Siemens Katma Değer Haritası

Ekonominin
güçlendirilmesi

Yetenekli işgücünün
artırılması

Ekonomiye katkımız
Türkiye ekonomisine sağlanan
doğrudan, dolaylı ve teşvik edilen
brüt katma değer 3,2 milyar TL.

İstihdama katkımız
3007 kişiye doğrudan olmak
üzere toplamda yaklaşık
40 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Yatırımlar ve finansman
Son üç yılda Kamu-Özel İşbirliği
hastanelerine 145 milyon euro,
altyapı ve enerji projelerine
120 milyon euro olmak üzere toplam
265 milyon euro finansman sağlandı.

Mesleki becerilerin geliştirilmesi
2015 yılında, çalışanların eğitimine
7,2 milyon TL harcandı. Çalışan
başına ortalama 3,2 gün eğitim
sunulurken, 1650 müşteri ve
tedarikçiye de yıl içinde çeşitli
eğitimler verildi.

Yerlileştirme ve ihracat
2015 yılında enerji sektöründe
yerel üretim Siemens Türkiye’nin
tüm satışlarının %66’sını, ihraç
edilen ürün ve projelerden elde
edilen gelir ise toplam gelirinin
%33’ünü oluşturdu.
Ana endüstrilere katkımız
Türkiye’nin klinker ve çimento
kapasitesinin sırasıyla %46’sında ve
%25’inde, otomotiv üretiminin
%50’sinde, yüksek kalite metal
işleme makinelerinin ise %67’sinde
Siemens Otomasyon Teknolojileri
kullanılıyor.
KOBİ’lerin desteklenmesi
Siemens Türkiye’nin 2015 yılı satın
alma hacminin %70’ini KOBİ’lerden
yapılan satın alımlar oluşturdu.
Enerji bağımsızlığına katkımız
Türkiye’nin toplam kurulu enerji
gücünün %16’sında, toplam elektrik
üretiminin ise %30’unda Siemens
ürün ve çözümleri kullanılıyor.

Eğitimin desteklenmesi
2000 yılından bu yana lise ve
üniversite öğrencilerinin eğitimine
yaklaşık 14 milyon TL destek
sağlandı.

İnovasyonda
ilerleme
Ar-Ge yatırımları
Siemens Türkiye Ar-Ge
merkezlerinde çalışan sayısı 5 yılda
5 kat arttı. Yıllık Ar-Ge bütçesi
yaklaşık 60 milyon TL’ye ulaştı.
Endüstri 4.0
Endüstri 4.0 ile ilgili bilinçlendirme
çalışmalarında 10 binden fazla
kişiye doğrudan ulaşıldı. Türkçe
hazırlanmış 6 bin adet
“Endüstri 4.0” kitabı dağıtıldı.
Siemens’in ana sponsor olduğu
Endüstri 4.0 platformunu
(endustri40.com) her gün 1500 kişi
ziyaret ediyor.
Dijital dönüşüm
Siemens’in cihazları Türkiye’de
endüstri ve sağlık sektörlerinde her
yıl 93 TB’tan fazla veri üretiyor.
Dijital şebekeler
Enerji dağıtım şirketlerinin
%43’ünde Siemens çözümleri
tercih ediliyor.

Çevre ve
sürdürülebilirlik

Yaşam kalitesinin
artırılması

“Karbon-nötr” bir şirkete doğru
2023’te karbon-nötr bir şirket
olmayı planlayan Siemens
Türkiye’nin en büyük üretim tesisi,
aynı zamanda Türkiye’nin ilk
LEED Gold sertifikalı üretim merkezi
konumunda bulunuyor.

Sağlık sistemine katkımız
Her gün 200 bin kişi Siemens
Healthineers’ın sunduğu sağlık
teknolojilerinden faydalanıyor.
Türkiye genelinde Siemens’in
görüntüleme cihazlarına erişebilen
kişi sayısı 32,4 milyon.

Çevre dostu ürün portföyü
Siemens Türkiye’nin çevre dostu
ürünleri sayesinde Türkiye’nin CO2
emisyonu yılda %1,7 oranında
azaltılıyor. Bu, 3,3 milyon
otomobilin yarattığı CO2
emisyonuna eşdeğer. Siemens
Türkiye, yenilenebilir enerji
üretiminde de %10’luk paya sahip.

Ulaşıma katkımız
Türkiye’nin ilk çok yüksek hızlı treni
Siemens Velaro, yılda ortalama 871
bin yolcunun iki şehir arasındaki
seyahat süresini %40 oranında
kısaltıyor.

Enerji verimliliğine katkımız
100’e yakın enerji verimliliği
projesinde, çevreye 125.600’den
fazla ağaç dikimine eşdeğer katkı
sağlandı. Bu projelerde yatırımın
ortalama geri dönüş süresi 1,5 yıl
oldu.
Sağlık, Emniyet,
Çevre vizyonumuz
Siemens Türkiye, sürdürülebilir
sağlık yönetimi sayesinde
“Healthy@Siemens” sertifikası aldı.
Siemens Türkiye’nin “kayıp zamanlı
kaza sıklık oranı”, Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası’nın açıkladığı
ortalamanın yarısı seviyesinde
bulunuyor.

Güvenliğe katkımız
Her yıl Sabiha Gökçen
Havaalanı’nda 28 milyon,
Marmaray’da ise 64,8 milyon
yolcunun güvenliği Siemens
Türkiye’nin kurduğu sistemlerle
sağlanıyor.
Sosyal güvence vizyonumuz
Siemens Türkiye çalışanlarının
sosyal güvencesi ve sağlık sigortası
için 2015 yılında 75,5 milyon TL’lik
prim ödemesi gerçekleştirildi.
Kaliteli çalışma ortamı
Universum’un araştırmasına göre,
çalışılmak istenen şirketler
sıralamasında Siemens Türkiye tüm
rakiplerini geride bıraktı.

Toplumsal gelişimin
desteklenmesi
Kurumsal yönetim ve
uyum ilkelerimiz
Siemens Türkiye, Etik ve İtibar
Derneği (TEİD) tarafından
başlatılan Turkish Integrity Center
of Excellence (TICE) projesine üç
yıllık sürede 1,76 milyon dolar
(5,06 milyon TL) destek sağlayacak.
KSS projeleri
Siemens, Türkiye’de faaliyete
başladığı günden bu yana eğitim ve
teknoloji alanında kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri
gerçekleştiriyor.
Eşit haklar
2012 yılında KAGİDER’den “Fırsat
Eşitliği Sertifikası” alan Siemens
Türkiye, 2013 yılında da Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından “İş Hayatında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ödülü”ne layık
görüldü.
Uzun vadeli bakış açısı
Türkiye’deki faaliyetlerine 160 yıl
önce, 1856’da ilk telgraf sistemini
kurarak başlayan Siemens,
Türkiye’nin en eski ve köklü sanayi
kuruluşlarından biri konumunda
bulunuyor.

Aksi belirtilmediği müddetçe 1 dolar = 2,88 TL, 1 euro = 3,28 TL olarak kabul edilmiştir.

