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Çevremizin, toplumumuzun ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak, günümüzün değişen 

dünyasında en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Birlikte üretmemiz, gelecek için sıkı çalışmamız ve geride 

bıraktığımız ayak izlerinin farkına varmamız gerekmektedir. Covid-19 pandemisi ve jeopolitik çatışmalar, 

sürdürülebilirliğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha hatırlattı. Günümüz iş insanları olarak kurumsal 

vatandaşlık görevimizi en üst düzeyde yerine getirmemiz gerekmektedir.

Birlikte daha iyi bir yaşam sürebileceğimize inanıyor ve tüm paydaşlarımız için olumlu bir etki yaratmayı 

hedefliyoruz. Çevresel etkilerimizi yönetmek, sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projelere yatırım 

yapmak, geleceğe dönük ürün ve hizmetler geliştirmek gündemimizde olmaya devam edecek. Dördüncü 

sürdürülebilirlik raporumuzda, başarılarımızın ve gelecek hedeflerimizin kapsamlı bir portresini sunuyoruz. 

Bu yıl ilk kez öncelikli konularımızı çifte önceliklendirme bakış açısıyla paylaşıyor, Çevresel, Sosyal ve 

Kurumsal Yönetişim ile ilgili risklerimizi detaylandırıyor, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimizi ve Çevresel, 

Sosyal ve Kurumsal Yönetişim konusundaki hedeflerimizi detaylı olarak paylaşıyoruz. 2050 yılına kadar iklim-

nötr operasyonları hedeflediğimizi de paylaşıyoruz.  

İşbu rapor, amacımıza ve taahhütlerimize nasıl uyduğumuza dair birçok örnek sunmakta olup 1 Ocak 

2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki performans verilerine odaklanarak, Türkiye’de Kemerburgaz ve 

Tuzla üretim tesislerimiz, Rotterdam, Hollanda ve Balerna İsviçre’deki üretim tesislerimiz ile İstanbul’daki 

genel merkezimiz/ofisimiz dâhil olmak üzere tüm operasyonlarımızı kapsamaktadır. Ayrıca verilerin 

karşılaştırılabilmesi için raporun Performans Göstergeleri bölümünde son 3 yılın performans göstergelerini 

de gösteriyoruz. Organik Kimya olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzu her yıl tüm şeffaflığımızla paylaşmaya 

devam edeceğiz.

İşbu rapor harici olarak denetlenmemiştir ve Türkçe yazılmıştır. Bu raporda kullanılan grafikler, Genel 

Müdürlük tarafından konsolide edilen Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin verilerini sunmaktadır. 

Sağlanan bilgileri desteklerler. Bu rapor izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz. 

Paydaşlarımızın tüm görüşleri bizim için büyük önem taşımakta olup sustainability@organikkimya.com 

adresinde dördüncü sürdürülebilirlik raporumuz hakkında yorumlarınızı iletmenizden memnuniyet duyarız.

Daha önceki sürdürülebilirlik raporlarımıza da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
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Rapor Hakkında

2018 Raporu 2019 Raporu 2020 Raporu

(GRI 2-1, GRI 2-2, GRI 2-3, GRI 2-5)

https://www.organikkimya.com/_files/sustainability/organikkimya_rapor_EN1.pdf
https://www.organikkimya.com/_files/sustainability/organikkimya_rapor_EN2.pdf
https://www.organikkimya.com/_files/sustainability/organikkimya_rapor_EN.pdf
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CEO’larımızın Mesajı

2019 yılında 
şirket amacımızı 

açıkladık:

Geleceği şekillendiren 
çözümler sunmak için, 
keşfetmekten, sınırları 
zorlamaktan, aramızdaki 
kimyadan asla vazgeçme! 

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

Kimya endüstrisi, dünyanın en büyük sanayi 
sektörlerinden biri olup OECD tarafından 
hazırlanan “Kimyasal Yönetimde Maliyetlerden 
Tasarruf” raporunda da işaret edildiği gibi 
sektörün 2060 yılına kadar dört kat büyümesi 
beklenmektedir. Gerçekten de kimyasallar 
olmadan modern yaşam, olasılık sınırlarının 
ötesinde olurdu. Başka bir deyişle, kimyasallar 
olmadan yaşam imkânsız olurdu.

2021 yılı, çok zorlu piyasa koşullarıyla başladı ve 
Covid-19, hâlihazırda mevcut olan VUCA ortamına 
oynaklık ekledi. Yine de iklim krizleri ve karbondan 
arındırma gibi diğer ciddi zorlukların üstesinden 
gelme konusunda yeni bir amaç ve iyimserlik 
duygusu oluşturuldu. Tarih bize esnekliğin, 
bozulma zamanlarında uyum ve kararlılığa bağlı 
olduğunu gösteriyor.

2022 yılında kimya endüstrisi liderleri, paydaşların 
artan farkındalığı, düzenleyici değişiklikler ve 
teknolojik yenilikler nedeniyle Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetişim konusundaki stratejilere daha 
fazla odaklanmak zorunda kalacaklar. Tüm bu 
gelişmeler, enerji verimliliğini artırmaya, salımları 
azaltmaya, yenilenebilir kaynakları büyütmeye ve 
giderek artan döngüsel bir ekonominin parçası 
olarak yeni pazarlar oluşturmaya yardımcı olacak. 
Yeni iş birliği modelleri, çimento endüstrisi ile 
ortaklaşa üstlendiğimiz atıktan yakıt projeleri 
gibi projeler enerji geçişlerini artırmaya yardımcı 
olacak.

Proses ısısına bağlı olması nedeniyle karbon 
salımlarının atlanması zor olmasına rağmen, 
kimya endüstrisinde karbondan arındırma 
konusundaki ilerlemenin küresel olarak derin 
etkileri olacaktır. Kimya, çeşitli değer zincirleri 
için yapı taşları sağladığından, kimya endüstrisini 
karbondan arındırmanın faydaları, endüstrinin 
ötesine yayılabilir. Piyasaların ve değer 
zincirlerinin farklı uçlarına bağlı olma durumu 
göz önüne alındığında, bu karmaşıklığı ele almak 
muhtemelen endüstrinin net bir yol haritasına 
sahip olmasını gerektirecektir. Salgının kritik 
dönemi azaldığında, bir yol haritası ve dayanıklılık 
gündemi geleceğin refahının anahtarı haline 
gelecektir.

2019 yılında şirket amacımızı açıkladık ve iş 
stratejimizi sürdürülebilirlik stratejimizle entegre 
ettik. Bu nedenle dördüncü Sürdürülebilirlik 
Raporumuz Organik Kimya için ekstra bir önem 
taşıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz, etki 
yaratma sorumluluğumuzu yansıtıyor. Daha iyi 
bir gelecek inşa etmek için vurgu kısa-orta-uzun 
vadeli hedeflere, sürdürülebilir, kapsayıcı bir 
büyüme gündemine kaydırılmalıdır. 

Birincisi, 2050 yılına kadar net sıfır operasyonlar 
gerçekleştireceğiz. İkincisi, tüm kilit 
tedarikçileri sürdürülebilirlik performanslarına 
göre değerlendirerek, 2025 yılına kadar 
sürdürülebilirliği tüm değer zincirlerine entegre 
edeceğiz. Üçüncüsü, 2022’den başlayarak tüm 
yeni ürünlerimizin sürdürülebilirlik değeri 
yaratımını analiz ederek sürdürülebilir çözümlerle 
işimizi büyüteceğiz.

İşbu raporda, paydaşlarımızın aile şirketimiz 
Organik Kimya’nın farklı yönlerini ve anlayışlarını 
keşfetmelerini istiyoruz. Çok zorlu piyasa 
koşullarına rağmen, 2021’de güçlü sonuçlar 
elde ettik - toplam satışların yaklaşık %30’u 
yeni ürünlerden gelirken yıllık %7,5’luk bir ciro 
artışı sağladık. Yükselen girdi fiyatları yükselen 
girdi fiyatları çok iyi yönetildi ancak bu hiç kolay 
olmadı, enflasyonist baskılara yanıt olarak müşteri 
fiyatlarını yükseltmek hayati önem taşımakla 
birlikte gerekliydi.

İleriye baktığımızda, sektörümüzün karşılaştığı 
çok karmaşık ve birbirine bağlı zorluklara 
çözüm bulmak için iş birliği şarttır. Yapacak daha 
birçok şey olduğunu ve bitiş çizgisini geçmenin                             
kolay olmayacağını biliyoruz. Tutku ve ortaklıkla 
geleceğe dair amansızca iyimseriz, birlikte daha 
iyi bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyoruz. 

Sarsılmaz destekleri için tüm paydaşlarımıza, 
özverili çalışmaları ve kendini adamış Organik 
Kimya ekiplerine teşekkür ederiz. Sürdürülebilirlik 
yolculuğumuza devam ederken ilerlememizi 
ve öğrendiklerimizi paylaşmaya ve iş birliğini 
memnuniyetle karşılamaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Simone Kaslowski & Stefano Kaslowski

(GRI 2-1)
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Özünde 
Dirençlilik

Kimya hayatın özüdür. 
Boyadan giydiğimiz kıyafetlerin dokusuna, inşaat 
malzemelerinden bant ve etiketlere kadar aklınıza 
gelebilecek her şeyde kimyasal ürünler ve çözümler 
kullanılmaktadır. Kimya ayrıca dünyanın en zorlu 
sürdürülebilirlik sorunlarından bazılarına çözümler 
sağlamış bulunmaktadır. Bugün temiz su ve aşılar 
gibi çoğumuzun hafife aldığı ürünler, süreçler ve 
teknolojilerin tümü kimya sayesinde mümkündür. 

Dünyamız her zamankinden daha büyük zorluklarla 
karşı karşıya olduğundan, organizasyonumuzu 
yönlendiren amaç daha da kritiktir:  “Geleceği 
şekillendiren çözümler sunmak için, keşfetmekten, 
sınırları zorlamaktan, aramızdaki kimyadan asla 
vazgeçme!” Sektörümüz, şirketimiz ve 

çalışanlarımızın her zamankinden daha dayanıklı
olması gerekiyor. İşte bu nedenle, bu yeni iş çağında, 
dayanıklılığı esas almaktayız.

Endüstriyel çözümlerimiz dünya çapında milyonlarca 
insanın refahına fayda sağlamaktadır. Organik 
Kimya olarak doğal kaynakların doğru bir şekilde 
kullanılması konusunda sorumluluk alıyoruz. 
Dünyanın sınırlı kaynakları ve artan talepleri göz 
önüne alındığında kimyanın sunduğu çözümlerin 
hayati önem taşıdığını görüyoruz. Kimyanın değerini 
vurgulamak ve özellikle genç nesilleri kimya 
bilimlerinin toplumun refahına ve dünyamızın 
sürdürülebilirliğine nasıl katkıda bulunduğu 
konusunda bilgilendirmeyi istiyoruz.

Yeni Bir 
İş Çağı

Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 20218 Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 2021 9
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Kilometre taşları
1924

1999

1965 2004

2005 2009 2011 2018

2007

2006 2011

2017 BUGÜN

ELKASAN
Ticaret İşi

NICCA 
CHEMICAL JAPONYA

Tekstil Yardımcı 
Maddeleri  Lisans 

Sözleşmesi

APEO FREE
Ürünlerine Geçiş

AR&GE MERKEZİ
Akreditasyon

1’İNCİ PATENTİN 
ALINMASI

Hollow Sphere
Polymer Prosesi

VILLA CHEMICALS
Satın Alındı

12 PATENT

~250 KT
Toplam Üretim 

Kapasitesi

TEKNOLOJİLER
Polimer Emülsiyonları

Toz Polimerler
Solvent Akrilikleri 

Hotmelt

+100 ÜLKE
+3000 MÜŞTERİ

AVRUPA’DA YATIRIM
ORGANİK 

KİMYA
Netherland B.V.

Endüstriyel 
Yapıştırıcılar İçin 

National Starch ile
İŞ ORTAKLIĞI

ORGACHEM YATIRIMI
Yeniden Dağıtılabilir & 

Hotmelt Üretim
Tuzla, İstanbul

ASC 2017
INOVASYON ÖDÜLÜ

Innofix HM PSA,
Ambalajlama 

Teknolojisi

ORGANİK KİMYA
Üretim Fabrikası 

kuruldu

ATR CHEMICALS
SATIN ALINDI

Balerna, İsviçre Solvent 
Kaynaklı Akrilik Üretimi

Patentler
HSP Polimerleri
Polimodal Yapıştırıcılar
FF Tekstil Polimerleri
Yeni Nesil Ahşap Yapıştırıcıları
Yalıtım Polimerleri
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İş Segmentleri ve Ürünler - Genel Bakış Çözümlerimiz

Organik Kimya olarak tüm iş 
faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı 

davranış ve yargı standartlarımızı 
yansıtan değerlerimize uygun 

olarak yürütürüz.

• Güven,

• Öncülük Etmek, 

• Yaratıcı Merak, 

• Sorumlu Bakış Açısı,

• Başarmaktan Keyif Almak

Temel Değerler

1965 yılında kurulan Organik Kimya’nın kökleri, 1924 
yılında ticaret yapan bir kimya tüccarına dayanmakta 
ve günümüzde dünya çapındaki müşterilerine 
çeşitli endüstrilerde farklı teknolojiler ve yöntemler 
kullanarak çok sayıda çözüm sunmaktadır.

Ana iş faaliyetlerimiz, karmaşık pazar ihtiyaçları 
için çeşitli endüstriyel uygulamalara yönelik 
özel kimyasalların araştırma ve geliştirmesini, 

üretimini, satışını ve dağıtımını içermektedir. Başlıca 
ürünlerimiz arasında polimer emülsiyonlar, toz 
polimerler ve hotmelt yapıştırıcılar bulunmaktadır. 

Dünya çapında 100’den fazla ülkeye sattığımız 
ürünlerimiz için toplam 250 MTon kapasitemiz ve 
2.000’den fazla müşterimiz bulunmaktadır. Bununla 
birlikte tüm şirketlerimizde 425 kişiyi istihdam 
etmekteyiz. 

Rotterdam, Hollanda

Balerna, İsviçre

Tuzla, Türkiye

Polimer Emülsiyon Üretimi

Solvent Akrilik Üretimi

Batı yarımküredeki 
müşterilerimize hizmet veren 
Botlek Kimya Kompleksi’nde 
polimer emülsiyonlar 
üretmektedir.

Basınca duyarlı 
yapıştırıcılar, tekstil ve 
deri pazarları için solvent 
akrilikler üretmektedir.

Kemerburgaz GM, Türkiye

Polimer Emülsiyon Üretimi

Polimer emülsiyonlar 
üretmektedir. En büyük üretim 
kompleksi ve AR-GE merkezimiz 
olarak şirket merkezimize ev 
sahipliği yapmaktadır.

RDP ve Hotmelt Üretimi

Türkiye’nin ilk ve tek yeniden 
dağıtılabilir toz polimer üretim 
tesisi olup inşaat sektöründe 
müşterilerimize hizmet 
vermektedir. Yapıştırıcı pazarının 
ihtiyacına yönelik hotmelt 
üretimi de bulunmaktadır.

Yapı Çözümleri 
Emülsiyonlar: Saf Akrilikler, Stiren 

Akrilikler ve Vinil Akrilikler

Toz Polimerler: VAM/VV, 
VAM/VV/AC, VAM/AC

Pressure Sensitive 
Adhesives (PSA) & Paper
Emulsions: Pure Acrylics, Styrene 
Acrylics, Vinyl Acrylics and Acrylic 
Compounds

Boya Çözümleri
Emulsions: Saf Akrilikler, Stiren 
Akrilikler ve Vinil Akrilikler

Yaşam Bilimleri ve 
Malzeme Çözümleri

Farklı Uygulamalara  Yönelik Teknolojiler

Endüstriyel Yapıştırıcı 
Çözümleri
Hotmelt Yapıştırıcılar
Su Bazlı Yapıştırıcılar

Tekstil ve Deri Performansı 
Çözümleri 

Emülsiyonlar: Saf Akrilikler, Stiren 
Akrilikler, Vinil Akrilikler ve Akrilik 

Bileşenleri

İş Birimlerimiz ve 
Çözümlerimiz

Müşterilerimiz, altı farklı iş 
birimindeki çeşitli uygulamalar 
için değerli çözümlerin keyfine 

varmaktadır.

Değer-
lerimiz

(GRI 2-6)
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2021, zorlu bir ortama 
rağmen büyük başarılarla 
dolu bir yıl oldu. Projelerimiz 
ve faaliyetlerimiz inovasyon, 
sürdürülebilirlik, sağlık 
ve dijitalleşme etrafında 
şekillendi. Vurgulamak 
istediğimiz birkaç girişimi 
aşağıda paylaşıyoruz:
5’nci Kez En İyi İşveren ve Great Place to Work 
Belgeli Şirket: Çalışanlarımıza sunduğumuz
üstün çalışma koşulları “En İyi İşverenler Enstitüsü”
tarafından değerlendirildi ve Türkiye’nin En İyi
İşverenleri’nden biri olarak seçildik.

Organik Kimya’da DEI: Aile dostu uygulamalarımız, 
kadın istihdamını artırmaya yönelik sayısız 
çalışmalarımız ve eğitim, gelişim ve terfi fırsatları 
konusunda eşitlikçi politikamızla çeşitliliği, cinsiyet 
eşitliğini ve kapsayıcılığı destekliyoruz. Bu yıl ilk kez 
kadın çalışanlarımızın oylarıyla Great Place to Work 
tarafından “Kadınlar İçin En İyi İşyeri” seçildik.

Yetkinliklerimizin yeniden vasıflandırılması 
ve geliştirilmesi: İnovasyon yeteneklerimizi 
güçlendirmek amacıyla, Korn Ferry ile iş gücümüzün 
yeniden vasıflandırılması ve niteliklerinin 
yükseltilmesi üzerinde çalışmak adına ortaklık 
kurduk.

Entegre Sağlık Programı: Entegre Sağlık
Programı’nı 2021’de sağlığa daha bütünsel bir bakış
açısı getirerek başlattık. 2021 yılında 15 farklı 

seminer ve 15 iletişim toplantısına ilave olarak 
159 online psikolojik danışma seansı, 492 online 
diyetisyen seansı, 104 online yoga seansı, 104 online 
Pilates seansı, 46 online fitness seansı ve 33 online 
meditasyon seansı gerçekleştirdik.

INNOMIND platformu: INNOMIND, fikir üretimi ve 
inovasyon yönetimi için İnovasyon Hunisi sistemimizi 
destekleyen bir platformdur. INNOMIND Fikir 
modülünün canlıya geçmesiyle değerli fikirlerin 
üretilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde 
önemli bir adım atmış olduk. Artık iç ve dış 
paydaşlarımızdan fikir toplayabilir ve bunları 
topluluğumuz içinde değerlendirebiliriz.

Yeni müşteri kazanımları: Tedarik kesintilerine, 
volatiliteye ve piyasalardaki açıklık eksikliğine 
rağmen, stratejimizi çeşitlendirmeye ve coğrafi 
genişlemeye odaklanıp bunları yürüterek yeni 
müşteriler edindik.

Yeni iletişim yolları: Pandemi iş seyahatlerimizi 
yerel ve uluslararası bazda sınırladığından, 
müşterilerimizle etkili iletişim kurmanın yeni yollarını  
bulmak durumunda kaldık. Web seminerlerine 
büyük ölçüde güvendik. 2021 yılında teknik çözüm 
yöneticilerimizin liderliğinde toplam 700 katılımcı ile 
25 web semineri düzenledik.

Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performansına 
göre değerlendirilmesi: 2020’den bu yana mevcut 
ve yeni tüm tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik 
performanslarına göre değerlendirmekteyiz. 2021’de 
toplam satın almamızın %60’ı sürdürülebilirlik 
kriterlerine göre değerlendirilen tedarikçilere 
harcanarak daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri 
sağlandı.

2021 Yılında Öne Çıkanlar



Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 202116 Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 2021 17

Solvent Borne Production

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ile ilgili Taahhütler

Bu yıl ilk kez Çevresel, Sosyal ve Kurumsal 
Yönetişim ile ilgili performans taahhütlerimizi 
paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Yukarıda paylaşılan taahhütlerimize ek olarak, 2050 yılına kadar karbon nötr olacağız (Kapsam 1 ve 2 sera gazı 
salımları).

Temel Performans Göstergesi 2021 Gerçekleşen 2022 Hedef 2030 Hedef

Etik, uyum ve ayrımcılık konusunda eğitilmiş çalışanların 
yüzdesi - 70% 100%

Alınan Tüm Davaların Vakalar Çözümü 100% 100% 100%

Liderlik Pozisyonlarındaki Kadınların Yüzdesi 32% 33% 45%

Liderlik Masasındaki Bench Kadınların Yüzdesi 42% 43% 50%

Toplam İşgücündeki Kadınların Yüzdesi - 38% 45%

Her İş Ailesi için Kadınların Ortalama Ücretinin Erkeklerin 
Ortalama Ücretine Oranı =+ or - 10% =+ or - 10% =+ or - 10%

Mentorluk Programlarına Katılan Kadınların Yüzdesi - 50% 50%

Yüksek Potansiyelli (HiPo) Havuzdaki Kadınların Yüzdesi - 45% 50%

Düzenli Performans Değerlendirmesine Tabi Tutulan 
Çalışanların Yüzdesi 100% 100% 100%

Siber Güvenlik Konusunda Eğitilmiş Çalışanların Oranı - 70% 100%

Kapsam 1 Ton üretim başına sera gazı salımları 0.05 0.05 0.03

Kapsam 2 Ton üretim başına sera gazı salımları 0.004 < 0.01 <0.01

Ton üretim başına sera gazı yoğunluk oranı (Kapsam 1+2) 0.06 0.05 0.03

Sürdürülebilirlik Kriterlerine Göre Değerlendirilen 
Tedarikçilere Yapılan Harcamaların Yüzdesi 59% 60% 75%

Üretim Tonu Başına Enerji Tüketimi (kWh/ton) - 143lik. plmr. 125lik. plmr.

Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Toplam Enerji 
Tüketiminin Yüzdesi - 55% 100%

Üretim Ton Başına Toplam Su Çekilmesi (ton/ton) - 1.5 0.7

Geri Kazanılan Toplam Su (%) - 10% 90%

Üretim tonu başına Toplam Atık (ton/ton) - 20 10 

Geri Dönüştürülmüş Toplam Atık - 10% 65%

ISO 14001 Sertifikalı Sitelerin Yüzdesi 50% 50% 100%

ISO 500001 Sertifikalı Sitelerin Yüzdesi 50% 50% 100%

Üretim tonu başına Toplam Plastik Kullanımı (ton/ton) 0.008 0.007 0.004

Stratejik Öncelikler

Kaynak: Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD)

Demografi
Siyasi, ekonomik, kültürel ve 
yenilikçilik gücü değişiyor olacak.

Ekonomi
Rakip bloklar, ekonomik ve politik 
güç eksenleri olarak oluşuyor 
olacak.

Siyaset 
Yüksek düzeyde memnuniyetsizlik, 
radikal alternatifler için bir iştah 
yaratıyor olacak.

Çevre
Daha sıkı ve daha şiddetli hava 
koşullarının görmezden gelinmesi 
zorlaşıyor olacak.

Teknoloji
Daha akıllı, daha verimli, daha 
gözetimli – muazzam verimlilik 
ve üretkenlik kazanımlarının bir 
bedeli olacak.

Kültür
Kültürel değişim temel olarak 
diğer alanlardaki değişimlerle 
şekilleniyor olacak. Bireylerin, 
statülerini ve başarılarını ölçme 
biçimleri, ülkeler arasında önemli 
ölçüde değişiyor olacak.

Gelecegi  şekillendiren çözümler 
sunmak için; keşfetmekten, 
sınırları zorlamaktan, aramızdaki 
kimyadan asla vazgeçme!

Müşterilerimizle beraber kazanmak için; 
teknolojimizi, enerjimizi, çevikliğimizi 
ve yeteneklerimizi kullanarak küresel 
ağımızı genişletmek.

AMAÇ STRATEJİ BEYANI

Önümüzdeki On Yılda Ortaya Çıkacak Makro Trendler:

Notlar:
• Liderlik pozisyonu, fonksiyon başkanı ve bölüm başkanı olarak 

tanımlanır.
• Liderlik bench’ı, bölüm başkanı olarak tanımlanır.
• Sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilen tedarikçilere 

yapılan harcamalar, yılda 50.000 EURO’nun üzerinde harcama 
yaptığımız tedarikçiler içindir.

Stratejik önceliklerimiz, makro eğilimlerin analizini de kapsayan derinlemesine stratejik veri analizlerinden 
etkilenir.
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

3.8 - Finansal risklere karşı korunma, kaliteli 
temel sağlık hizmetlerine erişim ve herkes için 
güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara 
ve aşılara erişim dâhil olmak üzere evrensel sağlık 
sigortasının sağlanması

3.9 - 2030 yılına kadar, tehlikeli kimyasallardan ve 
hava, su ve toprak kirliliği ve kontaminasyonundan 
kaynaklanan ölüm ve hastalık sayısını önemli 
ölçüde azaltmak

Aynı anda 12 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (SKH) 
katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. İş uygulamalarımızla 
SKH gerekliliklerini karşılama konusundaki tutkumuz, 
Yönetim Kurulumuz, İcra Kurulumuz ve Sürdürülebilirlik 
İcra Kurulumuz tarafından takip edilmektedir.

5.1 - Her yerde tüm kadınlara ve kız çocuklarına 
karşı her türlü ayrımcılığa son verilmesi

5.2 - İnsan ticareti, cinsel ve diğer sömürü türleri 
de dâhil olmak üzere kamusal ve özel alanlarda 
tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü 
şiddetin ortadan kaldırılması

5.5 - Kadınların siyasî, ekonomik ve kamusal 
yaşamda karar alma süreçlerinin her kademesinde 
liderlik için tam ve etkin katılımını ve fırsat eşitliğini 
sağlamak

6.3 - 2030 yılına kadar, kirliliği azaltarak, çöp 
yığınlarını ortadan kaldırarak ve tehlikeli 
kimyasalların ve malzemelerin salınımını en 
aza indirerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya 
indirerek ve küresel olarak geri dönüşümü ve 
güvenli yeniden kullanımı önemli ölçüde artırarak 
su kalitesini iyileştirmek.

6.4 - 2030 yılına kadar, tüm sektörlerde su 
kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırmak ve su 
kıtlığını gidermek ve su kıtlığından mustarip insan 
sayısını önemli ölçüde azaltmak için sürdürülebilir 
geri çekilme ve tatlı su temini sağlamak

4.7 - 2030 yılına kadar, sürdürülebilir kalkınma 
ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan 
hakları, cinsiyet eşitliği, barış ve şiddetsizlik 
kültürünün teşvik edilmesi, küresel vatandaşlık, 
kültürel çeşitlilik ve kültürün sürdürülebilir 
kalkınmaya katkısının takdir edilmesi de dâhil 
olmak üzere, tüm öğrenenlerin sürdürülebilir 
kalkınmayı teşvik etmek için gerekli bilgi ve 
becerileri edinmelerini sağlamak

7.2 - 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin 
küresel enerji karmasındaki payının önemli 
ölçüde artırılması
 
7.3 - 2030 yılına kadar enerji verimliliğinde 
küresel iyileşme oranının iki katına çıkarılması

8.2 - Yüksek katma değerli ve emek 
yoğun sektörlere odaklanmak da 
dâhil olmak üzere çeşitlendirme, 
teknolojik sürüm yükseltme ve 
inovasyon yoluyla daha yüksek 
ekonomik üretkenlik seviyelerine 
ulaşmak

8.4 - 2030 yılına kadar tüketim 
ve üretimde küresel kaynak 
verimliliğini kademeli olarak 
iyileştirmek ve gelişmiş ülkelerin 
öncülük ettiği 10 yıllık sürdürülebilir 
tüketim ve üretim programları 
çerçevesine uygun olarak, ekonomik 
büyümeyi çevresel bozulmadan 
ayırmaya çalışmak
 
8.5 - 2030 yılına kadar, gençler ve 
engelliler de dâhil olmak üzere 
tüm kadın ve erkekler için tam ve 
üretken istihdam ve insana yakışır 
iş ve eşit değerdeki işler için eşit 
ücret sağlanması
 
8.7 - Zorla çalıştırmayı ortadan 
kaldırmak, modern köleliği ve 
insan ticaretini sona erdirmek 
ve çocuk işçilerin işe alınması 
ve kullanılması da dâhil olmak 
üzere çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinin yasaklanmasını ve 
ortadan kaldırılmasını sağlamak 
için acil ve etkili önlemler almak ve 
2025 yılına kadar çocuk işçiliğinin 
tüm biçimlerine son vermek

8.8 - İşçi haklarının korunması 
ve göçmen işçiler, özellikle 
kadın göçmenler ve güvencesiz 
istihdamda çalışanlar da dâhil 
olmak üzere tüm işçiler için güvenli 
ve emniyetli çalışma ortamlarının 
teşvik edilmesi

9.2 - Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik 
etmek ve 2030 yılına kadar sanayinin istihdam ve gayri 
safi yurtiçi hâsıla payını ulusal koşullara uygun olarak 
önemli ölçüde artırmak ve en az gelişmiş ülkelerdeki 
payını iki katına çıkarmak

9.5 - Bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, 2030 yılına 
kadar inovasyonun teşvik edilmesi ve 1 milyon kişi 
başına düşen araştırma ve geliştirme çalışanlarının 
sayısının artırılması ve kamu ve özel araştırma ve 
geliştirme harcamalarının önemli ölçüde artırılması 
da dâhil olmak üzere tüm ülkelerde, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde sanayi sektörlerinin 
teknolojik yeteneklerinin yükseltilmesi

9.B: Yerli teknoloji gelişimini ve endüstriyel çeşitliliği 
desteklemek

10.2 - 2030 yılına kadar, yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, 
etnik köken, dinî, ekonomik veya diğer statülere 
bakılmaksızın herkesin sosyal, ekonomik ve politik 
katılımını güçlendirmek ve teşvik etmek

10.3 - Ayrımcı yasaları, politikaları ve uygulamaları 
ortadan kaldırmak ve bu konuda uygun mevzuatı, 
politikaları ve eylemleri teşvik etmek de dâhil 
olmak üzere fırsat eşitliğini sağlamak ve sonuç 
eşitsizliklerini azaltmak

10.4 - Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma 
politikaları gibi politikaların benimsenmesi ve 
giderek daha fazla eşitliğin sağlanması

12.2 - 2030 yılına kadar doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi ve verimli kullanımının 
sağlanması

12.4 - 2020 yılına kadar, kimyasalların ve tüm atıkların 
yaşam döngüleri boyunca, kararlaştırılan uluslararası 
çerçevelere uygun olarak çevreye duyarlı bir şekilde 
yönetilmesini sağlamak ve insan sağlığı ve çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için 
havaya, suya ve toprağa salımlarını önemli ölçüde 
azaltmak.

12.5 - 2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri 
dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık üretimini 
önemli ölçüde azaltmak

12.6 - Büyük ve uluslararası şirketler başta olmak 
üzere şirketleri sürdürülebilir uygulamaları 
benimsemeye ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama 
döngülerine entegre etmeye teşvik etmek

12.8 - 2030 yılına kadar dünya çapında tüm insanların
sürdürülebilir kalkınma ve doğa ile uyumlu yaşam
tarzları için gerekli bilgi ve farkındalığa sahip
olmalarını sağlamak

13.1 - Tüm ülkelerde iklimle ilgili 
tehlikelere ve doğal afetlere karşı 
dayanıklılığı ve adaptif kapasiteyi 
güçlendirmek

13.2 - İklim değişikliği önlemlerinin 
ulusal politikalara, stratejilere ve 
planlamaya entegre edilmesi

13.3 - İklim değişikliğinin azaltılması, 
adaptasyon, etki azaltma ve erken uyarı 
konularında eğitim ve bilinçlendirme
konularında insanî ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi

16.5 - Yolsuzluğun ve rüşvetin tüm 
biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması

16.6 - Her düzeyde etkili, hesap 
verebilen ve şeffaf kurumlar 
geliştirmek

16.7 - Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı ve
katılımcı olarak temsili karar vermeyi
sağlamak

17.16 - Tüm ülkelerde, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşılmasını desteklemek için bilgi, 
uzmanlık, teknoloji ve finansal 
kaynakları harekete geçiren ve 
paylaşan çok paydaşlı ortaklıklarla 
tamamlanan sürdürülebilir kalkınma 
için küresel ortaklıkların geliştirilmesi

SAĞLIK VE 
KALİTELİ YAŞAM

İNSANA YAKIŞIR 
İŞ VE EKONOMİK 
BÜYÜME 

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK 
VE ALTYAPı

İKLİM 
EYLEMİ

BARIŞ, ADALET 
VE GÜÇLÜ KURUMLAR

AMAÇLAR İÇİN
ORTAKLIKLAR

EŞİTSİZLİKLERİN 
AZALTILMASI

SORUMLU ÜRETİM
VE TÜKETİM

NİTELİKLİ 
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE 
SANİTASYON

ERİŞEBİLİR VE 
TEMİZ ENERJİ
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Önemlilik değerlendirmemiz, uluslararası kabul 
görmüş bir çerçeveye dayanmaktadır: Küresel 
Raporlama Girişimi’nin (GRI) sürdürülebilirlik raporlama 
standartları. GRI çerçevelerinin kapsadığı ekonomik, 
çevresel ve sosyal konuların yanı sıra Sürdürülebilirlik 
Muhasebe Standartları Kurulu (SASB - Sustainability 
Accounting Standards Board), BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
gibi farklı kaynaklardan derlediğimiz konuların bir 
listesini aşağıda bulabilirsiniz. 

Her konu, o konunun Organik Kimya ile ilişkisini 
göz önünde bulundurarak bakış açılarını paylaşan 
paydaşlar tarafından değerlendirilmiştir. Üst yönetimin 
değerlendirmesi, konuların iş değeri üzerindeki 
potansiyel etkisi ve Organik Kimya’nın bu konu etrafında 
nasıl somut etki yaratabileceği konusundaki görüşlerini 
içermektedir.

Bu yıl şirketimizin etki alanlarını tam olarak 
gösterebilmek adına “çifte önemlilik” yaklaşımınıi 
uygulamaya koyduk. Etki alanlarımızı ise şöyle 
özetledik: “Toplum ve Çevre üzerindeki etkimiz” 
(dışarıya doğru etki) ve “Şirketimizin iş değeri üzerindeki 
sürdürülebilirlik ve iklim etkisi” (içeriye doğru etki)

Ayrıca konularımızı yeniden değerlendirdik ve bazılarını 
birleştirmeye karar verdik.

Çok Yüksek Öncelikli Konular

İnovasyon ve Ar-Ge
İnovasyon, “yeni bir fikir, cihaz veya yöntem” olarak 
tanımlanır. Genellikle yeni gereksinimleri, açıklanmamış 
ihtiyaçları veya mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan 
daha iyi çözümlerin uygulanması olarak da görülür. 
Konu, pazar için yeni ürünler ve hizmetler üretmeye 
yönelik faaliyetleri ele alıyor: Müşteri, topluluk ve 
çevresel sorunları çözme ve sürdürülebilir ürün ve 
uygulamaları geliştiren inovasyon ve teknolojilere 
yatırım yapma.

Toplumsal ihtiyaçlara yönelik ürünler tasarlamak, 
yetersiz hizmet alan topluluklarda karşılanmayan 
ihtiyaçlara hizmet ederek yeni pazarlara girmek, 
maliyetleri düşürürken verimliliği artırmak gibi birçok 
farklı ekonomik, sosyal ve çevresel hedefi göz önünde 
bulundurarak uzun vadeli vizyonumuz üzerinde 
çalışıyoruz. Değişen dinamiklere uyum sağlamak 
ve cevap vermek, Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmek 
ve paydaşlarımız için somut değer yaratan ürün ve 
çözümler geliştirmek bizim için kritik önem taşıyor. 
Bu şekilde yapmamak, iş sürekliliğimizi ve uzun vadeli 
sürdürülebilir büyümemizi doğrudan etkileyecektir.

İklim Riski Yönetimi
Bu konu, finansal, operasyonel, stratejik 
ve çevresel risklerin belirlenmesini 
ve izlenmesini ve iklim krizinin olası 
olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için 
harekete geçilmesini ele almaktadır.

Fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi, 
ozon tabakasının incelmesi, sera gazı 
salımları ve kaynakların kullanımı küresel 
gündemde son derece önemli konular haline gelmiştir.

Bu raporun ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak 
ortaya koyacağımız toplam iş değerimizi etkileyebilecek 
potansiyel riskleri proaktif olarak belirleyip önlem 
alıyoruz. 

Karbon Azaltımı 
Bu konu, bir şirketin faaliyetleri yoluyla ürettiği 
sera gazı (GHG) salımlarını ele almaktadır. Ayrıca 
düzenleyici risklerin ve fırsatların yönetimini de 
içerir.

Amacımız, iklim açısından nötr olmak 
ve temiz kaynakları verimli kullanan 
operasyonlara sahip olmaktır. Ayrıca 
tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini 
sağlamaya istekle odaklanıyoruz. Temel 
tedarikçilerimizi karbon salımlarını ölçmeleri, 
yönetmeleri ve raporlamaları konusunda desteklemek 
ve teşvik etmek, genel sera gazı salımlarımızı azaltmak 
için çok önemlidir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Karbon Sınırı Ayarlama 
Mekanizması (CBAM - Carbon Border Adjustment 
Mechanism) gibi düzenlemelerle genellikle daha düşük 
maliyetlerle üretilen yüksek salımlı ürünlerin rekabet 
gücünü, nispeten daha düşük salımlı (daha yüksek 
maliyetlerde sürdürülebilir) alternatif ürünlerle aynı 
seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Dünya çapında yeni 
düzenlemeleri takip ediyor, risk ve fırsatlarımızı buna 
göre güncelliyoruz.

Su Yönetimi 
Bu konu, şirketin su kullanımı, su tüketimi, atık su 
üretimi ve su kaynaklarının mevcudiyeti, kalitesi ve 
su kaynakları için rekabetteki bölgesel farklılıklardan 
etkilenebilecek operasyonların su kaynakları üzerindeki 
diğer etkileri ile ilgilidir. Su verimliliği, yoğunluğu 
ve geri dönüşüm dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere yönetim stratejilerini ele almaktadır. 
Konu ayrıca atık su arıtma ve tahliye yönetimini de 
kapsamaktadır.

Mümkün olan 
her yerde suyu 
korumayı ve 
yeniden 
kullanmayı 
amaçlayan 

operasyonel verimlilik 
projeleri, sermaye yatırımı 

ve kültürel değişimin 
bir birleşimi yoluyla 
operasyonlarımızda su 

kullanım verimliliğini artırmaya 
devam ediyoruz. 

Başta su kaynakları olmak üzere 
tüm doğal kaynakların kıt olduğunun 

ve sorumlu bir şekilde kullanılması 
gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle, 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikasında 
taahhüt ettiğimiz gibi su tüketimimizi ölçüyor ve 

su tüketimini azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Tükettiğimiz suyun yaklaşık %20’si geri dönüştürülmüş 
sudan oluşuyor.

Türkiye’yi önümüzdeki birkaç yıl içinde su kıtlığı 
bekliyor. Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkisiyle 
mevcut su miktarının azalması bekleniyor. Hem 
işletmeler hem de vatandaşların su kesintilerine 
karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Ayrıca sudaki 
birim fiyat artışı nedeniyle maliyet yükü de önem 
kazanacaktır.
  
Kuraklık risk yönetimi planları geliştirmek, su verimli 
teknolojiler ve uygulamaları teşvik etmek, ek su temini 
altyapılarını göz önünde bulundurmak ve kuruluşumuz 
içinde bir su tasarrufu kültürü oluşturmak, geleceğe 
hazır işletmeler için çok önemlidir.

Enerji Yönetimi
Bu konu, enerji tüketimiyle ilişkili çevresel etkilerle 
ilgilidir. Şirketin üretimde ve/veya kamu hizmeti 
sağlayıcılarından elde edilen ürün ve hizmetlerin 
sağlanmasında enerji yönetimini ele alır.

Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi - Çifte Önceliklilik 

Ekonomik, çevresel 
ve sosyal konuların 

önemliliğini 
sürekli olarak 

değerlendirmekteyiz. 
2020 yılında 

gerçekleştirdiğimiz 
kapsamlı bir 

önemlilik 
değerlendirmesi, 
Organik Kimya’yı 
ve paydaşlarımızı 

en çok ilgilendiren 
konuları belirleyerek 

konuların ve 
girişimlerin 

önceliklendirilmesini 
sağladı. 

(GRI 2-4, GRI 2-22, GRI 2-24, GRI 2-29, GRI 3-1, GRI 3-2, GRI 3-3, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 418-1)
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Operasyonlarımızda enerji verimliliğini artırmak, 
karbon salımlarını azaltır, enerji faturalarını düşürür 
ve enerji risklerine maruz kalmamızı azaltır. Son 2 
yılda elektrik tüketimimizi Kemerburgaz ve Tuzla 
tesislerinde sırasıyla %15 ve %2 oranında azalttık. 
Ayrıca doğal gaz tüketimimizi Kemerburgaz ve Tuzla 
tesislerinde sırasıyla %42 ve %7,5 oranında azalttık.

Biyoenerji, nükleer, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik 
kaynaklarından elde edilen yenilenebilir ve düşük 
karbonlu enerji salımların azaltılmasına önemli 
ölçüde katkıda bulunabilir. 2030 yılına kadar 
elektriğimizin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan 
sağlamayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, iş sürekliliğimizi 
etkileyebilecek enerji kaynakları ve tedarik seviyeleri 
ile ilgili potansiyel riskleri proaktif ve dikkatli bir 
şekilde yönetiyoruz.

Atık Yönetimi
Bu konu, atık yönetim süreçleri, yasalar, teknolojiler 
ve ekonomik mekanizmalara paralel olarak atıkların 
toplanmasını, taşınmasını, işlenmesini ve bertaraf 
edilmesini sağlamayla ilgilidir. İlave olarak, mevcut 
malzeme ve ürünlerin paylaşılması, kiralanması, 
yeniden kullanılması, onarılması, yenilenmesi ve 
geri dönüştürülmesini içeren bir model ile ürünlerin 
yaşam döngüsünü uzatmayı hedeflemektedir.

Atık akışlarını izleyerek kaynak verimliliğini 
artırma ihtiyacının farkındalığını artırıyoruz. Tüm 
üretim tesislerimizde yasal mevzuata uygun 
olarak tasarlanmış atık bertaraf prosedürleri 
uygulanmaktadır. Atık yönetiminin temel amacı, 
atıkları kaynağında azaltmak, atıkların yeniden 
kullanımı için bertaraf yöntemleri geliştirmek ve 
minimum çevresel etki yaratmaktır. Maliyetlerin 
düşürülmesi, enerji verimliliği ve geri dönüşüm 
yoluyla kaynakların korunması, güçlü bir ekonominin 
ve güçlü bir işletmenin önemli unsurlarıdır.

Müşteri Odaklılık
Müşteri odaklılığını, Organik Kimya’nın ürün ve
hizmetleri aracılığıyla ürünlerini ve değer zinciri
faaliyetlerini daha sürdürülebilir kılmak amacıyla
müşteriler için somut değer yaratmak olarak
tanımlıyoruz.

Tüketiciler, yarattıkları olumlu ve olumsuz etkilerden
işletmeleri sorumlu tutmaktadırlar. Tüketiciler şeffaf 
tedarik zincirleri ile yüksek kaliteli, zararsız ve çevreye 
duyarlı ürünler aramakta ve bu da değer zincirindeki 
tüm şirketleri buna göre hareket etmeye itmektedir. 
Müşteri odaklı operasyonlara liderlik etmek her 
zamankinden daha önemlidir. Müşterilerimizle 
düzenli olarak bir araya gelerek ihtiyaçlarını ve geri 

bildirimlerini dinleyerek sözü edilen konuları Ar-Ge 
dâhil tüm süreçlerimize entegre etmekteyiz. 

Dijitalleşme
Dijitalleşmeyi, birim maliyetleri azaltmak ve 
paydaşlara daha fazla değer sunan süreçleri 
iyileştirmek için dijital teknolojileri kullanmak olarak 
tanımlıyoruz. İklim risklerini azaltmak için birim 
maliyetleri düşürerek maksimum verim sağlayacak 
teknolojiler geliştirmek en önemli önceliklerimiz 
arasında yer alıyor. Dijital teknolojileri süreçlerimize 
entegre etmek, kuruluşumuzda devam eden bir iş 
faaliyetidir. Dijitalleşmeden yararlanarak olumlu 
etkimizi artırmak ve olumsuz etkimizi azaltmak için 
sürekli yeni fırsatlar keşfediyoruz. Hızlı bir şekilde 
dijitalleşmenin siber saldırılara açık olmak gibi yeni 
riskler ve tehditler getirdiğinin de farkındayız.

Veri Güvenliği
Veri güvenliği, hassas, gizli ve/veya özel paydaşve 
şirket verilerinin toplanması, saklanması ve
kullanılmasıyla ilgili risklerin yönetilmesi, fiziksel ve
bilgi varlıklarının korunması ile ilgili bir süreçtir. 
Şirketler her zamankinden daha  fazla “internete 
bağlı” ve teknoloji daha erişilebilir hale geldikçe, 
dijitalleşme siber saldırı riskini artırıyor. Siber 
saldırılar giderek daha karmaşıik hale geliyor, bu da 
şirketler ve hükümetler için itibarın yanı sıra finansal 
kayıplara da yol açıyor.

Siber güvenlik, endüstriyel alanda da kritik bir 
konudur. Geleneksel siber güvenlik çözümleri, 
endüstriyel kontrol sistemleri için yeterli korumadan 
yoksundur. Endüstriyel tesislere yönelik siber 
saldırıların artması, arızalara, üretimin aksamasına 
ve güvenlikten taviz vererek ekipmanlara zarar 
verilmesine neden oluyor. Siber saldırılardan 
korunmaya yönelik süreç ve sistemler oluşturmanın 
yanı sıra GDPR ve KVKK gibi veri güvenliği 
düzenlemelerine uyum sağlıyor, veri depolama 
sistemlerimizi ve süreçlerimizi olası yeni yasal 
yükümlülüklere hazır hale getiriyoruz.

2021 yılında dışarıdan gelen şikâyetler,
sızıntılar, hırsızlıklar veya müşteri verilerinin kaybı 
da dâhil olmak üzere müşteri gizliliğinin 
ihlaliyle ilgili herhangi bir doğrulanmış 
şikâyet tespit etmiş değiliz.

İş Etiği ve Uyum
İş etiği ve uyum, kararların ve faaliyetlerin kurumsal 
ilkeler, değerler ve etik anlayış çerçevesinde 
işlemesini sağlamak için ilgili mekanizmaların 
kurulması, işletmenin faaliyetlerinin kurumsal 
yönetim standartlarına uygun olarak yürütülmesidir.

Dolandırıcılık, yolsuzluk, rüşvet ve ödemelerin 
kolaylaştırılması, güvene dayalı sorumluluklar ve etik 
bir bileşene sahip olabilecek diğer davranışlar dâhil 
olmak üzere etik iş davranışını çevreleyen riskleri ve 
fırsatları yönetmeye yönelik şirketimizin yaklaşımını 
paylaşıyoruz. Bu, zaman, yetki alanı ve kültür 
değiştikçe iş normlarına ve standartlarına duyarlılığı 
içine almaktadır.

Tüm ticari faaliyetlerimizde yüksek etik standartlara 
ilişkin taahhüdümüz bulunmaktadır. Bu taahhüt aynı 
zamanda Davranış Kurallarımıza, Tedarikçi Davranış 
Kurallarımıza, stratejimize ve iş süreçlerimize entegre 
edilmiştir. Yönetişim eylemlerimiz en üst düzeyde 
tutularak karar alma sürecinin desteklenmesi, 
şirketimizin ve ekosistemimizin verimliliğinin 
artırılması hedeflenmektedir. Departmanlar, iç 
denetim ve risk yönetimi ekipleri arasındaki iletişim, 
kurumsal yapımızın oluşturulması, paydaşlara gerekli 
güvencenin sağlanması, maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkların, kaynakların ve çevrenin korunması, 
belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza 
indirilmesi ve mümkün olan fırsatlardan maksimum 
faydanın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Döngüsel Ekonomi-Malzeme Tedariki ve Verimlilik, 
Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Yaşam Döngüsü 
Yönetimi
Tüketiciler giderek daha fazla döngüsel ürün ve 
çözüm talep ediyor. Ürünlerimize geri dönüştürülmüş 
malzemeleri entegre ederek, geri dönüştürülebilirliği 
teşvik ederek, enerji ve su performansımızı 
iyileştirirken daha sürdürülebilir ambalaj çözümleri 
kullanarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz.

Döngüsellik, döngüsel iş modelleri yaratarak yeni 
pazarlara girmemiz ve ürünlerimizin ömrünü 
uzatmamız için bize önemli fırsatlar sunuyor. Tam 
bir döngüsellikten bahsetmek için, tedarikçilerimizin 
uygulamalarını takip etmemiz ve yenilikçi çözümler 
geliştirmek için onlarla birlikte çalışmanın daha 
iyi yollarını bulmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu 
yapmamak, iş sürekliliğimiz üzerinde doğrudan 
olumsuz bir etkiye sebep olacaktır. Yeni uygulanan 
tedarikçi değerlendirme aracımız doğru yönde atılmış 
bir adımdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği, kaza önleme, hazırlık ve 
müdahale ile tüm tesislerin bakımı ve güvenliği 
dâhil olmak üzere en yüksek sağlık ve güvenlik 
işyeri standartlarının ve süreçlerinin uygulanmasını 
destekleyen bir sağlık ve güvenlik kültürü ve 
altyapısının oluşturulması şeklinde tanımlanır. 
Teknoloji, eğitim, kurumsal kültür ve mevzuata 
uygunluk yoluyla iş gücünün fiziksel ve zihinsel 
sağlığını koruma konusunda taahhüdümüz 
bulunmaktadır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını etkin ve 
verimli performansın ön koşulu olarak 
benimsemekteyiz. İş kazaları ve yaralanmalardan 
kaynaklanan hasarlar sadece markamıza değil 
sektörümüze ve ekonomimize de büyük zarar 
vermektedir. Süreçlerimizi riskleri en aza indirecek 
şekilde tasarlamaya büyük önem veriyoruz. Kazasız 
iş yerleri yaratmak için sürekli olarak yeni ve yenilikçi 
teknolojilere yatırım yapıyoruz.

Çalışan Çeşitliliği ve Kapsayıcılık
Çalışan çeşitliliği ve kapsayıcılık, bir şirketin kültürü 
ile işe alma ve terfi uygulamalarının çeşitli ve 
kapsayıcı bir iş gücü oluşturmayı benimsemesini 
sağlama becerisini gösterir. Irk, cinsiyet, etnik köken, 
din, cinsel yönelim ve diğer faktörler temelinde 
ayrımcı uygulamalara ilişkin konuları ele alır. Farklı 
kişiliklerin ve geçmişlerin bir ekip olarak birlikte 
çalışmasını sağlamak, birbirimizden öğrenmemize 
ve daha iyi bir ekip olmamıza yardımcı olur.

Çalışan Bağlılığı ve Refahı
Çalışan bağlılığı ve refahı, çalışanların kendilerini
değerli ve mutlu hissettikleri, adil koşullar ve
faydalarla çalıştığı bir çalışma ortamı sağlamayla
ilgilidir. Çalışanların güçlü yönlerinden, 
yeteneklerinden yararlanmayı, şirket ve topluluk 
içinde gelişmelerine, daha güçlü olmalarına yardımcı 
olmayı da kapsar. 

Sağlık ve esenlik, fiziksel, sosyal, entelektüel ve 
duygusal faktörlerin bileşiminin bir sonucudur. Bu 
kategori, bir şirketin, çalışanlarının sağlığını ve 
refahını iyileştirmek için projeler geliştirdiğini ve 
bunları uyguladığını gösterir. Organik Kimya olarak, 
çalışanlarımızın ihtiyaçlarını dinleyerek ve onlara hitap 
ederek çalışma koşullarımızı sürekli iyileştiriyoruz.

Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi - Çifte Önceliklilik 
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Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ile ilgili Riskler

Risk Kategorisi Kritik Konular

Çevre • Sel, aşırı yağış, kuraklık, fırtına ve artan sıcaklıklar gibi aşırı hava 
olaylarının, şirketin fiziksel varlıklarını, işlenebilirliğini ve tedarik 
zincirlerini etkileyerek gelir kaybına, CAPEX (Sermaye Giderleri) yatırım 
gereksinimlerine ve tedarik zincirlerinde aksamalara neden olması.

• Net sera gazı salımlarını hükümetlerin 1990 seviyelerine kıyasla 2030 
yılına kadar en az %55 oranında azaltma geçici hedefi doğrultusunda 
hareket etmeme (iklim nötr hedefler)

• Biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin neden olduğu risklerin artması
• Su kıtlığının artması
• Sektöre özel düzenlemelerin artırılması (örneğin Eko Tasarım Direktifi, 

ambalajlama)
• Çeşitli endüstrilerde alternatif malzemelerin kullanımı için artan baskı

Operasyonel • Artan yatırımlar ve dijital teknolojilere bağımlılığın yeni siber güvenlik 
açıklarını da beraberinde getirecek olması.

• “Sürdürülebilir bir tedarik zinciri” sağlayamama – Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetişim entegre yönetim sistemlerinden yoksun çok sayıda 
tedarikçiye sahip olma

• Bazı ürün grupları için tek bir tedarikçiye bağımlılık
• Endüstriyel ortak yaşamayı / döngüsel ekonomiyi daha da ilerletmek için 

diğer piyasa oyuncularıyla işbirliği yapmama
• Yaklaşan düzenlemeler sebebiyle ürünler ve ambalajlar üzerindeki 

vergilerin potansiyel artışı nedeniyle artan maliyetler (yani, ürünlerde ve 
ambalajlarda gerekli geri dönüştürülmüş içeriğin karşılanmaması)

• İşletmelerin ısıtma, soğutma, ev aletleri, araçlar ve endüstriyel 
uygulamalar gibi günlük ihtiyaçlar için güvenilir bir elektrik kaynağına 
bağlı olduğu durumlarda artan enerji kesintilerinin zararlı sonuçlarının 
olabilecek olması.

Ekonomik-Jeopolitik • Yatırım kontrolleri, ticaret kontrolleri, tarife dışı engeller ve / veya para 
birimi önlemleri ile sonuçlanan yoğunlaşmış jeopolitik gerilimler

• Pandemiden kaynaklanan yavaş ekonomik toparlanmanın, özellikle 
yükselen emtia fiyatları, enflasyon, artan borçlar ve tedarik zinciri 
aksaklıklarında kendini göstermesi

• Pandemiden sonra bütçeler gerilmeye devam edeceğinden, toplu 
iflaslara, temerrütlere, batmalara, likidite krizlerine veya devlet borcu 
krizlerine neden olacak şekilde artan borç yükleri

• Lojistik fiyatlarındaki dalgalanmalar ve hızlı değişimler
• Doğrudan ve dolaylı karbon fiyatlandırmasının yükselmesi
• Doğal kaynakların artan maliyetleri

Risk Kategorisi Kritik Konular

Sosyal • Yüksek yetkinliğe sahip yetenek bulamama (yeteneklerin yurtdışına 
gitmesi, diğer sektörlerin daha cazip olması, hibrit çalışma koşullarının 
özellikle pandemi sonrası “serbest” hareketi mümkün kılması)

• İşverenler tarafından aranan beceriler ile bireylerin sahip olduğu beceriler 
arasındaki tutarsızlığın artması - beceri uyumsuzluğu

• Farklı nesiller arasındaki potansiyel kültürel çatışmaların şimdi aynı 
ortamda çalışıyor olması

• Giderek şiddetlenen nüfus değişimleri ve göçün, endüstrilerde 
aksaklıklara neden olmak, ülkelerde sosyoekonomik dinamikleri 
değiştirmek ve bazı durumlarda haksız avantajlar yaratmak (haksız 
rekabet) gibi sonuçlarının olması

Yönetim • Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim faktörlerini yönetişim 
mekanizmalarına ve organlarına entegre edememe (örneğin, yönetim 
kurulundaki çeşitlilik, komitelerdeki çeşitlilik, yönetici tazminatı)

• Güvenlik, sağlık gibi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim konularını 
denetlemek için gerekli grupların ve komitelerin kurulamaması

Uyum • Tüm Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içindeki bireyler için veri 
koruma ve gizliliğe artan vurgu

• Raporlama standartları daha güvenilir ve ayrıntılı kurumsal açıklamalar 
gerektireceğinden sürdürülebilirlik hakkında yeterli ve uygun bilginin 
açıklanmaması (GRI’nin dokuz gereksinimi, AB, vb.)

• Uyulması gereken yeni düzenlemelerin sayısının (ürün, çevre, veri 
güvenliği vb.) giderek artmakta oluşu

İtibar • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınmaması, Çevre ihlalleri 
(çevre yasa ve yönetmeliklerine uyulmaması), Faaliyetlerimize 
yönelik ekosistem zararları (biyolojik çeşitliliğin ele alınmaması), 
Yönetim uygulamaları (toplumsal cinsiyet eşitsizliği, veri güvenliği, su 
yönetimi, atık yönetimi) ve rekabetçi davranışlar konusunda şeffaflık 
eksikliği, olumlu ve olumsuz sonuçlar nedeniyle şirketimizin itibarının 
zedelenmesi- Kamuoyu tarafından paylaşılan Çevresel, Sosyal ve 
Kurumsal Yönetişim hedeflerine ulaşılamaması

• Tedarikçilerimizin ve/veya müşterilerimizin faaliyetleri nedeniyle 
şirketimizin itibarına zarar verme (örneğin, insan hakları ihlali, lojistik 
ortağının çevre ihlalleri)

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim ile ilgili 
Riskler iş riskleridir. 4R yaklaşımına uygun olarak bu 
riskleri yönetmek için eylemlerimizi titizlikle analiz 
ediyor ve proaktif olarak planlıyoruz: Risk Önleme, 
Hazırlık, Müdahale ve Kurtarma (Risk Prevention, 

Readiness, Response, and Recovery). Aşağıda 
çevresel, operasyonel, ekonomik, sosyal, yönetişim, 
uyumluluk ve itibar riski kategorileri altındaki bazı 
başlıklar yer almaktadır.
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İnovasyonu, işimiz ve paydaşlarımız açısından yeni 
değerler ve faydalar yaratmak için çalışmalarımızı ve 
yöntemlerimizi yenileme süreci olarak tanımlıyoruz. 
İnovasyon, yeni yöntem ve yaklaşımlarla fırsatlar 
yaratarak buluşların, ürünlerin, hizmetlerin ve 
teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu yenilenen 
yöntemler, ürün veya hizmet yeniliği, süreç yeniliği, 
iş modeli, strateji ve işletim modeli yeniliği, 
organizasyonel model yeniliği ve pazarlama yeniliği 
yoluyla olabilir.

İnovasyon kapasitesi yüksek olan şirketler, pazar 
beklentilerine yönelik stratejiler geliştirebilmekte, 
makro dinamiklere cevap vererek şirketin esnekliğini 
ve dayanma gücünü artırabilmekte, alternatif 
yönler yaratabilmekte, kriz zamanlarında çözüm 
bulabilmekte, yeni pazarlar yaratabilmekte, 
toplumun yaşam kalitesini artıran faydalı ürün ve 
hizmetler sunabilmektedir. Bu durum, daha esnek 
bir şirket yaratır. İnovasyon kültürü, son derece 
yetkin çalışanların şirkete çekilmesinde de önemli 
bir rol oynamaktadır.

Organik Kimya’da odak noktamız, temel olarak ürün 
ve süreç yeniliği, öncelikle pazar için sürdürülebilir 
çözümler geliştirmek ve süreçlerimizde somut 
iyileştirmeler elde etmektir.

Sürdürülebilir 
Çözümlerin İnovasyonu
Sürdürülebilir çözümler geliştirmek, yönetmeliklerin 
ötesine geçmemizi, sınıfının en iyisi inovasyon 
yöntemlerini uygulamamızı ve organizasyonumuzda 
bir inovasyon kültürü oluşturmamızı gerektiriyor.

6 iş birimi inovasyon kurulu, 3 destek süreçleri 
inovasyon kurulu, 1 gelecek ve sürdürülebilirlik 
kurulu ve 1 IP kurulu olmak üzere 11 inovasyon 
kurulumuz bulunuyor. Çok disiplinli inovasyon 
konseyimiz tüm kurullardan bilgi toplar ve gerekli 
hususları herkesle paylaşır. Mekanizmamız 2016 
yılından bu yana yürürlükte olmakla birlikte üç 
ayda bir toplanan inovasyon kurullarına da 160 kişi 
katılmaktadır. 

İş birimi inovasyon kurulları, Ar-Ge dönüşüm 
hunimize beslenen yeni ürünleri, projeleri ve fikirleri 
tartışır. Son 3 aya ait canlılık indeksi, dinamik 
indeks, kalite indeksi, ROI2 gibi finansal ve inovasyon 
sonuçları ile geleceğe yönelik planlar, patentler, 
yeni patent başvuruları ve patent stratejileri 
de tartışılmaktadır. Yeni ürün geliştirmelerinin 
önceliklendirilmesi şirket stratejimiz doğrultusunda 
yapılmaktadır.

Biyoenerji üretim süreçlerinde yeni bir kilometre taşı 
olarak görülen ISCC PLUS sertifikasının alınması 
da önümüzdeki yılların gündem maddelerinden 
biri. ISCC PLUS Sertifikası, kurumların, sera gazı 
salımlarını azaltma, sürdürülebilir arazi kullanımı, 
doğal biyosfer kullanımı ve sosyal sürdürülebilirliğe 
bağlılık konularında sorumluluklarını ve 
performanslarını göstermelerine yardımcı 
olmaktadır. Atıkların kaynağından üretimde 
kullanımına kadar olan tüm süreçleri izleyen sistem, 
biyoyakıtın sürdürülebilir üretimi ve işlenmesi 
için gerekli olan parametrelerin karşılanmasını 
sağlamaktadır.

Yeni bir 
İnovasyon 

Çağı
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(GRI 201-1, GRI 203-1, GRI 203-2)
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Orgal KS 440 FF, Tekstil ve Deri Çözümleri
ve Ar-Ge Departmanlarımız tarafından
geliştirilen formaldehit içermeyen çapraz
bağlama sistemi kullanılarak kâğıt ve
karton kaplamalar için tasarlanmış APEO
içermeyen, stiren akrilik kopolimerdir. Bir
akrilamid türevi çapraz bağlayıcıyı, kâğıt
kaplama bağlayıcılarımız için üçlü bir
monomer sistemi ile değiştirebildik ve bu 
da formaldehit veya diğer tehlikeli maddeleri
serbest bırakmadan polimerik filmler elde 
etmemiz şeklinde sonuçlandı. Bu hidrofobik 
yeni FF bağlayıcı, üstün ıslak ve kuru toplama 
direncine ve reaktif pigmentlerle uyumluluğa 
sahiptir. 2018 yılında, AB’nin REACH 
komitesi, CLP Tüzüğü kapsamında boya ve 
deterjan gibi karışımlarda MIT’nin alerjen 
olarak uyumlaştırılmış bir sınıflandırmasını 
onaylamak için oy kullandı. Bu sebeple 
ürünler, %0,0015’ten fazla MIT içerdiklerinde
etiketlenmek zorunda kalmaya başladı. Orgal 
KS 440 FF, biyosit paketi açısından MIT
uyumlu olma avantajına da sahiptir.

Ürün Özellikleri

2020’den beri Döngüsellik konusuna yöntemli 
ve sistematik bir şekilde yaklaşmaktayız. Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmeleri (LCAs - Life Cycle 
Assessments), çözümlerimizin döngüselliğini daha 
da iyileştirmek için kullandığımız araçlardan biridir. 

LCA, bir ürünün, faaliyetin veya sürecin tüm yaşam 
döngüsü boyunca birden çok çevresel etkisini 
sistematik olarak değerlendirir. Ürünlerin yaşam 
döngüleri boyunca çevresel etkilerinden dolayı 

ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı maliyetler ürünlerin 
çevresel maliyetlerini oluşturmaktadır. 

Ürünlerin toplam maliyetine çevresel maliyetleri 
de ekleyerek sürdürülebilir ürün portföyümüzü 
daha iyi değerlendirebilir ve farklılaştırabiliriz. 
Maliyetlerimizi, girdilerimizi ve çıktılarımızı her 
aşamada ayrıntılı olarak görmek, çevre dostu 
ürün veya parçalara uygun maliyetli alternatifleri 
belirlememizi sağlamaktadır.

Döngüsel Ekonomi

Boya
Çözümleri

İnşaat 
Çözümleri

PSA & Kağıt
Çözümleri

Tekstil&Deri 
Perf. Çözümleri

Endüstriyel Yapıştırıcı
Çözümleri

Biyobazlı

Biyoçözünür

Biyo-bozunabilir

Biyo Kütle Denge Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik, son yıllarda özellikle 
tekstil alanında ortaya çıkan, organik 
pamuk kullanımından daha fazlasını ve 
daha iyi çalışma koşullarını ifade eden 
bir kavramdır. Su, enerji ve kimyasalların 
tüketimi gibi konular hem insanlığın 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesi hem 
de kaynakların doğru 
kullanımı açısından 
oldukça önemlidir.

Organik Kimya olarak 
tekstil sektöründe 
uluslararası kabul 
görmüş sürdürülebilir 
üretim standartlarını 
belirleyen Bluesign Belgelendirme projesini 
hayata geçiriyoruz. Bu, tüm üretim sürecini 
göz önünde bulundurarak çevre üzerindeki 
etkiyi en aza indirmeyi ve insan sağlığını 
korumayı hedefleyen bağımsız bir onay 
sistemidir. Bluesign sadece bize değil, 
tedarikçilerimize de işlevsellik, kalite ve 
tasarımdan ödün vermeden sürdürülebilir 
ürünler üretme konusunda yardımcı oluyor. 

Günümüzde tüketiciler, tüketimin çevre 
üzerindeki artan olumsuz etkilerinin her 
zamankinden daha fazla farkındadır. 

Tüketiciler şeffaf tedarik zincirlerine 
sahip, kaliteli, zararsız ve çevreye duyarlı 
referanslara sahip ürünler arıyor. Organik 

Kimya olarak 
sürdürülebilirliğe 
olan bağlılığımızı 
ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını 
göz önünde 
bulundurduğumuzu 
göstermek, 
faaliyetlerimizin 

çevresel etkilerini daha derinlemesine 
analiz etmek ve bu etkileri en aza indirecek 
önlemler almak istiyoruz. Mevcut mevzuatı 
takip etmenin yanı sıra, sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamak ve uzun vadeli sürdürülebilirlik 
vizyonumuz ve iklim hedeflerimize ulaşmak 
için Tekstil ve Deri Performans ürünleri 
üreten Kemerburgaz tesisimizde süreçleri 
yeniliyoruz.

Örnek Durum Çalışması: Bluesign Sertifikası 

Sürdürülebilir ürün tanımımız ve ana faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda vurgulanmıştır:

Sürdürülebilir Ürün Portföyümüz 

Biyobazlı Biyobozunur Kompostlaştırılabilir (Biyo)kütle dengesi yaklaşımı

Bitkiler, ağaçlar ve diğer 
biyokütle malzemeleri gibi 

tamamen veya kısmen 
yenilenebilir kaynaklardan 

türetilen ürünler.

Biyolojik yollarla güvenli ve 
nispeten hızlı bir şekilde 

doğanın hammaddelerine 
parçalanma ve çevreye 

karışma yeteneğine sahip 
ürünler.

Nem, sıcaklık, zaman 
vb. gibi belirli koşullar 
altında biyolojik olarak 

parçalanabilen ürünler veya 
malzemeler.

Mevcut sistemler ve proseslerde 
fosil ve geri dönüştürülmüş veya 

yenilenebilir hammaddelerin 
karıştırılması söz konusu iken 

miktarları takip edilir ve söz konusu 
ürünler belirli ürünlere tahsis edilir.

• Biyobazlı tabaklama 
ajanının pilot 
ölçekli üretimleri 
gerçekleştirilmiştir.

• Pilot ölçekte sentezlenen 
kısmen biyobazlı ve 
kompostlanabilir 
orgamakromonomer

• Laboratuvar ölçeğinde 
sentez yapılmıştır.

• Kompostlanabilir olacak 
şekilde tasarlanmış kâğıt 
etiket yapıştırıcısı pilot 
ölçekte üretilmiştir.

• Biyobozunur polimer 
sentezi için patent 
başvurusu yapılmıştır.
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Müşterilerimiz için farklılaşan değer yaratmanın ana 
kaldıracı inovasyondur. Bu, kültürümüzün ayrılmaz bir 
parçası ve yoğun yatırım yaptığımız bir alandır.

Innoland terimi, bir eğitim merkezi olmaktan ziyade 
tüm paydaşları kuşatan “toprağa dönüşümümüzü”
temsil ediyor. Bu terim, Organik Kimya’nın değer 
zincirindeki her girdiyi ve çıktıyı yenilikçiliği teşvik 
etmek ve yönlendirmek için kucaklamaktadır.

Hiyerarşik bir yapıya sahip olmayan, kendi kendine 
işleyen bir sisteme sahip ekipler tarafından yönetilen 
etkileşimli bir platformdur. Innoland giderek artan 
sayıda proje ve ekip üyesi ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. 2019 yılında 7 gönüllülük projesi üyesi 
2020 yılında 25 üyeye, 2021 yılında ise 45 üyeye 
ulaşmıştır. 2020’de 3 olan proje sayısı 2021’de 7’ye 
yükselmiştir. Ekipler, odak alanlarını, kuruluştaki 
sorunlu noktalara göre doldurulan konu listelerinden 
seçmiştir.

Tüm çalışanlarımızı Innoland’liler olmaya teşvik 
ediyor ve 3 temel unsuru vurguluyoruz:

1. Merak: Merakın gelişme ve ilerleme için bir araç 
olduğunu göstererek ‘keşif’i vurgular.

2. Burası: İnovasyonun sadece belirli 
departmanlarda veya bölgelerde değil, iş ve 
hayatın her alanında gerçekleştiğini vurgular.

3. Yenileme: Yeniyi takip etmenin önemini, 
inovasyonun her zaman kritik olduğunu ve 
yolculuğumuzun her aşamasında olduğunu 
vurgular.

“InnoLander Ekibi tarafından InnoMind’a kısa 
bir mesaj yazmam istendi ve şaşırdım! Neden? 
Çünkü bu, açıklaması ve tanımlaması en zor şey 
ve InnoLander’ımız bu yolculuğun ruhunu benim 
bu amaca hizmet etmeye çalışabileceğimden 
çok daha iyi bir şekilde somutlaştırıyor.

Yıllardır Organik Kimya’yı inovasyon odaklı bir 
şirkete dönüştürmeyi hedefledik ve bugüne 
kadar başardıklarımızdan gurur duymamız 
gerektiğini düşünüyorum.

Her şeyden önemlisi, (Covid’in neden olduğu 
tüm zorluklar ve mesafeler altında bile!) sürekli 
olarak bağlantılı kalmak, sınırları aşmak 
ve endüstriyel sorunlara çözümler bulmak, 
yüzeyleri kaplamak, malzemeleri bağlamak, 
iç mekânlarda yaşam kalitesini artırmak 
ve hayatımızda ve kırılgan gezegenimizde 
olumlu bir fark yaratmak için daha ekolojik 
ve sürdürülebilir yollar bulmak adına sürekli 
çaba gösteren yorulmak bilmeyen ve meraklı 
bir üyeler, mühendisler, meslektaşlar, bilim 
adamları ve arkadaşlar topluluğumuz var. 

InnoMind bizim oyun alanımız! Sınırsız bağlantı 
ve olanaklara sahip sanal Gezegenimiz. Merak, 
disiplin, enerji, neşe ve Yaşamda daha yüksek bir 
amaç duygusuyla dolu, yargıdan, hiyerarşiden ve 
önyargılardan arınmış, açık Diyalog Forumumuz!

Benim açımdan InnoLand, değerli 
InnoLand’lilerimizin büyüme ve dünya 
üzerinde daha büyük, daha iyi bir etki yaratma 
yolculuklarının bir meyvesi.

 

Bize 24-7 katılın ve InnoMind olalım” 

Stefano Kaslowski 

Innoland Annual Report 2019-20 31

Keşfetmek İçin 
Buradayız: Innoland

Uzman girişimcilerden Trendyol Kurucusu ve CEO’su 
Demet Mutlu, İTÜGİNOVA Müdür Yardımcısı Dr. Zeynep 
ERDEN BAYAZIT ve Cem Sertoğlu’nun girişimcilik 
deneyimleri ve teknoloji yatırımı konularında 
konuşmacı olarak yer aldığı Innofest 2021, proje 
sunumları ve yoğun etkileşim ile 1 gün sürdü. 230 
çalışanın katıldığı Innofest 2021’de 26 proje standı, 2 
canlı seminer ve 1 tartışma oturumu düzenlendi.

CEO’muzun 
InnoLand’lilere 
Mesajı

“...daha geç katılmama rağmen ekip beni hemen 
kabul etti ve her şey hakkında bilgi alabildim. Belki 
iş yoğunluğundan dolayı toplantılara katılmak zor 
olabilir; ancak bir konu üzerinde 20-30 dakika beyin 
fırtınası yapmak aynı zamanda çok sıra dışı fikirlerin 
keşfedilmesine ve bazı sorunlara özgün çözümler 
üretilmesine yardımcı olur...” 

Gülsevin Gürgezoğlu

“... rutin iş süreçlerimde ve ortak bir akılla tanışma 
ihtimalim olmayan insanlarla çalışmak, farklı şeyler 
paylaşmak, yeni fikirler üretmek, yeni yöntemler 
öğrenmek ve nihayet iyi işler veya süreçler ortaya 
çıkarmak çok keyifli ve motive edici...” 

Cansu Akarsu Dülgar

“Innoland takımında olmaktan mutluyum. 
Fikirlerimde ve tavsiyelerimde özgürüm ve kendime 
güveniyorum. Herkes açık fikirli ve çok destekleyici. 
Bu benim en büyük motivasyonum. Bunun dışında 
bazı konular daha zor olduğu için çıktılarının 
alınması daha uzun sürebiliyor, ama biz asla 
vazgeçmiyoruz” 

Ozen Konak

“...Program kapsamında verilen eğitim motive 
ediciydi. Her zaman uğraştığımız konular dışında 
ilgimi çeken konularla uğraşmak, rutin işler 
arasında nefes almamı sağladı ve beni bilinen 
kalıpların dışında düşünmeye motive etti.” 

Emine Yildirim

“Bilinmeyen zorluklarla uğraşmak beni çok motive 
etti (Dijital ile ilgili daha önce hiçbir bağlantım 
olmamıştı) ve “kurallar ve sınırlar” olmadan yaratıcı 
yollarla zorlukların üstesinden gelmek için net ve 
basit yöntemler belirleme konusunda da motive 
oldum. Daha önce birlikte çalışmadığım ve hatta hiç 
tanımadığım üyelerle çalışmak, meslektaşlarımın 
deneyimlerini öğrenmek ve onlarla bildiklerimi 
paylaşmak konusunda da artık motivasyonum tam.” 

 Iuliana Sandulescu

“Yeni insanlarla ve yeni fikirlerle tanışmak çok 
faydalı oldu.” 

Nur Sena Ökten

“Innoland çalışması, inovasyon kültürümüzü 
geliştirmemiz adına gizli itici bir güç. İnovasyonun ilk 
adımı olan keşif ve işbirliği, Innoland çalışmalarında 
kullandığımız en önemli unsurlar. Birçok yeni insan 
tanımaktan ve onlarla çalışmaktan keyif aldım. Bu yıl 
“zorluklardan” yola çıkarak tasarladığımız Innoland 
çalışmalarına yeni önerileri de dikkate alarak 2022 
yılında da devam edeceğiz. 2021’de katılımcı ve 
ekip sayısını artırmayı önemli bir kilometre taşı 
olarak görüyorum çünkü ilk kez Avrupa ekibinden 
katılımcılarımız yer alıyor. 2022 yılında Innoland 
çalışmaları hem dâhili hem de harici Açık İnovasyon 
kampanyaları ile daha da geliştirilecektir. İnovasyon 
çalışmalarını destekleyecek eğitim programlarının 
konsolidasyonu ile keşif ve işbirliğinin yanı sıra 
yürütme kısmını da istenilen seviyeye getireceğimizi 
düşünüyorum.” 

Mehmet Demiray

Innoland 2021 Gönüllülerinin Deneyimleri

”

”
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-  İnovasyon
-  Yenilik
-  Yetiştirme
-  Açık platform
-  Düşünce yapısı
-  Fikrî Mülkiyet FM
-  Ağ
-  Problemi tanımlama
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Açık ve İşbirlikçi İnovasyon Projelerini 
Teşvik Ediyoruz

LetsInnomind, gerçek endüstri sorunlarına çözümler 
bulmak için öğrencilerle birlikte çalışmamızı 
sağlayan bir programdır. Amacımız, gelecekteki 
müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmemiz için 
öğrencilerle birlikte sürdürülebilir ürünler, süreçler ve 
hizmetler etrafında yeni fikirler geliştirmekti. 14 farklı 
üniversite ve bölümden lisans öğrencilerine üzerinde 
çalışmaları için iki farklı sürdürülebilirlik problemi 
verildi. Zeynep ERDEN BAYAZIT (İstanbul Teknik 
Üniversitesi - Ginova kurucu ortağı) programa katılan 
öğrencilere Yaratıcı Düşünme/Tasarımsal Düşünme 
metodolojisini öğreterek destek oldu ve program 

boyunca danışmanlık yaptı. Organik Kimya uzmanları 
da öğrencilerin sorularını yanıtlayarak programa 
destek verdi. Kazanan öğrenci grupları 2022 yılında 
Organik Kimya’da yaz stajı yapmaya davet edilecek. 
Projelerini hayata geçirmeleri için kendilerine Organik 
Kimya personelinden bütçe ve destek sağlanacak.

Öğrencileri fikir platformumuza dâhil etmek, yeni 
nesillerin çevre konularında ne kadar duyarlı ve 
proaktif olduğunu göstermek bakış açımızı inanılmaz 
derecede değiştirdi. Akademi ve sanayi arasındaki bu 
verimli işbirliğini daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

Örnek Durum Çalışması:  LetsInnomind

2021’de dört çalışanımız BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin Genç SKH Yenilikçiler Programına 
katıldı. Program, katılımcı şirketlere Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) doğrultusunda 
işbirliği yapma ve iş inovasyonunu hızlandırma 
fırsatı sunuyor. Ayrıca geleceğin iş liderlerini yeni 
teknolojiler, girişimler ve iş modelleri aracılığıyla 
yenilikçi çözümler geliştirmeye ve yönlendirmeye 
motive eder. Sürdürülebilirliği bir yenilik merceği 
olarak kullanmayı teşvik eder ve şirket için SKH iş 
fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Kimya endüstrisi şimdi yeni bir gelişme aşamasına 
geçiyor. Tüketici odaklı eğilimleri ve artan karmaşıklığı 
yansıtan özel kimyasal büyümeye doğru bir kayma var. 
Son gelişmeler, paradigmanın “Laboratuvar benim 
dünyamdır”dan “Dünya benim laboratuvarımdır”a 
doğru değiştiğini kanıtlıyor ve çoğu yenilikçi şirket, 
dayanıklılık için rekabetçi kalmak adına açık 
inovasyonu kullanıyor.

Tasarım odaklı düşünme metodolojisini uygulayan 
ve en yeni teknolojiler ve iş modellerini öğrenen 
çalışanlarımız, Sanayi, İnovasyon ve Altyapı 
kategorisinde bir SKH fırsatı belirledi. Program 
kapsamında Organik Kimya’nın yerel ve uluslararası 
start-up’larla işbirliğine başlaması için bir iş planı 
oluşturduk. İş planı, Ekim 2021’de üst yönetim 
tarafından onaylandı ve 2021’in sonunda başlangıç 
işbirliği yolculuğumuza başlamak için uygun bir ortak 
bulduk.

2022 yılında da şirketimiz bünyesinde start-
up işbirliğine en uygun alanları tespit etmeye 
devam edeceğiz. 2022’nin sonunda ilk start-up 
işbirliğimizi başlatmak istiyoruz. Ayrıca özellikle 
kimya sektörlerinde yerel start-up’ları desteklemek 
için önemli bir bütçe oluşturduk. Bunun, kimyasal 
üreticileri ve start-up’lar arasında açık inovasyon 
ekosistemi oluşturmaya yönelik bir ilk adım olacağını 
umuyoruz.

Örnek Durum Çalışması: 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Genç SKH Yenilikçiler Programı 

İnovasyon yaklaşımımız 
ekosistemimizi somutlaştırıyor. 
Bu, tedarikçilerimiz, 
müşterilerimiz, 
üniversitelerimiz, start-
up’larımız, STK’larımız vb. ile 
birlikte yaratmamıza yardımcı 
olur. Piyasa ihtiyaçlarına cevap 
verirken yaklaşan trendlerle 
gelecek cephesinde olmamızı 
sağlar. İletişimde sınırların 
ortadan kalkması ve entelektüel 
sermayenin serbest dolaşımı 
ile en iyi yeteneklerle çalışabilir, 
başarısız olabilir, ancak daha 
hızlı iyileşebilir, zamandan 
ve paradan tasarruf edebilir 
ve ekosistem ortaklarımızla 
ilişkilerimizi geliştirebiliriz.

Açık inovasyon, sadece kendi çalışanlarımıza bağlı 
olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini değil aynı 
zamanda sektör işbirlikleri, araştırma merkezleri, 
üniversiteler gibi dış paydaşların sürece dâhil 
edilmesini de içine almaktadır. Diğer paydaşlarla 
ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek 
sektöre özgü sorunları çözmek için verimli işbirliğine 
olanak sağlıyoruz.

Ar-Ge’ye yönelik Üniversite İşbirlikleri
Doktora öğrencileri, araştırmacılar ve profesörler 
tarafından geliştirilen yenilikçi uygulamaları hayata 
geçirmek ve kendi yenilikçi çözümlerimizi paylaşmak, 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak için üniversitelerle 
projelere katılıyoruz. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 
çeşitli faaliyetler aşağıdaki gibidir:

• Ar-Ge Merkezimiz, diğer üye kuruluşlar arasında 
İspanya’daki Universidad del Pais Vasco Polimer 
Malzemeler ve Teknolojileri Enstitüsü’nde yerini 

aldı. Akzo Nobel, Allnex, Arkema, Asian Paints, 
Basf, Covestro, Elix Polymers, Inovyn, Stahl, 
Syntomer, Tesa, Wacker, Vinavil gibi şirketler 
de enstitüye üyedir. Tüm ortaklar, herhangi bir 
lisans ücreti ödemeden ortak çalışmalardan 
yararlanabilmektedirler. Ortaklarla projeler 
üzerinde çalışmanın ve emülsiyon polimerleri 
konusunda eğitim almanın şirketimiz için büyük 
bir ağ sağlayacağına, aynı zamanda teknik 
yetkinliklerimizi de artıracağına inanıyoruz.

• Emülsiyon polimerizasyonu alanında doktora 
programı oluşturmak için ünlü yerel üniversiteile 
birlikte çalışıyoruz. Hedef, Polimerler Teknoloji 
Merkezi olarak hizmet veren yeni bir departman 
kurmak ve Türkiye’de emülsiyon polimerleri 
konusunda gelişen ve büyüyen uzmanlaşmayı 
desteklemektir.

• Kimyasalların proses verilerini ve ürün 
performanslarını analiz etmek için Politecnico 
Di Milano ile yeni bir proje başlattık. Çalışmanın 
detayları ve kapsamı ile ilgili görüşmeler devam 
ediyor.

Üniversitelerle İşbirliği
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Endüstriyel politikalar ve tüketici eğilimleri, daha 
özel ürünlere olan talebi teşvik ediyor. Organik 
Kimya olarak hem performansımızı hem de 
sürdürülebilirliğimizi bir üst seviyeye taşımak için 
polimerlerin Ar-Ge’sine büyük önem veriyoruz. 
Bu amaçla son bir yıldır üretim süreçlerimizin 
dijitalleştirilmesi projesi üzerinde çalışıyoruz. 

Bu proje aynı zamanda en yüksek sağlık ve güvenlik 
işyeri standartlarının uygulanmasını destekleyen 
bir sağlık ve güvenlik kültürü ve altyapı oluşturma 
çabalarımıza bir örnektir. Yeni proje, polimer 
üretimiyle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en 
aza indirmemize de destek olacak. 

Herhangi bir fabrikanın dijital dönüşümü, 
makine verilerinin otomatik olarak toplanması, 
yorumlanması ve ilişkilendirilmesiyle başlar. 
Firmamız sadece kimyasal çözümler değil aynı 
zamanda teknoloji de üretmektedir. İş süreçlerimizin 
her adımında verimliliği sağlamak için Ar-Ge 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu proje ile hedefimiz, veriler ve yapay zekâ 
kullanarak Ar-Ge süreçlerimizin verimliliğini 
artırmak ve hızlandırmaktır. Önceden bilinmeyen 
darboğazları, kârsız üretim hatlarımızı ve günlük 
operasyonlarımızı iyileştiren diğer veriye dayalı 
öngörüleri ortaya çıkarmak için tahmine dayalı 
analitikten yararlanmak istiyoruz.

Attığımız ilk adım, veriler için “tek bir gerçek 
kaynağı” oluşturmaktı. Veri analizi yapmak, teknik 
parametrelerimizi, akışlarımızı daha iyi anlamamıza 
ve ayrıca ürün tekliflerimizi daha da geliştirmek için 
tariflerimizi kişiselleştirmemize yardımcı olur. 

Kimyasal veriler genellikle karmaşık ve zaman 
alıcıdır. Net bir veriye sahip olmak, kesintiler veya 
beklenmedik sorunlarla uğraşırken yanıt verme 
hızımızı artırır.

Yapay zekâmızı eğiterek, verilerimizdeki manuel 
analizimizle bulunamayacak olan gizli kalıpları 
belirleyebiliriz. Verilerimizin artan düzeyde 
anlaşılması, farklı endüstriler ve müşteri grupları 
için yeni kimyasal kombinasyonlar geliştirmemizi 
sağlayarak rekabet gücümüzü artırıyor. Ayrıca 
tariflerimizi müşterilerimizin talebine göre 
kişiselleştirebiliyor ve ekonomiye daha fazla değer 
katabiliyoruz. Projenin başlangıcından bu yana çok 
daha hızlı bir şekilde tarifler geliştirebildik.

Yapay zekâ ve tahmine dayalı analitik kullanarak, 
atık yönetimimizi de geliştirebiliyoruz. Belirli bir 
yönteme geçmeden önce farklı işleme seçeneklerini 
test ederek israfı önlüyoruz. Sorunları çok daha 
erken tespit edebiliyor ve arızayı önleyebiliyoruz, 
üretim öncesi düzeltici faaliyetlerimiz hammadde 
israfımızı en aza indiriyor. 

Sektörler arası hem makro hem 
de mikro trendler nedeniyle 
müşteri beklenti ve ihtiyaçları hızla 
değişmektedir. Müşteriler açısından 
en yüksek memnuniyeti, sonuçları 
ve verimliliği ne sağlayacak ve 
Organik Kimya bunu nasıl sağlıyor?

Dünyanın çok hızlı değiştiğini görebilir ve 
hissedebiliriz. İklim değişikliği, küresel pandemi ve 
jeopolitik krizlerden kaynaklanan oynaklık günlük 
hayatımızın bir parçası haline geldi. Dolayısıyla tüm 
bu hızlı değişimlere hazırlanmak ve yeni normale 
uyum sağlamak, değer zincirindeki herkes için kilit 
nokta haline geldi.

Hizmet verdiğimiz pazarlarda ortaya çıkan çeşitli 
trendleri görüyoruz. Tedarik güvenliği, en önemli 
değer faktörü olmaya devam ediyor ve son 2 
yılda tedarik zincirindeki birçok kesintiden sonra 

daha da önemli hale geldi. Küreselleşmenin 
aksine bölgeselcilik de COVID 19 pandemisi 
sırasında birçok müşterinin zorluklar yaşaması 
nedeniyle önem kazandı. Bir diğer önemli faktör 
ise tek bir tedarikçiye bağımlı olmamaktır. 
Tüm müşterilerimizin ikinci ve/veya üçüncü 
bir tedarikçiye ihtiyacı vardır ve Organik Kimya 
olarak çeşitli endüstriler ile küresel hammadde 
tedarikçileri ağı için (kaplama, inşaat, tekstil & 
deri, PSA & kâğıt ve endüstriyel yapıştırıcılar) 
su bazlı polimer emülsiyonlardaki uzmanlığımız 
sayesinde çok iyi bir alternatifiz. Pandemi boyunca, 
hammadde mevcudiyetindeki zorluklar, ambalaj 
malzemeleri kıtlığı, konteyner mevcudiyeti 
zorlukları, sürücü eksikliği gibi tedarik zinciri 
kesintileri ve daha pek çok zorluğa rağmen 
müşterilerimize sürekli tedarikte bulunmayı 
başardık. Tedarik güvenilirliğinin yanı sıra güçlü 
inovasyon kabiliyeti, müşteri odaklı düşünce 
yapısı ve çözüm sağlayıcı yaklaşım ile çözümler 
sunuyoruz. Hacim odaklı bir şirket değiliz, bunun 
yerine hem müşterilerimiz hem de şirket olarak 
değer yaratmayı maksimize etmeyi amaçlayan 
değer ortaklığı yaklaşımımız var.

S&C

Deniz Yıldırım
Ticaret ve İnovasyon Başkanı 

Örnek Durum Çalışması: Ar-Ge Dijitalleşme

Örnek Durum Çalışması:  Ar-Ge Yapay Zekâ Projesi
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Giderek daha karmaşık hale gelen tedarik zincirleri, 
büyük fırtınalar, sel, yükselen sıcaklıklar ve diğer 
iklim olaylarından büyük ölçüde etkileniyor. İklim 
krizi, şirketlerin sera gazı salımlarını azaltma, fosil 
yakıtlar dışında enerji kaynakları geliştirme, su 
kullanımını sınırlama ve operasyonlarının çevresel 
etkilerini azaltacak adımlar atma konusundaki uyum 
yükümlülüklerini de artırıyor. 

Paris İklim Değişikliği Konferansı’nda yaklaşık 200 

ülkeden dünya liderleri, küresel sıcaklık artışını 
2°C’nin altında tutmak için tarihi bir adım atarak 
karbon salımlarını sınırlamak için bir anlaşma 
imzaladı. Söz konusu anlaşma, Avrupa Birliği’nin 
Emisyon Ticareti Sistemi gibi diğer düzenleyici 
yaptırımlarla birlikte, önümüzdeki yıllarda kimya 
endüstrisini büyük ölçüde etkileyecektir. 

Çoğu krizde olduğu gibi, iklim değişikliği kimya 
endüstrisi için hem riskler hem de fırsatlar sunuyor.

Çevresel 
Sürdürü-

lebilirlikte 
Yeni Bir 

Çağ
İklim değişikliği, tüm işletmeler için -en büyüğü olmasa 
bile- karşı karşıya kalınan tehditlerden biridir. 

Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 202136 Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 2021 37

(GRI 201-1, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 301-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, 
GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 303-5, GRI 304-1, GRI 304-4, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 306-1, 
GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 307-1, GRI 308-2, GRI 416-1)



Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 202138 Sürdürülebilirlikte Yeni Bir Çağ 2021 39

57%
31%

12%

Küreselleşme ve 
uluslararası ticaretteki 
büyüme, işletmeler 
ve ülkeler için tedarik 
zinciri yönetiminin 
önemini artırmaktadır. 

Hızla artan üretim ve tüketimle birlikte küresel 
karbon salımlarının artması, su kaynaklarının ve 
toprağın endüstriyel atıklarla kirlenmesi ve tehlikeli 
kimyasalların kullanımının artması nedeniyle 
tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilirliği ön plana 
çıkmıştır. Organik Kimya olarak değer zincirimizdeki 
sorumluluğumuzun bilincinde bir şirket olma 
sıfatımızla üretim faaliyetlerimizde ihtiyaç duyulan 
hammaddelerin temininde kaynakların sürekliliğini 
sağlarken uzun vadeli büyüme stratejilerimizi 
destekleyecek işbirlikleri kurmak için çalışıyoruz.

Plastikler fosil yakıtlardan üretildiğinden, 
üretimi için milyonlarca varil ham petrol ve 
tonlarca kömürün işlenmesi gerekiyor. Doğada 
çözünmesi uzun yıllar alan plastik atıklar, 
ekosistemin dengesini bozarak biyoçeşitliliği 
büyük ölçüde etkiliyor.

Tüm operasyonlarımızda plastik kullanımını 
en aza indirmek için aşağıdakiler vasıtasıyla 
önemli önlemler almaktayız:

• Proseslerde kullanılan plastik kaplar 
yerine metal kaplar, depolama için IBC 
(orta boy ambalaj) ve varil paketleme 
yerine paslanmaz çelik tanklar kullanarak 
plastikleri 2022’de 20 ton, 2023’te ise 36 
ton azaltacağız.

• Ürünlerimizin plastik IBC ve varil 
ambalajlarının müşteriden toplanması 
ve yeniden kullanılması ile üretimde 
kullanılan hammadde ambalajlarının 

yeniden kullanılmasına ek olarak, 
plastikleri 2022’de 40 ton, 2023’te ise 43 
ton azaltacağız.

• IBC ve varil ambalaj malzemelerinin 
%100 geri dönüştürülebilir yüksek 
yoğunluklu polietilen malzemelerden 
seçilmesi ve geri dönüşüm tesislerinde 
geri dönüştürülmesi için tedarikçilerle 
işbirliğine devam edeceğiz.

• 2023 yılı sonuna kadar IBC ve varil 
ambalajlarındaki plastik içeriğin en 
az %10’unun geri dönüştürülmüş 
malzemelerden seçilebilmesi için 
tedarikçilerle koordineli çalışmaya devam 
edeceğiz.

Sürdürülebilir hammadde tedariki, sürdürülebilir 
büyümemizi besleyen en temel bileşenlerden biridir. 
Satın alma departmanımız, kalite standartlarımızı 
karşılayan yeni ve alternatif hammaddeler 
sağlayabilecek yeni tedarikçiler arayışında Ar-Ge 
ekibimizle yakınen çalışmaktadır.

Hem tehlikeli hem de tehlikesiz kimyasalları 
işlemek için gerekli donanıma, bilgi birikimine ve 
prosedürlere sahip kalifiye, denetlenmiş ve sertifikalı 
tedarikçiler ve lojistik ortaklarla çalışıyoruz. 
Sürdürülebilir ürün geliştirmemizi desteklemek 
için şimdiye kadar biyo-bazlı monomerler ve katkı 
maddeleri, kütle dengesi sertifikalı monomerler ve 
diğer alternatif hammaddeler satın aldık.

2021 yılında Hammadde Kullanımında Öne 
Çıkanlar:

• Yerindeki depolama kapasitemizi artırarak 
dökme hammadde (monomerler, katkı 
maddeleri, madeni yağ vb.) sevkiyatlarını 
azalttık. Bu yöntem, lojistikten kaynaklanan 
karbon ayak izimizi azaltmamıza ve böylece 
tehlikeli kimyasalların taşınmasıyla ilgili riskleri 
en aza indirmemize yardımcı olmaktadır.

• Satın aldığımız tüm el değmemiş Orta Düzey 
Dökme Konteynerler (Kaplar) için, ürün içinde 
her zaman en az %30 geri dönüştürülmüş 
plastik malzeme kullanımını tercih ediyoruz.

• Orta Düzey Dökme Konteynerleri (Kapları) (IBC) 
uygun şekilde temizlendikten sonra yeniden 
kullanıyoruz, bu da ham plastik kullanımını 
azaltmamıza yardımcı oluyor. IBC’lerin %35’ini 
en az iki ila üç kez yeniledik.

• Yeniden kullanılan IBC’lerin yüzdesini artırmak 
için yerel müşterilerimizle bir IBC toplama 
projesi başlattık. Yakındaki müşterilerden 
bir toplama yönetim sistemi başlattık: 
Müşterilerimizden gelen IBC’leri opluyoruz, 
temizliyoruz ve yeniden kullanıyoruz.

• IBC’ye benzer şekilde, plastik bidonları uygun 
şekilde temizlendikten sonra yeniden kullanıyor 
ve yeniliyoruz.

• Dökülme riskini önlemek için peroksit 
ambalajında varili IBC ile değiştirdik. Taşımanın 
manuel olmadığı daha büyük ambalajlara 
geçtik.

Bağlayıcı uluslararası anlaşmalar - özellikle iklim, 
kimyasallar ve atıklarla ilgili - çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasına yönelik küresel önlemleri 
şekillendirmektedir. Küresel anlaşmalara uygun 
olarak, karbon salımlarımızı yakından takip etmek 
için yazılım araçları kullanıyoruz. Yazılımımız, 3 
üretim sahasındaki operasyonlarımızdan karbon 
ayak izimizi (Kapsam 1 ve Kapsam 2) ölçmemizi ve 
tedarikçilerimizden gelen verilere bağlı olan Kapsam 
3’ü yakalamamızı sağlar. Şeffaf verilerimiz, bize tedarik 
zincirimizde nerede iyileştirmeler yapmamız gerektiği 
bilgisini sağlamaktadır.

2021 karbon ayak izi sonuçlarımız aşağıdaki gibidir:

Esnek Çözümleri Güçlendirme Plastik Kullanımını Azaltmak İçin Yol Haritası

Malzeme Kullanımı

Karbon Salımları

Kemerburgaz Rotterdam Tuzla

KAPSAM 1

KAPSAM 1 12578.1

KAPSAM 2

837.9KAPSAM 2

KAPSAM 1917.8KAPSAM 3

100%

77%

16%
7%

Seragazı Yoğunluğu (Kapsam 1 +2)

CO2muadili / Personel

 Kemerburgaz         Rotterdam        Tuzla       TOPLAM

 0.026
13.3

0.037
30.7

0.33
103.3

0.06
28.7

TOPLAM (ton CO2)

Seragazı Emisyonları
(% Toplam)

Seragazı Emisyonları
(% Toplam)

Seragazı Emisyonları
(% Toplam)

2021 yılında 98 ton plastik kullanımını 
azaltma hedefimize ulaştığımızı da 
paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

(GRI 301-1) (GRI 301-2)
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Üretimin temel bileşenlerinden birinin enerji 
olduğunun bilinciyle, ürünlerimizin kalitesinden ödün 
vermeden süreçlerimizde enerji verimliliğini sağlayan 
iyileştirme projeleri gerçekleştiriyoruz.

Elektrik ve doğal gaz tasarrufu konusundaki sicilimiz 
korunmuştur. Son 2 yılda:

• Kemerburgaz tesisimizde elektrik sarfiyatında 
%15, doğalgaz tüketiminde %42 azalma 
sağladık.

• Tuzla tesisimizde %2 elektrik ve %7,5 doğalgaz 
tasarrufu sağladık.

Kemerburgaz tesisimiz ile ilgili olarak ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olduğumuzu 
da belirtmek isteriz.

Aşağıdaki önlemleri alarak bu rakamlara ulaştık:

Elektrik
• Hava kaçaklarını ortadan kaldırma
• Soğutucu Sırasını Değiştirme
• İnverterlerin 2 ürün tankında devreye alınması
• İdari Binada devreye alınan yeni klimaların 

zamanlayıcısının dâhil edilmesi

Doğalgaz
• İdari Bina Isıtmasında Klimaların Azaltılması ve 

Fancoil Ünitelerinin Kullanılması
• Kompresör yağının enerjisi ile soyunma 

odalarına sıcak su sağlanması
• Buhar Sızıntıları için Çalıştırma Durdurmalarını 

Programlama
• Çoklu Yıkama Optimizasyonu

Atıklarımızı Responsible Care® Üretim 
süreci iyileştirme girişimlerine uygun olarak 
yönetiyoruz. İnovasyon, Araştırma ve İnovasyon 
departmanlarımızın liderliğindeki bu girişimler, 
mevcut üretim sistemimizde üretilen atık miktarını 
azaltmaya odaklanıyor. Atık yönetiminin genel 
prensipleri doğrultusunda atık, öncelikle kaynağında 
azaltma, geri kazanım, enerji geri kazanımı ve son 
olarak bertaraf yöntemlerine yöneltilmektedir.
 
Atıklar, yerel çevre yönetim sistemlerimiz 
kapsamında kaydedilir ve uygun şekilde bertaraf 
edilir. Tehlikeli olmayan tüm atıklar geri dönüşüm 
veya enerji geri kazanımı için kullanılır. Tehlikeli 
atıklar, lisanslı iş ortakları tarafından yapılan 
ayrıştırma, yakma, geri dönüşüm veya enerji geri 
kazanımı yoluyla bertaraf edilir.

2020’de 15,5 ton ürün, 2021’de 
18 ton ürün geri kazanıldı

Analiz için laboratuvara gelen numuneler 
toplanarak üretimde yeniden işlenmekte, ürün 
haline getirilmekte ve geri dönüştürülmektedir. 
Laboratuvar, depolama süresi sona erdiğinde depoda 
şahit numune olarak benzer şekilde saklanan 
numunelerin toplanmasını organize eder ve üretime 
besler. Normalde bunlar atılır. Bu uygulamalar 
önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

2011 yılından bu yana Türkiye merkezli, kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan ÇEVKO ile 
ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusundaki 
sorumluluklarımızı yerine getirmek için işbirliği 
yapıyoruz. Ancak 2021 yılında değişen çevre mevzuatı 
ile ÇEVKO ile ortaklığımız iptal edilmek zorunda 
kaldı. Şu anda doğrudan Çevre Bakanlığı’na rapor 
veriyoruz.

Sosyal ve operasyonel önemi 
nedeniyle su kaynaklarının 
korunmasını Çevresel, Sosyal 
ve Kurumsal Yönetişim 
stratejimizin en kritik 
konularından biri olarak 
görüyoruz.

Su verimliliği ve geri dönüşüm çalışmalarımıza 
odaklanarak, doğal kaynakların korunmasına katkıda 
bulunmayı ve tatlı su üzerindeki olumsuz etkileri 
gidermeyi amaçlıyoruz. En yeni, son teknoloji, 
çok katmanlı filtrasyon teknolojisini kullanarak 
üretimimizde suyu kapalı bir sistem içinde 
tutabiliyoruz. Bu, tatlı su çekimini önemli ölçüde 
azaltmamıza yardımcı oluyor. 2015 ve 2021 yılları 
arasında su tüketimimizi %33 oranında azalttık. Bu 
teknoloji aynı zamanda üretim atığı olarak kabul 
edilenleri yeniden kullanmamızı ve üretim sürecimize 
geri vermemizi sağlıyor. 

Böylece 2019 ve 2021 yılları arasında üretimden 
kaynaklanan atıkları 52 ton azaltmayı başardık.

Su yönetimimiz için kullandığımız iki ana uygulama 
aşağıdaki gibidir:

• Atık su geri kazanımı için filtreleme sistemi
• Buhar kazanı prosesine degazör sistemi eklendi. 

Bu işlemle su kullanımını %80’e indirdik.

Enerji Yönetimi Atık Yönetimi

Su Yönetimi

Basınçlı Hava Buhar 
(Isıtma)

Ofis &
Depo 

(Isıtma)

Arıtma
(Isıtma)Proses Soğutma Suyu 

(Çiller)

Elektrik Doğalgaz

Isı Kazanımı ve Enerji Geri 
Dönüşümü Teknolojileri

(GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-5) (GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-3)
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Üretim tesislerimizin korunan alanlarda veya 
biyoçeşitlilik değeri yüksek alanlarda yerleşik 
bulunmamasını sağlıyoruz. Ayrıca faaliyetlerimizin 
su kaynakları, hava, toprak ve canlı popülasyonlar 
gibi biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz bir etkisi 
olmamasını sağlamaktayız. Raporlama döneminde 
tespit edilen önemli bir olumsuz etki olmamıştır.

Yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz çevreyi 
kirletmeyiz, müdahaleci değiliz ve çevredeki yaşam 
çeşitliliğini destekleyecek şekilde faaliyetlerimizi 
sürdürürüz. İş faaliyetlerimizin koruma alanları 
üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır 
veya korunan bitki veya hayvan türlerini tehlikeye 
atmamaktayız. Sahip olunan, kiralanan veya yönetilen 
işletme alanlarımızın tümü, biyolojik çeşitlilik değeri 

yüksek koruma alanlarının dışındadır. Faaliyetlerimizin 
hava, su ve toprak üzerindeki canlı yaşamı üzerinde 
olumsuz bir etkisi yoktur. Ürünlerimiz, solvent 
bazlı muadillerine göre daha iyi çevresel ayak izine 
sahip olup su bazlıdır. Faaliyetlerin, ürünlerin ve 
hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerinde önemli zararlı 
etkileri bulunmamaktadır. UCN Kırmızı Liste türleri ve 
alanlarda habitatları olan ulusal koruma listesi türleri, 
faaliyetlerimizin hiçbirinden etkilenmemektedir.

Şirketler daha yeşil bir geleceğe 
katkıda bulunmak için enerji 
tüketimlerini kontrol etmek, 
daha akıllı ürünler geliştirmek, 
sera gazı yoğunluğunu ve su 
ayak izlerini azaltmak için 
adımlar atıyorlar. Bununla 
birlikte, şirketlerin yeni nesil, 
tamamen esnek küresel 
tedarik zincirlerini tasarlamaya, 
geliştirmeye ve sürdürmeye de 
yatırım yapması gerekiyor. 

Tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinde üzerimize 
düşeni yapmak için sistematik olarak çalışıyoruz. 
2021’den itibaren tüm yeni tedarikçilerin, temel 
ISO standartlarını ve yazılı politikaları istediğimiz 
bir anketi doldurması gerekiyordu. Ayrıca, tüm yeni 
hammadde tedarikçileri REACH sertifikalı olmalıdır.

Aynı zamanda 2020’den beri EcoVadis 
platformunu kullanan tüm tedarikçilerimizi 
(yeni ve mevcut) değerlendiriyoruz. EcoVadis, 
tedarikçilerin sürdürülebilirlik olgunluğunu 
değerlendiriyor ve çevre, işgücü ve insan hakları, 
iş etiği ve sürdürülebilir satın alma konusundaki 
performanslarını derecelendiriyor. Büyük ve 

çok uluslu şirketler, küresel tedarik zinciri 
sürdürülebilirliğini sağlamak için EcoVadis ile 
ortaklık kurarak ticari faaliyetlerini genişletiyor. 
EcoVadis’in derecelendirme hizmetleri, şirketlerin 
kendilerini daha iyi değerlendirmelerini 
sağlamaktadır.

2020’den beri 212 tedarikçimizi EcoVadis aracılığıyla 
değerlendirmelerini tamamlamaya davet etmiş 
bulunmaktayız. Bunlardan 89 tedarikçi puanlarını 
vermiş, 63 tedarikçinin değerlendirmeleri devam 
etmekte olup 59 tedarikçi davetimizi reddetmiştir.

Tüm tedarikçilerin değerlendirmelerinin ilerlemesini 
aktif olarak takip etmekteyiz. Değerlendirilen 
tedarikçilerimizin çoğunun sektör ortalamasının 
üzerinde puanlara sahip olduğu açıktır. Puanları çok 
düşük olan tedarikçiler için düzeltici eylem planlarına 
ihtiyacımız olmaktadır. Bunların sağlanmaması 
durumunda, söz konusu tedarikçilerle olan ilişkimizi 
yeniden değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz.

Yeni tedarikçi anketi ve EcoVadis değerlendirme 
sürecine ek olarak, Tedarikçi Davranış Kurallarımız 
mevcuttur. Tüm tedarikçilerimizin bu Davranış 
Kurallarını imzalamasını ve söz konusu kurallara 
uymasını bekliyoruz. Bu raporlama dönemi içinde ve 
öncesinde herhangi bir ihlal tespit edilmiş değildir.

Tedarikçi DeğerlendirmeleriBiyoçeşitlilik

Hedeflerimizden biri, 
önümüzdeki yıllarda biyo-

çeşitlilik konusunu proaktif 
olarak ele almak için daha etkili 

projeler geliştirmektir.

(GRI 414-1)
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İş, işyeri ve iş gücü dinamikleri hızla değişiyor. 
COVID-19 pandemisinin getirdiği devam eden işgücü 
değişimleri, çalışan tercihlerini ve işin doğasını 
değiştiriyor.

Yaptığımız iş gelişiyor. Robotlar, iş gücünün giderek 
daha büyük bir bölümünü oluşturuyor. Gittikçe 
daha fazla görev üstleniyorlar ve daha önce gerçek 
kişilerin üzerinde çalıştığı konularda doğrudan 
çalışanlarla birlikte çalışıyorlar. Bu nedenle, iş 
gücümüzün ilave becerilere ve beceri tazelemelere 
ihtiyacı var. İstatistiksel analiz, nicel muhakeme, 
içgörü geliştirme, algılama ve eleştirel düşünme gibi 
beceriler, çalışanlarımızdan beklediğimiz en kritik 
özellikler olarak öne çıkıyor.

Bir organizasyon için değer yaratmaya odaklanan 
bir yapı olan işgücü ekosistemleri yeni gerçekliktir. 
Şirketler, çalışanlara nasıl erişecekleri, onlarla 
nasıl etkileşimde bulunacakları ve onları 
nasıl geliştireceklerine dair temel yönetim 
uygulamalarını değiştiriyor. Liderler, daha fazla 
katkıda bulunan ancak daha az kontrole sahip 

oldukları değişen bir iş gücüne adapte oluyorlar. 
Bugün, etkili bir organizasyon hem iç hem de 
dış katkıda bulunanlara dayanmalıdır. Başarılı 
liderler, bu işgücü ekosistemlerinin karmaşıklığını 
kabul ediyor ve yönetim uygulamalarını bu yeni 
sistemleri destekleyecek şekilde uyarlıyor. Ayrıca 
küresel çalışma ortamları, küresel bağlantılar ve 
çeşitliliğin artan önemi ile birlikte çalışanların farklı 
kültürlerden insanlarla birlikte çalışma zorunluluğu 
daha da ön plana çıkacaktır.

İş yerleri, yerel kahve dükkânlarından ortak ofislere 
kadar her yerdedir; büyük şirketler, çalışanlarını 
her yerden, her zaman yönetmeye uyum sağlamayı 
öğrendi. Esneklik ile iş, işyeri ve fazla mesai 
kavramları yeniden tanımlanır hale geldi. Kesin 
sınırların ortadan kalkması ile çalışanların 
motivasyonu büyük ölçüde artmakta. Esnek çalışma 
modelleri, düşük verimliliği ortadan kaldırmanın 
ve işyerlerini kesintisiz çalıştırmanın etkili bir yolu 
olduğu için işverenler tarafından tercih edilirken, 
çalışanlara daha fazla özgürlük sağladığı için 
çalışanlar tarafından da olumlu karşılanmaktadır.

3W’nin  
Yeni Çağı

Değişen İş, İşyeri ve İş Gücü

(Work, Workplace, Workpower - İş, İşyeri, İşgücü) 
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Günümüz ekonomik koşullarında işletmeler artan 
rekabet baskısını hissetmektedir. Tüm şirketlerin karşı 
karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri yetenekleri 
çekmek ve söz konusu yetenekleri elde tutmaktır.

Organik Kimya’da tüm süreçlerimiz işyerinde 
çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği destekleyecek şekilde 
yapılandırılmıştır. Eşitlik ilkesi, tüm paydaşlarımız 
için temel iş yapma anlayışını oluşturduğumuz Etik 
Kurallar dokümanımızda “Saygı, adalet ve fırsat eşitliği” 
altında tanımlanmıştır. Fırsat eşitliğini sağlamak için İK 
politikalarımızı sürekli iyileştiriyoruz. İşyerinde ayrımcılık 
ve tacizin önlenmesi, ücretlendirmede fırsat eşitliği, 
haklar, işe alım, eğitim ve geliştirme ve devamsızlık 
yönetimi konularında yeni bir politika uyguladık. 
Kadın çalışanlarımıza hayatlarının her alanında onları 
desteklediğimizi göstermenin önemli olduğunun 
bilincindeyiz.

Belirsizliğin hüküm sürdüğü ve geleneksel 
şirketlerin yeni kurulan şirketler ve diğer yeni nesil 
şirketlerle kıyasıya rekabet ettiği günümüz pazar 
dinamiklerinde, hızlı hareket eden, uyum sağlayabilen 
bir şirket olma fikri her işletmeye hitap ediyor. 

Ancak bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek kolay değil. 
Organik Kimya olarak son birkaç yıldır daha çevik 
bir organizasyon olma yolunda adımlar atmaktayız. 
Departman ekiplerimizi buna göre ayırdık ve daha iyi 

hazırlanmak ve beklenmedik değişikliklere hızla yanıt 
vermek için iletişim araçlarına büyük yatırım yaptık.

Çevik ekipler, yeni 3W çağına uyum sağlamamıza 
yardımcı oluyor. Çevik yaklaşımı ölçeklendirmek için 
bünyemizde bir “Dönüştürücüler” ekibi oluşturduk. 
“Dönüştürücüler”, en son trendleri ve teknolojileri 
takip ederek, çalıştaylar aracılığıyla iç ekiplere bilgi 
aktararak ve dijitalleşme projelerine etkin yöntemler 
uygulayarak dijitalleşme gündemini zorluyor. 

Yeteneği Çekme, Elde Tutma ve Geliştirme Çevik Ekipler

Farklı Milletten 
Çalışan

16

İşe Alımda
Fırsat Eşitliği

Eğitim ve 
Gelişimde 

Fırsat Eşitliği

Ücretlendirme 
ve Sosyal 

Faydalarda 
Fırsat Eşitliği

Kariyer 
Yönetiminde 
Fırsat Eşitliği

75%
25%

Konuşulan 
Dil

21
Ortalama Yaş

37
35

Cinsiyet

Ofis Çalışanı Saha Çalışanı

72% 28%
Dönüştürücüler, ekip 
üyelerinin yenilik yapması 
gereken yerlere rehberlik 
eder: 

Dönüştürücüler, müşterilerle ve diğer 
paydaşlarla çok yakın çalışır, müşteri 
referanslarına ayak uydurur ve ihtiyaçlarına 
daha iyi çözümler belirler. Bu yaklaşım, 
müşterilerimize en yakın ekip üyelerinin 
inovasyon, dolayısıyla müşteriler için değer 
yaratma sorumluluğunu üstlenmesini sağlar. 
Bu yıl Dönüştürücülerimiz 4 ana kategoriye 
odaklandı: Ürünleri Pazarla ve Sat, Fiziksel 
Ürünleri Teslim Et, Finansal Kaynakları Yönet, 
Ürünleri Geliştir ve Yönet.

Dönüştürücülerimiz, bir çalıştayda bir araya 
gelerek süreç iyileştirme fırsatlarını kritiklik, 
olgunluk ve dijitalleşme endekslerine göre 

değerlendirerek önceliklendirdiler ve farklılık 
değerlerini hesapladılar.   

Son aşamada ise 36 kişilik dönüştürücü ekibi 
ve tüm yönetim ekibinin katılımıyla düzenlenen 
etkinlikte süreç sahipleri tarafından öncelikli 
süreçlerin iyileştirme fırsatları anlatılmış ve en 
öncelikli süreçler projeye dönüştürülmüştür. 

Dönüştürücü ekiplerimiz aracılığıyla 
2021 proje ve süreçlerimizde yapılan 
iyileştirmelerden bazıları aşağıdakilerden 
oluşmaktadır:

• Emsal Fiyatlandırma Aracına entegrasyon 
ve iyileştirme

• Gelen Kritik Hammadde Akışının Yönetimi
• Finansal Kaynakların Yönetimi: Müşteri 

kredisi ve tahsilat ve satış siparişleri
• Ürünlerin Yönetimi: Yeni ürün 

teknik fizibilitesinin ve özelliklerinin 
değerlendirilmesi

Robee’nin (RPA’mız) ikinci yılında, 
70’den fazla süreci otomatikleştirdik ve 
otomatikleştirilmeyi bekleyen istekler için 
robot ve stüdyo sayısını artırarak kapasitemizi 
genişlettik. Tekrarlayan ve daha yüksek 
hacimli veriler içeren süreçlere büyük önem 
veriyoruz.

Örneğin, Robee hafta sonu paylaşılan 
hammadde fiyat verilerini tarar ve hafta 
başında otomatik olarak bizimle paylaşır.

Robee’nin bize yardımcı olabileceği başka 
birçok uygulama bulunmakla birlikte 
Robee’nin eğitilmesi gerekiyor. Kapasitemizi 
artırmak için robot ve stüdyo sayımızı 
artırıyoruz. Şu anda şirket içinde gelişimi 
hızlandırmak için 4 stüdyomuz var.

KIDEMLİ

ANA
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

ROBOTİK
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

HEVESLİ
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

İYİLEŞTİRİCİ
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

eşitlik

  hayatın     
    her 
alanında. 
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2021’de sahip olduğumuz 
ana hedeflerden biri, daha 
inovasyon odaklı bir kültürel 
dönüşüme geçmekti. Bu 
vizyon doğrultusunda 
çalışanlarımızın güçlü 
yönlerini ve gelişim 
ihtiyaçlarını analiz ettik. 
Korn Ferry ile birlikte çalıştığımız bir proje 
yetkinliklerimizi yenilememize yardımcı oldu. Bu 
projedeki temel faaliyetler aşağıdaki gibidir:

• İş stratejimiz ve kültürümüz doğrultusunda 
Organik Kimya’nın başarı profilini liderlik 
rolünde başarı için gerekli yetenekler açısından 
belirledik.

• Tüm departmanlardaki yöneticiler için teknik 
beceri ve kalifikasyon gerekliliklerini belirledik.

• Tüm çalışanlarımızı bireysel olarak 
değerlendirdik ve bunun sonucunda, bireysel 
yetkinlikler, özellikler ve itici güçler açısından 
ideal durumdan mevcut duruma bir fark analizi 
yaptık.

• Topladığımız tüm verileri, RPA teknolojisini 
(Robee olarak da bilinen ekip üyemizi) 
kullanarak BOND adlı bir Oracle HCM sistemine 
aktardık.

Yetkinlik ve teknik beceri projesinin 
tamamlanmasının ardından tüm bu yetkinliklerin 
organizasyon için netleştirilmesini temin etmek 
amacıyla Mehmet Auf ile “Dayanıklı Ol”, Ece Çiftçi 
ile “Hesap Verebilirliği Üstlen”, Saadet Özkan ile 
“Cesur Ol”,  Fazıl Oral ile “Birlikte Hareket Et” ve 
Ufuk Tarhan ile “Bakış Açınızı Genişletin” konulu özel 
seminerler düzenledik. Ayrıca her temel yetkinlik 
için özel kitaplar ve filmler önerdik. Temel, işlevsel, 
liderlik gibi yetkinlikler için ayrıntılı bilgiler içeren bir 
el kitabı hazırlanmıştır. El kitabı, yetkinliklerin nasıl 
geliştirileceğini açıklamak için yol gösterici görevler, 
kendini geliştirmeye yönelik ipuçları, temel davranış 
göstergeleri ve yetersiz bir yetkinlik düzeyi ile ilgili ne 
varsa içermektedir.

2022 hedefimiz, bireysel ihtiyaçlara göre hazırlanmış, 
gerekli eğitimlerle dolu kişisel gelişim planları 

tasarlamaktır. Bu yıl tüm çalışanlarımız için 
yeni yetkinliklerimiz ve teknik becerilerimiz 
doğrultusunda farklı eğitim platformları ile anlaşma 
yaptık. Söz konusu platformların HCM sistemimizle 
entegrasyonunu tamamladık. Çalışanlar bu sistem 
üzerinden iyileştirmeye istekli oldukları gelişim 
hedefleri ve kendilerini geliştirme konusunda 
güçlendirici diğer konular hakkında eğitim 
alacaklardır.

Eğitim Oturumları İçin Kullandığımız Araçlar
Eğitim oturumlarının kayıtlarını düzenlemek 
ve saklamak için Oracle HCM kullanıyoruz. 
HCM, pozisyonları ne olursa olsun tüm 
çalışanlarımız için mevcuttur. Dizüstü 
bilgisayarlardan veya cep telefonlarından, 
her zaman ve her yerden erişilebilir. Bu 
esneklik özellikle sahada çalışan çalışanlar 
için oldukça pratiktir. Online eğitimler için Zoom, 
MS Teams, Google Meet gibi platformları da 
kullanıyoruz.

Digitalks (Dijital Sohbetler)
Kuruluşumuzu dijital teknolojilerdeki yeni 
gelişmelerle beslemek önemlidir. 2021’de 
düzenlediğimiz aylık Digitalks etkinlikleri, gelişen 
teknolojiler üzerine tartışmaları ele aldı ve yeni 
fikirlere ilham verdi. Teknoloji uzmanlarının 30 
dakikalık sunumuyla başlayan bu etkinlikler, proje 
sahiplerinin kurum içi uygulamalarımız hakkında 
10 dakikalık konuşmalarıyla devam etti ve soru-
cevap bölümü ile son buldu. 2021 yılında RPA, 
Yapay Zekâ, Makine Öğrenimi, Büyük Veri, Siber 
Güvenlik, Artırılmış Gerçeklik, Power Apps ve Low 
Code Uygulamaları, Digital Twins ve Blockchain 
teknolojilerine odaklanan 10 etkinlik gerçekleşti.

Power BI
Kuruluşumuzdaki veriye dayalı karar verme 
yetkinliğini geliştirmek için 2021 yılı boyunca 60 
çalışan Power BI eğitimi aldı. Katılımcıların gerçek 
zamanlı verileri kullanarak veriye dayalı kararlar 
almaları ve raporlar hazırlamaları gerekiyordu.

Felemenkçe
Çeşitli departmanlardan yeni bir dil öğrenmek isteyen 
ve Rotterdam fabrikamızla yakın iş bağlantısına sahip 
meslektaşlarımızla Felemenkçe kursuna başladık. 
Kurslar haftada 2 gün Felemenkçe hocamızla devam 
etmektedir.

Rotterdam tesisimizde göreve yeni başlayan Türk 
çalışanlarımız için ayrıca online Felemenkçe kursu 
düzenlenmiştir. Bu çevrimiçi kurs kapsamında 
katılımcılar, Hollandalı çalışanlarımızla eşleşerek dili 
sosyal bir ortamda pratik yapma fırsatı da bulabilirler. 

6 Düşünme Şapkası
Bu eğitim, 1985 yılında Doktor Edward de Bono 
tarafından oluşturulan “6 Düşünme Şapkası” 
metodolojisi ile ilgiliydi. Metodoloji, Yanal 
Düşünmenin bir ürünüdür. İnsan düşüncesinin 
farklı biçimlerini odaklanmış ve kolektif bir şekilde 
yapılandırmayı amaçlar. Yöntem, belirli bir konu 
hakkında katılımcıların farklı bakış açılarını 
teşvik eden altı şapka içerir. Bu eğitim, farklı 
departmanlardan 30 çalışanın katılımıyla 1 gün 
sürmüştür.

“Proje Tüzüğü” ve “Ekip Tüzüğü”
Tasarım odaklı düşünme, tasarım konseptlerinin 
(ürünler, binalar, makineler, iletişimler vb. için 
teklifler) geliştirildiği bir dizi bilişsel, stratejik ve 
pratik süreci temsil etmek için kullanılan bir terimdir. 
Tasarım düşüncesinin temel kavramlarının ve 
yönlerinin çoğu, farklı tasarım alanlarında, tasarım 
bilişi ve tasarım etkinliğinin hem laboratuvar 
hem de doğal bağlamlardaki çalışmaları yoluyla 
tanımlanmıştır. Bu eğitim, farklı departmanlardan 40 
çalışanın katılımıyla üç yarım gün sürmüştür.

Artık tamamen esnek ve her çalışanın tercihine 
bağlı olan yan haklar programımız, teknoloji hediye 
kartları, yiyecek ve giysi alışveriş kartları, eğitim, tatil 
ve anaokulu desteği gibi birçok seçeneği içeriyor. 
Ayrıca çalışanlarımıza yeni yan haklar eklemek yerine 
esnek yan haklarını yükseltme ve güncelleme fırsatı 
sunuyoruz.

Anketler, yüz yüze toplantılar ve küresel 
karşılaştırmalar yoluyla geri bildirim ve yeni fikirler 
arayarak sağladığımız faydaları sürekli iyileştiriyoruz.

FAYDALAR

Tam zamanlı çalışanlar
• Özel Sağlık Hizmeti (Bir yıllık kıdemin ardından 

çalışanlar ailelerini de dâhil edebilmektedirler)
• Bireysel Emeklilik Planı
• Esnek Yan Haklar Programı
• Çalışma Modeline (Vardiya, Yerinde, Tamamen 

Uzaktan, Hibrit) Göre Ek Ödeme
• Ferdi Kaza Sigortası (pozisyona göre değişir)
• Yıllık Bonus (pozisyona göre değişir)
• Şirket Arabası veya Araba Ödeneği (pozisyona 

göre değişir)
• Cep Telefonu (pozisyona göre değişir)

Tüm çalışanlar
• Kafeterya
• Servis aracı
• Kemerburgaz çalışanları için spor salonu (Kişisel 

Antrenör, Pilates, Yoga dersleri, futbol, tenis, 
basketbol ve voleybol sahası)

• Psikolog ve Diyetisyen Danışmanlığı

Çevik EkiplerÇevik Ekipler
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İnsan odaklı bakış açımızla çalışanlarımızın sağlığını 
her zaman düşündük. Ancak pandemi ile birlikte bir 
şeylerin eksik olduğunu fark ettik. Kriz zamanlarında 
çalışanlar özellikle duyulmak ve anlaşılmak isterler. 
Biz de onlara sormak ve ona göre yolumuzu 
belirlemek istedik.

Sonuç olarak, pandeminin başlangıcında iş 
gücümüzün çoğu kendilerini yorgun, endişeli ve stresli 
hissediyordu. Çalışanlarımızın refahını iyileştirmek 
için harekete geçmemiz gerekiyordu. Ofis içi fitness, 
pilates ve yoga dersleri, meditasyon seanslarının da 
eklenmesiyle online ortama taşındı. Her Çarşamba 
çalışanlarımıza özel hizmet veren bir diyetisyen kliniği 
kurduk. Ayrıca her Pazartesi çalışanlarımıza özel 
hizmet veren psikolojik danışmanlık 
hizmeti vermeye başladık.

Her ay tüm şirketin katıldığı, 
çalışanların sorularına cevap 
alabilecekleri ve güncel 
gelişmelerden haberdar 
olabilecekleri iletişim toplantıları 
düzenlemeye başladık. Ayrıca 
online turlar, seminerler, atölye 
çalışmaları ve oyunlar düzenledik. 
Cuma günlerini “Toplantısız Cuma” 
ilan ettik.

2021, yalnızca fiziksel sağlığa 
odaklanmak yerine “bütünleşik 
sağlığı” benimsediğimiz bir yıl oldu. 

Şirketimizde fitness salonunun yanı sıra tenis, futbol, 
basketbol ve voleybol sahalarımız bulunmaktadır. 
Her gün spor yapma imkanına sahibiz ve iş hayatının 
stresini azaltmak, sağlığımıza ve zindeliğimize katkıda 
bulunmak için bu fırsatlardan yararlanıyoruz.

Ayrıca Güney Kore, Japonya, Butan Krallığı’na online 
bir gezi gerçekleştirdik ve rehber ve kültür turu 
tasarımcısı Mois Gabay eşliğinde “Bizans’ın İstanbul’u, 

Tünek Salonları” turu yaptık.
Dağcılık Kulübümüz kapsamında farklı zirvelere 
tırmandık. Dalış Kulübümüzle farklı destinasyonlara 
turlar düzenledik, yelken kulübü kurduk, online yemek 
atölyeleri ve yarışmalarına katıldık.

İş-yaşam dengesini sağlamaya yönelik seminerler 
düzenlemeye devam ediyoruz. Hedeflerimizden 
biri, Ebeveyn Okulu’ndaki konuyu ele alarak çalışan 
ebeveynleri bilinçlendirmektir. Ayrıca çalışanlarımızın 
aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri için her yıl 

“ORGANİK KİMYA Çocukları İş Başında” ve 
“Aile Günü” etkinlikleri düzenliyoruz.

Çalışan talepleri doğrultusunda, trafikte 
geçirilen süreyi azaltmak için çalışma 
saatlerimizi 08.00 -17.10’dan 07.30-16.40 
arası olacak şekilde yeniden düzenledik.

2022 yılında da psikolojik danışmanlık 
ve diyetisyen hizmetleri vermeye devam 
edeceğiz. Sportif faaliyetlerimiz tüm 
hızıyla devam edecek. Finansal sağlığın 
bir parçası olarak, esnek yan haklar 
programında yeni seçenekler olacak. 
Pandemi etkisini kaybetmeye başladığı için 
dalış, yürüyüş, müzik ve yelken gibi sosyal 
kulüpler devam edecek. Mutlu saatler ve 

sosyal toplantılar, sosyal refah beklentilerine uygun 
olarak geri döndü. Sosyal, fiziksel, zihinsel, finansal 
ve duygusal boyutlarıyla ele aldığımız programımızın 
bu yıl da bütünleşik sağlığımızı tüm boyutlarıyla 
destekleyeceğini ümit ediyoruz.

Entegre Sağlık Programı

Organik Kimya, pandemi 
sonrası dönemde iş 
benzeri “her zamanki gibi 
iş”i yönetmeye ve kontrol 
etmeye çalışmak yerine, 
pandemiden çok sonra 
da gelişecek bir işletmeyi 
yeniden değerlendirmek ve 
yeniden icat etmek için bir 
adım attı. Organik Kimya’nın 
çalışanlarının kendine özgü 
ihtiyaç ve isteklerini göz önünde 
bulunduran yeni politikaları 
nelerdir? Ekipler birlikte nasıl 
çalışır?

Pandemi dönemi çoğumuz için zorlu geçti. Sanal 
toplantılar, aile bakım talepleri, iş-özel yaşam 
dengesini sağlamaya çalışmak ve evde eğitim 
çok fazla strese ve tükenmişlik sendromlarına 
neden oldu. Ancak elbette durumun bir de diğer 
tarafı vardı. Bu dönemde evden çalışmak bizi 
ailelerimize daha da yakınlaştırdı. Sevdiklerimizle 
daha fazla zaman geçirebilmek, hepimizin 
korumak istediği yeni bir yaşam biçimiydi. 
Böylece çalışma modelimizi kalıcı olarak 
değiştirdik ve hibrit çalışma modelini yeni 
normalimiz olarak uyarladık. Yeni model ile 

çalışanlar herhangi bir sınırlama olmaksızın ev-
ofis günlerini istedikleri gibi seçebilmektedir. 

Hepimiz sağlığın önemini anladık. Yine de 
sadece fiziksel sağlık değil. Bütünsel bir 
yaklaşım getirdik ve çalışanlarımızın zihinsel, 
fiziksel, sosyal ve finansal refahına da odaklandık. 
Yoga, pilates ve jimnastik aktivitelerinin yanı sıra 
çalışanımızın sağlığını desteklemek için psikolog 
ve diyetisyen eşliğinde çalışmaya başladık. Tüplü 
dalış, yürüyüş ve yelken gibi yeni açık hava sosyal 
kulüpleri başlattık. Çalışan ailelerimizin de 
katılabileceği farklı konularda çok sayıda 
seminer, online etkinlik ve çalıştay düzenlendi.
 
Çalışanlarımızın sevdikleri ve hayal ettikleri 
projelerde çalışmayı seçebilecekleri bir kültür 
ve ortam yaratmaya çalışıyoruz. Innoland 
faaliyetlerimiz, farklı platformlar ve grup 
faaliyetleri ile çalışanlarımızın ilgi alanlarına 
göre potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlar.
 
Benzersiz ihtiyaç ve isteklere yönelik bir diğer 
uygulama ise Esnek Yan Haklar Programı olarak 
ifade edilebilir. OH paketi, çalışanlarımızın farklı 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır. 
Çalışanlarımız, alışveriş kartlarından anaokulu 
desteğine kadar çeşitli seçenekler arasından 
seçim yapabilirler. 

Hepimiz esnekliğin, bağlanabilirliğin, birlik 
duygusunun ve işteki amacın çok önemli hale 
geldiğinin farkındayız. Tüm süreçlerimizi bu 
konular doğrultusunda uyarlamaya devam 
edeceğiz.

S&C

Asuman Zeynep Yorulmaz 
İK Direktörü, Organik Kimya

Online Psikolojik 
Danışman Oturumu

Online Meditasyon 
Oturumu

159

33

Online Diyetisyen 
Oturumu

Online Yoga 
Oturumu

Online Fitness
Oturumu           

Online Pilates 
Oturumu492

104 46

104

20
21

İletişim 
Toplantısı

15

Farklı Seminer
15
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Liderliğimiz, güvenlik 
kültürünün temelini oluşturur, 
çalışanların katkısını motive 
eder ve SEÇ-K Sistemimizin 
başarısını sağlayan 
davranışları güçlendirir. 
Her seviyedeki liderlerimiz, 
güvenlik davranışlarını 
geliştirmek ve riskli olanları 
ortadan kaldırmak açısından 
rol modellerdir.
 
2017 yılında hayata geçirilen “Davranış Temelli Sağlıklı 
Ekipler” (DOST) Programımız, tüm tesislerimizde 
çalışanlarımız tarafından güvenliğin özümsenmesi için 
otonom bir mekanizma oluşturmaktadır. Program, 
çalışanları birbirlerinin davranışlarını gözlemlemeye ve 
güvenli olmayan eylemleri belirleyip değerlendirebilmeye 
teşvik eder. Tüm çalışanlar DOST’a bağlı kalmakla 
yükümlü olup eğitimlerini tamamlamak durumundadırlar 
ve güvenlik mekanizmamızı geliştirmek için mentorlar 
atanmaktadır.

DOST ve diğer İş Güvenliği Liderliği Gelişim programları 
şirketimizin temel performans göstergeleri ile 
desteklenmektedir. İş güvenliği, ek bir önlem olarak 
görülmeden, güvenlik kültürümüzde hedeflediğimiz 
seviyededir. Güvenlik kültürü programlarının 
sistemleştirilmesi bizi hızla hedef seviyemize yaklaştırıyor. 
Önümüzdeki yıllarda da hedeflerimizi geliştirmeye ve 
korumaya devam edeceğiz. Hedeflenen Sağlık, Emniyet 
ve Çevre hedeflerine ulaşmak için etkinlikler, eğitimler, 
filmler, bültenler, afişler, kitapçıklar, yazılımlar, yarışmalar, 
tiyatro etkinlikleri ve projelerle zenginleştirilmiş 3 yıllık bir 
yol haritası belirledik.

Ayrıca Türkiye operasyonlarında tüm tesislerimizi ve 
çalışanlarımızı kapsayan ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sistemi standardını gönüllü olarak uyguluyoruz.

Tesislerimizde günlük çalışma saatlerinde doktor ve 
sağlık personeli bulunmakta olup çalışanlarımızın 
sağlık hizmetlerinden ek bir ücret ödemeden kolaylıkla 
faydalanmaları sağlanmaktadır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

S

K

SAĞLIK

KALİTE

EMNİYET

ÇEVRE

E
Ç

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Gençliğin Kimyası Projesi

Organik Kimya olarak Gelecek Daha Parlak (GDN) 
Gençlik Platformu ve Sivil Toplumu Destekleme 
Vakfı (STDV) iş birliği ile “Gençliğin Kimyası” 
projesini başlattık. Hedefimiz, Türkiye’nin dört 
bir yanından Kimya ve Kimya Mühendisliği 
öğrencileri ve yeni mezunlarla bilgi ve tecrübelerini 
paylaşmak, kimya endüstrisine ve Organik 
Kimya’ya daha bilinçli ve nitelikli potansiyel 
yetenekler kazandırmaktır. Öğrenci ve yeni 
mezunlarımızın kariyer planlamalarına, hedeflerini 
şekillendirmelerine, mesleki ve kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmalarına ve toplumsal farkındalıklarını 
artırmalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki 
program ve etkinlikleri gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz:

• Organik Kimya’nın farklı departmanlarından 
profesyonellerle bire bir vakit geçirmelerini, 
sektörün çalışma alanları ve meslekleri 
hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak 
Gelecekten Bir Gün Staj Programı

• Kendi iyiliği kadar diğer insanların ve dünyanın 
iyiliği için de iyi hedefler koyacakları ve bu 
hedeflere ulaşmada destek alacakları İyi 
Amaçlar Programı

• Sektör hakkında bilgilendirici içeriğe sahip 
İnteraktif Web Seminerleri

• Organik Kimya’nın farklı departmanlarında görev 
yapan profesyoneller tarafından hazırlanan, 
farklı çalışma alanları ve birimleri hakkında 
daha fazla bilgi edinmeye yönelik cevapları olan 
Meslek Tanıtım Videoları

• Meslekî ve kişisel gelişim ve kariyer planlaması 
için yol haritası belirlemelerine yardımcı olacak 
Mentorluk Programı

Mentorluk Programına katılan danışanlar, programın 
hem meslekî hem de kişisel olarak kendileri 
açısından çok faydalı olduğunu düşündüler ve 
%70’i mentorları ile ilişkilerini mentorluk programı 
bittikten sonra da sürdürmek istediler.

İlk İyi Amaçlar Programının sonuçları aşağıdaki 
gibidir:

• Katılımcıların %91’i G4G’nin, önceliklerine 
odaklanmasını sağladı,

• Katılımcıların tamamı (%100) G4G’nin, güçlü 
yanlarını görmelerine izin verdiğini düşündü,

• Katılımcıların tamamı (%100) G4G’nin, 
özgüvenlerini artırdığını düşündü,

• Katılımcıların tamamı (%100) kendileri için 
başarılı bir hayatın nasıl olduğunu keşfetti,

• Katılımcıların tamamı (%100) kaynaklarının 
potansiyelini/verimliliğini fark etti,

• Katılımcıların tamamı (%100) gelecekleri için 
somut hedeflerini belirledi,

• Katılımcıların tamamı (%100) hayatlarına 
katabilecekleri 5 yolla ilgili yeni etkinlikler 
öğrendiklerini belirtti.

2021 yılı projenin ilk uygulama yılıydı ve önümüzdeki 
yıl da programa devam edeceğiz.
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İlgili mevzuat gereği 2 yılda bir tekrarlanması 
gereken risk değerlendirmesi, aşağıdaki 
durumlardan bir veya daha fazlasının meydana 
gelmesi durumunda etkilenen alanlar için 
tekrarlanmaktadır:

• Yeni bir makine veya ekipman satın alınması 
durumunda

• Yeni tekniklerin veya iş akışının 
geliştirilmesinden kaynaklanan çalışma 
koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

• Gerektiğinde çevresel ölçümler ve sağlık 
gözetimi sonuçlarına göre

• Yeni hammaddelerin ve/veya yarı mamul 
malzemelerin üretim sürecine dâhil edilmesi

• Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi, sorumlu 
sınır değerlerin değiştirilmesi

• Çevre/iş kazası veya meslek hastalığı meydana 
gelmesi

• Çevre/iş kazası veya meslek hastalığı ile 
sonuçlanmasa dahi, işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliğini ciddi şekilde etkileyen yangın, 
parlama veya patlama gibi olayların meydana 
gelmesi

Belirsiz bir tehlike nedeniyle iş kazası veya meslek 
hastalığı olması durumunda risk değerlendirme 
ekibi derhal toplanır ve gerekli önlemleri alır. Risk 
değerlendirmesinde yer almayan bir faktör nedeniyle 
kaza veya tehlikeli bir durumla karşılaşıldığında, 
ilgili tehlikeye yönelik risk değerlendirme 
çalışması yapılır. İş güvenliği görevlisi, yeni 
riskin dokümantasyonunu ve sürekli izlenmesini 
gerçekleştirir.

Tüm çalışanlar gözlemlerini EBA elektronik bilgi akış 
sistemi üzerindeki “olay kayıt sistemi”ne kaydederler. 
Bu sistem ile tüm olaylar Kök Neden Analizi yöntemi 
ile sorgulanmaktadır. İlgili kayıt, ilgili bölüm veya 
birimler tarafından doldurularak EBA kaza inceleme 
raporuna eklenir. Aynı konuda EBA girişleri sıklıkla 
tekrarlanıyorsa QDMS üzerinden Düzeltici Eylem 
talep edilir.

İş kazalarını azaltmada 
başarıya ulaşmak için 
bir sağlık ve güvenlik 
kültürünün teşvik 
edilmesinin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. 
Bu amaçla ve mevzuata uymaktan fazlasını yapmak 
için tüm çalışanlarımıza düzenli eğitimler veriyoruz. 
Her yıl çalışanlara aşağıdaki konulardan bazılarında 
16 saat İSG eğitimi verilmektedir:

• İş mevzuatına ilişkin bilgiler,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• İşyeri temizliği ve düzeni,
• İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan 

hukuki sonuçlar,
• Meslek hastalıklarının nedenleri,
• Hastalık önleme ilkeleri ve önleme tekniklerinin 

uygulanması,
• Ruh sağlığı dâhil biyolojik ve psikososyal risk 

faktörleri,
• İlk yardım,
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk faktörleri,
• Patlama, yangın ve yangından korunma,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Dijital araçlarla çalışma,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İş kazalarının nedenleri ve korunma ilke ve 

tekniklerinin uygulanması,
• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik 

kültürü,
• Tahliye ve kurtarma.

Yeni Çalışan Eğitimi
Tesislerde çalışan tüm çalışanlar işe başlamadan 
önce İSG eğitimine tabi tutulur. Bu eğitimlerde iş 
sağlığı riskleri, sağlık hizmetleri, tehlike raporlama 
ve iletişim konuları işlenmektedir.

Sağlık ve Güvenlik KültürüTehlike Tanımlama, Risk Değerlendirmesi ve 
Olay Araştırması
(GRI 403-2)

(GRI 403-1)
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SEÇ-K Toplantıları
Haftalık SEÇ-K Toplantılarına Üretim, Depo, Bakım 
ve Ar-Ge yönetim temsilcileri katılır. Bu toplantılarda 
bir önceki haftanın davranış odaklı gözlemleri ve 
çevre veya İSG konularında yaşanan olaylar gözden 
geçirilir. Toplantı verisi olarak EBA Olay Sistemi 
kayıtları ve davranış odaklı gözlem numaraları 
kullanılmaktadır. Risk değerlendirmeleri ve 
çevresel boyutların sonuçları, iç ve dış denetimlerin 
planlanması ve yetkili makamların denetimleri 
ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Mevzuattaki önemli 
değişiklikler de gözden geçirilmekte ve eylem 
maddeleri not edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantıları
Seçilen işçi temsilcilerinin katılımıyla aylık İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulu Toplantısı yapılır. Katılımcılar 
işveren temsilcisi, iş güvenliği uzmanı, işçi temsilcisi, 
işyeri hekimi, İK temsilcisi, üretim birimi temsilcisi 
ve bakım ekibi temsilcisidir. Kazaların, iyileştirme 
projelerinin, temel performans göstergelerinin, 
finans ve kaynak yeterliliğinin değerlendirildiği 
üç ayda bir yapılan toplantılara tüm lokasyon 
temsilcileri ve üst yönetim katılmaktadır. Yönetim 
gözden geçirme toplantıları, standart gündem 
maddelerinin gözden geçirildiği ek toplantılardır.

Açık İletişim Toplantıları
Açık İletişim Toplantımız, Üst Yönetim ve tüm 
çalışanların katılımıyla yılda iki kez yapılır. 
Toplantının açılışında CEO’muz geçmiş dönemi 
değerlendirir ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini 
ifade eder. SEÇ-K Müdürü, İK, Finans, Üretim, Ar-Ge 
departmanları daha sonra sunumlarını yaparlar. 
Ayrıca üç ayda bir departman liderlerinin katıldığı 
toplantılarda çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
açılış sunumu yapılmaktadır. Böylece Üst Yönetim, 
tüm çalışanlara çalışan sağlığı ve güvenliğinin önce 
geldiği mesajını verir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Çalışanların çevre, iş sağlığı ve güvenliği 
konularındaki görüş ve talepleri ile değişiklik 
talepleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarında 
genel olarak Üretim Müdürlüğü ile görüşülerek 
değerlendirilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kurulunda çalışan temsilcileri çalışanların taleplerini 
iletmektedir. Özellikle çalışanların Çevre ve İSG 
ile ilgili katılım ve danışma faaliyetlerine yönelik 
öneri değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Öneri 
Formları Uygulama Talimatı, çalışanların önerilerini 

değerlendirmek için uygulanır. Ardından Öneri 
Formu kullanılarak bildirimler yapılır. Çalışan 
temsilcileri tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi, 
olay inceleme ve kontrol faaliyetlerine kişisel 
olarak katılırlar. Ayrıca politika ve hedeflerle 
ilgili görüşlerini öneri formları aracılığıyla ifade 
edebilirler. Görüş ve istişare faaliyetleri ile öneri 
formlarının değerlendirilmesi Üretim Müdürlüğü ile 
veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantılarında 
değerlendirilir. Toplantıya işveren temsilcisi, seçilmiş 
işçi temsilcisi, yönetim temsilcisi, İK temsilcisi, şirket 
doktoru, üretim departmanı temsilcisi, bakım ünitesi 
temsilcisi katılır.

Sağlık ve Güvenlik 
sürecimiz, SEÇ 
performansını ve uyum 
yükümlülüklerini yerine 
getirme yeteneğini 
etkilediğinden, çalışanların 
gerekli yetkinliğinin 
belirlenmesi ile başlar.
Çalışanların, yeterliliklerini uygun eğitim, öğretim 
veya deneyim temelinde sağlarız:

• SEÇ yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi.

• Uygun olduğunda, gerekli yetkinliği sağlamaya 
çalışmak ve bu müdahalelerin etkinliğini 
değerlendirmek.

• Yeterliliğin kanıtı olarak yazılı bilgilerin 
saklanması.

• Faaliyetleri ile çevre ve insan sağlığına etki 
etmesi muhtemel personelin eğitim ihtiyaçlarını 
belirlemek, planlamak, izlemek ve kayıt altına 
almak. Şirket bünyesindeki personelin eğitim 
faaliyetleri YS’de uygulanan ve aşağıda verilen 
prosedüre uygun olarak yürütülmektedir. 
İnsan Kaynakları departmanı, ilgili departman 
yöneticileri ile koordineli olarak eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesinden sorumludur. 
Çevre, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin takibi 
SEÇ F 41 formu ile takip edilmektedir. Bu form 
ile çalışanların hangi eğitimleri alması gerektiği, 
eğitimlerin süresi ve sıklığı bireysel bazda takip 
edilebilmektedir.

Yerel Topluluklara Katılım

İş Sağlığı ve Güvenliği İletişimi Güven Oluşturur

• İşe yeni alınan bir çalışanın ve/veya görev 
yerinin değişmesi durumunda, çalışanların 
tehlikelerden korunması ve Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kurallarının işyerinde uygulanmasını 
sağlamak amacıyla özellikle, HSE F 75 
aracılığıyla Değişiklik Yönetimi Talimatı-
Personel süreci takip edilir. 

• Operasyonel birimlerde çalışanlara farkındalık 
yaratmak amacıyla Çevre Bilinci Kartı dağıtılır.

Kuruluşumuz, SEÇ Yönetim Sisteminin uygunluğunu, 
yeterliliğini ve etkinliğini iç denetimlerle izleyerek 
sürekli iyileştirmektedir. Yeni ihtiyaçlar ve fırsatlar 
için analiz ve değerlendirme çıktılarını ve Yönetim 
Gözden Geçirme çıktılarını kullanır ve bunları 
sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak 
değerlendiririz. 

Ayrıca risk ve fırsat analizleri, çevresel boyutlar 
ve risk değerlendirmeleri, eğitimler ve hedef 
süreçler organizasyonumuzda sürekli iyileştirmeyi 
destekleyen kaldıraçlardır. Mevzuat kapsamında SEÇ 
konularında yıl boyunca eğitimler düzenlenmektedir. 
Çevre ve İSG konusunda iki tür eğitim vardır. 
Birinci tip eğitimler, departman amirleri tarafından 
çalışanlara işyerinde güvenlik ve çevre kuralları ile 
iş sağlığı ve güvenliği kontrol talimatlarını içerecek 
şekilde iş başında verilir. İkinci tür eğitimler, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu tarafından verilen 

genel veya özel Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği 
konularını içerir. İSG eğitimlerinde verimlilik ön ve 
son test ile ölçülmektedir.

2021 yılından bu yana tüm çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerimizi dijital ortama aktardık. 
Çalışanlarımız kendilerine dijital olarak 
atanan sağlık, güvenlik ve çevre konularındaki 
eğitimlere işyerindeki bilgisayarlarından veya 
cep telefonlarından ulaşabilir ve belirtilen zaman 
süreleri içerisinde tamamlayabilirler.

Pandemi sürecinde hem saha kontrollerini hem de 
uygulama prosedürlerini çok dikkatli bir şekilde 
takip ettik. Tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi ve 
alınan önlemlere uyumları çok önemliydi.
 
Çabalarımız 3’üncü taraf bağımsız bir gözetim 
şirketi tarafından denetlendi ve Güvenli işyeri olarak 
sınıflandırıldık.

Ürün güvenliğinden Ar-Ge departmanımızdaki bir 
grup sorumludur. Görevleri, ürünler için MSDS 
malzeme güvenlik formu hazırlamak, üründeki 
kimyasalların sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini 
izlemek, AB ve dünya mevzuatını takip etmek ve 
ürünlerimizde en uygun kimyasalların kullanılmasını 
sağlamaktır.

“Yeniden büyüyeceğiz” Kampanyası
Çok üzüldük, 2021’de Türkiye’de ardı ardına 
büyük orman yangınlarının çıktığı korkunç bir 
dönem yaşadık. Zarar gören alanların yeniden 
ağaçlandırılmasına katkıda bulunmak için 50.000 
fidan ile TEMA Vakfı’nın #YenidenYeşerteceğiz 
kampanyasına destek verdik. 

Dünya Kadınlar Günü
Organik Kimya olarak “iş hayatında eşitlik” ilkesini 
söylemden eyleme taşıyoruz. 2018 yılında Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment 
Principles - WEP’ler) imzaladık. Şirket içinde ve 
dışında kadınların hayatına değer katan önemli 
girişim ve uygulamaları hayata geçiriyoruz.
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İnsanlarımıza, çevremize, topluluklarımıza ve 
toplumlarımıza olan bağlılığımızı yinelemek ve 
kabul etmek istiyoruz. Yeni zorlukları ve beklentileri 
karşılamak için sistemlerimizi ve prosedürlerimizi 
sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştiriyoruz.

Organik Grubu, yönetim kurulu ve ona bağlı bir icra 
komitesi tarafından yönetilip idare edilmektedir. 
İcra komitesi (kuruluşta Yönetim Ekibi olarak da 

anılır) CEO’lar, Finans Direktörü (CFO), Operasyon 
Direktörü (COO), Uyum Başkanı (CCO), İK Direktörü, 
Ar-Ge ve Polimer Teknolojisi Direktörü ve Baş Ticaret 
ve İnovasyon Sorumlusundan oluşmaktadır. Yönetim 
Ekibi, stratejik planlar, kısa vadeli ve uzun vadeli 
hedefler ve geliştirme ve odak alanları hazırlar. 
Yönetim Ekibi ayrıca grubun günlük operasyonlarını 
da yürütür.

Yeni Bir 
Uyum Çağı
Günümüzde şirketler, geniş paydaş yelpazesine 
karşı giderek daha fazla yükümlülük altına giriyor. 
Veri gizliliği, işyeri güvenliği, taciz ve ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması, ihtiyatlı risk yönetimi, 
günümüzün uyum ortamının temel zorluklarıdır.
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(GRI 2-1, GRI 2-9, GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 206-1, GRI 307-1, GRI 403-2, GRI 419-1)
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Organik Grubu’nun, kuruluşun ekonomi, çevre ve 
insanlar üzerindeki etkilerinin yönetimini denetlemek 
ve karar vermekten sorumlu çeşitli komite ve kurulları 
vardır. Bu komiteler ve temel sorumlulukları aşağıda 
detaylandırılmıştır:

• İnovasyon Kurulları ürün, teknoloji geliştirme 
ve kapsamlı iş projelerini kapsar. Bu kurullar, 
organizasyonun stratejik hedeflerine uygun, 
sorunsuz ve kusursuz projeler yapılmasını sağlar.

• FM Kurulu, kuruluşun patent, ticari marka ve 
diğer fikrî mülkiyet varlıklarını ve projelerini 
yönetir.

• Risk Yönetimi Komitesi, SEÇ, BT ve veri güvenliği 
ve iş süreci risklerini denetler. Komite, yıllık 
raporların yanı sıra geçici etki azaltma planları ve 
faaliyetleri hazırlar.

• Operasyonlar ve risk yönetiminde üst düzey 
yöneticilerden oluşan Uyum Kurulu. Risk Yönetim 
Komitesi tarafından beslenir ve yasal konular, 
uyumla ilgili konular, müşteri şikâyetleri ve 
uzun vadeli uyum projeleri ile ilgilenir. Uyum 
Kurulu ve Risk Yönetim Komitesi, şirketin 
faaliyetlerinde karşılaşabileceği risk alanlarını 
değerlendirmek üzere faaliyet göstermektedir. 
Mevzuat değişiklikleri ve etkileri de bu kurullarda 
değerlendirilmektedir. 

• Etik ve Uygulama Komitesi, üretim tesisleri 
yöneticileri, İK, risk ve uyum ve sürdürülebilirlik 
temsilcilerini içeren çeşitli hiyerarşik seviyelerden 
oluşur. Bu komite, iş yapış şeklinin Organik 
Grubu Davranış Kuralları ile belirlenen kural ve 
standartlara göre yürütülmesini sağlar.

• Sürdürülebilirlik İcra Komitesi, Çevresel, Sosyal 
ve Kurumsal Yönetişim stratejisini şirket için 
rekabet avantajı yaratmaya yönlendiren kritik bir 
koordinasyon komitesi olarak hizmet eder. Üyeleri 
CEO, CFO, COO, İK Direktörü, Ar-Ge ve İnovasyon 
Direktörü, CCO, Baş Ticaret ve İnovasyon 
Sorumlusu, Baş Ar-Ge ve Polimer Teknoloji 
Sorumlusu, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite 
Müdürü ve Sürdürülebilirlik Lideridir.

• Tüm güvenlik, sağlık ve çevre sorunlarının 
yanı sıra İK politikalarından sorumlu olan ÇSG 
Yönlendirme Komitesi üç ayda bir toplanır. 
Şirketin İcra Kurulu Başkanı, Operasyon 

Direktörü, Uyum Başkanı, Araştırma ve 
Geliştirme Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü,  
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite (SEÇ-K) Müdürü, 
Üretim Müdürü ve saha doktorundan oluşur.
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Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli İş Etiği ve Uyum

Sürdürülebilirlik İcra 
Kurulumuz aracılığıyla 
sürdürülebilirlik süreçlerini 
yönetiyor ve gözetiyoruz. 
Sürdürülebilirlik stratejimizi 
tasarlamaktan ve 
sürdürülebilirlik programının 
performansından sorumlu 
birincil yönetişim organıdır. 
Rolü, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim 
stratejisini şirket için rekabet avantajına 
dönüştürebilecek koordinasyon komitesi olarak hizmet 
etmektir. Başlıca sorumlulukları şunlardır:

• Tam uyum olduğundan emin olmak için şirkette 
sürdürülebilirlikle ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,

• İşletmeler ve fonksiyonlar genelinde 

sürdürülebilirlik stratejisini uygulamak,
• Hedef koyma ve raporlama süreçlerini yönetmek,
• EcoVadis puanını iyileştirmeye yönelik ilerlemeyi 

izlemek,
• Karbon ayak izini yönetmek ve
• Dış paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek.

Komite üç ayda bir toplanır ve başkanlığını Baş Ticaret 
ve İnovasyon Yetkilimiz yürütür. Komitenin diğer üyeleri 
İcra Kurulu Başkanımız, Baş Uyum Direktörümüz, 
Ar-Ge ve Polimer Teknolojisi Başkanımız, İK 
Direktörümüz, Operasyon Direktörümüz, Finans 
Direktörümüz, Ar-Ge ve İnovasyon Direktörümüz, 
Sürdürülebilirlik ve Ticari Mükemmellik Liderimiz ve 
Kıdemli Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Kalite Yöneticisidir. 

Komitenin aldığı son kararlar arasında bir LCA 
yazılımına yatırım yapmak, şirket içinde bir LCA 
uzmanı işe almak ve bir e-öğrenme sürdürülebilirlik 
akademisine yatırım yapmak yer almaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde en yüksek 
iş yapma standartlarını sürdürmek için Etik 
Programımızı sürekli gözden geçiriyor ve uyarlıyoruz. 
Son yasal gelişmeleri, iş uygulamalarını ve teknolojik 
gelişmeleri izliyoruz. Tüm yeni düzenlemelere uygun 
Etik Programımız, bizi paydaşlarımızın güvenebileceği 
ve çalışanlarımızın gururla çalışabilecekleri güvenilir 
bir ortak haline getirmektedir.

Geçen yıl kurduğumuz Etik Kurul, İcra Kurulu ile 
birlikte çalışmakta, üç ayda bir toplanmakta ve 
Uyum Başkanımız, İK Direktörümüz ve Operasyon 
Direktörümüzün eş başkanlığı ile yönetilmektedir. 
Üyeleri İç Denetim, Risk ve Uyum İş Ortağı, 
Sürdürülebilirlik ve Ticari Mükemmellik Uzmanı, 
Rotterdam Tesis Müdürü, Kemerburgaz Üretim 
Müdürü ve Tuzla Üretim Müdürü’dür. Başlıca 
sorumlulukları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

• Organik Kimya etik kurallarını belirlemek, 
geliştirmek ve güncellemek,

• Şirket içinde etik kültürün yerleşmesini ve 
yayılmasını sağlamak,

• Tüm etik sorunları takip etmek, analiz etmek ve 
çözmek,

• Değerlendirilen tüm etik konuların gizliliğini 
sağlamak ve ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutmak

Etik Kurul, Organik Kimya’nın Davranış Kurallarına 
uyumunu sağlamak için organizasyondaki tüm 
operasyonları ve faaliyetleri denetler. Şirket kuralları 
ve yönetmelikleri hakkında farkındalığı ve bilgiyi 
artırmak için periyodik eğitimler düzenler. Komite, 
ayrımcılık ve tacizle mücadele etmek için aktif olarak 
prosedürler ve kontroller yürütür. Etik Kurul ayrıca, 
uygunsuz davranışları ve/veya Davranış Kurallarının 
ihlalini cezalandırmak için disiplin yetkilerine sahiptir.

Ayrıca, bireylerin sorumlu iş yönetimine yönelik 
kuruluş politikalarını ve uygulamalarını uygulama 
konusunda tavsiye almaları ve kuruluşun iş 
davranışlarıyla ilgili endişelerini dile getirmeleri için 
mekanizmalarımız bulunmaktadır. Bu mekanizmalar 
aşağıdakilerdir:

1. Sigorta talepleri
2. Müşteri şikâyet sistemi
3. Çalışan eğitimleri
4. Yöneticilerin açık kapı politikası: Herkes tavsiye 

isteyebilir ve doğrudan şikâyette bulunabilir
5. Etik yardım hattı: Herkesin anonim olarak 

sorununu dile getirebileceği bağımsız bir e-posta 
adresi

En son düzenlemeleri gözden geçirdikten sonra 
Davranış Kurallarımızı yayınladık ve kuruluşumuz 
geneline yaydık. Davranış Kurallarımız, Stefano 
ve Simone Kaslowski tarafından onaylanan 17 
SKH ve 10 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkesine 
dayanmaktadır ve web sitemizde bulunabilir. Organik 
Kimya ailemiz büyümeye, çeşitlenmeye ve çok kültürlü 
olmaya devam ederken, kapsayıcılık vurgumuz 
güçleniyor. Davranış Kurallarımız, kapsayıcılık ve 
çeşitliliğe yaklaşımımız için temel bir kılavuz görevi 
görür ve herkes için yüksek düzeyde işleyen bir 
şirket kültürü sağlar. Eğitim yoluyla etik ve uyumu 
teşvik ediyoruz. Davranış Kurallarının farkındalığını 
sağlamak için tüm çalışanlar için zorunlu e-öğrenme 
ve yüz yüze uyum eğitimleri gerçekleştiriyoruz. 
2021’de çalışanların %33’ü yolsuzlukla mücadele 
konusunda eğitim aldı.

Telefonla bağımsız olarak yönetilen bir etik yardım 
hattını hayata geçirmek 2022 planlarımız arasında yer 
alıyor.

Etik ve uyum uygulamalarımız için birkaç yol gösterici 
ilke aşağıdaki gibidir:

• Küresel bir şirket olarak Organik Kimya, 
faaliyetlerini yürütürken faaliyet gösterdiği 
her ülkenin yerel hukuk sistemine ve bu 
hukuk sistemlerinde bağlayıcı olan küresel 
sözleşmelere saygı duymayı ve bu hukuk 
sistemlerini takip ederek iş yapmayı taahhüt eder.

• Organik Kimya, tüm iş süreçlerinde ortaklıklarını 
ve ilişkilerini dürüstlük esasına dayalı olarak 
yürütür. Organik Kimya, geliştirdiği ürünlere, 
sunduğu hizmetlere veya sahip olduğu bilgi 
ve deneyime ilişkin tutum ve açıklamalarında 
yanıltıcı olmayacaktır. Organik Kimya, ürün ve 
hizmetlerinin sorumluluğunu tam olarak üstlenir 
ve tüm iş süreçlerinin hukuka ve etik kurallara 
uygunluğundan sorumludur.

(GRI 2-23, GRI 2-24, GRI 2-26, GRI 2-27)
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• Organik Kimya saygı, adalet ve fırsat eşitliği 
ilkelerini benimser. Organik Kimya’nın 
faaliyetlerinde yer alan tüm gerçek ve tüzel 
kişiler, iş ilişkilerini karşılıklı saygıya dayalı olarak 
yürütmeli ve başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak 
üzere evrensel temel hak ve özgürlüklere bağlı 
olmalıdır.

• Organik Kimya çalışanları bu Davranış Kurallarına, 
değerlerimize ve hukuka aykırı herhangi bir şeyi 
bildirmek için harekete geçmekte özgürdür. Tüm 
suistimal raporları gizli olarak sorgulanacaktır. 
Organik Kimya hiçbir şiddet, kısıtlama, baskı, 
yıldırma, mobbing, ayrımcılık, taciz ve benzeri 
davranışlara müsamaha göstermeyecektir.

• Organik Kimya çalışanları profesyonel olarak 
şirketin kurumsal temsilcileridir. Tüm çalışanların 
yazılı veya sözlü beyan ve davranışları Organik 
Kimya’nın kurumsal itibarı ile doğrudan ilişkilidir.

• Organik Kimya çalışanları, her zaman Organik 
Kimya Davranış Kuralları’na ve küresel kabullere 
dayalı olarak tanımlanan sosyal sorumluluk 
ilkesine uygun davranacaktır. Tüm çalışanlar, 
davranışlarının kurumsal itibarı ve iş ortaklarını 
etkilediğini kabul eder ve buna göre hareket eder.

• Tüm çalışanlar işlerinde şirketin fizikî ve firma 
değeri varlıklarının ortak değerler olduğunun 
bilincindedir ve korunduğunu kabul eder.

• Organik Kimya ve tüm çalışanları, başta 
şirketin ana faaliyet konusu olmak üzere tüm 
faaliyetlerinde ve ortaklarıyla olan ilişkilerinde 
adil rekabet ilkesini benimsemekte ve 
desteklemektedir. Organik Kimya çalışanları 
faaliyet gösterdikleri alanlarda ve hizmet verdikleri 
veya aldıkları tüm iş alanlarında rekabetçi piyasa 
kurum ve kurallarının işleyişini engellemeye 
yönelik uygulamalardan kaçınacak ve gerekli 
önlemleri alacaktır.

• Organik Kimya, kendi bünyesinde veya 
tedarikçilerinde, çalışanları zorunlu çalışmaya 
maruz bırakma eğiliminde olan bir uygulamanın 
icra edilmesine veya geliştirilmesine asla izin 
vermez. Organik Kimya, kendi bünyesinde, iş 
ortaklarında veya tedarikçilerinde çocuk işçi 
çalıştırılmasına izin vermez. Organik Kimya, işe 
alım, yerleştirme ve çalıştırma süreçlerinde her 
türlü ayrımcılıktan kaçınır. Cinsiyet, ırk, din, dil 
veya fiziksel veya zihinsel özellikler temelinde 
hiçbir ayrımcılığa izin verilmeyecektir. Ayrımcılığı 
beslemeye meyilli hiçbir uygulama ve davranış, 
hatta ima düzeyinde bile olsa hoş görülmeyecektir.

• Organik Kimya, üretim ve faaliyetlerinde insan 
sağlığı ve güvenliği ile çevreye uygunluk ve çevrenin 
korunması ilkelerine bağlıdır. İnsan ve çevre 

sağlığı ve güvenliğini istismar eden hiçbir iş kararı 
alınmayacaktır. Çalışma ortamından başlayarak, 
tüm çalışanların ve dış ortakların kurumsal ve 
bireysel düzeyde güvenli ve sağlıklı bir ortamda 
yaşamaları için gerekli tüm önlemler alınacaktır.

• Tüm çalışanlar, kamuya açıklanması için yazılı onay 
verilmediği sürece Organik Kimya’ya ilişkin tüm 
bilgileri korumakla yükümlüdür.

• Çalışanların ve müşterilerin kişisel verileri, üretim 
sistemlerine ilişkin bilgiler, üretimde kullanılan 
özel formüller, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan bilgi ve buluşlar ile tüm fiyat ve piyasa 
bilgileri ve stratejileri gizlidir. Bu tür gizli bilgiler, 
amaç veya ortam ne olursa olsun kısmen de olsa 
paylaşılmayacaktır.

• Hangi düzeyde olursa olsun bir çalışandan 
kurumsal veya bireysel bir temsil sırasında 
bir şirket sırrını kısmen veya tamamen ifşa 
etmesi istenirse, bu talep dâhili ilgili makamlara 
danışılmadan kabul edilmeyecektir.

• Tüm çalışanlar, Davranış Kuralları’na uymadığını 
düşündükleri uygulamaları ilgili mercilere 
bildirme hakkına sahiptir. Davranış Kuralları’na 
uyulmadığının bildirilmesi durumunda, bilgi 
verenin kimliği gizli tutulacak ve tüm hakları 
korunacak ve garanti altına alınacaktır.

• Organik Kimya’nın tüzel kişiliği ve çalışanları, 
faaliyet gösterdikleri ülkenin doğal kurumsal 
vatandaşlarıdır. Organik Kimya, ev sahibi ülkenin 
kurumsal bir vatandaşı olarak, kurumsal hedef 
ve politikalarını toplumun ekonomik, sosyal ve 
çevresel gelişimini desteklemek amacıyla tanımlar 
ve bu yöndeki çalışmaları teşvik eder. Organik 
Kimya, sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası 
olarak, çalışanlarını beceri ve yetkinliklerine 
göre kurum içi veya kurum dışı sosyal projelerde 
gönüllü olarak yer almaya teşvik eder.

• Organik Kimya, başta tedarikçileri olmak üzere, 
ticari faaliyetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak 
yer alan tüm ortakları ile ilişkilerinde hakkaniyet, 
dürüstlük ve şeffaflık ilkelerini benimser. Bazı 
tedarikçileri diğerlerine karşı ayrıcalıklı kılabilecek 
veya çıkar çatışmasına neden olabilecek, 
dolayısıyla rekabetçi piyasa kurum ve kurallarının 
işleyişini engelleyebilecek ilişki ve uygulamalardan 
kaçınmak temel bir kuraldır.

• Rüşvet, imtiyaz, yetkinin kötüye kullanılması, 
ayrımcılık veya çıkar çatışması olarak 
yorumlanabilecek tüm talepler reddedilecek ve 
raporlanacaktır. Şirkette bu tür uygulamalar 
istisnasız işten çıkarma dâhil yaptırımlara tabidir. 
Organik Kimya çalışanları iş ortaklarından hediye 
kabul etmeyeceklerdir.

• Organik Kimya, ürün ve hizmetlerini kullanan 
tüzel/gerçek kişilerle ilişkilerini adalet, hukuka 
uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri 
temelinde yürütür. Organik Kimya ve çalışanları, 
müşteriler arasında ayrımcılık olarak 
yorumlanabilecek tüm uygulamalardan kaçınır.

• Organik Kimya, tüm ev sahibi ülkelerdeki 
merkezî yönetim ve yerel yönetimlerle, yasal 
çerçeveyi ve kamu kurumlarının çalışma 
çerçevesini belirleyen kamu sektörü etik 
kurallarını dikkate alarak yapıcı ve kolaylaştırıcı 
bir ilişki yürütmeyi ilke edinmiştir.

Yasa ve Yönetmeliklere Uyum: 
Raporlama döneminde, para cezası ve parasal 
olmayan yaptırımlar da dâhil olmak üzere önemli 
yasa ve yönetmeliklere uyumsuzluk vakamız 
bulunmamaktadır. Açık ve süreklilik arz eden 
davalarda Organik Kimya olarak büyük bir kısmında 
davacıyız. Baş Uyum Ofisimiz, tüm açık davalarımızın 
durumunu üç ayda bir üst yönetime rapor 
etmektedir.

Organik Kimya yeni dönem 
için nasıl bir Etik Programı 
oluşturuyor?

Dünya sürekli değişiyor, iş yapmak da öyle. 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde en 
yüksek iş yapma standartlarını sürdürmek için 
Etik Programımızı sürekli gözden geçiriyor 
ve benimsiyoruz. Hukuk, iş uygulamaları ve 
teknolojideki son gelişmeleri takip ediyoruz. 

Çevik bir şirket olarak tüm değişikliklere 
göre Etik Programımızı benimsemeye devam 
ediyoruz. Küresel zorluklar ve trendler 
doğrultusunda küresel yönetmelikleri yakından 
takip ediyor ve tüm operasyonlarımızda 
uyguluyoruz. Bu yeni yönetmelikler, hızla uyum 
sağladığımız veri güvenliği ve hızla gelişen iş 
etiği gerekliliklerini içermektedir. 
 

İnsan kaynağını en önemli varlık olarak 
görüyoruz. Organik Kimya ailemiz büyümeye 
ve çeşitlenmeye, çok kültürlü olmaya devam 
ederken, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa büyük önem 
veriyoruz. Davranış Kurallarımız, kapsayıcılık 
ve çeşitliliğe yaklaşımımız için temel bir kılavuz 
işlevi görür ve herkes için yüksek düzeyde 
işleyen bir şirket kültürü sağlar.

Risk yönetimi uygulamalarımız ve 
prosedürlerimiz, işimizde karşılaşabileceğimiz 
olası engeller konusunda ihtiyatlı bir pozisyon 
almamızı sağlar. Şirketin stratejik hedeflerine 
ulaşması için sorunsuz ve kusursuz bir çalışma 
ortamı yaratmak için çalışırız.

Yaptığımız her şeyde eğitimin değerine ve 
farkındalık üzerindeki etkisinin yanı sıra 
gelişmiş hassasiyet ve kaliteye inanıyoruz. 
İşimizin farklı yönleriyle ilgili çeşitli eğitim 
döngüleri ve seminerler düzenliyoruz.

S&C

Murat Turaman 
Uyum Başkanı 
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Entegre kalite yönetim sistemlerini uygulayarak 
sürekli iyileştirme taahhüdümüzü göstermekteyiz. 
Faaliyetlerimiz ve süreçlerimiz, faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerin yönetmeliklerine uygun 
olarak sertifikalandırılmıştır.

Kurumsal Üyelikler Sertifikalarımız

Sertifika Kodu Sertifika Adı İşyeri

ISO 14001 ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi Kemerburgaz (2012)
Tuzla (2020)

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Kemerburgaz (2011)
Rotterdam (2016)
Tuzla (2018)

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Kemerburgaz (2017)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kemerburgaz (2016)
Tuzla (2018)

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Yönetim Sistemleri

Kemerburgaz (2020)
Tuzla (2020)

Kuruluş Ülke

ABACS (Adhesives, Binding Agents and Closure Systems)
(Yapıştırıcılar, Bağlayıcı Maddeler ve Kapatma Sistemleri) AB

AFERA (European Adhesive Tape Association)
(Avrupa Kendinden Yapışkanlı Bant Endüstrisi Birliği) AB

BOSAD - Boya Sanayicileri Derneği  Türkiye

İngiliz Boyalar Federasyonu Birleşik Krallık

CEFIC (The European Chemical Industry Council)
(Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi) AB

EDANA (nonwovens and related industries association)
(Avrupa Tek Kullanımlık Ürünler ve Dokunmamış Yüzeyler Birliği) AB

EFCC (European Federation of Construction Chemicals)
(Avrupa Yapı Kimyasalları Federasyonu) AB

EPDLA (European Polymer Dispersion and Latex Association - 
CEFIC Sector Group) (Avrupa Polimer Dispersiyonu ve Lateks 
Derneği)

AB

FINAT (European association for the self-adhesive label industry)
(Avrupa Kendinden Yapışkanlı Etiket Endüstrisi Birliği) AB

INDA (Association of the Nonwoven Fabrics Industry)
(Dokunmamış Kumaş Sanayicileri Derneği) ABD

Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odası Türkiye

OCCA (Oil and Color Chemists Association)
(Yağ ve Renk Kimyagerleri Derneği) Birleşik Krallık

Hollanda Kimya Endüstrisi Kraliyet Birliği (VNCI) Hollanda

Türkiye Etiket Sanayicileri Derneği Türkiye

Türkiye Ambalaj Sanayicileri Derneği Türkiye

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği TKSD Türkiye

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Türkiye

TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Türkiye

Verband der Chemischen Industrie VCI (German association of the 
chemical industry) (Alman Kimya Endüstrisi Birliği) Almanya

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (Alman 
Boya ve Baskı Mürekkebi Endüstrisi Birliği) Almanya
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Ekler

68

Temel Performans Göstergeleri

Sosyal Performans Göstergeleri

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Toplam Çalışan Sayısı 112 322 110 325 114 330

TOPLAM  434  435  444

Çalışan Sayısı 2019 2020 2021

Tam zamanlı 429 429 440

Yarı zamanlı 5 6 4

Çalışan Sayısı 2019 2020 2021

30 Yaş Altı 107 94 101

30-50 Yaş Arası 284 296 293

50 Yaşından Büyük 43 45 50

Yeni İşe Alınanlar (OFİS) 2019 2020 2021

30 Yaş Altı 23 18 26

30-50 Yaş Arası 8 9 8

50 Yaşından Büyük 0 0 0

Yeni İşe Alınanlar (SAHA) 2019 2020 2021

30 Yaş Altı 3 4 16

30-50 Yaş Arası 2 1 2

50 Yaşından Büyük 0 0 0

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Üst Düzey Yönetici Sayısı 2 6 2 6 2 6

TOPLAM  8 8 8

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Orta Düzey Yönetici Sayısı 28 49 27 49 26 50

TOPLAM  77 76 76

2019 2020 2021

Yeni İşe Alınanlar (OFİS) Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Yeni İşe Alınanlar Sayısı 16 15 15 12 16 18

TOPLAM  31 27 34

2019 2020 2021

Yeni İşe Alınanlar (SAHA) Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Yeni İşe Alınanlar Sayısı 0 5 0 5 0 18

TOPLAM  5 5 18 

(GRI 2-7, GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 
306-1, GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 308-2, GRI 401-1, GRI 403-9, GRI 403-10, GRI 404-1, GRI 405-1, GRI 414-1)
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Temel Performans GöstergeleriTemel Performans Göstergeleri

Sosyal Performans Göstergeleri

2019 2020 2021

Toplam Eğitim Saati  -  9101 9447 

2019 2020 2021

Sosyal Etkiler Açısından 
Değerlendirilen Tedarikçi Sayısı 69 100 150 

2019 2020 2021

Önemli Gerçek ve Potansiyel 
Olumsuz Sosyal Etkilere Sahip 
Olduğu Belirlenen Tedarikçi Sayısı

 0 2 4 

2019 2020 2021

Sosyal Yardımlar Kapsamında 
Çalışan Sayısı 429 429 440

2019 2020 2021

Sürdürülebilir Satın Alma 
Konusunda Eğitilmiş Alıcıların Oranı  0% 88% 88% 

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Çalışan Başına Ortalama Eğitim 
Saatleri - - 22 21 22 21

Çalışılan Saat 2019 2020 2021

Çalışanlar 2700 2700 2700

Taşeronlar 2700 2700 2700

TOPLAM  5400 5400 5400

Kaza Sayısı 2019 2020 2021

Çalışanlar 4 2 4

Taşeronlar 0 0 0

TOPLAM 4 2 4 

Kaza Sıklık Oranı (%) 2019 2020 2021

Çalışanlar 1 0,4 1

Taşeronlar 0 0 0

Meslek Hastalığı Oranı (%) 2019 2020 2021

Çalışanlar 0 0 0

Taşeronlar 0 0 0

Ölümlü Kaza Sayısı 2019 2020 2021

Çalışanlar 0 0 0

Taşeronlar 0 0 0

2019 2020 2021

Ölümlü Kaza Oranı (%) 0 0 0

Sosyal Performans Göstergeleri

2019 2020 2021

Açık Pozisyonları Doldurmak için 
Ortalama Süre (Toplam#Gün)(OFİS) 64 62 60

Açık Pozisyonları Doldurmak için 
Ortalama Süre (Toplam#Gün)(SAHA) 44 42 40

Ayrılan Çalışan Sayısı 2019 2020 2021

30 Yaş Altı 19 9 18

30-50 Yaş Arası 36 27 32

50 Yaşından Büyük 0 10 7

Çalışan Sirkülasyon Oranı (%) 2019 2020 2021

30 Yaş Altı 4% 2% 4%

30-50 Yaş Arası 8% 6% 7%

50 Yaşından Büyük 0% 2% 2%

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Annelik/Babalık İzni Almaya Hak 
Kazanan Çalışan Sayısı 6 15 3 17 3 11

TOPLAM  21 20 14 

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Annelik/Babalık İzninden 
Yararlanan Çalışan Sayısı 6 15 3 17 3 11

TOPLAM  21 20 14 

2019 2020 2021

Annelik/Babalık İzni Bittikten 
Sonra İşe Dönüş Oranı 100% 100% 100%

2019 2020 2021      

Çalışan Memnuniyeti Puanı 83% 83% 80%

2019 2020 2021

Düzenli Performans 
Değerlendirmesine Tabi Tutulan 
Çalışan Sayısı

429 429 440

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Ayrılan Çalışan Sayısı 14 41 17 29 18 39

TOPLAM  55  46 57 

2019 2020 2021

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Çalışan Sirkülasyon Oranı (%) 3% 9% 4% 7% 4% 9%
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Temel Performans GöstergeleriTemel Performans Göstergeleri

Ekonomik Performans GöstergeleriEkonomik Performans Göstergeleri

2019 2020 2021

Toplam Ar-Ge Projesi Sayısı  44  44 62 

2019 2020 2021*

Ar-Ge Harcamalarının Oranı (%) 2%  2%  1.1% 

2019 2020 2021

Toplam Patent Başvurusu Sayısı -  2 2 

2019 2020 2021

Tespit Edilen Etik İhlal Sayısı  0 0 0

2019 2020 2021

Etik Uyum Eğitimi Alan 
Çalışanların Oranı 50 0 141

2019 2020 2021

Kuruluşun yolsuzlukla mücadele 
politikalarında eğitim almış 
çalışanların oranı

 50 0 141

2019 2020 2021

Ayrımcılık Konusunda Eğitilmiş 
Çalışan Sayısı 50 0 141

2019 2020 2021

Yönetim Kurulundaki Aile 
Üyelerinin Sayısı  3  5  5

2019 2020 2021

Yönetim Kurulundaki Aile 
Üyelerinin Oranı (%)  100% 100% 100% 

Çevresel Performans Göstergeleri

2019 2020 2021

Toplam Doğrudan Enerji Tüketimi 
(kWh)

 0 0 0

2019 2020 2021

Toplam Dolaylı (Satın Alınan) 
Enerji Tüketimi (kWh/ton ürün)

101.00 98.90 99.01

2019 2020 2021

Toplam Doğrudan Sera Gazı 
Salımları (Kapsam 1) (ton CO2/ton ürün)

 0.06 0.05 0.05

2019 2020 2021

Toplam Dolaylı Sera Gazı Salımları 
(Kapsam 2) (ton CO2/ton ürün)

0.054 0.030 0.004

2019 2020 2021

Sera Gazı Yoğunluk Oranı (Kapsam 1+2) 0.11 0.08 0.06

2019 2020 2021

Çevresel kriterler kullanılarak 
taranan yeni tedarikçi sayısı 69 100 150

2019 2020 2021

Çevresel Kriterler Kullanılarak 
Taranan Yeni Tedarikçilerin Oranı 100% 100% 100%

2019 2020 2021

Geri Dönüştürülmüş Malzeme 
Olan Satın Alınan Hammaddelerin 
Oranı

 30% 40% 40%

2019 2020 2021

ISO 14001 Sertifikalı İşyeri Sayısı  1  2 2

2019 2020 2021

Toplam Su Tüketimi (m3/ ton ürün) 1.66  1.41  1.54

Yakıt Türüne Göre Enerji 
Tüketimi (GJ) 2019 2020 2021

Elektrik (kWh/ton ürün) 101.00 98.90 99.01

Doğalgaz (m3/ ton ürün) 17.26 17.15 17.13

Toplam Atık (ton/ton ürün) 2019 2020 2021

Tehlikeli Atıklar 0.02 0.01 0.01

Tehlikesiz Atıklar 0.03  0.03 0.03

TOPLAM 0.05 0.04 0.04

Notlar:

Yukarıdaki çalışan verileri raporlama dönemi sonunda hesaplanmıştır ve sayılar tam zamanlı 
eşdeğeri (FTE - full-time equivalent) olarak raporlanmıştır.

* 2021 Proportion of R&D Spent (%) decrease in percentage due to higher turnover but 
increased in real terms compared to previous years.
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GRI Standartları Başlıklar Cevaplar ve 
Sayfa No

GRI 2-1 Kuruluş ayrıntıları Bu Rapor Hakkında, CEO'larımızın 
Mesajı, Yeni Bir Uyum Çağı 4,6,58

GRI 2-2 Kuruluşun sürdürülebilirlik raporlamasına dâhil edilen 
kuruluşlar

Bu Rapor Hakkında  4

GRI 2-3 Raporlama dönemi, sıklığı ve temas noktası Bu Rapor Hakkında 4

GRI 2-4 Bilgilerin yeniden beyan edilmesi Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

GRI 2-5 Dış güvence Bu Rapor Hakkında 4

GRI 2-6 Faaliyetler, değer zinciri ve diğer iş ilişkileri İş Segmentleri ve Ürünler - Genel 
Bakış 12

GRI 2-7 Çalışanlar Performans Göstergeleri 69

GRI 2-9 Yönetişim yapısı ve bileşimi Yeni Bir Uyum Çağı 58

GRI 2-10 En yüksek yönetim organının atanması ve seçilmesi Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-11 En yüksek yönetim organının başkanı Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-12 Etkilerin yönetimini denetlemede en yüksek yönetişim 
organının rolü

Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-13 Etkilerin yönetilmesi için sorumluluk devri Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-14 Sürdürülebilirlik raporlamasında en yüksek yönetişim 
organının rolü

Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-15 Çıkar çatışmaları Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-16 Kritik kaygıların iletilmesi Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-17 En yüksek yönetim organının kolektif bilgisi Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-18 En yüksek yönetişim organının performansının 
değerlendirilmesi

Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-19 Ücret politikaları Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-20 Ücreti belirleme süreci Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-21 Yıllık toplam tazminat oranı Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-22 Sürdürülebilir kalkınma stratejisi hakkında açıklama Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

GRI 2-23 Politika taahhütleri İş Etiği ve Uyum 63

GRI 2-24 Politika taahhütlerini yerleştirme Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik, İş Etiği ve Uyum 20,63

GRI 2-25 Olumsuz etkileri giderecek süreçler Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 2-26 Tavsiye alma ve endişeleri dile getirme mekanizmaları İş Etiği ve Uyum 63

GRI 2-27 Yasa ve yönetmeliklere uygunluk Yasa ve yönetmeliklere uygunluk 63

GRI 2-28 Üyelik dernekleri Kurumsal Üyelikler 66

GRI 2-29 Paydaş katılımına yaklaşım Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

GRI 2-30 Toplu iş sözleşmeleri Gizli bilgi olarak kabul edildiğinden 
paylaşılmaz

GRI 3-1 Malzeme konularını belirleme süreci Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

GRI 3-2 Malzeme konularının listesi Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

GRI 3-3 Malzeme konusunun yönetimi Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

GRI İçerik Endeksi

74
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GRI Standartları Başlıklar Cevaplar & 
Sayfa No

Özel Açıklamalar

GRI 200 Ekonomik Standart Serisi 

Ekonomik Performans

GRI 201-1 Doğrudan üretilen ve dağıtılan ekonomik değer Yeni Bir İnovasyon Çağı, Yeni Bir 
Çevresel Sürdürülebilirlik Çağı 26,36

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 203-1 Desteklenen altyapı yatırımları ve hizmetleri Yeni Bir İnovasyon Çağı, Yeni Bir 
Çevresel Sürdürülebilirlik Çağı, Yeni 
Bir 3Ws Çağı, Maddi Etkilerimizi 
Değerlendirme - Çifte Önemlilik

20,26,36,44

GRI 203-2 Önemli dolaylı ekonomik etkiler Yeni Bir İnovasyon Çağı, Yeni Bir 
Çevresel Sürdürülebilirlik Çağı, Yeni 
Bir 3Ws Çağı, Maddi Etkilerimizi 
Değerlendirme - Çifte Önemlilik

20,26,36,44

Yolsuzlukla mücadele

GRI 205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler açısından değerlendirilen 
operasyonlar

Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik, Yeni Bir Uyum Çağı  20,58

GRI 205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında 
iletişim ve eğitim

3W'nin Yeni Çağı, Maddi Etkilerimizin 
Değerlendirilmesi - Çifte Önemlilik, 
Yeni Bir Uyum Çağı

20, 44,58

GRI 205-3 Doğrulanmış yolsuzluk olayları ve alınan önlemler Yeni Bir Uyum Çağı 58

Rekabet Karşıtı Davranış

GRI 206-1 Rekabet karşıtı davranış, anti-tröst ve tekel uygulamaları 
için yasal işlemler

Yeni Bir Uyum Çağı 58

GRI Standartları Başlıklar Cevaplar & 
Sayfa No

GRI 300 Çevre Standartları Serisi

Malzemeler

GRI 301-1 Ağırlık veya hacme göre kullanılan malzemeler Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,38,69

GRI 301-2 Kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,39,69

GRI 301-3 Geri kazanılmış ürünler ve ambalaj malzemeleri Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ 36

Enerji

GRI 302-1 Kurum içi enerji tüketimi Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,69

GRI 302-3 Enerji yoğunluğu Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ 36,40

GRI 302-4 Enerji tüketiminin azaltılması Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ 36,40

Su

GRI 303-1 Geri kazanılmış ürünler ve ambalaj malzemeleri Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ 36

GRI 303-2 Su tahliyesi ile ilgili etkilerin yönetimi Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ 36

GRI 303-3 Su çekilmesi Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ, Performans Göstergeleri 36,69

GRI 303-5 Su tüketimi Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,40, 69

Biyolojik çeşitlilik

GRI 304-1 Korunan alanların sahip olduğu, kiraladığı, içinde veya 
bitişiğinde yer alan operasyonel sahalar ve korunan 
alanların dışında biyolojik çeşitlilik değeri yüksek alanlar

Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ 36

GRI 304-4 IUCN Kırmızı Liste türleri ve ulusal koruma listesi
operasyonlardan etkilenen bölgelerde habitatları olan türler

Çevresel Sürdürülebilirlikte 
Yeni Bir Çağ 36

Emisyonlar

GRI 305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı salımları Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,69

GRI 305-2 Enerji dolaylı (Kapsam 2) sera gazı salımları Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,69

GRI 305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı salımları Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,69

GRI 305-4 Sera gazı salım yoğunluğu Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,69

Atık Maddeler ve Atıklar

GRI 306-1 Atık üretimi ve atıkla ilgili önemli etkiler Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,41,69

GRI 306-2 Atıklarla ilgili önemli etkilerin yönetimi Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ 36,41,69

GRI 306-3 Üretilen atıklar Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,41,69

Çevre Uyumluluğu

GRI 307-1 Çevre yasa ve yönetmeliklerine uyulmaması Yeni Bir Çevresel Sürdürülebilirlik 
Çağı, Yeni Bir Uyum Çağı 36,58

GRI 308-2 Tedarik zincirindeki olumsuz çevresel etkiler ve alınan 
önlemler

Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ, Performans Göstergeleri 36,69
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GRI Standartları Başlıklar Cevaplar & 
Sayfa No

GRI 400 Sosyal Standartlar Serisi

İş

GRI 401-1 Yeni çalışan işe alımları ve çalışan devir hızı Performans Göstergeleri 69

GRI 401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan tam 
zamanlı çalışanlara sağlanan faydalar

3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 401-3 Ebeveyn izni 3W'nin Yeni Çağı 44

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 403-1 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 3W'nin Yeni Çağı 44,55

GRI 403-2 Tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi ve olay 
araştırması

Yeni Bir 3Ws Çağı, Yeni Bir Uyum Çağı 44,54,58

GRI 403-3 İş sağlığı hizmetleri 3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 403-4 İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi katılımı, danışma ve 
iletişim

3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 403-5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi eğitimi 3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 403-6 İşçi sağlığının teşviki 3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 403-7 İş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı iş sağlığı ve güvenliği 
etkilerinin önlenmesi ve azaltılması   

3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 403-8 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki 
çalışanlar

3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 403-9 İşle ilgili yaralanmalar 3W'nin Yeni Çağı, Performans 
Göstergeleri 44,69

GRI 403-10 İşle ilgili hastalık 3W'nin Yeni Çağı, Performans 
Göstergeleri 44,69

Eğitim ve Eğitim

GRI 404-1 Çalışan başına yılda ortalama eğitim saati Performans Göstergeleri 69

GRI 404-2 Çalışan becerilerini geliştirme programları ve geçiş yardımı 
programları

3W'nin Yeni Çağı 44

GRI 404-3 Düzenli performans ve kariyer gelişimi incelemeleri alan 
çalışanların yüzdesi

3W'nin Yeni Çağı 44

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların çeşitliliği 3W'nin Yeni Çağı, Performans 
Göstergeleri 44,69

Ayrımcılık Yasağı

GRI 406-1 Ayrımcılık olayları ve alınan düzeltici aksiyonlar 3W'nin Yeni Çağı 44

Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi

GRI 414-1 Sosyal kriterler kullanılarak taranan yeni tedarikçiler Tedarikçi Değerlendirmeleri, 
Performans Göstergeleri 57,69

Pazarlama ve Etiketleme

GRI 416-1 Ürün ve hizmet kategorilerinin sağlık ve güvenlik etkilerinin 
değerlendirilmesi

Çevresel Sürdürülebilirlikte Yeni Bir 
Çağ 36

Müşteri Gizliliği

GRI 418-1 Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybıyla ilgili 
doğrulanmış şikâyetler

Maddi Etkilerimizin Değerlendirilmesi 
- Çifte Önemlilik 20

Sosyoekonomik Uyum

GRI 419-1 Sosyal ve ekonomik alanda yasa ve yönetmeliklere 
uyulmaması

Yeni Bir Uyum Çağı 58

Teşekkür ederiz.

Bu raporun hazırlanmasında 
bize destek olan tüm kişi ve ku-
ruluşlara katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. Raporumuzla 
ilgili herhangi bir sorunuz varsa 
sustainability@organikkimya.
com adresinden tarafımıza 
e-posta göndermenizi rica 
ederiz.

İçerik ve Raporlama
Mentoro Platform
www.mentoroplatform.com

Tasarım
Caretta İletişim ve Danışmanlık
www.carettailetisim.com
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