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   Rapor Hakkında 

 Ülke ekonomisine katkı sağlayan, çeşitli sektörleri bir araya getiren müşterilerimize, 

bu bağlamda devamlı çevrim içi olduğumuz tedarikçilerimize, güç aldığımız 

çalışanlarımıza, 2015 sürdürülebilirlik perspektifimizi yayınlamaktan mutluluk duymaktayız. 

 

 Firmamız Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu en 

büyük sermaye bilgi birikimidir. Bilginin her şeyi yönettiği bir ortamda firmamızın tüm 

alanlarda rekabet etmesi tecrübesine dayalı bilgi birikimi ve bunu en efektif şekilde 

kullanan personelinin özverisidir. Sürdürülebilirliğimizin en çarpıcı somut ilerleyişi bu şekilde 

açığa çıkmaktadır. 

 

 Sektörde gelişen teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel tüm etkenlerin aktif 

şekilde firmamızda uğrattığı nicel ve nitel tüm değişiklikleri müşterilerimize daima pozitif 

etki olarak yansıttık. 

 

 Ülke ekonomisine sağladığımız katkının yanında ağırlıklı olarak bayan 

çalışanlarımıza sağladığımız çalışma ortamı ve bayanlarımızın iş gücüne sağladığı katkı 

nedeniyle çalışan, üreten kadın profilinin firmamızda yarattığı pozitif ayrımcılığı daima 

destekliyoruz.  

 

 Tüm sahip olduğumuz değerlerimiz, mühendislik alt yapımız ve sektördeki 

gelişmelerle birlikte müşterilerimizin sürdürülebilir tasarımlarına pozitif etki ederek bu 

anlamda rekabetçi olmalarını sağlamaktayız. 
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 Üretim tesislerimizde müşterimizin ilerlediği tüm alanlarda sürdürülebilir ve daha 

fazla rekabetçi olmak için gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Kablo gruplamada 

bacasız sanayi kavramıyla özdeşleşerek çevreye de neredeyse yok denecek kadar az atık 

bırakarak çevremizi en iyi şekilde korumaya bu anlamda yasal hükümlülükleri yerine 

getiriyoruz. Yasal mevzuatın ötesinde çevre unsuru olan her durumda firmamız fahri 

olarak üzerine düşüne yapmaktadır. Firmamız sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

Kızılay kan bağışı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler Yaşam Merkezi çalışmalarına 

destek vermektedir. 2015 yılı raporlama dönemi içerisinde 40 yıllı aşkın süreyle dirsek 

teması ile çalıştığımız Arçelik A.Ş.’ne ek olarak Vestel A.Ş. ve Candy Grup müşterilerine 

güvenilir şekilde tedarikçi havuzuna girdik. Beyaz Eşya kablo gruplama sektöründeki 

tecrübesiyle birlikte otomobil ana sanayisinde doğrudan seri üretim yapmayı 

hedeflemektedir. 

 

 GRI’nın koordinatörlüğünü yaptığı “Business Transparency Program” Türkiye’de 

Kıymet-i Harbiye tarafından yürütülmektedir ve program ortağı olan Arçelik A.Ş, Çayırova 

tesislerinde bir yıla yaklaşan eğitim ve uygulama dönemi içerisindeki kazanımlarımız 

sürdürülebilir bir dünya için paha biçilemez noktadadır.  

 

 GRI, kurumsallaşma çabalarını çoğu kez yitiren firmalar için yol göstermektedir.  

Sürdürülebilir gelecek için ortak hedeflere yönelik faaliyetler ve kalkınma planlarını daha 

doğru yapabilme becerilerini anlamak ve bu yönde yeteneklerini geliştiren bir firma olmak 

için bu benzersiz deneyimde emeği geçen tüm emekçilere teşekkür ederiz. 

 

 Yüksek bilgi birikimli bu eğitim planı ile firmamız ilk kez, bir takvim yılı raporlama 

dönemimini kapsar şekilde “2015 - Baycan Sürdürülebilirlik Raporu”’nu “GRI-G4” 

standartlarında “Core” uygunluk seçeneğine göre yayınlamaktadır. 

 

 Etkileşim içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla, sürdürülebilirlik temelinde 

inandığımız ve uyguladığımız çalışmalarla birlikte faaliyetlerimize devam ederek, büyüme 

hedeflerini bu yönde şekillendiren bir firma olarak başarı gücünü aldığı çalışanlarımıza, 

müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Rapor Hakkında 
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   Genel Müdür Mesajı 
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 Değerli paydaşlarımız, 

 

 Kuruluşumuz Beyaz Eşya ve Otomotiv sektörlerinde kablo gruplama ihtiyacını 

karşılayan tüm çevresiyle dost bir işletmedir. Üretim materyallerinin gruplanmasına dayalı 

üretim faaliyetlerimizde CO
2
 ve diğer sera gazı salımı bulunmamaktadır. Yeşil bir kuruluş 

olan işletmemiz sürdürülebilirlik konuları raporumuzda detaylandırılmıştır. 

 

 Öne çıkan öncelikli konumuz İş Sağlığı ve Güvenliği unsuru gündemimizde hiç 

düşürmediğimiz en önemli konudur. “Sıfır” iş kazası hedefimiz için bu konuda araştırma 

geliştirme faaliyetlerimizi firmamızın her seviyesindeki personelimizin katılımını ile 

sürdürmekteyiz. 

 

 Çevrenin korunmasına destek veren fabrikamız çöp niteliği taşıyan hiçbir malzeme 

atığı üretmemektedir. Tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler ile faaliyet göstermekteyiz. 

Kişisel ihtiyaçların karşılanması dışında su tüketimimiz bulunmamaktadır. Bacasız sanayi 

konumunda olan fabrikamız hiçbir operasyonunda doğaya zararlı herhangi bir emisyon 

yapmamaktadır. 

 

 İşletmemiz şeffaf, güvenilir ve tüm değer akışında etik kültüre dayalı çalışma 

içerisindedir. Sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve çevresel hedeflerimizi güçlendirdiği ve 

bu konuda belirlediğimiz hedeflerin daha ileri vade de hedeflerle işletmemizin 

kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını görmekteyiz. 

 

 Yaptığımız tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde firmamız ve tüm çevremizi 

“gelecekte yaşanabilir bir dünya” temasıyla yarınlara taşıma omuzlarımızdaki 

sorumluluktur.  

              Engin YILMAZ 

              Genel Müdür 
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   Kurumsal Profil 

 Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1967 yılında sayın Erdoğan KILIÇ 

tarafından kurulmuştur. Kablo gruplama sektöründe, Eskişehir O.S.B. 7. Cadde de faaliyet 

gösteren markamız, 10.000 m² arazi üzerinde yerleşik olan tesisimiz müşteri ayrımı 

gözetmeden kalite sorumluluğunun bilincinde müşterilerine hizmet vermektedir. 

 

 Kablo gruplamanın yanında grupların elektriksel parçalarla birlikte montajı ve gerekli 

test işlemlerinin tamamlanarak plastik parçalara montajı müşterilerine sağladığı hizmetler 

arasındadır. 

 

 Müşterilerinin Ar-Ge safhasında kablo gruplarının tasarımlarına dizayn desteği 

vermektedir. Ürün maliyetini azaltan ve ürün dayanımını artırarak müşteri memnuniyetini 

daima yükselten firmamız güvenilir ve etik partner olarak müşterilerinin kablo gruplama 

ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.  

 

 Müşterisine önem veren çalışanlarımızın özverili, katılımcı ve eğitimli olmaları en 

büyük sermayemizdir. Firmamız 415 çalışanı ile müşterilerine en kaliteli hizmeti vermeye 

hazırdır. Bununla beraber çalışanlarımız şirket değerlerinin oluşumunda en büyük paya 

sahiptirler. Bu değerler; 

 

• Kalitesel 100 % müşteri memnuniyeti 

• Zamanında üretim 

• Hızlı servis, zamanında teslimat 

• Esneklik 

• Rekabet 
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 Kurulduğu günden bu güne müşteri istek ve önerilerine büyük önem veren 

firmamız, değerli müşterilerimize daha kaliteli, hızlı hizmetler sunabilmek amacıyla eğitime 

büyüm önem vermektedir. Bu amaçla İnsan Kaynakları, Kalite ve Ür-Ge departmanlarımız, 

firmamızın “en değerli varlığı” olarak gördüğü çalışanlarımızı, kişisel gelişim, mesleki 

gelişim, ekip ruhu ve inancı vb konularda yoğun bir eğitim sürecine tabi tutmaktadır. 

 

 Ortak bir kurum kültürü yaratabilmek, var olan ortak değerlerimizin gelişimini 

sağlamak, firmamızın sektörde sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için bireysel eğitim her 

geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Şirketimiz aynı zamanda tüm yöneticilerinin 

tecrübelerini, bilgilerini personelleriyle paylaşmaları O’nların yetişmesine katkı sağlamaları 

bakımından birer eğitimci olarak görmektedir. 2015 yılında firmamız tüm personellerine 

uyguladığı çeşitli eğitimlere 3.948 Ad/Saat kaynak ayırmıştır. 

 

 Tüm müşterilerimize yurt içinde hizmet vermekteyiz, yüksek güvenirlilikteki 

ürünlerimizi müşterilerimiz üzerinden dolaylı olarak Avrupa, Asya ve Afrika üretim 

tesislerine ana sanayi montajı için sevk etmekteyiz. 

 

  

Kurumsal Profil 
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 Baycan A.Ş. 40 yılı aşkın tecrübesi ile şekillendirdiği kablo gruplama faaliyetini 1967 

yılından bu yana kalitesinden ödün vermeden sürdürmektedir. Sektörde standartlarıyla 

kabul gören Komax, Stocko, Hanke, Molex, Tyco Electronics, General Electric, Prysmian 

Türk, JST, Escuturco, Leoni gibi firmalarla direkt olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda sektör 

teknolojilerini daima yakından takip ederek müşteri taleplerini giderek daha kaliteli ve 

daha güvenilir şekilde sunmaktadır. 

 

 Raporlama döneminde devreye alınan yeni müşteri projelerinin hayata 

geçirilmesiyle Vestel Beyaz Eşya A.Ş. ve Candy Grup ile doğrudan çalışmaya başladık. 

Sektör olarak değerlendirdiğimizde de her iki yeni müşterimizin beyaz eşya sektöründe 

olmasıyla 100% aynı sektöre hizmet vermiş bulunmaktayız. 2015 yılı toplam ciromuz 42 

milyon TL’dir. Müşterilerimize dağılımız ağırlıklı olarak Arçelik A.Ş. olmak üzere müşteri 

bazında grafikte yer almaktadır. 

Kurumsal Profil 
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İlkelerimiz 

• Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak "TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU" nu taşımak. 

• Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak. 

• Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek. 

• Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve  faaliyetlerimizde 

yeni teknolojileri kullanmak. Böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında  tutmak. 

• Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda 

eğitmek, duyarlılaştırmak. 

• Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için 

sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak. 

• Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel 

performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve 

faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.  

Amaçlarımız 

• Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak "TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU" nu taşımak. 

• Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak. 

• Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek. 

• Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve  faaliyetlerimizde 

yeni teknolojileri kullanmak. Böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında  tutmak. 

• Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda 

eğitmek, duyarlılaştırmak. 

• Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için 

sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak. 

• Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel 

performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve 

faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.  

ISO / TS 16949 

ISO / TS 16949 

Şirket Politikamız 

 Tüm şirket çalışanları olarak politikamız; 

 

• Doğru’yu bulmak için sürekli iyileşme içinde olmak, 

• Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, 

sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmek, 

• Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, üretimin her aşamasında ISO 14001 standardının 

gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetlerini buna göre sürdürmek, 

• Çevre ile ilgili belirlenen hedeflere uymayı ve bunun için gereken kaynakları devreye alarak, ISO 14001'in 

sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli bir görev kabul etmek, 

• Yönetim sistemi standartlarını etkin bir şekilde uygulamak, 

• Kalite, Çevre, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve 

geliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek, 

• Çalışanlarımızın memnuniyeti , sağlığı ve güvenliğinin öneminin bilincinde olmak , çalışan memnuniyetinin 

müşteri memnuniyeti getireceği bilinciyle hareket etmek.  

ISO / TS 16949 

Kurumsal Profil 
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İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi 

  Görevimiz; kalıcı ve sürdürülebilir başarı için iş sonuçlarına etki eden, değer katan 

ve kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına oluşturmak. Hedef ve strateji ile uyumlu 

sistemler yaratarak, uygulayarak sürekli iyileştirerek insan kaynakları aracılığıyla 

sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkıda bulunmaktır. 

 

 Tüm İK faaliyetlerimizde motivasyonu yüksek, ileri eğitimli çalışan topluluğu 

oluşturmak için bu düzeyde de departmanımızı devamlı geliştirmekteyiz. Temel olarak 

dört ana başlıkta değerlendirdiğimiz personel adaylarını iç faaliyetlerimizdeki 

tecrübelerimiz ve sektörel gelişmeleri takip ederek içerik oluşturmakta ve geliştirmekteyiz. 

 

• Başvuru Formu (Baycan A.Ş. İş Talep Formu) 

• Sözlü Mülakat, Hız ve El Becerileri Koordinasyonu 

• Yazılı Dikkat ve Beceri Sınavları  

• Değerlendirme ve İşe Alım 

 

 Firmamızda 2015 yılında toplam 415 iş sözleşmeli personel mevcudumuz tam 

kadrolu olarak istihdam edilmektedir. Bu mevcudu 299 kadın ve 116 erkek personel sırayla 

72%  - 28% oranları oluşturmaktadır. TC mevzuatları, İK etiği ve sosyal sorumluluk 

kapsamında tüm çalışanlarımız tüm yasal vakıf şekilde istihdam edilmektedir. Firmamız 

Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. personellerinin sosyal, ekonomik ve 

özlük haklarını koruyan, şeffaf ve anlaşılabilir, sürdürülebilir yönetim anlayışını kurulduğu ilk 

günden bu güne ilke edinmekte bu konuda personellerine karşı pozitif tasarruf 

içerisindedir.  

Kurumsal Profil 
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Belirgin Göstergeler, Orta ve İleri Vade Hedefleri 

Kurumsal Profil 

Başlıklar 2011 2012 2013 2014 2015 

Net Satışlar 25.58 31.27 34.29 35.92 42.09 

Net Finansal Borçlanma 0.77 0.00 1.25 0.75 1.00 

Öz Sermaye 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

Toplam Varlıklar 9.48 9.28 10.24 11.33 12.06 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Milyon TL 

Toplam Çalışan 233 262 261 364 415 Sayı 

   Bayan 178 207 208 283 299 Sayı 

   Erkek 55 55 53 81 116 Sayı 

İş Kazaları 7 7 5 1 1 Tekrar 

Eğitim Envanteri 5.430 1.292 5.499 1.207 3.948 Ad/Saat 

   İç Eğitim Planları 3.894 754 4.911 1.203 Ad/Saat 

   Dış Eğitim Planları 1.536 538 588 4 Ad/Saat 

3.912 

36 

Toplam İşçilik 539.633 668.938 711.267 663.703 751.672 Ad/Saat 

İşe Alınan Personel 286 317 269 420 897 Sayı 

İşten Ayrılan Personel 257 274 237 362 872 Sayı 

Devir Oranı 9.17 7.51 5.88 9.18 19.80 % 

   Kadın 239 261 226 334 659 Sayı 

   Erkek 47 56 43 86 238 Sayı 

   Kadın 219 218 198 294 660 Sayı 

   Erkek 38 56 39 68 212 Sayı 

Yöneticiler 9 9 9 9 8 Sayı 

   Kadın 4 4 4 4 4 Sayı 

   Erkek 5 5 5 5 4 Sayı 

Eğitim Düzeyi 

   Eğitimsiz 0 0 0 0 0 Sayı 

   İlk öğretim 47 59 90 159 192 Sayı 

   Orta öğretim 164 178 144 173 188 Sayı 

   Ön Lisans 7 585 13 16 20 Sayı 

   Lisans +  15 17 14 16 15 Sayı 
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Su Tüketimi 4893 4454 3872 4265 3161 

Kişi Başına Su Tüketimi 21 17 15 12 8 

m3 

m3 

3660 

6 

3800 

4 

Elektrik Tüketimi 326.844 367.194 352.857 371.950 398.640 

Kişi Başına Elektrik Tkt. 1403 1402 1352 1022 961 

kWh 

kWh 

549.000 

900 

807.500 

850 

Doğalgaz Tüketimi 440.294 505.160 466.595 355.641 463.576 

Kişi Bşn. Doğalgaz Tkt. 1890 1928 1788 977 1117 

m3 

m3 

549.000 

900 

807.500 

850 
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Tedarikçiler 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Paydaş Diyaloğu 

Emisyonlar 

Su Tüketimi 

Enerji Verimliliği 

Lojistik & Hizmetler 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Paydaş Diyaloğu 

Enerji Verimliliği 

Üretim 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Eğitim ve Kalite 

Çalışma Hayatı 

Kurumsal Vatandaşlık 

Satış & Pazarlama 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Eğitim ve Kalite 

Kurumsal Vatandaşlık 

Çalışma Hayatı 

Enerji Verimliliği 

Paydaş Diyaloğu 

İletişim 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

Paydaş Diyaloğu 

Enerji Verimliliği 

Sürdürülebilirlik 

Öncelikleri 

Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

 Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve paydaşlarına ait değer zinciri 

akışı son kullanıcıya kadar ulaşan bir eksende tüm faaliyetlerimizi düşünerek 

oluşturulmuştur. En öncelikli konumuz tüm paydaşlarımızın da değerlendirmesiyle “İş 

Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlenmiştir.  Bu değer zincirimizde öncelikli konularımız 

gösterilmektedir. 

Kurumsal Profil 
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Sayfa  - 2 Sayfa  - 2 

Kurumsal Profil 
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   Kablo Gruplama Sektörü ve Baycan 

 Paydaş çevremizde ekonomik, çevresel ve sosyal etkisi yüksek olan tedarikçilerimiz 

aynı hedefe ulaşabilmek için yol aldığımız aynı gemi iştirakçileridir. Yasal mevzuatlara 

uygunluğunun yanı sıra müşterilerimiz talepleri ve sürdürülebilirlik konularına gösterdikleri 

pozitif yaklaşımlar KYS (Kademeli Yan Sanayi) olarak firmamızı özellikle çevre ve ilkim 

değişikliği konularında memnun etmektedir. 

 

 KYS kavramı müşterilerimiz tarafından geliştirilen tedarikçi havuzunu 

tanımlamaktadır. Bu havuzda bulunan tüm tedarikçiler “ISO 9001:2008” Kalite Yönetim 

Sistemine sahip ve hammadde bakımından VDE, Rohs, Reach vb belgelerin 

gerekliliklerinin sağlanmasının yanında “Yan Sanayi Geliştirme Yöneticiliği” faaliyetleri ile 

teknolojik, ekonomik, çevresel ve sosyal hedef ve ödevlerle sektöre önemli katkılar 

sağlamaktadır. 

 

 Ürünlerimizi oluşturan elektriksel parçalar dışında gruplama içerisinde yer alan 

plastik, sünger, bant gibi sarf malzemeleri de yer almaktadır. Ürünlerimiz gruplayabilmek 

için ürün çeşitliliğine bağlı olarak yaklaşık 55 farklı yurt içi ve yurt dışı tedarikçimiz 

bulunmaktadır. Aylık bazda yenilenen ürün fiyat parametreleri sebebiyle ve kalıp yönetimi, 

sektörel olarak tedarikçi risk yönetimi uygulamaları ile KYS havuzunda tutulan kotalamalar 

dikkate alınarak tedarikçiler değişiklik göstermektedir.  

 

 Tüm KYS firmalarını yıllık bazda incelediğimizde sektörel olarak işbirliği yaptığımız 

yaklaşık 80 ticari işletmeden hizmet almaktayız. KYS firmalarının yanı sıra hizmetlerimizi yeri 

getirebilmek için bazı dış kaynaklara ihtiyaç duymaktayız. KYS dışında hizmet aldığımı 

firmalarda da müşteri talep ve beklentilerini aynı şekilde uygulamaktayız. Sadece onaylı 

KYS havuzunda yer almak değil, güvenilir, aynı yönetim anlayışı ve kültürü ile “partner” 

hizmeti sağlamaktayız. 
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   Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 

 DQS GmbH tarafından sertifikalandırılan iç tetkikçilerimiz, üst yönetim ve tüm 

çalışanlarımızın katkısıyla ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuatlarınca 

uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak istihdam etmekte olduğumuz 

çalışanımız tarafından aktif iç denetimler gerçekleştirilmektedir. Tüm faaliyetlerini firmamız 

İnsan Kaynakları bölümü tarafından takip edilmekte ve etkin mekanizmalarla çalışmalarını 

sürdürmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı başkanlığında, oluşturulan komite üyeleri 

ile birlikte mevzuatta belirtildiği şekilde etkin iç denetim yapılarak üst yönetime 

raporlanmaktadır. 

İç Tetkikçi, İç Denetim ve Risk Yönetimi 

 Yine DQS GmbH tarafından belgelendirilen işletmemiz tüm iş süreçlerinde                

ISO/TS 16949  yönetim sistemlerini kullanmaktadır.  

 

 Firmamızda İş Sağlığı ve Güvenliği risk yönetimi uygulamaları OHSAS 18001 – İş 

Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ile yönetilmektedir. Öncelikli konularımızın en başında yer alan 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan denetimlerde uygunsuzluğumuz 

bulunmamıştır.  

 

 Tüm çalışma alanlarımız ve faaliyetlerimizde çevre ile dost bir olmayı 

sürdürmekteyiz. Bacasız sanayi kavramı ile adeta özdeşleşen üretim tesisimiz yalnızca 

kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla su tüketimi ve atık bırakmaktadır. Ürün ve 

hammaddelerde fire, hurda, yan ürün çıkışları gibi materyallerin tümü geri dönüşüm 

olarak değerlendirilmektedir. Tüm çevresel etken ve kaynakların yönetimi ISO 18001 Çevre 

Yönetim Sistemi bu faaliyetlerimizi denetlemekte ve raporlamaktadır.  

 

Kalite Yönetim Sistemleri 
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 Çalışma alanları bakımından da tüm çalışanlarına OSB içerisinde yeşil alan tesis 

eden, ihtiyaç molaları ve boş zamanlarında bu çevre imkanını sunan firmamız yine aynı 

sosyal alanlarda her yıl bahar şenliği organizasyonları yaparak çalışan memnuniyetine 

verdiğini önemi göstermektedir.  

  

 Kuruluşumuz sektörel olarak çevre yönetimi ve ilkim değişikliği inisiyatiflerine 

doğrudan bağlı değildir. Ancak müşteri tasarımlarında daha az hammadde tüketimi ile 

sadece malzeme tüketimi ve maliyetleri azaltıcı değil aynı zamanda daha az enerji 

tüketimi sağladığından dolaylı olarak katkı sağlamaktadır.  

 

 İç faaliyetlerinde de öncelikli olmamasına rağmen enerji tüketimi konusunu 

üretkenliğimizi daha da artıran ancak enerji tüketimimizi azaltan tüm çalışmalara imkan 

sağlamaktayız.  

 

 Geleceğimizin yeşil bir dünya ile var olabileceği konusu şüphesizdir. Bu konuda da 

bütçe imkanları dahilinde dönemsel olarak ÇEVKOR (Çevre Koruma Dergisi) desteğimizle 

fidan dikimi sosyal iştiraklerini sürdürmektedir.  

 

 İşletmemiz mevzuatlar çerçevesinde engel tanımayan engelli kadrolarımızla birlikte 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - Engelliler Yaşam Merkezi’ne verdiği maddi katkılarla 

engelleri aşmaya devam etmektedir. 

 

 Bağlı bulunduğumuz Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) 

tarafından talep edilen ve yönetilen tüm uygulamalarda yükümlülüklerimizi yerine 

getirmekteyiz. Özellikle ESO’nın talep ettiği tesis yapısal özellikleriyle ilgili faaliyetleri 2015 

yılında tamamlanmıştır. 

 

 Kuruluşumuzda su tüketimi kişisel ihtiyaçlarımızın karşılanması amacıyla 

tüketilmektedir. Çevremize, ekonomimize ve israfın önlenmesi amacıyla su tüketimini 

azaltıcı uygulamalar yapılmaktadır. 

Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 
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Başlıklar 2011 2012 2013 2014 2015 

Su Tüketimi 4893 4454 3872 4265 3161 

Kişi Başına Su Tüketimi 21 17 15 12 8 

m3 

m3 

+5 Yıl 

3660 

6 

+10 Yıl 

3800 

4 

Toplam Çalışan 233 262 261 364 415 Sayı 610 950 

Elektrik Tüketimi 326.844 367.194 352.857 371.950 398.640 

Kişi Başına Elektrik Tkt. 1403 1402 1352 1022 961 

kWh 

kWh 

549.000 

900 

807.500 

850 

Doğalgaz Tüketimi 440.294 505.160 466.595 355.641 463.576 

Kişi Bşn. Doğalgaz Tkt. 1890 1928 1788 977 1117 

m3 

m3 

549.000 

900 

807.500 

850 
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Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 
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Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

 Kuruluşumuz ekonomik katma değer sağladığı çevresinde faaliyetini etkilen en 

baştan en uca kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik konusunu politika olarak ele 

almaktadır. Arçelik A.Ş.’nin organizatörlüğünde firmamız eğitimleri alınan “Business 

Transparency Program” ile GRI-G4 uyumluluğuna sahip ilk raporumuz Core uygunluk 

seçeneğinde bir takvim dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

 

 Sürdürülebilirlik temelindeki tüm çalışma Sistem Yöneticiliği bölüm yöneticisi Yasin 

CAN tarafından derlenmektedir. “Business Transparency Program” eğitiminin alınmasıyla 

birlikte başlatılan bu çalışmaya kuruluşumuz Sistem Yöneticiliği başkanlık etmektedir.  

 

 Eğitimle paralel şekilde takip edilen raporlama çalışmalarının ilerlemesiyle İnsan 

Kaynakları, Üretim ve Satınalma departmanları sürece dahil edilmişlerdir. Sürdürülebilirlik 

komite ekibi haline gelen bu toplulukla paydaşlara ziyaret, önceliklerin belirlenmesi için 

paydaşlara yapılacak ziyaretlerin elektronik anket yada karşılıklı diyalog şeklinde 

yapılmasının belirlenmesi ve paydaşlarımız kategorilendirilerek süreçlerimize etki 

yaklaşımını ele alarak irdeledik. Sonuç olarak belirlediğimiz öncelikli konularımızı hem 

kuruluşumuz hem da paydaş çevremiz tarafından da ele alınabilen bir değer seviyesinde 

buluşturduk.  

 

Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitim ve Kalite 

Çalışma Hayatı 

Kurumsal Vatandaşlık 

Tüm paydaşlarımızın katılımıyla birlikte belirlediğimiz 

öncelikli konularımız firmamız hedeflerine ve 

sürdürülebilirlik anlayışımıza önemli ölçüde ivme 

verecek unsurlardır. 

 

Komitemizin 4 ana başlıkta çalışmaya başladığı 

öncelikli konular işletmemiz temel raporlama 

sisteminde yer alan ve istatistiksel veri analizi yapacak 

kadar geniş veritabanına sahiptir. Bu yüzden komite 

veri akışına dair herhangi bir zorluk yada veri 

dönüştürme yapmamıştır.  

 

Tematik olarak değerlendirmeye aldığımız 

önceliklerimiz , paydaş diyaloglarında sıklıkla üzerinde 

durduğumuz ve köksel olarak bağlı sektörleri zaman 

zaman olumsuz etkileyen unsurlardır. 

 

19 

G4-18 

G4-19 

G4-28 

G4-29 

G4-30 



 Raporlama komitesi yerleşik raporlama sistemine dair verilerini incelediğinde geçmiş 

yıllara göre 2015 yılında kapsam ve unsur çevrelerinde belirgin değişiklik 

gözlemlememiştir. GRI, G4 raporlamasında ilk kez yayın yapacak olmasına rağmen 

izlenebilir veritabanının geçmişe dönük verileri içerdiğinden komitemiz bu noktalara 

eğilerek sürdürülebilirlik esasında kapsam ve unsur çevrelerinin gerek KYS firmaları gerekse 

hizmet aldığımız diğer firmalarda belirgin değişiklikler yeni çalışmaya başladığımız Vestel 

Beyaz Eşya A.Ş. Ve Candy Grup olmasına rağmen görülmemiştir. 

 

 Sürdürülebilirlik komitemizin 2015 yılı raporlama dönemi içerisinde paydaşlarıyla 

farklı diyaloglar gerçekleştirmiş ve öncelikli konularını belirlemiş sektöre gelişmeleri ve 

kurumsal yönetim diyaloglarını geliştirmiştir. 

 

 Belirgin olarak anket çalışması, yerinde ziyaretler vb şekilde paydaşlarla kurulan 

temaslar paydaşlarımız, paydaş grubu olarak aşağıda özetlenmiştir. 

Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 

Paydaş Grubu Uygulama Türü Aralığı 

Ana Hissedarlar Sürdürülebilirlik Raporu 

Yönetim Kurulu Toplantıları 

Yılda bir kez 

Yılda bir kez 

Çalışan Aileleri Sosyal Etkinlikler 

 

Yılda bir kez 

Çalışanlar 5S faaliyetleri 

Çalışan memnuniyeti Anketi 

Eğitim Faaliyetleri 

İSG Komiteleri 

Fonksiyon Temelli Toplantılar 

Ödüllendirmeler 

Öneri ve Şikayet Başvuruları 

Performans Yönetimi ve Kariyer Gelişimi Toplantıları 

Sizi ve sesinizi önemsiyoruz 

Sosyal Etkinlikler 

Sürdürülebilirlik Raporu 

Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları 

Ayda bir kez 

Yılda bir kez ve Talep Üzerine 

Ayda bir kez 

Ayda bir kez 

Ayda bir kez 

Ayda bir kez 

Ayda bir kez 

Altı ayda bir kez 

Yılda bir kez 

Yılda en az iki kez 

Yılda bir kez 

Yılda bir kez 

Kamu Kuruluşları Kamu Denetimleri Habersiz / tespit denetimleri 

Müşteriler Sürdürülebilirlik Raporu  

İş Etiği Toplantıları  

Yönetim Sistemi Denetimleri / Toplantılar 

Yılda bir kez 

Talep üzerine 

Yılda bir kez 

STK Görüşmeler Talep üzerine 

Tedarikçiler İSG Komiteleri 

Sürdürülebilirlik Raporu 

Yerinde Paydaş Ziyaretleri 

Yılda bir kez 

Yılda bir kez  

Talep üzerine 

“Bitmek  bilmeyen  daha  iyisini yaratma  arzumuz,  daha  fazlasını  bilme  ve  daha  

teknolojik  olma isteğimiz, işletmemizde  Müşteri  Memnuniyeti  odaklı olmamızı  ve  

daha  iyisini  yaratma konusunda bizi teşvik etmektedir.” 

 

“Bu yolda dünyamızı temiz ve yeşil olarak korumak için en iyisini 

yapmak hedefimizdir.”                                                                                              
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 Stratejimiz olan değerlerimizin, tedarik zincirinden son kullanıcıya kadar çizdiği 

eksende kurumsal seviyesini ve katma değerini görebilmek için paydaşlarımızla herhangi 

bir konu bildirimi yapmadan sürdürülebilir konularına yaklaşımlarını kendi objektiflerinden 

gördükleri şekilde aldık. Biliyoruz ki gerek sektörel farklar gerekse bizi biz yağan 

değerlerimiz bizleri fark yaratan bir kurum haline getirmektedir. Paydaşlarımızın bu konuda 

ki politikaları ve değerlerini onların anlatımlarıyla edinmek, kendilerine unsur çevresi 

içerisinde herhangi bir faaliyette daha belirgin seçeneklerle ve çözüm odağına daha da 

yaklaşmamız sağlamaktadır.  

 

 Firmamızın 2015 dönemi sürdürülebilirlikle ilgili komite çalışmalarında yalnızca 

öncelikler değil, etiğe dayalı kurumsal yapımızın daha belirgin şekilde anlaşılmasını 

sağlayan, iletişim kalitesini artıran diyalogların gelişmesi ve bir süreç zinciri içerisinde 

yıpranan ve zayıf halkaları onarma imkanını bulduk.  

 

 Paydaşlarımızın ortak paydada müşteri havuzunda yer almasıyla birlikte tüm 

tedarikçi paydaşlarımızın enerji tüketimi, zararlı emisyonlar, ilkim değişiklikleri ile ilgili hem 

fikir düşünceleri müşterilerimizin bu konulardaki politikaları ve ortak güdüye sahip olan 

küresel iş dünyasının tüm tedarikçilerinde aynı politikaları ve çalışmaları görmekteyiz. 

 

 Enerji tüketiminde firmamız gruplama hatlarının ve bu hatları besleyen yan 

sistemlerinde enerji tüketimi yapmaktadır. OSB içerisinde Eskişehir Sanayi Odasına bağlı 

işletme sayısı 660 olarak temin edilmektedir. Bu firmalara elektrik enerjisi üretim ve 

dağıtımında sorumlu ESO-Doğalgaz işletmesinin ölçümlerine göre yıllık tüketimimizi 

değerlendirdiğimizde  0,049% sevilerinde belirleyerek sürdürülebilir bir dünya için daha da 

düşürmeyi hedeflemekteyiz. 

 

 Isınma ihtiyacı olarak kullanmakta olduğumuz doğalgaz yakıtı 2015 yılında toplam 

463.575 m
3
 seviyesindedir. Geçmiş yıllara bakıldığında benzer değerler gözlense de 

büyüme trendine giren firmamızın kapalı alanlarında ısınma/barınma ihtiyacı arttığından 

toplam tüketimimizde artış gözlenmektedir. Ancak kuruluşumuzu çalışan sayısı ve 

tüketilen m
3
 olarak incelediğimizde kişi başına düşen ısınma/barınma maliyeti giderek 

düşmektedir. 

 

 2016 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz yeni nesil üretim tesisimiz için ısınma 

ihtiyacının teknolojik katkılarla günümüzde uygulanan yalıtım sistemleri ile donatarak kişi 

başına düşen ısınma maliyetini daha da düşürmeyi hedeflemekteyiz.  

 

 Sürdürülebilirlik komitesi, sürdürülebilirlik kapsamında elde ettiği bulguları yönetimle 

paylaşarak yatırım kararlarını sürdürülebilirlik çatısında incelemeye ve karar vermeye 

sahiptir. Ekonomik, çevresel ve sosyal tüm etkiler için karar verme yetkisi üst yönetime 

aittir.    

Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 
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   İş Sağlığı ve Güvenliği 

 Değer akış analizimizde, tüm paydalarımızla birlikte önceliklerimizi belirlerken 

öncelikle İş Sağlığı ve Güvence’sinin (iSG) kesin bir ifadeyle öne çıktığını görmekteyiz. Son 

yıllarda T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu konuda şirketlere uyguladığını 

mevzuat ve yasalar ile geliştirilen uygulamalar bu yönde en önemli adımlardan biridir.  

 

 İşletmemiz, sektörümüz kablo gruplama çalışma faaliyetlerinde “Az Tehlikeli”  

seviyede derecelendirilmektedir. İşletmemizde kuruluşumuzdan bu güne kadar ölümcül, 

uzuv kopması, kalıcı engel gibi herhangi bir iş kazası olmamıştır. Yine herhangi bir sağlık 

sebebiyle malulen emeklilik yada bu anlamda iş sözleşmesinin çalışan yada işveren 

tarafından feshi bulunmamaktadır.  

 

 Yönetim Kurulunun ve Genel Müdür seviyesindeki yüksek öneme sahip İSG unsuru 

devamlı aksiyon içerisindedir. En ufak iş kazalarında bile mutlaka değerlendirmeye alarak 

tekrarının olmaması için geniş çaplı faaliyet başlatılmaktadır. İSG uzmanımız ve İSG 

ekibimiz yetkinlikleri ve tecrübeleri bakımında fabrikanın her bölümde İSG konusunda 

detay analiz yapabilecek kapasitededir. Bu ekibin İSG denetim ve herhangi bir İSG 

vukuatında alacağı karara üst yönetim  tam destek vermektedir.  

 

 “Az Tehlikeli” seviyede faaliyet göstermemiz, iş kazalarımızın yoğunlaştığı iş tezgahı 

ve adımlarının bilinmesi herhangi bir tehlike sınıfına girebilecek kazaları önemsememize 

yer veremez. Her kıl payı durumunda ölümcül, uzuv kopması, kalıcı engel gibi üst öneme 

sahip tehlikelerden en basit iş kazalarına kadar her seviyede riskin bertarafı için İSG 

ekibimiz 7/24 görev yapmaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız 
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 İş kazaların düzeltici faaliyet yerine önleyici faaliyet olarak çözümlenebilmesi için 

kestirimci denetimlerle her operasyon adımı ve çalışan alanı dikkatle izlenerek gerektiği 

durumlarda iş durdurma kararını verebilmektedir. İş durdurma, riski uzaklaştırma yada riski 

tamamen ortadan kaldırma adımlarının her biri detaylı olarak sahada riskin yaşandığı alan 

ve ortam gözlenerek karar verilmektedir.  

 

 Sektörümüz ve İSG ile ilgili tüm firmalardan elde edilen İSG vakaları da firmamıza 

uyarlanarak önleyici faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Sektöre ve bize özel faaliyetlerimize 

uygun koruyucu ekipman kullanımımız gerek yasalara göre gerekse firmamız İSG 

politikalarına göre zorunludur ve esnetilmesi kimsenin inisiyatifine bırakılmamıştır. 

Mümkün olan her noktada koruyucu ekipman kullanımını kişinin kontrolünden çıkaran 

otomasyon ve poke-yoke uygulamaları bulunmaktadır. Teknolojinin geliştirdiği ekipmanlar  

anlık olarak takip edilmektedir. Konuyla ilişkili kuruluşların yayınların devamlı incelenmekte 

ve işletmemizde konusuyla ilgili kaza yaşanmasa da riske açık olması durumunda derhal 

devreye alınma karırı verilmektedir.  

 

 İşletmemiz geride bıraktığımız 10 yılı veritabanında bulunduran derinlemesine 

inceleyebilmek ve her alanda önlem, geliştirme, iyileştirme gibi faaliyetleri doğru kararlara 

bağlayabilmesine imkan sağlayan raporlama sistemine ve veri bankasına sahiptir. İSG 

alanında da yapılan derinlemesine analizlerde benzer hataların kaza gerçekleşme adımları 

değerlendirildiğinde tekrar eden kaza unsuru bulunmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

(1) İş Kazalarının tümü İnsan Kaynakları bölümü personellerince, ilk yardım ekibinin müdahalesi ve sonrasında değerlendirmeye 

alınarak kazanın boyutu gözetilmeden tekrarlanmaması için kalıcı çözümün sağlanması amacıyla ve çalışanlarımıza karşı 

sorululuklarımızı etik olarak doğru bulduğumuzdan kayda alarak değerlendirmekteyiz. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Başlıklar 2011 2012 2013 2014 2015 

İş Kazaları ⁽¹⁾ 7 7 5 1 1 Sayı 

   Kadın 5 5 4 0 0 Sayı 

   Erkek 2 2 1 1 1 Sayı 
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 İSG değerlendirmeleri yalnızca çalışanların doğrudan maruz kaldığı riskleri 

değerlendirmemektedir. Örneğin elektrik trafosu gibi donanımlarında ısı, enerji sızıntısı, 

yalıtımı gibi riskleri de inceleyerek tam kapsamlı önlemler almaktadır. Geçici yada kalıcı 

sağlık sorunlarına yol açan her türlü iş ortamı unsurlarının temelinde yatan kimyasal, toz 

ve partiküllerin, ses ölçümlerinin (desibel), havalandırma vb. ölçümlerinin yapılarak sektörel 

risk bulunmamasına rağmen İSG odağımızdadır.  

 

 En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlıklı ve motivasyonu yüksek çalışma 

şartlarının sağlanması anlamında İSG ekibimizin işletmemize olan katkıları son derece 

yüksektir. Çalışmalarımıza değerlerimizi gözeterek ara vermeden devam ediyoruz. 

 

  

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Grf-1 

İş Kazalarını Yıllara Göre Dağılımı Kaza Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı 

Grf-2 

Grf-3 

Kayıp Günlerin Yıllara Göre Dağılımı Yıllara Göre İş Kazaları Oranları 

Grf-4 
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Başlıklar 2011 2012 2013 2014 2015 

İş Kazaları 7 7 5 1 1 Sayı 

   Kadın 5 5 4 0 0 Sayı 

   Erkek 2 2 1 1 1 Sayı 

Kaza Türlerine Göre Dağılım Sayı 

   Hafif İş Kazası 0 1 4 0 1 Sayı 

   Orta İş Kazası 1 2 0 0 0 Sayı 

   Ağır İş Kazası 6 4 1 1 0 Sayı 

İSG Kayıp Gün 41 30 22 6 3 Gün 

Meslek Hastalıkları 0 0 0 0 0 Sayı 

Grafik 

Grf-1 

Grf-2 

Grf-3 

İş Kazası Oranı 3,00 2,67 1,92 0,27 0,24 % 

Toplam Çalışan 233 262 261 364 415 Sayı 

Grf-4 

G4-LA5 

G4-LA6 

G4-LA7 



Baycan Akademi 

   Eğitim ve Kalite 

 Her yaşta eğitim modelini benimsiyoruz. Gelişen teknoloji, sosyal, ekonomik şartlar 

ve müşterinin kabuk değiştirmesiyle durdurulamaz değişim kaçınılmazdır. Bu değişim 

ancak kaliteli eğitim ile doğru şekilde sağlanabilir ve sürdürülebilir olabilmektedir.  

 

 Kuruluşumuz yarım yüzyıla yakın iş tecrübesi, kurucumuz ve ikinci kuşak yönetim 

kurulu aktarımları ile sektörel değişim ve eğilimlerini canlı olarak yaşayan çalışanlarımızla 

elde ettiğimiz müşteri memnuniyetine bağlı başarımızı eğitimimize borçluyuz.  

 

 Faaliyetlerimizde insan inisiyatifinden çıkarılmış operasyon çalışmalarını her geçen 

gün devreye alsak da insan gücü bağımlılığımız ağırlıkla devam etmektedir. Bu bizi büyük 

bir aile haline getirmektedir. Yaşanılan her hatada öncelikle “bu konuda eğitim aldınız 

mı?” sorusu sorulmaktadır. Bu yaklaşım eğitime verdiğimiz önemi, değerlerimizin odağı 

olduğunu ortay koymaktadır. 

 

 Baycan Akademi olarak faaliyetlerimiz İnsan Kaynakları departmanında eğitim 

kataloğu şeklinde muhafaza edilmektedir. Her türlü iç ve dış eğitim ihtiyacını İnsan 

Kaynakları bölümü tarafından gelen talepler değerlendirilerek organize edilir.  

 

 Eğitim içeriği uzman kadromuz tarafından yıllarca süren tüm tecrübelerin 

aktarılmasıyla oluşturulmuş Baycan A.Ş.’ne özel eğitim materyalleridir. Bu eğitim içeriklerin 

hazırlayan uzman kadromuz konularla ilgili dış eğitim sürecinden mutlaka geçmiş 

durumdadır.  

 

 Tüm eğitimlerimizin sonucunda tüm katılımcılara “eğitim değerlendirme anketi” 

sunularak eğitim kalitesi ölçülmesi sağlanmakta, içerik ve sunucu kalitesi artırılmaktadır.  

25 

G4-LA9 



 Sürdürülebilir insan kaynağını hedefleyen firmamız bu hedefe ulaşabilmek için en 

önemli unsurun eğitim ve kalitesine olduğunu düşünmektedir. 

 

 Çalışanlarımızın daima birbirleriyle arasında sosyal bağ oluşturmalarını 

desteklemekteyiz. Her fırsatta mikrofonu eline alan yönetim yaklaşımı bu sosyal köprüyü 

işletmemizin en tepeden en uca kadar geliştirmektedir. Çalışanlarımıza karşı yakın,samimi 

ve güçlü diyaloglarımızla yalnızca işletme faaliyetlerinde değil günümüzde vuku bulan bir 

çok yasa dışı öğrenimlerimizi bu sayede ilerletmiş olmaktayız. 

 

 Çalışanlarına ve ailelerine verdiği önemle Eskişehir insan gücü tarafında yüksek 

kalitesiyle, kurumsal yaklaşım ve çözümleriyle ayrı bir değer bulan firmamız bu değerini 

muhafaza etmek için daime gelişim içerisindedir. 

 

 İnsan Kaynakları veri envanterlerimize göre eğitim bazında derlenen verilerimiz 

aşağıdaki gibi sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) İşletmemizde yönetici düzeyinde Performans Yönetimi ve Kariyer Planlaması raporlama dönemi içerisinde ilk kez uygulamaya 

alınmıştır.  

 Eğitim ve Kalite 

Başlıklar 2011 2012 2013 2014 2015 

Eğitim Envanteri 5.430,80 1.292,50 5.499,50 1.207,75 3.948,50 Ad/Saat 

   İç Eğitim Planları 3.894,80 754,50 4.911,50 1.203,75 Ad/Saat 

   Dış Eğitim Planları 1.536,00 538,00 588,00 4,00 Ad/Saat 

3.912,50 

36,00 

   Bayan 178 207 208 283 299 Ad/Saat 

   Erkek 55 55 53 81 116 Ad/Saat 

Performans Yönetimi ⁽²⁾ - - - - 1,93 % 

   Kadın - - - - % 

   Erkek - - - - % 

1,34 

3,45 

Yöneticiler 9 9 9 9 8 Sayı 

   Kadın 4 4 4 4 4 Sayı 

   Erkek 5 5 5 5 4 Sayı 

Toplam Çalışan 233 262 261 364 415 Sayı 
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   Çalışma Hayatı 

 En değerli kaynağımız çalışanlarımızdır. Çalışanlarımıza büyük bir aile gözüyle 

bakıyoruz. Eğitimle güçlendirilen kadromuz sektöre hızla öğrenme eğrisini tamamlayarak 

işletmemize katma değer sağlamaktadır. 

 

 Çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik durumları için firmamız imkanlar dahilinde 

daima aile üyesi olarak değer verdiği şekilde çözüm üretmeye çalışmaktadır. Ürün çeşitliliği 

ve değişkenlerin çok fazla olması sebebiyle otomasyonun azami kullanılması durumunda 

bile çalışan iş gücüne ihtiyacımız yüksektir. 

 

 2015 yılında toplam 751.672 Ad/Saatlik işçilik hacmimizin yeni müşterilerimizle 

artması beklenmektedir. Kurulu kapasitemizin 44%’ünü oluşturun bu doğrudan iş gücü 

kaynağına ihtiyacımızı aynı oranda artırmaktadır. İş gücüne dayalı üretim tesisimizde 

görev alan her çalışanımızın yüksek motivasyonlu olması ürün kalitesini ve müşteri 

memnuniyetimizi doğrudan etkilediğinden motivasyonu artırıcı uygulamaların insan 

kaynakları başkanlığında her alanda yapılmaktadır. İşletme sosyal alanlarında düzenlenen 

bahar şenlikleri, 5S ve öneri ödül sistemi uygulamaları, herhangi bir zaman diliminde uç bir 

hatayı engelleyerek gösterdiği üstün başarının takdir görerek ödüllendirilmesi ve Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüzün bu bağlamda çalışanlarımızla doğrudan toplu 

olarak ve gerektiğinde birebir görüşmeleri bu konuda ki hassasiyetimizi göstermektedir. 

 

 Vazgeçilmez değerimiz çalışanlarımız tamamen gönüllülük esasına dayalı işe katılım 

ve 100% iş sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir. Her sektörde ve iş süreçlerinde var 

olan iş zorluğu işletmemizi çalışma şartlarında devamlı iyileştirmelerle azaltılmaya 

çalışılmaktadır. Dönemsel satış hacmimizin yakın dönemlerinde beklenilenin üstünde yada 

altında olması iş gücü kaynağımızı doğrudan etkilemektedir. Ancak üst yönetim 

tecrübeleri ve bu konuda yürüttüğü politikalara bağlı olarak toplu çıkış yapmamakta en 

esnek şekilde bu dönemi geçirebilecek pozitif çözümleri devreye almaktadır. 
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 İşletmemiz tüm giderleri tarafından gerektiğinden müşteri tarafından analiz 

edilmekte ve devlet kurumları tarafından da denetlenmektedir. Satış politikalarımızın ve 

satış ücretlerimizin değerlendirilmesi ve belirlenmesi ağırlıklı olarak şeffaf, etik 

değerlerlerimizle birlikte müşterimiz ile birlikte belirlenmektedir. Bu politika işletmemiz 

genel giderleri, hammadde, işçilik ve diğer giderlerimizde planlı ve bütçe yönetimiyle 

yapmamızı sağladığından çalışanlarımıza sağladığımız maddi imkanlarımız bu oranla 

eşdeğerdir.  

 

 Çalışanlarımıza sağladığımız erzak yardımı, evlilik yapan çalışana belirlenen ücret 

desteği gibi İnsan Kaynakları uygulamalarımız bulunmaktadır. Eğitim, kıdem ve yapılan 

işin niteliğine göre ek ücret politikamız uygulanmaktadır. 

 

 Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve düzeninin sağlanması konusunda her 

kademeden her çalışandan fikri destek alınarak teknoloji ile birleştirilen tüm öneriler bir 

araya getirilerek çalışma ortamı oluşturulmaktadır. Tüm çalışanların katkı sağladığını bu 

yapılanma sebebiyle çalışan motivasyonu artırılmakta ve arzu ettiği çalışma şartlarını 

kendisinin oluşturduğu, talep ve şikayetlerini rahatlıkla girdiği her ortamda 

söyleyebilmektedir. Bu çalışanlarımızda özgüven ve işine sahip çıkan bireyler 

oluşturulmasına yol açmaktadır.  

 

 Bu insan kaynağı değerimizin ilk seviyeden en üst seviyeye kadar yönetilmesinde 

etkin rol alan mavi ve beyaz yaka personellerimizin çoğu bu özgüven sayesinde başarıya 

ulaşarak hemen her kademede ihtiyaçlara bağlı olarak yükseltmektedir. Yetiştirdiğimiz 

onlarca donanımlı birey işletmemizden daha iyi şartlar sebebiyle ayrılsa da bağlarını 

koparmamaktadır. Eskişehir Organize Sanayisinde ve özellikle yerel müşterilerimize “okul” 

vasfında her kademede personel yetiştiren kurumumuz eğitime ve personellerine 

sağladığı özgür yaşam şartlarının en iyi uygulandığı bir fabrika olduğunu göstermektedir.  

 

 Eskişehir yerel iş gücüne bağlı insan kaynağını kullanmakta olan firmamız ağırlıklı 

olarak bayan personel tercih etmektedir. Kablo gruplama global olarak farklı sektörlere 

hizmet verse de “kablo dokuma” olarak tanımlandığından ince işçilik ve el beresine dayalı 

olduğundan kadın istihdamını pozitif ayrımcılıkla destek vermekteyiz. 

 

 Tüm personellerimizin çalışma şartlarındaki iyileştirmeler, iş yeri yöneticilerinin 

özellikle bayan personelle çalışmasına bağlı olarak dikkati ve özeni ile güvenli çalışma 

ortamının sağlanması konusundaki katkıları ve üt yönetimin bu hassas konudaki politika 

ve yaklaşımları ile Eskişehir bayan iş gücünde “tercih edilebilir işletme” yakıştırmasını bir 

onur addetmekteyiz. 

 

  

 Çalışma Hayatı 

28 

G4-56 

G4-LA1 



 İşletmemiz İnsan Kaynakları taleplerini, Eskişehir iş gücü havuzundan 

karşılamaktadır. İşe alma prosedürünün uygulamalarının başında 18-35 yaş tercihi 

uygulanmaktadır. İş yeri çalışma şartları devir oranlarının incelenmesi, çıkan personellerin iş 

yerim insan gücünün sürdürülebilirliği incelendiğinde bu yaş aralığının işletmemiz iş gücü 

çalışmaları için en elverişli sınıfı belirlemektedir. Bu yaşın üstünde ancak kuvvetli referansla 

talep üzerine diğer şartları sağlayan personellerde istihdam edilebilmektedir. 

 

 İşletmemiz çalışanlarının mavi ve beyaz yaka olarak toplamı değerlendirildiğinde 

2015 yılında 415 çalışanımızın yaş ortalaması 31 olarak belirlenmiştir. İşletmemiz yaş 

spektrumu aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çalışanlarımıza sağladığımız iş başı eğitimi ve işin niteliğine göre uzmanlarınca 

verilen teknik eğitimler bireylerin işe adaptasyonu ve oryantasyon sürecini hızla 

tamamlamasına büyük katkı sağlamaktadır. Gelişen teknoloji, müşteri memnuniyetinin 

artırılması ve yenilikli ruhumuzun gereği olarak iş yapış şeklimiz giderek geliştirilmekte ve 

yalınlaştırılmaktadır. İnovatif çözümlerle iş akışlarının revizyonları sebebiyle personel 

eğitimleri çalışma hayatı boyunca devamlı sürdürülmektedir.  

 Çalışma Hayatı 

112 

88 

59 
67 

48 

14 

1 

18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 

Ortalama Çalışan Yaş : 31 

Göstergeler       (sayı) – (%) 2011 2012 2013 2014 2015 

Toplam Çalışan 233 304 330 318 415 

   Kadın 178 240 263 247 299 

   Erkek 55 64 67 71 116 

İşe Alınan Personel 286 317 269 420 897 

İşten Ayrılan Personel 257 274 237 362 872 

   Devir oranı 9,17 % 7,51 % 5,88 % 9,18 % 19,80 % 

İnsan Kaynakları Göstergeleri 
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 İşletmemiz ani artan taleplerin, ürün modeli olarak yüksel çevrim süresine sahip 

ürünlerin taleplerindeki yıllık tahmini miktarların yüksek sapmayla artması iş gücü 

istihdamında bir dizi problemlerle işletmemizi karşı karşıya getirmiştir. İş gücü kalitesinin 

ürünlere doğrudan yansıması nedeniyle mavi yaka personelin işletmemizde istenilen iş 

gücü seviyesine ulaşması ortalama 2 aylık süre gerektirmektedir. Bu dönem içerisindeki 

personellerimiz insan kaynakları tarafından turuncu iş önlüğü ile belirlenmektedir. Bu 

yoğun ve beklenmedik taleplerin peş peşe gelişi ile birlikte firmamız çalışanları arasındaki 

işe giren (turuncu renk) sayısında artış olmuştur. Artışa bağlı olarak işletme verimi bu 

oranda düşmekte ve taleplerin karşılanması daha da zora girmiştir.  

 

 Personel istihdamının yapılması, eğitimlerle donatılması süreçlerinin vazgeçilmez 

politikaları işgücüne ihtiyacın daha da darboğaza girmesine sebep olmuştur.  İnsan 

Kaynakları 2015 yılı göstergelerine bakıldığında tüm pozitif çözüm politikalarımızın devreye 

alınmasına rağmen bu yüksek taleplerin (beklenmedik talepler) karşılanabilmesi için 

gönüllülük esasına bağlı fazla mesai uygulaması yapıldığından işletmemize yeni katılan 

personelin kurum kültürünü tam olarak kavrayamadan yaptığı çıkışlar sebebiyle devir 

oranımız 19,80 % olarak belirtilmektedir. İş-Kur ve müşterilerimizle birlikte bu ağır şekilde 

atlatılan sezonun gelecek yıllara taşınmaması için bir dizi eylem planı ve uygulamalar 

devreye alınmaktadır. 

 

 Baycan A.Ş. çalışanları, fabrikamıza ilk adım attıkları andan itibaren “fırsat eşitliği” 

ilkelerimizi canlı olarak yaşamaktadırlar. Temel el becerileri, mülakatlar ve ikili 

değerlendirme aşamasında kişinin performansına göre objektif yaklaşımlar yürütülür. Dil, 

din, ırk, cinsiyet vb kişisel özelliklere bağımsız olarak dikkate alınır.  

 

 Baycan A.Ş. faaliyetlerinde  sözleşmesiz personel çalıştırma, zorla yada zorunlu 

çalıştırma, mobbing ve çocuk istihdamına izin vermemektedir. Çalışanlarımızın tamamı 

yasal hükümlülükleri yerine getirilen iş sözleşmeleri kapsamında istihdam edilmektedir. 

 

 İşletmemizde yabancı uyruklu personel bulunmamaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde 

farklı uyruktan çalışanlarımız istihdam edilmektedir. Firmamızın bu yöndeki pozitif 

inisiyatifi, bu tür adayları yasalar uygun istihdam etmektir (çalışma izin belgesi vb). 

 

 

 Çalışma Hayatı 
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AHMET CEM DEMİR - NİSA ARSLAN - AHMET ÇALLI - KADER DİKMEN - AHMET KÖSEER - BELGİN TUNA - ALİ RIZA 

KORKAR - SEMİH ÇAKMAK - ALİ TAŞKIRAN - BEYHAN SAÇLI - ALİYE KURT - BÜŞRA ŞEN - ANIL ÜNAL - AYSUN KARADAŞ - 

ARİFE KÖRBUDAK - KÜBRA ÜNALIR - ARZU KARADAĞ - KÜBRA AYDOĞAN - ARZU KAYA - FIRAT ERÇOBAN - ARZU KOÇ - 

CANSU BİLGİSEVEN - ASLI  BUYANKARA - UMMAHAN TAŞ - ASLIHAN SAZAK - ERHAN YILDIZ - AYDIN KILINÇ - SEHER 

KALE - AYFER GÖKKIYAS - ALEV AYKUTLU - AYHAN AKKAYA - ŞÜKRAN AKIN - AYHAN ÇETİN - DERYA ARSLAN - AYHAN 

ŞAHİN - AYŞE AZGEZEN - AYŞE AY - İREMNUR BİREL - AYŞE BUYANKARA - MEHMET AYHAN - AYŞE KARTALOĞLU - CANSU 

KARTALOĞLU - AYŞE YILDIZ-TURAN - SELMA DEMİRTAŞ - AYŞİN TORUN - ZAFER TURAN - BAHAR ÇAKIR - SEFA AYRANCI - 

BAHAR GÜNDÜZ - ZİŞAN YAZGÜLÜ - BEDRİYE   MERAL - TUĞÇE  KARAKAYA - BELGİN GÜNAYLI - HATİCE BALGAY - 

BETÜL MERCAN - KADER AYDIN - BUKET KAVAK - AYŞE ÇAKMAK - BURCU BİREL - AYTEN DİNDAR - BURCU KOYUNDERE 

- GÜL KARAKAPLAN - BURÇİN KOYUNDERE - DİLEK TOSUN - BÜŞRA ALIÇLI - HÜLYA UZUN - CELAL DANIŞAN - NEVAL 

AKKÖPRÜ - CEMİLE BELYURT - BÜŞRA ÜSTKÜP - CENGİZ YILMAZ - AYSUN ALCI - CEYLAN BAŞKUYU - ŞERİFE KÜÇÜK - 

CUMAZİYE ÇALIK - GÜLNAZ ERKEK - CÜNEYT YILMAZ - OSMAN ARAS - DEMET  KAVAK - NEHAR AYDIN - DERYA 

AKBUDAK - MEDİNE ERTUĞRUL - DEVRİM ASLANER - REYHANE GÜNDÜZ - DİLEK ÇELİK - SEMİHA ERGİN - DÖNDÜ 

YILANCI - İPEK MANAV - EBRU  ADANA - DİLEK TOPRAK - EBRU KOÇ - SELİN BALKAN - EBRU TANRIÖVER - ŞENOL GÜL - 

ELİF KARABULUT - ZÖHRE NİZAM - ELİF KÖK - YASEMİN YÖRÜKÇÜ - EMEL KILIÇ - TUĞÇE ÖZCAN - EMİNE  USLU - 

İBRAHİM BULDUK - EMRAH KAYA - BERNA YİĞİTTEPE - EMRE FIRILDAK - DİLEK TİFTİK - EMRE KÜÇÜKSEVİL - AHMET 

TURCAN - ENES YILMAZER - GURBET URGÜN - ERCAN ÇÜRÜK - EDA YAMAN - ERHAN TURGUT - FATMA UZUN - ESRA 

KARAAĞAÇ - HALİSE GÜNDOĞDU - ESRA YAŞAR - NURCAN YILDIZ - FATİH AĞAÇ - PEYAMİ TEPECİK - FATMA AYMAZ - 

YASEMİN SAKICI - FATMA BİKLEN - SENA ÖZTÜRK - FATMA ELMA - EMRE DOĞAN - FATMA TUZYURDU - MELİH YAŞ - 

FIRAT KOLBÜKEN - KEZBAN DEĞİRMENDERE - FİGEN AYTÜRE - GÜLAY SELVİ - FİKRET BAYRAKTAR - GÜLHAN AKDOĞAN 

- GONCA KAHYA - TUĞBA KARACA - GÖKÇE TOPÇU - BİRGÜL DEMİRKOPARAN - GÜLCAN ÖZDEMİR - MEHMET BALIKCI 

- GÜLLÜZAR DEMİRBAŞ - GÜLŞAH URGÜN - GÜLNAZ KAYA - ÖZLEM AKYUMUK - GÜLSÜM ÖZER - TUĞÇENUR TEMİZ - 

GÜLŞAH ÇELİK - ÇİĞDEM SARITAŞ - GÜLŞAH LİDAR - ONUR TAŞKİT - GÜLTEN ALTINSU - DUDU OLGUN - HALİL ÇAMLICA 

- BURAK YILMAZ - HALİM  AYMAN - CEMİL ÇELEBİ - HALUK TEPECİK - GÜLDEN EZİN - HASAN CANLI - FATİH YAŞAR - 

HASAN HÜSEYİN GÜCEN - ZEKİ ÜNVER - HATİCE OKTAY - SERHAT  SERT - HAVA DÜZGÜN - ABDİL YARDIMCI - HAVA 

TAŞKIR - DİLEK ÇELİKKIRAN - HAVVA GÜRGENBURAN - BERRİN GÖLECİ - HAYRİYE ERTAM - UĞUR KOCAOĞLU - HURİYE 

KAHRAMAN - SERHAN ÇOLAKER - HURİYE KIZAK - RECEP DEMİRKOPARAN - HÜLYA ERBEK - GÜLSADE DURUKAN - 

HÜLYA GÜNGÖR - SERAP SAĞLAM - HÜSEYİN BİLGİN - ERSİN TURAN - İLKNUR UZGUR - REYHAN CEYLAN - KADRİYE 

KANAR - NEJMİYE TAŞKIN - KARDELEN İNLİ - GİZEM ÖZDEMİR - KAZIM AKCAN - SERAP TEPE - KEZBAN AJDER - FATMA 

KANDEMİR - KEZBAN ASLI GÜLER - BAHRİYE ÇOŞKUN - KÜBRA  ÖZGAN - SEMRA KORUCU - KÜBRA KUMRU - HAKAN 

ÇELİK - LATİFE KARABULUT - MERYEM ÇALGINBAŞ - LEVENT EKEN - İBRAHİM TUÇ - MEHMET BAYAR - UFUK DENİZ 

UĞUR - MEHMET CAN - SELÇUK ARIKAN - MEHMET ÇİFTÇİ - NAZAN ŞANLI - MEHMET KIZAK - TANER TUNA - MEHMET 

TİFTİKÇİ - SAMET KILIÇLI - MELEK ÖZDEMİR - HAVVA ÇAKIR - MELİH TİLKİ - RESUL KARAHANLI - MERVE BÜYÜK - EMİNE 

ERÇINAR - MERVE YÜKKALDIRAN - SEHER PAÇAL - MİHRİBAN ADALIOĞLU - SELMA TURGUT - MUHAMMED MELİH 

ALGUN - İREM DENİZ ERAL - MUHAMMED SAVAŞ - DÖNDÜ ŞEN - MÜESSER KAVALCI - TURGUT GÜLLÜ - MÜŞERREF 

DUTTU - AYŞE ÖZDEMİR - MÜZEYYEN ÇİGTÇİ - YUSUF KÖSE - NAZLI KAYA - EBRU AYKURT - NAZLI KILINÇ - KEVSER AKA - 

NECATİ GENÇ - AYŞE CEYLAN - NEJLA DURAK - AYSEL TÜRE - NERMİN KAYHAN - EMİNE TANRIÖVER - NERMİN YAVAŞ - 

ÇİĞDEM BALIKÇI - NESLİHAN ŞENYİĞİT - KADER ÖZTÜRK - NİGAR TOKYAR - AYŞE DUYGUN - NİHAL ÇAYIR - OĞUZ IŞIK - 

NURAY AVCIL - HAVVA KAHRAMAN - NURCAN ÖZTAŞ - KÜBRA TANADAM - NURTEN URGUN - ZEYNEP YAVUZ - NUSRET 

EMRE GÜNDÜZ - SAMET YILMAZ  - ONUR SARIKAYA - UĞUR NURİ SEYTİN - ORAL DENİZ KARABULUT - İRFAN MERAL - 

OSMAN ÇÖLMEK - TANSU SARAÇ - ÖMER OK - EMİNE AKTAŞ - ÖZCAN YILDIRIM - RIFAT KURT - ÖZGE AKKOYUN - ERGÜL 

AKTAŞ - ÖZLEM ARIKAN AĞAOĞLU - HATİCE ŞEN - ÖZLEM DEMİR - AYŞE ERTOR - ÖZLEM ÖZER - ELİF DEMİRALAY - 

RABİYE AKAR - İBRAHİM ÇİMEN - RECEP İBİLİ - EBRU DOĞAN - SAADET ALTUN - ZEHRA ÇÖLMEK - SAFİYE AKÇALI - 

HAZEL SARIER - SARPER ULUDAĞ - ECE SEZER - SEBAHAT SAB - ÖZGENUR KILIÇ - SEDAT BARIŞ - BURAK BULUT - SEDAT 

KAPAKLIKAYA - NURCAN YALÇIN  - SELÇUK UYANIK - BURCU DOĞAN - SELİME KARAMAN - ZEYNEP YILMAZ - SELMA 

AYDOĞAN - HAZEL ERTOY - SELMA YÜKSEL - CANSU ALCI - SERDAR EŞGİN - SERPİL BAĞDAT - EMRE BAHADIR - SEVGİ 

ERGENE - GÜLTEN KIYMAZ - SEVGİ SABİ - GÜLHAN TEKİN - SEVGÜL ŞİMŞEK - ZEHRA KABATAŞ - SEVİL FIRINCI - MUSA 

AYDOĞAN - SEVİM DANIŞAN - YASİN CAN - SEZGİN BAKLECİ - CAHİDE YİĞİT - SİBEL KILIÇ - HAYRİYE ARSLAN - SONGÜL 

BECERGEN - MUSTAFA TEPE - SONGÜL KIRIK - GÜLSÜM GÜNGÖR - SONSEN DEMİRTAŞ - DİLBER DURUKAN - SULTAN 

ÖZERDOĞAN - NESLİHAN KAYABAŞI - SUZAN SEDA AKIN - RABİA AKIN - SÜMEYRA KİRİBU - TUBA AYTEMÜR - ŞADİ SERT - 

ENGİN YILMAZ - ŞEBNEM SEZGİN - YASEMİN KAVALCI - ŞÜKRAN KIRAN - FERHAT TEZCAN - ŞÜKRAN TURAN - MİNE 

BOSTANCI - TUBA AYKUT - EYLEM AYKUT - TURAN AKGÜN - NİLGÜN KIZAK - TÜLAY AKGÜNEŞ - ZUHAL HATİPOĞLU - 

UĞUR ŞİMŞEK - HATİCE ÖZTÜRK - ÜNZİLE ŞİRAN - AYŞE ERSOY - VİCDAN AKALIN - ZEYNEP BİRDAL - VİLDAN DÖNMEZ - 

EMİNE ÖZTÜRK - VOLKAN BULUT - EMİNE KARADEMİR - YASEMİN AYHAN - SEVAL ÇELİKKIRAN - YASEMİN DÖNMEZ - 

NURHAN PEHLİVAN - YASEMİN TINMAZ - SİMGE KARATAŞ - YELDA GÜRSÖZ - DİLAN KARATAŞ - YILDIZ ERAYIK - AYŞE 

YALÇIN - YILMAZ TEPE - YUSUF TEPE - YUSUF ÇETİN  - ÖMER ÇELİK - ZALİKE KARANFİL - FATMA ÇEKİÇ - ZEHRA DOLAPÇI 

- GAMZE SAĞDİLEK - ZELİHA DEMİR - GÜL GÜSSÜN UZER - ZEYİT ÇETİN - SEHER DEMİR - ZEYNEP AVCI - KEZBAN 

ÇAMLICA - ZEYNEP ILGIN - CEMİLE UĞUR - ZEYNEP YARDIMCI - AYSUN YILMAZ - ZUHAL EBİNÇ - NEBİYE ŞAHİN - ZUHAL 

YATTIKALKMAZ - METİN SONGÜR - ZÜLBİYE KESER - HEDİYE KABA - ZÜLEYHA ÇELİK - HATİCE ÖZKAN                         

sdfsdfsdfs 



   Kurumsal Vatandaşlık 

 Markamız Baycan, yasal ve etik ilkelere bağlı, derin kurum kültürünü yaşayan, ülke 

ekonomisine yüksek katma değer sağlayan elde ettiği kalite seviyesinde sektöründe önde 

gelen bir kuruluştur.  Faaliyetinde etkileşim içerisinde olduğu sosyal çevre ile temaslarını 

her geçen gün artıran Baycan sahip olduğu bu değerleri doğru tanıtan ve sosyal 

diyaloglara önem vermektedir.  

 

 İşletmemizde faaliyet gösterdiğimiz günden bu güne yasal zorunluluk dışında da 

İSG şartlarınca risk oluşturmayan her pozisyonda ve kademede  engelli personellerimizle 

çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Engelleri aşan işletmemiz bu paydada tanıştığımız 

yerel yetkilileri ile birlikte yapılan çalışmalara destek vermekteyiz. 2015 yılında Eskişehir 

Tepebaşı Belediyesi – Engellilerle Yaşam Merkezinin organize ettiği faaliyetlere destek 

vererek “Engelliler Tiyatrosu”nun yayınlanmasına katkı sağladık.  

 

 Hemen her yıl İnsan Kaynakları bölümünün organize ederek firmamıza davet 

ettiğini KIZILAY derneği, kan bağışı yapan ve henüz bu sosyal yardımlaşma hakkında bilgi 

sahibi olmayan çalışanlarımızın “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” temasını öğrenmelerine 

ve sosyal yardımlaşmada kurumsal kimliğini kullanmaktadır.  

 

 Eğiten-öğreten kurumsal yapımız yerel üniversitelerimizle çalıştaylar yaparak  

öğrenimleri devam eden öğrencilere ve kurumumuza akademik bilgi öğrenmeleri 

sayesinde katma değeri yüksek projeleri devreye almakta ve özellikle öğrencilerin 

sektörümüzde bilgi donanımı yüksek personel istihdamının yarattığı çalışma ortamı 

arzusunu karşılamaktadır.  

 

 Kurumsal duruşumuzu ifade eden bir diğer belirgin unsurumuz çevre etkileridir. 

Faaliyet alanımızla ilgili hiçbir atığa izin vermiyoruz. Çalışma, depolama yada lojistik 

sebeplerle fire yada hurda olarak değerlendirilen her türlü malzeme geri dönüşüm 

firmalarına aktarılarak çevremize ve doğaya sahip çıkıyoruz. Veri kayırlarımızın tümünde 

çevreye bırakılan atığımız “sıfırdır”  
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 İşletmemiz lojistiğini üstlendiği sipariş tamamlama evresinde ağırlıklı olarak çevrim 

için plastik kasa uygulamasıyla yenilenebilir yada yenilenemez ambalaj malzemelerinin 

kullanımını kısıtlamaktadır. Dolaylı ihracat ve şehir dışı satışlarımızda kullanılan yenilenebilir 

ambalaj malzemeleri kullanılmaktadır. Ambalaj malzemelerini tedarik ettiğimiz firmaların 

“Rohs” ve “Reach” uyumlu ürünler ile yenilenebilir hammadde kullanımını talep 

etmekteyiz. 

 

 İşletmemizde kullanılan hammaddelerin büyük çoğunluğu karton ambalajlarda 

temin edilmektedir. Bu yenilenebilir ambalaj malzemesinin anlaşmalı geri dönüşüm 

firmalarına kazandırılmasıyla firma, iştirakçiler ve ülke ekonomisine destek vermekteyiz. 

Raporlama dönemi içerisinde ve geçmiş yıllarda yenilenebilir ambalaj malzemesi alımımız, 

yenilenebilir ambalaj malzemesi çıkışlarımızdan küçüktür. Bu durum çevremizde 

yenilenebilir ambalaj malzemelerini toplayarak doğaya katkı sağlayan filtre firma 

olduğumuzu göstermektedir.  

 Kurumsal Vatandaşlık 
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G4-1 
Rapor Hakkında 
Genel Müdür Mesajı  

4 
5 

Genel Standart 
Bildirimler 

İçeriğin Açıklaması Sayfa Numarası 

G4-3 

Rapor Hakkında 
Kurumsal Profil 
İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 
Künye 

3 
6, 7  
11 
13 
38 

G4-4 

Kurumsal Profil 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 
Markamız, Ürünlerimiz 
Künye 

6, 7 
13 
14 
38 

G4-5 Kurumsal Profil 6, 7 

G4-6 Kurumsal Profil 6, 7 

G4-7 Ortaklık Yapısı 8 

G4-8 
Kurumsal Profil 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

8, 9 
20 

G4-9 
Kurumsal Profil 
İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi 
Belirgin Göstergeler, Orta ve İleri Vade Hedefleri 

6, 7 
11 
12 

G4-10 
İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi 
Belirgin Göstergeler, Orta ve İleri vade Hedefleri 

11 
12 

G4-12 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 
Kablo Gruplama Sektörü ve Baycan 

13 
15 

G4-13 Kablo Gruplama Sektörü ve Baycan 15 

G4-14 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 16 

G4-15 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 17 

G4-16 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 17 

G4-11 
İş Sağlığı ve Güvenliğine En Yüksek Öncelik Verilmesi 
Belirgin Göstergeler, Orta ve İleri vade Hedefleri 

11 
12 

     STRATEJİ VE ANALİZ 

     KURUMSAL PROFİL   

     GRI İçerik İndeksi 
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G4-19 Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 13, 19 

Genel Standart 
Bildirimler 

İçeriğin Açıklaması Sayfa Numarası 

G4-17 Ortaklık Yapısı 8 

G4-18 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 13, 19, 20 

     TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER   

G4-20 / G4-21 Paydaşlarımızla bir araya geldiğimizde (anket yada bire bir görüşmeler)  öncelikli unsurlarımız 
belirlenmesi sürecinin çıktısı olarak aşağıdaki unsurlar  belirlenmiştir. “Rapor” kapsamı ve çevresi 
de tüm göstergeler ile birlikte bu unsurlara göre belirlenmiştir. Bu unsurlar; 
 
 
Çalışma Hayatı: Çalışan paydaşlarımızın önceliği olan bu unsur firmamız iç unsurudur. Kurumsal 
çalışma hayatına önem veren müşterilerimizde bu konudaki çabaları firmamız tarafından takdir 
görmekle birlikte bizlere örnek olmaktadır. 
 
 
Eğitim ve Kalite: Bu unsurda çalışan paydaşlarımız ve müşterilerimiz tarafından önem verilen 
önceliklendirilmiş unsurdur. Zira eğitim ve kalitesi değer akışımızı oluşturan her halka için son 
derece önemlidir. 
 
 
Emisyonlar: Yaşanabilir bir dünya geleceği için emisyon önemli bir unsurdur ancak sektörel bir 
unsur olmadığından firmamızda önceliklendirilmemiş, tedarikçilerimizde kısmen öncelikli unsur 
durumundadır. 
 
 
Enerji Verimliliği: Enerji tüketimini azaltan her faaliyeti önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Ancak 
tüketim seviyemiz sektörel olarak değerlendirme için önceliklendirilmemiştir.  
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Tüm çevremiz tarafından öncelikli konudur. Tam katılım sağladığımız 
bu unsur tüm “Rapor” detayında derinlemesine yer verilmiştir. 
 
 
Kurumsal Vatandaşlık: Sosyal paydada sorumluluklarımıza dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Çalışan ve müşteri paydaşlarımız tarafında da önceliklendirilmiştir. Kurumsal vatandaşlık 
konumumuza değer zincirinde daima önem veriyoruz. 
 
 
Paydaş Diyaloğu: Paydaşlarımızda takvimlendirilen şekilde bir araya gelebilmek için tüm 
aktiviteleri yapıyoruz. Değer zincirimizi oluşturan tüm paydaşlarımızı dinlemek ve onların 
tarafındaki kimliğimizi tanımlama ve bu değerin daha değerli hale getirmek için paydaş 
diyaloglarına paydaşlarımız gibi önem veriyoruz. 
 
 
Su Tüketimi: Firmamız malzeme depolama, üretim, sevk vb. tüm süreçlerinden su tüketimi 
yapmamaktadır. Firmamız su bağımlılığı kişisel ihtiyaçlarının temini konusunda yeterlidir. Bu 
nedenle firmamız tarafında önceliklendirilmemiştir. Değer zincirimizdeki firmalarda bu unsur 
sektörel olarak öncelikli unsur durumundadır.  

Konumda 

G4-22 
Rapor Hakkında 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

4, 20 

G4-23 Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 20 

GRI İçerik İndeksi 
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Genel Standart 
Bildirimler 

İçeriğin Açıklaması 

G4-24 Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 20 

G4-25 Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 20 

G4-26 Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 20 

G4-27 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 21 

     PAYDAŞ KATILIMI 

Sayfa Numarası 

G4-28 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 19 

G4-29 
Rapor Hakkında 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

4, 19 

G4-30 
Rapor Hakkında 
Baycan A.Ş. Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Konuları 

4, 19 

G4-31 Künye 36 

G4-32 
Rapor Hakkında 
GRI İçerik İndeksi 
Künye 

4 
34, 35, 36, 37 
38 

G4-33 Yasal Uyarı 39 

    RAPOR PROFİLİ 

G4-34 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 21 

     YÖNETİŞİM  

GRI İçerik İndeksi 
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Genel Müdür Mesajı 
Kurumsal Profil 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Çalışma Hayatı 
Kurumsal Profil 
Yasal Uyarı 

5 
6 
23 
28 
32 
34 

     ETİK VE DÜRÜSTLÜK 

G4-32 



Hariç 
Tutulanlar 

DMA ve Göstergeler İçeriğin Açıklaması Sayfa Numarası 

     Dolaylı Ekonomik Etkiler 

G4-DMA Çalışma Hayatı Tam 28 

G4-EC8 Çalışma Hayatı Tam 32 

    Enerji 

G4-DMA Kurumsal Vatandaşlık Tam 32 

G4-EN3 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Tam 32, 33 

G4-LA1 Çalışma Hayatı Tam 28, 29, 30 

     İstihdam 

G4-DMA Çalışma Hayatı Tam 27, 28 

G4-LA2 Çalışma Hayatı Tam 27, 29, 30 

G4-LA3 Çalışma Hayatı Tam 29, 30 

G4-LA4 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Tam 16 

     İşgücü/Yönetim İlişkileri 

G4-DMA Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Tam 16 

GRI İçerik İndeksi 

37 

G4-LA9 Baycan Akademi Tam 26 

     Eğitim ve Öğretim 

G4-DMA Baycan Akademi Tam 25, 26 

G4-LA11 Baycan Akademi Tam 26 

G4-LA12 Baycan Akademi Tam 30 

     Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği  

G4-DMA Baycan Akademi Tam 30 

Tam 22, 23, 24 

Tam 22, 23, 24 

Tam 23, 24 

Tam 23, 24 

Tam 23 

     İş Sağlığı ve Güvenliği 

G4-LA5 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız 

G4-DMA İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız 

G4-LA6 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız 

G4-LA7 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız 

G4-LA8 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız 

G4-32 

          ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER 



   Künye 

Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

 

Markamız     

 

 

 

Yönetim Sistemleri    ISO/TS 16949   |   ISO 9001:2008  |   OHSAS 18001   |   ISO 14001 

 

İletişim  

 

Telefon  | +90 (222) 236 02 74 

Fax | +90 (222) 236 04 61 

E-Posta | baycan@baycan.com.tr 

Web | www.baycan.com.tr 

Merkez | OSB 7.Cadde No:7 

    26110 Odunpazarı / Eskişehir 

 

 

Rapor hakkında bilgi edinmek; görüş ve önerilerinizi için; 

 

yasin.can@baycan.com.tr 

 

 

Raporun tüm içeriği ve tasarımı Baycan A.Ş. tarafından yapılmış olup yalnızca dijital ortamlarda 

yayınlanmaktadır. 

 

Lütfen çıktı almadan önce sürdürülebilir bir dünya için tekrar düşünün.  

 

 

S zlerde sürdürülebilir değerlerimize bu şekilde bireysel katkıda bulunun. 
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G4-3 

G4-4 

G4-31 

G4-32 

. 



YASAL UYARI 

 

Baycan 2015 GRI - Sürdürülebilirlik Raporu (‘rapor’) Baycan Elektrik Müteahhitlik 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor’da yer alan tüm bilgi, öneri, 

görüş ve atıflar Baycan A.Ş. tarafından sağlanmış ve herhangi bir bağımsız denetçi 

tarafından doğrulanmamıştır. 

 

Firmamız rapor’u, tüm paydaşları bilgilendirmeyi amaç edinmiş olup, yatırımsal 

kararlarına temel oluşturmayı amaçlamamaktadır. Rapor herhangi bir teklifte yer 

alamaz ve teklifte bağlayıcı değildir. Rapor delil gösterilerek faaliyet(ler)e unsur teşkil 

edilemez. Rapor herhangi bir çalışmaya dahil edilemez. Rapor’un yayınlanması 

firmamıza herhangi bir yasal ilişki kurmaz. 

 

Rapor’da yer alan tüm bilgilerin, Baycan A.Ş. sürdürülebilirlik komitesi tarafından etik 

değerler gözetilerek hazırlanmakta olup, doğruluğuna inanılmakta ve bu veriler iyi 

niyetle yayınlanmaktadır. Rapor’da yer alan bilgilerin tümü herhangi bir taahhüt yada 

beyan durumunda değildir. Rapor’da yer alan verilerin kısmen yada tamamen 

kullanılması sonucunda oluşabilecek her türlü kayıp ve zarardan firmamız, 

çalışanlarımız ve komitesi sorumlu tutulamaz. 
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G4-33 

G4-56 



Erdoğan KILIÇ 
Kurucumuz 

 Girişimleri ile müşteri memnuniyeti üzerine kurduğu işletmemiz Baycan Elektrik 

Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1967 yılında seri üretime başlamıştır. Kurulduğu ilk 

günden bu yana Sayın Erdoğan KILIÇ tarafından global dünya tarafından henüz 

konuşulmayan çevreye karşı sorumluluk politikaları kendisi tarafından inşaa edilmiştir.  

 

 Ne var ki günümüzde Sayın Erdoğan KILIÇ’ın bu yöndeki mirası hala güncelliğini 

sağlamaktadır. Yasal mevzuatlarla işletmelerin çevreye karşı etkileri denetlenirken 

işletmemiz kurulduğu ilk günden, bu günlere gelen çevre politikamızın uygunluğu 

kurucumuzun ileri görüşünü ortaya koymaktadır. 

 

 Doğal çevrenin yanı sıra çalışanlarına da son derece değer veren kurucumuz, tüm 

çalışanlarımızı ‘Baycan Ailesi’nin birer fertleri olarak görmektedir. 

 

 Müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye ulaştırılması ve işletme politikası olarak 

tüm personelin sorumluluğuna yayılması yine Sayın Erdoğan KILIÇ’ın müşterilerine karşı 

en çok üzerinde durduğu faaliyet politikasıdır.  

 

 Kurucumuz, babamız, değerli insan Sayın Erdoğan KILIÇ’ı 2006 yılında 69 yaşında 

kaybettik. Günümüzde inovatif bir fabrika olarak emanetine sahip çıkma arzusu ile 

‘Sürdürülebilirlik’ çalışmalarını kendisinin öz politikaları ile sürdürmekteyiz.  

 

 Bizlere bu imkanı sağlayan ve tüm bu faaliyetlerin sürdürülmesinde destek veren 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan KILIÇ idaresindeki işletmemizi bizlere bırakan 

kurucumuz anısına addedilmiştir. 

 

 Seni özledik Değerli İnsan. 
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