devreye al›nmas›, verimsiz ünitelerin devre d›fl› b›rak›lmas›
yöntemleriyle ve bina izolasyon çal›flmalar›, ›s› düzenlemeye
yönelik di¤er iyilefltirme projelerini yürütmüfltür. Bu
projelerle 2008 y›l›nda 3.201.821 kwh enerji tasarruf
edilmifltir.

K›sa ad› ENVER olan Enerji Verimlili¤i Kampanyas›, kamu,
özel ve sivil toplum kurulufllar›n›n iflbirli¤i ile, toplumun
tüm kesimlerinde enerjiyi verimli kullanma bilincini
uyand›rmak ve çeflitli faaliyetlerle ülke genelinde enerji
verimlili¤i konusunu gündemde tutmak amac›yla bafllat›ld›.
2008 y›l›nda ç›kar›lan bir genelge ile kamu kurum ve
kurulufllar›nda enerjinin etkin ve verimli kullan›lmas›na
yönelik tedbirler belirlenmifltir. Toplumda bu bilincin
oluflturulmas› amac›yla 2008 y›l›nda ‘’Ulusal Enerji Verimlili¤i

%2
2008 y›l›nda Topluluk

genelinde CO2 eflde¤eri sera
gaz›nda sa¤lanan azalma

Ford Otosan

Otokar Arifiye fabrikas›

Türk Traktör fabrikas›



Hareketi’’ bafllat›lm›fl ve bu çerçevede 2008 y›l› Enerji
Verimlili¤i Y›l› ilan edilmifltir. Bu kapsamda yap›lacak
bilinçlendirme faaliyetlerini yayg›nlaflt›rmak amac›yla Arçelik
, Aygaz, Opet ve Tüprafl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
projesine ana sponsor olmufllard›r.

Bu etkinlikler çerçevesinde, Tema’n›n kuruluflunun 15. y›l›
etkinlikleri kapsam›nda Çevre Analisti Lester Brown’u
‹stanbul’da a¤›rlad›. Lester Brown, ülkemizi ziyareti
esnas›nda Türkiye’nin konumu gere¤i çevre politikas›n›n
önemine dikkat çekmek amac› ile kitab›n›n bafll›¤›n› içeren
“Uygarl›¤› Kurtarmak ‹çin Harekete Geçmek” bafll›kl›
konferans gerçeklefltirdi. Konferansla, son y›llarda birçok
bilimsel veri ve araflt›rmalara dayanarak gündeme getirilen
dünyan›n karfl› karfl›ya kald›¤› baflta küresel ›s›nma olmak
üzere çevresel sorunlara karfl› konu hakk›nda uluslararas›
bir popülariteye sahip Lester R. Brown arac›l›¤›yla  toplumda
çevresel sorunlara karfl› fark›ndal›k yarat›lmas›n› sa¤lamak
amaçland›. “10 dakika ›fl›klar› kapatal›m” kampanyas›na
da destek verildi. Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birli¤i ile
yürütülen projede yirmiden fazla ilde Enver günleri
düzenlenmifl, mahalli idareler, okullar ve halk›n kat›l›m›yla
bilinçlendirme faaliyetleri devam etmifltir. Enerji Bakanl›¤›
taraf›ndan bafllat›lan projede bir milyon akkorlu ampülün
yaklafl›k %80 enerji tasarrufu sa¤layan kompak floresan
ile ücretsiz de¤iflimi için pilot bölgelerde de¤iflim projeleri
bafllat›lm›flt›r. 2008, 2009 ve 2010 y›llar›nda çok çeflitli
etkinlikler, e¤itim çal›flmalar›, tan›t›m kampanyalar› vb.
organizasyonlarla devam ettirilecek olan Enerji Verimlili¤i
Kampanyas› Türkiye'nin dört bir yan›nda sesini duyurmaya
devam ediyor.

Aygaz: Yar›mca Terminal Müdürlü¤ü’nde LPG Pompa
‹stasyonu’nda bulunan pompalarda h›z kontrol sistemi

montaj› yap›larak ak›flkan debi oran›na göre de¤iflken
h›zlarda çal›flma gerçeklefltirilmifltir. Böylece %25-30
aras›nda enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Befl tesiste yap›lan,
ihtiyaca yönelik daha küçük kapasiteli jeneratör montajlar›
ile %60 yak›t tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

Ford Otosan: fianz›man difllilerinin ham malzeme
temininden nihai ürün haline gelme aflamas›nda yap›lan
proses ve malzeme iyilefltirmeleriyle enerji, ham malzeme
ve endüstriyel malzeme tüketimi azalt›lm›flt›r.

Otokar: Enerji maliyetleri azaltma projeleri kapsam›nda
yap›lan faaliyetlerle ile 2 milyon kWh/y›l enerji tasarrufu
sa¤lanm›flt›r.

Tat: Karacabey iflletmesinde so¤utma kulesinin devreye
girmesiyle 800 metreküp/saat  su tasarrufu yap›lmaktad›r.

Tofafl: 2008 y›l›nda gerçeklefltirilen çok say›da enerji
verimlili¤i projeleri ile yaklafl›k 7.088.793 KWh enerji
tasarrufu sa¤lanm›flt›r. Bu projeler sonucunda toplam enerji
tüketiminde %5’lik verimlilik sa¤lanm›flt›r. Gerçeklefltirilen
baz› önemli iyilefltirmeler flunlard›r: Bina d›fl cephe
sistemlerinde izolasyonlar, at›k ›s› geri kazan›mlar›, ›s›
hatlar›nda izolasyonlar, elektrik motorlar›nda frekans
konventörü uygulamalar›, günefl enerjisi uygulamalar›.

Tüprafl: Batman Rafinerisi’nde gereksiz yere çok fazla
enerji tüketen elektrik motorlar› yerine pompa ve fanlara
frekans konvertörü montaj› yap›larak 1.203.000 kWh/y›l
enerji tasarrufu sa¤lanm›fl ve böylece 1.550 ton CO2’nin
atmosfere sal›n›m› engellenmifltir.
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Koç Toplulu¤u flirketleri iflletmelerinde 2008 y›l›nda
yap›lan çal›flmalarla toplam 13.731.041 m3 su
geri kazan›lm›flt›r.

40.423
Koç flirketlerinde 2008 y›l›nda tasarruf

edilen toplam enerji miktar›

TEP/y›l

Tat Karacabey iflletmesi



Gelecek y›llarda devam edecek uygulamalarla 2.991.000
kWh elektrik enerjisi tasarruf programlanm›flt›r. Kazan
besi pompalar› sistemleri yenilenerek minimum 388 kW
elektrik tüketen iki adet pompa yerine yeni teknolojiye
sahip tek pompa ile ortalama olarak 95 kW elektrik
tüketilmekte olup, saatte ortalama olarak 293 kWh
elektrik enerjisi tasarruf edilmektedir. Böylelikle y›lda
12.474.768 kWh elektrik enerjisi tasarrufu ve buna
karfl›l›k gelen 19.960 ton CO2 emisyonunda azalma
gerçeklefltirilmifltir. ‹zmit Rafinerisi’nde buhar ve güç
optimizasyonu projeleri ile elektrik arz güvenirli¤inin
süreklili¤ini sa¤lamak ve gaz türbinlerini tam yükte
çal›flt›r›lmas›yla elde edilen tüketim fazlas› elektri¤i
enterkonnekte sisteme vererek ekstra kazanç sa¤lamak
için gerekli cihazlar al›narak montaj› tamamlanm›flt›r. Bu
faaliyetler sonucunda, 2007 y›l›nda 1 ton yüksek bas›nçl›
buhar üretmek için 76,2 kg rafineri fuel oil (RFO) olan
enerji tüketimi 2008 y›l›nda 71,8 kg RFO’a düflmüfltür.

Koç Toplulu¤u flirketleri iflletmelerinde at›k sular›n
yeniden kazan›lmas› için çal›flmalar yap›lmakta ve projeler
uygulamaya al›nmaktad›r. 2008 y›l›nda toplam
13.731.041 m3 su geri kazan›lm›flt›r. Bu de¤er Do¤al
Hayat› Koruma Vakf›’n›n verilerine göre 9.230 kiflinin
ihtiyac›n› ülkemiz su kullan›m›na kazand›rm›flt›r. Yap›lan
çal›flmalardan baz› örnekler flunlard›r:

Arçelik: Elektrik Motorları ‹flletmesi’nde, Bühler
alüminyum enjeksiyon presinde kullanılan kalıp so¤utma
sıvısının filtrasyon sisteminden geçirilerek yeniden
kullanılması çalıflması yürütülmüfltür. Çamaflır Makinesi
‹flletmesi’nde, fosfat durulama sularının filtre sistemi
kurularak atık su miktarının azaltılması ve kataforez
durulama sularının membran filtrasyonu ile kapalı sistem

çalıfltırılarak atık su oluflumunun önlenmesine yönelik
çalıflmalar yürütülmüfltür. Bu çalıflmalar ile toplam 40.271
m3 su geri kazanımı gerçeklefltirilmifltir.

Opet: Opet’in yeni madeni ya¤ fabrikas›, ‹zmir Alia¤a’da
Tüprafl Tesisleri içinde 40 bin metrekare arazi üzerinde
kuruluyor. Tesiste otomotiv ve endüstriyel ya¤lar
üretilecek. En yeni  teknolojilerle donat›lacak olan tesis,
Avrupa’n›n da en modern fabrikalar›ndan biri olacak.
Rafineri ve limana direkt ba¤lant›s› olan yeni tesis çevreye
ve insana sayg›  i lkeler iy le üret im yapacak.

Tesiste oluflacak at›k sular, kurulacak biyolojik at›k su
ar›tma tesisinde ar›t›larak, iflletmenin kendi arazisinde
bahçe sulamas› amac›yla kullan›lacak. Stok tanklar› ise
koruma emniyet havuzu içerisinde yer alacak. Dolum
makineleri, tank ve pompalardan oluflabilecek s›z›nt›lara
karfl› söz konusu risk bölgelerinde toplama kanallar›
yap›lacak. Kanallarda toplanacak ya¤lar›n çevreye
yay›lmas›n› önlemek amac›yla faaliyet alan› içerisinde
ya¤ ay›rma separatörü kurulacak. Tanklar›n  bulunaca¤›
emniyet havuzlar› da bu separatöre ba¤l› olacak.
Herhangi bir tehlikeli olay veya s›z›nt› olmas› halinde,
tesis içerisinde yer alacak kanallar ile ya¤lar separatörden
geçirilip, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisans alm›fl
at›k ya¤ bertaraf tesislerine gönderilecek ve bertaraf
edilecek.

9.230
Koç flirketlerinde 2008 y›l›nda geri
kazan›lan su, bu kadar kiflinin y›ll›k

su kullan›m›na eflittir.

kifli



Evsel nitelikli kat› at›klar iflletme içerisinde a¤z› kapal›
konteynerlerde toplanarak Belediye taraf›ndan al›nacak.
Ka¤›t karton at›klar› geri dönüflüm firmalar›na verilerek
bertaraf edilecek. Kontamine variller, Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’ndan lisansl› varil firmalar›na sat›lacakt›r.

Tüm at›klar›n topland›¤› ve ayr› ayr› tan›mland›¤› geçici
depolama alan› yap›lacak. Hava kirlili¤inin önlenmesi için
de gerekli ölçümler yap›larak kontroller sa¤lanacak. Gürültü
kirlili¤i ve toprak kirlili¤inin önlenmesi için tedbirler al›nacak.

Otokar: Kimyasal ar›tmadan ç›kan suyun geri dönüflümü
yap›larak minibüs boyahane su havuzlar›nda kullan›lmas›
projesiyle y›lda 3.000 m3 su tasarrufu sa¤lanmaktad›r.

Tofafl: 2002 y›l›ndan itibaren at›k sular›n geri dönüfltürülerek
bahçe sulamas›nda kullan›lmas›yla, y›lda 50.000 m3 su
tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Boya üretim biriminde at›k su
geri kazan›m› anlam›nda pasivasyon ve fosfatlama banyo

sular› ileri ar›t›mdan geçirilerek hem demineralize su hem
de banyo kimyasallar› geri kazan›lm›flt›r. Kataforez
tesislerinde konveyörlerle tafl›nan gövdeler yerine
programlanabilir robotlu sistem uygulamas›na geçilerek
proses tank hacimleri %25 azalma sa¤lanarak su tüketimi
azalt›lm›fl, ayr›ca daha az tank hacmi olmas›ndan dolay›
›s›tmada %12 kazanç sa¤lanm›flt›r.

Tüprafl: ‹zmit Rafinerisi At›k Su Geri Kazan›m Tesisi’nin
hizmete al›nmas› ile, deflarj edilen suyun bir k›sm›n›n geri
kazan›lmas› ve uygun su kullan›m noktalar›nda tekrar
kullan›m› amaçlanmaktad›r.

Türk Traktör: Fosfat banyo suyu geri kazan›m› ile suyun
tekrar kullan›m› sa¤lanm›flt›r, Endüstriyel At›k Su Ar›tma
Tesisimizde 2008 y›l›nda toplam toplam 13.165 m3 at›k
su ar›t›lm›flt›r. Bunun sonucunda ortaya ç›kan ar›tma
çamur miktar›m›z ise 49.260 kg’d›r. Geri kazan›m tesisi
sayesinde 2008 y›l›nda 3.944 m3 su flebekeden
çekilmeden geri kazan›m yap›larak sistemde
döndürülmüfltür.

Çevre E¤itimi
Koç Toplulu¤u flirketleri çevre dostu teknolojilerin
geliflmesini ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› teflvik ederek, sosyal
sorumluluk amaçl› çevre e¤itimleri vermeye 2008 y›l›nda
da devam ettiler. Baz› uygulamalar afla¤›dad›r.

Arçelik: 2008 y›l›nda, çevre bilincini art›rmaya ve çevre
yönetimini desteklemeye yönelik çeflitli e¤itimler
düzenlenmifltir. Bu amaçla, çal›flanlara ve altyüklenicilere,
ulusal ve uluslararas› yasal düzenlemelere yönelik e¤itimler,
çevre bilinçlendirme e¤itimleri, Arçelik Çevre Politikas›
e¤itimleri, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
Bilgilendirme ve ‹ç Denetçi E¤itimleri, çevre konulu iflbafl›

Koç Toplulu¤u flirketlerindeki çevre dostu teknolojilerin
geliflmesini ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› teflvik ederek, sosyal sorumluluk
amaçl› çevre e¤itimleri vermeye 2008 y›l›nda da devam etti.
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2007 2008

fiirket personeline verilen çevre e¤itimi 58.173 169.945

Müteahhit personeline verilen çevre e¤itimi 39.739 43.397

Sosyal sorumluluk amaçl› verilen çevre e¤itimi 1.174.460 2.230.177

Koç flirketlerinde verilen çevre e¤itimleri

(adam*saat olarak)



Arçelik Ankara fabrikas›

e¤itimleri, at›k yönetimi e¤itimleri, kimyasallar›n çevresel
etki ler i  konular›nda e¤it imler düzenlenmifltir .

Aygaz: ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen okullarda
çevre e¤itimi ve uygulama projesi kapsam›nda Milli
Saraylar Anaokulu’nda çevre bilinci e¤itimi verildi.

Ford Otosan: Bayi teflkilat›na Milli E¤itim Bakanl›¤›
arac›l›¤›yla e¤itim verildi.

Otokar: 2008 y›l› içinde toplam 12 adet yan sanayi çevre
denetimi gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca Otokar Çevre ve Ekoloji
Kulübü (eko-kar) koordinasyonunda çevre kirlili¤i
kaynaklar›, çevre kirlili¤inin azalt›lmas› yöntemleri, enerji
tasarrufu, s›n›rl› olan do¤al kaynaklar›n verimli kullan›m›
ve geri dönüflüm konular›nda yedi bölge ilkö¤retim
okulunda yaklafl›k 1.000 ö¤renciye e¤itim verilmifltir.

Türk Traktör: Çevre bilincinin art›r›lmas›na yönelik gerek
personeline gerekse yan sanayi ine e¤it imler
gerçeklefltirmifltir. Yan sanayiine çevresel risklerin tespiti,
çevre mevzuat›na uyum ve do¤al kaynaklar›n etkin
kullan›m›na yönelik e¤itimler sürdürülmektedir.

Yap› Kredi Bankas›: TURMEPA Derne¤i iflbirli¤i ile önce
ö¤retmenlere, ard›ndan da ö¤retmenler arac›l›¤›yla
1,5 milyonu aflk›n ö¤renciye e¤itim verilmesini sa¤lam›flt›r.

Çevre Ödülleri
Arçelik: MTS Verimli Kompresör Projesi ile, buzdolaplarının
ihtiyaç duydu¤u, enerji verimli kompresör talebinin
karflılanması için, R600a so¤utkanı kullanılan çevre dostu
yeni platform kompresör serisini tasarlamıfltır. Bu projenin
çıktısı olan ürün, 2007 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlı¤ı Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi tarafından düzenlenen
Sanayide Enerji Verimlili¤i Proje Yarıflması’nda Enerji
Verimli Ürün Kategorisi’nde birincilik kazanarak, Arçelik
Eskiflehir Kompresör ‹flletmesi Enerji Verimli Ürün
üretiminde En Baflarılı Endüstriyel ‹flletme seçilmifltir.

Kendi s›n›f›nda dünyan›n en az elektrik enerjisi tüketen
ilk A++ No Frost buzdolab› "Yeni Siyah Orbital" ile 2008
y›l›nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Elektrik ‹flleri
Etüd ‹daresi Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenen
Sanayide Enerji Verimlili¤i proje yar›flmas›nda “En Verimli
Ürün” ödülünü alm›flt›r.

2008 y›l›nda Elektrabregenz, 5. Plus X Yar›flmas›’nda,
Solo-Kombi KFS 1443 C ve WAF 7260 S çamafl›r
makinesiyle ve Blomberg 7462 S çamafl›r makinesi ile
“Ekoloji” ödülünün sahibi olmufltur.

Aygaz: Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlü¤ü’nün
yürüttü¤ü ve Avrupa’nın en itibarlı ödüllerinden biri olarak
nitelendirilen Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri’nin Türkiye
aya¤ı olan REC AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı 2007-
2008’de Yönetim kategorisinde üçüncülük ödülü almıfltır.

Ford Otosan: REC AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı
2007-2008’de Yönetim Kategorisi’nde ikincilik ödülü
alırken, Ürün Kategorisi’nde de birincilik ödülü almaya
hak kazanmıfltır. Ayrıca Ford Kocaeli Sanayi Odası
fiehabettin Bilgisu Çevre Ödülü’nü almıfltır.

Tüprafl: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n Sanayide
Enerji Verimlili¤i Proje Yar›flmas›’nda Sanayide Enerji
Verimlili¤i Art›r›lmas› Projeleri (SEVAP) s›n›f›nda Tüprafl
Batman Rafinerisi’nin iki projesi Jüri Özel Ödülü alm›flt›r.



Koç’ta Di¤er Çevre Dostu Uygulamalar
Tüm Koç flirketleri, sürekli geliflmeyi ve çevre dostu
ürünlerin üretilmesini temel alan bir Çevre Yönetim
Sistemi ile yürütülmektedir. Bu do¤rultuda Çevre Yönetim
Sistemimiz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard›
gereklerini yerine getirecek flekilde  belgelendirilmifltir.
fiirketlerde Çevre Yönetim Sistemi’ nin etkin bir flekilde
uygulan›p süreklili¤inin sa¤land›¤›n›n garanti alt›na
al›nmas› için düzenli aral›klarla iç denetimler
gerçeklefltirilmektedir. Koç flirketleri AB direktiflerine
önceden haz›rl›k yaparak ürünlerini bu kapsamda
gelifltirmektedirler. Toplulu¤umuzun bu raporlama
kapsam›ndaki flirketlerinde 2008 y›l› itibar›yla 32
iflletmemiz ISO 14001 belgesine sahiptir.

Tüprafl: Tüprafl rafinerilerinde çevre uygulamalar›nda
riskleri önceden belirlemek ve kontrol alt›na alarak en
aza indirmek amac›yla Çevresel Risklerin Kontrolü sistemi
gelifltirilmifl ve uygulamaya al›nm›flt›r. Bu amaçla
rafinerilerde riskler tespit edilerek sonuç odakl› ve
süreklili¤i olan koruyucu önlemler uygulamaya
konmaktad›r.

2007 y›l›nda Risk De¤erlendirme Tablosu (RDT) Rehberi
yay›mlanarak uygulamaya bafllanm›flt › r .  Risk
De¤erlendirme Tablosu’nda faaliyetlerimizin insan, varl›k,
çevre ve itibara olan etkileri de¤erlendirilmektedir. Bu
kapsamda proaktif bir yaklafl›mla çevre ile ilgili olas›
riskler de tespit edilmekte, orta ve yüksek dereceli riskler
için yap›lan kök neden analizleri sonucunda öngörülen
önlemler al›nmaktad›r.

Bu amaçla çevre ile ilgili tehlikelerin kay›tlar› tutulmakta,
tehlike ve etkilerinin yönetimi sürecinde, risklerin
belirlenmesi, yönetilmesi, kritik ifllere kaynak (ifl gücü,
para vb.) aktar›lmas›na öncelik verilmesi sa¤lanmakta,
tehlike kay›t tablolar› yenilenmektedir.

Tüprafl Sa¤l›k, Emniyet, Çevre politikas› gere¤i
rafinerilerdeki performans›n izlenmesi, de¤erlendirilmesi
ve iyilefltirilmesi amac›yla bir di¤er rehber olan Olay

S›n›fland›rma, Araflt›rma ve Raporlama (OSAR) Rehberi
haz›rlanm›flt›r. Çevre olaylar› dahil tüm olaylar OSAR
Rehberine göre raporlanmakta ve ortak veritaban›na
yüklenmektedir. OSAR Rehberinin daha etkin ve yayg›n
bir flekilde iflleyiflini sa¤lamak ve sorumluluklar›
belirlemek için de OSAR iletiflim Plan› haz›rlanm›flt›r.
OSAR kapsam›nda Çevre Kaza Olay Raporlama Sistemi
de revize edilmifltir. Olaylar›n sonuçlar›ndan ç›kar›lan
dersler ve kazan›lan deneyimlerle her türlü olumsuzlu¤u
en aza indirerek performans art›fl›n›n süreklili¤inin
sa¤lanmas› planlanmaktad›r. Rafinerilerde tüm üniteler
periyodik olarak bak›ma al›nmakta, emniyetli ifllemeleri
sa¤lanmakta ve olumsuz koflullar›n ortaya ç›kmas›
engellenerek çevresel etki riski azalt›lmaktad›r.

Arçelik: 2008 y›l›nda Arçelik A.fi., NTV Yeflil Ekran
Projesi Sponsorlu¤u’nu gerçeklefltirmifltir. Bu proje,
küresel ›s›nma ve çevre konular›na dikkati çekmek ve
tüketiciyi bilinçlendirmek amac›yla haz›rlanm›fl bir
projedir. Arçelik A.fi.'nin Türkiye'yi A s›n›f› ürünlerle
tan›flt›ran ilk firma oldu¤u ve çevre dostu teknolojiler

Tüm Koç flirketleri, sürekli geliflmeyi ve çevre dostu ürünlerin
üretilmesini temel alan bir Çevre Yönetim Sistemi ile
yürütülmektedir.
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Toplulu¤umuz flirketlerinde 2008 y›l›
itibar›yla ISO 14001 belgesine

sahip olan iflletme say›s›



Koç Toplulu¤u faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre
üzerindeki olumsuz etkileri, bilime dayal› ve ekonomik çözümler
ile azaltmay› hedefler.

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.  

üretme konusunda liderli¤ini sürdürece¤inin alt›
çizilmifltir.

2008 y›l›nda Enerji Verimlili¤i Projesi (EnVer) Sponsorlu¤u
gerçeklefltirilmifltir. Bu proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› enerji verimlili¤i hakk›nda kamuoyunda bilinç
oluflturmak amac›yla bafllat›lm›fl bir projedir. TV reklam›
ve bas›n ilan›nda "Bir Y›lda Bir Keban" mesaj› verilmifl,
Arçelik’in projeye destek oldu¤u tüketiciye iletilmifltir.

Arçelik, Haziran 2008 içinde satt›¤› Arçelik ve Beko
markal› herhangi bir bulafl›k makinesi için "TEMA Mefle
Projesi"ne dokuz adet mefle tohumu katk›da bulunarak,
çevre konusundaki duyarl›l›¤›n› gösteren bir kampanyaya
daha imza atm›flt›r.

Arçelik çevre yaklafl›m› konusunda tüketiciye bilgi vermek
amac›yla "www.cevremizicin.com" mikro web sitesini
kurmufltur. Bu web sitesiyle, A ve A+ ürünler, çevre
konusunda al›nan ödüller, sivil toplum kurulufllar›yla
ortak yürütülen projeler, çevreyle ilgili yap›lan iletiflim ve
e¤it im faaliyetleri  tüketici lere aktar› lmaktad›r.

Aygaz: Aygaz, 2007 itibar›yla bafllam›fl oldu¤u Otogaz
Bilgilendirme çal›flmalar›na 2008 y›l›nda da devam
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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 art›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›

hedeflemektedir.

etmifltir. Otogaz›n çevreci, güvenli ve performansl› ürün
özelliklerini anlatan dergi ve gazete ilan çal›flmalar› ve
advertorial yay›nlar›; ayr›ca otomobil dergileri ile otogaz›n
güvenli¤ini ve güvenli kullan›m yollar›n› vurgulayan pek
çok proje gerçeklefltirilmifl ve alg› olumlu seviyelere
tafl›nm›flt›r. Araflt›rma firmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen
anket sonuçlar›na göre otogaz›n çevreci olmas›na kat›l›m
oran›, 2008 y›l ›  bafl›nda 5 üzerinden 3.97’ye
yükselmiflken 2008 y›l› sonunda tekrarlanan araflt›rmaya
göre 4.06’ya ç›km›flt›r. Di¤er yandan, otogaz›n güvenli
oldu¤u ile ilgili alg› düzeyi 5 üzerinden 3.99’dan 4.06’ya
yükselmifltir. Aygaz kullan›c›lar›nda çevrecilik alg›s›
3.90’dan 4.25’e ç›karken güvenlik alg›s› 3.93’ten 4.07’ye
yükselmifltir. Otogaz› gönül rahatl›¤›yla kullanma ifadesine
kat›l›m ise 3.92’den 4.18’e yükselmifltir. Bu faaliyetler
sonucunda araç üreticileri de olumlu etkilenerek, 2007
y›l›nda LPG’li araç üreten tek bir firma varken bu say›
2009 y› l ›  bafllar ›nda 8 f i rmaya yükselmiflt i r .

Aygaz’›n 2007’de bafllatt›¤›
otogaz›n çevreci, güvenli ve

performansl› ürün özelliklerini
anlatan Otogaz Bilgilendirme

çal›flmalar› 2008’de de
devam etti.



“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.”
Vehbi Koç

Yasalara ba¤l›l›¤›, toplumsal normlara sayg›y› ve evrensel
etik kurallara uyumu kendine temel ilke edinen
Toplulu¤umuzun bu de¤erlere verdi¤i önemi anlamak
için kurucumuz Vehbi Koç önderli¤inde oluflturulan Koç
Toplulu¤u ‹lkeleri’ni incelemek yeterli olacakt›r: “Üstün
ifl ahlak› ve dürüst çal ›flma i lkelerine uymak
düsturumuzdur.”

Kurumsal sosyal sorumluluk felsefesi çerçevesinde
Topluluk flirketleri, çevresel ve toplumsal konular üzerinde
çal›flarak ve mevcut bütün yasalara, etik ilkelere ve insan
haklar› kurallar›na uyarak sürdürülebilir geliflime dair
sorumlulu¤unu yerine getirmektedir. Küresel ‹lkeler
Sözleflmesi’nin etik ile ilgili bafll›¤› da bu konudaki
gay re t l e r in  ge l i fl t i r i lmes ine  yöne lmek ted i r .

Koç Toplulu¤u bünyesindeki tüm flirketler, yasal
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi ve paydafllar›na
yüksek getiri sa¤lamay› sorumluluk olarak alg›lar. Bu
sorumlulu¤un sa¤l›kl› bir flekilde hayata geçirilmesi
amac›yla Topluluk genelinde aktif bir kontrol sistemi
oluflturulmufltur.



Koç Toplulu¤u’nun Türkiye’nin en büyük vergi mükellefi
olmas› ve flirketlerimizin fleffafl›¤a* verdi¤i önem gerek
faaliyet gösterdi¤i ülkelerin kurallar›na, gerekse uluslararas›
ticaretin getirdi¤i standartlara s›k› ba¤l›l›¤›n›n bir sonucudur.
Bu ba¤l›l›k öncelikle tüm flirketlerimizde standart olarak
yer alan süreç ve kontrol prosedürleri ile sa¤lanmaktad›r.

Prosedürlerimizin önleyici yaklafl›mlar›na ilave olarak
flirketlerimizin her türlü suistimal riskine karfl› analiz edildi¤i
süreçlerin bafl›nda denetim süreci gelmektedir. Koç
Toplulu¤u flirketleri merkezi denetim süreci, Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›’na do¤rudan ba¤l› olan Koç Holding
Denetim Grubu Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmektedir.
Bununla birlikte rapor kapsam›nda yer alan 10 flirketimizin
yedisinde (%70) ayr›ca iç denetim fonksiyonu bulunmaktad›r.
Koç Holding ve flirket iç denetim birimleri tüm Koç Toplulu¤u
flirketlerinde yukar›daki kontrol sistemi çerçevesinde esas
itibar›yla befl temel denetim sürecini gerçeklefltirmektedir:

Yukar›da gösterilen befl temel süreç entegre bir yap›
oluflturmakta ve her biri ayr› ayr› suistimali önleyen/tespit
eden kontrol noktalar› oluflturmaktad›r. Bu süreçlerden
“Suistimal Denetimleri” ise sadece suistimal alan›na
odaklanm›fl denetim faaliyetlerinden oluflmaktad›r.

Denetim süreçleri d›fl›nda suistimal riskini önlemeye
yönelik olarak Koç Toplulu¤u genelinde uygulanan
süreçlere dair baz› örnekler flöyle s›ralanabilir:
• Koç Holding taraf›ndan gelifltirilen Koç E-Audit yaz›l›m›
ile analitik inceleme yapmak suretiyle flirket sonuçlar›
takip edilmektedir. Ola¤and›fl› uygulamalar›n tespit
edilmesi durumunda flirket yönetimleri zaman›nda
uyar›larak proaktif flekilde önlem al›nmas› sa¤lanmaktad›r.
• Denetim Portali ve Koç Audit yaz›l›mlar› gibi uygulamalar
ile flirketlerimizdeki mali alanda görevli personelin mevzuat,
en-iyi uygulamalar ve Koç Grubu ilkeleri alanlar›nda sürekli
geliflimi mümkün k›l›nmaktad›r.
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Koç Toplulu¤u kontrol sistemi bileflenleri

fiirketlere Özgü
Prosedürler

fiirket ‹çi Denetim
Organizasyonlar›

Koç Toplulu¤u
Prosedürleri

Ulusal ve Uluslararas›
Kanun ve Standartlar

Koç Holding Denetim
Grubu Baflkanl›¤›

2008 y›l›nda Sabanc›
Üniversitesi ve S&P’nin

yapt›¤› bir araflt›rmada grup
flirketlerimizden Koç Holding

ve Aygaz Türkiye’nin en
fleffaf befl flirketi aras›nda

gösterilmifltir.

* 2008 y›l›nda Sabanc› Üniversitesi ve S&P’nin yapt›¤› bir
araflt›rmada grup flirketlerimizden Koç Holding ve Aygaz
Türkiye’nin en fleffaf 5 flirketi aras›nda gösterilmifltir.

Risk

DENET‹M

Suistimal Süreç

Finansal
Tablolar

Mevzuat ve
Uygunluk



• Ba¤›ms›z denetim flirketleri taraf›ndan rutin olarak yap›lan
denetim ve incelemeler, uluslararas› denetim ve risk yönetimi
standartlar›na uygunluk konusunda Topluluk flirketlerimize
d›fl bak›fl aç›s› kazand›rmaktad›r.
“Etik Kurallar ve ‹fl Ahlak›” konusunda flirketlerimizdeki
ilave uygulamalara baz› örnekler vermek gerekir ise:
• Arçelik CECED (European Committee of Domestic
Equipment Manufacturers) taraf›ndan oluflturulan Etik
Davran›fl Kurallar›’n› sektöründe ilk imzalayan flirketlerden
biridir. “Arçelik ‹nsan Kaynaklar› Politikalar›, Ortak De¤erler
ve Etik Kodu” ismi ile 10 de¤iflik dilde yay›mlad›¤› rapor
ile bu alanda öncülerden biri olmufltur.
• Topluluk flirketleri aras›nda yer alan ve global ortakl›¤›
olan Ford Otosan, Tofafl/Fiat ve Yap› Kredi/Unicredit,
etik kurallar yönünden sadece Topluluk ilkelerinden de¤il
ayn› zamanda yabanc› ortaklar›m›z›n birikimlerinden de
yararlanmakta, tüm ifl süreç ve iliflkilerine bunlar›
yans›tmaktad›r.

Gerek oluflturulmufl olan raporlama ve izleme sistemleri
gerekse iç ve d›fl kontrol süreçleri ile Koç Toplulu¤u’nun
tüm flirketleri ve birimleri suistimal kapsam›nda devaml›
olarak analiz edilmektedir.

Suistimal ile ilgili flüphe çeken davran›fllar direkt irtibat
numaralar› üzerinden Koç Holding Denetim Ekibi
yöneticilerine aktar›labilmektedir. Böylece flirket çal›flanlar›n›n
suistimal ihbarlar›n› do¤rudan ve etki alt›nda kalmaks›z›n
iletebilmesi hedeflenmektedir.

fiirketlerimizde herhangi bir suistimal ihtimalinin oluflmas›
durumunda yap›lacaklar Koç Toplulu¤u prosedürleri
do¤rultusunda tespit edilmifltir. Prosedürlere göre suistimal
ile ilgili bir flüphe oluflmas› durumunda konu ilgili bölüm
müdürü taraf›ndan Genel Müdür’e aktar›l›r. Daha sonra
fiirket Genel Müdürü durumu zaman kaybetmeden Koç
Holding A.fi.’de ba¤l› oldu¤u ‹fl Birimi Baflkan› ile Denetim
Grubu Baflkanl›¤›’na bildirir. Konu öncelikle Koç Holding
Denetim Grubu Baflkanl›¤›’nca incelenir, ilgili üst yönetim
bilgilendirilir. Baz› durumlarda incelemenin do¤rudan flirket
iç denetim ekipleri taraf›ndan araflt›r›larak raporlanmas›na
karar verilebilmektedir. Yolsuzluk flüphesinin araflt›r›lmas›
sürecinde:

- Konunun en k›sa zamanda ayd›nlat›lmas›,
- Gizlilik unsurunun korunmas›,
- Gerekli hukuksal sürecin iflletilmesi,
- Gerekli ise kamu otoritesi ya da paydafllar›n bilgilendirilmesi,
 ilkelerine tam önem verilmektedir.

Suistimal sürecindeki etkinli¤in art›r›lmas› amac› ile Koç
Holding’te yolsuzluk konusunda özel sertifikal› (Certified
Fraud Examiner) üç personel istihdam edilmektedir. Ayr›ca,
uluslararas› düzeyde bilgi birikiminin kazand›r›lmas› için
görev alan denetçilerin CIA (Certified Internal Auditor)
sertifikas› almalar› desteklenmektedir. 2008 sonu itibari ile
Koç Holding Denetim Grubu Baflkanl›¤› bünyesinde 10
CIA, 4 YMM(Yeminli Mali Müflavir) ve 3 SMM (Serbest
Muhasebeci Mali Müflavir) sertifikal› personel istihdam
edilmektedir.

Koç Toplulu¤u flirketlerinin faaliyette oldu¤u ülkelerin siyasi
parti, politikac› ve ilgili kurumlar›na yap›lan maddi ve ayni
yard›mlar›n toplam de¤eri s›f›rd›r.

Koç Toplulu¤u flirketleri merkezi denetim süreci,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›’na do¤rudan ba¤l› olan
Denetim Grubu Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmektedir.

Gerek oluflturulmufl olan
raporlama ve izleme sistemleri

gerekse iç ve d›fl kontrol
süreçleri ile Koç Toplulu¤u’nun

tüm flirketleri ve birimleri
suistimal kapsam›nda devaml›

olarak analiz edilmektedir.
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duymal›
‹lke 2: ‹fl dünyas›, insan haklar› ihlallerinin
suç orta¤› olmamal› S.32-37

fiirketlerimizde sa¤l›k taramalar›
S. 33, 34
Yerel kalk›nma S. 36, 37

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
S.38-49
‹fle al›m süreci S.39
Sendikal haklar S.40
Çal›flma hayat› de¤erlendirme anketi
S.41
En baflar›l› Koçlular S.42, 43
KoçAilem program› S.44
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i S.44-46
Öneri sistemleri S.46
Çal›flanlar ve spor S.46, 47
MLMM Projesi’nde gönüllü çal›flanlar
S.48, 49

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
S.50-64
Çevre dostu uygulamalar S.50-53
Ülkem için ormanlar› S.51, 52
Çevre dostu ürünler S.53, 54
Çevre yat›r›mlar› S.56, 57
Verimlilik S.57-59
At›k sular›n yeniden kazan›lmas›
S.60, 61
Çevre e¤itimi S.61, 62
Di¤er çevre dostu uygulamalar S.63-65
Çevre vizyonu S.64
Çevre politikas› S.65

Yolsuzlukla Mücadele
‹lke 10: ‹fl dünyas› rüflvet ve haraç dahil
her türlü yolsuzlukla savaflmal›
S.66-68

‹NDEKS

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi, insan haklar›,
çal›flma koflullar›, çevre ve yolsuzluk
konular›nda belirlenen 10 ilkeden
oluflmaktad›r.  Bu ilkeler özellikle risk
yönetimi, verimlilik art›fl›, çal›flan moral
ve motivasyonu, çal›flan ba¤l›l›¤›, marka
bilinci, yeni piyasalar aç›s›ndan flirket ve
kurulufllar›n daha ileri gidebilmesi için
yo l  göster ic i  b i r  perspekt i f  i le
haz›rlanm›flt›r.

Birleflmifl Milletler Teflkilat› taraf›ndan
2000 y› l ›ndan bu yana giderek
yayg›nlaflt›r›lan Küresel ‹lkeler, tamamen
gönüllük esas›yla benimsenmekte ve
ard›ndan bu ilkelere uyum konusunda
sarf edilen gayretler bir rapor arac›l›¤› ile
Birleflmifl Milletler’in web sayfas›nda
duyurulmaktad›r.

Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin web

sayfas›nda (www.unglobalcompact.org)
bu raporun yay›mland›¤› tarihte yer alan
bi lg i lere göre,  Küresel  ‹ lke lere
Sözleflmesi’ne toplam 130 ülkeden ve
6.400’ü ifl dünyas›ndan, 2.300’ü sivil
toplum kurulufllar›, sendikalar, dernek,
vak›f, yerel idareler, akademik çevrelerden
olmak üzere 8.700’ü aflk›n kat›l›mc›ya
ulafl›lm›flt›r. Türkiye’de de 166 kat›l›mc›ya
ulafl›lm›fl ve bir yerel a¤ oluflturulmufltur.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu
(“Rapor”) Koç Holding A.fi. (“Koç” veya
“Koç Holding” veya “Koç Grubu”)
taraf›ndan 30 Mart 2006 tarihinde
imzalanm›fl olan Birleflmifl Milletler Küresel
‹ lke ler  Söz leflmesi  kapsam›nda
haz›rlanm›flt›r.

Bu Rapor’da yer alan ve eksiksiz olma
vasf›n› tafl›mayan tüm bilgiler ve görüfller
Koç Grubu taraf›ndan temin edilmifl ve bu
Rapor’un amac› için ba¤›ms›z olarak
do¤rulanmam›flt›r.

Bu Rapor sadece bilgilendirme amac›yla
haz›rlanm›fl olup, herhangi bir yat›r›m karar›
için temel oluflturma amac› tafl›maz. Bu
Rapor’da yer alan bilgiler, Koç Grubu
hisselerinin sat›m›na ait herhangi bir teklifi
veya teklifin bir parças›n› veya bu tür bir
sat›fl sürecine davet teflkil etmez ve bu
Rapor’un yay›mlanmas› ile bu tür bir yasal
iliflki kurulmufl say›lmaz.

Bu Rapor’un haz›rlanma zaman› itibar›yla,
yer alan tüm bilgiler ve iliflkili belgelerin
do¤ru oldu¤una inan›lmakta olup, bilgiler

iyi niyetle aç›klanm›fl ve güvenilir kaynaklara
dayanmaktad›r. Ancak, Koç Grubu bu
bilgilere iliflkin olarak herhangi bir beyan,
garanti veya taahhütte bulunmamaktad›r.
Buna uygun olarak, Koç Grubu’nun hiçbir
flirketi veya onlar›n yönetim kurulu üyeleri,
dan›flmanlar› veya çal›flanlar› bu Rapor
kapsam›nda iletilen herhangi bir bilgi veya
iletiflimden veya bu Rapor’da yer alan
bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi
neticesinde bir kiflinin do¤rudan veya
dolayl› olarak u¤rayaca¤› kay›p ve
zarar›ndan sorumlu de¤ildir.

YASAL UYARI

KÜRESEL ‹LKELER SÖZLEfiMES‹
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