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Temelleri 1985 yılında atılan ODE Yalıtım, geçmişten bugüne bütün 
değerlerini kurumsal kültür ve sosyal sorumluluğa bağlı yaşam tarzı üzerine inşa 
etmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri gönüllü olarak hem çevre hem de topluma 
saygınlık niteliğinde ele almıştır. Bu iş anlayışı çerçevesinde, toplumumuza daha 
faydalı olabilmek ve iyi gelecek sağlamak için tüm gücüyle çalışmış; ayrımcılıkla 
mücadele, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık ilkelerini şirket vizyonunun temel taşları 
olarak belirlemiştir.

Bu rapor, ODE’nin ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ve Türkiye’de yalıtım 
sektöründe bu konuda hazırlanan ilk rapor olma özelliğine sahiptir. Rapor 
hazırlanırken; ODE’nin geçmişten bugüne başarıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk 
projeleri, iç ve dış eğitim programları, paydaşlarla iletişim çalışmaları, aldığı ödüller ve 
sertifikalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirlikleri ve sponsorluklar, iş 
gücü profili, iş sağlığı ve güvenliği politikası, çevre dostu üretimi ve ürünleri konu 
başlıkları detaylandırılmıştır.

ODE’nin sosyal sorumluluk felsefesinin temelinde; içinde bulunduğumuz toplumun bir 
parçası olarak, ihtiyaçlara karşı duyarlı olmanın ötesinde, yaşamın ülkemizde ve hatta 
tüm dünyada daha iyiye gitmesi için sorumluluk almaktan çekinmemek yatmaktadır. 
Yaşamı iyileştirmenin en önemli unsuru olan çevreyi ve doğal ortamı korumak, ODE’nin 
sosyal sorumluluk politikalarından “Çevre” başlığı altında yer almaktadır. Üretim 
faaliyetlerinde bulunurken çevreye zarar vermemek için gerekli önlemleri almak, 
ürettiği ürünleri çevre ve insan sağlığına uyumlu hale getirmek ve bu uyumu 
sertifikasyonlarla belgelendirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. ODE’nin ürettiği 
yalıtım malzemeleri dolaylı olarak ülkemizin enerji ihtiyacını azaltmakta, cari açığın 
azalmasında önemli katkı sağlamaktadır. Ekolojik çeşitliliği korumaktan enerji 
tüketimini azaltmaya, geri dönüşümlü malzeme kullanmaktan paydaşları çevresel 
yönetim ve enerji verimliliği konularında bilgilendirmeye kadar tüm uğraşlar, ODE’nin 
Çevre Politikası altında yer almaktadır.

Raporun basılması, olumsuz çevresel etkiler doğuracağından dolayı internet üzerinden 
kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.
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Şirketimizin ve faaliyet gösterdiğimiz yalıtım sektörünün ilk kurumsal sosyal sorumluluk 
raporunu yayınlamaktan ve bunu paydaşlarımızla paylaşmaktan büyük bir memnuniyet 
ve gurur duyuyorum. Kuruluşundan bu yana geçen 30 yıl içinde ODE’yi, 75 ülkeye 
ihracat yapan 120 bin m2 açık, 35 bin m2 kapalı alandaki 4 modern tesisinde yaklaşık 
4000 çeşit yalıtım malzemesi üreten, dünyada 4 farklı noktada ofisleri bulunan global 
bir firmaya dönüştürürken, kalbimizde ve beynimizde bize yol gösteren ilkelerimizden 
ayrılmadık. Bugün sektörümüzde ve Türk iş dünyasında bulunduğumuz saygın yeri, elde 
ettiğimiz cirodan ziyade her zaman koruduğumuz ahlaklı çalışma anlayışımıza, 
çalışanlarımıza ve çalıştığımız kurumlara sergilediğimiz adil tavrımıza, paydaşlarımızla 
kurduğumuz güvenilir ve şeffaf işbirliklerine borçlu olduğumuza inanıyorum.

30 yıldır faaliyet alanını sadece yalıtım sektörüne odaklayan şirketimiz, hem ülkemizde 
sektörün gelişmesi hem de yalıtımın çevreye olan faydasını anlatmak için, tüm 
fırsatları tecrübelerini paylaşmak ve paydaşlarını bilinçlendirmek için kullanmaya özen 
göstermektedir. Yalıtım, doğası gereği, gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı 
bırakmakta son derece önemli bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki 20 milyon konutun 
yalıtımının yapılmasıyla dışa bağımlı enerji tüketimimizi azaltmak, ülkemizin toplam 
enerji faturasını %15 aşağıya çekmek ve ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar USD 
katkı sağlayarak, cari açığımızı düşürmek mümkün olabilmektedir.

Diğer yandan yalıtımla, ısınma ve soğutma amaçlı çevreye salınan zararlı gazların da 
azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede insanlık lehine avantaj yaratmak da 
mümkündür. Ülkemize ve dünyamıza böylesi fayda sağlayan bir alanda faaliyet 
gösterdiğimiz için kendimizi şanslı saymaktayım.

Şirketimiz açısından 2015 yılı, 30. yılımızı kutlamanın ötesinde büyük gelişmelerin de 
yaşandığı bir yıl olmuştur. Ürünlerimize aldığımız çevre sertifikalarımızı 
tamamladığımız, sektörün en büyük fabrika yatırımına başladığımız bu seneyi son beş 
yılda olduğu gibi yine büyüme ile kapatmak bizim açımızdan gurur verici atılımlar oldu. 
2016 yılında tamamlanacak, çevreye duyarlı teknik özelliklerle donatılan, 75 bin 
metrekare kapalı alanda kurulan ve Türkiye kauçuk pazarının 2,5 katı kapasiteye sahip 
olacak yeni fabrikamızla hem kauçuk pazarındaki liderliğimizi koruyacak hem de 
ihracat hedeflerimizi artırarak global bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye 
devam edeceğiz.

İş dünyasında son 20 yılın en önemli unsurları olan kurumsal sosyal sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik kavramlarını kurum kültürüne yerleştirmiş bir şirket olarak, ekonomik 
büyümeyi sağlarken sosyal adaleti ve çevreyi korumayı da içine alan sürdürülebilir bir 
gelişmeyi gözetmekteyiz. Bu raporun, bu alandaki çabalarımızı şeffaf bir şekilde ortaya 
koyduğuna ve yaptıklarımızı kayıt altına alırken, bundan sonraki adımlarımızı planlamak 
ve daha da geliştirmek adına bize yol göstereceğine inanıyorum.
Öncelikle sektörümüzde, sonrasında da ülkemizdeki iş dünyası genelinde 
sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü ve örnek şirketlerden biri 
olmayı hedefliyoruz. Tecrübe ve bilginin paylaşarak çoğalacağına olan inancımla, sosyal 
sorumluluk anlayışımızı ve bu alanda yaptıklarımızı bu raporda sizlerle paylaşmayı 
istedik. İlk KSS raporumuzun sektörümüze bir örnek teşkil etmesi ve yalıtım 
sektöründeki sosyal sorumluluk bilincinin daha da yükselmesi temennisiyle, 30 yıllık bu 
yolculuğumuzda bize destek olan, her anlamda katkıda bulunan paydaşlarımıza da 
teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Orhan Turan
ODE Yönetim Kurulu Başkanı



ODE, kaliteli ve çevreye duyarlı ürünleriyle konut ve sanayide yüksek performanslı ve enerji verimli 
tasarım ve uygulamalar yapılmasını sağlar. Sunduğu ürün, hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle 
müşterilerinin ve toplumumuzun refahına katkıda bulunur.

Topluma Fayda:

www.ode.com.tr

Yalıtımın Enerji Tasarrufu,
Çevre ve Ekonomiye Yararları

5 6



www.ode.com.tr
7

Enerji, günümüz dünyasının en önemli kaynaklarındadır. Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının 
%90’ı fosil yakıtlardır. Enerji maliyetleri, iş dünyası, konut ve ülkeler için en büyük maliyet 
kalemleri arasında yer almaktadır. Dünyadaki enerji kaynakları belli başlı üretici ülkeler tarafından 
yönetilmektedir. Dar gelirli toplumlar ise daha yüksek hayat standartlarına ulaşmak için daha fazla 
enerji talep etmektedir. Limitli enerji kaynağı ve artan küresel talep sürdürülebilir değildir. Yalıtım 
uygulamaları ile enerjinin boşa harcanmasını önleyebilir, bu dönüşüme bugünden başlayabiliriz.
 

Bina Yalıtımı: İklim Değişikliği İle Mücadelede İlk Adım 
Dünyada tüketilen toplam enerjinin %40’ı binalarda kullanılmaktadır. Isı yalıtımıyla binalarda %70’e 
varan enerji verimliliği sağlanabilir. Bu sebeple bina ve tesis yalıtımı iklim değişikliği ile mücadele 
için en temel ve ekonomik adımdır.
 
Binalar ve yerleşimler küresel ısınmaya sebep olan başlıca sera gazı CO2 salınımının %40’ından 
sorumludur. Bu nedenle mimarlar, mühendisler, şehir planlamacılar ve devlet yetkililerine büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etkileri salgıladıkları CO2 gazıyla da 
sınırlı değildir. Aynı zamanda su tüketiminin yaklaşık %12’si, enerji tüketiminin %30’u ve elektrik 
tüketiminin de %71’inden sorumludurlar. Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etkilerini aşağda 
görebilirsiniz.

Yalıtımın Dünyamıza Faydaları:

%12 %25 %40
Su Tüketimi Kat ı Atık Oluşumu CO2 Salımı

%30 %50
Enerji Tüketimi Doğal Kaynak Tüketimi

8

Neden 
Yalıtım?

• Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz 
salınımlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel 
ısınmanın önlenmesine katkıda  bulunur.
• Betonun içindeki demirlerin paslanmasını engeller, 
binanın depreme karşı dayanıklılığını artırır.
• Isınma ve serinleme amacıyla yapılan 
harcamalardan en az %60 tasarruf ederek, 
kışın daha iyi ısınmayı, yazın ise serin kalmayı sağlar.

• Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına 
neden olan terlemeyi (yoğuşma) önler.

• Yaşam alanları içerisinde dengeli oda sıcaklıkları 
yaratarak konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur.

• Sağlayacağı verimlilikle, ülkemizin enerjide dışa 
bağımlılığını azaltır ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

En ucuz enerji, harcanmayan enerjidir. 
Enerji tasarrufuna ilave olarak yalıtımın 
aşağıdaki faydaları vardır.
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Yeşil Bina Nedir?
Bugün sürdürülebilir, ekolojik, yeşil, çevre dostu vb. pek çok isim altında karşımıza çıkan doğayla 
uyumlu yapılar; “yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde 
değerlendirildiği, bütüncül bir yaklaşımla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, 
iklim verilerine ve yerel koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmiş, doğal ya da çevreye etkisi en aza indirilmiş malzemelerin kullanıldığı, ekosistemlere 
duyarlı” binalar olarak tarif edilebilir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre bugün dünya nüfusunun 7,5 milyara ulaştığı tahmin 
ediliyor. Bu nüfusun yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. 2050 yılında ise dünya nüfusunun 10 milyar kişi 
olacağı, bu artışın da gıda güvenliği, su, çevre, enerji, doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından 
büyük tehdit oluşturacağı çeşitli toplantılarda dile getiriliyor. 

Ülkemizde enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığı ve bu enerjinin yüzde 80’inin ısıtma 
ve soğutma amaçlı tüketildiği düşünüldüğünde, tasarrufa ısı yalıtımı yaptırarak başlamak gerektiği 
ortaya çıkıyor. Bugün ülkemizdeki 20 milyon konutun yaklaşık yüzde 85’inde ısı yalıtımı olmadığı 
gözönüne alındığında, yalıtımsızlık nedeniyle israf edilen enerjinin maliyeti yılda ortalama 9 milyar 
255 milyon dolar olarak karşımıza çıkmaktadır. Niteliksiz bu yapılaşma nedeniyle mevcut birçok 
evde enerji boşa harcanmakta, aynı zamanda daha fazla sera gazı emisyonu, yani daha fazla çevre 
kirliliği oluşmaktadır. Isı yalıtımı hatta daha da ötesi sürdürülebilir, enerji etkin, pasif-sıfır enerjili 
binalar geliştirmek, uygulamak ve bu binalardan oluşan, planlı, yeşil ekonomi kriterlerine göre 
tasarlanmış kalkınma modelleri üzerine kurulmuş yeşil şehirler kurmak, kentsel dönüşümü de bu 
kriterlere göre yapmak gerekmektedir.
 
AB ve ABD 2020’den sonra tamamen sıfıra yakın enerjili bina, sıfır karbon emisyonlu bina, pasif 
bina yapmak üzere karar almış ve uygulamalara başlamıştır. Pasif bina standartları oluşmuş: 
15 kWh/m2-yıl ısıtma enerjisi, toplam 120 kWh/m2-yıl ısıtma-soğutma, aydınlatma, havalandırma, 
beyaz eşya kullanımı vb. enerji kullanım sınırı belirlenmiştir. Bu şekilde, teknolojik olarak minimum 
enerji tüketmek söz konusuyken, ülkemizdeki yalıtımsız binalarda ısınmak için Pasif Bina’ya göre 
ortalama 20 kat daha fazla enerji harcanmaktadır.

STANDART YAPILAR

%24-50 %33-39 %40 %70

Enerji Tüketimi Karbon Salımı Su Tüketimi Atık Oluşumu

Yeşil Bina 
Uygulamaları
ODE, üniversiteden otele, alışveriş merkezinden 

yaşam alanlarına kadar birçok çevreci projenin 

teknik yalıtım, ısı yalıtımı ve su yalıtımındaki çözüm 

ortağı oldu. Türkiye’nin yüzde 100 yerli yalıtım 

malzemeleri üreticisi olan ODE, son yıllarda 

üretimindeki yenilikleri ve çevre dostu projelerdeki 

işbirlikleriyle doğayı korumayı sürdürüyor. Yürütülen 

ARGE faaliyetleri neticesinde Türkiye’de ve dünyada 

Silver, Gold ve Platinum seviyesinde Leed Sertifikası 

alan inşaat projelerinin tercihi oldu.

Yeşil bina uygulamalarının gelişimine destek olmak 

amacıyla malzeme ve uygulama örneklerini yerinde 

inceleyebilme imkânı sunan yeşil bina “ERKE Green 

Academy” projesine sponsor olduk. Leed Platin 

sertifikalı bina, ziyaretçilerine yeşil bina 

uygulamalarını yerinde görme imkânı sağlıyor. ERKE 

Green Academy, aynı zamanda LEED, BREEAM ve 

DGNB gibi uluslararası yeşil bina sertifikasyon 

sistemlerinin eğitimlerinin verildiği “yeşil bina eğitim 

merkezi” olarak da hizmet veriyor.
Projenin Özellikleri
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KURUMSAL 
SOSYAL SORUMLULUK
POLİTİKASI
Bu politika belgesiyle ODE Yalıtım, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini ve konunun ODE için önemini ve 
önceliğini vurgular:
 
Sunduğu enerji verimliliği potansiyeli ile sürdürülebilir bir geleceğe en büyük katkı sağlayan sektörlerden 
yalıtım sektöründe faaliyet gösteren ODE Yalıtım, sorumluluklarının çevresel ve etik etkilerinin farkındadır.

Bu çerçevede, içinde yaşadığı topluma ve çevreye değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak 
görür ve sanattan spora, eğitimden çevreye kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları 
yürütür.

ODE tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim felsefesinin temel unsurlarından 
biri kabul eder ve çalışanlarını da sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekler.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarını kurum kültürüne yerleştirmiş bir şirket olarak, ekonomik  
büyümeyi sağlarken sosyal adaleti ve çevreyi korumayı da içine alan sürdürülebilir bir gelişmeyi gözetir.
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Şirket Profili

1985 - 2015

Tarihçemiz

ODE YALITIM

1985

2013
2015

2014
1988

1993

1996 2007

2000

2001

2008KURULUŞUMUZ

Eskişehir'de 75.000 m2 
büyüklüğünde 
arsamızda üretim tesisi 
projesine başladık. 

• SEDEFED, TÜSİAD ve 
   Sabancı Üniversitesi tarafından 
  ‘en rekabetçi’ şirket seçildik. 
 

• TURQUALITY ikinci 5 yıla hak kazandı.
• 10. Global Yalıtım Konferansından 
  ‘Yılın Yalıtım Firması’ ödülü aldık. 
• İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği  
  (İSİB)’den ‘İhracat Başarı’ ödülü aldık. 

 

Stratejik Karar: 
Yalıtım sektörü odaklı 
çalışmaya karar verdik. 

Bayilik sistemine 
geçtik.  

ODE markasıyla 
üretime başladık.

İş Girişim Sermayesi 
yatırım ortaklığı 
kurduk.

• Ernst&Young / 
   Yılın Girişimicisi Ödülü’nü aldık. 
• Camyünü üretimine geçiş.

ODE R-Flex Elastomerik 
Kauçuk Köpüğü 
Üretimine Geçiş 

ODE Isıpan Ekstrüde 
Polistren Köpük  
XPS Üretimine Geçiş

TURQUALITY Destek 
Programı’na katılan ilk 
yalıtım markası olduk. 

2010

2004
ODE Membran Polimer 
Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri 
Üretimine Geçiş
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Vizyon Değerlerimiz

Güvenilirlik

Bugüne kadar yalıtım sektöründe yerel bir marka olan ODE’yi, iş ortaklarından ve çalışanlarından 
aldığı güç ve destekle global bir marka haline getirmektir. 

Global bir marka olma hedefi doğrultusunda 
benimsenen imaj, güven duygusunu ve eksiksiz bir 
dürüstlük anlayışını içermektedir. ODE’nin ilişkide 
olduğu tüm kişi ve kurumlar ile dürüst, açık ve 
karşılıklı güven anlayışı içeresinde tutarlı bir işbirliği 
sergilemek; temel değerlerinden biridir. 

Kalite 
Müşteri odaklı yaklaşım, aynı zamanda ODE’nin 
kalite yönetiminin de temel ilkelerindendir. 
Müşteriye ürün ve hizmet anlamında beklediği 
kaliteyi ulaştırabilmek tüm çalışanların ortak 
hedefini oluşturmaktadır. Çalışanların tam 
katılımı ile hedef belirleme, çözüm oluşturma ve 
karar verme süreçleri gerçekleşir ve bu 
süreçlerin oluşturulması, geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliği ODE için vazgeçilmezdir. 

ODE için şeffaflık sadece bilgi edinilmesini 
sağlamak değil, iş yapma şeklinin bir niteliğidir. 
Tüm iş ortaklarıyla etik, açık ve anlaşılır 
sözleşmeler yapılır.

Şeffaflık 

Sosyal Sorumluluk 
ODE, yaşamın ülkemizde ve hatta tüm dünyada 
daha iyiye gitmesi için sorumluluk almaktan 
çekinmez. Çevre sorunlarına karşı hassas 
davranarak, faaliyetlerinde çevreye zarar 
vermemek için gerekli önlemleri alır. Ürettiği 
yalıtım ürünleriyle dolaylı olarak ülkemizin enerji 
ihtiyacını azaltmakta, cari açığın azalmasında 
önemli katkı sağlamaktadır. 

Müşteri Odaklılık 
Müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak, onların 
beklentilerine en hızlı şekilde cevap vermek, 
sürekli müşteri odaklı çalışmak ODE kültürünün 
temel öğelerinden biridir. Global hedeflerine 
ulaşmanın yegane yolunun müşterilerin değişen 
ihtiyaç ve beklentilerine en çabuk ve etkili 
şekilde cevap vermek olduğunu bilerek, 
müşterileriyle sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler 
kurmayı amaçlar. 

Saygı 
ODE çalışanları iletişimlerinde açık, samimi ve saygılı olmaya her zaman özen gösterir. Hem şirket 
içinde hem de dışında herkesin farklılıklarına değer vererek, herkese aynı saygıyı göstererek ve 
kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa karşısındakine o şekilde davranarak ilişkilerini sürdürür. 
ODE, kişilerin özel hayatına ve fikirlerine saygı gösterir; adil, yapıcı ve görüşlerin özgürce 
paylaşıldığı bir ortamın oluşmasını sağlamak için gereken katkıyı sağlar.

Misyon

• Yenilikçi,
• Girişimci,
• Çevreye duyarlı,
• Yalıtım ve enerji tasarrufu bilincine sahip bir toplum için çalışan,
• Genç, dinamik ve eğitimli insan kaynağı ile sektöründe fark yaratan,
• Bütün paydaşlarına değer katan yapısından taviz vermemektir. 

Duyarlılık 
Küreselleşen dünyada, ODE çalışanlarından 
tüm dünya olaylarına ve özellikle içinde 
bulunduğu topluma karşı duyarlı olması ve 
karşılaştığı durumlara, olaylara, değişimlere ve 
problemlere karşı bilinçli bir yaklaşım 
sergilemesi ve en uygun tepkiyi vermesi 
beklenir. Her bireyin içinde bulunduğu toplum 
için ürettiği gerçeğinden hareketle toplumsal 
duyarlılık ve bilinç, her ODE çalışanının temel 
özelliğidir.
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İşine, sektöre, ülkesine ve dolayısıyla geleceğe sürekli yatırım yapmayı şirket misyonu olarak 
sahiplenen ODE, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde de geleceğe yatırım yapma felsefesiyle hareket 
etmektedir. 
Bu bakış açısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler sürecinde paydaşlarıyla en doğru kanallarla iletişim 
kurmayı hedefler. ODE ailesinin bireyleri iletişimlerinde açık, samimi ve saygılı olmaya her 
zaman özen gösterir. Hem şirket içinde hem de dışında; herkesin farklılıklarına değer vererek, 
herkese aynı saygıyı göstererek ve kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa karşısındakine o 
şekilde davranarak ilişkilerini sürdürür. Şirket içinde kişilerin özel hayatına ve fikirlerine saygı 
gösterilir, adil, yapıcı ve görüşlerin özgürce paylaşıldığı bir ortamın oluşmasını sağlamak için 
yönetim tarafından gereken katkı sağlanır.

Organizasyonel Yapısı Paydaşlar

Çalışanlar

Müşteriler

İş Ortakları

Tedarikçiler

Finansal Kuruluşlar

Rakipler

Sivil Toplum Kuruluşları, 
Dernekler, Vakıflar

Üniversiteler

Medya

Toplum

Bilgilendirme e-postaları, toplantılar, şirket içi organizasyonlar ve 
şirket dışı etkinlikler, paydaşların doğum günleri, yeni yıl kutlaması, 
internet ve web sitesi, toplu tekne yemekleri, kültürel etkinlikler, 
sosyal medya, iç iletişim kanalları ve eğitimler

Telefon, e-posta, faks, karşılıklı görüşmeler, toplantılar, yemekler, 
davetler, internet ve web sitesi, raporlar, katalog, broşür, tanıtım 
filmi, sunumlar, ihaleler

Telefon, e-posta, faks, karşılıklı görüşmeler, toplantılar, yemekler, 
davetler, internet ve web sitesi, raporlar, katalog, broşür, tanıtım 
filmi, sunumlar, ihaleler

Telefon, e-posta, faks, karşılıklı görüşmeler, toplantılar, internet ve 
web sitesi, raporlar, katalog, broşür, tanıtım filmi, ihaleler

Telefon, e-posta, faks, karşılıklı görüşmeler, toplantılar, katalog, broşür

Telefon, e-posta, faks, karşılıklı görüşmeler, internet ve web sitesi, 
katalog, broşür, tanıtım filmi, ihaleler

Telefon, e-posta, faks, üyelikler, periyodik toplantılar, yayın 
üyelikleri, işbirlikleri, katalog, broşür, tanıtım filmi, iş gezileri

Sponsorluklar, paneller, üniversite etkinlikleri, sosyal medya, internet 
ve web sitesi, staj imkânları, katalog, broşür

Basın bültenleri, haberler, ilanlar, röportajlar, internet ve web sitesi, 
e-posta, telefon, katalog, broşür

Sosyal medya, internet ve web sitesi, PR etkinlikleri, sosyal 
sorumluluk projeleri

PAYDAŞLAR İLETİŞİM KANALLARI

Strateji ve 
İş Geliştirme
Direktörlüğü

Genel Müdür

Mali İşler
GMY

Satış ve
Pazarlama

GMY

Teknik
GMY

İhracat
GTL

İnsan 
Kaynakları

GTL

Operasyon
Takım Lideri

Denetim
Uzmanı

YÖNETİM
KURULU
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ODE değer üreten, fark yaratan, sürekli gelişimi ilke edinmiş, eğitimli, sorumluluk sahibi ve sürekli 
büyümeyi gerçekleştirebilecek en başarılı ve yetenekli profesyonelleri bünyesinde barındırmayı 
hedefler. ODE, çalışanlarının parçası olmaktan gurur duyduğu, diğer profesyonellerin ise mensubu 
olmak isteyeceği bir kurum yaratmak hedefindedir. Bu hedeften hareketle yola çıkarak, tüm 
çalışanlarına saygılı davranır ve her türlü haklarını gözetir.

ODE’nin temel hedeflerinden biri de müşteri ilişkilerinde en iyi kanallara ulaşıp, müşteri 
memnuniyetini kusursuz hale getirmektir. Ayrıca, müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak 
ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayarak onlar için değer yaratmayı hedefler. İstikrarlı 
politikalarla, sürekli en kaliteli ürünleri müşterilerinin hizmetine sunmak, güven ortamı 
çerçevesinde sürekli, hızlı ve etkin bir iletişimi daim kılmak önem verdiği ilkelerdendir. 

Bayi toplantıları ve eğitimleri ODE’nin en değerli iletişim kanallarındandır. Sağlıklı bir iletişim 
yolu izlemek için sürekli ve geleneksel hale getirdiği bayi toplantıları ve eğitimleri ile şirket 
paydaşlarıyla bir araya gelir. ODE, bayilerin rekabet gücünü geliştirmek için 3 yıllık gelişim 
programları uygulamaktadır.

ÇALIŞANLAR

MÜŞTERİLER VE İŞ ORTAKLARI

ODE, tedarikçileri ile açık, net, objektif ve etkin iletişim kurmayı hedefler. İş ilişkilerinde değer 
yaratmak ve karşı taraftan da değer yaratmasını bekler. 

TEDARİKÇİLER

ODE resmi kurum ve kuruşlarla, yasalara uyumlu ve etik değerler bazında iletişim kurmayı ilke 
edinmiştir. Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki yasa, kural ve düzenlemelere uygun hareket eder, 
tüm faaliyet ve bilgileri tam ve uygun biçimde kayıt altına alır. STK’larla birlikte etkin çalışmalara 
imza atarak sektöre önderlik etmek ve toplum adına ortak fayda sağlamak ODE’nin amacıdır. 

RESMİ KURULUŞLAR VE STK’LAR

Geleceğe sürekli yatırım yapma misyonuyla hareket eden ODE için, ülkenin geleceği gençler ve 
onların eğitim gördüğü üniversiteler en önemli paydaşlardandır. Buradan hareketle, üniversiteler ve 
akademik dünyayla ilişkilerini sürekli geliştirir, ODE’yi ve vizyonunu genç nesillere tanıtmak ve 
anlatmak için fırsatları değerlendirir.

Ürettiği ürünler gereği doğrudan tüketiciyle teması olmamasına rağmen, ODE’nin ürünlerinin 
yarattığı fayda tüketicinin hayatına doğrudan etki etmektedir. Yalıtımın enerji tasarrufuna ve çevreye 
sağladığı doğrudan faydanın bilinciyle ODE, toplumu enerji tasarrufu konularında bilinçlendirmek 
adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütür. Yalıtımın faydaları ve ürünlerinin tanıtımı için ulusal 
ve sektörel medya organlarıyla ilişkilerini güncel ve sürekli tutar.

ÜNİVERSİTELER

TOPLUM VE MEDYA
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Üyelikler

ODE’nin, yalıtım sektörüne katkıda bulunmak, mevcut bilgi birikimini paydaşlarına aktarmak, 
stratejik bağlantılarını güçlendirmek ve iş geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla birçok 
dernek, vakıf ve kuruluşta gerek kurumsal gerekse de şirket yöneticileri bazında aktif üyelikleri 
bulunmaktadır. 

Yurtdışı

Yurtiçi
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Ödüller ve Başarılar

ODE, Dünya Gazetesi’nin düzenlediği ‘İhracatın Yıldızları 2012’ yarışmasında Markalı Ürünlerde 
İhracat Başarı Ödülü’nü kazandı.

‘Ambalaj Ay Yıldızları’ Yarışması Ödülü / 2012-2013
ODE, Türkiye’nin uluslararası yetkinliği tanınmış tek ambalaj tasarım yarışması olan Ambalaj Ay 
Yıldızları Yarışması’nda, Starflex ve Membran ürünlerinin ambalajlarıyla grafik tasarım alanında 2 
ayrı ödüle layık görüldü. ODE’nin yeni ambalajlarının tasarımı, bu alanda uluslararası pek çok önemli 
başarıya imza atmış bir isim olan Dr. Orhan Irmak’a ait.

‘European Business Awards’ Ödülü / 2013-2014 
ODE, European Business Awards 2013-2014 ödülleri programında 40 ulusal şampiyon arasına 
seçilerek Türkiye’yi temsil eden firmalar arasında yer aldı ve yarışmanın bir sonraki aşaması olan 
uluslararası ‘Ruban d’Honneur’ unvanı için yarıştı. Global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen ODE 
bu program kapsamında, sorumlu hareket ederek faaliyet gösterdikleri alanda sosyal hayatı ve 
çevreyi olumlu etkileyen ve aynı zamanda yenilikçi ve başarılı uygulamalarla görünürlük ve 
gelişimlerini yükselten şirketler arasına seçildi. 

EBRD’den ‘Mükemmeliyet’ Ödülü / 2013
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından hayata geçirilen, işletmelerin ve konut sahiplerinin 
enerji faturalarını azaltmalarını sağlayan önemli bir finansman enstrümanı olan Türkiye Sürdürülebilir 
Enerji Finansman Programı TurSEFF çerçevesinde yapılan ilk girişim olan ve ilk kez verilen Sürdürülebilir 
Enerji Finansmanında Mükemmeliyet Ödülleri kapsamında ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’a 
sürdürülebilir enerji alanındaki büyük katkılarından dolayı ‘Mükemmeliyet Ödülü’ verildi.

‘En Rekabetçi Firma’ Ödülü / 2014
TÜSİAD, SEDEFED ve Sabancı Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen, kriterleriyle alanında 
Türkiye’nin en prestijli organizasyonu olan Rekabet Gücü Ödülü’nde ‘Büyük Ölçekli İşletme 
Kategorisi 2013 Ödülü’nü’ ODE kazandı.

Ödüller ve Başarılar (2012-2015) 

İSİB İhracat Başarı Ödülü / 2015 
2011 yılından bu yana, üye firmalarını çeşitli kategorilerde ödüllendiren İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB), 2014 yılı ihracat performanslarına göre başarılı şirketlere ödüllerini verdi. 
Belçika’dan Moldova’ya, Avustralya’dan Pakistan’a kadar dünyanın 5 farklı coğrafyasında 75 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren ODE, 2014 yılı ihracat performansı ile ‘Yalıtım Malzemeleri’ kategorisinde 
ödüle layık görüldü.

'Global Insulation’ Ödülü / 2015 
Yalıtım sektöründe dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan 10. Global Yalıtım 
Konferansı’nda, sektörün dünya liderleri tarafından verilen ödüllerde ODE ‘Yılın Yalıtım Firması’, 
ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise ‘Yalıtımda Yılın İşadamı’ seçildi. 30’u aşkın ülkeden, 
yaklaşık 200 delegenin katıldığı 10. Global Yalıtım Konferans & Fuarı, İstanbul ayağı ile bugüne 
kadarki en geniş katılımcıya ulaştı. 
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İş Gücü Profili

ODE Yalıtım, 102’si beyaz yaka ve 139’u mavi yaka olmak üzere; 
toplam 241 çalışan istihdam etmektedir.

İstihdam

102

139

0 50 100 150

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

0 10050

%42

%58Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Çalışan Sayısı       241
Beyaz Yaka         102
Mavi Yaka           139
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Çalışan Kategorisine Göre Dağılım

Çeşitlilik

54

64

6
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0 10 20 30 40 50 60 70

İşçi

Operatör

Formen

Sorumlu

Mavi Yaka Unvan Dağılımı

8
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İşçi

Uzman Yardımcısı

Uzman

Takım Lideri

Grup Takım Lideri

Direktör

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Beyaz Yaka Unvan Dağılımı

Beyaz Yaka Kadın Çalışan Sayısı                                       35
Beyaz Yaka Erkek Çalışan Sayısı                                      67
Kadın Çalışan Oranı                                                       %34

Cinsiyete Göre Dağılım

Genel Yaş Ortalaması                                                     37

Çalışan sayıları çalışan kategorisine, yaş grubuna, cinsiyete ve
eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Beyaz Yaka Kadın-Erkek Oranı

%66

%34

% 50 100

Kadın
Çalışan Oranı

Erkek
Çalışan Oranı
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Ayrımcılıkla Mücadele

Vizyonu ve misyonu ışığında belirlenen temel değerler; alınan tüm kararlara, tutum ve davranışlara 
yansımaktadır. ODE çalışanlarının birbirleriyle ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde kurumsal temel 
değerleri her şartta ön planda tutarak hareket etmesi beklenir. 

ODE’nin global bir marka olma hedefi doğrultusunda benimsediği imaj; güven duygusunu ve eksiksiz 
bir dürüstlük anlayışını içermektedir. İlişkide olduğu tüm kişi ve kurumlar ile dürüst, açık ve 
karşılıklı güven anlayışı içeresinde tutarlı bir işbirliği sergilemek, temel değerlerinden birisidir. 
ODE için şeffaflık sadece bilgi edinilmesini sağlamak için değil, iş yapma şeklinin de niteliğini 
oluşturmak içindir. Bu bakış açısıyla tüm iş ortaklarıyla etik, açık ve anlaşılır sözleşmeler yapılır. 

Gerek iç gerekse uluslararası 
hukuk kuralları, standartlar ve 
evrensel çalışma hayatına ilişkin 
düzenlemeler göz önünde 
bulundurularak ODE’de çalışan 
hakları güvence altındadır. ODE 
ayrımcılıkla mücadelede önemli 
bir yol gösterici olan eşitlik ilkesi 
doğrultusunda dil, ırk, cinsiyet, 
siyasal düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplere 
dayalı ayrımcılıkların 
karşısındadır.

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama 
Kılavuzu ile çalışanlarında ortak bir 
bilinç oluşturmayı amaçlayan ODE, 
şirket genelinde uyulması gereken 
etik kurallarını ve bununla birlikte 
ayrımcılığa karşı duruşunu 
tanımlamıştır.

İç Denetim

Kurumsallığın temel ilkelerinden biri 
olan hesap verebilirliğin ODE 
bünyesinde güçlendirilmesi, 
mali-operasyonel süreçlerin 
etkinliğinin ve yasal mevzuata 
uyumun sağlanabilmesi amacıyla 
2014 yılı sonunda İç Denetim Birimi 
faaliyetlerine başlamıştır.
 
İç denetim faaliyetleriyle ilgili 
farkındalık yaratılabilmesi için ODE 
İnsan Kaynakları Departmanı 
tarafından organize edilen 
toplantılarda üst yönetim ile 
faaliyetlerin niteliği, denetimlerin ne 
şekilde organize edileceği 
konularında bilgilendirme yapılmış, 
ayrıca faaliyetlerin içeriğine ilişkin 
düzenlemeleri içeren İç Denetim 
Prosedürü hazırlanmıştır.

2015 yılı içinde satınalma ve üretim süreçleri denetlenerek, süreçlerde yapılması gereken 
iyileştirmeler Denetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmıştır. Risk yönetimi 
oluşturulmasına yönelik çalışmalara temel oluşturulabilmesi için ODE Strateji ve İş Geliştirme 
Departmanının da desteği ile risk envanteri çıkarılmıştır. 2016 yılı içinde denetim faaliyetlerinin 
yürütülmesinin yanı sıra tüm personel nezdinde iç denetim farkındalığının artırılabilmesi ve 
oluşturulacak Risk Yönetimi Komitesi çalışmalarına katılım sağlanması hedeflenmektedir.

Yürütülen denetim faaliyetleri sırasında gerek Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Klavuzu gerekse 
Disiplin Talimatı’nin içeriği ile çelişen iki vaka tespit edilmiş, söz konusu vakalar hakkında 
hazırlanan raporlar Disiplin Komitesi tarafından değerlendirilerek gereken aksiyonlar alınmıştır. 
ODE, bağımsız denetim şirketleri tarafından da düzenli olarak yıllık mali denetime tabi 
tutulmaktadır.
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Eğitim

ODE’nin insan kaynakları stratejisi doğrultusunda; eğitimli kişiler kuruma kazandırılırken, mevcut 
çalışanların yetkinliklerini sürekli eğitimlerle destekleyerek öğrenen bir organizasyon oluşturmak, 
gelecekteki ODE’yi yönetebilecek, değişimi sürükleyen liderleri bugünden yetiştirmek ana hedeftir. 
Amaç, sadece insan kaynağı ile rekabet avantajı yakalamak değil, aynı zamanda taklit edilemeyen bir 
kurum kültürü oluşturmaktır. Bu kültürü oluşturmak adına ODE’nin eğitim sloganı, “Tecrübeden ilham 
alıp, tutkuyla öğrenerek, geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz” olarak belirlenmiştir.

ODE, 2011 yılından itibaren Bilgi Üniversitesi ile imzaladığı protokol 
çerçevesinde çalışanlarını Yüksek Lisans Programıyla eğitmektedir. 
MBA (İşletme Yüksek Lisans) programının amacı, katılımcılarını 
rekabetçi dünyanın yönetim sorumluluğunu üstlenebilecek bireyler 
haline getirecek şekilde eğitmek, çağdaş işletmecilik bilgilerini ve araştırma, çözümleme, analitik 
düşünme, karar verme gibi yöneticilik becerilerini kazandırmaktır. 2011’den bugüne dek, bedeli 
%100 ODE tarafından karşılanan programdan dokuz ODE çalışanı başarıyla mezun olmuştur.

Yüksek Lisans MBA Programımız

Yönetici Geliştirme Programı
Sürekli büyüyen ve değişen ODE, lider kadrosunu da geliştirme hedefiyle yöneticileri için 6 ay süren özel 
bir gelişim programı uygulamaktadır. Yönetici Geliştirme Programı; iş hukuku, liderlik becerilerini 
geliştirme, stratejik düşünme ve planlama, Y kuşağını anlama ve yönetme, mülakat teknikleri eğitimlerini 
içermektedir. Mart 2015’de başlayan eğitimler üst yönetim ekibinin katılımı ile devam etmektedir.

Turquality Yönetici Geliştirme Programı, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin Yönetici 
Geliştirme Merkezleri tarafından ortak yürütülmekte olup, bu üniversiteler bünyesindeki ‘Executive 
MBA’ yüksek lisans programları temel alınarak, Turquality programlarının ihtiyaçlarına göre yeniden 
düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. 6 ay süren program, devlet destekli ilk ve tek markalaşma 
programıdır. 2011 yılından bugüne dek sekiz ODE çalışanı programı başarıyla tamamlamıştır.

Turquality Yönetici Geliştirme Programımız

Türkiye’nin önde gelen eğitim firmaları ve kendi alanlarında uzman eğitimcilerin belirlediği altı farklı 
konudaki (kişisel performans ve zaman yönetimi, problem çözme ve karar verme, yönetim ve liderlik 
becerilerini geliştirme, sunuş teknikleri, duygusal zeka ve mülakat teknikleri) eğitimden oluşan 
program, ODE’yi geleceğe taşıyacak olan yönetici adaylarını hazırlamayı hedeflemektedir. Her 
departmandan en az bir katılımcıya verilen eğitimde; günümüz dinamiklerini başarılı birer yönetici 
olarak nasıl yönetebilecekleri ve hızla globalleşen dünyada vazgeçilmez bir oyuncu olmanın yolları 
öğretilmektedir. 2013’den bu yana on sekiz ODE çalışanı bu programa katılmıştır. 

Gelecek Benim! Yönetici Yetiştirme Programımız

ODE, e-learning eğitimleriyle çalışanlarına ve bayilerine yaklaşık 250 farklı 
eğitim arasından istedikleri eğitimi seçebilme ve eğitimleri ister ofiste, 
ister ofis dışında alabilme imkânı sunarak, bireysel eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedeflemektedir. Zaman ve mekân engelini ortadan kaldıran, 
gerek uygulanabilirliği gerekse eğitim konularının çeşitliliği anlamında 
diğer eğitim yöntemlerinden bir adım önde olan e-learning programıyla 
ODE, bugüne kadar çalışanlarına 504 eğitim ataması yapmıştır.

e-Learning Eğitimlerimiz
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Teknik Eğitimler

Mavi Yaka Eğitimleri
İçeriğinde; Zorunlu Mesleki Eğitimler, İletişim, İsraf Bulma ve Yok Etme, 5S, Otonom Bakım, Kaizen 
Yaklaşımları olan eğitimlerde, ODE mavi yaka personelinin mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlamak ve 
kendilerini bütünün bir parçası haline getirmek hedeflenmektedir. 2013 yılında, 3 gün süren ve tüm mavi

Ayrıca 2014 yılında, ODE’nin Çorlu fabrikasında başarıyla gerçekleştirilen yangın söndürme ve tahliye 
tatbikatı ile personele yangın olayı ve yangın davranış şekilleri, yanıcı madde ve yangın sınıfları, söndürücü 
türleri ve hangisinin ne çeşit yangınlarda kullanılabileceği bilgileri verilmiştir. 

ODE, yaptığı işin gereği olarak sektörel eğitimlere büyük önem vermekte, tüm paydaşlarıyla aynı dili 
konuşmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışanlarına düzenli olarak, su ve ısı yalıtımı 
eğitimleri vermektedir.

Proje Yönetimi Eğitimi
Şirketlerin ileriyi görme, hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve farklı iş yapış biçimlerine ihtiyaç 
duyduğu bir dönemde, ODE kurum içinde projelendirme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, Proje 
Yönetimi eğitimlerine başlamıştır. 10-11 Ocak 2014 tarihlerinde Çorlu’da ve İstanbul’da olmak üzere eş 
zamanlı yürütülen ve iki ayrı ekip için gerçekleştirilen eğitime toplam 27 çalışan katılmış, eğitim 
sonucunda katılımcılar arasında proje yönetimi ile birçok karmaşık problemin daha kolay çözülebileceği ve 
departmanlar arası iletişimin de güçlenerek artacağı düşüncesi yaygınlaşmıştır. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

12-13 Şubat 2014 tarihlerinde, ODE Fabrika ve ODE Merkez çalışanlarından 31 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi’nde, bilginin 
ne olduğu, önemi ve kimlerden nasıl korunması gerektiğine dair bilgiler verilmiştir.

ODE’nin enerji yönetimi politikasının oluşturulmasına yardımcı olarak ulusal ve uluslararası 
mevzuatlara uyum sağlamak, enerji maliyetlerini kayıt altına almak ve maliyetleri azaltıcı önlemler 
konularını kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi eğitimi, 18-19 Mart 2014 tarihlerinde 
21 çalışanının katılımıyla gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin önde gelen eğitim firmalarından ve kendi alanlarında başarılı eğitmenler tarafından verilen 
İMMİB eğitimlerine her ODE çalışanının yılda dört defa katılma imkânı bulunmaktadır. Her ay İnsan 
Kaynakları Departmanı tarafından eğitim takvimi, her eğitiminin içeriği ve eğitimci bilgileri çalışanlara 
duyurulmaktadır. 2013’den itibaren, ISO 9001-2008 Kalite Yönetimi Sistemi, Profesyonel Zarafet Kuralları, 
Temel Koçluk Becerileri, Takım Çalışması ve Liderlik gibi farklı konularda eğitimler düzenlenmiştir.

Açık Sınıf Eğitimlerimiz

ODE, üniversite öğrencilerine yalıtım sektörünü tanıtmayı ve enerji verimliliği hakkında farkındalık 
yaratma amacıyla 2014 yılında mühendislik fakülteleriyle yerinde eğitim programlarına başlamıştır.  
Özgeçmiş hazırlama, mülakat süreçleri vb. insan kaynakları uygulamaları ile zenginleştirilmiş 
program kapsamında öğrenciler ODE’nin Çorlu fabrikasında bir tam gün geçirerek, üretim 
proseslerini uzman mühendisler eşiğinde inceleme, sektörel sunumları dinleme, uzmanlarla sohbet 
etme imkanını yakalamaktadır. Yapılan değerlendirme anket sonuçlarına göre %91 memnuniyetle 
tamamlanan yerinde eğitim çalışmaları 2014-2015 süresince, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine ve İnşaat Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerle İş Birliği Çalışmaları

Global marka olma yolunda, çalışanların İngilizce 
yeterliliğini en az bir seviye artırmayı amaçlayan 1 Lisan 
1 İnsan, yoğun bir ders programını içermekte, yazma, 
konuşma, dinleme ve anlama uygulamaları ile İngilizce’yi 
bütün fonksiyonlarıyla geliştirmeyi hedeflemektedir. 2015 
yılında başlayan eğitime 20 personel katılımı sağlanmıştır. 

‘1 Lisan 1 İnsan’ Eğitimi

yaka çalışanlarının katıldığı İş Güvenliği eğitimlerinde, ODE işletmelerinde yaşanabilecek iş kazaları, kişisel 
koruyucu donanımlar, uyarı ikaz levhaları ve anlamları, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik riskler, acil 
durumlar, önlemler ve hareket tarzları konularının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve kültürü 
hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 
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Bayi Rekabet Gücü Gelişim Programı

Büyük ölçekli şirketler kategorisinde Türkiye’nin en Rekabetçi Şirketi ödülünü kazanan ODE, en önemli güç 

kaynaklarından olan bayilerinin rekabet gücünü geliştirmek için, çok sayıda uzman ve kuruluş ile görüş 

alışverişinde bulunarak 3 yıllık bir gelişim programı hazırlamıştır. 2014 yılı sonunda Yönetim Danışmanları 

Derneği ile yürütülen projede, pilot olarak seçilen on bayinin rekabet gücü performansları değerlendirilmiş 

ve sonuçları 2015 Şubat ayında gerçekleştirilen bayi toplantısında paylaşılmıştır. ODE’nin en büyük rekabet 

unsurunun bayileri ve iş ortakları olduğu inancıyla oluşturulan program, üç ana başlıktan oluşmaktadır:

• Firma Sahiplerine Özel Eğitim ve Gelişim Programları: Her yıl firma sahiplerine özel olarak düzenlenmesi 

planlanan gelişim programının ilki 11-13 Eylül 2015 tarihlerinde, Eskişehir’de 16 ODE bayisinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir.

• Bayi Satış ve Pazarlama Ekiplerine Özel Eğitim ve Gelişim Programları: ODE bayilerinin satış ve pazarla-

ma ekiplerinin yetkinliğini geliştirmek için İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, 2015 yılı Ekim - Aralık ayları 

arasında düzenlenen 5 farklı eğitim programına 100’ün üzerinde bayi çalışanı katılmıştır.

• Bayilere Özel Uygulama Projeleri: 2015 yılında 4 ODE bayisinin katılımıyla başlatılan, Stratejik Yönetim, 

İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim, Satış ve Pazarlama Yönetimi konularında özel uygulama 

projelerinin, 2016 yılı Haziran ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

AKLINA SAĞLIK
Öneri Sizden Ödül Bizden…

Vizyoner yapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla, çalışanlarından ilham alarak büyümeye devam eden ODE, 

2015 yılı itibariyle öneri-ödül sistemini devreye alarak, çalışanlarını ödüllendirmeye başladı.

Proje kapsamında; Çorlu fabrikasına yerleştirilen öneri kutularına çalışanlar önerilerini atarak ya da 

elden veya e-mail yoluyla İnsan Kaynakları Departmanı’na ulaştırarak, gerek kendi çalıştıkları birim 

ile ilgili gerekse başka birimlerle ilgili geliştirici veya iyileştirici öneriler verebilmekteler. Ayda bir 

kez toplanan ve beş kişiden oluşan Değerlendirme Kurulu her öneriyi ayrı değerlendirerek, uygun 

bulunan önerilerin sahiplerini çeşitli hediyelerle ödüllendirmektedir.

2015 yılı başında fabrikaya yerleştirilen beş öneri kutusuna ilk altı ayda 17 farklı kişiden toplam 

33 öneri formu bırakılmış, Değerlendirme Kurulu tarafından her öneri titizlikle değerlendirilerek, 

birçok öneri de ödüle layık görülmüştür.
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2015 FESI Organizasyonu ‘Sonbahar Buluşması’ Sponsorluğu
1970 yılında Paris’te kurulan, teknik yalıtım, gemi yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı 
alanlarında faaliyet gösteren 16 ülkeden yalıtım birliklerini temsil eden, 3.300’den fazla Avrupalı 
yalıtım şirketinin üyesi olduğu FESI (European Federation Of Associations of Insulation 
Contractors - Avrupa Yalıtım Firmaları Birlikleri Federasyonu), her dört yılda bir dünya WIACO 
Kongresi (World Insulation & Acoustic Congress – Dünya Yalıtım ve Akustik Kongresi)’ni 
düzenlemektedir. Bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen ODE, 2015 yılında FESI 
Sonbahar Buluşması’na sponsor olarak, Türkiye’yi ve Türk yalıtım sektörünü bu global 
organizasyonda başarıyla temsil etti.

2014 Kurumsal Yönetim Algı Araştırması Raporu Sponsorluğu
ODE ve Doğuş Grubu’nun sponsorluğunda, TKYD tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim Algı 
Araştırması 2014 Raporu”, 26 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Türk iş 
dünyasının uluslararası arenada rekabetçi olmasında kritik öneme sahip kurumsal yönetim 
anlayışını konu alan rapor, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Stratejico ve Era Araştırma'nın 
fikir önderlerinin ve 246 profesyonelin katılımıyla düzenlendi.

2014 Endüstriyel Yalıtım ve Enerji Verimliliği Semineri’ne Sponsorluk  
Türkiye’deki lokomotif sektörlerin endüstriyel yalıtım konusundaki en büyük çözüm ortağı ODE, 
Enerji Verimliliği Haftası’nda Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin de desteğiyle, ‘Endüstriyel 
Yalıtım ve Enerji Verimliliği’ seminerini gerçekleştirdi. Enerji tüketiminin en yoğun olduğu sanayi 
sektöründe, endüstriyel yalıtımın sağlayacağı tasarruf konusunun Türkiye’nin gündemine 
taşındığı seminerde ODE, 100’e yakın sektör profesyonelini ağırladı.

Sponsorluk

MESLEKİ SPONSORLUKLAR
2015 10. Global Yalıtım Konferansı Sponsorluğu
Yalıtım sektöründe, dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Global 
Yalıtım Konferans & Fuarı’nın 10.su (10th Global Insulation Conference & Exhibition), ODE’nin 
girişimleriyle 29-30 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Üst düzey hükümet 
temsilcilerinin yanı sıra yalıtım sektörünün dünyadaki yönetici, üretici, hammadde tedarikçisi, 
bilim adamı, akademisyen ve finansçılarının katıldığı konferansta, yalıtım uygulamaları ve 
teknolojileri üzerinde durulurken yalıtımın geleceği başlıklı özel bir oturum da yer aldı. 
Konferans, ODE tarafından düzenlenen İstanbul Boğazı’ndaki tekne gezisiyle son buldu.

2015 ASHRAE’nin Gücü İstanbul’un Ruhuyla Buluştu
Bina tesisat sistemleri, enerji verimliliği, iç hava kalitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan 
bir sivil toplum kuruluşu olarak 1894 yılında kurulan ASHRAE (American Society of Heating 
Refrigerating Air Conditioning Engineers - Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme 
Mühendisleri Derneği)’nin 2015 İstanbul organizasyonuna ODE ‘Gümüş Sponsor’ olarak destek 
oldu. “Kentsel Dönüşüm ve Enerji Verimliliği” başlığıyla gerçekleştirilen organizasyon, birçok 
kurum, kuruluş ve markayı dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerle bir araya getirdi. 
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7 Ocak 2014 tarihinde ODE'nin sponsorluğu ve TTMD'nin desteği ile gerçekleştirilen “Endüstriyel 
Yalıtım ve Enerji Verimliliği" konulu seminerin açılışı da ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan’ın konuşması ile yapıldı. Seminerde - TICA (İngiltere Isı Yalıtım Müteahhitleri Birliği) Eski 
Başkanı ve FESI (Avrupa Yalıtım Birlikleri Federasyonu) Eski Genel Sekreteri Ralph Bradley, 
E. On Connecting Energies Satış Direktörü Murat Aydemir ve  Suntek International Kurucu 
Başkanı Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican da konuşmacı olarak yer aldı.

2013 Climamed Sponsorluğu
ODE, 3-4 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Climamed 2013 Kongresi’nin 
gümüş sponsoru oldu. 7. Climamed Kongresi, Türkiye’deki iklimlendirme sektöründeki tasarımcı, 
uygulayıcı, üretici, tedarikçi firmaların yanı sıra mühendis, mimar ve akademisyenler için bilgi 
paylaşımı ile sektörü ve ülkemizi dış pazarlara tanıtma amacını taşıyor. Ana teması; binalarda 
“Net Sıfır Enerji” kullanımı olan kongrede enerji verimliliği, HVAC sistemlerinde yenilenebilir 
enerji uygulamaları, endüstride enerji verimliliği gibi alt başlıklar da incelendi.

2013 ‘Insulation in Construction Middle East Summit’ Sponsorluğu
Yerel bir güçten global bir marka yaratma hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen ODE, 15-18 
Eylül 2013 tarihlerinde Doha, Katar’da gerçekleştirilen “Insulation in Construction Middle East 
Summit (Yapılarda Yalıtım-Ortadoğu)”e sponsor oldu. ODE’nin yurtdışı tanıtım ve pazarlama 
çalışmaları kapsamında sponsor olduğu etkinlik, Ortadoğu’nun kendi alanındaki en önemli zirvesi 
olarak bilinmektedir.

2013 MTMD İklimlendirme Güvence Platformu Sponsorluğu
Mekanik Tesisat Taahhüdü şirketleri tarafından, sektörün gelişimini sağlamak amacıyla 2007 
yılında kurulan Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) tüm iş ortaklarını bir araya 
getirdiği, 28 Kasım 2013’de düzenlenen buluşma yemeğinin sponsorlarından biri ODE’ydi. 
Sektörde belli bir standardın belgelenmesi ve güvence sağlanması amacıyla İGP (İklimlendirme 
Güvence Platformu) kurulması için harekete geçildiğinin açıklandığı etkinlik, İZODER, DOSİDER, 
ISKAV, İSKİD, TTMD ve ESSİAD gibi sektörün öncü derneklerinin yöneticileriyle mekanik tesisat 
sektörünün dev markalarını buluşturdu.

2012 WIACO Sponsorluğu
 2012 yılında, 3 gün süreyle Paris’te düzenlenen ve uluslararası arenadaki en büyük ve önemli 
yalıtım kongrelerinden olan 10. WIACO (World Insulation & Acoustic Congress-Dünya Yalıtım ve 
Akustik Kongresi)’ya sponsor olan ODE, ‘Yalıtım: Sürdürülebilir Dünyaya Katkımız’ temasının 
işlendiği kongreye sponsor olan ilk ve tek Türk firması oldu. Sponsorlarını, iş hacmi, güvenilirlik 
ve bilinirlik gibi kriterleri göz önünde bulundurarak seçen Kongre’de, endüstriyel ve teknik 
dönüşüm, ekonomik ve çevresel durumlar, akustik ve enerji verimliliği gibi pek çok sektörel konu 
başlığı tartışıldı. WIACO, FESI (European Federation of Associations of Insulation Companies- 
Avrupa Yalıtım Firmaları Birlikleri Federasyonu), NIA (National Insulation Association – Amerika 
Ulusal Yalıtım Birliği) ve SNI (Syndicat National I’Isolation – Fransa Ulusal Yalıtım Birliği) 
tarafından 4 senede bir düzenlenmektedir.
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KÜLTÜREL VE SOSYAL SPONSORLUKLAR
2015-2016 ‘Başakşehir Futbol Kulübü’ Sponsorluğu

Türk sporunun favori dallarından biri olan futbolu desteklemeye karar veren ODE, bu kapsamda 
Türkiye'nin genç ve başarılı futbol kulüplerinden biri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ne, 
2015-2016 sezonu boyunca sponsor olma kararı aldı. Bu sponsorlukla; ODE’nin sosyal anlamda 
destek verdiği alanların çeşitlendirilmesi, pazarlama iletişimi açısından marka görünürlüğünün 
artırılması ve paydaşlarla ilişkiler kapsamında çalışanların ve bayilerin motivasyonunun 
yükseltilmesi hedeflenmektedir.

2014 ‘Filinta’ Dizisine Sponsorluk 

ODE 2014 yılında, Türk televizyon tarihinin ilk Osmanlı polisiyesi olan TRT dizisi Filinta’ya 
sponsor oldu. ODE, marka görünürlüğü sağlamak amacıyla, kaliteli ve özellikli yapımlara sponsor 
olmaya devam etmektedir.

2015 Kızılordu Konser Sponsorluğu 

1939 yılında, özellikle savaş koşullarında askerlere ve halka moral vermek amacıyla kurulan, 
dünyanın en büyük ordu korosu olan Kızıl Ordu Korosu, 13 Haziran 2015’te İstanbul ve 
15 Haziran 2015’te Ankara’da sahne aldı. Rusya Federasyonu Büyükelçisi himayesinde 
gerçekleşen, İstiklal Marşı’nın yanı sıra, Barış Manço ve Tarkan’dan şarkıların da seslendirildiği 
konserlere, ODE’nin sponsorluğu kapsamında bayileri ve çalışanları davetli olarak katıldılar.

www.ode.com.tr
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İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları her ay yapılmakta ve gerekli toplantı raporları 
tutulmaktadır. ISO 14001:2004 çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin de bu toplantılarda takipleri 
yapılmaktadır. Bu toplantılara fabrika yöneticisi ya da işveren vekili, kalite güvence birimi, işyeri 
hekimi, acil durum ekibi, işçilerin kendi arasında seçimle belirlediği işçi temsilcisi ve konuyla 
ilgili sorumlular etkin olarak katılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işlerde çalışanların zorunlu mesleki eğitim almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda 2014 
Ocak ayında Mesleki Eğitim Merkezi ve ODE İş Güvenliği Uzmanı ile ortaklaşa ODE’nin 
fabrikalarında XPS, Membran ve Kalite Kontrol birimlerinde çalışanlara mesleki eğitim ve iş 
güvenliği konusunda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Hem yasal zorunlulukları yerine getirmek 
hem de çalışanların bilinçlenmesini hedefleyen, 24 saati iş güvenliği, 16 saati de mesleki konulu 
eğitimlerin sonunda 35 ODE çalışanı Mesleki Eğitim Katılım Belgelerini almaya hak kazanmıştır.

TEHLİKELİ ZARARLI KİMYASAL MADDELER VE KONTROLÜ

İşletme içerisinde kullanılan tüm boya ve kimyasallar ile ilgili MSDS özet tabloları 
oluşturulmuştur. Bu tablolarda ilgili malzemelerin zararlı etkileri, temas halinde yapılması 
gerekenler, dökülmesi durumunda temizleme şekli, taşıma ve muhafaza yöntemleri yer 
almaktadır. Ayrıca ilgili tüm çalışanların gerekli teçhizatı (gözlük, eldiven, maske....) sağlanmış 
olup, boya ve kimyasalların üzerindeki etiketlerdeki tüm işaretler ile ilgili eğitimler verilmiştir. 
İşletmenin kimyasal mutfağına potansiyel bir boya/kimyevi temasına karşı göz duşu yerleştirilmiş 
olup tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiştir. 

ACİL DURUMLAR VE OLASI ÇEVRE ETKİLERİNİN ÖNLENMESİ

ODE Yalıtım üretim tesislerinde normal üretim şartlarının dışında gerçekleşen ve acil durum 
olarak nitelendirilen olaylar aşağıda belirtilmektedir;
� 
Yangın, Doğal afetler (Deprem), İş kazaları, Patlama, Yağ sızıntısı, Sabotaj, Kompresör arızası, 
Baca fanı arızası, Elektrik kesintisi, Kimyasal bulaşması, Gıda zehirlenmeleri, Baca filtresinin 
tıkanması, Atık su kanalındaki filtrenin tıkanması

Söz konusu acil durumlarda alınacak önlemler için düzenlenen prosedür, talimat ve acil durum 
planları mevcut olup ilgili yerlere asılmakta ve ayrıca Acil Durum Ekibi tarafından tüm personel 
konuya ilişkin eğitimlere tabi tutulmaktadır.

ODE, işçi sağlığını temin etmeyi ve iş 
güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı görev 
edinmiş bir kuruluş olarak; tüm çalışanlarını bu 
hedef doğrultusunda ilgili talimatlara uygun 
şekilde hareket etme konusunda eğitir, 
bilgilendirir ve gerekli tüm önlemleri alır. 
Çalışanlar, işyeri ve işçiler bakımından tehlikeli 
olabilecek veya yasa dışı olan eşya ya da 
maddeleri işyerinde bulunduramazlar. 
Çalışanlar, doktor raporu neticesinde alınmış 
ilaçlar dışında, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık 
yapıcı, zihinsel ve fiziksel özellikleri kısıtlayıcı 
maddeler bulunduramazlar, bu tür maddeler 
etkisinde iş yerinde veya iş kapsamında görev 
alamazlar. Ayrıca, çalışanların alınan iş 
güvenliği kurallarına uymaları ve güvenliği 
tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmaları 
beklenmektedir.
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Çevre Dostu Ürünler 

EUCEB Uygulamaları
EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu) 1272/2008/ EC no’lu Avrupa 
Yönergesi’ne göre kanserojen olarak sınıflandırılmamış mineral yün ürünleri izleyen 
belgelendirme otoritesidir. EUCEB, camyünü ve taşyünü ürünlerin 1272/2008/ EC Yönergesi Note 
Q kriterine uygunluğunu belgeler ve elyaflarına bu kriterleri sürekli olarak sağladığını, bağımsız 
ve nitelikli uzmanlar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen örnekleme ve analiz sonuçları ile 
izler. EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı kesin olarak ispat edilmiş 
elyaflardır. EUCEB Belgesi alabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

Camyünü ve taşyünü (EC) No 1272/2008 Note Q kriterlerini sağladığı, EUCEB tarafından 
tanınmış laboratuvarda test edilmeli ve belgelendirilmelidir.

EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü üreticilerinin elyafları, yılda iki kez EUCEB tarafından 
yetkilendirilmiş örnekleme ve analiz kurumları tarafından temin edilip analiz edilmeli, bu 
örneklerin başlangıçta test edilen ve belgelendirilen ürün ile aynı olduğu delillendirilmelidir.

ODE, Starflex camyünü ürünü için sertifikalandırma sürecini tamamlayarak, 2015 yılında EUCEB 
Belgesi sahibi oldu. Böylece insan sağlığına zararlı olmadığı ispatlanmış ve sürekli kontrolünün 
yapıldığı güvence altına alınmış ODE Starflex camyünü ürünlerini, EUCEB Belgeli olarak 
kullanıcılarının hizmetine sunmaya başladı.

%100 Ozon Dostu Üretim

2009 yılında T.C. Çevre Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO) iş 
birliği ile Türkiye’de hayata geçirilen Umbrella projesine yalıtım sektöründen katılan ilk 
firmalardan olan ODE, iki yıllık Ar-Ge sürecinin ardından çalışmalarını tamamlamış ve daha 
çevreci üretim için 2013 yılında UNIDO ile yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe sözleşmesi 
imzalamıştır. Çalışmalarını daha yaşanılabilir bir dünya hedefine yoğunlaştıran, markasını 
“insulates the future / geleceği yalıtır” söylemiyle özdeştirerek dünyanın geleceğini korumayı bir 
misyon haline getiren ODE, bu anlayışını somut çalışmalarla ortaya koymaktadır. Proje 
kapsamında köpük sektöründe ozon tabakasının inceltilmesine yol açan HCFC gazının 
kullanımının sonlandırılması için 2 yıl süren Ar-Ge çalışmasını tamamlayan ODE, 2010 yılından 
itibaren kademeli geçiş yaptığı yeni üretim sistemi sayesinde “%100 Ozon Dostu” üretim 
yapmaktadır.

Çevre Dostu Ambalaj

2013 yılında ürün ambalajlarında değişikliğe giden ve yeni ambalaj tasarımlarıyla 2 ödül alan 
ODE, ambalajlarında kullandığı yeşil yaprak simgesiyle tüm sosyal paydaşlarında da çevreci 
çalışmalar konusunda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Uluslararası alanda da pek çok 
başarıya imza atmış olan Orhan Irmak tarafından tasarlanan yeni ambalajlarda kullanılan yeşil 
yaprak, enerji tasarrufuna yönelik ODE ürün gamının sağladığı çevresel faydayı sembolize 
etmenin yanı sıra; enerji tasarrufu, yenilebilir ve çevreye saygılı enerji kaynaklarının kullanımı 
konularında ODE’nin hassasiyetini de simgelemektedir. 
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“Karanlıkta Diyalog” Etkinliği 2014

Görme engellilerin rehberliğinde, görme dışındaki duyularınıza size yol göstermesi için tamamen 
teslim olduğunuz, tam anlamıyla karanlıkta bir keşif olan, dünyada 30 ülkede 135 şehirde 
8 milyondan fazla katılımcıyı ağırlayan Karanlık Diyalog sergisine ODE Merkez Ofis çalışanları da 
katıldı. 

Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk 

Global marka olma yolunda ilerlemeye devam eden ODE ve çalışanları, topluma karşı 
sorumluluklarının bilinciyle pek çok projeye destek vermeyi sürdürmektedir. Temel değerleri 
arasında yer alan “sosyal sorumluluk” bilinci ile toplumdan aldığını topluma geri kazandırmanın 
önemine inanan ODE, tüm çalışanları adına pek çok yardım kampanyasına katılmakta, çeşitli 
kurumlara bağışlarda bulunmaktadır. Bilgi ve tecrübenin paylaşarak çoğalacağına inanan ODE 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, gerek sektörel gerekse işadamlığı tecrübe ve 
birikimlerini paylaşmak adına, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen toplantılara konuşmacı 
olarak katılmakta, üniversitelerde konuk öğretmen olarak dersler vermeye devam etmektedir.

Enerji Zirvesi 2012

Gaziantep’te, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle 
düzenlenen Enerji Zirvesi’nde, ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan “Binalarda Enerji 
Verimliliği Uygulamaları” konulu bir sunum yaptı. Bakanlıklar, özel sektör, kamu sivil toplum 
kuruluşları ve akademisyenlerin yanı sıra pek çok ilgilinin katıldığı zirve, 14 Aralık 2012’de 
Gaziantep Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) 2013

ODE Yalıtım, ülkemizin çeşitliliğinin korunmasını ve nesli tehlike altında olan 
türlerin yok oluşuna dur demeyi amaçlayan, ‘Türkiye’nin Canı’ isimli projeye 
bağışta bulundu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’yla sürdürülen işbirliğinin 
devamında ise 2015 yılında, Çanakkale Kemelköy Hatıra Ormanı’na 
333 adet fidan dikildi.

Hastane Bağışı 2013

Fransız Lape Hastanesi’nin hasarlı çatısının onarımı için bedelsiz ürün yardımı gerçekleştirildi. 
Samsun’da lösemili çocukların tedavileri süresince aileleriyle birlikte ücretsiz 
konaklayabilecekleri dairelerin yalıtımı ODE tarafından karşılandı.

Okul Kütüphanesine Bağış 2014

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Mollafadıl Köyü’nde birleştirilmiş sınıfta 18 öğrenciye eğitim 
veren, okulun müdürlüğünü de, öğretmenliğini de, temizliğini de kendisi yapan Alev Turgut, 
okulun çehresini değiştirirken, 12 köy okulunda kütüphane kurmak için büyük bir kampanya 
başlattı. ODE’ye sosyal medya aracılığıyla ulaşarak köyünde kuracağı kütüphane için destek 
isteyen Alev öğretmenin bu talebi ODE çalışanları tarafından karşılandı. Bağışta bulunulan 
kitaplar, Mollafadıl Köyü’ndeki öğrencilere ulaştırıldı.

“

“Brand is You” Konferansı 2014

Saffron Brand Consultants’ın katkılarıyla dördüncüsü düzenlenen ‘Brand is You’ Konferansı 
“Değişimin Ustaları” temasıyla 28 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirildi. İş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin yanı sıra çok sayıda sıra dışı girişimci, sanatçı ve 
aktiviste ev sahipliği yapan konferansta, marka ve markalaşma sürecinde değişimin ve 
farklılaşmanın önemi tartışılarak, günümüze dair marka serüvenlerinin ve değişimin yarattığı 
yeniliklerin başarı hikâyeleri paylaşıldı. ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konferansın 
dünyaya açılan markalar bölümünde Master of Competition sıfatıyla panelist olarak katıldı. Turan 
katılımcılara ODE’nin markalaşma sürecini ve başarı hikâyesini anlattı.
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Satış Yönetimi Dersi 2014

ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın, Bilgi Üniversitesi MBA öğrencilerine 27 Ekim 2014 
tarihinde ‘Satış Yönetimi’ dersi verdi. Turan, ODE’nin başarı hikâyesini ve deneyimlerini farklı 
sektörlerden oluşan 35 MBA öğrencisiyle paylaştı.

Marka Gücü Konferansı 2014

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) tarafından, 23 Ekim tarihinde 
düzenlenen ‘Kayseri Marka Gücü Paneli’nde ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan panelist 
olarak bir sunum gerçekleştirdi. Panelde, ekonomik gelişimin sağlıklı, özlü ve sürdürülebilir 
olması için girişimci, yatırımcı ve işyeri sahiplerinin birçok alanda çabalar göstermesi gereğinden 
hareketle, marka bilincinin gelişmesi ve markalaşma çabalarının bilinçli biçimde artırılmasına 
katkı sağlaması gerekliliği konuşuldu.

Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri’nde Kurumsallaşma Semineri 2014

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından ‘Kurumsal 
Yönetim ve Aile Şirketleri’nde Kurumsallaşma Semineri’ 29 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirildi. 
ODE Yönetim Kurulu Başkanı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan konuşmacı olarak yer 
aldığı seminerde, kişisel olarak kurumsallaşmaya olan inancını ve şirketini de bu temeller üzerine 
inşa ettiğini belirten bir konuşma yaptı.

ODE Çalışanları Çocukların Yüzünü Güldürdü 2015

ODE çalışanları, Van’ın Erciş ilçesindeki Çetintaş İlkokulu öğrencilerinin yardım isteklerine cevap 
vererek, kendi aralarında topladıkları ve öğrencilerin ihtiyacı olan giyim, ayakkabı ve okul 
malzemelerini öğrencilere ulaştırdılar. 

11. KOBİ Zirvesi Konuşması 2015

12 Mart 2015 tarihinde TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) tarafından düzenlenen, “KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağından 
Kurtulma Stratejileri” temalı 11. KOBİ Zirvesi’nde TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan bir konuşma yaptı. Orta gelir tuzağından çıkış için, 
KOBİ’lerde nitelikli insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kapsamlı çalışmalar yapılması 
gerektiğini söyleyen Turan, fizibilite araştırmalarının büyüme aşamasında yapılması ve firmaların 
bu alanda kültürel seviyelerini geliştirmesi konusunun önemine değindi. Turan konuşmasında, 
rekabet gücü artışı için kurumsallaşma, markalaşma ve finansmana erişim gibi konularda 
doğrudan çözüme yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Girişimciler İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projesi Eğitim Toplantısı 2015

TÜRKONFED ve Hollanda Büyükelçiliği desteği ile sürdürülen ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde Girişimciler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamındaki ilk eğitim 
toplantısı, 12 Mart 2015 tarihinde Elazığ’da düzenlendi. ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan proje kapsamında Mardin’de düzenlenen eğitim toplantısına katılarak, kurumsal sosyal 
sorumluluk deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Aon Risk Prizması 2015 Konferansı 2015

Danışmanlık ve Risk Yönetimi şirketi Aon tarafından 24 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan, 
iş dünyasından liderlerin konuşmacı olarak katıldıkları AON Risk Prizması 2015’te risk 
yönetiminin kurumsal varlığa etkisi, riskin fırsat etkisi, siber risk yönetimi gibi konular masaya 
yatırıldı. ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ‘Riskin Fırsat Etkisi’ başlıklı oturuma panelist 
olarak katıldı ve ODE’nin konuyla ilgili başarı hikâyesini katılımcılarla paylaştı.
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Çevre

Su Tüketimi

Çorlu üretim tesisinde 20 m3/gün kapasiteli 1 adet Evsel Atık Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır. 
Çevreye verilen önem neticesinde, Türkiye standartlarına ve Avrupa birliği normlarına uygun, atık 
su arıtma tesisi projesi meydana gelmiştir. Arıtma tesisi atık su için maksimum arıtma verimi 
elde edilecek şekilde en son teknolojiye göre dizayn edilmiştir. Tesis fiziksel ve biyolojik arıtma 
üniteleri olmak üzere 2 ana kısımdan oluşmaktadır. Akredite firmalar tarafından periyodik analiz 
ve ölçümlemeler yaptırılmaktadır. Su tüketiminin azaltımı konusunda şirket içerisinde sürekli 
azaltım ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Firmamız tarafından yasal mevzuatlara uygun 
şekilde çevre mühendisliği danışmanlığı alınmaktadır.

Emisyonlar

Tesiste toplam 16 adet emisyon kaynağı bulunmaktadır. Bacalarda yapılan ölçümler sonucunda 
tespit edilen emisyon değerleri “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” şartını 
sağlamaktadır. Tesise ait bacalarda baca gazı hızı yönetmelik şartını sağlamaktadır. Tesis baca 
gazları kirletici kütlesel debileri incelendiğinde, yönetmeliğe göre tesiste yazıcılı ölçüm 
aletlerinin sürekli kullanılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.
İşletmede toz emisyonu camyünü üretiminde gerçekleştirilen işlemler sırasında açığa 
çıkmaktadır. İşletmede ölçülen kaynakların ısıl güç ve toz emisyonları kütlesel debi değerleri 
sınır değerle karşılaştırıldığında; yönetmelikte belirtilen sınır değerlerini aşmamakta olup, 
yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmıştır. İşletmede ölçülen kaynaklardan toz emisyonların 
sürekli ölçümünü gerektirecek baca yoktur.

Enerji Tüketimleri

2015 yılı üretim tesislerindeki elektrik ve doğalgaz tüketim miktarları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

TÜKETİLEN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ MİKTARLARI

Enerji Verimliliği
Kojenerasyon:

Proje 2 MWel CHP yüklemesinden oluşmuştur ve temelini gaz motoru teknolojisinden almıştır. 

  Proje avantajları:
• Maliyetin düşmesi
• Tedarik sağlamanın güvenilirliği (dalgalanma/elektrik kesintisi)
• Üretim israfında azalma
• CO2 emisyonunda azalma

Kojenerasyon ile sağlanan enerji tasarrufu:

Kojenerasyon ile sağlanan CO2 emisyonu tasarrufu:
CO2 Emisyon

Doğalgaz

Elektrik

CO2 emisyon 
azalması

Toplam

Günümüzdeki Durum

1.527

10.698

12.226

Uygulamadan Sonra

8.574

686

9.259

Net Tasarruf

(7,046)

10,012

%24

2,966

Birim

tCO2 eq

tCO2 eq

%

Elektrik

Doğalgaz

Toplam

MWh

M3

17.339

631.279

45.629

6.527

52.156

1.111

3.878.492

Birincil Enerji 
Eşdeğeri

2,924

40,104

43,027

42,705

-33,576

9,129

Tüketim UoM Yatırım Öncesi Birincil Enerji
Eşdeğeri

Yatırım 
Sonrası Tasarruf

957.870

9.5

2

2.966

Toplam Yatırım

Tasarruf Oranı

Geri Dönüşüm

CO2 Azalım

USD

kWh/y/USD

Yıl

Ton/y

Avantajları:

ÜRÜN

Camyünü

Membran

XPS

Tüketilen Elektrik Miktarı 
(Yıllık) kWh

14.575.425

1.424.232

4.699.959

Tüketilen Doğalgaz Miktarı 
(Yıllık) Sm3

9.163.351

542.862

0
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Karbon Ayak İzi

Mevcut tesislerde üretilen dört ana ürün için yaşam döngüsü değerlendirme projesi yapılmıştır. 
Proje sonunda tüm ODE ürünlerinin karbon ayak izi ve iklim değişikliği etkileri hesaplanmıştır. 
Ürünler için hesaplanmış değerler aşağıdadır.

* Ode bünyesinde tiplerine göre toplanan atıklar geçici atık depolama sahasında biriktirilir. Ardından atık tipine göre yetkili firmalara 

teslim edilir. Firmalar tarafından atıklar tabloda belirtilen işlemler ile bertaraf edilir.

Atık Yönetimi

Üretim tesislerinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli tüm atıklar oluştukları noktalarda ayrı 
ayrı toplanmakta ve nihai bertaraf işlemi gerçekleşene kadar, fabrika sahası içerisinde 
düzenlenmiş, bölümlere ayrılmış, atık sahasında biriktirilmektedir. Geri dönüştürülen ve 
ekonomik yönden değerlendirilen katı atıkların haricindeki atıklar, ilgili firmaya gönderilerek 
bertaraf edilmektedir. Diğer atıklar yetki belgesi olan kuruluşlara evrak ile teslim edilir.

İşletmenin çeşitli noktalarında oluşan, evsel veya endüstriyel nitelikli çeşitli katı ve sıvı atıkların 
tür, kaynak ve muhafa şekilleri aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Atık Türü

Geri Dönüşüm

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık

Plastik Atıklar

Kağıt Atıklar

Metal Atıklar

Kontamine Ambalaj

Atıkları

Kontamine

Atık Yağ Filtreleri

Atık Kartuş / Toner

Arıtma Çamuru

Tıbbi Atık

Evsel&Endüstriyel

Atık

2015 yılı miktar
(kg/yıl)
72.620

45.520

72.040

3.340

1.500

267

3

80

3

480.000

Nihai Bertaraf Şekilleri *

Geri Kazanım

Sterilizasyon sonrası
Düzenli Depolama

Düzenli Depolama %71

%0

%29

Oranlar

Tehlikeli Atık Oranı 

Tehlikesiz Atık

Geri Dönüşüm

5.193

480.000

190.180

675.373

%0.8

%71.1

%28.2

 

Starflex kg CO2eq/(R=1)

0,990 1,191 1,378 1,567
1,921

3,759

STARFLEX
042

STARFLEX
040

STARFLEX
037

STARFLEX
035

STARFLEX
032

STARFLEX
031

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000

Isıpan (XPS) kg CO2eq/(R=1) veren ürün miktarı (ODE ürünleri için)

5,67

5,03

XPS, STD XPS, PRM

6,00

5,50

5,00

4,50

R-Flex kg CO2eq/(R=1) veren ürün miktarı (ODE ürünleri için)

6,34

5,69

ODE R-Flex Sheet ODE R-Flex Pipe

6,00

5,50

5,00

4,50

Membran (Bitümen Membran) Ürünleri kg CO2eq/m2

2,07
4,00

2,00

0,00
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Çevresel
Ürün

Beyanı

THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM
Ürünün çevre performansı yaşam döngüsü değerlendirmesi standartları 

çerçevesinde hesaplanmıştır. Çevresel Ürün Beyanı bağımsız 
kurumca onaylanmıştır.

ODE ISIPAN XPS Yalıtım Malzemeleri için
ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu

CPC Kodu: 3639 XPS Extruded Polystyrene 
Foam Insulation

EPD Geçerliliği Başlangıç Tarihi: 02.01.2016
EPD Geçerliliği Bitiş Tarihil: 01.01.2021

ECO EPD Kayıt No: 00000261

Pazar Kapsamı: Uluslararası
Beyan Numarası

S-P-00672

I N S U L AT E S 
THE FUTURE

E CO  P L A T FO R M

EN 15804     VERIFIED

o d e . c o m . t r

P i y a l e  P a ş a  B l v .  O r t a d o € u  P l a z a  K . 1 2  

3 4 3 8 4  O k m e y d a n ›  -  Ş i ş l i  /  ‹ s t a n b u l

P :  + 9 0  2 1 2  2 1 0  4 9  0 6   F :  + 9 0  2 1 2  2 1 0  4 9  0 7  
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Tedarik

ODE, gerek malzeme gerekse de hizmet alımlarını yurtiçi ve yurtdışından yapmakta olup, ticari 
şartlar ve kalitesi yakın olması koşuluyla mümkün olduğunca yurtiçi firmalardan alım yapmayı 
tercih etmektedir. Satın alınacak malzeme veya hizmet için karar verilirken, çevreye duyarlı 
olanların veya daha az zararlı olanların tercih edilmesine, iş ve işçi sağlığı açısından daha güvenli 
olmalarına dikkat edilmektedir. Gerek merkez ofiste gerekse de üretim tesislerindeki alımlar, 
teknik anlamda ihtiyaçları tam karşılayacak, talep edilen malzeme veya hizmeti zamanında ve 
istenen miktarda teslim edebilecek olan tedarikçilerden yapılmaktadır.
Tedarik edilen ürün, malzeme ve hizmetlerin derecesini üç ana başlıkta değerlendirmek 
mümkündür;

• ODE ürünlerinin kalitesini, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim performansını doğrudan 
etkileyen, malzeme üretiminde kullanılan ve bu nedenle yalnızca yeterlilikleri onaylanmış 
tedarikçilerden alınması gereken malzemeler ve hizmetler (Örneğin; bitüm, polistren, kırık cam, 
ambalaj)

• ODE ürünlerinin kalitesini dolaylı olarak etkileyen malzemeler ve hizmetler (Örneğin; bakım 
yardımcı malzemeleri ve yedek parçalar, ölçme aletleri, teste, kalibrasyon, eğitim, nakliye)

• ODE ürünlerinin kalitesini etkilemeyen, bu nedenle uygun görülen bir tedarikçiden alınabilecek 
malzeme ve hizmetler (Örneğin; kırtasiye malzemeleri, basit el aletleri, büro malzemeleri, 
yakıtlar)

Temel İlkeler;

• Hukuka uygunluk ve etik değerler
• Tarafsızlık ve şeffaflık
• Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk
• İş sağlığı ve güvenliği, çevre politikaları
• Sürekli iyileştirme

Bu ilkeler doğrultusunda ODE’nin politikası;

• Kalite Yönetim Sistemlerini kurmuş, uygulamakta ve sürekli iyileştirmekte olan; müşteri ihtiyaç 
ve beklentilerini ön planda tutan tedarikçiler ile uzun süreli iş birliğine, karşılıklı güvene, sağlıklı 
ve yapıcı iletişime dayalı ilişkiler kurmak.

• Tedarikçilerle olan tüm ilişkilerde doğruluk ve dürüstlük aramak, yasal ve etik olan alanlarda 
rekabet eden ve yasa dışı faaliyetlerden uzak duran tedarikçiler ile çalışmak.

• ODE’nin fikri mülkiyet ve teknolojisinin gizliliğini muhafaza eden ve bilgilerini özenle koruyan 
tedarikçiler ile çalışmak; aynı şekilde tedarikçilerin fikri mülkiyet ve teknolojisinin gizliliğini 
özenle korumak.

• Tüm operasyonlarında; temel insan hakları, iş etiği, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları ve 
çevreyi korumaya yönelik girişimlerde bulunan, adil iş uygulamalarını sağlamak adına sistem 
oluşturan tedarikçiler ile çalışmak.

• Topluma ve çevreye saygılı, iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik 
kaynak koruma, atık azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma aktiviteleri yürüten, 
kaynaklarını doğayla uyumlu ve etkin şekilde kullanan, atık ve kirli gazların emisyon yönetimi ve 
zehirli madde yönetimi adına çalışmalar yürüten, çevre ve enerji konularında tüm yasal mevzuat 
ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren 
tedarikçiler ile çalışmak.

• Yönetim anlayışını; rekabetçi maliyeti sürdürülebilir şekilde sağlayarak, doğru mal ve hizmeti, 
doğru zamanda ve miktarda temin etmek üzerine şekillendirmiş olan tedarikçiler ile çalışmak.

• Karşılıklı olarak fayda elde edilebilecek, kalite, verimlilik, maliyet, sevkiyat dahil olmak üzere 
tüm alanlarda sürekli gelişime açık olan, iyileştirme projeleri yürüten, teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden tedarikçiler ile çalışmak.

Üretim Tipine ve Alım Tutarlarına göre Oranlar

Camyünü

Membran
%50

Isıpan

%28

%22
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İletişim

ODE YALITIM MERKEZ

Adres: Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu 
Plaza K.12 34384 Okmeydanı 
Şişli / İstanbul
Telefon : +90 212 210 49 06 
Faks    : +90 212 210 49 07
E-Posta: ode@ode.com.tr 

ODE Starflex, ODE Membran, 
ODE Isıpan Üretim Tesisleri

Adres: Hacı Şeremet Mevkii 3. Sok. 
Çorlu / Tekirdağ
Telefon: +90 282 676 46 64 / 66 
Faks    : +90 282 676 46 68
GPS     : N 41 12.277 E 27 50.806 

ODE R-flex Üretim Tesisleri

Adres: Tavşanlıtepe Mevki Yulaflı 
Köyü, Velimeşe, Çorlu / Tekirdağ
Telefon: +90 282 676 42 80 
GPS    : N 41 12.739 E 27 50.698 

ODE Eskişehir Üretim Tesisleri
 
Adres: OSB 21. Cadde No: 28
Eskişehir 26110
Telefon: 0538 407 14 17
GPS: 39°45’35.1”N30°41’10.7”E

61 62


