
%100 geri dönüflümlü ka¤ıttan imal edilmifltir.
Üretim esnasında hiçbir a¤aca zarar verilmemifltir.

www.koc.com.tr



Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2009
Koc Toplulu¤u-

FARKLIYIZ
FARKINDAYIZ



KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

55 Küresel ‹lkeler Sözleflmesi

01 Rapor Hakk›nda

02Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›

03 Koç Holding CEO’sunun Mesaj›

04K›saca Koç Toplulu¤u

06 Sosyal Sorumlulu¤un Kurumsallaflt›r›lmas›: Vehbi Koç Vakf›

10Koç’ta ‹nsan Haklar›

18 Koç’ta Çal›flma Hayat›

26Koç’ta Çevre Dostu Uygulamalar

40 Koç’ta Etik De¤erler

42Koç’ta Toplumsal Geliflim

43Sa¤l›k 50Kültür - Sanat44E¤itim 52Kültürel Miras 53Spor



01

Koç Toplulu¤u için evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmet sunma amac› 
hiç bitmeyen bir yenilik aray›fl›n› ifade etmektedir. Bu aray›fl sürecinde 
flirketlerimizin gelifliminin toplumsal geliflimle birlikte sa¤lanabilece¤ine inan›yoruz. 
Bu sebeple, Koç Toplulu¤u olarak bir vatandafl› oldu¤umuz toplumumuzun 
geliflimi bizim için birincil derecede önem tafl›r.

Topluluk flirketlerimizin yönetiminde ön planda tuttu¤umuz etkinlik ve kal›c›l›k 
ilkelerinin toplumsal geliflim alan›nda da uygulanabilmesi için sürdürülebilir 
de¤er ve yöntemler yaratman›n önemine inan›yoruz. Bu dönüflümün 
sa¤lanmas›nda flirketlerimizin de sorumluluklar› bulunmaktad›r. Bizler üzerimize 
düflen görevleri yerine getirdikçe Türk toplumu, sosyal ve ekonomik bak›mdan 
kalk›nacak ve bu geliflim ortam› Türk flirketlerinin büyümelerini ve güçlenmelerini 
sa¤layacakt›r.

Her f›rsatta belirtmeye çal›flt›¤›m›z bu anlay›fl›m›z›, kurucumuz Vehbi Koç’un 
“Ülkem varsa, ben de var›m” sözüyle özdefllefltirir; faaliyetlerimiz ve ifl yap›fl 
biçimimizin anayasas› olarak kabul ederiz.

Ülkemizin en köklü sanayi kurulufllar›n› bünyesinde bar›nd›ran ve Türkiye’nin 
en büyük özel flirket iflvereni olan Koç Toplulu¤u olarak toplumsal geliflimde 
üzerimize düflen sorumluluklar›, ifl dünyas›n›n geneline benimsetme ve bu 
konuda rol modeli olma misyonunu tafl›yoruz. Çal›flmalar›m›z› bu anlay›fl 
çerçevesinde gelifltirerek sürdürüyoruz.  Hedefimiz her zaman “daha iyiye 
ulaflmak” ve “en iyiye örnek olmak”t›r.  Bu do¤rultuda, kurumsal sorumluluk 
anlay›fl›m›z›n gere¤i olarak, küreselleflmenin zorluklar› ile mücadele etmek için 
kamu, özel sektör, Birleflmifl Milletler kurulufllar›n› ve sivil toplumu bir araya 
getiren uluslararas› gönüllü bir kurumsal vatandafll›k a¤› olan Küresel ‹lkeler 
Sözleflmesi’ni 30 Mart 2006 tarihinde imzalad›k.

2007 y›l›ndan bu yana sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk anlay›fl›m›zda 
önemli bir yer tutan fleffafl›k ve hesap verebilirlik ilkeleri do¤rultusunda 
yürüttü¤ümüz kurumsal sosyal sorumluluk raporlar›n›n üçüncüsü olan bu 
çal›flmam›z da “Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ‹lerleme Raporu” niteli¤indedir.  
Rapor içeri¤ini Küresel ‹lkeler Sözleflmesi uygulamalar›n›n takibi için belirlenen 
flirketlerimizin ilgili verileri oluflturmaktad›r.

Bu raporun kapsam›n›, Koç Holding’in 1 Ocak 2009 - 31 Aral›k 2009 tarihleri 
aras›nda Türkiye’de yürüttü¤ü faaliyet ve projeler oluflturmaktad›r. Topluluk 
flirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Opet, Otokar, Tat, Tofafl, Türk Traktör, 
Tüprafl ve Yap› Kredi’nin yan› s›ra Vehbi Koç Vakf›’n›n 40 y›ld›r özveriyle yürüttü¤ü 
ekonomik, sosyal ve çevresel kalk›nmay› ve toplumsal geliflimi hedefleyen 
program ve projelerine de rapor içeri¤inde yer verilmektedir. Bu sayede, rapor 
içeri¤inin Topluluk çal›flanlar›n›n %71,7’sini, Topluluk kombine cirosunun 
%79’unu kapsamas› sa¤lanmaktad›r.

RAPORDAK‹ PROJELER:

 Koç Holding’in yürüttü¤ü çalıflmalar; 

 Vehbi Koç Vakfı ve ba¤lı kuruluflları ile Toplulukça 
desteklenen STK’ların ortak çalıflmaları; 

 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
Bütün çalıflmalarımız hakkında daha detaylı bilgi 
edinmek için Koç Holding kurumsal internet adresi 
baflta olmak üzere, Topluluk flirketlerinin ve Vehbi 
Koç Vakfı’nın internet sitelerine baflvurabilirsiniz. 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuzun pdf 
formatında kopyası da kurumsal internet sitemizde 
yayınlanmaktadır.

Raporlama çalıflmamızın verimlili¤ini arttırmakta 
kullandı¤ımız en önemli araç geribildirim ve 
önerilerinizdir.

Geribildirim, öneri ve elefltirileriniz için internet eriflim 
adresimiz:

gc@koc.com.tr

Koç Holding
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De¤erli Paydafllar›m›z,

Sosyoekonomik etkileflimlerin s›n›r tan›mad›¤› 
dünyam›zda, bir ülkede yaflanan geliflmeler binlerce 
kilometre ötedeki bir baflka ülkeyi derinden 
etkileyebilmektedir. Giderek entegre olan bu ekonomik 
ortamda, geliflmekte olan toplumlar›n beklentileri de 
yerel ölçekten küresel ölçe¤e tafl›nmaktad›r.

Bilgi kaynaklar›n›n çeflitlili¤i ve iletiflim teknolojilerinin 
sa¤lad›¤› olanaklarla, dünyan›n geneline yönelik, özellikle 
sosyal, ekonomik ve çevresel konulara duyarl› bir insan 
profili oluflmaktad›r. Gelece¤in sat›n alma davran›fllar› 
bu profile göre flekillenecek, tüketiciler tercihlerini 
toplumsal ve ekolojik sorunlara duyarl› daha fleffaf ve 
hesap verebilir bir ifl dünyas›ndan yana kullanacakt›r. 
Beklentileri do¤ru alg›layamayan ve kendilerini bu yönde 
yenileyemeyen kurulufllar›n varl›klar›n›n sorgulanaca¤› 
bir döneme girdi¤imiz aç›kça gözlemlenmektedir.

Türkiye’nin özel sektör lideri Koç Holding, üretim 
faktörlerinden önce de¤erler üzerine kurulmufltur. 80 
y›l› aflan geçmiflinden bugüne baflar›m›z›n temelini 
oluflturan bu de¤erler, kurumsal sosyal sorumluluk 
anlay›fl›m›z› da flekillendirmektedir. Kurucumuz Vehbi 
Koç’un bizlere afl›lad›¤› bu de¤erler, organizasyon 
yap›m›zdan ifl yap›fl biçimimize, ifl stratejilerimizden 
paydafllar›m›z ve topluma bak›fl aç›m›za kadar her alanda, 
Koç Toplulu¤u’nu oluflturan tüm kurumlar›n genlerine 
ifllemifltir. 

Günümüzde dünya birçok sorunla karfl› karfl›ya 
bulunmaktad›r. Öncelikle 2008 y›l›nda ABD’de bafl 
gösteren ekonomik krizin etkileri 2009 y›l›nda da a¤›r 
biçimde hissedilmifl, al›nan destek önlemlerine ra¤men 
toparlanma sürecinde istenen ölçüde aflama 
kaydedilememifltir. Krizin etkilerinden s›yr›lman›n anahtar›, 
Türkiye’nin yat›r›mc›lar için güvenli bir liman olma özelli¤ini 
güçlendirmektir. Bunun için de ekonomik ve sosyal 
alanlarda yap›sal reform çizgisinden ayr›lmadan 
ilerlemeye devam edilmelidir.

Dünya ekonomik krizin etkisinden bugün de¤ilse bile 
yar›n kurtulacak, yeniden geliflim e¤ilimine geçecektir. 
Ancak çevre sorunlar› konusunda ayn› iyimser öngörüyü 
yapmak için yeterli kan›t bulunmamaktad›r. Baflta küresel 
›s›nma ve do¤al kaynaklar›n azalmas› olmak üzere çevre 
sorunlar›, canl› varl›¤›n› do¤rudan tehdit etmektedir. 
2009 y›l›nda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kyoto 
Protokolü’ne resmen taraf olmas› bu konuda en önemli 
ad›mlardan biridir. Bu gibi giriflimlerin art›r›larak 
sürdürülmesi son derece önemlidir. Yerküremiz, özellikle 
küresel ›s›nma konusunda bir an önce daha etkin 
çözümlere ihtiyaç duymaktad›r. Ancak bu konuda tüm 
dünyan›n kararl› bir durufl sergilemesi hayatidir. Zira 
bilim çevrelerinin ortaya koydu¤u ç›k›fl stratejileri sadece 
küresel ölçekte bir mutabakat ile kararl› ve dürüst bir 
yaklafl›mla hayata geçirilebilecektir.

Faaliyet ve ürünlerinin çevresel ayak izini düflüren, insan 
haklar›na sayg›l› bir yönetim anlay›fl›yla hareket ederek 
içinde bulundu¤u toplumlar›n sorunlar›na duyarl› 
flirketlerin hem sorumlu vatandafl olarak vicdanen rahat 
olacaklar›na hem de çok de¤erli bir rekabet avantaj› 
elde edeceklerine inan›yor, ifl stratejilerimizi bu yönde 
gelifltiriyoruz. Örne¤in etkin çevre yönetimimizin, verimlilik 
ve karl›l›¤›m›z›n artmas›nda en etkili araçlardan biri 
oldu¤unu görüyoruz. Daha az kaynak kullanarak 
üretmeye, daha az at›k oluflumuna, geri dönüflüm ve 
geri kazan›m oranlar›n›n artt›r›lmas›na, sera gaz› 
sal›n›m›n›n ve ürünlerimiz kullan›m›ndan do¤an çevresel 
ayak izinin azalt›lmas›na yönelik Ar-Ge çal›flmalar›m›z›n 
olumlu sonuçlar›n› daha bugünden görmekteyiz. 

Faaliyet gösterdi¤imiz co¤rafyaya; ülkemize ve topluma 
karfl› sorumlulu¤umuzun bir uzant›s› olarak e¤itim, sa¤l›k, 
kültür ve sanat alanlar›nda yat›r›mlar›m›za devam 
etmekteyiz. Bu yat›r›mlar›m›z›n merkezini, kurucumuz 
Vehbi Koç’un bizlere emanet etti¤i bir di¤er kurum olan 
Vehbi Koç Vakf›’n›n çal›flmalar› oluflturmaktad›r. 40 y›l› 
aflk›n süredir Türk toplumunun sosyal geliflimine yönelik 
önemli hizmetlerde bulunan Vehbi Koç Vakf›, faaliyetleri 
ve varl›klar›yla bugün Avrupa’n›n say›l› vak›flar› aras›nda 
kabul edilmektedir. Koç Holding olarak, toplumsal 
alanlardaki yat›r›mlar›m›z› gerek topluluk flirketlerimizin 
kurumsal çal›flmalar›, gerek Vehbi Koç Vakf›’na olan 
deste¤imizle gelecek dönemlerde de sürdürece¤iz.

Paydafllar›m›zla, aç›kl›k ve dürüstlük temelinde, karfl›l›kl› 
faydaya dayal› yap›c› bir diyalog kurman›n çal›flmalar›m›za 
art› de¤er katt›¤›n› düflünüyoruz. Çünkü kolektif akl›n 
her sorunun çözümüne ulaflmada en etkin yol oldu¤una 
inan›yoruz. Bu sebeple, kamu kurumlar›n›n, sivil toplum 
kurulufllar›n›n, meslek kurulufllar›n›n, bilim çevrelerinin 
özel sektörle bulufltu¤u ve ortak sorunlara çözüm 
üretmeyi hedefledi¤i a¤larda aktif bir kat›l›mc› olmaya 
gayret gösteriyoruz. 

Kurumsal de¤erlerimizin ve ifl yap›fl biçimimizin ayr›lmaz 
bir parças› olan kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›m›z›n 
sahadaki yans›malar›n›n gelecek dönemlerde de sürekli 
iyilefltirilmesi hedefimizi Birleflmifl Milletler Küresel ‹lkeler 
Sözleflmesi’ni imzalayarak taahhüt alt›na ald›k. Buradaki 
öncelikli gayemiz, bize baflar› getiren ifl yapma 
kültürümüzü paydafllar›m›zla paylaflmakt›. Baflta ifl 
ortaklar›m›z ve tedarikçilerimiz olmak üzere, genel olarak 
ifl dünyam›zda Küresel ‹lkelere dayal› ifl yap›fl bilincinin 
gelifliyor olmas› bize gurur vermektedir. fieffafl›k ve hesap 
verebilirlik anlay›fl›m›z›n ve Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin 
bir gere¤i olarak her y›l gerçeklefltirdi¤imiz raporlama 
çal›flmas›n›n da örnek teflkil edip uygulay›c›lar›n›n 
artmas›n› arzu ediyoruz. Çünkü biz geliflim 
yolculu¤umuzu paydafllar›m›zla sürdürmekten mutluluk 
duyuyoruz.

Sayg›lar›mla,

Mustafa V. Koç
Koç Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
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De¤erli Paydafllar›m›z,

Baflar› dolu bir faaliyet y›l›n› daha geride b›rakt›k. 
Ekonomik krizin etkileri halen hissediliyor olmas›na 
ra¤men bu y›l da kurumsal hedeflerimizi gerçeklefltirdik, 
birçok dev projeye imza att›k. fiirketimizin kriz ortam›nda 
dahi geliflme trendini devam ettirmifl olmas› uluslararas› 
ekonomiye yön veren aktörlerin de takdirini kazanm›flt›r. 
Fortune 500 s›ralamas›ndaki tek Türk flirketi olmaya ve 
2008 y›lsonu sonuçlar›na göre 172’nci olarak s›ralamada 
yükselmeye devam ettik. Yine ayn› dönem sonuçlar›na 
göre Handelsblatt'›n s›ralamalar›nda Avrupa'n›n halka 
aç›k en büyük 56'nc› flirketi olduk. 

Koç Holding, kuruluflundan bu yana faaliyetlerinde sosyal 
sorumlulu¤u ön planda tutmufltur. ‹fl dünyas›nda daha 
kavram olarak yer edinmemiflken, kurucumuz Vehbi 
Koç’un bizlere kazand›rd›¤› flirket de¤erleriyle, kurumsal 
sosyal sorumluluk, flirketimizin çal›flma ilkelerinden biri 
haline gelmifltir. Bizler de kendisinden kazand›¤›m›z bu 
kültürü, modern ça¤›n gereklilikleri ve toplumsal 
beklentiler ›fl›¤›nda gelifltirerek, gelecek nesillere 
aktar›yoruz. Kendi geliflimimizi toplumumuzun 
gelifliminden ayr› tutmuyor, kurucumuz Vehbi Koç’un 
iflaret etti¤i gibi varl›¤›m›z› ülkemizin varl›¤›yla 
özdefllefltiriyoruz. Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 
alanlar›n tamam›n› kurumsal sorumluluk çal›flmalar›m›z›n 
kapsam› dahilinde görüyoruz.

Ülkemizin ekonomik geliflimine katk›da bulunmay› bir 
kurumsal vatandafll›k görevi olarak kabul ediyoruz. 
Türkiye’nin en büyük özel sektör iflvereni olarak yeni 
yat›r›mlarla istihdam›m›z› artt›rmay› ve bu sayede iflsizli¤e 
karfl› yerel ekonomik kalk›nmaya destek olmay› 
hedefliyoruz. Bunun yan›nda, mesleki e¤itimle donat›lm›fl 
bir çal›flan potansiyelinin sa¤lanmas› ve sanayide aranan 
nitelikli eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak 
Vehbi Koç Vakf› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla birlikte 
“Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’ni” 2006 
y›l›nda uygulamaya koyduk.   20 Koç Toplulu¤u flirketinin 
deste¤i ile yürüttü¤ümüz bu projede 337 çal›flan›m›z 
meslek lisesi ö¤rencilerine “gönüllü koçluk” yaparak 
e¤itim ve ifl seçme süreçlerinde destek olmaktad›r. 2009 
y›l› itibariyle 4. nesil bursiyerlerimizi kabul etti¤imiz proje 
kapsam›nda 8.000 bursiyer hedefimize ulaflt›k. Gelecek 
dönemlerde iflletme-okul iflbirli¤i bak›fl aç›s›yla bursiyer 
ö¤rencilerimizin topluluk flirketlerinde öncelikli istihdam 
konusunu ele al›yor olaca¤›z.

“Ülkem ‹çin” Projesi ile ise 81 ilde 18.000 çocu¤a ulaflarak 
çevre e¤itimi verdik. 2008 senesinde toprakla 
buluflturdu¤umuz 700.000 fidan› gelecek kuflaklara 
emanet edebilmek için onlarda çevre koruma bilincinin 
oluflturulmas› gere¤inden hareketle TEMA ile bu alanda 
iflbirli¤i yapt›k. Koç Toplulu¤u’nun k›ymetli bayileri ile 
düzenlenen etkinlik ve törenlerle çevre koruma bilincini 
afl›lamay› amaçlad›k.

Çevre koruma çal›flmalar›, Koç Toplulu¤u’nun en önemli 
duyarl›l›k noktalar›ndan birini oluflturmaktad›r. Topluluk 
flirketlerimizin çal›flmalar› sayesinde bu y›l üretimimizi, 
geçti¤imiz y›la k›yasla daha az kaynak kullanarak 
gerçeklefltirdik. Koç Toplulu¤u flirketleri 2009 y›l›nda 
gerçeklefltirdikleri iyilefltirme çal›flmalar› sonucunda 
üretimlerini 3,5 milyon m3 daha az su tüketerek 
gerçeklefltirirken at›k miktar›nda da 36.000 tonluk azalma 
kaydetmifllerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2009 y›l›nda Kyoto 
Protokolü’nü imzalamas›yla emisyon yönetimimiz yeni 
bir boyut kazanm›flt›r. Geçti¤imiz y›l devreye ald›¤›m›z 
ölçüm tekni¤i ve merkezi veri bankas› altyap›s›yla, 
emisyon de¤erleri ölçülerek kay›t alt›na al›nmakta, miktar›n 
azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r. 2009, 
CO2 emisyonunun bafll›ca sebebi olan enerji tüketiminin 
azalt›lmas›na yönelik Topluluk genelince onlarca baflar›l› 
projenin hayata geçirildi¤i bir verimlilik y›l› oldu. Yap›lan 
çal›flmalar sonucu, y›ll›k 55.000 TEP enerji tasarrufu elde 
ettik ve sadece enerji tasarrufu nedeni ile CO2 
emisyonunda y›ll›k 32.000 tonluk bir düflüfl kaydettik.

Faaliyetlerimizin yan›nda, ürünlerimizin kullan›m›ndan 
do¤an çevresel ayak izinin düflürülmesine yönelik 
çal›flmalar›m›z da bulunmaktad›r. Koç Toplulu¤u’na ba¤l› 
flirketler, ürünlerin olumsuz çevresel etkilerini azaltmaya 
yönelik kapsaml› Ar-Ge çal›flmalar› yürütmekte, getirdikleri 
inovatif çözümler sayesinde rekabet avantaj› elde 
etmektedir. 

Türk sanayisinin lokomotif ö¤elerinden biri olan Koç 
Toplulu¤u’nun baflar›lar›n›n gelecek dönemlerde de 
devam edece¤ine inanc›m›z sonsuzdur. Bu baflar›lar›n 
mimar› olan Topluluk çal›flanlar›na özverili çal›flmalar›ndan 
ötürü teflekkür ederim. Ayr›ca, çal›flmalar›m›zda katk›lar› 
bulunan ifl ortaklar›m›z ve tedarikçilerimize; sundu¤umuz 
ürün ve hizmetlere gösterdikleri takdir dolay›s›yla 
müflterilerimize, Koç Holding’e duyduklar› güven 
dolay›s›yla tüm hissedarlar›m›za flükranlar›m›z› sunar›m.

Sayg›lar›mla,

Dr. Bülent Bulgurlu
Koç Holding
CEO



KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

2009 yılında a¤açland›rma
çal›flmalar› neticesinde Topluluk

genelinde dikilen fidan say›s›

Koç flirketlerinde 2009 yılında 
tasarruf edilen toplam enerji 

miktarı

Koç flirketlerinin çevresel etkilerde 
azalma ve koruma sa¤layan

2009 yılı yatırımlarının toplamı

Finans

Bafll›ca fiirketler

Koç Finansal Hizmetler 
Yap› Kredi Bankas›* 
Yap› Kredi Sigorta* 
Yap› Kredi Emeklilik 
Yap› Kredi Finansal Kiralama* 
Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤rler 
Yap› Kredi Yat›r›m Ortakl›¤›* 
Yap› Kredi Faktoring 
Yap› Kredi Portföy Yönetimi 
UniCredit Menkul De¤erler 
Koç Tüketici Finansmanı (Koçfinans)

Uluslararas› Ortakl›klar 

UniCredit

Otomotiv

Bafll›ca fiirketler

Ford Otosan* 
Tofafl* 
Türk Traktör* 
Otokar*
Otokoç 

Uluslararas› Ortakl›klar 

Ford Motor Co. 
Fiat Auto S.p.A 
Case New Holland

Bafll›ca fiirketler

Koçtafl 
Tat* 
Düzey 
Koç Sistem 
Koç.net 
Setur
Mares* 
Palmira 
Setur Marinalar› 
RMK Marine 
Demir Export 

Uluslararas› Ortakl›klar 

B&Q
Kagome Sumitomo
Kaneka Seeds

Enerji

Bafll›ca fiirketler

Tüprafl* 
Aygaz* 
Opet 
Mogaz 
Entek

Bafll›ca fiirketler

Arçelik* 
Arçelik-LG 

Uluslararas› Ortakl›klar 

LG Electronics

* Halka aç›k flirketler

Konsolide gelirlerimiz;

44,8 milyar TL'ye ulaflt›.
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1940
1938
Çalıflanlarını kara ortak eden 
ilk Türk flirketinin kuruluflu
Koç Ticaret A.fi.

1944
‹lk otomobil sat›fl flirketi
Motör Ticaret

1945
ABD’de ilk Türk fiirketi
Ram Commercial 
Corporation

1948
General Electric iflbirli¤i ile 
Koç Toplulu¤u’nun ilk 
endüstriyel giriflimi olan 
ampul fabrikas›n›n kuruluflu 
ve ilk yabanc› ortakl›k yat›r›m›
General Electric
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1955
Türkiye’nin ilk çamaflır 
makinelerini, buzdolaplarını, 
termosifonlarını üretecek olan 
Arçelik flirketinin kuruluflu

1959
‹lk çamaflır makinesinin 
üretimi Arçelik

1960
‹lk buzdolabı üretimi Arçelik

1961
‹lk Türk LPG da¤ıtım flirketi 
Aygaz

1963
Türkiye’deki ilk holding
Koç Holding

1966
‹lk Türk binek otomobili olan 
Anadol’un üretimi Otosan

1967
Yüksek ö¤renim bursu veren 
ilk ve en büyük özel sektör 
kuruluflu Türk E¤itim Vakfı

1969
Topluma hizmet amacıyla 
kurulan Cumhuriyet 
döneminin ilk ve en büyük 
özel vak›f kuruluflu
Vehbi Koç Vakfı
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‹fl sa¤lı¤ı güvenli¤i konularında 
verilen e¤itimler toplamı
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1970
Özel sektörün uzun vadeli 
çal›flmaya yönelik ilk flirket 
Planlama Bölümü’nün 
kuruluflu
Koç Holding

1973
Halka açık ilk Türk flirketi
Koç Yatırım Pazarlama

1975
Özel sektörde ilk araflt›rma 
gelifltirme (Ar-Ge) bölümü 
Koç Holding

1980
Türkiye’nin ilk özel müzesi
Sadberk Hanım Müzesi

1982
Türkiye’nin iflyerinde e¤itim 
veren ilk E¤itim ve Gelifltirme 
Merkezi Koç Holding

1986
Koçbank
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1993
Koç Üniversitesi’nin kuruluflu

2001
UniCredito Italiano ortakl›¤›yla 
Koç Finansal Hizmetler’in 
kuruluflu

2005
Fortune 500’deki ilk Türk 
fiirketi Koç Holding

2006
Birleflmifl Milletler Küresel 
‹lkeler Sözleflmesi’nin 
imzalanmas›

2006
Dünyan›n en h›zl› bulafl›k 
makinesi ve çamafl›r 
makinesinin üretimi Arçelik

2009
ABD’ye araç ihraç eden ilk 
Türk otomotiv kuruluflu
Ford Otosan
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Sosyal Sorumlulu¤un Kurumsallaflt›r›lmas›:
Vehbi Koç Vakf›

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

.Y›l
Kurumsal Sosyal

Sorumlulukta

Kurulufl: 17 Ocak 1969                          Kurucusu: Vehbi Koç (1901 – 1996)

VKV Amacı:
Yaflamın en temel gereksinimleri olan e¤itim, sa¤lık ve kültür alanlarında yönetimini üstlendi¤i kurumları, 
destekledi¤i projeleri ve düzenli programları aracılı¤›yla Türkiye’nin daha hızlı geliflmesine destek olmak; tüm 
faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olmak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sa¤lamak.

Mevcut Mal Varl›¤›: 1.200.000.000 $ 

Son 10 Y›ll›k Harcama ve Yat›r›mlar: 504.165.000 $ 



Gerek ticari gerek toplumsal alandaki faaliyetlerini “ülkem varsa 
ben de varım” temel felsefesi ›fl›¤›nda flekillendiren kurucumuz 
Vehbi Koç, ticari yaflantısında baflarının kayna¤ı olarak gördü¤ü, 
giriflimcilik, bilgiye de¤er verme, üretkenlik, süreklilik, iflbirlikleri 
gelifltirme ve örnek olma ilkelerinin kurumsal bir yapıyla 
desteklenmesiyle, toplumsal konulardaki sorunların çözümünde 
de etkinli¤in yakalanabilece¤ine inanıyordu.

Özel flirketlerin ve ifl dünyasında rol oynayan, örnek kiflilerin, 
“hayırseverlik” ötesinde bir kurumsal vatandafllık sorumlulu¤unun 
bulundu¤unu düflünen Vehbi Koç, “geliflen Türk toplumuna yön 
verme çabasının bir parçası olma” hedefiyle, Türkiye’deki sivil 
toplum örgütlenmesine öncülük etmifl, birçok vakfın kurulufl ve 
faaliyetlerine destek vermifltir.

Vehbi Koç, 1946 yılında gerçeklefltirdi¤i Amerika seyahatinde, 
yakından tanıma fırsatı buldu¤u Ford ve Rockefeller Vakıfları’ndan 
büyük ilham almıfl, ülkemizde de kurumsallaflmıfl vakıf anlayıflının 
sosyal geliflimde önemli bir rol üstlenebilece¤ine inanmıfl, 
hayalindeki vakıf anlayıflını hayata geçirebilece¤i bir hukuki 
altyapının ülkemizde teflkil edilmesi için uzun yıllar mücadele 
vermifltir. 21 yıl süren bu çabanın sonucunda, modern yönetim 
anlayıflıyla oluflturulmufl kurumsal bir yapı çerçevesinde; gelir 
modellemesinden, çalıflma ilke ve yöntemlerine kadar her açıdan 
di¤erlerine örnek teflkil edecek bir vakıf örgütlenmesini, Türkiye’de 
kurulan ilk büyük özel vakıf olan Vehbi Koç Vakfı’nın 17 Ocak 
1969’da hayata geçirilmesiyle oluflturmufltur.

E¤itim, sa¤lık ve kültür alanlarında geliflimin, kalkınmanın temel 
yapı taflları oldu¤una inanan Vehbi Koç, bu alanlarda altyapı, bilgi 
ve finansal eksikliklerin Türk toplumunun iktisadi ve sosyal 
gelifliminin önünde bir engel oluflturdu¤unu görmüfl ve kurucusu 
oldu¤u Vehbi Koç Vakfı’nın çalıflma alanını bu istikamette 
flekillendirmifltir.

Vehbi Koç Vakfı’nın kurulufl gayelerinden belki de en önemlisi, 
vakıfçılık anlayıflı, kurumsal yönetimi ve çalıflma alanlarındaki 
faaliyetlerini hayata geçirifl biçimiyle sürdürülebilir, tekrarlanabilir 
modelleri ortaya koymak, bunların baflkaları tarafından da örnek 
alınmasını sa¤lamaktır. Mali yapısı sa¤lam, kendine yeterlili¤i 
yüksek, profesyonel yönetim kadrosu bulunan modern bir vakıfçılık 
kültürünün Türkiye’de gelifltirilmesi adına önemli rol oynayan 
Vehbi Koç Vakfı’nın kurulufl yapısı sonraki dönemlerde birçok 
kurum tarafından örnek alınmıfltır.

“Koç Grubu flirketleri geliflirken, 
kafamda iki büyük amaç olgunlaflmıfltı. 
Bunlardan biri uzun yılların eme¤i olan 

flirketlerimizi süreklilik ve verimli 
çalıflmayı sa¤layacak flekilde yeniden 

düzenlemekti. Bu amaçla holding 
flirketimizi kurduk. ‹kinci amacım da 

sosyal hizmet ve ba¤›fllarımızı 
kurumlafltırmak ve bunların benden 
sonra da süreklili¤ini sa¤lamaktı. Bu 
ikinci amacım da Vehbi Koç Vakfı’nı 

kurdu¤um zaman gerçekleflti.”
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VKV

Kurulufl:
17 Ocak 1969

Kurucusu:
Vehbi Koç (1901 – 1996)

VKV Amacı:
Yaflamın en temel gereksinimleri olan e¤itim, 
sa¤lık ve kültür alanlarında yönetimini üstlendi¤i 
kurumları, destekledi¤i projeleri ve düzenli 
programları aracılı¤›yla Türkiye’nin daha hızlı 
geliflmesine destek olmak; tüm faaliyetlerinde “en 
iyiye” örnek olmak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir 
modellerle Türkiye’ye fayda sa¤lamak.

Gelir Kaynakları:
• Koç Holding A.fi. %7,2 oranındaki hisselerinin 
yıllık gelirleri
• Koç Toplulu¤u flirketlerinin ve Koç Ailesi 
üyelerinin ba¤›flları
• Nakit kaynaklarının gelirleri

Profesyonel Kadro:

Genel Müdür
Erdal Yıldırım
Proje ve ‹nflaat Koordinatörü
Fahrettin Ayanlar
Mali ‹fller ve Finansman Koordinatörü
Selçuk Bilgin

Di¤er Çal›flanlar:
8

Yönetimde fieffafl›k ve
Hesap Verebilirlik

Günümüzde özel sektör flirketlerinde giderek 
önemi artan fleffafl›k ve hesap verebilirlik ilkeleri 
sivil toplum kurulufllar›n›n yönetiminde de büyük 
yer tutmal›d›r. Sivil toplum örgütlerinin üye ve 
ba¤›flç›lar›na karfl› en büyük sorumlulu¤u sa¤lanan 
kaynaklar›n en etkin biçimde yönetilip en öncelikli 
alanlarda verimlilikle kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›d›r. 
Vehbi Koç Vakf› Yönetimi, kurucusu Vehbi Koç’un 
iflaret etti¤i kurumsal anlay›fl çizgisinde faaliyetlerini 
sürdürmekte, devrald›¤› “emanetin” korunmas› 
ve gelifltirilmesine azami gayret göstermektedir. 
Hesap verebilirlik anlay›fl›n›n gere¤i olarak Vak›f 
ve ba¤l› tüm iktisadi iflletmeler, her y›l düzenli 
olarak kapsaml› bir denetim sürecinden 
geçmektedir.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

“…Bu memlekette 
bir iflte muvaffak 
olmak için y›lmadan 
çal›flmak ve iflin 
peflini b›rakmamak 
laz›m. Biz de bunu 
yapt›k ve muvaffak 
olduk… fiuna da 
eminim ki benden 
sonra birçok ifl 
adam› bu flekilde 
vak›flar kuracak ve 
memleket bundan 
büyük faydalar 
görecektir.”

Cemal Emden, 2009



Kültür

Sadberk Hanım Müzesi

Vehbi Koç ve Ankara Arafltırmaları Merkezi (VEKAM)

Suna - ‹nan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Arafltırma Enstitüsü 
(AKMED) ve Kaleiçi Müzesi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Arafltırma Merkezi

Uluslararası Sevgi Gönül
Bizans Sempozyumu

Yapı Kredi Yayınları Türkiye'de 
Güncel Sanat Dizisi

‹stanbul Bienali Sponsorlu¤u
(2007 - 2016)

Tanas Türk Ça¤dafl Sanat Galerisi 
(Berlin)

Josephine Powell Koleksiyonu

Atatürk Kitaplı¤›

Vehbi Koç Ödülü (Kültür alanında)

Sa¤l›k

VKV Amerikan Hastanesi

VKV MedAmerikan Poliklini¤i

VKV Zekeriyaköy Aile Hekimli¤i Merkezi

Göcek Özel Amerikan Marine Poliklini¤i

Koç Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu ve Semahat 
Arsel Hemflirelik E¤itim ve Arafltırma Merkezi (SANERC)

Hemflirelik Fonu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Vehbi Koç Göz Hastanesi

Haydarpafla Numune Hastanesi 
Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi

Vehbi Koç Ödülü (Sa¤lık alanında)

E¤itim

Koç Üniversitesi

Koç Özel ‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi

Vehbi Koç Vakfı E¤itim Bursları

Koç ‹lkö¤retim Okulları
"13 Okul" Projesi

Meslek Lisesi Memleket Lisesi 
Projesi

Harvard Üniversitesi Vehbi Koç 
Türkiye Etüdleri Kürsüsü

Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi

Özel Amerikan Robert Lisesi
Suna Kıraç Hall

Galatasaray Lisesi
Suna Kıraç Kütüphanesi

Bo¤aziçi Üniversitesi
Superdorm Ö¤renci Yurdu

Vehbi Koç Ödülü (E¤itim alanında)
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Mevcut Mal Varl›¤›:
1.200.000.000 $

Harcama ve Yat›r›mlar:

1,5 6,7

93,6

504,2

1999 - 20081989 - 19981979 - 19881969 - 1978

milyon $

Ba¤l› Kurumlar Düzenli Programlar Desteklenen Projeler



Koç’ta ‹nsan Haklar›
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Dünyada giderek artan say›da flirket, sosyal sorumluluk giriflimleri 
çerçevesinde bir insan haklar› politikas› oluflturmakta ve 
operasyonlar›nda insan haklar›na uygun davranaca¤›n› beyan 
etmektedir. Koç Toplulu¤u bu alanda da kapsaml› bak›fl aç›s› ve 
öncü kimli¤i do¤rultusunda kuruldu¤u günden beri evrensel insan 
haklar›n›n korunmas›n› destekler ve bu haklara sayg› gösterir. 
Tüm faaliyetlerimizin temelinde evrensel insan haklar›na olan 
sars›lmaz ba¤l›l›¤›m›z yatmaktad›r.

Toplulu¤umuz, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu’nun 1989 tarihinde 
kabul etti¤i Çocuk Haklar›na iliflkin Anlaflma’n›n 32. maddesi 
uyar›nca çocuk iflgücü istihdam etmez. Birleflmifl Milletler ‹nsan 
Haklar› Deklarasyonu’nun 2. maddesi çerçevesinde çal›flanlara 
cinsiyet, ›rk ve din ayr›m› yap›lmaks›z›n istisnas›z eflit haklar tan›n›r. 
Personel Yönetmeli¤i’nin 13. Maddesinde “Koç Toplulu¤u; ülkesi, 
ortaklar›, bayileri, yan sanayi ve müflterilerine karfl› güvenirlik ve 
sayg›nl›k simgesi olmay› hedefler ve yasalara uygun hareket eder.” 
ifadesi ile yasalarda belirtilen di¤er konular›n yan›s›ra çocuk iflçi 
çal›flt›rmama, angarya ve zorla çal›flt›rman›n engellenmesi konular›n› 
da tan›mlanmaktad›r. Kurumumuzda hiçbir koflul alt›nda zorla 
iflçi çal›flt›r›lmaz. ‹lgili kamu mercilerinin 2009 y›l›nda ifl yerlerimizde 
yapt›klar› denetimler sonucu angarya ve zorla çal›flt›rmaya yönelik 
hiçbir ikaz veya cezaya rastlanmam›flt›r. Koç Toplulu¤u flirketlerinde 
çal›flanlar›n ve kurumun hak ve sorumluluklar› kurumsal bir yap› 
çerçevesinde tan›mlanm›flt›r. Tüm süreç ve dökümanlar›m›zda 
evrensel insan haklar› de¤erlerleri baz al›nmaktad›r. 

Faaliyetlerimizde, en temel referans olan kanun ve yönetmeliklerle 
tam uyum esast›r. Çal›flanlar›m›z›n kanun ve yönetmeliklerle sahip 
olduklar› haklar›na sayg›l› olmak ve bu haklar› korumak 
kurumumuzun en öncelikli görev ve yükümlülüklerindendir. ‹fle 
al›m süreçlerinde pozisyonun gerektirdi¤i bilgi ve becerilere göre 
de¤erlendirme yap›lmakta ve baflvuru yapan adaylara eflit f›rsat 
tan›nmaktad›r.

Çal›flanlar›na de¤er veren ve çal›flan haklar›na sayg›l› davranan 
Koç Toplulu¤u’nda, ifle giriflte her çal›flan ile ifl sözleflmesi yap›l›r. 
Bu sözleflmede flirketin ve çal›flan›n karfl›l›kl› sorumluluklar› ve 
çal›flma standartlar› tan›mlan›r. Her çal›flan›m›za ifle girerken verilen 
Personel Yönetmeli¤i’nde, çal›flan›n ifle al›m›ndan iflten ayr›l›fl›na 
kadar tan›mlanm›fl olan tüm insan kaynaklar› süreçleri, hak ve 
sorumluluklar› hakk›nda sahip olmas› gereken bilgiler yer 
almaktad›r. Bu yönetmelikte fazla mesai kurallar›, y›ll›k ücretli izin, 
ulusal bayram ve tatil günleri gibi çal›flma süreleri, izin ve tatiller 
tan›mlanarak angarya ve zorla çal›flmay› önleyecek hükümler de 
yer almaktad›r. 

Tüm çal›flanlar›m›za güvenli ve temiz bir iflyeri sunmak, ayr›mc›l›¤›n 
her flekline karfl› olmak, ifle al›mlarda yetenek bazl›, fleffaf ve adil 
karar vermek ve çal›flanlar›m›z›n sendikal haklar›na sayg› göstermek 
insan haklar› alan›nda öncelikli konular›m›zdand›r.
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11

“Ekonomisi kuvvetli olan 
memleketlerde demokrasi vard›r. 
Demokrasisi olan memleketlerde

özel sektör vard›r.”



Koç’ta Çal›flan Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

fiirketlerin ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda 
gösterdikleri performans insan haklar›na sayg›n›n 
bir göstergesi olarak yorumlanmaktad›r. Sa¤l›kl› 
ve güvenli bir çal›flma ortam›n›n oluflturulmas› ve 
gelifltirilmesi amac›yla çal›flanlar›n bilgilendirilmesi, 
iflyerindeki tehlikelerin tan›mlanmas› ve risk 
de¤erlendirmesinin yap›lmas› ve tehlikelerin 
ortadan kald›r›lmas›yla ilgili devaml› çal›flmalar 
yap›lmaktad›r.

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. 

2009 y›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i alan›nda mevzuat›n 
yeniden yap›land›r›ld›¤› bir y›l oldu¤undan, 
Toplulu¤umuz ‹SG Kurulu öncelikli çal›flma alan›n› 
yeni mevzuatlara uyum olarak belirlemifltir. Yap›lan 
toplant›larda yeni mevzuat›n de¤iflik sektörlere 
olan yans›malar› tart›fl›lm›fl, bu konuda yap›lan iyi 
uygulama örnekleri paylafl›lm›flt›r. 

Kurul kendi içerisinde bir çal›flma grubu kurarak 
1999 y›l›nda Koç Holding taraf›ndan yay›nlanan 
“Acil Durum El Kitab›”n› güncellemifl ve elektronik 
ortamda Koç Toplulu¤u ‹SG portal›na 
yerlefltirmifltir. Koçweb eriflim yetkisi olan her Koç 
Toplulu¤u personeli portala eriflebilmekte ve “Acil 
Durum El Kitab›”na ulaflabilmektedir.

fiirketlerimizde kaza oranlar› düzenli olarak 
izlenmekte ve ifl kazas› ihtimalinin ortadan 
kald›r›lmas› yönünde çal›flmalar yap›lmaktad›r. 
Rapor kapsam›ndaki flirketlerimizde 2009 y›l›nda 
ölümle ya da ciddi yaralanma ile sonuçlanan ifl 
kazam›z bulunmamaktad›r.

‹flyeri sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda düzenli 
olarak çal›flanlar›m›zdan görüfl al›n›r. ‹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 görüflleri ve 
önerileri dikkate al›nmaktad›r. 

fiirketlerimizden baz›lar› 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 hepsinde ifle giriflte sa¤l›k kontrolleri 
yap›lmaktad›r. fiirketlerimizde hastal›k taramalar› 
ve ifl kazas› nedeniyle oluflan kay›plar›m›z›n oranlar› 
izlenmekte ve en düflük düzeyde tutulmas›na 
yönelik gerekli tedbirler zamand›nda al›nmaktad›r. 
Ayr›ca, meslek hastal›¤› riski yüksek olan rapor 
kapsam›ndaki sanayi flirketlerimizde, çal›flma 
hayatlar› içinde çal›flanlar›n meslek hastal›klar›na 
karfl› korunmas› için düzenli sa¤l›k kontrolleri 
yap›lmaktad›r.  

Arçelik, çal›flanlar›na sa¤l›k ve ifl güvenli¤i 
konusunda rehberlik etmekte, çal›flanlar›n 
birbirleriyle ve yöneticileriyle iletiflim kurmalar›n› 
desteklemektedir. Yasal mevzuat ve Arçelik 
süreçleri dikkate al›narak yeni bir ifl sa¤l›¤› ve 
güvenli¤i organizasyon yap›s›na gidilmifl, süreci 
daha etkin ve verimli k›lmak amac›yla ‹flyeri Sa¤l›k 
ve Güvenlik Birimleri, ‹nsan Kaynaklar› 
yöneticilerine ba¤lanm›flt›r. ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i 
ile ilgili göstergeler, Performans Yönetimi Sistemi 
kapsam›nda ve belirlenen hedeflere göre 
izlenmektedir. fiirketimiz ‹SG’ye verdi¤i önemi, 
çal›flanlar› için düzenledi¤i e¤itimler ile 
göstermektedir. Arçelik A.fi.nin iç kaynaklar› ile 
haz›rlanm›fl ve tüm Arçelik genelinde kullan›lmakta 
olan Arçelik ‹fl Kazas› Takip Program›, ihtiyaçlar 
do¤rultusunda gelifltirilmek suretiyle iflletmeler 
aras›ndaki iletiflimi art›rmak üzere daha genifl 
kapsaml› olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Tüm dünyay› saran H1N1-Pandemik Grip 
salg›n›ndan çal›flanlar›m›z ve ailelerinin mümkün 
olan en az seviyede etkilenmelerini sa¤lamak 
amac›yla e¤itimler verilmifl, seyahat eden 
personelimiz için özel sa¤l›k kitleri haz›rlanm›fl, 
iflyerlerimizde hijyen konusunda tüm gerekli 
tedbirler al›nm›fl ve tüm çal›flanlar›m›z düzenli 
olarak bilgilendirilmifltir.
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Ford Otosan’da 
Engelleri Kald›ral›m

“Ford Otosan Portal›nda 
Engelleri Kald›ral›m” projesinin 
amac› engelli çal›flanlar›m›z›n 
haklar›n› gözetmek ve çal›flma 
flartlar›n› iyilefltirmektir. Projenin 
ilk etab›nda engelli çal›flanlar›n 
en büyük sorunlar›ndan biri olan 
kaygan zeminler ele al›nm›flt›r. 
Fabrikalardaki bu tip zeminler 
tespit edilip m2 baz›nda 
projelendirilmesi tamamlanm›flt›r. 
Engelleri Kald›ral›m projesi 
kapsam›nda yap›lmas› 
hedeflenen di¤er uygulamalar 
ise afla¤›daki flekildedir:

• ‹flitme engellilerin iletiflim 
s›k›nt›s›n› ortadan kald›rmak 
amac›yla fabrikalarda her 
vardiyada bir usta ve posta 
bafl›n›n iflaret dilini bilmesi 
sa¤lanacakt›r. Bu amaçla iflaret 
dili e¤itimi verilecektir.

• Engelli çal›flanlar›m›za sosyal 
haklar›n›n anlat›lmas› için 
bilgilendirme toplant›lar› 
düzenlenecektir.

• ‹flitme engelli çal›flanlara acil 
durumlarda yard›mc› olmas› 
amac›yla badi sistemi 
gelifltirilmifltir. Bu sisteme ek 
olarak tüm noktalarda 
görülebilecek ›fl›kl› sinyalizasyon 
çal›flmas› yap›lacakt›r.

• Gece vardiyas› fabrika içi 
trafi¤inde kullan›lmak üzere  
iflitme engelli çal›flanlara 
reflektörlü arma verilecektir.

• Fabrika çevresinde trafi¤in 
yo¤un oldu¤u tüm yollar›n iflitme 
engellilere uygun hale getirilmesi 
için giriflimlerde bulunulacakt›r.

159.288
Adam*Saat
Koç Toplulu¤u’nda ifl sa¤l›¤› 
güvenli¤i konular›nda verilen 
e¤itimler toplam›



Aygaz, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemi ile 
ilgili çal›flmalara 1995 y›l›nda bafllam›fl, bu 
kapsamda hem çal›flma alanlar›n› hem de 
çal›flma sistemati¤ini gelifltirmifltir. Entegre 
yönetim sistemi yaklafl›m›n›n 
benimsenmesi ile birlikte OHSAS 18001 
‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i Yönetim Sistemi 
(OHSAS) ile ilgili faaliyetlere 2003 y›l›nda 
bafllanm›flt›r. Çal›flanlar›na emniyetli ve 
sa¤l›kl› çal›flma ortamlar› sunan 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 belgelendirmifl, 2008’de 
ise d›fl denetim kuruluflu taraf›ndan 
gerçeklefltirilen yeniden belgelendirme 
denetimleriyle, belge kapsam›ndaki tüm 
tesisler OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i 
Yönetim Sistemi Standard›’n›n revizyonu 
kapsam›nda denetlenerek OHSAS 
18001:2007’ye geçifl sa¤lanm›flt›r. 2009 
y›l› denetimleri Haziran ay› içinde 
tamamlanarak belgenin uygunlu¤u bir d›fl 
denetim kuruluflu taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Aygaz’da görev yapan çal›flanlardan 
gerekli e¤itimleri ve s›navlar› geçerek 
belgelerini alm›fl olan toplam befl A s›n›f› 
ve  bir B s›n›f› ‹fl Güvenli¤i Uzman› 
bulunmaktad›r. Bu uzmanlar›n deneyim 
ve bilgi birikimlerinden yararlan›larak  
uygulamalara uzman görüfl ve bak›fl aç›s›n› 
kazand›rmak üzere 2008 y›l›nda kurulan 
‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i Uzmanlar› Platformu 
2009 y›l›nda da çal›flmalar›na devam 
etmifltir. Uzmanl›k platformu üyelerinin 
tesis ziyaretlerinin yan› s›ra, müteahhit 
firmalar› için mevcut olan ‹fl Sa¤l›¤›-
Güvenli¤i Talimat› daha detayl› bir flekilde 
haz›rlanarak ‹fl Sa¤l›¤›-Güvenli¤i 
fiartnamesi olarak hayata geçirilmifltir. 
Bunun yan› s›ra tesislerdeki e¤itim 
sürecinin iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi için 
çal›flmalar yap›lm›fl olup pilot uygulama 
bafllat›lm›flt›r.

fiirket genelinde H1N1-Pandemik Gribe 
önlem olarak katlara dezenfektan 
dispanseri konulmufltur. Personel servis 
araçlar› dezenfekte edilmifl, yemekhanede 
kullan›lan ekmekler ambalajl› hale 
getirilmifltir. Mesai saatleri içindeki 
periyodik temizlik iki kat artt›r›lm›fl ve 
merkezi sistem havaland›rma filtreleri 
de¤ifltirilmifltir.

“LPG Yetkili Personel Kurslar› E¤itmeni 
Mühendis Yetki Belgesi” alarak LPG Yetkili 
Personel kurslar›nda e¤itmen olmaya hak 
kazanan e¤itmenlerimiz  sayesinde Ocak 
– Kas›m 2009 y›l› döneminde bayi ve 
abone servis görevlisi, tanker operatörü, 
tüplügaz nakliye floförü, altiflveren – mavi 
yaka, tesis personeli ve teknik personel 
(beyaz yaka, teknik servis, abone ça¤r› 
merkezi vs.) olmak üzere 1.750 kiflinin 
e¤itim almas› sa¤lanm›flt›r.

Tesis çal›flanlar›, ziyaretçiler, alt iflveren, 
tanker ve bayi floförlerine  için özel olarak 
haz›rlanan ve çekimleri profesyonel bir 
ekiple tesislerde gerçeklefltirilen ‹fl Sa¤l›¤›-
Güvenli¤i filmleri, bu konuda bilinç ve 
fark›ndal›¤›n artmas›na önemli bir katk› 
sa¤lamaktad›r. Filmlerin tüm tesislerde 
gösterilmesine 2009 y›l› bafl›nda bafllanm›fl 
olup olumlu geri bildirimler al›nmaktad›r. 
Ayr›ca, Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik 
Sanayi ‹flverenleri Sendikas›’ndan (Kiplas) 
temin edilen toplam 14 adet film 
(ergonomi-s›rt, elektrikle çal›flma, ilkyard›m, 
forklift, tehlike bildirimleri, elektrikli aletler, 
kilitleme, ofis güvenli¤i, yüksekte çal›flma, 
kiflisel koruyucular, ifl güvenli¤i 
oryantasyonu, merdiven, kaynakla çal›flma, 
yürüme ve çal›flma konular›nda) tüm 
tesislerde gösterilmeye bafllanm›flt›r. 

Filmlerin gösterilmesinden önce ve sonra 
yap›lan s›navlarla, e¤itimlerin çal›flanlar 
üzerindeki olumlu etkisi görülebilmektedir. 
E¤itimlerin görsel a¤›rl›kl› olarak 
yap›lmas›na devam edilmektedir.

Kimyasal madde tedarikçilerimizin 
faaliyetleri ve yükümlülükleri gere¤ince 
ilgili yönetmelikler hakk›nda tedarikçilere 
e¤itim düzenlenmifltir. Özellikle REACH 
Tüzü¤ü(1), kimyasallar›n ambalajlanmas› 
ve etiketlenmesi ile Güvenlik Bilgi 
Formlar›n› kapsayan e¤itime farkl› 15 
Aygaz tedarikçisi firman›n kat›l›m›yla  38 
adam*saat’lik e¤itim gerçeklefltirilmifltir. 
Ekim ay›nda gerçeklefltirilen ve 13 tesisten 
sa¤lanan kat›l›mlar ile 70 adam*saat’lik 
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ilkeleri iç e¤itimi 
düzenlenmifltir. E¤itimde Küresel ‹lkeler 
Sözleflmesi’nin temelleri, ilkeler ve 
uygulama kriterleri hakk›nda bilgilendirme 
yap›lm›flt›r. Bu e¤itimler ve tesislerde 
gerçeklefltirilen di¤er e¤itimlerle 2009 
y›l›nda toplam 4.504 adam*saat ifl sa¤l›¤›-
güvenli¤i; 1.056 adam*saat ilkyard›m ve 
3.060 adam*saat çevre e¤itimi verilmifltir. 
Bunlara ek olarak alt iflveren çal›flanlar›na, 
bir diyetisyen taraf›ndan,  beslenme ve 
hijyenle ilgili bilgilindirme e¤itimi verilmifltir. 
(1)  REACH, Avrupa Birli¤i'nde kimyasallara iliflkin mevcut bir çok 
mevzuat› tek bir çat› alt›nda toplayan bir AB Tüzü¤üdür. REACH, 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 
Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirilmesi, ‹zni ve K›s›tlanmas› anlam›na 
gelmektedir. 1 Haziran 2007’de yürürlülü¤e giren Reach Tüzü¤ü’ne 
göre AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve y›lda bir tondan fazla 
kimyasal madde üreten veya ithal eden firmalar›n, söz konusu kimyasal 
maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajans› 
(AKA) (European Chemicals Agency - ECHA) yönetimindeki merkezi bir 
veri taban›na kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktad›r.
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Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’n›n “Patlamadan 
Korunma Döküman›” isimli çal›flmas› “President 
Health & Safety” ödülüne lay›k görülmüfltür. Ödül 
May›s 2009'da Ford Genk Fabrikas›'nda yap›lan 
bir törenle o zamanki Ford Avrupa Baflkan› John 
Fleming taraf›ndan verilmifltir. Sene içinde yap›lan 
“Yang›n ve Güvenlik Sempozyumu 2009” ve “‹fl 
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sempozyumu’nda” bildiriler 
sunulmufl, çeflitli bilimsel toplant› ve 
sempozyumlara izleyici ve konuflmac› olarak 
kat›l›nm›flt›r.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’nda ergonomi 
bilincinin tüm çal›flanlara kazand›r›lmas›, fabrika 
dahilinde yap›lacak ifllerde ve üretimde ergonomi 
kurallar›n›n uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, iflleyiflte 
karfl›lafl›lan ergonomik sorunlar›n 
çözümlenebilmesini sa¤lamak, insan sa¤l›¤›n›n 
ve çal›flma bar›fl›n›n korumas› amac›yla ergonomi 
projesi bafllat›lm›flt›r. 

Proje kapsam›nda atölyelerde ergonomi 
komitelerinin, fabrika genelinde ergonomi 
kurulunun kurularak ergonomik çözüm yollar›n›n 
araflt›r›lmas›, gelifltirilmesi ve ergonomi kültürünün 
yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmektedir. Proje dahilinde 
kaynak, montaj ve boyahanede ergonomi 
komiteleri kurulup ifller hale getirilmifl,  solunum 
fonksiyon testi bozuk olan on dört çal›flan›n 
sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla montaj atölyelerde 
geçifli sa¤lanm›fl, gereken psikososyal 
rehabilitasyon ile yeni-ifle uyum süreci 
gerçeklefltirilmifltir. Kaynak atölyelerde görev alan 
baz› çal›flanlar›m›z›n rahats›zl›klar›ndan dolay› 
sa¤l›klar›na uygun yer de¤iflimleri gerçeklefltirilerek 
hastal›klar›n›n ilerlenmesi önlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Pandemi plan›, çal›flanlar›n H1N1-pandemik 
gribinden en az fliddette etkilenmesini, salg›n 
hastal›k an›nda, tedavi ve nakillerin sa¤lanmas›n›, 
etkin tedavi ve sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›n› 
amaçlar. Plan haz›rlan›rken daha önceki salg›nlar 
incelenmifl olup bu konudaki bilimsel yay›nlar, 
Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 
belirledi¤i kriterler ve çal›flanlar›n›n demografik 
yap›s› göz önüne al›nm›flt›r. Haz›rlanan senaryo 
çal›flmas› neticesinde, salg›n an›nda gerekecek 
olan t›bbi malzeme, ilaç ve di¤er kaynaklar 
belirlenmifl ve temin edilmifltir.

Ford Otosan ‹nönü Fabrikas› kad›n çal›flanlar› için 
“Meme Kanseri’nde Erken Tan›n›n Önemi ” konulu 
bilgilendirme toplant›s›n› gerçeklefltirilmifltir. 
KETEM (Kanser Erken Teflhis ve Tarama E¤itim 
Merkezi) taraf›ndan gerçeklefltirilen bilgilendirme 
toplant›s›nda kanser türlerini önlemede etkili olan 
tedbirler, baflvurulacak sa¤l›k merkezleri, 
uygulanacak yöntemler hakk›nda bilgilendirmede 
bulunulmufl, meme kanserinde erken tan›n›n 
hayat kurtar›c› rolü üzerinde durularak kat›l›mc›lara 
kendi kendine muayene yapma teknikleri 
ö¤retilmifltir.

Opet Yang›n Okulu aç›l›fl töreni Aral›k 2009’da 
gerçeklefltirilmifltir.  Aç›l›fl töreni ayn› zamanda 
Kocaeli Üniversitesi ‹zmit Meslek Yüksek Okulu 
‹tfaiyecilik ve Yang›n Güvenli¤i Program› 
kapsam›nda verilen 1. Seviye Yang›na Müdahale 
E¤itici E¤itimi’nde gerçeklefltirilen tatbikatlar ile 
tüm uygulamalar›n  kat›l›mc›lara da yaflat›ld›¤› bir 
platform olmufltur.  Koç Toplulu¤u sinerjisinden 
faydalan›larak Enerji Grubu flirketlerinden Opet, 
Aygaz ve Aygaz Do¤al Gaz çal›flanlar›n›n ortak 
kat›l›m› ile düzenlenen 5 günlük 1. Seviye Yang›na 
Müdahale E¤itici E¤itimi’ne toplam 21 kifli kat›lm›fl 
ve sertifikalar›n› aç›l›fl töreninde alm›fllard›r. 1 
tanker, 1 flafl yang›n› ve 1 pompa yang›n› 
simülasyonlar› ve küçük çapl› yang›nlar›n simüle 
edilmesi için tasarlanan tava yang›n alan› ile birlikte 
itfaiye arac› garaj› ve yang›n ekipmanlar› için özel 
bölümleriyle tasarlanan tesis ayn› zamanda acil 
durumlarda “kriz ve acil durum merkezi” olarak 
kullan›labilecek alt yap›ya sahiptir.

Otokar’da tüm çal›flanlar için grip afl›s›, akci¤er 
grafisi ve iflitme testi uygulamalar›, kimyasallarla 
çal›flan personelin kan ve idrar tahlilleri yap›lm›flt›r. 
H1N1 Pandemi Gribine karfl› personel servisleri 
ve toplu kullan›lan alanlara ek olarak tesis içindeki 
tüm girifl kap›lar› ve s›k kullan›lan bölgeler 
dezenfekte edilmifltir.
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Beyaz yakal› çal›flanlarda 
(yurtd›fl› çal›flanlar hariç) 
bay-bayan çal›flan durumu

Toplam: 32.636

18.394
(%56)

14.242
(%44)

BAYANBAY

%9
Üst düzey yöneticilerde
kad›n yönetici oran›

27.341
Kapsam d›fl›

43.880
Kapsam içi
2009 Y›l› Aral›k ay› sonu 
itibariyle, yurtiçi ve yurtd›fl› 
flirketlerimizdeki çal›flan 
say›lar›

Ford Otosan Pandemi Plan›
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Tofafl’›n ifl güvenli¤i standard› olan WCM 
Safety  (World Class Safety), çal›flanlar›n, 
üretimin ve tesislerin sa¤l›k ve güvenlik 
düzeyini 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 uygulamalar 
sonucu “0” kaza hedefine ulaflmakt›r. 
WCM uygulamas›nda insan hatalar› ve ifl 
kazalar›n›n kök nedenlerinin bulunabilmesi 
için RCA (Kaza Kök Neden Analizi), 
TWTTP (Mülakat) yöntemleri 
uygulanmakta ve ayr›ca mavi yakal› 
çal›flandan CEO’ya kadar tüm seviyelerde 
kat›l›mla proaktif ifl güvenli¤i yaklafl›m› 
sa¤lamak için çal›flma alanlar›nda SMAT 
Audit’ler (‹fl Güvenli¤i Denetimi) de 
yap›lmaktad›r. Tofafl, Fiat’›n WCM’de 
gümüfl seviyeye ulaflan ve en yüksek 
puana sahip üretim merkezi olma 
baflar›s›n› göstermifl olup; alt›n seviyeye 
ç›kma hedefi ile çal›flmalar›n› 
sürdürmektedir.

Türk Traktör,  çal›flanlar›na duydu¤u 
sayg›dan dolay›,  çal›flma ortam›n›n 
iyilefltirilmesi ve daha iyi çal›flma ortam›n›n 
sa¤lanmas› amac›yla yapt›¤› çal›flmalar› 
devam ettirerek 2009 y›l›nda TUV-
Rheiland’tan BS OHSAS 18001 “‹fl Sa¤l›¤› 
ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi” sertifikas›n› 
alm›flt›r.

2009 y›l›nda ilkyard›m e¤itimlerine devam 
edilmifltir. ‹lkyard›m sertifikalar›n›n geçerlilik 
süresi dolan 15 personelimiz bir günlük 
hat›rlatma e¤itimi alm›fllar; sertifikalar›n›n 
süresi iki y›l daha uzam›flt›r. Sertifika sahibi 
120 çal›flana yar›m günlük “‹lkyard›m 
Hat›rlatma E¤itimi” verilmifltir. Çal›flanlar›n 
periyodik sa¤l›k kontrolleri düzenli olarak 
yap›lm›fl ve ‹SGÜM’ün gezici laboratuvarlar› 
tesislere getirilerek, riskli bölgelerde çal›flan 
yaklafl›k 100 personelin detayl› tetkikleri 
yapt›r›lm›flt›r. Alt iflveren çal›flanlar› da dahil 
olmak üzere çal›flanlara “Kiflisel Hijyen 
E¤itimi” verilmifltir.

2007’de Ankara’daki yan sanayi 
firmalar›m›za “Çevre Mevzuat› Bilgilendirme 
E¤itimi” verilmesi ve ayn› y›l befl yan sanayi 
firmas›n›n denetlenmesiyle bafllayan 
çal›flmalar 2008’de  firmalara “‹fl Sa¤l›¤› 
ve Güvenli¤i E¤itimi” verilmesiyle devam 
etmifl; y›l içerisinde firmalar hem çevre 
hem de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönünden 
denetlenmeye bafllanm›flt›r. 

Yap›lan bu çal›flmalar süreklilik arz etmekte 
olup amaç bilgi birikimini yan sanayi 
firmalar›yla paylaflmakt›r. Bu do¤rultuda 
2009’da  da Ankara’da bulunan 5 yan 
sanayi firmas›nda ‹SG ve çevre denetimleri 
yap›l›p denetim raporlar› haz›rlanm›flt›r. Bu 
raporlarda, çevre mevzuat›na dair tespit 
edilen uygunsuzluklar; do¤al kaynaklar›n 
kullan›m›na dair tespit edilen 
uygunsuzluklar ve ‹SG mevzuat›na iliflkin 
bulgular tüm detaylar›yla paylafl›lm›flt›r. 
Tüm bu uygunsuzluklar, sadece bir tespit 
niteli¤inde kalmam›fl, ayn› zamanda ilgili 
sorunlara yönelik çözüm önerileri de 
paylafl›lm›flt›r. Tüm bu denetimler 
sonras›nda, yan sanayi firmalar› at›k ve 
tehlikeli maddelerin depolanmas› 
konusunda çeflitli faaliyetler 
gerçeklefltirmifllerdir. Ayr›ca, çal›flma 
ortam›nda kullan›lan kiflisel koruyucularla 
ilgili eksiklerini tamamlama yolunda 
çal›flmalara bafllam›fllard›r. Baz› yan sanayi 
firmalar› ise at›k su ar›tma tesisi kurma 
yolunda fizibilite çal›flmalar›na 
bafllam›fllard›r. Yan Sanayi Gelifltirme 
Müdürlü¤ü ile beraber denetleme geçiren 
tüm firmalar sonuç paylafl›m toplant›s›na 
davet edilmifllerdir. Bu toplant›lar›n hedefi, 
firmalar›n birlikte aksiyon planlar› 
haz›rlamas›n› sa¤lamakt›r.



Tüprafl’ta her rafineride özellefltirme sonras› 
yürütülmeye  bafllanan yeni SEÇ (Sa¤l›k, Emniyet, 
Çevre) uygulamalar›n›n denetimi  Shell Global 
Solutions International’dan ba¤›ms›z bir 
gözlemcinin kat›l›m› ile sa¤lanm›flt›r. Tespit edilen 
aksakl›klar yönetim kademesiyle paylafl›larak 
düzeltici faaliyetler teklif edilmifltir.

Entegre yönetim sisteminin gere¤i yap›lan çapraz 
iç tetkikler haricinde Tüprafl SEÇ-K Yönetim 
Sistemi’nin bir parças› olan ba¤›ms›z SEÇ 
Denetimleri yap›lmaktad›r. Denetlemelerde 
rafinerilerde ifl güvenli¤i, sa¤l›k ve çevre 
konular›nda detayl› gözlemler yap›lmakta,  
bulgulara yönelik düzeltici faaliyetler düzenlenerek 
 rafinerilerin daha sa¤l›kl›, tehlikesiz ve çevreye 
duyarl› olmas› sa¤lanmaktad›r.

Rafinerilerden temsilcilerin kat›ld›¤› bir HAZOP 
(Hazard and Operability Studies- Tehlike ve 
‹flletilebilme Çal›flmas› Metodolojisi) kursu 
düzenlenerek metodoloji hakk›nda bilgilendirme 
yap›lm›fl olup flirketimiz taraf›ndan kabul edilen 
risk bazl› yaklafl›m gere¤i yeni projelerin HAZOP 
de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r.

Tehlike Etkileri Yönetim Sistemi’nin bir parças› 
olan sa¤l›k risk de¤erlendirmesi konusunda, Genel 
Müdürlük temsilcisinin koordinasyonunda, 
rafinerilerden kat›lan birer iflyeri hekimine detayl› 
e¤itimler verilmifltir. Her rafineriden temsilcilerin 
kat›l›m›yla rafinerilerdeki kronik sa¤l›k tehlike 
envanterleri ç›kart›larak risk de¤erlendirmelerinin 
yap›lmas› ve sa¤l›k risk de¤erlendirme standard›n›n 
oluflturulmas›yla, çal›flanlar›n maruz kalaca¤› sa¤l›k 
riskleri önceden tespit edilip proaktif bir yaklafl›mla 
kontrol alt›na al›nacakt›r.

“Gönülden ve ‹nanarak Çal›flma” kapsam›nda 
bütün rafinerilerde, rafineri müdürlerinin, insan 
kaynaklar› müdürlerinin ve teknik müdürlerin 
kat›ld›¤› bir “Kendini Baflkalar›n›n Gözünden 
Görmek” adl› SEÇ anketi yap›lm›flt›r. Sistem, 
ankete kat›lan kiflilerin seçtikleri 5 kifli taraf›ndan 
de¤erlendirilerek çevrelerine verdikleri SEÇ 
mesajlar›n›n de¤erlendirilmesi üzerine kurulmufltur. 
Çal›flma sonucunda ç›kan verilere dayanarak  
rafinerilerdeki tüm müdürler SEÇ konusunda 
görünür liderli¤i art›rmak üzere bir kiflisel, bir de 
kurumsal aksiyon alm›flt›r.

Birleflmifl Milletler’in “Uluslararas› Engelliler Günü” 
olarak ilan etti¤i 3 Aral›k tarihi Tüprafl’ ta görev 
almakta olan engelli çal›flanlar›m›z›n kat›l›mlar› ile 
kutlanmaktad›r. Kutlama kapsam›nda 
rafinerilerimizde Rafineri Müdürlerimiz ve ‹nsan 
Kaynaklar› Yöneticilerimiz ile tüm engelli 
çal›flanlar›m›z›n bir araya geldikleri yemek 
organizasyonu düzenlenmektedir. Engelli 
çal›flanlar›m›z ifl hayatlar›nda karfl›laflt›klar› s›k›nt› 
ve isteklerini bu organizasyonlarda rahatl›kla 
paylafl›p dile getirebilmektedirler. Yönetim ekibimiz 
de kendilerine ifllerinde gösterdikleri azim ve 
gayretlerinden dolay› teflekkürlerini iletmekte ve 
engelli çal›flanlar›m›z›n bu günlerini paylaflmaktad›r. 
Geçmiflten bu güne hem yasal mevzuat, hem de 
sosyal sorumluluk gere¤i engelli istihdam› 
konusunda oldukça titiz davranan Tüprafl, engelli 
çal›flanlar›n›n ifl ve sosyal yaflamlar›nda yanlar›nda 
olmaya devam etmektedir.
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5,9
Y›l
Beyaz yakal› çal›flanlar için 
(yurtd›fl› çal›flanlar hariç) 
flirket k›demi

Beyaz yakal› çal›flanlar›n 
(yurtd›fl› çal›flanlar hariç)
yafl gruplar›na göre da¤›l›m›

Toplam: 32.636

25 Alt›
1.591 (%5)

25-29
8.439 (%26)

30-34
9.233 (%28)

35-39
6.500 (%20)

40-44
3.895 (%12)

45-49
2.003 (%6)

50-54
646 (%2)

55 Üstü
329 (%1)



Koç’ta Sendikal Haklar

Koç Toplulu¤u, faaliyet gösterilen 
ülkelerdeki yerel kanunlar ve 
düzenlemelere ayk›r›l›k göstermedi¤i 
ölçüde, Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› 
Deklarasyonu’nun 23.(4) maddesiyle 
Birleflmifl Milletler’in 1948’de kabul etti¤i 
Bireylerin Birlik Kurma ve Organize 
Olmalar›na ‹liflkin Anlaflman›n 2., 3., ve 4. 
maddeleri uyar›nca bireylerin sendikalara 
üye olma haklar›n› gözetir. Çal›flanlar›n 
sendika ve toplu ifl sözleflmesi 
özgürlü¤üne sayg›l›d›r. Toplulu¤umuz 
çal›flanlar ve sendikalarla aras›nda 
oluflturdu¤u güven çerçevesinde mevzuat 
ve toplu sözleflmelerin gerekleriyle uyum 
içinde hareket ederek ifl yerindeki huzurlu 
ortam› korumaya özen göstermektedir. 
Faaliyet gösterdi¤imiz co¤rafyalarda geçerli 
olan yerel koflullar, gelenekler ve 
uygulamalar huzurlu ifl ortam›n›n muhafaza 
edilmesi ad›na, sözleflmelerde yer 
almasalar bile mutlaka göz önünde 
bulundurulmaktad›r. 

Rapor kapsam›ndaki çal›flanlar›n ço¤u 
sendikal› olup iflçi ve iflveren örgütlerinde 
görev alabilmektedir. 2009 y›l›nda bu 
flirketlerimizde 952 çal›flan›m›z ilgili iflçi 
örgütlerinin, 6 çal›flan›m›z ise iflveren 
örgütlerinin yönetim organlar›nda görev 
alm›flt›r. 

Toplu ifl sözleflmesi, kapsam içi çal›flanlar›n 
ücret seviyelerini, ücret farkl›l›¤›n› ve bu 
konudaki uygulama kurallar›n› 
belirlemektedir. 

Topluluk olarak sendikalar› karfl› taraf de¤il 
sosyal paydafl›m›z olarak kabul eder, her 
zaman sendikalarla iyi iliflkiler içinde 
olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye 
büyük önem veririz. 2009 y›l›nda yaflanan 
global ekonomik krize ra¤men, iflçi 
sendikalar›m›zla birlikte çal›flanlar›m›z› 
krizden azami derecede korumak amac›yla 
çeflitli önlemler al›nm›fl ve krizin 
çal›flanlar›m›z üzerindeki etkisinin minimum 
seviyede olmas› için çal›fl›lm›flt›r.

2009 En Baflar›l› Koçlular ödüllü 
Ford Otosan – Arçelik LG Klima 
ve Ford Otosan Türk Traktör 
Geçici ‹fl ‹liflkisi Projeleri

Ekonomik krizde, Ford Otosan’daki istihdam 
fazlal›¤›n›, Arçelik LG Klima’daki geçici istihdam 
ihtiyac› ile bir araya getirerek karfl›l›kl› iflbirli¤i 
çerçevesinde sinerji yarat›ld›. Ford Otosan – 
Arçelik LG Klima aras›nda yap›lan görüflmelerde 
400 gönüllü Ford Otosan Kocaeli Fabrikas› 
çal›flan› Mart – Haziran 2009 aylar›nda Arçelik 
LG’de klima montaj› iflinde görevlendirildi. 
Kocaeli Fabrikas›’nda Arçelik LG projesi için 
gece ve gündüz vardiyalar›nda hem toplu hem 
de birebir görüflmelerde proje anlat›larak 
çal›flanlar bilgilendirildi. Durum Türk Metal ‹flçi 
Sendikas› yetkililerine de iletildi ve mutabakat 
sa¤land›. 400 gönüllü personel 01 Temmuz 
2009 tarihi itibariyle eski ifllerine geri döndüler. 
400 gönüllü personele takdir sertifikas› verilerek 
teflekkür yemekleri düzenlendi.

Benzer bir proje de yurt d›fl› ve yurt içi 
siparifllerinde %41,71’lik ani bir art›fl olan Türk 
Traktör ile Ford Otosan’›n Eskiflehir Fabrikas› 
aras›nda gerçeklefltirildi. 105 gönüllü Ford 
Otosan Eskiflehir Fabrikas› çal›flan› Temmuz - 
Eylül 2009 aylar›nda Türk Traktör Fabrikas›’nda 
görevlendirildi. Türk Traktör’ün yak›n›ndaki 
kullan›lmayan istasyon ifllevsel hale getirilerek, 
Ankara – Eskiflehir aras› h›zl› tren personel 
servisi olarak kullan›ld›. Her iki projede de 
haftal›k iflyeri ziyaretleri düzenlenerek, 
çal›flanlar›n motivasyonu sa¤land› ve yaln›z 
olmad›klar› hissettirildi.

Her iki iflbirli¤inin sonunda;
• ‹stihdam›n devaml›l›¤› sa¤land›.
• Çal›flanlar›m›z kazançlar›n› korudu ve fazla 
mesai ücreti de alarak gelirlerini art›rd›lar. 
• ‹lk defa farkl› flehirler aras›nda emek transferi 
gerçekleflti.
• ‹lk defa farkl› üretim teknikleri iflçiler aras›nda 
paylafl›ld›.
• Topluluk içinde farkl› flirket kültürlerinin 
paylafl›m› sa¤land›.

16
17

E¤itim Hakk›
‹nsan Haklar› Evresel Beyannamesi'nin 26. 
maddesinde belirtildi¤i gibi, her bireyin e¤itim 
alma hakk› bulunmaktad›r. Vatandafllar›na e¤itim 
imkân›n›n sunulmas› öncelikle devletlerin 
görevidir. Ancak özellikle gençlerin yetenek ve 
e¤ilimlerine yönelik e¤itim imkânlar›na ulaflmalar› 
her zaman mümkün olmamaktad›r. Devlet 
imkanlar›n›n yetiflemedi¤i alanlarda e¤itim 
imkanlar›n›n gençlere sunulmas›nda sivil toplum 
örgütlerine önemli görevler düflmektedir.

E¤itim seviyesi yüksek bir toplum, kalk›nmas›nda 
en öncelikli bileflen olan insan kayna¤› 
potansiyelini oluflturmufl demektir. Bu sebeple, 
yetiflmifl insan kayna¤› ihtiyac›n› en yak›ndan 
hisseden kurumlar olan özel sektör flirketleri de 
ülkemizde e¤itim olanaklar›n›n nitelik ve nicelik 
bak›m›ndan art›r›lmas›nda görev üstlenmelidir.

Vehbi Koç Vakf› (VKV), kuruldu¤u günden beri, 
kuruluflunu gerçeklefltirdi¤i e¤itim kurumlar› ve 
verdi¤i e¤itim burslar›yla binlerce gencin nitelikli 
e¤itim imkanlar›na eriflimine katk›da 
bulunmaktad›r. VKV'nin her y›l verdi¤i burslar›n 
temel amac› yetenekli ancak olanaklar› s›n›rl› 
gençlere e¤itimde eflit f›rsatlar sunmak ve 
topluma yararl› bireyler olmalar›n› sa¤lamakt›r. 
Ülkemizin endüstriyel ve ticari geliflimine destek 
olmak amac›yla VKV destekleri öncelikle bu 
alanlara yönlendirilmektedir.

VKV'nin sundu¤u burs olanaklar›yla ilgili daha 
ayr›nt›l› bilgiye "Toplumsal Geliflim" bölümünde 
yer verilmifltir.



Koç’ta Çal›flma Hayat›
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Koç Toplulu¤u ‹nsan Kaynaklar› ‹lkeleri

Koç Toplulu¤u, faaliyet gösterdi¤i tüm alanlarda sürdürülebilir büyüme hedefini gerçeklefltirebilmesi için
en de¤erli kayna¤›n›n çal›flanlar› oldu¤unun bilincindedir. Bu bilinçle karfl›l›kl› güven ve sayg›n›n hakim oldu¤u, 
kat›l›m›n ve çeflitlili¤in de¤er gördü¤ü bir topluluk olmay› amaçlar. Bu anlay›fl›n sonucu olarak katma de¤er 
yaratan, baflar›l› profesyonellerle çal›flan, tercih edilen ve çal›flmaktan gurur duyulan ideal bir flirket olmay› 
hedefler.

2009 y›l›nda Business Week dergisinde  Türkiye’ nin 87 üniversitesinde 19.894 ö¤renciyle yap›lan genifl 
kapsaml› bir araflt›rma yay›nlanm›flt›r. Bu araflt›rmada en be¤enilen flirketler listesinde Koç Holding birinci 
s›rada yer almaktad›r. Ayr›ca ankette sorulan bir di¤er soru olan ömür boyu çal›flmak istedikleri firma bafll›¤›nda 
da Koç Holding yine birinci s›rada bulunmaktad›r. Gelece¤in çal›flanlar›n›n Koç Toplulu¤u’nu tercih etmeleri 
Topluluk strateji ve politikalar›n›n bir sonucu olarak ulafl›lm›fl bir baflar›d›r.

Koç Holding ve ba¤l› flirketlerin tümü;
• 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,
• Rekabet avantaj› olan, yetenek havuzunu gelifltirerek onlar› elde tutmay›,
• 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.



En önemli sermayesi olan çal›flanlar›n›n Topluluk bünyesine 
kat›lmas›n›, yetkinliklerinin ve üretkenliklerinin artt›r›lmas›n›, çal›flma 
hayatlar› boyunca f›rsatlardan eflit yararlanmalar›n›n sa¤lanmas›n› 
ve Koç Toplulu¤u’nun dünyan›n lider flirketleri aras›nda yer almay› 
hedefleyen vizyonunu desteklemek üzere, Koç Toplulu¤u ‹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 performans›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 endüstri iliflkileri politikalar› ile çal›flma bar›fl›n›n sürdürülmesi 
yönünde flirket birimlerine destek verir.

‹fle Al›m
 
En yetenekli çal›flanlar›  topluluk bünyesine kazand›rmak amac›yla 
yap›lan ifle al›mlarda objektif kriterlerle de¤erlendirme yapmak, Koç 
Toplulu¤u’nun en önemli ilkesidir. Birçok aday aras›ndan, aranan 
iflin niteliklerine en uygun olanlar de¤erlendirilerek ifle al›n›rlar. ‹fle 
al›m süreçlerinin hiçbirinde ayr›mc›l›k yap›lmas›na izin verilmez.
 
‹fle al›m sürecinde, pozisyonun gerektirdi¤i bilgi ve deneyim seviyesi 
ve Topluluk genelinde tüm çal›flanlardan beklenen “Koç Toplulu¤u 
Yetkinlikleri”ne uygunluklar› temel al›n›r. De¤erlendirme aflamas›nda 
adaylarla yetkinlik bazl› mülakat yap›l›r, gerekiyorsa kiflilik envanterleri, 
yabanc› dil seviye tespit testi, beceri testleri ve vaka çal›flmalar› da 
uygulanabilir.

Çal›flanlar›na de¤er veren ve çal›flan haklar›na sayg›l› davranan Koç 
Toplulu¤u’nda, ifle giriflte her çal›flan ile ifl sözleflmesi yap›l›r. Bu 
sözleflmede flirketin ve çal›flan›n karfl›l›kl› hak ve yükümlülükleri ve 
çal›flma standartlar› tan›mlanmaktad›r.
 
Çal›flanlar›m›z, ifle giriflten itibaren hak ve yükümlülükleri ile ilgili 
olarak; ‹fl Sözleflmeleri, fiirket Personel Yönetmeli¤i ve kapsam içi 
çal›flanlara yönelik olarak da ilgili Toplu ‹fl Sözleflmesi belgeleri 
kanal› ile bilgilendirilmektedir.

fiirket Personel Yönetmelikleri’nde, çal›flan›n, ifle al›m›ndan iflten 
ayr›l›fl›na kadar geçen sürecin içinde tan›mlanm›fl olan insan 
kaynaklar› süreçleri ile tüm hak ve sorumluluklar› hakk›nda sahip 
olmas› gereken bilgiler yer almaktad›r. Bunun yan›nda yürürlükte 
olan Toplu ‹fl Sözleflmeleri de çal›flma standartlar›n› ve karfl›l›kl› hak 
ve sorumluluklar› tan›mlayan belgelerdir.
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“En de¤erli sermayemiz,
insan kayna¤›m›zd›r.”



Yap› Kredi çal›flanlar›n›n çal›flma hayat› konusunda 
merak ettikleri konularda ‹nsan Kaynaklar› birimine 
kolayca ulaflmalar› sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamda 
Personel Yönetmeli¤i ve Toplu ‹fl Sözleflmesi 
d›fl›nda, ifle al›m, özlük bilgileri, sosyal haklar, 
emeklilik, atamalar, e¤itim, oryantasyon, 
performans de¤erlendirme, sa¤l›k, izinler, kariyer 
planlama ve di¤er özel konularda da, iç müflteri 
odakl› oluflturulmufl insan kaynaklar› tüzel 
kodlar›na çal›flanlar her zaman mesaj gönderebilir, 
telefon veya yüz yüze görüflme olana¤› ile insan 
kaynaklar› sorumlular›na ulaflabilirler. Sendika 
üyesi Yap› Kredi çal›flanlar› flubelerinde veya 
bulunduklar› faaliyet birimlerinde kendilerine 
temsilci seçebilmektedirler.
 
Koç Toplulu¤u genelinde, elektronik ortamda 
yürütülen Entegre Performans Yönetimi ve Geliflim 
Planlama sürecinde, Performans Yönetim Sistemi 
ile etkin bir hedef yay›l›m› yap›larak flirket 
hedeflerinin çal›flanlara yay›l›m› sa¤lanmaktad›r. 
Çal›flanlar›m›z›n hedefleri gerçeklefltirmedeki 
baflar›lar› sistematik olarak ölçülmektedir.
 
Yetkinlik De¤erlendirme Sistemi ile çal›flan 
potansiyelleri belirlenmekte ve geliflim planlar›n›n 
yap›lmas› için veri oluflturulmaktad›r.
 
Tofafl’ta yürütülmekte olan Kurum Kültürü Projesi 
ile devam eden dönüflüm sürecinde, en önem 
verilen konular›n bafl›nda “kariyer yönetimi” 
gelmektedir. Uygulama ile f›rsat eflitli¤inin 
sa¤land›¤›, kariyer f›rsatlar›n›n aç›k ve bilinir oldu¤u, 
çal›flanlar›n kendi kariyerlerine yön verebilece¤i 
bir kurum kültürünün oluflturulmas› 
amaçlanmaktad›r. Buradan yola ç›k›larak kariyer 
yönetiminin ilk ad›m› olarak görülen  “‹ç ‹lan 
Sistemi” devreye al›nm›flt›r. Bu sistem ile aç›k 
pozisyonlar öncelikle çal›flanlar›n bilgisine 
sunulmakta ve böylece çal›flanlar kariyerlerine 
yön verme imkân› bulmaktad›rlar.
 

Sistemin temel hedefi, hem aç›k pozisyonlar› 
fleffafl›kla çal›flanlarla paylaflmak, hem de farkl› 
pozisyonlarda görev almak ve tecrübe edinmek 
isteyen çal›flanlar›n geliflimlerini de destekleyecek 
sistematik bir platform oluflturmakt›r.

fiirketlerimizde E¤itim ve Koç 
Akademi
 
Koç Toplulu¤u flirketleri çal›flanlar› için önemli bir 
ö¤renme ve geliflim platformu olan Koç Akademi, 
Topluluk genelinde 27 flirkette aktif olarak 
kullan›lmaktad›r. Koç Akademi sa¤lad›¤› 
kaynaklarla çal›flanlar›na bireysel olarak ö¤renme, 
çal›flan geliflim planlar›n›n haz›rlanmas›, izlenmesi 
ve de¤erlendirilmesi gibi ana bafll›klarda hizmet 
vermektedir. Sistemi kullanan flirketler içerisinde 
geliflim plan› haz›rlama oran› %74,47 olmufltur. 
Haz›rlanan geliflim planlar›nda 41.223 adet geliflim 
faaliyeti atanm›fl ve bunlar›n %90,8’i öngörülen 
plan dönemi içerisinde gerçekleflmifltir. Geliflim 
planlar›ndaki bu yüksek gerçekleflme oran› Koç 
Akademi’nin flirketler ve çal›flanlar taraf›ndan son 
derece benimsendi¤ini ortaya koymaktad›r.
 
Opet, 2008 y›l›nda altyap› çal›flmalar›n› 
tamamlad›¤› Koç Akademi Uygulamas› ile 2009’da 
tüm çal›flanlar›n› uzaktan e¤itim ile tan›flt›rd›. 
2009’da Koç Akademili olan Opet çal›flanlar›n›n 
tümüne toplam 747 adet e-e¤itim, 136 adet OPAL 
‹ngilizce Okuma Materyali atad›. Opet, kiflileraras› 
farkl›l›klar›n yönetilmesiyle; iletiflim kurarken güven 
kazanabilmek, ifl ortam›nda daha etkili ve verimli 
iflbirlikleri kurulmas›na yard›mc› olmak, ikna etme 
ve  karfl›m›zdakilerin beklentilerini belirleyerek, 
davran›fllar›m›z› uyarlayabilme becerilerimizi 
gelifltirebilmek amac›yla 2009 y›l›nda tüm 
çal›flanlar›na 2 günlük “Bireyleraras› ‹liflkilerin 
Yönetimi E¤itim Program›’n›” gerçeklefltirdi. Opet, 
tüm çal›flanlar›n›n dilek ve önerilerini üst yönetimle 
paylaflabilece¤i “Opet’te Gelece¤i fiekillendirmek” 
toplant›lar›n› gerçeklefltirdi.
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71.221
2009 y›l› sonu itibar›yla Koç 
Toplulu¤u’nda çal›flan toplam 
kifli say›s›

Koç Toplulu¤u Liderlik 
Yetkinlikleri
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›¤›



Çal›fltaylar düzenlenerek tüm çal›flanlar›n 
bu platformda üst yönetimle bir araya 
gelmeleri sa¤land›. Elde edilen 
geribildirimler için iyilefltirme ve gelifltirme 
planlar› oluflturuldu.

Yap› Kredi, “sektörün en iyi bankac›lar›n› 
yetifltiren lider geliflim merkezi” olma 
vizyonu ile e¤itim ve geliflim faaliyetlerini 
Yap› Kredi Bankac›l›k Akademisi 
çerçevesinde yeniden yap›land›rm›fl ve bu 
vizyonu güçlendirecek yeni e¤itim 
merkezini Ekim 2009’da hizmete açm›flt›r. 
Günlük 1.200 kat›l›mc›ya hizmet 
verebilecek kapasitedeki yeni e¤itim 
merkezi’nde, 9’u bilgisayarl› olmak üzere 
35 derslik bulunmaktad›r.
 

Yap› Kredi Bankac›l›k Akademisi, klasik 
e¤itim yöntemleri yerine “fiube ‹çi Geliflim 
Aktiviteleri” ad› alt›nda belirli performans 
kriterlerine göre bölge veya flube baz›nda 
geliflim alanlar›n› kapsayan ve ifl birimleri 
taraf›ndan sonuçlar› düzenli olarak ölçülen 
yeni bir program bafllatm›flt›r. Di¤er bir 
yenilik olarak, Yap› Kredi Bankac›l›k 
Akademisi "Bankac›l›k Simülasyonu - YKB 
KENT’i” hayata geçirdi. Yap› Kredi için 
özel olarak tasarlanan ve bankac›l›k 
sektöründe bir ilk olan YKB KENT 
Platformu, tüm çal›flanlar›m›z›n fikir 
al›flveriflinde bulunaca¤›, e¤lenirken 
ö¤renmeyi amaçlayan bir interaktif sanal 
e¤itim platformudur.
 
2009 y›l›nda, Aygaz Performans Yönetimi 
Sistemi ile ilgili aksiyon plan› kapsam›nda 
“Performans Yönetiminin Alt›n Anahtar› 
E¤itimi’ni” yönetici ve müdür düzeyinde 
57, sorumlu düzeyinde ise 103 kifli alm›flt›r.

Koç Ücret Sistemi
 
Koç Toplulu¤u’nda ücretlendirme 
politikalar› ve ödüllendirilme süreci Koç 
Ücret Sistemi’yle yönetilmektedir. Ücret 
politikalar›, her y›l piyasa flartlar› ve sektör 
baz›nda rekabet analizleri temel al›narak 
yap›lan ücret k›yaslama çal›flmalar›yla tespit 
edilmektedir. 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 
farkl›laflmaktad›r. Böylece sa¤lanan f›rsat 
eflitli¤i çerçevesinde, performans ve 
yetkinlik de¤erlendirme sonuçlar› göz 
önüne al›narak potansiyeli en yüksek 
çal›flanlar›n belirlenmesi ve h›zla daha üst 
sorumluluklara tafl›nmas› sa¤lanmaktad›r.
 
Kapsam d›fl› çal›flanlar›n ücret seviyelerinin 
tespitinde küresel olarak çok say›da firma 
taraf›ndan kullan›lan bir sistemden 
faydalan›lmaktad›r. Bu sistemde, iflin zorluk 
derecesi, gerekli bilgi, beceri seviyesi ve 
üstlenilen sorumluluklar dikkate 
al›nmaktad›r. De¤erlendirmelerde hiçbir 
flekilde cinsiyet ayr›m› yap›lmamaktad›r. 
Kapsam içi çal›flanlar›n ücret ve di¤er 
haklar› yetkili sendikalarla imzalanan toplu 
ifl sözleflmeleri çerçevesinde 
düzenlenmektedir.  
 

Çal›flma Hayat› De¤erlendirme 
Anketi
 
Koç Toplulu¤u olarak çal›flanlar›m›z›n 
flirketlerimizde memnuniyet ve ba¤l›l›kla 
çal›flmalar› bizim için son derece önemlidir. 
Her y›l düzenli olarak yap›lan Çal›flma 
Hayat› De¤erlendirme Anketi’yle 
çal›flanlar›m›z›n ba¤l›l›¤›, memnuniyeti ve 
isteklilikleri ölçülmektedir. Bu konularla 
ilgili Topluluk flirketlerine hedefler 
verilmekte ve sonuçlar› izlenmektedir. Bu 
yaklafl›m›m›z ve ilgili uygulamalar 
sonucunda Topluluk genelinde çal›flan 
memnuniyetini yüksek seviyelerde 
tutabilmekteyiz. Ekonomik kriz etkilerinin 
yo¤unca hissedildi¤i 2009 y›l›nda bile 
Çal›flma Hayat› De¤erlendirme Anketi 
sonuçlar›nda, bir önceki y›la göre, çok az 
düflme olmas›na ra¤men Memnuniyet 
Endeksi halen 2006 ve 2007 y›llar›n›n 
üzerinde gerçekleflmifltir.
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Çal›flma Hayat› De¤erlendirme Anketi Sonuçlar›



Öneri Sistemleri

Koç Toplulu¤u flirketlerinde çal›flan görüflleri flirket 
yönetimi için de¤erli bir kaynakt›r. Çal›flma 
hayat›n›n her aflamas›nda çal›flanlar›n›n fikir ve 
önerilerini titizlikle dikkate alan Topluluk flirketleri 
kurduklar› öneri sistemleri vas›tas›yla yönetime 
kat›l›m ilkesi do¤rultusunda çal›flanlardan gelen 
önerileri de¤erlendirirler.

Opet, çal›flanlar›n›n önerilerini alabilmek ve gelen 
önerileri yine çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla 
de¤erlendirerek hayata geçirebilmek için yeni bir 
inovasyon yaz›l›m›n› uygulamaya koymufltur. 
Çal›flanlar elektronik ortamda kat›l›mlar›n›n 
sa¤land›¤› sistemde de¤erlendirme ve önerileri 
zenginlefltirerek daha büyük projeleri 
gerçeklefltirme imkan› bulmufllard›r.

Tofafl’ta 1995 y›l›ndan bu yana uygulanan 
“Bireysel Öneri Sistemi’ne” kat›l›m her y›l artarak 
sürmektedir. fiirket hedefleri do¤rultusunda 
iyilefltirme faaliyetlerinin önemsendi¤i bu 
uygulamaya tüm çal›flanlar›n kat›l›m› 
beklenmektedir. 2008 y›l›nda kifli bafl›na düflen 
öneri say›s› 12,3 iken bu oran 2009 y›l›n›n ekim 
ay› sonu itibariyle 24,61 olarak gerçekleflmifl ve 
%100 art›fl elde edilmifltir. Kat›l›m oran› %98 ‘e 
ulaflm›flt›r.

2009 y›l›nda kay›plar›n tan›mlanmas› ve do¤ru 
metotlar ile uygulamalar iyilefltirilmifl olup Dünya 
Klas›nda Üretim (WCM) sisteminin etkisi 
görülmüfltür. 191.393 toplam öneri (kifli bafl›na 
düflen öneri say›s› 27,49) ve 13.000’i aflk›n ekip 
çal›flmas›, uygulamalar›n yayg›nl›¤›na iflaret 
etmektedir. Ayr›ca, “Ay›n En ‹yi Sürekli ‹yilefltirme 
Faaliyetleri” uygulamas› ile 2009 y›l›nda kriterlere 
uyan 35 bireysel öneri ve risk bildirimi, 10 standart 
Kaizen, 8 majör Kaizen çal›flmas›, kendi 
kategorilerinde en iyi projeler olarak belirlenmifltir. 
Baflar›l› projeleri gerçeklefltiren çal›flanlar 
ödüllendirilmektedir.

Yap› Kredi’nin 2008 y›l›ndan itibaren 
gerçeklefltirmeye bafllad›¤› çal›flma kapsam›nda, 
insan kaynaklar› uzmanlar› çal›flanlarla birebir 
görüflmeler yapmaktad›r. Bu görüflmelerde elde 
edilen çal›flan beklentileri, geliflim planlar›n›n 
haz›rlanmas›nda kullan›lmaktad›r.

En Baflar›l› Koçlular

fiirketlerin baflar› ve verimlili¤ini artt›ran en önemli 
ö¤elerden biri çal›flanlar›n›n yarat›c› görüflleridir. 
Bu görüfllerin de¤erlendirilmesi ve hayata 
geçirilmesi için Koç Toplulu¤u flirketlerinde 
oluflturulmufl öneri sistemleri bulunmaktad›r. Bu 
sistem sayesinde çal›flanlar›n yönetime kat›l›m› 
sa¤lanm›fl olur.

Topluluk flirketlerimizde var olan öneri sistemlerinin 
bir uzant›s› olarak hayata geçirilen uygulamalardan 
biri de çal›flanlar›m›z›n, yetkinliklere dayal› 
baflar›lar›n› ortaya ç›karmak ve takdir etmek 
amac›yla 2003 y›l›ndan itibaren düzenlenen “En 
Baflar›l› Koçlular Ödülü (EBK)”dür. 7 y›l içerisinde 
ödüle 45 flirketten toplam 473 aday proje 
kat›lm›flt›r. EBK Ödülleri “‹flbirli¤i Gelifltirme”, 
“Yarat›c›l›k-Yenilikçilik” ve “Müflteri Mutlulu¤u” 
kategorilerinde hem beyaz yakal› hem de mavi 
yakal› çal›flanlar›m›z aras›nda uygulanmaktad›r.

2009 y›l›nda flirketlerin de¤erlendirmeleri 
sonucunda 59 proje En Baflar›l› Koçlular Ödülü’ne 
aday olarak gösterilmifltir. Finale kalan 19 proje 
aras›ndan 6 proje Final De¤erlendirme Kurulu’nca 
ödüle lay›k görülmüfltür.

Ayr›ca  bu y›l Final De¤erlendirme Kurulu’nun 
ortak takdiri ile Tüprafl - ‹zmit Rafinerisi Gemi 
Yang›n›na Müdahale Projesi En Baflar›l› Koçlular 
Özel Ödülünü almaya hak kazanm›flt›r.

Lider Gelifltirme Programlar›

Koç Toplulu¤u olarak gelecek neslin lider 
yöneticilerini yetifltirmenin, iflimizin sürdürülebilirli¤i 
aç›s›ndan önemine inan›yoruz. Lider yönetici 
adaylar›m›z› her aç›dan ifl hayat› gerekliliklerine 
haz›rlamak, yetkinliklerini artt›rmak ve ortak bir 
liderlik kültürü gelifltirmek ad›na Topluluk 
genelinde “Lider Gelifltirme Programlar›” 
düzenlenmektedir.

Bu programlar sayesinde kat›l›mc›lar›n, hem liderlik 
becerileri hem de ifllevsel bilgi ve bak›fl aç›s›n›n 
gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. E¤itimler süresince, 
kat›l›mc›lar farkl› bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle 
de paylaflarak geliflim imkân› bulmaktad›rlar. 2009 
y›l›nda 550 yöneticimizin kat›ld›¤› bu programlara, 
2003 y›l›ndan bu yana toplam 3.031 yöneticimizin 
kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Koç Akademi Lider Gelifltirme Programlar›’ndan 
birisi olan Lider ve ‹nsan Program›’na farkl› Koç 
flirketlerinden kat›lan yöneticiler, program 
sonras›nda bir sosyal sorumluluk projesi 
gerçeklefltirmektedir. Bu projelerin temel amac›, 
sosyal sorumluluk kültürünü gelifltirmek, ekip 
olarak organizasyon becerisini artt›rmak ve toplum 
yarar›na bir çal›flman›n içinde olmakt›r. Projelerde 
TEGV ile iflbirli¤i yap›lmaktad›r. Bu kapsamda 
2005 y›l›ndan bu yana 9 Sosyal Sorumluluk projesi 
gerçeklefltirilmifl ve bu projelerde 211 yöneticimiz 
görev alm›flt›r. 2009 y›l›nda hayata geçirilen 2 
projeye 29 yönetici kat›lm›flt›r.
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550
2009 y›l›nda Lider Gelifltirme 
Program›na kat›lan yönetici 
say›s›

Koç Toplulu¤u 2009 Y›l› 
Lider Gelifltirme 
Programlar›
• Lider ve Strateji

• Lider ve ‹nsan

• Lider ve ‹fl

• Lider ve Etkin Performans

• ‹nsan Kaynaklar›’nda 
Liderlik

• Stratejik Yönetim Modeli

• Rekabet Stratejileri

• Temel Finansal Tablolar ve 
Rasyolar
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KoçAilem Program›

KoçAilem Program›, ad›n› Topluluk olarak 
"Aile" kavram›na verdi¤imiz önemden 
almaktad›r. 2005 y›l›nda uygulamaya 
koydu¤umuz Program, ilk baflta, 
çal›flanlar›m›za Topluluk içi imkanlarla 
sundu¤umuz bir “yan fayda” uygulamas› 
fleklindeydi. Geçen y›llarla birlikte Topluluk 
d›fl› flirketlerin program›m›z› etkin bir 
pazarlama kanal› olarak görmeye 
bafllamas›yla beraber uygulama alan› 
genifllemifltir.

Program›n temel amac› Topluluk 
flirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden 
KoçAilem üyelerinin indirimli veya avantajl› 
koflullarla faydalanmas›n› sa¤layarak, hem 
çal›flanlar›m›za tasarruf imkan› yaratmak 
hem de flirketlerimizin “sad›k” müflteri 
say›s›na katk› sa¤lamakt›r.

KoçAilem Program› üye say›s›, 
çal›flanlar›m›z, çal›flan yak›nlar›m›z, 
bayilerimiz, yetkili servislerimiz, 
emeklilerimiz ve Koç Üniversitesi 
ö¤rencilerinin de kat›l›m›yla 78.000’e 
ulaflm›flt›r.
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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 ba¤l› bulundu¤u flirket de 
katk› yapmakta, bu sayede çal›flanlar›n birikimleri 
art›r›lmaktad›r. Koç Holding Emekli Sand›¤› 
Vakf›’n›n 2009 y›l› sonu itibar›yla 44.887 üyesi 
bulunmaktad›r.

Yap› Kredi, çal›flanlar›n›n emeklilik döneminde 
ikinci bir güvenceye sahip olmalar›n› 
desteklemekte ve 2006 y›l›ndan bu yana Grup 
Bireysel Emeklilik Plan›’na katk›da bulunmaktad›r. 
2009 y›lsonu itibar›yla banka çal›flanlar›n›n %65’i 
Grup Emeklilik Plan›’ndan yararlanmaktad›r. Yap› 
kredi çal›flanlar›, eflleri ve çocuklar› ayr›ca grup 
Sa¤l›k Sigortas›’ndan yararlanmaktad›r.

Koç’ta ‹fl Hayat› ve Özel Yaflam 
Dengesi

Koç Holding, çal›flanlar›n›n ifl yaflant›lar›yla özel 
hayatlar› aras›nda sa¤l›kl› bir denge kurmufl, sosyal 
yönleri geliflkin bireyler olmalar›n› hedefler. Bu 
sebeple Koç Toplulu¤u flirketleri, çal›flanlar›n›n 
profesyonel geliflimlerinin yan›nda bireysel 
geliflimlerine yönelik çal›flmalar gerçeklefltirir.

Çal›flanlar›m›z›n yak›nlar›, “büyük bir aile” olarak 
gördü¤ümüz Koç Toplulu¤u için büyük önem 
tafl›maktad›r. Bu sebeple, çal›flanlar›m›za 
sundu¤umuz birçok sosyal imkânlardan aile 
üyelerinin de faydalanmas›n› sa¤lar›z. Bu sayede, 
çal›flanlar›m›z›n aileleriyle birlikte geçirdikleri kaliteli 
zaman›n artmas›na katk›da bulunmufl oluruz. 
Özellikle çocuklu çal›flanlar›m›z›n yaflant›lar›n› 
kolaylaflt›rmak ad›na Topluluk flirketleri birçok 
uygulama gerçeklefltirmektedir. Bu uygulamalar 
aras›nda çal›flan çocuklar›n›n e¤itim ve sosyal 
yaflant›lar›n› gelifltirecek çal›flmalar yan›nda günlük 
bak›mlar›n›n da sa¤land›¤› uygulamalar 
bulunmaktad›r.

Çocuk sahibi olan çal›flanlar›m›za yasal haklar›n›n 
gere¤i do¤um izni verilmektedir. Ancak kad›n 
çal›flanlar›m›z›n do¤um izni sonras›nda çocuklar›na 
karfl› olan sorumluluklar›ndan dolay› zorluk 
yaflamamas› için yaflamlar›n› kolaylaflt›racak 
uygulamalar hayata geçirilmektedir. Örne¤in Ford-
Otosan kad›n çal›flanlar›na sundu¤u kad›n ve 
üreme sa¤l›¤›, hamilelik ve bebek bak›m› e¤itim 
imkânlar›n›n yan›nda, süt veren anne çal›flanlar›n 
yo¤unlukla tercih etti¤i süt sa¤ma ifllemini sa¤l›kl› 
ve nezih bir ortamda gerçeklefltirebilmeleri için 
“Süt Odas›” oluflturmufltur. Bu proje ile Ford-
Otosan, “Sa¤l›k Bakanl›¤› Bebek Dostu ‹flyeri 
Program›” için baflvuruda bulunmufl ve Kocaeli 
Bölgesi’nde bebek dostu iflyeri için ilk aday 
olmufltur.

Çal›flanlar›n sosyal yaflamlar›n›n 
zenginlefltirilmesine yönelik çal›flmalar, Topluluk 
flirketlerin kurdu¤u sosyal aktivite kulüpleri 
sayesinde daha da etkin bir hal alm›flt›r. Bu kulüpler 
sayesinde sosyal aktiviteler, çal›flanlar›m›z›n ilgi 
alanlar›na göre flekillendirmektedir.

Aygaz, 2009 y›l› Mart ay›nda, gönüllülük esas›na 
dayal› olarak, herhangi bir müdürlük ya da birime 
ba¤l› olmadan çal›flmalar›n› özerk biçimde hayata 
geçiren “Sosyal Aktivitem Kulübü”nü kurmufltur. 
Kulüp y›l içinde flirket çal›flan› ve yak›nlar›n›n 
kat›l›m›yla birçok sosyal aktivite 
gerçeklefltirmektedir.

Aygaz ve Opet flirket çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla 
kurulan Opet-Aygaz Klasik Türk Müzi¤i Korosu 
faaliyetlerine 5 y›l› aflk›n süredir devam etmektedir.

Tofafl’›n 25 farkl› sosyal faaliyet kulübü, her y›l 
40.000’in üzerinde çal›flan ve yak›n›n›n kat›l›m›yla, 
200 civar›nda etkinlik düzenlemektedir. Ayr›ca 
kulüpler, y›l içinde birçok alanda e¤itim ve spor 
turnuvalar› da düzenlemektedir. Geleneksel olarak 
her y›l düzenlenen tenis turnuvas›na, yan sanayi 
flirketleri ve kamu kurulufllardan da kat›l›m 
sa¤lanmaktad›r.

Tüprafl çal›flanlar›, fiubat 2009’da, flirket 
yönetiminin de deste¤ini alarak, kendi 
inisiyatifleriyle sosyal aktivite kulüplerini kurdular. 
600 gönüllü üyenin kat›l›m›yla ve 8 temel alanda 
kurulan kulüpler, kurulufllar›n›n daha ilk y›l› 
dolmadan üye say›s›n› 1.200’e ç›karm›fl, 4 
rafineride 1.000 kiflinin kat›ld›¤› toplam 70 etkinlik 
düzenlemifltir.
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78.000
Koç Ailem Program› 
üyelerinin toplam say›s›

Yap› Kredi merkez flube 
çal›flanlar›ndan Celal 
Altunbafl 3. Uluslararas› 
Mustafa Kemal Atatürk ve 
Cumhuriyet Masterlar 
Yar›flmas›’na Yap› Kredi 
sponsorlu¤unda kat›lm›flt›r. 
Celal Altunbafl, 400 metre 
serbest yüzme dal›nda 5 
dakika 45 saniye 10 saliselik 
dereceyle kendi yafl 
grubunda Masterlar Türkiye 
rekoru k›r›p alt›n madalyaya 
hak kazanm›flt›r. Yar›flmada 
100 metre kelebek, 200 
metre serbest, 400 metre 
serbest ve 800 metre serbest 
kategorilerinde de alt›n 
madalya kazanan Altunbafl, 
daha önce de ‹zmir Masterlar 
Yüzme fiampiyonas›nda 5 
alt›n 1 gümüfl madalya 
kazanm›flt›.



Koç Çal›flanlar› ve Spor

Topluluk kavram›n›n pekifltirilmesi, tak›m 
ruhunun sa¤lamlaflt›r›lmas› ve 
çal›flanlar›m›za spor yapma bilincini 
yayarak beden ve ruh geliflimlerine katk›da 
bulunma amac›yla 1989 y›l›ndan bu yana 
“Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i” 
düzenlenmektedir.

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 atletizm branfllar›nda  ‹l Hakem 
Komiteleri’ne ba¤l› resmi hakemlerin 
yönetiminde gerçeklefltirilen flenlikte 
derece alan tak›m ve sporculara kupa ve 
madalya verilirken kat›lan sporcular çeflitli 
ödüllerle takdir edilmektedir.

Koç Toplulu¤u Spor fienli¤i’nin yirmi 
birincisi 2010 y›l› May›s-Haziran aylar›nda 
gerçeklefltirilecektir.

Topluluk flirketleri çal›flanlar›n›n spor 
faaliyetlerinde bulunmas›n› desteklemek 
amac›yla birçok organizasyon 
düzenlemektedir.

Tüprafl’›n 2008-2009 sezonunda dahil 
oldu¤u; Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun da destekledi¤i 
Business League, Türkiye’nin önde gelen 
firmalar›n›n kat›l›m›yla 6 y›ld›r devam eden 
bir basketbol turnuvas›d›r. Kurum 
çal›flanlar›n› sosyal yaflant›lar›nda bir araya 
getirip sportif bir yaflam›n temellerinin 
at›ld›¤› organizasyonda, kat›l›mc›lar›n tak›m 
çal›flmalar›n›n ve iletiflim becerilerinin 
kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.                                                                 

2008-2009 Businesss League sezonunda 
27 tak›mla mücadele edilmifltir. ‹lk defa 
kat›ld›¤› bu ligde gösterdi¤i performansla, 
Tüprafl, finale kadar gelme baflar›s›n› 
göstermifltir.

Opet Basketbol Tak›m› geçti¤imiz y›la 
kadar kat›ld›¤› üç Business League 
Turnuvas›’nda finale kadar yükselmifl, 
2009 y›l›nda ise Tüprafl’a karfl› oynad›¤› 
final maç›nda galip gelerek 2009 Business 
League fiampiyonlu¤u Kupas›’na hak 
kazanm›flt›r.

Ford Otosan “19 May›s Koflusu” bu sene 
20 May›s 2009 günü 75 yar›flmac›n›n 
kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir. 35 yafl alt› 
erkekler, 35 yafl üstü erkekler ve kad›nlar 
olmak üzere 3 kategoride düzenlenen 
yar›flmalarda, erkekler 2 kilometrelik, 
kad›nlar ise 1 kilometrelik parkurlarda 
yar›flt›.

Ford Otosan engelli çal›flanlar›n›n da spor 
aktivitelerine kat›l›m›n› desteklemektedir. 
Bu amaçla 2009 y›l›nda engelli çal›flanlar 
taraf›ndan kurulan futbol tak›m›n›n çeflitli 
turnuvalara kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

Türk Traktör’ün 2003 y›l›ndan bu yana 
her y›l düzenledi¤i “Geleneksel Spor 
fienli¤i” bu y›l da çal›flanlar›n büyük ilgisiyle 
gerçeklefltirildi. 1,5 ay süren ve futbol, 
voleybol, basketbol, dama, satranç, masa 
tenisi, tavla, dart, lang›rt, badminton’un da 
aralar›nda bulundu¤u 13 dalda 
düzenlenen yar›flmalara toplam 804 
çal›flan kat›lm›flt›r.
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Koç’ta Çevre Dostu Uygulamalar
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Geçmiflte, bir “olas›l›k” fleklinde alg›lanan çevre sorunlar›, bugün 
geldi¤imiz noktada aç›kça kendini göstermekte, ifl ve toplum 
hayat›n›n gündeminde s›kl›kla yer edinmektedir. Özellikle, sera 
gaz› sal›n›m›ndaki art›fl›n yol açt›¤› iklim de¤ifliklikleri, do¤al kaynak 
kay›plar›, artan çevre kirlili¤i ve biyoçeflitlilik dengesindeki 
bozulman›n olumsuz etkileri günümüzde belirgin flekilde 
hissedilmektedir. Çevre konusunda ciddi tedbirler al›nmad›¤› 
takdirde yüzleflece¤imiz tablo daha da a¤›rlaflacak, do¤al yaflam 
ve insan hayat› aç›s›ndan fiziki oldu¤u kadar sosyal sorunlar da 
do¤uracakt›r. Bu sebeple, çevre sorunlar›n›n mümkün oldu¤unca 
önüne geçilmesini sa¤layacak aktif tedbirlerin al›nmas› 
gerekmektedir. 

Çevre sorunlar›n›n giderilmesi konusunda, ifl dünyas›na önemli 
sorumluluklar düflmektedir. Bu sorumluluklar›n en temelinde, 
sürdürülebilirlik anlay›fl›n›n ana çal›flma ilkesi olarak kabul edilmesi 
yatmaktad›r. Üretilen mamullerin çevresel etkilerinin ömür çevrimi 
süresince kontrol alt›nda tutulmas› ve düflürülmesine yönelik 
uygulamalar›n hayata geçirilmesi de önemli ilkelerdendir.

Öz faaliyetlerinin ötesinde ifl dünyas›n›n, toplum genelini do¤al 
kaynaklar›n azalmas›, iklim de¤iflikli¤i, toprak, su ve hava 
kirlili¤i gibi tehditler hakk›nda bilinçlendirme, bu risklere karfl› 
al›nmas› gereken bireysel ve kurumsal tedbirleri anlatmaya yönelik 
e¤itimler sa¤lama konusunda da yüklenebilece¤i roller 
bulunmaktad›r. Zira ancak yüksek bilgi ve bilinç seviyesiyle 
donat›lm›fl bireylerin oluflturdu¤u bir toplumsal yap› içinde, çevresel 
sorunlar›n en aza indirgendi¤i, sürdürülebilir bir ekonomik geliflim 
için gerekli ortam oluflturulabilir.

Bu anlay›fl çerçevesinde Koç Toplulu¤u, çevre sorunlar›na karfl› 
al›nacak tedbirleri birincil öncelikleri aras›nda kabul eder. Topluluk 
genelinde çevresel konular, ileri yönetsel araçlarla idare edilir. 
Koç Holding çevre yönetim sistemati¤i, en üst düzeyde 
kararlaflt›r›lan politika ve stratejiler uyar›nca, belirlenen kurumsal 
hedeflere ulaflmak ad›na oluflturulan organizasyonel mekanizmalar 
ve yönetim destek sistemlerinden oluflur. Toplulu¤a ba¤l› tüm 
flirketler, faaliyetlerini Koç Toplulu¤u Çevre Vizyonu, Misyonu ve 
Politikas› uyar›nca sürdürmektedir.

Koç Holding’in belirledi¤i genel ilkelerin ve hedeflerin paralelinde, 
ba¤l› flirketler de faaliyet gösterdikleri sektörlerin ihtiyaçlar›na 
uygun olarak, yasal ve toplumsal beklentileri eksiksiz karfl›layacak 
çevre yönetim sistemlerini oluflturur.
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Do¤al kaynaklar› korumay›, en verimli 
flekilde kullanmay›, at›klar› mümkün

oldu¤unca kayna¤›nda azaltmay› veya 
geri kazanmay› kendimize görev edindik.



Koç’ta Çevre Yönetimi 

Koç Holding genelinde çevresel faaliyetlerin 
koordinasyon içinde yürütülmesi ad›na gerekli 
organizasyonel birimler kurulmufltur. Bu birimlerin 
temel amac› uzun vadeli ortak çal›flma planlar›n›n 
oluflturulmas›, ortak projeler gelifltirilerek Topluluk 
flirketleri aras›ndaki sinerjinin artt›r›lmas› ve “en iyi 
uygulama” örneklerinin paylafl›lmas›d›r. 

Topluluk nezdinde çevre konusunda faaliyet 
gösteren en üst düzey yönetim organ› “Çevre 
Koordinasyon Kurulu’dur”. Kurul, Topluluk 
flirketlerinin çevre yönetimlerinden sorumlu üst 
düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla oluflur. Kurul’un 
temel görevi, çevre ile ilgili uzun vadeli stratejik 
çal›flmalar› yönetmek ve stratejik planlar› 
oluflturmakt›r.  

“Topluluk Çevre Kurulu”, Topluluk flirketlerinin 
çevre sorumlular›ndan oluflmaktad›r. Kurul’un 
temel görevi, stratejik planlar›n oluflturulmas›na 
destek vermek ve uygulanmas›n› sa¤lamakt›r. 
Bunun yan›nda, çevre yönetimiyle ilgili konularda 
mevzuata uyum çal›flmalar›n› yönlendirmek de 
Kurul’un görevleri aras›ndad›r. “Topluluk Çevre 
Kurulu”, “en iyi uygulamalar›n” paylafl›ld›¤› ve bu 
sayede flirketler aras› bilgi transferinin yap›ld›¤› 
organd›r. Ayr›ca, “Topluluk Çevre Kurulu”, denetim 
grubuyla birlikte her iki y›lda bir çevre denetimi 
gerçeklefltirmektedir. Denetimin temel amac›, 
Topluluk flirketleri aras›nda çevre duyarl›l›¤›n› canl› 
tutmak ve olas› riskleri önceden tespit etmektir. 
Denetim sonucunda ortaya ç›kan iyilefltirme 
projelerine yönelik hedefler Koç Holding CEO’su 
taraf›ndan flirket üst yönetimine verilir.  

‹klim de¤iflikli¤i ve buna ba¤l› olarak emisyon 
yönetimine verilen önem dolay›s›yla, bu konular› 
do¤rudan etkileyen enerji verimlili¤i, Topluluk 
genelinde dikkatle ele al›nmaktad›r. Bu sebeple, 
konu özelinde çal›flmalar›n efl güdümlü 
yürütülmesi ad›na, Topluluk flirketleri enerji 
yöneticilerinin kat›l›m›yla “Enerji Verimlili¤i Çal›flma 
Grubu” oluflturulmufltur. Alt çal›flma komiteleriyle 
birlikte “Enerji Verimlili¤i Çal›flma Grubu”, 
iyilefltirmeye yönelik planlama çal›flmalar›n›n 
yan›nda, ortak projeler gelifltirerek ve flirketler 
aras›nda “en iyi uygulamalar›n” paylafl›lmas›n› 
sa¤layarak kazan›mlar›n artt›r›lmas› için 
çal›flmaktad›r.

Koç Toplulu¤u Çevre Politikas›, Misyon ve Vizyonu 
gere¤i, çevre yönetimi konusunda Topluluk 
flirketlerinin temel önceli¤i, ilgili ulusal ve TBMM 
taraf›ndan onaylanm›fl uluslararas› yasal mevzuat›n 
gereklerini yerine getirmek ve bunlar›n da ötesinde 
uygulamalar› hayata geçirmek için çal›flmakt›r. Bu 
çal›flmalar, modern yönetim sistemleriyle 
desteklenmektedir. Topluluk flirketlerinin 
oluflturdu¤u yap›lar›n temelinde ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Standard› bulunmakta olup flirket 
çevre yönetim sistemleri, Standard’›n gereklerine 
uygun idare, dokümantasyon ve denetim yap›s›yla 
donat›lmaktad›r. Bu kapsamda 2009 y›l›nda da 
flirketlerimiz, belge yenileme ve geri kalan az 
say›da iflletmenin h›zla belgelendirilmesi 
çal›flmalar›n› gerçeklefltirmifltir. Rapor kapsam›nda 
bulunan flirketlerin 2009 y›l›nda gerçeklefltirdikleri 
çal›flmalar sonucunda toplam ISO 14000 sertifika 
say›s› 36’ya ulaflm›flt›r. Böylelikle 2008 y›l›nda %70 
olan ISO 14000 sertifikasyon oran›, 2009 y›l›nda 
%76’ya ç›km›flt›r.  

Arçelik’te, ilk olarak 1994 y›l›nda Bulafl›k Makinesi 
‹flletmesi, BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi belgesi 
alm›flt›r. 1996 – 1999 y›llar› aras›nda ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi belgesi tüm ‹flletmelere 
yayg›nlaflt›r›lm›fl, 2004 y›l›nda tüm Direktörlüklerin 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri 
entegre edilerek tek bir ISO 14001 belgesi alt›nda 
toplanm›flt›r. 2009 y›l› ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi d›fl denetimi, Eylül ay›nda gerçeklefltirilmifl 
ve belge yenilenmifltir.

Aygaz, 2002 y›l›nda, Genel Müdürlük ve Yar›mca 
Dolum Tesisi ile bafllatt›¤› ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Standard› belgelendirme 
çal›flmalar›n›, 2003 – 2007 y›llar› aras›nda 
iflletmelerine yayg›nlaflt›rm›flt›r. Mevcut durumda, 
Aygaz, Çevre Yönetim Sistemi’ni, 12’si tesisler 
olmak üzere toplam 13 sahada belgelendirilmifl 
olarak uygulamaktad›r. 2009 Haziran ay›nda 
gerçeklefltirilen d›fl denetimler ile flirket tekrar 
de¤erlendirilmifl ve iflletmelerin ISO 14001 
uygunlu¤u onaylan›p belgeler yenilenmifltir.

Opet, 2009 y›l›nda Giresun ve Alia¤a 
Terminalleri’nin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Standard› belgelendirme sürecini tamamlam›flt›r. 
Körfez Terminali’nin belgelendirme faaliyetleri 
devam etmekte olup çal›flman›n 2010 y›l›nda 
tamamlanmas› hedeflenmektedir. Körfez 
Terminali’nin de belgelendirilmesinin ard›ndan 
flirkete ba¤l› tüm tesislerin ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi Standard› ile faaliyet göstermesi 
sa¤lanacakt›r.
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Koç Toplulu¤u Çevre 
Politikas›

Koç Holding için belirlenmifl olan 
Çevre Politikas›; "Sürdürülebilir 
Geliflme ve Çevre Koruma" 
olgular›ndan yola ç›karak Koç 
Toplulu¤u flirketlerindeki tüm 
süreçlerde;

• Ulusal ve TBMM taraf›ndan 
onaylanm›fl uluslararas› yasal 
düzenlemelere, çevre ile ilgili 
kanun/mevzuat ve di¤er 
yükümlülüklere uymay›,

• Bilimsel araflt›rmalar ile 
teknolojik geliflmeleri takip 
ederek çevresel kirlenmeyi 
önlemeyi ve çevresel performans› 
sürekli olarak gelifltirmeyi,

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

• Olas› çevresel etkileri tasar›m 
aflamas›ndan ömür çevrimi 
sonuna kadar kontrol alt›nda 
tutmay›; zararlar› azaltmay›,

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

• Çevre amaç ve hedeflerini 
oluflturarak sürekli geliflmeye 
katk›da bulunmay›,

• Koç Toplulu¤u flirketlerindeki 
tüm çal›flanlar›m›za çevre 
konusunda e¤itimler vererek üst 
yönetimden en alt birime kadar 
tüm çal›flanlar›m›z›n çevre 
sorumluluk bilincini artt›rmay›,

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

• Resmi ve özel kurulufllar›n 
çevre faaliyetlerini desteklemeyi 
ve çevresel etkinliklere kat›lmay› 
hedeflemekte ve taahhüt 
etmektedir.
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Koç Holding ve Topluluk flirketleri 
taraf›ndan yürütülen çevre faaliyetleri 
öncelik bak›m›ndan eflde¤er, üç alanda 
gerçeklefltirilmektedir. Buna göre 
Toplulu¤a ba¤l› tüm flirketler, 

• Faaliyetlerinden dolay› oluflan çevresel 
etkileri kontrol alt›nda tutar ve bu etkilerin 
düflürülmesi için iyilefltirme faaliyetleri 
yürütür,

• Üretilen mal ve hizmetlerin, hayat çevrimi 
bütünü için tasar›m ve planlama 
aflamas›ndan, ekonomik ömrünün sonuna 
kadar oluflturdu¤u çevresel etkiyi takip 
eder, “çevre dostu ürünler” gelifltirerek 
bu etkilerin düflürülmesine yönelik 
çal›flmalar› gerçeklefltirir,

• Baflta çal›flanlar›, müflterileri, bayileri, 
tedarikçileri, altyüklenicileri ve di¤er 
operasyonel paydafllar› olmak üzere, 
toplumun genifl kesimlerinin çevre 
koruma konusunda bilgi ve fark›ndal›k 
düzeyinin artt›r›lmas›na yönelik e¤itsel 
faaliyetler yürütür, faaliyet alanlar›ndaki 
biyoçeflitlili¤in korunup gelifltirilmesi ad›na 
saha projeleri gelifltirir. 

Bu çal›flmalar kapsam›nda, Topluluk 
flirketleri öz faaliyetlerinin yan›nda, çevre 
koruma konusunda faaliyet gösteren sivil 
toplum kurulufllar›na destek verip ortak 
projeler gelifltirmektedir.

Çevre Yat›r›m ve Ar-Ge 
Çal›flmalar›

Koç Toplulu¤u, Çevre Politika ve 
Vizyonu’na paralel olarak faaliyet ve 
ürünlerinin çevresel etkisini iyilefltirmek 
amac› ile yürütülen yat›r›m ve Ar-Ge 
çal›flmalar›na büyük önem vermektedir. 
Toplulu¤un 486 milyon TL olan Ar-Ge 
harcamalar›n›n önemli bir k›sm› da 
ürünlerin çevresel etkilerinin azalt›lmas› 
amac›na hizmet etmektedir. Dönem içinde, 
Koç Toplulu¤u genelinde, çevre e¤itimi 
ve di¤er çevresel yönetim faaliyetleri için 
yap›lan harcamalar 19 milyon TL, çevresel 
etkilerin azalt›lmas›na yönelik toplam 
yat›r›m miktar› ise 76,5 milyon TL 
seviyesindedir. 

2009 y›l›nda Arçelik, çevre dostu ürün ve 
teknolojilerin gelifltirilmesine yönelik 
yaklafl›k 22 milyon TL Ar-Ge harcamas› 
yapm›flt›r.

Opet, çevre ve insan sa¤l›¤›na zarars›z, 
solvent yerine kullan›labilecek bir 
temizleyici (biocleaner) üretimi için Ar-Ge 
çal›flmalar›na 2010 y›l›nda bafllama karar› 
alm›flt›r.

Tofafl’›n 240 milyon TL’nin üzerindeki 
2009 y›l› Ar-Ge harcamalar›nda çevreci 
ürünlere yönelik araflt›rmalar›n önemli bir 
pay› vard›r. Tofafl ulafl›m sektöründeki 
karbon dioksit emisyonunu azaltmak için 
önemli çal›flmalarda bulunmaktad›r.  
Ürünlerinde en son teknolojileri kullanarak, 
çevreci özelliklerini güçlendiren, çevresel 
etkileri azaltan birçok araflt›rma projesi 
yürütülmektedir.  

2009 y›l›nda etütleri tamamlanan Tüprafl 
‹zmit, ‹zmir ve K›r›kkale Rafinerileri enerji 
verimlili¤i projelerinin amac› rafinerilerin 
vakum, DHP, kükürt ünitelerinde proses 
iyilefltirmeleri, ›s› entegrasyonu, ›s› kazan›m›, 
hot seperatör uygulamas›, kompresör 
iyilefltirmeleriyle enerji verimlili¤inin 
art›r›lmas›d›r. 2009 y›l›nda tamamlanan 
etüt sonras›, 2010 y›l›nda detay 
mühendislikler yap›larak projeler 
uygulamaya geçirilecektir. Tespit edilen 
bütün projelerin uygulanmas› halinde 
81,78 Gcal/h enerji tasarrufu karfl›l›¤› 8,5 
ton/h fuel oil tasarruf sa¤lanabilecek, y›ll›k 
148.900 ton CO2 emisyonu düflüflü 
sa¤lanacakt›r.

‹lerleyen y›llarda, evsel kullan›m 
ihtiyaçlar›n›n sanayi ihtiyaçlar›n›n önüne 
geçece¤i, sanayiye verilen suyun giderek 
s›n›rland›r›laca¤› düflünülmektedir. Bu 
nedenle, rafinerilere su temininin üretimi 
aksatmamas› için alternatif su kayna¤› olan 
deniz suyunun ifllenerek kullan›labilir hale 
getirilmesi zorunlulu¤u do¤mufltur. 2009 
y›l›nda Tüprafl ‹zmir Rafinerisi’nde Ar-Ge 
safhas› bafllat›lan proje kapsam›nda 
kurulacak desalinasyon tesisiyle deniz 
suyundan kullan›labilir su elde edilecektir. 
‹lk etapta Rafineri’nin y›ll›k yaklafl›k 9,83 
milyon m3 su gereksiniminin %50'sinin 
deniz suyu ile karfl›lanmas› 
hedeflenmektedir. Tesis, günde 15.600 
m3 su iflleyecek kapasitede olacakt›r. 

Tüprafl, saatte 3 ton kapasiteli flare gaz› 
geri kazan›m projesinin 2010 y›l›n›n ilk 
çeyre¤inde devreye al›nmas›n› 
planlanm›flt›r. Bu proje ile y›lda 20.148 ton 
do¤al gaz yak›t tasarrufu ile y›ll›k 54.340 
ton sera gaz› emisyon azalt›m› 
sa¤lanabilecektir.

28
29



‹klim De¤iflikli¤i ve Emisyon 
Yönetimi

Sera gaz› sal›n›mlar›n›n artmas›yla yaflanan küresel 
›s›nman›n bir sonucu olarak ortaya ç›kan iklim 
de¤iflikli¤i günümüzde dünyan›n yüzleflti¤i en a¤›r 
çevre sorunlar›ndan biridir. Bilimsel araflt›rmalar, 
küresel ›s›nmadaki art›fl›n devam etmesinin sadece 
do¤al yaflam aç›s›ndan de¤il sosyal ve ekonomik 
aç›dan da a¤›r sonuçlar›n›n olaca¤›n› 
göstermektedir. Koç Holding olarak iklim 
de¤iflikli¤i sorununu önemle ele al›yor, bu konuda 
üzerimize düflen görevleri tespit edip 
projelendirerek h›zla hayata geçiriyoruz. ‹klim 
de¤iflikli¤i ile mücadele konusunda 
gerçeklefltirdi¤imiz faaliyet ve yat›r›mlar› maliyet 
artt›r›c› unsur olarak de¤erlendirmiyoruz. Aksine 
konuyu, - “düflük karbon ekonomisi” anlay›fl›n›n 
da giderek yayg›nlaflmas›yla – önemli yeni ifl ve 
istihdam f›rsatlar› yaratma potansiyeli bulunan bir 
yat›r›m alan› olarak nitelendiriyoruz. 

Koç Holding iklim de¤iflikli¤i ile mücadele 
konusunda gerçeklefltirdi¤i flirket içi çal›flmalar›n 
yan›nda, konuyla ilgili olarak kurulan sivil toplum 
platformlar›nda, uluslararas› organizasyonlar›n, 
hükümet organlar›n›n ve ifl dünyas›n›n kat›l›m›yla 
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarda da öncü ve aktif bir 
rol üstlenmektedir. Örne¤in, 2009 y›l›nda Çevre 
ve Orman Bakanl›¤›’n›n koordinasyonunda 
“Türkiye’nin ‹klim De¤iflikli¤i Stratejik Plan›”na 
yönelik yo¤un bir çal›flma bafllat›lm›flt›r. Koç 
Toplulu¤u ilgili sivil toplum kurulufllar› vas›tas› ile 
bu toplant›larda aktif olarak yer alm›flt›r. BM 
Kalk›nma Program› taraf›ndan organize edilen 
“‹klim De¤iflikli¤i Kapasite Gelifltirme Projesi’ne” 
de aktif destek verilmifl, Koç Üniversitesi arac›l›¤›yla 
toplant›lardan bir tanesine ev sahipli¤i yap›lm›flt›r. 
Bunlar›n yan›nda Koç Holding Teknoloji ve Çevre 
Koordinatörü, REC Türkiye ve TÜS‹AD taraf›ndan 
kurulan “‹klim Platformu”nun Bilim Kurulu üyeli¤ine 
atanm›flt›r.

Küresel ›s›nman›n temel sebebi olan sera gaz› 
emisyonlar›n›n azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar 
iklim de¤iflikli¤ine karfl› faaliyetlerimizin temelini 
oluflturmaktad›r. Bu alanda önceki raporlama 
dönemlerinde hayata geçirdi¤imiz çal›flmalar, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 26 A¤ustos 2009 
tarihinde, Kyoto Protokolü’ne resmen taraf 
olmas›yla önemli bir ivme kazanm›flt›r.

2009 y›l›nda, Koç Holding sera gaz› emisyonlar›n›n, 
- direkt ve endirekt emisyon olmak üzere - 
hesaplanmas›na yönelik, uluslararas› normlarla 
uyumlu bir yöntem gelifltirmifltir. Bu hesaplama 
sisteminin uygunlu¤u TÜ‹K* taraf›ndan da teyid 
edilmifltir. Topluluk flirketlerinden elde edilen 
verilerin tek merkezden takip edilmesine olanak 
sunan bir ortak girifl sistemi de ayn› çal›flma 
kapsam›nda hayata geçirilmifltir. Sonras›nda ise, 
2020 y›l› gerçekleflme öngörüleri temel al›narak 
“Sera Gaz› Stratejik Plan›” haz›rlanmaya 
bafllanm›flt›r. Bu çal›flma dâhilinde, Topluluk 
flirketlerinin 2020 y›l›na yönelik sera gaz› emisyonu 
tahminleri, azalt›m miktarlar› ile bu hedeflere 
ulaflmak için gerekli çal›flma ve yat›r›mlar 
belirlenmektedir. Faaliyet planlar›n›n oluflturulmas› 
ve güncellenmesinde, Topluluk flirketlerinin kurulu 
teknolojilerinin en yeni teknolojik imkanlarla ve 
emsal flirketlerle performans karfl›laflt›rmalar›ndan 
faydalan›lmaktad›r. Bu çal›flmalar›n devaml›l›¤› 
sa¤lanarak yat›r›m ve teknoloji gelifltirme planlar›n›n 
günün gereklerine uygunlu¤u korunmaktad›r. 

Gelifltirme planlar› oluflturulurken sera gaz› 
emisyonunda hem toplam miktar, hem de katma 
de¤er bafl›na azalma sa¤lanmas›na çal›fl›lmaktad›r. 
2009 y›l›nda, Koç Holding genelinde 
gerçeklefltirilen verimlilik çal›flmalar›yla, bir önceki 
y›la göre sera gaz› emisyonu de¤erlerinde hem 
katma de¤er bafl›na hem de toplam miktarda 
azalma gerçeklefltirilmifltir. Raporlama döneminde, 
enerji verimlili¤i çal›flmalar› sonucunda 32.000 
ton sera gaz› emisyonu oluflumu engellenmifltir.

(*)  Türkiye ‹statistik Kurumu
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76,5
Milyon TL
2009 y›l›nda Koç flirketlerinin 
çevresel etkilerde azalma ve 
koruma sa¤layan 
yatırımlarının toplamı
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Ormanlar sera gaz› sal›n›m›n›n zararl› 
etkilerini yok etmede, bitki ve hayvan 
türlerine ev sahipli¤i etmesiyle 
biyoçeflitlili¤in korunmas›nda önemli rol 
oynamaktad›r. ‹nsan nüfusundaki art›fl, 
üretimde artan hammadde ve arazi ihtiyac› 
gibi sebeplerle bilinçsizce yok edilen 
orman arazilerinin eksikli¤i bugün daha 
da fazla hissedilmektedir. Koç Holding, 
ekosistem dengesinin korunmas› ve 
özellikle iklim de¤iflikli¤i risklerinin 
engellenmesi konusunda, ormanl›k 
alanlar›n korunmas› ve artt›r›lmas›n›n 
önemine olan inançla a¤açland›rma 
faaliyetleri gerçeklefltirmektedir. Koç 
Holding ve Topluluk flirketlerinin kat›l›m›yla 
gerçeklefltirilen a¤açland›rma çal›flmalar›, 
2008 y›l›nda Türkiye’nin en etkin sivil 
toplum kurulufllar›ndan biri olan TEMA 
Vakf› iflbirli¤i ile “Ülkem ‹çin Ormanlar›” 
oluflturmak ad›na hayata geçirilen 
kampanya sayesinde büyük bir ivme 
kazanm›flt›r. 2007 y›l›nda gerçeklefltirilen 
63.952 fidan dikimi say›s›, “Ülkem ‹çin 
Ormanlar›” kampanya çal›flmas› 
neticesinde 2008 y›l›nda 1.194.020 fidana 
ç›kar›lm›flt›r.

2009 y›l›nda da Koç Toplulu¤u flirketleri 
a¤açland›rma çal›flmalar›na devam 
etmifllerdir. Bu çal›flmalar neticesinde y›l 
içinde 65.000’in üzerinde fidan dikimi 
gerçeklefltirilmifltir.

2009 y›l›nda, Arçelik, a¤açland›rma 
çal›flmalar› kapsam›nda, Eskiflehir ili 
Sultandere ilçesinde 5.000 fidan›n dikimini 
A¤açland›rma Genel Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle 
gerçeklefltirmifltir. Bunun yan›nda y›l içinde 
Ankara ili Sincan ilçesinde de 175 adet 
fidan dikilmifltir.

2009 y›l›nda Tüprafl ‹zmir Rafinerisi, Alia¤a 
Kaymakaml›¤›, Orman ‹flletme Müdürlü¤ü 
ve Karayollar› iflbirli¤i ile Alia¤a’n›n 
Menemen ilçe s›n›r›ndan Bergama ilçe 
s›n›r›na kadar olan karayolunun 
a¤açland›r›lmas› çal›flmas›na bafllam›flt›r. 
Proje tamamland›¤›nda, 20 kilometrelik 
yol boyunca yaklafl›k 4.000 fidan›n dikimi 
gerçeklefltirilmifl olacakt›r. Ayr›ca yine ‹zmir 
Rafinerisi tesisleri içerisindeki alana Tema 
Vakf›’n›n fidan deste¤i ile Nisan 2009 
tarihinde 700 adet çam fidan› dikilmifltir.

Opet, 2004 y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ü 
“Yeflil Yol” projesiyle a¤açland›rma 
alan›nda örnek bir uygulamaya imza 
atmaktad›r. Öncelikli hedefi Opet 
istasyonlar› çevresindeki alanlara, bölgenin 
iklim koflullar›na uygun fidan ve çeflitli 
bitkinin dikilmesi olan proje, zaman içinde 
karayollar› üzerindeki di¤er iflletmelerin de 
kat›l›mlar› sa¤lanarak geniflletilmifltir. 2004 
– 2008 y›llar› aras›nda proje kapsam›nda 
dikimi gerçeklefltirilen 429.629 bitkiye, 
2009 y›l›nda 45 istasyonda 23.840 bitki 
eklenmifltir. Opet, dikim çal›flmas›n›n 
gerçeklefltirildi¤i alanlarda bitkilerin 
bak›mlar›n› da sa¤lamaktad›r.
Bu amaçla dikim yap›lan istasyonlara, tam 
otomatik damla sulama sistemleri 
kurularak bir yandan bitkilerin bak›m› 
sa¤lan›rken di¤er yandan da bu çal›flmalar 
verimli sulama teknikleriyle gerçeklefltirilmifl 
olmaktad›r.

Ülkem için 2009: “Dünyay› Kurtaran 
Çocuklar”

“Ülkem ‹çin Projesi” 2009 y›l› 
uygulamas›n›n konusu tüm ülkede 
ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik çevre 
e¤itimleri olarak belirlenmifltir. Proje 
kapsam›nda, 81 ilde çevre bilincinin 
gelifltirilmesi ve do¤al kaynaklar›n verimli 
kullan›lmas› hakk›nda çevre e¤itimleri 
verildi.  TEMA iflbirli¤iyle çocuklara yönelik 
gerçeklefltirilen bu e¤itimlerle yaklafl›k 
18.000 çevre bilincine sahip 'Dünyay› 
Kurtaran Çocuk' yetifltirilmifl oldu. 

Projenin kurumsal web sitesinde yap›lan 
bir Dünyay› Kurtaran Çocuk uygulamas› 
ile siteyi ziyaret eden çocuklara çevremizi 
korumak ve kaynaklar›m›z› daha verimli 
kullanmak ile ilgili sorular yöneltildi ve bu 
sorular› yan›tlayan çocuklar›n her biri 
Dünyay› Kurtaran Çocuk oldu ve 
sertifikalar› adreslerine gönderildi. Tüm 
sorular, çevrecili¤in tasarruflu bir yaflam 
öngörüyor olmas› temeline dayanarak 
haz›rlanan ve e¤itimlerde da¤›t›m› yap›lan 
“Dünyay› Kurtaran Küçük fieyler” 
kitapç›¤›ndaki bilgileri kaynak 
edinmektedir.

65.000
2009 yılında a¤açland›rma

çal›flmalar› neticesinde Topluluk
genelinde dikilen fidan say›s›

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



Koç’ta Enerji Verimlili¤i

Sera gaz› oluflumunun 
engellenmesinde en etkili araç enerji 
verimlili¤idir. Uluslararas› Enerji 
Ajans›’n›n verilerine göre, enerji 
verimlili¤i çal›flmalar›n›n sera gaz› 
emisyonu azaltmada % 50’nin 
üzerinde bir potansiyeli oldu¤u ortaya 
ç›kmaktad›r. Sera gaz› 
emisyonlar›ndaki düflürücü etkisiyle 
flirketlerin çevresel sürdürülebilirli¤ine 
katk›s› bulunan enerji verimlili¤i 
çal›flmalar›, sanayi kurulufllar›n›n en 
önemli maliyet kalemlerinden biri 
olan enerji ihtiyac›n› azaltmas›yla 
ekonomik sürdürülebilirli¤in 
sa¤lanmas›nda da rol oynamaktad›r.

Koç Toplulu¤u, enerji verimlili¤i 
konusuna ciddiyetle yaklaflmaktad›r. 
Konuya verilen önemin bir uzant›s› 
olarak, Topluluk flirketlerinin enerji 
yöneticilerinden oluflan “Enerji 
Verimlili¤i Çal›flma Grubu “ 
oluflturmufltur.  Çal›flma Grubu 7 
farkl› potansiyel alanda alt çal›flma 
gruplar› oluflturmufl ve flirketler aras› 
birçok ortak çal›flma bafllatm›flt›r. 
Çal›flma Grubu’nun en temel amac› 
flirketlerin enerji verimlili¤i alan›ndaki 
potansiyellerinin en üst düzeyde 
kullan›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Enerji verimlili¤inin artt›r›lmas›, faaliyet 
süreçlerinde yap›lan iyilefltirmeler ve 
enerji verimli ürünlerin kullan›lmas›yla 
sa¤lanmaktad›r.  Koç Toplulu¤u 
flirketleri her iki alanda da projeler 
yürüterek enerji verimliliklerinin 
art›r›lmas›na çal›fl›rlar. Çok say›da 
fikrin ortaya at›lmas›yla oluflan ortak 
ak›l, en etkin projelerin oluflmas›n› 
sa¤lamaktad›r. Bu sebeple, di¤er 
birçok alan gibi enerji verimlili¤i 
konusu da Topluluk flirketlerinin 
“öneri, takdir ve ödüllendirme 
sistemleri” içinde yer almaktad›r. Bu 
sayede, enerji verimlili¤i 
profesyonellerinin d›fl›nda 
çal›flanlar›m›z›n da faaliyet alanlar›nda 
enerji verimlili¤i projeleri gelifltirmek 
ad›na inisiyatif almas› teflvik edilir.

2009 y›l›nda Koç Holding genelinde 
yap›lan çal›flmalar sonucunda, enerji 
tüketiminde y›ll›k 55.000 TEP azalma 
kaydedilerek %3 verimlilik art›fl› 
sa¤lanm›flt›r.

Koç’ta Verimlilik

Günümüzde, iflletmelerin ekonomik 
sürdürülebilirli¤inin kayna¤› olan verimlili¤in 
sa¤lanmas›nda en büyük pay› etkin çevre yönetimi 
almaktad›r. Enerji verimlili¤i, kaynak tüketimi, at›k 
yönetimi, geri kazan›m ve geri dönüflüm 
konular›nda verimlili¤i sa¤layan flirketler bir yandan 
çevresel sürdürülebilirliklerini art›r›rken di¤er 
yandan önemli maliyet avantajlar› sa¤lamaktad›rlar. 
Özellikle enerji verimlili¤i alan›nda yap›lan 
yat›r›mlar›n nispeten k›sa vadede olumlu ekonomik 
etkilerinin gözlemlenebilmesi flirketlerin çevre 
yönetimlerine daha da önem vermesine yol 
açmaktad›r. Bu motivasyon iklim de¤iflikli¤i ve 
di¤er çevre sorunlar›yla mücadele konusunda 
kald›raç etkisi yapmaktad›r. Zira verimlilik 
çal›flmalar› baflta direkt ve endirekt sera gaz› 
emisyonlar› olmak üzere çeflitli türde çevresel 
etkinin azalt›lmas›n›n kayna¤›n› oluflturmaktad›r.

Koç Toplulu¤u flirketleri, 2009 y›l›nda da özellikle 
enerji ve kaynak tüketimi, at›k yönetimi ve geri 
dönüflüm alanlar›nda verimlili¤in artt›r›lmas›na 
yönelik, kayda de¤er birçok projeyi hayata 
geçirmifltir. Raporlama dönemi içinde, Koç Holding 
bünyesinde faaliyet gösteren flirketlerin verimlilik 
çal›flmalar› ile enerji tüketiminde 55.000 TEP/y›l 
azalma kaydedilerek %3 verimlilik art›fl› 
sa¤lanm›flt›r. 2010 y›l›nda da çal›flmalar 
h›zland›r›larak devam edecektir.

Kaynak tüketimi, at›k yönetimi ve geri dönüflüm 
konular›nda elde edilen performans birbirlerine 
do¤rudan etki etmektedir. Koç Toplulu¤u flirketleri, 
öncelikle kullan›lan kaynak miktar›nda verimlili¤i 
sa¤layarak üretilen katma de¤er bafl›na tüketilen 
toplam miktar› düflürmeyi hedef al›r. Bu sayede, 
üretimde verimlilik sa¤lan›rken at›k miktar›nda da 
düflüfl sa¤lanm›fl olur. Üretim sonucunda ortaya 
ç›kan at›¤›n yönetimine yönelik genel e¤ilim 
at›klar›n kayna¤›nda azalt›l›p ayr›flt›r›larak en etkin 
teknoloji ve yasal yükümlülükler çerçevesinde 
bertaraf›n›n sa¤lanmas›d›r. At›k yönetimi sürecinde 
geri kazan›m ve geri dönüflüm oranlar›n›n 
art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar da yürütülmektedir. 
Zira geri kazan›m ve geri dönüflüm miktar›n›n 
art›r›lmas›, kullan›lan do¤al kaynak miktar›n›n 
düflürülmesine olumlu etki ederek, çevre 
yönetiminin genel verimlili¤i üzerinde bir çarpan 
etkisi yaratmaktad›r. 

Koç Toplulu¤u flirketlerinin 2009 y›l›nda 
gerçeklefltirmifl olduklar› çal›flmalar sonucunda, 
su tüketiminde toplam 3,5 milyon m3 azalma 
kaydedilmifltir. Kaynak tüketimindeki azalt›m ile 
üretim ve hizmet süreçlerindeki iyilefltirmeler 
sonucunda ise ortaya ç›kan at›k miktar›nda 36.000 
ton azalma elde edilmifltir.

2009 y›l› çal›flmalar›n›n sonucunda 5,5 milyon m3 

su yeniden kullan›lmak üzere üretime 
kazand›r›lm›flt›r.

Arçelik 2009 y›l›nda özellikle enerji verimlili¤i, su 
ve kimyasal tüketiminde azalma sa¤layan birçok 
projeyi hayata geçirmifltir. Raporlama döneminde, 
üretim ve proses verimlili¤i, ›s›tma ve havaland›rma 
sistemi verimlilik art›rma çal›flmalar›, ayd›nlatma 
sistemi verimlilik art›rma çal›flmalar›, ›s› ceketi 
uygulamalar›, buhar kazanlar› verimlilik art›rma, 
›s› geri kazan›m çal›flmalar› ve idari konulardaki 
verimlilik çal›flmalar›yla, 25 milyon kWh elektrik, 
2,5 milyon Sm3 do¤algaz tasarrufu sa¤layarak, 
toplam enerji tüketimini 3.566 TEP azaltm›flt›r. 

Raporlama döneminde Arçelik, su tüketiminin 
düflürülmesine yönelik projeler de 
gerçeklefltirmifltir. Ar›tma tesisi evsel ve endüstriyel 
deflarj suyunun sulamada kullan›m›, montaj 
bantlar› loop test sular›n›n geri kazan›m›, gövde-
boyahane-montaj senkronizasyon çal›flmas› ve 
genel kullan›m suyunda tasarruf sa¤layan projeleri 
ile Arçelik, 2009 y›l›nda toplam su tüketimini 
39.063 m3 azaltm›flt›r.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

Enerji Tüketiminde Kaydedilen Düflüfl

2008 

40.423
TEP/Y›l

2009 

55.000
TEP/Y›l

3,5 milyon
m3

2009 Y›l›
Su Tüketiminde
Kaydedilen Düflüfl

5,5 milyon
m3

2009 Y›l›
Geri Kazan›lan
Su Miktar›

36.000
Ton
Koç flirketlerinde 2009 yılı 
at›k miktar›nda kaydedilen 
düflüfl



Arçelik’te 2009 y›l›nda bafllat›lan projeyle, 
kimyasal tüketimi azalt›m›, “0” (S›f›r) at›k 
çamur oluflumu, % 47 enerji tasarrufu ve 
% 49 su tasarrufu sa¤layan “Yüzey ‹fllem 
Teknolojisi’nde Nanoteknoloji Ürünü 
Kullan›m›na Geçifl” uygulamas›na 
bafllanm›flt›r. Bununla birlikte, banyo 
de¤iflim periyotlar›n›n optimizasyonu, “Thin 
Film” boya uygulamas›, at›k tiner ve boya 
geri kazan›m projeleriyle de kimyasal 
tüketimi azalt›lm›flt›r.

Arçelik’in sosyal ve çevreye duyarl› 
yaklafl›m› do¤rultusunda, tedarik zinciri 
faaliyetlerinde de verimlilik çal›flmalar› 
yap›lmaktad›r. Tedarikçi lokasyonlar› ve 
da¤›t›m depo noktalar›, çevreye duyarl› 
tafl›ma tiplerini kullanmay› sa¤layacak ve 
oluflabilecek sera gaz› emisyonunu en aza 
indirgeyecek flekilde “Çevreye Duyarl› 
fiebeke A¤›” yaklafl›m›yla belirlenmektedir. 
Bu amaçla, tafl›mada kullan›lan araç 
say›s›n› azaltma, ürün ambalaj hacim ve 
a¤›rl›¤›n› azaltma, tafl›ma mesafesi ve araç 
doluluk optimizasyonu gibi yöntemler 
kullan›lmaktad›r.

2009 y›l›nda Aygaz, çal›flan kullan›m 
alanlar› ve çevre ayd›nlatmas›n›n sensörlü 
armatürlerle sa¤lamaya bafllam›flt›r. Kapal› 
çal›flma alanlar›n›n yüksek reflektörlü 
armatürlerle ayd›nlat›lmas› ve Aygaz Gebze 
‹flletmesi’nde kullan›lan verimlili¤i düflük 
EFF3 motorlar›n 187 adedinin, verimlili¤i 
yüksek EFF1 motorlarla de¤ifltirilmesiyle 
y›lda 975.000 kWh enerji tasarrufu elde 
edilmekte olup 470 ton CO2 sal›n›m› 
engellenmektedir. Ayr›ca, tüm tesislerde 
yap›lan çok say›da enerji kayb› giderme, 
yal›t›m, mevcut ekipmanlar›n enerji verimli 
ürünlerle de¤ifltirilmesi projesi ile enerji 
verimlili¤i artt›r›lm›flt›r. Y›l içinde yap›lan 
iyilefltirme çal›flmalar›yla çeflitli süreçlerden 
kaynaklanan LPG emisyonu 
engellenmifltir. Eskiflehir Dolum Tesisi 
kamp tüpü y›kama tesisinde yap›lan 
iyilefltirmelerle de y›lda 1.300 kg LPG 
tasarrufu sa¤lanm›fl, 3,7 ton CO2 emisyonu 
engellenmifltir. Ayn› proje kapsam›nda 
y›ll›k 18 ton su tasarrufu da kaydedilmifltir. 
Bunlar›n yan›nda, Ambarl› Terminal 
Müdürlü¤ü’nde tüp dolum sürecinde 
yap›lan iyilefltirmeler sonucu y›ll›k 3.636 
ton su tasarrufu sa¤lanarak su tüketiminin 
toplam üretime oran› 0,21’den 0,18’e 
indirilmifltir. Gebze ‹flletmesi’nde sanayi 
tüpü boya tasarrufu için yap›lan robot 
uygulamas› ile, tüp bafl›na yaklafl›k %20 
boya tasarrufu sa¤lanm›flt›r. 

Dörtyol Deniz Terminali ve Diyarbak›r 
Dolum Tesisi’nde, boyan›n yeniden 
kullan›m› ile ilgili çal›flma yap›lm›flt›r. Dörtyol 
Deniz Terminali’nde bu çal›flma ile y›lda 
ortalama 2.000 kg boyan›n yeniden 
kullan›m› sa¤lanm›flt›r. Diyarbak›r Dolum 
Tesisi’nde yap›lan iyilefltirmeler ile tüp 
bafl›na 9 gram olan boya tüketimi 5 grama 
düflürülmüfltür. Alia¤a Deniz Terminali’nde 
yap›lan çal›flmalarla boya tüketiminde 
2008’e göre %15,26 oran›nda azalma 
sa¤lanarak y›ll›k 6.085 kg boya tasarruf 
edilmifltir.

Gebze ‹flletmesi’nde kaynak gaz› 
tüketimine yönelik çal›flmalar› sonucu %35 
azalt›m, kaynak kumu geri kazan›m 
çal›flmalar›yla %30 malzeme tasarrufu 
sa¤lanm›flt›r. Çinko tüketimine yönelik 
çal›flmalar sonucunda üretim, 2008’e 
oranla %17,5 daha az hammadde 
kullan›larak gerçeklefltirilmifltir. Y›l içinde 
hurda regülatörlerin geri toplanmas›na 
yönelik promosyon ile toplanan 
malzemelerin geri dönüfltürülmesi sonucu 
2009 y›l›nda 37.8 ton zamak geri 
kazan›lm›flt›r. K›r›kkale Dolum Tesisi’nde 
oluflan 940 kg at›k kâ¤›t fidan dikimi 
karfl›l›¤›nda TEMA Vakf›’na teslim edilmifltir. 
Yar›mca Deniz Terminali deflarj rögar› 
büyütülerek, saatte yaklafl›k 90 m3 ya¤mur 
suyu veya tatbikatlarda kullan›lan so¤utma 
suyunun tekrar yang›n suyu tanklar›na 
al›nmas›yla ilgili proje sürdürülmektedir.

Ford Otosan, 2009 y›l›nda ‹nönü Kamyon 
Fabrikas›’nda gerçeklefltirdi¤i ayd›nlatma 
optimizasyon projesi kapsam›nda üretim 
alanlar›nda kullan›lan armatürleri, daha 
modern teknolojiyle üretilen ayd›nlatma 
armatürleri ile de¤ifltirerek enerji tüketimini 
y›lda 122.468 kWh düflürmüfltür. Kullan›m 
ömürleri daha uzun olan yeni armatürler 
sayesinde kaynak ihtiyac› ve bak›m 
maliyetlerinde düflüflün yan›nda 
ayd›nlatma kalitesinde de art›fl sa¤lanm›flt›r.
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2009 y›l›nda, Ford Otosan, üretimde kullan›lan 
kompresörlerin proses gere¤i ›s›nmas›ndan oluflan 
›s› enerjisinin geri kazan›lmas›na yönelik projeyi 
hayata geçirmifltir. Proje kapsam›nda, ›s›nan 
kompresörlerden geri kazan›lmak suretiyle elde 
edilen ›s› enerjisi, yemekhane kullan›m suyunun 
›s›t›lmas›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu proje 
sayesinde, kullan›m suyunun ›s›t›lmas› için tüketilen 
y›ll›k do¤algaz miktar› 168.000 Sm3 do¤algaz 
düflürülmüfl, 13,86 TEP enerji tasarruf elde 
edilmifltir. Proje sayesinde, 100 m2’lik 160 evin 
›s›t›lmas› için gerekli do¤al gaz miktar›na efl de¤er 
tasarruf elde edilmifl olup y›lda 324 ton CO2 sal›n›m› 
engellenmifltir.

Ford Otosan’›n, ar›tma tesisi evsel at›k su havuzu 
saf oksijen tüketimini ortadan kald›rmaya, oksijen 
ihtiyac›n› monte edilen blower ile do¤adan 
karfl›lamaya yönelik projesi sonucunda y›ll›k 134,9 
saf oksijen ihtiyac› giderilmifltir.

2009 y›l›nda, Ford Otosan bünyesinde, ar›tma 
çamurunun nemlili¤inin bertaraf sürecinde yol 
açt›¤› sorunlar›n giderilmesi, çamurun ek yak›t 
veya farkl› amaçlarla tekrar kullan›m›n›n sa¤lanmas› 
ve bertaraf maliyetinin azalt›lmas› için ileri 
susuzlaflt›rma ünitesi kurulmufltur. Yeni ünitenin 
hizmete girmesiyle ar›tma çamuru nem oran› 
%60’tan %8’e düflürülerek y›ll›k at›k miktar› 282,5 
ton azalt›lm›flt›r. At›k miktar›n›n %56,5 oran›nda 
azalmas›, toplam bertaraf maliyetlerini de %87 
oran›nda düflürmüfltür.

Opet, 2009 y›l›nda Körfez, Alia¤a ve Giresun 
Terminallerine endüstriyel – kimyasal at›k su ar›tma 
tesisi, Alia¤a ve Giresun Terminalleri’ne ise evsel 
at›k su ar›tma tesisi kurulumu çal›flmalar›n› 
tamamlam›flt›r. Ayr›ca Giresun ve Alia¤a 
Terminallerinde oluflturulan geçici depolama 
alanlar›yla at›klar›n ayr› ayr› toplanmas› sa¤lanm›flt›r. 
Bu çal›flmayla, ar›tma, separatör ve tank dibi 
çamurlar›, kontamine varil ve bezler, at›k ya¤, pil, 
akü, florasan ve lambalar ayr›flt›r›larak 
toplanmaktad›r. 

Bunlar›n yan›nda, Körfez Terminali’nde pig 
operasyonlar›n›n su yerine hava ile yap›lmaya 
bafllanmas› ile slop tank›, ar›tma tesisi ve yang›n 
su tank›n›n entegrasyonu ile ar›t›lm›fl suyun yang›n 
tatbikatlar›nda kullan›lmas› sayesinde su 
tüketiminde düflüfl kaydedilmektedir. 

Ayr›ca, Opet tesis binalar›nda ve siyah ürün 
tanklar›nda yap›lan yal›t›m çal›flmalar›, saha 
ayd›nlatmas›n›n fotoselli armatürlerle yap›lmaya 
bafllanmas›, tesislerdeki voltaj ve ak›m aras›ndaki 
faz kaymalar›n› s›f›ra yak›n tutmak için 
gerçeklefltirilen kompanzasyon ifllemi ve Körfez 
Terminali’nde kullan›lan iki adet jet motoruna 
inventör kurulumu gibi çeflitli çal›flmalar yapm›fl 
ve toplamda %7’lik bir enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r. 
Marmara Terminali’nde tanklar›n ›s›t›lmas›nda fuel 
oil yerine LNG kullan›larak enerji tasarrufuna ve 
sera gaz› emisyon azalt›m›na katk›da 
bulunulmufltur.

2009 y›l›nda Otokar, boyahanelerde otomasyona 
geçerek sistemlerin sadece araç varken 
çal›flmas›n›n sa¤lanmas›, mevcut c›val› ayd›nlatma 
armatürlerinin metal halide armatürlerle 
de¤ifltirilmesi, daha verimli pompa ve blower 
kullan›lmaya bafllanmas› ve bas›nçl› hava 
kaçaklar›n›n daha s›k› takip edilmesi ile enerji 
tüketiminde düflüfl elde etmifltir. Bunlar›n yan›nda, 
iletiflimde kullan›lan faks cihazlar› yerine gelen 
fakslar›n elektronik ortamda da¤›t›lmas›yla 13,14 
kWh elektrik enerjisi tasarrufu, günlük 500 adet 
kâ¤›t tasarrufu sa¤lanm›fl, cihazlarda sarf 
malzemesi olarak kullan›lan kimyasal toner ve 
di¤er malzemelerin çevresel etki üretmesi 
engellenmifltir.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

55.000
TEP/Y›l
Koç flirketlerinde 2009 yılında 
tasarruf edilen toplam enerji 
miktarı



Ayr›ca araç son ifllemlerinde kullan›lan 
solvent içerikli yüzey temizleme kimyasal› 
yerine, nanoteknoloji ürünü, konsantre ve 
su bazl› bir kimyasal›n kullan›lmas›na 
geçerek çevresel etkilerde düflüfl 
kaydetmifltir.

Tofafl minicargo (MCV) araçlar›n›n alt 
taban›nda uygulanan maskeleme ve PVC 
kaplamalar›nda yap›lan yenilikle, araç 
bafl›na 0,66 kg PVC ve 56 adet maske 
tasarrufu yap›lm›flt›r. Ayn› zamanda bu 
uygulama ile y›lda 2.300 kg solvent 
tüketimi ve 26 ton tehlikeli at›k oluflumu 
engellenmifltir. 

Tofafl boyahanelerde kullan›lan boya 
tabancalar›n› de¤ifltirerek 1 BELL 
uygulamas›na geçmifltir. Bu sayede 
uygulama verimlili¤i %50-55 düzeyinden 
%80-90 düzeyine çekilerek çevresel etkiler 
azalt›lm›flt›r. Uygulama de¤iflikli¤iyle araç 
bafl›na tüketilen boya miktar›nda 0,45 kg, 
boya at›¤› miktar›nda ise y›ll›k 130 ton 
azalt›m sa¤lanm›flt›r. Ayn› zamanda 
uygulama VOC emisyonu 0,63 gr/m2 

düflürmüfltür.

2009 y›l›nda Tüprafl, ‹zmir ve ‹zmit 
Rafinerileri’nde enerji optimizasyonu 
yaz›l›m› (prosteam) kurulumunu 
gerçeklefltirmifltir. 02.01.2010 tarihinde 
ifllerlik kazanacak yaz›l›m, PHD (process 
historical data) sistemlerinden elde etti¤i 
online veri ile en düflük maliyetli iflletme 
flartlar›n› raporlamaktad›r. Bu yaz›l›m 
sayesinde üretimde kullan›lan yak›t 
kaynaklar›nda %2 – 5 oran›nda enerji 
verimlili¤i elde edilecektir. Miktarlar 
optimize edilen flartlar çerçevesinde yaz›l›m 
taraf›ndan otomatik hesaplanmakla birlikte, 
yak›t tüketiminde %2 tasarruf elde edilmesi 
durumunda CO2 sal›n›m›nda da y›ll›k 
minimum 30.000 ton düflüfl 
kaydedilecektir. Bu düflüfl, yaklafl›k 
90.000(1) yetiflkin a¤ac›n dikilmesiyle elde 
edilecek kazan›ma eflde¤erdir.

(1) CO2 emisyonu de¤erine denk gelen a¤aç say›s›, TEMA Vakf›  
KarbonMetre  yaz›l›m›yla hesaplanm›flt›r.

2009 y›l›nda Tüprafl, ‹zmit Rafinerisi metal 
mekanik atölyesine günefl ›fl›¤› toplay›c›lar› 
monte ederek ayd›nlatman›n y›lda 2.100 
saat do¤rudan günefl ›fl›¤›yla sa¤lanmas›na 
yönelik bir enerji verimlili¤i projesi 
gerçeklefltirmifltir.  2009 y›l› temmuz ay›nda 
devreye al›nan ve enerji tüketiminde y›lda 
31.500 kWh düflüfl sa¤layan proje ile ayn› 
zamanda y›ll›k 16,22 ton CO2 sal›n›m› 
engellenmifl olmaktad›r. Bunun yan›nda, 
do¤algaz-fueloil yak›t optimizasyonu, 
yal›t›m kay›plar›n›n önlenmesi, buhar-güç 
iyilefltirmesi, kazan ve f›r›nlarda temizlik 
uygulamas›, frekans konverter 
uygulamalar› ve yanma veriminin art›r›lmas› 
proje ve uygulamalar› ile enerji verimlili¤i 
sa¤lanm›fl, toplam 121.460 ton CO2 
emisyon azalt›m› gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca 
rafinerilerdeki kazanlara düflük NOx 
brülörleri monte edilerek NOx 
emisyonunun da en aza indirilmesi 
sa¤lanm›flt›r.

Y›l içinde Tüprafl ‹zmir Rafinerisi’ndeki 
ya¤l› at›ksu ar›tma çamurlar›n›n dekantör 
ve kurutucu sistemlerine al›narak 
maksimum kuruluk oran›na ulaflt›r›lmas› 
ile at›k hacimlerinin azalt›lmas›na yönelik 
proje ile ya¤ ve su geri kazan›m› 
sa¤lanm›flt›r.  Proje ile toplamda 13.753 
kg çamur susuzlaflt›r›lm›fl ve 3.300 kg ya¤ 
geri kazan›lm›flt›r. Uygulama esnas›nda 
çamurlar›n kurutma yataklar›nda minimum 
süre ile bekletilmesi gerçeklefltirilerek 
emisyon oluflumu minimum düzeye 
indirilmifltir.

2009 y›l›nda, SAP sistemine At›k ve 
Emisyon Yönetim Modülü eklenmifltir. Bu 
sayede öncelikle çevre yönetim sistemi ve 
standartlar›n›n yönetimi, yasal ve iç kontrol 
raporlamalar›nda kullan›m kolayl›¤› 
sa¤lanm›flt›r. Bu sayede, at›klar›n olufltu¤u 
noktalarda ayr›flt›r›lmas›, ünite at›k 
etiketlendirilmesi, at›klar›n ünitelerden ç›k›fl 
ifllemlerinin kolaylaflt›r›l›p yönetmelik ve 
standartlara uygun iflaretlenmesi, at›klar›n 
türüne göre ayr› at›k sahalar›na tafl›n›p 
miktarlar›n›n belirlenmesi ifllemleri 
kolaylaflt›r›lm›flt›r. 

Ayr›ca bu modül ile at›k nakliyesini yapacak 
lisansl› firmalar›n araç ve sürücülerin 
tan›mlanmas›, tan›ml› olmayan firma, araç 
ve veya sürücülerin tafl›ma yapmas›n›n 
engellenmesi, at›k bertaraf tesislerinin 
tan›mlanmas› ve at›klar›n türüne göre 
tan›mlanm›fl tesislere sevki, at›klar›n sevk 
ve bertaraf maliyetlerinin optimizasyonu 
süreçlerinin kolaylaflt›r›lmas› ve daha etkin 
kontrolü sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca tüm bu 
süreçlere yönelik yasal belge, form ve 
raporlama gereklilikleri de SAP modülü 
üzerinden yerine getirilebilmektedir.

Sera gaz› sal›n›m› düflürme stratejisini, 
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan daha 
etkin biçimde yararlanmak olarak belileyen 
Türk Traktör, ayd›nlatma için kullan›lan 
elektrik enerjisi tüketiminde, elektronik 
balastl› yüksek tavan armatürlerine 
geçilmesi suretiyle 2009 y›l›nda 
ayd›nlatmada %10 enerji verimlili¤i elde 
ederek enerji tüketimini y›ll›k 1.198.215 
kWh düflürmüfltür. Ayr›ca, montaj 
hatlar›nda bas›nçl› hava tabancalar› yerine 
flarjl› tabanca kullan›m›na bafllanm›flt›r. Bu 
sayede bas›nçl› hava kullan›m›nda % 1'lik 
bir azalma kaydedilmifltir. Raporlama 
döneminde, atölyelerin ›s›t›lmas›nda daha 
verimli radyan sistemlerin kullan›m›na 
yönelik pilot uygulama gerçeklefltirilmifl, 
s›cak su ihtiyac›n›n bir bölümünün günefl 
enerjisiyle elde edilmesi sa¤lanm›flt›r. Is› 
yal›t›m›, uzak birimlere ayr› eflanjör 
kurulumu, atölye ç›k›fl kap›lar›na s›cak 
hava perdesi tak›lmas› enerji verimlili¤i 
sa¤layan di¤er çal›flmalard›r. Bunun 
yan›nda, lavabolarda su tasarrufu sistemi 
kurulmas› ve susuz pisuvar kullan›lmaya 
bafllanmas›yla su tüketiminde düflüfl 
sa¤lanm›flt›r.
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Koç’ta Çevre Dostu Ürünler

fiirketlerin çevresel etkilerinin yönetiminin önemli 
bir bilefleni de üretilen mal ve hizmetlerin hayat 
çevrimleri boyunca ürettikleri çevresel etkilerdir. 
Üretimde kullan›lan hammadde ve di¤er 
kaynaklar›n oluflturdu¤u çevresel etki de¤erleri, 
üretim safhas›ndaki çevresel etkiler ve ürünlerin 
tüketicileriyle bulufltu¤u andan ekonomik 
de¤erlerini yitirip geri dönüfltürüldü¤ü evreye 
kadar bir bütün olarak de¤erlendirilmeli ve bu 
zincir içindeki her aktör kendi üzerine düflen 
sorumlulu¤u tafl›mal›d›r. Koç Toplulu¤u flirketleri 
mal ve hizmet üretiminde kullan›lan hammadde 
ve di¤er kaynaklar›n içeriklerinin çevresel etkilerini 
takip eder, ürünlerinin çevre dostu özelliklerini 
artt›rarak hayat çevrimindeki çevresel etkilerini 
düflürmek için çal›fl›r, yat›r›m ve araflt›rma – 
gelifltirme faaliyetleri yürütürler.

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren Avrupa 
Birli¤i Kimyasallar›n Kayd›, De¤erlendirmesi, ‹zni 
ve K›s›tlanmas› Tüzü¤ü (REACH), faaliyet gösterilen 
sektörlere yönelik çal›flma standard› ve di¤er yasal 
düzenlemeler gere¤i, Koç Toplulu¤u flirketleri, 
ürün içeriklerinde kullan›lan mamul ve yar› 
mamullerin çevresel etkilerini, tedarikçi ve yan 
sanayi kurulufllar›n çevresel çal›flma koflullar›n› 
takip çal›flmalar› yapmaktad›r. Bu faaliyetler 
sayesinde ürünlerin hayat çevrim sürecinin üretim 
öncesi etaplar›n›n çevresel etkileri takip edilmifl 
olmaktad›r.

2009 y›l›nda Koç Holding flirketleri, ürünlerinin 
üretim ve tüketim evrelerindeki çevresel etkilerini 
düflürücü birçok çal›flma yapm›fl, bu özelliklere 
sahip yeni ürün ve hizmetler gelifltirmifltir.

Arçelik, ürünlerin ömür döngüsü yönetimine 
yönelik mevcut olan ulusal düzenlemelerin yan› 
s›ra Avrupa Birli¤i mevzuat›na da uyumlulu¤u 
sa¤lamak amac›yla çal›flmalar yürütmektedir. 
REACH, WEEE, RoHS ve EuP direktiflerinin 
gereksinimlerini karfl›lamak ve mevcut 
uygulamalar› de¤erlendirmek için çeflitli çal›flma 
gruplar› oluflturmufl ve iç denetimler 
gerçeklefltirmifltir. Bu çal›flmalar›n sonucunda 
zararl› maddelerin kullan›m›n›n s›n›rland›r›lmas›na 
yönelik yeni bir yönetim sistemi kurulmufltur. 
Arçelik A.fi., REACH kapsam›ndaki 
sorumluluklar›n› yerine getirmek üzere özel bir 
çal›flma yürütmüfl, tüm faaliyetleri çerçevesinde 
gerekli haz›rl›klar›n› yapm›fl ve tedarikçileriyle 
beraber REACH Tüzü¤ü’ne uyumlu bir süreç 
gelifltirmifltir.

Çevre dostu ürünler gelifltirip tüketicilerine sunmay› 
görev edinen Arçelik, 2009 y›l›nda, Eco-turbo 
özelli¤i ile A s›n›f›na göre %30 daha az enerji 
tüketimiyle dünyan›n en az elektrik tüketen ve 43 
dBA ses seviyesi ile dünyan›n en sessiz 9657 ETI 
Ankastre Elektronik Multifonksiyon Inox F›r›n›’n› 
üretmifltir. 

Ayr›ca, f›r›n kapaklar› üzerine kolay temizlenebilir 
nanoteknoloji kaplama uygulamas› ile müflteriler 
taraf›ndan kullan›lacak temizlik malzemesi 
miktar›n›n azalt›lmas› sa¤lanm›flt›r.

2009 y›l›nda üretilen Arçelik 4253 N ve 5233 NH 
Buzdolab› A + enerji de¤erlerine sahiptir. Bununla 
birlikte, dünyan›n en az enerji tüketen buzdolab›n› 
üretme gururu da 2004 y›l›ndan bu yana Arçelik’e 
aittir.

Arçelik’in üretti¤i Grundig Vision Eco LCD TV, 
standby konumunda 0 Watt güç tüketmekte ve 
%45 daha verimli enerji sarfiyat› yapmaktad›r. 

2009’da dünyada bir ilk olarak A s›n›f›ndan %30 
daha az enerji tüketen “Ekonomist” serisi çamafl›r 
makinesi ve dünyan›n en sessiz, en az su tüketen 
ve en h›zl› Arçelik 62105 H bulafl›k makinesi 
devreye al›nm›flt›r. Arçelik TKF 7459 A Çamafl›r 
Kurutma Makinesi A s›n›f›na göre %30 enerji 
tüketmektedir.

Beko WMD 78142 SD ve Blomberg WNF 8428 
A çamafl›r makineleri Plus X Ekoloji ödülüne, 
Blomberg WM 67121 model çamafl›r makinesi 
ise Amerikan Çevre Koruma Ajans› ve Amerikan 
Enerji Bakanl›¤›’n›n ortaklafla yürüttü¤ü, enerji 
verimli ürünler ve uygulamalar ile çevrenin 
korunmas›n› ve tasarruf elde edilmesini amaçlayan 
“Energy Star” (Enerji Y›ld›z›) program› kapsam›nda, 
kendi s›n›f›nda en verimli ürün seçilmifltir.

Energy Star – Eco Label Grundig Vision 2 22-
2920 TV Amerikan Çevre Koruma Ajans› 
taraf›ndan enerji verimli ürün “Energy Star” olarak 
etiketlendirilmifltir. Avrupa’daki ilk “Energy Star” 
onayl› TV’yi üreten Grundig Eco serisi ürünleriyle 
Eco Label’a baflvuran 4. marka olmufltur. Grundig 
Finearts LED TV ise %35 daha az enerji tüketiminin 
yan›nda üretiminde c›va kullan›lmamas› sebebiyle 
çevre dostu ürün s›n›f›nda de¤erlendirilmektedir.

Proseslerinde kimyasal maddelerin kullan›m›n›n 
en aza indirgenmesi çal›flmalar› yapan Aygaz, 
tedarikçilerinde de bu uygulamalar›n yerleflmesi 
için faaliyetler yürütmektedir. Gebze ‹flletmesi için 
yan sanayide üretilen valf gövdesinin kumlama 
iflleminden geçirilmesine bafllanm›flt›r. Bu sayede 
asitlemenin kald›r›lmas›yla yan sanayide yap›lan 
pirinç sarartma iflleminde kullan›lan 25 ton asidin 
kullan›lmas› önlenmifltir.
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Yükselen imalat hacimlerini, maliyet 
avantaj› sa¤layan, çevre dostu nakliye 
süreci ile desteklemeyi hedefleyen Ford 
Otosan, Kocaeli Fabrikas› Malzeme 
Planlama ve Lojistik Müdürlü¤ü ve Ford 
of Europe’un birlikte gerçeklefltirdi¤i 
projeyle Köln – Köseköy aras›ndaki 
malzeme ikmal operasyonunu, karayoluna 
oranla yak›t tüketimi ve CO2 sal›n›m› 
sa¤layan demiryolu ile gerçeklefltirmeye 
bafllam›flt›r. Bu sayede hem daha güvenli 
hem de daha az çevresel etki üreten bir 
tafl›ma yöntemine geçilmifltir.

Opet, 2009 y›l›nda çevre dostu bir ürün 
olan Opet AdBlue® üretimine bafllam›flt›r. 
Dizel motorlar›n oluflturdu¤u azot oksit 
(NOx) gazlar›n›n sal›n›m›n› düzenlemek 
için gelifltirilmifl su ile kar›fl›m halinde 
bulunan üreden oluflan zarars›z bir yak›t 
olan AdBlue®, Euro 4 (2006) ve Euro 5 
(2009) normlar›na uyum sa¤lamak için 
SCR (Selective Catalytic Reduction-Seçimli 
Katalitik ‹ndirgeme Sistemi) donan›ml› 
araçlarda, araç üzerindeki depodan, 
katalist içine enjekte olarak nitrojen oksidi, 
zarars›z nitrojen ve suya ayr›flt›rarak çevre 
kirlili¤ini azaltmakta kullan›l›r.

Otokar’›n üretti¤i, M-2010 araçlar› Euro 4 
motoru ile bir önceki model olan M2000'e 
oranla daha düflük yak›t tüketimi ve %50 
daha düflük gürültü seviyesine sahiptir. 
KENT 290LF 12 m arac› da Euro 4 ve 
EEV emisyon seviyesinde motoruyla çevre 
dostudur. Yurt d›fl›na “VECTIO” markas› 
ile ihraç edilen “VECTIO T” otobüsü, üstün 
performans ve teknolojik özelliklerinin 
yan›nda, Euro 5 çevreci motor ve düflük 
yak›t tüketimine sahiptir.

2003 y›l›ndan beri, Tofafl’ta gelifltirilen ve 
üretilen tüm araçlar Avrupa’da geçerli olan 
“ELV 2000/53/EC End of life Vehicles” 
Direktifine uymaktad›r. Araçlarda kullan›lan 
tüm parçalar›n malzeme bilgileri IMDS 
(International Material Data System) 
sistemine girilmekte ve araçlar›n çevreye 
uyumu sistematik olarak garanti alt›na 
al›nmaktad›r. 

Tofafl, 2009 y›l›nda sat›n alma ve hizmet 
süreçlerindeki çevresel etkinin kontrolü 
ve düflürülmesine yönelik iki farkl› k›lavuz 
yay›nlam›flt›r. “Yeflil Sat›n Alma Rehberi” 
içeri¤inin temellerini, ISO 14000 Çevre 
Yönetim Sistemi, lojistik ve paketleme, 
yasaklanm›fl kimyasallar, kimyasallar›n 
etiketlendirilmesi ve tafl›nmas›, ELV direktifi, 
REACH direktifi ve BREF gereklilikleri 
oluflturmaktad›r. “Yeflil Servis Rehberi” 
içeri¤inde ise, tehlikeli at›klar›n yönetimi, 
at›k lastikler,  at›k akümülatörler, at›k ya¤, 
kontamine at›k, yasal belgeler ve acil 
müdahale plan› konular›na yönelik 
gereklilikler yer almaktad›r.

Tofafl’›n üretti¤i Fiorino modellerinde 
bulunan “Stop&Start” ve CNG sistemleri, 
araçlar›n CO2 emisyonunun düflürülmesine 
büyük katk› sa¤lamaktad›r. “Stop&Start” 
sisteminin CO2 sal›n›m› üzerinde %10, 
CNG sisteminin ise %25 civar›nda 
düflürücü etkisi bulunmaktad›r. Bu 
sistemler, 2010’da lanse edilecek Yeni 
Doblo modelinde de yer almaktad›r. Ayr›ca 
mevcut modeller üzerinde tamamen 
elektrikle çal›flan araçlar üretmeye yönelik 
Ar-Ge çal›flmalar› devam etmektedir.

Yeni Doblo modellerinde yak›t tüketimi 
düflük, Euro 5 emisyon seviyeli Multijet II 
dizel motor sistemi bulunmaktad›r. Sat›fl›na 
bafllanan benzinli Multiair motorlu araçlar, 
%10 daha az CO2 emisyonu ve % 10 daha 
fazla güç üretmektedir.

Tüprafl gerçeklefltirdi¤i yat›r›mlar 
sonucunda Euro 5 spektlerine uygun 
üretim yapabilmektedir.

Koç’ta Çevre Koruma

Koç Toplulu¤u flirketleri, faaliyetlerinden 
kaynaklanan çevresel etkilerin en aza 
indirgenmesinin yan›nda, faaliyet 
sahalar›nda oluflabilecek ve çevresel riskler 
do¤urabilecek kazalar›n engellenmesine; 
al›nan tedbirlere ra¤men herhangi bir 
vakan›n gerçekleflmesi durumunda ise 
çevresel zarar›n oluflmamas›na yönelik 
tedbirler almaktad›r. Bu tedbirler, süreç ve 
ekipman gelifltirme projelerinin yan›nda, 
çeflitli konulara yönelik personel çevre 
e¤itimlerini de kapsamaktad›r. fiirketler 
taraf›ndan verilen çevre e¤itimleri, kurum 
personelinin yan›nda yüklenici firma 
çal›flanlar›n› da hedef almaktad›r. Bu 
kapsamda 2009 y›l›nda Koç Toplulu¤u 
çal›flanlar›na 60.000 adam*saat ve 
yüklenici firma çal›flanlar›na ise 24.000 
adam*saat üzerinde e¤itim verilmifltir.
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‹klim de¤iflikli¤inin öneminin ve dünya üzerindeki 
etkilerinin artmas› beklentisi sonucunda, LPG’nin 
çevreci özelliklerinin gelifltirilmesi ihtiyac›n› gören 
Aygaz, bu alanda y›llard›r araflt›rma gelifltirme 
çal›flmas› yapmaktad›r. Yürütülen çeflitli 
araflt›rmalar, tüketicilerin beklentilerinin de ayn› 
yönde oldu¤unu göstermektedir. Tüketiciler, 
performansl› ve çevreci yak›tlar› daha uygun 
fiyatlardan sat›n almay› tercih etmektedir. Bu 
beklentiyi karfl›lamak üzere Aygaz, Katk›l› Otogaz 
Aygaz Euro LPG+’› 4 y›ll›k bir çal›flma sonucunda 
gelifltirerek sadece Türkiye’de de¤il, yurtd›fl›ndaki 
otogaz pazarlar›na da örnek olacak bir uygulamaya 
imza atm›flt›r. 

Yap›lan iyilefltirmelerle hem yak›t tüketimi hem de 
emisyonlar aç›s›ndan iyilefltirmeler sa¤layan Katk›l› 
Otogaz Aygaz Euro LPG+ ile sera gazlar›n›n 
azalt›lmas› için de bir ad›m at›lm›flt›r. Ürünün 
kullan›m›n›n emme subab yuvalar›nda belirgin bir 
temizlik sa¤lad›¤› gözlemlenmektedir. Katk›l› 
Otogaz Aygaz Euro LPG+, temiz motor ve daha 
iyi yanma performans› sayesinde zararl› gaz 
sal›n›mlar›n› azaltmaktad›r. Böylelikle ürün, çevreyi 
daha çok korumaktad›r. Test sonuçlar›na göre, 
Katk›l› Otogaz Aygaz Euro LPG+, Katk›s›z Otogaz 
Aygaz Euro LPG’ye k›yasla, hidrokarbon 
emisyonunda %20,2, karbonmonoksit 
emisyonunda %33,5’e varan iyileflme sa¤layarak 
otogaz›n çevreci özelli¤ini art›rmaktad›r.  

Ayr›ca, ürünün kullan›m› ile araçtan al›nan 
performans artmakta ve yak›t tüketimi düflmektedir. 
Katk›l› Otogaz Aygaz Euro LPG+’›n temizlik özelli¤i 
sayesinde arac›n ivmelenme süresinde Katk›s›z 
Otogaz Aygaz Euro LPG kullan›m›na göre %5,13’e 
varan oranda iyileflme görülürken, yak›t tüketimi 
%3,9’a varan oranda azalmaktad›r. Katk›s›z Otogaz 
Aygaz Euro LPG ile 100 km’de 9,69 lt yak›t tüketimi 
(120 km/h sabit h›z) olurken; Katk›l› Otogaz Aygaz 
Euro LPG+ ile 100 km’de 9,32 lt yak›t tüketimi 
(120 km/h sabit h›z) meydana gelmektedir. Bu 
durumda sera gaz›nda minimum %3,82 oran›nda 
azalma meydana geldi¤i hesaplanm›flt›r.

Türkiye otogaz pazar›, 2.300.000 ton/y›l olup, 
toplam otogazl› araç say›s› 2.500.000 adet olarak 
tahmin edilmektedir. Buradan hareketle otogazl› 
bir arac›n y›lda 0,92 ton (=1.643 lt/y›l) LPG 
tüketiminin oldu¤u öngörülmektedir. Bu çerçevede 
Katk›l› Otogaz Aygaz Euro LPG+’›n kullan›m› ile 
56.155 ton sera gaz› emisyonunun azalt›lmas› 
sa¤lanm›fl olaca¤› öngörülmektedir.



Koç Holding, çevre koruma bilincinin gelifltirilmesinin 
flirket içi faaliyetlerin ötesinde, toplumsal bir mesele 
oldu¤una inanmakta ve toplum genelinde çevresel 
fark›ndal›¤›n artt›r›lmas›n› hedeflemektedir. Bu 
sebeple, Koç Holding ve ba¤l› flirketleri, baflta faaliyet 
gösterdikleri yerel halka yönelik olmak üzere, yurt 
genelinde çevresel bilincin art›r›lmas›n› hedefleyen 
e¤itim ve proje faaliyetleri gerçeklefltirmektedir.

Arçelik’te, çevre bilincini art›rmak, çevre yönetimini 
desteklemek ve çevre yönetimini ifl yap›fl biçimi 
haline dönüfltürmek amac›yla her kademe çal›flana 
ve altyüklenicilere sosyal sorumluluk amaçl› düzenli 
e¤itimler verilmektedir. Bu kapsamda 2009 y›l›nda, 
toplam 11.390 adam*saat e¤itim verilmifltir. 
E¤itimlerin yan› s›ra, bilinçlendirme amaçl› periyodik 
toplant›lar ve grup çal›flmalar› gerçeklefltirilmektedir.

2009 y›l›nda Aygaz Ambarl› Deniz Terminali’nde 
LPG transferinde kullan›lan 5 adet LPG pompa 
basma hatlar›na bas›nç flalteri montaj› yap›larak 
istenmeyen bas›nç art›fl› durumunda, bas›nç kritik 
seviyeye ulaflmadan pompa motorunun 
durdurulmas›yla çevre ve çal›flan emniyeti güvence 
alt›na al›nmaktad›r.

Samsun Deniz Terminali’nde DCS (Distributed 
Control Systems) tabanl›, LPG Envanter Takibi 
Entegre Güvenlik Sisteminin oluflturulmas›, bilgisayar 
ortam›na aktar›lmas›, izlenmesi, raporlama ve uyar› 
sistemi oluflturulmas› ile depolama ve da¤›t›m tesisi 
içinde tüm LPG ak›fl›n›n daha hassas takip ve 
kontrolü sa¤lanm›flt›r. Alia¤a Deniz Terminali’nde 
de gemi - iflletme aras›ndaki gaz al›fl veriflinde online 
izleme ve kontrol sa¤layan terminal otomasyonuna 
geçilmifltir.

Aygaz, Mogaz terminal ve dolum tesisleri, TDM ve 
Gebze ‹flletmesi taraf›ndan düzenlenen acil durum 
tatbikatlar› kapsam›nda, 2009 y›l›nda 5.978 
adam*saat e¤itim verilmifltir. 

5312 say›l› “Deniz Çevresinin Petrol ve Di¤er Zararl› 
Maddelerle Kirlenmesinde, Acil Durumlarda 
Müdahale ve Zararlar›n Tazmini Esaslar›na Dair 
Kanun” kapsam›nda 4 Deniz Terminali’nin deniz 
çevre kirlili¤ine karfl› risk analizi yap›larak acil 
müdahale planlar› haz›rlanm›flt›r. Yar›mca Deniz 
Terminali’nin planlar› Çevre Bakanl›¤› ve Deniz 
Müsteflarl›¤›’nca onaylanarak uygulamaya 
konulmufltur. Di¤er 3 terminalin planlar›n›n 2010 y›l› 
içerisinde onaylanmas› beklenmektedir. Acil 
Müdahale Planlar› ile ilgili Seviye 1 ve Seviye 2 
e¤itimlerine Dörtyol Deniz Terminali’nde bafllan›larak 
15 personelimize e¤itim verilmifltir. Denizcilik 
Müsteflarl›¤›’na gerekli baflvurular yap›larak 2009 
Aral›k ay› içerisinde Yar›mca ve Ambarl› Deniz 
Terminalleri’nde e¤itimlere bafllan›lm›flt›r. Ayr›ca 
Denizcilik Müsteflarl›¤›’n›n ‹zmit – Alia¤a – ‹skenderun 
– Samsun bölgelerinde gerçeklefltirdi¤i ulusal 
tatbikatlara genel müdürlük ve tesislerden kat›l›m 
sa¤lanm›flt›r.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

Topluluk Çevre Politikas› uyar›nca tüm ba¤l› flirketler, ürün, 
hizmet ve süreçlerinden do¤an çevresel etkileri en aza 
indirmeye yönelik uygulamalar› hayata geçirirler. Opet, 
2009 y›l›nda hizmet a¤›n›n en önemli bileflenlerinden olan 
da¤›t›m istasyonlar›n›n çevresel etkilerinin düflürülmesine 
yönelik örnek bir uygulama gerçeklefltirmifltir. Opet Maslak 
‹stasyonu’nda gerçeklefltirilen köklü bir yeniden yap›land›rma 
çal›flmas› ile hizmetlerden do¤an çevresel etki belirgin 
oranda düflürülmüfltür.

Çal›flma kapsam›nda öncelikle toprak ve yeralt› suyu 
kirlili¤ine sebep olabilecek akaryak›t kaça¤› olas›l›¤›n› 
minimuma indirmek için altyap› tamamen yenilenmifl, çift 
cidarl› tank ve tesisat, betonarme tank havuzu, pompa ve 
tank sumplar›nda ise elektrik rögarlar›nda tam s›zd›rmazl›k 
sa¤lanabilmesi için özel buatlar kullan›lm›flt›r.

Hava kalitesini ve insan sa¤l›¤›n› etkileyen akaryak›t buhar›n›n 
d›fl ortamlara ç›kmas›n› engellemek için buhar geri dönüflüm 
sistemi kurulmufltur. Bu sayede dolum s›ras›nda ortaya 
ç›kan buhar›n tankerde toplanmas›, araçlara yap›lan dolum 
s›ras›nda atmosfere yay›lacak buhar›n da yeralt›n tanklar›nda 
toplanmas› sa¤lanm›flt›r. Bu sistem sayesinde hem insan 
sa¤l›¤› etkilenmemifl olur, hem tehlikeli ortam oluflumu 
engellenir, hem de tasarruf sa¤lan›r.

Proje kapsam›nda kurulan sistemlerle ya¤mur suyunun ve 
at›ksular›n geri kazan›m› sa¤lanmaktad›r. Kanopi ve bina 
çat›s›na düflen ya¤mur sular› depolanarak saha temizli¤i 
ve peyzaj alanlar›n›n sulamas›nda kullan›l›rken, at›ksu ar›tma 
sistemi sayesinde otomatik ve elle y›kama ünitelerinde 
kullan›lan su %75 oran›nda geri kazan›larak tekrar 
kullan›lmaktad›r.

Binek araçlar için tasarlanan ya¤ de¤iflim ünitesinde oluflan 
at›k ya¤lar, At›k Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i’ne göre filtreli 
ya¤ boflalt›m haznesi bulunan bir yer alt› tank›na 
aktar›lmaktad›r. Bu at›k ya¤lar tank üzerindeki motor 
sayesinde kolayca at›k toplama tankerine transfer edilerek 
bertaraf edilecekleri yerlere gönderilmektedirler. ‹stasyondaki 
faaliyetler sonucu oluflan di¤er at›klar, cinslerine göre 
s›n›fland›r›larak ayr› bir flekilde toplanmakta ve bertaraf 
edilmesi sa¤lanmaktad›r. Evsel at›klar›n topland›¤› at›k 
konteyn›rlar› ayr› bir alanda toplanarak görsel kirlilik ortadan 
kald›r›lm›flt›r.

Kanopi tasar›m›nda tonozlar›n kullan›lmas›yla gün›fl›¤›ndan 
daha fazla faydalan›larak elektrik tasarrufu sa¤lanm›flt›r. 
Kanopinin al›n giydirmelerinde ise floresan yerine led sistemi 
kullan›larak % 35 enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r.

2009 Y›l› Çevre 
Ödülleri

Koç Toplulu¤u flirketleri 
faaliyetleri çevresel duyarl›l›klar› 
dolay›s›yla ürün ve hizmetlerinde 
getirdikleri yeniliklerin çevresel 
etkilerin azalt›lmas›na yönelik 
pozitif katk›lar›ndan dolay› her y›l 
birçok ödül almaktad›r. 
fiirketlerimizin faaliyetleri 
dolay›s›yla takdir edilmesi, 
çal›flmalar›m›z› gelifltirmeye 
yönelik flevkimizi artt›rmaktad›r. 
Özellikle çevre alan›nda elde 
edilen baflar›lar bizler için gurur 
kayna¤›d›r. 2009 y›l›nda da 
Topluluk flirketlerimizden birço¤u 
özellikle ürünlerinin çevre dostu 
özellikleriyle çeflitli kurulufllarca 
ödüllendirilmeye lay›k 
görülmüfltür. 

Arçelik’in üretti¤i, Beko WMD 
78142 SD ve Blomberg WNF 
8428 A çamafl›r makineleri 2009 
y›l›nda Plus X Ekoloji Ödülü’ne 
lay›k görülmüfltür. Yine Arçelik 
taraf›ndan üretilen Blomberg WM 
67121 model çamafl›r makinesi, 
Amerikan Çevre Koruma Ajans› 
ve Amerikan Enerji Bakanl›¤›’n›n 
ortaklafla yürüttü¤ü, enerji verimli 
ürünler ve uygulamalar ile 
çevrenin korunmas›n› ve tasarruf 
elde edilmesini amaçlayan 
“Energy Star” (Enerji Y›ld›z›) 
program› kapsam›nda, kendi 
s›n›f›nda en verimli ürün 
seçilmifltir.

Otokar’›n “VECTIO T” otobüsü, 
Belçika’da düzenlenen Busworld 
2009 Kortrijk Otobüs Fuar›’nda 
“Orta Boy Otobüs” kategorisinde 
Avrupa’n›n en büyük ödülü 
“Grand Award”› kazanm›flt›r. 
VECTIO T’nin bu ödüle lay›k 
görülmesinin en önemli sebebi, 
üstün performans ve teknolojik 
özelliklerinin yan›nda, Euro 5 
çevreci motoru ve düflük yak›t 
tüketimidir.

169.945

43.397

Koç fiirketlerince Verilen
Çevre E¤itimleri (adam*saat)

fiirket Personeline Verilen E¤itim

Müteahhit Personeline Verilen E¤itim

2008

58.173

39.739

2007

60.000

24.000

2009



Aygaz, her y›l Haziran ay›nda kutlanan çevre 
haftas› çerçevesinde çal›flan çocuklar›na 
yönelik çevre konulu resim yar›flmas› 
düzenlemektedir. Yar›flma, 2009 y›l›nda 
“Temiz Yak›t, Temiz Hava” temas› ile “Aygaz 
Euro LPG+ Resim Yar›flmas›” ad› alt›nda 
düzenlenmifltir. 1-5. s›n›f ilkö¤retim 
ö¤rencilerinin baflvurdu¤u yar›flmaya 2009 
y›l›nda 31 ö¤renci kat›l›m› sa¤lanm›fl, 2006 
y›l›ndan bu yana yar›flmaya kat›l›m 110 
ö¤renciye ulaflm›flt›r. Aygaz Ailesi 
çocuklar›n›n çevre bilincinin ve duyarl›l›¤›n›n 
gelifltirilmesi amac›yla düzenlenen bu 
yar›flma, ayn› zamanda sosyal paylafl›m›n 
art›r›lmas›yla çocuklar›n kiflisel geliflimine 
katk›da bulunmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n eserleri 
flirket intraneti üzerinden çal›flanlar taraf›ndan 
de¤erlendirilmekte, yap›lan oylamalar 
sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü seçilen 
eserlerin sahiplerine çeflitli ödüller 
verilmektedir. Yar›flma sonunda ödüle lay›k 
görülen eserler, yine tüm bölgelere as›lan 
posterler arac›l›¤›yla çal›flanlara 
duyurulmaktad›r.

Opet, çal›flan, tedarikçi ve müflterilerine 
yönelik çevre e¤itimlerine 2009 y›l›nda da 
devam etmifltir. Bu kapsamda y›l içinde, 
Opet terminal ve tesislerinde 1.392 saat, 
istasyon yüklenicilerine ise 55 adam*saat 
e¤itim verilmifltir.

Otokar, 2009 y›l›nda 5 yan sanayi 
kuruluflunda çevre denetimi 
gerçeklefltirmifltir. Bu denetimlerdeki amaç, 
yan sanayi kurulufllar›n›n çevre yönetimi 
konusunda istenilen standartlarda 
çal›flmalar›n› sa¤laman›n yan›nda, çevre 
bilincinin ve teknik kapasitenin geliflimine 
destek vermektir.

“Otokar Çevre ve Ekoloji Kulübü" 2009 
y›l›nda, 3 okulda 300 ö¤renciye "Çevre ve 
Biz" ve "Konutlarda Enerji Tasarrufu" konulu 
e¤itimler vermifltir. E¤itim programlar›, azalan 
do¤al kaynaklar›n verimli kullan›m›, su, hava, 
toprak ve gürültü kirlili¤inin azalt›lmas›, geri 
dönüflüm, enerji tasarrufu ve ›s› yal›t›m›n›n 
önemi, verimli ayd›nlatma, ev aletlerinin 
seçiminde ve kullan›m›nda enerji tasarrufu 
konular›n› içermektedir. 

Tat, raporlama döneminde, çevre bilincinin 
oluflturulmas› ve çevrenin daha iyi korunmas› 
amac›yla ilkö¤retim ö¤rencilerine yönelik 
çevre e¤itimleri gerçeklefltirmifltir. 
Mustafakemalpafla Balibey ‹lkö¤retim 
Okulu’nda gerçeklefltirilen e¤itimlerin içeri¤i 
çocuklar için özel olarak haz›rlanm›fl, e¤itim 
program›nda özellikle at›klar› geri 
dönüfltürmenin faydalar› üzerinde 
durulmufltur.

Tüprafl ‹zmit ve ‹zmir Rafinerileri’nde deniz 
kirlili¤iyle müdahaleye yönelik risk 
de¤erlendirme ve acil müdahale planlar› 
haz›rlat›lm›fl, Çevre ve Orman Bakanl›¤› 
taraf›ndan onaylanm›flt›r. Çal›flma 
kapsam›nda ‹zmit Rafinerisi’ne 3.000 metre 
fliflme bariyer, 4 adet ya¤ toplay›c›, karada 
ve denizde geçici depolama tanklar›, ‹zmir 
Rafinerisi’ne 1.250 metre fliflme tip bariyer, 
500 metre Fence Bariyer, 2 adet 30 m3/saat 
kapasiteli ya¤ toplay›c›, 2 Adet kirlili¤e 
müdahale için deniz botu, yüzer depolama 
tanklar›, geçici depolama tanklar› ve di¤er 
deniz kirlili¤i mücadele ekipmanlar› temin 
edilmifltir. ‹lgili personele 1. ve 2. seviye deniz 
kirlili¤i ile mücadele e¤itimleri verilmifl, deniz 
kirlili¤iyle mücadele tatbikatlar› 
gerçeklefltirilmifltir.

Tüprafl’›n hayata geçirdi¤i “Gücümüz; 
Enerjimiz Projesi”, okullarda enerji ve çevre 
kulüpleri oluflturularak ö¤rencilere fark›ndal›k 
e¤itimleri verilmesini; ilkö¤retim, lise ve 
üniversite gençleri ile aile ve ö¤retmenlerine 
yönelik çal›fltay faaliyetlerini kapsamaktad›r. 
Proje kapsam›nda kamu kurulufllar›, özel 
flirketler ve STK’lar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, 
uluslararas› uzman kat›l›mc›lar› da 
çal›flmalara dahil ederek paydafllara farkl› 
bak›fl aç›lar› kazand›r›lmas› 
hedeflenmektedir. Proje sayesinde, çal›flanlar 
aras›nda konuya olan duyarl›l›¤›n artt›¤› ve 
projenin sahiplenildi¤i gözlemlenmektedir. 

Projede, gönüllü çal›flmak üzere çeflitli 
ülkelerden gelen üniversiteli gençler, 
Batman, Dicle ve ‹nönü Üniversiteleri’nin 
çeflitli bölümlerinde ö¤renim gören gençler, 
Tüprafl’l› aileler ve çocuklar›, 21 okulun enerji 
ve çevre kulüplerinden sorumlu ö¤retmenler 
görev alm›flt›r. Kat›l›mc›lar, 15 gün boyunca 
ortak çal›flmalar yaparak farkl› kültürlerin ve 
bak›fl aç›lar›n›n ö¤renilmesine katk› 
sa¤lanm›flt›r. Ayn› zamanda, Hasankeyf ve 
Malabadi gibi yerleflim yerlerinde yap›lan 
çevre temizli¤i çal›flmas› ile tarihi mirasa 
sahip ç›kma bilincinin geliflmesine destek 
verilmifltir. Proje kapsam›nda Batman 
kamuoyunda tan›nan isimlerden ve çeflitli 
paydafl gruplar›ndan birer kat›l›mc› ile At›k 
Yönetim Sistemi Kurulu oluflturulmufl, etkin 
ifllerli¤i sa¤lamak ad›na çal›flma tüzü¤ü 
haz›rlanm›flt›r. Farkl› ülkelerden gelen 
gönüllüler çevresel sorunlara dikkat çekmek 
amac› ile farkl› mekânlarda aç›k hava 
çal›flmalar› yapm›flt›r. 5 Haziran Dünya Çevre 
gününde “Gücümüz; Enerjimiz Projesi’nin” 
tüm taraflar›n›n kat›l›m› ile flehir merkezinde 
“Çevreye Sayg› Yürüyüflü” gerçeklefltirilmifltir.

Yap› Kredi’nin Deniz Temiz Derne¤i - 
TURMEPA iflbirli¤iyle yürüttü¤ü “S›n›rs›z 
Mavi E¤itim Projesi”, 2006 y›l›ndan beri 
devam etmektedir. Ö¤rencileri do¤al varl›klar› 
koruma konusunda bilinçlendirmek ve 
fark›ndal›k yaratmak amac›yla 2009 y›l›nda, 
TURMEPA e¤itmenleri taraf›ndan 2.731 
okulda 4.894 ö¤retmene toplam 530 saat 
e¤itim verilmifltir. 2006 y›l›ndan bu yana 
gerçeklefltirilen e¤itimlerle 2009 y›l› sonu 
itibariyle toplam 3.800.000 ö¤renciye 
ulafl›lm›flt›r. Projede ilk kez bu y›l, ilkö¤retim 
ikinci basamak (6-8. s›n›f)ve lise (9-12. s›n›f) 
ö¤rencilerine de S›n›rs›z Mavi E¤itimi 
verilmeye bafllanm›flt›r. 

2009 y›l›nda projeye kat›lan Yap› Kredi 
çal›flanlar› ve yak›nlar›ndan oluflan 126 
S›n›rs›z Mavi Gönüllüsü, y›l içerisinde 
toplant›larla bir araya gelmifl, projeyi daha 
da gelifltirmek için beyin f›rt›nalar› yapm›fl, 
deniz ve k›y› temizli¤i etkinli¤i gerçeklefltirmifl, 
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›’n›n e¤itim 
parklar› ve ö¤renim birimlerinde S›n›rs›z Mavi 
E¤itimi vermifltir. Proje kapsam›nda 
TURMEPA’n›n web sitesi 
www.turmepa.org.tr üzerinden ulafl›labilen, 
çocuklara yönelik e¤itici ve e¤lenceli bir 
oyun haz›rlanm›flt›r. 

Yap› Kredi 2009 y›l›nda "Ekstreler A¤aç Olsa" 
isimli bir kampanya bafllatm›flt›r. TEMA Vakf› 
iflbirli¤iyle hayata geçirilen kampanya 
kapsam›nda Yap› Kredi ifl birimlerine, e-
hesap özeti talimat hedefi verilmifltir. Kurum 
içinden eriflilen bir platformda, gerçekleflen 
e-hesap özeti talimat adetleri takip 
edilebilmektedir. 31 Aral›k 2009 tarihinde 
sona eren kampanyada kanal baz›nda 
gerçeklefltirme oran› en yüksek olan bölge 
veya ekiplerin adlar›, TEMA ile Tekirda¤'da 
oluflturulan Worldorman›'nda yer alan 
korulara isim olarak verilmifltir.
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Koç’ta Etik De¤erler

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

Koç Toplulu¤u’nun etik de¤erlere verdi¤i önemi anlamak için kurucumuz Say›n Vehbi Koç önderli¤inde 
oluflturulan Koç Toplulu¤u ‹lkeleri’ni incelemek yeterli olacakt›r:

“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.” Kurucumuz Vehbi Koç

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›¤› öncelikle tüm flirketlerimizde standart olarak yer alan süreç ve kontrol prosedürleri ile 
sa¤lamaktay›z.

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. fiirketlerimizin büyük bölümünde ayr›ca iç denetim fonksiyonu da bulunmaktad›r. Koç Holding 
ve flirket iç denetim birimleri tüm Koç Toplulu¤u flirketlerinde esas itibariyle befl temel denetim sürecini 
gerçeklefltirmektedir:

Risk
Yönetimi Süreç Finansal

Tablolar
Mevzuat ve
Uygunluk Suistimal



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 bu alana odaklanm›fl 
denetim faaliyetlerinden oluflmaktad›r.

Denetim süreçleri d›fl›nda suistimal riskini 
önlemeye yönelik olarak Koç Toplulu¤u genelinde 
uygulad›¤›m›z 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. 
• Denetim Portal› ve Koç Audit yaz›l›mlar› gibi 
uygulamalar ile flirketlerimizdeki mali alanda görevli 
personelin mevzuat, en iyi uygulamalar ve Koç 
Grubu ‹lkeleri hakk›ndaki bilgi birikimi sürekli 
flekilde art›r›lmaktad›r.
• 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.
• Global ortakl›kl› flirketlerimizde etik kurallar 
yönünden sadece Toplulu¤umuz ilkelerinden 
de¤il ayn› zamanda yabanc› ortaklar›m›z›n 
birikimlerinden de yararlanmakta, tüm ifl süreç ve 
iliflkilerinde tatbik etmektedir.

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

Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un belirledi¤i ve 
tüm çal›flanlar›m›z›n ba¤l› oldu¤u “Koç Toplulu¤u 
Hedef ve ‹lkeleri” yolsuzlukla mücadele 
konusundaki en önemli kayna¤›m›zd›r.

Çal›flanlar›m›z›n flirket içi portallar arac›l›¤›yla sürekli 
bilgilendirilmesi, mali alanda çal›flan personelimizin 
uluslararas› sertifikasyon için teflvik edilmesi ve 
görev ayr›l›¤› ilkelerine özen verilmesi sureti ile 
suistimali oluflmadan önleyici proaktif çözümler 
uygulanmaktad›r.

Tüm bu süreçlere ilave olarak, suistimal ile ilgili 
flüphe çeken davran›fllar direkt irtibat numaralar› 
üzerinden Koç Holding Denetim Ekibi 
yöneticilerine aktar›labilmektedir. Böylece flirket 
çal›flanlar›n›n suiistimal ihbarlar›n› do¤rudan ve 
etki alt›nda kalmaks›z›n gerçeklefltirebilmesi 
hedeflenmektedir.

fiirketlerimizde herhangi bir suistimal ihtimalinin 
oluflmas› durumunda yap›lacaklar Koç Toplulu¤u 
prosedürleri do¤rultusunda tespit edilmifltir. 
Prosedürlerimize göre suistimal ile ilgili bir flüphe 
oluflmas› durumunda suistimal ile ilgili olabilecek 
bölüm müdürü flirket Genel Müdürü’nü 
bilgilendirir. 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, konu ile 
ilgili olarak 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) 3 personel 
istihdam edilmektedir. Ayr›ca, denetçilerimize 
uluslararas› düzeyde bilgi birikiminin kazand›r›lmas› 
için, CIA (Certified Internal Auditor) sertifikas› 
al›nmas› desteklenmektedir. 2009 sonu itibari ile 
Koç Holding Denetim Grubu Baflkanl›¤› 
bünyesinde 9 CIA, 4 Yeminli Mali Müflavir (YMM), 
3 Serbest Muhasebeci Mali Müflavir (SMM), 3 
Certified Fraud Examiner (CFE) ve 6 özel sertifikaya 
sahip 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.
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“Üstün ifl ahlak› ve 
dürüst çal›flma 

ilkelerine uymak 
düsturumuzdur.”
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Koç’ta Toplumsal Geliflim

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

“Ülkem varsa, ben de var›m”   Kurucumuz Vehbi Koç

Köklü kurumsal kültürüyle Türk ifl dünyas›n›n toplumsal hassasiyeti en güçlü üyelerinden biri olan Koç 
Toplulu¤u’nun amac› faaliyet gösterdi¤i co¤rafyalar›n refah düzeyini ve toplumsal yarat›c›l›¤›n› art›rmak ve 
paydafllar›n›n beklentileri do¤rultusunda toplumsal yat›r›mlar yapmakt›r. Koç Holding’in toplumsal geliflime 
verdi¤i kurumsallaflm›fl önemin en önemli kan›t›, bu y›l kuruluflunun 40. y›l›n› kutlayan Türkiye’nin ilk özel vakf› 
Vehbi Koç Vakf› (VKV)’d›r.

Toplulu¤umuz 2009 y›l›nda da birçok projeye kaynak aktararak içinde yaflad›¤› toplumun yaflam kalitesini 
yükseltmek, çal›flanlar›m›za ve onlar›n ailelerine, yerel halka ve di¤er paydafllar›na karfl› sorumluluklar›n› yerine 
getirmek amac›yla çal›flmalar›n› sürdürdü. Gelecek nesiller için mutlu bir Türkiye yaratma misyonunu tafl›yan 
Koç Toplulu¤u ve flirketleri, destek verdikleri projelerin uzun soluklu olmalar›na, toplumsal fayda üretmelerine 
ve kal›c› yarar sa¤lamalar›na dikkat etmektedir.

Toplulu¤umuz, e¤itim, kültür-sanat, kültürel miras ve sa¤l›k alan›ndaki anlaml› giriflimlere yat›r›m yapmaktad›r. 
Sosyal sorumluluklar›n›, bizzat yönetti¤i ve katk›da bulundu¤u projelerle 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 gelifliminde de aktif rol oynamaktad›r.
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Koç Toplulu¤u, Vehbi Koç’un “sa¤l›k 
olmazsa hiçbir fley olmaz” sözünden 
hareketle toplum sa¤l›¤›n› öncelikli sosyal 
sorumluluk alanlar›ndan biri olarak 
görmektedir. VKV’nin gerçeklefltirdi¤i 
köklü yat›r›mlara ek olarak Topluluk 
flirketlerimizin her y›l gerçeklefltirdi¤i 
projeler ile ülkemizin sa¤l›k hizmetleri 
altyap›sn›n iyilefltirilmesine katk›da 
bulunuyoruz. 

Vehbi Koç Vakf›, hastane ve poliklinik 
hizmetleri, hemflirelik e¤itim-geliflim 
çal›flmalar›, sa¤l›k alan›nda verilen Vehbi 
Koç Ödülü ve proje destekleme faaliyetleri 
ile Türkiye’de özel bir vak›f taraf›ndan 
yönetilen en genifl çapl› sa¤l›k yat›r›m›d›r. 
Vehbi Koç Vakf› sa¤l›k alan›ndaki 
yat›r›mlar›n›n büyüklü¤ü kadar temsil ve 
teflvik etti¤i kalite anlay›fl›yla da dünya 
çap›nda önemli ilklere imza atarak 
Türkiye’ye hizmet etmektedir. 

VKV Amerikan Hastanesi: 1995’te VKV 
taraf›ndan devral›nan, 12 y›l süren büyük 
bir yat›r›m hamlesi sonucunda Türkiye’nin 
en büyük özel hastanesi konumuna gelen 
VKV Amerikan Hastanesi, “Sürekli Kalite 
Gelifltirme Programlar›” uygulamaktad›r. 
ISO 9001, JCI (Joint Commission 
International) ve ISO 14001 belgelerinin 
üçüne birden sahip olan Türkiye’nin ilk 
özel hastanesi olan Amerikan Hastanesi, 
2009 y›l›nda anonim flirket kimli¤i 
kazanm›flt›r. 1997 y›l›nda kurulan bir ayakta 
tedavi merkezi olan MedAmerikan 
Poliklini¤i de 2009 y›l›nda Amerikan 
Hastanesi’ne dahil edilmifltir. Böylelikle 
hem tüzel kiflilik hem de operasyonel 
kapasite aç›s›ndan gelifltirilen Amerikan 
Hastanesi’nin, resmi kuruluflu 2009’da 
gerçeklefltirilen Koç Üniversitesi T›p 
Fakültesi ve kurulacak olan araflt›rma 
hastanesine katk›da bulunmas› 
beklenmektedir.

SANERC: 1992 y›l›nda Amerikan 
Hastanesi bünyesinde kurulan ve 2004 
y›l›nda Koç Üniversitesi Hemflirelik 
Yüksekokulu’na ba¤lanan Semahat Arsel 
Hemflirelik ve E¤itim Araflt›rma Merkezi 
(SANERC) Türkiye’nin mezun hemflirelere 
e¤itim ve araflt›rma hizmeti veren tek 
kurumu olma özelli¤iyle sa¤l›k kurumlar›na 
hemflirelik konular›nda dan›flmanl›k 
hizmetleri sunmaya bafllam›flt›r.

Hemflirelik Yüksek Okulu: 1999 y›l›nda 
Koç Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 
ö¤rencilerinin %80’i burslu olarak okuyan 
4 y›ll›k okul, genifl akademik kaynaklar› ile 
Türkiye’nin en çok tercih edilen hemflirelik 
yüksekokuludur. Okul, 2009 y›l›n›n Ekim 
ay›nda 10. kurulufl y›ldönümünü kutlad›. 
Ekim 2009’da gerçeklefltirilen “Semahat 
Arsel Hemflirelik Konuflmalar›’n›n” ilkinde, 
Johns Hopkins Üniversitesi Hemflirelik 
Okulu Direktörü Prof. Dr. Martha Hill “aç›l›fl 
konuflmac›s›” olarak yer alm›flt›r.

Hemflirelik Fonu: Ülkemizde hemflireli¤in 
sorunlar›n› saptamak ve bunlara 
uygulanabilir, kal›c› çözümler üretmek 
amac›yla, 1974 y›l›nda kurulmufl olan 
Vehbi Koç Vakf› Hemflirelik Fonu, bizzat 
Semahat Arsel taraf›ndan yönetilmektedir. 
Hemflirelik Fonu Proje Destekleme 
Program› çerçevesinde 2009 y›l›nda 9 
proje gerçeklefltirilmifltir.

Aygaz’dan fieker Çocuklara 
Destek

Sa¤l›k alan›nda uzun soluklu projeler 
içerisinde olmay› tercih eden 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 
vermektedir. Derne¤in, diyabetik 
çocuklar›n sosyalleflmesine 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. 2009 
y›l›nda, Enez Kamp›’na 120 çocuk kat›ld›. 
Bu sene Enez Kamp›’na Aygaz 
sponsorlu¤unda yar›flan ralli pilotu Roya 
Angejiheidari de kat›l›m›flt›r. Türkiye Ralli 
fiampiyonas›’nda yar›flan Roya 
Angejiheidari, kamptaki çocuklara trafik 
e¤itimi verdi, yar›fllarda yaflad›klar›n› 

paylaflt› ve ralli arac›yla özel bir gösteri 
sundu. 14 Kas›m Dünya Diyabet Günü’nde 
ise Dernek için haz›rlat›lan broflürler çeflitli 
üniversite ve hastanelerin endokrinoloji 
bölümlerinde da¤›t›ld›, 15.000 kiflinin 
diyabet hakk›nda bilgi sahibi olmas› 
sa¤land›.

Aygaz’dan Güvenli Annelik 
Projesi

Aygaz Türkiye Aile Sa¤l›¤› ve Planlamas› 
Vakf› (TAPV) taraf›ndan yürütülen Güvenli 
Annelik Projesi’ni desteklemektedir. 2006 
y›l›ndan bu yana destek verilen projeye 
2009 y›l›nda Diyarbak›r’da devam 
edilmifltir. Bu projeyle 50 sa¤l›k personeli 
hizmet içi e¤itim program› ile Güvenli 
Annelik Hizmet Kullan›c› E¤itim 
Dan›flmanl›k Program›’na kat›ld›. 
Gerçeklefltirilen üç bilgilendirme toplant›s› 
ile 73 kifliye ulafl›ld›. 105 hane üçer defa 
e¤itim-izlem-de¤erlendirme amaçl› ziyaret 
edildi, temizlik malzemesi da¤›t›ld›. Farkl› 
yafl gruplar›ndan 185 kad›na e¤itim 
dan›flmanl›k hizmeti verildi. 13 kad›n 
KETEM’de (Kanser Erken Teflhis Tarama 
ve E¤itim Merkezi) kontrolden geçirildi. 
2010 y›l›nda da bu projeye destek verilmesi 
planlanmaktad›r.



Ford Otosan’dan Kemik ‹li¤i Nakli 
Merkezi Tadilat›

Ford Otosan’›n masraflar›n› üstlendi¤i ‹stanbul 
Üniversitesi Kemik ‹li¤i Nakil Merkezi’nin kapsaml› 
restorasyon çal›flmas› tamamland›. Bu proje ilik 
nakli yap›lan hastalar için steril ortam›n önemi, 
uzun ve yorucu tedavi sürecinin temiz ve güzel 
bir mekanda geçirilmesinin hasta moraline ve 
iyileflme h›z›na etkisini göz önünde bulundurularak 
gerçeklefltirilmifltir.

Tüprafl’tan Türkiye Aile Planlamas› 
Vakf›’na Destek

Tüprafl, üreme sa¤l›¤›, güvenli annelik, anne-çocuk 
sa¤l›¤›, hamilelik ve do¤um sonras› bak›m ile 
gençlerin cinsel sa¤l›k e¤itimleri konusunda faaliyet 
gösteren TAPV’ye destek sa¤lamaktad›r. Proje 
ile, cinsel yönden bilinçlendirilmifl bir genç nesilin 
oluflturulmas›, planl› ve sa¤l›kl› hamilelik ile 
toplumda “güvenli annelik” kavram›n›n 
yerlefltirilmesi, do¤um sonras› dönemlerde 
oluflabilecek komplikasyonlar›n önüne geçilmesi, 
anne ve bebek ölümlerinin/sakatl›klar›n›n en aza 
indirilmesine katk› sa¤lanm›flt›r. 

Yap› Kredi Paylafl›m Program›

Türkiye’nin kredi kart› ile ba¤›fl yap›lmas›n› sa¤layan 
ilk sosyal sorumluluk platformu olan World 
Paylafl›m Program›, kart sahiplerine duyarl› 
olduklar› projelere kredi kartlar›ndan nakit veya 
birikmifl Worldpuanlar ile ba¤›fl yapabilme imkan› 
sa¤lamaya devam etmektedir. Worldpuanlar ile 
yap›lan ba¤›fllara ayn› oranda ek katk›da bulunan 
Yap› Kredi World, Paylafl›m Program› kapsam›nda 
“Birleflmifl Milletler Biny›l Bildirgesi” hedefleri baz 
al›narak seçilmifl ve bu hedefler do¤rultusunda 
kamu yarar›na çal›flan 8 farkl› sivil toplum 
kuruluflunun 8 farkl› projesine destek 
sa¤lamaktad›r. Bu projelerden biri olan ve LÖSEV 
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen Kanserli Çocuklar› 
Yaflatal›m Projesi’ne 2009 y›l›nda 60.000 TL’lik 
ba¤›fl toplanm›flt›r.

Türkiye’yi gelece¤e tafl›man›n e¤itim ve 
ö¤retimden geçti¤i düflüncesiyle yola ç›kan Koç 
Toplulu¤u kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinde önceli¤i e¤itim yat›r›mlar›na 
vermektedir. Ülkemizin dünyan›n söz sahibi 
ekonomilerinden biri haline gelebilmesi 
nüfusumuzun bilgi toplumuna dönüflmesiyle 
mümkündür. E¤itime ayr›lan fonlar›n art›r›lmas›nda 
özel sektörün devletle birlikte hareket etmesi 
gerekmektedir. E¤itimde f›rsat eflitli¤inin tüm 
çocuklar›n hakk› oldu¤una inanan Koç Toplulu¤u 
2009 y›l›nda da e¤itim projelerine deste¤ini h›z 
kesmeden sürdürmüfltür.

VKV Koç Üniversitesi: 1993’te kurulan Üniversite, 
4.000’i aflk›n ö¤rencisi ve 350’ye yak›n ö¤retim 
eleman›yla dünya standartlar›nda bir e¤itim ve 
araflt›rma kurumu olmay› hedeflemektedir. 
Üniversite, “yarat›c› kat›l›mc› ö¤renme” prensibine 
dayal› e¤itim felsefesiyle, çok yönlü sorgulamay› 
teflvik eden akademik yaklaflm›fl›yla ve lisansüstü 
araflt›rmaya verdi¤i güçlü destekle k›sa sürede 
Türk akademik dünyas›n›n önemli oyuncular› 
aras›nda yer almay› baflard›. Üniversitenin lisans 
programlar›ndaki ö¤rencilerin %30’u, lisansüstü 
programlar›ndaki ö¤rencilerin de %90’› tam burslu 
olarak e¤itim görmektedir. 

VKV Koç Özel ‹lkö¤retim ve Lisesi: 1988 y›l›nda 
kurulan lise ve 1998 y›l›nda bünyesinde anaokulu 
ve 8 y›ll›k ilkö¤retim okulu ile Koç Özel ‹lkö¤retim 
Okulu ve Lisesi, ö¤rencilerini akademik baflar›n›n 
yan› s›ra geçmifl yelpazede sosyal sorumluluk 
projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere 
yönlendirmektedir. Ö¤rencilerin yurtiçi ve yurtd›fl› 
üniversite girifl s›navlar›nda gerekse sosyal 
programlardaki ola¤anüstü baflar›lar› ve örnek 
çal›flmalar›, bu yaklafl›m› do¤rular niteliktedir. 
Ö¤rencilerin yaklafl›k %15’i farkl› oranlarda burslu 
okumaktad›r.
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50.000
1969-2009 y›llar› aras›nda 
VKV e¤itim burslar›ndan 
faydalanan toplam ö¤renci 
say›s›

VKV Koç Üniversitesi

VKV Koç Özel Lisesi



Vehbi Koç Vakf› E¤itim Burslar›

Vehbi Koç Vakf›, kuruldu¤u günden beri, 
kuruluflunu gerçeklefltirdi¤i e¤itim 
kurumlar› ve verdi¤i e¤itim burslar›yla 
binlerce gencin nitelikli e¤itim imkanlar›na 
eriflimine katk›da bulunmaktad›r.  VKV’nin 
her y›l verdi¤i burslar›n temel amac› 
yetenekli ancak olanaklar› s›n›rl› gençlere 
e¤itimde eflit f›rsatlar sunmak ve topluma 
yararl› bireyler olmalar›n› sa¤lamakt›r. 
Ülkemizin endüstriyel ve ticari geliflimine 
destek olmak amac›yla VKV destekleri 
öncelikle bu alanlara yönlendirilmektedir.

VKV’nin idaresi alt›nda bulunan e¤itim 
burslar›n›n temel kayna¤›n›, vak›f ana varl›k 
ve di¤er fon gelirlerinden ayr›lan ödenekler, 
vakfa e¤itim bursuna tahsis edilmek üzere 
yap›lan ba¤›fllar ve Koç Toplulu¤u e¤itim 
yard›m› burs fonu oluflturmaktad›r.

E¤itim bursuna hak kazanan ö¤rencilerin 
seçiminde objektif de¤erlendirmeye büyük 
önem verilmektedir. Bu sebeple seçim 
çal›flmalar›n› Vak›f yöneticileri de¤il, “E¤itim 
Kurullar›” yürütmektedir. Burslar öncelikle, 
üniversite ve hemflirelik yüksek okullar› 
ö¤rencilerine, araflt›rma görevlileri ve 
meslek lisesi ö¤rencilerine tahsis 
edilmektedir. Koç Üniversitesi ile Koç Özel 
‹lkö¤retim Okulu ve Lisesi taraf›ndan 
ö¤rencilerine sa¤lanan burs imkanlar› 
haricinde, 1969 y›l›ndan 2009 y›l›na kadar 
yaklafl›k 50.000 genç VKV e¤itim 
burslar›ndan faydalanm›flt›r. Ayr›ca VKV’nin 
Koç Toplulu¤u çal›flanlar›n›n meslek lisesi 
ve yüksekö¤renim programlar›nda 
ö¤renim gören ve vakf›n bursa hak 
kazanma kriterlerini sa¤layan çocuklar›na 
yönelik e¤itim bursu program› 2009-2010 
e¤itim ö¤retim y›l›nda da devam 
etmektedir.

Koç fiirketleri’nden E¤itime 
Destek

Arçelik ile E¤itimde Gönül 
Birli¤i

Arçelik ile E¤itimde Gönül Birli¤i Sosyal 
Sorumluluk Program› ile Türkiye'deki 300 
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu’nda e¤itim 
gören, 200 bin çocu¤umuzun Türkiye’nin 
modern, kendisine güvenli yeni nesli olarak 
hayata haz›rlanmas›na katk› sa¤lamay› 
hedeflemektedir. Program, Bizim Odalar, 
E¤itim Bursu ve Gönüllü Aile Birli¤i 
projelerini kapsayan program 2004 
y›l›ndan bu yana yürütülmektedir.

Bizim Odalar Projesi: Proje kapsam›nda 
her okulda kurulan ve ailelerinden uzakta, 
yat›l› olarak okuyan ö¤rencilerin ders d›fl› 
zamanlarda e¤lenerek ö¤renim 
görebilece¤i, oyuncaklar, kitaplar ile 
donat›lan mekanlard›r. Proje, 2009’da 
Sinop, Sivas, Bayburt, Erzincan, 
Gümüflhane, Mardin, Yozgat illerini de 
içine alarak, 50 ilde 216 Yat›l› ‹lkö¤retim 
Bölge Okulu’na ulaflm›flt›r. 

E¤itim Bursu Projesi: Program 
kapsam›nda Vehbi Koç Vakf› iflbirli¤i ile 
Y‹BO'lardan baflar› ile mezun olan ve liseye 
devam eden ö¤rencilere lise dönemi 
boyunca burs verilmifltir. 2004-2009 e¤itim 
ö¤retim döneminde toplam 530 ö¤renci 
Arçelik E¤itim Bursu alm›flt›r.  2009 y›l›nda 
burslu 530 ö¤renciden 233’ü 
ortaö¤retimlerini tamamlam›flt›r. 

fiemsiye Hareketi Yay›l›yor; 
Körfez’de 100 Güleryüz Projesi

2008’de Tüprafl Batman Rafinerisi’nde 
bafllat›lan fiemsiye Hareketi, 2009’da 
Körfez’de 100 Güleryüz ad›yla ‹zmit 
Rafinerisi’nde a hayata geçirilmifltir.

‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü, okul müdürleri, 
ö¤retmenler ile iflbirli¤i yap›larak hayata 
geçirilen projenin amac› gençlere rehberlik 
sa¤layarak sosyal geliflimlerine katk›da 
bulunmakt›r. 

Lise 9, 10 ve 11. s›n›f ö¤rencilerinin yer 
ald›¤› projede amaçlardan biri de “Meslek 
ve Yaflam Koçlu¤u” yaklafl›m›yla, Tüprafl 
çal›flanlar› ile hedef kitle ö¤rencileri 
aras›nda iletiflim a¤› kurmak, ö¤rencilere 
do¤ru mesle¤i seçmelerinde yard›mc› 
olmak, Mesleki Tan›t›m Etkinlikleri ve 
Kiflisel Geliflim E¤itimleri ile de bunu 
desteklemektir. Proje kapsam›nda yer alan 
ö¤renciler için, projede yer alan Tüprafl 
gönüllülerinin de kat›l›m›yla çeflitli sosyal 
etkinlikler düzenlendi.
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VKV Koç Üniversitesi’ne 2009’da 
EQUIS Akreditasyonu

Koç Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler 
Fakültesi ve ‹flletme Enstitüsü, 2009 y›l›nda 
EFMD taraf›ndan (European Foundation for 
Management Development) yönetim ve ifl 
idaresi konular›nda faaliyet gösteren yüksek 
ö¤renim kurumlar›na verilen EQUIS 
akreditasyonuna lay›k görülmüfltür.

EQUIS akreditasyonu sürecinde yüksek 
ö¤renim kurumlar›n›n faaliyetleri, yönetiflim 
ve strateji, programlar, ö¤renciler, fakülte 
üyeleri, araflt›rma ve gelifltirme, yönetici e¤itim 
programlar›, topluma katk›, kaynak artt›rma 
ve yönetim, uluslararas› konum ve kurumsal 
iliflkiler olmak üzere, 10 de¤iflik alanda 
k›yaslamaktad›r.

Öncelikle üniversite yönetimi ve ö¤renci 
konseyinin haz›rlad›¤› raporlar› inceleyen 
Akreditasyon Komitesi sonras›nda ö¤renciler, 
mezunlar, ifl dünyas› temsilcileri, yöneticiler, 
fakülte üyeleri ve idari personelle 
gerçeklefltirdi¤i toplant›larla yap›lan 
de¤erlendirme sonucu Mart 2009’da ‹ktisadi 
ve ‹dari Bilimler Fakültesi ve ‹flletme 
Enstitüsü’nün akredite edilmesine karar 
vermifltir. Tüm dünyada 34 ülkede toplam 
116 iflletme okulunun sahip oldu¤u EQUIS 
akreditasyonuna, Türkiye ve yak›n 
co¤rafyada hak kazanan tek yüksekö¤renim 
kurumu Koç Üniversitesi’dir.

2009 y›l›nda, Koç Üniversitesi ‹flletme 
Enstitüsü, iflletme okullar› ve çokuluslu 
flirketlerin dünya genelinde ittifak› ile kurulan 
‹flletme Okullar› Birli¤i’ne (CEMS) resmen 
kat›lm›flt›r.



Okuyorum Oynuyorum

Yap› Kredi ve Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› 
(TEGV) taraf›ndan 2006 y›l›ndan bu yana yürütülen 
Okuyorum Oynuyorum Projesi, 2009 y›l›nda da 
devam etmifltir. TEGV’in 11 E¤itim Park› ve 55 
Ö¤renim Birimi’nde uygulanan proje ile tan›nm›fl 
akademisyenler ve gönüllü e¤itmenler arac›l›¤›yla 
Aral›k 2009 itibariyle 58.277 çocu¤a okuman›n 
sevdirilmesi sa¤lanm›flt›r. Proje, 2006 y›l›nda 
belirlenen etkinliklere kat›lan çocuk say›s› hedefi 
olan 49.504’ü aflarak büyük bir baflar›ya imza 
atm›flt›r. 2009’da sonlanmas› planlanan projenin 
4 y›l daha uzat›lmas›na karar verilmifltir.

Proje kapsam›nda 2009 y›l›nda Mardin, Diyarbak›r 
ve Van’daki TEGV e¤itim parklar› ve ö¤renim 
birimlerinde özel etkinlikler gerçeklefltirilmifltir. 
Yap› Kredi çal›flanlar›ndan oluflan Yap› Kredi 
Tiyatro Kulübü, 2009 y›l›nda 20 TEGV’li ö¤renciye 
yarat›c› drama dersi vermifl ve ö¤rencilerle birlikte 
Naz›m Hikmet’in ünlü eseri “Kuvay-› Milliye Destan›” 
oyununu sahnelemifllerdir. 

TEGV, Okuyorum Oynuyorum Projesi ile, 2003 
y›l›ndan beri her y›l çocuk edebiyat› alan›nda 
verilen en büyük ödül olan Astrid Lindgren Anma 
Ödülü’ne aday gösterildi. Projenin bu önemli ödüle 
aday gösterilmesi çocuklar üzerinde yaratt›¤› 
olumlu etkinin uluslararas› düzeyde de yank›lar 
uyand›rd›¤›n› göstermektedir.

Yap› Kredi K›z Teknik ve Meslek 
Lisesi

Yap› Kredi’nin 2009 y›l›nda e¤itim alan›nda 
gerçeklefltirdi¤i en önemli çal›flmalardan biri, resmi 
aç›l›fl› fiubat 2009’da gerçeklefltirilen Yap› Kredi 
K›z Teknik ve Meslek Lisesi olmufltur. 2008 – 
2009 e¤itim ö¤retim y›l›nda aç›lan okulda bugün 
toplam 333 ö¤renci e¤itim görmektedir. Okul, 
2009 – 2010 e¤itim ö¤retim y›l›nda Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi projesi kapsam›na al›nm›flt›r.

Aygaz Diyarbak›r Dolum Tesisi taraf›ndan 
yürütülen “Benim de Bir Kütüphanem Olsun” 
Projesi kapsam›nda Diyarbak›r ‹li Lice ‹lçesi 
Demirçelik ‹lkö¤retim Okulu’na kütüphane 
yap›lmas› ile ilgili çal›flma yürütülmüfltür. 
Ö¤rencilerin kaynak bulma s›k›nt›s›n›n giderilmesini 
amaçlayan projeye çal›flanlar maddi katk›lar› ve 
kitap ba¤›fllar› ile destek olmufltur.

Ford Otosan çal›flanlar› 2009’da De¤irmendere 
Müfit Saner ‹ÖO ö¤rencilerine okuma al›flkanl›¤› 
kazand›rmak amac›yla bir kütüphane oluflturdu. 
Gölcük Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerine hurda 
sactan satranç tahtas› yap›ld› ve m›knat›sl› satranç 
tafllar› al›nd›. I¤d›r Yeni Mahalle ‹lkö¤retim Okulu’na 
kitap yard›m› yap›ld›.

Tüprafl ofislerinin yeniden yap›land›r›lmas› 
sonucunda ortaya ç›kan ofis mobilyalar› ihtiyaç 
sahibi e¤itim kurumlar›na ba¤›fllanm›flt›r. Proje 
kapsam›nda 10 okula ihtiyaçlar› do¤rultusunda 
muhtelif ofis mobilyas› ba¤›fl› yap›lm›flt›r.

Yap› Kredi, Anadolu’nun çeflitli bölgelerindeki 
434 kütüphaneye yaklafl›k 1,5 milyon TL 
de¤erinde 160 bin kitap ba¤›fllam›flt›r. Yap› Kredi 
Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan binlerce eser 66 
üniversite, 95 lise ile 273 il, ilçe ve halk e¤itim 
merkezi kütüphanelerine gönderilmifltir.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

58.277
2006-2009 y›llar› aras›nda 
Yap› Kredi Okuyorum 
Oynuyorum Projesi ile 
ulafl›lan çocuk say›s›

Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimi

Otokar, Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› için 
Ateflböce¤i Gezici Ö¤renim Birimi arac›n› 
tasarlad› ve üretimini gerçeklefltirdi.

Tüprafl, 2008-2009/2009-2010 y›llar›nda 6 adet 
Ateflböcekleri Gezici Ö¤retim Birimi’nin  iflletme 
sponsorlu¤unu üstlenmifltir. Vakf›n gezici ö¤retim 
birimleri Türkiye’nin dört bir yan›n› dolaflarak 
çocuklara çeflitli dallarda e¤itimler vermektedir. 
 Gezici ö¤retim birimlerinin Tüprafl’›n rafinerilerinin 
bulundu¤u ‹zmit/Körfez, ‹zmir/Alia¤a, K›r›kkale 
ve Batman’da  belirlenen okullarda 
konuflland›r›lmas› sa¤lanarak, Tüprafl’›n faaliyet 
gösterdi¤i co¤rafyalara sosyal fayda sa¤lamas› 
amaçlanm›flt›r.



Ülkem ‹çin! 

Koç Toplulu¤u flirketleri, çal›flanlar› ve 
bayileri aras›nda sosyal sorumluluk 
olgusunu yayg›nlaflt›rarak, toplumsal 
sorunlara karfl› daha kat›l›mc› bir tutum 
gelifltirmeyi ve yerel geliflimi destekleyerek 
yaflam standard›n› yükseltmeyi amaçlayan 
“Ülkem ‹çin” Projesi, 2006 y›l›ndaki ilk 
ad›mlar›n ard›ndan bugün sosyal 
sorumluluk alan›nda önemli baflar›lara 
imza at›yor. 

“Ülkem ‹çin” Projesi, sorumlu vatandafll›k 
temeline dayanan bir projedir.
• Bilinçli bir duyarl›l›k gelifltirilmek,
• Sorunlara sahip ç›kmak,
• Çözümün bir parças› olmak 

“Ülkem ‹çin” Projesi’nin ç›k›fl felsefesini 
oluflturmaktad›r.  

Proje, çal›flan ve bayi say›s›yla çok büyük 
bir aile olan Koç Toplulu¤u’nun ülkemizin 
karfl›laflt›¤› sorunlar karfl›s›nda çözümün 
bir parças› olma çabas›n›n somut bir 
ürünüdür. Koç  Holding‘in kurulufl 
y›ldönümü olan 31 May›s 2006’dan bu 
yana “Ülkem ‹çin” günü olarak 
kutlanmaktad›r. Ülkem ‹çin Projesi 
kapsam›nda 10 Haziran 2009’da Koç 
Holding Nakkafltepe’de Ülkem ‹çin Elçileri 
toplant›s› gerçeklefltirildi. Projeyi ülke 
geneline yaymak ve farkl› uygulamalar 
gelifltirmek amac›yla yolan ç›kan ve her 
biri Koç Toplulu¤u bayisi olan 'Ülkem ‹çin 
Elçileri' bu toplant›da ald›klar› “Sorumlu 
Vatandafll›k”, “Gönüllülük”, “Proje 
Gelifltirme ve Yönetme” e¤itimleri ile ve 
gönüllülük esas›yla projenin kendi 
illerindeki Koç Toplulu¤u bayilerini de 
koordine ederek organizasyon, e¤itim ve 
uygulamas›na dahil olarak yerel proje 
liderli¤ini üstleniyorlar. Projenin 2009 
uygulamas› ile 81 ilde 18.000 ö¤renciye 
çevre e¤itimleri ulaflt›r›lm›flt›r.
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Vehbi Koç Vakf›, insanlar›n yaflam 
kalitesinin art›r›lmas›na katk›da bulunan 
kifli ve kurumlar› teflvik etmek amac›yla 
her y›l e¤itim, kültür ve sanat alanlar›ndan 
birinde ‘Vehbi Koç Ödülü’ vermektedir. 
100 bin Amerikan dolar› de¤erindeki bu 
ödül, Türkiye’de verilen en büyük para 
ödülü olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 2009 
y›l›nda “E¤itim” alan›nda yapt›¤› çal›flmalar, 
ça¤dafllaflma yolunda kad›n ve çocuk 
e¤itimine yönelik katk›lar› ve e¤itimin 
gücüne olan yürekten inanc› nedeniyle 
merhum Prof. Dr. Türkan Saylan ödüle 
lay›k görülmüfltür.

Arçelik, üniversitelere ve  üniversite 
ö¤rencilerine katma de¤er sa¤lanmak 
amac›yla yapt›¤› protokoller çerçevesinde 
Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Çal›flmalar› 
yürütmektedir. ‹flbirli¤i çal›flmalar›,  Ar-Ge, 
mühendislik, üretim, biliflim teknolojileri 
gibi teknik, ve sat›fl, pazarlama, insan 
kaynaklar›, mali ifller gibi sosyal alanlar› 
kapsamaktad›r. Projede, 3. ve 4. s›n›f lisans 
ö¤rencilerinin ödev ve bitirme projelerine, 
yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin 
tez çal›flmalar›na destek olunmaktad›r. 
2009 y›l›nda 59 ö¤renci flirketimizin farkl› 
birimlerinde görev alm›flt›r. Proje ile 
ö¤rencilerin üniversitelerden edinmekte 
olduklar› teorik bilgilere ek olarak  ifl 
hayat›nda pratik bilgiler ve ifl tecrübesi 
kazanmalar› sa¤lanmaktad›r.

Tat Konserve sanayii tar›m› konusunda 
e¤itim alm›fl, alan›ndaki yeni teknoloji ve 
yenilikleri takip eden, uluslararas› rekabet 
gücüne sahip eleman yetifltirmek amac›yla 
bir staj projesi bafllatt›. Bu kapsamda 2009 
y›l›nda ziraat mühendisli¤i, g›da 
mühendisli¤i ve  veterinerlik fakültesi 
ö¤rencilerine Urfa Harronova’da  2 ayl›k 
staj imkan› sunuldu. Düzenli olarak 
gerçeklefltirilecek olan bu programla ifl 
gücü profilini gelifltirmenin yan›nda, ülkenin 
entelektüel sermayesinin de artt›r›lmas› 
amaçlanmaktad›r.

Aygaz her y›l bölümlerin ihtiyaçlar› ve 
ö¤rencilerin talepleri do¤rultusunda, 
ö¤rencilerin kiflisel ve mesleki geliflimine 
destek olmak amac›yla üniversite 
ö¤rencilerine staj imkan› sunmaktad›r. 
2009 yaz döneminde 34 farkl› 
üniversiteden toplam 70 ö¤renciye staj 
imkan› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, 2009-2010 
e¤itim y›l› içerisinde 54 meslek lisesi 
ö¤rencisinin de zorunlu staj talebi 
karfl›lanm›flt›r. Part-time stajyer uygulamas› 
ise üniversite ö¤rencilerine istihdam 
yaratmak, ifl hayat›n› tan›malar›n› sa¤lamak 
ve baflar›l› olanlar› mezun olduklar›nda ifle 
yerlefltirmek amac›yla yap›lmaktad›r.

Üniversite sanayi ifl birli¤i çerçevesinde 
üniversite ö¤rencilerine Koç Toplulu¤u'nu 
ve Aygaz'› tan›tmak, kiflisel ve mesleki 
geliflimlerine katk›da bulunmak amac›yla 
2009 Nisan – 2009 Kas›m döneminde 
toplam 12 faaliyet gerçeklefltirilmifltir. 
Ayr›ca, üniversite ö¤rencilerinin projelerine 
destek verilmekte, akademik çal›flmalar› 
için anket uygulamalar›na kat›l›m 
sa¤lanmaktad›r. Raporlama döneminde, 
Yeni Yönetim Uygulamalar› Anketi (‹TÜ), 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anketleri 
(‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Kadir Has 
Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi), Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi Marka ‹letiflimi tezine destek 
verilmifltir.



Meslek Lisesi Memleket Meselesi
4 yafl›nda!

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 
2009’da 4. nesil bursiyerleriyle tan›flt›. Proje ile 
Holding, mesleki-teknik e¤itimin ülke ekonomisi 
aç›s›ndan önemi konusunda toplumun her 
kesiminde fark›ndal›k yaratmay›, bu konuda önder 
olarak devletle ifl dünyas› aras›nda iflbirli¤inin 
tohumlar›n› atmay›, kalifiye iflgücünün 
yetifltirilmesine katk›da bulunarak gençleri meslek 
e¤itimine özendirmeyi amaçl›yor. Bugün Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi Projesi, say›s› 20’ye 
ulaflan Topluluk flirketimizin verdi¤i destekle 
sanayi-e¤itim iflbirli¤inin örne¤i haline geldi. 
Ülkemizin en önemli sorunlar›ndan olan teknik 
e¤itimin yetersizli¤i ve iflsizli¤e çözümler sunarak 
kazand›rd›¤› sürdürülebilir toplumsal fayda, uzun 
soluklu ve net hedefleri ile MLMM, ülkemizdeki 
kurumsallaflm›fl sosyal sorumluluk uygulamalar›n›n 
en baflar›l› örneklerinden biri olmaya devam ediyor. 

MLMM Özel Sektör Gönüllüleri Derne¤i’nin 
düzenledi¤i Gönülden Ödüller 2009’da

“En Baflar›l› Gönüllülük 
Projesi” seçildi.

MLMM’ye fiirketlerimizin Katk›lar›

• Çal›flanlar›m›z›n bilgi ve tecrübelerini 
bursiyerlerimize aktard›¤› koçluk buluflmalar›
• Sektörün ihtiyaca göre meslek liselerine branfl 
bölümlerin kurulmas›
• Yeni teknolojileri bar›nd›ran laboratuarlar›n 
meslek liselerine kurulmas›
• fiirketlerimizde uygulamal› staj imkan› sunulmas›
• Bursiyerlerimize kültür-sanat gezileri 
düzenlenmesi
• Bursiyerlerimizin üretim tesisleriyle flirketlerimizde 
tan›flt›r›lmas›
• Bursiyerlerimizin teknoloji kullan›m›n›n teflvik 
edilmesi 

MLMM’ye Destek Veren 
fiirketlerimiz

Arçelik, Arçelik LG, Aygaz, Avis, Birmot, Demir 
Export, Divan, Düzey, Harranova Besi, Koçnet, 
Koçtafl, Opet, Otokar, Otokoç, Setur, Tat, Tofafl, 
Tüprafl, Türk Traktör, Yap› Kredi Bankas› 

Tüprafl, Tofafl, Otokoç ve Ford Otosan okullarda 
kurduklar› laboratuvarlar ve branfl bölümleriyle 
projeye destek verdiler. Di¤er taraftan istihdam 
öncesi e¤itim programlar›yla Tofafl ve Ford Otosan, 
ortaokul, düz lise ve endüstri meslek lisesi 
mezunlar›n› meslek sahibi yaparak istihdam etmek 
amac›na yöneldiler. Projeye destek veren tüm 
Topluluk flirketleri fabrika ve tesis gezileri 
düzenleyerek bursiyerlerimize yerinde koçluk 
yapmaktad›rlar. 

Koç Toplulu¤u çal›flanlar› bursiyerlere gönüllü 
koçluk yapmak üzere projeye dahil olmaktad›rlar. 
“Meslek Lisesi Koçlar›”, görevlerine bafllamadan 
önce gönüllülük-motivasyon ve iletiflim e¤itimleri 
al›rlar. Bu e¤itimlerin ard›ndan, bursiyer seçim 
sürecinde aktif olarak yer al›rlar. 2009’da 337 Koç 
Toplulu¤u çal›flan› bursiyerlere geliflimlerinde 
destek olmak ve geleceklerine ›fl›k tutmak için 
haz›rland›lar ve bursiyerlere gönüllü koçluk yapt›lar. 

MLMM, toplam 8.000 bursiyere ulaflmay› 
hedeflemifltir. Bursiyerlerin geliflimlerine katk›da 
bulunarak tüm meslek lisesi ö¤rencilerine 
kendilerini gelifltirdikleri müddetçe ifl hayat›nda 
yer edinebilecekleri mesaj›n› vermeyi amaçlayan 
proje, okullarda, ifl dünyas›nda ve sivil toplum 
kurulufllar›nda hem yeni nesli gelifltirici hem de 
çal›flan motivasyonu yaratan modeliyle örnek 
olarak gösterilmektedir. 

MLMM hakk›nda detaylar için: 
www.mlmm.com.tr

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2009

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.

K›z Ö¤rencilere Öncelik

“Staj Destekli Meslek Lisesi 
Burslar›” e¤itimde f›rsat eflitli¤i 
aç›s›ndan k›z ö¤rencilere yönelik 
önemli bir avantaj sa¤lamaktad›r. 
Programa baflvuran k›z ö¤renciler, 
kriterlere uygun oldu¤u takdirde, 
burstan öncelikli olarak 
yararlanma hakk› kazanmaktad›r.

Tofafl taraf›ndan yapt›r›lan 11 adet “Fiat E¤itim 
Laboratuvar›’ndan ilki olan ve 2006 y›l›nda aç›lan 
fiiflli Endüstri Meslek Lisesi Fiat E¤itim Laboratuar› 
2009 y›l›nda ilk mezunlar›n› verdi. Fiat E¤itim 
Laboratuvar›’ndan mezun olan ö¤renciler, Fiat, 
Alfa Romeo ve Lancia yetkili servislerinde ifle 
bafllayacak. Fiat Teknik E¤itim Laboratuvarlar›’nda 
okuyan baflar›l› ö¤renciler MLMM projesi 
kapsam›nda burs program›na dahil edildi.
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Toplumsal Yarat›c›l›k

Koç Toplulu¤u fiirketleri toplumsal sorunlara yarat›c› çözümler üretilmesini desteklemektedir. Nitelikli insan kayna¤›m›z, ürün ve 
hizmetlerimizi gelifltirirken toplumsal ihtiyaçlara yarat›c› çözümler sunarlar. Bunun yan›nda toplumumuzun potansiyelini aç›¤a ç›karmak 
için yarat›c› fikirlerin geliflmesine ortam haz›rlayacak projeler gelifltiririz.

Engelsiz Bankac›l›k

Yap› Kredi, “Hizmette S›n›r Yoktur” ilkesi 
do¤rultusunda engelli vatandafllar›n 
bankac›l›k hizmetlerine daha rahat ve ça¤dafl 
bir biçimde ulaflmalar› için Engelsiz 
Bankac›l›k isminde bir proje bafllatm›flt›r. 
2008 y›l›nda Online Chat hizmeti ile iflitme 
engellilere 7 gün 24 saat hizmet alabilecekleri 
flekilde ifl süreçlerini düzenleyen Yap› Kredi, 
iflitme engellilerin telefon üzerinden alamad›¤› 
bu hizmeti bir y›ld›r düzenli olarak 500’den 
fazla müflterisine sunmaktad›r. Ayr›ca görme 
engelli müflteriler için yaz›y› sese çeviren özel 
bir teknoloji ça¤r› merkezinde kullan›lmaya 
bafllanm›flt›r. Bu hizmetle görme engelli Yap› 
Kredi müflterileri piyasalardaki anl›k 
de¤iflimler hakk›nda sesli olarak bilgi 
alabilmektedir. 

Yap› Kredi, Engelsiz Bankac›l›k projesi 
kapsam›nda Türkiye’de bir ilki 
gerçeklefltirerek ATM’lerini fiziksel engellilerin 
kullan›m›na uygun hale getirmek üzere bir 
çal›flma bafllatm›flt›r. Bu çal›flma kapsam›nda 
pilot bölge olarak seçilen Kad›köy R›ht›m 
fiubesi’ndeki ATM tekerlikli sandalyelere 
göre yeniden düzenlenmifl ve ilk olarak 3 
Aral›k Dünya Engelliler Günü’nde 
kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Yap›lan bu pilot 
uygulaman›n daha sonra Türkiye genelindeki 
Yap› Kredi ATM’lerinde yayg›nlaflt›r›lmas› 
hedeflenmektedir.

Maket Rafineri Tesisi ve Uygulama 
Laboratuvar›

Tüprafl Batman Rafinerisi TCC Ünitesi, 1994 
y›l›nda devre d›fl› b›rak›lm›fl, mekanik 
bütünlü¤ünü yitirmesinden dolay›, emniyet 
ve sa¤l›k riskleri tafl›mas› nedenleri ile de 
2007 y›l›nda demonte edilmifltir. 

Çal›flanlar›m›z›n önerisi ile ortaya ç›kan at›l 
ekipman›n Batman Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu Rafineri ve Petrokimya 
Bölümü için “Maket Rafineri ve Uygulama 
Laboratuvar›” olarak de¤erlendirilmesine 
karar verilmifltir. Üniversite yönetiminin de 
deste¤i ile projenin kapsam›na Batman 
Rafinerisi’ndeki yetkin personelin okulda 
gönüllü e¤itmenlik yapmas› ve ö¤rencilerin 
rafineri tesislerinde pratik ö¤renim görmesi 
de ilave edilerek protokol imzalanm›flt›r. 
Ekipman Rafineri ve Petrokimya Bölümü’nde 
tahsis edilen sahaya nakledilerek maket 
rafineri olarak infla edilmifltir. Maket Rafineri 
ve Uygulama Laboratuvar› Haziran 2009 
tarihinde düzenlenen törenle aç›lm›flt›r. Proje 
ile;
• Tamam› bertaraf edilecek TCC Ünitesi 
(Plant-200) ekipmanlar›ndan kal›c› bir 
laboratuar oluflturuldu.

• Maket tesis, gerçe¤e en yak›n ve en nitelikli 
laboratuvarlardan biri oldu.

• Gönüllü Tüprafl çal›flanlar›n›n kat›l›m› ve 
mesleki tecrübelerini ö¤rencilere 
aktarmalar›yla üniversite – sanayi iflbirli¤i 
sa¤land›.

• Ö¤rencilerin daha donan›ml› bir flekilde 
mezun olmalar›na katk›da bulunuldu.

Opet’ten Örnek Köy Projesi 

2005 bilinçli toplum yaratma hedefiyle yola 
ç›kan Opet, köylerin 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 amac›ndad›r. Türkiye'nin her 
bölgesinde e¤itimli, kültürel ve tar›msal 
zenginliklerini de¤erlendirebilen köyler 
oluflturabilmek hedeflenmektedir.  
Yerel yönetim ve STK’lar ile ortaklafla 
yürütülen projede Opet’in Örnek Köyleri 
Mardin Dara, Gaziantep Yesemek, Bolu 
Pazarköy ve Fethiye Sakl›kent’e 2009 yl›nda 
Kekova Üça¤›z Kale Köyü eklendi. Toplumsal 
kalk›nman›n amaçland›¤› köyde  ‹ngilizce 
kurslar› ile  bafllayan çal›flmalar, köyün 
çehresini yenileyecek düzenlemeler ve bölge 
turizmini destekleyecek fiziki altyap› 
çal›flmalar› ile devam etti.



Kültür ve sanat faaliyetlerine verilen destek 
toplumsal yarat›c›l›¤›n temeline at›lan tohumlard›r. 
Kültürel de¤erleri ve sanat›m›z› yaflatmak, 
gelifltirmek, ulusal ve uluslararas› alanda tan›tmak, 
sanatç›y› korumak ve teflvik etmek amac›yla pek 
çok alanda kültür-sanat faaliyetlerini desteklemeye 
2009 y›l›nda da devam ettik.

Vehbi Koç Vakf›’n›n kültür faaliyetleri, çeflitli 
alanlarda benzersiz bir yelpazeyi kapsamaktad›r. 
VKV, bilgi ve sevgiyle Türkiye’nin kültür varl›¤›n›n 
korunmas›, paylafl›lmas› ve ço¤almas›na katk›da 
bulunmay› hedefler.

Sadberk Han›m Müzesi: Türkiye’nin ilk özel 
müzesi olarak 1980 y›l›nda kurulan, arkeolojik ve 
Türk ‹slam eserleri alanlar›na odaklanan Müze’nin, 
Osmanl› kad›n Osmanl› kad›n k›yafetleri, tekstil 
ve sanat eserleri, ‹znik çinileri ve arkeolojik 
eserlerden oluflan 18.000 parçal›k koleksiyonu 
bulunmaktad›r. Uluslararas› müzecilik standartlar›n› 
uygulayan müze, sergi kataloglar› ve akademik 
çal›flmalar yay›mlamakta, Türkiye’nin kültür miras›n› 
çocuklara tan›tmaya yönelik e¤itim çal›flmalar› 
yürütmektedir. Sadberk Han›m Müzesi, 2009 
y›l›nda “Fransa’da Türk Mevsimi” faaliyetleri 
kapsam›nda düzenlenen “Bizans’tan ‹stanbul’a 
‹ki K›tan›n Liman›” sergisine dört adet, “Türkiye-
‹ran Kültür Y›l›” etkinlikleri çerçevesinde Topkap› 
Saray› Müzesi’nde düzenlenen “On Bin Y›ll›k ‹ran 
Medeniyeti” sergisine iki adet eserle katk›da 
bulunmufltur. Ayr›ca 12 Nisan 2009’da Sadberk 
Han›m Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlar›ndan 
oluflan “Ateflin Oyunu” isimli ‹znik Çini ve 
Seramikleri sergisi aç›lm›flt›r. 

Vehbi Koç ve Ankara Araflt›rmalar› Merkezi 
(VEKAM): 1994’te kurulan VEKAM, Vehbi Koç’un 
yaz›l› belge, foto¤raf ve eflyalar›ndan oluflan 
koleksiyonun yan› s›ra Ankara araflt›rmalar›na 
odaklanan Türkiye’nin tek araflt›rma merkezidir. 
Önemli bir ihtisas kütüphanesine sahip olan 
VEKAM, çok say›da yay›n yay›mlamakta, sergi ve 
konferans düzenlemektedir. 2007’den bu yana 
her y›l düzenlenen Müzecilik Sempozyumu’nun 
üçüncüsü 2009 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. VEKAM 
bünyesinde, Ekim 2009’da “Posta Pullar›nda 
Baflkent Ankara Seçmeler” adl› sergi aç›lm›flt›r.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri 
Araflt›rma Merkezi (ANAMED): 2004’te kurulan 
Merkez bu alandaki ilk ve tek Türk kurulufludur. 
Her y›l Türk ve yabanc› üniversitelerden üstün 
baflar›l› 20 doktora ö¤rencisi ve akademisyene 
araflt›rma bursu veren Merkez, Anadolu 
Medeniyetleri konusunda akademik çal›flmalar 
üretilmesine destek olmaktad›r. 2009 y›l›nda 
ANAMED, bursiyerlerinin araflt›rma projelerini 
halka aç›k sunumlarla anlatt›klar› sempozyumlar 
dizisini gerçeklefltirmifl, Aral›k ay›nda da "Demir 
Ça¤'dan Osmanl›'ya, Türkiye'de Kentler ve Kaleler" 
konulu uluslararas› sempozyuma ev sahipli¤i 
yapm›flt›r.

Suna ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri 
Araflt›rma Enstitüsü (AKMED) ve Kaleiçi Müzesi: 
1996’da kurulan AKMED, Türkiye’nin alan›ndaki 
ilk ve tek araflt›rma enstitüsüdir. Antalya ve 
çevresinin tarihi, arkeolojik, etnografik ve kültürel 
de¤erlerinin araflt›r›lmas›, belgelenmesi, korunmas› 
ve onar›lmas›na yönelik bilimsel çal›flmalara destek 
veren enstitü tüm araflt›rmac›lar için önemli bir 
çekim merkezidir.  2009 y›l›nda çeflitli sempozyum 
ve konferanslara ev sahipli¤i yapan Suna - ‹nan 
K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma 
Enstitüsü’nden (AKMED) 205 yerli ve yabanc› 
araflt›rmac› yararlanm›flt›r. Enstitü’ye ba¤l› Kaleiçi 
Müzesi 2009 y›l›nda 11.310 kifli taraf›ndan ziyaret 
edilmifltir.

Rahmi M. Koç Müzesi: Türkiye’nin ulafl›m, 
endüstri ve ‹letiflim tarihine adanm›fl ilk önemli 
müzesi olan Rahmi Koç Müzesi, 2009 Kas›m ay› 
sonu itibariyle, 188.855 ziyaretçi say›s›na ulaflm›flt›r. 
E¤itim faaliyetleri kapsam›nda hayata geçirilen 
Müzebüs 2003 y›l›ndan bu yana 934 okul ve 
131.521 ö¤renciye ulaflm›flt›r. Yine 2003 y›l›nda 
bafllayan E¤itim Paketi uygulamas› ile 1.303 
okuldan 87.569 ö¤renci müzeyi ziyaret edebilme 
f›rsat› yakalam›flt›r. 2009 y›l›nda aç›lan 
Planeteryum’dan 8 ayda faydalanan ö¤renci say›s› 
22.000’i aflm›flt›r.

Koç Toplulu¤u, topluma miras b›rak›labilecek 
projeleri desteklemektedir. Toplumsal sorunlarla 
birebir ilgili, uluslararas› ve sokaktaki insan› konu 
eden bir sanat dal› olan ça¤dafl sanat› da bu 
flekilde sahiplenmifltir. Koç Holding, 2007-2016 
y›llar› aras›nda devam edecek Uluslararas› 
‹stanbul Bienali’ne 10 y›l süresince stratejik ortak 
olmufltur. H›rvat Küratör Toplulu¤u WHW / What, 
How & for Whom (Ne, Nas›l ve Kimin ‹çin) 
küratörlü¤ünde düzenlenen 11. Uluslararas› 
‹stanbul Bienali’ni üniversite ö¤rencileri, Koç 
Holding’in konu¤u olarak ücret ödemeden 
gezdiler. Bienal süresince, 6–14 yafl grubundaki 
çocuklar›n güncel sanata olan ilgilerini art›rmak 
amac›yla çocuk e¤itim programlar› düzenlendi. 
Sanat Ö¤retmenleri için gelifltirilen e¤itim program› 
kapsam›nda 100 sanat ö¤retmeni de güncel 
sanatla Bienal sayesinde bulufltu. Koç Grubu 
flirketleri, Bienal’in zenginleflerek devam etmesi 
için çeflitli projeleri destekleyerek katk›da bulundu. 
Uluslararas› ‹stanbul Bienali kapsam›nda bu sene 
40 ülkeden dünya güncel sanat çevrelerinde 
tan›nan ya da yeni keflfedilen 70 sanatç› ve sanatç› 
grubunun 141 projesi sergilendi. “‹nsan Neyle 
Yaflar?” bafll›¤› alt›ndaki Bienali yaklafl›k 101.000 
kifli ziyaret etti. Arçelik, Aygaz, Bilkom, Ford, 
Koçtafl, Opet, Tüprafl, Yapı Kredi Bankası ve 
Yapı Kredi Yayınları Bienal’e katk› sa¤layan 
kurulufllar aras›nda yer ald›.
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188.855
2009 Kas›m ay› sonu itibariyle 
Rahmi Koç Müzesi’nin 
toplam ziyaretçi say›s›

Carnegie Ödülü Koç 
Ailesi’nin

Koç Ailesi topluma yapt›¤› 
katk›lardan dolay› dünyan›n en 
prestijli hay›rseverlik ödüllerinden 
biri olarak gösterilen “Carnegie 
Medal of Philanthropy” ile 
onurland›r›ld›. ‹skoç as›ll› ABD’li 
sanayici ve hay›rsever Andrew 
Carnegie’nin ad›n› yaflatmak için, 
Carnegie’nin yaflam› boyunca 
kurmufl oldu¤u 20’nin üzerinde 
kurum ve enstitünün 2001 
y›l›ndan bu yana ortaklafla verdi¤i 
ödül, 14-15 Ekim 2009 
tarihlerinde New York’ta 
düzenlenen törenle Koç Ailesi 
üyelerine takdim edildi. 2009 
ödülü Koç Ailesi’nin yan› s›ra New 
York Eski Belediye Baflkan› 
Michael Bloomberg, Citigroup 
Eski CEO’su Sanford Weill ve 
Intel kurucu orta¤› Gordon 
Moore’a verildi. Ödül daha 
önceki y›llarda Rockefeller Ailesi, 
Gates Ailesi, George Soros, 
Brooke Astor, Sainsbury Ailesi, 
Kazus Inamori, Aga Khan, 
Packard Ailesi, Heinz Ailesi, Tata 
Ailesi, Eli Broad ve Mellon 
Ailesi’ne lay›k görülmüfltü.

Metropolitan Müzesi 
Osmanl› Galerisi 
Sponsorlu¤u

VKV 40. y›l›nda ses getiren bir 
projeye imza atarak  dünyan›n 
en çok ziyeret edilen 5. müzesi 
olan New York  Metropolitan'daki 
Osmanl› Sanatlar› Galerisi’ne 
sponsor oldu. ‹slam Eserleri 
bölümünde yer alacak 2 galeride 
Osmanl› sanat›n›n 600 y›ll›k 
tarihinden eflsiz eserler dünyan›n 
heryan›ndan gelen milyonlarca 
ziyaretçiye sunulacak. ‹ki galeri 
75 y›l boyunca Koç Ailesi ad› ile 
an›lacak. Yenileme çal›flmalar›n›n 
sürdü¤ü galerilerin Ocak 2011'de 
aç›lmas› planlan›yor.



“Mary Cross ile Kutsal Yerlere 
Ziyaret” Foto¤raf Sergisi

Koç Üniversitesi iflbirli¤i ile Aygaz, “Mary 
Cross ile Kutsal Yerlere Ziyaret” adl› 
foto¤raf sergisine ev sahipli¤i yapt›. 
Amerikal› foto¤raf sanatç›s› Mary Cross’un 
Türkiye’deki ilk sergisi, Türkiye ve 
Yunanistan’daki kutsal yerlerin 
yans›malar›n› içermekteydi. Mary Cross, 
Yunanistan’›n Phokis da¤lar›ndaki Bizans 
manast›r› Hosios Loukas’tan, Konya’daki 
Selçuklu yap›s› Mevlana Müzesi’ne ve 
‹stanbul’daki Bizans ve Osmanl› yap›tlar›na 
uzanan 80’e yak›n foto¤raf›, Koç 
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Bölümü’ne ba¤›fllam›flt›r.

‹stanbul Kültür ve Sanat 
Vakf›’na Destek

Türkiye’nin kültür ve sanat yaflam›n›n 
geliflimine önem veren Aygaz, 
kuruluflundan bu yana ‹stanbul Kültür ve 
Sanat Vakf›’na katk› sa¤lamaktad›r. Aygaz, 
2003 y›l›ndan bu yana Uluslararas› ‹stanbul 
Tiyatro Festivali’ni ana sponsor olarak 
desteklemektedir.

Engelsiz Sanata Destek

Aygaz, 2007 y›l›ndan bu yana, “Engelsiz 
Yaflam, Engelsiz Sanat ve Engelsiz Pozitif 
Düflünce” slogan›yla kurulan Türkiye 
Engelsizler Kültür Sanat ve E¤itim Merkezi 
(TEKSEM) ’e sponsor olmaktad›r. 
TEKSEM’le yap›lan iflbirli¤i kapsam›nda 
2009 y›l› boyunca 9.600 kifli taraf›ndan 
seyredilen 18 tiyatro oyun sergilendi. Aygaz 
çal›flanlar› ve bayileri de ücretsiz olarak bu 
etkinliklere kat›ld›.

Koç Üniversitesi “Sevgi Gönül 
Tiyatro Günleri”

Aygaz, 2006 y›l›ndan bu yana Koç 
Üniversitesi Sevgi Gönül Tiyatro Günleri’ne 
destek vermektedir. 2009 y›l›nda 2 hafta 
boyunca sergilenen tiyatro oyununu 5.000 
kifli izlemifltir. Aygaz’›n destek vermeye 
bafllad›¤› tarih itibariyle, toplam 20.000 
kifli Sevgi Gönül Tiyatro Günleri’ne 
kat›lm›flt›r.

Osmanl› Dönemi D›fl ‹liflkilerine 
Yönelik Yay›nlara Destek

Aygaz, 2008 y›l›ndan bu yana, Osmanl› 
dönemi d›fl iliflkilerine kaynak oluflturacak 
bir dizi kitab›n sponsorlu¤unu üstlenmifltir. 
Aygaz’›n deste¤i ile gerekli belgeler 
toplanmakta, redaksiyonu ve 
transkripsiyonu yap›lmakta ve akademik 
çal›flmalarda faydalan›lacak bir ihtisas 
kütüphanesi oluflturulmaktad›r.

Tofafl Anadolu Arabalar› 
Müzesi

Tofafl’›n sosyal sorumluluk anlay›fl› 
do¤rultusunda halka açt›¤› Tofafl Bursa 
Anadolu Arabalar› Müzesi,  yeni bir kültürel 
aç›l›ma evsahipli¤i yapt›. Müze s›n›rlar› 
içinde yer alan ve Tofafl önderli¤inde VKV 
deste¤iyle restore edilen Umurbey 
Hamam›’nda Tofafl Sanat Galerisi aç›ld›. 
Galeriye ev sahipli¤i yapan Osmanl› 
döneminden kalma hamam›n konseptine 
uygun olarak düzenlenen ilk sergi ise  
“Eski Hamam, Eski Tas” ad›n› tafl›yordu.

Yap› Kredi Kültür Sanat ve 
Yay›nc›l›k

Kuruldu¤u günden beri Türk yay›nc›l›k 
pazar›n›n en büyük pazar pay›na sahip 
kurumu olan Yap› Kredi Yay›nlar› (YKY), 
liderli¤ini 2009’da da sürdürdü. 2009 
y›l›nda 210 bafll›kta ilk, 422 bafll›kta tekrar 
bask› yaparak toplamda 1 milyondan fazla 
kitab› okurla buluflturmufltur. YKY ayr›ca 
3.000. kitab›n› yay›mlayarak Türk yay›nc›l›k 
tarihinde ulafl›lmas› güç bir baflar›ya imza 
atm›flt›r. Yap› Kredi Kültür Merkezi’nde 
2009 y›l› içerisinde hepsi yo¤un ilgi gören 
toplam 12 sergi düzenlenmifltir.

Yap› Kredi Art Day

UniCredit Group ülkeleriyle ayn› anda 
gerçeklefltirilen, bu sene 3.sü düzenlenen 
etkinlik kapsam›nda ‹stanbul, Ankara ve 
‹zmir’deki Yap› Kredi çal›flanlar›, yak›nlar› 
ile birlikte flehirdeki müzeleri ve sanat 
galerilerini ücretsiz ziyaret etmifllerdir. Art 
Day kapsam›nda ayr›ca 20 kiflilik bir grup 
11. Uluslararas› ‹stanbul Bienali’ni rehber 
eflli¤inde gezme flans› yakalam›flt›r. Yap› 
Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k’ta sergilenen 
“Sikkeler Ne Anlat›r? Ortaça¤ Anadolu 
Sikkelerinde Çokkültürlülük” sergisi 
kapsam›nda bir çocuk atölyesi etkinli¤i 
yap›lm›flt›r.
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YKY’nin
3.000. Kitab›

Günlükler
Kaz›m Karabekir

11. Uluslararas› ‹stanbul Bienali



Dünyan›n en zengin tarih ve kültür miras›na sahip 
co¤rafyalar›ndan birinde yaflaman›n getirdi¤i gurur 
ve sorumlulukla Koç Toplulu¤u fiirketleri 
ülkemizdeki arkeoloji ve kültürel miras› koruma 
çal›flmalar›n› desteklemektedir.

Kay›p fiehir Sagalassos Uyan›yor

Aygaz 2005 y›l›ndan bu yana“kay›p flehir” 
Sagalassos’un uyand›r›lmas› projesine destek 
vermektedir. 

An›tsal çeflmeleriyle ünlü Sagalassos’un en 
görkemli yap›lar›ndan olan Antoninler Çeflmesi, 
kaz›n›n tek Türk sponsoru olan Aygaz’›n deste¤iyle 
2006 y›l›nda restore edilmeye bafllanm›fl, 2007 
y›l›nda tüm parçalar› birlefltirilerek aya¤a kald›r›lm›fl 
ve yap›t›n 2008 y›l›nda bafllayan depreme karfl› 
güçlendirme çal›flmalar› 2009 y›l›nda da devam 
etmifltir. 2009 y›l›nda, Sagalassos antik kenti, 
UNESCO’nun Dünya Miras› Geçici Listesi’ne 
girmifltir. Antoninler Çeflmesi’nin restorasyon ve 
güçlendirme çal›flmalar›n›n 2010 y›l›nda sona 
ermesi ve çeflmenin antik ça¤lardaki gibi akmas› 
beklenmektedir. Aygaz taraf›ndan desteklenen 
ve Türkiye’nin en önemli arkeolojik kentlerinden 
biri olan Sagalassos’u çok farkl› aç›dan yans›tan 
foto¤raflar›n topland›¤› “Sagalassos Foto¤raf 
Kitab›” antik kentle ilgili Türkiye’deki ilk yay›n 
olmufltur.

Küçükyal› Arkeoloji Park›

Tofafl, Maltepe Küçükyal›'da, 9. yüzy›la ait Orta 
Bizans dönemi manast›r›n›n da içinde bulundu¤u 
arkeolojik alan›n kaz›lar›na destek veriyor. Kültür 
ve Turizm Bakanl›¤›, ‹stanbul Arkeoloji Müzesi ve 
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araflt›rma 
Merkezi iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen ve Mimarlar 
Odas› Türkiye Mimarl›k Ödülü’ne lay›k görülen 
“Küçükyal› Arkeolojik Alan› Projesi”, Orta Bizans 
dönemine ait tek sarn›ç ve manast›r› içinde 
bar›nd›rmaktad›r. 

2009 kaz› sezonunda Park bünyesinde bilimsel 
bir de laboratuar kurulmufltur. Laboratuar, 
konservasyon, restorasyon, foto¤raflama ve veri 
taban› iflleme bölümlerinden oluflmaktad›r. 
Küçükyal› ArkeoPark Projesi ‹stanbul 2010 Avrupa 
Kültür Baflkenti Ajans› projelerinden biri olmufltur.

Pamukkale Hierapolis Kaz›lar›na 
Sponsorluk

2009 y›l›nda Tofafl’›n deste¤iyle Frontinus Kap›s› 
ile ilgili bir araflt›rma program› bafllat›lm›flt›r. 
Arkeolojik araflt›rmalar, kulelerin Bizans 
dönemindeki kullan›m›n› ortaya ç›karmaya 
yard›mc› olmufltur. Öte yandan, kulelerin duvar 
bloklar› ile rölyefleri gelecekte tekrar birlefltirilmek 
üzere ayr›flt›r›lm›flt›r. Ayn› program kapsam›nda, 
çat› k›sm›n›n saçak silmesi seviyesindeki 
restorasyon çal›flmalar› tamamland›ktan sonra 
çat› k›sm›n›n mimarisinin yeniden ortaya ç›kar›lmas› 
planlanmaktad›r.
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Opet’ten Tarihe Sayg›

2006 y›l›nda Gelibolu 
Yar›madas›’nda bafllat›lan Tarihe 
Sayg› Projesi’nin amac› bölgenin 
dünya standartlar›nda bir milli 
parka dönüfltürmektir. “Tarihe 
Sayg› Projesi”, 2008 y›l›nda 
TBMM taraf›ndan “Üstün Hizmet” 
ödülüne lay›k görülmüfltür. Proje 
kapsam›nda 2009 y›l›nda 1. 
Gelibolu Koflusu ve Ata’n›n 
Yolunda 57. Alay Yürüyüflü’ne 
destek verildi.

1. Gelibolu Koflusu



Çatalhöyük Kaz›lar›

Yap› Kredi’nin uzun y›llard›r destek verdi¤i 
en önemli projelerden biri olan Çatalhöyük 
Projesi’ne iliflkin kaz›lar 2009 y›l›nda da 
gerçeklefltirilmifltir. ‹ngiltere, ABD, Fransa, 
Kanada, S›rbistan, Avustralya, Polonya gibi 
dünyan›n dört bir yan›ndan kaz› çal›flmalar› 
için gelen 120 kiflilik ekip önemli arkeolojik 
bulgular elde etmifltir. Kaz›da Türkiye’deki 
3 ayr› üniversiteden de (‹stanbul 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Trakya 
Üniversitesi) ekipler çal›flm›flt›r. Bugüne 
kadar, içinde bo¤a bafllar› ve çeflitli süs 
eflyalar›, ocak ve iskeletler bulunan tek 
katl› evlere ulaflan kaz› ekibi,  kaz› 
çal›flmalar›n›n 17. y›l›nda höyü¤ün 
güneyinde ilk kez iki katl› ev yap›lar› tespit 
etmifltir.

Geyre Vakf›’na Destek

Tüprafl, Ayd›n’›n Karacasu ilçesi Geyre 
Köyü’ndeki antik kent Afrodisias’›n 
arkeolojisi üzerinde yap›lacak bilimsel 
araflt›rmalar› destekleyen, bu amaçla 
kurslar, konferanslar düzenleyen, 
kaz›lardan ç›kan eserleri yurt içi ve d›fl›nda 
sergileyen Geyre Vakf›’n›n çal›flmalar›na 
sponsor olmaktad›r.

Koç Toplulu¤u flirketleri sporun toplumsal 
geliflime katk›s›n›n son derece önemli 
oldu¤unun bilincindedir.  Bu bilinçle 
Topluluk fiirketlerimiz gerek yurt içinde 
gerekse yurt d›fl›nda sporun 
desteklenmesine önemli katk›lar 
sa¤lamaktad›r.

Basketbolun sevdirilmesi ve alt yap›dan 
yetenekli sporcular›n kazand›r›lmas› 
amac›yla Tofafl taraf›ndan hayata geçirilen 
Basketbol Gönüllüleri projesi kapsam›nda 
fiubat 2009’da Bursa’da Antrenör 
e¤itimleri gerçeklefltirilmifltir. Tofafl 
sponsorlu¤unda gerçekleflen bu e¤itimleri 
tamamlayan 22 Antrenör, e¤itim gönüllüleri 
olarak Basketbol okullar›nda çal›flmalar›na 
devam edecektir.

Türkiye’de Basketbolu sahiplenen ve 
basketbolu genifl bir kitlelere ulaflabilece¤i 
bir iletiflim platformu olarak gören Arçelik, 
Beko markas› ile birçok organizasyon 
kapsam›nda basketbolu desteklemektedir.

Arçelik, Türkiye'de sporcu yetifltirilmesini 
h›zland›rmak, bu spor dal›n› tan›tarak daha 
çok gencin spor yapmas›n› sa¤lamak 
amac›yla; yenilikçilik ve dinamizmi tafl›yan 
Beko markas› ile Türkiye Basketbol Ligi'nin 
2006-2007 ile 2009-2010 sezonlar›n› 
kapsayan dört y›l boyunca sponsorlu¤unu 
üstlenmifltir.

2009 y›l›nda bafllayan projelerle 
basketbolu Türkiye'de sahiplendikten 
sonra dünyada da sahiplenerek marka 
kimli¤iyle bütünlefltirmeyi hedefleyen Beko, 
bu yolda 
• 2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›’n›n 
Presenting Sponsoru, 
• Avrupa Basketbol fiampiyonas› 
Eurobasket 2009 Ana Sponsoru, 
• 2009 FIBA Asya Basketbol fiampiyonas› 
Ana Sponsoru olmufltur.

Ayr›ca Beko, Almanya Ligi “Basketball 
Bundesliga” sponsorudur. Basketbolun 
yan› s›ra farkl› spor dallar›na da katk›da 
bulunan Beko Rusya Gençler Hokey Ligi 
2009-2010 sezonu ana sponsorlu¤unu 
üstlenmifltir.
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Koç Fest: Müzik ve Sporun Buluflmas›! 

Koç Holding’in gençlerin geliflimlerine ve hayatlar›n› zenginlefltirmeye katk›da bulunmak amac›yla 2006 
y›l›nda bafllatt›¤› üniversite festivali Koç Fest; 4 senedir oyunlar, ödüllü yar›flmalar ve ünlü rock y›ld›zlar›n›n 
konserleri ile kampüsleri adeta birer e¤lence park›na dönüfltürdü. Beko “Basketbol”, Arçelik “Super 
Jumper”, Ford “Rally Driver” gibi yirmiye yak›n Koç markas›n›n sponsorlu¤unda düzenlenen oyun ve 
aktivitelere  ev sahipli¤i yapan Koç Fest ; bugüne kadar “fiebnem Ferah” ve “Mor ve Ötesi” gibi gençlerin 
en sevdi¤i rock y›ld›zlar›n› da a¤›rlad›.

Yaklafl›k 35 bin kilometre yol kat eden Koç Fest’e; 2006 y›l›nda 11, 2007’de 13, 2008’de 14, 2009’daysa 
7 ilden toplam 1,5 milyona yak›n üniversite ö¤rencisi kat›ld›.

Festival, 2009 y›l›nda Türkiye Üniversite 
Sporlar› Federasyonu’nun sponsorlu¤u 
ile  Üniversite Spor oyunlar›na ad›n› 
vererek müzik, e¤lence ve sporu ayn› 
çat› alt›nda birlefltirdi. 37 spor dal›nda 
düzenlenen müsabakalarda; sadece 
Atletizm, Basketbol ve Yüzme gibi 7 
ana branflta iki bine yak›n sporcu 
mücadele etti. Koç Fest Üniversite Spor 
Oyunlar›’n›n flampiyonlar›, Türkiye’yi 
uluslararas› organizasyonlarda temsil 
etme hakk›na da ulafl›yor. 

2009 y›l›nda sporla daha da güçlenen 
Koç Fest, 2010 y›l›nda e¤lenceli gündüz 
aktiviteleri, rock konserleri ve 10 branflta 
düzenlenen spor oyunlar› ile 7 ilde 
yüzbinlerce gence daha ulaflmay› 
hedefliyor.

1.500.000
2009 y›l›nda Koç Fest’e kat›lan 
üniversite ö¤rencisi say›s›

Koç Fest Üniversite Spor Oyunlar›



Küresel ‹lkeler Sözleflmesi’nin 10 Maddesi 

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

 S.10-17

S.10-17
 

S.17

S.11
S.11
S.19-20
 

S.26-39
S.26-39

S.32-37

S.40-41
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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 yol gösterici bir perspektif ile 
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 bilgilere göre, Küresel 
‹lkelere 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.
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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 ‹lkeler 
Sözleflmesi 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.

Koç Holding ‹letiflim
Oya Ünlü K›z›l
Kurumsal ‹letiflim Direktörü
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