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CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDĠNG 

KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ (GLOBAL COMPACT) 

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ (COMMUNICATION ON PROGRESS) 

Firma Ġsmi   : Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.ġ. 

Adres    : Organize Sanayi Bölgesi Servergazi Cad. N.1 DENĠZLĠ 

Ülke    : Türkiye 

Yetkili KiĢi   : Oğuz Abalıoğlu 

Yetkili KiĢinin Pozisyonu : Yürütme Kurulu BaĢkan Yardımcısı 

Ġrtibat Numarası  : +90 258 2692424 

Tarih    : 09/12/2010 

Üyelik Tarihi   : 12/12/2007 

Personel Sayısı  : 2.232 

Sektör   : Bakır, Kâğıt, Kâğıt-Ambalaj, Tekstil 

KISACA Ġġ TANIMI / FAALĠYET ALANI ÖZETĠ 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding’in temeli, kurucusu Cafer Sadık Abalıoğlu’nun 1941 yılında iĢ 

hayatına baĢlamasıyla atılmıĢtır. ġuan 2.232 kiĢiye sağladığı istihdam, uyguladığı özgün insan 

kaynakları yönetimi ve Ģeffaf yapısıyla Türkiye’nin güvenilir ve örnek kuruluĢlarından biri 

haline gelmiĢtir. Denizli’de kurulan grubun Denizli dıĢındaki ilk yatırımı Çorlu’da, yurt dıĢındaki 

ilk yatırımı ise Romanya’da gerçekleĢmiĢtir. Anadolu’dan yola çıkarak, faaliyette bulunduğu 

sektörlerde örnek alınan Ģirketlere sahip olan ve nesiller boyu var olmayı hedefleyen küresel 

ölçekli bir Holding haline gelmiĢtir.   

69 yıllık sanayicilik deneyimi ile Grup, bakır, kâğıt, kâğıt ambalaj ve tekstil olmak üzere 3 ana 

sektörde faaliyet göstermektedir. 

BAKIR SEKTÖRÜ; 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding, bakır sektöründe Ahmet Nuri Erikoğlu Holding ortaklığı ile 

kurduğu 4 firması ile faaliyet göstermektedir.  

Elektrolitik bakır sektöründe 1984’ten bu yana faaliyet gösteren Erbakır Elektrolitik Bakır 

Mamulleri A.Ş., Türkiye’nin en büyük tesislerinden biridir. Sektöründe Türkiye’nin ikinci 

büyük firmasıdır.  

Er-Bakır, 1998 yılında kurduğu C.N. Wire Corporation ile ABD pazarında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 
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Arenko Elektrik Üretimi A.Ş. elektrik enerjisi ihtiyacını otoprodüktör statüde karĢılamak ve 

santraller inĢa etmek amacıyla 2000 yılında kurulmuĢ olup, 2007 yılında Er-Bakır’ın bağlı 

ortaklığı haline gelmiĢtir. Arenko ilk santralini Denizli'de kurmuĢ ve doğalgazdan elde ettiği 

elektrik enerjisini baĢta Er-Bakır olmak üzere diğer fabrikalara satmaktadır. Santralde elektrik 

üretimi sırasında oluĢan atık ısıdan elde edilen buhar ve sıcak su aynı firmalara sevk 

edilmektedir. Firmalar elektriği santralden özel enerji hattı ile alarak kesintisiz elektrik alma 

olanağına kavuĢmuĢtur. 

Başak Metal San. ve Tic. A.Ş. 1993 yılında metal ticareti yapmak için kurulmuĢ bir ticaret 

Ģirketidir. 

KÂĞIT VE KÂĞIT AMBALAJ SEKTÖRÜ; 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding, kâğıt ve kâğıt ambalaj sektöründe 4 firması ile faaliyet 

göstermektedir.  

Dentaş Kâğıt Sanayi A.Ş., viyol olarak adlandırılan selülozik ambalaj malzemesi üretimi 

konusunda faaliyet göstermektedir. DentaĢ Kâğıt yumurta kabı üretiminde ülkemizde pazar 

lideri konumundadır. ġirket, Türkiye pazarında sağlamıĢ olduğu üstünlüğünü Balkanlar’da da 

gerçekleĢtirmek amacı ile Romanya’da 2003 yılı sonunda %100 hissesi DentaĢ Kâğıt San. 

A.ġ.’e ait Dentaş Romania SRL Ģirketini kurmuĢtur. Holding politikası olan “Önce insan” ve 

“Toplumdan aldığını büyüterek toplumla paylaĢma” ilkeleri ıĢığında çevre dostu olan selülozik 

bazlı ürünleri ile sağlıklı ve hijyenik ambalaj üretimini uluslararası yatırım politikaları ile 

geniĢleten DentaĢ Kâğıt, ambalaj sektörünün farklı alanlarında öncü olmayı stratejik hedef 

olarak koymuĢtur. 

Dentaş Ambalaj ve Kâğıt Sanayi A.Ş., oluklu mukavva kâğıt ve kutu sektöründe faaliyet 

göstermektedir. DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt Sanayi A.ġ. 2000 yılında halka açılmıĢtır. 

Denizli’deki modern üretim tesislerine ilave olarak 2002 yılında Çorlu’da Türkiye’de örnek 

gösterilen bir oluklu mukavva fabrikasını kurmuĢtur. 2007 yılında istikrarlı büyümesini 

sürdürmek, ürününü daha geniĢ hedef kitlelere ulaĢtırmak amacıyla Adana’da diğer bir oluklu 

mukavva fabrikası devreye alınmıĢtır. ġirket 3 oluklu fabrikası ve 2 kâğıt fabrikası ile 

çalıĢmasına devam etmektedir. Kendi arıtma tesisi ile arıttığı suyu tekrar üretim sürecinde 

kullanmakta ve enerji santrali ile ihtiyacı olan buharı ve elektriği kendi üretmektedir. 

Çevrim Atık Toplama Ayırma ve Dönüşüm A.Ş. değerlendirilebilir ambalaj atıklarını 

toplamak üzere 2007 yılında kurulmuĢtur. Antalya Kepez’de inĢa edilen ilk toplama ve 

ayrıĢtırma tesisi 2009 yılında devreye girmiĢtir. Faaliyete geçilmesiyle birlikte; Ģirket, 

Antalya’da Kepez ve MuratpaĢa Belediyeleri sınırları içerisinde konteynır ve geri dönüĢüm 

kumbaralarını kullanarak değerlendirilebilir atıkları apartmanlar, hastaneler, okullar, 

marketler ve fabrikalardan toplamaktadır. Topladığı atıkların ayrıĢtırılması ve 

preslenmesinden sonra, değerlendirilebilir kâğıt atıklar DentaĢ Ambalaj’a, diğer atıklar ise ilgili 

geri dönüĢüm firmalarına satılmaktadır. 

TEKSTĠL SEKTÖRÜ; 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding, tekstil sektöründe 4 firması ile faaliyet göstermektedir. 

Sektöründe, Türkiye’nin önde gelen Ģirketlerinden biri olan Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş. 

iplikte bir marka haline gelmiĢtir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda farklı bir konuma ulaĢmayı 

hedefleyen, yurtdıĢı pazarlarda tekstil üretim ve ticareti için yatırım yapan Abalıoğlu Tekstil, 

CSA Textile Egypt S.A.E. bağlı ortaklığı ile Mısır’da yatırım yapmıĢtır.  
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Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2008 yılında Türkiye’de Ġtalyan ortaklı bir firma 

olarak kurulmuĢtur. Ortaklık stratejisi gereği aynı ortaklık yapısı ile Ġtalya’da Filidea SRL 

Ģirketi kurulmuĢtur. Her iki firmamızda katma değeri yüksek özel iplikler üretilmektedir. 

Grup her ne kadar tüm iĢ dallarında sanayi ara malı üretiyorsa da uyguladığı kalite politikası 

ve verdiği servis ile tercih edilen firmalar arasında yerini almıĢtır.  Ürünlerini daha geniĢ 

kitlelere ulaĢtırabilmek için gerçekleĢtirdiği yeni yatırım ve projelerle Cafer Sadık Abalıoğlu 

ismi artık bir marka haline gelmiĢtir. 

CSA Grubunun; yasal zorlama olmaksızın topluma duyduğu saygıdan kaynaklanan sosyal 

sorumluluk anlayıĢı, gönüllük esasına dayanmaktadır. Bu nedenle, ürün ve hizmet üreten bir 

kuruluĢ olmanın ötesinde, toplum için de fayda sağlanması gerekliliğine inanmaktadır.  

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIġI ÇERÇEVESĠNDE; 

1996 yılında doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller boyu koruyan, geliĢtiren, öncü ve 

evrensel bir sivil toplum kuruluĢu olmak vizyonu ile DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı 

kurulmuĢtur. DOÇEV; eğitim ve öğretim yoluyla çevre bilincini yükseltmek; yeĢil alanlar, 

ormanlar oluĢturmak ve korumak; erozyon ve çevre kirliliği ile mücadele etmek; doğal 

kaynakların dengeli kullanımını ve atıkların dönüĢümünü sağlamak; ekolojik dengeyi, bitki ve 

hayvan türlerini korumak ve geliĢtirmek; gönüllü katılımcılığı sağlamak ve kamuoyu desteği 

oluĢturmak amacındaki faaliyetlerini, bilimsellik çerçevesinde sürdürmektedir. 

DOÇEV Vakfı, kurduğu 29 orman ve okul, hastane, sağlık ocağı, cezaevi bahçeleri, küçük 

sanayi siteleri, cami ve mezarlıklar, akarsu ve göl kıyıları gibi kamusal alanlarda 

gerçekleĢtirdiği ağaçlandırma çalıĢmaları ile yaklaĢık 400.000 fidanı doğaya kazandırmıĢtır.  

“Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı” 1999 yılında, Cafer Sadık Abalıoğlu 

Holding ve Abalıoğlu Ailesi tarafından kurulmuĢtur. Vakıf, ulusal kalkınmamıza, yöresel 

geliĢimimize ve kültürel zenginliklerimizin yaĢatılmasına katkıda bulunacak eğitim ve kültür 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmek; Atatürkçü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde yükseldiği 

ilkelere sahip çıkan, kiĢisel ve mesleki geliĢimini maddi imkânsızlıklar nedeniyle 

sürdüremeyen gençleri, eğitim ve öğretim yoluyla topluma yararlı birer birey ve örnek 

vatandaĢ olarak kazandırmak; kültürel zenginliklerimize sahip çıkarak çeĢitli tanıtım 

faaliyetleri ile onların gelecek nesillere taĢınmasını sağlamayı görev edinmiĢtir.  

Abalıoğlu YardımlaĢma Derneği” 2009 yılında kurulmuĢtur. Derneğimizin kuruluĢ amacı 

geleneğimizde var olan sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaĢma ve dayanıĢma Ģuurunu 

geliĢtirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmektir. Geliri olmayan yardıma muhtaç 

duruma düĢen ulaĢabildiğimiz insanlara Gıda Bankacılığı çerçevesinde; gıda, giyim, temizlik 

maddesi, yakacak, kira, barınma ve sağlık yardımı yapılması hedeflenmektedir.  
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KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ DESTEĞE DEVAM BEYANI  

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding olarak; Türkiye, Mısır, Romanya, Ġtalya ve Amerika’da 3 ana 

sektörde faaliyet göstermekteyiz.  

69 yıllık iĢ hayatımızda “önce insan” ilkesi ve kalite anlayıĢı çerçevesinde ulusal ve uluslar 

arası piyasalarda çalıĢanlarımıza, müĢterilerimize ve ortaklarımıza her zaman daha iyisini 

sunmayı amaçladık.   

Sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincinde bir kurum olarak bu sorumluluklarımızı 

sürdürmek ve geliĢtirmek amacıyla Aralık 2007’de Küresel Ġlkeler SözleĢmesini imzaladık. 

BirleĢmiĢ Milletler Küresel Ġlkeler SözleĢmesinin insan hakları, çalıĢma standartları, çevre ve 

yolsuzlukla mücadele baĢlıkları altında topladığı 10 temel ilkeyi benimsiyoruz. 

Küresel Ġlkeler SözleĢmesi üyeliğimizi devam ettirerek,  10 temel ilkeyi günlük iĢlemlerimizin, 

kurum kültürümüzün, iĢ stratejilerimizin bir parçası haline getirmek için çalıĢmaktayız. 

Holding olarak, çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta, son bir yılda bu kapsamda attığımız 

adımları içeren ilerleme bildirimini (communication on progress) tüm paydaĢlarımıza 

sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding adına Küresel ilkeler sözleĢmesinin ilkelerine, bu ilkelerin 

gereklerini yerine getireceğimize ve bu uygulamaları yayacağımıza dair verdiğimiz taahhüdün 

devam ettiğini tüm paydaĢlarımıza iletiyoruz. 

Saygılarımla, 

DR. FARUK GÜLER 

CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDĠNG A.ġ. ĠCRA KURULU BAġKANI       
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Ġlke 1: ĠĢ dünyası ilan edilmiĢ insan haklarını desteklemeli ve bu haklara 
saygı duymalı. 

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

TAAHHÜT 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding (CSA) olarak Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni benimsemiĢ 

olup, bu haklara saygı göstermekteyiz. Ġnsan hakları ile ilgili hususları faaliyetimizin her 

aĢamasında uygulama isteği göstermekteyiz. 

CSA Holding, insan hakları suçlarına doğrudan veya dolaylı olarak ortak olmama bilincindedir.  

SĠSTEMLER 

 CSA Holding olarak tüm çalıĢanlarımıza sağlıklı, modern ve güvenli bir iĢ ortamı 

sağlamaktayız. 

 CSA Holding’in tüm Ģirketleri faaliyette bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti, Mısır 

Cumhuriyeti, Amerika BirleĢik Devletleri, Ġtalya ve Romanya kanunlarına uygun Ģekilde 

sigortalı personel çalıĢtırmaktadır. 

 Personel seçiminde ırk, dil, din, cinsiyet ve diğer her türlü ayrımcılıktan uzak bir seçim 

sistemimiz bulunmaktadır. 

 ġirketlerimizde açık kapı politikası uygulanmaktadır. Açık kapı politikası gizlilik esasına 

dayalı bir Ģikâyet yönetim sistemidir. Tüm çalıĢanlarımızın sıkıntılarını yüz yüze görüĢerek üst 

yönetime iletebilme imkânı sağlanmaktadır. Bu sistem dıĢında ayrıca elektronik posta ile ve 

Ģirketlerimizin belli noktalarında bulunan Ģikâyet kutusu ile de üst yönetime sorunlarını 

iletebilme imkânı mevcuttur.  

 ġirketlerimiz ve vakıflarımız özel güvenlik firmaları tarafından 7 gün 24 saat süreyle 

korunmaktadır.  

 Faaliyette bulunulan ülkelerdeki genel uygulamalarla uyumlu olarak çalıĢanlarımıza 

iĢyeri yemekhanesinde yemek verilmesi, yemek fiĢi verilmesi veya ücret ilavesi suretiyle 

yemek hizmeti sağlanmaktadır. 

 ÇalıĢanlarımızın mesaileri boyunca içtikleri çay ve kahve ihtiyaçları Ģirketlerimiz 

tarafından karĢılanmaktadır.  

 ÇalıĢanlarımızın iĢ yerlerine ulaĢımı ücretsiz sağlanan ücretsiz servis hizmetleri ile 

gerçekleĢtirilmektedir. 

 ÇalıĢanlarımıza iĢe giriĢlerinde sağlık muayenesi yapılmaktadır. ġirketlerimizde iĢyeri 

hekimi bulunmaktadır. 

 ÇalıĢanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alması için gerekli sistemlerimiz 

mevcuttur.   
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 CSA Holding Ģirketlerinden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve 

Kâğıt Sanayi A.ġ. ve DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ., ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi belgesi, 

OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi Sertifikası’na sahiptir.  

ETKĠNLĠKLER 

 ĠĢe kabul edilen tüm çalıĢanlarımız, iĢyeri hekimlerimiz tarafından gerekli her türlü 

sağlık taramasından geçirilmektedir.  

 CSA Holding’e bağlı Denizli’de iki iĢyeri hekimimiz bulunmaktadır. Her iki hekimimizde 

haftalık program çerçevesinde grup Ģirketlerimize düzenli ziyaretler gerçekleĢtirmekte olup, 

çalıĢanlarımızın hastaneye gitme gereklerini azaltmaktadırlar. Böylece sağlık sorunları olan 

çalıĢanlarımıza hiçbir bedel ödemeden her iki doktorumuza da muayene olabilme imkânı 

sağlanmaktadır. Aynı uygulama Türkiye’de diğer illerdeki üretim lokasyonlarımızda ve Ġtalya 

Romanya ve Mısırdaki Ģirketlerimizde anlaĢmalı iĢyeri hekimleri ile yapılmaktadır.  

 CSA grubu olarak çalıĢanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda iĢ güvenliği iĢçi sağlığı, 

mesleki ve kiĢisel geliĢim eğitimleri verilmiĢtir. Bu eğitimler sırasında eğitmen olarak uzman 

çalıĢanlarımızdan ve konusunda uzman olan eğitim firmalarından hizmet alınmaktadır.  

 Personelimize sağladığımız yemek imkânları son derece sağlıklı olup, bazı 

Ģirketlerimizde kendi aĢçılarımız tarafından bazılarında ise özenle uzmanlar tarafından 

hazırlanmaktadır. Mönüler, kalori hesapları yapılarak oluĢturulmaktadır. Hijyene azami özen 

gösterilmektedir. 

 Grup Ģirketlerimizden ikisi yemek ihtiyaçlarını kendi yemekhanelerinde, bunun 

haricindeki Ģirketlerimizde yemek tedarikçileri vasıtasıyla karĢılamaktadırlar. Bunun 

haricindeki yemek tedarikçimiz olan firmaların kalite ve çevre belgeleri bulunmaktadır. 

 CSA Holding Ģirketlerinden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve 

Kâğıt Sanayi A.ġ. ve DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ., Çevrim, BaĢak, Arenko baĢka bir Ģehirden 

gelen çalıĢanlarına finansal destek olunması açısından bir kerelik “ taĢınma yardımı” adıyla 

karĢılıksız maddi yardım yapmaktadır.  

 CSA Holding olarak Türkiye’de Kurulu Ģirketlerimizde çalıĢanlarımız arasında hiçbir 

ayrım gözetmeksizin yılda bir kere yakacak (kömür) yardımı ya da özel sağlık sigortası 

seçeneği sunulmaktadır. 

 CSA Holding olarak Türkiye’de Kurulu Ģirketlerimizde ve vakıflarımızda çalıĢanlarımıza 

Ramazan ve Kurban bayramlarında ve/veya yılbaĢında erzak yardımı yapılmaktadır.  

 CSA Eğitim Vakfı yönetimi tarafından belirlenmiĢ bütçe çerçevesinde, ekonomik gücü 

yetersiz olan çocuklara, yine CSA Eğitim Vakfı yönetimi tarafından belirlenmiĢ baĢarı 

kriterlerine uygun olduğu takdirde zorunlu eğitim, lisans ve ön lisans düzeyinde burs imkânı 

sağlanmaktadır. Erbakır grubu ayrıca kendi çalıĢanlarının çocuklarına da burs vermektedir. 

 CSA Holding olarak bütün grup Ģirketlerimizde tedarikçilerimizin seçimi itinalı 

değerlendirmeler sonucu yapılmaktadır. 

 Kalite, ĠĢ Güvenliği ve Çevre belgelerine sahip olan tedarikçiler öncelikli olarak tercih 

edilmektedir.  
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PERFORMANS 

 CSA grubu olarak çalıĢanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 2009-2010 yılları arasında 

toplam 27.976 saat iĢ güvenliği iĢçi sağlığı, mesleki ve kiĢisel geliĢim eğitimleri verilmiĢtir. 

AĢağıdaki tabloda alınan mesleki ve kiĢisel geliĢim eğitim (adam-saat bazında) detayı 

bulunmaktadır.  

 

Grup ġirketleri Mesleki Eğitim KiĢisel Eğitim Toplam 

Erbakır Grubu* 7,92 4,84 12,8 

DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt San. A.ġ.  6 19,5 25,5 

Çevrim Atık Toplama Ayırma ve DönüĢüm 
A.ġ. 

2 0 2,0 

DentaĢ Kâğıt San. A.ġ. 2,8 2,2 5,0 

Abalıoğlu Tekstil San. A.ġ. 0 5,69 5,7 

Filidea Tekstil San. Ve Tic. A.ġ. 0 9,91 9,9 

CSA Textile Egypt SAE 0 2 2,0 

CSA Holding A.ġ. 3,06 0 3,1 

DOÇEV Vâkıfı 7,5 0 7,5 

CSA Eğitim ve Kültür Vakfı 3 0 3,0 

Toplam 32 44 76,4 

*Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri  A.Ş, Arenko Elektrik Üretimi A.Ş., Başak Metal San. Ve Tic. A.Ş. 

 CSA Holding grup Ģirketlerinde 2010 yılı Ekim sonu itibariyle toplamda 2.232 kiĢi sosyal 

güvenceli olarak çalıĢmaktadır. 

 Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt Sanayi A.ġ. ve DentaĢ 

Kâğıt Sanayi A.ġ., sahip oldukları ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi,  OHSAS 18001 ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikaları 

için yılda bir ara takip denetimleri ile takip edilmekte, 3 yılda bir de gerekli denetimlerden 

geçtikten sonra sertifikaları güncellenmektedir.  
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 Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, maddi imkânları kısıtlı ilköğretim 

seviyesindeki çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmak ve sosyo-kültürel geliĢimlerini 

desteklemek için; bilgisayar, kütüphane, Ġngilizce, drama, satranç, görsel sanatlar, bilim 

atölyesi faaliyetleri gerçekleĢtirip, seviye belirleme sınavlarına hazırlanan çocuklara eğitim 

desteği vermektedir. 100’den fazla gönüllünün desteği ile 827 çocuk 1421 etkinliğe 

katılmıĢtır. 

 Vakıf gönüllüleri, Denizli Görme Engelliler Ġlköğretim Okulu’nu her hafta cumartesi günleri 

ziyaret ederek, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmaktadırlar. 

 Doğa ve çevre bilincini ilköğretim öğrencilerine aĢılamak amacıyla 3 farklı okulda toplam 

235 öğrenciye DOÇEV’in desteği ile “Doğa ve Çevre” seminerleri verilmiĢtir. 
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 Vakıf amaçları doğrultusundaki tüm eğitim faaliyetlerinde PAÜ öğrencisi gönüllüler zaman, 

bilgi ve tecrübelerini çocuklarla paylaĢmakta, sosyal sorumluluklarını yerine getirerek 

duyarlı, bilinçli, geliĢen bir toplum olmamıza katkıda bulunmaktadırlar. Vakıf da 

gönüllülerin kiĢisel ve mesleki geliĢimlerini desteklemek amacıyla “Gönüllü GeliĢim 

Programı” dâhilinde eğitimler düzenlemektedir. Zaman Yönetimi, ĠletiĢim, Yöntem, 

Fotoğrafçılık Semineri, Yönetim ve Deneyim Semineri, Beden Dili, ĠĢ Hukuku, KiĢisel Bütçe 

olmak üzere 8 eğitim ve seminer, Afrodisias ve Efes olmak üzere 2 gezi düzenlenmiĢtir. 

Bunların yanında güncel sinema, tiyatro, sergi ve konserlere katılınmıĢtır.  

 18 Mayıs 2010 tarihinde “Gençlik Haftası” gönüllülerle kutlanmıĢtır. 

 

 

  

 

 

 

 

 Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar geleceğin güvencesi çocuklara ve gençlere 

yönelik çalıĢmaları dâhilinde yüzlerce  öğrenciye burs vermiĢtir. 

 2009-2010 eğitim öğretim döneminde yurtiçinde ve yurtdıĢında öğrenim gören 182 

öğrenciye toplam 175.556 TL karĢılıksız, 1 öğrenciye karĢılıklı burs desteği sağlanmıĢtır. 
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 Meslek liselerine dikkat çekmek ve ülke ekonomisine nitelikli iĢ gücü kazandırmak 

amacıyla uygulanan“Nitelikli Teknik Güçlü Türkiye Projesi” kapsamında, meslek lisesi 

öğrencilerine burs vererek destek olmanın yanında kiĢisel geliĢim eğitimleri ve staj imkânı 

tanınarak da destek olunmuĢtur. 

 2010 yılında Meslek Lisesi bursiyerlerimiz için; ĠletiĢim, Kurum Kültürü, ĠĢ Güvenliği, 

Temel Ġlk Yardım, Beden Dili, ÖzgeçmiĢ Hazırlama, Mülakat Teknikleri olmak üzere 7 

eğitim, DentaĢ Kâğıt ve Ambalaj Aġ’ye fabrika gezisi,  Pamukkale-Hierapolis kültür gezisi, 

Madde Bağımlılığı bilgilendirme semineri, Bilgisayar ve Ġngilizce dersleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Kentimizin doğal, kültürel, tarihsel değer ve birikimlerinin korunarak, kaybolan veya 

kaybolmak üzere olanlarının da ortaya çıkartılarak geleceğe taĢınması gerektiğine 

inanılarak çıkarılmakta olan “GeçmiĢten Günümüze Denizli” dergisinin 24. ve 25. sayıları 

2010 yılında yayınlanmıĢtır. Dört ayda bir yayınlanan ve 2000 adet basılan dergi 

okuyucularımıza ulaĢtırılmaktadır. Dergiye www.csavakfi.org.tr adresinden de 

ulaĢılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abalıoğlu YardımlaĢma Derneği, kurulduğu günden itibaren nakdi ve ayni olarak üzere 

yaklaĢık 6100 kiĢiye 227.300.- TL’lik yardım yapmıĢtır. 

 Grup Ģirketlerimiz 2010 yılı ilk 10 ayında yaklaĢık 78.900.-TL bağıĢta bulunmuĢtur. (gruba 

bağlı vakıf ve dernekler hariç). 

http://www.csavakfi.org.tr/
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ÇALIġMA STANDARTLARI  

Ġlke 3: ĠĢ dünyası çalıĢanların sendikalaĢma ve toplu müzakere özgürlüğünü 

desteklemelidir. 

Ġlke 4:Zorla ve zorunlu iĢçi çalıĢtırma uygulamasına son verilmeli. 

Ġlke 5: Her türlü çocuk iĢçi çalıĢtırılmasına son verilmeli. 

Ġlke 6: ĠĢe alım ve iĢe yerleĢtirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

TAAHHÜT 

CSA Holding zorla çalıĢtırma ve angaryanın hiçbirini uygulamayacağını taahhüt eder.  

CSA Holding yasa dıĢı çocuk istihdamına, çocuk emeğinin istismar edilmesine Ģiddetle 

karĢıdır.  

CSA Holding, din, dil, ırk, yaĢ, medeni hal, cinsel tercih, sosyal ve etnik köken ya da siyasi 

görüĢ gibi ayrımcılığın hiçbir türünü uygulamamayı taahhüt eder.  

SĠSTEMLER 

 CSA Holding grup Ģirketleri olarak tüm yasal mevzuatlara ve ILO standartlarına (ILO 

Konvansiyonu No:29) uymaktayız. 

 ĠĢe alım süreçlerinde, 18 yaĢın altında iĢçi çalıĢtırılmaması ana esasına göre hareket 

edilmekte ve yaĢın doğru tespit edilebilmesi açısından onaylı nüfus cüzdanı sureti 

alınmaktadır. 

 CSA Holding grup Ģirketleri olarak ulusal ve uluslararası çalıĢma mevzuatına uygun olarak 

hareket etmekteyiz. 

 CSA Holding grup Ģirketlerine iĢ baĢvurusunda bulunmak isteyen herkes iĢ baĢvuru 

formuna gerek web sitemizden gerekse anlaĢmalı olduğumuz eleman bulma sitelerinin 

web sayfalarından kolayca ulaĢabilmektedir. Bu yöntem ile gelen baĢvuruların her biri 

titizlikle incelenip, değerlendirilmektedir.  

 CSA Holding grup Ģirketlerinin iĢe alım sürecinde: dil, din, ırk, yaĢ, medeni hal, cinsiyet, 

sosyal ve etnik köken, siyasi görüĢ vb. hiçbir ayrım gözetilmemekte, iĢin gerektirdiği 

vasıflara dayanan bir seçim yapılmakta ve ana seçim kriterleri olarak adayların eğitim ve 

deneyim düzeyleri dikkate alınmaktadır.  

 Oldukça Ģeffaf ve adil bir değerlendirme sistemine sahip grup Ģirketlerimiz, yetkinlik bazlı 

mülakatlar, çoktan seçmeli testler, kiĢilik analizleri ve lisanslı değerlendiriciler tarafından 

yapılan değerlendirme merkezi çalıĢmalarıyla bu Ģeffaflığı ve adaleti sağlamaktadır.  
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ETKĠNLĠKLER  

 CSA Holding grup Ģirketlerinde, çalıĢanlarımızla düzenli olarak toplantılar yapılmakta, 

dinlenmekte ve odak grup görüĢmeleri yapılarak beklentilerini almaktayız.  

 ġirketlerimizdeki çalıĢanlara hizmet Ģartlarını içeren bir iĢ akdi yapılmıĢtır.  

 Her çalıĢanın görev ve sorumluluklarının açıklandığı bir iĢ tanımı bulunmaktadır.  

 ĠĢ tanımı, pozisyon ve lokasyon değiĢiminde çalıĢanların mutlaka onayı alınmaktadır. 

Grubumuz çalıĢanlarının bu değiĢiklikleri kabul etmemesi hiçbir Ģekilde iĢ akitlerinin fesih 

nedeni olamaz.  

 ÇalıĢma süreleri ve koĢullarında yasal sınırlara uyulmakta, çalıĢan tarafından kabul 

edilmeyen fazla çalıĢmalar yaptırılmamaktadır.  

 CSA Holding grup Ģirketleri çalıĢanları istedikleri zaman iĢten ayrılma özgürlüğüne 

sahiptirler. 

 CSA Holding’e bağlı Ġç Denetim ekibi belirli bir plan dâhilinde bütün grup Ģirketlerindeki 

insan kaynakları fonksiyonunu etkin bir Ģekilde denetlemektedir. Denetim sonucunda 

hazırlanan rapor üst yönetime sunulmaktadır.  

 Staj sürecinde yüksek baĢarı gösteren adaylara mezuniyetleri sonrasında iĢ imkânı 

sağlanabilmektedir. 

 ĠĢe alınan personelin görevinin gerektirdiği eğitimleri, hem Ģirket içi kaynaklardan hem de 

Ģirket dıĢındaki profesyonel eğitim ve danıĢmanlık kuruluĢlarından alması sağlanmaktadır. 

 Gerek Türkiye’de gerekse Mısır, Romanya, Amerika BirleĢik Devletleri ve Ġtalya’da farklı 

din, dil, ırk, yaĢ ve etnik kökene sahip çalıĢanlarımız bulunmaktadır. 

PERFORMANS 

 CSA Holding grup Ģirketleri hiç bir zaman zorla iĢçi çalıĢtırmakla suçlanmamıĢtır. Konu ile 

ilgili Ģirketlerimiz hakkında herhangi bir iddianame hazırlanmamıĢtır.  

 Zorla iĢçi çalıĢtırılması ile ilgili herhangi bir Ģikâyet CSA Holding’e bağlı iç denetim 

departmanına ulaĢmamıĢtır.  

 CSA Holding grup Ģirketleri hiç bir zaman çocuk iĢçi çalıĢtırmamıĢtır. Konu ile ilgili hiçbir 

grup Ģirketimize dava açılmamıĢtır. 
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 AĢağıdaki verilerden görüleceği üzere, CSA olarak grup Ģirketlerimizde ve vakıflarda asgari 

iĢe alma yaĢı 18’dir. 

YaĢ ÇalıĢan Sayısı 

18 yaĢından küçük 0 

18-24 yaĢ arası 380 

25-30 yaĢ arası 811 

31-38 yaĢ arası 595 

39-48 yaĢ arası 379 

49 yaĢ üzeri 67 

Toplam 2.232 

 Cafer Sadık Abalıoğlu Holding Ģirketlerinde ve vakıflarda 2010 yılı Ekim sonu itibari ile 

çalıĢan sayımız 2.232 kiĢi olup, bunun %11’ini (229 kiĢi) kadın çalıĢanlarımız 

oluĢturmaktadır.  

Grup ġirketleri Kadın  Erkek  Toplam Kadın ÇalıĢan 
Oranı 

Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri 
A.ġ 

22 548 570 4% 

 BaĢak Metal San. Ve Tic. A.ġ. 1 6 7 14% 

Arenko Elektrik Üretimi A.ġ. 0 14 14 0% 

DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt San. A.ġ. 43 628 671 6% 

Çevrim Atık Toplama Ayırma ve 
DönüĢüm A.ġ. 

2 42 44 5% 

DentaĢ Kâğıt San. A.ġ. 14 160 174 8% 

DentaĢ Romania SRL 61 53 114 54% 

Abalıoğlu Tekstil San. A.ġ. 4 25 29 14% 

Filidea Tekstil San. Ve Tic. A.ġ. 27 129 156 17% 

CSA Textile Egypt S.A.E. 25 335 360 7% 

Filidea SRL 6 17 23 26% 

CSA Holding A.ġ. 20 33 53 38% 

DOÇEV Vakıf 0 4 4 0% 

CN WIRE Co. 1 5 6 17% 

DOÇEV ĠĢletme 0 3 3 0% 

CSA Eğitim Vakfı 3 1 4 75% 

Toplam 229 2.003 2.232 11% 
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 Cafer Sadık Abalıoğlu Holding Ģirketlerinde ve Vakıflarımızda öğrenim durumuna göre 

çalıĢan sayısını gösterir tablo aĢağıdaki gibidir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grup ġirketleri Ġlköğretim Lise Yüksekokul
&Üniversite 

Yüksek 
Lisans 

Doktora Toplam 

Erbakır Elektrolitik Bakır 
Mamulleri  

61 367 133 8 1 570 

 BaĢak Metal San. Ve 
Tic. 

1 3 3 0 0 7 

Arenko Elektrik Üretimi  2 8 4 0 0 14 

DentaĢ Ambalaj ve 
Kâğıt San.  

67 419 176 9 0  671 

Çevrim Atık Toplama 
Ayırma ve DönüĢüm  

33 7 4 0  0  44 

DentaĢ Kâğıt San. A.ġ. 20 115 36 3 0  174 

DentaĢ Romania SRL 99   15 0 
  

0  114 

Abalıoğlu Tekstil San. 3 11 15 0  0  29 

Filidea Tekstil San. Ve 
Tic.  

9 123 24 0  0  156 

CSA Textile Egypt  80 250 30 0  0  360 

Filidea 15 7 1 0  0  23 

CSA Holding  7 16 27 2 1 53 

DOÇEV Vakıf  0 1 3 0   0 4 

CN WIRE   0 1 2 0   0 3 

DOÇEV ĠĢletme  0  0 5 1  0 6 

CSA Eğitim Vakfı  0  0 1 3 0  4 

Toplam 397 1.328 479 26 2 2.232 
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ÇEVRE 

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

Ġlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluĢuma 
destek vermeli. 

Ġlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliĢmesini ve yaygınlaĢmasını 
desteklemeli. 

TAAHHÜT 

CSA Holding, çevre sorumluluğun teĢvik edilmesi, çevre dostu teknolojilerin geliĢtirilerek daha 

çok alanda kullanılmaları kavramlarını ana hatları ile tarif eden Çevre ve Kalkınma Hakkındaki 

Rio Bildirgesi’ni desteklemektedir.  

CSA Holding önderliğinde kurulan DOÇEV Doğa ve Çevre Vakfı ile eğitim ve öğretim yoluyla 

toplumun çevre bilincini yükseltmeyi, yeĢil alanlar, ormanlar oluĢturmayı ve korumayı 

erozyon ve çevre kirliliği ile mücadele etmeyi, atıkların dönüĢümünü sağlamayı, gönüllü 

katılımcılığı ve kamuoyu desteğini oluĢturmayı taahhüt eder. 

Ġnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu bilinen hiçbir iĢ kolunda faaliyet göstermeme 

prensibi grubumuzun ana prensiplerindendir. 

CSA Holding grup Ģirketleri, gelecek kuĢaklara duyduğu saygı ve sorumluluğun bir gereği 

olarak, dünyamızın hızla bozulmakta olan ekolojik dengesini koruma çabasını çevre dostu 

teknolojiler kullanarak üretimin her aĢamasına yansıtmayı taahhüt etmektedir.  

SĠSTEMLER 

 CSA Holding Ģirketlerinden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve 

Kâğıt Sanayi A.ġ., DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ., Arenko Elektrik Üretimi A.ġ. ürettikleri 

ürünler kadar üretim faaliyetleri esnasında da çevre bilincini ön planda tutarak çevreye 

zararı en az olan doğalgaz enerjisi kullanmakta ve doğaya buhar ve temiz su dıĢında 

hiçbir atık bırakmamaktadır. 

 CSA Holding Ģirketlerinden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve 

Kâğıt Sanayi A.ġ., ve DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ., çevreye olan duyarlılığımızı kanıtlamak, 

çevre bilincini tüm firma çalıĢanlarına, topluma yaymak ve çevresel performansımızı 

arttırarak bunu sürekli kılmak amacıyla ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi" gereklerini 

karĢılayan sistem kurmuĢlardır. 

 CSA Holding Ģirketlerinden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., BaĢak Metal San. Ve 

Tic. A.ġ., Arenko Elektrik Üretimi A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt Sanayi A.ġ., Çevrim Atık 

Toplama Ayırma ve DönüĢüm A.ġ., DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ., DentaĢ Romania SRL, CSA 

Textile Egypt S.A.E., Filidea SRL’nin Çevre yönetimi (çevresel risk değerlendirmesi, yaĢam 

döngüsü değerlendirmesi, çevresel etki değerlendirmesi vb.) ile ilgili politika ve 

yönetmelikleri bulunmaktadır. 
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 CSA Holding Ģirketlerinden DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt Sanayi A.ġ., DentaĢ Kâğıt Sanayi 

A.ġ., DentaĢ Romania SRL, CSA Textile Egypt S.A.E., DOÇEV Vakıfta çevresel bilgi 

birikimine sahip uzmanlardan, çevre alanında sorumluluklar taĢıyan idarecilerden ve Ģirket 

içindeki üyelerden oluĢan Çevre DanıĢma Kurulu adında komite bulunmaktadır. 

 CSA Holding Ģirketlerinden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ., DentaĢ Ambalaj ve 

Kâğıt Sanayi A.ġ., ve DentaĢ Kâğıt Sanayi Aġ’nin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

belgeleri bulunmaktadır.  

 Tüm CSA Holding Ģirketlerinde çevre bilinci ön planda olmakla birlikte 1996 yılında 

kurulan DOÇEV Doğa ve Çevre Vakfı çevrenin korunması, ağaçlandırılması ve toplumun 

bilinçlendirilmesi için fiilen faaliyetlerde bulunmaktadır. 

 CSA Holding önderliğinde 2009 yılı aralık ayında doğal kaynakların yönetimi kurulu 

kurulmuĢtur. Bu kurul Ģirketlerin kullandığı doğal kaynakların etkin kullanımı konusunda 

projeler yapmak ve yaptırmak amacıyla kurulmuĢtur ve Ģirket çalıĢanlarının bu 

konulardaki bilinç seviyesini arttırmayı hedeflemektedir.  

ETKĠNLĠKLER  

 Grup Ģirketlerimizden, Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ. ve DentaĢ Ambalaj Kâğıt 

Sanayi A.ġ.’nin tüm evsel ve endüstriyel atık suların arıtılarak deĢarj edildiği Atık Su 

Arıtma Tesisi” bulunmaktadır. Bu tesislerin amacı,  hiçbir yaptırım gücü olmamasına 

rağmen sosyal amaçlı ve çevrenin korunmasına yönelik veya çevreye zarar vermeyecek 

proseslere çalıĢmak ve üretim yapmaktır. Bu iki firma Denizli’de ilk atık su arıtma 

tesislerini kuran firmalardır. Grup Ģirketlerimizden DentaĢ Kâğıt Sanayi A.ġ. ve Filidea 

Tekstil Sanayi A.ġ. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olup, 

buradaki arıtma tesisini kullanmaktadırlar.  

 Grup Ģirketlerimizdeki üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıklar atık sahasında 

yasal düzenlemelere uygun olarak depolanır; her altı ayda ve/veya miktar kanunen 

belirtilen miktara ulaĢtığında lisanslı bertaraf/geri kazanım firmalarına gönderilir. Miktar 

veya atık çeĢidine göre acil durum arz etmesi durumunda bu süre beklenmeden de sevk 

gerçekleĢtirilmektedir.  

 Bakır, kâğıt ve kâğıt ambalaj sektöründe faaliyet gösteren CSA Holding Ģirketleri üretim 

sırasında oluĢan imalat artıklarının bir kısmını üretim sürecinde tekrar kullanmakta olup 

kesinlikle çevreye zarar vermemektedir.  

 CSA Holding grup Ģirketlerinden DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt Sanayi A.ġ., ve DentaĢ Kâğıt 

Sanayi Aġ’de kapalı devre sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sayesinde fire miktarı 

azaltılmakta olup böylece doğaya salınım miktarı da minimum seviyeye indirilmektedir. 

 CSA Holding grup Ģirketlerinin çoğunda doğalgaz kullanılmaktadır.  

 ġirketlerimizden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ, açık alanlarında bulunan 

ağaçların sulanması için damlama sistemi yatırımını gerçekleĢtirmiĢ, çim olan bölgelerin 

sulanması içinde yarı-tam otomatik sulama sistemleri kurmuĢtur.   
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 CSA Holding grup Ģirketlerinden Çevrim Atık Toplama Ayırma ve DönüĢüm A.ġ. (Çevrim) 

Antalya Kepez Belediyesi ile iĢbirliği içinde 2010 yılı içinde yaklaĢık 6000 öğrenciye  

ambalaj atıkları ve geri dönüĢüm konusunda eğitim vermiĢtir. Ayrıca Özdilek AlıĢveriĢ 

Merkezi personeline de eğitim verilmiĢ ve konuyla ilgili yerel gazetelerde haberler 

yayınlanmıĢtır.  

 

 05-11 Haziran ÇEVRE KORUMA HAFTASI çerçevesinde  ÇEVRĠM A.ġ.’nin  öncülük ettiği ve 

Kepez Belediyesinin katıldığı  'KAĞITLARIN DANSI' adlı sergi düzenlenmiĢtir. Serginin 

açılıĢını Kepez Belediye BaĢkanı Av. Hakan Türüncü yapmıĢtır.  

 

 
 

 Kepez Kent Ormanında, Habibler ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerle Çevre 

Koruma haftası kutlanmıĢtır. 

 

 
 

 17.05.2010 tarihinden itibaren MuratpaĢa Belediyesinde de ambalaj atıkları toplama 

faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda konutlardan, otellerden, kamu kurum 

kuruluĢlarından, hastanelerden, alıĢveriĢ merkezlerinden, çeĢitli satıĢ noktalarından, 

küçük marketlerden ambalaj atığı toplama çalıĢmalarımız devam etmektedir. 
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 ÇalıĢmalar doğrultusunda MuratpaĢa Belediyesi sınırlarındaki Titanic ve Miracle  otellerine, 

bölgedeki  okullara, Özel Lara Yeni Avrupalı Kolejine  eğitimler verilmiĢtir. Belediye 

sınırları içersindeki diğer okullarda, alıĢveriĢ merkezlerinde vb. yerlerde eğitim verilmeye 

devam edilmektedir. 

 

 

 DOÇEV Doğa ve Çevre Vakfımız, ormanlar kurarak erozyonla mücadele etmekte, kamusal 

alanları ağaçlandırmakta, park ve koruluklar kurmaktadır. Doğal hayatı korumakta, 

toplumun tüm kesimleriyle beraber kurulduğu yıldan bu yana fidanlar dikmektedir.  

 DOÇEV olarak, Toplumda çevre bilincini yükseltmek amacıyla eğitimler 

gerçekleĢtirilmekte, oluĢturduğu eğitim sistemi ile doğayı ve çevresini seven, sorumluluk 

sahibi gençlerin ve çocukların yetiĢmesine katkı sağlanmaktadır. DOÇEV’in çevre eğitimi 

ve uygulamaları projeleri Dünya Bankası, AB, Ġngiltere Büyükelçiliği, REC-Türkiye, DEFRA-

Ġngiltere gibi uluslar arası kurumların çevre fonları tarafından desteklenmektedir.  

 

 DOÇEV olarak, çağımızın kirleticisi elektronik atıkları değerlendirmekteyiz. Her yıl tonlarca 

atık pil toplayarak çevresel zararlarını engelliyoruz. 

 BaĢta kâğıt olmak üzere, ĢiĢe-cam, plastik, süt ve meĢrubat kutuları, röntgen filmleri, 

poĢet – naylon gibi değerlendirilebilir atıkların yeniden kazanımında kamunun atık 

yönetimi çalıĢmalarına destek oluyor.  

 Çağın kirliliği olan elektronik atıkları topluyoruz. 

 Atık pilleri toplayarak, çevresel zararlarını önlüyoruz. 
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 Büyük Menderes Havzası’ndaki toprak ve su kirliliğinin önlenmesi konusunda kamuoyu 

oluĢturuyor, projeler geliĢtiriyoruz. 

 YaĢam kaynağımız olan suyun doğru kullanımı ve korunumu konusunda, bilinçlendirmeler 

yapıyor, uygulamalı eğitim projeleri geliĢtiriyoruz. 

 Halkımıza ve kamu kuruluĢlarına fidan satıĢı yapıyoruz. 

PERFORMANS 

 Grup Ģirketlerimizden Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ, su tüketiminin fazla olduğu 

tüm musluklara su tasarrufunu öngören nano teknolojiyi kullanan kartuĢlar takmıĢ ve 

bunun sayesinde %70 tasarruf sağlamıĢtır.  

 Grup Ģirketlerimizden, Erbakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.ġ ve DentaĢ Ambalaj ve Kâğıt 

Sanayi A.ġ.’de tüm evsel ve endüstriyel atık suların arıtılarak deĢarj edildiği atık su arıtma 

tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin kullanımı sonucunda geri dönüĢtürülen yıllık evsel atık 

miktarı DentaĢ Ambalaj firmamızda 464,5 ton/yıl, atık su miktarı Erbakır firmamızda ise 

952 dür. 

 2010 yılında, 3 ormanının kurulmasının yanı sıra kamusal alanlardaki ağaçlandırma 

çalıĢmalarına da destek verilmiĢtir. 

DOÇEV-Mehmet Eke Ormanı: Denizli-Antalya karayolu kenarında Ģiddetli erozyona 

maruz bölgede, Denizlili Eke Ailesi katkılarıyla, 35 dekar alana 3.500 sedir fidanı dikilerek 

kurulmuĢtur.  
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DOÇEV-Atık Kâğıt Ormanı: DOÇEV’in “KÂĞIT VER AĞACIN OLSUN” sloganı ile 10 yıl 

boyunca sürdürdüğü geri kazanım çalıĢmasında, tonlarca atık kâğıt halkımızın içten 

katkıları ile çöpe gitmekten kurtarılmıĢ, Boz burun’un boz topraklarını yeĢerten binlerce 

fidana dönüĢmüĢtür. DOÇEV-ATIK KAĞIT ORMANI Denizli-Bozburun bölgesinde 100 dekar 

alanda 15.000 fidan dikilerek kurulmuĢtur.  

 

DOÇEV-Beyza-Levent Çaputçu Ormanı: Beyza ve Levent Çaputçu çiftinin; niĢan, nikâh 

ve düğün törenlerinde dost ve yakınlarınca DOÇEV’e bağıĢlanan 6.000 fidanın 40 dekar 

alanda dikimi ile kurulmuĢtur. 

  

 DOÇEV kurulduğu 1996 yılından 2010 yılı Ekim ayının sonuna kadar yaklaĢık 400.000 

fidan dikmiĢtir. 
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DOÇEV AĞAÇLANDIRMA BĠLGĠSĠ 

AĞAÇLANDIRMA ALANI KURULUġ 
YILI 

ALAN 
(DEKAR) 

FĠDAN 
ADEDĠ 

DOÇEV - HATIRA ORMANI 1996 10 500 

DOÇEV - ATATÜRK ORMANI 1997 230 30.000 

DOÇEV - ĠSMET ABALIOĞLU ORMANI 1998 170 18.000 

DOÇEV - 75. YIL CUMHURĠYET ORMANI 1999 170 18.000 

DOÇEV - VALĠ YUSUF ZĠYA GÖKSU ORMANI 2000 20 800 

DOÇEV - TRAFĠK YILI ANI ORMANI 2001 100 14.000 

DOÇEV - DENĠZLĠ AĞAÇLANDIRMA DERNEĞĠ ORMANI 2002 50 6.000 

DOÇEV - FAHRĠ GÖKġĠN ORMANI 2002 70 5.000 

DOÇEV - UMUTKENT 3 ORMANI 2003 40 1.500 

DOÇEV - SARAYKÖY KAYMAKAMLIK ORMANI 2003 25 2.200 

DOÇEV - BEġEL HADDECĠLĠK ORMANI 2004 40 2.500 

DOÇEV - ZAFERĠYE ABALIOĞLU ORMANI 2004 35 2.500 

DOÇEV - VALĠ RECEP YAZICIOĞLU ORMANI 2004 80 6.000 

DOÇEV - GÖKPINAR BARAJI DOĞA PARKI 2004 150 8.000 

DOÇEV - ġEHĠTLER ORMANI 2005 20 2.500 

DOÇEV - CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDĠNG 65. YIL ORMANI 2006 290 40.000 

DOÇEV - ERPA ORMANI 2006 20 2.000 

DOÇEV - PELĠN / CAFER ABALIOĞLU ORMANI 2006 40 3.500 

DOÇEV - MERAL - ALĠ ABALIOĞLU ORMANI 2008 95 17.650 

DOÇEV - EYLEM - OĞUZ ABALIOĞLU ORMANI 2008 67 10.700 

DOÇEV - BERĠL - MUSTAFA ÖZHARAT ORMANI 2008 67 10.650 

DOÇEV - FATMA - A. NURĠ ERĠKOĞLU ORMANI 2008 65 10.400 

DOÇEV - GÜLBĠN - ERMAN ERĠKOĞLU ORMANI 2008 65 10.400 

DOÇEV - NERMĠN - TURHAN ÜLKÜ ORMANI 2008 63 10.100 

DOÇEV - NERMĠN - TURHAN ÜLKÜ EVLATLARI ORMANI 2008 63 10.050 

DOÇEV - NECLA - EROL PAMUKÇU ORMANI 2008 63 10.050 

DOÇEV - BEYZA-LEVENT ÇAPUTÇU ORMANI 2009 40 6.000 

DOÇEV - ATIK KÂĞIT ORMANI 2009 100 15.000 

DOÇEV - MEHMET EKE ORMANI 2010 35 3.500 

DOÇEV - KAMUSAL ALAN AĞAÇLANDIRMALARI 1996–2010   90.000 

AĞAÇLANDIRMA GENEL TOPLAMI   2.283 367.500 
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 YaĢam alanlarının bozulması ve daralması, kirlenme, aĢırı ve usulsüz avlanmalar 

sonucu birçok kuĢ türünün nesli tükeniyor. Onlara gösterilmesi gereken sevgi ve önemi 

vurgulamak üzere, aynı zamanda bir görsel eğitim malzemesi olarak DOÇEV, kuĢ yuvalarını 

baĢta okul bahçeleri olmak üzere kamusal alanlardaki ağaçlara asıyor, kuĢların üreme, 

barınma gibi yaĢam evrelerine destek olmaktadır.  

 2010 yılında, Denizli Hayvanları Koruma Derneği ile iĢbirliği yapılarak, kuĢ yuvalarının 

yapımı ve dağıtımının yaygınlaĢması hedeflenmektedir.  

 

 Atık Pillerin Toplanması ve Bertarafı: Bilindiği gibi kullanılmıĢ küçük bir pil doğaya 

atıldığında, 4 m3 toprağı zehirlemektedir. 2010 yılında 1,2 ton atık pil toplayan DOÇEV, atık 

pilleri, usulüne uygun bertaraf edilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiĢ 

kuruluĢ TAP-TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği’ne teslim edilmektedir.  

 

 Elektronik Atıkların Toplanması ve Değerlendirilmesi: Elektronik cihazların 

kullanım ve üretiminin yaygınlaĢması ile bu cihazlara ait atık miktarı da hızla artmakta, 

elektronik atık (e-atık) çöplükleri oluĢmaktadır. Elektronik atıkların içerdiği ağır metaller, canlı 

yaĢamı tehdit ederek çevre kirliliğine yol açmaktadır. DOÇEV, “Denizli Genç Sanayiciler 

Birliği” iĢbirliği ile baĢlattığı, elektronik atıkların güvenli bir Ģekilde toplanıp ulusal ekonomiye 

kazandırılmasına yönelik örnek çalıĢmalarını sürdürmektedir. DOÇEV, 2010 yılında 4,5 ton 

atık elektronik atık toplamıĢtır. 
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 DOÇEV, 1999 yılından 2010 yılının ekim ayı sonuna kadar, 5.564 ton atık toplayarak, 

100.000 ağacı kesilmekten kurtarmıĢ, 21,9 ton kullanılmıĢ pil, 29,9 ton elektronik atık 

toplamıĢtır.  

YIL DEĞERLENDĠRĠLEBĠLĠR ATIK 
(TON) 

ATIK PĠL (TON) ELEKTRONĠK ATIK 
(TON) 

1999 100 0,6  

2000 150 0,8  

2001 195 0,9  

2002 102 1  

2003 250 1,2  

2004 457 5,6  

2005 470 1,5  

2006 870 2,6 12 

2007 1.270 3,8 5,7 

2008 1.400 1,6 2,5 

2009 300 (ilk 3 ay toplamı) 1,1 5,2 

2010 Atık kâğıt ve ambalaj atıkları toplama 
faaliyeti, yasal nedenlerden dolayı 
2009 yılı Nisan ayında durduruldu. 

1,2 4,5 

TOPLAM 5.564 21,9 29,9 

 DOÇEV, geçen sene baĢlattığı bez torba projesi 2010 yılında Denizli’deki Sadık Grubu 

katkılarıyla yaptırılan 1.000 adet bez torbanın dağıtımı sürmektedir.  

 

 DOÇEV Eğitim komitesi doğa sevgisinin ve çevre bilincini arttırmak amaçlı okullarda 

çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler vermektedir. Bu kapsamda görsel ve iĢitsel 

yöntemlerle teorik bilgiler aktarılırken, doğa ve çevre gezileri ile uygulamalı eğitimler 

düzenlenmekte, seminer, sergi, film gösterileri gibi etkinlikler ve afiĢ, broĢür gibi materyalle 

toplumun değiĢik kesimlerine ulaĢılmaktadır.  

DOÇEV Çevre Dostları ĠletiĢim Sistemi: DOÇEV oluĢturduğu “Çevre Dostları” adlı 

elektronik posta iletiĢim sistemi ile yaklaĢık 3.000 çevre dostuna ulaĢmakta, etkinliklerinin 

tanıtımını yaygınlaĢtırırken, çevre duyarlılığının artmasına katkı sağlamaktadır. 2010 yılında 

16 mesaj yayınlanmıĢtır. 
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Çevre Gönüllüleri ile Çevre Eğitimi: DOÇEV, baĢta Pamukkale Üniversitesi öğrencileri 

olmak üzere çevre gönüllülerinin eğitim projeleri geliĢtirmelerini desteklemekte, 

yönlendirmektedir. Okullarda düzenlenen atık pil toplama kampanyalarına atık pil kumbarası, 

afiĢ, broĢür gibi materyallerle desteklemekte, doğa ve çevre gezisi ile bölgenin doğal ve 

çevresel değerleri tanıtılmaktadır. 

Bu kapsamda 2009-2010 eğitim döneminde; Denizli’deki yaklaĢık 30 ilköğretim okulunda, 

atıkların değerlendirilmesi ve suyun doğru kullanımı konulu eğitim çalıĢmaları yapılmıĢ, üç 

bine yakın öğrenciye ulaĢılmıĢtır.  

    

Çevre Yayınları ile Çevre Eğitimine Destek: DOÇEV, baĢta gençler olmak üzere toplumun 

her kesimine ulaĢmak için basit anlatımlı, anlaĢılır yayınlar geliĢtirmiĢtir. Ġnternet sitesinde 

tanıtılan yayınlar, ülkenin her yerinden özellikle okullardan talep edilmektedir.  

DOÇEV Yayınları; 

Atıkların Değerlendirilmesi Kitapçığı, Atıkların Değerlendirilmesi BroĢürü, Atıkların 

Değerlendirilmesi AfiĢi, Atık Pil BroĢürü, Elektronik Atıkların Değerlendirilmesi BroĢürü, 

Elektronik Atıkların Değerlendirilmesi AfiĢi, Ürünlerin Doğada Yok OluĢ Süreleri AfiĢi, 

Atıklardan Kompost Yapımı Kitapçığı, Orman Yangınları BroĢürü, Suyun Doğru Kullanımı 

BroĢürü, Suyun Doğru Kullanımı AfiĢi, Suyun Doğru Kullanımı Çıkartması, Zirai Ġlaçlar 

Kullanım BroĢürü, Tarım Kimyasalları AfiĢi, Anız Yakımı Bilgilendirme AfiĢi, Haftalık Ders 

Programı 

2010 yılı içinde yayınların tamamı yeniden hazırlanarak kullanıma sunulmuĢ ve yaklaĢık ülke 

genelinde 200 noktaya ulaĢtırılmıĢtır. 
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE 

Ġlke 10: iĢ dünyası rüĢvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaĢmalıdır.  

TAAHHÜT 

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding, rüĢvet, dolandırıcılık, hırsızlık gibi kanuna aykırı fiiller ile 

yolsuzlukların her türlüsüne ve bu fiillere iĢtirak eden çalıĢanların etik dıĢı davranıĢlarına karĢı 

çıkmaktadır. 

SĠSTEMLER 

 CSA Holding grup Ģirketlerinde “Açık Kapı” politikası uygulanmaktadır. Her türlü yolsuzluk 

ve davranıĢ kurallarının ihlalinden kaygı duyan çalıĢanlar, gizlilik esasına dayalı açık kapı 

politikası sayesinde bu endiĢelerini üst yönetime bildirebilmektedir.  

ETKĠNLĠKLER 

 CSA Holding, “Etik Kuralları” internet sitemizde yayınlamıĢtır.  

 CSA Holding bünyesinde kurulan “Ġç Denetim” bölümünde çalıĢanlar, rüĢvet ve 

yolsuzluğun nasıl tespit edileceği konusunda çeĢitli eğitim ve seminerlere katılmıĢlardır.  

PERFORMANS 

 CSA Holding ve grup Ģirketleri bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk ve rüĢvet olayına 

karıĢmamıĢ olup aleyhimize bu konuda herhangi bir dava açılmamıĢtır. 

  CSA Grubu olarak hayat felsefemiz; iyi kurumsal vatandaĢ, iyi ülke vatandaĢı, iyi dünya 

vatandaĢı ve nihayet iyi insan olarak yaĢamaktır.     

 CSA Grubu olarak; Ģeffaf, hesap verebilen, sorumluluk sahibi, etkin ve verimli çalıĢan bir 

kurum ve kiĢileriz, bu özelliklerimizi kuvvetlendirmek için çalıĢmaktayız. 

 CSA grubu olarak; etik ilkelerimiz arasında da yer aldığı üzere, hukukun üstünlüğü 

prensibine inanıyoruz, yasalara uygun davranıyoruz ve bu prensiplerden asla taviz 

vermiyoruz. 


