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2017  Performansımız
Neleri  başardık?

Ekonomik  Performans FAVÖK’ü  %50  ve  satış  gelirlerini  %40  arttırmak FAVÖK’ü  %83,1  ve  satış  gelirlerini  %58,8  
arttırdık. Sürekli  büyüme

Rüşvetle  ve  Yolsuzlukla  Mücadele  Politikamızı  tüm  
tesislerimizde  yaygınlaştırmak Politikayı  tüm  tesislerde  yaygınlaştırdık. Tamamlandı.

Tüm  tesis  ve  ofislerimizdeki  sıfır  yolsuzluk  vakası  
performansını  korumak Herhangi  bir  vaka  yaşanmadı. Sürekli

Tüm  şirketlerimizde  çalışan  devir  oranını  düşürmek Tüm  Kordsa  operasyonlarında  ortalama  
devir  oranı  11,3'e  yükseldi. Sürekli

Tesislerdeki  mevcut  öneri  sistemini  gözden  geçirip  
daha  aktif  hale  getirmek

Öneri  sisteminde  sürdürülebilrilik  başlığı  
altında  gelen  1.981  önerinin  büyük  
çoğunluğunu  İSGÇ,  malzeme  yönetimi  ve  
eğitim  ve  öğrenim  başlıkları  oluşturdu.

Sisteminin  tanıtımını  yaparak  daha  
etkin  kullanılmasını  sağlamak

Tüm  tesislerimizde  sıfır  kaza  oranına  ulaşmak Tüm  tesislerde  kaza  oranında  2016  yılına  
göre  %31,25  azalma  gerçekleştirdik. Sürekli

Terbiye  Makinaları  Güvenlik  Projesini  terbiye  üniteleri  
olan  tüm  yurt  dışı  tesislerini  (Endonezya,  Tayland,  
ABD,  Brezilya)  kapsayacak  şekilde  genişletmek,  yurt  
dışı  tesislerin  risk  analizlerini  tamamlamak,  2016’da  da  
yurt  dışı  tesislerde  uygulamaya  başlamak  

Tüm  tesislerdeki  risk  analizleri  ve  mekanik  
aksamlar  tamamlandı.  Türkiye,  Endonezya,  
Tayland  ve  Brezilya  tesislerimiz  
uygulamalarını  tamamladı.

Tüm  iplik  ve  bez  tesislerinde  makina  
güvenliğini  uygulamak

Global  Mentorluk  Programı’nı  genişletmek  etkinliğini  
arttırıp  sürekliliğini  sağlamak Süreç  devam  ediyor. Sürekli

Online  platformu  geliştirerek  KEEP  eğitim  saatlerini  
arttırmak Süreç  devam  ediyor. Sürekli

Çeşitlilik  ve  Fırsat  Eşitliği İş'te  Eşitlik  Bildirgesi  prensiplerini  içselleştirmek  ve  
uygulamak Uygulamalara  devam  ettik. Sürekli

Tüm  tesis  ve  ofislerimizdeki  sıfır  ayrımcılık  vakası  
performansını  korumak Herhangi  bir  vaka  yaşanmadı. Sürekli

Etik  Kodumuzu  destekleyecek  bir  İnsan  Hakları  
Politikası  hazırlamak  ve  tüm  lokasyonlarımızda  
yaygınlaştırmak

Tamamlandı. Tamamlandı.

Tedarikçi  değerlendirme  sistemini  gözden  geçirmek,  
sürdürülebilirlik  konularını  içerecek  şekilde  politika  ve  
prosedürleri  güncellemek

9'u  hammadde  ve  4'ü  makina  ve  ekipman  
tedarikçisi  olan  13  tedarikçimizde  
denetimleri  tamamladık.

Denetim  gerçekleştireceğimiz  tedarikçi  
sayısını  her  yıl  arttırmak

Düzenli  hizmet  alınan  tedarikçilerle  yapılan  yıllık  
sözleşmelerde  İş  Etiği  Beyanının  kullanımını  
yaygınlaştırmak

Tüm  tesislerde  tamamladık. Tamamlandı.

Stratejik  Konu Hedef  ve  Taahhütlerimiz 2020  Hedefi  

İstihdam  ve  İşgücü  
Uygulamaları

İş  Sağlığı  ve  Güvenliği

Yolsuzlukla  Mücadele

İnsan  Hakları

Tedarikçi  Değerlendirmeleri

Eğitim  ve  Öğretim  
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Müşteri  Gizliliği Müşterilerimizin  bilgi  gizliliği  ile  ilgili  sıfır  şikâyet  
performansını  korumak Herhangi  bir  vaka  yaşanmadı. Sürekli

Tüm  tesis  ve  ofislerimizde  sıfır  kanunlara  uyumsuzluk  
vakası  performansını  korumak Herhangi  bir  vaka  yaşanmadı. Sürekli

Türkiye’deki  mevzuat  kapsamında  güncel  gelişmeleri  
takip  ederek  etik  kuralları  uygun  şekilde  revize  etmek Güncellendi. Sürekli

Tüm  tesislerimizde  yeniden  kullanılan  iplik  miktarını  
izlemek  ve  sürecin  sürekliliğini  sağlamak

2017'ye  göre  geri  dönüşüm  oranımızı  %34  
azalttık.

Mevcut  yeniden  kullanım  oranlarını  
muhafaza  etmek

Tüm  tesislerimizde  geri  dönüştürülebilecek  bez  ve  diğer  
yeniden  kullanılan  proses  malzemelerini  izlemek

Geri  dönüşüm  oranımızı  %51'den  %64'e  
çıkardık.

Mevcut  geri  dönüşüm  ve  yeniden  
kullanım  oranlarını  muhafaza  etmek

ISO  50001  Enerji  Yönetim  Sistemi  kapsamını  ve  
etkinliğini  arttırmak

Brezilya  ve  iki  ABD  tesisimizde  veri  
toplamaya  devam  ettik.

Tüm  tesislerde  veri  toplama  sürecini  
2019'da  tamamlamak

Tüm  tesislerde  enerji  tüketimimizi  düşürme  hedefli  
projeleri  arttırmak  

Sistem  üzerinden  gelen  24  öneriyi  
uygulamaya  aldık. Sürekli

Tüm  tesislerden  CO2  hesaplaması  için  veri  toplamak  
ve  CDP  raporlamasına  devam  etmek  (Kapsam  1,  2,  3)

Kapsam  1  ve  Kapsam  2'de  ürettiğimiz  ton  
ürün  başına  CO2  emisyonlarımızda  
iyileştirmeler  gerçekleştirdik.

Ton  ürün  başına  CO2  emisyonlarımızı  
sürekli  azaltmak

CO2  Doğrulamalarına  başlamak
Türkiye  tesisine  ait  doğrulama  raporu  QSI  
firmas  tarafından  hazırlandı.  Tüm  tesislerde  
ISO  14064'ü  uygulamaya  başladık.

2020'de  tüm  tesislerin  doğrulamalarını  
tamamlamak

Tüm  tesislerde  emisyon  değerlerimizi  ulusal  yasalarla  
belirlenmiş̧  sınır  değerlerin  altında  tutmak

Tüm  tesislerin  emisyonları  yerel  yasalarla  
belirlenen  sınır  değerlerin  altında  gerçekleşti.   Sürekli  

Su  Yönetimi Tüm  tesislerin  su  tüketim  ve  deşarjını  izlemek
Toplam  su  çekimini  %2  azalttık.  Ürün/ton    
başına  su  tüketimimizi  4,4'den  4,2  m3'e  
düşürdük.

2018'de  Su  Yönetimi  Programını  
başlatmak  ve  2019'a  kadar  tüm  
tesislere  yaymak

Atık  Yönetimi ISO  14001  ve  yerel  yönetmeliklere  uyumlu  atık  
yönetimi  yapmak  

Atık  geri  dönüşüm  oranımızı  2017'ye  göre  
%12  azalttık.

Atık  geri  dönüşüm  oranımızı  %50'nin  
üzerinde  tutmak

Biyoçeşitlilik 2016'da  ISO  14001  boşluk  analizini  yapmak  ve  
gelecek  yılarda  da  belge  almak

Türkiye,  Endonezya,  Tayland  ve  Brezilya  
tesislerimiz  ile  ISO  14001  sertifikasına  
sahip  olan  tesislerimiz  %80'e  ulaştı.

ABD'deki  iki  tesisimizi  de  önümüzdeki  
yıllarda  belgelendirmek

Kanunlara  Uyum

Malzeme  ve  Hammadde  
Yönetimi

Enerji  Yönetimi

Emisyon  Yönetimi


