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Rapor 
Hakkında

2018 yılına ait Anel Grup Global

Compact İlerleme Raporu’nu,

şirketlerimizin faaliyetleri,

hizmetleri, yönetim anlayışı,

sürdürebilirlik kapsamında yaptığı

çalışmalar hakkında bilgi vermek

amacıyla hazırladık.

 

2013 yılından beri Birleşmiş
Milletler Küresel İşbirliği
Sözleşmesi imzacısıyız. Tüm
operasyonlarımızda, insan hakları,
çalışma standartları, çevre ve
yolsuzlukla mücadele konularına
yönelik 10 evrensel ilkeye uygun
şekilde hareket ediyoruz.
 

Attığımız her adımda, bizi biz yapan

değerlerimiz en kıymetli rehberimiz.

Biz, çevresel, sosyal ve ekonomik

açıdan sürdürülebilir bir dünya için

mühendislik ve teknoloji gücünü

stratejik becerileri ile birleştirerek

yenilikçi girişimlerde bulunan,

toplumda değer yaratma hedefini

ön planda tutan, sürekli gelişen,

güçlü bir ekibiz.



Başkanımızın
Mesajı

1986’dan bu yana, insana ve
doğaya saygı temelinde
değer yaratma bilinci ile
gelişerek ve geliştirerek
geleceğe doğru yürüyoruz.
 

Değer yaratma ve bu değerleri paylaşarak

birlikte yaşatma prensibi ile Türkiye’de ve

dünyada öncü projelere imza atıyoruz.

Sürdürülebilirliğe verdiğimiz değer ile, tüm

stratejilerimiz ve uygulamalarımızda Birleşmiş

Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer

alan 10 temel ilkeye uyumlu şekilde hareket

ediyor ve sürekli bir iyileştirme ile

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

 

30 yılı aşkın bir süredir, tüm faaliyet

alanlarında çalışmalarını, paydaşları ile uyum

içerisinde ve güvenilir bir şekilde yürüten

grubumuzun başarısı, iş ortaklarımızın,

yatırımcı ortaklarımızın ve çalışanlarımızın

mutluluğu ile doğru orantılı olarak artmaya

devam edecek.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

 

Rıdvan ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkanı



Hakkımızda
 

1986 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuza, dünyanın farklı coğrafyalarında prestijli

projeler ile devam ediyoruz. Bugün, aynı hedefe birlikte yürüyen yaklaşık 3.000 kişilik bir

ekibiz.

 

30 yılı aşkın sürede, 3 kıta ve 14 ülkede, 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, 200’den

fazla projeyi başarıyla tamamladık. Türkiye,Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve

Dubai), Hollanda ve İngiltere'de devam eden elektrik ve mekanik taahhüt operasyonlarımıza

ek olarak, işletme bakım, alçak gerilim pano üretimi, yenilenebilir enerji, gemi elektrik ve

elektronik sistemleri (savunma sanayi) ve geri dönüşüm alanlarında da hizmet sunuyoruz.

Biz, Anel Grup çalışanları olarak, yaşadığımız dünyaya, topluma, çalıştığımız kurum ve

kuruluşlara değer katma bilinciyle çalışırız. Başarımızın temelinde yer alan ve kurum

kültürümüzü oluşturan değerlerimize sahip çıkar, çalışma hayatımızda değerlerimiz ile

uyumlu kişilere yer veririz.

Değerlerimiz

Beraberlik: Hedefi ve hedefe giden yolları birlikte
belirleriz. Doğru yönetim için bilgiyi tüm paydaşlarımız
ile paylaşmamız gerektiğini biliriz. İyi dinlemeye özen
gösteririz. Diğerlerinin bakış açısıyla bakabilmeye,
dinlemeye ve izah etmeye değer veririz.  Ekip
arkadaşlarımıza yardım için zaman ayırırız. Adil
yaklaşıma ve karşılıklı güven esasına dayalı ilişkiler
kurarız. Ekip arkadaşlarımızı başarı için cesaretlendirir,
her konuda katılımcı olmalarını sağlar, fikirlerini
söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduklarına
inanırız.
 

Azim: Yüksek performansın, çok sayıda önemli işi aynı
anda gerçekleştirmenin, sorumluluk bilincinden
kaynaklandığına inanırız. Tutarlı ve yüksek performans
sergileriz. Ekip üyesi olarak, her birimiz kendi
alanımızda yıldız olmayı amaçlarız. Ancak tüm ekip
üyeleri birer yıldız olursa, hep beraber mükemmele
ulaşılacağına inanırız. Doğru taahhütlerde bulunur ve
taahhütlerimizi gerçekleştiririz. Söylemesi zor olanı
söyler, zor kararları veririz.
 

Akılcılık: Belirsizlikte bile akılcı kararlar veririz.
Sorunların kök sebeplerini tespit eder ve bir daha
yaşanmaması için stratejik düşünür, süreçleri
iyileştiririz. Akılcı bir şekilde, şimdi çözülmesi gerekeni
ve daha sonra iyileştirilmesi gerekeni birbirinden ayırır,
planlarımızı bu doğrultuda yaparız. Sürdürülebilirlik
için, gereksiz maliyetlerden kaçınır, yaptığımız tüm
harcamaları sorgular, tüm harcamaların en verimli
şekilde geri dönmesini amaçlarız. Değerlerimiz ile
uyumsuz davranışları sorgularız. Hatalarımızı kabul
ederiz.

Gelişim: Farklı yaklaşımları ve önerileri dikkate alırız.
Stratejilerimizi oluştururken paydaşlarımızın yaratıcı ve
yenilikçi davranışlarına fırsat vererek, hizmetlerimizin ve
süreçlerimizin bu doğrultuda iyileştirilmesini sağlarız. Hep
daha iyi olanı hedefleriz. İstekli ve hızlı bir şekilde öğreniriz.
Stratejimizi, pazarımızı, müşterilerimizi, iş ortaklarımızı
anlamaya çalışırız. Kendi uzmanlık alanlarımız dışındaki
alanlara da ilgi duyar, kendimizi geliştirmeye çalışırız. Zor
sorulara pratik çözümler bulabilmek için, olaylara farklı
açılardan bakarız. Bilinenleri sorgular, yeni yaklaşımlar
öneririz. Fayda sağlayan fikirler üretiriz. Süreçlerimizi
sadeleştirmeye çalışırız. Kalitenin sürekli geliştirilmesi
gerektiğine inanır, bulunduğumuz nokta ile yetinmeyiz.
 

Saygı: İnsana saygı duyarız. Her türlü davranışımızda ve
iletişimimizde karşı tarafı da düşünür ve kollarız. Tüm ekip
arkadaşlarımız ile, fikirlerimizi açık bir şekilde paylaşır, her
zaman saygı ile iletişim kurarız. Güvenli ve sağlıklı çalışma
ortamları yaratırız. Doğaya saygılıyız. Yaşayan her canlının
yaşam hakkına saygı duyarız. Duyarlıyız. Daha güzel bir
dünya için ekonomik açıdan sürdürülebilir sosyal
sorumluluk projeleri geliştirir ve hayata geçiririz.



İnsan Kaynakları
Yaklaşımımız
Tüm çalışma arkadaşlarımıza ulaşan bir danışman rolü üstlenerek, kurum içi iletişimi

güçlendirmeyi, stratejik hedefler doğrultusunda performansı artırmaya yönelik yenilikçi

çalışmalarla, sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteriyor ve

çalışmalarımızı düzenli olarak raporluyoruz.

Çalışma hayatında insan haklarına
uygun faaliyetler için kararlar alırız.

Tüm faaliyetlerimizde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarda

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

doğrultusunda karar alır, bütün faaliyetlerimizi bu doğrultuda

düzenleriz. Hiçbir şekilde insan hakları ihlallerinin suç ortağı

olmamayı taahhüt ederiz.

 

Tüm ülkelerde, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla ilgili uluslararası

bağımsız kuruluşların önerilerini ve tavsiyelerini dikkate alarak

uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Çalışma hayatında ayrımcılığın
önlenmesi için çalışırız.
Kültürel çeşitliliğe önem verir ve bu çeşitliliğin bir kurumu

zenginleştirdiğine inanırız. Anel Grup için “çeşitliliğe önem vermek”

çalışanların, müşterilerin, yatırımcıların, tedarikçilerin ve diğer sosyal

paydaşların insan haklarına aykırı olmayan dinsel, yapısal, kültürel

tercihlerini ve durumlarını kabul etmek ve bunları önemsemek demektir.

 

Kendisini yaptığı işe adayan ve değer katabilecek bütün adaylar için en

fazla tercih edilen ve çalışanlarının haklarını koruyan bir işveren olmayı;

çalışanlarına güvenli ve her türlü taciz, istismar, suistimal ve şiddetten

uzak olan, çalışanlarını geliştiren bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt

ederiz.



Çocuk işgücünün çalışmalarımızda
yeri yoktur.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak,

faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına

hiçbir koşulda izin vermeyiz.

 

Bütün paydaşlarımızı bu yaklaşım hakkında bilgilendirir ve

kendilerinden de destek bekleriz.

 

Tedarikçilerle ile yaptığımız sözleşmelerde bu konuyu güvence

altına alırız.

Zorla ve mecburi çalıştırma
uygulamasına izin vermeyiz.

Faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun

olmayan şartlarda, zorla ve mecburi çalıştırmaya izin vermeyiz.

 

Her çalışanımız işe başladığı gün itibariyle sigortalanır. Bu hususu

gerek iç gerekse dış denetimlerle kontrol ederiz.

 

Taşeronlarımızın çalıştırdığı işçilerin de sigortalı olarak çalışıp

çalışmadığını denetleriz.

Çalışanlarımızın güvenli coğrafyalarda
çalışmasını sağlıyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çalışanlarımızın güvenli

bölgelerde çalışmasını sağlıyoruz. Güvenlik düzenlemelerini,

çalışanlarımızın insan haklarına saygı gösterirken, emniyet ihtiyaçlarını

da gözeten bir yapı çerçevesinde kurgularız.

 

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları için; kaza, yaralanma, hastalık

risklerini minimize etmeye yönelik çalışmalar yapıyor, tüm

çalışanlarımızı kapsayan kaza sigortası ile, oluşabilecek olumsuz

durumlarda çalışanlarımızın geleceğini güvence altına alıyoruz.



İnsan
Kaynakları
Katma değer yaratan, çevreye ve topluma

karşı duyarlı, kurum değerlerine uygun bakış

açısına ve davranış biçimlerine sahip, yenilik

ve değişimlere açık, adil, dinamik, kendini ve

işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücünü

bünyemize kazandırmak için çalışmalar

yapıyor, şirket kadrolarında iş tanımlarına en

uygun iş gücünün görevlendirilmesini

sağlıyoruz.

 
 

2018 yılında 
toplam 
1.356 kişiyi 
aramıza kattık!
 

 

Performansı yüksek çalışma

arkadaşlarımızdan 758 kişi ise, proje

bitimlerinde iç geçişlerle diğer projelerde

görev almaya devam etti.

 

Bu yıl 20.000’den fazla başvuru aldık. Tüm

adaylara %99,40 geri dönüş sağladığımız ve

geri dönüş süremiz ortalama 1 hafta olduğu

için geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da

Kariyer.net tarafından düzenlenen İnsan

Kaynakları Zirvesi’nde “İnsana Saygı Ödülü”

almaya hak kazandık.
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Yaş Dağılımı Cinsiyet Dağılımı

Çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimlerinden yola çıkarak, 360

Davranışsal Yetkinlik Değerlendirme sistemindeki

yetkinliklerimizi ve sorularımızı Performans Komitemiz ile

birlikte güncelledik! Değerlendirmeleri yaparken daha objektif

ve net sonuçlar elde etmek için, tüm yetkinliklerde beklenen

davranış göstergelerini de sisteme ekledik. Yeni davranışsal

yetkinliklerimiz, 4 ana ve 10 alt yetkinlikten oluşuyor.

 

Alanında uzman çalışanlarımızın hazırladığı eğitimleri hem

online, hem de sınıf eğitimi olarak paylaşıyoruz. e-öğrenme

platformumuz AnelAkademi’de teknik eğitimlerin yanında,

kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerini arttırmaya devam

ediyoruz.

%0,09

%20,73

%46,57

%25,26

%7,35



7,91
Kişi başı

eğitim saati:

Eğitim Dağılımı
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Eğitim
katılımcı sayısı:
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Stajyer ve Yeni
Mezun Programı

Gençlerin, bugün ve gelecekte sorumluluk

alan, birlikte yenilikçi çözümler üreten,

topluma pozitif katkı sağlayan, insana ve

doğaya saygı temelinde değer yaratan

bireyler olabilmesi için gelişimlerine destek

olmak amacıyla Stajyer ve Yeni Mezun

Programı’nı uygulamaya başladık. 

 

Yeni mezunlar ve lise & üniversite

stajyerlerine özel olarak iki farklı şekilde

kurguladığımız Programı, Çelikel Eğitim

Vakfı danışmanlığında geliştirdik.
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Stajdan sonra kadroya geçen 
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Lise stajyeri 
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Sürdürülebilir
Yönetim Anlayışımız

Stratejik Yönetim 
 

1986’dan bugüne; dünyaya, dahil olduğumuz topluma, birlikte çalıştığımız  kurum ve

kuruluşlara değer katma bilinci ile çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla oluşturulan, Şirketimizin

varoluş amacına paralel hedefler ve kritik performans göstergeleri, yıllık strateji planları

kapsamında belirleniyor. Bu hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın

sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanıyor.

Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansıyla ve

hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçiriyor.

 

Sürdürülebilir bir yönetim anlayışı için, Anel stratejik yönetim sistemini bir süreç olarak

tanımladık. Strateji çalışmalarımız, tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak şekilde

yürütülüyor. Stratejik planın hayata geçirilmesi amacıyla tüm planlar kurumsal karne,

süreç göstergesi ve çalışan performans sistemine indirgeniyor. Belirli periyodlarda gözden

geçirerek stratejinin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

 

Etik Yönetim
 

Çalışanlarımızın uymasını beklediğimiz etik kurallarını, Etik kurul işleyişinin ve süreçlerinin

aktarıldığı bilgilendirme içeriğini “Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu”nda

paylaşıyoruz. Bu kılavuzu, tüm çalışanlarımızın kolayca ulaşabilmesi için internet sitemize

(www.anelgroup.com) ve Anel’İN intranet alanına da yüklüyoruz.

 

Etik Davranış Kuralları, saygı, yasa ve düzenlemelere riayet, bilgi gizliliği, doğru bilgi

paylaşımı ve doğru raporlama, basınla & sosyal medya ile bilgi paylaşımı, Anel

kaynaklarının kullanımı, çıkar çatışmalarından kaçınmak, rüşvet & yolsuzluk, adalet &

güvenilirlik, müşteriler & aile ile özel işlemler ve iş sağlığı & güvenliği başlıklarını içeriyor.

Anel Grup Etik Davranış Kuralları ile Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu'na ve uygulamalara

uyumun sağlanması amacıyla, Anel Grup’un Yolsuzlukla Mücadele Politikası yayınlayarak

grubun rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yaklaşımını açıkça belirttik.

 

Etik Kurulumuz, etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturuyor ve

uygulanacak yaptırımı belirliyor. Etik Kurul Sekreteryası, Etik Kurul Başkanı olan Anel

Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışıyor.

 

Üçüncü kişiler, Şirketimizin ve çalışanlarımızın etik kurallara uyum

konusundaki davranışları ile ilgili bilgilendirmeleri Anel Grup Etik Kuralları Danışma ve

Bilgilendirme e-posta adresi (etik@anel.com.tr) üzerinden yapabiliyorlar.

 



Şeffaflık
 

Kurumsal yönetimi, bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılmayı, bu yolla şirket

ortaklarımıza, çalışanlarımıza, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlamayı

amaçlıyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük

ilkeleri doğrultusunda pay sahipleri ile ilişkiler konusunda hem Şirketimize hem de

paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında

oluşturduğumuz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, hissedarlarımızın ve tüm menfaat

sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlıyoruz.

Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir. Bilgilendirme

politikamızı internet sitemizde yayınlıyoruz.

 

Halka açık şirketlerimizin faaliyet raporlarını, Türk Ticaret Kanunu, Bakanlık Yönetmeliği ve

Sermaye Piyasaları Kurulu’nun yayınlamış olduğu Kurumsal  Yönetim İlkeleri’nde belirtilen

kriterlere uygun olarak hazırlıyoruz.

 

Şirketimizde denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup

Etik İlkelerinin oluşturduğu proaktif bir metodoloji ile takip edilerek Anel Grup Denetim

Birimi’nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve

suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden

yürütülüyor.  Faaliyet merkezlerinin tamamında temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez,

çalışma dönemi için belirlenmiş tematik denetimler en az bir kez gerçekleştiriliyor.

 

Müşterilerimiz
Dünyanın sürdürülebilir gelişimi için en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri

geliştiren güvenilir bir çözüm ortağı olarak, temas halinde olduğumuz tüm tarafların

memnuniyetini ilk sırada tutuyoruz. Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile başarımızın

temelinde olduğuna inandığımız çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini destekliyor ve onlar için

en uygun çalışma koşullarını sağlıyoruz. Takımımızdaki her bir çalışanımız, kendi çalışma

arkadaşlarını da birer müşteri olarak kabul ediyor ve dış müşteriler gibi iç müşterilerin

beklentilerinin de karşılanmasını hedefliyor.

 

 

 

Anel Grup Şirketleri Proje ve Operasyonlarında, müşteri

odaklılık ilkesi çerçevesinde, müşterilere kaliteli ürün ve

hizmet sunmak esastır. Müşterilerimizin aldığı kararları,

şikayetleri ve geri dönüşleri etkin, tarafsız olarak

değerlendiriyor ve sürekli gelişim felsefemiz

çerçevesinde operasyonlarımızın ve çalışanlarımızın iş

yapış şeklinin gelişimi için kullanıyoruz.

 

Müşteri memnuniyetini sağlamak için müşterilerimizin

ilettiği sorunlara problem çözme yaklaşımımızla cevap

veriyoruz. Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

sağlamak için ekiplerimizin müşteri değeri ve önemi

konusunda bilinçlenmesini önemsiyoruz.

 

 

Müşteri memnuniyet oranı
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Politikamız
Beklentilerin karşılanması için tüm aktivitelerimizi,

çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve topluma, güvenli iş sistemi

ve çalışma hayatındaki olayların ve mesleki sağlık tehlikelerin

sayısını minimize edip güvenli çalışanlar sağlayarak, sıfır zarar

verme hedefi ile gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Bunun için,

 

Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu

sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.

Sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken

yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı

hedefleriz.

İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için güvenli

çalışma ortamları yaratıp, iş kazası, meslek hastalıkları ve

ramak kala risklerini en aza indiririz.

Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve

iyileştirme planları yaparız.

İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını sürekli olarak

geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendiririz.

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı

ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere

ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine

ulaşmalarında onlara destek oluruz.

Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı

ortaklarımız ile paylaşırız.  



"Sıfır İş Kazası"
İdeali

İnsana ve doğaya saygıyı ön planda tutan bir anlayışla,

tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize

daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmayı; “0 iş kazası“

idealine ulaşmayı hedefliyoruz.

 

Bu hedefe ulaşmak için yaptığımız çalışmalarla, dünya

çapında proje uygulamalarında güvenlik ve kazaların

önlenmesini amaçlayan İngiliz yardım kuruluşu RoSPA

(Kazaları Önleme Kraliyet Derneği) tarafından

düzenlenen En İyi İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları

değerlendirmesinde Gümüş ödüle layık görüldük. RoSPA

Gümüş Ödülü, şirketin sürekli iyileştirme sağlayan ve

mükemmellik düzeyine doğru çalışan iyi yönetim

sistemlerini benimseyerek yüksek bir performans

seviyesine ulaştığımızı gösteriyor.

313.694 çalışma
arkadaşımıza "Önce İş
Sağlığı ve Güvenliği"
dedik.
 2018 için merkez, işletme bakım hizmeti sunduğumuz

binalar ve Türkiye’deki şantiyelerde yıllık iş sağlığı ve

güvenliği eğitim programı oluşturarak, 16 saatlik iş

güvenliği eğitimi verdik ve eğitime katılan çalışma

arkadaşlarımızı sertifikalandırdık. Eğitimlerimizi iç sınıf

eğitimleri, uzaktan eğitim ve dış kaynaklı eğitimler

şeklinde düzenledik. Çeşitli iş güvenliği konularında dış

kaynaklı eğitimler gerçekleştirirken iş güvenliği

uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tarafından iç sınıf

eğitimleri verildi.

 

Eğitimlerin yanı sıra iç iletişim platformlarımızdan biri

olan Yammer üzerinden her ay tüm çalışma

arkadaşlarımızla iş güvenliği ve sağlık konularında

bilgilendirici metinler paylaşarak farkındalığı arttırmaya

yönelik çalışmalarda bulunduk.



7.259
İş Başı (tool-
box) Eğitimi

1.898

Dış Kaynaklı
Eğitim

314
İç Sınıf
Eğitimi



Eğitim Konusu Katılım Sayısı

Temel İş Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı Eğitimi

Risk Analizi Eğitimi

Hijyen ve Ergonomi Eğitimi

Elektrikli Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Meslek Hastalıkları Eğitimi

Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

Acil Durum Ekipleri Eğitimi

Etiketleme – Kilitleme Eğitimi (LOTO)

Sertifikalı İlk Yardımcı

İş Başı (Tool-box) Eğitimi

308

45

168

195

204

193

190

195

69

25

25

312.077

 

Tüm ofis, işletme bakımlar ve şantiyeler için risk değerlendirmeleri yaptık, mevcut risk

değerlendirmeleri düzenleyerek yaşayan risk değerlendirmelerinin oluşmasını sağladık.

Prosedürlerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının işletme bakım hizmeti verdiğimiz

binalarda ve şantiyelerde yerine getirilip getirilmediğini iş güvenliği iç denetimleri ile kontrol ettik.

Şantiyelerde İSG ve çevre saha denetim raporları haftalık olarak İş Güvenliği Uzmanlarımız

tarafından düzenlendi.

 

Portalımız Anel’İN üzerinden tüm şantiyelerde alt yüklenicilerin özellikle iş güvenliği uygulamaları

konusunda değerlendirdik.

 

Aylık olarak Olağan İş Güvenliği Kurul Toplantılarımızı Anel İş Merkezi’nde gerçekleştirerek almış

olduğumuz kararlarımızı uygulamaya aldık.

 

Her yıl gerçekleştirdiğimiz acil durum tatbikatını, Ekim ayında Anel İş Merkezi’nde tüm kiracı

firmalardan 1.100 kişi ve 120 Anel çalışanının katılımıyla gerçekleştirdik. Anel çalışanları

4 dakikada binayı tahliye ederek acil durum toplanma bölgelerinde güvenli şekilde toplandı.

Çevreye olan saygımızı ve duyarlılığımızı arttırmak için çevre tatbikatlarımızı da gerçekleştirdik.

İşletme bakım ekiplerimiz de işverenin düzenlediği tatbikatlara katıldı.

 

Tehlike sınıflarına göre tüm ofis, işletme bakımlar ve şantiyelerimizin çalışan sayılarına göre

yasalarda belirtilen sürelerle İSG-Katip üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi

atamalarımızı gerçekleştirdik ve güncel olarak takip ettik. Tüm taşeron firmalarının da bu

uygulamayı yerine getirmesini sağladık. 94 İş Güvenliği Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı ve 24 İşyeri

Hekimi ile birlikte çalışmaları sürdürdük.

15.456.569,25

Toplam Çalışma Süreleri
(kişi saat)

0
Ölümlü Kaza

1
İş Kazası Sayısı

0,0001
Kaza Ağırlık Oranı

2
Kayıp Gün Sayısı

0,0647
Kaza Sıklık Oranı



Çevre
Çevre yönetimini, Anel Holding’den başlayarak grup şirketlerimizin faaliyet merkezlerine

uzanan bir organizasyonla gerçekleştiriyoruz. Çeşitli bölümler oluşturarak, çevre yönetiminin

sevk ve idaresinin katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

 

Çevre yönetimimizin en üst düzey karar organı Anel Grup Üst Yönetimi'dir.  Holding nezdinde

grup şirketlerimizin çevre, enerji ve sürdürülebilirlik konularında ilgili bölümlerinin

katılımlarıyla Çevre Komitesi oluşturduk.  Çevre Komitemiz grubun uzun, orta ve kısa vadeli

çevre yönetimi stratejilerinin belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulmasında görev

alıyor. Komite, mevcut en iyi uygulama örneklerinin grup şirketleri arasında paylaşılması, çevre

mevzuatı değişikliklerine uyum çalışmalarının yürütülmesi, çevre eğitim çalışmalarının

organize edilmesi ve grup genelinde çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gibi görevleri

gerçekleştiriyor.

 

Yıllık iç denetimlerimizi, dış kaynaklı eğitimler sonucu iç denetçi sertifikası almaya hak

kazanmış ve iç tetkikçi havuzumuza dahil olan, çalışanlarımız ile iç denetim sürecimize göre

gerçekleştiriyoruz.

 

Çevre Komitesi’nin da katkısı ile iç denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler dışında,

grup şirketlerinin çevre politika ve performansı bağımsız dış denetim süreçlerinden de

geçiyor. Denetimler sonucunda elde edilen gelişime yönelik iyileştirme çalışmaları

gerçekleştiriyoruz. Çevre Denetimi sonrasında tespit edilen eksiklikleri online sistem

üzerinden takip ediyor ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

 

Grup şirketlerimizin çevre yönetim sistemleri başta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Standardı

olmak üzere uluslararası kabul görmüş standartlara dayanıyor. Yıllık olarak, bağımsız

belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan periyodik dış denetimlerle bu sistemler

belgelendirilerek uygulama güvenilirliği sağlanıyor.

 

Grup şirketlerimiz ISO 14001:2015 sertifikasyonu altındadır. Çevre yönetim sisteminin etkinliği

BSI tarafından denetlenip, raporlanıyor.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip Grup Şirketlerimiz:

Anel Holding, Anel Elektrik, AnelSis, AnelMarin, AnelDoğa, AnelMep, AnelEmirates

 

Grup şirketleri çevre yönetimi faaliyetlerini ve elde ettikleri başarıları şirketlerinin üst

yönetiminin yanısıra Anel Grup üst yönetiminin de bilgisine sunuyor.

 

Sağladığımız hizmetlerden kaynaklanan çevresel etkilerini değerlendiriyor ve titizlikle

yönetiyoruz.  Çevre risklerini tedarikten, lojistiğe, üretimden ürün ve hizmetlerin tüketim

sürecine uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele alarak etkilerin değer zinciri genelinde

azaltılmasına odaklanıyoruz. Bu sebeple grup şirketlerimiz, paydaşlarından (tedarikçi, taşeron,

çalışanlar, müşteriler…vb.) da kendileriyle özdeş çevre politikaları ve yönetim anlayışını

benimsemelerini bekliyor, tedarikçi ve altyüklenici seçme değerlendirme süreçlerinde çevre

yönetim kriterlerine de yer veriyor ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



Çevre Politikamız
Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve

bunu sağlayacak program ve prosedürleri

uygularız.

Çevreye ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal

gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek

aşmayı hedefleriz.

İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için

temiz çalışma ortamları yaratıp, çevre kirliliği riskini

en aza indiririz.

Acil durumlarda hazır olmak için çevresel felaketle

mücadele ve iyileştirme planları yaparız.

Ürettiğimiz atık miktarını, enerji ve su tüketimimizi

azaltarak çevre üzerinde yaratığımız olumsuz etkiyi

azaltmayı amaçlarız.

Çevre politikalarını sürekli olarak geliştirmeye

yönelik fırsatları değerlendirir, gözden geçiririz.

Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve

yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili

bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve

aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında

onlara destek oluruz.

Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve

yatırımcı ortaklarımız ile yıllık olarak paylaşırız.

Küresel anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalara

uygun olarak çalışmayı taahhüt ederiz.

Tüm çalışmalarımızda çevre dostu ürünlerin

kullanımını arttırmayı hedefleriz.

Sera gazı emisyonlarını faaliyetlerimizle orantılı

olarak azaltmayı ve enerji verimliliğini en üst

düzeye çıkarmayı amaçlarız.

Paydaşlarımızı seçerken çevre performansını

dikkate alırız ve sürekli gözlemleriz.

 



Çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik süreçlerimizi

kapsayan Çevre Politikamız, Üst Yönetimimizin

denetimindedir. Politikalarımızı, çalışanlarımız tarafından

bilinmesini ve anlaşılmasını sağlamak için iç ve dış iletişim

platformlarımızda yayınlıyor, verdiğimiz eğitimlerle de

anlaşılmasını ve kolaylıkla erişebilmelerini sağlıyoruz.

 

Politikaların uygunluğu, üst yönetim tarafından Yönetimin

Gözden Geçirmesi Toplantılarında gözden geçirilerek

gerektiğinde revize ediliyor ve aynı yöntemlerle

duyuruluyor. Çevresel politikamız kapsamında, aşağıdaki

öncelikli odak alanlara yönelik hedefler belirledik ve

performanslarını izleyerek iyileştirme çalışmalarını

yürüttük.

Çevresel 
Sorumluluk

İklim 
Değişikliği

Hedef

Karbon ayak izi miktarının gereksiz
artışını önlemek
Yeşillendirme çalışmalarında
bulunmak

Metot

Su

Enerji

Çevre ile Dost
Ürünlerin
Kullanımı

Atıklar

Gereksiz su kullanımını önlemek

Gereksiz enerji kullanımını
önlemek
Temiz enerji kaynaklarını
kullanmak

Çevre dostu üreticilerle çalışmak
Çalışmaları çevreye zarar vermeden
gerçekleştirmek
Paydaşları çalışmalarında çevre
dostu ürünleri kullanmasına teşvik
etmek

Atıkların geri dönüşüme
gönderilmesini sağlamak
Gereksiz kâğıt atığını azaltmak
Çalışanları atık kutularını
kullanmaya teşvik etmek

Farkındalık arttırma, çevre dostu
yakıtların tercih edilmesi, ölçme-

izleme, STK’larla işbirliği

Farkındalığı arttırma, fotoselli
armatür kullanma, ölçme-izleme,

gri su sistemi, STK’larla işbirliği

Farkındalığı arttırma, gün ışığının
verimli kullanımı, aydınlatmanın
otomasyon ile öğle saatlerinde
söndürülmesi, güneş panellerinden
yararlanma, ölçme-izleme

Farkındalığı arttırma, çevre ile
dost tedarikçilerle çalışma,

bilgilendirme

Atık toplama alanları ve
kutuları, farkındalık arttırma,

yeşil BT faaliyetleri, ölçme-

izleme



Biyoçeşitliliğin Korunması
 

Faaliyet ve operasyonlarımızı gerçekleştirirken

biyoçeşitliliği ve tarihi yapıları koruyarak, muhafaza

etmeyi ve zenginleştirmeyi amaçlarız. Faaliyet ve

operasyonlarımız sırasında kamuoyunda çevre ilgili

endişeler olduğunu gördüğümüz takdirde, kamuoyunun

görüşlerini dikkate alarak değerlendiririz.  Biyoçeşitliliğin

dünya için öneminin farkındayız ve biyoçeşitliliğin

korunması için TEMA ve belediyelerle işbirliği yapıyoruz.

Çanakkale, Balıkesir ve Gaziantep’teki Hatıra

Ormanlarından sonra, bu yıl yine TEMA Vakfı işbirliği ile

Çanakkale’de Hatıra Ormanı oluşturduk.
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Dikilen Ağaç Miktarı

2014-2018 yılları arasında
ağaçlandırma faaliyetlerimiz
kapsamında toplamda
309.546 ₺  harcadık.
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Ağaçlandırma Kapsamında Yapılan Bağış Bedelleri
(TL)



Atık Yönetimi
 

Öncelikli hedefimiz, mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle

değerlendirmek.  Merkez ofislerimizde ve şantiyelerimizde atık toplama kutuları  ve atık

toplama alanları ile, toplanan atıkların sistematik olarak kontrollü geri dönüşüme tabi

tutulmasını sağlıyoruz.

 

Atık pillerin çevreye atılması veya yakılması durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevre

kirliliğine yol açıyor. Kullanılmış atık pilleri toplamak ve çevreye verdiği zararı azaltmak

amacıyla merkez ofislerimize atık pil toplama kutuları yer alıyor.  Son 3 yılda toplanan atık

miktarlarımızı aşağıdaki tabloda paylaşıyoruz.

Pil ve Akü

201820172016

Metal

Kağıt & Plastik
& Cam

Elektronik

Tehlikeli Atık

226 

 

71.527
 

31.931
 

1.929
 

-

(kg) (kg) (kg)

Enerji ve Su Yönetimimiz
 
Merkez binamızın enerji ihtiyacının ve iç ortam aydınlatmasının bir kısmını binanın çatı ve

terasında kurduğumuz paneller ile güneş enerjisinden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle

elektrik üreterek, şebekeden kullanılan elektrik tüketimini azaltıyoruz ve böylece elektriğin

üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarının tüketimi de azaltmış oluyoruz. Öğle

saatlerinde ve mesai saatleri dışında aydınlatmaları otomatik devre dışı bırakarak enerjimizi

verimli kullanıyoruz.

 

Su tüketimimizi azaltmak amacıyla, merkez ofisimizde kurduğumuz gri su sistemiyle ofis atık

sularının rezervuar sisteminde yeniden kullanılmasını sağlıyoruz.
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Karbon Ayak İzi
 
2014 yılından beri faaliyetlerimiz neticesinde atmosfere salınan karbon miktarını düzenli

olarak hesaplıyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmak/nötrlemek üzere aksiyonlar alıyoruz.

Hesaplamalarımızda uçuş değerlerini, doğal kaynak tüketimlerini ve araç & servis kullanımını

esas alıyoruz.

 

Uçuşlardan Kaynaklanan CO  Emisyonu (ton)
2

Yakıt Tüketiminden Kaynaklanan CO  Emisyonu (ton)2

Doğal Kaynaklanan CO  Emisyonu (ton)2



Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımı - Güneş Enerjisi
 

AnelEnerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AnelEnerji), güneş enerji santrallerinin

yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans

alımı ve işletme bakım konularında hizmet veriyor. Endüstriyel tesislerden çatı kurulumlarına

kadar geniş bir yelpazede çözüm üretiyor.

 

Sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji üretme

konusunda, merkez ofis binamız Anel İş Merkezi için özel çözümler ürettik. Çatı ve terasında

kurduğumuz solar PV kurulumu ile binamız için enerji üretiyoruz. Anel İş Merkezi’nde ofis

katımızın elektrik ihtiyacı 1/3’ünü bu kurulumlar sayesinde güneş enerjisinden faydalanarak

sağlanıyor.

GES Üretimi ile Önlenen CO  Emisyonu (ton)
2
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Çevre Kazaları ve Şikayetleri
 
2016-2018 yılları arasında herhangi bir çevre kazası yaşanmadı ve çevre ile ilgili şikayet

alınmadı.

 

 

 

2016-2018 Yılları Arası Doğal Kaynak Tüketimimiz
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Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeyiz
 

Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans

gösteren şirketlerin arasına girerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yerimizi aldık

ve Endekse giren 50 şirketten biri olduk!

 

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlere çevresel, sosyal, kurumsal yönetim

konularındaki risklere ilişkin politika oluşturmaları sürecinde yol göstermeyi ve şirketlerin

sürdürülebilirlik politikalarına dair bilgiyi sorumlu yatırımcılara iletmeyi amaçlıyor ve bu

doğrultuda Sürdürülebilirlik Endeksine girecek şirketleri çevre, iklim değişikliği, biyolojik

çeşitlilik, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, tedarik zinciri, iş sağlığı ve

güvenliği kriterleri açısından değerlendiriyor.



Sanatı ve Genç Sanatçıları
Destekliyoruz
2010 yılında Anel İş Merkezi girişinde kurduğumuz Galeri 5 ile,

farklı sanat dallarında sergiler düzenleyerek, sanatın gelişimine

katkı sağlamanın yanı sıra, genç kuşak sanatçılara yeteneklerini

sergileme fırsatı sunuyoruz.

 

Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız, her Pazartesi sabahı Anel İş

Merkezi’nde genç sanatçılar ile yürütülen canlı müzik dinletilerine

2018 yılında da devam ettik. Dinletiler, genç sanatçılara gelir

kaynağı oluştururken, aynı zamanda onlara yeteneklerini sergileme

fırsatı sunuyor.

Bu yıl düzenlediğimiz sergiler

 
•         Eskiz Hali

•         Şimdi ve Burada

•         Sessizce



Anel'de 
Gönüllülük
2007 yılında Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Çelikel Eğitim

Vakfı, ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet

eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası

başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline

gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu amaçla, kendini

bilen, değer bilgisine dayanarak değerlendirebilen, değerli

amaçlar için yaratıcı, sorumluluk sahibi insanların yetişmesine

katkıda bulunmak için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyor.

 

932 saat
gençlerimiz için çalıştık.
Çalışma arkadaşlarımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2018

yılında da Çelikel Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü programlara

destek vermeye devam etti. 2018’de Çelikel Eğitim Vakfı

gönüllülerinin %15,63’ü Anel çalışanıydı.

 

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda çalışma arkadaşlarımız

adımlarını otizme farkındalık yaratmak ve Tohum Otizm

Vakfı’nda okuyan otizmli çocuklara eğitim bursu sağlamak için

attı. Koşu takımımız, “İyilik Peşinde Koş” platformunda vakıf için

topladığı bağışlarla 1 otizmli çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını

karşıladı.



www.anelgroup.com

https://linkedin.com/company/anel-group
https://youtube.com/channel/UCOkhiiyezPv2n9tH0RAkt5A

