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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 olabil-
mek 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 yayımladığı ikinci kurumsal sosyal sorumluluk raporu olma özelliği 
taşıyor. ODE’nin 2015 yılında yayımladığı ilk kurumsal sosyal sorumluluk raporu, 
Türkiye’de yalıtım sektöründe bu konuda hazırlanan ilk rapordur. 2020 Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Raporu hazırlanırken; ODE’nin 2015- 2019 yılları arasında başarıyla 
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, iç ve dış eğitim programları, paydaşlarla 
iletişim çalışmaları, aldığı ödüller ve sertifikalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitel-
erle 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 serti-
fikasyonlarla 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 tüketi-
mini 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 2015 yılında yayınlamamızın ardından sürdürülebilirlik yaklaşımımızla ikinci 
kurumsal sosyal sorumluluk raporumuzu yayınlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

ODE bugün 75 ülkeye ihracat yapan, 5 modern tesisinde 4 binden fazla çeşit yalıtım 
malzemesi üreten global bir firmaya dönüşürken, kalbimizde ve beynimizde bize yol gösteren  
temel değerlerimizden 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. 

Yaklaşık 35 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 2019 yılı Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım 
şirketi olan ODE Yalıtım’ın TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından aile şirketlerinde 
sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kuzey 
Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’nü kazandığı yıl oldu. Tüm 
hedeflerimize ulaştığımız, ihracatın ciro içindeki payını yüzde 40 seviyesine taşıdığımız 
2019 yılını son 10 yılda olduğu gibi yine büyüme ile kapatmak bizim açımızdan gurur 
verici oldu. ODE olarak büyük bir gururla 35’inci yılımızı kutlayacağımız 2020 yılında da 
üretim kapasitemizi artırırken Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürmeye ve 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.

KSS raporumuzun ikincisini sektörümüze önemli bir örnek teşkil etmesi ve yalıtım 
sektöründeki sosyal sorumluluk bilincinin daha da yükselmesi temennisiyle, 1985 
yılından beri süren 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:

ode.com.tr

Yalıtımın Enerji Tasarrufu,
Çevre ve Ekonomiye Yararları
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Geleceğimize yönelik odaklandığımız konuların ana çerçevesini sürdürülebilirlik kavramı oluşturuyor. 
Sürdürülebilirliği stratejimizin önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz ve bu paralelde Birleşmiş 
Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini benimsiyoruz.

12

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
Küresel Hedefler

    SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA HEDEFLERİ

    
KALKIN
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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
Su Tüketimi

%25
Kat ı Atık Oluşumu

%40
CO2 Salımı

%30
Enerji Tüketimi

%50
Doğal Kaynak Tüketimi

14

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.

ENERJİ
TÜKETİM
DAĞILIMI
( M t e p  2 0 1 6 )

19,7 32,8 26,6 14,2

Konut Sanayi Ulaştırma Hizmet
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Yeşil Bina Nedir?

STANDART YAPILAR

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 TüketimiKarbon SalımıSu TüketimiAtık 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

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

Enerji Tüketimi Karbon Salımı Su Tüketimi Atık Oluşumu

15 16
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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.

C

M

Y
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CY

CMY
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Şirket Profili

Bayilik sistemine geçildi

1993
ODE markasıyla üretime başlandı

1996ODE R-Flex Elastomerik
Kauçuk Köpüğü Üretimine geçildi

2000
ODE Isıpan Ekstrüde Polistren Köpük
XPS Üretimine geçildi

2001ODE Membran Polimer Bitümlü
Su Yalıtım Örtüleri Üretimine geçildi

2004

1988
Stratejik Karar: Yalıtım sektörü odaklı
çalışmaya karar verildi1985

ODE Yalıtım Kuruldu

İş Girişim Sermayesi ile
Yatırım Ortaklığı kuruldu

2007

TURQUALITY Destek Programına katılan
ilk yalıtım markası olundu

2010• SEDEFED, TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi tarafından
‘en rekabetçi’ şirket seçildi

2013
Eskişehir’de 75.000 m2 büyüklüğünde arsada
üretim tesisi projesine başladı

2014
• TURQUALITY ikinci 5 yıla hak kazandı

•  10. Global Yalıtım Konferansından ‘Yılın Yalıtım Firması’ ödülü alındı
•  İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB)’den ‘İhracat Başarı’ ödülü alındı

•  Sektördeki ilk KSS raporu yayınlandı

2015

ODE Membran ikinci üretim tesisi
Eskişehir'de faaliyete geçti

2017TAİDER Kuzey Yıldızı: "Aile Şirketlerinde
Sürdürülebilirlik Ödülü" alındı

2019

• Ernst&Young / Yılın Girişimcisi Ödülü alındı
• Camyünü üretimine geçildi

2008
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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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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. 

ODE Yalıtım, Yalıtım Dergisi’nin 15’inci kez verdiği Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde, Eskişehir 
üretim tesisi ile “Yılın Yatırımı” ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede, 100 Milyon 
TL yatırımla hayata geçirilen tesisin ilk fazı 30.000 m2 kapalı - 75.000 m2 toplam alana sahip.

Yalıtım Dergisi 15’inci Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri ‘Yılın Yatırımı’ Ödülü / 2018
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2018 Başarılı İhracatçılar ödülleri-
"En Çok İzolasyon Malzemesi İhracaatı Yapan" 3. firma ödülü
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2018 Başarılı İhracatçılar ödül töreninde ODE 
Yalıtım En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan firmalardan biri olarak seçildi.

Taider ödüllü 2019
ODE Yalıtım, TAİDER tarafından hayata geçirilen Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülü’nün sahibi oldu. Yarışmada büyük ölçekli işletmeler kategorisinde ödül alan ODE Yalıtım, 
kurumsal yönetimde gösterdiği başarı ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Kariyer.net İnsana Saygı Teşekkür Ödülü - 2017, 2018, 2019
ODE Yalıtım, Kariyer.net üzerinden adaya özel cevaplama oranında %100’e ulaşarak temel değerleri 
arasında yer alan “ Saygı” ilkesine verdiği önemi “İnsana Saygı Teşekkür Ödülü” ile taçlandırdı.
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İş Gücü Profili

ODE Yalıtım, 102’si beyaz yaka ve 149’u mavi yaka olmak üzere; 
toplam 251 çalışan istihdam etmektedir.

İstihdam

102

149

0 50 100 150

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

0 10050

%41

%59Mavi Yaka

Beyaz Yaka

Çalışan Sayısı       251
Beyaz Yaka         102
Mavi Yaka           149
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Beyaz Yaka Kadın Çalışan Sayısı                                       30
Beyaz Yaka Erkek Çalışan Sayısı                                      72
Kadın Çalışan Oranı                                                       %29

Cinsiyete Göre Dağılım

Genel Yaş Ortalaması                                                     38

Beyaz Yaka Kadın-Erkek Oranı

%71

%29

% 50 100

Kadın
Çalışan Oranı

Erkek
Çalışan Oranı

Baby Boomer
X Kuşağı
Y Kuşağı

%4
%35
%61

Kuşaklara Göre Dağılım

%100Doğum Sonrası İşe Dönüş Oranı

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.

2015-2019 yılları için tasarlanan plan dahilinde departman denetimleri gerçekleştirilmiş, alınması 
gereken aksiyonlar Denetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna raporlanmıştır. 2020 yılı içinde 
denetim faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra tüm personel nezdinde iç denetim farkındalığının 
arttırılabilmesi ve oluşturulacak Risk Haritası çalışmalarına katılımın sağlanması hedeflenmektedir.

Gerçekleşen denetimlerden elde edilen bulgular etki ve olasılık değerine göre risk matrisinde 
puanlanmaktadır. Bu puan değerine göre risk çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek baremler-
ine göre derecelenip aksiyon önceliği tavsiye edilmektedir. Planlanan ve gerçekleşen aksiyonlar da 
İç Denetim birimince takip edilmektedir. ODE, bağımsız denetim şirketleri tarafından da düzenli 
olarak yıllık mali denetime tabi tutulmaktadır.
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Eğitim

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları Eğitimleri
Bu eğitimler ile proje yönetiminin her 
alanındaki tekniklerin öğretilmesi ve proje 
yöneticilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Katılımcılar eğitimin sonunda projelerin tüm 
aşamalarında (zaman, maliyet, kalite, insan 
kaynağı, müşteri memnuniyeti, risk, v.b.) 
yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve 
kontrol etme yöntemlerini öğrenir. Belirli 
periyotlarda bu eğitim gerçekleştirilmektedir.

2010 yılından beri Bilgi Üniversitesi partnerliği ile %100 ODE Yalıtım sponsorluğunda uyguladığımız 
yüksek lisans (MBA) programımız kapsamında şu ana kadar 9 arkadaşımız MBA yaptı. Program için 
Yetenek Havuzunda yer alan, yüksek performans ve potansiyele sahip, kurumun sürdürülebilir 
başarısı için gelecekte daha üst seviyelerde konumlandırılması planlanan kişiler seçilmektedir.

MBA Programı

%100 yerli sermayeli bir şirket olarak 
sektöründe global ölçekli yabancı 
sermayeli firmalar ile rekabet eden ODE 
Yalıtım’ın sahip olduğu rekabet gücünü 
sağlayan etkenlerden birisi de her 
durum ve koşulda verimlilik ve maliyet 
odaklı yaklaşımının sonucudur. Verimli-
lik ve maliyet iyileştirme çalışmalarının 
da bilimsel temele dayalı ve sistemli bir 
yaklaşımla yapılması gerekir. Kaizen ve 
A3 Problem Çözme eğitimleri ile 
süreçlerimizi desteklemekteyiz.

Kaizen-A3 Problem Çözme Eğitimleri

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için geleceğin 
liderlerini bugünden yetiştirmek en önemli 
hedeflerimizden birisidir. Bu kapsamda, deneyim 
aktarmak yoluyla, mentinin potansiyelinin etkili 
kullanımını temel alan, öğretici ve geliştirici bir 
ortaklık ve aynı zamanda bir liderlik modeli olan 
mentor-menti programımıza başladık.

Mentor-Menti Programı

Program kapsamında her yıl 2 ODE Yalıtım 
çalışanı; Koç, Sabancı, İstanbul ve Bilkent 
üniversitelerinden birinde, 6 ay süren eğitim 
programına katılmaktadır. Bugüne kadar 12 
arkadaşımız programdan mezun olmuştur.

Turquality Yönetici
Geliştirme Programı
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Her ODE Yalıtım çalışanı yılda 4 defa tamamen kendilerinin seçeceği eğitimlere katılma hakkına sahiptir. 
Bu eğitimlerde ağırlıklı olarak İMMİB eğitimlerinden faydalanılmaktadır. Her ay İnsan Kaynakları depart-
manı tarafından aylık eğitim takvimi yayınlanır.

Ülke genelinde iş ortaklarımızı belirli aralıklarda ziyaret ederek ürünlerimiz hakkında teknik bilgilendirmede 
bulunarak merak edilen soruları yanıtlıyoruz. Ayrıca yeni ürünler hakkında da iş ortaklarımızı 
bilgilendiriyoruz.

Açık Sınıf Eğitimleri

Her yıl tüm satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımızın katılımı ile toplam 3 gün süren ve 
Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen, eğitim ve gelişim ihtiyacının yanı sıra motivasyon 
sağlamayı da hedefleyen Satış Eğitim ve Gelişim Programı düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz.

ODE Yalıtım olarak , sektöründe öncüsü olduğumuz eğitimlerle 600 uygulamacıya ulaştık. 
Eskişehir’deki üretim tesisinin kapılarını, düzenlediğimiz Uygulamalı ve Teknik Su Yalıtımı 
seminerleriyle uygulamacılara açtık. Bu seminerlerle su yalıtımında yapılan temel hataları 
önlemeyi, doğru uygulamaları göstermeyi ve deprem konusundaki farkındalığı artırmayı 
amaçlıyoruz.

Satış Eğitim ve Gelişim Programı

Uygulamacı Eğitimleri

Bayi Çalışanı Eğitimleri
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Bayi Çalışanları Toplantıları

ODE Yalıtım, en önemli güç kaynaklarından olan bayi çalışanları ve kendi insan kaynağına 2017 yılı 

içerisinde “Sevgi, Zenginlik ve Tecrübe Paylaştıkça Çoğalır” konseptiyle Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Turan’ın ODE’yi günümüze getiren deneyimlerini  paylaştığı toplantılar gerçekleştirdi.

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 ve Eskişehir üretim tesislerine 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 altı kişiden oluşan Değerlendirme Kurulu her öneriyi ayrı 

değerlendirerek, uygun bulunan önerilerin sahiplerini çeşitli hediyelerle ödüllendirmektedir.

2015 yılından bu yana fabrikaya yerleştirilen beş öneri kutusuna ilk altı ayda 231 öneri insan 

kaynaklarına ulaştırılmış ve Değerlendirme Kurulu tarafından her öneri titizlikle değerlendirilerek, 

birçok öneri de ödüle layık görülmüştür.
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Sponsorluk

İZODER -Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri – 2018/2019

ODE Yalıtım 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen ısı, su, ses ve 
yangın yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan 
İZODER'in düzenlediği Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminer’lerine katılarak sponsor oldu.

ode.com.tr

Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk 

Üniversite Etkinlikleri

Darüşşafaka Yararına Hediye Çikolata - 2018

ODE Yalıtım geleceğin teminatı çocukların 
eğitimine katkı sağlamak ve geleceklerine umut 
olabilmek adına Ramazan Bayramı’nda 
çalışanlarına geliri Darrüşafaka’ya bağış olan 
çikolatalardan dağıttı. Üzerlerinde 
Darrüşafaka‘da eğitim gören çocukların çizdiği 
resimlerin yer aldığı ürünler çalışanlar 
tarafından oldukça beğenildi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 2019

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, 1896 
yılından bu yana eşitsizliklerin ve yoksulluğun 
var olmadığı bir toplum hayalini gerçekleştirmek 
için kadınların güçlenerek yaşamalarını, 
toplumlarını ve dünyayı dönüştürebilmek 
amacıyla çalışıyor. Bu hayale ortak olmak için 
ODE Yalıtım 8 Mart  Dünya Kadınlar Günü’nde 
kadın çalışanları adına bağışta bulundu ve 
isimlerine özel bağış sertifikalarını kendilerine 
taktim etti.

KAGİDER

ODE 2018 kadınlar günü organizasyonunda, tüm 
gelirlerinin KAGİDER’ e bağışlandığı ve binlerce 
kadının hayallerine kavuşmasında yardımcı 
olacak olan “İlham Veren Kadınlar” isimli kitabı 
kadın çalışanlarına hediye etti.

ODE Çalışanları Koruncuk Vakfı İçin Koştu - 2018

ODE Yalıtım çalışanları, “Sağlık için koş” temasıyla 
düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda, 

korunmaya muhtaç çocuklar yararına çalışan 
Koruncuk Vakfı için parkura çıktı.

Koşuya katılan gönüllü 18 ODE çalışanı, vakıf 
yararına bağış topladı.

ODE Çalışanları  KAÇUV  İçin Koştu - 2019

ODE Yalıtım çalışanları, Kanserli Çocuklara Umut 
Vakfı yararına, Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda 

umut sürsün diye bir araya geldi. Koşuya katılan 
gönüllü 16 ODE çalışanı, vakıf yararına bağış 

topladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi



4 1 42
ode.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği
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.

Kanunen iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantısı 50 çalışan üzerinde personel sayısı olan 
işletmelerde ve tehlikeli sınıf işyerlerinde 2 ayda 1 defa, çok tehlikeli işyerlerinde her ay 1 defa 
zorunlu olmasına rağmen, iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarını tesislerimizin çalışan sayısı 
ve tehlike sınıfına bakmaksızın her ay yapılmakta ve gerekli toplantı raporları tutulmaktadır. Bu 
toplantılara fabrika yöneticileri, işveren vekili, kalite güvence birimi, iş yeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanları, çalışan temsilcileri, ustabaşı-formenler ve kurul toplantısı gündem maddelerine göre 
gerekli sorumlular katılır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işlerde çalışanların mesleki eğitim, belirlenen bazı işler için ise mesleki yeterlilik belgesi 
almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda gerekli mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi alması 
gereken personellere eğitim ve belgeler aldırılmıştır. Ayrıca eğitim programına müteakip 
çalışanlara gruplar halinde senede toplam 16 saat olacak şekilde iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmektedir. Her sene tüm tesis çalışanlarının 
katılımı sağlanarak tüm vardiyalara ayrı ayrı yetkili kurum ve kuruluşlardan yangın eğitimi 
aldırılarak acil durum tatbikatı gerçekleştirilmektedir. Bu tatbikatlarda başta acil durum ekipleri 
olmak üzere tüm çalışanlara yangın söndürme cihazı kullanımı uygulamalı olarak kullandırılıp, 
yakılan ateşin söndürülmesi sağlanmaktadır.

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.
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Eskişehir tesisimizde iş güvenliği noktası yapılmıştır gelen ziyaretçilere İSG ile alakalı brifing 
verilmektedir. 

Fabrika krokisi konularak acil çıkışlar belirtilmiştir.

Fabrika krokisi üzerinde kullanılacak olan Kişisel koruyucu donanımlar hangi bölümde fabrikanın 
neresinde kullanacağı belirtilmiştir.

Vizyon Misyon Çevre İş güvenliği politikası asılmıştır.

İş güvenliği kıyafetleri cansız manken alınarak giydirilmiş ve iş güvenliği noktasına konulmuştur.

İş kazası ramak kala gibi durumlar gösterilmektedir.

•

•

•

•

•

•

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.
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%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. 

Çevre

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

ode.com.tr
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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

2019 yılı üretim tesislerindeki elektrik ve doğalgaz tüketim miktarları aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

TÜKETİLEN ELEKTRİK VE DOĞALGAZ MİKTARLARI

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

51

* TEP: Ton Eideğer Petrol (1.000.000 kCal)

Atık Yönetimi

Erişilebilir ve temiz enerji gözetilerek; tesisteki kojenerasyon gaz motoru ile kesintisiz ve temiz 
enerji sağlanmaktadır.

ODE Yalıtım Çorlu Tesisimizde Toplam Enerji Tüketimi aşağıdaki gibidir.

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

2018 yılı miktar
(kg/yıl)
11.880

8.750

40.620

3.340

1.500

100

3

50

3

520.000

Nihai Bertaraf Şekilleri *

Geri Kazanım

Sterilizasyon sonrası
Düzenli Depolama

Düzenli Depolama %77

%0

%23

Oranlar

TOPLAM TEP

Starflex

Isıpan (TEP / 1000 m3)

Membran (TEP / 1000 m2)

R-Flex (TEP / ton)

Ana Hat (TEP / Ton)

Boru Hattı (TEP / Ton)

2014 2015 2016 2017 2018

0,391

0,878

1,863

0,045

0,128

0,459

0,949

1,992

0,054

0,125

0,352

0,951

1,914

0,055

0,141

0,288

0,95

1,919

0,051

0,112

0,317

0,97

1,81

0,059

0,116

Kojenerasyon ile Sağlanan Enerji Tasarrufu

23.254

728.000

mWh / Yıl

Sm3 / Yıl

TEP / Yıl

Elektrik

Doğalgaz

Toplam

1.999,9

600,6

2.600,5

12.903

2.704.416

1.109,7

2.231,1

3.340,8

890,2

-1.630,5

-740,4

Tüketim Kalemi UoM
Yatırım
Öncesi

TEP Cinsinden
Karşılığı

TEP Cinsinden
Karşılığı

Tasarruf
TEP Cinsinden

Karşılığı
Yatırım Sonrası

Enerji Verimliliği
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Çevresel
Ürün

Beyanı
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Ürünün çevre performansı yaşam döngüsü standartları çerçevesinde
hesaplanmıştır. Çevresel Ürün Beyanı, bağımsız kurumca onaylanmıştır.

ODE STARFLEX Camyünü Yalıtım Malzemesi için
ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu

CPC Kodu: 3712 Glasswool Insulation
EPD Geçerliliği Başlangıç Tarihi: 02.01.2016

EPD Geçerliliği Bitiş Tarihi: 01.01.2021

ECO EPD Kayıt No: 00000260

Pazar Kapsamı: Uluslararası
Beyan Numarası

S-P-00671

Çevresel
Ürün

Beyanı
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Ürünün çevre performansı yaşam döngüsü 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 Insultaion

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

ECO EPD Kayıt No: 00000261

Pazar Kapsamı: Uluslararası
Beyan Numarası

S-P-00672
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Çevresel
Ürün

Beyanı
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Ürünün çevre performansı yaşam döngüsü standartları çerçevesinde33 hesaplanmıştır.
Çevresel Ürün Beyanı, bağımsız kurumca onaylanmıştır.

ODE MEMBRAN Su Yalıtım Membranları için ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu

CPC Kodu: 3794 Waterproofing Membranes
EPD Geçerliliği Başlangıç Tarihi: 02.01.2016

EPD Geçerliliği Bitiş Tarihi: 01.01.2021

ECO EPD Kayıt No: 00000262

Pazar Kapsamı: Uluslararası
Beyan Numarası

S-P-00672

Çevresel
Ürün

Beyanı
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Ürünün çevre performansı yaşam döngüsü standartları çerçevesinde
hesaplanmıştır. Çevresel Ürün Beyanı, bağımsız kurumca onaylanmıştır.

ODE R-Flex Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemesi için ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu

CPC Kodu: 3623 Elastomeric Rubber Foam Insulation
EPD Geçerliliği Başlangıç Tarihi: 02.01.2016

EPD Geçerliliği Bitiş Tarihi: 01.01.2021

ECO EPD Kayıt No: 00000263

Pazar Kapsamı: Uluslararası
Beyan Numarası

S-P-00751

51 52
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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.
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ODE R-flex Üretim Tesisleri

Adres: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 
111. Sk. No:6/1 Ergene / Tekirdağ
Telefon: +90 282 676 42 80 
 

İletişim

ODE Yalıtım 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: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah.
207. Sk. No:6/1 Ergene / Tekirdağ
Telefon: +90 282 676 46 64 / 66 
Faks    : +90 282 676 46 68

ODE Eskişehir Üretim Tesisleri
 
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde No:1
Odunpazarı / Eskişehir
Telefon: 0222 236 11 10


