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Üretim ve çeşitliliğin devamlılığını sağlarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından 
ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilme ilkesinden yola çıkarak 
hazırladığımız bu rapor, Kimpur’un ilk sürdürülebilirlik raporu olma özelliği-
ni taşır. Gelecek nesillere her açıdan yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, 
2020 yılında ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda geliştirdiğimiz stratejileri, 
performansımızı, hedeflerimizi ve ilerlemelerimizi kapsayan bu raporun ama-
cı paydaşlarımıza, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan etkileri ve yönetimi 
konusunda attığımız ölçme, izleme ve iyileştirme adımlarımızı değerlendirme 
imkanını sunmaktır. Bu raporda yer alan bilgiler, Kimpur’un 1 Ocak 2020 - 31 
Aralık 2020 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsar. 

Bu rapor, GRI Standartları: Temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. 
Stratejik sürdürülebilirlik konularımızı belirlerken; GRI’nın önemlilik, paydaş 
katılımı, sürdürülebilirlik kapsamı ve bütünlük prensiplerine ek olarak, BM Kü-
resel İlkeler Sözleşmesinde (UN Global Compact) Sözleşmesindeki kalkınma 
hedeflerinin doğrultusunda sosyal ve çevresel riskleri belirlemek, değerlendir-
mek ve yönetmek için oluşturduğu Çevresel Sosyal Sürdürülebilirlik Perfor-
mans Standartları da dikkate alınmıştır. 

Raporumuzun temel bileşenleri, 2020 yılında Kimpur olarak geliştirdiğimiz 
Sürdürülebilirlik Stratejimiz kapsamında belirlediğimiz çevre, toplum ve ino-
vasyon değerleridir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, işlerimizi yasa-
lara ve kurumsal etik değerlere uyum prensibiyle ve tüm çalışanlarımız arasın-
da yaygınlaştırdığımız sosyal ve çevresel sorumluluk bilincimizle yürütüyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımızın temelinde poliüretan sistemlerde teknoloji yatı-
rımlarımızla büyüyerek ekonomik değer yaratma hedefinin yanı sıra yetenekli 
insan kaynağımızın sürekli gelişimini sağlayarak ve doğal kaynakları sorumlu 
kullanarak tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma hedefleri yer 
alıyor.

Önümüzdeki dönemde bu değer alanlarında yaratacağımız etkiyi ve perfor-
mansımızı, 2022 yılının ilk yarısında yayınlamayı planlıyoruz.

Kimpur 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin tüm soru, geri bildirim ve öne-
rilerinizi sustainability@kimpur.com adresine iletilebilirsiniz. 

Rapor Hakkında
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Paydaşlarımıza Mesajımız

On binlerce yıldır evimiz dediğimiz gezegenimiz büyük 
bir hızla değişirken, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesil-
lerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek, 
üretim ve çeşitliliğin devamlılığını sağlarken, insanlığın 
yaşamını sürekli kılmak büyük bir önem kazanıyor. Son 
yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte hızla büyüyen sa-
nayinin enerji ihtiyacının artması petrol ve kömür gibi 
yenilenemeyen doğal kaynakların kullanılmaya başlan-
masına neden olmuştur. Dünya kaynaklarının ve çev-
renin insan faaliyetleri sonucu tükenme sınırına doğ-
ru ilerlediği bir çağda sürdürülebilirlik ancak doğanın 
sunduğu kaynakların kendiliğinden yenilenebilmesine 
olanak tanıyacak hızda kullanılmasıyla sağlanabilir.

Sürdürülebilirlik denildiğinde akla ilk olarak çevrenin 
korunması gelse de aslında sürdürülebilirlik kavramı 
ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları da bir arada 
barındıran bütünsel bir yaklaşımdır.

Kimpur olarak bizler, çevre ve doğada yer alan kaynak-
ların tükenebilir olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle sadece 
kaynaklarımızı akılcı yaklaşımlar ile kullanmaya odaklanmakla kalmayıp sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin çalışanlarımız, ülkemiz ve dün-
ya insanlığı için tatmin edici bir düzeye ulaşması konusuna da odaklanarak sosyal gelişimi ve çevreye zarar vermeden, toplumları refaha 
kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya destek veriyoruz. 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çevreye ve topluma fayda sağlayan çalışmalarımıza devam ederek sürdürülebilir bir gelecek yarat-
mak için çabalıyoruz. 
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CEO’muzun Mesajı

Saygıdeğer Paydaşlarımız;

Kimpur olarak, endüstrinin temel yapıtaşlarını oluşturan kimyaya tutkuyla bağlıyız ve kimyanın, 
insanlığın geleceğini iyi yönde değiştirme potansiyeline inanıyoruz. Sektörümüzün en büyük 
vaadi, doğrudan ürünlerimizle, dolaylı olarak işimizle istihdam sağlayarak, ekonomiye ivme ka-
zandırarak ve yaşam standardını yükselterek dünyayı ve ülkemizi daha iyi bir yer haline getire-
cek çözümler sunmaktır.

Covid-19 Pandemisi Türkiye’de 2020 yılının Mart ayının ortasından itibaren ekonomik faaliyetleri 
dış ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla etkilemeye başlamış, etkiler Nisan ayı itibarıyla derin-
leşerek tüm ekonomiye yansımıştır.

Ancak çevik ve kararlı organizasyon yapımızla ve Akıllı İş Modeli’mizle, Kimpur olarak poliü-
retan sektöründeki lider konumumuzu daha da arttırdık ve daha büyük hedefler koyduk.  Bu 
sayede pandeminin olumsuz etkilerinin şirketimizi  hedeflerimizden uzaklaştırmasına engel ol-
duk, aksine çevremizi, ekosistemimizi, biyoçeşitliliğimizi ve doğal kaynaklarımızı korumanın, en 
önemli sorumluluklarımız olduğunu bir kez daha hatırladık. 

Bu hedeflere net bir şekilde ve nasıl ulaşacağımıza odaklanmış durumdayız. Dürüstlük, insana 
saygı ve gezegenimizi koruma değerlerimiz, kurumsal kültürümüzde var olan ve bizleri bir 
araya getiren değerlerdir.

Bu istisnai yılda, Kimpur ekibi olarak olağanüstü bir dayanışma ve esneklik sergiledik, pandemi-
nin olumsuz etkilerinin iş sonuçlarımıza yansımasını engelledik ve bunu bir avantaja çevirmenin 
yollarını keşfettik. Çalışanlarımızı pandeminin etkilerinden uzak tutmak için birçok faydalı önle-

mi alarak daha önce hiç uygulamadığımız uzaktan çalışma gibi yeni metotları başarıyla tatbik ettik ve ister evden ister fabrikada olsun, müşterilerimiz için özel 
çözümler bulmak adına hiç yorulmadan sağlıklı ortamlarda çalışmalarımızı sürdürdük. Bu vesileyle tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür 
ederim. 

2020 yılında pandeminin şirketimize kazandırdığı değişimlere adaptasyon bize çok mesafe kaydettirdi, Kimpur’un genlerinde var olan operasyonel mükem-
mellik anlayışı içinde çevik organizasyon yapımız ve Kimpur’un başarısının temeli oluşturan Akıllı İş Modeli’mizle 2020 yılında özellikle kaynakların verimli 
kullanılması, inovasyona her şeyden fazla öncelik verme, farklılaştırıcı rekabet özellikleri ve değer yaratma üzerine yoğunlaştık ve uzaktan çalışma bağlamın-
da birçok iş ve fonksiyonu bir kez daha gözden geçirerek çalışan memnuniyetini arttırıcı birçok adım attık. Bu dönemde eğitimin gücünün bizi hedeflerimize 
kolaylıkla ulaştırmada en büyük etkenlerden biri olduğunu bir kez daha gördük. Çoğunluğu çevrimiçi eğitimler olmak üzere, çalışan gelişimi için iç ve dış eği-
timlere aksatmadan ağırlık vererek birlikte çalışma kültürünü arttırıcı ve etik kurallarımızı perçinleyici eğitimlerimizi sürdürdük. Fabrikamızda kaliteli ve verimli 
bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla endüstriyel tertibin, düzenin ve temizliğin kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde uygulamaya 

GİRİŞ KURUMSAL PROFİLİMİZ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ



6

alınması, yönetilmesi ve sürekli kılınmasında en etkili araçlardan biri olan 5S İş Yeri Organizasyonunu başarıyla entegre ettik. Bunun yanı sıra 6 Sigma eğitim-
leri vererek verimliliği arttırmak için sürekli iyileştirmeleri esas alan önemli projeleri hayata geçirdik. Bu projelerle yönetim sürecinde başarılı projelerde önemli 
kazanımlar elde ettik.

2020 yılının en önemli kazançlarından biri, Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda Enerji Verimliliği Projesi ile enerji tüketimimizi önemli ölçüde azaltmak oldu. 
Bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda Sürdürülebilirlik Raporlarımızda karbon ve su ayak izi değerlerimizi ve iyileştirmelerimizi sunabilecek bir altyapıda kurmuş 
olduk.

Son 5 yılda yatırımlara önem verdiğimiz gibi, 2020 yılında da uzun vadeli ve karlı büyümeyi sürdürebilmek için doğru zamanda optimum maliyetle kapasite 
artışı hedefimizi yerine getirdik, özellikle stratejik yatırımlara ağırlık verdik. ISO27001 Bilgi Güvenliği kapsamında, bilgi güvenliğini arttırıcı ve dijitalleşmeyi 
öne çıkarıcı yatırımlar yaptık.

Tüm bu yorucu, ama bir o kadar da zevkli faaliyetler başarıya da beraberinde getirdi. Ayakkabı ve terlik sektöründe lider konumumuzu koruduk. Daha önce 
yavaş büyüyen, özellikle de inşaat ve beyaz eşya sektöründe ısı yalıtımında kullanılan sert poliüretan köpük sistemlerimizin satışları %200 büyüdü. Kısacası, 
2020 yılı Kimpur için başarılarla dolu bir yıl oldu.

Sürdürülebilirlik yol haritamızda hayata geçirdiğimiz projeleri içeren ve bir performans özeti niteliğindeki ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizinle paylaşmak-
tan mutluluk duyuyoruz. 

Yönetim Kurulu Başkanımızın her fırsatta belirttiği gibi ‘Çalışmaktan gurur duyulabilecek bir şirket olabilmek’ hedefiyle çıkılan bu yolda, bugün geldiğimiz 
noktada inovatif ve sıra dışı çözümlerimizle hayatın her alanına dokunarak sektörde fark yaratırken gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için 
çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 

Çevresel ve toplumsal anlamda değer yaratmadan, sürdürebilir büyümenin mümkün olamayacağı bilinci ile hedeflerimizi belirliyor, üretimimizde çevresel et-
kileri en aza indiren biyo bazlı ürünlerin kullanımını yaygınlaştırıyor ve  uzun vadeli değer yaratarak yolumuza devam ediyoruz.

Bu yolculukta bizlere katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, sürdürülebilirlik yol haritamızda 
hayata geçirdiğimiz projeleri içeren ve bir performans özeti niteliğindeki ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Cavidan Karaca
CEO
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Kurumsal Profilimiz

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, 
tüm ürünlerimizi sürdürülebilirlik 
bakış açısıyla geliştiriyor, toplumsal, 
çevresel ve ekonomik değer 
yaratma hedefleriyle büyüyoruz.
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Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içerisinde 
yer alan Kimpur, 120.000 ton üretim kapasitesi ile böl-
gedeki en büyük kapasiteye sahip poliüretan sistem 
evidir. 45’ten fazla ülkeye ihracat yaparak sektöre ön-
cülük etmektedir. Üretimi yapılan poliüretan sistemler; 
ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma ve soğutma ve ya-
lıtım-inşaat gibi farklı sektörlerde kullanılmaktadır. 

Kimpur, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem 
üreticisi olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müş-
terilerine özel çözümler üretmeyi sürdürmektedir. 

Kimpur sürekli gelişim, insan kaynakları yatırımı, de-
ğişime uyum sağlama kabiliyeti ve tüm paydaşları ile 
kurmuş olduğu güçlü iletişim ağlarını, kalite ve hizmet 
anlayışının yapı taşları olarak benimsemiştir. Bu hedef-
leri yerine getirirken, doğaya ve insan sağlığına özen 
göstermeyi de ilke olarak edinmiştir. 

Kimpur, kurulduğu yıldan bu yana Ar-Ge çalışmaları-
na önem vermektedir. Poliüretan teknikleri, uygulama 
eğilimleri ve genel poliüretan teknolojisi hakkında son 
bilgileri müşterileri ile paylaşmakta, yeni ürün ve sis-
tem tasarımları ile müşterilerine özel sıra dışı çözüm-
ler sunmaktadır. Bu faaliyetlerini 2017 yılının Mayıs 
ayından itibaren “Ar-Ge Merkezi” olarak kendi alanın-
da uzman ve tecrübeli 25 Ar-Ge personeli ile sürdür-
mektedir. 

Kimpur Ar-Ge Merkezinde ürün tasarımı; formülas-
yonlarda kullanılacak molekül sentezi ile başlayıp, sis-
temin geliştirilmesi ve Uygulama ve Simülasyon Mer-
kezinde makine denemeleri ile ürünün son halinin test 
edilmesi aşamasına kadar tüm süreci kapsar. 

Kimpur, müşteri uygulamalarına yönelik doğru analiz 
ve hızlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla kurduğu 
simülasyon merkezinde yaptığı makine ve kalıp yatı-

rımları ile müşteri üretimini birebir simüle edebilmeyi 
hedeflemiştir. 

Ayakkabı, fleksible sünger ve rijit gibi ürün gruplarının 
uygulamaları için sektörde çoğunlukla kullanılan üre-
tim ekipmanları ile kendi geliştirdiği özgün ürünlerini 
laboratuvar ortamında test edebilme imkânına sahip-
tir. 

Kimpur, başarısını ve lider konumunu, tedarikçilerinin, 
müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetine verdiği 
önem doğrultusunda sürekli kılmayı hedeflemektedir.

37 Yıllık Başarı

+45
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Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde bireye, topluma, 
hukuka saygılı, etik değerler ile çevreye duyarlı bir 
anlayış ile  ürünler üreterek iş ortaklarımızın ve 
çalışanlarımızın güven ve gurur duyduğu bir şirket 
olmaktır. 

Poliüretan sistemlerinde 
inovatif ürünler ve sıra dışı çözümlerle 

dünyada takip edilen firma olmaktır.

Başarımızın temeli, inandığımız ve uyguladığımız değerlerdir.

Misyonumuz

Vizyonumuz
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Sektörler

YAPI VE İZOLASYON SEKTÖRÜ

MOBİLYA VE SÜNGER SEKTÖRÜ

HAMMADDELER

AYAKKABI SEKTÖRÜ

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

ISITMA VE SOĞUTMA SEKTÖRÜ
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Ürünler

HAMMADDELER
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KIMfoot® Ayakkabı Sistemleri 
düşük dansite terlik tabanı üre-
timinden, yüksek esneklik ve da-
yanıklılık gerektiren işçi ayakkabı 
tabanı üretimine kadar geniş bir 
ürün yelpazesine sahiptir.

Kimpur’un ürettiği MDI esaslı 
KIMflex® Esnek Köpük Sistemleri; 
HR sünger sistemler, viskoelastik 
sistemler,integral sistemler ve filt-
re sistemleri olarak sınıflandırılır.

Kimpur Sistem Tesislerinde ta-
sarlanan ve üretilen KIMrigid® Sert 
Köpük Sistemleri, sandviç panel 
üretimi (PIR ve PUR), güneş  pa-
neli üretimi, boyler üretimi, pan-
jur üretimi, boru yalıtımı, ahşap 
taklidi uygulamaları, buzdolabı 
üretimi, soğuk oda üretimi ve ya-
pılarda sprey uygulamaları gibi 
birçok özel ve sektörel uygula-
malarda kullanılmaktadır.
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Kimpur,  çeşitli CASE uygulama-
ları için  KIMcase®   Özel Ürünler 
grubu altında topladığı geniş bir 
prepolimer ve sistem portföyüne 
sahiptir.

KIMcase®  Özel Ürünler inşaat ba-
kım, onarım ve endüstri dünyası 
için tasarlanmıştır ve birçok uy-
gulama sonrasında geliştirilmiş, 
özel polimerlere dayalı yenilikçi 
bir teknolojinin sonucudur..

Kimpur; ayakkabı endüstrisi (sis-
tem komponenti), boya endüst-
risi, köpük, elastomer ve yalıtım 
endüstrileri (sert köpük uygu-
lamaları) gibi endüstrilere en 
iyi çözümleri sunmak için çeşit-
li işlevlere sahip çok fonksiyon-
lu karboksilik asit ve polihidrik 
alkol kombinasyonlarından olu-
şan KIMpol® Polyester Poliollerin 
üretimini gerçekleştirir.

Kimpur tarafından temin edilen 
hammaddeler Kimraw® Ham-
maddeler ürün grubu altında 
toplanmaktadır ve başta poliüre-
tan sistemleri olmak üzere plasti-
fiyan, yapıştırıcı, yapı kimyasalları 
ve boya gibi birçok farklı alanda 
kullanılmaktadır. 

HAMMADDELER
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DİĞER ÜRÜNLER
TERMOPLASTİK POLİÜRETAN (TPU)

Kimpur’un poliüretan sistemlerin 
üretiminde kolaylık sağlamak ama-
cıyla geliştirdiği kalıp ayırıcılar ve 
uygun bağlayıcılar ile tasarlanmış 
sıvı renklendiriciler  KIMplus®    Yar-
dımcı Malzemeler ürün grubu altın-
da toplanmaktadır.

Kalıp Ayırıcılar;  poliüretan ile ka-
lıp arasında bir katman oluşturarak 
ürünün kalıptan kolay ve deforme 
olmadan ayrılmasını sağlarken Sıvı 
renklendiriciler  (masterbatch), po-
liüretan sistemleri renklendirmek 
amacıyla kullanılmaktadır..

Kimpur tarafından temin edilen Ter-
moplastik Poliüretan (TPU) malze-
mesi ayakkabı, tel ve kablo, hortum 
ve tüp, film ve levha, yapıştırıcılar ve 
özel kalıplanmış parçaların uygula-
maları gibi birçok farklı alanda kul-
lanılmaktadır. 

YARDIMCI MALZEMELER

PLUS
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Pazarlar

Distribütörlerimiz
İhracat Yapılan Ülkeler

ÜLKEYE İHRACAT+45
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Rus and CIS - Rusyakimpur
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Strateji ve Yönetim



1811818188811118888881118181888811188888818181118888888111111818188888811118818888118188811818188111888888

Amacımız
Kimpur olarak basit ama net bir 
amacımız var, sürdürülebilir yaşamı 
yaygın hale getirmek. 

Bunun işimizi büyütmek için en iyi 
ve en uzun vadeli yol olduğuna 
inanıyoruz.

GİRİŞ KURUMSAL PROFİLİMİZ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ



19
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Sürdürülebilirlik
Yönetimi

Sürdürülebilirlik bizim için başarılı olmanın do-
ğal bir parçasıdır ve her zaman etik, şeffaf ve 
sorumlu bir şekilde hareket etmeye çalışır, iş or-
taklarımızdan da aynı şekilde hareket etmelerini 
bekleriz. Bugün dünyanın çevresel sürdürülebi-
lirlik konusunda liderliğe her zamankinden daha 
fazla ihtiyacı var. Bu nedenle, birbiriyle yakın-
dan bağlantılı iki konuya odaklanarak döngüsel 
bir ekonomi ve iklim korumasını ilerletmek için 
yeni hedefler belirledik.
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Tutkumuz 
yaşam standardını yükselterek 

dünyayı ve ülkemizi daha iyi bir yer haline 
getirecek çözümler sunmaktır.

PAZAR VE İŞ GELİŞTİRME PERFORMANS YÖNETİMİ BÜTÇE YÖNETİMİ MIS

• Çevik 

   Organizasyon
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• Operasyonel

   Mükemmellik

• Ticari

   Mükemmellik

• Geleceği 

   Tasarlamak ve 

   Yeniden Yaratmak

• Sürdürülebilirlik

• Global Büyüme 

• Pazar ve Müşteri 
   Yönetimi

İnsan
• Yetenek Yönetimi
• Motivasyon
• Yaratıcılık
• Katılım ve Heyecan
• Yetkilendirme

• Sürekli Gelişim
• Yenilik
• Tecrübe
• Know-How

• Sermaye Yönetimi
• Nakit Yönetimi
• Yatırımlar

Bilgi Finans

• Akıllı İş Modeli

• ARGE – Üretim Ürün ve 
   Hizmet Sunma 

• Etkili Tedarik Zinciri 
   Yönetimi

• Teknoloji Yaratma

• Etkili Finans ve Risk 
   Yönetimi

• Dengeli Portföy

• Müşteri Odaklılık

• İnovasyon 

• Dijital Dönüşüm 

• Bütünsel Kalite 
   Yaklaşımı

• Alternatif Kaynak 
   Yaratma

KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

İş Sağlığı,
Güvenliği ve Çevre Etik ve Uyum Sürekli Gelişim Müşteri Odaklılık Çeviklik Heyecan ve Tutku

Stratejik Yaklaşımımız
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İnovatif ve sıra dışı çözümlerle dünyada takip edilen bir firma olmak
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‘Akıllı İş Modeli’ adı verilen know-how yapısında, zaman ve 
kapasite verimliliği sağlanmaktadır. Kimpur, Ar-Ge Merkezi 
tarafından tasarımı yapılan yenilikçi çözümler, hızlı ve etki-
li tedarik zinciri yönetimi, operasyonel mükemmeliğin ticari 
mükemmellik ile desteklenmesi sonucu ile, ileri teknolojiye 
sahip üretim tesisinde, dijitalleşme, yapay zeka ve tahmine 
dayalı yetenekler ve otomasyon vasıtasıyla hammaddeden  
yarı mamul üretimine, yarı mamulden ürüne, üründen poliü-
retan sisteme giden bir yelpazede hem katkı maddelerini, 
hem poliester poliolleri üretmektedir. Kimpur, kendi ürettiği 
poliollerden ‘polimiks’ olarak adlandırılan özel formüle edil-
miş poliol karışımlarını ve prepolimerleri üretmektedir. 

Kimpur Akıllı İş Modeli 
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İş Mükemmelliği
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Kurumsal Yönetim Yapısı
Yönetim kurulumuz dört üyeden oluşur. Tüm 
yönetim kurulu üyeleri icrada görevlidir. İcra 
Kurulunun altında çalışan yedi adet komite 
mevcuttur.

Yönetim
Komiteleri İş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin olası riskleri ve önlemleri 
değerlendirmek, tedbirleri 
belirlemek ve İcra 
Kurulu’na raporlamak

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Komitesi

IS0 5001 Enerji Yönetim 
Sistemi standartlarına uygun 
olarak enerji raporları 
hazırlamak ve verimlilik 
hesaplamaları yapmak

Enerji Yönetim 
Komitesi

- Etkili bir etik ve uyum programı 
yürütmek 
- Programın temel prensiplerini 
belirlemek 
- İşimizi etik ve yasalara uygun şekilde 
yürüten bir kurumsal kültür anlayışına 
sürekli teşvik etmek

Etik ve Uyum 
Komitesi

Sürdürülebilirlik 
Komitesi

Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi

Komitesi

Risk Yönetim
Komitesi

Denetim
Komitesi

- Ekonomik, çevresel ve toplumsal sür-
dürülebilirlik konuları ile ilgili öncelikle-
ri belirlemek,risk ve fırsatları değerlen-
dirmek

- Sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek 
ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik 
projeler yürütmek 

- Risk yönetimi ve iç işleyiş 
süreçlerinin etkili bir şekilde çalışıp 
çalışmadığını izlemek ve değerlendir-
mek 
- Diğer komiteler ile süreçler takip 
edilerek çalışmalar yürütmek

Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
Politika ve Prosedürlerin Takibi
İzleme ve Ölçme Faaliyetleri

- Kimpur kurumsal risklerinin 
erken tespit edilmesi 
- Tespit edilen risklere yönelik 
gerekli aksiyonların alınması
- Risklerin yönetilmesi

1
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Yönetim
Kurulu

İşletme
Direktörü

Finans ve
Risk Kontrol

Yöneticisi 

Ar-Ge
Direktörü

Satın Alma
Yöneticisi

Hammadde
ve İş Birimi
Direktörü

Kalite
Güvence

Koordinatörü
Pazarlama
Yöneticisi

İnsan 
Kaynakları
Yöneticisi

CEO

Çevre Enerji ve Üretim Teknolojileri

ÇALIŞMA GRUPLARI 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dijitalleşme ve İnovasyon Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı
Kimpur, ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği sağlamak için şeffaf, kapsamlı ve sorumlu 
yönetişim anlayışıyla oluşturduğu Sürdürülebilirlik Yönetimini, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve 
bölgelerde sürekli geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmaktadır.

Sürdürülebilirlik yönetimi, şirketin hem stratejilerine hem de tüm operasyon süreçlerine büyük 
oranda etki etmektedir.  Bu nedenle sürdürülebilirliği çok katmanlı ve katılımcı bir yapıda yönetmek 
amacıyla farklı birim ve departmanların yöneticilerinden oluşan CEO liderliğinde 2020 yılında Kimpur 
Sürdürülebilirlik  Komitesi kurulmuştur. Faaliyetlerini sosyal ve çevresel risk ve fırsatları değerlendiril-
mesi, ilgili sürdürülebilirlik konularını takip ve analiz edilmesi, sürdürülebilirlik stratejisini belirlenmesi 
ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik projeler yürütülmesi çalışmalarıyla sürdürmektedir. 

Komite düzenli aralıklarla gerçekleşen toplantılarda bir araya gelmektedir. Bu toplantılara geniş katılım 
sağlanmakta olup tüm iştiraklere ve departmanlara eşit katılım ve söz hakkı sağlayan bir diyalog 
ortamı sunulmaktadır.
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Sürdürülebilirlik üretimimizin temelinde var!

Sürdürülebilinir Bir Yaşam İçin 
Neler Yapıyoruz?

Buzdolabı ve soğuk oda sektörüne sağladığımız yalıtım sistemleri 
sayesinde gıda sarfiyatının yanı sıra daha fazla enerji tüketimini 
engelleyerek sürdürebilir bir yaşama katkıda bulunuyoruz.

Sandviç panel ve güneş panelleri sektörüne yönelik sistemlerimiz 
ile daha az enerji tüketimini sağlıyoruz.

Atık lastiklerin ve sünger kırpıklarının kullanımı için bağlayıcı sis-
temler üreterek döngüsel ekonomiyi destekliyoruz.
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Kimpur Sürdürülebilirlik 
Önceliklendirme Matrisi 2020
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Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz

Çevresel Sürdürülebilir
Malzeme Yönetimi

- %20 gramaj avantajı sağlayan ultra düşük 
yoğunluklu spor ayakkabı taban sistemi çalışmasının 
tamamlanması.
- KIMrigid Sandviç Panel sistemlerin üretiminde biyo 
bazlı hammadde kullanımına geçildi ve 
%3.5 oranında kullanım sağlanması.
- Buzdolabı sektöründe nihai üründe %2-7 
arasında gramaj avantajı sağlayan sistem çalışmasının 
tamamlanması.

- Ozon tabakasına zarar veren şişirici gazları 
ürünlerimizden çıkartıp daha doğa dostu 
şişirici gazlar kullanmak

- Daha az enerji tüketen ürünler ile  biyo bazlı 
ve biyo bozunur malzemelerin ürün gamında 
kullanımını yaygınlaştırmak

- Gramaj avantajı sağlayan sistemlerin çalışılması         
- Biyobazlı hammaddelerin kullanımın yaygınlaştırılması              
- HFO şişirici gazi içeren ürünlerin alt yapı 
çalışmalarına başlanması
- Buzdolabı sektörüne yönelik daha az enerji tüketen 
ürün çalışmalarının yapılması

Doğal Kaynakların 
Kullanımı

- %7,08 enerji tasarrufu sağlandı. 
- Gebze üretim tesisinde güneş enerji sistemi ile 
yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı için sözleşme imzalanması.
- ISO50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgelendirilmesi.

- Çevreye karşı sorumluluk bilinci ile kaynak 
tasarrufuna yönelik çalışmalar yapmak

- Enerji verimliliği projeleri başlatmak

- %2 oranında enerji tasarrufu sağlanması 
                                                      
- Gebze üretim tesisinde güneş enerji sistemi 
ile yenilebilir enerji kaynaklarının araştırılması

Biyoçeşitliliğe Saygı
- Florokarbondan (halojen içereren gazlardan)  daha 
çevre dostu olan hidrokarbon ve su bazlı sistemlere 
geçişler yapılmaya başlanması.

- Ekosistemler arası dengeyi bozan atık, 
kirlilik ve emisyonları kontrol altında tutmak
 
- İklim değişikliğine neden olacak şişirici 
gazların kullanımını sınırlandırmak

- Florokarbon kullanımını azaltmak üzere 
yapılan çalışmaların hızlandırılması

- Paydaşlarımızın atık yönetimi konusunda 
farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapılması

Su Yönetimi
Çalışanlarımızın kaynaklarımızın verimli 
kullanılması konusunda farkındalıklarını 
arttırmak için eğitimler verilmesi.

Evsel su tüketiminin azaltılmasına yönelik 
önlemler almak ve farkındalığı arttırmak

Çalışanlarımıza farkındalıklarını arttırmak için 
eğitimler vermesi

Emisyon Yönetimi

- Mevcutta olana ek olarak ikinci bir scrubber yatırım 
kararı alınması.

- Düşük emisyonlu ürün tasarımlarının devam etmesi.

Düşük emisyonlu formülasyonların yaygınlaştırılması ve 
üretim esnasında oluşabilecek emisyonların azaltılmasını 
sağlamak.

- Scrubber kullanımının tesis içerisinde 
yayıngınlaştırılmasının sağlanması.

- Düşük emisyonlu ürün tasarımlarına öncelik verilmesi

Atık Yönetimi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi alt yapı hazırlıklarına 
başlanması ve sistemin kurulması

- Üretim sonrası atıkların sorumlu bir şekilde 
bertaraf edilmesi ve azaltılması
 
- Atık miktarının azaltılması ile ilgili hedeflerin 
gerçekleştirilmesi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi alt yapı hazırlıklarının 
yapılması

İş Ortağı Yönetim 
ve İş birliği

Enerji, çevre, sosyal sorumluluk ve bilgi 
güvenliği konularında çalışma şartlarımız ve önce-
liklerimizle ilgili paydaşlarımız ile 
sözleşmeler imzalanması.

- Sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için müşter-
iler ve tedarikçilerle iş birliği yapmak

- Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri ilişkilerini 
yönetmek ve tedarikçi geri bildirim-
lerini dikkate alarak çalışmak

- Enerji, çevre, sosyal sorumluluk ve bilgi 
güvenliği konularında çalışma şartlarımız ve 
önceliklerimizle ilgili paydaşlarımız ile sözleş-
meler imzalanması ve farkındalığın sağlanması
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İş grupları
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İş arkadaşları

Tüketiciler
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Tüketiciler
Topluluklar
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İş grupları
Taşımacılık ve Lojistik
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Grup şirketleri
Çevre
Tedarikçiler
Düzenleyici Makam
Topluluklar

Tüketiciler
Müşteriler
Taşımacılık ve Lojistik
İş grupları
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Çevre

Tüketiciler
Topluluklar
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İş grupları
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Müşteriler
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Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz

GİRİŞ KURUMSAL PROFİLİMİZ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

*Kimpur Etik Kurallar kitapçığı için tıklayın. 

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik

Bölüm

Ürün Kalitesi ve 
Güvenliği

- 2021 yılında sekiz ürün için Reach, üç hammadde 
için ise KKDIK kaydı yapılması.
- Üç sistem için CE belgesi alınması.                                                
- Üç kere ürün proses denetimi gerçekleştirilmesi.

Kimpur değer zinciri boyunca Kalite ve Ürün 
Güvenliği Politikasına uygun çalışmalar yapmak.

- Ürün siparişinden teslimatına kadar olan tüm 
süreçlerin denetimlerinin başlatılması                                                           
- Kimpur ürünlerinin uluslararası dolaşımının rahatça 
sağlanmasına yönelik Reach, CE, KKDIK gibi belge 
ve sertifikasyonlarla ilgili çalışmalara başlanması

Müşteri Memnuniyeti 
ve Yönetimi

- Müşteri memnuniyeti anketleri yapıldı. Bir önceki 
yıla kıyasla katılım oranı arttırılması.
- Yapılan analizler sonucunda aksiyonlar alınması.

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 
ürün ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak 

Müşteri beklentilerinin belirlenmesi için anket ve 
benzeri çalışmaların etkinliğinin arttırılması

Tedarik Zinciri - Kontratlı alımlar için ön anlaşmalar sağlanması. 
- Yeni tedarikçiler portföye eklenmesi.

Hammadde, ürün ve bilgi akışını güvence 
altına almak

- Her ürün grubunda uzak doğuya bağlılığı azaltacak 
şekilde bölgesel farklı tedarikçiler ile iş birliği yapılması
 - Tedarik kaynaklarını geliştirilmesive mevcut 
kaynaklarını arttırılması

Paydaşlarla İş Birliği

- Üniversitelerle çeşitli ürün odaklı projeler 
gerçekleştirilmesi                      
- Üniversite kulüpleri kapsamında hazırlanan kariyer 
günleri etkinlikleri planlanması.

Şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için paydaşlarla 
verimli ilişkiler geliştirmek

- Üniversite sanayi projelerinin arttırılması, 
- Sektör ile ilgili dernek ve vakıflarla iş birliklerinin 
arttırılması, 
- Üniversitelerle kariyer günlerinin yapılması

İş Stratejisi ve 
Performans    

- SWOT analizlerinin yapılması.
- Şirketin büyüme alanları ve yatırımlar belirlenmesi. 
- Düzce Tesisi için ve Kimpur Europe yatırımı için ön 
anlaşma yapılması.
- Kurumsal ve operasyonel riskler belirlenmesi. Bu 
bağlamda iş süreçlerini geliştirecek aksiyonlar ve 
projelerle (Altı Sigma, FMEA vb.) yönetime devam 
edilmesi.

Şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda 
bulunmak

- Kurumsal risklerin yönetilmesi,  güncellenmesi, 
hedeflerin KPI’larla stratejik bileşenlerin şirket 
izleme göstergeleri ile takibinin sağlanması

Döngüsel Ekonomi

Salgın ve Doğal 
Afetler Yönetimi

Hammadde Kıtlığı

- Atık lastiklerin ve sünger kırpıklarının ekonomiye 
yeniden kazandırılması için bağlayıcı amaçlı sistemler-
in çalışmalarına devam edilmesi.
- PET geri dönüşümü ve geri dönüştürülmüş malzeme 
polyester poliol olarak geri kazandırılması.                                 
-Nihai ürünlerin (ayakkabı tabanı, terlik, rijit köpük, 
esnek köpük) geri kazanımı için Ar-Ge çalışmaları ve 
yatırım fizibilitesi başlatılması.

- Acil durum ekipleri genişleterek olası doğal afet 
senaryolarında müdahale edebilecek tüm birimler 
oluşturulması.
- Bu ekiplerden biri olan  Covid 19 ekibinin aldığı 
tedbirlerle hem çalışanlarımızın sağlığı korunup hem 
de operasyonlarımızın sürdürebilirliği sağlanması.

- Kontratlı alım miktarlarının arttırılması

- Gerek ürünlerimizin geri kazanımı gerekse dolaylı 
olarak sunduğumuz ürünlerle döngüsel ekonomiye 
katkıda bulunmak

- Salgın ve doğal afet yönetiminin her aşamasında 
(risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme faali-
yetlerinde)  yapılması gereken çalışmaların ve elde 
edilen sonuçların, şirketin önceden belirlediği per-
formans ve hedeflere uygun ve yeterli bir şekilde 
gerçekleştirmek

- Hammadde kıtlıkları gibi durumlarda farklı 
coğrafyalarda alternatif birçok tedarik kaynağı 
ile üretim devamlılığını kontrol altına almak

- Atık lastiklerin ve sünger kırpıklarının ekonomiye 
yeniden kazandırılması için bağlayıcı amaçlı ürünlerin 
tasarlanması ve üretilmesi

- Olası doğal afet senaryolarına uygun olarak alt yapı 
çalışmalarının gözden geçirilmesi ve ekiplerin yeniden 
organize edilmesi

- Pandeminin neden olduğu hammadde kıtlıklarını 
etkin tedarik yönetimi ve stratejik iş birlikleri ile 
bertaraf ederek hedefleri tutturulması

Teknik Destek ve 
Beceri Geliştirme Toplam eğitim saatinin arttırılması.

Gerek teknik destek ekibini gerek ise müşterilerimizi 
ürün ve uygulamalar hakkında güncel tutmak ve 
eğitimlerle desteklemek

Ürün ve uygulamalar hakkında eğitimler düzenlenmesi
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İş grupları
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Toplumsal İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve İnsan Hakları

- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
alt yapısı için hazırlıklara başlanması.

- İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini devamlı gözden 
geçirerek İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile uyum 
içerisinde  mutlu ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak

- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
alt yapısı için hazırlık yapılması

Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi alt yapısı 
için hazırlıklara başlanması.

- SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi prensipleri 
doğrultusunda tüm süreçlerin gözden geçirilerek 
gerekli alt yapıyı oluşturmak.

- SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi alt yapı 
çalışmalarının yapılması

Fırsat Eşitliği ve 
Kadının Güçlendirilmesi *Kimpur etik kurallarına tam uyum sağlanması.

Eşit istihdam fırsatını yaş, ırk, renk, ulusal köken, 
mezhep, cinsiyet, engellilik ya da din farketmeksizin 
sağlamak.

*Kimpur etik kurallarına tam uyum sağlanması

Eğitim ve Gelişim

- Toplam eğitim saati %6 arttırılması.
- Eğitim ve gelişim alanları ile ilgili STK’lara 
destekte bulunması.
- Çalışanların çocuklarına eğitim desteği 
sağlanması.

Gelecek nesiller için daha iyi yaşam ve eğitim koşulları 
sağlayarak standartların yükseltilmesine katkı sağlamak

Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen uzaktan 
eğitimleri içine alacak şekilde toplam eğitim 
saatinin arttırılması

Yolsuzlukla Mücadele *Kimpur etik kurallarına tam uyum sağlanması.Şirketin iş yaptığı tüm ülkelerde yerel yolsuzluk 
karşıtı yasalara uyum sağlamak *Kimpur etik kurallarına tam uyum sağlanması

Bilgi Güvenliği

- KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) 
danışmanlığı alınması.           
- Yetkinlendirme çalışmalarının daha da güvenli 
hale getirilmesi adına DLP  izleme modunda 
devreye alınması.

Müşterilerimize daha iyi ve daha güvenilir hizmet 
sunmak için bilgi güvenliğini ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi standartları ve politikaları 
ile geliştirmek.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları 
ve Kimpur Bilgi Güvenliği Politikasına tam uyum 
sağlamak

Çalışan Bağlılığı GPTW (Great Place To Work) anket sonucunda 
%75 oranı hedeflenmesi.

Kurum kültürümüze uygun, yetkinlik kriterlerimizi 
karşılayan çalışma arkadaşlarımızı kurumumuza çekmek, 
- Mevcut çalışanlarımızla birlikte kurumumuzun en iyi 
şekilde temsil edilmesini sağlamak 
- Şirketimiz stratejileri doğrultusunda hedeflerimizi 
gerçekleştirmek üzere nitelikli insan kaynağımızı şirkette 
tutmak

GPTW (Great Place To Work) anket sonucunda 
%65 oran elde etmek

İş grupları
İş arkadaşları
Topluluklar

Tüketiciler
Müşteriler
Topluluklar
Grup şirketleri
Tedarikçiler
İş arkadaşları

Tüketiciler
Müşteriler
Topluluklar
Grup şirketleri

Tüketiciler
Müşteriler
Topluluklar
Grup şirketleri

Paydaşlar
Grup şirketleri
İş arkadaşları
Tedarikçiler
Müşteriler

İş grupları
Sertifika veren makamlar
İş arkadaşları

Müşteriler
Grup şirketleri
İş arkadaşları
Potansiyel çalışanlar

Toplumsal

Toplumsal

Toplumsal

Toplumsal

Toplumsal

Toplumsal
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Temel Paydaş Grupları ve 
İletişim Platformları
Paydaşlarımızı; strateji yapımız ve başarımız üzerinde büyük etki yaratan, faaliyetlerimizden en çok etkilenen kişi ve kurum-
lar olarak tanımlıyoruz. Paydaşlarımızla açık, şeffaf ve dürüst iletişim kurmanın oldukça önemli olduğu düşünüyor ve pay-
daşlarımızın görüş ve beklentilerini önemsiyoruz. 

Paydaşlarımızın listesi ve onlara yönelik iletişim platformumuz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Paydaş Grupları

Çalışanlar

İletişim Platformu

Çalışan Bağlılığı Anketi

Önercem Sistemi

CEO 6. ay sunumu

Arkadaşını Getir

İK Duyuruları

5S Sistemi

Açık Kapı Toplantıları

Ramakkala Bildirimleri

Kıdem Ödülleri

Kimpur Etik

Ayın Aslanı

Sosyal Medya

Açıklama

Personellerin şirkete olan bağlılığını ölçmek amacıyla yapılan anket çalışması

Personellerin şirket içerisindeki önerilerini dile getirdiği sistem

İşe giren beyaz yaka personellerin 6. ayı doldurması durumunda CEO’ya şirket hakkındaki izlenimlerini 
belirtmek amacıyla sunum yapması

Şirket içerisinde meydana gelen değişikliklerin ve ilgili duyuruların çalışanlar ile paylaşılması

Kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak adına personellerin yürüttüğü 
sistem ve süreçtir

Belirli periyotlar ile İnsan Kaynakları departmanının tüm personeller ile gerçekleştirdiği toplantılar

Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği konularına aykırı bir durumu bilgilendirdiği sistem

Şirket içerisinde tanımlanmış kıdem senelerine ulaşan personellere verilen ödüllendirmeler

Personellerin şirket içerisinde etik kurallara aykırı bir durumu dile getirdiği sistem

Mavi yaka personellerin aylık bazda belirlenen kriterlere göre en verimli personelin seçimi

Mavi yaka personellerin aylık bazda belirlenen kriterlere göre en verimli personelin seçimi

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmeler ve haberlerin sosyal medya platformlarından aktarılması

GİRİŞ KURUMSAL PROFİLİMİZ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
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Paydaş 
Grupları

Müşteriler

Tedarikçiler

Sponsorluk

Üniversite Etkinlikleri Üniversitelerin kulüpleri ile iş birliği yaparak çalışanlarımızın etkinlik günlerine konuşmacı olarak katılması

Üniversiteler

Müşteri Memnuniyet 
Anketi

Toplantı, forum ve 
konferanslar

Sosyal Sorumluluk
Projeleri

Kamu Kuruluşları

Sivil Toplum 
Kuruluşları

İletişim Platformu

Faaliyet Raporu

Website Basın Bülteni

E-Bülten

Sosyal Medya

Dergiler ve Gazeteler

Fuarlar

Website Basın Bülteni

Sosyal Medya

Dergiler ve Gazeteler

Fuarlar

Açıklama

Şirketimizin bir önceki yılının verilerinin değerlendirilmesi

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmelerin websitemiz üzerinden duyurulması

Firmamız, ürünlerimiz ve hizmetimiz hakkında müşterilerimizin memnuniyetlerini ölçmek ve eksikleri tespit 
etmek amacıyla yapılan ankat çalışması

Tedarikçi Ön 
Değerlendirme Anketi

Tedarikçilerden alınan ürün ve hizmetlerin, şirketin çevre ve kalite standartlarına ne kadar uygun olduğunun 
tespit edilmesi amacıyla yapılan anket çalışması

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmeler ve haberlerin sosyal medya platformlarından aktarılması

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmelerin duyurulması

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile iş birliği hakkında görüşmeler yapılması

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmelerin websitemiz üzerinden duyurulması

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmeler ve haberlerin sosyal medya platformlarından aktarılması

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmelerin duyurulması

Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkındaki gelişmelerin toplu mail yoluyla duyurulması

Mevcut ve potansiyel tedarikçiler ile iş birliği hakkında görüşmeler yapılması

Kuruluşlar tarafından yapılan etkinliklerde bir araya gelinmesi

Yerel toplum ve çevreye fayda sağlamak amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek 
amacıyla kuruluşlarla stratejik iş birliklerinin yapılması

Üniversite etkinliklerinde sponsor olunması
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Risk Yönetimi

Bulaşıcı
Hastalıklar

İnsanın
Çevresel Zararları

Ekonomik Çevresel Jeopolitik Sosyal Teknolojik

İklim Krizi
Adımlarının 
Atılmaması

Geçim Sıkıntısı
Krizleri

Kitle İmha 
Silahları

Aşırı Hava
Olayları

Biyoçeşitlilik 
Kaybı

Borç 
Krizleri

Doğal Kaynak
Krizleri

IT Alt 
Yapılarında

Çöküş

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) 2021 Risk Raporu kapsamında gerçekleşme ihtimali en yüksek 10 risk arasındaki beş 
risk, iklim değişikliğinden kaynaklı çevresel ve toplumsal riskler oluşturuyor.

• Bulaşıcı hastalıklara yönelik önlemleri-
mizi Covid 19 Salgınına Yönelik Tedbir-
lerimiz kısmında inceleyebilirsiniz.

• Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik 
performansımızı Enerji ve Emisyon Yö-
netimi başlıkları altında inceleyebilirsi-
niz.

• Veri hırsızlığı ve siber saldırıları içeren 
ve bilgi teknolojileri alt yapısı ile ilgili 
risklere yönelik önlemlerimizi ve yaptı-
ğımız yatırımları Dijital Dönüşüm başlığı 
altında inceleyebilirsiniz.
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Kimpur Olarak Yaklaşımımız

Covid 19 Önlemlerimiz

Enerji ve Emisyon Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi

Ürün Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi – Su Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi, ÇYS Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi - ÇYS Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi

Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi 

Ambalaj atıklarının doğaya bırakılmaması konusunda 
satış sözleşmelerinde uyarı maddesi eklenmesi

 WEF Riskleri 

1 Bulaşıcı Hastalıklar

2 İklim Krizi Adımlarının Atılmaması

3 Kitle İmha Silahları

4 Biyoçeşitlilik Kaybı

5 Doğal Kaynak Krizleri 

6 İnsanı Çevresel Zararları

7 Geçim Sıkıntısı Krizleri

8 Aşırı Hava Olayları

9 Borç Krizleri

10 IT Alt Yapılarında Çöküş
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Kurumsal riskler, yönetim ekibi tarafından firmanın stratejik konularının değerlendirildiği; tehdit ve zayıf yönlerin hedeflediği risk analizidir. Stra-
tejik Riskler, Finansal Riskler, Uyum Riskleri ve Operasyonel risklerin yanı sıra Küresel Riskler de değerlendirmeye alınır. Düzenli aralıklarla yapılan 
toplantılarda her departman özelinde ilgili riskler ve küresel risklere yönelik (doğal afet, bulaşıcı hastalıklar vb)  belirlenir, kurumsal risk formatında 
Entegre Yönetim Sistemine (QDMS) kaydedilir ve riskler önceliklerine göre puanlanır. Yüksek riskler için (değerlendirme matriksine göre puanı 
12-risk ) aksiyon tanımlanır. Aksiyon tanımlanan ve hedef konulan riskler ile ilgili gözden geçirme yapılarak değerlendirmeler yapılır.

Dünyada COVID-19 salgını nedeniyle benzeri görülmemiş bu zor zamanda Kimpur olarak ilk önceliğimiz her zaman 
çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tüm paydaşlarımızı ve ailelerini güvende ve sağlıklı tutmak olmuştur. Bu hassasiyetle, T.C. Sağlık Bakanlığımızın ve 
Koronavirüs Bilim Kurulu’muzun iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirler ve şirketimizin aldığı birçok ek tedbirler ile birlikte, COVID-19’un 
ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren Merkez ofisimiz, fabrikamız ve dış ülkelerdeki ofislerimiz bünyesinde çeşitli idari ve operasyonel kararlar 
hayata geçirilmiştir.
- Covid Komitesi kurulmuştur. Covid ile ilgili tüm durumlarda komite ile görüşülerek acil önemler alınması kararlaştırılmıştır.
- Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği daima önceliğimiz olmuştur. Bu nedenle tüm çalışanlarımıza, Covid-19 
hakkında firma doktorumuz tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
- Üretim ve ofis alanlarımız belli periyotlarla dezenfekte edilip, çalışanlarımızın kullanımı için belli noktalarda bulundurulan kitler (maske eldiven) 
ve sağlanan - Sosyal mesafe göz önüne alınarak yeni ofis düzenine geçilmiş olup, ofis çalışanlarımız dönüşümlü olarak ofisten ve uzaktan çalışma-
ya devam etmiştir.
- Zorunlu haller dışında iş seyahatleri yapılmamakta olup görüşmelerimizi görüntülü iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirerek müşterilerimizle 
ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizi sıkı tutmaya özen gösterilmiştir. 
- Verilen siparişlerin zamanında teslim edilmesi adına üretime hijyen, maske ve mesafe kurallarına özenle uyularak devam edilmiştir
- Uzak erşim için gerekli tedbirler hızlıca alınmış bu doğrultuda ek laptop alımları gerçekleştirilmiştir.
- Yine uzaktan erişim ile ilgili sorun yaşanmaması için İnternet alt yapısında değişiklik yapılarak internet hızımız 2 katına çıkartılmıştır.
- Uzaktan erişim ve uzaktan toplantı organizasyonları için,  şirket içinde aktif olmasına ragmen çok sık uygulanmayan, Microsoft Teams uygulama-
sının aktif kullanımı için  tüm kullanıcılara bilgilendirmeler yapılmış ve eğitimler düzenlenmiştir. 

Kurumsal Risk Yönetimi

GİRİŞ KURUMSAL PROFİLİMİZ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

Covid-19 Salgınına Yönelik
Tedbirlerimiz
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Dijital Dönüşüm Yolculuğumuz
   Kimpur, kuruluşundan bugüne kadar bilgi 
teknolojilerine büyük önem vermiş ve bu alan-
da en son teknolojileri bünyesinde bulundur-
mak için bilgi teknolojilerine sürekli yatırım 
yapmıştır. 4 yıldır  ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi  belgesine sahiptir.   
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketin tüm 
birimlerinde uygulanmaktadır. Firmamız,  
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm 
gerekliliklerini yerine getirmektedir ve bunu 
yapılan  iç denetimler ve bağımsız kuruluşla-
rın dış denetimleri  ile  düzenli olarak kontrol 
ettirmektedir.  Ayrıca şirket,   Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemini  sürekli iyileştirilmek üzere 
politikalar oluşturmuştur.  Bu  doğrultuda da  
bilgi sistemleri  için, en güncel teknolojileri ve 
uygulamaları bünyesinde bulundurmaktadır.   
Yine bu doğrultuda KVVK ile ilgili tüm yasal 
gereklilikleri yerine getirmekte ve konusunda  
uzman kişilerden KVKK ile ilgili eğitimler ve  
danışmanlıklar alınmaktadır.

Kimpur’un 2019 yılında devreye aldığı SAP 
MRP çalışması doğrultusunda, gelen talepler, 
ileriye yönelik bütçe ve tahminler, stoklar de-
ğerlendirilir ve satın alınacak hammadde mik-
tarları ile alternatif tedarik kaynaklarından alı-
nan fiyatlar ‘toplam şirkete olan maliyet’ esas 
alınarak değerlendirilir. 

Kimpur’un, üretim, stok, lojistik, bakım, kalite, 
satınalma, yurtiçi satış, ihracat satış, dış tica-
ret, muhasebe, finans gibi tüm operasyonları 
için  dünyanın lider konumunda olan ERP ya-
zılımı olan  kurumsal iş çözümleri sunan SAP 

(System Analysis and Program Development) 
programı   kullanılmaktadır.  Ayrıca  üretim, 
stok ve lojistik operasyonların tamamı,  SAP  
ERP (Enterprise Resource Planning)  yazılımı,  
üzerinden  el terminalleri ile anlık  olarak takip 
edilmektedir.  Üretimde otomasyon SCADA 
sistemi ile sağlanmaktadır ve SAP ile haberle-
şebilmektedir.

İnsan kaynakları uygulamaları için, bulut üze-
rinde çalışan  Datasist Bilgi ve Teknolojileri A.Ş 
ye ait Dakika programı kullanılmaktadır.  
Şirket, tedarik zincirinde hiç aksama olmadan, 
üretime yıl boyunca ara vermeden devam 
eder. Bu hedefle de  Bakım Onarım faaliyetle-
rini  aylık ve yıllık planlı bakım başlığında SAP 
PM modülü üzerinden 
takip etmektedir, günlük 
ve sistematik kestirimci 
bakım ile duruş saatleri-
ni minimuma indirmiştir.
Üretim operasyonların-
da olduğu gibi, lojistik 
operasyonlarımızda da 
barkot uygulamalarımız 
lojistik terminallerinde 
kullanılarak, üretimden 
sevke ambalaj parti nu-
maralarından izlenebilir-
lik sağlanmaktadır. Depo 
adreslemeleri ile hızlı ta-
kip hızlı operasyon sağ-
lanmakta olup, SAP ile 
birlikte aktif ve hızlı lojis-
tik hizmetleri verilmekte-

dir. Bu sayede ürün kalitesi ve izlenebilirlik gü-
vence altına alınmıştır. Kalite Güvence Sistemi 
QDMS Entegre Yönetim Sistemi üzerinden ta-
kip ve kontrol edilmektedir. Ürün Güvenlik Bilgi 
formları (MSDS) CHEMETER üzerinden güvenli 
bir şekilde hazırlanmaktadır.

Kimpur’un tüm finansal hedeflerine yönelik 
güvenilir bir veri sağlama altyapısı tasarlamış ,  
bilgi güvenliği altyapısı ve SAP sisteminin sağ-
ladığı hız ile de izleme göstergeleri -KPI’lar- ta-
nımlanmıştır. KPI’lar haftalık-aylık ve yıllık olarak 
Üst Yönetim’e raporlanmaktadır. Bu kapsamda , 
Yönetim Kurulu’nun onayladığı bütçe ve ger-
çekleşmeler, Üst Yönetim ile aynı sıklıkla yapılan 
toplantılar ile gözden geçirilmektedir.
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Kimpur’un bilişim sistemlerinde, bire bir yedeklemeli 6 adet fiziki sunucu üzerinde çalışan 
31 sanal servis bulunmaktadır. Bu sunucular için 27 terabaytlık veri depolama kapasitesi 
ayrıca   65 Terabaytlık yedekleme ünitesi bulunmaktadır. Sistem, 1 Gbps bant genişliğine 
sahiptir ve yaklaşık 185  adet kişisel bilgisayarı bünyesinde barındırmaktadır. Kimpurun 
tüm sunucuları için günlük olarak bir merkezi yedekleme sisteminde yedek alınmakta, yine 
bu sistemlerin aylık yedekleri ise farklı lokasyonlarda yedeklenmektedir.

Kimpur’un ana  internet hizmeti sağlayıcısı Türk Telekom’dur. Firmamızın fabrika ve mer-
kez veri trafiği bağlantısı, Türk Telekom fiber internet altyapısı aracılığı  ile İnternet Proto-
kolü Güvenliği (IPsec)  256 Bit  kriptografik şifreleme metodu kullanılarak uçtan uca şifreli 
olarak  sağlanmaktadır.  Ayrıca mevcut Türk Telekom fiber hatları,   ADSL ve 4G hatları ile 
yedeklenmektedir.
 
Kullanıcılar için fabrika ve merkez lokasyonlarında kablosuz ağlar bulunmaktadır. Misa-
firler için ise özel olarak ayrılmış farklı kablosuz ağlar temin edilmektedir. Kullanıcıları ve 
misafirleri internet çıkışları için 5651 yasasın gerekliği olan loglamaları tutan  çözümler 
bulundurulmaktadır. Kaspersky, Sophos, Fortinet Firewall, Netwrix, gibi sağlayıcılardan 
temin edilmiş olan ve firmamızın veri ve kayıtlarını koruma amacı taşıyan çok sayıda gü-
venlik çözümü mevcuttur.
 
Yine uzaktan çalışma ortamı ile yetkili şirket çalışanlarının lokasyon gözetmeksizin esnek 
çalışma yöntemlerinin aktif olarak kullanması imkanı sunulmuş ve bu imkan güvenlik ola-
rak yine kriptolu VPN (Virtual Private Network) ile desteklenmektedir. Şirket içerisinde 
tüm kullanıcıların mekân bağımsız haberleşme imkanları için, online toplantı uygulamaları 
kullanılmaktadır. Bu uygulamalar toplantı odalarında, konferans sistemleri ile desteklen-
mektedir.
 
Enerji kesintilerine karşı 30 dk ve 10 saat olmak üzere 2 adet yedekli kesintisiz güç kaynağı 
konumlandırılmış ve bu güç kaynakları jenaratörler ile desteklenmiştir.
 
Bilgi teknolojilerine ait acil durum eylem planları ve riskler düzenli olarak gözden geçiril-
mekte ve bunlar yine periyodik olarak tatbikatlarla test edilmektedir.
 
Kaynak kapasiteleri, ağ trafiği ve yükleri sürekli gözlemlenmektedir. Yeni kaynak ihtiyaçla-
rının ortaya çıkması durumunda derhal gerekli prosedürler uygulanarak, yatırım gereken 
konular için bütçeler oluşturulmaktadır.
 
Çeşitli yetkilendirme yöntemleri ile ilgili veriyi sadece ilgili kişilerin görmesi, değiştirmesi 
ile ilgili kontroller yapılmaktadır.
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Doğamıza Kattığımız 
Değer Yolculuğumuz 

Çevresel Yaklaşımımız



37
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Sayılarla Kimpur l Çevresel

Emisyon
Yönetimi

%20

Atık
Bertarafı

%63

2020 YILI ÇEVRESEL 
YATIRIMLARIMIZIN TOPLAMI

87.866 TL
= ++

Danışmanlık

%17

2019

2019

12.550

Bertaraf

Danışmanlık
Giderleri

Maliyet (TL)

10,42

142

21.130

33,50

367

55.750

2020

2020

14.566

Miktar (Ton)
Miktar (ppm)

Maliyet (TL)
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Kimpur Ar-Ge Merkezi
Tüketici ihtiyaçlarına bilimle karşılılık veren Ar-Ge ekibimiz Kimpur’un inovasyon projelerini  desteklemektedir.

Kimpur Ar-Ge Merkezi  projesi, Bilim, Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Dijital dönüşüm yatırımlarımızla 
süreçlerimizi daha etkin hale getiriyor, teknoloji ile hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde fark yaratmaya devam ediyoruz. Ar-Ge, inovasyon 
ve dijital dönüşümü öncelikle sürdürülebilir tüketim ve üretim hedefleri kapsamındaki sürdürülebilirlik hedeflerimizin kolaylaştırıcıları 
olarak görüyor ve bu alanda yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

25 

Ar-Ge 
Personeli

7.597.807 TL 

Ar-Ge 
Harcaması

2020 Yılında 

3 Yeni Ürün
Grubu için

Marka Tescili
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İnovasyon
Büyüyen pazarlarda güçlü konum ve mükemmel  bir inovasyon platformu

Kimpur, müşteri uygulama-
larına yönelik doğru ana-
lizler ve hızlı sonuçlar elde 
etmek için simülasyon mer-
kezinde makine ve kalıp tek-
nolojisine yaptığı yatırımlar-
la müşteri üretimini simüle 
etmeyi hedeflemektedir.

Ar-Ge Simülasyon Merkezi Kimpur’un uzman Ar-Ge ekibi 
tarafından sürdürülebilir, çevre 
dostu ve katma değerli ürünler 
elde etmek için geliştirilen proje-
ler yenilikçi teknolojileri içerir. 

Sistemlerimiz ürün ömrünün 
uzatılmasına ve kaynak ta-
sarrufuna katkı sağlamakta-
dır.

Araştırma ve geliştirme-
ye bağlılığımız yenilikçi bir 
şirket olarak konumumuzu 
güçlendirmektedir.

İnovatif Ürünler İnovatif Uygulamalar İnovatif Teknoloji
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Teydeb Projeleri

  ve bunların pilot ölçekli üretimi

PIR formülasyonları  için polyester poliol

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB),  Endüstriyel Ar-ge Destek 
Programı ile şirketlere destek  sağlayan bir TÜBİTAK kuruluşudur.

Ayakkabı formülasyonları için polimerik poliester poliol

Düşük emisyon sentezi, yalıtım panel sistemleri için

yeni nesil yangına dayanıklı polyester polioller
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Çevresel 
Yaklaşımımız

- Ürünlerimizin hem sosyal hem de çevresel faktör-
leri dikkate alarak inovatif yaklaşımlarla üretilmesi 
- Biyo bazlı hammaddelerin üretimde yaygınlaştırıl-
ması 

- Enerjinin verimli kullanılması
- Enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi
- Enerji verimliliği konusunda çalışan farkındalığını 
arttırmak

Ürün Yönetimi

Enerji Yönetimi Emisyon  Yönetimi 

- Sera gazı ile ilgili yönetmeliklere uygun hareket edil-
mesi
- Karbon ayak izini azaltmak hedefi kapsamında izle-
me, ölçme ve azaltma uygulamalarımızın arttırılması

Atık Yönetimi 

- Üretimde atık oluşumunun azaltılması

Plastik  Yönetimi 

- Faaliyetlerimizde plastik kullanım oranını azaltmak

Su Yönetimi

- Kullanılabilir su kaynaklarını korumak 
- Su ayak izimizi izleme, ölçme ve azaltma uygulamala-
rımının düzenli olarak arttırılması

Erişilebilir ve 
Temiz Enerji

Temiz Su
ve Sanitasyon

Sorumlu Üretim 
ve Tüketim

İklim Eylemi
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Geri dönüşüm için biyo bazlı çözümlerin geliştirilmesi

Biyo bazlı ve biyo bozunur ürünlerin geliştirilmesi ve bunların ürün uygulamalarında kullanılması 

Ürün Yönetimi
Ar-Ge merkezimizde yürütülen tüm projeler sürdürülebilirlik esasına uygun bir şekilde ele alınmaktadır. Nihai ürünün 
topluma ya da çevreye zarar verebilecek bir projeye ait olduğuna kanaat getirildiğinde, söz konusu proje ürün yönetimi 
kapsamı dışında bırakılmaktadır.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası bir anlaşma olan Montreal 
Protokolü’ne uygun olarak, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) teşvikiyle yaptığımız yatırımlarla, ozon 
tabakasına zarar veren şişirici gazları ürünlerimizden tamamen çıkartıp daha doğa dostu şişirici gazlar kullanmayı 
sürdürüyoruz.
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Devam eden sürdürebilir projelerimiz
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Su Yönetimi
Dünyada canlılığın devamı için en önemli maddelerden biri olan su, insan yaşamı için de en değerli kaynaktır. Su kay-
naklarının tükendiği veya su kaynaklarına erişimin zorlaştığı bir dünyada canlıların yaşamı tehlikeye girmekte; tarımsal 
ve endüstriyel faaliyetler sürdürülemez hale gelmektedir. Bunun bilinci ile su tüketimimizi ölçmekte ve su tüketimini 
azaltıcı çalışmalar yapmaktayız. 
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Mavi Su Ayak İzi

Gri Su Ayak İzi

Toplam

Mavi Su Ayak İzi

Gri Su Ayak İzi

Toplam

Miktar (ton/yıl)

6.734

58.722

65.456

Miktar (ton/yıl)

8.553

60.878

69.431

%

10

90

100

%

12

88

100

2019 Su Ayak İzi

2020 yılında % 6.5 ton üretim başına su tasarrufu sağlanmıştır.

2020 Su Ayak İzi
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Enerji Yönetimi

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

“Çevre yönetiminde en önemli etkenlerden birinin enerji olduğunun bilinci ile aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışma-
larımızı yürütmekteyiz”. 

• Enerji Yönetim Sisteminin amaçlarının ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını 
sağlamayı;
 

• Faaliyetlerimizle ilgili enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin, uygulanabilir yasal şartları ve diğer 
şartları yerine getirmeyi, 

• Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini, 

• Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi, 

• Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi

1.595

1600

2019

2020

80,151

90,907

0.0199

0.0176

Üretim
Toplam
(Ton)

Spesifik
Enerji

(Tep/Ton)

Toplam
Enerji Tüketimi

(Tep)
Yıl

%11,58 Enerji Tasarrufu
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Karbon Yönetimi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi başta olmak üzere uluslararası ka-
bul görmüş saygınlığı yüksek diğer yönetim sistemlerini benimseyen 
ve uygulayan kurumumuz; Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması 
adımıyla da faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu,  gönüllülük 
esaslı ve farkındalık yaratmak adına raporlayarak sera gazlarının etkil-
erinin kurumsal olarak incelenmesi ve kurum personellerinin bu konu-
da bilinçlendirilmesi amaçlanarak faaliyetlerinden kaynaklanan karbon 
yükünü yıllar ve hedefler bazında azaltmayı kendisine ilke edinmiştir.

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

2.887

1.812

484

249

12

3

0,01

5.447

2.805

1.995

536

90

13

11

0,01

5.449

Doğalgaz

Elektrik

Dizel Motorin

Uçak Seyhatleri

Benzin

Jeneratör ve Yangın Pompası

Yangın Tüpü

Toplam

Doğalgaz

Elektrik

Dizel Motorin

Uçak Seyhatleri

Benzin

Jeneratör ve Yangın Pompası

Yangın Tüpü

Toplam

53%

33%

9%

5%

0,2%

0,0%

0,0%

100%

51%

37%

10%

2%

0,2%

0,2%

0,0%

100%

2019 yılı CO2 Emisyonları 2020 yılı CO2 Emisyonları

Ton CO2 Ton CO2% %



4646

Atık Yönetimi
Kimpur tesislerindeki tüm atıkları yasal olarak belirlenen şekilde bertaraf ettirmektedir.

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

2019

10,42

142

21.130

2019

12.550

Bertaraf

Miktar (Ton)

Miktar (ppm)

Maliyet (TL)

Danışmanlık Giderleri

Maliyet (TL)

2020

33,50

367

55.750

2020

14.566
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Plastik Yönetimi
Gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması için çevresel sorumluluklarının bilincinde olan Kimpur, çevresel 
faydalarını arttırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek plastik meselesinin ortak çözümünde yer almak 
amacıyla 2020 yılında İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) imzacısı olmayı hedef edinmiştir.

Uluslararası ortak sürdürülebilirlik vizyonunu destekleyen Kimpur’un önümüzdeki yıllarda plastik taahhütleri düzenli 
olarak gözden geçirilecek ve kaydedilen ilerlemesi her yıl kamuoyu ile paylaşılacaktır.

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ
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YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

Toplumsal Yaklaşımımız
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213
Çalışan

+=

Liderlikte Cinsiyet Eşitliliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği
(114 Beyaz Yaka Çalışana Göre)

Oran

Oran

Oran

Oran

Oran

Kişi

Saat

Saat

TL

20%

74%

5%

58%

42%

192

2470

13

98.640

17%

75%

7%

56%

44%

193

3412

18

200.516

Kadro Yapısı
(Bütün Personel) Birim 2019 2020

30 Yaş Altı

30-50 Yaş arası

50 Yaş Üstü

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Toplam Eğitim
Alan Personel

Toplam Eğitim Saati

Kişi Başı Eğitim Saati

Eğitim Harcamaları

%52
Erkek

Çalışan

Erkek
Çalışan

%58

114
Beyaz Yaka

99
Mavi Yaka

(Yönetim Kurulu, Direktörler, Yöneticiler 
ve Koordinatörler Olmak Üzere Toplamda 
Çalışana Göre)

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

%48

%42

Kadın
Çalışan

Kadın
Çalışan

Sayılarla Kimpur l Toplumsal
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Toplumsal 
Yaklaşımımız

Faaliyet gösterdiğimiz 
bölgelerde hayatın her alanına 

dokunan sıra dışı çözümler 
üreterek toplumun 

ihtiyaçlarına cevap vermek

Toplumu sosyal sorumluluk
projelerine teşvik etmek

Bulunduğumuz toplum 
içerisinde yerel halkın

ihtiyaçlarına yönelik farklı 
dernek ve kurumlar ile iş 

birliği yaparak destek olmak

Çocukların ve gençlerin 
toplumsal cinsiyet ve gelir düzeyi 

unsurlarından bağımsız olarak 
eğitim almalarına yönelik farklı dernek ve 

vakıflar ile iş birliği yaparak 
destek olmak

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

Eşitsizliklerin
Azaltılması

Sağlık ve Kaliteli
Yaşam

İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme

Sorumlu Üretim
ve Tüketim

Nitelikli Eğitim

Amaçlar İçin
Ortaklıklar

Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği
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Kimpur Etik iş davranış kurallarımızın bir bütünüdür ve çalışanlarımızı 
aynı değerler çizgisinde bir araya getirmektedir. Bu değerler; 

Verdiğimiz sözün en 
önemli ürünümüz olduğuna 

inanıyoruz. Sözümüz 
teminatımızdır. 

Başarımızda kritik rol oynayan 
ilişkiler, tamamen dünya 

çapında en yüksek standardı 
korumaya dayanır.

Tüm insanların doğuştan 
değerli olduğuna inanıyoruz.

Kimpur çalışanları 
olarak bizler, değer 

oluşturmanın itici gücüyüz; 
hayal gücümüz, 

kararlılığımız ve bağlılığımız 
büyüme için 

vazgeçilmezdir.

Dünyanın kaynaklarının 
korunması gerektiğine inanıyoruz. 

Sürdürülebilirlik yolculuğumuz, 
dünyanın en büyük zorlukları 

üzerinde çalışan dünyanın en iyi 
sorun çözücülerini kapsıyor.

 
Verdiğimiz kararlar, sunduğumuz 
yenilikler ve ulaştığımız hedeflerin 

tümü gücünü, “Sürdürülebilirlik 
Standardını Belirleme”, sonraki 

nesiller için dünyayı daha güvenli,  
temiz ve yeşil hale getirme 
amacımızdan almaktadır.

Dürüstlük İnsana Saygı Gezegenimizi koruma

kimpuretik

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ
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Kimpur İş Davranış Kuralları anlamına gelen kimpuretik, beklentileri belirleyerek ve davranışlarımıza yön vererek, bu 
değerleri çok yönlü ve net bir çerçeveye alıyor.

Amacımız elbette etik ve yasal karar süreçlerine olanak tanımak ve saygı içeren bir ortam oluşturmak; ancak bunun-
la bitmiyor. Ayrıca bu değerleri şirketimizin sınırları dışına taşımanın, kurumsal bir yurttaş olarak görevimiz olduğuna 
inanıyoruz. Bu değerlere ulaşmamızda, kimpuretik’in getireceği şeffaflığı yakalamak, bütün bu uygulamalarımızla sek-
törümüzde parlamak ve kimpuretik ile etik kurallara bağlı kalmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz.

Kimpur Aslanı, dik ve doğru duruşu ile doğruluğu ve dürüstlüğü temsil eder.

Göz, tüm dünyanın gözünün bu nadide şirket üzerinde olduğunu ve herkesin üzerine düşeni titizlikle yapması gerek-
tiğini hatırlatır. Etik Kurallara Uyumluluk da, hem şirket faliyetlerinin hem de çalışanların göz bebeğidir.

Kimpur’un müşterileri, çalışanları, hissedarları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre ve toplumla olan ilişkilerini 
düzenleyen kimpuretik, İnsan, İş ve Yurttaşlık ana başlıklarını kapsar ve web sitemizde yer almaktadır.

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

* kimpuretik kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayın. 

kimpuretik
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Çalışan Eğitim ve Gelişimi

Toplam Eğitim Alan Personel

Toplam Eğitim Saati

Kişi Başı Eğitim Saati

Eğitim Harcamaları

Birim

Kişi

Saat

Saat

TL

2019

192

2469,50

12,86

98.639,47

2020

193

3412,00

17,68

200.515,68

2019’da 
2470 olan 

toplam eğitim saatini 

2020 yılında 
3412 saate

çıkardık.

Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimizin en önemli unsurlarından 
biridir. Kimpur’un tüm işletmelerinde eğitim gelişim aktivitelerini 
aynı seviyeye taşımak, yerel gereklilikler ve ihtiyaçları karşılam-
ak ve çalışanların işlerini güvenli ve etkin bir şekilde yürütürken 
kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıy-
la İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından çalışanlarımız için yıllık 
kişisel gelişim, işe/pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekiller-
ini geliştirmeye yönelik mesleki eğitimleri kapsayan programlar 
planlanmaktadır. 

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ
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Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile 
işbirliğimiz kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününde kadın çalışanlarımıza KAÇUV Umut 
Dükkanının termoslarından hediye ederek te-
davi gören çocukların umuduna ortak olduk. 

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

5 Haziran Çevre Günü’nde TEMA ile işbirliğimiz 
kapsamında her çalışanımız adına Hatay Hatıra 
Ormanına fidan bağışında bulunduk.
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Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Kurban Bayramı’nda Koruncuk 
Vakfı’na bağış yaparak koruncak-
ların eğitim, beslenme ve sağlıklı 
gelişimlerine katkı sağladık.

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

Kahve Dünyası ile işbirliğimiz 
kapsamında Ramazan Bayramın-
da tüm çalışanlarımıza AÇEV’li 
çocukların çizimlerine yer ver-
ilen çikolata kutularından hediye 
ederek bu değerli sosyal sorum-
luluk projesinin bir parçası olup 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na kat-
kıda bulunduk. 

Paydaşlarımızın özel günlerinde çiçek ya da 
çelenk gönderimlerini TEGV (Türk Eğitim Vakfı)
aracılığıyla yaparak eğitime destek olduk. 
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İŞİMİZE KATTIĞIMIZ
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

Ekonomik Yaklaşımımız
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Net Satışlar

939
Milyon TL

Faaliyet Karı

156
Milyon TL

Satışların 

%33’ü
Uluslararası 

Satışlar

  Net Satışlar939
Milyon TL

715
Milyon TL

2020 2019

  Türkiye634
Milyon TL 411

Milyon TL

2020 2019

  İhracat

305 304
Milyon TL

2020 2019

Sayılarla Kimpur l Ekonomik

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ
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Ciro Artışı

Kapasite Artışı

Rigid Ürün Grubunda 
Müşteri Artışı

Hammadde Satış
Organizasyonunun

Kurulması ve Satışların
Başlaması

%31

%10

%20

GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ
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GİRİŞ STRATEJİ VE YÖNETİM
DOĞAMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

YAŞAMIMIZA KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

İŞİMİZE KATTIĞIMIZ 
DEĞER YOLCULUĞUMUZ

Ar-Ge Merkezi Yatırımları

Laboratuvar
Test Cihaz 
Yatırımları

İkinci
Ayakkabı 
Makinesi 
Yatırımı

Ayakkabı ve
Flexible 

Ürün Grubu 
Kalıp 

Yatırımları
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www.kimpur.com

/ Kimpurglobal


