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Ocak

1999

tarihinde

Ekonomik Forumu‟nda,

düzenlenen

Dünya

BirleĢmiĢ Milletler (BM)

Genel Sekreteri Kofi Annan, “Binyıl Kalkınma
Hedefleri” doğrultusunda iĢ dünyası liderlerini,
evrensel çevre ve sosyal ilkeleri desteklemek
amacıyla, Ģirketleri, BM‟i, iĢçi sendikalarını ve sivil
toplum örgütlerini bir araya getirecek uluslararası bir
insiyatif olan Küresel Ġlkeler SözleĢmesi altında
buluĢmaya davet etmiĢtir. 2000 yılında hayata
geçirilen

BirleĢmiĢ

Milletler

Küresel

Ġlkeler

SözleĢmesi (UN Global Compact) giriĢimi, bugün
sürdürülebilir kalkınma ve yaĢanabilir bir çevre
oluĢturulmasına yönelik kurumsal çabalara yön veren en önemli mecralardan biri konumundadır.
Küresel Ġlkeler SözleĢmesi giriĢimi Türkiye‟de resmi olarak BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye
Ofisi‟nin, Türkiye ĠĢverenler Sendikaları Konfederasyonu (TĠSK) ile iĢbirliği içinde organize ettiği 15
Ekim 2002 tarihli özel bir toplantı ile baĢlamıĢtır.
ÇalıĢma yaĢamındaki ortak insani değerlerin korunması ve geliĢtirilmesi açısından da büyük önem
taĢıyan bir giriĢimdir.
Gönüllü katılım esası ile ilerleyen ve geliĢen bu giriĢim; insan hakları, çalıĢma koĢulları, çevre ve
yolsuzlukla

mücadele

konu

baĢlıkları

altında

toplanan

10

ilkeden

oluĢmaktadır.

“Küresel Ġlkeler SözleĢmesi” nin ilkeleri Ģunlardır:

Ġnsan Hakları

ÇalıĢma KoĢulları:

Ġlke 1: ĠĢ dünyası ilan edilmiĢ insan haklarını
desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır.

Ġlke 3: ĠĢ dünyası çalıĢanların sendikalaĢma
ve
toplu
müzakere
özgürlüğünü
desteklemelidir.

Ġlke 2: ĠĢ dünyası, insan hakları ihlallerinin suç
ortağı olmamalıdır.

1

2015-2016

KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME RAPORU

Ġlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıĢtırmaya
son verilmelidir.

Ġlke 8: ĠĢ dünyası çevreye yönelik sorumluluğu
arttıracak her türlü faaliyete ve oluĢuma destek
vermelidir.

Ġlke 5: Her türlü çocuk iĢçiliğe son verilmelidir.

Ġlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliĢmesi ve
yaygınlaĢtırılması özendirilmelidir.

Ġlke 6: ĠĢe alma ve çalıĢma süreçlerinde
ayrımcılığa son verilmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele:

Çevre:

Ġlke 10: ĠĢ dünyası rüĢvet ve haraç dahil her
türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

Ġlke 7: ĠĢ dünyası çevre sorunlarına karĢı
ihtiyati yaklaĢımları desteklemelidir.

Küresel Ġlkeler SözleĢmesi; evrensel olarak kabul edilmiĢ prensiplere dayalı ilkeler bütünüdür.
Öğrenmeye dayalı ve deneyimlerin paylaĢımına açık olan bu Forum aynı zamanda kurumlar ve
diğer paydaĢlar arasında iletiĢimi sağlayan bir ağdır.

RAPORUN KAPSAMI
Bu rapor, Abalıoğlu Holding‟in Küresel Ġlkeler SözleĢmesi‟ni imzaladığı 2007 yılından itibaren her yıl
ilerleme raporu hazırlanmaktadır. Rapor döngüsü birer senelik olduğu için, raporun kapsamı 2015
Eylül-2016 Eylül dönemini kapsamaktadır.
Ġlerleme raporlamasının her yeni raporlama döneminde daha verimli bir Ģekilde ortaya konulabilmesi
için gösterdiğimiz çaba, Küresel Ġlkeler SözleĢmesi‟ni imzaladığımız ilk günden bu yana artarak
devam

etmektedir.

Raporumuz

www.unglobalcompact.org

adresinde

yayınlandığı

gibi,

www.abalioglu.com.tr adresinde de yayınlanmaktadır.
Raporumuzla ilgili her türlü öneri ve görüĢü www.abalioglu.com.tr adresindeki iletiĢim kısmından
gerçekleĢtirebilirsiniz.
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Yürütme Kurulu BaĢkan Yardımcısı’nın Mesajı:
Günümüz dünyasında lider konumda olmak için değiĢimi yakalamak değil,
değiĢimi baĢlatmanız gerekir. Ekonominin, iletiĢimin, geliĢmenin sınırının
kalmadığı dünyada değiĢimi baĢlatmak ancak insana yapılan yatırım ile
mümkün. Bir ülkede baĢlayan rüzgar, diğer ülkelere doğru ilerlediğinde
fırtına etkisi yarabiliyor. Bu nedenle ülkeler ve ekonomilerin refahı
geçmiĢte hiç olmadığı kadar birbirine bağlı konumda. Teknolojik geliĢmeler
yeni yaĢam standartlarını beraberinde getirmesi ile birlikte bir çok
ekonomik, sosyolojik, ekolojik sorunları da hayatımıza taĢıdı.
Hepimiz biliyoruz ki; toplum ve iĢ dünyası ile doğa ve çevre arasında
hassas bir denge mevcut. Kullandığımız kaynaklar, bugün hiç bitmeyecekmiĢ gibi görünse de
yaĢadığımız çevreye yönelik orta-uzun vadede ciddi riskler bulunuyor. Kısa vadeye odaklı bir
yaklaĢım, dünyamızın ve ekonomilerin istikrarına yönelik telafisi zor hasarları da beraberinde
getirebiliyor.
Bu sebeple, daha temiz ve yaĢanılabilir bir dünya için sürdürülebilirlik konusu kritik önem taĢıyor.
BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi‟ni imzaladığımız tarihten bu yana Küresel Ġlkeler
çerçevesinde çevresel standartlarından, iĢ gücü uygulamalarına, Ģeffaflıktan, çalıĢma Ģartlarına kadar
geniĢ bir alanda önemli ilerlemeler sağladık.
75 yıllık tecrübemizi, ekonomik, sosyal ve çevresel geliĢim alanlarında 2015-2016 döneminde
yaptığımız çalıĢmalarımızı paylaĢırken bu çabalarımızın örnek teĢkil edeceğine inanıyoruz. 2007
yılında imzaladığımız BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesi‟nde yer alan Ġnsan Hakları,
ÇalıĢma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele konularındaki 10 temel ilkeye ve bu ilkelere
olan bağlılığımızı taahhüt ediyor ve bu ilkeleri Abalıoğlu Holding olarak büyük bir kararlılıkla
destekliyoruz.
Oğuz ABALIOĞLU
Co-CEO
Abalıoğlu Holding A.ġ.
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ABALIOĞLU HOLDĠNG A.ġ.
Vizyonu: "Sürekli GeliĢme" ve "YaĢamda Kalite" prensipleri doğrultusunda kuruluĢlarımızın
sektörlerinde Öncü, Lider ve Saygın birer Dünya ġirketi olmalarını hedefliyoruz.

Misyonu:"Önce Ġnsan" ve "Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla PaylaĢma" ilkelerinden
hareketle; çağdaĢ yönetim sistemlerini uygulayıp kaliteli mal ve hizmetler üreterek ülkemizin
sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
Abalıoğlu Holding’in temeli, kurucusu Cafer Sadık Abalıoğlu tarafından 1941 yılında atılmıĢtır.
Bugün 2057 kiĢiye sağladığı istihdam, uyguladığı özgün insan kaynakları yönetimi ve Ģeffaf yapısıyla
Türkiye‟nin güvenilir ve örnek kuruluĢlarından biri haline gelmiĢtir.
75 yılı aĢkın sanayicilik deneyimi ile Grup; bakır, kağıt, tekstil, hizmet, teknoloji, enerji ve maden
olmak üzere 7 ana sektörde faaliyet göstermektedir.
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BAKIR SEKTÖRÜ
Abalıoğlu Holding; bakır sektöründe Ahmet Nuri Erikoğlu Holding
ortaklığı ile yurt içinde ve dıĢında kurduğu firmalarla faaliyet
göstermektedir.

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ. :
Elektrolitik bakır iletken sektöründe üretim yapan Er-Bakır 1981
yılında kurulmuĢtur. Ġlk filmaĢin üretimini 1985 yılında, ilk bakır tel
üretimi ise 1986 yılında gerçekleĢtirmiĢtir. Faaliyete baĢladığı
günden

itibaren

yapılan

yatırımlarla

sürdürülebilir

büyüme

içerisinde olan Ģirket, bugün Türkiye‟nin en büyük elektrolitik bakır
tel üretim tesislerinden birine sahiptir
Katod Ģeklindeki bakır cevherinin ana üretim birimleri olan anod döküm, elektroliz, sürekli döküm ve
tel çekme ünitelerinde iĢlenmesiyle; 0.05 mm ye kadar inen çaplarda yaklaĢık 4.500 değiĢik özellikte
(tekli, çoklu, kalay kaplı, nikel kaplı, alaĢımlı..vb) bakır tel üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Üretim
prosesindeki geliĢmeler sonucu hammadde tedarikinin büyük çoğunluğu katod bakır olarak temin
edilmektedir.
Türkiye ve Anadolu‟nun en büyük bakır üreticisi olan Er-Bakır, gösterdiği baĢarılı performans ile her
yıl, Ġstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı Türkiye‟nin en büyük 500 sanayi firması arasında düzenli
olarak ön sıralarda yer almaktadır.
Yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerle modern üretim ve yönetim tekniklerini uygulayarak dünyada bakır
iletken kullanan sektörlere kaliteli ürünler sunan, saygın bir dünya Ģirketi olmak misyonunu
benimseyen Er-Bakır, çalıĢanına, topluma, çevreye saygıyı ve özeni ön planda tutmakta, müĢteriyi
iĢletmenin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.
Kalite yönetim sistemlerine de büyük yatırım yapan Er-Bakır, ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 ve
OHSAS 18001 belgelerine sahiptir ve dünya çapında güvenilirliği, ürün kalitesi ve hızlı servisi ile
tanınmaktadır.
5
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Er-Bakır baĢarılı çalıĢmalarıyla EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli kriterlerinin
uygulandığı ve KalDer Ġzmir ġubesi tarafından verilen Ege Bölgesi Kalite Ödülleri "2005 Kalite Büyük
Ödül"ünü ve 2012 yılında da “Mükemmellikte 5 Yıldız” ödülünü almıĢtır.
2007 yılında Hewitt‟ in Türkiye‟de gerçekleĢtirdiği Best Employers (En Ġyi ĠĢveren) araĢtırmasında,
çalıĢan memnuniyeti en yüksek beĢ firma içindeki tek Türk firması olmuĢtur. Ayrıca Ekonomist
Dergisi‟nin düzenlediği Anadolu‟nun 250 Büyük ġirketi araĢtırmasında her yıl düzenli olarak ilk
sıralarda yer almaktadır.
Er-Bakır baĢta ABD, Ġtalya, Ġngiltere, Almanya olmak üzere NASA dahil birçok yüksek teknoloji
uygulayıcılarının kablo ve cihaz üreten teknoloji devi Ģirketlerin bakır iletken ihtiyaçlarını
karĢılamaktadır.

C.N. Wire Corporation;
C.N. Wire, Er-Bakır ürünlerinin ABD pazarındaki etkinliğini ve satıĢlarını arttırmak amacıyla 1998
yılında kurulmuĢtur.
C.N. Wire müĢterilerinin tam zamanında teslimat ve kısa termin isteklerini karĢılayabilmek için
stratejik bölgelerde hizmet sunmaktadır. Gösterdiği performans ile C.N. Wire ABD pazarında sözüne
6
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güvenilir, taahhütlerine sadık, kalite ve servise özen gösteren ve insan iliĢkilerine değer veren bir
Ģirket olarak tanınmaktadır.
C.N Wire Corporation büyüme hedefi doğrultusunda 2014 yılında, New Mexico Eyaletinin Santa
Teresa Ģehrinde büyük bir yatırım yapmıĢtır ve artık ticari firma olarak değil üretim firması olarak
Amerika‟da faaliyet göstermektedir.

BaĢak Metal Sanayi ve Ticaret A.ġ. :
BaĢak Metal Ticaret ve Sanayi A.ġ. 1993 yılında kurulmuĢtur.
ġirketin esas faaliyeti baĢta Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ.‟nin ürünleri olmak üzere metal,
tekstil, kimyevi maddelerin yurtdıĢına pazarlanmasını ve ihracatını gerçekleĢtirmektir.
Ġtalya, Ġngiltere, Almanya, Ġsrail, Ġspanya, Fransa, Yunanistan, Suriye, Ürdün, Malta, olmak üzere
Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktadır.
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KÂĞIT SEKTÖRÜ
DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ.:
1974

yılında

kurulan

DentaĢ

A.ġ.

nin

reorganizasyonu sonucu,1999 yılından itibaren
faaliyetine DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ. olarak
devam etmiĢtir. 1985 yılında kurulan Viyol
tesislerinde üretime devam eden DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ;
Viyol olarak adlandırılan kalıplanmıĢ selülozik ambalaj malzemeleri üretimi ve satıĢı konusunda
faaliyet gösteren yumurta viyolü pazarında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'da pazar lideri
konumunda olup, Romanya‟da kurulu fabrikası SC DENTAġ ROMANIA SRL ile tüm Balkan ülkeleri
ve birçok Avrupa ülkesine de satıĢ yapmaktadır.
KalıplanmıĢ selülozik malzemeler üretimi alanında öncü olan DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ. yenilikçi
ürünleri ile dünyanın her yerinde tercih edilen seçkin bir marka olmayı stratejik hedef olarak
belirlemiĢtir. Çevre dostu olan selülozik bazlı ürünleri ile sağlıklı ve hijyenik ambalaj üretimini
uluslararası yatırım politikaları ile geniĢleterek ve sektörün öncü teknolojilerini kullanarak büyümesini
devam ettirmektedir.
DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ. stratejik hedeflerine paralel olarak ilk yurtdıĢı yatırımını 2003 yılı sonunda
Romanya'nın TartaĢeĢti ilçesinde SC DENTAġ ROMANIA SRL Ģirketini kurarak yapmıĢ ve 2006 yılı
ortalarında üretime baĢlamıĢtır. Yine aynı stratejik planlar çerçevesinde Aksaray ilinde 2014 yılında
ikinci tesisini kurup üretime baĢlamıĢtır. DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ. yoğun Ar-Ge çalıĢmalarını
gerçekleĢtirmek için bünyesinde Türkiye'nin en geliĢmiĢ Kağıt Hamuru ve Kağıt Ar-Ge laboratuvarını
kurmuĢ,

ürün çeĢitliliğine ve tasarımına yönelik proje birimini yapılandırmıĢtır. 2007 yılında

Avrupa'nın lider viyol üreticileri tarafından kurulan Avrupa Viyol Derneği- EMFA (European Moulded
Fibre Association)'nın kurucu üyelerinden olan DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ.; 2012 yılında da
Uluslararası Viyol Üreticileri Birliği-IMFA (International Molded Fiber Association)'ya asli kongre üyesi
olmuĢtur.
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DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ. 2006 yılı Kasım ayı itibarıyla; ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO
14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001-1999 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
sertifikalarına sahip olmaya hak kazanmıĢtır. DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ. sektöründe tüm bu
sertifikalara hak kazanan ilk ve tek Ģirket olmuĢtur.

TEKSTĠL SEKTÖRÜ
Abalıoğlu Holding, tekstil sektöründe 4 firması ile
faaliyet göstermektedir.

Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.ġ:
1991 yılında Denizli‟de kurulan Abalıoğlu Tekstil, 35 Bin
m² kapalı alan üzerinde 10 Bin ton/yıl iplik üretim
kapasitesine sahip olup üretim süreci, Dünya USTER
istatistiklerinin

en

üst

değerlerine

göre

gerçekleĢtirilmektedir. ġirket uzun yıllar sadece pamuk
elyafına

ve

belirli

numaralara

dayalı

ipliklere

odaklanarak, standart mal üreten bir tesis olarak
faaliyetini sürdürmüĢtür. Standart mallardaki hem yurt içi
hem de yurt dıĢındandaki gelen yoğun rekabet Ģartlarından dolayı arayıĢa giren Abalıoğlu Tekstil,
kKüresel rekabetin yarattığı dezavantajlara karĢı
ürün çeĢitlemesi ile katkı payı yüksek ürünlere
odaklanarak, standart ürünler için yurtdıĢında
üretim merkezleri oluĢturmaya ve üretim dıĢında
ticaret ile büyüme karar vermiĢtir.
Abalıoğlu Tekstil, 2006 yılında uluslararası alanda
rekabet edebilmek için Denizli‟deki üretim tesisinin
bir

bölümünü

Mısır‟a

taĢımıĢtır.

Denizli‟deki

fabrikasında ise katkı payı yüksek teknik ürünlere
yönelmek için Ar-Ge faaliyetlerine özel önem
vererek bu alanda yatırım yapmaya karar vermiĢtir.
9
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CSA Textile Egypt S.A.E:
Mısır‟ın Ġskenderiye Ģehrinde 2006 yılında 180 Bin m2‟lik alanda temelleri atılan fabrikanın toplam 24
Bin m2‟lik kapalı alanı bulunmaktadır. Üretim kapasitesi 6 Bin Ton / Yıl olan tesisinin açılıĢı,
21.01.2009 tarihinde dönemin Devlet Bakanı KürĢat Tüzmen‟in de katıldığı resmi tören ile yapılmıĢtır.
Modal, tencel, viskon ve pamuk ipliği üretir ve bu ürünleri Mısır, Türkiye ve Avrupa pazarına
satılmatadır.

Filidea SRL Ġtalya:
Abalıoğlu Holding A.ġ. ve Ġtalyan Marchi&Fildi SPA‟ nın %50 – %50 ortaklığı ile 2008 yılında,
Ġtalya‟nın Piemonte Bölgesinin Bielle Ģehrinde kurulmuĢtur.
Moda ve teknik uygulamalara yönelik özel tekstil ürünlerinin ham maddesi olan ipliklerin üretimini
gerçekleĢtirirken, yenilikçi çözümler ile yeni ürün denemeleri de yapılmaktadır. Ayrıca, Piemonte‟de
Ar-Ge merkezi yanında bir iplik boya tesisi de bulunmaktadır.
Ġtalya‟nın Piemonte Bölgesinde gerçekleĢtirilen Ar-Ge yatırımları ile 2009 yılında Greenfield ödülüne
layık görülen Filidea SRL‟nin geliĢmiĢ araĢtırma ve geliĢtirme merkezi, özel ürünler üretmek için
tasarlanmıĢtır. Filidea ürünlerinin Avrupa‟ya satıĢı, Filidea SRL tarafından yapılmaktadır.

Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ:
Filidea; 2008 yılında Abalıoğlu Holding A.ġ. ve Ġtalyan
Marchi&Fildi SPA‟nın %50 - 50 ortaklığı ile kurulan,
hedefi genelde elyaf kökenli farklılaĢmanın yanında
üretim süreçleri ve teknolojik farklılıklarla da katkı payı
yüksek yeni ürünler geliĢtirip satmak olan bir tekstil
firmasıdır.
Türkiye‟de Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Ġtalya‟da ise Filidea SRL adıyla faaliyet göstermektedir.
Filidea‟nın ana üretim tesisi Denizli‟dedir. Bu tesiste her
10
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türlü suni, sentetik ve doğal elyaflardan, short staple, open end ve Worsted sistemlerini kullanarak
Moda (fashion) ve teknik tekstil (Technical Textile) kullanımına yönelik iplikler üretmektedir. Modaya
yönelik iplikler, doğal veya suni/sentetik elyafların %100, ikili ya da çoklu karıĢımları ile elde edilen
ürünlerdir. Teknik Tekstil ürünleri ise, belirli fonksiyonları yerine getirmeye yönelik üretilen tekstil
ürünlerinin iplikleridir. Filidea Tekstil sektörünün farklı alanlardaki yatırımlarını geniĢletmeye
baĢlamıĢtır.

HĠZMET SEKTÖRÜ
Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret A.ġ.
2012 yılında kurulan Açık Kart, müĢterilerinin iĢ ihtiyaçlarına
en uygun cevapları verebilmek, pazarlama, danıĢmanlık ve
yazılım hizmetleri ile müĢterilerine anahtar teslim entegre
pazarlama

çözümleri

sunmak

üzere

çalıĢmalar

yürütmektedir. Açık Kart, CRM (MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi)
ve Loyalty (MüĢteri Sadakati) uygulamaları sayesinde
iĢletmelerin

bir

yandan

pazarlama

ve

operasyonel ihtiyaçlarını karĢılayan çözümler üretmekte, bir
yandan da sunduğu üst düzey analitik raporlamalar ile
yöneticilere karar aĢamalarında destek olacak hizmetler
vermektedir.
Açık Kart, AVM ve Perakende Sadakat Programı çözümleri, Hediye Kart çözümleri, Kampanya
Tasarım, ĠletiĢim, Platform Sağlama ve Yönetim Hizmetleri, CRM DanıĢmanlık Hizmetleri, Veri Tabanı
Yönetim Hizmetleri, Ġleri Analitik Hizmetler, kurumsal teĢvik programları, bayi ve çalıĢan sadakatini

11

2015-2016

KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME RAPORU

kapsayan kapalı devre müĢteri takip çözümleri ile donanım, yazılım ve pazarlama bir arada, hizmet
sunmaktadır.
Açık Kart; tüm bu çözümleri içeren akıllı Ģehir konsepti ile Ģehirlerimize dünya standartlarında konforlu
ve keyifli yaĢam sağlayacak teknolojileri sunmakta, hizmet kalitesi ve vizyoner yaklaĢımı ile belediye
ve kamu kuruluĢlarına geleceğin çözümlerini sağlamaktadır.
ġirket;kamu hizmetleri ile trafik elektronik denetleme sistemleri (tedes), trafik kontrol ve sinyalizasyon
sistemleri, radar sistemleri, Ģehir güvenlik sistemleri (mobese), bina/tesislerin güvenlik ve kamera
sistemleri (cctv), akıllı durak, akıllı vezne ve kıosk uygulamaları, araç takip sistemleri, belediyelerin
sosyal yardım çalıĢmaları için sosyal yardım kartı ve sosyal market çözümleri, eğitim kurumları için
kampüs kart, elektronik ücret toplama sistemleri, akıllı otopark çözümleri, akıllı su yönetimi ve
donanım çözümleri, mobil belediyecilik uygulamaları ile kamu kurum ve kuruluĢlarına en son
teknolojik alt-üst yapıyı yetkin kadrosu ile Ģehircilik hizmetlerini uçtan uca anahtar teslim olarak
bütünleĢik yapıda sunmaktadır.
Açık Kart, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri
Hizmet Yönetim Sistemi Belgeleri ile sunduğu hizmetlerin ve altyapının kalite standartlarını
yükseltmektedir.

MADEN SEKTÖRÜ
Abalıoğlu Doğal Kaynaklar San. ve Tic. A.ġ.
Yurtiçi ve yurtdıĢında baĢlıca altın, gümüĢ, bakır, kurĢun ve çinko madenlerini aramak ve iĢletmek
üzere 2012 yılında Abalıoğlu Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ģirketi kurulmuĢtur. Hedefi
Türkiye‟de ve yurtdıĢında geliĢtireceği yeni projelerle maden arayan ve üreten önemli bir firma haline
gelmektir. Bu bağlamda dünya standartlarındaki en iyi arama ve üretim teknolojilerini kullanarak, Türk
ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Abalioglu Mining Morocco LLC SARL AU
Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklar ile değerli maden aramak ve iĢletmek üzere Abalıoğlu Holding
tarafından Fas‟da kurulmuĢtur. Abalıoğlu Holding‟in sahip olduğu iĢ kültürü doğrultusunda; hem
çevreye, hem de topluma duyarlı politikalar geliĢtirmeye özen gösteren, nitelikli iĢletme anlayıĢı ile
12
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kaliteye önem veren, doğal kaynakları verimli kullanmayı düstur edinen, iĢ emniyetine yönelik
uygulamaları büyük hassasiyetle hayata geçiren, çalıĢanının sağlığını “önce insan” felsefesiyle ön
plana taĢıyan bir Ģirkettir.

ENERJĠ SEKTÖRÜ
Ġvme Grup Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ:
Bugüne kadar genellikle kendi ihtiyaçları için enerji üretimi yapan Grup, stratejik sektör olarak
gördüğü enerji alanında, tamamen dıĢarıya satıĢ amaçlı ilk yatırımını Ġvme Grup Enerji Ģirketine ortak
olarak gerçekleĢtirmiĢtir.

Arenko Elektrik Üretimi A.ġ.:
Elektrik enerjisi ihtiyacını otoprodüktör statüde karĢılamak ve enerji santralleri inĢa etmek amacıyla
2000 yılında kurulmuĢ olup, 2007 yılında hisseleri Er-Bakır tarafından satın alınmıĢtır. Ġlk santralini
Denizli'de kuran Arenko, doğalgazdan elde ettiği elektrik enerjisini Er-Bakır‟a satmaktadır. Santralde
elektrik üretimi sırasında oluĢan atık ısıdan elde edilen buhar ve sıcak su da aynı firmalara sevk
edilmektedir.

TEKNOLOJĠ SEKTÖRÜ
Abalıoğlu Teknoloji Sanayi ve Tic. A.ġ.
Abalıoğlu Holding bünyesinde 2014 yılında kurulan Abalıoğlu Teknoloji ileri nano teknoloji konusunda
uzman Ar&Ge ekibi ile nanofiber bazlı ürünlerin üretimi konusunda hizmet vermektedir. Yenilikçi
ürünümüz HIFYBER, yüksek filtrasyon verimi uygulamaları için tasarlanmıĢ olup, yapısında
bulundurduğu yüksek kalitedeki nanofiber sayesinde düĢük basınç düĢümü, yüksek filtrasyon verimi
ve dayanaklılık sağlamaktadır. Güçlü Ar&Ge altyapımız ve nanofiber teknoloji konusundaki bilgimiz
birikimimiz, çeĢitli filtre bezlerinden ve farklı filtre sınıflarında üretim yapmamıza ve böylece
müĢterilerimizin ürün geliĢtirmesine yardımcı olmaktadır. Abalıoğlu Teknoloji firması ISO 9001:2015
belgesini de alarak sunduğu hizmetlerin ve altyapının kalite standartlarını yükseltmektedir.
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Abalıoğlu Holding Konsolide Ciro:
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SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIġI
Sosyal Sorumluluk Politikalarımız
Abalıoğlu Holding topluma, insana ve çevreye verdiği önem gereği, tüm faaliyetlerinde sosyal
sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayıĢının temel ve değiĢmez unsurlarından biri olarak
kabul eder.
Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaĢlarımıza, çevreye ve topluma karĢı sorumluluklarımızı yerine
getirmek iĢletme amacımızdır. Bu çerçeve içinde sorumluluklarımız, etkinliği her geçen gün artarak iĢ
ahlakımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm
coğrafyalarda topluma karĢı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalıĢanlarımız,
kamu, sivil toplum kuruluĢları ve diğer paydaĢlarımız ile uyumlu bir iĢbirliği içinde yerine getirmeye
özen gösteririz.
Sürdürülebilir bir kalkınma için gelecek neslin yaĢam kalitesini yükseltmeyi vizyonumuzun ve
kurumsal kimliğimizin bir parçası haline getiriyor ve kaynaklarımızı, enerjimizi geleceğe
yönlendiriyoruz. Bu yaklaĢımın gereği olarak ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki bilinçli
ve planlı çalıĢmalarımızı; yalnızca bir yönetim anlayıĢı olarak değil çalıĢanlarımızın, iĢ
ortaklarımızın, tüm paydaĢlarımızın dâhil olduğu ortak bir anlayıĢ çerçevesinde yürütüyoruz.

15
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
PROJELER MÜDÜRÜ’NÜN MESAJI:
Kurucumuz Cafer Sadık Abalıoğlu‟nun 1941 yılında temellerini attığı grubumuz,
yurt içinde ve yurt dıĢında kurduğu Ģirketleri ve üretim tesisleri ile çeĢitli
sektörlerdeki faaliyetlerini 75 yıldır baĢarılı bir Ģekilde sürdürmektedir.
ÇalıĢma hayatının sadece para kazanmakla devam edemeyeceği
görüĢünde olan üst yönetimimizin

“Önce Ġnsan” ve “Toplumdan

aldığını büyüterek toplumla paylaĢma” ilkeleriyle özetlenebilecek bakıĢ
açısı sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesi için rehber olmuĢtur. Bu
amaçlara uygun olarak kurulan kurumlarımızın bu rapor dönemindeki
çalıĢmalarını kısaca Ģöyle özetleyebilirim.
CSA Vakfımızın faaliyetleri kapsamında kadınlara yönelik olarak; “Aile Ġçi ĠletiĢim”, “Kanserde Erken
TeĢhisin Önemi ve Farkındalığın Artırılması”, “Ana çocuk Sağlığı”, “Aile Ġçinde Çocuklarla ĠletiĢim”
seminerleri yapıldı. Yerel tarih ve kültür yayını olan “GeçmiĢten Günümüze Denizli” dergimizin
43,44,45,46.47,48,49.sayılarını okuyucularımızla buluĢturduk. Kitap okuma sevgisini aĢılamak için
“Geziçi Kitap” projemiz kapsamında okullara kitaplar götürdük, en fazla kitap okuyan öğrencileri
ödüllendirdik. Bilim Kahramanları derneğinin düzenlediği FLL yarıĢmalarında grubumuzun okullarına
destek olduk. Fen ve sosyal bilimlere sanatı da dâhil ederek; bütüncül bakmak, bu disiplinlerin
aralarındaki iliĢkileri ele almak, erken yaĢtaki öğrencilere her bir dalın bilimi olabileceğini göstermek,
bilimsel düĢünce becerilerini desteklemek ve bu yönde beliren yeteneklerin yönlendirmesini yapmak
amacıyla Pamukkale Üniversitesinin değerli akademisyenlerinin gönüllü katkılarıyla “Küçük Bilim
Ġnsanları YetiĢiyor” isimli bilim farkındalığı oluĢturacak projeyi yaptık.

Çocukların bilim ve sanat

eğitimi yoluyla kendilerini, toplumsal çevreyi ve doğayı keĢfetmelerini sağlayarak sürdürülebilir
geliĢimi desteklemeyi amaçlayan “Meraklıyım Öyleyse Varım” isimli projesini yaptık. “Nitelikli Teknik,
Güçlü Türkiye” projemize katılan öğrencilerin kiĢisel geliĢimlerine yönelik eğitimler düzenledik.
“21.Mart Dünya ġiir Günü” vesilesiyle öğrencilerin Ģiir yazmasını teĢvik için okullarda Ģiir yarıĢması
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düzenledik. Denizli ilindeki okullara yönelik düzenlediğimiz ve 807 öğrencinin katıldığı “Çevre ve Geri
dönüĢüm” konulu bir resim yarıĢması yaptık, dereceye girenleri ödüllendirdik.
Doğa ve çevre konularındaki çalıĢmalarımıza bu dönemde de devam ettik. Bu kapsamda; toplam
20.000 fidanlık hatıra ormanları kurulumu ile toprakla buluĢturduğumuz fidan sayımızı 439.000‟a
ulaĢtırdık. Denizli‟nin 8 ilçesindeki 28 okulda 1.580 öğrenciye çevre eğitimi verdik. Ülke genelindeki
250 okula atık pil kumbarası, afiĢ ve broĢür gibi yayınlarımızdan göndererek, dolaylı olarak binlerce
öğrenci ve onlarca öğretmenin çevre alanındaki çalıĢmalarına katkı sağladık. 2 ton daha atık pil
toplayarak 1996 yılından bu yana toplamda 33 ton atık pilin bertarafını, 10 ton elektronik atık
toplayarak toplamda yaklaĢık 62 ton elektronik atığın geri kazanımını sağladık.
Yine grubumuzun eğitim konusundaki hassasiyetinin bir örneği olarak DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ.
ġirketimizin otizmli öğrencilerin eğitimine katkı için yaptırdığı 120 öğrenci kapasiteli “DentaĢ Özel
Eğitim ve Uygulama Merkezi”ni Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Böylece eğitime kazandırdığımız
okul sayımız 5.‟e ulaĢtı.
Tüm bu çalıĢmalarımızda bizlere gönüllü destek olan Akademisyenlere, Eğitim ve Sanat camiasındaki
dostlarımıza, öğrencilere ve çalıĢma arkadaĢlarımıza bu vesile ile teĢekkür ediyor, bu desteklerinin
çalıĢmalarımızı her yıl artan Ģevkle devam ettirme kararlılığımıza büyük katkısı olduğunu sizlerle
paylaĢmak istiyorum.
Saygılarımla,
M. Ercüment Erdem
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeler Müdürü
Abalıoğlu Holding A.ġ.
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KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠNE UYUM
1 - ĠNSAN HAKLARI

Ġlke 1: ĠĢ dünyası, ilan edilmiĢ insan

Ġlke 2: ĠĢ dünyası, insan hakları ihlallerinin

haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı

suç ortağı olmamalıdır.

duymalıdır.

ĠĢverenler,

insan

hakları

ihlallerinden

ĠĢverenler, çalıĢanları sürekli dinlemeli,

faydalanmamalıdırlar. Aksine bu ihlalleri

empati kurmalı ve onlara uygun çalıĢma

oluĢmadan

ortamını sağlayarak haklarını korumalıdır.

alınmasına öncülük edebilmelidirler.

ĠĢverenler

kendi

çıkarlarını

önleyebilecek

tedbirlerin

nasıl

koruyorlarsa çalıĢanların haklarını da o
derece koruyabilmelidirler.

TAAHHÜT
Abalıoğlu Holding olarak Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟ni benimsemiĢ olup, bu haklara saygı
göstermekteyiz. Ġnsan hakları ile ilgili hususları faaliyetlerimizin her aĢamasında uygulama isteği
göstermekteyiz.
Abalıoğlu Holding olarak, BirleĢmiĢ Milletler tarafından deklare edilen ve uluslararası düzeyde kabul
görmüĢ bulunan Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‟ni faaliyetlerimiz dolayısıyla etki yarattığımız her
alanda destekliyoruz.
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1.1 SĠSTEMLER
 Abalıoğlu Holding,

tüm çalışanlarının

iş

kurumlarından sağlık raporu, akciğer grafisi

sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri
yerine

getirmekte,

güvenlik

risklerini

personelin

 Çalışma

sürelerini

yasaların

öngördüğü

şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla

tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile

mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada

gelişimlerini desteklemektedir.

bir gün izin vermektedir.

muayenesi
işyeri

işe

girişlerinde

yapılmaktadır.

hekimi

için

ve

gerekli

 Çalışanlarımıza

önlemek

sağlık

ve odyometri testleri yaptırılır.

sağlık

Şirketlerimizde

bulunmaktadır.

İş

 Ücret

yeri

politikası

becerilerine

çalışanlarımızın

göre

bilgi

ve

değerlendirilmekte

ve

hekimlerimiz çalışanların işi yapmasına ve

asgari

sunulan işyeri ortamında çalışmasına engel

yapılmamaktadır.

bir sağlık durumu olup olmadığı kontrol eder.

şikâyetlerini yönetime bildirmekte ve bu

İşyeri

konuların

hekimi

dışında

yetkili

sağlık

ücretin

altında
Çalışanlar

çözümleri

yönetim

ödeme
istek

ve

tarafından

analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Abalıoğlu Holding olarak tüm çalıĢanlarımıza sağlıklı, modern ve güvenli bir iĢ ortamı sağlamaktayız.
Abalıoğlu Holding olarak; “Önce Ġnsan” ilkesi doğrultusunda tüm çalıĢanlarımıza verimli bir biçimde
çalıĢacakları, iliĢkilerin karĢılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratma çabası içindeyiz.
Sürekli geliĢim için en önemli unsurun sahip olduğumuz entelektüel sermaye olduğunun bilincindeyiz.
Abalıoğlu Holding’in yönetim anlayıĢı insan ve değer odaklı bir yapı üzerine kurulmuĢtur.
Ġnsanların gönülden çalıĢacakları, onların ihtiyaçlarını anlayan, onlara değer veren ve onlara
eğlenceli bir ortam sunan Abalıoğlu Holding ve grup Ģirketleri, çalıĢanların ancak hevesle
yaptıkları iĢlerde baĢarıya ulaĢtıklarının bilincindedir.

Çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil,
din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş, birlik üyeliği gibi konularda
ayrımcılık uygulanmamaktadır.
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Ayrımcılık oluĢturabilecek hiç bir durum insan kaynakları süreçlerimizde yer almamaktadır. Bu durum
iĢe giriĢten, kariyer planlamasına kadar bu Ģekilde devam etmektedir.
ĠĢ ilanlarında iĢin niteliği gereği zorunlu olmayan görevler dıĢında tüm ilanlar bay/ bayan adaylara
yönelik oluĢturulmaktadır. ĠĢin niteliği gereği belli bir yaĢ grubunu hedef alan pozisyonlar hariç, iĢ
ilanlarımızda yaĢ sınırı getirilmemektedir.
Personel seçme ve yerleĢtirmedeki ana ilke hiç bir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan iĢin
gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eĢit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.
Seçme yerleĢtirmenin yanı sıra, eğitim, kariyer planlama ve ücretlendirmede de ırk, dil, din, cinsiyet
ve diğer her türlü ayrımcılıktan uzak bir sistemimiz bulunmaktadır.
Abalıoğlu

Holding ve

iĢtirak Ģirketlerinde

çalıĢan mesai arkadaĢlarımıza,

Ģirket

süreçleri

doğrultusunda baĢka bir Ģehire taĢınması gerektiğinde “maddi taĢınma yardımı” yapılmaktadır.
Abalıoğlu Holding olarak, Türkiye‟de faaliyet gösteren Ģirketlerimizde çalıĢanlarımıza özel sağlık
sigortası yapılmaktadır.
Abalıoğlu Holding olarak, Türkiye‟de kurulu Ģirketlerimizde ve vakıflarımızda çalıĢanlarımıza
Ramazan ve Kurban bayramlarında ve/veya yılbaĢında erzak yardımı yapılmaktadır.

1.2 AÇIK KAPI POLĠTĠKASI:
ġirketlerimizde açık kapı politikası uygulanmaktadır. Açık kapı
politikası; gizlilik esasına dayalı bir Ģikâyet yönetim sistemi olup,
çalıĢanların, Ģikayet, eleĢtiri, gözlem, tespit, önerilerini, Ģirketin en
üst düzey yöneticisi de dahil olmak üzere, istediği herhangi bir
yöneticiye, istediği zamanda ulaĢarak aktarabileceği, eleĢtirileri ve
çözüm önerilerinin dinleneceğinden emin olduğu bir iletiĢim modelidir. Tüm çalıĢanlarımızın
sıkıntılarını yüz yüze görüĢerek üst yönetime iletebilme imkânı sağlanmaktadır. Bu sistem dıĢında
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ayrıca elektronik posta ile ve Ģirketlerimizin belli noktalarında bulunan Ģikâyet kutusu ile de üst
yönetime sorunlarını iletebilme imkânı mevcuttur.
Yönetici ofislerinin kapıları açık tutulmakla beraber, çalıĢanların bu kapılardan içeri girebilecek
cesareti buldukları bir kurum kültürü Ģirketimizde hakimdir.

1.3 ETKĠNLĠKLER
1.3.1 ĠĢ Yeri Hekimliği Uygulaması
Denizli‟de Abalıoğlu Holding‟e bağlı Ģirketlerimizde iki iĢyeri hekimimiz ve iki sağlık memurumuz
bulunmaktadır. Sağlık sorunları olan çalıĢanlarımıza hiçbir bedel ödemeden muayene olabilme
imkânı sağlanmaktadır. ĠĢyeri hekimlerimiz, çalıĢanlarımızı düzenli ve sürekli olarak kontrol
muayenelerinden geçirmekte, akciğer filmi, iĢitme testi, kan tahlilleri, solunum fonksiyon testleri gibi
ek iĢlemlerle takip etmektedir. Özürlüler, kronik hastalığı olanlar ve gebe olan çalıĢanlarımız daha sık
aralıklarla kontrol muayenelerinden geçirilmekte olup ayrıca Ģirketlerimizde çeĢitli hastalıklara karĢı
bağıĢıklama (aĢı) uygulamaları yapılmaktadır. Aynı uygulama diğer üretim lokasyonlarımızda
anlaĢmalı iĢyeri hekimleri ile yapılmaktadır.
ÇalıĢanlarımıza iĢyeri hekimlerimiz tarafından eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerden bazıları: Temel
ilkyardım eğitimi, ekran baĢında sağlıklı çalıĢma eğitimi, endüstriyel mutfaklarda hijyen, belin
korunması ve doğru yük kaldırma eğitimi, iĢitmenin korunması eğitimidir.

1.3.2 ĠĢçi Sağliği ve ĠĢ Güvenliği Uygulaması
Konu BaĢlıkları :
1. Neden ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
2. Abalıoğlu Holding A.ġ. ve grup ġirketlerimizdeki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
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1. NEDEN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ?
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Politikaların temelini ĠĢyerinde iĢin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili olarak
oluĢan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koĢullardan korunmak ve daha iyi bir çalıĢma ortamı
sağlamak için yapılan sistematik bilimsel çalıĢmalar oluĢturmaktadır.
Abalıoğlu Holding A.ġ. Grup ġirketleri‟nin Yönetim Politikası‟nın en temel unsurlarından birisi olan
“Önce Ġnsan” felsefesinde çalıĢanın kendisine, sağlığına ve güvenliğine verilen önem görülmektedir.
Holding olarak iĢ güvenliğini sağlamak için yapılan masrafların her zaman için iĢ kazaları sonucunda
meydana gelen parasal kayıplardan daha az olduğuna ve alınan önlemler sürekli olacağından bir
kereye mahsus olduğuna inanıyoruz.
Bu nedenlerden dolayı grup Ģirketlerinde ĠĢ kazalarının 2 kök nedeninden birisi olan “Tehlikeli
Durumlar”‟ın ortadan kaldırılmasına yönelik çalıĢmalar sürekli yapılmakta, Fine-Kinney yöntemi
kullanılarak yapılan risk analizleri sürekli güncellenmektedir. Yapılan risk analizlerindeki puanlama
sonucu gerçekleĢtirilen düzeltici-önleyici faaliyetler aĢağıdaki sıralamaya göre yapılmaktadır;
1. Tehlikelerin ortadan kaldırılması (Riskleri kaynağında yok etmeye çalıĢmak)
2. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiĢtirmek (Ġkame)
3. Mühendislik önlemlerini uygulamak;
a. Otomasyon
b. Tecrit (ayırma)
c. UzaklaĢtırma
d. Havalandırma
e. Ergonomik yaklaĢımlardan yararlanma
4. Ġdari önlemler, ĠĢaretler, Uyarılar
5. KiĢisel koruyucu donanımlar
Yukarıdaki sıralamadan da görüleceği üzere temel hedef risklerle kaynağında mücadele
edilmektedir.
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1.3.2.1

ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamındaki ÇalıĢmalar

Eğitim Ve Tatbikatlar

A. ĠĢe GiriĢte Verilen Eğitimler

 ĠĢe yeni baĢlayan personelimize, staja yeni baĢlayan stajyerlerimize yasal mevzuat
kapsamında “ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, “Acil Durumlar Eğitimi” ve
yapacağı iĢe yönelik “Tehlike ve Riskler” eğitimleri verilmektedir.
 ÇalıĢma ortamındaki tehlikelerin ve risklerin yeni iĢe baĢlayan personele aktarımı için
oryantasyon kapsamında detaylı bir saha eğitimi verilmektedir. Eğitimlerin değerlendirilmesi
çoktan seçmeli test soruları ile yapılmaktadır.

 Mavi yaka çalıĢanlarımız için bu eğitim süresi 10 saattir.
 Ayrıca eğitim sonrası yapılan anket uygulaması ile verilen eğitimin etkinlik değerlendirmesi
de yapılmaktadır. Oryantasyon eğitimi kapsamında yeni iĢe baĢlayan çalıĢanımız; tecrübeli
bir çalıĢanımızın yanında makine kullanma eğitimi almaktadır.
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B. Periyodik Eğitimler
ĠĢ kazalarını önlemek, çalıĢanlardaki iĢ sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için sürekli
eğitimler verilmektedir.. Eğitimlerin değerlendirilmesi çoktan seçmeli test soruları ile yapılmaktadır.
Ayrıca eğitim sonrası yapılan anket uygulaması ile verilen eğitimin etkinlik değerlendirmesi de
yapılmaktadır. Bu eğitimler Ģirket çalıĢanlarının yanı sıra Ģirket sınırları içerisinde görev yapan alt
iĢverenlerin (yemekhane personeli, güvenlik personeli vb.) çalıĢanlarına da ayrım yapılmaksızın
verilmektedir.
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Teknik Ve Ġdari Önlemler
BütünleĢik Yönetim Sistemi (BYS) uygulamaları kapsamında ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001
sertifikalarına sahip olan Ģirketlerimizde bu yönetim sistemlerinin gerekliliklerinden birisi olan yasal
mevzuatlara uyum çerçevesinde iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygulamalar yasal mevzuat
çerçevesinde yapılmaktadır.
ġirketlerin çalıĢma sahalarındaki tehlikeli durumların ortadan kaldırılması ve daha güvenli bir çalıĢma
ortamı sağlanması için gerekli önleyici faaliyetler yürütülmektedir.

25

2015-2016
KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME RAPORU

Önce (Makine kapaklarında emniyet

Sonra (Emniyet Ģalteri montajı tamamlandı)

Ģalteri yok)

Önce (Terazi sehpalarının keskin

Sonra (Keskin köĢe ve kenarlar izole edildi)

köĢe ve kenarı var)
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Önce (KayıĢ kasnak sisteminde
parmak girecek boĢluk bulunmakta)

Sonra (KayıĢ kasnak sistemi tamamen kapalı
hale getirildi)

Önce (KiĢisel koruyucu donanım

Sonra (Düzenleme yapıldı ve malzemeler

dolabı düzensiz ve eksik malzemeler var)

eksiksiz tamamlandı)
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Önce (Elektrik bağlantı kısımları açıkta

Sonra (Elektrik bağlantı kısmının

kalmıĢ)

izolesi yapıldı)

Önce (Bobin makinesi taĢıma arabası

Sonra (ÇalıĢma alanı korkuluk ile

çalıĢma alanı açıkta)

çevrildi)
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Önce (Fitil makinesi kapağı

Sonra ( Kapağa piston takıldı)

pistonu yok)

Önce (Mikser makinesi kapağının iç

Sonra ( Kapak üzerine gözetleme

kısmı görülemediği için açık kullanılıyordu)

Önce (Soğutma kulesi merdiveni

penceresi yapıldı)

Sonra (Merdiven uygun hale getirildi)

eğimli ve korkulukları eksik)
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Önce (Kalıphane odasında elektrikli ısıtıcı

Sonra (Elektrikli ısıtıcı iptal edilip merkezi

kullanılıyordu, bu da yangın riski

ısıtma sistemine bağlı radyatör montajı

doğurmakta idi)

yapıldı).
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1.3.3. ġĠRKETLERĠMĠZDEKĠ EĞĠTĠM UYGULAMALARI
Mesleki
Eğitim(Adam/Saa
t)
2015
2016

Grup ġirketleri
Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ.

3,28

17,10

BaĢak Metal Ticaret ve Sanayi A.ġ.

1,38

Arenko Elektrik Üretimi A.ġ

10,86

C.N. Wire Corporation

26,94

KiĢisel
Eğitim(Adam/Sa
at)
2015
2016

Toplam
2015

2016

5

21,15

1,72

4,05

4,97

5,5

3,93

6,88

8,9

8,53

2,25

2,97

13,11

11,5

33,14

0

Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret A.ġ.

2,6

11

0

11,5

2,6

22,5

Abalıoğlu Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret A.ġ.

16

16

0

0

16

16

ABALIOGLU MINING MOROCCO

0

16

0

0

0

16

DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ.

1,57

1,52

6,44

4,96

8,01

6,48

SC DentaĢ Romania SRL

21,19

34,21

11,1

44,17

32,29

78,38

Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.ġ.

6,2

0

0

0

0

0

0

6,33

0,13

0

0,09

6,33

0,22

Filidea SRL

0

0

0

8,0

0

8

CSA Textile Egypt S.A.E.

0

0

8

0

8

0

Abalıoğlu Holding A.ġ.

23

19,2

10

16,72

33

35,92

Ġvme Grup Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.

0,4

8,0

0

0

0,4

8

Abalıoğlu Teknoloji

15

16,73

3,5

6

18,5

22,73

Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.

DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
TOPLAM

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0,4

0

128,95

153,39

54,71

102,4

183,66

255,78

Abalıoğlu Holding ve grup Ģirketlerinde 2016 yılı Eylül sonu itibariyle toplamda 2057 kiĢi sosyal
güvenceli olarak çalıĢmaktadır.
Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ. ve DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ.; ISO 9001 Kalite Güvence
Sistemi, OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Sertifikalarına sahiplerdir. Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret A.ġ. ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgelerine
sahiptir. Abalıoğlu Teknoloji ve Sanayi Tic. A.ġ. ise bu yıl ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemilerine
sahip olarak, kalite süreçlerine sistematik alt yapı ile gerçeklĢetirmeye devam etmektedir. Her
firmamız sahip oldukları kalite sistemleri ile yılda bir ara takip denetimleri ile takip edilmekte, 3 yılda
bir gerekli denetimlerden geçtikten sonra sertifikaları güncellenmektedir.
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Performans
Eğitimler
Grup Ģirketlerimiz ve Holding çalıĢanlarmıza birçok farklı konuda eğitim verilmiĢtir. Bunlardan
bazıları;


Tüm ġirketlerdeki ĠĢ BaĢi Eğitimleri



ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Eğitimleri - Çevre Kazası Tatbikati



Yönetici geliĢtirme programı



Sanayi 4.0 semineri



Eğitimcinin eğitimi



Finans piyasalarında türev uygulamalar



Yetkin bazlı mülakat eğitimleri



2017 yılı beklentileri Global Değerlendirme



ĠletiĢimde Ġkna Etme Ve UzlaĢma Becerileri ÇalıĢtayı



Ġlk Yardım Eğitimicilerinin Eğitimleri



Sem Cihazı Kullanım Programı



SQL Server Eğitimi


Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının



ĠĢ Değerleme, Ücret Ve Performans Bilgilendirme Eğitimleri



Yanma yangın sınıfları yangın güvenliği



Ġnovatif müĢteri deneyimi çalıĢtayı



ĠyileĢtirme çalıĢmalarında özel liderlik teknikleri çalıĢtayı



Kök neden analizi eğitimi



Vaybe Model Eğitimi
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1.3.4
bir

Abalıoğlu Holding ve grup Ģirketleri iĢ dünyasının önemli

parçası

olarak

sadece

kendi

çalıĢanlarının

eğitim

ve

kültürünü iyileĢtirmek için çalıĢmalar yapmamaktadır. Sosyal
sorumluluk

anlayıĢı

kuruluĢundan

gereği

beri

mütevelli

desteklediği

heyeti

vakfı

ile

üyesi

olarak

de

faaliyet

göstermektedir.

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı ve Vakıfta
Yapılan ÇalıĢmalar
“Önce Ġnsan” ve “Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla PaylaĢma” ilkeleri ıĢığında 1999 yılında
kurulan vakfımız, Abalıoğlu ailesi tarafından kurulmuĢ olup, kurucularımızın babaları Cafer Sadık
Abalıoğlu‟nun adını taĢımaktadır.
Vakfımız; Türkiye Cumhuriyeti‟nin üzerinde yükseldiği ilkelere sahip çıkan, kiĢisel ve mesleki
geliĢimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eğitim ve öğretim yoluyla topluma
yararlı birer birey ve örnek vatandaĢ olarak kazandırmak; kültürel zenginliklerimize sahip çıkarak
çeĢitli tanıtım faaliyetleri ile onların gelecek nesillere taĢınmasını sağlamak misyonuyla eğitim ve
kültür alanlarında faaliyet göstermektedir.
Kentimizin doğal, kültürel, tarihsel değer ve birikimlerini korumak ve kaybolan veya kaybolmak üzere
olan değerlerin ortaya çıkartılarak geleceğe taĢınmasını sağlamak için çıkarılmakta olan “GeçmiĢten
Günümüze Denizli” dergisinin 46, 47, 48 ve 49. sayıları yayınlanmıĢtır. Dört ayda bir yayımlanan ve
2.000

adet

basılan

dergi,

ilgi

duyan

tüm

okuyucularımıza

http://dergi.csavakfi.org.tr/ adresinden de ulaĢılabilmektedir.
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Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar, geleceğin güvencesi çocuklara ve gençlere yönelik
çalıĢmaları dâhilinde lisans ve meslek lisesi öğrencisi toplam 1.285 öğrenciye burs vermiĢtir. 20152016 eğitim öğretim döneminde 2 yurtdıĢı 197 yurtiçi olmak üzere toplam 199 öğrenciye 339.585,45
TL karĢılıksız burs imkânı sağlamıĢtır. “Bursiyer GeliĢim Programı” dâhilinde 18-29.01.2016
tarihlerinde paylaĢım toplantıları organize edilmiĢtir.
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Meslek liselerine dikkat çekmek ve ülke ekonomisine nitelikli iĢ gücü kazandırmak amacıyla
uygulanan “Nitelikli Teknik Güçlü Türkiye Projesi” kapsamında, meslek lisesi öğrencilerine burs
vererek destek olmanın yanında, kiĢisel geliĢim eğitimleri düzenlenerek ve grup Ģirketlerinde staj
imkânı tanınarak da destek olunmuĢtur. 2015-2016 döneminde meslek lisesi bursiyerleri için; Benim
BaĢarı Hikâyem, Kendini Tanımak, BakıĢ Ayarı, ĠĢ Güvenliği ve Acil Durumlar, Doçev‟in Çevre
Gündemi eğitimleri ve Erbakır A.ġ „ne teknik gezi düzenlenmiĢtir. 31.08.2016 tarihinde vakıf
binasında düzenlenen törenle katılım belgeleri kendilerine takdim edilmiĢtir.
Vakıf amaçları doğrultusundaki yapılan eğitim faaliyetlerinde; çoğu Pamukkale Üniversitesi öğrencisi
olan gönüllüleri zaman, bilgi ve tecrübelerini paylaĢmakta çocuklarımızın duyarlı, bilinçli birer birey
olarak yetiĢmelerine katkıda bulunmaktadırlar. Vakıf tarafından,

gönüllülerinin kiĢisel ve mesleki

geliĢimlerini desteklemek amacıyla “Gönüllü GeliĢim Programı” uygulanmakta, kültür gezileri ve
eğitimler düzenlemektedir.
Vakfa yeni gönüllüler kazandırmak amacıyla 12-13-14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Pamukkale
Üniversitesi‟nin Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde
tanıtım standı açıldı. Stant çalıĢmasında 98 gönüllü adayı Vakıf standını ziyaret ederek gönüllülük
baĢvurusunda bulundu.
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17 Ekim 2015 tarihinde yapılan toplantıda, yeni gönüllülere vakıf tanıtılarak, etkinliklere katılımları
amacıyla gönüllülerin zaman planları alındı.

Gönüllü

GeliĢim

kapsamında,

Programı

Ģirketlerimizin

Ġnsan Kaynakları Departmanının
desteği ile gönüllülerimize kiĢilik
testleri
eğitimler
Kulübü

uygulandı,
planlandı.
ile

ortak

programı oluĢturuldu.
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Vakfın yaklaĢık 5.000 yayından oluĢan kütüphanesi, halkımıza hizmet vermektedir. Kitap okumayı
yaygınlaĢtırmak ve okuma alıĢkanlığı kazandırmak için kütüphane dâhilinde projeler uygulanmıĢtır.
"21 Mart Dünya ġiir Günü Etkinliği"
21 Mart Dünya ġiir gününün anlam ve önemini vurgulamak, çocuklara Ģiiri sevdirmek, Ģiire olan
ilgilerini artırmak amacıyla, bu sene DentaĢ Ġlköğretim Okulu ve Sevindik ġehit Hasan Eser Ortaokulu
öğrencilerinden konu serbest olacak Ģekilde beğendikleri ya da kendi yazdıkları Ģiirlerini yazmalarını
istedik. Öğrenciler yazdıkları Ģiirleri, vakıf binasında okuyarak günün önemini vurgulamıĢlardır.

"Denizli Ġl Halk Kütüphanesine Kültürel Gezi "
“52. Kütüphaneler Haftası” nı kutladığımız bu haftanın amacına yönelik, öğrencilerin okuma
alıĢkanlığını artırmak, kitap okuma sevgisini ve zevkini geliĢtirmek, halk kütüphanelerinin geliĢmesine
katkı sağlamak amacıyla 30 Mart ÇarĢamba günü DentaĢ Ġlkokulu‟nun 3E ve 4A Ģubelerinden toplam
39 öğrenci için “Denizli Ġl Halk Kütüphanesi” ne kültürel gezi düzenledik.
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Kütüphanemize Ziyaretler
Mart ayında Kütüphaneler Haftasını kutlamak amacıyla Mükerrem Mehmet Eke Ġlkokulu‟nun 2. Sınıf
öğrencileri kütüphanemizi ziyaret ederek kitap okudular.

Çocuk kütüphane üyelerimizin annelerini
hedef kitle olarak belirlediğimiz “Kadın
Bilgilendirme Semineri” düzenledik.
“Aile Ġçinde Çocuklarla ĠletiĢim”
28 Aralık 2015 Pazartesi günü, Denizli
Kadın

Haklarını

Koruma

Derneği‟nin

katkılarıyla, kadınlara yönelik “Aile Ġçinde
Çocuklarla

ĠletiĢim”

konulu

seminer

düzenledik. Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve
Sanat Merkezinde gerçekleĢen seminerde
Aile DanıĢmanı Ebru Özer Özkul, çocuklarla
iletiĢimde yapılan hatalardan bahsederek dikkat edilmesi gereken konularda tavsiyelerde bulundu,
soruları yanıtladı.
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Müzik ve Yaratıcı Drama
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersi kapsamında, ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik Müzik ve Yaratıcı Drama etkinliği
gerçekleĢtirmiĢtir. Etkinliğe 30 öğrenci katılmıĢtır.
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8 Mart Kadınlar Günü ġiir Dinletisi
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü “Kadın” konulu Ģiir dinletisi ile
kutladık. Dinletiyi, Pamukkale Üniversitesi ġiir Topluluğu
DanıĢmanı Öğr. Gör. Havva Kutlu hocamızın liderliğinde
topluluk öğrencileri ve müzik bölümü öğrencilerinin katkıları
ile gerçekleĢtirdik.

Resim YarıĢması
Geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin “Çevre ve Geri DönüĢüm” hakkındaki düĢüncelerini özgürce
resmetmeleri, aynı çevrede yaĢayıp farklı bakıĢ açıları ve tarzlar görülebilecek çalıĢmalara tanıklık
ederek öğrencilerin duygularıyla onların resim dünyasını görme amacıyla Denizli genelinde eğitim
gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarıĢması düzenlenmiĢtir. YarıĢmaya toplam 807
baĢvuru olmuĢtur.
SEÇĠCĠ KURUL:
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1-

Prof. Dr. Tahsin HANCIOĞLU

2Doç. Dr. Nuray MAMUR
BaĢkanı

Jüri BaĢkanı
Pamukkale

Üniversitesi

Resim

Öğretmenliği

Bölümü

3-

Öğr. Gör. Yüksel HANCIOĞLU

Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü

4-

Semih ATALAY

5-

Elif KOCAMAN AKGÜL

Hakkı Dereköylü Anadolu GSL Resim Bölümü Öğretmeni

6-

Bahar BĠLĠCĠ ÖZTÜRK

Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni

7-

Sema YILMAZTÜRK

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yöneticisi

8-

BüĢra ÖZCAN

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Proje Asistanı

Hakkı Dereköylü Anadolu GSL Resim Bölüm ġefi

Dereceye giren 3 öğrenciye;
•

Ġlkokul

1. ve 2. Sınıflar (Ġlk 3 Öğrenciye 300 TL tutarında hediye çeki + Boya Seti)

•

Ġlkokul

3. ve 4. Sınıflar (Ġlk 3 Öğrenciye 300 TL tutarında hediye çeki + Boya Seti)

•

Ortaokul 5 – 6 – 7 ve 8. Sınıflar (Ġlk 3 Öğrenciye Tablet + Boya Seti) hediye edilmiĢtir.
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BĠLĠM TOPLUM PROJELERĠ
Küçük Bilim Ġnsanları YetiĢiyor-Kubiy www.kubiy.org
Bilimi (fen-tıp ve sosyal bilimleri, sanatı da dâhil ederek) bütüncül bakmaya yönelerek aralarındaki
iliĢkileri ele almak, erken yaĢta her bir dalın bilimi olabileceğini göstermek, bilimsel düĢünce
becerilerini desteklemek ve bu yönde beliren yeteneklerin yönlendirmesini yapmak amaçlarıyla
gerçekleĢtirilen

Kubiy

projesini

Pamukkale

Üniversitesi‟ndeki

hocalarımızın

gerçekleĢtirdik.
Bu projeye Ġsmail Uslu Ortaokulu‟ndan 30 öğrenci katıldı.
Eğitmen

Konu

Yrd. Doç. Dr. Fatma EKĠCĠ

Bilim Ġnsanları Ġmajları Üzerine

Doç. Dr. Tolga KABACA

DüĢünce Yöntemi Olarak Matematik

Öğr. Gör Havva ERGÜR

Kompozisyon ve Yazılı Anlatım

Dr. Selin MĠLLĠ

Müzik Dâhileri; Nasıl Dahi Oldular?

Yrd. Doç. Dr. Erhan EKĠCĠ

Çocuk Üniversitesi Diye Bir ġey Var
Mı?

Yrd. Doç. Dr. Feryal BEYKAL Sanat ve Estetiğe Neden Ġhtiyacımız
ORHUN
Var?
Prof. Dr. Süleyman ĠNAN

Siyaset, Hiç de Korkulacak Bir ġey
Değil
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Meraklıyım Öyleyse Varım!
Çocukların bilim ve sanat eğitimi yoluyla kendilerini, toplumsal çevreyi ve doğayı keĢfetmelerini
sağlayarak sürdürülebilir geliĢim desteklemeyi amaçlayarak geliĢtirilmiĢ bir projedir. DentaĢ Ġlkokulu
ve

Sevindik

ġehit

Hasan

Eser

Ortaokulu'ndan

43

toplam

24

öğrenci

katılmıĢtır.
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"Meraklıyım, Öyleyse Varım!" Projesi Proje Görev Alanı
Eğitmenleri
Doç. Dr. Nuray MAMUR

Proje

Yürütücüsü

Görsel Sanatlar Eğitmeni
Doç. Dr. AyĢe SAVRAN GENCER

Fen Bilimleri Eğitmeni

Doç. Dr. Necla KÖKSAL

Yaratıcı Drama Eğitmeni

Yrd. Doç. Dr. Sibel KAZAK

Matematik Eğitmeni

Yrd. Doç. Dr. Esin TURAN GÜLLAÇ

Sanat Eğitmeni

Öğr. Gör. Yüksel HANCIOĞLU

Görsel Sanatlar Eğitmeni

Sema YILMAZTÜRK

Vakıf Yöneticisi

BüĢra ÖZCAN

Görsel Sanatlar Eğitmeni

Dinamik Geometri
2 ve 3 boyutlu geometrik Ģekil ve cisimlerin çeĢitli özellikleri hakkındaki
muhakeme yeteneği olarak tanımlayabileceğimiz geometrik düĢünme
becerisi kimilerine göre doğuĢtan gelen bir yetenek olsa da, zamana
yayılacak biçimde Ģekiller ve uzamsal iliĢkiler hakkında zengin
deneyimler sunulan öğrencilerin geometrik düĢünme becerilerinin
geliĢtiğine dair deliller bulunmaktadır (Sowder ve Wearne, 2006).
Dinamik geometri yazılımları da öğrencilerin geometrik Ģekiller üzerinde
zengin tecrübeler yaĢayabileceği bir ortam sunmaktadır. Üstelik
bilgisayar ekranında sunulan bu öğrenme ortamı, Ģekillerin belli bir
düzenle hareket ettirilebildiği, defalarca yeniden denemeler yapılabilen,
gerektiğinde tasarımın yeniden düzenlenebildiği bir ortamdır. Bu proje
ile öğrencilere dinamik geometri yazılımı ortamında geometri çalıĢma
fırsatı verilmiĢtir.
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Projenin yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Anabilim
Dalı BaĢkanı Doç. Dr. Tolga Kabaca yapmıĢtır. Projeye Ġsmail Uslu Ortaokulundan 15 öğrenci
katılmıĢtır.

Film Günleri
Zaferiye Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi‟nin
seminer salonunda, Mükerrem Mehmet Eke Orta
Okulu‟nun 6. ,7. ve 8. Sınıf öğrencileri Matematik
öğretmenleri
matematik

eĢliğinde
alanında

Merkezimize

çalıĢmalar

gelerek,

yapmıĢ

bilim

insanlarının hayatlarını ve çalıĢmalarını konu alan
kısa animasyon filmler izlediler. Toplam 333
öğrenci katıldı.

45

2015-2016
KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME RAPORU

First Lego League (FLL) YarıĢması:
Erbakır Fen Lisesinin 2015-2016 sezonunda Çöpe Çözüm Çöple Çözüm temalı Ġstanbul turnuvasına
hazırlanmasına destek olunmuĢ, gerekli organizasyon yapılmıĢtır.
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Yenilikçiliği ve Yaratıcılığı Artırma Uygulamaları
Vay Be Proje YarıĢması
Abalıoğlu Holding ve grup Ģirketleri / iĢtiraklerinde yapılan, değer
yaratan iyileĢtirme ve yenileĢim projelerini yapan kiĢi ve takımları
takdir ve teĢvik etmek, iyileĢtirme çalıĢmalarını ve yenileĢim
kültürünü yaygınlaĢtırmak, tabana yaymak, sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla bu yıl 8. si düzenlenen VayBe Proje YarıĢması
Ödül Töreni, geçtiğimiz günlerde Holding‟in Denizli‟deki Zaferiye
Abalıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi‟nde düzenlendi.
Kokteyl ile baĢlayan organizasyona Abalıoğlu Holding Yönetim
Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile grubun birçok çalıĢanı
katıldı. Kokteylde, yarıĢmaya katılan ekipler projelerini kendilerine
ayrılan stantta tanıtma ve diğer diğer projeleri de tanıma fırsatı
buldular.

Kokteyl ardından Abalıoğlu Holding Yürütme Kurulu

BaĢkan Yardımcısı Oğuz Abalıoğlu‟nun konuĢmasıyla baĢlayan
tören, Psikolog Özanser Uğurlu‟nun “Hayat Seni Ġstiyorum” adlı
konuĢması ile devam etti.
VayBe Proje YarıĢması‟nda, Abalıoğlu Holding‟in grup Ģirketleri
ve vakıflarında, 2015 yılında uygulanmıĢ ve sonuçları alınmıĢ 8
proje

yarıĢtı.

Değerlendirme

süreci,

Bağımsız

değerlendiricilerden oluĢan jüri tarafından, Planlama, Yayılım,
YenileĢim,

Stratejik

Etki,

Ekonomik

Getiri

ve

Kalite

kriterlerinden oluĢan VayBe Modeli dahilinde Nisan ayında
baĢladı. Sürecin sonunda Açık Kart Bilgi Teknolojileri Tic. A.ġ.
Ortak POS Yazılımı: Gaia Projesi ile 1. lik ödülünü kazandı. 2.lik ödülü iki Ģirket paylaĢtı. Filidea Tekstil
Sanayi ve Tic. A.ġ. Bir adım ilerisi Projesi ve Er-Bakır Elektrolittik Bakır Mamulleri A.ġ. Robotik makara
ölçü kontrol sistemi projesi ile aldı.
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ġirketlerimizin Sosyal Sorumluluk Projesi
Kan BağıĢı
Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Her yıl binlerce insan,
bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için
hayatını kaybediyor. Buna karĢılık yapılan araĢtırmalar
yaklaĢık 76 Milyon insanın yaĢadığı Türkiye‟de yıllık kan
bağıĢ oranının, nüfusun %1‟i kadar olduğunu gösteriyor.
Oysaki kan bağıĢı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını
kurtarmanın yanı sıra, bağıĢ yapan kiĢinin de sağlığını
olumlu yönde etkiliyor. Biz de Abalıoğlu Holding ve grup
Ģirketleri olarak, bu anlayıĢla kan bağıĢında bulunduk.
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ġirket Ġçi Motivasyon ÇalıĢmaları
Abalıoğlu Holding ve bünyesindeki Ģirketlerde yapılan aktiviteler:


Bisiklet turu,



Ġftar yemekleri,



ġirket geceleri,



Piknik,



Satranç, tavla turnuvası,



Bowling ve Bilardo turnuvası,



Doğum günü kutlamaları,



Evlilik, doğum kutlamaları, kıdem törenleri,



8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması,



YılbaĢı kutlaması,



Kan bağıĢı,



Play station turnuvasi



Huzurevi ziyareti,



Masa tenisi turnuvası,

Onurlandırma törenlerinde DOÇEV-Doğa ve Çevre Vakfı‟na fidan
bağıĢı yapılmaktadır. BağıĢlanan fidanlar, çalıĢanlarımızın da
katıldığı etkinliklerle erozyon sahalarına dikilmektedir.
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2-ÇALIġMA KOġULLARI
ÇalıĢma koĢulları içerisindeki maddeler, ÇalıĢmaya ĠliĢkin Temel Hakları ve Ġlkeler ILO(Uluslararası
ÇalıĢma Örgütü) Bildirgesi‟nden alınmıĢtır.
Ġlke 3: ĠĢ dünyası çalıĢanların sendikalaĢma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir.

ÇalıĢanların kendi tercihleri doğrultusunda, herhangi bir sendikaya üye
olabilecekleri gibi isterlerse sendikalara üye olmayada bilirler. Burada önemli
olan kararın çalıĢan tarafından verilmesi ve iĢverenin bu karara saygı
duymasıdır.
Ġlke 4: Her türlü zorla ve zorunlu çalıĢtırmaya son verilmelidir.

ÇalıĢanlar emeklerini kendi isteği ile yapmalıdırlar. Kanunlara uygun Ģekilde
çalıĢmalı ve istifa edebilmelidirler. ĠĢyerlerinde zorlamalara ve Ģiddete maruz
kalmamalıdırlar. Ücretleri nakdi olarak ödenmelidir.
Ġlke 5: Her türlü çocuk iĢçiliğe son verilmelidir.

ILO sözleĢmesi, çocukların 18 yaĢından önce iĢe alınmamasını belirtmiĢtir.
Çocukların cinsel istismarı çocuk kaçakçılığı, borç köleliği, zorla çalıĢtırma ve
köleliğe son verilmelidir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde çocuk iĢçiliğin ucuz
olması, çocuk istismarını da beraberinde getirmiĢtir. Hiçbir sosyal hakkı
bulunmayan çocukların erken yaĢta kalıcı hastalıklara maruz kaldıkları da bilinen
bir gerçektir.
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Ġlke 6: ĠĢe alma ve çalıĢma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmelidir.

ĠĢe alınan kiĢiler sadece yetkinliklerine göre iĢe alınmalıdır. Cinsiyet, ırk ve din
gibi nedenlerle iĢe alımların önüne geçilmelidir. Türkiye’de bu değiĢik Ģekillerde
karĢımıza çıkmaktadır. Bir örneği de hemĢeriliktir. Aslında bu iĢverenlerin
zararınadır ve iĢini en iyi yapanı iĢe almak karlılığı artıracağı gibi verimliliği de
artıracaktır.

TAAHHÜT
Abalıoğlu Holding, zorla çalıĢtırma ve angaryanın hiçbirini uygulamayacağını taahhüt eder.
Abalıoğlu Holding, yasa dıĢı çocuk istihdamına, çocuk emeğinin istismar edilmesine Ģiddetle karĢıdır.
Abalıoğlu Holding, din, dil, ırk, yaĢ, medeni hal, cinsel tercih, sosyal ve etnik köken ya da siyasi görüĢ
gibi ayrımcılığın hiçbir türünü uygulamamayı taahhüt eder.
ÇalıĢanlarımızın istedikleri zaman iĢten ayrılma özgürlükleri vardır. Para, güç, vs. ile zorla
çalıĢtırılmaları veya fiziksel Ģiddet uygulanması söz konusu olamaz.

SĠSTEMLER
Tüm yasal mevzuatlara ve ILO standartlarına (ILO Konvansiyonu No:29) uymaktayız.
ĠĢe alım süreçlerinde, 18 yaĢın altında iĢçi çalıĢtırılmaması ana esasına göre hareket edilmekte ve
yaĢın doğru tespit edilebilmesi açısından onaylı nüfus cüzdanı sureti alınmaktadır.
Ulusal ve uluslararası çalıĢma mevzuatına uygun olarak hareket etmekteyiz.
Türkiye‟deki çalıĢanlarımızın tümü 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nun verdiği haklardan yararlanmakta ve
yıllık izinlerini kullanmaktadır. Yurt dıĢındaki çalıĢanlarımız da bulundukları ülkenin iĢ kanunlarına tabii
çalıĢmaktadır.
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ĠĢ baĢvurusunda bulunmak isteyen herkes iĢ baĢvuru formuna gerek web sitemizden gerekse
anlaĢmalı olduğumuz eleman bulma sitelerinin web sayfalarından kolayca ulaĢabilmektedir.

Bu

yöntem ile gelen baĢvuruların her biri titizlikle incelenip, değerlendirilmektedir.
ĠĢveren taahhütlerinin bir parçası olarak kiĢisel geliĢim ve kariyer konularında kökenleri ve inançları
ne olursa olsun tüm çalıĢanlarına fırsat eĢitliği sağlarız.
Oldukça Ģeffaf ve adil bir değerlendirme sistemine sahip olan grup Ģirketlerimiz, yetkinlik bazlı
mülakatlar, çoktan seçmeli testler, kiĢilik analizleri ve lisanslı değerlendiriciler tarafından yapılan
değerlendirme merkezi çalıĢmalarıyla bu Ģeffaflığı ve adaleti sağlamaktadır.

ETKĠNLĠKLER


Abalıoğlu Holding grup Ģirketlerinde, çalıĢanlarımızla düzenli olarak toplantılar yapılmakta,
dinlenmekte ve odak grup görüĢmeleri yapılarak beklentilerini almaktayız.



ġirketlerimizdeki çalıĢanlarla hizmet Ģartlarını içeren bir iĢ akdi yapılmıĢtır.



Her çalıĢanın görev ve sorumluluklarının açıklandığı bir iĢ tanımı bulunmaktadır.



ĠĢ tanımı, pozisyon ve lokasyon değiĢiminde çalıĢanların mutlaka onayı alınmaktadır.
Grubumuz çalıĢanlarının bu değiĢiklikleri kabul etmemesi hiçbir Ģekilde iĢ akitlerinin fesih
nedeni olamaz.



ÇalıĢma süreleri ve koĢullarında yasal sınırlara uyulmakta, çalıĢan tarafından kabul edilmeyen
fazla çalıĢmalar yaptırılmamaktadır. ġirketlerimiz; çalıĢma ve fazla mesai zamanları, haftalık
izin periyodu ve süresi konusunda ulusal yasal düzenlemelere uyar. Fazla mesaide gönüllülük
ilkesi esastır.



Abalıoğlu Holding grup Ģirketleri çalıĢanları istedikleri zaman iĢten ayrılma özgürlüğüne
sahiptirler. ÇalıĢanlarımız ortak hedeflerimiz için gönüllülük esasına göre çalıĢmakta olup
baskıcı ve zorla çalıĢtırmaya taviz verilmez. Bu amaçla çalıĢanların sözleĢmelerine iĢten
ayrılmalarını engelleyecek, zorlaĢtıracak özel maddeler eklenmez.
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ÇalıĢanlar, iĢi bırakmak istediklerinde yasal olarak iĢverene hak olarak verilen sürelerin
bitiminde yasalardan doğan tüm haklarını alarak iĢten ayrılma konusunda serbesttir.



Abalıoğlu Holding‟e bağlı Ġç Denetim ekibi belirli bir plan dâhilinde bütün grup Ģirketlerindeki
insan kaynakları fonksiyonunu etkin bir Ģekilde denetlemektedir. Denetim sonucunda
hazırlanan rapor üst yönetime sunulmaktadır.



Staj sürecinde yüksek baĢarı gösteren adaylara mezuniyetleri sonrasında iĢ imkânı
sağlanabilmektedir. ĠĢe alınan personelin görevinin gerektirdiği eğitimleri, hem Ģirket içi
kaynaklardan hem de Ģirket dıĢındaki profesyonel eğitim ve danıĢmanlık kuruluĢlarından
alması sağlanmaktadır.



Grup Ģirketlerimizde 18 yaĢ altında çocuk iĢçi çalıĢtırılmamaktadır. Abalıoğlu Holding grup
Ģirketleri hiç bir zaman çocuk iĢçi çalıĢtırmamıĢtır. Konu ile ilgili hiçbir grup Ģirketimize dava
açılmamıĢtır.

YaĢa Göre ÇalıĢan Sayısı

2015

2016

0

0

18-24 yaĢ arası

281

286

25-30 yaĢ arası

710

643

31-38 yaĢ arası

585

584

39-48 yaĢ arası

395

438

49 yaĢ üzeri

94

106

2065

2057

18 yaĢından küçük

Toplam
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PERFORMANS
Abalıoğlu Holding grup Ģirketleri hiç bir zaman zorla iĢçi çalıĢtırmakla suçlanmamıĢtır. Konu ile ilgili
Ģirketlerimiz hakkında herhangi bir iddianame hazırlanmamıĢtır.
Zorla iĢçi çalıĢtırılması ile ilgili herhangi bir Ģikâyet Abalıoğlu Holding‟e bağlı iç denetim departmanına
ulaĢmamıĢtır.
Abalıoğlu Holding Ģirketlerinde ve vakıflarda 2015 yılı Eylül sonu itibari ile çalıĢan sayımız 2057 kiĢi
olup, bunun %11,7‟ünü kadın çalıĢanlarımız oluĢturmaktadır.
Abalıoğlu Holding Ģirketlerinde ve Vakıflarımızda cinsiyet durumuna göre çalıĢan sayısını gösteren
tablo aĢağıdaki gibidir.
Grup ġirketleri
Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ.
BaĢak Metal Ticaret ve Sanayi A.ġ.
Arenko Elektrik Üretimi A.ġ
C.N. Wire Corporation
Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret A.ġ.
Abalıoğlu Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Abalıoğlu Minning Morroco
DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ.
SC DentaĢ Romania SRL
Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.ġ.
Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Filidea SRL
CSA Textile Egypt S.A.E.
Abalıoğlu Holding A.ġ.
Ġvme Grup Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.

Abalıoğlu Teknoloji Sanayi ve Tic. A.ġ.
DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

TOPLAM

Erkek ÇalıĢan
2015
2016
685
670
6
11
14
15
145
148
24
2
0
275
78
10
185
4
360
29
8
18
3
1
1.847
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24
4
4
272
77
7
193
5
331
24
8
19
3
1
1.816

Kadın ÇalıĢan
2015
2016
34
32
2
4
0
0
9
9
8
0
0
13
60
0
48
1
19
18
0
3
1
2
218

11
0
0
14
82
0
54
1
14
12
0
4
1
3
241

Kadın ÇalıĢma
2015
2016
1,6%
1,6%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,6%
2,9%
0,0%
2,3%
0,0%
0,9%
0,9%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
10,6%

0,5%
0,0%
0,0%
0,7%
4,0%
0,0%
2,6%
0,0%
0,7%
0,6%
0,0%
0,2%
0,0%
0,1%
11,7%
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Abalıoğlu Holding Ģirketlerinde ve Vakıflarımızda yönetmen, müdür ve müdür üstü çalıĢan sayısı
aĢağıdaki gibidir.
Yönetmen, Müdür ve Müdür Üstü ÇalıĢan Sayısı
Grup ġirketleri

2015 2016
27
27
1
3
1
3
7
6

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ.
BaĢak Metal Ticaret ve Sanayi A.ġ.
Arenko Elektrik Üretimi A.ġ
C.N. Wire Corporation
Açık Kart Bilgi Teknolojileri Ticaret A.ġ.
Abalıoğlu Doğal Kaynaklar Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Abalıoğlu Minning Morocco
DentaĢ Kağıt Sanayi A.ġ.
SC DentaĢ Romania SRL
Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.ġ.
Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Filidea SRL
CSA Textile Egypt S.A.E.
Abalıoğlu Holding A.ġ.
Ġvme Grup Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.

Abalıoğlu Teknoloji Sanayi ve Tic. A.ġ.
DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı
Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

TOPLAM
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10

14

1
1
12
9
2
8
1
4
14
1
4
2
1
106

2
1
15
6
2
8
2
5
14
3
6
1
1
119
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3 - ÇEVRE
Ġlke 7: ĠĢ dünyası çevre sorunlarına karĢı ihtiyati yaklaĢımları desteklemelidir.

Çevre konusu yoğun bir bilgi gerektirir. Yasal mevzuatın takibinin yanı sıra
kıyaslama yoluyla farklı firmaların yaptıkları gözlenebilir ve uygulanabilir.
Dünyadaki tüm çevre dostu yaklaĢımlar takip edilmeli, desteklenmeli ve
uygulama yolunda adımlar atılmalıdır. ĠĢverenler ISO 14001 çevre standardını
iĢyerlerinde uygulama yolunda adımlar atabilirler.
Ġlke 8: ĠĢ dünyası çevreye yönelik sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluĢuma destek
vermelidir.

KuruluĢlar,

çevre

desteklemelidir.

dostu

Tüm

ülke

tüm

faaliyetleri

kuruluĢları

bu

imkânlarıyla
faaliyet

orantılı

alanına

olarak

çekilmelidir.

Üniversiteler, okullar, dernekler ve özel kuruluĢlar, çevre bilincine sahip olmalı
ve çeĢitli etkinliklere katılabilmelidirler.
Ġlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliĢmesi ve yaygınlaĢtırılması özendirilmelidir.

Çevre dostu teknolojiler, hava ve suyun yanı sıra doğal kaynakların da makul
fiyatlarla teminine yardımcı olmaktadır. Bu teknolojilerde sürekli geliĢim esastır
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TAAHHÜT
Abalıoğlu Holding, çevre sorumluluğun teĢvik
edilmesi, çevre dostu teknolojilerin geliĢtirilerek
daha çok alanda kullanılmaları kavramlarını ana
hatları

ile

tarif

eden

Çevre

ve

Kalkınma

Hakkındaki Rio Bildirgesi‟ni desteklemektedir.
Abalıoğlu Holding, önderliğinde kurulan DOÇEV
Doğa ve Çevre Vakfı ile; eğitim ve öğretim
yoluyla toplumun çevre bilincini yükseltmeyi, yeĢil
alanlar,

ormanlar

oluĢturmayı

ve

korumayı,

erozyon ve çevre kirliliği ile mücadele etmeyi,
atıkların dönüĢümünü sağlamayı, gönüllü katılımcılığı ve kamuoyu desteği oluĢturmayı taahhüt
eder.
Ġnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu bilinen hiçbir iĢ kolunda faaliyet göstermeme prensibi
grubumuzun ana prensiplerindendir.
Abalıoğlu Holding grup Ģirketleri, gelecek kuĢaklara duyduğu saygı ve sorumluluğun bir gereği
olarak, dünyamızın hızla bozulmakta olan ekolojik dengesini koruma çabasını, çevre dostu
teknolojiler kullanarak üretimin her aĢamasına yansıtmayı taahhüt etmektedir.
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ENERJĠ KOMĠTEMĠZ
Abalıoğlu Holding, 2015-2016 yılında baĢta çevre olmak üzere tüm sürdürülebilirlik alanlarında
performans geliĢim trendine devam etti. Dönem içinde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar sonucunda baĢta
enerji verimliliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılması olmak üzere birçok alanda geçmiĢ yıllara
kıyasla belirgin iyileĢmeler kaydetmeyi baĢardı. Küresel ısınmaya bağlı iklim değiĢikliği,
sürdürülebilirliğin önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle soruna çok boyutlu bir çerçeveden
bakıyor; faaliyet süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimiz iklim faktörünü göz önünde bulundurarak
geliĢtirilmektedir.
Abalıoğlu Holding bünyesinde enerji maliyetleri önemli bir gider kalemini oluĢturmaktadır.
Abalioğlu Holding Enerji Komitesi; Enerjinin verimli kullanımına yönelik yöntem ve örnek
uygulamalar geliĢtiren gönüllü bir çalıĢanlar grubu
olup,

bu

alanda

gerek

Abalıoğlu

Holding

ve

Ģirketlerinde gerekse çalıĢanların özel yaĢamlarında
bilgi ve alıĢkanlıkların artmasına katkı sağlayacak
faaliyetler yürütmektedir.
Enerji

Komitesi,

grup

Ģirketlerinin

katılımıyla

oluĢmaktadır. Grup, komite aracılığıyla iyileĢtirme
planlarının hazırlanmasından sorumlu olup en iyi
uygulamaların yaygınlaĢtırılması ve ortak projeler geliĢtirilmesiyle enerji verimliliği kültürü etrafında
grup genelinde sinerji yaratılmasını amaçlar.
Tüm

çalıĢanlarımız

enerji

tasarrufu

fikirlerini

paylaĢabilmektedir.
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ETKĠNLĠKLER
Grup Ģirketlerimizden, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ‟nin tüm endüstriyel atık suların
arıtılarak deĢarj edildiği Atık Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Tesisin kurulumunda Çevrenin
korunmasına yönelik proseslerle çalıĢmak ve üretim yapmak. amaçlanmıĢtır. Grup Ģirketlerimizden
DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ. ve Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. Denizli Organize Sanayi
Bölgesi‟ndeki arıtma tesisini kullanmaktadırlar.
Grup Ģirketlerimizdeki üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıklar, atık sahasında yasal
düzenlemelere uygun olarak depolanır; her altı ayda ve/veya kanunen belirtilen miktara ulaĢtığında
lisanslı bertaraf/geri kazanım firmalarına gönderilir. Miktar veya atık çeĢidine göre acil durum arz
etmesi durumunda bu süre beklenmeden de sevk gerçekleĢtirilmektedir.
Bakır, ve kâğıt sektöründe sanayi faaliyeti gösteren Abalıoğlu Holding Ģirketleri, üretim sırasında
oluĢan imalat artıklarının bir kısmını üretim sürecinde tekrar kullanmaktadır.
Abalıoğlu Holding grup Ģirketlerinden DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ.‟de kapalı devre sistemi
kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde fire miktarı azaltılmakta olup böylece doğaya atık salınım
miktarı da minimum seviyeye indirilmektedir. Abalıoğlu Holding grup Ģirketlerinin çoğunda doğalgaz
kullanılmaktadır.
ġirketlerimizden Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ, açık alanlarında bulunan ağaçların
sulanması için damlama sulama, çim olan bölgelerin sulanması içinde yarı-tam otomatik sulama
sistemleri kurmuĢtur.
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PERFORMANS


Grup Ģirketlerimizden Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ, su tüketiminin fazla olduğu tüm
musluklara su tasarrufunu öngören nano teknolojiyi kullanan kartuĢlar takmıĢ ve bunun sayesinde
%70 tasarruf sağlamıĢtır.



Tüm Ģirketlerimizin yılbaĢında bütçelerine daha az atık ve fire ile ilgili hedefler konulmakta ve
her üç ayda bir fiili ile bütçe gerçekleĢmeleri dikkatle izlenmektedir.



ġirketleirmizde çevre komiteleri ve mevzuata uygunluğunu takip eden kiĢiler bulunmaktadır.

Abalıoğlu Holding, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci
doğrultusunda, doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller
boyu korumak, geliĢtirmek vizyonu ile DOÇEV-Doğa ve Çevre
Vakfı’nın kuruluĢuna önderlik etmiĢtir.
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DOÇEV - DOĞA VE ÇEVRE VAKFI

Abalıoğlu Holding, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, doğal dengeyi ve çevresel
değerleri nesiller boyu korumak, geliĢtirmek vizyonu ile DOÇEV-Doğa ve Çevre Vakfı‟nın
kuruluĢuna önderlik etmiĢtir.
DOÇEV;


Ormanlar kuruyor, parklar, koruluklar oluĢturuyor, okul, hastane, küçük sanayi siteleri, belde
ve köy korulukları gibi kamusal alanlarda ağaçlandırma çalıĢmaları yapıyor. Bu kapsamda
yaklaĢık 439.000 fidanı toprakla buluĢturdu.



Doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla ağaçlıklı alanlara kuĢ yuvaları asıyor.



“Kâğıdını ver ağacın olsun” sloganı ile yaklaĢık 5.500 ton atık kâğıt topladı. Elde edilen
kazanımla “DOÇEV - Atık Kâğıt Ormanı”nı kurdu.



Topladığı atıklardan; kitap, ansiklopedi, dergi gibi yeniden okunabilir yayınları bir kültür değeri
olarak tasnif edip, cezaevlerine, okullara, köy okuma odalarına ulaĢtırıyor.



KullanılmıĢ pilleri toplayıp çevresel zararlarını önlüyor. 2015 yılı sonu itibariyle yaklaĢık 33
ton kullanılmıĢ pil topladı.



Çağımızın kirleticisi elektronik atıkların geri kazanımını sağlıyor. 2015 yılı sonu itibariyle 62,8
ton elektronik atık topladı.
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BaĢta gençler olmak üzere toplumun her kesimini bilgilendirmek amacıyla okullarda,
iĢyerlerinde, kurumlarda çevre eğitimleri düzenliyor, öğrencilerle doğa ve çevre gezileri
gerçekleĢtiriyor.



Kullanımı birçok ülkede yasaklanan naylon poĢet yerine “bez torba” kullanılması için örnek
uygulamalar yapıyor, bu alanda yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleĢmesini arzuluyor.



Büyük Menderes Havzası‟na önem veriyor. Bu havzanın yeniden kazanımı için 2006 yılında
TÜSĠAD iĢbirliği ile akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı bir sunum düzenleyerek, çözüm
önerileri sundu. Havzanın bir bölümünde gerçekleĢtirdiği “Zirai Ġlaç Ambalajları ve Atıklarının
Toplanması Projesi” ile Havzadaki tarımsal kirliliği önlenmesine katkı sağladı.



DOÇEV‟in çevre eğitim ve uygulama projeleri Dünya Bankası, AB, Ġngiltere Büyükelçiliği,
REC-Türkiye, DEFRA-Ġngiltere gibi uluslararası kurumların çevre fonları tarafından
destekleniyor.

DOÇEV AĞAÇLANDIRMA FAALĠYETLERĠ
Her yıl binlerce fidan, DOÇEV organizasyonu ile toprakla buluĢmakta, kurulan ormanlar ile örnek
çalıĢmalar yürütülmektedir. Orman kurma çalıĢmalarının yanında; yapılaĢma baskısı altında olan
yerlerdeki kamusal alanları düzenliyor, ağaçlandırıyor, teknik bilgi ve fidan desteği sağlıyor.
Kurduğu 52 adet ormanda ve ağaçlandırma çalıĢması yaptığı kamusal alanlarda, 439 bini aĢkın
fidanı toprakla buluĢturan DOÇEV, sahaların bakım ve tamamlama çalıĢmaları da düzenli olarak
Ağaçlandırma sahalarının bakım ve gözetimi sürdürülmüĢ, odun, kozalak benzeri orman ürünleri
elde edilmiĢtir. Denizli-Sarıabat bölgesinde 3 hatıra ormanı ile 5 hatıra korusu kurulmuĢtur.
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DOÇEV ATIK YÖNETĠMĠ FAALĠYETLERĠ
Denizli ili; atık yönetim sistemi yönünden ülkede en iyi ve baĢarılı iller arasında gösterilmektedir. Bu
baĢarıda, DOÇEV‟in Denizli‟deki hemen her eve, iĢyerine ulaĢan, sürekli-sistemli atık yönetimi
çalıĢmalarının önemli payı vardır. Diğer illerdeki kiĢi ve kurumlar DOÇEV‟in atık yönetiminden
destek, bilgi ve doküman talep etmektedirler.
Atık Kâğıt ve Ambalaj Atıkları: Okul, iĢyeri, ev, özel ve kamu kuruluĢlarında konuĢlanan „‟DOÇEV
Atık DönüĢüm Kutuları‟‟ ile 1999 yılında baĢlatılan faaliyette, baĢta kâğıt olmak üzere plastik, metal,
süt ve meyve suyu kutuları, elektronik atıklar toplanmıĢ, ayrıĢtırılarak geri dönüĢüm firmalarına
ulaĢtırılmıĢtır. DOÇEV çalıĢmaları; Türkiye genelinde örneklenmiĢ, toplumda olumlu yansımalar
bulmuĢ ve tüm halkımızca desteklenmiĢtir.
DOÇEV, atık kâğıt ve ambalaj atıklarının toplanma çalıĢmalarını yasal nedenlerden dolayı sona
erdirdiği Nisan–2009 tarihine kadar, yaklaĢık 5.500 ton atık kâğıt toplayarak, geri kazanımını
sağlamıĢtır.
Atıklarla beraber toplanan ansiklopedi, dergi ve her türlü kitaplar, kullanılabilir hale getirilerek talep
halinde okul, cezaevi, köy okuma odaları vb. noktalara ulaĢtırılmaktadır.
Elektronik Atıklar: Elektronik cihazların kullanım ve üretiminin yaygınlaĢması ile bu cihazlara ait
atık miktarı da hızla artmakta, elektronik atık (e-atık) çöplükleri oluĢmaktadır. Elektronik atıkların
içerdiği ağır metaller, canlı yaĢamı tehdit ederek çevre kirliliğine yol açmaktadır. DOÇEV, “Denizli
Genç Sanayiciler Birliği” iĢbirliği ile baĢlattığı, elektronik atıkların güvenli bir Ģekilde toplanıp ulusal
ekonomiye kazandırılmasına yönelik örnek çalıĢmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda “Elektronik
Atık Hattı” oluĢturmuĢtur. 2015 yılı sonu itibariyle 62,8 ton elektronik atık toplanmıĢtır.
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Atık Piller: DOÇEV atık pil toplama çalıĢmalarına ilgili mevzuatın 2005 yılında çıkarılmasından çok
önce 1999 yılında baĢlamıĢtır. ÇalıĢmaların Türkiye geneline yaygınlaĢtırılması hedeflenmiĢ,
DOÇEV internet sitesine atık pil sayfası eklenmiĢtir. Bu kapsamda ÇalıĢmanın baĢlangıcından 2015
yılı sonu itibariyle yaklaĢık 33 ton atık pil toplanmıĢtır.
DOÇEV ÇEVRE EĞĠTĠMĠ FAALĠYETLERĠ
DOÇEV, toplumda doğa sevgisini ve çevre bilincini yükseltmeyi amaçlayan, özellikle çocuklar ve
gençlere yönelik olarak eğitim hizmeti vermektedir.
2016 yılında, Pamukkale Üniversite Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin
katılımlarıyla oluĢan eğitim komitesiyle, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ġklim
DeğiĢikliği Ulusal Eylem Planı-ĠDEP” çerçevesinde, Denizli‟nin Merkezefendi, Pamukkale ve Honaz
ilçelerindeki ilkokullarda atıkların değerlendirilmesi, atık pillerin ayrı toplanması, doğal kaynakların
korunması konularında bilgiler aktarılarak, atık pil kumbarası, broĢür, afiĢ, haftalık ders programı
gibi materyaller dağıtıldı. ÇalıĢma kapsamında 2.600 öğrenciye ulaĢılmıĢtır.

56

2015-2016
KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME RAPORU

DOÇEV; bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmaları kapsamında değiĢik konularda afiĢ, broĢür
benzeri yayınlar geliĢtirmiĢ, internet sitesi ve facebook sayfasında toplumun kullanımına sunmuĢtur.
BaĢta okullar olmak üzere talep eden kiĢi ve kurumlara ücretsiz göndermektedir. DOÇEV yayınları;
atıklardan kompost yapımı kitapçığı, atıkların değerlendirilmesi broĢürü, atıkların değerlendirilmesi
afiĢi, atık pil broĢürü, atık pil afiĢi, elektronik atıkların değerlendirilmesi broĢürü, elektronik atıkların
değerlendirilmesi afiĢi, ürünlerin doğada yok oluĢ süreleri afiĢi, orman yangınları broĢürü, suyun
doğru kullanımı broĢürü, suyun doğru kullanımı afiĢi, tarım kimyasalları afiĢi, anız yakımı
bilgilendirme afiĢi, atık yağların değerlendirilmesi broĢürü.
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DOÇEV YABAN HAYATI KORUMA FAALĠYETLERĠ
KuĢlar, sağlıklı bir ekosistemin en önemli göstergeleridir. Ne yazık ki son yıllarda yaĢam alanlarının
bozulması ve daralması, kirlenme, aĢırı ve usulsüz avlanmalarla birçok kuĢ türü yok olmaktadır.
Yeni ağaçlandırma sahalarında, park ve yeĢil alanlarda kuĢların yuva yapma ortamları yetersiz olup,
bu alanların kuĢ yuvaları ile desteklenmesi, kuĢların varlıklarını sürdürebilmelerine katkı sağlar. KuĢ
yuvaları; kuluçka döneminde yumurtaları, yavrulama sonrası da yavruları diğer canlılarından ve
doğal etkenlerden koruyan bir üründür. Yuvalar genellikle ahĢap olup, tüneme çubuğu ve kuĢların
büyüklüğüne göre değiĢik ebatlarda giriĢ deliği bulunmaktadır. Alt kısımdaki delikleri su birikmesini
ve nem oluĢmasını engeller.
DOÇEV, kuĢlara gösterilmesi gereken sevgi ve önemi vurgulamak, üreme, barınma gibi yaĢam
evrelerine destek olmak amacıyla ağaçlıklı alanlara kuĢ yuvaları asıyor, talep eden kiĢi ve kurumlara
da bağıĢ karĢılığı dağıtıyor.
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DOÇEV ÇEVRE PROJELERĠ
Kurumsal yapısının güçlenmesi ile birlikte halkımız, DOÇEV‟den ulusal ve uluslararası düzeyde
faaliyetlerde bulunmasını beklemektedir. DOÇEV‟in hedefi de bu yöndedir. Bu kapsamda hazırladığı
projeleri, ulusal ve uluslararası çevre fonlarına sunarak hizmetlerini geniĢletmeyi hedeflemektedir.
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DOÇEV’in uyguladığı projeler;

PROJE ADI

DESTEKLEYEN KURUM

Atıkların Değerlendirilmesinde Kamu Bilincinin Artırılması Projesi

Ġngiltere Büyükelçiliği

Ġstihdam Garantili Bahçıvanlık Kursu Projesi

Dünya Bankası-ĠġKUR

Evsel Organik Atıklardan Gübre Elde Etme Projesi

Ġngiltere Büyükelçiliği

Çevre Eğitimi Projesi

REC - Türkiye

Eko Gençler… Denizli‟deki Okullarda Çevre Kulüplerini

DEFRA - Ġngiltere

Yapılandırma Projesi
Su Tasarrufu Konusunda Kamu Bilincinin Artırılması Projesi

Ġngiltere Büyükelçiliği

Büyük Menderes Havzası‟nda Tarım Kimyasallarının Bilinçli

Avrupa Birliği

Kullanımının YaygınlaĢtırılması Projesi
Can Damarım Büyük Menderes Bisiklet Turu

Büyük Menderes Platformu

Naylon poĢet Yerine Bez Torba Kullanım Projesi

Abalıoğlu Holding

DOÇEV faaliyetlerinin ayrıntıları www.docev.org. sitesinden öğrenilebilir.
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4 -YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Ġlke 10: ĠĢ dünyası rüĢvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

Hukukun üstünlüğü, doğruluk, hesap verebilirlik ve Ģeffaflık esastır.

"ÇALIġMADAN, YORULMADAN, ÜRETMEDEN,
RAHAT YAġAMAK ĠSTEYEN TOPLUMLAR, ÖNCE
HAYSĠYETLERĠNĠ, SONRA HÜRRĠYETLERĠNĠ, VE
DAHA SONRA DA ĠSTĠKLAL VE ĠSTĠKBALLERĠNĠ

KAYBEDERLER"

TAAHHÜT
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Abalıoğlu Holding, rüĢvet, dolandırıcılık, hırsızlık gibi kanuna aykırı fiiller ile yolsuzlukların her
türlüsüne ve bu fiillere iĢtirak eden çalıĢanların etik dıĢı davranıĢlarına karĢı çıkmaktadır.
Abalıoğlu Holding zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık gibi yüz
kızartıcı suçlara asla müsade etmez, yüz kızartıcı davranıĢlarda bulunan kiĢilere ve etik olmayan
ticari iliĢkilere asla müsamaha göstermez.
Firmamız bu konudaki tavrını çalıĢanlarına ve tedarikçilerine açık olarak belirtmekte ve Ģirket
politikasına uyulmasını beklemektedir. Aksi davranıĢ gösterenlerle çalıĢılmamaktadır.

SĠSTEMLER
Abalıoğlu Holding grup Ģirketlerinde “Açık Kapı” politikası uygulanmaktadır. Her türlü yolsuzluk ve
davranıĢ kurallarının ihlalinden kaygı duyan çalıĢanlar, gizlilik esasına dayalı açık kapı politikası
sayesinde bu endiĢelerini üst yönetime bildirebilmektedir.

ETKĠNLĠKLER
Abalıoğlu Holding, “Etik Kuralları” internet sitemizde yayınlamıĢtır.
Abalıoğlu Holding bünyesinde kurulan “Ġç Denetim” bölümünde çalıĢanlar, rüĢvet ve yolsuzluğun
nasıl tespit edileceği konusunda çeĢitli eğitim ve seminerlere katılmıĢlardır.
Suistimal ile ilgili bir Ģüphe oluĢması durumunda konu ilgili bölüm Müdürü tarafından Genel Müdür‟e
aktarılır. Daha sonar ġirket Genel Müdürü durumu zaman kaybetmeden Abalıoğlu Holding‟e ve
Holding iç denetim ekibine durumu bildirir. Konu öncelikle Abalıoğlu Holding iç denetim tarafından
incelenir, ilgili üst yönetim bilgilendirilir.

Bu süreçte;
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- Konunun en kısa zamanda aydınlatılması,
- Gizlilik unsurunun korunması,
- Gerekli hukuksal sürecin iĢletilmesi,
ilkelerine önem verilmektedir.

PERFORMANS
Abalıoğlu Holding ve grup Ģirketleri bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk ve rüĢvet olayına
karıĢmamıĢ olup aleyhimize bu konuda herhangi bir dava açılmamıĢtır.
Abalıoğlu Grubu olarak hayat felsefemiz; iyi kurumsal vatandaĢ, iyi ülke vatandaĢı, iyi dünya
vatandaĢı ve nihayet iyi insan olarak yaĢamaktır.
Abalıoğlu Grubu olarak; Ģeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalıĢan bir kurum
ve kiĢileriz, bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalıĢmaktayız.
Abalıoğlu grubu olarak; etik ilkelerimiz arasında da yer aldığı üzere, hukukun üstünlüğü prensibine
inanıyoruz, yasalara uygun davranıyoruz ve bu prensiplerden asla taviz vermiyoruz.
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:

Abalıoğlu Holding A.ġ

Adres

:

Organize Sanayi Bölgesi Servergazi No:1
DENĠZLĠ

Yetkili KiĢi

:

Oğuz Abalıoğlu

Yetkili KiĢinin Pozisyonu

:

Yürütme Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Ġrtibat Numarası

:

+90 258 269 24 24

Tarih

:

03.12.2016

Üyelik Tarihi

:

12.12.2007

Personel Sayısı

:

2057

Sektör

:

Bakır, kağıt, tekstil, hizmet, teknoloji,
enerji ve maden

Firma Ġsmi
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