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OUR JOURNEY…

YOLCULUĞUMUZ…

Sustainability is a musical journey for us. From
yarn production to quality control, all stages of
production have their own - notes and sounds.
With solid management we become a powerful
orchestra. We strive to keep working better
and aiming higher so that we ensure that all our
stakeholders, our audience, are happy with our
musical - Our inspiration and motivation is to
leave a better world and future for our children.
After our 2010-2011 report we are back again
with a greater enthusiasm than before.

Sürdürülebilirlik bizim için müzikal bir yolculuk...
İplik üretiminden başlayarak tüm üretim
aşamalarımızın kendine özgü notaları ve
sesleri vardır. Biz, iyi bir yönetimle güçlü bir
orkestra halini alıyoruz. Hem paydaşlarımızın
hem de dinleyicilerimizin ortaya koyduğumuz
bu müzikalden keyif almalarını sağlamak için
her zaman daha verimli çalışıp daha yüksekleri
hedefliyoruz. İlham ve motivasyon kaynağımız,
çocuklarımıza daha iyi bir dünya ve gelecek
bırakabilme isteğimizdir. İşte bu arzumuzla 20102011 raporumuzun ardından daha da büyük bir
coşkuyla geri döndük.

This report includes Orta Anadolu and Orta
Bahrain, the new member of our orchestra, and
covers the social, environmental and economic
performances of 2012-2013. The report is
prepared within the framework of GRI 3.1 level B
and may be found on our sustainability division
website. www.ortablu.org.
We have already begun our rehearsals for the
2014-2015 report and will see you in 2016...

8

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Bu rapor Orta Anadolu ve orkestramızın yeni
üyesi Orta Bahreyn’in 2012-2013 sosyal, çevresel
ve ekonomik performanslarını içermektedir.
GRI 3.1 B seviyesi çerçevesine uygun bir
şekilde hazırlanan bu rapora, sürdürülebilirlik
platformumuz olan www.ortablu.org web
sitemizden de ulaşılabilir.
2014-2015 raporumuz için provalara şimdiden
başladık bile. 2016’da görüşmek üzere…

OUR REPORT…
The content of this report was prepared within
the context of GRI’s principles of prioritization,
stakeholder participation, comprehensiveness
and sustainability. The topics in this report
were selected with the participation of the
sustainability action group which includes
employees in various departments of Orta
Anadolu as well as executives and employees
knowledgeable about sustainability. The
requests and opinions of our company’s primary
stakeholders were also taken into consideration.
Orta Anadolu’s second biyearly report covers the
period from January 1,2012 to January 1,2014. Our
first report was published in 2013 which covers
our sustainability efforts from 2010 to 2012. This
report, aggregates data and collates information
of Orta Anadolu’s denim fabric production from
January 2012 to December 2013 provided by
factories of Orta Anadolu and Orta Bahrain.
The data contained in this report shall serve as
a reference and benchmark for sustainability
reports that Orta Anadolu will prepare in the
future.

RAPORUMUZ…
Bu raporun içeriği GRI’ın önceliklendirme, paydaş
katılımı, kapsamlılık ve sürdürülebilirlik ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıştır. Rapordaki konular,
Orta Anadolu’daki farklı departmanlarda görev
alan çalışanlar da dâhil olmak üzere yöneticiler
ve sürdürülebilirlik konusunda uzman çalışanların
katıldığı sürdürülebilirlik aksiyon grubunun
katılımıyla birlikte seçilmiştir. Şirketimizin birincil
paydaşlarının talep ve görüşleri de bu anlamda
göz önünde bulundurulmuştur.
Orta Anadolu’nun ikinci iki yıllık raporu 1 Ocak
2012 ile 1 Ocak 2014 arasındaki zaman dilimini
kapsamaktadır. İlk raporumuz 2013 yılında
yayımlanmış olup 2010 ile 2012 arasındaki
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kapsamaktaydı.
Bu rapor 2012 ve 2013 yıllarında, Orta Anadolu
ve Orta Bahreyn fabrikalarından derlenen üretim
verileri ile oluşturulmuştur.
Bu rapordaki veriler Orta Anadolu’nun gelecekte
hazırlayacağı sürdürülebilirlik raporları için de bir
referans görevi görecektir.
Raporlamanın kapsamı, sınırları ve ölçümünde
herhangi bir değişiklik ya da sınırlama yoktur.

The scope, boundary and measurement in
reporting have no significant change and no
limitation.
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Ebru DEBBAĞ
Deputy General Manager
Genel Müdür Yardımcısı

In completing our second biyearly CSR report,
we at Orta Anadolu, have experienced more
than ever that sustainability is always a work
in progress, a challenge that constatly reveal
new angles of approaching a problem that we
considered solved. But we also see that small
changes over time lead to great results which
keeps us on the sustainability path with the same
resolve we started 4 years ago.

Orta Anadolu olarak; İkinci iki yıllık KSS
raporu dilimini tamamladığımız dönemde,
sürdürülebilirliğin her zaman işleyen bir süreç
olduğunu bilerek, bir problemi çözerken sürekli
yeni bakış açılarıyla yaklaşarak çok daha fazla
tecrübeye sahip olduk. Fakat bununla birlikte, bu
ufak değişikliklerin zamanla bizi sürdürülebilirlik
yolunda tutan sonuçlara 4 yıl önce başladığımız
aynı çözümle götürdüğünü gördük.

Having completed our second biyearly CSR
report for submission we would like to underline
that sustainability remains a work in progress
challenge and an evolving tool to approach
problems. The small steps we’ve taken, keeps us
on our sustainability path and our resolution that
we have set 4 years ago.

İkinci iki yıllık KSS raporunu ibrazını tamamlarken,
sürdürülebilirliğin sürekli bir mücadeledeki amaç
ve gelişmekte olan bir araç olduğunun altını
çizmek isteriz. Atılan küçük adımlar bizi 4 yıl
önce uygulamaya koyduğumuz sürdürülebilirlik
yolumuzda tutuyor.

Our 2012-2013 report includes our production
facility in the Kingdom of Bahrain which has
become fully active during this reporting period.
We are especially proud of our water treatment
facility, the highly improved conditions of our
factory workers and the socially engaged
environment we have created.
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2012-2013 raporumuz, bu raporlama döneminde
tamamen aktif hale gelen Bahreyn Krallığındaki
üretim tesisimizi içermektedir. Özellikle, su arıtma
tesisimiz, yarattığımız sosyal çevre ve gelişmiş
çalışma şartlarına sahip fabrika personelimizle
gurur duyuyoruz.

During this period we have observed that small
changes lead to greater results. Although as
a company we have always been sensitive to
our impacts on both the environment and the
community, energy and resource saving initiatives
have been part of our DNA, we now incorporate
them into our key performance objectives under
the sustainability framework which will enable
us to focus efforts more and create greater
synergies between the different production
functions. We continue to work on creating
continual awareness on ideas and projects to
improve or reduce energy consumption and
resource usage, thereby decreasing our impact
on the environment.
Minor changes lead to major results. Orta
Anadolu has always been environmentally and
socially conscious in implementing energy
and resource saving initiatives where possible.
We now incorporate our efforts with our key
performance objectives, which enables us to
create integration and synergy between different
production units.
We filmed the first BCI crop harvest in Turkey and
aimed to increase awareness of the BCI cotton
farmers and the initiative itself. As stated in our
last report, we consider it a personal success and
were proud to be there when the fruits of our
collective labour were gathered.
As always, Orta Anadolu has continued its
social missions under the OrtaBlu platform. Our
support to the literacy program in Lebanon
through Wadi Al Jamus EKAD the NGO in Turkey
working for the conservation of the endangered
species, Caretta Carettas; are projects we have
implemented. We have provided coaching and
support to Science Heros, which aims to develop
the love of science in children.
During this period of 2012-2013 we gained more
experience and gathered results of what we have
done. Over the next few years, our focus will
be more towards research and development of
sustainable production techniques. We will look
into incorporating our efforts with minds-alike
and engage and build platforms to improve Orta
Anadolu as well as the world we live in. We will
lead the change and remain a role-model in our
industry.

Küçük değişikliklerin bizi büyük sonuçlara
götürdüğünü bu dönemde gözlemledik.
Çevreye, topluma, enerjiye ve DNA’mızın bir
parçası olan kaynak koruma girişimlerimize
etkilerimiz konusunda her zaman çok hassas bir
firma olmamıza rağmen, bunları, farklı üretim
fonksiyonları arasındaki büyük sinerjiyi yaratma
ve daha fazla efor sarfetmeye odaklanmayı
sağlayacak daimi bir sistem altındaki ana
performans görevlerimize dahil ettik. Enerji
tüketimini, kaynak kullanımını ve çevreye
olan etkimizi azaltacak ya da geliştirecek
proje ve fikirlerdeki daimi farkındalık yaratan
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Küçük değişiklikler büyük sonuçlara götürür.
Orta Anadolu; mümkün olan enerji ve kaynak
koruma tesisleri uygulamalarında her zaman
sosyal ve çevresel bilince sahip olmuştur. Biz
şu an çabamızı farklı üretim birimleri arasında
sinerji ve entegrasyon yaratmamızı sağlayan ana
performans görevlerimize dahil ediyoruz.
BCI pamuk çiftçilerinin ve girişiminin farkındalığını
arttırma amacıyla, ilk Türk BCI pamuk ekimini
filme aldık. Son raporumuzda bahsettiğim
gibi, bunu kişisel bir başarı olarak görüyoruz
ve işbirlikçi çalışmamızın meyveleri toplanırken
orada olduğumuz için gurur duyuyoruz.
Her zaman olduğu gibi, OrtaBlu platformu
altında, Orta Anadolu sosyal misyonuna devam
etti. Wadi Al Jamus aracılığıyla Lübnan’daki
okur-yazarlık programlarına verdiğimiz destek
nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının
korunması için çalışan EKAD sivil toplum
kuruluşuna olan desteğimiz uyguladığmız
projelerimizdendir. Ayrıca çocuklar için
bilim sevgisini geliştirmeyi amaçlayan Bilim
Kahramanları’na rehberlik ve destek sağladık.
2012-2013 dönemi boyunca yaptıklarımızdan
çok fazla tecrübe ve sonuçlar elde ettik.
Gelecek birkaç yıl boyunca, odak noktamız
daimi üretim teknikleri gelişimi ve araştırmaları
olacaktır. Bizim gibi düşünenlerle, yaşadığımız
dünyayı geliştirdiğimiz gibi Orta Anadolu’yu
da geliştirme amacıyla çabamızı buna dahil
etmeye çabalayacağız. Değişimin öncüsü ve
endüstrimizin rol modeli olmaya devam edeceğiz.
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ORGANIZATIONAL PROFILE

ORGANİZASYON PROFİLİ

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş
is a privately owned incorporated company, an
affiliate of Karamancı Holding.

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş,
özel bir anonim şirket olarak Karamancı Holding’e
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Orta Anadolu was founded and began operations
in 1953 as a privately-invested trading company
in the textile manufacturing industries.

Orta Anadolu 1953 yılında kurulmuş ve
çalışmalarına özel yatırımlı bir şirket olarak
başlayarak tekstil sektöründe hizmet vermeye
başlamıştır.

Orta Anadolu was restructured to produce
denim in 1985 and ever since, has been operating
and marketing its producs globally. Orta
Anadolu’s main business is Denim and flat fabric
production. We outsource yarn and grey fabric.

Orta Anadolu 1985 yılında denim kumaşı üretecek
şekilde yeniden yapılandırılmış ve o günden
bu yana faaliyetlerini sürdürerek küresel çapta
pazarlama çalışmalarını yürütmektedir. Başlıca
ürünlerimiz denim ve flat kumaş olup ayrıca
dışarıdan iplik ve yarı mamul tedarik edilmektedir.

Brands, products, services
Our two main brands are:

Markalar, Ürünler, Hizmetler

Orta Anadolu

Temel markalarımız :

OrtaBlu

Orta Anadolu
OrtaBlu

We also own:
Ordenim

Diğer Markalarımız:

Orcotton

Ordenim

Denimus

Orcotton

Denimacademy

Denimus

Denimservice

Denimacademy

AlchemyOne

Denimservice

I-CORE

AlchemyOne
I-CORE
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Operational Structure of the
Organization

Organizasyonun Operasyonel
Yapısı

Orta Anadolu conducts its operations within the
body of Karamancı Holding.

Orta Anadolu çalışmalarına Karamancı Holding
bünyesinde devam etmektedir.

ORTA Anadolu management is subject to
oversight by the Board of Management. The
positions of Orta Anadolu Chairman of the Board
and General Manager are filled by different
individuals.

Orta Anadolu yönetimi, Yönetim Kurulu
tarafından denetlenmektedir. Orta Anadolu
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel
Müdürlük görevleri farklı bireyler tarafından
yürütülmektedir.

Number of Countries ORTA
operates in :

Orta Anadolu’nun Faaliyet
Yürüttüğü Ülkeler :

USA (2 PEOPLE), SAN FRANSISCO

ABD (2 KİŞİ), SAN FRANSISCO

LOS ANGELES - ORTA SHOWROOM, NYC ORTA OFFICE

LOS ANGELES - ORTA SHOWROOM, NYC ORTA OFİSİ

ITALY (2 PEOPLE), TREVISO - ORTA OFFICE

İTALYA (2 kişi), TREVISO - ORTA OFİSİ

BANGLADESH - 1 PERSON

BANGLADEŞ - 1 KİŞİ

TUNUSIA - 1 PERSON

TUNUS - 1 KİŞİ

JAPAN - 1 PERSON

JAPONYA - 1 KİŞİ

AUSTRALIA - 1 PERSON

AVUSTRALYA - 1 KİŞİ

COLOMBIA - 2 PEOPLE

KOLOMBİYA - 2 KİŞİ

GERMANY - 1 PERSON

ALMANYA - 1 KİŞİ
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Markets That Orta Served;

Orta’nın Hizmet Verdiği Pazarlar;

Mainly;

Temel olarak;

USA,

ABD,

Europe ;

Avrupa;

• Italy

• İtalya

• Germany

• Almanya

• Netherlands

• Hollanda

• United Kingdom

• Birleşik Krallık

• Spain

• İspanya

• Portugal

• Portekiz

• France

• Fransa

• Belgium

• Belçika

Asia-Pasific;

Asya-Pasifik;

• Korea

• Kore

• Hong Kong

• Hong Kong

• China

• Çin

• Japan

• Japonya

• Bangladesh

• Bangladeş

• Australia

• Avustralya

North Africa

Kuzey Afrika

• Morocco

• Fas

• Egypt

• Mısır

• Tunisia

• Tunus

Costumer Types;

Müşteriler;

• Jeanswear Brands

• Jean markaları

• High Street Brands

• High Street Markalar

• Designer Brands

• Tasarım markalar

• Private Brands

• Özel markalar

• Sportswear Brands

• Spor giyim markaları

• Manufacturers

• Üreticiler

Some of our customers
are listed below;
Müşterilerimizden bazıları
aşağıda belirtilmiştir;
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AS TIME GOES BY WE
GET YOUNGER AND
WISER.

ZAMAN GEÇTİKÇE
GENÇLEŞİP
BİLGELEŞİYORUZ.

Our Workers

Çalışanlarımız

We now have a sister company Orta Bahrain
making us, a stronger and bigger family.

Orta Bahreyn kardeş firmamızın da aramıza
katılması ile artık daha güçlü ve daha büyük bir
aileyiz.

Number of Employees 2012: 1329 (1251 Male –
78 Female)
Number of Employees 2013: 1534 (1449 Male –
85 Female)
Number of Employees 2012 Bahrain: 326 (304
Male- 22 Female)
Number of Employees 2013 Bahrain: 455 (423
Male-32 Female)
Operations: Spinning, Indigo Dyeing Process,
Weaving, Finishing

Çalışan Sayısı 2013: 1534 (1449 Erkek – 85 Bayan)
Çalışan Sayısı 2012 Bahreyn: 326 (304 Erkek - 22
Bayan)
Çalışan Sayısı 2013 Bahreyn: 455 (423 Erkek-32
Bayan)
Operasyonlar: İplik, Indigo Boyama, Dokuma,
Terbiye

2012

= 1251

= 78

= 304

= 22

2013

= 1449

= 85

= 423

= 32

Orta Anadolu
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Çalışan Sayısı 2012: 1329 (1251 Erkek – 78 Bayan)

Orta Bahrain

TOTAL BREAKDOWN IN
TERMS OF DEBT AND
EQUITY

BORÇ VE ÖZSERMAYE
TOPLAM KIRILIMLARI

Quantity of products or services • Ürün / Hizmet Miktarı
Quantity of product (Denim Fabric)

2012

2013

Orta Anadolu

54 million meters

53.1 million meters

Orta Bahrain

10.92 million meters

13 million meters

Ürün miktarı (Denim Kumaşı)

Orta Anadolu

Orta Bahreyn

Our integrated facilities for spinning , indigo
dyeing, weaving and finishing have a spinning
capacity of 22.9 million kg of yarn, 34.3 million
meters of grey fabric and a finishing capacity of
56.2 million meters.

54 milyon metre

10.92 milyon metre

53.1 milyon metre

13 milyon metre

İplik, indigo boyama, dokuma ve terbiye
işlemlerinden oluşan entegre tesislerimiz 22.9
milyon kg iplik, 34.3 milyon metre flat kumaş
ve 56.2 milyon metrelik mamül kumaş üretim
kapasitesine sahiptir.

Gross Turnover (Million $)

2012

2013

Orta Anadolu

244.2

243.5

Orta Bahrain

34.7

50.7

Brüt Ciro (Milyon $)

Orta Anadolu

Orta Bahreyn

Orta Bahrain
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AWARDS

ÖDÜLLER

We were awarded due to our positive impacts
to society, economy and environment in our
2012 & 2013 reporting period.

Toplum, ekonomi ve çevre için yapmış olduğumuz
olumlu katkılardan ötürü 2012 & 2013 döneminde
aşağıdaki ödüllere layık görüldük.

Awards received in the reporting period • Raporlama döneminde kazanılan ödüller
İŞKUR
(Turkish Employment Organization)

Demir Karamancı Elementary School
Demir Karamancı İlkokulu

Erciyes University
Erciyes Üniversitesi

Association of Persons with
Disability
Can Engelliler Derneği

Participation in the 2011 Kayseri Job Fair and
Career Day

2012

2011 Kayseri İş Fuarı ve Meslek Günlerine Katılım

Plaque of appreciation for contributions to the
school

2012

Okula yapılan katkılardan ötürü verilen takdir plaketi

Plaque of appreciation for supporting the
hydrogen and solar-powered vehicle project
Hidrojen ve güneş enerjili araç projesine verilen desteklerden ötürü
verilen takdir plaketi

Plaque of appreciation for contributions
Yapılan katkılardan ötürü verilen takdir plaketi

Turkish Patent Institute

3rd place of applying trademark registration

Türk Patent Enstitüsü

Tescil başvurusunda üçüncülük

KAYSO

Ranked 185th out of the 500 largest corporation
in 2012

2012

2012

2012

2013

2012 yılında 500 en büyük şirket içinde 185. Sıra

KAYSO

KAYSO
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4th Place in Kayseri exports in 2012
2012 yılında Kayseri ihracatında 4.lük

6th highest corporate taxpayer in Kayseri in 2012
2012 yılında Kayseri’de en fazla vergi ödeyen 6. Firma

Science Heroes

Rising Star Award

Bilim Kahramanları

Yükselen Yıldız Ödülü

Kadir Has University

Corporate Social Responsibility

Kadir Has Üniversitesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2013

2013

2013

2012

Sürdürülebilirlik
Vizyonumuz

Key Impacts, Risks and
Opportunities

Ana Etkiler, Riskler ve
Fırsatlar

We want everybody to hear our melody. We also
know that if a company wants to make great
differences, they need to satisfy all actors in their
chain and also create a value for the environment
and its company employees.

Melodimizin herkes tarafından duyulmasını
istiyoruz. Bir işletmede büyük farklılıklar
yaratılmak isteniyor ise tedarik ve üretim zincirine
dâhil olan tüm oyuncuların memnuniyetinin
sağlanması ve aynı zamanda hem çevre hem
de çalışanlarımız için katma değer yaratması
gerektiğini de biliyoruz.

Orta Anadolu uses a Holistic
Approach in its Sustainability
activities.

Orta Anadolu sürdürülebilirlik
faaliyetlerinde bütünsel bir
yaklaşım kullanmaktadır.

We always seek ways to reduce our resource
consumption and waste generation. If we cannot
reduce or have already reduced them, we reuse
our resources or materials. If recycling is possible,
then we recycle them several times in our
processes.

Her zaman kaynak kullanımımızı ve atık
üretimimizi azaltma gayreti içindeyiz. Eğer
kaynaklarımızı veya malzemelerimizi azaltamıyor
ya da hâlihazırda bunları azaltmış durumdaysak
yeniden kullanma yoluna gidiyoruz. Eğer geri
dönüşüm mümkün ise süreçlerimiz içinde birden
çok kez bunu sağlıyoruz.

Sustainability

Our Vision of
Sustainability

Our vision of sustainability is to minimize our
environmental impacts while increasing our
positive effects on our stakeholders, both
economically and socially.

Sürdürülebilirliğe dair vizyonumuz, çevresel
etkilerimizi azaltırken paydaşlarımıza da hem
ekonomik hem de sosyal anlamda olumlu katkılar
sağlamaktır.
21
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ORTA SUSTAINABILITY
COMMITTEE

ORTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KOMİTESİ

Key Impacts, Risks and
Opportunities

Ana Etkiler, Riskler ve
Fırsatlar

CEO
SUSTAINABILITY TEAM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKİBİ

ENVIRONMENTAL

ECONOMIC

SOCIAL

EKONOMİK

SOSYAL

HR & TQM

BUDGET & REPORTING

İK & TKY

BÜTÇE VE RAPORLAMA

HR & TQM
& MARKETING

ÇEVRESEL

İK & TKY
& PAZARLAMA
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Our Priorities

Önceliklerimiz

Our management and Sustainability team came
together and defined our key impacts and determined our material topics.

Yönetim ve sürdürülebilirlik ekiplerimiz bir araya
gelerek temel etkilerimizi ve temel başlıklarımızı
belirledi.

Furthermore, each year, our high level management (Steering Committee) holds “Strategic
Review” meetings where our economic, environmental and social focuses are evaluated, after
which targets and action plans for the coming
terms are determined.

Her yıl üst yönetimimiz “Stratejik Değerlendirme”
toplantısı düzenlemektedir. Bu toplantıda
ekonomik, çevresel ve sosyal odaklarımız
değerlendirilir ve yeni dönem için hedef ve
aksiyon planları belirlenir.

Our Key focuses on the
Environment;

Çevre ile ilgili temel odak
noktalarımız;

Compliance to environmental laws and legislation

Çevre Mevzuatına ve yönetmeliklere uymak

Energy efficiency and conservation

Enerjiyi verimli kullanmak ve enerji korunumunu
sağlamak

Water management and reducing water
consumption

Su yönetimini sağlamak ve su tüketimini azaltmak

Reducing greenhouse gas/GHG emissions and
Carbon Footprint

Sera gazı emisyonunu ve karbon ayak izini
azaltmak

Waste management

Atık yönetimini sağlamak

Our key focuses on Society;

Toplum ile ilgili temel odak
noktalarımız;

Respect for People
Employee Care
Community Engagement
Product responsibility
Product safety

Our key focus areas on economic
effects;
Revenue
Profitability
Growth
Tax
Communication with our clients

The above mentioned effects are monitored by
our “Strategic Performance Indicators,” which
encompasses all Orta Anadolu’s systems and
units.
Orta Anadolu’s strategies are determined based
on these key impacts and our departments also
define their goals to achieve these strategies.
Sustainability is always our key guiding point
when our Steering Committee decides our
strategies.

İnsana saygı
Çalışana özen
Toplum ile etkileşim
Ürün sorumluluğu
Ürün güvenliği

Ekonomi ile ilgili temel odak
noktalarımız;
Gelir
Karlılık
Büyüme
Vergi
Müşterilerimizle iletişim

Yukarıda bahsi geçen etkiler, Orta Anadolu’nun
bütün sistem ve birimlerinin tamamını kapsayan
“Stratejik Performans Göstergeleri” ile takip
edilmektedir.
Orta Anadolu olarak stratejilerimiz bu temel etki
noktalarına dayanarak belirlenir. Aynı zamanda
birimlerimiz de bu stratejilere ulaşabilmek için
kendi hedeflerini belirler. Sürdürülebilirlik her
zaman üst yönetim tarafından stratejilerimiz
belirlenirken ele alınan en önemli temel unsurdur.

23

Orta Anadolu / 2012-2013
Corporate Sustainability Report

24

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

CORPORATE
GOVERNANCE

KURUMSAL
YÖNETİM

Board Of Management

Yönetim Kurulu

Honorary Chairman: Demir KARAMANCI

Onursal Başkan: Demir KARAMANCI

Chairman: Fatih KARAMANCI

Başkan: Fatih KARAMANCI

Vice Chairman: Murat KARAMANCI

Başkan Yardımcısı: Murat KARAMANCI

CEO /Member: Atilla KIYAT

CEO / Üye: Atilla KIYAT

Member/Independent: Halil Bülent Çorapçı

Üye/Bağımsız: Halil Bülent Çorapçı

Comptroller: Ahmet Hassamancı

Denetleyici: Ahmet Hassamancı

Comptroller: Yunus Yaşar

Denetleyici: Yunus Yaşar

The CEO delegates the duties of monitoring and
improving Orta Anadolu’s economic, environmental and social performance among the Directors based on their responsibilities within the
organizational structure. In this way, sustainable
development is achieved more efficiently.

CEO, Orta Anadolu’nun ekonomik, çevresel ve
sosyal performansını gözlemleme ve yükseltme
görevlerini, kurum içindeki sorumluluklarına
bağlı olarak direktörler arasında paylaştırarak
sürdürülebilir büyümenin en etkin şekilde
gerçekleşmesini sağlamaktadır.

The Executive Committee, which consists of the
General Manager and seven Directorates, ensures
that the Board of Management is kept informed.
Twenty five percent of the Executive Committee
consists of female directorates.

Genel müdür ve 7 direktörlükten oluşan Yürütme
Komitesi, Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesini
sağlar. Yürütme Komitesi’nun %25’i bayan
direktörlerden oluşmaktadır.

The Executive Committee meets once a month.
The Executive Committee is the governance
mechanism where the decisions directing the
company’s operations, including issues such as
human resources, performance, sales, marketing,
production, financing and purchasing are made.
The Orta Anadolu Board of management has
adopted a senior-level corporate management
philosophy. The duties of the members of the
Board of management have been clearly and
specifically defined.

Yürütme Komitesi, her ay bir kez toplanan ve
şirketin operasyonlarıyla ilgili kararların alındığı
bir idare mekanizmasıdır. Bu mekanizma insan
kaynakları, performans, satış, pazarlama, üretim,
finans ve satınalmayı kapsamaktadır.
Orta Anadolu Yönetim Kurulu, üst düzey bir
yönetim felsefesini benimsemiştir. Yönetim
Kurulu üyelerinin görevleri açık ve net bir şekilde
tanımlanmıştır.
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The duties of the members of the
Board of Management are:

Yönetim Kurulu üyelerinin
görevleri:

* To determine the company’s sustainable vision,
mission and strategies

* Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu, misyonunu
ve stratejilerini belirlemek

* To provide guidance for the future of Orta
Anadolu within the framework of sustainable
development

* Sürdürülebilir büyüme çerçevesinde Orta
Anadolu’nun geleceğine dair kılavuzluk yapmak

* To create corporate management and internal/
external audit functions
* To ensure the harmony of all functions
* To identify and manage risk
* To protect stakeholder interests
* To make decisions about investment requests
* To audit senior management and provide guidance
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* w ve iç/dış denetim işlevlerinin yerine
getirilmesini sağlamak
* Tüm bölümlerin uyumlu çalışmasını sağlamak
* Riskleri tanımlayıp yönetmek
* Paydaş çıkarlarını korumak
* Yatırım talepleriyle ilgili karar almak
* Üst yönetimi denetlemek ve kılavuzluk yapmak

* To approve or revise annual budgets and strategic plans

* Yıllık bütçe ve strateji planlarını onaylamak ya
da değiştirmek

* To closely monitor all company performance
values making actual comparisons with the budget

* Şirketin performansını yakından takip ederek
bütçeyle ilgili karşılaştırmalar yapmak

The Board of management has an independent
member for effective corporate management
practices, adaptation of international best practices to the company and verification of all audit
operations.

Yönetim Kurulu’nun etkin kurumsal yönetim
uygulamaları, uluslararası iyi uygulamaların şirkete
adapte edilmesi ve tüm denetim işlemlerinin
doğrulanması için bağımsız üyeleri de vardır.

Orta Anadolu’s Partnership Structure • Orta Anadolu’nun Ortaklık Yapısı
Partnership %
Ortaklık %

Karamancı Holding

87,12

Demir Karamancı

1,26

Fatih Karamancı

5,49

Murat Karamancı

5,49

Other Partners

0,64

* There are no significant changes during the
reporting period 2012 to 2013 regarding size,
structure or ownership.

*Büyüklük, yapı ya da ortaklık anlamında 2012 –
2013 raporlama döneminde önemli bir değişiklik
olmamıştır.
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IDENTIFYING &
PRIORITIZING
STAKEHOLDERS AND
ENSURING THEIR
PARTICIPATION

PAYDAŞLARIN
TANIMLANMASI, ÖNEM
SIRASINA KONULMASI
VE KATKILARININ
SAĞLANMASI

It is vital for us to share our passion of denim
with our audience, our customers, suppliers,
workers and other actors in our value chain
whose lives we touch.

Denim’e olan tutkumuzu müşterilerimizle,
tedarikçilerimizle, çalışanlarımızla ve değer
zincirimizde bir araya geldiğimiz diğer aktörlerle
paylaşmamız bizim için büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla tüm paydaşlarımızla dürüst, açık, etkin
ve şeffaf bir iletişim kurmaktayız. Orta Anadolu,
tüm bu faaliyetlerde paydaşlarının gelecekteki
ihtiyaç ve beklentilerine sürdürülebilirlik temeliyle
olumlu bir etki yapmayı hedeflemektedir. Bunu
başarmak için de gerekli önlemleri almaya her
zaman hazırdır. Dolayısıyla, paydaşlarımızın
önceliklerini bu sürdürülebilirlik raporuyla belirler
ve bu önceliklere göre çözümler bularak paylaşım
yaparız.

We engage in honest, open, effective and
transparent communication with all our
stakeholders. In all of its operations, Orta
Anadolu aims to positively impact the future
needs and expectations of our stakeholders on
the basis of sustainability and is keen on taking
necessary measures to achieve this. Therefore,
we determine the priorities of stakeholders with
this sustainability report and address these
priorities to find solutions and share them.
Our company’s Sustainability Team conducted a
detailed study for the purpose of evaluating the
status of our primary stakeholders in terms of
Orta Anadolu’s sustainability impact in order to
identify the company’s strategic areas of action
taking into consideration their possible concerns.
At Orta Anadolu, we want to make sustainable
development an integral part of the daily
activities of the entire Orta Anadolu family
including our customers, suppliers, local friends
and –more specifically- our employees, by
effectively managing communication with all our
stakeholders and creating medium and longterm value for both our stakeholders and our
company, especially those stakeholders most
affected by our economic, environmental and
social impact.
Our primary stakeholders are constantly
informed based on the communication policies
specified in accordance with our company’s
ethical guidelines.
Establishing open and transparent dialogue
with our stakeholders through an on-site
communication approach is important for us.
The systematic dialogue we have established
with our stakeholders helps us to better
understand their needs and expectations.
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Şirketimizin Sürdürülebilirlik Takımı,
paydaşlarımızın Orta Anadolu’nun sürdürülebilirlik
etkisi çerçevesinde durumlarını değerlendirmek
ve olası sorunları gidermek amacıyla gerekli
önlemleri almak için detaylı bir durum
değerlendirme çalışması yapmıştır.
Orta Anadolu’da bizler, sürdürülebilir gelişmeyi
müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, yerel
pazarlardaki dostlarımızın ve çalışanlarımızın
gündelik faaliyetlerinin bir parçası haline getirmek
için çalışıyoruz. Bunu da tüm paydaşlarımızla
aramızdaki iletişimi etkin bir şekilde yöneterek ve
hem paydaşlarımız hem de firmamız için orta ve
uzun vadede değer yaratarak gerçekleştirmeyi
hedeflemekteyiz.
Ana paydaşlarımız, firmamızın etik yönergeleri
uyarınca ve iletişim politikalarımız gereğince
sürekli olarak bilgilendirilmektedir.
Yerinde iletişim sayesinde paydaşlarımızla açık ve
şeffaf bir diyalog kurma yaklaşımı bizim için çok
önemlidir.
Paydaşlarımızla kurduğumuz sistematik
diyalog onların ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi
anlamamızı sağlamaktadır.

Our dialogue with our employees

Çalışanlarımızla diyaloğumuz

Our music is the sound of looms and this power
hold us together, lasting forever.

Bizim müziğimiz dokuma tezgâhlarının sesidir ve
bu sonsuz güç bizi bir arada tutmaktadır.

Our communication begins on the first day that
our employee joins our family.

İletişimimiz, daha çalışanlarımızın işe başladığı ilk
gün başlar.

We provide interactive training for all white and
blue collar employees at our workplace within the
framework of sustainability in order to achieve
a transition from “Individual Responsibility”
to “Corporate Responsibility” and “Social
Responsibility”.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde “Bireysel
Sorumluluk”tan “Kurumsal Sorumluluğa”
geçebilmek için tüm beyaz ve mavi yaka
çalışanlarımıza kurum içinde interaktif eğitimler
vermekteyiz.

At Orta Anadolu, we aim to ensure that all
employees participate in our activities and
decision-making mechanisms.
Through our regular open-door meetings, we
create platforms for face-to-face communication
between our employees and our management.
We improve communication and interaction with
our employees through our teams created to
address continuous improvement in operational
efficiency, cost reduction, savings, improvement
of environmental impact, occupational health
and safety and energy efficiency as well as the
suggestion system.
With our company magazine called ‘Değişim’
(Change) and our website (www.ortaanadolu.
com), we keep our employees informed on Orta
Anadolu operations.
Our purpose in all of these activities is to increase
the contribution, satisfaction and loyalty of
employees to the company.
We strive to create environments that ensure
the continuous flow of communication and
interaction with our employees.

Orta Anadolu’da hedefimiz, tüm çalışanların
faaliyet ve karar verme mekanizmalarına aktif
olarak katılmalarını sağlamaktır.
Düzenli olarak gerçekleştirilen açık-kapı
toplantılarımız sayesinde çalışanların
yönetimle birebir iletişim kurabileceği ortamlar
yaratmaktayız.
Operasyonel verimlilik, maliyet azaltma, tasarruf,
çevresel etkinin iyileştirilmesi, iş sağlığı ve
güvenliği ve enerji verimliliği konularında sürekli
iyileştirme peşinde olan takımlar aracılığıyla
çalışanlarımızla aramızdaki iletişim ve etkileşimi
günden güne arttırıyoruz.
‘Değişim’ adını verdiğimiz şirket dergimiz ve
internet sitemizle (www.ortaanadolu.com)
çalışanlarımızın Orta Anadolu faaliyetlerinden
haberdar olmalarını sağlıyoruz.
Tüm bu faaliyetlerdeki amacımız çalışanlarımızın
kuruma yaptıkları katkının, aldıkları tatminin ve
bağlılıklarının artmasını sağlamaktır.
Çalışanlarımızla aramızdaki iletişimin sürekli
bir akış halinde olmasını sağlayacak ortamlar
yaratmayı hedefliyoruz.
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Our dialogue with our customers

Müşterilerimizle diyaloğumuz

Our audience is our valuable customers and we
always do our best to perform an amazing show
for them and make them feel the difference of
our denim fabric.

Bizim seyircimiz bizler için çok değerli olan
müşterilerimizdir. Onlara muhteşem bir gösteri
sunup denim kumaşımızın farkını hissetmeleri
için her zaman elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz.

All our customers are very valuable to us but
it has been particulralry rewarding to see that
certain customers have shown an increasing
interest in the sustainable aspects of denim
production. Throughout this reporting period
we have increased communication and opened
our doors to work on special projects regarding
sustainable production with these customers.
Orta Anadolu creates and coordinates all of its
processes with a customer-focused approach to
ensure customer satisfaction. In order to meet
the changing customer needs in the best way
possible and to exceed customer expectations,
the company focuses on innovation and is
constantly making investments to this end.
All of our employees are aware that customer
satisfaction is paramount.
Orta Anadolu provides its customers with
maximum support and works to ensure
continuous customer satisfaction. Customers can
easily communicate their needs requests and
complaints are handled immediately. Customer
requests and suggestions can be submitted via
e-mail and a database has been created to follow
up customer complaints.
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Bütün müşterilerimiz bizim için çok değerlidir.
Ancak bazı müşterilerimizin denim üretimindeki
sürdürülebilir yaklaşıma giderek daha fazla ilgi
göstermeleri bizim için de ayrıca sevindirici
olmuştur. Bu raporlama dönemi boyunca gitgide
artan bir iletişimle sürdürülebilir üretime dair özel
projelerde müşterilerimizle çalışma şansı elde
ettik.
Orta Anadolu, tüm süreçlerini müşteri-odaklı
bir yaklaşımla yürütüp, müşteri memnuniyeti
sağlamayı garanti etmektedir. Müşterilerin
değişen taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek
ve beklentilerin ötesine gidebilmek için şirketimiz
sürekli olarak yeniliklere odaklanıp bu hedeflere
ulaşılmasını sağlayacak yatırımlar yapmaktadır.
Çalışanlarımızın tamamı müşteri memnuniyetinin
çok önemli olduğunun bilincindedir.
Orta Anadolu, müşterilerine maksimum
destek ve müşteri memnuniyetini had safhada
sağlamak için çalışmaktadır. Müşterilerimiz;
talep, ihtiyaç ve şikâyetlerini bizlerle
rahatlıkla paylaşabilirmektedirler. Bu talep
ve şikâyetlerin tamamı olabilecek en hızlı
şekilde karşılanmaktadır. Müşterilerimiz, talep
ve önerilerini e-postayla bize hızlı bir şekilde
iletilebilirler. Ayrıca Orta Anadolu bünyesinde
müşteri şikâyetlerini takip etmek için de bir veri
tabanı oluşturulmuştur.

Our customers can express their opinions
regarding fabric quality, sustainable processes,
sustainable fibers and we are always ready to
collaborate with them. For example, let’s assume;
our customers have sustainability goals regarding
sustainable fibers, chemicals and so on. We
collaborate with them to achieve these goals. We
increase our sustainable fibers upon request and
offer them organic and recycle fibers and fabrics.

Müşterilerimiz kumaş kalitesi, sürdürülebilir
süreçler ve sürdürülebilir elyaflara dair görüş ve
önerilerini bizlerle paylaşabilirler. Bu konularda
Orta Anadolu her zaman işbirliği yapmaya
hazırdır. Örneğin, müşterilerimizin sürdürülebilir
elyaflar, kimyasallar vb. ile ilgili bazı hedefleri
olduğunda talep ettiklerinde sürdürülebilir
elyaflarımızı arttırarak onlara organik ve geri
dönüştürülebilir elyaf / kumaşlar sunabilmekteyiz.

Customer complaints are handled by a
technical person in the sales team who is solely
responsible for this process; visiting customers,
handling technical discussions, giving feedback,
following reimbursements. Orta tries to be
proactive by launching the Denim Academy
Program in order to avoid complaints by training
its customers about denim fabric production
process.

Müşteri şikâyetleri satış ekibimizde yalnızca
bu işten sorumlu olan teknik bir çalışanımız
tarafından karşılanmaktadır. Müşteri ziyaretleri
yapılıp, teknik konular ele alınıp, geri bildirimler
ve gerekli tazminlerin takibi yapılmaktadır.
Orta Anadolu, Denim Akademi Programı’yla
proaktif bir yaklaşım sergileyerek müşterilerin
denim kumaş üretim süreçleri hakkındaki
bilgilerini arttırarak şikâyetleri en aza indirmeyi
hedeflemektedir.

Our dialogue with our interns

Stajyerlerimizle diyaloğumuz

Orta is also a school of denim. We want our
interns to experience denim production closely.
Every year we accept internship applications
from high schools, universities as well as from
abroad. Our internship programs depend on
students’ skills, education level and also their
enthusiasm.

Orta bir denim okuludur. Firma olarak
stajerlerimizin denim kumaş üretimini yakından
deneyimlemelerini isteriz. Her yıl hem yurt içi hem
de yurt dışındaki lise ve üniversitelerden stajyerler
kabul etmekteyiz. Stajyerlik programlarımız
öğrencinin eğitim düzeyine, becerilerine
ve aynı zamanda isteklerine göre değişiklik
göstermektedir.

After their internship program, they have
acquired fundamental knowledge about denim
production, planning, inspection, R&D and
P&D. Observing interns is also a way to find
appropriate candidates for future employment in
our company. The Human Resources department
gives a priority to past interns, if they fulfill the
requirements, when they apply for a job at Orta.
We also accept interns from abroad who
wants to experience denim production and to
get familiar with Turkish culture. One of our
2013 interns was from Germany. He studies at
Niederrhein University of Applied Sciences. After
his 20 weeks internship program he was one of
us and could hear the song that we perform in
our factory.

Stajyerler, staj sürelerinin tamamlanmasının
ardından denim üretimi, planlama, kaliteleme,
Ar&Ge ve Ürün Geliştirme konularında temel
bilgilere sahip olurlar. Stajyer programları
aynı zamanda gelecekte şirketimize katılacak
yeni çalışanlarımızı bulabilmek için de iyi bir
yöntemdir. İnsan kaynakları bölümümüz, Orta’da
işe başvururken gerekli koşulları sağlayan
stajerlere büyük öncelik vermektedir.
Firmamız aynı zamanda denim üretimini yakından
deneyimlemek ve Türk kültürünü tanımak isteyen
yurtdışından stajerleri de kabul etmektedir. 2013
yılında Almanya Niederrhein Uygulamalı Bilim
Üniversitesi’nde öğrenim gören bir stajyerimiz 20
haftalık staj programının ardından bizlerden biri
oldu ve fabrikamızda yaptığımız müziği duyabilir
hale geldi.
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Our dialogue with society

Toplumla diyaloğumuz

Even though we take all actions to minimize
our environmental impacts, we are also aware
of our social responsibility. We never let our
factory’s wall separate us from our neighbors.
It is our responsibility to ensure them that we
are doing well at our factory. Our factory is
open for schools that want to make a technical
visit. Our engineers guide them and explain our
processes step by step. We interact with society
via many social activities. We also satisfy their
expectations by caring for our environment.
We always control and monitor our biological
wastewater treatment plant in case there is
an odour problem. We also measure our NOx
emissions from our stack and maintain their
levels with in legal requirements.

Çevresel etkilerimizi azaltmaya çalışırken
aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzun
da farkındayız. Fabrika duvarlarının bizi
komşularımızdan ayırmasına asla izin vermiyoruz.
Fabrikamızda gerçekleşen faaliyetleri
bilmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.
Fabrikamız teknik geziler için bütün okullara
da açıktır. Bu ziyaretlerde mühendislerimiz
ziyaretçilere işletmemizi gezdirirken onlara
üretim süreçlerimizi adım adım anlatmaktadır.
Düzenlediğimiz bir çok farklı sosyal faaliyete,
bulunduğumuz bölgedeki yaşayanlarla etkileşime
girmekteyiz. Aynı zamanda çevreye önem vererek
onların beklentilerini de karşılamaktayız. Biyolojik
atık su tesisimizi sürekli olarak kontrol ederek
koku problemi yaşanmamasını sağlamaktayız.
Aynı zamanda NOx emisyonları da düzenli olarak
ölçüyor ve bu emisyonları yasal sınırlar içinde
tutuyoruz.

Stakeholders

Manner/Environment

Purpose

Employee

Open door Meetings, Department
meetings, Open office system, Internal
Bulletins, Announcement boards,
Recreational Building and Rest Area,
Surveys and Trainings

Obtaining and giving feedback,
Conducting improvement activities,
Accelerating the flow of information,
Strengthening horizontal-vertical
communications

(Paydaşlar)

Çalışan

Yöntem/Çevre

Açık kapı toplantılar, bölüm toplantıları, açık ofis sistemi, iç
bülten, duyuru panoları, sosyal bina, anketler ve eğitimler

Customer

Denim Academy, Reciprocal Visits

Müşteri

Denim Akademi, Karşılıklı Ziyaretler

Amaç

Geri bildirim almak ve vermek, iyileştirici faaliyetlerde
bulunmak, bilgi akışını hızlandırmak, yatay-dikey
iletişimi güçlendirmek

Developing new products and
practices that will be mutually
beneficial through improved
cooperation
Artan ortak çalışma sayesinde her iki tarafa da fayda
sağlayacak yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi

Developing new products and
practices through improved
cooperation for mutual benefit

Supplier

Training Programs, Reciprocal Visits

Tedarikçi

Eğitim Programları, Karşılıklı Ziyaretler

Shareholders

3rd place for trademark registration
application

Developing investment activities and
mutual benefit

Tescil başvurusunda üçüncülük

Yatırım faaliyetlerinin ve karşılıklı faydanın geliştirilmesi

Ortaklar

Unions
Sendikalar

Society

Union Representatives for each
department, Daily, Weekly meetings,
Collective Labor Agreement, Office for
Chief Union Representative

Artan ortak çalışma sayesinde her iki tarafa da fayda
sağlayacak yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi

Communicating and resolving
Employee expectations, desires and
petitions as quickly as possible based
on mutual benefit

Her bölüm için Sendika Temsilcileri, Günlük, Haftalık
toplantılar, Toplu İş Sözleşmeleri, Baş Sendika Temsilcisi Ofisi

Çalışan beklentilerinin iletişimi ve çözümü, istek ve
taleplerin karşılıklı faydaya dayanarak en hızlı şekilde
değerlendirilmesi

Website, Brochures and announcements
/ Charity (schools), Employment
Opportunities, Environmental Activities

Informing the community about
Orta Anadolu operations, helping
raise awareness and prosperity,
contributing to clean environmental
activities

Toplam
İnternet sitesi, Broşürler ve Duyurular / Hayır İşleri (okullar), İş
Fırsatları, Çevresel Faaliyetler

Toplumu Orta Anadolu faaliyetleri hakkında
bilgilendirme, farkındalığın ve refahın artmasına
yardımcı olma, temiz çevre faaliyetleri yürütme
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As a result of our dialogue with stakeholders on
various platforms, stakeholder expectations are
compiled and due feedback is provided after a
process of prioritization is completed. Action is
undertaken with stakeholder interests in mind.
For example, information flow is ensured in
regular open door meetings conducted between
the administration and employees. Through
regular visits to our clients and suppliers, we
determine reciprocal expectations. Public
agencies we collaborate with are also regularly
visited in order to establish dialogue.
Our aim is to balance stakeholder needs and
expectations.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Paydaşlarla farklı platformlarda yürütülen
diyaloglar sayesinde paydaşların beklentilerini
toplayarak bu beklentilerin öncelik sırasına
konmasının ardından geri bildirimlerini
yapmaktayız. Gerekli aksiyonlar paydaşların
çıkarları göz önünde bulundurularak anında
yapılmaktadır. Örneğin bilgi akışı, yönetim ve
çalışanlar arasında yapılan açık kapı toplantılarıyla
sağlanmaktadır. Müşteri ve tedarikçilerimize
yapılan düzenli ziyaretler aracılığıyla karşılıklı
beklentiler paylaşılmaktadır. Ortak çalışmalar
yürüttüğümüz kamu ajansları da sağlıklı bir
diyalog sağlamak amacıyla düzenli olarak ziyaret
edilmektedir..

Our motto is ‘quick response ‘to stakeholders.

Amacımız paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini
dengelemektir.

We organize multiple stakeholder orientation
activities.

Mottomuz paydaşlarımıza hızlı geri bildirimde
bulunmaktır.

We determine company strategies and vision
with the participation of employees.

Çoklu paydaş oryantasyonu organize etmekteyiz.

We have created the ‘Denim Service Department’
to help meet customer expectations.

Firma strateji ve vizyonlarını çalışanlarımızın
katılımıyla belirlemekteyiz.

Some R&D and product development projects
are organized with customers.

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya
yardımcı olmak amacıyla ‘Denim Servis Bölümü’
oluşturulmuştur.

Our product collections are prepared in
accordance with customer expectations.

Bazı Ar&Ge ve ürün geliştirme projeleri
müşterilerimizle birlikte yürütülmektedir.
Ürün koleksiyonlarımız müşteri beklentileri göz
önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.
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ECONOMIC
PERFORMANCE

EKONOMİK
PERFORMANS

Orta Anadolu’s primary economic strategy is
to ensure long-term, sustainable and profitable
growth. We are aware of the fact that the
sole purpose of an enterprise is not profit.
We know that our sustainability and growth
are totally dependent on the sustainability of
our environment and world and that we carry
responsibilities towards society, the environment
and the planet as a whole.

Orta Anadolu’nun temel ekonomik stratejisi
uzun vadeli, sürdürülebilir ve karlı büyüme
gerçekleştirmektir. Orta Anadolu, bir kurumun tek
amacının kar elde etmek olmadığının farkındadır.
Sürdürülebilirlik ve büyümenin de çevremiz ve
dünyamızın sürdürülebilirliğine dayandığını ve hem
topluma, hem çevreye hem de gezegenimize karşı
sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz.

In 2012, Orta Anadolu sales in meters amounted
to 54 million and in 2013, it was 53.1 million. In
addition, gross sales in 2012 were 244.2 million $
and 243.5 million $ in 2013.

2012 yılında Orta Anadolu satışları metre bazında
54 milyona ulaştı. 2013 yılında bu rakam 53.1 milyon
oldu. Bunun yanı sıra, 2012 yılındaki brüt satış
rakamı 244.2milyon $ iken bu rakam 2013 yılında
243.5 milyon $ oldu.

Kayseri Factory • Kayseri Fabrikası
All Assets Million USD

2012

2013

Gross Sales Turnover

244,2

243,5

Tax

5,3

4,3

Scholarship –Grants-Donations

0,06

0,06

Total Assets (Working Assets Total)

272,2

279,02

Varlıklar Milyon USD

Brüt Satış Cirosu

Vergi

Burslar-Hibeler-Bağışlar

Toplam Değerler (Çalışır Değer Toplamı)

Bahrain Factory • Bahreyn Fabrikası
Sales and Production

2012

2013

Gross Sales Million meters

54

53,1

Gross Export sales Million meters

17,1

15,8

Yarn production. Million kgs

22,9

20,1

Grey fabric production Million meters

34,3

34,1

Finished fabric production Million meters

56,2

53,6

Satış ve Üretim

Brüt Satış Milyon Metre

Brüt İhracat Milyon Metre

İplik Üretimi Milyon kg

Flat Kumaş Üretimi Milyon Metre

Mamul Kumaş Üretimi Milyon Metre
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CLIMATE CHANGE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Climate Change is included in our company’s
vision of sustainability. Therefore at the core of
our efforts in sustainability management lies the
philosophy of decreasing our impact. All the
sustainability strategies, policies and actions we
develop are geared towards the mitigation of
effects manifested through climate change.

İklim değişimi de şirketimizin sürdürülebilirlik
vizyonunun bir parçasıdır. Dolayısıyla
sürdürülebilirlik yönetimi çabalarımızın temelinde
çevreye olan etkimizi azaltma felsefesi de
yatmaktadır. Tüm sürdürülebilirlik stratejilerimiz,
ilkelerimiz ve aksiyonlarımız iklim değişiminin
etkilerini azaltma yönündedir.

In order to determine the risks that climate
change brings about through greenhouse gas
emissions, we are able to make productionbased greenhouse gas emission measurements.
Efforts to determine and minimize the risks that
cause climate change are currently underway.
Our employees who have obtained Energy
Management certificates continue to guide our
companies’ energy productivity efforts. Our
GHG Control Team, consists of a TQM Engineer,
an Environmental & Sustainability Engineer, An
Energy Engineer and Maintenance Engineer, who
is responsible for developing the GHG Inventory.

İklim değişimiminin sera gazlarının emisyonu
aracılığıyla yarattığı riskleri belirlemek için üretim
bazlı sera gazı emisyon ölçümleri yapmaktayız.
İklim değişikliğine sebep olan risklerin belirlenip
en aza indirilmesi için çalışmalarımız da halen
devam etmektedir. Enerji Yönetim sertifikası
sahibi çalışanlarımız tarafından şirketlerimizin
enerji verimliliği çalışmaları yürütülmektedirler.
Sera Gazı Kontrol Ekibi TKY Mühendisi, Çevre
& Sürdürülebilirlik Mühendisi, Enerji Mühendisi
ve Bakım Mühendisinden oluşup Sera Gazı
Envanterinin hazırlanmasından sorumludur.

In Turkey, there is a directive regarding
Greenhouse Gas Emissions that we also comply
with. All our measurement methods are also
approved by the government.
While creating value for our stakeholders
through healthy financial growth, we also strive
to minimize and mitigate the risks and effects to
the climate that our operations may cause.
Mapping out risks and opportunities related to
climate change and the consequent financial
impacts on ORTA’s business always figure in our
road map.

Orta Anadolu Türkiye’de yürürlükte olan
Sera Gazı Emisyonları Yönetmeliği’ne uyum
sağlamaktadır. Tüm ölçüm yöntemlerimiz de
resmi kurumlar tarafından onaylanmıştır.
Sağlıklı finansal büyüme aracılığıyla
paydaşlarımız için değer yaratırken aynı zamanda
sürdürdüğümüz operasyonların çevreye olan
etkilerini de en aza indirgemek için çalışmaktayız.
İklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatlarla birlikte
olası finansal etkilerin seyrini çıkarmak ORTA’nın
yol haritasında her zaman yer almaktadır.
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ECONOMIC VALUE CREATED BY
ORTA

ORTA TARAFINDAN YARATILAN
EKONOMİK DEĞER

In addition to the direct contribution Orta
Anadolu makes to the national economy and the
salaries paid to our employees, we also have an
indirect economic impact due to the payments
we make to suppliers for the goods and services
we purchase, the taxes we pay to the state and
our payments to shareholders and financial
institutions. Orta Anadolu aims to increase its
cooperation with local suppliers even further.

Orta Anadolu’nun doğrudan ulusal ekonomiye
yaptığı katkıların ve çalışanlarımıza ödenen
maaşların yanısıra, tedarikçilerimizden aldığımız
ürün/hizmetler ve yaptığımız vergi ödemeleriyle,
paydaşlarımız ve finansal kuruluşlara yaptığımız
ödemeler aracılığıyla bir de dolaylı ekonomik
etkilerimiz vardır. Orta Anadolu geçmişten
bugüne yerel tedarikçilerle işbirliğini arttırmayı
her zaman hedefinde tutmuştur.

* We create jobs for our suppliers and our
employees.

* Tedarikçi ve çalışanlarımız için iş imkanı
sağlamaktayız.

* Our supplier’s employee and ORTA’s employees
spend their wages locally.

* Tedarikçilerimizin ve ORTA’nın çalışanları
maaşlarını yerel pazarda harcamaktadırlar.

* Local economic activity is triggered by local
communities.

* Yerel topluluklar yerel ekonomik faaliyet
yaratmaktadır.

In 2012, Orta Anadolu created a turnover worth
$.244.2 million Approximately 70% of this was
paid to suppliers for the purchased goods
and services and 30% went to employees and
financial institutions, to the community in the
form of scholarships-donations-charity and to
the state as taxes.

2012 yılında Orta Anadolu 244.2 milyon dolarlık
bir ciro yarattı. Bunun yaklaşık % 70’i alınan ürün
/ hizmetler için tedarikçilere ödenirken % 30’u
çalışan ve finansal kuruluşlara, burslar-hibelerbağışlar aracılığıyla topluma ve vergi aracılığıyla
devletimize ödendi.

We take into consideration the environmental
and human impact when buying or modifying
machines and equipment in addition to their
impact on sustainable development.

OUR PHILOSOPHY ABOUT
LOCAL SUPPLIERS & LOCAL
HIRING

Makine/ekipman satın alırken veya değiştirirken,
çevreye ve insana yapacağımız etkinin yanısıra
sürdürülebilir gelişimi de düşünmekteyiz.

YEREL TEDARİKÇİLER & YEREL
İSTİHDAMLA İLGİLİ FELSEFEMİZ

It is Orta Anadolu’s philosophy to develop and
support local suppliers as much as possible.

Yerel tedarikçileri mümkün olduğunca
destekleyip geliştirmek Orta Anadolu’nun
temel felsefesidir.

As raw materials, 65% of all the cotton we
purchase, almost all of the yarn, the whole of
our outsourced weaving, transport operations,
natural gas, contracting work and 50% of our
dyeing chemicals are all procured from the
domestic market.

Hammadde anlamında ise satın aldığımız
pamuğun % 65’i, ipliğin neredeyse tamamı,
dokuma işleminin tümü, taşıma işlemleri, doğal
gaz, müteahhitlik işleri ve boya kimyasallarının
% 50’si içpazardan alınmaktadır.

For machinery spare parts, servicing and
maintenance, office and general cleaning we
prefer to work with firms in Kayseri.

40

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Makine yedek parçaları, servis ve bakımın
yanı sıra ofis malzemeleri ve genel temizlik
için Kayseri’deki firmalarla çalışmayı tercih
etmekteyiz.

We have a written procedure regarding support
to local suppliers. If the local supplier fulfills
the purchasing requirements, as defined in the
procedure, then priority is given to the local
supplier.
We give priority to local suppliers, if they meet
our requirements regarding;
-Product Quality,

Bu amaçla yerel tedarikçilerle ilgili bir prosedür
hazırladık. Eğer yerel tedarikçi bu kriterleri
sağlayabilirse öncelik yerel tedarikçilere
verilmektedir.
Yerel tedarikçilere öncelik verirken dikkat
ettiğimiz kriterler aşağıdakileri içerir:
-Ürün Kalitesi,
-Hızlı Tedarik,

-Fast Order Delivery,

-Hizmet Kalitesi.

-Service Quality.
All this is indicated in our “Purchasing
Procedure”.

Ve bu öncelik “Satın alma Prosedürümüzde”
belirtilmiştir.

Orta Anadolu Local Supliers • Orta Anadolu Yerel Tedarikçiler
Materials and Outsourced process
Malzeme ve Dışarıdan Alınan Hizmetler

% of Local Suppliers
Yerel Tedarikçi % si

Cotton

65

Yarn

95

Dyeing Chemicals

60

Weaving

100

Natural gas (from Turkish natural gas pipeline)

100

Transportation

100

Pamuk
İplik

Boya Kimyasalları
Dokuma

Doğalgaz (Türk doğalgaz boru hattından)
Taşıma

Bahrain Local Supliers • Bahreyn Yerel Tedarikçiler
Materials and Outsourced process
Malzeme ve Dışarıdan Alınan Hizmetler

% of Local Suppliers
Yerel Tedarikçi % si

Cotton

0

Yarn

33

Dyeing Chemicals

0

Weaving

18

Natural gas (from local natural gas pipeline)

100

Transportation

100

Pamuk
İplik

Boya Kimyasalları
Dokuma

Doğalgaz (yerel doğalgaz boru hattından)
Taşıma
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Moreover, Orta Anadolu supports its
developmental philosophy by employing local
labour. Our company values the fact that local
labour is employed on our management team
and among our operational staff. Local labor is
preferred for full-time positions in Kayseri and
Istanbul.
Most of the blue and white-collar employees
reside in Kayseri. As a particular type of
workforce is required for white-collar positions,
when a position opens we also consider
applications out of Kayseri.
Ratio of local labor is close to a hundred percent.

Bunun da ötesinde, Orta Anadolu, gelişme
felsefesini desteklemek için yerel işgücü istihdam
etmektedir. Firmamız, yönetim ve operasyonel
ekipte yerel içgücünün yer almasına önem
vermektedir. Kayseri ve İstanbul’daki tam zamanlı
pozisyonlarda yerel işgücü tercih edilmektedir.
Mavi ve beyaz yakalı çalışanların çoğu Kayseri’de
ikamet etmektedir. Beyaz yaka pozisyonları
için özel bir iş gücü gerektiğinden bir pozisyon
açıldığında Kayseri dışından yapılan başvuruları
da değerlendirmekteyiz.
Yerel işgücü oranı yüzde yüze yaklaşmaktadır.

% of senior management hired from local community
Yerel toplumdan alınan üst düzey yönetici yüzdesi

% 100

Orta Bahrain

Orta Bahreyn

In our Bahrain operations we employ local
workforce as well as foreigners. There is no
discrimination in employement as stated in our
Human Resources Hiring Procedure.

Bahreyn’deki faaliyetlerimizde de diğer uluslardan
çalışanları istihdam ettiğimiz gibi yerel işgücüne
de yer vermekteyiz. İnsan Kaynakları İşe Alım
Prosedüründe belirtildiği üzere, işe alımlarda
herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.

% of senior management hired from local community
Yerel toplumdan alınan üst düzey yönetici yüzdesi
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ENVIROMENTAL
PERFORMANCE

ÇEVRESEL
PERFORMANS

All industries use natural resources and these
resources have a vital role in production. Without
notes you cannot compose, without cotton,
water or energy we cannot produce denim. We
adopt a holistic approach in our sustainability
activities. Our aim is to reduce our environmental
impact by collaborating with suppliers whose
agenda also favours sustainability. We support
their efforts in sustainability and always welcome
their green technologies or products.

Tüm endüstriler doğal kaynaklardan faydalanır
ve bu kaynaklar üretimlerinde önemli rol
üstlenir. Nota olmadan beste yapamayacağınız
gibi pamuk, su ve enerji olmadan da denim
üretemezsiniz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde
bütüncül bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
Amacımız, sürdürülebilirliği kendisine hedef
edinmiş tedarikçilerle çalışarak çevresel
etkimizi en aza indirgemektir. Tedarikçilerimizin
sürdürülebilirlik çabalarını destekliyoruz, yeşil
teknoloji ile üretilmiş ürün ve malzemelerini
memnuniyetle değerlendiriyoruz.

Our Enviromental Goals

Çevresel Hedeflerimiz

Strategic goals for sustainability are set every
year. Annual goals are set on a departmental
basis for the use and conservation of natural
resources, waste reduction and other
environmental projects for the purpose of
improving Environmental Performance. At the
end of each year, the success rate in meeting
these goals is measured and a final assessment
regarding goals that were/were not realized is
included in the Department Action Plan schedule.

İşletmemizde her yıl sürdürülebilirlik ile ilgili
Stratejik Hedefler belirlenmektedir. Yıllık hedefler,
doğal kaynakların kullanımı ve korunumu, atık
azaltma ve çevresel performansı arttırmaya
yönelik diğer çevresel projeler göz önünde
bulundurularak her bir bölüm için ayrı ayrı
belirlenir. Yıl sonunda bu hedeflere ulaşmadaki
başarı oranı ölçülür ve Bölüm Aksiyon Planı’nda
belirtilerek ulaşılan/ulaşılamayan hedeflere dair
nihai bir değerlendirme yapılır.

Tracking Legislation
and Adaptation to
Orta Anadolu

Çevre Mevzuatının ve
Yönetmeliklerin Takibi ve Orta
Anadolu’ya Adaptasyonu

Orta Anadolu stays abreast of all Environmental
Regulations that concern its operations and
complies with the requirements. Information
regarding the activities and follow up are carried
out at Orta Anadolu with reference to the
directives/communiqués as per the Procedure for
Tracing Legal and Other Requirements which is
also shared with employees.

Orta Anadolu, yürüttüğü operasyonlarla ilgili
Çevresel Yönetmelikleri yakından takip eder
ve tüm gerekliliklere uyar. Orta Anadolu’da
yürütülen faaliyet ve takip çalışmalara dair
direktif/yönetmelikleri referans alan bilgiler Yasal
ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü kapsamında
çalışanlarla paylaşılmaktadır.

In addition, Orta Anadolu works with both
universities and other organizations and
communicates its opinions and recommendations
regarding regulations to be issued to the
relevant authorities. For example, Orta Anadolu
participated in the work conducted by Middle
East Technical University (METU) and the Turkish
Ministry of Environment and Urbanization to
harmonize the Integrated Pollution Prevention
Control Directives.

Bunun yanısıra, Orta Anadolu üniversite ve diğer
organizasyonlarla birlikte çalışarak çıkarılacak
yönetmeliklerle ilgili olarak gerekli mercilere
görüş ve önerilerini iletmektedir. Örneğin Orta
Anadolu, IPPC (Integrated Pollution Prevention
Control Directives) Direktiflerinin uyumlaştırma
çalışmaları esnasında (Entegre Kirliliği Önleme ve
Kontrolü Tebliği ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla ortak
çalışmalar yürütmüştür.
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Informing Employees

Çalışanların Bilgilendirilmesi

In addition to general environmental awareness
training such as the importance of natural
resources, energy and water conservation, GHG
emissions and waste management, employees
also receive internal bulletins, e-mail and
occasional notices posted in the cafeteria or on
the announcement board.

Doğal kaynakların önemi, enerji ve su korunumu,
sera gazı emisyonları ve atık yönetimi gibi
çevresel farkındalık eğitimlerinin yanı sıra
çalışanlar aynı zamanda dahili bültenler,
e-postalar ve yemekhane duyuru panolarına
zaman zaman asılan ilanlarla bilgilendirilirler.

As part of our used battery collection program,
employees have been asked to bring dempleted
batteries from home to the factory and to
dispose of them in used battery boxes supplied
by the municipality for collection instead of
putting them in the trash. There has been
significant participation and collected batteries
are sent to recycling facilities by licensed firms. .
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Atık batarya ve pil toplama kampanyamız
kapsamında çalışanlarımız evlerinde
kullanmadıkları atık pilleri fabrikamızdaki ‘Atık
pil toplama’ kutusuna atarak çevresel etkilerini
azaltmaktadır. Ciddi bir katılımın sağlandığı
kampanyada toplanan atık piller lisanslı
firmalar aracılığı ile geri dönüşüm tesislerine
gönderilmektedir.

Ambient Noise

Çevresel Gürültü

Laboratories certified by the Ministry of
Environment and Urbanization have measured
Orta Anadolu’s ambient noise level and impact
within the framework of the law on ambient
noise for industrial organizations as mentioned
in the Environmental Regulations and maps of
acoustic noise measurements for Orta Anadolu
have been prepared. These measurements and
the noise maps that were generated show that
there is no ambient noise negatively affecting
the health of humans located in the region where
Orta Anadolu conducts its operations.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylı
laboratuarlar tarafından Orta Anadolu’nun
ortam gürültü seviyesi ölçülerek, etkisinin Çevre
Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşları
için belirtilen sınırlar dahilinde olup olmadığı
belirlenmekte ve Orta Anadolu’nun akustik ses
ölçümlerine dair haritalar oluşturulmaktadır. Bu
ölçümler ve hazırlanan gürültü haritaları, Orta
Anadolu’nun bulunduğu bölgede insan sağlığına
olumsuz etki edebilecek düzeyde bir gürültü
olmadığını ortaya koymuştur.

Enviromental Audit

Çevresel Değerlendirme

Pursuant to the Environmental Audit Directive,
the Directive regarding Environmental Officers
and Environmental Consulting Firms within
the scope of the Law on the Environment,
we have a contract with an environmental
consulting company approved by the Ministry
of Environment and Urbanization for the
purpose of an external review to detect areas
of improvement. Every month audits are
conducted at the company by this consulting
firm and monthly evaluation reports are prepared
regarding these audits.

Çevresel İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevre
Yetkilileri ve Çevre Danışmanlık Firmaları
Yönetmeliği uyarınca ve Çevre Kanunu
kapsamında, geliştirmeye açık alanların belirlenip
incelenmesini sağlamak için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca onaylanmış bir danışman firmayla
kontratımız mevcuttur. Her yıl bu firma tarafından
fabrikada kontroller yapılmakta ve kontrollere dair
aylık değerlendirme raporları yayımlanmaktadır.

Internal audits are also conducted once a
year by an internal audit team trained in
the Environmental Management System in
accordance with the Environmental Management
System ISO 14001 and relevant corrective
activities are reported.

Aynı zamanda her yıl iç denetimlerde Çevre
Yönetim Sistemi ISO 14001 uyarınca Çevre
Yönetim Sistemi konusunda eğitim almış iç
denetçiler tarafından yürütülerek ilgili düzenleyici
faaliyetler rapor edilir.
Çevresel faaliyetlerle ilgili diğer tüm uygulamalar
yılda iki kez olmak üzere akredite dış kurumlar
olan TSE ve AECOM tarafından denetlenir ve ilgili
raporlar hazırlanır.

All of the practices related to other
environmental activities are audited by the
accredited external audit organizations TSE and
AECOM twice a year and reports of the results
are prepared.

Enviromental Permit

Çevre İzni

An application has been submitted pursuant to
the Directive regarding Permits and Licenses as
per the Law on Environment and a Temporary
Operating Certificate has been obtained in
accordance with the process specified in the
regulation. Since January 2013, Orta Anadolu has
an Environmental Permit which is valid for five
years.

Çevre Kanunu kapsamında İzin ve Lisanslar
Yönetmeliği uyarınca bir başvuru yapılmış olup
yönetmelikte belirtilen sürece uygun bir şekilde
Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır ve Ocak 2013
tarihi itibari ile Orta Anadolu, 5 yıl süre ile geçerli
olan Çevre İzni almıştır.
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Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative

Out Cotton Consumption • Pamuk Tüketimimiz
Cotton from Turkey (kg)

Cotton Imported (kg)

Organic Cotton (kg)

2012

16.711.861

8.807.492

140.812

2013

14.789.541

7.522.161

160.108

Year
Yıl

Türkiye’den pamuk (kg)

We are always take part of organizations and
projects that increase people’s standard of
living standard or decrease our processes’
environmental impacts. Cotton is our main raw
material, so growth capacity, farmers’ income, its
environmental impacts all determine the future of
global cotton production.
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İthal edilen pamuk (kg)

Organic Pamuk (kg)

Orta Anadolu olarak her zaman insanların hayat
standartlarını yükselten ya da süreçlerimizin
çevresel etkilerini azaltan organizasyon ve
projelerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.
Temel ham maddemiz olan pamuğun büyüme
kapasitesi, çiftçilerin geliri ve çevresel
etkiler küresel pamuk üretiminin geleceğini
etkilemektedir.

BCI is a non profit organization that supports
farmer’s standards of living as well as working
with them to decrease the negative impacts of
cotton production. BCI gives training to farmers
to use pesticide optimally and also irrigate to
cotton more efficiently.
Orta is one of the main founders of BCI Turkey
and a member of the BCI Steering Committee
and also a Registered Member. We support
sustainable cotton production by using 5% BC in
all our blends since 2012.
As there is no extra price tag while purchasing
our fabrics so our customers support BCI by
preferring our fabrics.

BCI, çiftçilerin hayat standartlarını destekleyen
ve aynı zamanda pamuk üretiminin olumsuz
etkilerini de azaltmak için onlarla birlikte
çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
BCI, pestisitlerin optimum kullanımının yanı
sıra pamuğun nasıl daha etkin bir şekilde
yetiştirilebileceğine dair çiftçilere eğitimler
vermektedir.
Orta, BCI Türkiye’nin ana kurucularından biri ve
aynı zamanda BCI Yönlendirme Komitesi’nin bir
üyesidir. 2012’den bu yana tüm üretimlerimizde
% 5 Better Cotton kullanarak sürdürülebilir
pamuk üretimini desteklemekteyiz. BCI kullanım
politikamız, kumaşlarımızı satın alırken ilave bir
fiyat artışına neden olmadığından müşterilerimiz
de bizim kumaşlarımızı seçerek BCI’a destek
olmaktadırlar.

Sustainable Processes

Sürdürülebilir Proseslerimiz

Some of the products and processes we have
developed enable the end-user to consume less
energy while using the product such as our, like
AlchemyOne Finish. In apparel manufacture,
this process decreases the amount of softener
needed during the washing-abrasion process
and at the same time does away with ironing for
the end-user. The annual production undertaken
by 1 alchemy machine saves around 2924
hectares of forest. Moreover, we carry products
manufactured with organically grown cotton and
recycled raw materials. We are the first company
in the world to use organic cotton in denim and
in order to support organic-cotton farmers; we
have purchased 3% organic cotton in all our
cotton purchase for one year, without reflecting
the extra cost for us onto the price tag for the
end-user. We are also the world’s first company
to manufacture post-consumer recycled denim.
On this issue, projects with Levi’s and H & M are
currently underway. Another project we have
implemented is the Nettle denim project in
collaboration with GStar.

Geliştirdiğimiz AlchemyOne® finish gibi özel
prosesler sayesinde son kullanıcının ürünü
kullanırken daha az enerji tüketmesini sağlıyoruz.
Bu process sayesinde kumaşa çok güzel bir
yumuşaklık sağlayamaktayız, böylece hem
denim yıkama hem de son kullanıcın yapacağı
ev yıkaması esnasındaki yumuşatıcı ihtiyacını
azaltmakta ve aynı zamanda son kullanıcı için ütü
yapma gerekliliğini de ortadan kaldırmaktadır.
AlchemyOne® finish sayesinde yılda yaklaşık 2924
hektar orman alanının kurtulması anlamına gelen
iyileştirmeler yapılmaktadır. Bunun da ötesinde,
organik olarak yetiştirilmiş pamuk ve geri
dönüşümlü hammaddelerin kullanıldığı ürünler
üretmekteyiz. Dünya üzerinde denim kumaşında
organik pamuk kullanan ilk markayız. Organik
pamuk üreticilerini desteklemek için bir yıl
boyunca tüm pamuk satın alımlarımızda % 3’lük
bir organik pamuk alımı da gerçekleştirdik ve son
kullanıcıya bu fiyat artışını da yansıtmadık. Ayrıca
dünyanın ilk post-consumer geri dönüşümlü
denim kumaşını üreten denim firmasıyız. Bu
bağlamda Levi’s ve H&M ile çalışmalar halen
devam etmektedir .Hayata geçirdiğimiz bir diğer
proje de GStar işbirliği ile Nettle Denim’dir.
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Orta’s Energy
Performance

Orta Anadolu’nun Enerji
Performansı

Since 1998, we have generated our own energy
with a cogeneration system that produces both
electricity and steam via the same system.
The Cogeneration Facility not only achieves
significant savings of natural resources with its
production of electricity and steam, but also
significantly reduces waste emissions. Because
power is produced at the site of consumption,
losses that occur during transmission are
prevented and uninterrupted, high-quality
electricity is provided.

Firmamız, 1998 yılından bu yana aynı sistemi
kullanarak hem elektrik hem de buhar üreten
kojenerasyon sistemiyle kendi enerjisini
üretmektedir. Kojenerasyon Tesisimiz yalnızca
elektrik üretimi yaparak doğal kaynakların
kullanımında tasarruf edilmesini sağlamakla
kalmayıp, aynı zamanda atık emisyonlarını da
önemli ölçüde azaltmamızı sağlamaktadır. Güç,
tüketimin yapıldığı yerde üretildiğinden aktarım
esnasında yaşanan kayıplar da önlenerek yüksek
kalitede elektrik kullanılması sağlanmıştır.

If there is excess electricity produced in the
facility built to meet Orta Anadolu’s own need for
electricity, the company’s Auto-Producer License
allows it.

Tesiste ihtiyaçtan fazla elektrik üretimi yapıldığı
durumlarda firmanın , Otoprodüktör Lisansı
bu fazla elektriğin doğrudan satımına olanak
sağlamaktadır.

Examples of work conducted to achieve the
strategic goals for energy consumption:

Enerji tüketimiyle ilgili stratejik hedeflere
ulaşılması için yürütülen çalışmalara örnekler:

• Numbers of lamps are regulated and their
types are also changed. Energy saving lamps are
preferred throughout the factory.

• Lamba sayısı ve kullanılan lambaların çeşitleri
kontrol edilerek değiştirilmiştir. Fabrikada enerji
tasarruflu lambalar kullanılmaktadır.

• Energy saving is achieved by reorganizing the
pumps.

• Pompaların yeniden düzenlenmesiyle enerji
tasarrufu sağlanmıştır.

• Pumps are changed and energy saving ones are
preferred.

• Pompalar değiştirilerek enerji tasarrufu
yapanları tercih edilmiştir.

• Proper maintenance is conducted enabling
us to detect any malfunction or leakage
immediately.

• Düzenli bakım çalışmalarıyla herhangi bir hasar
veya sızıntı anında tespit edilmektedir.

• Energy consumption of all machinery is
monitored online, so any malfunction or leakage
is detected immediately. This ensures significant
energy savings.
• New meters have been added to the heating,
cooling and ventilation systems to monitor
consumption and prevent leakage.
• Improvements have been made in performance
values related to waste, interim stoppages,
reprocessing etc. via a lean manufacturing
philosophy, thus energy consumption has been
reduced.

• Kullanılan tüm makinelerin enerji tüketiminin
anlık olarak takibi sayesinde herhangi bir arıza
veya kaçak anında tespit edilebilmektedir.
Bu sayede yüksek oranda enerji tasarrufu
sağlanmaktadır.
• Tüketimi kontrol ederek kaçakları
engelleyebilmek için ısıtma, soğutma ve
havalandırma sistemlerine yeni sayaçlar
eklenmiştir.
• Atık, ara depolama, yeniden işleme vb.
işlemlerin performanslarına yönelik iyileştirmeler
yapılmış ve bunun için yalın üretim felsefesi
kullanılmıştır.

• The power factor, which is the ratio of reactive
energy to active energy, has been optimized
with a “precision balanceing system” in all
departments consuming electricity.

• Reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı olan
güç faktörü, elektrik tüketen tüm bölümlerde
uygulanan bir “hassas dengeleme sistemiyle”
optimize edilmiştir.

• The harmonic energy created in all departments
consuming electricity is eliminated with harmonic
filters to achieve power savings.

• Elektrik kullanımından kaynaklı ortaya çıkan
harmonik enerjiyi elimine etmek için tüm
bölümlerde harmonik filtreler kullanılmış ve enerji
tasarrufu sağlanmıştır.

• Energy savings are achieved by using an
inverter-control system in the water pumps to
adjust pressure.
• A water-cooling system is preferred in air
compressors. The heated water is used in
operating processes.
•Energy savings are realized by reducing
the temperature of hot water in the finishing
machines by about 10 degrees.

• Su pompalarında basıncı ayarlamak için
inverter-kontrol sistemi kullanılarak enerji
tasarrufu sağlanmıştır.
• Hava kompresörlerinde su soğutmalı sistem
tercih edilmiştir. Isıtılan su operasyonal süreçlerde
kullanılmıştır.
• Terbiye makinelerinde kullanılan sıcak suyun
sıcaklığı yaklaşık 10 derece azaltılarak enerji
tasarrufu sağlanmıştır.
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• Motorized valves have been installed in all
machines that use steam to prevent leakage to
main steam lines.

• Ana buhar hatlarına kaçakları önlemek için
buhar kullanan tüm makinelere motorlu vanalar
takılmıştır.

• Steam savings have been realized by using
pulverization instead of humectation in the
Sanfor machine.

• Sanfor makinesinde buhar tasarrufu yapmak
için tozlaştırma yerine nemlendirme kullanılmıştır.

• The number of breakdowns is reduced via a
periodic maintenance system so that resources
are used more efficiently.
• The water temperature in the indigo
preparation processes has been reduced by
about 50%.
• Heating and cooling in the indigo dye
vats utilizes a heat excehanger in place of a
serpentine.
• Energy consumption is centrally controlled
through our SCADA system, ensuring rapid
response to malfunctions.
• Energy consumption is monitored in the indigo
and finishing machines on a work order and
type basis using the FOXBORO process control
system.
• By putting the vacuum motor on sleep mode
we save 96.432 kWh energy and 21.793 TL
annually in the Weaving Department.
In order to combat climate change by minimizing
the use of natural resources and air, soil and
water pollution, Orta Anadolu analyzes risks and
environmental impact resulting from its products,
service and manufacturing processes and takes
the necessary action.
Orta Anadolu is committed to protecting
resources and reducing consumption and is
able to monitor the energy, water and steam it
consumes on a real-time basis per department
and by machine. As a result, it is possible to
intervene immediately in the event of a leakage
or malfunction.
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• Kaynakların daha etkin bir şekilde
kullanılabilmesi için periyodik bakımlarla arıza
sayısı azaltılmıştır.
• Indigo hazırlık proesinde kullanılan suyun
sıcaklığı % 50 oranında azaltılmıştır.
• Indigo boya hatlarında yütürülen ısıtma ve
soğutma sisteminde serpantin yerine eşanjör
kullanılmıştır.
• Enerji tüketimi merkezi olarak SCADA
sistemimiz tarafından kontrol edilmekte
ve böylelikle arızalara anında müdahale
edilebilmektedir.
• İndigo ve bitirme makinelerindeki enerji tüketimi
FOXBORO proses kontrol sistemi kullanılarak iş
emri üzerinden kontrol edilmektedir.
• Dokuma Bölümünde vakum motorunu uyku
moduna geçirerek yılda 96.432 kWh enerji ve
21.793 TL tasarruf etmekteyiz.
Doğal kaynakların kullanımının yanı sıra hava,
toprak ve su kirliliğini azaltarak iklim değişikliğiyle
mücadele etmek için Orta Anadolu ürünleri,
hizmetleri ve üretim süreçlerinden kaynaklanan
riskleri ve çevresel etkileri analiz ederek gerekli
önlemleri almaktadır.
Orta Anadolu kaynakları koruma ve tüketimi
azaltma konusunda kararlıdır ve kullandığı
enerji, su ve buharı anlık olarak bölüm ve makine
bazlı olarak takip edebilmektedir. Böylelikle bir
kaçak veya arıza durumunda anında müdahale
yapılabilmektedir.
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Every year, strategic goals for energy
consumption are set and energy tracking and
control are conducted from machine to machine
and from department to department to reduce
consumption.
An ‘Energy Management System’ consisting of
platforms such as SCADA and FOXBORO has
been set up at Orta Anadolu and those in charge
of the system have been designated by senior
management.
Pursuant to regulations regarding Increasing
Efficiency of Energy Resources and the Use of
Energy, Energy Managers have been appointed
from among our employees. Energy Managers
provide important added value to our company
with the training and energy conservation
projects they coordinate in order to raise
awareness on energy conservation among our
employees.
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Her yıl tüketime dair stratejik hedefler belirlenir
ve tüketimi azaltmak için makine ve bölüm bazlı
kontroller yürütülür.
Orta Anadolu’da SCADA ve FOXBORO gibi
platformlardan oluşan bir ‘Enerji Yönetim Sistemi’
kurulmuş olup bu sistemden sorumlu olan kişiler
üst yönetimce belirlenmiştir.
Enerji Kaynaklarının Verimliliğini Arttırma ve
Enerji Kullanımıyla ilgili yönetmelikler uyarınca
çalışanlarımız arasından Enerji Yöneticileri
belirlenmiştir. Enerji Yöneticileri, çalışanlarımız
arasında enerji tüketimi farkındalığını
arttırmak üzere yürttükleri eğitim ve enerji
tasarrufu projeleriyle firmamıza katma değer
sağlamaktadırlar.

2012 and 2013 Energy Performance • 2012 ve 2013 Enerji Perfonması
Consumption of Electricity (kWh)

change (%)

2011

2012

2013

71.701.890

77.516.761

75.375.897

-2.76

14.852.467

17.324.593

22.728.023

31,10

Electricity sold to KEAŞ

3.287.088

2.252.691

3.683.799

63.5

Consumption of electricity by
factory(with Organize İplik Factory)

83.267.269

92.588.663

98.103.920

5.95

32.149.435

34.036.795

33.419.016

-1.81

Elektrik Tüketimi (KWH)

Electricity generated with cogeneration
Kojenerasyonla üretilen elektrik

Electricity received from KEAŞ
KEAŞ’tan alınan elektrik

KEAŞ’a satılan elektrik

Fabrika tarafından tüketilen elektrik (Organize İplik

değiişim (%)
2012-2013

Fabrikasıyla birlikte)

Total natural gas consumption at the
factory (std m3)
Fabrikayla tüketilen toplam doğal gaz (std m3)

2012 and 2013 Orta Bahrain Performance • 2012 ve 2013 Orta Bahreyn Enerji Perfonması

Electricity Consumption (kWh)
Elektrik Tüketimi (kWh)

Natural Gas Consumption
Doğal Gaz Tüketimi

* Our energy and naturalgas consumption
increased due to expansion of production
capacity.

2012

2013

change %*

23.618.100

26.688.302

13

5.491.461

5.677.686

3.39

değişim % *

* Üretim kapasitemizin artması sonucu enerji ve
doğalgaz tüketimimiz artmıştır.
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OUR WATER MANAGEMENT

SU YÖNETİMİMİZ

Orta Anadolu, mainly focuses on water
consumption and its reuse. In 2012 and 2013
Orta only used groundwater. Considering the
water shortage in Turkey, Orta emphasisez using
groundwater thus we do not have a significant
impact on groundwater levels and water
resources. We balance the groundwater levels by
making sure our impact is no more than 5%.

Orta Anadolu, temel olarak su tüketimi ve
yeniden kullanımına odaklanmaktadır. 2012 ve
2013 yıllarında Orta Anadolu yalnızca yer altı
suyu tüketmiştir. Türkiye’deki su stresini göz
önünde bulundurarak, yer altı suyu kullanımına
önem vermekte ve yer altı su seviyesinde
ve su kaynaklarında önemli bir etkiye sahip
olmamaktayız. Yer altı su seviyesine % 5’ten daha
fazla bir müdahale yapmadan su kaynaklarını
korunmaktadır.

Our employees have worked on water usage and
conservation as part of a project called ‘Orta
Blue Protect Water’.
These efforts have achieved the following:

Çalışanlarımız, ‘Orta Blue Protect Water’
projesi kapsamında su kullanımı ve korunumu
konularında aktif olarak çalışmıştır.

* Water consumption has been reduced in indigo
dye processes by using liquid indigo.

Bu çabalar sayesinde aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir:

Liquid indigo consumption rate:

* Sıvı indigo kullanılarak indigo boya prosesinde
su tüketimi azaltıldı.

December 2012: 95%
The average of 2012: 43%

Sıvı indigo tüketim oranı:
Aralık 2012: 95%
2012 ortalaması: 43%
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* The need for water in the indigo dye process
is now determined based on optimum water
consumption calculations. Water consumption
has become one of the indigo process
parameters.
* Water conservation has been achieved by
reuseing the water used in finishing machines
using filters.
* Corrective and remedial action conducted on
the processes in the manufacturing departments
created savings.
* The amount of water used for irrigation has
been reduced.
As a result of the water conservation efforts
initiated in 2005, 22% water saving was achieved
by the end of 2012.

* İndigo boya sürecinde su ihtiyacı artık optimum
su tüketim hesaplarına dayanmakta ve su
tüketimi indigo proses parametrelerinden biri
halini almıştır.
* Geri Kazanım, bitirme makinelerinde kullanılan
suyu filtreler aracılığıyla yeniden kullanarak
sağlanmıştır.
* Üretim departmanlarında hayata geçirilen
düzeltici ve önleyici faaliyetler sayesinde tasarruf
sağlanmıştır.
* Sulama için kullanılan su miktarı azaltılmıştır.
2005 yılında başlatılan suyu verimli kullanma
çabaları sonucunda 2012 yılının sonunda % 22’lik
bir su tasarrufu sağlanmıştır.

Orta Anadolu

Water Consumption (m3)
Su Tüketimi (m3)

Water Consumption (m3)
Su Tüketimi (m3)

* Our water consumption varies mainly according
to color shades

2012

2013

change %

2.185.229

1.921.799

-12.05

2012

2013

change %

1.701.743

1.921.799

+12.9

değişim %

değişim %

* Su tüketimimiz temelde renk tonlarına göre
değişmektedir
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Finishing Department
Improvement Activities

Terbiye Bölümü
İyileştirme Faaliyetleri

1 ) Water Consumption
Reduction Project:

1 ) Su Tüketimi Azaltma
Projesi:

By grouping lots into three levels, amount of
water used during processing was adjusted to
the lowest possible amount for each level instead
of a fixed amount:

Yıkama makinelerinin su besleme miktarlarının
bezlerin alt renklerine göre 3 grup altında
toplanarak bezin prosesine göre uygun miktarda
su akışı beslenmesi sağlanmaktadır.

Groups

Washing Process

Flat Optic Process

Light coloured group

4 lt/kg

4 lt/kg

5 lt/kg

6 lt/kg

6 lt/kg

8 lt/kg

Gruplar

Açık Renk Grubu

Middle colours
Orta Renk Grubu

Dark colours
Koyu Renk Grubu
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Yıkama Prosesi

Flat Optik Prosesi

2) Steam Consumption Project:

2) Buhar Tüketimi Projesi:

Steam is applied according to the weight of
fabrics and to the processes following washing
allowing reduction of overall consumption.

Yıkama Makinelerinde üretimi yapılacak bezin
gramajına ve sonraki adımında yapılacak prosese
göre buhar beslemesi yapılmaktadır.

Weight (gr)
Bez Gramajı

After process fixing/Alchemy
Sonraki proses fikse/Alchemy

<20 gr

10-20 psi fixed

20-30 gr

20 psi

30 - 35 gr

30 psi

35 - 40 gr

35 psi

> 40 gr

40 psi

20 gr ve altı

40 gr ve üstü

10-20 psi sabit

After Process Stretching
application
Sonraki Proses Germe Aplikasyon

Humidity set to 6

Bez çıkış nemi 6 olacak şekilde

Humidity set to 6

Bez çıkış nemi 6 olacak şekilde

Humidity set to 6

Bez çıkış nemi 6 olacak şekilde

Humidity set to 6

Bez çıkış nemi 6 olacak şekilde

Humidity set to 6

Bez çıkış nemi 6 olacak şekilde

3) Reducing process steps:

3) Proses Adımlarını Azaltmak:

We studied ways to shorten or reduce the steps
of existing processes without jeopardizing quality
or efficiency in order to reduce our overall energy
and water consumption.

Genel enerji ve su tüketimimizi azaltmak amacıyla
kalite ya da verimden ödün vermeden mevcut
proses adımlarını azaltmayı hedefledik.

a) In producs where the he first step is washing,
followed by production in the fiat optic process,
we were able to find a way to complete the
process in 1 step.
b) Reprocessing steps were reevaluated to be
completed in the shortest possible method. For
example, the fabric sent back due to warp pulling
would previously go through reprocessing by
stretching wash and Sanfor. This process, it has
been reduced to a one step Denim finish process.

a) İlk işlemi yıkama olup ardından flat optik
prosesi yapılan üretimleri tek adıma indirilmesi,
Tiplerin ön işlemini tek adıma indirme çalışması
b) Reproses adımlarının mümkün olan en kısa
yöntemle yapılması, Örneğin çözgü çekiminden
iade olan bir bezin reproses adımını Germe sudan
geçme ardından Sanfor yapılabilirken, tek adımda
Denim Finish adımından alınması gibi çalışmalarla
enerji ve su tüketiminden tasarruf sağlanmış oldu.
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Orta Bahrain • Orta Bahreyn

Water Consumption (m3)
Su Tüketimi (m3)

*In Bahrain, we installed a second plant to double
our production capacity the last quarter of 2012.
Therefore our staff number also increased in this
reporting period.
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2012

2013

change %

231.987

335.720

44.7

değişim %

*2012 yılının son çeyreğinde Bahreyn’de
ikinci tesisimiz işletmeye açılmış olup üretim
kapasitemiz iki katına çıkarılmıştır ve buna bağlı
olarak raporlama döneminde çalışan sayımız da
artmıştır.

WASTEWATER
MANAGEMENT

ATIKSU
YÖNETİMİ

Clean environment is our focus throughout
all our technological improvement and
modernization efforts.

Her türlü teknolojik gelişme ve modernleştirme
çabalarında odağımız temiz çevredir.

In addition to the pre-treatment facilities built
in 1990, a comprehensive treatment plant that
includes biological treatment was built in 1996
and a smokestack gas filtration system was
installed in 1997. In 2005, the capacity of the
treatment facilities was expanded. The biological
wastewater treatment facility is regularly
upgraded accordance with new technologies.

1990 yılında inşa edilen ön-işlem arıtma tesisine
ilave olarak 1996 yılında biyolojik arıtımı içeren
kapsamlı bir arıtma tesisi kurulmuş olup
1997 yılında da baca gazı filtrasyon sistemi
eklenmiştir. 2005 yılında arıtma tesisinin
kapasitesi genişletimiştir. Biyolojik atık su arıtma
tesisi yeni teknolojilerle birlikte düzenli olarak
geliştirilmektedir.

The water from the wastewater facility is
analyzed daily, monthly and biyearly in Orta
Anadolu laboratories, as well as at the Greater
Kayseri Municipal Treatment Facility and tested
by laboratories certified by the Ministry and
accredited by some of our customers. The result
of the 2012 tests are listed in the table below.

Atık su tesisinden çıkan su her gün, her ay
ve yılda iki kez olmak üzere Orta Anadolu
laboratuarlarında, KASKİ Laboratuarlarında
ve Bakanlık onaylı olup aynı zamanda
müşterilerimizin bazılarının da akreditasyonunu
almış laboratuvarlarca test edilmektedir. 2012 test
sonuçları uyarınca atık suyumuzla ilgili bilgiler
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

We also test our discharge wastewater at
laboratories, which are accredited to correlate
municipal test results and, to share these results.
We also with our stakeholders.
We have a control and traceability system for the
entire infrastructure. There are no leakages in any
of our facilities.

Atık suyumuz aynı zamanda belediye test
sonuçlarıyla korelasyon sağlamak amacıyla
test edilmekte ve sonuçlar paydaşlarımızla
paylaşılmaktadır.
Tüm alt yapı için kontrol ve takip sistemimiz
mevcuttur. Tesisimizde herhangi bir sızıntı yoktur.
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Wastewater Characterization
Parameters

Effluent Concentration (mg/L)

Discharge Limits (mg/L)

COD

363,28

800

BOD

369

800

TSS

83,75

350

Oil & Grease

12,2

100

Total Chromium

0,11

3

Sulphur

<0,8

2

Chlorine

0,045

5

7,8

6,5-10

Parametreler

Atıksu Konsantrasyonu (mg/L)

KOİ

BOİ

AKM

Yağ & Gres

Toplam Krom

Sülfür

Klor

Ph

Total Water Discharge (m3)
Toplam Su Deşarjı (m3)
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Atıksu Karakterizasyonu

Deşarj Limitler (mg/L)

2011

2012

2013

change % (2012-2013)

613.149

633.039

691.505

9.2

değişim % (2012-2013)

It is our mid-term goal to invest in a reverse
osmosis system to reduce the amount of
wastewater discharge. Recelaimed water will be
used in process since the water quality meets
the process water requirements. We also started
working on a project to remove color from our
wastewater.
Orta Anadolu has a Wastewater Connection
Permit from the municipality. This document
certifies that the wastewater sent to the
municipal treatment plant from Orta Anadolu
treatment facilities meets the municipality
requirements.

Tahliye edilen atık suyu azaltmak için reverseosmoz sistemine yatırım yapmak orta vadeli
hedeflerimiz arasındadır. Elde edilen su proseste
kullanılacak olup bu suyun kalitesi proses su
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Aynı
zamanda atık sularımızdan rengi uzaklaştırmak
üzere bir proje üzerinde çalışmaya başlamış
bulunmaktayız.
Orta Anadolu, KASKİ’den Atıksu Bağlantı
İzni almıştır. Bu belge, Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin arıtma tesisine Orta Anadolu
arıtma tesisinden gönderilen atık suyun, belediye
tarafından belirlenen kriterlere uyduğunu
göstermektedir.
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Orta Bahrain

Orta Bahreyn

Wastewater Characterization

Atıksu Karakterizasyonu

Effluent Concentration
(mg/L)

After in House
Treatment (mg/L)

Discharge Limits
(mg/L)

COD

Up to 5500

325

800

BOD

Up to 700

45

50

TSS

Up to 800

30

35

Oil & Grease

1.00 to 2.00

NDLT 1

15

Total Chromium

NDLT 1

NDLT 0.01

1.00

Sulphur

-

-

-

Chlorine

-

-

-

Up to 13.5

7.50

6.00 to 9.00

Parameters
Parametreler

Atıksu Konsantrasyonu (mg/L)

KOİ

BOİ

AKM

Yağ & Gres

Toplam Krom

Sülfür

Klor

Ph

Deşarj Limitler (mg/L)

• NDLT – Not Detectable less Than

• NDLT –Ölçülebilir Değerlerin Altında

• Waste water discharge into sea after in house
treatment.

• Arıtılan su denize deşarj edilmektedir.

Total Water Discharge (m3)
Toplam Su Deşarjı (m3)
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Arıtma Sonrası (mg/L)

2012

2013

change %

201.349

286.672

42.37

değişim %

OUR EFFORTS TO COMBAT
GLOBAL WARMING

KÜRESEL ISINMAYLA MÜCADELE
ÇABAMIZ

Earth’s Climate is changing because man-made
greenhouse emissions increase the temperature
of the Earth’s surface. Orta Anadolu has
calculated its 2012 GHG Emissions with regards
to ISO 14064-1 standards and has had it verified
by Bureau Veritas.

Küresel İklim, sera gazı emisyonlarının dünya
yüzeyinin sıcaklığını arttırması nedeniyle
değişmektedir. Orta Anadolu, 2012 Sera Gazı
Emisyonlarını ISO 14064-1 standardına bağlı
olarak hesaplayarak BureauVeritas’a onaylatmıştır.

Orta Anadolu aims to; develop and evaluate
active program and projects to cope with
climate change in an institutional framework,
thereby creating an awareness about emissions
throughout the company. Orta Anadolu also aims
to reduce its emissions for the upcoming year’s
reports by implementing reduction activities in
the company. These activities are listed below;
• Using improved and coherent measurements
approaches,
• Creating an awareness on Greenhouse Gas
Emissions throughout the company,

Orta Anadolu yapmış olduğu bu çalışma ile;
kurumsal sera gazı emisyonunu hesaplayarak
yönetmeyi, iklim değişikliği ile mücadelede
kurumsal faaliyet çerçevesinde etkin programlar
geliştirmeyi ve ölçümlemeyi, kurumsal
emisyon azaltımı ile ilgili bilinç oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Önümüzdeki envanter dönemleri için, güdümlü
faaliyet çerçevesinde sera gazı emisyonlarının
azaltılması hedeflenmektedir. Bu noktada
güdümlü faaliyet kapsamında planlanan hedefler
şunlardır;
• Ölçümlerde iyileştirme ve uyumlu yaklaşımlar,

• Considering emission reduction in Institutional
Performance Objectives.

• Sera Gazı ve Sera Gazı Emisyonları
kavramlarının kurum kültürüne yerleştirilmesi,

• Enabling reduction in direct emissions.

• Kurum performans hedeflerinde sera gazı
emisyon azaltımının da dikkate alınması,
• Direkt emisyon azaltımlarının sağlanmasıdır.
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2012 Emission Inventory Summary • 2012 Emisyon Envanter Özeti
ORTA Anadolu CO2-e ton

Organize İplik CO2-e ton

6.47

-

140.71

1.18

Natural Gas

65.963,27

46.84

Fire Extinguisher

0.00018

-

3.605,25

-

SF6

-

-

Sub Total

69.715,7

48.02

Electricity

2.956,05

4.927,34

Total

72.671,75

4.975,36

Sum TOTAL (CO2-e) ton

77.647,28

-

1.Direct Emission Sources
1.Doğrudan Emisyon Kaynakları

Gasoline
Benzin

Diesel
Dizel

Doğal Gaz

Yangın Söndürücü

HFC

Ara Toplam

2.Indirect Emission Sources
2.Enerji Dolaylı Emisyon Kaynakları

Elektrik

Toplam

Genel TOPLAM (CO2-e) ton

68

2013 Emission Inventory Summary • 2013 Emisyon Envanter Özeti
ORTA Anadolu CO2-e ton

Organize İplik CO2-e ton

6.79

-

162.01

4.79

Natural Gas

64.572,87

50.95

Fire Extinguisher

0.000132

-

3.157,525

-

SF6

-

-

Sub Total

67.899,195

55.74

Electricity

2.503,26

7.177,96

Sub Total

70.402,455

7.233,7

TOTAL (CO2-e) ton

77.636,155

1.Direct Emission Sources
1.Doğrudan Emisyon Kaynakları

Gasoline
Benzin

Diesel
Dizel

Doğal Gaz

Yangın Söndürücü

HFC

Ara Toplam

2.Indirect Emission Sources
2.Enerji Dolaylı Emisyon Kaynakları

Elektrik

Toplam

TOPLAM (CO2-e) ton

*We do not include Other Indirect Emissions in to
our Inventory due to lack of data.

*Veri eksikliğinden ötürü Diğer Dolaylı
Emisyonları envanterimize dahil edilmemiştir.
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Greenhouse gas emissions (Kg az CO2e)
Sera gazi emisyonları (Kg CO2e)

Greenhouse gas emissions (Kg az CO2e)
Sera gazi emisyonları (Kg CO2e)

2011

2012

change %

71.726,020*

77.647,280

8.3

2012

2013

change %

77.647,280

77.636,155

-0.014

değişim %

değişim %

*GHG Calculations for 2012 are conducted in
accordance with ISO 14064 Standards. 2011 GHG
Emissions were also rectified.

* 2012 sera gazı hesapları ISO 14064 Standartları
göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 2011 Sera
gazı emisyonları da düzeltilmiştir.

We also have the Emission Permit required by
the Directive regarding the Control of Industrial
Air Pollution as part of the environmental
regulations. To maintain the permit, the emission
values of all smokestacks are measured
by a laboratory certified by the Ministry of
Environment and Urbanization every two years
and a report is published with the results.

Aynı zamanda çevre mevzuatının bir parçası
olarak Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü
yönetmeliğince istenen Emisyon İzni’ne de
sahibiz. Bu izni devam ettirebilmek için tüm
baca gazı emisyon değerleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca onaylı bir laboratuar tarafından
iki yılda bir ölçülmekte ve sonuçlar rapor
edilmektedir.

These reports demonstrate that the emissions
from the smokestacks comply with the
parameters specified in the directive.

Bu raporlar bacagazı emisyonlarının direktifte
belirtilen parametrelerle uyumlu olduğunu
göstermektedir.

2012 Gas Emission Inventory • 2012 Bacagazı Emisyon Envanteri
Type of Polluter

Total Emissions (kg/hour)

Cap limits (kg/hour)

CO

4.1

500.0

SO2

0.53

60.0

NO2

19.4

40.0

DUST

4.2

10.0

VOC

0.0022

30.0

Kirliliğe Neden Olan
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Toplam Emisyon (kg/saat)

Yönetmelik Sınırı (kg/saat)

WASTE MANAGEMENT

ATIK YÖNETİMİ

Orta Anadolu has a Waste Management System
for waste generated during the production
process to help prevent the rapid consumption
of natural resources and ensure that generated
waste is eliminated and “transformed into an
economic input ”.

Orta Anadolu, doğal kaynakların hızlı tüketimine
engel olmak ve oluşan atıkların çevreye ve insan
sağlığına zarar vermeyip “ekonomi için faydalı bir
girdi” haline gelmesini sağlamak amacıyla Atık
Yönetim Sistemi oluşturmuştur.

Our aim is always to reduce the amount
of waste generated from production. Our
departments have their own yearly waste
reduction goals. Some of these reductions for
the period of 2012-2013 are listed below.

Amacımız üretimde oluşan atık miktarını
azaltmaktır. Tüm üretim bölümlerimiz de kendi
proseslerinden kaynaklı atıkları her yıl azaltmak
ile ilgili hedefler belirlemektedir. 2012-2013 yılı
içerisinde gerçekleşen atık azaltımlarına dair bazı
veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

In the Weaving Department;

Dokuma Bölümünde;

Dornier Airjet right edge fringe adjustment
Project:

Dornier Airjet saçak ayarı:

By reducing the edge fringe the amount of waste
generated during processing was reduced by
23.7 tonnes. By this way, we had an annual saving
of 172.928 TL.

Proses esnasında kenar saçak miktarını azaltarak
atık miktarı 23.7ton azaltılmıştır. Böylece yıllık
172.928 TL tasarruf sağlanmıştır.

Reduction of bobbin threads count on edge
fringe of Rapier weft insertion system weaving
machines Project:

Rapier atkı atma sistemine ait dokuma
makinalarında kenar saçak örmede kullanılan
makara iplik tel sayısının azaltılması :

By reducing the number of bobbin threads in
the edge fringes on weft insertion total usage
was reduced by 88.8 tons (1559 kg/Year Group
machines x 57) and 13.765 TL per year.

Kenar saçak örmede kullanılan makaraya ait
iplik tel sayısı ile ilgili yapılan çalışma ile tüketim
toplamda 88,8 ton (1559kg/ Yıl-Grup Makinex57)
azaltılmış ve 13.765 TL/Yıl tasarruf sağlanmıştır.

In Sizing Department;

Haşıl Bölümünde;

By changing the chemical recipe to a
different but equivalent one for sizing without
compromising quality for yarn numbers 14- 20,
we recorded 111.223 € in 1 year in savings.

İplik Ne si 14 ile 20 Numara arasında kullanılan
yardımcı kimyasallarda muadil reçete çalışması
yapılarak dokuma performansından ve kaliteden
ödün vermeden yeni haşıl reçeteleri oluşturulmuş
ve 111.223 € / yıl tasarruf sağlanmıştır.

For enzymatic recipes, powdered acrylate
was replaced with liquid Acrylate reducing the
amount of packaging waste.
Amount of savings : 53.318 € 1 year.

Enzimatik reçetelerimizde kullandığımız toz
Akrilattan sıvı akrilata geçilmiştir. Bu sayede
ambalaj atıklarının miktarı azaltılmıştır.
Tasarruf : 53.318 € / yıl.
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Packaging waste reduction • Ambalaj atığındaki azalma
Year

Size co yearly total usage kg
Toplam Kuillanım kg/yıl

Birimler

2007

100602

4024

2008

94311

3772

2009

65360

2614

Yıl

By using good housekeeping techniques, spillage
of sizing chemicals between lots and recipe
changes was reduced in order to enable recipe
transitions and transfers.
2011 average spillage %:9
2012 average spillage: %5

Units

Dökülen haşıl kimyasalını azaltmak, partiler
arası reçete geçişlerine ve transferlerine olanak
sağlamak için goodhouse keeping teknikleri
uygulanarak kimyasal dökülme oranında azaltım
sağlanmıştır.
2011 yılı ortalama dökülen %:9
2012 yılı ortalama dökülen %:5 olarak
gerçekleşmiştir.

Reduction of Sizing Spillage • Dökülen Haşılın Azaltılması
Year

% spillage

2009

10.59

2010

9.57

2011

9.26

2012

4.07

2013

4.23

2014

3.1

Yıl

72

% dökülen

In the Warping Department

Halat Sarma Bölümü:

By changing the meter measurement system
of the ball warping machines, lot sizes were
reduced 17 mt and the guideline ratio was
reduced by 56 m.

Halat sarma makinalarında metre ölçüm
sisteminin değiştirilmesi ile parti boylarında
ortalama 17 mt azaltım sağlanmıştır ve kılavuz
kullanım oranı ortalama 56 m azalmıştır.
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Process waste reduction • Proses atığındaki azalma
Year

Beginning of the beam

End of the beam

Total mt

2008

42.55

42.23

84.78

2009

44.96

43.79

88.75

2010

43.72

41.24

84.94

2011

35.63

26.59

62.22

2012

36.73

32.20

68.93

2013

41.55

29.89

71.44

2014

38.53

27.42

65.95

Yıl

Levend başlangıcı

Toplam mt

Reduction of process waste is a priority for all
departments. Each department sets specific
goals to decrease their process waste generation.

Atıkların azaltılması tüm bölümler için bir
önceliktir. Her bölüm ürettiği atığı azaltmak için
bir takım hedefler belirlemiştir.

Within the scope of Turkey’s Enviromental
Regulations, waste is basically categorized as
follows :

Atıklar temel olarak Çevre Mevzuatına uygun bir
şekilde sınıflandırılmaktadır:

- Hazardous waste (batteries, fluorescent lights,
contaminated materials, used engine oil, etc.)
- Non-hazardous waste (uncontaminated paper/
cardboard, metal, plastic, glass, etc.)
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Levend sonu

- Tehlikeli atıklar (piller, floresan lambalar,
kontamine malzeme, kullanılmış motor yağı vb.)
- Tehlikeli olmayan atıklar ( kağıt/karton, metal,
plastik, cam vb.)

- Packaging waste

- Ambalaj atıkları vb.

- Waste vegetable oil

- Bitkisel atık yağ

Control and tracking of waste generated by
Orta Anadolu are based on these categories and
takes into consideration the following relevant
directives.

Orta Anadolu, Atık Yönetimi ile ilgili yasal şartları
takip eder ve aşağıdaki yönetmeliklere uygun
olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

- The Directive regarding General Principles of
Waste Management and the Directive regarding
Orderly Storage of Waste (for control, tracking
and storage of all waste.)
- Directive regarding Control of Hazardous Waste
(for contaminated packaging, stuffing, hazardous
waste etc.)
- Directive regarding Monitoring of Waste
Batteries and Accumulators (for batteries.)
- Directive for the Control of Waste Oil (for waste
oils.)
- Directive regarding the Control of Packaging
Waste (for the recelamation of packaging waste
generated within our enterprise and in products
that we market.)
- Directive regarding the Control of Solid Waste
and the Communique for the Recelamation
of Certain Non-Hazardous Waste (for nonhazardous solid waste.)
- Directive regarding the Control of Medical
Waste (for medical waste from the infirmary.)
- Directive for Control of Vegetable Waste (for
waste vegetable oil from the cafeteria.)
Our priority is to minimize waste at its source.
Waste is separated in each department and
transported to temporary waste storage areas.
There is a separate storage area for each type of
waste.
In order to ensure that all waste is recycled,
recelaimed or disposed of, we sent the waste to
facilities approved by the Ministry of Environment
in approved transportation vehicles. Documents
relating to the transfer and transport of waste to
recycling/recelamation/disposal companies and
facilities are tracked and filed.

- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik (tüm atıkların kontrolü, takibi ve
depolanması için.)
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği(kontamine malzeme ve tehlikeli
atıklar için.)
- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
(akü ve piller için.)
- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (atık yağlar
için.)
- Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontroü
Yönetmeliği (firmamızda oluşan ambalaj
malzemelerinin yeniden kullanımı için.)
- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Bazı
Tehlikeli Olmayan Atıkların Yeniden Kullanımı
Tebliği (tehlikeli olmayan katı atıklar için.)
- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (sağlık
birimimizde oluşan tıbbi atık için.)
- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
(yemekhane faaliyetleri esnasında oluşan bitkisel
atık yağlar için.)
Öncelikli hedefimiz atığı kaynağında azaltmaktır.
Atıklar her bölümde ayrıştırılır ve geçici atık
depolama alanlarına alınır. Fabrikamızda her bir
atık türü için farklı depo alanları mevcuttur.
Tüm atıkların geri dönüştürüldüğüne, yeniden
kullanıldığına ya da depolama alanlarına
gönderildiğinden emin olmak için onaylı
taşıma araçlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylı tesislere gönderilirler. Atıkların
geri dönüşüm/yeniden kullanım/imhası ve
taşınmasıyla ilgili belgeler takip edilip, dosyalanır.
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Amount of waste in the hazardous waste storage
area and storage duration can be tracked via the
AS400 Computer system.
Information about the amount of waste and
waste sent for incineration and recycling
are regularly reported to the Provinciale is
Environment and Urbanization Directorate.
In order to recycle the packaging of the products
we provide to customers, we have been
working with the “Environmental Protection
and Packaging Waste Recycling Foundation
(ÇEVKO)” authorized by the Ministry of
Environment and Urbanization since 2008.
ÇEVKO represents Turkey in the European
Union and has the right to use the international
Green Dot emblem in Turkey since 2002. We
comply 100% with the Turkish Packaging Material
Control Legislation and we have recelaimed 38
percent of our packing material that we provide
to customers by working with ÇEVKO in 2011
and 40%percent in 2012 and also declared this
achievement to The Ministry of Environment and
Urbanization.

Tehlikeli atık alanındaki atık miktarı ve depolama
süresi AS400 bilgisayar sistemi kullanılarak da
takip edilebilir.
Geri Dönüşüm tesislerine ya da yakma tesislerine
gönderilen atıklarla ilgili her yıl atık beyanı yapılır
ve ilgili rapor İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne
sunulur.
Müşterilerimize sağladığımız ürünlerin
ambalajlarının geri dönüşümünü sağlamak
amacıyla 2008 yılından beri Çevre Bakanlığı
tarafından onaylı olan “Çevre Koruma ve
Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)”
ile çalışıyoruz. Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde
temsil etmekte olan ÇEVKO, 2002 yılından
beri Türkiye’de yeşil nokta amblemini kullanma
hakkına sahiptir. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları
Kontrol Yönetmeliği’ne % 100 uymaktayız. 2011
yılında ÇEVKO ile yürüttüğümüz çalışmalar
sonucunda müşterilerimize ilettiğimiz ambalaj
malzemelerinin % 38’ini geri kazanırken 2012
yılında bu oranı % 40’a çıkarmayı başardık
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ambalaj
beyanımızı bildirdik.
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The vegetable oils used in the factory cafeteria
are not released into the sewer system after use
because the calorific value of these oils is very
high and they prevent the transfer of oxygen
from air to water because they coat the surface.
The oil alters the composition of the water and
damages the sewage pipes due to its adhesive
nature. One literes of waste oil can pollute 1
million liters of drinking water. Orta Anadolu
sends the waste vegetable oils which it stores
separately to recycling facilities licensed by the
Ministry of Environment.
Orta Anadolu also has a Health Department.
The medical waste generated in the department
that provides health services to employees
is stored separately from other waste and is
delivered to companies licensed by the Ministry
of Environment in compliance with the relevant
regulations. The reports drawn up during this
procedure are kept on file.

Fabrika yemekhanesinde kullanılan bitkisel
yağların kalori değerleri çok yüksek olup yüzeyde
bir tabaka oluşturduklarından havadan suya
oksijen geçişine engel olmaktadır. Ayrıca bu
yağların suyla birleşmesi aşındırıcı bir özelliğe
sahip olması nedeniyle kanalizasyon borularına
zarar vermektedir. Ayrıca bir litre atık yağ 1
milyon litre içme suyunu kirletebileceğinden
işletmemizde bu yağlar, kullanımın ardından
kanalizasyon sistemine asla dökülmemektedir.
Orta Anadolu atık bitkisel yağlarını ayrı bir alanda
depolayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca
onaylanmış tesislere gönderilmektedir.
Orta Anadolu’da aynı zamanda Sağlık Birimimiz
de bulunmaktadır. Bu birimde ortaya çıkan tıbbi
atıklar da ayrı bir alanda depolanarak Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca onaylı tesislere iletilir.

Each year, a declaration is made on the Ministry
of Environment online waste system regarding
the amount of waste generated by Orta Anadolu.
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Orta Anadolu
Type of Waste

Unit

2011

2012

2013

Batteries

ton/year

8.18

0.00

0.00

Containers, barrels

ton/year

138.47

185.66

154.24

Medical waste

ton/year

0.02

0.02

0.02

Waste Stuffing

ton/year

2.72

3.32

1.86

Waste fluorescent
light

ton/year

0.76

0.44

0.00

Engine oil

ton/year

7.48

11.34

4.9

Paper

ton/year

340.00

334.80

412

Nylon

ton/year

56.00

55.06

101.84

Waste vegable oil

ton/year

3.00

1.75

1.81

Atık Türü

Akü

Kontamine bidon, varil

Tıbbi atık

Atık üstübü

Atık floresan lamba

Makine yağı

Kağıt

Nylon

Bitkisel atık yağ
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Birim

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

Orta Bahrain • Orta Bahreyn
Type of Waste

Unit

2012

2013

Batteries

ton/year

-

-

Containers, barrels

ton/year

26

35

Medical waste

ton/year

-

-

Waste Stuffing

ton/year

90

120

Waste fluorescent light

ton/year

-

-

Engine oil

ton/year

2

1.5

Paper (incld card)

ton/year

25

70

Nylon

ton/year

-

-

Waste vegable oil

ton/year

-

-

Atık Türü

Akü

Kontamine bidon, varil

Tıbbi atık

Atık üstübü

Atık floresan lamba

Makine yağı

Kağıt

Nylon

Bitkisel atık yağ

Birim

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl

ton/yıl
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LEGAL AND REGULATORY YASALARA VE
MEVZUATA UYGUNLUK
COMPLIANCE

80

Enviromental Compliance

Çevre Mevzuatına Uygunluk

We fully comply with Turkish Laws and
Regulations and no monetary penalty or
enforcement has been applied during the
reporting period.

Türk Yasa ve Yönetmeliklerine uyum içinde
çalışıyoruz, raporlama döneminde herhangi bir
cezai işlem uygulanmamıştır.

Product Use Compliance

Ürün Kullanım Uygunluğu

We have never received fines for non-compliance
with laws and regulations concerning the
provision and use of products and services.

Ürün ve hizmetlerin sağlanması ve kullanılmasıyla
ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunsuzluktan
ötürü alınan herhangi bir cezamız
bulunmamaktadır.

Social Compliance

Sosyal Uygunluk

There have been no significant fines or sanctions
levied against us for non-compliance with laws
and regulations.

İlgili kanun ve yönetmeliklere uygunsuzluktan
ötürü alınan herhangi bir cezamız
bulunmamaktadır.

Human Resources

İnsan Kaynakları

We believe that our employees are the biggest
asset we have. We are aware that our high
talented employees adding value to Orta
Anadolu.

Çalışanlarımızın sahip olduğumuz en büyük
değer olduğuna inanıyoruz. Son derece yetenekli
çalışanlarımızın Orta Anadolu’ya değer kattığının
farkındayız.

Orta Anadolu is a company which never gives up
investing in employees as we are well aware of
their importance to the company.

Orta Anadolu, çalışanlarına yatırım yapmaktan
ve onların firma için değerli olduklarının farkına
varmalarını sağlamaktan asla vazgeçmeyen bir
firmadır.

We help our employees develop technical
knowledge and mastery, as well as interpersonal
skills based on defined competencies such as
effective communication and team building.
We organize technical training as well as
individual development training both inside and
outside the company. We also organize outdoor
training to deepen employee commitment, and
to ensure a stronger team with higher motivation.
Our employees training needs are identified
with the different methods such as task analysis
to identify technical training needs, personal
analysis made with current performance
assessments, and organizational analysis where
suggestions from top management about what
skills in the future our employees will need to do
their job better are retrieved.

Çalışanlarımıza, teknik bilgilerini ve ustalıklarını
geliştirmenin yanı sıra etkin iletişim ve takım
çalışması gibi kişisel özelliklerinin geliştirilmesi
konusunda da destek sağlıyoruz.
Hem kendi bünyemizde verdiğimiz hem
de dışarıdan hizmet olarak aldığımız teknik
eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri de
vermekteyiz. Aynı zamanda çalışan bağlılığını
arttırıp daha güçlü ve daha yüksek motivasyona
sahip bir takım oluşturmak için outdoor eğitim
programları da organize ediyoruz.
Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
için iş analizi, performans değerlendirmesinin
de dahil olduğu kişisel analizler yapılarak ve üst
düzey yöneticilerimizin görüşleri alınarak ileride
ihtiyaç duyabileceğimiz becerileri kapsayan
organizasyonal analiz gibi farklı yöntemler
kullanmaktayız.
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In 2012 we had a well-rounded orientation
program consisting of corporate culture and
structure, safety and health, total quality
management and environmental consciousness
to familiarize our employees with their new job.
Following orientation, on-the-job training for new
employees goes on for another two months.
Furthermore, organized a lot of training session
on topics such as effective communication,
leadership, stress management and negotiation
techniques all delivered by professional
educators of their fields.

2012 yılında kurumsal kültürümüz ve yapımız,
güvenlik ve sağlık, toplam kalite yönetimi
ve çevresel farkındalık gibi konuları içeren
ve çalışanların yeni görevlerine alışmalarını
sağlayan kapsamlı bir oryantasyon programı
oluşturduk. Sonrasında yeni çalışanlarımız en az
iki ay boyunca işbaşında eğitim almaya devam
etmektedir.
Diğer yandan ilgili konularda uzman olan
profesyoneller tarafından verilen etkili iletişim,
liderlik, stres yönetimi, mülakat teknikleri gibi
eğitimler organize ettik.

Total Training Hours/Total Number of employees*
Toplam Eğitim Saati / Toplam Çalışan Sayısı*

*On the job and orientation sessions included.

2012

2013

57.8

55.6

*İşbaşında yapılan eğitimler ve oryantasyon süresi
dahildir.

Total Workforce By Type Of Employment • İstihdam Türüne Göre İş Gücümüz
2011

2012

2013

Number

163

161

185

Percentage

12.1 %

12.1 %

12.1 %

Number

1179

1168

1349

Percentage

87.9 %

87.9 %

87.9 %

Number

1.342

1.329

1.534

Sayı

White Collar
Beyaz Yaka

Yüzde

Sayı

Blue Collar
Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Total

Toplam
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Sayı

Employes By Gender • Cinsiyete Göre Çalışanlarımız

Men
Erkek

2011

2012

2013

Number

1.264

1.251

1.449

Percentage

94.2 %

94.1 %

94.5 %

Number

78

78

85

Percentage

5.8 %

5.9 %

5.5 %

Number

1.342

1.329

1.534

Sayı

Yüzde

Women
Kadın

Sayı

Yüzde

Total

Toplam

Sayı

Employes By Educational Status • Öğrenim Durumlarına Göre Çalışanlarımız

Eİementary
İlkokul

2011

2012

2013

Number

240

234

301

Percentage

17.9 %

17.6 %

22.6 %

Number

406

394

431

Percentage

30.3 %

29.6 %

32.4 %

Number

483

493

552

Percentage

36.0 %

37.1 %

41.5 %

Number

101

103

114

Percentage

7.5 %

7.8 %

8.6 %

Number

102

96

122

Percentage

7.6 %

7.2 %

9.2 %

Number

10

9

14

Percentage

0.7 %

0.7 %

1.1 %

Sayı

Yüzde

High School
Lise

Sayı

Yüzde

Vocational High School
Meslek Lisesi

Sayı

Yüzde

Assosiate Degree
Ön Lisans

Sayı

Yüzde

Bachelor’s Degree
Lisans

Sayı

Yüzde

Graduate Degree
Yüksek Lisans

Sayı

Yüzde
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Employes By Age • Yaşlarına Göre Çalışanlarımız
2011

2012

2013

Number

459

432

557

Ratio

34.2 %

32.5 %

41.9 %

Number

857

874

953

Ratio

63.9 %

65.8 %

71.7 %

Number

26

23

24

Ratio

1.9 %

1.7 %

1.8 %

Number

35

35

35

Sayı

Below 30
30 yaş altı

Oran

Sayı

Between 30-49
30-49 yaşları arası

Oran

Sayı

50 and over
50 yaş ve üzeri

Oran

Average
Ortalama

Sayı

Employes By Region • Bölgelere Göre Çalışanlarımız
2011

2012

2013

White Collar

93

93

105

Blue Collar

1179

1168

1349

White Collar

70

68

80

Blue Collar

0

0

0

White Collar

163

161

185

Blue Collar

1179

1168

1349

Gn. Total

1342

1329

1534

Beyaz Yaka

Kayseri
Mavi Yaka

Beyaz Yaka

İstanbul
Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Total

Toplam

Mavi Yaka

Genel Toplam

84

Turnover Rate By Resignation* • İşten Ayrılan Çalışanlarımızın Oranı*
2011

2012

2013

White Colar

0%

2.2 %

4.0 %

Blue Colar

6.9 %

7.0 %

5.5 %

White Colar

7.5 %

7.3 %

8.2 %

Blue Colar

0.0 %

0.0 %

0.0 %

Beyaz Yaka

Kayseri
Mavi Yaka

Beyaz Yaka

İstanbul
Mavi Yaka

*Retirees are not included.

* Emekliye ayrılma dahil değildir.

Orta Bahrain

Orta Bahreyn

Total Workforce By Type Of Employment • İstihdam Türüne Göre İş Gücümüz
2012

2013

Number

34

48

Percentage

10.5 %

10.5 %

Number

292

407

Percentage

89.5 %

89.5 %

Number

326

455

Sayı

White Collar
Beyaz Yaka

Yüzde

Sayı

Blue Collar
Mavi Yaka

Yüzde

Total

Toplam

Sayı
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Employes By Gender • Cinsiyete Göre Çalışanlarımız
2012

2013

Number

304

423

Percentage

93.25 %

93.0 %

Number

22

32

Percentage

6.75 %

7.0 %

Number

326

455

Sayı

Men
Erkek

Yüzde

Sayı

Women
Kadın

Yüzde

Total

Toplam

86

Sayı

Employes By Educational Status • Öğrenim Durumlarına Göre Çalışanlarımız
2012

2013

Number

78

68

Percentage

24 %

15 %

Number

202

318

Percentage

62 %

70 %

Number

34

48

Percentage

10.5 %

10.5 %

Number

12

21

Percentage

3.5 %

4.5 %

Sayı

Eİementary
İlkokul

Yüzde

Sayı

High School
Lise

Yüzde

Sayı

Bachelor’s Degree
Lisans

Yüzde

Sayı

Graduate Degree
Yüksek Lisans

Yüzde

Employes By Category • Kategorilerine Göre Çalışanlarımız
2012

2013

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Executive Board

Number

5

2

7

5

27

78

Management
(Dir. Man.)

Number

21

5

26

21

6

27

Specialist / Engineer

Number

46

21

67

63

29

92

Administrative

Number

41

20

61

45

17

62

Total

Number

113

46

159

134

54

188

Toplam

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı
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New Hires • Aramıza Katılanlar
2011

2012

2013

Below 30

285

92

231

Between 30-49

1

1

59

50 and over

0

0

1

Total

286

93

291

Male

280

86

282

Female

6

7

9

Total

286

93

291

Kayseri

277

89

277

İstanbul

9

4

14

Total

286

93

291

Age Group
Yaş Grubu

30’un altı

30-49 arası

50 ve yukarısı

Toplam

Gender
Cinsiyet

Erkek

Kadın

Toplam

Region
Bölge

Toplam
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Turnover (Number of Employes) • Devir (Çalışan Sayısı)
2011

2012

2013

Below 30

53

58

53

Between 30-49

26

31

26

50 and over

1

0

0

Total

80

89

79

Male

76

83

79

Female

4

6

0

Total

80

89

79

Kayseri

75

84

73

İstanbul

5

5

6

Total

80

89

79

Age Group
Yaş Grubu

30’un altı

30-49 arası

50 ve yukarısı

Toplam

Gender
Cinsiyet

Erkek

Kadın

Toplam

Region
Bölge

Toplam
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WAGE POLICY

MAAŞ POLİTİKAMIZ

Our beginner level wage policy is the same for
both the factory in Kayseri and our office in
Istanbul. In Turkey, the government determines
minimum wage by considering policies and
economic development. Blue-collar wages
and benefits are determined by the collective
bargaining agreement, signed by related parties
regularly each term. The vested salary payable
for blue-collar employees is always more than
the current national minimum wage. We also
give a bonus 4 times a year as support to their
living standards. Morever, Orta also provides
extra payment for travel and fuel expenses,
during, religious holidays and for their children’s
education expenses.

Başlangıç seviyesi için maaş politikamız
Kayseri’deki fabrikamız için de İstanbul’daki
ofisimiz için de aynıdır. Türkiye’de asgari ücret,
hükümet tarafından politikalar ve ekonomik
gelişmeler değerlendirilerek belirlenir. Mavi
yaka maaşları ve hakları toplu iş sözleşmesiyle
belirlenir ve her iki taraf da bu sözleşmeyi her
yeni dönemde imzalar. Mavi yaka çalışanlar için
ödenen maaş her zaman mevcut asgari ücretin
üzerindedir. Aynı zamanda hayat standartlarını
desteklemek için çalışanlarımıza yılda 4 kez de
ikramiye verilir. Bu ikramiyenin yanı sıra Orta
Anadolu, çalışanlarımıza yol yardımı, yakacak
yardımı, dini bayramlarda ikramiye ve çocukların
eğitim giderleri ile ilgili ilave destekler de sağlar.

Every year we donate basic food necessities
like sugar, olive oil, rice, tea, cheese etc. to all
our workers. This donated amount is equal to a
years necessity and is distrubuted without any
discrimination. Meal and transportation services
are provided to all personnel.

Her yıl şeker, zeytinyağı, pirinç, çay, peynir vb.
temel gıda ihtiyaçlarını çalışanlarımıza tedarik
ederiz. Bu yardım onların bir yıllık ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde hesaplanır ve herhangi bir
ayrım yapılmaksızın dağıtılır. Çalışanlarımıza
yemek ve taşıma hizmeti de sağlamaktayız.

The minimum wage for male and female
employees is the same. As indicated by law, there
can be no gender-based discrimination while
determining minimum wage.

Erkek ve kadın çalışanlarımız için eşit işe eşit
ücret verilir. Kanunlarca da belirlendiği üzere,
asgari ücretin belirlenmesinde cinsiyet ayrımı
yapılamaz.

The beginner level white-collar employee salaries
are determined by our salary policy, which takes
into consideration factors such as knowledge,
education, skill, responsibility, effort and working
conditions suitable for the position and also has
to be more than local wages.

Başlangıç seviyesi beyaz yaka çalışan maaşları da
kendi maaş politikamız kapsamında, kişinin bilgisi,
eğitimi, becerileri, aldığı sorumluluk ve pozisyona
uygun olarak çalışma koşulları da göz önünde
bulundurularak belirlenir ve belirlenen bu maaşlar
da yerel maaş sınırlarının üzerindedir.

Cost of Beginner Level Worker to Orta
• Başlangıç Seviyesindeki Bir İşçinin Orta’ya Maliyeti
Wage

Bonuses

1.537,19 TL

333,05 TL

Maaş

İkramiyeler

Total: 1.870,24 TL
Toplam : 1.870,24 TL
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Cost of Beginner Level Worker to Others
• Başlangıç Seviyesindeki Bir İşçinin Diğer Firmalara Maliyeti
Wage

Bonuses

1.198,22 TL

-

Maaş

İkramiyeler

Total: 1.198,22 TL
Toplam : 1.198,22 TL

Cost of Beginner Level Worker to Orta Bahrain
• Başlangıç Seviyesindeki Bir İşçinin Orta Bahreyn’e Maliyeti
Wage

Bonuses

US $ 190

US $ 204

Maaş

İkramiyeler

Total: US $ 394
Toplam : US $ 394

Cost of Beginner Level Worker to Others
• Başlangıç Seviyesindeki Bir İşçinin Diğer Firmalara Maliyeti
Wage

Bonuses

US $ 164

-

Maaş

İkramiyeler

Total: US $ 164
Toplam : US $ 164
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OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY AT ORTA
ANADOLU

ORTA ANADOLU’DA
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

Orta Anadolu shares its approach to
Occupational Health and Safety with its
employees via the policies it has outlined.

Orta Anadolu, çalışanlarıyla ana hatlarıyla
belirttiği ilkeler doğrultusunda İş Sağlığı ve
Güvenliği yaklaşımını paylaşır.

Orta Anadolu’s fundamental and indispensable
priority is a safe, clean, orderly and healthy work
environment.

Orta Anadolu’nun temel ve vazgeçilmez ilkesi,
çalışma ortamının güvenli, temiz, düzenli ve
sağlıklı olmasıdır.

Any behaviour, machinery, process or system
that poses a clear and direct threat to workplace
safety is immediality stopped. Those who detect
such practices are considered responsible
and possess the necessary authority. All
employees, regardless of their position or
title, are responsible for monitoring their work
environment with this awareness.

İş yeri emniyetine herhangi bir şekilde tehdit
oluşturan her tür davranış, makine, süreç ya da
sistem anında durdurulur. Bu tür tehlikelerle
karşılaşan çalışanlar konuyla ilgili sorumludur ve
gerekli yetkileri vardır. Tüm çalışanlar, pozisyonları
ve ünvanları ne olursa olsun, bu bilinçle kendi
çalışma ortamını gözlemlemekle yükümlüdür.

All safety precautions on all types of machinery,
equipment and systems are inspected and
machines are not operated until all measures are
in place. Newly-hired personnel or employees
who have changed positions do not start
work until they have been given the training in
occupational health and safety necessary for
with their job.

Her türlü makine, ekipman ve sistemdeki güvenlik
önlemleri kontrol edilir ve güvenlik önlemleri
alınmadan makineler çalıştırılmaz. İşe yeni
başlayan çalışanlar veya pozisyon değiştiren
çalışanlar, işleriyle ilgili iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi almadan yeni görevlerine başlayamazlar.
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Managers at every level provide leadership
regarding occupational health and safety in a
way that serves as an example to employees.
Managers have primary responsibility in their
departments for safety measures, practices and
outcome.

Her seviyedeki müdür, çalışanlarına örnek
olacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
liderlik yapar. Bölüm müdürleri, ilgili güvenlik
önlemlerinin ve uygulamalarının yürürlüğe
konulmasından ve bunların sonuçlarından birinci
derecede sorumludur.

In order to prevent work-related accidents
and possible occupational diseases, the
company creates an environment where
all recommendations for improvement and
development are evaluated. Continuity is ensured
and employees are regularly trained to raise
awareness.

İş kazalarını ve olası meslek hastalıklarını önlemek
için firmada her türlü iyileştirme ve geliştirme
önerilerinin değerlendirildiği bir ortam yaratılır.
Sürekliliğin sağlanabilmesi ve çalışanlarımızın
farkındalıklarını arttırmak için düzenli olarak
eğitimler düzenlenir.

Audit

Denetim

Orta Anadolu has the ISO 18001 Occupational
Health and Safety Management System
Certificate. As part of this certificate, internal
audits are conducted every year by internal
auditors who have been trained in internal
auditing and the Occupational Health and Safety
Management System. Areas for improvement are
noted in their report. An audit is conducted every
year by the Turkish Standards Institute, which is
accredited by TURKAK, in order to maintain the
certificate.

Orta Anadolu, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir. Bu sertifika
uyarınca, iç denetim ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi konularında eğitim almış iç
denetçiler tarafından her yıl iç denetlemeler
yapılır. Bu denetlemeler sonucunda yayımlanan
raporlarda iyileştirilme yapılması gereken
noktalar belirlenir. Sertifikanın geçerliliğini devam
ettirebilmesi için TURKAK tarafından akredite
edilmiş Türk Standartları Enstitüsü, yılda bir kez
fabrikamızı denetler.

Furthermore, once a year the INTERTEK Auditing
firm is asked to conduct an external audit aimed
at issues related to Occupational Health and
Safety as well as Social Compliance and submit a
report on issues that need improvement.

Bunun dışında, yılda bir kez INTERTEK Denetim
Firması’ndan, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının
yanı sıra Sosyal Uyumluluk konusunda da bir
denetim yapılır ve iyileştirme yapılması gereken
konularla ilgili bir rapor hazırlanması istenir.

OHS Practices and Regulations

ISG Uygulama ve Yönetmelikleri

The OHS Board meets regularly every month
with the relevant staff pursuant to the Directive
for Occupational Health and Safety Boards
along with observers from all departments. In
the meeting, employee suggestions as well as
work-related accidents and unsafe practices in
the field are evaluated and feedback is given
to employees regarding the status of their
suggestions. The board resolutions are drawn up
in a report.

İSG Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
Yönetmeliği doğrultusunda her ay düzenli
olarak ilgili çalışanlarla bir araya gelir. Toplantıda
çalışan önerilerinin yanı sıra iş kazaları ve
güvenli olmayan uygulamalar tartışılır, sahadan
gelen bilgilere göre değerlendirmeler yapılır
ve çalışanlara, yaptıkları önerilerle ilgili geri
bildirimlerde bulunulur. Kurulun aldığı kararlar
raporlanır ve yayınlanır.

Internal Workplace Measurements are
conducted for the entire factory and these
measurements are renewed if there is a change
in the processes. The measurements are carried
out by companies certified by the Ministry
and the reported results are shared with the
relevant departments and are used to conduct
risk analysis and identify personal protective
equipment.
Risk Analyses are prepared for all work areas
taking into consideration internal workplace
measurements and are shared with all
employees. Current and possible hazards are
specified in the risk analyses and action plans
including preventive action are formulated by
identifying the risks that may result from these
hazards. These risk analyses are also reviewed
systematically. Job Safety Expertise training was
provided to five individuals as a result of the
company policy to have a Job Safety Specialist
in each department who plays an active role in
formulating and creating risk analyses. These five
individuals successfully completed their training
and obtained Class C Certificates.

İşyeri Ölçümleri tüm fabrika için yapılır ve
süreçlerde bir değişiklik olduğunda bu ölçümler
yenilenir. Ölçümler, Bakanlık tarafından onaylı
firmalarca yapılır ve raporlanan sonuçlar ilgili
bölümlerle paylaşılarak risk analizi ve kişisel
koruyucu ekipmanların belirlenmesinde kullanılır.
Risk Analizleri, bütün çalışma alanları için, iş
yeri önlemlerini göz önünde bulundurarak,
hazırlanır ve tüm çalışanlarla paylaşılır. Risk
analizlerinde, mevcut ve olası tehlikelerin yanı
sıra, bu tehlikelerin sebep olabileceği riskler
belirlenerek, önleyici faaliyetleri içeren aksiyon
planları formüle edilir ve sistematik bir şekilde
gözden geçirilir. Her bölümde bulunan ve risk
analizlerinin formülasyonuyla hazırlanması
konularında aktif bir rol üstlenen İş Güvenliği
Uzmanı bulundurulmasını belirten şirket ilkesi
uyarınca beş çalışana İş Güvenliği Uzmanlığı
eğitimi verilmiştir. Çalışanlarımızın hepsi başarılı
bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak C Sınıfı
Sertifikalarını almışlardır.
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Personal Protective Equipment appropriate
for the work environment is selected and
procured for all employees based on internal
workplace measurements and risk analyses.
Personal protective equipment is reviewed at
specific intervals to ensure that their standards
comply with regulations, the environment and
the job. Collaborative efforts are conducted with
suppliers of newly-developed products. The
importance of personal protection is emphasized
in Occupational Health and Safety training to
ensure proper use.

Kişisel Koruyucu Ekipmanları, iş ortamına
uygun bir şekilde seçilir ve yapılan iş yeri ölçüm
ve risk analizlerine göre tüm çalışanlar için
tedarik edilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar ilgili
yönetmelik gereğince, çalışma ortamına ve
yapılan işle olan uygunlukları bakımından düzenli
aralıklarla kontrol edilir. Yeni geliştirilen ürünlerin
tedarikçileriyle ortak çalışmalar yürütülür ve
daha kullanışlı ve kaliteli ürünler tercih edilir. Bu
ekipmanların düzgün bir şekilde kullanılabilmesi
için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde kişisel
koruyucu ekipmanın önemine değinilir.

Emergency Teams and their duties are specified
and employees are informed. Equipment
relating to Fire Safety and Emergencies are
systematically reviewed and special practices
are implemented regarding fire and first aid
in Occupational Health and Safety training.
Emergency Drills are conducted at specific
intervals and attended by employees. These drills
are photographed and submitted in a report.

Acil Durum Takımları ve görevleri belirlenir, ilgili
çalışanlar bilgilendirilir. Yangın Güvenliği ve Acil
Durum ekipmanları düzenli olarak gözden geçirilir
ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde yangın ve
ilk yardımla ilgili uygulamalar aktarılır. Acil Durum
Tatbikatları düzenli aralıklarla yapılır ve tüm
çalışanlar bu tatbikatlara katılır. Bu tatbikatlar
fotoğraflanır ve bir rapor halinde sunulur.

Emergency exits and fire safety equipment
are identified and designated pursuant to the
Directive regarding Protecting Buildings from
Fire.
The Annual OHS Slogan Competition aimed at
all employees has been regularly organized since
2002. The creators of the top three slogans are
rewarded. The first-place slogan and its writer are
announced at the entrance to the factory for one
year.
Within the scope of Health Screenings, all
employees receive lung screening and audio tests
while eye exams and carrier examinations for
disease are conducted for employees in relevant
departments.
Mechanical Equipment Control: All pressurized
containers, boilers, lifting vehicles and other
equipment are tested and inspected by certified
individuals within the framework of the Bylaws
Regarding Measures to be taken at Equipment
and protective systems intended for use in
explosive atmospheres directive and the
Occupational Health and Safety Law no 6331 and
other OHS Regulations. The results are published
in a report.
There are Material Safety Data Sheets regarding
all chemicals that are used and these forms are
accessible on the computer network with open
access to employees. Additionally, employees are
informed about the Material Safety Data Sheets
during training.
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Acil durum çıkışları ve yangın ekipmanları
belirlenir ve Binaları Yangından Koruma
Yönetmeliği direktifleri doğrultusunda
işaretlendirilir.
Yıllık İSG Slogan Yarışması tüm çalışanlara
açıktır ve 2002 yılından bu yana düzenli olarak
gerçekleştirilmektedir. Birinciliği alan slogan
ödüllendirilir ve slogan fabrika girişine asılarak
onurlandırılır.
Sağlık Kontrolleri kapsamında tüm çalışanların
akciğer filmleri çekilir ve duyma testlerinin yanı
sıra göz kontrolleri ve taşıyıcı hastalık kontrolleri
yürütülür.
Mekanik Ekipman Kontrolü: Tüm basınçlı
konteynerler, kazanlar, kaldırma araçları ve diğer
ekipmanlar, Çalışanların Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
diğer İSG Mevzuatları kapsamında sertifikalı
kişiler tarafından test edilip denetimden geçirilir.
Sonuçlar bir rapor halinde yayınlanır.
Çalışanlarımız oryantasyon eğitimleri esnasında
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları hakkında
bilgilendirilirler. Kullanılan tüm kimyasal ve boyar
maddeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
mevcuttur ve bu formlara online olarak tüm
çalışanlarımız erişilebilir.

The content of all chemicals used at production
is posted on the Ministry’s online system
pursuant to the Directive regarding Control and
Inventory of Chemicals.

Üretim esnasında kullanılan tüm kimyasallara
dair içerik, Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü
Hakkında Yönetmeliği uyarınca Bakanlığın
çevrimiçi sisteminde yayınlanır.

The Committee of Employee Health and Safety
organizes risk analysis,health and safety activities
in accordance with the occupational safety and
health act.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu risk analizleriyle
sağlık ve güvenlik faaliyetlerini iş sağlığı ve
güvenliği kanunu uyarınca yürütür.

The members of the committee identify and
evaluate safety and health risk in the workplace
for hazard elimination

Kurul üyeleri, iş yerindeki güvenlik ve sağlık
risklerini değerlendirirler.
Operasyonel faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Operational activities are: 		

- Risk tanımlama ve değerlendirme

-Risk identification and evaluation.		

- Sağlık risklerinin tanımlanması

-Identifying health threating risks.		

- Risk yaratan faaliyetlerin azaltılması

-Reduction/elimination of risk-producing
activities.

- Takip kontrol önlemlerinin yanı sıra ilgili
düzenleme ve risklerin kabul edilebilir seviyeye
düşürübilecek prosedürün oluşturulması

-Creating command, control measures,
regulations and risk balancing standarts.
-Hazard identification.		
-Creating a pro-active approach in the workplace
for risk elimination.
-Reduce/eliminate emissions.		
-Reduce/eliminate toxicity of chemicals to human
health and enviromental quality.
-Risk management.		

- Tehlike tanımlama
- Riski ortadan kaldırmak için iş yerinde proaktif
bir yaklaşım oluşturmak
- Emisyonları azaltmak/ortadan kaldırmak
- İnsan sağlığı ve çevre kalitesini olumsuz
etkileyen toksik kimyasalların azaltılması/ortadan
kaldırılması
- Risk Yönetimi
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HUMAN RIGHTS

İNSAN HAKLARI

Our Human Resources
Policies

İnsan Kaynakları
Politikamız

1. The processes ensure that the right people
are selected for the right job and employees
are appropriately placed and prepared for their
duties.

1. İşe alım süreci, doğru iş için doğru kişinin
seçilmesini ve çalışanların üstlenecekleri göreve
uygun bir şekilde hazırlanacaklarını garanti eder.

2. In hiring and placement, an undergraduate
degree that corresponds to the requirements
of the position is preferred at the administrative
level and the basic 12-year education is necessary
for workers while an associate degree remains
an asset.
3. Wages are determined systematically based on
objective criteria.
4. A participatory, constructive, employeefocused management approach that emphasizes
human values, equality and sharing is practiced
to make employees feel as an indispensable
member of the OA Family.
5. The duties, role, responsibilities of the
employees and what they are expected to
contribute are clearly defined. Employees
exercise their authority within the framework of
these defined responsibilities.
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2. İşe alım ve yerleştirme sürecinde, beyaz yaka
çalışanları için işin gerekliliklerine uygun üniversite
mezuniyeti tercih edilir ve mavi yakalı çalışanlar
için temel 12 yıllık eğitim gerekliyken, ön lisans
derecesi tercih sebebidir.
3.Maaşlar, objektif kriterlere göre sistematik
olarak belirlenir.
4. Çalışanların OA Ailesinin vazgeçilmez birer
parçası olduklarını hissetmelerini sağlayabilmek
için insani değerleri ön plana çıkaran katılımcı,
yapıcı, çalışan odaklı bir yönetim yaklaşımı tercih
edilir.
5. Çalışanlara, görevleri, sorumlulukları ve
kendilerinden beklenen katkılar açık bir şekilde
tanımlanır. Çalışanlar bu önceden tanımlı
sorumluluklar çerçevesinde kendi yetkilerini
kullanırlar.

6. An Open Performance System is implemented.
7. The Career Planning System is implemented
methodically at every level.
8. Employees are given opportunities to upgrade
their skills and performance to the highest
level possible. Training needs are identified and
provided in keeping with company goals to help
employees develop their individual skills.
9. Orta Anadolu, supports and encourages
objective and constructive behavior, a
questioning attitude, participation and new ideas.
10. Employees are rewarded based on
performance.
11. Our employees are provided with a safe,
healthy and eco-friendly work environment.
12. Teamwork is encouraged in order to ensure
employee participation in improvement and
development activities and to expand the team
spirit approach.
13. Every effort is made to keep the motivation
of our employees high with a variety of activities
and benefits and by providing pecuniary and
non-pecuniary support and opportunity.

6. Çalışanlarımız için Performans Sistemi
yürürlüktedir.
7. Kariyer Planlama Sistemi yürürlükte olup her
seviyede uygulanmaktadır.
8. Çalışanlara, beceri ve performanslarını mümkün
olan en üst seviyeye çıkarma imkanları sağlanır.
Eğitim ihtiyaçları belirlenir ve çalışanların bireysel
becerilerini arttırıp ,katkı sağlayabilmeleri için
fabrika hedefleri dahilinde eğitimler düzenlenir.
9. Orta Anadolu, objektif ve yapıcı davranışları,
sorgulayıcı bir yaklaşımı, katılımı ve yeni fikirleri
desteklemektedir.
10. Çalışanlar performanslarına göre
ödüllendirilirler ve onurlandırılır.
11. Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve çevre dostu
bir ortam sağlanır.
12. Faaliyetlerimizi ilerletip geliştirebilmek ve
takım ruhu yaklaşımını daha geniş bir kapsama
yayabilmek için takım çalışmaları teşvik edilir.
13. Çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmak
için her türlü çaba sarf edilir, maddi ve manevi
desteklerle fırsatlar sağlanır.
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Code of Conduct

Etik Kurallarımız

• Employment is freely chosen.

• İstihdam serbestçe seçilir.

• There is no discrimination in employment.

• İstihdamda ayrımcılık yapılmaz.

• Child Labor shall not be used.

• Çocuk işçi çalıştırılmaz.

• Freedom of association and the right to
collective bargaining are respected.

• Toplantı özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına
saygı duyulur.

• Wages and benefits shall meet at least the legal
minimum standards.

• Maaş ve personel destekleri asgari ücret
standartlarına uygundur.

• Working hours are not excessive.

• Çalışma saatleri aşırı tutulmaz.

• Regular employment is provided.

• Düzenli istihdam sağlanır.

• Working conditions are safe and hygienic.

• Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir.

• No harsh or inhumane treatment is allowed.

• Acımasız veya insanlık dışı muameleye izin
verilmez.

*As a result of our ‘Code of Conduct’ we have
ceased our operations with suppliers who do not
comply with these rules.

100

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

*Etik Kuralları’na uymayan ya da ihlal eden
tedarikçilerle yürüttüğümüz çalışmalara son
verilir.

Social

Sosyal
Misyonlar
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Indigo
Turtles
Orta Blu is working with the EKAD NGO
(Ecological Research Society) to help in the
conservation efforts concerning two 110 million
year old sea turtle species, the Caretta Caretta
and Chelonia Mydas, which both have now
become endangered. EKAD collects data on
human interference during the laying and
hatching season, which comes from tourism
industry development of nesting grounds,
unnatural light sources that confuse hatchlings
and accidental fishing deaths. Hundreds of
volunteers from all around the world involve in
this scientific studies take part in Belek, Turkey
from June to September. The volunteers do
camping for one month to three month and they
are educated about the sea turtles behaviors and
how to help them through the egg laying season.
The idea is to protect the incubating eggs from
unnatural obstacles, hotels and local people,
and help new born turtles on their path to reach
sea from their nesting grounds. With the odds
stacked against them, it is collaborations like the
Indigo Turtles Project that can hopefully make a
difference.
Orta Blu supports this valuable mission
by providing camping materials for EKAD
to ensure baby turtle’s life and makes a
significant contribution to the natural habitat of
Mediterranean Sea.

Orta Blu, şu anda nesli tükenme tehlikesinde
bulunan ve 110 milyon yaşındaki iki kaplumbağa
türü olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas
ile ilgili koruma çalışmalarına yardım etmek için
EKAD (Ekolojik Araştırma Derneği) ile birlikte
çalışmaktadır. EKAD; yuvalama bölgelerindeki
turizm endüstrisinin gelişiminden ve doğal
olmayan ışık kaynaklarından kaynaklanan
kaplumbağa ölümleri ve ayrıca yumurtlama ve
kuluçka süresince insan müdahalesi neticesinde
meydana gelen ölümler hakkında bilgi toplar.
Dünya çapında yüzlerce gönüllü, Haziran’dan
Eylül’e kadar geçen sürede Türkiye-Belek’te yer
alan bu bilimsel çalışmalara katılır. Gönüllüler
bir aydan üç aya kadar kamp kurarlar ve;
deniz kaplumbağalarının davranışları ve onlara
yumurtlama süreçlerinde nasıl yardım edilmeleri
konularında eğitilirler. Amaç; kuluçkadaki
yumurtaları suni engellerden, otellerden
ve insanlardan korumak ve yeni doğan
kaplumbağalara kuluçka yerlerinden denize
ulaşıncaya kadar ki geçen yolda yardım etmektir.
Deniz kaplumbağalarının karşılarına çıkan tüm
zorluklara rağmen, Indigo Turtles gibi projeler
umarız farkındalık yaratır.
Orta Blu; bebek kaplumbağaların yaşamını
garanti altına almak ve Akdeniz’in doğal yaşam
alanına önemli bir katkı sağlamak için bu önemli
görevi EKAD için kamp materyallerini tedarik
ederek destekler.
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Eco-Fun With Mr. Blu

Mr. Blu ile Eko-Eğlence

We published a children’s book aimed at
raising environmental awareness among the
youth, and offering ways to help by making
small changes in their own lives.

Çocukların çevresel farkındalığını arttırıp,
hayatlarında yapacakları ufak değişikliklerle katkı
sağlayacak bir çocuk kitabı yayımladık.

Sponsorships

Sponsorluklar

This year we are beginning fully instegrate of
our environmental and social activities with
our product line. To represent this operation
in the best way, we chose two adventurous
testimonials that not only excel in their fields,
but are also socially engaged. They act as
extreme product testers, collaborating with us
at the design level and sending us feed back
from all over the planet.

Bu yıl çevresel ve sosyal faaliyetlerimizi ürün
çeşitliliğimizle tam olarak entegre hale getirmeye
başlıyoruz. Bunu en iyi şekilde ortaya koyabilmek
için yalnızca kendi alanlarında en iyi olmakla
kalmayıp aynı zamanda sosyal anlamda da
girişken olan iki maceracı seçtik. Performans
ürünlerimizi test ederek tasarım aşamamıza
katkıda bulunuyor ve bize dünyanın dört bir
yanından geri bildirimler gönderiyorlar.
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No Boundaries !

Engel Yok !

Orta Anadolu is also known with its social
missions with disabled people. For us they have
a specialty which makes them stronger, wiser
and generous. We are inspired by their courage
and joy of living. It is amazing to be with them
and learn how life can be beautiful despite all
the negativities. We always seek for ways to
contribute them and be a part of their lives. We
pay for one disable person’s salary to support
their participation in professional life. We also
donate, contribute and communicate with
associations;

Orta Anadolu aynı zamanda engelli kişilerle
yürüttüğü sosyal misyonlarıyla da bilinir. Bizim
için engelli kişiler, onları daha güçlü, daha bilge ve
daha geniş gönüllü kılan özelliklere sahip. Onlarla
birlikte olup tüm olumsuzluklara rağmen hayatın
ne kadar güzel olduğunu öğrenmek inanılmaz
bir duygu. Sürekli olarak onlara katkı sağlayarak
hayatlarının bir parçası olmamıza olanak
verecek projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Profesyonel hayata dahil olmalarını desteklemek
amacıyla engelli kişilerden birinin maaşını
ödüyoruz. Aynı zamanda farklı derneklere
bağışlarda bulunup destek vererek iletişimimizi
sürdürmekteyiz:

• Omurilik Felçlileri Derneği (The spinal cord
paralytics association of Turkey)
• Gör-Bir Derneği (Association of the visually
disabled)
• Engellier Derneği (Association of Disabled
persons)
We also have a 3% disabled employee quota. We
employee disabled people despite their gender
or race.
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• Omurilik Felçlileri Derneği
• Gör-Bir Derneği
• Engellier Derneği
Aynı zamanda % 3’lük bir engelli çalışan
kontenjanımız var. Engelli adaylar cinsiyet ayrımı
yapılmaksızın düzenli olarak istihdam edilir.

GELECEĞİN BİLİM İNSANI
ADAYLARI

CANDIDATES for FUTURE
SCIENTISTS

Çocuklarımız kitle iletişim ve sosyal medyadan
etkisinde hayal kurarak büyürler; çoğu aktör,
aktris ya da şarkıcı veya futbolcu olmak ister. Ne
yazık ki yalnızca % 1’lik bir kısmı bu hayallerini
gerçekleştirebilirler. Öte yandan biliminsanı
olmayı hayal ederlerse bu hayali gerçekleştirme
olasılıkları % 50’dir. Orta Anadolu 2012 yılından
bu yana Bilim Kahramanları programına destek
vermektedir. ‘Bilim Kahramanları Turnuvası’na
her yıl çalışanlarımızın çocukları ile katılıyoruz.
Lego parçalarıyla tasarladıkları robotlarını
programlayarak mühendislik hakkında bilgi sahibi
oluyor ve bilimin eğlenceli tarafını deneyimleme
şansı kazanıyorlar. Ayrıca yılın temasına uygun
bir proje ile çalışarak proje yönetimi ve jüriye
sunumu hakkında tecrübe kazanıyorlar. Takım
çalışması ve turnuvada kazandıkları dostluk ise
turnuvanın diğer bir artısı. Çocuklara kaliteli
zaman geçirecekleri bir fırsat sunan bu proje
için fabrikamızdaki mühendisler takıma koçluk
yaparak bu süreçte çocuklara destek olarak
kişisel gelişimlerine yardımcı olmayı hedefliyorlar.
Bu imkanlardan ve deneyimlerden daha fazla
çocuğun faydalanabilmesini amacıyla her yıl
farklı çocuklarla Bilim Kahramanları First Lego
League’e katılmayı planlıyoruz.

Our children are influenced by mass media and
social media. They grow up with a dream; most
of them want to be an actor, actress a singer
or a football player. Unfortunately, only 1% of
them have a chance to realize their dream. On
the other hand, if they choose to become a
scientist, they have a 50% chance. Orta Anadolu
has started to participate in the Science Heroes
programme since 2012. We join the tournaments
with our employee children. Our engineers
couching to team and teach them how to create
a robot using LEGO blocks. Also coaches advise
them as to how to present their projects. We give
a chance to children to ask their questions to
professionals related to their topic. They develop
their teamwork, research, communication and
presentation skills. One of our aims in this project
is to show children the entertaining side of
learning. We were awarded with the ‘Rising Star’
Cup in 2012. We are planning to participate in the
Science Heroes First Lego League Tournaments
every year with different children to contribute to
their development.
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CHARITY

BAĞIŞLAR

Orta Anadolu has financed the construction of
the Demir Karamancı Primary & High Schools.
Before the Demir Karamancı High School;
students had to travel for miles to their school.
The neighborhood was newly urbanized and
it was a necessity for them. We also support
the schools both in their physical necessities
and the requirements of the students. We have
also provided donations for the founding of
the Abdullah Gül University. The sum total of
these donations is listed under the economic
effects heading. The Demir Karamancı gallery
we have built into the factory hosts a variety of
events like painting, sculpture and other type of
artistic exhibitions. We have also sponsored the
hydrogen and solar-powered vehicle project.
We have also undertaken the construction
of the Demir Karamancı Science Centre that
functions under Erciyes University. Another
project we undertook was to create a memorial
forest on behalf of Demir Karamancı. We make
monthly donations to TEV (Turkish educational
foundation) All the abovementioned work is
non-commercial and solely for the purpose of
contributing to society.

Orta Anadolu, Demir Karamancı İlköğretim&Lise
Okullarının inşaatlarını finanse etmiştir. Demir
Karamancı lisesinden önce, öğrencilerin okullarına
ulaşmaları için kilometrelerce yol kat etmeleri
gerekiyordu. Yerleşime yeni açılmış olan bölgenin
okul ihtiyacı bulunmaktaydı. Okul binalarının
inşasının yanısıra okulun fiziksel ihtiyaçlarını temin
etmekte ve öğrencilerin ihtiyaçları konularında da
destek olmaktayız. Aynı zamanda Abdullah Gül
Üniversitesi’nin kuruluşunda da bağışta bulunduk.
Bu bağışların toplam tutarları ekonomik
etkiler başlığı altında belirtilmiştir. Fabrikada
kurduğumuz Demir Karamancı galerisinde
resim ve heykel çalışmaları sergilenmektedir.
Aynı zamanda hidrojen ve güneş enerjisiyle
çalışan araç projelerine sponsor olarak destek
verdik. Erciyes Üniversitesi bünyesindeki
Demir Karamancı Bilim Merkezi’nin inşaatını da
üstlenmiş bulunuyoruz. Üstlendiğimiz bir diğer
proje de Demir Karamancı adına bir anı ormanının
kurulmasıdır. TEV (Türk Eğitim Vakfı)’e her ay
düzenli bağışlar yapmaktayız. Tüm bu çalışmalar
ticari bir amaç gütmemekte ve yalnızca topluma
katkı sağlamak için gerçekleştirilmektedir.

FOOTBALL TOURNAMENT

FUTBOL TURNUVASI

For men what could be better than playing
football to relax? Fortunately, we have enough
men to organize football tournament. We have
been are sponsoring our employees football
tournament for 20 years. This enables them
to socialize and also develop their teamwork
skills and are excited to watch their matches.
Our employees are looking forward to these
tournaments and the twenty player team
capacity has always filled up rapidly. They all
have different football uniforms, team names and
slogans. The football tournament is only one of
our colors in Orta Anadolu but may be one with
the most ardent participation..

Erkeklere futbol oynamaktan daha fazla stres
attıran ne olabilir? Neyse ki bir futbol turnuvası
başlatmaya yetecek sayıde erkek çalışanımız
var. 20 yıldır çalışanlarımızın futbol turnuvasının
sponsorluğunu yürütüyoruz. Böylelikle
sosyalleşebiliyor ve aynı zamanda takım oyunu
becerilerini de geliştirebiliyorlar; üstelik maçlarını
izlemek için de heyecanlanıyorlar. Çalışanlarımız
bu turnuvaları dört gözle bekliyor ve yirmi
takımlık kapasitemiz her seferinde hızlı bir şekilde
doluyor. Hepsinin farklı formaları, takım adları ve
sloganları var. Futbol turnuvası Orta Anadolu’daki
tek rengimiz değil ama en çok fanatiği olanı.
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ERCİYES UNIVERSITY – CLEAN &
RENEWABLE ENERGY SOURCES
CLUB

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – TEMİZ
& YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI KULÜBÜ

We work closely with technical universities’
textile engineering departments to support and
promote their R&D activities and know-how
sharing to increase their profiles and contribute
to the scientific development of the field.

Teknik üniversitelerin tekstil mühendisliği
bölümleriyle yakın çalışmalar yürütüp Ar&Ge
faaliyetlerini ve teknik bilgi paylaşımlarını
destekleyerek bilimsel gelişime katkıda
bulunuyoruz.

As Orta, we always support innovation, creativity
and encourage young engineers whose aim is to
make this world a better place to live. The Erciyes
University Clean & Renewable Energy Resources
Club works to prevent environmental pollution
and reduce the impacts of global warming and
fossil fuels. They aim to increase awareness
about replacing energy sources with renewable
and clean sources such as biomass, solar, wind
etc. The Club was established in 2006 and has
been participating in the Shell Eco Marathon
tournaments since 2008. Their team was
awarded with the ‘Best Design Award’ in 2008.

Orta olarak her zaman yeniliği ve yaratıcılığı
destekliyor ve genç mühendisleri bu dünyayı
daha yaşanır bir yer haline getirmeleri konusunda
teşvik ediyoruz. Erciyes Üniversitesi Temiz
& Yenilenebilir EnerjiKaynaklarıKulübü çevre
kirliliğini önlemek ve küresel ısınma ve fosil
yakıtların etkilerini azaltma konusunda çalışıyor.
Enerji kaynaklarının biyokütle, güneş ve rüzgar
gibi yenilenebilir kaynaklarla değiştirilmesi
konusunda farkındalığı arttırmayı hedefliyorlar.
Kulüp 2006 yılında kuruldu ve 2008’den bu yana
Shell Eko Maraton turnuvalarına katılmakta ve
takım 2008 yılında ‘En İyi Tasarım’ ödülüne layık
görüldü.

Their success and enthusiasm drew our attention
and we have donated certain percent of their
budget in 2012-2013. We also support their new
hydro mobile car ‘Moby Dick’. As their goal
increases our donation increases also. We have
decided to donate more to ‘Moby Dick’ for the
team’s research and development expenses.
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Başarı ve şevkli çalışmaları dikkatimizi çekti ve
2012-2013 bütçelerinin bir kısmını biz bağışladık.
Aynı zamanda ‘MobyDick’ adını verdikleri yeni
hidro mobil araçlarının projesini de destekliyoruz.
Hedefleri arttıkça yaptığımız bağışlar da artıyor.
‘MobyDick’ ekibine araştırma ve geliştirme
harcamaları için daha fazla bağış yapma kararı
aldık.

WORK HARD,
PARTY HARDER

SIKI ÇALIŞIYORUZ, SIKI
EĞLENİYORUZ

We are celebrating our 60th anniversary. We
are proud to be a part of Orta Anadolu. We are
constantly being renewed and despite our deep
rooted history we feel more energetic and young
than ever. We always create an environment for
our workers which they want to be a part of.

60.yılımızı kutluyoruz. Orta Anadolu’nun bir
parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yenileniyoruz
ve köklü tarihimize rağmen kendimizi hiç
olmadığımız kadar enerjik ve genç hissediyoruz.
Çalışanlarımız için daima parçası olmak
isteyecekleri bir çalışma ortamı yaratıyoruz.

We celebrated our history with a magnificent
weekend vacation and party. All our white collar
workers relaxed during a 2 day vacation and
with our 60th year cocktail we celebrated our
anniversary all night long.

Köklü tarihimizi bir hafta sonu tatili ve bütün gece
süren bir 60. Yıl kokteyliyle kutladık.
24 Kasım 2013 günü ise bütün Orta Ailesi olarak
bir festival düzenledik, gösterilerin ve konserlerin
tadını çıkardık.

On the 24th of November, the whole Orta Family
with all our workers and their families had a
festival and themselves enjoyed with shows and
concerts.
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Social Activities • Sosyal Faaliyetler
Year

Social Activity

Organized By

Details

2012

Urfa Visit

Volunteer Team

New engineers participated in
this activity

Yıl

2012 June
2012 Haziran

Sosyal Aktivite

Urfa Ziyareti

Spring Festival
Bahar Festivali

Organize Eden

Gönüllü Ekip

Human Resources
İnsan Kaynakları

Detaylar

Bu faaliyete yeni mühendisler katıldı

The Kayseri administrative
personnel organized a picnic
and other activities with their
families on a one-day trip to
the Cappadocia Lodge. Tour of
Göreme, sporting events, live
music, brunch, barbeque party
etc.

Kayseri İdari personeli aileleriyle birlikte tek
günlük bir Kapadokya gezisi kapsamında
piknik ve diğer faaliyetleri de içeren bir
program organize ettiler. Program Göreme
turu, spor faaliyetleri, canlı müzik, brunch,
barbekü partisi gibi etkinlikleri de kapsıyordu

Kadir Hakan Kopar
painting exhibition

Orta Anadolu employee

Cocktail and music

Faculty member
Bengütay Hayırsever’s
Ceramic and Glass
Design exhibition

Faculty member at the
Erciyes University Fine
Arts Department

Cocktail and music

Faculty member at the
Erciyes University Fine
Arts Department

Cocktail and music

2013 Ağustos

Sapanca Trip, 60th year
Cokctail

HR&TQM Department

Cocktail and weekend vacation

2013 November

60th Year Celebration

HR&TQM Department

Concerts and performance
shows

2012 March
2012 Mart

2012 May
2012 Mayıs

Kadir Hakan Kopar resim sergisi

Öğretim Üyesi Bengütay
Hayırsever’in seramik ve cam
tasarımı sergisi

2012 June
2012 Haziran

2013 August

2013 Kasım
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Prof. Dr. Osman Yılmaz
Sculpture exhibition
Prof. Dr. Osman Yılmaz
heykel sergisi

Sapanca Gezisi ve 60. yıl kokteyli

60.Yıl Etkinliği

Orta Anadolu çalışanı

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Öğretim Üyesi

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Öğretim Üyesi

İK-TKY Bölümü

Orta Anadolu

Kokteyl ve müzik

Kokteyl ve müzik

Kokteyl ve müzik

Kokteyl ve Hafta sonu tatili

Konser ve gösteriler
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Leaflets on Orta Anadolu’s eco-friendly approach
to the environment and its environmental
effects have been published and distributed to
residences at close proximity to the factory in
order to notify the related public.
In Erciyes University of Kayseri, where the factory
is situated, an Orta Anadolu Memorial Forest has
been created and a tree-planting ceremony has
taken place with the participation of employees.
We are trying to establish a philosophy of
participation and volunteerism to projects that
benefit society among all our employees.

Orta Anadolu’nun çevre dostu yaklaşımı ve
çevresel etkileriyle ilgili el ilanları bastırılıp fabrika
civarındaki mahallelerde dağıtılmıştır.
Fabrikanın bulunduğu Kayseri Erciyes
Üniversitesi’nde bir Orta Anadolu Anı Ormanı
oluşturulmuş ve çalışanların da katıldığı bir ağaç
dikme töreni yapılmıştır.
Katılım ve gönüllülük esasına dayalı bir felsefe
yaratarak çalışanlarımız arasındaki ilişkiyi
geliştirmeyi amaçlıyoruz.
İstihdam fuarlarına katılarak ulusal işgücünün
arttırılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.

By participating to employment fairs, we try to
contribute to the employment of the national
workforce.

Pamuk, enerji, su ve kimyasal tüketimimizi
azaltmak için geri dönüşümlü ürünler kullanmaya
gayret ediyoruz.

We decrease our consumption of cotton, energy,
water and chemicals by using recycled products.

Yerel nüfus üzerindeki olası riskleri azaltmak
için her zaman büyük çaba sarf ediyoruz. Çevre
ve toplum üzerinde oluşturduğumuz olası
riskleri belirleyip bunları engellemek için gerekli
aksiyonları aldık.

We always pay attention to eliminate our
potential risks on the local population. We
identified our possible risks on both the
environment and society and took actions to
prevent them.
We have measured certain elements that could
affect the local residents, such as pollution, noise
and others, and have taken the appropriate
measures. Filters that prevent air pollution have
been developed. In order to decrease noise
pollution, we have changed the location of
ventilation fans.
Orta Anadolu contributes to society by
choosing local suppliers, donations and social
responsibility activities.
We design all our operations so as to not have
any adverse effects on the local population. Risk
management is also a part of this system. Our
goal is to eliminate any potential risks before
they occur, using a proactive approach.
As Orta Anadolu, we believe that our efforts
like local employment, choosing local suppliers,
providing donations, grants and social activities
all have a positive effect on the local population.

112

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Sebep olabileceğimiz çevre kirliliği, gürültü
ve daha farklı olumsuzlukları ölçtük ve gerekli
önlemleri aldık. Çevre kirliliğine karşı filtreler
kullanılmakta ve gürültü kirliliğini azaltmak için
havalandırma fanlarının yerlerini değiştirdik.
Orta Anadolu, yerel tedarikçilerle çalışarak,
bağışlar yaparak ve gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk projeleriyle topluma katkı
sağlamaktadır.
Yürüttüğümüz tüm operasyonları, yerel nüfus
üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sebebiyet
vermeyecek şekilde tasarlıyoruz. Risk yönetimi
de bu sistemin bir parçası. Amacımız, proaktif bir
yaklaşımla olası riskleri henüz gerçekleşmeden
önlemektir.
Orta Anadolu olarak yerel istihdam, yerel
tedarikçi seçimi, bağış ve yardımlarda bulunarak
ve sosyal faaliyetler gibi çabalarımızın yerel nüfus
üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz.

ÜRÜN SORUMLULUĞU
Ürünlerimizin üretim sürecinin her safhasında
sağlık ve güvenliğe dair yönetmeliklere uyup
uymadığımızı değerlendiriyoruz ve bunları
malzeme güvenlik bilgi formlarına (MSDS)
kaydediyoruz. OekoTex 100 sertifika belgelerimiz,
üretim süreçlerimizin müşteri sağlığında herhangi
olumsuz bir etkiye sebebiyet vermediğini
göstermektedir. Ürünlerimizin bir kısmında
pamuk, keten, ısırgan otu ve yün gibi doğal
malzemelerin yanı sıra doğa dostu sentetik
lifler Tencel ve Cupra da kullanılmaktadır. Ürün
Geliştirme bölümümüz, geliştirme aşamasındaki
ürünleri üretime almadan önce serbest
formaldehit ve renk haslığı analizlerinden
geçirmektedir.

PRODUCT RESPONSIBILITY
In all the manufacturing phases of our products,
we assess our legislative compliance related to
health and safety effects, recording them onto
material safety data sheets (MSDS). Our Oeko
Tex 100 certificate documents that none of our
manufacturing processes generate any negative
effects on client health. Some of our products are
manufactured using natural fibres such as cotton,
linen, hemp, nettle, and wool, along with the most
eco-friendly synthetic fibres, Tencel and Cupro.
Our Product Development Department analyzes
all our products during the manufacturing
stage to spot any free formaldehyde and
color stunning before it becomes a part of our
collection.

OUR SUSTAINABLE PRODUCTS
Organic Products

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERİMİZ
Organik Ürünler
Orta Anadolu’nun organik öyküsü 2006
yılında başladı. Hazır giyim üreticilerini organik
pamuk üretimini ve kullanımını destekleme
konusunda teşvik etmek için bir yıl boyunca tüm
üretimlerimizde % 3 organik pamuk kullanıldı.
Her ne kadar bu uygulama bize ciddi anlamda bir
maliyet yükü getirmiş olsa da, bu ilave maliyetler
satış fiyatlarına yansıtılmadı.
Control Union, organik ürün ve üretim
standartlarına olan uygunluğu ortaya koymak
amacıyla yılda bir denetim yapmaktadır. Orta
Anadolu’nun organik ürün portföyünde GOTS ve
OCS Sertifikaları bulunmaktadır.

Orta Anadolu’s organic story began in 2006.
For one year, 3 % organic cotton was used in
all production for the purpose of encouraging
ready-made apparel brands to support the
production and use of organic cotton.
Even though this practice imposed significant
costs on us, these additional costs were not
reflected in the sales price.
Control Union conducts audits once a year for
the purpose of demonstrating compliance with
standards specified for organic products and
manufacturing. Orta Anadolu has GOTS, and
Organic Content Certificates for its organic
product range.
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Recycled Products

Geri Dönüştürülmüş Ürünler

Orta Anadolu believes that recycling is
extremely important for protecting natural
resources, conserving energy, reducing waste
and contributing to the economy as part of is
sustainable production activities. Therefore,
new fabric is produced from used pants, and
the company Control Union with the Global
Recycle Standard Certification certifies both the
products and the production line.

Orta Anadolu, geri dönüşümün doğal kaynakları
korumak, enerji korunumunu sağlamak, atıkları
azaltmak ve sürdürülebilir üretim faaliyetlerinin
bir parçası olarak ekonomiye katkıda bulunmak
adına çok önemli olduğuna inanmaktadır.
Dolayısıyla kullanılmış denimlerden yeni kumaşlar
üretilmekte ve Control Union Global Recycle
Standard sertifikası hem ürünler hem de üretim
hattı için alınmıştır.

Fair Trade

Fair Trade

Audits are conducted by the FLO Company
within the framework of the Fair Trade standard
for the purpose of supporting international
fair trade, which is based on the principle of
protecting the rights of farmers and setting
standards for the employed labour. Orta
Anadolu has the Fair Trade certificate, which
demonstrates that our work meets the Fair Trade
standard.

Çiftçilerin haklarını koruyup kullanılan işgücü için
standartlar oluşturma ilkesine dayalı uluslararası
Fair Trade’i desteklemek amacıyla Fair Trade
standartları kapsamında FLO firması tarafından
denetimler yürütülmektedir. Orta Anadolu, Fair
Trade standartlarına uyulduğunun göstergesi olan
Fair Trade sertifikasına sahiptir.

Oeko Tex 100

OekoTex 100

The Oeko Tex 100 standard is a system
recognized around the world and is used to show
that no products, from raw materials to finished
product and packaging, contain hazardous
chemicals officially banned by law in the textile
sector.

OekoTex 100 standardı dünya çapında tanınan
bir sistemdir ve ham maddeden bitmiş ürünlere
ve paketlemede kullanılan malzemeye varıncaya
kadar hiçbir üründe tekstil sektörü tarafından
yasaklanmış bir kimyasal kullanılmadığını gösterir.

Orta Anadolu is audited in this regard by the
company Centexbel. Furthermore, tests are
conducted every year on all product groups by
Centexbel, which issues a report to show that
Orta Anadolu products do not contain chemicals
harmful to human health or the environment, and
the Oeko Tex 100 certificate is issued based on
the result.
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Orta Anadolu, Centexbel firması tarafından
denetlenmektedir. Bunun da ötesinde, her
yıl tüm ürün grupları üzerinde Centexbel
tarafından yürütülen testler sonrasında Orta
Anadolu ürünlerinin insan sağlığı veya çevreye
zararlı kimyasallar içermediğine dair raporlar
yayınlanmaktatır ve OekoTex 100 sertifikası da bu
sonuçlara istinaden verilmektedir.

Bonn, Germany

17/10/2011

FLO-CERT GmbH hereby certifies that
Name of organization

Orta Anadolu Tic.ve San. İşletmesi T.A.Ş

FLO ID

25772

Address

Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No:24 Melikgazi

Postal Code

38060

Town

KAYSERI

Country

Turkey

is in compliance with the FAIRTRADE standards and FLO-CERT
certification requirements listed in appendix 1.
The appendices form part of the certificate and comprise 3 pages:
Appendix 1: List of FAIRTRADE Standards and FLO-CERT Certification Requirements
Appendix 2: Scope of Certification
Appendix 3: Entities part of the FAIRTRADE Certification
Please note that the section 'Additional requirements for traders in the cotton chain' is excluded from the
FAIRTRADE Standards for Seed Cotton for Small Producers' Organizations. The section is a supply chain
clause and is covered by the relevant indicator rather than certification.

This certificate is valid until:

Approved signature

17/10/2015
or until surrendered or revoked.

WE CERTIFY

®

Thomas Poole
Director of Operations
Page 1 of 4

This certificate may only be amended by FLO-CERT GmbH, any unauthorised amendment will be invalid. All previous certificates are revoked by this issue.
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Better Cotton Initiative (BCI)

Better Cotton Initiative (BCI)

Orta Anadolu’s journey with Better Cotton
Initiative (BCI) goes back to 2011. By aiming
ecologic, economic and social transformation
and sustainability in global cotton production
without creating a new niche market, BCI’s vision
is very much overlapping with Orta Anadolu’s
long term visions.

Better Cotton Initiative (BCI) ve Orta
Anadolu’nun birlikteliği 2011 yılına dayanmaktadır.
Yeni bir niş pazar yaratmadan küresel pamuk
üretiminde ekolojik , ekonomik ve sosyal
dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefi , BCI’nın
vizyonu ile Orta Anadolu’nun uzun vadeli vizyonu
ile çok örtüşmektedir.

Orta Anadolu has been committing to use 5% of
it’s cotton consumption as Better Cotton since
2012. Even though the limited global Better
Cotton supply imposes additional cost to Orta
Anadolu, it is not reflected in the sales price. Orta
Anadolu believes that Better Cotton supply will
increase to sufficient quantities in the future.

Orta Anadolu, 2012 yılından bu yana Better
Cotton kalitesinde pamuklu tüketiminin % 5
kullanımı taahhüdünde olmuştur . Küresel Better
Cotton kaynaklarındaki arz fazlalığının yol açtığı
ek maliyetleri Orta Anadolu, satış fiyatlarına
yansıtmamıştır. Orta Anadolu Better Cotton
kaynağının gelecekte yeterli miktarda artacağına
inanıyor.

Orta Anadolu dedicates considerable resources
for increasing Better Cotton supply worldwide.
Our Cotton Director has been one of the elected
members of BCI council since 2011, representing
“Suppliers and Manufacturers” membership
category.
Within the same vision of increasing Better
Cotton supply, Orta Anadolu has been among
the initiators of Better Cotton operations in
Turkey. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği IPUD
-(Good Cotton Practices Association) has been
established in 2013 in order to improve cotton
production in Turkey for the benefit of cotton
producers and the environment where cotton
is grown and for the future of the sector . Orta
Anadolu’s Cotton Purchasing Director will be
serving IPUD as elected Chairman of the Board
until 2016.

Orta Anadolu , dünya çapında Better Cotton
arzının artırılması için önemli bir kaynak ayırıyor .
Pamuk Müdürümüz “ Tedarikçiler ve Üreticiler “
üyelik kategorisini temsil eden BCI meclisinin 2011
yılından beri seçilmiş üyelerinden biri olmuştur.
Aynı vizyon çerçevesinde, Orta Anadolu,
Türkiye’de Better Cotton üretim hareketini
başlatanlar arasında yer almıştır. İyi Pamuk
Uygulamaları Derneği IPUD - ( İyi Pamuk
Uygulamaları Derneği) Pamuk üreticilerinin
yararına ve Türkiye’de pamuk yetiştirilen ortamda
pamuk üretimini geliştirmek amacıyla ve sektörün
geleceği için İyi Pamuk Uygulamaları Derneği
IPUD 2013 yılında kurulmuştur. Orta Anadolu’nun
Pamuk Satın alma Direktörü 2016 yılına kadar
IPUD’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet
verecektir.

117

Orta Anadolu / 2012-2013
Corporate Sustainability Report

Lyocell Blended Products

Lyocell Katkılı Ürünler

Lyocell is a manmade fiber derived from
cellulose, which is a natural polymer found in the
cells of all plants. In our fabrics, we use Lenzing’s
TENCEL® for our lyocell blends. The source of
TENCEL® is wood pulp, which is harvested from
tree-farmed trees. These trees have been grown
on land that is unfavorable for food crops or
grassland.

Lyocell, tüm bitkilerin hücrelerinde bulunan
doğal bir polimer olan selülozdan yapılan bir liftir.
Kumaşlarımızdaki lyocell karışımları için Lenzing’in
TENCEL® serisini tercih etmekteyiz. TENCEL®’in
kaynağı ağaç çiftliklerinde kesilen ağaçlardan elde
edilen odun hamurudur. Bu ağaçlar, besin ürünü
yetiştirmeye ya da otlak arazi yapmaya uygun
olmayan topraklarda büyütülmektedir.

TENCEL® has an exclusive closed process so
almost 100% of the solvents used in this process
are recycled. This process of TENCEL® production
is highly esteemed, receiving the “European
Award for the Environment” from the European
Union 1.

TENCEL®’in kapalı bir prosesi vardır ve dolayısıyla
bu süreçte kullanılan çözeltiler neredeyse % 100
oranında geri dönüşüme tabidir.1 TENCEL® üretiminin
bu yönü iyi bilinir ve Avrupa Birliği tarafından
“Avrupa Çevre Ödülü”ne layık görülmüştür.1

At Orta Anadolu, we are keen to use this kind
of resource, which has a minimal impact on the
environment. In addition to being a sustainable
product thanks to the natural softness of
TENCEL® blended fabrics also need less softener
during laundrying. With the help of these
fibers, water and chemical consumption can be
reduced.
Received from Lenzing website http://www.lenzing.com/en/
fibers/tencel/botanic-fiber.html

1
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Orta Anadolu’da çevreye etkisi en az düzeyde
olan bu tür kaynakları kullanmaya gayret ediyoruz.
Sürdürülebilir bir ürün olmasının yanı sıra, doğal
yumuşaklığı sayesinde TENCEL® katkılı kumaşlar
yıkama esnasında daha az yumuşatıcı kullanımı
gerektirir. Bu liflerin sayesinde su ve kimyasal
tüketimi de azaltılabilir.
Lenzing web sitesinden alınmıştır http://www.lenzing.com/en/
fibers/tencel/botanic-fiber.html

1
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SERTİFİKALARIMIZ

OUR CERTIFICATES

Our Certificates • Sertifikalarımız

Sertifika

Expriration Date For Current
Certificate

Certification Body

TS EN ISO 9001 QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

25.06.2016

TURKISH STANDARDS
INSTITUTION

TS EN ISO 14001
ENVIROMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

25.06.2016

Certificate

Sertifikanın Son Geçerlilik Tarihi

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİi

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TURKISH STANDARDS
INSTITUTION

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ

ISO EN 14064 GREENHOUSE
GASES CALCULATION AND
VERIFICATION

Serfitikasyon Kuruluşu

-

BUREAU VERITAS

TS 18001 OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT

27.06.2016

TURKISH STANDARDS
INSTITUTION

TS ISO EN 27001 INFORMATION
SECURITY MANAGEMENT

07.11.2015

GLOBAL ORGANIC TEXTILE
STANDARD (GOTS-TR)

07.07.2015

CONTROL UNION

GLOBAL RECYCLE STANDARD
(GRS)

07.07.2015

CONTROL UNION

ORGANIC CONTENT
STANDARD (OCS-NL)

07.07.2015

TURKISH STANDARDS
INSTITUTION

OEKO TEX STANDARD 100

31.07.2015

CENTEXBEL

FAIR TRADE

17.10.2015

FLO-CERT

ISO EN 14064 SERA GAZI HESAPLAMASI VE
DENETİMİ

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

TS ISO EN 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
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TURKISH STANDARDS
INSTITUTION

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

As Orta Anadolu our main philosophy underlying
marketing communications is full compliance
with all related law, legislation and regulations.
We inform our clients about our products on
customer visits, publicity weeks and fairs. We
also have a sales representative who is primarily
responsible of after-sales support and customer
complaints.
We create products and services that satisfy our
customers.
Our strategy of communication with the
customer is :
- Putting the customer first.
- Creating responsible and ethical sales and
marketing practices.
- Quick response to customer comment,
complaints and requests.
- Creating new communication channels.

Müşterilerimizi memnun eden ürün ve hizmetler
sunmaktayız.
Müşterilerimizle iletişim stratejimiz:
- Müşteriye öncelik vermek
- Sorumlu ve etik bir satış ve pazarlama
uygulaması benimsemek
- Müşterilerin yorumları, şikayetleri ve taleplerine
hızlı yanıt vermek
- Yeni iletişim kanalları yaratmak
- Güçlü satış ve satış sonrası hizmetleri vermek
Orta Anadolu olarak pazarlama iletişimiyle ilgili
temel felsefemiz her tür kanun, yönetmelik ve
direktifle yüzde yüz uyumludur.
Müşterilerimizi müşteri ziyaretleri, tanıtım haftaları
ve fuarlarla ilgili bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda
satış sonrası destek ve müşteri şikayetleriyle
ilgilenen bir satış temsilcimiz de mevcuttur.

- Creating strong sales and after sales services.
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CONTACT US

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Orta Anadolu Tic ve San. İşl. T.A.Ş & Orta
Anadolu Textile Bahrain Company W.L.L

Orta Anadolu Tic ve San. İşl. T.A.Ş & Orta
Anadolu Textile Bahrain Company W.L.L

Headquarter: Cumhuriyet Cad. 155/5 Harbiye

Merkez Ofis: Cumhuriyet Cad. 155/5 Harbiye

34373 Istanbul, Turkey

34373 Istanbul, Turkey

Factory: Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cd.
No:24

Fabrika: Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cd.
No:24

38060 Melikgazi Kayseri, Turkey

38060 Melikgazi Kayseri, Turkey

Organize İplik Factory: Kayseri Organize San.
Bölgesi, 24. Cad No:51

Organize İplik Fabrikası: Kayseri Organize San.
Bölgesi, 24. Cad No:51

Kayseri, Turkey

Kayseri, Turkey

Orta Bahrain Factory: Road No:115, Block No:
601Building No: 858

İlgili Kişi

Sıtra Industrial Area Kingdom of Bahrain.

Okurlarımızdan bu raporla ilgili yorum ve
sorularını rica ediyoruz:

Contact Person

Nihan Sert

We invite our readers to send comments or
questions regarding this report to;

İnsan Kaynakları ve TKY Müdürü

Ms. Nihan Sert
Human Resources and TQM Manager
nsert@ortaanadolu.com
sustainability@ortaanadolu.com
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nsert@ortaanadolu.com
sustainability@ortaanadolu.com

APPENDICES

EKLER

ANNEX-1

EK-1

Data Measurement Techniques

Veri Ölçüm Teknikleri

Our Sustainability Report was prepared using
ERP ( Enterprise Resource Planning ), Scada (
Energy Monitoring System ), AS-400 computer
mainframe and Lotus Notes. All energy, water,
steam consumptions are monitored and
controlled through the SCADA System.

Sürdürülebilirlik Raporumuz ERP (Kurumsal
Kaynak Planlaması),Scada(Enerji Gözlem
Sistemi), AS-400 bilgisayar arayüzü ve Lotus
Notes kullanılarak hazırlanmıştır. Tüm enerji, su,
buhar tüketimmleri SCADA sistemi tarafından
gözlemlenip kontrol edilmektedir.

Enterprise resource planning (ERP) is business
management software—usually a series of
integrated applications—that a company can use
to store and manage data from every stage of
business, including:

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), firmanın
yürüttüğü işin her noktasındaki verileri saklayıp
yönetebilmesini sağlayan ve genellikle farklı
uygulamaların bir araya gelmesiyle oluşturulan
bir iş yönetim yazılımıdır; bu yazılıma aşağıdaki
süreçler dahildir:

• Product planning, cost and development
• Manufacturing
• Marketing and sales
• Inventory management
• Shipping and payment
SCADA (supervisory control and data
acquisition) is a type of industrial control system
(ICS). Industrial control systems are computercontrolled systems that monitor and control
industrial processes that exist in the physical
world. Since SCADA prevents errors and
measurement mistakes we preferred to install
the system into our facility. We always seek to
find ways to decrease uncertainties from our
measurements. We never use unconfirmed data
measurement techniques. For example; unlike
other mills we trained our sustainability team
about GHG Emissions and after their training
program they were certified to calculate our
emissions using IPCC Directives and the GHG
Protocol. We always ensure our stakeholders
about our measurement techniques and never
accept any data that may be wrong, manipulated
or doctored.
We have a strong reporting system. The budget
and reporting department collects quantity and
monetary information from all departments
using the ERP system on AS-400 main frames.
Quantity and monetary reports contains actual/
budget (assumptions) values and actual/budget
deviations/variance analysis. Each value is
analyzed according to actual/target deviation.
These reports are submitted to the general
manager and executive board on a monthly
basis.

• Üretim planlama, maliyet ve geliştirme
• Üretim
• Pazarlama ve satış
• Envanter yönetimi
• Sevkiyat ve ödeme
SCADA ( merkezi denetim ve veri toplama)
endüstriyel kontrol sistemidir (ICS). Endüstriyel
kontrol sistemleri, fiziksel dünyadaki endüstriyel
prosesleri kontrol etmeye yarayan bilgisayar
sistemleridir. SCADA ölçüm hatalarını ve
belirsizlikleri önlediği için fabrikamıza bu
sistemi entegre etmeyi tercih ettik. Her daim
ölçümlerimizdeki belirsizlikleri azaltmaya gayret
ediyoruz. Orta Anadolu’da asla onaylanmamış
veri ölçüm yöntemlerini kullanılmaz. Bir çok
firmanın aksine sürdürülebilirlik ekibimiz GHG
Emisyonlarıyla ilgili olarak aldıkları eğitimin
ardından sera gazı emisyonlarını IPCC Direktifleri
ve GHG Protokolüyle hesapladılar. Ölçüm
yöntemlerimizle ilgili olarak paydaşlarımıza
her zaman bilgi veriyor ve hatalı veya üstünde
oynama yapılmış verileri asla kullanmıyor,
yayınlamıyoruz.
Güçlü bir raporlama sistemimiz var. Bütçe ve
raporlama bölümümüz AS-400 çerçevesinde
ERP sistemini kullanarak tüm bölümlerden gerekli
bilgileri toplamaktadır. Miktara bağlı ve finansal
raporlar gerçekleşen/bütçe (varsayımlarına)
değerleri ve gerçekleşen/bütçe sapma/
varyans analizlerini içermektedir. Her bir değer
gerçekleşen/hedeflenen sapması bağlamında
analiz edilir. Bu raporlar genel müdür ve yönetim
kuruluna aylık olarak iletilir.
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ANNEX-2

EK-2

Rates of Injury, occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and total number of work
related fatalities, by region.

Yaralanma, meslek hastalıkları, kaybedilen günler
ve işe devamsızlık oranları ve ölümle sonuçlanan
iş kazalarının bölgelere göre dağılımı

WORK-RELATED ACCIDENTS
IN 2011

2011 YILINDAKİ İŞ
KAZALARI

Accidents by month • Kazaların Aylara Göre Dağılımı
Month

Number of accidents

Days lost due to accidents

January

10

187

February

2

53

March

4

29

April

4

147

May

9

106

June

6

41

July

6

66

August

7

155

September

4

68

October

6

89

November

5

59

December

7

1049

Total

70

1049

Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasim

Aralık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.
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Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Accidents by department • Kazaların Bölümlere Göre Dağılımı
Department

Number of accidents

Days lost due to accidents

Weaving

17

199

Energy

2

71

Indigo

4

37

Human Resource

1

4

Yarn

18

190

Quality

8

193

Mechanical Maintenance

2

21

Operations / Shiping Dept.

4

51

Industrial Zone Spinning

6

171

Planing

1

3

Finishing

7

109

Total

70

1049

Bölüm

Dokuma

Enerji

İnsan Kaynakları

İplik

Kaliteleme

Makine Bakım

Operasyon / Sevkiyat

Organize İplik

Planlama

Terbiye

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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Accidents by type • Kazaların Cinsine Göre Dağılımı
Type of accident

Number of accidents

Days lost due to accidents

Hurt Back

7

86

Sprain

2

51

Falling Objects

10

128

Shock

4

13

Falls

11

263

Lacerations

8

181

Crushing

24

298

Burns

4

29

Total

70

1049

Kazanın Cinsi

Bel İncinmesi

Burkulma

Cisim Düşmesi

Çarpma

Düşme

Kesilme

Sıkışma

Yanık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.
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Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

2012 YILINDAKİ İŞ
KAZALARI

WORK-RELATED ACCIDENTS
IN 2012

Accidents by month • Kazaların Aylara Göre Dağılımı
Month

Number of accidents

Days lost due to accidents

January

10

76

February

3

9

March

11

165

April

14

99

May

15

122

June

11

134

July

9

94

August

6

45

September

9

67

October

8

55

November

10

189

December

5

43

Total

111

1088

Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasim

Aralık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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Accidents by department • Kazaların Bölümlere Göre Dağılımı
Department

Number of accidents

Days lost due to accidents

Yarn

26

340

Weaving

23

237

Indigo

16

108

Human Resource

3

8

Quality

3

10

Mechanical Maintenance

6

12

Operations / Shipping Dept.

3

81

Industrial Zone Spinning

12

120

Industrial Zone Weaving

1

9

Product Development

1

5

Planning

2

3

Finishing

15

155

Total

111

1088

Bölüm

İplik

Dokuma

İnsan Kaynakları

Kaliteleme

Makine Bakım

Operasyon / Sevkiyat

Organize İplik

Organize Denim

Ürün Geliştirme

Planlama

Terbiye

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.
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Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Accidents by type • Kazaların Cinsine Göre Dağılımı
Type of accident

Number of accidents

Days lost due to accidents

Lacerations

31

281

Injury

20

191

Jamming

19

238

Shock

10

153

Sprain

7

113

Chemical Substances

6

40

Falling Objects

5

35

Punctures

5

4

Burns

3

13

Chrushing

3

19

Falls

2

1

Total

111

1088

Kazanın Cinsi

Kesilme

İncitme

Sıkışma

Çarpma

Burkulma

Kimyasal Maddeler

Cisim Düşmesi

Cisim Düşmesi

Yanık

Ezilme

Düşme

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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2013 YILINDAKİ İŞ
KAZALARI

WORK-RELATED ACCIDENTS
IN 2013

Accidents by month • Kazaların Aylara Göre Dağılımı
Month

Number of accidents

Days lost due to accidents

January

13

436

February

7

27

March

12

418

April

6

32

May

13

241

June

10

114

July

8

67

August

5

49

September

7

35

October

8

44

November

9

57

December

8

82

Total

106

1602

Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasim

Aralık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

130

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Accidents by department • Kazaların Bölümlere Göre Dağılımı
Department

Number of accidents

Days lost due to accidents

Yarn

26

201

Indigo

15

138

Weaving

18

188

Finishing

8

129

Quality

4

6

Operations / Shipping Dept.

0

0

Planning

5

25

Mechanical Maintenance

7

330

Product Development

2

14

Human Resource

5

45

Industrial Zone Weaving

5

62

Industrial Zone Spinning

11

464

Total

111

1088

Bölüm

İplik

Dokuma

Terbiye

Kaliteleme

Operasyon / Sevkiyat

Planlama

Makine Bakım

Ürün Geliştirme

İnsan Kaynakları

Organize Denim

Organize İplik

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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Accidents by type • Kazaların Cinsine Göre Dağılımı
Type of accident

Number of accidents

Days lost due to accidents

Lacerations

34

389

Injury

42

390

Sprain

4

72

Chemical Substances

2

3

Punctures

22

673

Burns

1

5

Limb Loss

1

70

Total

106

1602

Kazanın Cinsi

Kaza adedi

Kesilme

İncitme

Burkulma

Kimyasal Maddeler

Cisim Düşmesi

Yanık

Uzuv Kaybı

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Occupational Health and Safety Performance
• İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı
2011

2012

2013

Injury Rate (IR)

4.64

7.42

6.14

Occuptional Diseases Rate (ODR)

0

0

0

Lost day rate (LDR)

69.48

72.77

92.18

Absentee rate (AR)

521.11

545.77

696.22

Yaralanma Oranı

Meslek Hastalığı Oranı

Kaybedilen gün oranı

Devamsızlık oranı

*All calculations are conducted based on GRI 3.1
Reporting Guidelines
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*Tüm hesaplamalar GRI 3.1 Raporlama İlkelerine
göre yapılmıştır.

ORTA BAHREYN 2012 YILINDAKİ
İŞ KAZALARI

ORTA BAHRAIN WORK-RELATED
ACCIDENTS IN 2012

Accidents by month • Kazaların Aylara Göre Dağılımı
Month

Number of accidents

Days lost due to accidents

January

3

1

February

-

-

March

2

2

April

4

-

May

-

-

June

-

-

July

2

1

August

2

1

September

-

-

October

3

1

November

-

-

December

2

1

Total

14

7

Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasim

Aralık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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Accidents by department • Kazaların Bölümlere Göre Dağılımı
Department

Number of accidents

Days lost due to accidents

Weaving

3

1

Energy

2

1

Indigo

2

1

Human Resource

-

-

Yarn

-

-

Quality

-

-

Mechanical Maintenance

2

2

Operations / Shipping Dept.

3

1

Planning

-

-

Finishing

2

1

Total

14

7

Bölüm

Dokuma

Enerji

İnsan Kaynakları

İplik

Kalite

Mekanik Bakım

Operasyon / Sevkiyat

Planlama

Terbiye

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.
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Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Accidents by type • Kazaların Cinsine Göre Dağılımı
Type of accident

Number of accidents

Days lost due to accidents

hurt back

2

1

sprain

3

1

falling objects

2

-

falls

2

1

lacerations

1

1

crushing

2

2

burns

2

1

Total

14

7

Kazanın Cinsi

bel incinmesi

burkulma

cisim düşmes

düşme

kesilme

ezilme

yanık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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2013 YILINDAKİ İŞ
KAZALARI

WORK-RELATED ACCIDENTS
IN 2013

Accidents by month • Kazaların Aylara Göre Dağılımı
Month

Number of accidents

Days lost due to accidents

January

-

-

February

1

1

March

-

-

April

3

1

May

-

-

June

2

2

July

3

1

August

-

-

September

2

2

October

-

-

November

1

1

December

-

-

Total

12

8

Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasim

Aralık

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.
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Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Accidents by department • Kazaların Bölümlere Göre Dağılımı
Department

Number of accidents

Days lost due to accidents

Yarn

-

-

Indigo

2

1

Weaving

3

2

Finishing

2

1

Quality

-

-

Operations / Shipping Dept.

2

1

Planning

-

-

Mechanical Maintenance

3

3

Product Development

-

-

Human Resource

-

-

Total

12

8

Bölüm

İplik

Dokuma

Bitirme

Kalite

Operasyon / Sevkiyat

Planlama

Mekanik Bakım

Ürün Geliştirme

İnsan Kaynakları

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza adedi

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.
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Accidents by type • Kazaların Cinsine Göre Dağılımı
Type of accident

Number of accidents

Days lost due to accidents

Injury

3

2

Sprain

3

1

Chemical Substances

2

2

Falling Objects

1

2

Burns

2

1

Falls

1

-

Total

12

8

Kazanın Cinsi

Kaza adedi

İncitme

Burkulma

Kimyasal Maddeler

Cisim Düşmesi

Yanık

Düşme

Toplam

*Days means calendar days. Lost day count
begins the day after the accident.

Kaza nedeniyle kaybedilen gün sayısı

*Günler takvim günleridir. Kayıp gün sayımına
kazadan sonraki gün başlanmaktadır.

Occupational Health and Safety Performance
• İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı
2012

2013

Injury Rate (IR)

2.66

2.2

Occuptional Diseases Rate (ODR)

0

0

Lost day rate (LDR)

1.33

1.5

Absentee rate (AR)

147

87

Yaralanma Oranı

Meslek Hastalığı Oranı

Kaybedilen gün oranı

Devamsızlık oranı

*All calculations are conducted based on GRI 3.1
Reporting Guidelines
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*Tüm hesaplamalar GRI 3.1 Raporlama İlkelerine
göre yapılmıştır.

ANNEX-3

EK-3

Association, Organization and
Union Memberships

Dernekler, Organizasyonlar ve
Sendika Üyelikleri

Better Cotton Initiative (BCI)

Better Cotton Initiative (BCI)

TUSIAD

TÜSİAD

Kayseri Chamber of Commerce

Kayseri Ticaret Odası

Kayseri Chamber of Industry

Kayseri Sanayi Odası

Association of Mediterranean Exporters (AKİB)

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)

Istanbul Textile and Apparel Exporter
Associations

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
(İTKİB)

İstanbul Associations of Mine and Metal
Exporters (IMMIB)

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
(IMMIB)

Union of Textile Employers

Tekstil İşçileri Sendikası

KALDER

KALDER

ÇEVKO

ÇEVKO

TGSD

TGSD

Textile Exchange

Textile Exchange

Good Cotton Practices Association (IPUD)

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği(IPUD).
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GRI G3.1 - INDEX B LEVEL
Profile Descriptions • Profil Açıklamaları
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GRI

STRATEGY AND ANALYSIS

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

1.1

Senior Management Declaration

Pages between 12-13

Complete

1.2

Key impacts, risks, and opportunities

Page 22

Complete

GRI

ORGANIZATIONAL PROFILE REPORTING

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

2.1

Name of the organization

Orta Anadolu Ticaret Ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş

Complete

2.2

Primary brands, products and/or services

Page 14

Complete

2.3

Operational Structure

Page 24-27

Complete

2.4

Location of corporate headquarters

Page 122

Complete

2.5

Number of countries in which the corporation conducts
operations

Page 15

Complete

2.6

The nature and legal form of corporate ownership

Page 14

Complete

2.7

Markets served

Page 16

Complete

2.8

Company Scale

Page 18

Complete

2.9

Significant changes regarding structure and ownership

Page 24

Complete

2.10

Awards received during the reporting period

Page 20

Complete

GRI

REPORT PARAMETERS

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

3.1

Reporting period

2012 & 2013

Complete

3.2

Previous Report Date

May, 2013

Complete

3.3

Reporting cycle

Biyearly

Complete

3.4

Contact information for questions about the report

Page 122

Complete

3.5

Process for defining content of report

Page 9

Complete

3.6

Boundary of the report

Turkey and Bahrain Operations

Complete

3.7

Scope and limitations of the report

Page 9

Complete

3.8

Basis for reporting entities

Page 9

Complete

3.9

Data measurement techniques and the calculation bases

Page 123

Complete

3.10

Explanation of the impact created by restating the information
found in previous reports

Page 9

Complete

3.11

Significant changes that have occurred to the applied scope,
framework or measuring methods applied in the report
compared to previous reporting periods

There is no significant change.

Complete

3.12

Table demonstrating the location of Standard Explanations in
the report

GRI index is between pages 140-147

Complete

GRI

GOVERNANCE COMMITMENTS &
ENGAGEMENT

4.1

Organization Management Structure Page 24 Corporate Governance

Complete

4.2

Chairman of the Board

Page 24 Corporate Governance

Complete

4.3

The number of members on the
highest governing body that are
either independent or do not have
executive duties

Page 14,15 Operational Structure of the Organization

Complete

4.4

Mechanisms ensuring participation
of shareholders and employees to
management

Page 22,28 ORTA Sustainability Committe Identifyind Stakeholders

Complete

4.5

Compensation for members of the
highest governance body

Page 90 Wage Policy

Complete

4.6

Processes preventing conflicts of
interest.

As Orta Anadolu has adopted an understanding of corporate governance, the area and
scope of the responsibility, duty, authority and influence of each Steering Committee
member have been clearly delineated. Moreover, Orta Anadolu’s corporate values
are notified and declared to all of its’ employees. In doing so, conflicts of interest are
avoided.

Complete

Determination of the members of
the highest governance body and
its committees

"All Orta positions’ job description and person’s competence are determined beginning
from blue collar to CEO.
All of the Steering Committee members’ competency descriptions and levels have been
delineated. All members of the Steering Committee undergo an annual performance
assessment of personal goals and competencies that also encompass economic,
Complete
social and environmental issues, whose criteria are determined by the performance
assessment system and outcomes are kept in Lotus Notes Module. Through the same
system, members’ authority and expertise required for guidance in the said issues are
also evaluated."

4.8

Internally developed statements of
mission or values, codes of conduct,
and principles

Orta Anadolu Code of Conducts are defined and explained in Orta Anadolu Human
Resources Procedure. It explains company’s attitude towards to child labor, wage policy
and human rights. In order to minimize environmental impacts, environmental risks are
determined and their precautions are also taken through the factory both in Kayseri
Complete
and Bahrain operations. Occupational health and safety risks are defined and explained,
too. All of these procedures are written and kept in our software Lotus Notes and
available for all workers.

4.9

"ORTA Anadolu has adopted ISO 9001, 14001, 18001 and 14064 into its system. In
order to evaluate environmental performance Orta Anadolu has several procedures.
Executive Committee reviews Orta’s environmental performance annually with in
Procedures of the highest
accordance to Board Management Review Procedure.
governance body for overseeing
Natural resources are used in the most efficient way possible while implementing
the organization's identification
recycling techniques that reduce waste.
and management of economic,
We are careful to use eco-friendly materials and processes and develop eco-friendly
environmental, and social
products. Regulatory requirements related to the environment are carefully monitored
performance, including relevant risks
and implemented. Regulatory obligations related to the environment are fulfilled
and opportunities, and adherence
unconditionally and in a timely manner and international standards are taken into
or compliance with internationally
consideration. Orta Anadolu leads the way on these issues by conducting activities
agreed standards, codes of conduct,
aimed at increasing environmental awareness in society, especially in Kayseri.
and principles.
Orta Anadolu has also procedures related with; sourcing, waste disposal which are
written in accordance to ISO14001. These procedures are reviewed and revised
regularly."

Complete

4.10

Processes for evaluating the
highest governance body's own
performance

Performance Management System

Complete

4.11

The precautionary approach
or principle addressed by the
organization.

Through our monthly “Executive and Steering Committee” meetings, we are able to
control risks that may potentially stem from our economic, environmental and social
effects. Moreover, these meetings also cover other local and global risks, opportunities
and new trends pertaining to the denim cloth market in which we operate.

Complete

4.12

Externally developed economic,
environmental, and social charters,
principles,

We are 100 % in compliance with the National Environmental Laws and Regulations.
Moreover, we work with suppliers that comply with Reach requisites. Our own
processes are also in line with Reach requisites.

Complete

4.13

Memberships in associations

Page 139 Annex-3

Complete

4.14

List of stakeholder groups whose
participation has been ensured by
the corporation

Page 33

Complete

4.15

Principle regarding the identification
and selection stakeholders who will Page 28-34
participate

Complete

4.16

Approaches to stakeholder
engagement, including frequency
of engagement by type and by
stakeholder group.

Page 28-34

Complete

4.17

Key topics and concerns that have
been raised through stakeholder
engagement

Page 28-34

Complete

4.7

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING
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GRI

DMA EC
ECONOMIC ASPECTS

GRI

DMA EN
ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE

GRI

DMA LA
LABOR PERFORMANCE

GRI

ECONOMIC PERFORMANCE

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Economic Performance

Page 38-42

Complete

Market Presence

Page 16

Complete

Indirect Economic Impacts

Page 40

Complete

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Materials

Page 51

Partially

Energy

Pages between 52-57

Complete

Water

Pages between 59-62

Complete

Emissions, effluents and waste

Pages between 62-79

Complete

Products and Services

Page 14, Page 30

Complete

Compliance

Page 80

Complete

LABOUR PERFORMANCE

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Employment

Page 29

Complete

Labor/Management Relations

Page 33

Complete

Occupational Health and Safety

Pages between 93-97

Complete

Training and Education

Page 48, Page 81

Complete

Diversity and equal opportunity

Page 90

Complete

Equal remuneration for women and men

Page 90

Complete

HUMAN RIGHTS PERFORMANCE

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Page 98-99

Complete

Non- Discrimination

Page 98-99

Complete

Freedom of association and collective
bargaining

Page 98-99

Complete

Child Labor

Page 98-99

Complete

Prevention of forced or compulsory labor

Page 98-99

Complete

Security Practices

Page 98-99

Complete

Indigenious Rights

Page 98-99

Complete

Assessment

Page 98-99

Complete

Remediation

Page 98-99

Complete

DMA HR
Investment and procurement practices
HUMAN RIGHTS PERFORMANCE
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GRI

"DMA SO
SOCIETY PERFORMANCE"

GRI

"DMA PR
PRODUCT RESPONSIBILITY"

SOCIETY PERFORMANCE

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Local Communities

Page 32

Complete

Corruption

Page 100

Complete

Public Policy

Page 32

Complete

Compliance

Page 80

Complete

Emergency Preparedness

Page 96

Complete

Asset integrity and process safety

Page 113

Complete

PRODUCT RESPONSIBILITY

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Customer health and safety

Page 113

Complete

Product and service labelling

Page 113-114

Complete

Marketing Communications

Page 102-118

Complete

Customer Privacy

Page 30

Complete

Compliance

Page 80

Complete
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Performance Indicators • Performans Göstergeleri
REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

GRI

PERFORMANCE INDICATORS: ECONOMICAL

EC1 COMM

Direct economic value generated and distributed, including
revenues, operating costs, employee compensation, donations Economic Performance, Pages between
38-42
and other community investments, retained earnings, and
payments to capital providers and governments.

Complete

EC2

Financial implications and other risks and opportunities for
the organization's activities dur to climate change.

Economic Performance, Page 39

Complete

EC 5

Range of ratios of standard entry level wage by gender
compared to local minimum wage at significant locations of
operations.

Page 90

Complete

EC 6

Policy, practices, and proportion of spending on locally-based
suppliers at significant locations of operation.

Page 40

Complete

EC 7 COMM

Procedures for local hiring and proportion of senior
management hired from the local community at significant
locations of operation.

Page 40

Complete

EC 8

Development and impact of infrastructure investments
and services provided primarily for public benefit through
commercial in kind, or pro bono engagement.

Page 107

Complete

EC 9

Understanding and describing significant indirect economic
impacts , including the extent of impacts.

Economic Performance, Pages between
38-42

Complete

GRI

PERFORMANCE INDICATORS: ENVIRONMENTAL

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

Materials used by weight or volume

Page 51

Partially

EN3

Direct energy consumption by primary energy source

Page 57

Complete

EN4

Indirect energy consumption by primary energy source

Page 57

Complete

EN5

Energy saved due to conservation and efficiency
improvements.

Pages between 52-57

Complete

EN6

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy
based products and services, and reductions in energy
requirements as a result of these initiatives.

Pages between 52-57

Complete

EN7

Initiatives to reduce indirect energy consumption and
reductions achieved.

Pages between 52-57

Complete

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

MATERIALS

EN1 COMM
ENERGY

WATER
EN8

Total water withdrawl by source

Page 58

Complete

EN9

Water sources significantly affected by withdrawal of water.

Page 58

Complete

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

EMISSIONS,
EFFLUENTS AND
WASTE

144

EN 16

Total Direct and indirect greenhouse gas emissions by weight

Pages between 67-70

Complete

EN 17

Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.

Pages between 67-70

Complete

EN 20

NOx, SOx, and other significant air emissions by type and
weight.

Page 70

Complete

EN 21

Total water discharge by quality and destination

Pages between 64-66

Complete

EN 22

Total weight of waste by type and disposal method.

Pages between 71-79

Complete

EN 23

Total number and volume of significant spills.

There was not any significant leakage or
spills during the reporting period.

Complete

EN 26

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and
services, and extent of impact mitigation.

Page 51

Complete

EN 27

Percentage of products sold and their packacing materials
that are reclaimed by category.

Page 78-79

Complete

EN 28

Monetary value of signifant fines and total number of nonmonetary sanctions for non-compliance with environmental
laws and regulations.

No monetary penalty or enforcement had
been applied during the reporting period.

Complete

GRI

PERFORMANCE INDICATORS: SOCIAL

REFERENCE & EXPLANATIONS

LEVEL OF
REPORTING

LA 1

Total employment by type, job contract, region and gender

Pages between 82-89

Complete

LA 2

Total number and rate of new employee hires and employee
turnover by age group, gender, and region.

Pages between 82-89

Complete

LA 3

All employees at Orta Anadolu and Orta
Benefits provided to full time employees that are not provided Bahrain work permanently as full time
to temporary or part time employees, by major operations.
anemployees (for at least 45 hours each
week).

LA 4

Percantage of employees covered by collective bargaining
agreements.

As 31.12.2013 Orta Anadolu's all blue collar
personnel within the coverage of Group
Collective Labor Contract.

Complete

LA 5

Minumum notice period(s) regarding significant operational
changes, including whether it is specified in collective
agreements.

Notice periods specified by article 17 of
Business Code No: 4857 apply to all our
workers, depending on the length of time
that they have worked for the company.

Complete

LA 6

Percentage of total workforce represented in formal joint
management-employee health and safety programs.

Considering the total number of
employees across all workplaces, the
proportion of the total workforce
represented on the employee health and
safety committees at Orta Anadolu is 0,1%

Complete

LA 7

Rates of injury, occupational diseases, lost days, absenteeism
and number of work-related fatalities by region

Pages between 124-138

Complete

LA 8

Education, training, counseling, prevention, and risk-control
programs in place to assist workforce members, their families,
or community members regarding serious diseases.

LABOR
PRACTICES AND
HUMANE WORK
CONDITIONS:
EMPLOYMENT

Complete

LABOR
PRACTICES AND
HUMANE WORK
CONDITIONS:
LABORMANAGEMENT
RELATIONS

Complete

LABOR
PRACTICES AND
HUMANE WORK
CONDITIONS:
LABOR FORCE /
EDUCATION
LA 10

Average hours of training per person annually by gender and
employee category

Page 82

Complete

LA 11

Skill management and life-long learning programs

Page 82

Complete

LA 12

Percentage of employees receiving regular performance and
career development rewievs, by gender.

The Career Planning System is
implemented for all levels without age,
gender discrimination.

Complete

145

Orta Anadolu / 2012-2013

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Corporate Sustainability Report

LABOR
PRACTICES AND
HUMANE WORK
CONDITIONS:
DIVERSITY
AND EQUAL
OPPORTUNITY
Composition of governance bodies and distribution by
employee categories

Page 87

Ratio of basic salary and renumeration of women to men by
employee category, by significant locations of operation.

The gross salaries of the men and women
who have the same or a similar job are
evaluated utilizing a completely fair scale
Complete
for each equivalent job. For same category
or job, the wage of a male employee 100%
of that of the female employee.

Percentage and total number of significant investment
agreements and contracts that include clauses incorporating
human rights concerns, or that have undergone human rights
screening.

"All of Orta Anadolu’s investment
contracts include articles that cover
compliance with the social security law,
child labor laws and employee health and
safety. "

HR2

Percentage of significant suppliers, contractors and other
business partners that have undergone human rights
screening, and actions taken.

Our expectations are that all suppliers
from which we procure goods and
services comply with labour laws and
legislation when creating employment and
fulfil all the appropriate legal requirements. Complete
For instance, upon reading from the
media that a company whom we work in
Bangladesh employs child labourers, we
have ceased our operations with them.

HR3

Total hours of employee training on policies and procedures
concerning aspects of human rights that are relevant to
operations, including the percentage of employees trained.

As Orta Anadolu, both during training
given at the beginning of employment and
the seminars and sessions that follow, we
Complete
provide information to both our blue and
white-collar staff on human rights and
their operational aspects

HR4

Total number of incidents of discrimination and corrective
actions taken.

"To date, there has never been a complaint
about discrimination at Orta Anadolu.
Our company manages ‘diversity’ and our
diverse employee profile with a corporate
approach. We grant all employees equal
Complete
opportunities and economic, social and
cultural benefits without discriminating
on the basis of gender, language, religion
or race within the framework of laws and
social security legislation. "

HR5

Operations and significant suppliers identified in which
the right to exercise freedom of association and collective
bargaining may be violated or at significant risk, and actions
taken to support these rights.

The collective labor agreement in force
for our blue-collar workers is implemented
within the scope of the trade union law,
Complete
the collective labor agreement and the
strike-lockout law. Therefore, the freedom
to organize as a union is ensured.

HR6

"Orta Anadolu does not employ child
labor. All employees who serve Orta
Anadolu must have social security
insurance pursuant to social security law
Operations and significant suppliers identified as having
5510. Subcontractors who provide services
significant risk for incidents of child labor, and measures taken to Orta Anadolu must pay the social
Complete
to contribute to the effective abolition of child labor.
security premiums for their own personnel
in full within the scope of article 3 of
Labor Law 4857.All audits are conducted
by our company and the social security
agency. "

HR7

Operations and significant suppliers identified as having
significant risk for incidents of forced or compulsory labor,
and measures to contribute to the elimination of all forms of
forced or compulsory labor.

All employees work with indefinite job
contracts based on their own free will
within the scope of Labor Law 4857.
There is no forced labor

Complete

HR8

Percentage of security personnel trained in the organization's
policies or procedures concerning aspects of human rights
that are relevant to operations.

All security personnel have been trained
regarding our human rights procedures
and policies, the law and regulations

Complete

LA 13

LA 14

Complete

HUMAN RIGHTS:
SAFETY
PRACTICES

HR1
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Complete

Total number of incidents of violations involving rights of
indigenous people and actions taken.

There are no findings regarding this issue.

Complete

SO1

Percentage of operations with implemented local community
engagement, impact assessments, and development
programs.

Page 110

Complete

SO9

Operations with significant potential or actual negative
impacts on local communities.

Page 110

Complete

SO10

Prevention and mitigation measures implemented in
operations with significant potential or actual negative
impacts on local communities.

Page 110

Complete

Improving the customer health and safety impact of products
and services at all levels. The percentage of important
products and services subjected to these procedures

Pages between 113-121

Complete

HR9
Performance
Indicator : Local
Communities

PRODUCT
LIABILITY:
CUSTOMER
HEALTH AND
SAFETY
PR1

PRODUCT
LIABILITY:
PRODUCT
AND SERVICE
LABELING

PR5

Practices related to customer satisfaction including the results
Page 30
of surveys that measure customer satisfaction.

Complete

PR6

Programs for marketing communications, including
advertising, promotion, and sponsorship.

Complete

Pages between 102-112
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