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BANTBORU’nun Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne atmış olduğu imzanın ilk yılında, İlerleme Durum Bildirim Raporu’muzu şirketimizin 
faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladık. Rapora konu dönem Ocak 
2021 – Ocak 2022 olmakla birlikte, ilk raporumuzda Şirketimizin mevcut uygulamaları hakkında da bilgi verdik. 

Bu uygulamalar, İnsan Hakları, İşgücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele başlıklarında, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin evrensel çerçevesi 
doğrultusunda işimize entegre edeceğimiz süreçlerimiz için bir baz oluşturmaktadır.

“Liderlik hedefiyle sürekli gelişen bir dünya şirketi olmak” vizyonumuz ve “Rekabetçi Performans” felsefemiz, Şirket kültürümüzün net ifadeleridir. Kendi 
alanımızda dünyanın en büyük 5 üreticisinden biriyiz. Kalite, güvenlik, güvenilir tedarik konularının hayati önem arz ettiği otomotiv ve dayanıklı tüketim 
ürünleri endüstrilerinde, dünya devi şirketlerin ve Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının güvenilir iş ortağıyız.

İşimizi yaparken ve yaptıklarımızı anlatırken, daima “gerçeklik teyidi” (fact check) yaparız. Benimsediğimiz iş yapış şekli gerçek durumumuzu yansıtıyor mu, 
gerçekliğimizi hedeflediğimize ulaştırmak için nerede, nasıl gelişim sağlarız, iyileştirmeyi ve gelişimi nasıl sürekli kılarız, kendimize sürekli sorduğumuz 
sorulardır ve günlük ticari hayat içerisinde dünya devleriyle ölçekten bağımsız rekabet gücümüzü buradan alırız. 

Sosyal sorumluluklarımızı da, işimizi olduğu gibi vizyonumuzun ve felsefemizin özetlediği ölçekten bağımsız evrensel bakış açısıyla ele alıyoruz. Şirketimizin 
ticari ve finansal sürdürülebilirliğinin, her şeyin ötesinde insanlığa ve üzerinde yaşadığımız gezegene sürdürülebilir fayda sağlayabilmemize bağlı olduğunu 
biliyoruz.

Saygılarımızla,

BANTBORU (Bant Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)

RAPORUMUZ HAKKINDA 
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CEO BEYANI

Değerli Paydaşlarımız,

Bant Boru San. Ve Tic. A.Ş.’nin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin İnsan Hakları, İş Gücü, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanlarındaki On
İlkesine bağlılık ve destek azmini yeniden teyit etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu mektup vesilesiyle, söz konusu ilkeleri kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik iyi niyetimizi Şirketimiz adına bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu yıllık İlerleme Bildiriminde, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ve ilkelerinin şirketimizin iş stratejisine, kültürüne ve günlük operasyonlarına entegrasyonunu
sürekli iyileştirmeye yönelik eylemlerimizi tanımlıyoruz.

Bu doğrultuda, 2021 yılı sonu itibarı ile BANTBORU bünyesinde ‘İSG ve Çevre’ Departmanımız, ‘İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik’ Departmanı olarak yeniden
organize edilmiş ve bu organizasyon değişikliği ilan edilmiştir.

Ayrıca şirket olarak, bu bilgiyi ana iletişim kanallarımız vasıtasıyla tüm paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla,

Sinan Gider

BANTBORU CEO
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BANTBORU HAKKINDA

İnsanların her gün kullandıkları otomobillerinde, performans ve güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemlerde biz varız. Gıdaların güvenli ve tasarruflu bir şekilde
saklanmasını, keyifle tüketilmesini sağlayan buzdolaplarında biz varız. Günlük hayat ile doğrudan ilişkili, rekabetçiliğin ve gelişimin her zaman ön planda olduğu bu iki sektörde
de ülkemizin ve dünyanın önde gelen üreticilerinin Rekabetçi Performansına, ürün kalitesi ve güvenilirliğine katkı sağlıyoruz.

Sanayi üretiminde 50 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe sahip bulunan BANTBORU, otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en
tanınmış 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki öncü uzman kuruluşudur.

BANTBORU, 400’ün üzerindeki çalışanıyla 30 bin metrekarelik kapalı alana yayılı üretim tesislerinde hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyesinde
gerçekleştirmektedir. Kendi bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge merkezi, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “BANTBORU Ar-Ge Merkezi” olarak onaylanmıştır.

Kendi Ar-Ge ve teknoloji gücüyle geliştirdiği ürünlerle, küresel rekabetin Türk oyuncusu kimliği taşıyan; Arjantin’den Çin’e uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren
BANTBORU’nun ihracat gelirleri, cirosunun yüzde 50’sini oluşturmaktadır.

BANTBORU, kendi AR-GE ve teknoloji gücüyle geliştirdiği ürünlerle BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel otomotiv üreticilerinin en önemli programlarında
iş ortağı olarak yer almaktadır ve ürünleri, dünyada üretilen her 100 araçtan 4’ünde kullanılmaktadır.

BANTBORU soğutma sektöründe de BSH (Bosch Siemens Hausgerate), Arçelik, Uğur Soğutma, Vestel ve Bundy Refrigeration gibi markalarla iş birliği yapmaktadır.

Otomotiv orijinal parça üretimi (OEM) alanında, Rekabetçi Performans gücü, yerli Ar-Ge ve yerli üretimle dünyanın dört bir yanında aranan bir marka olan BANTBORU, kapasite
yatırımları sonrası cirosunun yüzde 85’ini oluşturan otomotiv sektöründe, yüzde 4 olan küresel pazar payını iki katına çıkarmaya hazırlanmaktadır.

BANTBORU bu kapsamda önümüzdeki 2 yılda 7 milyon AVRO düzeyinde yatırımla ve yıllık üretim kapasitesini 80 milyon metre düzeyine çıkaracaktır.

Üretim ve Ar-Ge tesisleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde ve İzmit Köseköy’de yer alan BANTBORU’nun Almanya Saarland’da stratejik önem taşıyan ve gerektiğinde hızlıca üretim
tesisine dönüştürebilecek bir lojistik merkezi bulunmaktadır.

BANTBORU Gebze OSB üretim tesisi, bölgenin ilk 5 fabrikasından biri olma özelliği taşımaktadır. BANTBORU, yüksek istihdam sağlayan 30 bin metrekarelik kapalı alana yayılı üretim
tesislerinde hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyesinde gerçekleştirmekte ve 2021 sonu itibarıyla 422 kişiye istihdam sağlamaktadır.
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BANTBORU HAKKINDA – Vizyon ve Misyon

MİSYON

Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde müşteri ihtiyaçlarına uygun, ileri teknoloji ile kaliteli ve katma değeri yüksek çelik boru üretmek;

Sürdürülebilirlik anlayışı ile yüksek motivasyonlu sorumluluk ve çevre bilincine sahip, uzman çalışanlarımızla müşterilerimiz için uzun vadeli tedarikçi
olmak;

İnovatif bir bakış açısıyla, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde proaktif fark yaratmak ve sanayinin tüm beklentilerini karşılamak

VİZYON

Liderlik hedefiyle sürekli gelişen bir dünya şirketi olmak
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BANTBORU HAKKINDA – Değerler

Bireylerimiz
Markamızı var eden işçimize, mühendisimize değer veriyoruz. Kaliteli üretimimizin temelinde tüm çalışanlarımızın mutluluğu var,
bunu önemsiyoruz.

Açıklık
Çalışma ahlakımız açıklığa, dürüstlüğe ve güvene dayanıyor. İş süreçlerinde her konuda müşterimize dürüst, çalışma
arkadaşlarımıza açık ve şeffaf davranıyoruz.

Nitelikli Ürün
Kaliteden asla ödün vermiyoruz. Misyonumuz gerçek müşteri memnuniyeti doğrultusunda üretim anlayışımız yüksek kaliteli
ürün üretmeye dayanıyor.

Takım Çalışması
Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı bir ekip olarak takım çalışmasına inanıyor, üretimin her aşamasında birlikten güç doğacağı
inancıyla hareket ediyoruz.

Bilgi Birikimi
Yeni teknolojilerle kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni teknolojilere hızla uyum sağlıyor, bilgi birikimimizi daima daha ileri bir
düzeye taşıyoruz.

Odaklanma
Tüm faaliyetlerimiz öncelikle müşteri taleplerine odaklanmaya dayanıyor. Dünyanın büyük otomotiv markalarına en üstün
kaliteyle üretim gerçekleştiriyoruz.

Risk Kontrolü
İşlerimizi gerçekleştirirken tüm risk faktörlerini dikkate alıyoruz. Sağlığımız için güvenlik kriterlerine uygun, dünyanın geleceği
için çevreye duyarlı üretiyoruz.

Uyum
Dinamik yapımız sayesinde sektörel ve teknolojik değişimlere kolaylıkla uyum sağlıyor, yenilikleri hızla işimizin bir parçası haline
getiriyoruz.
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İŞİMİZ: OTOMOTİV FREN, YAKIT VE DEBRİYAJ SİSTEMİ BORULARI
BEYAZ EŞYA KONDANSER VE EVAPORATÖR SİSTEMİ BORULARI

CİRO: 27 M EUR

YERLEŞKELER: GOSB TÜRKİYE (MERKEZ)
KÖSEKÖY TÜRKİYE
SAARBRÜCKEN ALMANYA
LEIPZIG ALMANYA (KURULUM AŞAMASINDA – SOP 2023)
SPARTANBURG BİRLEŞİK DEVLETLER (KURULUM AŞAMASINDA – SOP 2024)
ROSSLYN GÜNEY AFRIKA (KURULUM AŞAMASINDA – SOP 2024)

ÇALIŞAN SAYISI: 422
SERTİFİKASYONLAR:
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FREN BORULARI / HORTUMLARI

FREN VAKUM HORTUMLARI

YAKIT BORULARI

DEBRİYAJ BORULARI

DİREKSİYON BORULARI

FREN KALİPER BORULARI

BANTBORU HAKKINDA – Otomotive Ürün Gamı
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BANTBORU HAKKINDA – Otomotiv Müşterileri
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KONDANSER BORULARI

EVAPORATÖR BORULARI

KOMPRESÖR BORULARI

ISITICI BORULARI

BANTBORU HAKKINDA – Soğutma End. Ürün Gamı
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BANTBORU HAKKINDA – Soğutma End. Müşterileri
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Üretim

Depo

KOCAELİ, TUR

İZMİT, TUR

LEIPZIG, DE

SAARBRÜCKEN, DE

ROSSLYN, SA

SPARTANBURG, USA

İnşaat Halinde

BANTBORU HAKKINDA – Operasyonel Ayak İzi
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İNSAN HAKLARI

İlke 1- Şirketler, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarını kurumsal olarak benimsemiş ve gerçekleştirdiği tüm iş alanlarında insan hakları kurallarına saygı gösteren ve harfiyen uyan
bir kuruluştur.

Eylemler:

Çalışanlarının çalışma koşullarının yasalara ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olmasını, işe alım politikalarında uyguladığı eşitlikçi uygulamalarla çalışma hayatında fırsat
eşitliğini gözetiriz.

Temel insan haklarına dayalı bir çalışma ortamı sunarız.

Çalışanlarımıza din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet, etnik ya da sosyal köken veya cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösteririz ve ayrımcılığa
müsamaha göstermeyiz.

Çocuk işçi çalıştırmama, angarya yüklememe, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine önem veririz.

İnsan kaynağı seçimini, işe alımları, yerleştirmeleri, eğitim ve ücretlendirme süreçlerini; vasıf, performans, beceri ve deneyimleri temel alınarak yönetiriz.

Dijitalleşme çalışmalarımızla tüm faaliyetlerimizde insana yakışır bir çalışma ortamı yaratıyor ve girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekliyoruz.

Uzman bir STK iş birliğinde sertifikalı başlangıç seviyesi Kodlama Eğitimi programı, tüm çalışanlarımızın çocuklarına yönelik ve ücretsiz olarak sunulmuştur.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (Women Empowerment Principles / WEPs) 2018 yılında imza atan BANTBORU, bu yaklaşımın sportif yansıması olarak
BANTBORU Off-Road Team bünyesinde Türkiye’nin tek kadın Off-Road S1 Sınıf Birincisi İlayda Hancı Korkut’a sponsorluk desteği vermiş ve bir kadın sporcunun eşit şartlar altında
müsabık olmasını sağlamıştır.
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İNSAN HAKLARI (devam)

İlke 1- Şirketler, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.

Eylemler (devam):

Saat ücretli tüm BANTBORU çalışanları, tümü tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamından faydalanmaktadır. Tüm çalışanlarımız tercihlerine göre kendi aile fertlerini sigortaya dahil
edebilmektedir.

Tüm çalışanlarımız yerleşkelerimizde bulunan revirlerimizden işyeri hekimi ve iş yeri hemşiresi hizmeti ile birlikte faydalanmaktadır.

“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile sağlık 
tetkikleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışanların iş tanımları ve iş süreçlerine bağlı risk durumlarına uygun Periyodik muayene tetkikleri yapılmakta, sağlık riskleri 
değerlendirilmekte ve yıllık takiplerle sağlık gözetimi gerçekleştirilmektedir.

Üretim tesislerimize özel bir güvenlik firması 7 gün 24 saat süreyle hizmet vermektedir.

COVID-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren fabrikalarımız bünyesinde sağlık ve hijyen şartları için gerekli olan idari ve operasyonel tüm kararlar hayata geçirilmiştir. Bu
kapsamda Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı ve Kılavuzu hazırlanmış, kısmi evden çalışma sistemine geçilmiş, sahaya girişler için parmak basma sistemi
yerine kartlı sistem revizyonu gerçekleştirilmiş ve ziyaretçi girişi kısıtlanmıştır.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları kapsamında firmamıza hizmet vermekte olan taşeron yemek firması
düzenli aralıklarla gıda güvenliği ve hijyen denetimlerine tabii tutulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, yönetim kurulu başkanı ve sendika temsilcisinin katıldığı tüm görüş ve taleplerin şeffaf olarak değerlendirildiği toplantılar her ay düzenli olarak
gerçekleştirilmekte ve toplantı tutanakları aynı şeffaflıkta tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.
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İlke 1- Şirketler, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı. Eylemler (devam):

Çalışanlarımıza teknik, mesleki gelişim, kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir. Eğitim ve Gelişim faaliyetlerimizi belirlerken, çalışanların performans değerlendirme sonuçları, kişisel
ve mesleki yönden gelişim ihtiyaçları gibi yaklaşımlarla değerlendirmeye alınır.

Her kademeden çalışanımızın performans ve kariyer gelişimlerini takip ediyor ve performans iyileştirmesi için programlar uyguluyoruz.

BANTBORU, Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir. Çalışanların iş kazalarından, meslek hastalıklarından,
yaralanma ve sağlığın bozulmasından korunması amacıyla, tehlikeleri kaynağında yok etmek, çalışan ve/veya çalışan temsilcilerinin katılım ve danışmasını sağlayarak riskleri
azaltmak için gerekli önlemler; sürekli iyileştirme hedef ve önceliğiyle alınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte
olan yasal mevzuata ve ilgili tarafların ihtiyaç beklentilerine ve olabilecek diğer gerekliliklere uymayı, iş sağlığı ve güvenliği politikasını ortaya çıkan gelişmeler çerçevesinde periyodik
olarak gözden geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

BANTBORU bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm hususlar, CEO’ya doğrudan bağlı olan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Bölümü tarafından yönetilmekte olup, aylık olarak
gerçekleştirilen İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre kurullarında tüm düzeltici önleyici faaliyetler takip edilip, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları’na taşınarak İSG ve Çevre ile ilgili
stratejik karara bağlanır. Faaliyetlerimizi tüm ilgili yasal mevzuat ve gönüllü taahhütlerimizin gerekliliklerine uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Yasal gerekliliklere uyumun ötesine
geçmek, İSG ve Çevre yönetim sistemini her yıl bir adım daha yukarı taşımak için global trendleri, başarılı sektörel uygulamaları takip ediyor, katma değer yaratmaya yönelik yeni
uygulamaları planlıyor ve projelendiriyoruz. Düzenli aralıklarla gözden geçirdiğimiz İSG ve Çevre politikamızı, internet sitemiz üzerinden şeffaflıkla paylaşırız.

“İş Sağlığı, Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda oluşturulan İSG-Ç Kurulu, her ay düzenli olarak toplanmaktadır. Kurul toplantılarına; yönetmelikle katılımı gerekli
kılınan kişilere ilave olarak toplantıdaki gündem konularına göre ilgili birim yönetici ve temsilcileri katılım göstermektedir. Kurul gündeminde yasal, ulusal ve uluslararası gereklilikler
dikkate alınarak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Mevcut durum analizinden gelen iyileştirme faaliyetleri, İSG ile ilgili risk değerlendirme çalışmaları, saha denetimleri, iç ve dış
denetimler sonucu belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetler, resmi otorite mevzuat değişiklikleri ile kuruluş içi değişiklik yönetiminin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi,
paydaş geri bildirimleri, çalışan temsilcileri ve kurul üyeleri tarafından dile getirilen bulgu ve öneriler, İş kazası, kaza, meslek hastalığı, ramak kala olayları, acil durum planlamaları,
eğitim faaliyetleri, İSG-Ç hedefleri ve anahtar performans göstergeleri gibi konular görüşülmektedir.

Çalışanlara ve taşeronlara işe başlamadan iş sağlığı ve güvenliği oryantasyon eğitimleri verilmektedir. “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” gereğince verilmesi gereken zorunlu eğitimler, yıllık eğitim planı doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup; temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dışında, çalışanların yapılan
işe uygun özel eğitimler ve sertifikalı eğitimlere katılması sağlanmaktadır. Ayrıca mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak çalışanların mesleki eğitim/yeterlilik belgelendirmesi
gerçekleştirilmektedir.

İNSAN HAKLARI (devam)
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İNSAN HAKLARI (devam)
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İlke 1- Şirketler, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.

Eylemler (devam):

Periyodik kontrol faaliyetleri: Tüm periyodik kontrol işlemleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olarak İSG-Ç Yasal Yükümlülükler
İzleme ve Ölçme Listesi’ne göre gerçekleştirilmektedir. Tesiste bulunan tüm iş ekipmanlarının (topraklama, paratoner, basınçlı kaplar, elektrik iç tesisat, asansör ve doğalgaz tesisatı
vb.) periyodik kontrol işlemleri akredite muayene kuruluşlarına periyodik olarak yaptırılmaktadır.

Acil durum tatbikatları: Acil durum ekiplerinde görevlendirilen çalışanlar periyodik olarak uygulamalı acil durum eğitimlerine tabi tutulur. Bu kapsamda arama kurtarma, yangına
müdahale, ilk yardım, çevre kazalarına müdahale ve temel afet bilinci eğitimleri gerçekleştirilir. Muhtemel acil durumlarla ilgili tatbikatlar her yıl planlanır ve gerçekleştirilir.
Gerçekleştirilen tatbikatlara ilişkin gözlemler ve sonuçlar İSG-Ç Kurulunda değerlendirilmek üzere raporlanır.

İş hijyeni ölçümleri: Çalışma ortamından kaynaklanan tehlikelerin ölçülüp, analiz edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ortam, kişisel maruziyet ve termal konfor ölçümleri
yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları İSG-Ç Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve gerekli olması durumunda düzeltici önleyici faaliyetler planlanmaktadır.

İş kazası, kaza, tehlikeli durum ve ramak kala olay meydana gelmesi durumunda vakanın değerlendirilmesi ve kök neden analizleri Vaka Talimatı’na göre ilgili birimlerle birlikte
yapılmaktadır.

İşletme içerisinde belirlenen ve çalışanların kolay ulaşım sağlayabildiği ortak alanlarda, çalışanların tehlikeli durum ve ramak kala olaylarını bildirmeleri için Tehlikeli Durum/ Ramak
Kala (Near Miss) Bildirim Kutuları bulunmaktadır.

2021 yılında ayrıca, Paperless kampanyası kapsamında dijital olarak çalışanların bildirim yapabileceği İSG-Ç Ramak Kala İhlal Sistemi ve Kuruluş içi çalışan memnuniyet
değerlendirmeleri, eğitim sonlarında yapılan anlık değerlendirmeler gibi çalışmalar da online uygulamaya alınmıştır.

İş kazasız gün sayımız, 01.01.2022 itibarı ile 484 gündür. 04.09.2020 tarihinde yaşanan son iş kazasından sonra, kazasız geçen 365 GÜN 04.09.2021 tarihinde tüm yerleşkelerde
kutlandı



İlke 1- Şirketler, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.

Eylemler (devam):

Şirketimiz bünyesinde bir Etik Kurulu bulunmaktadır. Ayrımcılık, Taciz, Düşmanca Davranış, Cebren ve Zorla Çalıştırma başta olmak üzere dileyen her çalışan bu Etik Kurulu’na E-Mail
yolu ile bildirimde bulunabilir. Bu konuda bugüne dek herhangi bir vaka bildirimi olmamıştır.

Pandeminin başlamasıyla farklı konularda gelişim ihtiyacı duyan ofis çalışanlarımıza, kişinin hem bedensel hem de zihinsel bütünlüğünü sağlayıp, farkındalığını, yaşam kalitesini ve
mutluluğunu artıracak çözümleri paylaşmak amacıyla bütüncül bir sağlık programı tasarladık. Sabahlarımıza birlikte egzersiz ve nefes çalışmaları yaparak başladık.

Tüm çalışanlarımızın ilk ve orta öğretimde okuyan çocuklarının eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla eğitim desteği (Öğrenim yardımı) sağlanmaya başlandı. Üniversitede okuyan
çocuklarımızın eğitimlerine destek amacıyla da burslar verilmektedir.

BANTBORU bünyesinde 2009 yılında hazırlanan ve 2018 yılında revize edilen İş Yürütme İlkeleri ve Çalışan El Kitabı’mız, ilgili yasal düzenlemeler ve uluslararası geçerliliğe sahip
insan hakları paralelinde oluşturulmuş İnsan Hakları ve Sosyal Politikalarımız, İnsan Kaynakları süreçlerimiz ve Etik yaklaşımımız konusunda tüm çalışanlarımıza yönelik bir kaynak
oluşturmaktadır.

BANTBORU bünyesinde 2018 yılında hazırlanan BANTBORU İş Etik Prosedürü’müz, 2021 yılında revize edilmiştir. BANTBORU çalışanları ve şirket adına hareket eden veya
BANTBORU’ya ürün ve hizmet tedarik veren tüm iş ortaklarını kapsamaktadır. Bu prosedür ile BANTBORU olarak iş etik kuralları ile ilgili taahhütlerimizi ve uygulamalarımızı açık, net
ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyarak şirket imajımız ile çalışanlarımız, paydaşlarımız ve iş ilişkisi içinde olduğumuz müşteri ve tedarikçilerimizin de haklarının korunması
amaçlanmaktadır. İş Etik Prosedürü ile karşılaşılması muhtemel olası etik dışı uygulamalar ile ilgili çalışanlarımızın bildirim sorumluluklarının ve uygulama esaslarının nasıl
yürütüleceğinin tarif edilmesi amaçlanmıştır.

2022 Yılında;

BANTBORU İş Yürütme İlkeleri ve Çalışan El Kitabı’mız, UNGC Angajmanımız, 10 İlke ve bu bağlamda attığımız yeni adımlar ışığında güncellenecek ve çalışanlarımızla paylaşılacaktır.

Tüm yerleşkelerimizde Etik Kurulu bildirimlerinin anonim yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla ortak alanlara Şirket içi Posta Kutuları yerleştirilecektir.

İnsan Hakları konusunda genel farkındalığın geliştirilmesi için çalışanlara eğitimler planlanmaktadır.

İNSAN HAKLARI (devam)
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İNSAN HAKLARI – İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız



İlke 2- İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU kuruluşundan itibaren uluslararası geçerliliğe sahip insan hakları kurallarını benimsemiş ve bu kurullara uyulması için kurum içi tüm tedbirleri almış ve bu tedbirlerin
uygulanmasında hassasiyet gösteren ve bunu her platformda beyan eden bir kuruluştur.

Eylemler:

Herhangi bir kimsenin (çalışan, yüklenici veya şirketin diğer iş ortakları da dahil olmak üzere) işyerinde saldırganca ya da saygısızca herhangi bir davranışına asla müsamaha
göstermeyiz.

Yürürlükte olan ve tacizi yasaklayan tüm yasalara uyumun yanı sıra, şartlar ne olursa olsun, bir insanın iş yerinde rahatsızlık duymasına neden olabilecek ya da çalışma ortamında
korkutucu, saldırgan ya da düşmanca bir hava yaratan, taciz edici veya saygısızca herhangi bir davranışa izin vermeyiz.

Her ne surette olursa olsun, değer zincirimiz içerisinde yer alan kuruluşlarda çocuk istihdamı ve yasa dışı istihdam uygulamalarına, yasalara ve insan haklarına aykırı davranışlara
müsamaha göstermeyiz.

Çalışanlarımızla ilişkilerimizin adaletli olarak yürütülebilmesi için ve işyerinde huzurun sağlanması ve adil bir düzen içerisinde ilişkilerimizin yürütülebilmesi için tüm yasal
gereklilikler çerçevesinde karşılıklı menfaatlerin konuşulabilmesi olanağını sağlarız.

İNSAN HAKLARI (devam)
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İŞGÜCÜ

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU kurum içi iş barışının sağlanması için sendikalaşma özgürlüğünü kabul eder ve benimser. BANTBORU içerisinde sendika mevcuttur ve düzenli aralıklarda toplu iş
sözleşmeleri yapılmaktadır.

Eylemler:

Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı özgürlüklerine saygı duyarız.

Çalışanlarımızla ilişkilerimizin adaletli olarak yürütülebilmesi için ve işyerinde huzurun sağlanması ve adil bir düzen içerisinde ilişkilerimizin yürütülebilmesi için tüm yasal
gereklilikler çerçevesinde karşılıklı menfaatlerin konuşulabilmesi olanağını sağlıyoruz.

Sendika ile yapılan resmi sözleşmeler, sağlık ve güvenlikle ilgili konuları da kapsamaktadır.
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İŞGÜCÜ

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU kurum olarak zorla çalıştırmaya her zaman karşı olmuş ve angaryanın ortadan kaldırılması için devamlı iyileştirme çalışmalarına önem vermiştir. Çalışanlarımız
ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi bunun güvencesidir. Yine her yıl kurum olarak çalışanlarımız ile yaptığımız fazla mesai sözleşmeleri zorla çalıştırma konusunda aldığımız
önemli önlemlerden biridir.

Eylemler:

Zorla çalıştırma ve angarya şirket kültürümüzde ve operasyonel uygulamalarımızda müsamaha gösterilen bir durumda değildir.

Üretim sahasında ve iş analizlerinde yaptığımız verimlilik çalışmalarıyla, çalışanlarca angarya olarak algılanabilecek çalışmaların ve bunlara neden olabilecek durumların
ortadan kalkması için sürekli gayret gösteririz.

2022 yılında "BANTBORU faaliyetlerinde zorla çalıştırma ve angaryaya taviz verilmeyeceği" vurgusu, BANTBORU, Müşterileri, Tedarikçileri ve değer zincirindeki tüm
paydaşları açısından kapsayıcı ve bağlayıcı, net ve kesin bir ifade olarak BANTBORU İş Yürütme İlkeleri ve Çalışan El Kitabı’mıza, BANTBORU İş Etik Prosedürü’müze, İnsan
Kaynakları, Sosyal ve İSG politikalarımıza entegre edilecektir.
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İŞGÜCÜ

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU kurum olarak ve tüm paydaşlarında çocuk istihdamının olmaması için yasal olarak tüm tedbirleri almıştır ve bu tedbirlerin uygulanmasında hassasiyet
göstermektedir.

Eylemler:

BANTBORU, Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca da sınırlandırıldığı şekilde, reşit olmayan çalışanların istihdamı konusunda asla taviz vermez.

BANTBORU, Çocuk işçi çalıştıran kurumlar ile de iş ilişkisi yürütmemektedir gelecekte de yürütmeyeceğini taahhüt etmektedir.

2022 yılında, BANTBORU’nun ilk COP raporunu yayınlamasının ardından, tüm iş ortaklarına yönelik olarak, 10 İlkeyi baz alan ve BANTBORU İş ve Davranış Prensiplerimizle
uyumlu BANTBORU Küresel İş Yapış İlkeleri dokümanı hazırlanacak ve CEO imzasıyla paylaşılacaktır.

2022 yılında "Çocuk istihdamına her ne surette olursa olsun taviz gösterilmeyeceği" vurgusu, BANTBORU, Müşterileri, Tedarikçileri ve değer zincirindeki tüm paydaşları
açısından kapsayıcı ve bağlayıcı, net ve kesin bir ifade olarak BANTBORU İş Yürütme İlkeleri ve Çalışan El Kitabı’mıza, BANTBORU İş Etik Prosedürü’müze, BANTBORU İş Etik
Prosedürü’müze, İnsan Kaynakları, Sosyal ve İSG politikalarımıza entegre edilecektir.
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İŞGÜCÜ

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

CEO Taahhüdü:

BANTBORU, global olma konusunda hızlı adımlar atarken şirket olarak işe alımlarda ve çalışma ortamında kadın çalışanların arttırılması için pozitif ayrımcılığa değer verirken,
diğer her türlü din, dil ve ırk ayrımcılığının önlenmesi için tüm tedbirlerini almış ve uygulamaktadır.

Eylemler:

Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı özgürlüklerine saygı duyarız.

Çalışanlarımıza din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösteririz
ve ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz.

İşe alım politikamızın temelinde din, dil, ırk, mezhep, yaş, renk, milliyet ya da sosyal köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın kariyer fırsatlarında eşitliğe
inanıyoruz. İşe alım sürecinde tüm adaylara eşit davranılmaktadır.

2022 Yılında, aday arama sürecinde dini yönelimi dikkate almaksızın tüm adaylara eşit fırsat tanımaya yönelik gelişim alanları analiz edilecek ve bu konuda eşitliği garanti
altına alacak şirket politikalarının yazılı hale getirilmesi yönünde çalışılacaktır.

2022 yılında "işe alım sürecinden başlayarak, tüm çalışma sürecinde tüm kişisel özgürlüklerin tam güvence altında olduğu" vurgusu, kapsayıcı ve bağlayıcı, net ve kesin bir
ifade olarak, BANTBORU İş Yürütme İlkeleri ve Çalışan El Kitabı’mıza, BANTBORU İş Etik Prosedürü’müze, İnsan Kaynakları, Sosyal ve İSG politikalarımıza entegre edilecektir.
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ÇEVRE

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU, sürdürülebilirlik katkılarının kalıcılığı ve sürekli gelişimi amacıyla kapsayıcı bir Çevre Politikası’na sahiptir; çevresel zorluklar konusunda kurum için tedbirlerini
almakta ve çalışanlarına bu konuda düzenli bilgilendirmeler yapmaktadır.

Eylemler:

BANTBORU Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir.

Üretimimizin her aşamasında faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre boyutlarını belirliyor, çevre süreçlerimizi güncel olarak takip ediyoruz.

Çevre ve İnsan için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle, çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı koruyoruz.

BANTBORU bünyesinde Çevre ile ilgili tüm hususlar, CEO’ya doğrudan bağlı olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanı tarafından yönetilmekte olup, aylık olarak
gerçekleştirilen İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre kurullarında tüm düzeltici önleyici faaliyetler takip edilip, Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantıları’na taşınarak İSG ve Çevre ile
ilgili stratejik karara bağlanır. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanı 2021 yıl sonu itibarı ile İş Sağlığı, Güvenliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı olarak yeniden
organize edilmiştir.

Hayata geçirilmesi planlanan projelerin fizibilite aşamasında tüm faktörlerin Çevre Boyutları değerlendirilip ilgili Çevre Süreçleri gözden geçirilmektedir.

Faaliyetlerimizi tüm ilgili yasal mevzuat ve gönüllü taahhütlerimizin gerekliliklerine uyumlu bir şekilde yürütüyoruz.

Yasal gerekliliklere uyumun ötesine geçmek ve çevre yönetim sistemini her yıl bir adım daha yukarı taşımak için global trendleri, başarılı sektörel uygulamaları takip ediyor,
katma değer yaratmaya yönelik yeni uygulamaları planlıyor ve projelendiriyoruz.

Düzenli aralıklarla gözden geçirdiğimiz Çevre Politikamız, internet sitemiz üzerinden tüm ilgili taraflar ile paylaşılıyor.
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ÇEVRE

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU, kapsayıcı Kurumsal Çevre Politikası doğrultusunda, çevrenin korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği, sıfır atık
konularında faaliyetler yürütmeye ve sürekli gelişime özen gösteren bir kuruluştur.

Eylemler:

Faaliyetlerimizi genişletirken öncelikli olarak insana ve içinde yaşadığı çevreye duyduğumuz saygıya dayanarak çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir
bir dünya bırakmayı amaç edindik.

“Kirliliği Kaynağında Azaltma” atık yönetimi çalışmalarımızda temel prensiptir. Önceliğimiz atık oluşumunu önleme, önleyemediğimiz durumlarda en aza indirmektir.

Faaliyetlerimizin her aşamasında geri dönüştürülebilir atıklarımızı topluyor, doğal kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunuyoruz

Ortaya çıkan atık türlerini ve kaynaklarını tespit ederek; atıkları kaynağında topluyor, ayrıştırıyor, geçici olarak depoluyor, faaliyetlerimiz sonucu oluşan tüm türlerinin ulusal mevzuat
ve global standartlara uygun şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.

Üretimimizin her aşamasında hurda oranını sürekli takip ediyor, hurda iyileştirme çalışmalarımızla hammadde tüketiminde verimlilik sağlıyoruz.

Atıklarımızı kaynağında ayrı toplayabilmek adına çalışma alanlarımıza geri dönüşüm üniteleri bırakıyoruz.
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ÇEVRE

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

Eylemler:

Atıklarımızı atık türü ve atık koduna göre düzenli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildiriyoruz. Bu kapsamda faaliyetlerimiz sebebiyle ortaya çıkan
tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar, atık yağlar ve bir önceki yıla ait piyasaya sürdüğümüz ambalajlarımızı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’nın yönetmelikleri doğrultusunda online olarak ve gerektiğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri’ne yazılı olarak beyan ediyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve sonrası pandemi sürecine de entegre edilen maske eldiven atık kutuları da tüm yerleşkelerde uygun alanlara konulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık projesini, Sıfır Atık konusunda öncü kuruluşlar arasında alarak desteklemeyi benimsiyoruz.

Bant Boru Sıfır Atık çalışması ile atıkların daha etkin yönetilebilir bir süreç ile sisteme kazandırılmasını, atıkların minimum seviyeye çekilmesini, atık bilincinin sadece iş
ortamında değil, bireysel alanlara da yayılan bir olgu haline gelmesini amaçlamıştır.

Tüm önlemlere rağmen geri dönüşümü ve/veya geri kazanımı mümkün olmayan atıkların bertarafı, lisanslı firmalar aracılığı ile sağlanmaktadır.

2021 yılında, BANTBORU Köseköy yerleşkesinde mevcut durumun değerlendirmesini yaparak Sıfır Atık sistemine geçiş için bir yol haritası belirlendi. Plan dahilinde gerekli
eğitimler verilmiş, Bakanlık sistemine yetki belgesi için başvurusu süreci başlatılmıştır.

2022 yılından başlayarak, Köseköy’deki değişiklik sürecinin tamamlanmasını takiben aynı uygulamalar diğer üretim tesislerimizde de yaygınlaştırılacaktır.
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ÇEVRE

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

Eylemler:

Sürdürülebilir kalkınma için artık finansal bakış açısının yanı sıra sosyal ve çevresel göstergelerin de dikkate alınması gerekmekte olduğunun bilinciyle, çevresel göstergelerden biri
olan karbon ayak izimizi de azaltmayı taahhüt ediyoruz.

BANTBORU, Global Compact Türkiye Climate Ambition Accelerator (İklim Hedefi Hızlandırma Programı) programına dahil olarak 1.5°C hedefi ile uyumlu net sıfır gelecek için
harekete geçmiş durumdadır.

Atölye çalışmaları ve akademi eğitimlerini tamamlayan İSG-Ç bölümümüz kapasite geliştirerek, küreseldeki en iyi uygulamaları yakından takip etmektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında emisyon ölçümleri akredite kuruluşlar tarafından 2 yılda bir yapılarak raporlanmaktadır. Toplam 31 adet emisyon
kaynağının ölçüm sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerleri içerisindedir.

5 yılda bir Bakanlık tarafından denetlenerek yenilenen Hava Emisyonu konulu Çevre İzni’ne tabi olup günümüze kadar herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Emisyon kaynaklarımız planlı bakımlarla düzenli olarak kontrol edilmekte, yapılacak revizyon ve iyileştirmeler yasal, ulusal ve uluslararası gereklilikler ile Bant Boru iç prosedürlerine
uygun şekilde yönetilmektedir.
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ÇEVRE

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

Eylemler:

2021 yılında, enerji verimliği hedefleri kapsamında Ana Fabrika ve Kaplama Fabrikası arasına yapılan geçiş yolu ile, iş ekipmanlarının iki fabrika arasında gidip gelirken kat
ettiği mesafe kısaldı, yakıt tasarrufu sağlandı.

2021 yıl sonu itibarı ile, çalışanlarımızın sıfır atık ve çevre bilinçlerini arttırmak için toplamda 400 saatin üzerinde eğitim gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında "Yaşanabilir dünyanın anahtarı çevreye karşı sorumluluk" diyerek yola çıktığımız proje kapsamında çocuklara verdiğimiz değerle çevreye karşı duyduğumuz
sorumluluğu birleştirerek okullarda atık ayrıştırmasının ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler aktararak, gönüllü çalışanlarımızın katılımıyla miniklerimizle sosyal
etkinlikler gerçekleştirdik.

2021 yılında, Baz yıl olarak belirlediğimiz 2020 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz dolaylı ve doğrudan aktivitelerinin karbon ayak izi ISO 14064 standardı çerçevesinde
hesaplanmış ve “Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu” hazırlanmıştır.

2022 ve sonrasında da yıllık olarak “Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu” hazırlanmaya ve beyan edilmeye devam edilecektir.

2022 ve sonrasında, çalışanlarımıza ve yerleşkelerimizi çevreleyen yerel toplum dahil tüm içerisinde paydaşlarımıza yönelik, çevresel sorumluluk konusunda farkındalığın ve
içselleştirilmenin artırılmasını amaçlayan çalışmalar sürdürülecek ve raporlanacaktır.
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ÇEVRE

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU, küresel bir firma olabilmenin sorumluluk bilinci içerisinde, toplumun ve tüm paydaşlarının hassasiyetlerini de gözeterek, her yıl çevrenin korunması, sera gazı
emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği, Sıfır Atık başta olmak üzere farklı konularda düzenli olarak çevre dostu teknolojilere yatırım yapmakta,
bu yatırımların yaygınlaştırılması için kurum içi teşviklere önem vermektedir.

Eylemler:

Kağıt tüketiminin azaltılması amacıyla pek çok yazışmayı elektronik ortamda yürütüyoruz.

Dilme makinesinde çelik malzemeden yapıldığı için dilinmiş saclar tarafından sürekli aşınan ve değişimi gereken merdanelerin kauçuk ile kaplanmasıyla atık merdane miktarı ve
sacın zarar görerek hurda çıkışı azaltılmış oldu.

Üretim istasyonlarımızda kullanılan solventlerin kullanım ömrünü uzatarak tüketiminin azaltılmasına yönelik metot projeleri geliştiriyor, saha uygulamaları ile yüksek verim elde
ediyoruz.

2021 yılında şirket içi başlattığımız Paperless kampanyası ile, e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye, e-bordro, e-reçete elektronik ortam üzerinden paylaşılmaya başlandı. Aynı şekilde kuruluş içi
çalışan memnuniyet değerlendirmeleri, eğitim sonlarında yapılan sıcak değerlendirmeler ve sınavlar gibi uygulamalar online anket uygulaması üzerinden yapılmaya başlandı. Yazıcı
kullanımı azaldığından kağıt, toner ve elektrik sarfiyatı da azaltılmış oldu.

Bilgi İşlem Departmanımızın liderliğinde tüm veri merkezlerimiz GOSB veri merkezine taşınarak elektrik tüketimimizde düşüş sağlamayı hedefleyen dönüşüm projelerimizden bir
daha hayata geçirildi.

2021 yılında, Boru İmalat hattında roll forming makinalarına giden fiber tozlarının taşınmasının engellemesi, Dilme hattında ise fiber separatörlerin çelik malzeme ile değiştirilmesi
sayesinde her iki proseste de her ay değiştirilen fiber separatörlerin değiştirilmesine gerek kalmayarak çevre kirliliği azaltıldı. Vakum ünitesi kapatıldığından, gürültü kirliliği ve enerji
sarfiyatı da azaltılmış oldu.
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ÇEVRE

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Eylemler:

Sera gazı emisyonlarımızı en aza indirgemek ve kontrol altında tutmak amacı ve enerji verimliliği hedeflerimiz doğrultusunda, 2021 yılı sonu itibarıyla;

Kademeli olarak elektrikli forklift, transpalet vb. iş ekipmanı kullanımına geçiş sağlanmış,

Filomuzdaki dizel araçlar, hibrit araçlar ile yenilenmiş,

Düşük karbon salınımlı akıllı akü sistemleri kullanımına öncelik tanınmış,

Yeni kurulan PA hattında minimum enerji sarfiyatı ve minimum atık oluşumuna öncelik vererek çevre dostu teknolojilere öncelik verilmiş,

Elektrikli araçlarda kullanılacak olan komponentlerin üretim yelpazemize eklenmesi için Ar-Ge çalışmalarına başlanmış durumdadır.

Mevcut proseslerde geri dönüşüm teknolojilerinin uygulamaya geçirilmesi gibi operasyonel iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz.

2022 yılı ve sonrasında çevre dostu teknoloji odaklı bu tür çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülecek ve raporlanacaktır.

BANTBORU UNGC COP 2021 / 08.01.2022



ÇEVRE

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Eylemler:

Tüm aydınlatma armatürlerimizi LED aydınlatmalar ile değiştirerek elektrik sarfiyatımızı azalttık.

Çinko kaplama banyolarına eklenen blower ve sıcak serpantin hattı ile banyoların hızla ısınması ve imalata hedeflenen vakitte başlanabilmesi sayesinde enerji verimliliği
sağlandı.

Spiral çinko kaplama tesisine eklenen mekanik yağ sıyırma sistemi yağ alma banyolarının kirliliği azalarak kimyasal değişim periyodu uzadı.

2021 yılı sonunda devreye almış olduğumuz, üretim tesislerimizde toplam 15 bin metrekare çatı alanı üzerinde yer alan Güneş Enerjisi Sistemi sayesinde elektrik
tüketimimizin %35’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.

2021 yılında Enerji Tüketimini, Atıkları ve Su Kullanımını Azaltmak odağında hazırlanan Çevresel Göstergeler tablomuz hazırlandı ve paylaşıldı.

2022 ve sonrasında, Çevresel Göstergeler tablomuz güncel verilerle hazırlanmaya ve paylaşılmaya devam edecek.
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BANTBORU olarak tüm süreçlerimizde çevreyi ve doğal kaynakları korumayı aşağıdaki 
maddeleri uygulamayı, takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

BANTBORU UNGC COP 2021 / 08.01.2022

ÇEVRE – Çevre Politikamız
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ÇEVRE – Uygulamalarımız



YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

CEO Taahhüdü:

BANTBORU faaliyet gösterdiği tüm alanlarda rüşvet ve haraç dahil tüm yolsuzlukların önlenmesi için hassasiyet gösteren bir kuruluştur. BANTBORU kurum içi ve paydaşları
ile olan ilişkilerinde rüşvet ve haracın önlenmesi için etik kurallar geliştirmiştir ve bu kuralların uygulanmasına özen göstermektedir.

Eylemler:

BANTBORU, her türden ticari ilişkilerinde yolsuzluktan uzak durur. Her ne şekilde olursa olsun yolsuzluk, firmamızın çalışma kültüründe ve etik kurallarında asla kabul
edilemezdir.

BANTBORU bünyesinde yolsuzluk ve rüşvetle mücadele politikalarının oluşturulması, eğitimlere devam edilmesi, Satın alma/İK süreçleri kapsamında iş etiği kuralları
oluşturulmuştur.

2021 yılında, UNGC angajmanımız kapsamında tüm iş süreçlerimizde tedarikten finansa, iş birliklerimizden günlük çalışma şekillerimizde tüm faaliyetlerimize yayılacak belirli
düzenlemeler yapılacağı yönünde tüm çalışanlara CEO imzası ile bilgilendirme yapıldı.

BANTBORU bünyesinde 2018 yılında hazırlanan BANTBORU İş Etik Prosedürü’müz, 2021 yılında revize edilmiştir. BANTBORU çalışanları ve şirket adına hareket eden veya
BANTBORU’ya ürün ve hizmet tedarik veren tüm iş ortaklarını kapsamaktadır. Bu prosedür ile BANTBORU olarak iş etik kuralları ile ilgili taahhütlerimizi ve uygulamalarımızı
açık, net ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyarak şirket imajımız ile çalışanlarımız, paydaşlarımız ve iş ilişkisi içinde olduğumuz müşteri ve tedarikçilerimizin de haklarının
korunması amaçlanmaktadır. İş Etik Prosedürü ile karşılaşılması muhtemel olası etik dışı uygulamalar ile ilgili çalışanlarımızın bildirim sorumluluklarının ve uygulama
esaslarının nasıl yürütüleceğinin tarif edilmesi amaçlanmıştır.

2022 yılında BANTBORU İş Etik Prosedürü’müz, UNGC Angajmanımız, 10 İlke ve bu bağlamda attığımız yeni adımlar ışığında güncellenecek ve çalışanlarımızla paylaşılacaktır.
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Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Sizlerin uzmanlığınız, azminiz ve işinize olan özeniniz, Rekabetçi Performansıyla kendi iş kolunda ülkemizin küresel pazarda aranan markası kimliği kazanan BANTBORU’nun
başarılarının en büyük kaynağıdır. Sizlerin de bildiğiniz üzere, birlikte yazdığımız başarı öyküsünde heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcındayız. 2020 ve 2021’in
belirsizliklerle dolu günlerinde büyük bir güvenle sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve hep birlikte yüksek enerjili çalışmalarımız neticesinde BANTBORU, küresel otomotiv
pazarındaki payını iki katına çıkarmaya hazır durumda. Birinci kademe iş ortağı olacağımız BMW iş birliğimiz kapsamında Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3
kıtada 5 farklı lokasyonda kuracağımız üretim üsleriyle, küresel ayak izimizi üretimle genişletiyoruz; elektrikli SUV araç bağlantılı Magna iş birliğimiz kapsamında da ürün
gamımızı yerli Ar-Ge ve üretimle genişletiyoruz.

Her zaman gururla ifade ettiğimiz üzere BANTBORU, iş yapış şekilleri ve küresel ayak iziyle gerçek bir dünya şirketi kimliği taşımaktadır. Liderlik hedefiyle sürekli gelişen bir
dünya şirketi olmak vizyonuyla çıktığımız yolda, birlikte attığımız sağlam adımlarla ilerliyoruz. İşimizi olduğu gibi, insanlığa ve üzerinde yaşadığımız gezegene karşı
sorumluluklarımızı da bu bakış açısıyla değerlendiriyor ve yönetiyoruz ve 2021, küresel angajmanlarımızda da yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Dünyada kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel platform olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) katılımcıları arasında yer alan BANTBORU’nun küresel
toplumla iş birliğini, 2020 yılı sonu itibarı ile bir üst seviyeye taşıdık ve dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi / United Nations Global Compact imzacısı olduk.

Bu imza ile, insan hakları, çalışma standartları, çevre sürdürülebilirliği ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini,
politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunan, sorumlu dünya vatandaşı şirketler arasına katıldık. UN Global Compact imzacısı
şirketler, insanlara ve gezegene karşı temel sorumluluklarını sürdürmek için sözleşmenin On İlkesinin uygulanması ve toplumsal öncelikleri destekleme çabaları konusunda
angajmanda bulunmaktadır.

Dünya genelinde bu angajmanda bulunan tüm diğer kurumsal markalar gibi bizler de, tüm iş süreçlerimizi bu doğrultuda gözden geçireceğiz. İmzamızın ve
sorumluluğumuzun bir gereği olarak, İlerleme Bildirimi (COP) raporlarımızla, paydaşlarımız ve küresel toplumla yıllık bazda ilerlememiz hakkında iletişim kuracağız.
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Bu doğrultuda, öncelikle çevre sürdürülebilirliğine katkılarımızı daha da üst düzeye taşıyacak çalışmaları öncelikli planlarımıza dahil etmiş bulunuyoruz. Çevre
hassasiyetimizi, kurumsal süreçlerimize dahil ederek, katma değer üretme gücümüzü burada da gösterme azmindeyiz.

Öte yandan angajmanımızın, yani verdiğimiz sözün bir gereği olarak, tüm iş süreçlerimizde belirli düzenlemeler yapacağız. Bu düzenlemeler tedarikten finansa, iş
birliklerimizden günlük çalışma şekillerimizde tüm faaliyetlerimize yayılacak.

Yapacağımız düzenlemeler, teknolojiyi, kaliteyi, katma değeri, inovasyonu olduğu kadar, sürdürülebilirlik sorumluluğunu da ön plana çıkaran misyon ilkelerimiz ve
Bireylerimiz, Açıklık , Nitelikli Ürün, Takım Çalışması, Bilgi Birikimi, Odaklanma, Risk, Uyum kelimeleriyle kodlayıp, kurumsal markamızla özdeşleştirdiğimiz değerlerle tam
bir uyum içerisindedir.

Kısacası, zaten içimizde var olan ilkeleri, azmi ve değerleri, evrensel bir bakış açısıyla süreçlerimize ve iş yapış disiplinimize entegre edeceğiz.

Bu konuda bazı departmanlarımızda çalışmalar başlamış ve önemli ilerlemeler kaydedilmiş durumda. Yakın zamanda ilgili çalışmaların tüm departmanlarımızda
başlatılacak.

Bu konuyu büyük bir kararlılık içerisinde, çok yakından takip edeceğim ve evrensel ilkelere uyum konusunda aynı kararlılık içerisinde, her zaman olduğu gibi birlikte
hareket edeceğimize sonsuz bir güven besliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Sinan Gider

CEO
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ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – Çalışan Memnuniyeti

YIL MEMNUNİYET (%)

2019 83,8

2020 85,6

2021 Hesaplanıyor

BANTBORU 

Çalışan Memnuniyeti 

Anketi

Not: 2021 yılı anketi gerçekleştirilmiş olup, ham veriler işlenme aşamasındadır. Veriler 2022 Ocak ayı sonunda eklenecek 
ve rapor güncellenecektir.
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ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – Demografik İstihdam Verileri

Erkek Kadın % Genel Toplam

Beyaz Yaka 47 25 35 72

Mavi Yaka 357 17 5 374

Toplam 404 42 9 446

Beyaz Yaka 45 25 36 70

Mavi Yaka 335 17 5 352

Genel Toplam 380 42 10 422

KADIN İSTİHDAMI VERİLERİ

2020

2021

Erkek Kadın Genel Toplam

Sendikalı 318 17 335

Sendikasız 86 25 111

Genel Toplam 404 42 446

Sendikalılık Oranı (%) 78 40 75

Sendikalı 296 17 313

Sendikasız 84 25 109

Genel Toplam 380 42 422

Sendikalılık Oranı (%) 78 40 74

SENDİKALAŞMA DURUMU

2020

2021

Erkek Kadın

Sendikalı 318 17

Sendikasız 39 0

Genel Toplam 357 17

Sendikalılık Oranı (%) 90 100

Sendikalı 313 17

Sendikasız 39 0

Genel Toplam 335 17

Sendikalılık Oranı (%) 93% 100

MAVİ YAKA SENDİKALILIK ORANI

2020

2021

Erkek Kadın Toplam

Beyaz Yaka 176 41 217

Mavi Yaka 2772 94 2866

Toplam 2948 135 3083

Beyaz Yaka 250 96 346

Mavi Yaka 5569 271 5840

Toplam 5819 367 6186

EĞİTİM SÜRELERİ

2020

2021
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ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – İSG Verileri 2021

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Ocak 0,10 0,09 0,00 10,24 24,64 0,00 1 0 0 0 0 0 1 6 0

Şubat 0,11 0,09 0,00 10,14 18,58 0,00 1 0 0 0 0 0 5 6 1

Mart 0,11 0,06 0,00 6,57 12,80 0,00 0 0 0 0 0 0 1 1 3

Nisan 0,10 0,05 0,00 9,86 10,77 0,00 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Mayıs 0,14 1,90 0,00 9,79 10,44 0,00 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Haziran 0,21 1,59 0,00 12,35 8,73 0,00 2 0 0 0 0 0 0 0 8

Temmuz 0,26 1,31 0,00 11,16 7,23 0,00 0 0 0 0 0 0 3 0 2

Ağustos 0,27 1,11 0,00 9,95 6,09 0,00 0 0 0 0 0 0 3 2 1

Eylül 0,28 1,12 0,00 12,60 6,77 0,00 4 1 0 0 0 0 3 2 5

Ekim 0,28 1,01 0,00 11,29 6,09 0,00 0 0 0 0 0 0 13 0 1

Kasım 0,28 0,92 0,00 11,28 5,56 0,00 1 0 0 0 0 0 1 3 4

Aralık 0,29 0,83  0 12,05 5,02  0 1 0  0 0 0  0 0 3 3

Ramak KalaKaza Ağırlık Oranı Kaza Sıklık Oranı İş Kazası Meslek Hastalığı
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ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – Çevre Göstergelerimiz 2021

Hedef Açıklaması Performans Göstergesi 2019 2020 2021

TEP değeri

(TEP/üretim miktarı(kg.))

Üretim başına elektrik tüketimi

(kW/üretim miktarı(kg.))

Üretim başına doğalgaz tüketimi

(dsm3/üretim miktarı(kg.))

Üretim başına su tüketimi

(m3/üretim miktarı(kg.)) 

Tehlikeli Atık miktarı

(kg./üretim miktarı(kg.))

Tehlikesiz Atık miktarı

(kg./üretim miktarı(kg.))

0,05105622

0,098892395
 Atıkları azaltmak

0,009772695 0,067405021

0,110374703 0,10496649

İlgili Devlet Kurumu 

Faturası Ocak 2022 

Sonunda Alınacaktır ve 

Rapor 

Güncellenecektir

0,967854969 0,964757035

0,056286483 0,059835151

 Enerji tüketimini azaltmak

0,000130465 0,000133215

 Su tüketimini azaltmak 0,001913575 0,001536913
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Kapsam 1 Kapsam 2 Kapsam 3 Kapsam 1+2+3

GOSB 1182 3267 8874 13323

KÖSEKÖY 202 767 2908 3877

GOSB + KÖSEKÖY 1383 4034 11781 17198
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2020 Sera Gazı Emisyon (GHG) Değerleri (Ton CO2 eq.)

Hedef: Baz yıl olarak kabul edilen 2020 yılı ve sonrasında Bilime Dayalı Hedefler (SBTi) ve Paris Anlaşması çerçevesinde 
hesaplanan Kurumsal Karbon Ayak İzi değerlerini kademeli olarak azaltmak.

ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – Karbon Ayak İzi Raporu 2020



Confidential property of BantBoru

Doğru ve Dürüst Olmak
Bant Boru olarak, tüm iş süreçlerinde ve paydaşlarıyla (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler) olan ilişkilerinde güvenilirliğin ve Bant Boru’ya duyulan saygının artırılması amacıyla insana 
saygılı, dürüstlük kurallarına bağlı, gerek genel ahlak gerekse hukukun beklediği özene uygun tutum ve davranış içerisinde hareket edilir.

Bilgilerin Gizliliğini Sağlamak
Gizli ve özel bilgiler; ticari planlar, üretim, ürün geliştirme ve teknolojisi, araştırma geliştirme ve patent çalışmalarına ait bilgiler, pazarlama ve fiyatlama bilgileri, müşteri bilgileri, 
personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslara akdedilen ‘ gizlilik anlaşmaları’ çerçevesindeki bilgileri kapsar.
Çalışanların, müşterilerin, iş ve/veya işbirliği yapılan tüm kişilerin gizlilik kurallarına riayet edilir, verdikleri bilgilerin sadece yasal zorunluluk dahilinde ve yasal zorunluluğun 
gerektirdiği kadarı paylaşılır.

Çıkar Çatışmasından Kaçınmak
İş ilişkileri sebebi ile iletişim içinde bulunulan kişi ve kuruluşlardan çalışanların ve/veya yakın çevreleri için çıkar ve/veya ek finansal fayda sağlamamaları beklenir ve ihlale tolerans 
gösterilmez.

Devlete Karşı Sorumluluklar Yerine Getirmek
Bant Boru olarak, kuruluşa ilişkin tüm faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Yasa, Yönetmelik ve diğer hukuk kuralları ile uluslararası geçerliliği olan hukuk kuralları çerçevesinde 
yürütülür.

Paydaşlara Karşı Sorumlulukları Yerine Getirmek
Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, çevreye ve insanlığa karşı sorumluluklarını titizlikle yerine getirir.

Yasal Uyum 
Bant Boru; ülkesi, ortakları, bayileri, yan sanayi ve müşterilerine karşı güvenirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler ve yasalara uygun hareket eder.
Bant Boru, tüm iş yapış şekillerinde yürürlükte olan mevzuatla uyumlu şekilde hareket etmeyi taahhüt eder. 

ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – Mevcut Etik Kurallar



Confidential property of BantBoru

Adil Rekabet Koşullarını Oluşturulması 
Bant Boru çalışanları T.C. yasalarında tanımlanan rekabet ile ilgili ilke ve kurallara bağlı hareket eder. Her türlü iş ilişkilerinde Bant Boru, kurumsal itibarına uygun olacak şekilde 
davranır. Rakipler ile ilgili yasal dayanağı olmayan bilgileri müşterileri ile paylaşmaz. 

Şirket ile İlgili Sırların Saklanması 
Bant Boru olarak kuruluş içerisinde bilginin etkin, doğru şekilde paylaşım, kuruluşa ait bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı olarak kullanımına riayet edilir.

Çalışma Ortamı
Bant Boru bünyesinde, çalışma barışının sağlandığı; çalışanların içinde bulunmaktan huzur duyacakları güvenli bir ortam yaratmayı kendimize ilke ediniriz. Bu amaçla herkesin 
birbirine ahlaki sınırlar dâhilinde, dostça ve saygıyla iletişim kurduğu bir ortamı garanti edecek düzenlemeler sağlanır.
Kuruluş içerisinde çalışma hayatının düzenlenmesi ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikler ve işyeri prensipleri, çalışanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanır.
Tüm İnsan Kaynakları sistem ve süreçleri adil, dengeli ve tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlayacak şekilde uygulanır.
İşe alım aşamasından başlayarak, adaylarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, etnik köken, yaş ve cinsiyet ve/veya cinsel yönelim ayrımı yapmaksızın uygulamalar yürütülür, 
kararlar alınır.
Emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamı şiddetten arındırılmış bir işyeri anlamına gelir. Kuruluşta örtülü tehditlere, sindirme hareketlerine, şiddete yer yoktur ve bu türden 
davranışlara tolerans gösterilmez.
Sorumlu bir işveren olarak çalışanlarının kişiliğini korumak, saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamayı ilke 
edinir. Çalışanların da burada belirtilen iş yapış standartlarıyla uyumlu ve dürüst şekilde hareket etmeleri beklenir ve ihlale tolerans gösterilmez.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Bant Boru, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yasa ve yönetmelik gereği olan tüm önlemleri alır, çalışanlarından da iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 
uymaları beklenir.

ÇIKTILARIN ÖLÇÜLMESİ – Mevcut Etik Kurallar



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI

Öncelikli 
Konular

İlgili
SKA Taahüt Öncelikli Konu ile SKA İlişkisi Göstergeler

İklim 
değişikliği 

ile 
mücadele

Sera gazı kaynaklarımızı belirliyor ve 
emisyonlarımızı uluslararası kabul görmüş ISO 
14064-1 Standardına göre hesaplama 
çalışmalarımıza devam ediyor ve 2021 yılı 
sonunda hesaplamalarımızın bağımsız bir 
doğrulama kuruluşu tarafından 
doğrulanmasını taahhüt ediyoruz

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı emisyon 
kaynaklarımızı sürekli izliyor kaynak verimliliği sağlayarak emisyon azaltımına
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Emisyonlarımızı azaltmak icin aldığımız önlem ve 
projelerle SKA 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim Amacı’na ve SKA 13. İklim Eylemi 
Amacı’na, temiz enerjisi teknolojisine yatırımlarımızla, SKA 7. Erişilebilir ve Temiz 
Enerji Amacı’na temiz ve çevresel açıdan daha sağlam teknolojilerle ilgili arge ve 
inovasyonu destekleyen çalışmalarımızla, SKA 9.Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı 
Amacı’na katkı sağlıyoruz.

Karbon Ayak İzi Değeri'ni azaltmak.
2030 karbon azaltma hedeflerimizi Bilime Dayalı 
Hedefler (Science Based Targets) girişimi tarafından 
onaylatmak.
Üretimden kullanılan elektrik enerjisinin %35'ini 
GES panellerinden sağlamak.

Atık 
yönetimi

Kirliliği kaynağında tespit ederek atık 
oluşumumuzu azaltmak, geri dönüştürülebilir 
atıkları ayrı toplamak ve bilinçli tüketici 
özelliklerine uyarak doğal kaynakların 
korunmasını ve en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlamak.

Faaliyetlerimizin her aşamasında atık oluşumunu önleyici, önleyemediğimiz 
durumlar için azaltıcı projeler geliştiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla SKA 12. 
Sorumlu Üretim ve Tüketim Amacı’na, atık azaltımına yönelik aldığımız önlemler 
ve projelerle ise SKA 13. İklim Eylemi Amacı’na katkı sağlıyoruz.

Tehlikeli Atık miktarının azaltmak.
Tehlikesiz Atık miktarının azaltmak.

Kaynak 
verimliliği

Kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.
TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerine uygun 
olarak faaliyetlerimizi yürütüyor, kaynak verimliliğinin artırılması icin
tüketimlerimizi takip ediyor, azaltımı için projeler geliştiriyoruz. Bu alandaki 
çalışmalarımızla SKA 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim Amacı’na ve SKA 13. İklim 
Eylemi Amacı’na katkı sağlıyoruz.

TEP değerini azaltmak.
Üretim başına su tüketimini azaltmak.
Üretim başına elektrik tüketimini azaltmak.
Üretim başına doğalgaz tüketimini azaltmak.

İş sağlığı ve 
güvenliği

İşyerinde kaza, ölüm ve yaralanma riskini 
ortadan kaldırmak, bütün önleyici ve koruyucu 
tedbirleri almak. Sürekli iyileştirme çalışmaları 
yaparak tehlikeleri kaynağında yok etmeye 
yönelik çalışmalar yapmak ve acil durumlara 
hazırlıklı olmak.

Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için ISO 
45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun çalışmalar 
yürütüyor, ulusal ve uluslararası standartları sürekli takip ediyoruz. Bu alandaki 
çalışmalarımızla SKA 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Amacı’na katkı 
sağlıyoruz.

İSG-Ç Kaza Kayıplı Gün Sayısını azaltmak.
Ramak Kala Bildirim sayısının arttırmak.
Acil Durum Tahliye Tatbikat Süresini azaltmak.
İSG ve Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış 
denetimlerdeki uygunsuzluk sayısını azaltmak.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI

Öncelikli 
Konular

İlgili
SKA Taahüt Öncelikli Konu ile SKA İlişkisi Göstergeler

İş Etiği ve 
Yolsuzlukla 
Mücadele

İnsana yakışır istihdam yaratmak, eşit işe eşit ücret 
politikasını uygulamak, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
metin kaynakları ve ulusal mevzuata dayalı olarak 
çalışma hakları mevzuatına uymak.

Çalışanlarımıza insana yakışır iş koşulları sunuyor, örgütlenme ve toplu sözleşme 
hakları ile ilgili ulusal mevzuata uygun hareket ediyoruz. Bu alandaki politika ve 
çalışmalarımızla SKA 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Amacı’na katkı 
sağlıyoruz.

Toplu sözleşme ve sendikaya dahil 
çalışanların oranı.
Etik kuruluna yapılan başvuru sayısı.

Yetenek 
Yönetimi ve 

Mesleki 
Eğitim

Çalışanlarımızın potansiyelini ve performansını sürekli 
artırmanın yanı sıra, teknik yetkinliklerini, çalışma 
ortamındaki ve paydaşlarla ilişkilerine yönelik sosyal 
becerilerini de geliştirmek.

Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini destekliyor, eğitimler düzenleyerek bireysel ve 
mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz. Kuruluş içi ve dışında gerçekleştirilen eğitimler 
ve yıllık eğitim planlamaları ile SKA 4. Nitelikli Eğitim Amacı ve SKA 8. İnsana Yakışır 
İş ve Ekonomik Büyüme Amacı’na katkı sağlıyoruz.

Çalışanların gelişimine yönelik 
eğitimlere devam etmek.
Eğitim planlarına uyum.
çalışan başına düşen eğitim saati.

İşyerinde 
İnsan 

Hakları

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, ILO - Çalışma 
Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş 
Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz’unda 
belirtilen uluslararası ilkelerle, insan haklarını ve çalışma 
hayatını düzenleyen ulusal mevzuat çerçevesinde 
hareket etmek.

Bireylerin haysiyetini, saygısını ve esenliğini gözeterek insan haklarını koruyor, tüm 
faaliyetlerimizde etik kurallara uygun iş yapıyor; zorla ve zorunlu çalıştırma, modern 
kölelik ve insan kaçakçılığı uygulamalarına, çocuk iş gücü kullanmına karşı bir duruş 
sergiliyoruz. Bu alandaki politika ve çalışmalarımızla SKA 8. İnsana Yakışır İş ve 
Ekonomik Büyüme Amacı’na katkı sağlıyoruz.

Öneri takip sistemine katılım oranı.
Memnuniyet anketleri geri bildirim 
oranı.
İnsan Kaynakları Çalışan çay sohbetleri 
toplantı çıktıları
Çalışan demografisi.
Etik kuruluna yapılan başvuru sayısı.

Etkin ve 
Verimli İş 

Gücü 
Yönetimi

Çalışanlarımızın tamamına, yaratıcılığı ve takım ruhunu 
destekleyen, kişisel gelişime imkân veren, kurumsal 
hedeflerin her seviyede içselleştirildiği ve özgürce fikir 
alışverişi yapılabilen şeffaf bir çalışma ortamı sunmayı 
hedefliyoruz.

İnsan kaynakları planlaması, görev tanımlarının belirlenmesi ve kurum kültürü ve 
bilincinin oluşmasının sağlanması, çalışan istihdamı, özlük işlemleri, sosyal ve 
ekonomik haklar, çalışan memnuniyetinin sağlanması, çalışma düzeni, disiplin ve 
ödüllendirme süreçleri ile ve SKA 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 
Amacı’na katkı sağlıyoruz.

KAIZEN katılım oranı.
İş gücü devir oranı.

Çeşitlilik ve 
Cinsiyet 
Eşitliği

Fırsat eşitliğini daima gözetmek, cinsiyet temelinde 
ayrımcılık yapmamak ve , engelli bireyleri istihdama 
kazandırarak, onlara sağladığımız çeşitli esneklikler ile 
onlara yeteneklerini gösterme fırsatı sağlamak .

Kadınları destekleyen ve engelli bireyleri uygun pozisyonlarda istihdama kazandıran 
bir kurum olarak kadınların ve engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayatta
güçlendirilmesi için çalışıyoruz. BM Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerinin (UN WEPs) 
imzacısıyız. Kapsayıcı ve çeşitliliğe dayalı bir iş ortamı sağlayarak SKA 5. Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Amacı ve SKA 10. Eşitsizliklerin Azaltılması Amacı’na katkı 
sağlıyoruz.

Kadın çalışan oranı.
Engelli çalışan oranı.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) HARİTASI

Öncelikli 
Konular

İlgili
SKA Taahüt Öncelikli Konu ile SKA İlişkisi Göstergeler

Sağlıklı ve 
kaliteli 
yaşam

Çalışanlarımız için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
Çalışanlarımıza sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için ISO 45001:2018 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun çalışmalar yürütüyor, pandemi
döneminde çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak için üst düzey tedbirler 
alıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla SKA 3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam Amacı’na katkı 
sağlıyoruz.

Özel sağlık sigortalı çalışan sayısı.
Gebe ve emziren takibi.
İşe giriş ve periyodik muayene sayısı.
Aşılanma oranı.
Meslek hastalıkları oranı.

Dijitalleşme
İş gücünün katma değeri yüksek işlere yönlendirilmesi,
kaynakların daha etkin yönetmek, operasyonel süreçler 
ve verimlilik ile ilgili verilere sağlıklı erişimi sağlamak.

Survey Monkey ile online anket uygulaması üzerinden yapılan memnuniyet 
değerlendirmeleri, eğitim sonlarında yapılan anlık değerlendirmeler ile doğru bilgiye 
anında erişilebiliyor olunması SKA 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme 
Amacı’na; bir çok proseste online iş akış takip sistemi kurularak; iş gücü dağılımının 
verimli kullanımı, iş planlamasının disipline edilmesi, termin sürelerine uyum,
maliyetlerin sağlıklı takibi ve raporlanabilirliği gibi Bilgi İşlem Bölümü’nün geliştirdiği 
projelerle SKA 9.Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Amacı’na; Paperless kampanyası 
kapsamında hayata geçirdiğimiz e-arşiv, e-fatura, e irsaliye, e-bodro, e-reçete gibi 
dijital dönüşüm projelerimiz ile kağıt tüketimini azaltarak SKA 12. Sorumlu Üretim 
ve Tüketim Amacı’na, tüm veri merkezlerini GOSB veri merkezine taşıyarak elektrik 
tüketimimizde düşüş sağlamayı hedefleyen dönüşüm projelerimiz ile SKA 13. İklim 
Eylemi Amacı’na katkı sağlıyoruz.

Bölümler arası olan ve manuel 
yönetilmekte iken eba sistemi üzerine 
alınan iş akış sayısı.
Sistemlerin kesintisiz işlerlik oranı.
Tehlikesiz atık miktarını azaltmak
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