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1- Rapor Hakkında :    
TECHNOcast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak İşte Şeffaflık Programı kapsamında ilk 

sürdürülebilirlik raporumuzu paydaşlarımızla paylaşıyoruz.  

İşte Şeffaflık Programı, uluslararası ölçekte Küresel Raporlama Girişimi – GRI tarafından 

yürütülmektedir. Programın amacı kurumların finansal olmayan performansının geliştirilmesine 

yardımcı olmak ve bu doğrultuda Sürdürülebilirlik Raporlaması aracını kullanmaları yönünde 

kurumsal kapasitelerini geliştirmektir. 

İspanya, Hindistan, Kolombiya, Endonezya, Peru, Portekiz, Güney Afrika Cumhuriyeti, Vietnam gibi 

ülkelerde uygulanan bu programın Türkiye Proje Yürütücüsü Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık 

Şirketidir. 2015 yılında İşte Şeffaflık Programı’na bir Türk ana üreticisinin de katılması için kontenjan 

ayrılmış ve katılım için Arçelik’e davet gönderilmiştir. Programın Türkiye’deki ana yararlanıcısı Arçelik, 

İşte Şeffaflık Programı kapsamında bir değerlendirme yaparak programa katılmanın hem Arçelik hem 

de katılımcı tedarikçiler adına önemli faydalar sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır. Bu şekilde Arçelik’e 

ürün ve hizmet sağlayan tedarikçiler olarak 14 KOBİ de programın katılımcısı olarak davet almıştır. 

Bu 14 davetli katılımcıdan biri olarak sürdürülebilirlik raporlaması konusunda eğitim çalışmalarına 

başladık ve bu çalışmanın sonunda 01.01.2015- 31.12.2015 arası bir takvim yılını içeren ilk sosyal ve 

çevresel etkilerimize dair performansımızı raporluyoruz.  

Raporlama döneminde gerçekleştirilen önceliklendirme çalışmalarına ait sonuçlar doğrultusunda 

içerik belirlenirken, öncelikli olarak tespit edilen konulara ağırlıklı olarak yer verilmiştir. 

Raporun kapsam ve bağlayıcılığının belirlenmesinde Global Reporting Initiative (GRI) tarafından 

yayınlanan G4 Raporlama Rehberi temel (Core) uyumluluk seçeneği ilkeleri kullanılmıştır. Rapor 

içeriğinin oluşturulmasında yine G4 Raporlama Rehberinde yer alan göstergelerden yararlanılmıştır. 
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2- Genel Müdürün Mesajı:     

 
  
Sayın Paydaşlarımız,  
 

Technocast,  Plastik üretim sektöründe henüz 6. yılını sürdürmekle birlikte, hızlı bir gelişim 

göstermiştir. Sektörümüzde tercih edilen iş ortağı olabilmek hedefi ile, sağlıklı büyümek için 

kurumsallaşmamızı  tamamlamamız önceliğimizdir.  

Technocast  faaliyet gösterdiği Trakya Bölgesinde, doğaya saygılı üretim yapan, sosyal sorumluluk 

bilinci ile hareket eden ve Bölgenin ekonomisine değer katmaya çalışan  bir firmadır. Bu bilinci 

arttırabilmek ve paydaşların katılımını sağlamak için, Sürdürülebilirlik Raporlama çalışmasına ayrı bir 

önem veriyoruz. Bu çalışmayı sadece bir raporlama olarak değil, çevreye ve sosyal değerlere duyarlı 

bir yönetim biçimi olarak benimsiyoruz. 

İşte Şeffaflık Programı, uluslararası ölçekte Küresel Raporlama Girişimi – GRI tarafından 

yürütülmektedir. Programın amacı kurumların finansal olmayan performansının geliştirilmesine 

yardımcı olmak ve bu doğrultuda Sürdürülebilirlik Raporlaması aracını kullanmaları yönünde 

kurumsal kapasitelerini geliştirmektir. 

İspanya, Hindistan, Kolombiya, Endonezya, Peru, Portekiz, Güney Afrika Cumhuriyeti, Vietnam gibi 

ülkelerde uygulanan bu programın Türkiye Proje Yürütücüsü Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık 

Şirketidir. 2015 yılında İşte Şeffaflık Programı’na bir Türk ana üreticisinin de katılması için kontenjan 

ayrılmış ve katılım için Arçelik’e davet gönderilmiştir. Programın Türkiye’deki ana yararlanıcısı Arçelik, 

İşte Şeffaflık Programı kapsamında bir değerlendirme yaparak programa katılmanın hem Arçelik hem 

de katılımcı tedarikçiler adına önemli faydalar sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır. Bu şekilde Arçelik’e 

ürün ve hizmet sağlayan tedarikçiler olarak 14 KOBİ de programın katılımcısı olarak davet almıştır. 

Bu 14 davetli katılımcıdan biri olarak sürdürülebilirlik raporlaması konusunda eğitim çalışmalarına 

başladık ve bu çalışmanın sonunda 01.01.2015- 31.12.2015 arası bir takvim yılını içeren ilk sosyal ve 

çevresel etkilerimize dair performansımızı raporluyoruz. 
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3- Firmanız Hakkında :  

 

TECHNOcast 2003 yılında otomobil jantı ticareti ve danışmanlığı yapmak hedefiyle kurulmuştur. 2004 

senesinde stratejik öncelikleri doğrultusunda İstanbul Beylikdüzü'nde kurulu hafif alaşımlı otomobil 

jant üretimi yapan Kare Metal firmasını (Carre Wheels) satın alan TECHNOcast, büyümesine devam 

etmiştir. Ayrıca TECHNOcast, 2004 -2010 yılları arasında Rusya ve Ukrayna'da olmak üzere iki farklı 

jant üretim tesisinin kurulması konusunda anahtar teslim danışmanlık hizmeti vermiştir.  

Stratejik büyüme öncelikleri doğrultusunda 2010 yılında Çerkezköy OSB'de 10.000 m2 kapalı alana 

sahip yeni üretim tesisine taşınmış, plastik enjeksiyon alanında yatırım kararı almıştır. 

Technocast 2011 yılından itibaren entegre üretim tesis yatırımı ile beraber, tedarikçisi olduğu 

firmalara OEM/ODM ürün ve yarı mamul üretim hizmeti sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak beyaz eşya ve 

küçük ev aletleri sektöründe yer alan lider markalara bünyesinde bulunan Ar-Ge, kalıphane, plastik 

enjeksiyon, boya, serigrafi, gruplama ve montaj bölümleri ile hizmet vermektedir. Tüm servisler 

Technocast bünyesinde, entegre üretim tesislerinde sağlanmaktadır.  

Technocast, yetkin ürün geliştirme, Ar-Ge ve üretim ekibi ile müşterilerinin projelerine hayat 

vermektedir. 2015 yılı itibariyle Arçelik (Çerkezköy ve İstanbul), Blue House (İstanbul), Homend 

(İstanbul), Smart-e (İstanbul), SEB Groupe Fransa (Lourdes ve Vernon), SEB Groupe Türkiye (İstanbul) 

firmalarına ürün ve hizmet sunmaktadır. 

 

2014 senesinde ISO 9001'e ek olarak TS16949 kalite sistemini kuran Technocast, otomotiv sektörüne 

de hizmet vermeye başlamıştır.  
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İş Kollarımız 
 

Plastik (Küçük Ev Aletleri-Beyaz Eşya-Otomotiv) Technocast küçük ev aletleri, beyaz eşya ve 

otomotiv alanlarında sektörün lider markalarına yarı mamül ve bitmiş ürün tedariği yapmaktadır. 

Endüstriyel ve mekanik tasarımdan montaja kadar tüm ürün geliştirme ve üretim süreçlerini aynı çatı 

altında yürütmektedir. 

Alçak Basınçlı Döküm (Jant-Elektrik Motor Gövdesi) Technocast bünyesinde yer alan Kare Metal, 

Carre Wheels tescilli markası ile özel tasarım 13"-23" ölçülerinde alüminyum alaşımlı jant üretimi 

yapmaktadır. Technocast çatısı altında üretimine devam eden Kare Metal, tüm Ar-Ge, kalıp tasarım 

ve imalat, jant üretimi ve test süreçlerini bünyesinde barındırmaktadır. Jantlar, yurtiçinde 150'den 

fazla bayi kanalı ile satılmakta, yurtdışında başta İngiltere, Belçika, Almanya, Tunus, Mısır olmak üzere 

15'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir. 

Medikal Technocast stratejik büyümesi doğrultusunda 2013 yılında başlayan medikal Ar-Ge 

çalışmalarını 2016 yılında sonuçlandırmış olup, 2016 yılının ikinci yarısında endoskopi alanında 

üretime başlamayı hedeflemektedir.  Üreteceği ürünler esas alındığında Türkiye'de ilk olmayı 

hedeflemektedir.  Ar-Ge çalışmaları kapsamında 2 adet Tübitak 1507 projesini başarıyla 

tamamlamıştır. 
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Tedarik Zincirimiz  
 
 

Tedarik zinciri yönetimi değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve esnek cevap verebildiği için, pazarda 
rekabet edebilmenin gerekli koşullarından olmuştur. 
Tedarik zinciri yönetimi, hammaddelerin edinilmesinden imalat ürünlerine ve buradan da tüketiciye 
işlenmiş ürünlerin dağıtımına kadar tüm tedarik zinciri boyunca bilgiye dayalı karar alınmasına olanak 
vermektedir. 
 
Tedarik zincirinin kısa vadeli amacı gereksiz stokları ortadan kaldırmak ve üretim ile müşteriye cevap 
verebilme hızını artırmaktır. Uzun vadeli stratejik amaç ise, müşteri beklentilerini doğru yerde teslim 
edilmiş doğru ürünle karşılamak, bu şekilde pazar payını ve karları artırmaktır. 
 
Technocast tedarik zinciri yönetimini hayata geçirebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Müşterilerden 
alınan sipariş öngörüleri tedarikçiler ile dinamik olarak paylaşılır. Tedarikçilerin gereksiz stok 
taşımamaları sağlanır. Projelerde mümkün olduğu kadar yerli tedarikçiler tercih edilir, lojistik avantajı 
ile minimum emniyet stokları ile çalışılır. Müşterinin şart koştuğu dış tedarikçilerden yapılan alımlarda 
ise, Dış Ticaret departmanının organizasyonuyla finans yükünü minimum seviyede tutacak şekilde 
planlamalar yapılmaktadır. 
 
Montaj hattındaki Kanban uygulaması ile tedarikçi kendi ürününü direkt hatta yükleyebilmektedir. 
Vida besleme için başlatılan bu uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Yerli ve yabancı tedarikçilerin performansları kalite ve lojistik puanları olarak değerlendirilmektedir. 
Bu puanlandırma sonucu alternatif tedarikçilerden hangi oranlarda alım yapılacağı ve yeni tedarikçi 
ihtiyacı belirlenir. Firma ziyaretleri yapılarak, tedarikçiler ile daha yakın iletişim kurulmakta ve 
tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri için destek sağlanmaktadır. 
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4- Sürdürülebilirlik Yönetimimiz ve Paydaş Katılımı:      

 

Sürdürülebilirlik bizim için raporlama faaliyetinin ötesinde, bir yönetim biçimidir. Rapor kapsamında 
belirtilen faaliyetlerin belli bir program doğrultusunda, etkinliğinin arttırılması, firmanın bu strateji 
doğrultusunda yönetilmesi kararlılığındayız. ISO 9001 sertifikasına sahip bir işletme olarak 
sürdürülebilirlik yönetimini mümkün kılan en temel yönetim anlayışı olan kurumsal yönetim ve kalite 
yönetim sistemlerini kullanmaktayız.  
 
Tedarikçisi olduğumuz firmalara (OEM/ODM) sağladığımız ürün ve yarı mamul üretimimiz dolayısıyla  
bizim hammadde tedarik ettiğimiz kendi tedarikçilerimiz, Organize Sanayi Yönetimi, çalışanlarımız ve 
tabii ki müşterilerimiz  faaliyetlerimizden doğrudan etkilenmektedir. Faaliyetlerimiz konusunda karar 
alırken ilgili paydaşların etki gücünü hesaba katıyoruz. Faaliyetlerimizden doğrudan etkilenen ve 
faaliyetlerimizi doğrudan etkileme potansiyeline sahip bu kişi ve kuruluşların fikirlerini çeşitli araçlarla  
topluyor, iş süreçlerimize yansımalarını değerlendiriyoruz.  
 
 

Paydaş İletişim Metodu Başlıca Konular  İletişim Sıklığı 

Müşterilerimiz *Karşılıklı Ziyaretler 

*Anket 

Ürün Kalitesi  Haftalık  

Çalışanlarımız *Düzenli Toplantılar 

*İSG Kurulları 

*Öneri Kutuları 

*Anket 

Çalışma Koşulları  

İş Sağlığı ve 

Güvenliği  

Aylık ve online eşzamanlı 

Tedarikçilerimiz *Ziyaret Müşteri 

Memnuniyeti  

Aylık  

ÇOSB Organize Sanayi 

Yönetimi 

*Ziyaret 

*Yönetimin Düzenli 

Duyuruları 

Atık Yönetimi – 

Çevre Yönetimi 

Aylık ve online  
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5- Öncelikli Konularımız:  

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Üretim 

İhraç Kapasitesi  

Süreç Verimliliği  
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Çevresel 
Etkimiz  

Çevre Dostu ve Katma 
Değerli Ürünler 

İklim Değişikliği ve Enerji 
Verimliliği  

Operasyonların Çevresel 
Etkileri  

Atık Yönetimi  

Çalışanlarımız   

Kaliteli İşgücü 

İşgücü Devamlılığı  

Çalışan Hakları  

Kadın İstihdamı  

İş Sağlığı ve Güvenliği  
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6- Sorumlu üretim yapımız ve kalite anlayışımız 

 

TECHNOcast kaliteyi en üst düzeyde tutan üretim anlayışı ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet 
vermektedir. Entegre kalite yönetimi sistemimiz ve tam donanımlı laboratuvarımız sayesinde sadece 
ürün değil tüm süreç kalitesini güvence altında tutmak hedefimizdir. 
 

Kalıbın kalitesi üretimin sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun bilincinden hareketle,  kalıp üretimi ve 
bakımı alanında müşterilerimize en iyi hizmeti vermekteyiz. Alçak basınçlı alüminyum döküm ve 
plastik enjeksiyon dahil olmak üzere yıllık 100 adet kalıp üretebilme kapasitesine sahibiz. Ayrıca 
TECHNOcast, yurt içi ve yurt dışı stratejik kalıp üreticisi iş ortakları sayesinde de plastik ve metal kalıp 
üretimi alanında güçlü bir oyuncudur. 
Üretimde olan kalıpların projeler kapsamında tüm bakım hizmetlerini yetkin ekibimiz, bünyemizde 
bulunan kalıphanemizde vermektedir. Amacımız en verimli ve kaliteli üretimi sağlamaktır.  
 
İşletmemizde 45 adet 35T-700T kapama kuvvetine sahip, çoğunluğu Avrupa menşeili plastik 
enjeksiyon presleri çalışmaktadır. 
Makinelerimizin büyük bir çoğunluğu 2011 yılında çalıştırılmaya başlanmış yeni makinelerdir. 
Plastik enjeksiyon üretiminde kullanmış olduğumuz teknolojiler; 

 Robot otomasyonlu enjeksiyon 
 Çift komponent enjeksiyon (400T) 
 Insert Enjeksiyon 
 Overmolding 
 Proje bazlı Otomasyon (Konveyör, CNC çapak alma sistemleri gibi) 

Ayrıca üretim sırasında, gravimetrik dozajlama üniteleri sayesinde en hassas şekilde hammadde 
karışımları elde edilmektedir. 
Yıllık 6000 Ton plastik işleme hacmine sahip TECHNOcast, birçok farklı hammadde ile çeşitli 
özelliklerde (yanmaz, yüksek ısı dayanımlı, elektrik geçirgenliği düşük, şeffaf, yüksek kuvvet 
dayanımlı) parça üretimi yapmaktadır. 
 
TECHNOcast üç adet plastik yaş boyama, bir adet metal toz ve vernik hattına sahiptir. 
Boyahanelerimizde manuel  olarak ve eksenel robot kullanımı ile tam otomatik boyama 
yapılabilmektedir.  
Farklı ebatlarda ve özellikteki parça boyamaları için esnek aparat tasarım ve uygulama yöntemi ile en 
etkin boya dağılımı elde edilebilmektedir. 
 
 

Çevreye duyarlı katma değerli ürünlerimiz 
 
Ağırlıklı ürün grubumuz olan elektrikli süpürgelerde mevcut yürürlükte olan ERP (Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gerekleri) yönetmeliğine uygun mamuller üretilmektedir. Böylelikle AR-Ge departmanındaki 
yeni tasarımlarımızda Avrupa’da uygulanan ama henüz ülkemizde yürürlüğe girmeyen yönetmelikleri 
de dikkate alarak, enerji tüketimi az olan, çevre dostu süpürge tasarımları yapılmaktadır. 
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Ürün sorumluluğu ve müşteri memnuniyeti 
 

Technocast’ın kalite politikası doğrultusunda çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün 

çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştiririz. Boyahanemiz periyodik aralıklar ile Termograf 

ölçümlerine tabi tutulmakta ve en uygun kurutma ortamı sağlanmaktadır. 

 
Boyahane Sonrası Testler: Boyalı ürünler bir dizi teste tabı tutulmaktadır. 

Cihaz/Test Marka/Model Ölçme Aralığı Testin Amacı 

Cross Cut Test TQC -- Boya Tutunma Testi 

Renk Ölçüm Cihazı Konica Minolta L-a-b Spherical Coordinates Boyalı Parça Renk Kontrolü 

Plastik parça boya kalınlık 
ölçümü 

Elektrophysik 1,5 mm Parça üzerinde boya kalınlık ölçümü 

 
 
Serigrafi bölümümüzde tampon baskı, sıcak baskı, PVD kaplama işlemleri yüksek kalitede 
gerçekleştirilmektedir.  Bünyemizde aynı anda 4 farklı renkli tampon baskı yapılmasına olanak 
sağlayan üretim hattımız bulunmaktadır. 
Yüzey baskısı zor olan PP gibi hammaddeler için de ayrıca en yüksek kaliteli tutuculuk için kurutma 
çözümleri de uygulanmaktadır. 
  
 
Technocast bünyesinde farklı projeler için tasarlanmış manuel ve otomasyonlu montaj hatları 
bulunmaktadır.  Proje bazında gerekli montaj hattı tasarlanmakta ve ihtiyaca göre en esnek şekilde 
yatırım çalışmaları yapılmaktadır. 
Ayrıca montaj hatlarımızda tüm fonksiyonel testler de uygulanmaktadır. 
İşletmemizde %100 görsel kontrol ile titiz gruplama yapılabilmesi için en uygun ortam sağlanmıştır. 
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Kalite Yönetimi Süreçlerimiz  
 

TECHNOcast, üretim kalitesini güvence altında tutmak öncelikli hedefi ile tüm sahaların tamamında 

yalın üretim tekniklerini (6 SIGMA, Kaizen, Poka Yoke, TPM, 5S vb…) uygulamaktadır. Bunların 

yanında müşteri odaklı çalışma felsefemizden yola çıkarak tüm üretim ve montaj bantlarında gerekli 

test ve diğer ekipmanlar yetkin mühendis kadromuz tarafından geliştirilmektedir. 

ISO 9001 ve TS16949 sertifikalarına sahip olan işletmemizde kalite yönetim sistemi standartlar 

çerçevesinde kurulmuş ve başarıyla uygulanmaktadır. Saha otomasyonu, akıllı raf, FIFO ve barkod 

sistemi ile izlenebilirlik sağlanmaktadır. 

Technocast’ın kalite politikası doğrultusunda Müşteri ihtiyaç ve taleplerini (müşteri memnuniyetini) 

en üst seviyede tutarız. Kalite Güvence Sistemini tüm çalışanların katılımı ile destekleriz. Kalite 

Yönetim Sistemi ile kaliteyi düşük maliyetle en üst seviyede tutarız. Müşterimize uluslararası kabul 

görmüş düzeylerde ürün ve hizmet sunarız. 

 
TECHNOcast Kalite Politikası; 

 Müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak 
 Kalite Güvence Sistemini tüm çalışanların katılımı ile desteklemek 
 Kalite Yönetim Sistemi ile kaliteyi düşük maliyetle en üst seviyede tutmak 
 Müşterimize uluslararası kabul görmüş düzeylerde ürün ve hizmet sunmak 
 Çevreye saygılı, kullanıcısına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda 

geliştirmek 
 Çalışanları kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve sürekli gelişme, iyileştirme konularında 

bilinçlendirmek 
 Yurt dışı pazarlara açılmak 
 Düzenli, temiz ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak 
 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, teknolojinin gerisinde kalmamak 
 Ulusal yasa ve mevzuatlara uygun çalışmak 

Girdi Kalite 
Kontrol 
(GKK) 

Proses 
Kontrol 

Final 
Kontrol 

Testler 

Tedarikçi 
Yönetimi 

Raporlama 
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7- Çevresel etkimiz  

TECHNOcast, ana faaliyet konuları olan plastik enjeksiyon ve alçak basınçlı alüminyum döküm 

alanlarında müşteri beklentilerine uygun, kaliteli ve çevreye duyarlı üretim yapmayı hedeflemektedir. 

TECHNOcast, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına bağlı kalarak çevre programını ve 

hedeflerini oluşturmuş, çevre politikasını belirlemiştir.  TECHNOcast çevre politikası ve hedefleri 

çerçevesinde çevre kirliliğini azaltıcı ve önleyici sürekli iyileştirme faaliyetlerini uygulamayı ve 

teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi  ilke edinmiştir. Bu doğrultuda çevre ile ilgili onaylanmış 

uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere tam uyum hedefi 

benimsenmiştir.  

 

Operasyonlarımızda çevreye duyarlı teknoloji seçmek önceliğimizdir. Ayrıca faaliyetlerimizden 

kaynaklı atıklarımızı en aza indirmek ve kontrol altında tutmak için sistemler geliştirdik.  

 

Çevresel etkimiz yönetirken kirliliğini kaynağında önleme ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini 

azaltma hususlarına odaklanırız. Çevre bilinci firmada eğitimlerle sağlanmış ve hiç bir çevre kazası 

yaşanmamıştır. 

 

Enerji tasarrufu sağlayacak girişimleri desteklemek ve etkin üretim planlaması yaparak hammadde, 

enerji ve işgücü israfını önlemek için çalışırız.  

 

Enerji Tüketimimiz  

 

 
 

 

2014 yılı itibariyle 4.465.280 kwh olan elektrik tüketimimiz 2015 yılında 5.489.260 kwh’a yükselmiştir. 

Elektrik tüketimimizdeki artışın sebebi üretimdeki artıştır. Üretimimizdeki artış oranı enerji 

tüketimindeki artış oranının çok üstündedir. Yeni projelere başlamamız, yeni üretim hatları devreye 

3204670 

4465280 

5489260 

2635049 

3500314 

5209425 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2013 2014 2015

Kapsam 1 ve Kapsam 2 Enerji Tüketimimiz  
(kwh) 

elektrik  (kwh) doğalgaz (kwh) Doğrusal (elektrik  (kwh))

G4-14, G4-15, G4-EN3  
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almamız sonucunda kapsam 1 ve kapsam 2 enerji tüketimimiz artmış olmasına rağmen parça başına 

enerji tüketimimiz aynı seviyelerindedir.  

 

Atık Yönetimimiz 
 

TECHNOcast olarak küçük ev aletleri ve beyaz eşya sektörlerinde entegre üretim tesisimiz ile tedarikçisi 
olduğumuz firmalara (OEM/ODM) sağladığımız ürün ve yarı mamul üretimiz dolayısıyla ortaya çıkan 
doğrudan ya da dolaylı şekilde oluşmuş, çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek her türlü çıktıyı 
atık olarak tanımlıyoruz. Atıkların yönetiminde atık yönetim hiyerarşisi kullanılmakta ve 
faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar atık hiyerarşisine uygun şekilde değerlendirilmektedir. Oluşan 
atıkları türlerine göre ayrıştırıp, her bir atık türü için öncelikle önlenmesinin mümkün olup olmadığı 
araştırılmaktadır. Önlenmesi mümkün olmayan atıklara yönelik azaltma metodolojileri belirleriz. 
Atıkların yeniden kullanımı ya da geri kazanımı atık yönetimi sürecimizde üzerinde titizlikle 
durduğumuz bir konudur. Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atık yağlar, elektronik atıklar ve evsel 
atıklar geri dönüşüm sisteminde değerlendirilir.  
  
 

Atık Öncelik Piramidi  

 

 

 

Türlerine göre atık miktarı (ton) 

 

 
 

• Tüketimden kaçınma  Önleme  

• Daha az tüketme  Azaltma  

• Aynı ürünün birçok kere kullanılması  Yeniden Kullanım 

• Enerji ve mineral Kazanımı Kaynak Kazanım Prosesi 

• Enerji kazanımı Atıkların Enerjiye Dönüşümü 

• Güvenli depolama veya 
kapsülleme  

Sorumlu Bertaraf 

3,55 

0 
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0
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8- Technocast’ta çalışma hayatı 
Technocast’ın kalite politikası doğrultusunda çalışanları kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve 

sürekli gelişme, iyileştirme konularında bilinçlendirmeye önem veririz. Düzenli, temiz ve güvenilir 

çalışma ortamı sağlamak için azami gayreti gösteririz. Kadın ve erkek tüm çalışanlarımızın huzurlu, 

sağlıklı şekilde çalışabileceği çalışma koşulları sunarız. Hem kadın hem de erkek çalışanlarımıza karşı 

eşit işe eşit ücret prensibi ile hareket ederiz.  

 

  

 

 
 

 

 

Kaliteli İşgücü ve Çalışan Gelişimi 
 

Türkiye’de yeterli teknik ara elemanın olmaması sektörümüz için bir açık teşkil etmektedir. Düz işçi ile 

mühendis görevleri arasında, teknik öğretmen, 2 yıllık teknik yüksek okul mezunları, teknik meslek 

lisesi mezunlarının sayısı oldukça azdır. Technocast üretim tesisinin bulunduğu Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesinin yardımıyla özel bir teknik lise kurulmuştur. Bu okul bütün mezunlarını işsiz 

bırakmadan hemen mezun olur olmaz bir işe yerleştirme hedefindedir. Bütün organize bölgelerde o 

bölgenin ihtiyacını karşılayacak okullar kurmamız gerekiyor, teknik elemanlar yetiştirmemiz gerekiyor. 

Türkiye ekonomisinin de güçlenmesi için teknik ara eleman yetiştirme konusunda çalışmaların 

artırılması için sorumluluğumuzun bilincindeyiz.  

G4-9, G4-LA10  
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TECHNOcast'ın sektöründe başarılı olması ve kendisini sürekli yenilemesi çalışanlarının katkıları ve 

gelişimleri ile mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda çalışanların eğitim, gelişim ihtiyaçları ve görevleri 

doğrultusunda desteklenmesi için destek çalışmaları uygulanmaktadır.  

Çalışanlarımızın üstlendikleri görevler doğrultunda gereklilikler tespit edilerek her yıl eğitim planları 

oluşturulmaktadır. 2015 yılında çalışanlarımıza yönelik kişi başı 14 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.   

İşgücü Devamlılığı  
Bir önceki yıl 2015 yılı için çalışan sirkülasyon oranına yönelik %10 hedefi belirlenmişti. 2015 yılındaki 

gerçekleşen çalışan sirkülasyon oranı %8’dir. Bu durum memnun edicidir.  

Çalışanlar ile sürekli çeşitli kanallardan iletişim kurmaktayız. Çalışanların beklentilerini 6 ayda bir 

uyguladığımız memnuniyet anketleriyle ölçüyor ve sağlık, esenlik ve memnuniyet düzeylerini 

iyileştirmek için harekete geçiyoruz. 2014 ve 2015 yılında yapılan çalışan memnuniyet anketleri 

sonucunda sırasıyla %71 ve %64’luk skorlar elde edilmiştir. Bu skorlar %90 olan şirket hedefinin 

gerisindedir. Dolayısıyla anket sonuçlarıyla tespit edilen; memnuniyetsizlik yaratan noktalar tespit 

edilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2015 yılı itibariyle soyunma odalarının durumunun 

iyileştirilmesi, sağlık servislerinin geliştirilmesi ve sosyal etkinliklerin artırılmasına yönelik talepler 

gelmiştir. Bu doğrultuda gereken iyileştirmeler yapılmıştır.  

 

 

Kadın İstihdamı  
Plastik enjeksiyon alanında işgücünün yarısından fazlası kadınlar tarafından karşılanmaktadır. 

TECHNOcast çalışanlarına bakıldığında kadın çalışanların oranı %56,8 ile sektör ortalamasındadır. 

TECHNOcast olarak işgücümüzün çoğunluğunu sağladığımız kadın çalışanlarımıza yönelik insan 

kaynakları uygulamaları yürütmekteyiz.  
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İş Sağlığı ve Güvenliği  

TECHNOcast İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası insana saygıya dayanmaktadır. TECHNOcast OHSAS 

18001 standartlarına bağlı kalarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini kurmuş, çalışanlarda iş 

güvenliği bilincini sağlamak ve işçi sağlığı ve güvenliğini tehlikeye alacak riskleri azaltmayı 

hedefleyerek politikasını oluşturmuştur. 

 

 Çalışma Bakanlığı Mevzuatları içinde yer alan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve İş Sağlığı ve İş 

Güvenliği Kuralları Hakkında Tüzük içerisinde belirtilen gerekleri yerine getirileceğini, bu 

politikanın uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirileceğini ve bu yönetim 

sistemini sürekli geliştirmeyi, 

 İşyeri ve eklentilerinde iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve 

hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi 

ve ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin 

yönetmeyi, 

 Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini 

yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda zararları en az düzeye indirecek tedbirler 

planlayıp, uygulamayı, 

 Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı – iş güvenliğine uygun malzeme seçimi 

yapmayı, 

 Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve 

bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini 

sağlamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz. 

 

 
 

Alınan tüm tedbirlere rağmen 2014 yılında etkin uygulamalarla sıfıra indirdiğimiz iş kazası oranı 

raporlama döneminde %1,33 olarak gerçekleşmiştir.  
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10- GRI İÇERİK İNDEKSİ  
 
GENEL STANDART BİLDİRİMLER 

Genel Standart Bildirimler  Sayfa  Bölüm Açıklamalar 

Strateji ve Analiz 

G4-1 3 Genel Müdürün Mesajı  

Kurumsal Profil 

G4-3 Arka Kapak İletişim Bilgileri  

G4-4 12 Ürün ve Hizmetler   

G4-5 Arka Kapak İletişim Bilgileri   

G4-6 2 Rapor Hakkında   

G4-7 2,4 Rapor Hakkında, Kurumsal Profil   

G4-8 4 Firmamız Hakkında    

G4-9 12 Ürün ve Hizmetler   

G4-10 21 Çalışan Profili   

G4-11 17 GRİ Göstergeler Tablosu  

Firmamızda toplu iş sözleşmesi 

kapsamında çalışan 

bulunmamaktadır. 

G4-12 6 Tedarik Zincirimiz   

G4-13 17 GRİ Göstergeler Tablosu  İlk Rapor yayınımızdır.  

G4-14 12 Çevresel Etkimiz   

G4-15 11,12 
Kalite Yönetimi Süreçlerimiz, 

Çevresel Etkimiz  
  

G4-16 17 GRİ Göstergeler Tablosu 
 Herhangi bir üyeliğimiz 

bulunmamaktadır.  

Tanımlanan Öncelikli Unsur ve Çerçeveler 

G4-17 8 Öncelikli Konularımız   

G4-18 8 Öncelikli Konularımız   

G4-19 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş 

Katılımı 
  

G4-20 7 Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş   
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Katılımı 

G4-21 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş 

Katılımı 
  

G4-22 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Paydaş 

Katılımı 

Yeniden düzenlenen beyan 

bulunmamaktadır. 

G4-23 2 Rapor Hakkında   

Paydaş Katılımı 

G4-24 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimimiz ve 

Paydaş Katılımı 
  

G4-25 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimimiz ve 

Paydaş Katılımı 
  

G4-26 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimimiz ve 

Paydaş Katılımı 
  

G4-27 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimimiz ve 

Paydaş Katılımı 
  

Rapor Profili 

G4-28 2 Rapor Hakkında   

G4-29 2 Rapor Hakkında   

G4-30 2 Rapor Hakkında   

G4-31 2 Rapor Hakkında   

G4-32 2 Rapor Hakkında   

G4-33 18 GRİ Göstergeler Tablosu  

Kamuoyuna açıkladığımız 2015 yılı  

sürdürülebilirlik performansımıza 

dair bilgiler için rapor kapsamında 

bağımsız denetim alınmamıştır.  

Yönetişim 

G4-34 7 
Sürdürülebilirlik Yönetimimiz ve 

Paydaş Katılımı 

  

  

Etik ve Dürüstlük 

G4-56  GRI Göstergeler Tablosu  

 http://www.technocast.com.tr/kal

ite-kalite-politikamiz linkinden 

Kalite Politikamıza ulaşabilirsiniz.   

 

http://www.technocast.com.tr/kalite-kalite-politikamiz
http://www.technocast.com.tr/kalite-kalite-politikamiz
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ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER 

DMA ve Göstergeler Sayfa Raporlandığı Bölüm  Hariç Tutulanlar Açıklamalar 

KATEGORİ: EKONOMİK 

DMA Unsur: Piyasa 

Varlığı 
11 Kalite Yönetimi Süreçlerimiz      

G4-EC5 19 GRI Göstergeler Tablosu  - 

Şirketimizde ortalama 

başlangıç ücreti asgari 

ücretin üzerindedir. 

KATEGORİ: ÇEVRESEL  

DMA Unsur: Enerji  12 Çevresel Etkimiz      

G4-EN3 12 Enerji Tüketimimiz   -   

DMA Unsur: Atıklar 13 Atık Yönetimimiz    

G4-EN23 13 Atık Yönetimimiz   -   

KATEGORİ: SOSYAL  

DMA Unsur: İstihdam  15 İşgücü Devamlılığı       

G4-LA1 15 İşgücü Devamlılığı   
Kadın –erkek kırılımı 

hesaplanmamıştır.  
  

DMA Unsur: 

İstihdam: İSG 
16 İş Sağlığı ve Güvenliği     

G4-LA6 16 İş Sağlığı ve Güvenliği   
 Kadın –erkek kırılımı 

hesaplanmamıştır. 
  

KATEGORİ: İNSAN HAKLARI 

DMA Unsur: İnsan  

Hakları 
14 Technocast’ta çalışma hayatı       

G4-HR 3 19  GRI Göstergeler Tablosu  

Raporlama döneminde 

Technocast bünyesinde 

yürütülen operasyonlar 

dahilinde bir vakaya 

rastlanmamıştır.  

  

G4-HR 5 19  GRI Göstergeler Tablosu  
Herhangi bir risk 

bulunmamaktadır.  
  

G4-HR 6 19  GRI Göstergeler Tablosu  Risk bulunmamaktadır.   

G4-HR 12 19  GRI Göstergeler Tablosu  Raporlama Döneminde 

Technocast bünyesinde 
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yürütülen operasyonlar 

dahilinde raporlanan bir 

resmi şikayet 

bulunmamaktadır. 

KATEGORİ: ÜRÜN SORUMLULUĞU  

DMA Unsur: Ürün ve 

Hizmet Etiketlemesi 
9 

Sorumlu üretim yapımız ve kalite 

anlayışımız   
     

G4-PR5 9 
Sorumlu üretim yapımız ve kalite 

anlayışımız   
  -   

 

 

 

 

 

 

Technocast Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
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Telefon: 0282 726 44 80 

Faks: 0282 726 20 22 

E-Posta: info@technocast.com.tr 
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