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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU
HAKKINDA
ABOUT ÇEVKO CLIMATE CHANGE AND
SUSTAINABILITY WORKING GROUP
Küresel iklim değişikliği, dünyamızı çevresel,
ekonomik ve toplumsal açılardan tehdit eden
olayların en başında gelmektedir. Diğer yandan, artan nüfus ve azalan kaynaklar dünyada
sürdürülebilir kalkınmayı öne çıkarmıştır. Bu
nedenle sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak iklim değişikliği ile mücadelede bireylere,
kamu otoritelerine, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “2030
sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini
oluşturan “Paris Anlaşması” ile uyumlu eylem
planları oluşturmak ve yaşama geçirmek tüm
dünyanın gündemindedir.

Global climate change is among the major threats
for our world from environmental, economic and
social aspects. Besides, the growing population
and decreasing resources have turned the
spotlight on sustainable development globally.
Therefore, individuals, public authorities, the
industry and non-governmental organizations
against the climate change while adhering to the
principles of sustainability.
Developing and executing action plans in line
with the “2030 Sustainable Development Goals”
prepared by the United Nations and the “Paris
Agreement” that sets the framework for the
climate change regime after 2020 are on the
agenda all over the world.
Established in 1991 under the leadership of the

1991 yılında, sanayinin öncülüğünde kurulan
ve ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda
29 yıldır faaliyetlerini sürdüren ÇEVKO Vakfı,
iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konularında çalışmak üzere, Vakıf üyeleri arasında, 2016 yılının Ekim ayında, ÇEVKO
Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS)
Çalışma Grubu’nu kurmuştur.

waste recovery for the last 29 years, the ÇEVKO
Foundation formed the “ÇEVKO Climate Change
and Sustainability Working Group” in October
2016 among its members in order to work on
sustainability and combatting climate change.

ÇEVKO İDS Çalışma Grubu’nun misyonu şu şekilde özetlenebilir:

•

Increase the level of awareness and knowledge of group members on sustainability
and climate change,

•

•

Participate in events in Turkey and abroad,
representing the private sector, industry and

Grup üyelerinin sürdürülebilirlik ve iklim
değişikliği konusunda farkındalık ve bilgi

The mission of the ÇEVKO Climate Change
and Sustainability Working Group could be
summarized as follows:
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düzeylerini arttırmak,
•

Özel sektör, sanayi ve sivil toplumun temsilcisi olarak yurt içinde ve yurt dışında etkinliklere katılmak, etkinlik düzenlemek,

civil society, and organize events,
•

Develop relationship and cooperation with
relevant governmental institutions,

•

Follow national and international agreements and legislation on climate change, offer opinions and make contributions,
Emphasize the positive impact of recycling

•

İlgili devlet kurumlarıyla ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek,

•

İklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası sözleşme ve yasal düzenlemeleri
izlemek; görüş ve katkı sağlamak,

•

•

Geri dönüşüm ve atık yönetiminin iklim
değişikliği ile mücadeledeki olumlu etkisini öne çıkarmak,

•

•

Tüketicilere ve bireylere yönelik farkındalık çalışmaları yapmak.

ÇEVKO İDS Çalışma Grubu, ÇEVKO VAKFI ile
Vakıf üyelerinden AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ
VE TİCARET A.Ş., BP PETROLLERİ A.Ş., COCA-COLA
İÇECEK A.Ş., ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN TİC.
A.Ş., LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE TİC. A.Ş.,
MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş. , MİGROS
TİC. A.Ş., PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞ. LTD. ŞTİ.,
PINAR SU SAN. VE TİC. A.Ş., PROCTER&GAMBLE
TÜKETİM MALLARI SAN. A.Ş ve UNILEVER SAN. VE
TİC. TÜRK A.Ş’den oluşmaktadır.

climate change,
Organize awareness-raising activities addressing consumers and individuals.
The ÇEVKO Climate Change and Sustainability
Working Group consists of the ÇEVKO FOUNDATION and its following members: AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş., BP PETROLLERİ A.Ş.,
COCA-COLA İÇECEK A.Ş., ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT
SAN TİC. A.Ş., LOREAL TÜRKİYE KOZMETİK SAN. VE
TİC. A.Ş., MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş.,
MİGROS TİC. A.Ş., ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SAN TİC.
A.Ş., PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞ. LTD. ŞTİ., PINAR
SU SAN. VE TİC. A.Ş., PROCTER&GAMBLE TÜKETİM
MALLARI SAN. A.Ş and UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK
A.Ş.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE SAVAŞIMDA
ÇEVKO VAKFI ÇALIŞMALARI
ÇEVKO VAKFI ACTIVITIES HELP
COMBATING CLIMATE CHANGE
ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de piyasaya
ambalajlı ürün süren şirketler, belediye ve
tüketiciler ile ambalaj atıklarının toplanması,
ayrılması ve geri dönüşümü için işbirliği
yapmaktadır.
Geri dönüştürülebilir atıkların hacim ve ağırlık
bakımından önemli bir bölümü

ÇEVKO Environmental Protection and
Packaging Waste Recovery and Recycling
Foundation has been cooperating with
industry that put packaged products onto the
market, with municipalities and with
consumers in the collection, sorting and
recycling of packaging waste.

• cam

A signiﬁcant part of recyclable waste, in terms
of volume and weight, consists of packaging
waste made of

• metal

•

glass,

• plastik

•

metal,

• kağıt/karton

•

plastic,

• kompozit

•

paper/cardboard,

• ahşap

•

composite,

malzemelerden oluşan ambalaj atıklarından
meydana gelir.

•

wood.

Gelişmiş bir ekonomide ambalajın yaşam
döngüsü şema 1’de yer almaktadır.
Bu
döngüde ambalaj atıkları, tüketicilerden
kaynağında ve diğer atıklardan ayrı
toplanarak, gerekli ayırma işlemlerinden
sonra geri dönüştürülerek yeni ürünler
yapımında kullanılır.

Life-cycle of packaging in a developed
economy is drawn in Diagram 1. In this cycle,
packaging waste are collected at source from
the consumers, separately from other waste,
are sorted and recycled to produce new
products.
Reduction of greenhouse gases causing
climate change is among the sustainable
beneﬁts of ÇEVKO’s recycling eﬀorts. One of
the goals of the Paris Agreement, agreed on at

7

ÇEVKO Vakfı’nın geri dönüşüm çalışmalarının
sürdürülebilir
yararları
arasında
iklim
değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının
azaltılması da bulunmaktadır. 12.12.2015
tarihinde Birleşmiş Milletler 21. Taraﬂar
Konferansı’nda
kabul
edilen
Paris
Anlaşması’nın amaçlarından birisi küresel

the United Nations 21st Conference of Parties
on 12.12.2015, is to hold the global average
temperature rise below 2°C with respect to
the preindustrial levels and to carry out

Consumer

Sales
Point

Lifecycle of
Packaging

Municipality

Ambalajın
Yaşam
Döngüsü
Packer /
Filler

Sorter /
Recycler

Packaging
Producer

Diagram 1: Lifecycle of Packaging
Şema 1: Ambalajın Yaşam Döngüsü
ortalama sıcaklık artışının endüstri öncesi
düzeylere göre 2 °C’nin altında tutulması ve
artışın 1,5 °C ile sınırlandırılması için gerekli
çabaların gösterilmesidir.
İklim değişikliğinin azaltılması iklimde uzun
vadede meydana gelecek değişikliklerin hızını
ve büyüklüğünü sınırlayacak eylemleri
içermektedir.
“Azaltım”
insandan
kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılması
anlamına gelmektedir. “Sera gazları” ise CO2,
Metan, vb. atmosferde sera etkisi yapan
gazları ifade etmektedir.
ÇEVKO Vakfı üyesi bulunduğu PRO EUROPE
ile
birlikte
ambalaj
atıklarının
geri
dönüşümünün sera gazı salımlarına etkisini
CO2 eşdeğeri cinsinden raporlamak için “CO2
Raporlama Aracı”nı geliştirmiştir.

necessary eﬀorts to limit the rise at 1,5°C.
Mitigation of climate change involves
activities that would limit the pace and the
magnitude of changes that would take place
in the climate in the long run.
“Mitigation” means the reduction of
greenhouse gas emissions that are caused by
human activities. “Greenhouse gases” are the
gases such as CO2, Methane, etc. that cause
the greenhouse eﬀect in the atmosphere.
As a member of PRO EUROPE group, ÇEVKO
Foundation has developed a tool called “CO2
Reporting Tool” to report the eﬀect of
greenhouse gas emissions, in terms of tons of
CO2 equivalent, due to recycling of packaging
waste.
“CO2 Reporting Tool” is used for the parts of
the cycle from the collection of packaging
waste to the end of recycling as shown in
Diagram 2. In the calculations made
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Şema 2: Ambalajın Yaşam Döngüsü- “CO2
Raporlama Aracı”nın Kullanıldığı Süreçler
“CO2
Raporlama
Aracı”,
atıkların
toplanmasından geri dönüşüm sürecinin
sonuna kadarki evre için kullanılır (Bkz. Şema
2). Her bir malzeme için ayrı ayrı yapılan
hesaplamalarda, ilgili ambalajın enerji ve
özgün hammadde kullanılarak üretilmesi ile
atık olduktan sonra toplanması, ayrılması ve
geri dönüştürülmesi aşamalarında ortaya
çıkan sera gazı salımları karşılaştırılarak
sonuca varılır.
Her yıl artarak devam eden ambalaj atığı
toplama ve geri dönüşüm miktarlarının,
ambalaj malzemelerinin tümü dikkate
alındığında,
sera
gazı
salımlarının
azaltılmasına katkı sağladığı belirlenmiştir.
2015-2019 yılları arasında, ÇEVKO Vakfı’nın
içinde yer aldığı cam, metal, plastik,
kağıt/karton,
kompozit
ve
ahşap
malzemelerden oluşan ambalaj atıklarınının
geri dönüştürüldüğü çalışmalar sonucunda
hesaplanan sera gazı salımlarındaki azalma
1.598.393 ton CO2 eşdeğerdir.

Diagram 2: Lifecycle of Packaging - The Processes where the “CO2 Reporting Tool” is Used
separately for each material, the results are
obtained by comparing the greenhouse gases
emitted during the production of the
packaging using energy and virgin raw
material with that of collected, sorted and
recycled packaging waste.
It has been determined that, considering all
the packaging materials, ever-growing
packaging waste collection and recycling
amounts year by year, helps the reduction of
greenhouse gas emissions. Between 2015
and 2019, the reduction of greenhouse gas
emissions calculated, as a result of activities,
in which ÇEVKO Foundation took place, where
packaging waste made of glass, metal, plastic,
paper/cardboard, composite and wood were
recycled, is 1.598.393 ton CO2 equivalent.

ÇEVKO Çalışma
Grubu’nun İklim Değişikliği
ve Sürdürülebilirlik
Çalışmalarından Örnekler
Highlights From ÇEVKO
Working Group on Climate
Change and Sustainability
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AKÇANSA

AKÇANSA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY
EFFORTS OF AKÇANSA
Akçansa Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Akçansa’s Sustainability Eﬀorts

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi
Akçansa, Sabancı Holding ile Heidelberg
Cement ortaklığıyla faaliyet gösteriyor.
Sektörün iki köklü kuruluşu Akçimento ve
Çanakkale Çimento’nun 1996 yılındaki
birleşmelerinden doğan Akçansa Bugün
itibarıyla Marmara, Ege ve Karadeniz
bölgelerinde 3 entegre çimento üretim
fabrikası, 30’a yakın hazır beton tesisi ve 7
terminali ile faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda
‘Akçansa Port’ yapılanması ile modern
limancılık anlayışıyla İstanbul- Ambarlı ve
Çanakkale
limanlarından
faaliyetlerini
sürdürüyor.

Akçansa, Turkey's leading building materials
company, operates under the partnership of
Sabancı Holding and Heidelberg Cement.
Established with the merger of Akçimento and
Çanakkale Çimento, two well-established
companies in the industry, in 1996, Akçansa
currently operates with three integrated cement
manufacturing plants, nearly 30 ready-mix
concrete plants, and seven terminals in
Marmara, Aegean, and the Black Sea regions.
With its “Akçansa Port” structure, the company
also operates from the ports of Ambarlı Istanbul, and Çanakkale with a modern port
approach.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sustainability Management

Akçansa, sürdürülebilir ve sorumlu iş
modellerinin
benimsenmesi
konusunda
sektöre öncülük ederek tüm iş stratejilerini bu
doğrultuda
kurguluyor.
Sürdürülebilirlik
konusunu iş modeli haline getirerek daha iyi
bir dünya için bugünden adım atmayı görev
ediniyor.

Akçansa pioneers the industry in adopting
sustainable and responsible business models
and creates all business strategies accordingly.
We must step into a better world from today by
making sustainability a business model.

Düşük karbonlu gelecek için üretim
aşamalarında daha fazla oranda alternatif
yakıt, biyokütle kullanımı ve enerji verimliliği
gibi uygulamalar ile karbon ayak izini
düşürürken; diğer taraftan düşük klinkerli
çimento ve daha yüksek mineral katkı
kullanımı ile betonda çevresel ayak izini
azaltmaya devam ediyor. Çevresel, sosyal ve
yönetişimsel somut adımların planladığı 2030
Sürdürülebilirlik Hedeﬂerini 2020 yılının
sonunda açıklamayı planlıyor.

While reducing its carbon footprint through
practices such as more alternative fuels,
biomass use, and energy eﬃciency in
production stages for a low-carbon future, it
continues to reduce its environmental footprint
in concrete with low clinker cement and higher
mineral additives. The company plans to
announce its Sustainability Goals 2030,
consisted of concrete environmental, social,
and governance steps, by the end of 2020.

Atık Yönetimi & Alternatif
Yakıt Kullanım
Akçansa tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir
kalkınma hedeﬁ ile doğanın korunmasını ve
alternatif yakıt ve hammadde kullanımını
sosyal sorumluluğu olarak belirlemiştir.
Sürdürülebilir bir gelecek için atıktan değer
yaratma hedeﬁ doğrultusunda alternatif yakıt
ve biyokütle kullanımı ile karbon ayak izini
azaltıyor, kaynakların sorumlu kullanımına
öncülük ediyor. İstanbul Fabrikası ,İstanbul
Avrupa yakasının 2019 yılında 65.000 ton
arıtma çamurunu ve 25.000 ton atıktan
türetilmiş yakıtını bertaraf etmeyi başardı.
Geliştirdiği “Alternatif Yakıt Projesi” ile
Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nde “Yalın
Dönüşüm ve Sürekli Gelişim Kategorisi’nde
birincilik ödülünün sahibi oldu. Optimizasyon
ve modernizasyon çalışmaları ile alternatif
yakıt tedarikçilerine ulaşarak, çevresel ve
sosyal etkiler arasındaki ﬁnansal hedeﬂerini,
sürdürülebilirlik yaklaşımı perspektiﬁyle
dengelemek için çalışmaya devam ediyor.
2020 yılında İstaç ile yapılan ‘sıvı atık’ projesi
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
boğazda gemilerden topladığı yıllık 14.500
ton yakıt atıkları İstanbul fabrikasında
yakılarak enerjiye dönüştürüldü. Bu sayede
İstanbul’un karada katı atıklarının ve denizde
sıvı atıklarının bertarafını sağlayarak çevre
konusundaki sıkıntılarına çözüm ortağı olmayı
hedeﬂiyor.
İSKİ ile yapılan iş birliği doğrultusunda ileri
biyolojik arıtma tesislerinden çıkan yıllık 70
bin ton kurutulmuş arıtma çamurunun yine

Waste Management & Alternative Fuel
Use
Akçansa has set the protection of nature and
the use of alternative fuels and raw materials as
its social responsibility with the goal of
sustainable development in all its activities. In
line with its goal of creating value from waste
for a sustainable future, it reduces its carbon
footprint with alternative fuel and biomass use
and leads the responsible use of resources. In
2019, the Istanbul Plant managed to dispose of
65,000 tons of puriﬁcation sludge and 25,000
tons of waste-derived fuel from the European
side of Istanbul. The company ranked ﬁrst in the
"Lean Transformation and Continuous
Development Category" at the Sabancı Golden
Collar Awards with the “Alternative Fuel
Project” it developed. Through optimization
and modernization eﬀorts, the company
continues to reach alternative fuel suppliers
and balance its ﬁnancial goals between
environmental and social impacts with a
perspective of sustainability.
In 2020, 14,500 tons of fuel waste, which the
Istanbul Metropolitan Municipality collected
from ships in the Bosphorus within the scope of
the “liquid waste” project carried out together
with İstaç, has been burned and converted to
energy. This way, the company aims to help
Istanbul solve its environmental problems by
eliminating solid waste on land and liquid
waste in the sea.
Energy recovery is ensured with the use of
annual 70 thousand tons of dried puriﬁcation
sludge obtained from the advanced biological
treatment facilities in line with the cooperation
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AKÇANSA

İstanbul fabrikasında yakıt olarak kullanımı ile
enerji geri kazanımı sağlanıyor. Evsel ve
endüstriyel atıkların yanı sıra Akçansa
İstanbul, Samsun ve Çanakkale fabrikalarında
parçalanmış lastik yakılarak yılda tam 100 bin
lastik bertaraf ediliyor.

Zaman, Kaynakları Verimli Kullanma
Zamanı
Sürdürülebilir dünya ve sorumlu iş
modellerinin
benimsenmesi
konusunda
sektöre öncülük eden Akçansa, hazır beton
ürünleri için Global Cement and Concrete
Association (Global Çimento ve Hazır Beton
Birliği) tarafından yürütülen çevresel ürün
beyan sürecini tamamlayarak, Türkiye’deki bu
belgeyi alan ilk hazır beton üreticisi oldu.
Böylece ürünün hammadde sahasından çıkıp
satışa sunulana kadar olan tüm süreçleri
şeﬀaf olarak iş ortaklarına aktarılıyor.
Aynı zamanda; kaynak kullanımı ve verimlilik
ile bölgesel ve küresel ölçekte iklim
değişiklikliğine katkıda bulunan Akçansa, bu
stratejisi sayesinde Çanakkale fabrikası CSC
Kaynakları Sorumlu Kullanımı Altın Ödülüne
sahip olan Türkiye’de ilk, dünyada ise 6.
fabrika olurken, Kemerburgaz Hazır Beton
tesisi ise Türkiye’de ilk tesis oldu.

Biyoçeşitlilik Proje Yarışması
Akçansa, maden sahalarında bitki ve hayvan
çeşitliliğini korumak, zarar gören arazileri
restore ederek ekolojik açıdan sağlıklı hale
getirmek
üzere
2013’ten
bu
yana
Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’nı düzenliyor.
Bilimi esas alarak yeni ﬁkirler geliştirmeyi
teşvik eden ve Türkiye’de ilk olan yarışmaya
her yaştan öğrenci, mezun, akademisyen ve
araştırmacı
katılabiliyor.
Üçüncü
kez
düzenlenen yarışmaya katılan İzmir Çakabey
Koleji ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan
proje grubu büyük bir başarıya imza atarak
“Maden Ocaklarında Dikey Bitkilendirme
Projesi” ile Uluslararası Jüri tarafından
“Öğrenci Kategorisi”nde uluslararası arenada
Türkiye’yi temsil etti ve
yüzlerce proje
arasından
birinci
seçildi.
Yarışmanın
dördüncüsü 2021’de gerçekleştirilecek.

with ISKI. In addition to domestic and industrial
wastes, 100,000 tires are disposed annually by
burning the torn tires at Akçansa Istanbul,
Samsun, and Çanakkale plants.

It Is Time To Eﬃciently Use The
Resources
Leading the industry in adopting sustainable
world and responsible business models,
Akçansa completed the environmental product
declaration process carried out by the Global
Cement and Concrete Association for
ready-mix concrete products and became the
ﬁrst ready-mix concrete producer to receive
this certiﬁcate in Turkey. Thus, all processes of
the product from the raw material ﬁeld to the
sale are transparently conveyed to the business
partners.
At the same time, Akçansa contributes to
climate change both regionally and globally
through its use of resources and eﬃciency.
Thanks to this strategy, the Çanakkale plant
was the ﬁrst in Turkey and the sixth in the world
to receive the Gold Award for CSC Responsible
Use of Resources. Kemerburgaz Ready-Mix
Concrete facility was the ﬁrst in Turkey.

Biodiversity Project Competition
Akçansa has been organizing the Biodiversity
Project Competition since 2013 to preserve the
diversity of plants and animals in mining sites
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Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk
Projesi
Akçansa faaliyet gösterdiği bölgelerde
toplumun yaşam kalitesini yükseltmek üzere
eğitim, kültür-sanat, spor gibi birçok alanda
değer yaratan çalışmalar yürütüyor. 2015
yılında başlayan Benim Mahallem Sosyal
Sorumluluk Projesi kapsamında Akçansa
mobil eğitim merkezi ile öğrencilere,
ebeveynlere ve öğretmenlere tır dolusu
eğitim ulaştırıyor. İstanbul Büyükçekmece’de
30 binden fazla kişiye birbirleriyle sağlıklı
iletişim kurma konusunda eğitim verilirken,
Çanakkale’de 10 okulda 800 lise öğrencisine
meslek seçimleri hakkında farkındalık
yaratmak üzere “Benim Mesleğim Senin
Seçimin” başlığı altında eğitimler ve Samsun
Ladik’te ailelerinden uzakta yatılı okulda
okuyan öğrencilere TOÇEV’in (Tüvana Okuma
İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) uzman psikologları
tarafından destek verildi. 4 yıl içinde Akçansa
fabrikalarının bulunduğu lokasyonlardaki
öğretmen, öğrenci ve ebeveynler ile buluşan
Benim Mahallem Sosyal Sorumululuk
Projesi’ne 2020 yılında ‘pandemi’ ilan
edilmesiyle birlikte çocukların ihtiyaç
duydukları yabancı dil eğitimlerine online
olarak ‘Benim Evim’ çatısı altında devam
ediliyor.
Akçansalı gönüllüler “Benim Mesleğim Senin
Seçimin” projesi altında lise öğrencilerine
mesleki deneyimlerini anlatarak meslek
seçimlerine yardımcı oluyor, “Yarınları
Dönüştüren Çocuklar” projesi ile ilkokul 4.
Sınıf öğrencilerine atıkları kaynağından
ayırma ve atık yönetimi konularında eğitim
veriyorlar.

and restore the damaged lands and make them
ecologically healthy. Students, graduates,
academics, and researchers of all ages can
participate in the competition, which is the ﬁrst
of its kind in Turkey and encourages new ideas
based on science. Participated in the third
competition, the project group consisting of
students from the secondary and high school
schools of İzmir Çakabey College represented
Turkey in the international area in the “Student
Category” and has elected by the International
Jury as the winner among hundreds of projects
with the “Vertical Plant in Mining Hobs Project”.
The fourth competition will be held in 2021.

My Neighborhood Social Responsibility
Project
Akçansa carries out activities that create value
in many areas such as education, culture, arts,
and sports to improve the quality of life of the
society in the regions in which it operates. As
part of the "My Neighborhood Social
Responsibility Project," which was launched in
2015, Akçansa provides education to students,
parents, and teachers through its mobile
education center. More than 30,000 people in
Büyükçekmece, Istanbul, were educated in
establishing healthy communication with each
other, while 800 high school students in 10
schools in Çanakkale were educated under “My
Profession, Your Choice” to raise awareness of
their career choices, and TOÇEV's (Tüvana
Education Foundation for Children) expert
psychologists provided support to the students
studying at boarding schools in Ladik, Samsun.
With the announcement of “pandemic” in
2020, the foreign language education needed
by the children continued online under the roof
of “My Home” within the scope of My
Neighborhood Social Responsibility Project
reached out to the teachers, students, and
parents at the locations of Akçansa plants in
four years.
Akçansa volunteers help high school students
with their professional experience under the
"My Profession, Your Choice" project, and
provide education on separating the wastes
from the resources and waste management to
the fourth-grade elementary school students
with the "Children Transforming Future" project.
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COCA-COLA İÇECEK

COCA-COLA İÇECEK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY
EFFORTS OF COCA-COLA İÇECEK
Coca-Cola İçecek hakkında

About CCI

CCI, Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan,
Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve
Tacikistan’da 8.500’e yakın çalışanı ile faaliyet
gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir.

CCI is a
multinational
beverage company
operating in Turkey,
Pakistan,
Kazakhstan,
Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Jordan,
Iraq, Syria and Tajikistan. CCI employs
approximately 8,500 people and has a total of 26
plants, oﬀering a wide range of beverages to a
consumer base of 400 million people. In addition
to sparkling beverages, the product portfolio
includes juices, water, sports and energy drinks,
coﬀees and iced teas.

CCI’s Sustainability Approach and
Commitment to Climate Change
The Coca-Cola Company markalarından oluşan
gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve
dağıtımını gerçekleştiren CCI, Coca-Cola
sistemindeki en önemli şişeleyicilerden biridir.
CCI 10 ülkede yer alan 26 fabrikası ile 400
milyonluk tüketicisine gazlı içeceklerin yanı sıra
su, meyve suyu, enerji ve sporcu içecekleri ve
buzlu çaydan oluşan gazsız içecekler
kategorisinde de zengin bir ürün portföyü
sunmaktadır.

CCI’ın Sürdürülebilirlik ve İklim
Değişikliği Yaklaşımı
Coca-Cola İçecek, işini büyütürken, öncü ve
sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak, ekonomi
ve toplumun yanı sıra çevreye de değer katmak
için çalışıyor. Çevresel ayak izimizi düşürmek

While growing its business, CCI is committed to
being a responsible corporate citizen, delivering
sustainable growth and creating sustainable
value for our stakeholders, including the
environment.
To reduce our environmental footprint, CCI
focuses on three main commitment areas: Energy
Management & Climate Protection, Water
Management and Sustainable Packaging.
In 2019, CCI Turkey operations has already
reached its 2020 goal of reducing the energy
use ratio (energy used to produce one liter of
product) to 0.26 MJ/L.
In 2020, CCI Turkey operations aims to
• reduce its GHG emissions ratio to 28.54
(g CO2 -e/L)
• increase its total waste recycling rate to
100% in line with the “Zero Waste” initiative.
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için 3 ana odak alanımız var: Enerji Yönetimi &
İklim Değişikliği, Su Yönetimi, Sürdürülebilir
Ambalajlama.
2019 yılı itibariyle, CCI Türkiye olarak enerji
tüketim oranımızı(bir litre ürünün üretiminde
kullanılan enerji miktarı)
0.26MJ/L’ye
düşürdük. 2020’de, CCI Türkiye olarak:
• Sera gazı emisyon oranımızı 28.54
(g CO2 -e/L)’ye düşürmeyi ve
• “Sıfır Atık” seferberliği kapsamında tüm
fabrikalarımızdaki toplam atık geri
dönüşüm oranımızı 100%’e çıkarmayı
hedeﬂiyoruz.

CCI proactively works to embed sustainability
principles in all relevant processes to advance
towards these targets.
Water Usage Ratio (L/L)
1,85

Energy Usage Ratio (MJ/L)
0,39

1,52
0,26

Su Tüketim Oranı (L/L)
1,85

Enerji Tüketim Oranı (MJ/L)
0,39

1,52
0,26
TCCC

CCI Turkey

TCCC

CCI Turkey

Our Sustainability Highlights
TCCC

CCI Türkiye

TCCC

CCI Türkiye

Bu
hedeﬂere
ulaşma
yolunda,
sürdürülebilirlik
prensiplerini
tüm
operasyonlara entegre etmek için proaktif
olarak çalışıyoruz.

CCI’ın Öne Çıkan Sürdürülebilirlik
Uygulamaları
Daha az kaynak kullanarak ve daha az atık
üreterek, daha kaliteli üretim yapıyoruz
Coca-Cola İçecek Türkiye, 250’den fazla
şişeleyicinin bulunduğu Coca-Cola sistemi
içerisinde en iyi su ve enerji kullanım
oranlarından birine sahip. son 12 yılda su
tüketim oranımızı %13; Son 10 yılda seragazı
salım oranımızı %17 düşürdük.
Değer
zinciri
boyunca
çevre
dostu
uygulamalarımız sayesinde, sadece 2019
yılında 360 bin ton karbondioksit salımının
önüne geçtik.
Kullandığımız doğal kaynakları doğaya geri
kazandırıyoruz
Türkiye’de kullandığımız suyun %150’sini (~5
milyar litre suya denk) doğaya geri
kazandırıyoruz. TCCC iş birliği çerçevesinde,

We enhance our product quality while using
less resources and generating less waste.
Among over 250 Coca-Cola bottlers, CCI Turkey
Operations has one of the best and lowest energy
and water use ratios. CCI Turkey reduced its water
use ratio by 13% over the past 12 years and its
greenhouse gas emissions ratio by 17% over the
past 10 years
We replenish back the natural resources we use
Our water replenishment rate for Turkey has
reached 150% (for every 1L of water we use, we
give back 1.5L), equal to about 5 billion liters of
water. In partnership with TCCC, CCI contributes
to sustainable agriculture and biodiversity
conservation through projects in Konya and
Harran.
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COCA-COLA İÇECEK

Harran ve Konya’da yürütülen sulama
projeleriyle
sürdürülebilir
tarım
ve
bioçeşitliliğin
korunmasına
katkıda
bulunuyoruz.
Soğutucularımızın %90’ı
çevre dostu
2009’dan beri %42 daha
az enerji tüketen çevre
dostu soğutucu sayısını
hızla arttıran CCI Türkiye,
son 5 yılda, çevre dostu
soğutucuları sayesinde 87
milyon ağacın bir yılda
emdiği
karbondioksit
miktarına
denk
karbondioksit
salımını
önledi.
Şeﬀaﬂık ve Hesap
Verebilirlikte Öncüyüz
Türkiye'de üretim tesislerinin karbon salınım
oranlarını açıklayan ilk FMCG şirketi olan
Coca-Cola İçecek Türkiye ayrıca, 2013’ten bu
yana UNGC 100 Endeksi’ndeki ilk ve tek Türk
şirketi olma özelliği gösteriyor. Sürdürülebilirlik
alanındaki çalışma ve başarılarımız önde gelen
diğer yerel ve global kurumlarca da kabul
görüyor.

90% of our coolers are environment-friendly
CCI Turkey operations has invested in coolers with
energy management devices (EMD) that consume
42% less energy since 2009. Over the past years,
we prevented carbondioxide emissions that is
equivalent to the amount absorbed by 87 million
trees annually.
We are a proactive leader in transparency and
accountability
As the ﬁrst FMCG company in Turkey to disclose
the GHG emissions of its manufacturing sites, CCI
continues to be the ﬁrst and only Turkish
company to be listed in UNGC 100 index. Our
eﬀorts and successes in the ﬁeld of sustainability
are also acknowledged and awarded by various
Turkish and international institutions.

We create value for a sustainable world
We constantly work to reduce the amount of
packaging we use
With our lightweight and shortneck projects, we
reduced the amount of plastic packaging by
15,000 tons in the last 8 years. We reduced the
weight of our glass bottles from 230gr to 185gr.
Recyled PET
As a consequence of the great emphasis we place
on circular economy at CCI, we focus on the entire
life cycle of packaging through a renewed
perspective. We spend continuous eﬀorts to

Son 8 yılda piyasaya sürdüğümüz ambalajları geri dönüştürerek yarattığımız çevresel fayda
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Sürdürülebilir bir dünya için değer
yaratıyoruz

increase the amount of recycled material in our
packaging.

AZALT:
Ambalajlarımızın yapımında kullanılan malzeme
miktarını sürekli olarak azaltıyoruz
8 yılda 15 bin ton daha az plastik kullandık. Cam
şişelerimizin ağırlığını 230 gr’dan 185 gr
düşürdük. Karton, etiket, streç gibi ikincil
ambalajlarımızı da ölçü, miktar ve kalınlık
bakımından haﬁﬂetme çalışmalarımız sürekli
devam ediyor.

Besides the mandatory regulations on the use of
r-PET up to 6% in beverage packaging, we have

YENİLE:
Geri Dönüştürülmüş Plastik
Ambalajlarımızda, regülasyonlarla uyumlu
olarak %6 oranında geri dönüştürülmüş plastik
kullanıyoruz.
YENİDEN KULLAN:
Geri Dönüşümlü Şişe Kullanıyoruz
Geri dönüşümlü cam şişelerimiz, 8 sefere kadar
tekrardan kullanılabiliyor. Bu uygulama
sayesinde 2019 yılında 110 bin ton
karbondioksit salımının önüne geçtik.

been long working on the use of recycled
materials without compromising the product
safety and consumer health.

GERİ DÖNÜŞTÜR:
Çevko iş birliğiyle, piyasaya sürdüğümüz plastik,
çelik ve aluminyum ambalajların %55’ini,
karton ve cam ambalajların ise %60’ını geri
dönüşüme
kazandırıyoruz.
“Geleceğe
Dönüşüm” projesiyle gençlerin geri dönüşümle
ilgili girişimcilik ﬁkirlerini destekliyoruz.

Returnable Glass Bottle Practice
With returnable bottle practices, glass bottles can
be used up to eight times. With this practice, not
only less energy is used for bottle production, but
also less resources are consumed. In 2019, we
avoided 191,000 tons of carbondioxide
emissions with this practice.
RECYCLE: In partnership with Çevko, we recycle
55% of the plastic, steel and aluminum
packaging and 60% of the carton and glass
packaging we put on the market. Via “Recycling to
the Future” project, we support young
entrepreneurs’
ventures
on
recycling
technologies.
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ERİKLİ & NESTLÉ WATERS TÜRKİYE

ERİKLİ & NESTLÉ WATERS
TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY
EFFORTS OF ERİKLİ & NESTLÉ
WATERS TURKEY
Dünyanın lider ambalajlı su şirketi Nestlé
Waters, 2001 yılında Türkiye pazarına girdi,
2006 yılında Erikli ile güçlerini birleştirdi.
Faaliyetlerini Erikli & Nestlé Waters Türkiye
çatısı altında, Erikli, Nestlé Pure Life, Alaçam,
S.Pellegrino, San Pellegrino Meyveli İçecekler,
Acqua Panna ve Perrier markaları ile
tüketicilerinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarını
karşılıyor.
Bursa Uludağ’da yer alan 19 futbol sahası
büyüklüğündeki dolum tesisleri, Nestlé
Waters’ın dünyadaki en büyük ambalajlı su
dolum tesisi olma özelliği taşıyor. Kurumlar
Vergisi Bursa geneli sıralamasında 5 yıldır ilk 10
içinde yer alan şirket, Türkiye’den dünyaya en
çok su ihracatı yapan 3 şirket arasında yer alıyor.

World’s leader bottled water company, Nestlé
Waters joined Turkish market in 2001 and
merged with Erikli in 2006. As Erikli & Nestlé
Waters, the company meets consumers’ needs for
various product ranges with Erikli, Nestlé Pure
Life, Alacam, S.Pellegrino, San Pellegrino fruit
beverages, Acqua Panna and Perrier brands. The
production site is Nestlé Waters’ biggest fa-cility,
locating in Bursa/Uludag is as big as 19 soccer
ﬁeld size.
Erikli & Nestlé Waters is between 10 biggest List
for ﬁve years. The company is one of the
ﬁrstcompanies in Bursa, ranking in Corporate Tax
three bottled water companies exporting most
frequently to multiple countries in world.
In Turkey, approximately 23 million glass of
Nestlé Waters product is consumed
everyday. 16 milllion of these
bottled water products is Erikli.
Sustainability
Erikli & Nestlé Waters Turkey
respects
environment
and
continues its operations with a
sustainable vision. The company
targets
to
reduce
energy
consumption

Türkiye’de her gün yaklaşık 23 milyon bardak
Nestlé Waters ürünü tüketiliyor. Bunun 16
milyonu Erikli’den geliyor.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Erikli & Nestlé Waters Türkiye sürdürebilirlik
anlayışıyla çevreye saygılı faaliyet gösteriyor.
2009’dan bu yana “Haﬁﬂetilmiş Ambalaj
Kullanımı” projesi yürüten şirket, bu kapsamda
dolum tesislerindeki hammadde kullanımı, sera
gazı salınımı ve enerji tüketimini azaltmayı
amaçlıyor. Bu proje, 2015’te ÇEVKO “Yeşil Nokta
Sanayi Ödülleri Yarışması”nda Ambalaj
Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme
Uygulamaları kategorisinde de ödül aldı.
Son 5 yılda toplam elektrik tüketimini yüzde 50
azaltarak 100 bin kişilik bir şehrin yıllık elektrik
ihtiyacı kadar enerji tasarrufu sağlayan şirket,
ambalaj tüketiminde de yüzde 35 tasarruf elde
etti.
2018 yılı itibari ile “Sıfır Depolanan Atık”
kategorisine ulaşan üretim tesislerinde atıklar
da geri kazanım ve enerji eldesi yolu ile
ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

and greenhouse gas emission with “Lightweight
Packaging Usage” project since 2009. With this
project, the company won “Green Dot Industry
Awards” competition in “Source Reduction in
Packaging Design” category.
In last ﬁve years, company reduced electricity
consumption by 50% and saved a city’s (with a
100.000
population
)
yearly
energy
consumption. The company saved 35% of
packaging usage
By 2018, in production sites applying “Zero
Waste Storage” project, wastes are recycled and
regained as part of circular economy.
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L’ORÉAL

GELECEK İÇİN L'ORÉAL

Kurumsal Sorumluluk Vizyonumuz

Our Vision Of Corporate Responsibility

Küresel ısınma ve çevresel değişiklikler,
beşeri ve doğal habitatın kalıcı bir şekilde
hasar görmesine sebep olabilir. Deniz
seviyesi, buzulların erimesi, okyanusların
ısınması, asitlenme ve ekstrem hava koşulları,
önemli çevre sorunları olarak dikkat çeken
gündem maddeleri arasında. Koşullar
zorlaştıkça verilen taahhütlerin de bir o kadar
güçlü
olması
gerekiyor.
Kurumsal
sorumluluğun bizim için ne anlam ifade
ettiğini gösteren ve birbirini tamamlayan iki
boyutunu bir araya getiren “Gelecek için
L'Oréal” programının odağı, şirketimizin iş
modelini daha sürdürülebilir hale getirmek ve
dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunların
çözümüne katkıda bulunmaktır.

Global warming and environmental changes
will lead to potentially permanent degradation
of human and natural habitats. Sea levels,
melting glaciers, ocean warming and
acidiﬁcation as well as extreme weather events
are on the rise. With higher stakes must come
stronger commitments. The “L’Oréal for the
Future”
program
embodies
the
two
complementary dimensions of what corporate
responsibility means to us: transforming our
company towards an increasingly sustainable
business model, and contributing to solving the
challenges facing the world.

21

Gezegenimizin Sınırlarına Saygılı
Faaliyetler

Transforming Our Activities To Respect
The Planet’s Limits

Artık şirketlerin kendi koydukları hedeﬂere
göre çevresel ayak izini azaltması yetmiyor.
L’Oréal
olarak
faaliyetlerimizin,
çevre
biliminin
belirlediği
sınırlara
göre
Gezegenimizin Sınırları’na saygılı olmasına
önem veriyoruz. İhtiyaçlarımızı, kaynakları
sınırlı olan gezegenimizi korumak için
yeniden düzenlerken çıtayı daha da yükseğe
çıkarıyor ve kendi içimizde yeni bir dönüşüm
programı
uygulamaya
başlıyoruz.
İlk
programdan farklı olarak yeni taahhütlerimiz
sadece şirket olarak çevresel ve sosyal ayak
izimize odaklı kalmayacak, tedarikçilerimizin
faaliyetlerinden ve tüketicilerin ürünlerimizi
kullanmasından doğan dolaylı etkileri de
hedef alacak.

It is no longer enough for companies to reduce
their environmental impact with objectives that
are “self-set”. At L’Oréal, our commitment is to
ensure that our activities are respectful of the
so-called “Planetary Boundaries”, meaning
what the planet can withstand, as deﬁned by
environmental science. In order to reconcile our
needs
with
the
preservation
of
a
resource-limited planet, we are raising the bar
and
implementing
a
new
internal
transformation program. Unlike the ﬁrst
program, our new commitments will not just
focus on our direct impact. They will also tackle
our indirect, extended impact, related, for
example, to the activity of our suppliers and the
use of our products by consumers.

“Gezegenimizin Sınırları” Konsepti”
2019 yılında Stockholm Dayanıklılık Merkezi,
Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Bilim
Topluluğu’nun da onayladığı bir konsept olan
9 özel Gezegen Sınırı belirlemiştir. Bu
sınırların aşılması, insanlığın gelişimi için
dünyada bulunması gereken doğal ortamı
ciddi derecede zedeleyecektir. Ne yazık ki bu
sınırların üçü hali hazırda aşılmış durumda,
diğer üçü de aşılmak üzere. Sınırların
aşılmaması için gereken adımları atmak,
Gezegenimizin Sınırları dahilinde güven
eşiğini korumak, önümüzdeki yıllar boyunca
hepimiz için acil ve öncelikli bir hedef olmalı.
Bu sebeple L’Oréal, bu sınırları 2030
sürdürülebilirlik hedeﬂerimizi belirlemenin
temel esası olarak kabul etmiştir.

Understanding The Concept Of “Planetary
Boundaries”
In 2019, the Stockholm Resilience Center
established 9 distinct Planetary Boundaries, a
concept that has since been endorsed by the
United Nations and the international scientiﬁc
community. These boundaries are limits which,
if crossed, will seriously compromise the Earth’s
suitability as a habitat for human development.
Alarmingly, three of these boundaries have
already been crossed, the biodiversity boundary,
for example, whose eﬀects can already be felt in
the loss of pollinating insect populations. And
three other are about to be crossed. Staying
within the limits – the safe space inside the
Planetary Boundaries – must be an urgent goal
for all people in the decades to come, which is
why L’Oréal has used these limits as the basis
for deﬁning our sustainability targets for 2030.

Üç Esasa Dayalı Strateji
Sürdürülebilirlikteki bir sonraki adımımızı
belirlemek üzere 2019 yılından bu yana
paydaşlarımız ve sivil toplum ile bağımsız
çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmalar
sonucunda ölçülebilen ve süreli hedeﬂer
belirledik. Bu hedeﬂer hem bizim kurumsal
dönüşümümüze hem de paydaşlarımızın
kendi dönüşümlerine rehberlik edecek, sosyal
ve çevresel ihtiyaçlara katkıda bulunmamıza
zemin hazırlayacaktır.

A Strategy Built On Three Pillars
To deﬁne and reﬁne L’Oréal’s next steps in
sustainability, seven internal expert panels have
been working since April 2019, coordinating
independent studies and working with outside
partners and civil society. The outcome is a
strategy with measurable, time-bound impact
reduction targets that will guide our internal
transformation, that of our stakeholders and
our contribution to urgent social and
environmental needs.
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Kendi Dönüşümümüzü
Gerçekleştiriyoruz ve Gezegenin
Sınırlarına Saygılı Davranıyoruz.
Bilim insanları Gezegenimizin Sınırları’nın
aşılmasının insanlık için güvenli çalışma
alanlarına tehdit oluşturduğu konusunda
hemﬁkir.
Dolayısıyla taahhütlerimiz, gezegenin sınırları
dahilinde faaliyet göstermeye ve çevre
biliminin tanımından hareketle gezegenimizin
sınırlarına saygılı olmaya dayanmaktadır.
Faaliyetlerimizin iklim, su, biyolojik çeşitlilik
ve doğal kaynaklar üzerindeki etkilerini
azaltmak
amacıyla
yeni
dönüşüm
programımızı
ölçülebilir
amaçlarla
uyguluyoruz.

Transforming Ourselves
And Respecting Planetary Boundaries.
Scientists unanimously agree that crossing the
“Planetary
Boundaries”
will
threaten
humanity’s safe operating space.
Hence, our commitment is to operate within the
limits of the planet and adapt to what it can
withstand, as deﬁned by environmental science.
We are implementing a new internal
transformation program, with quantiﬁable
objectives, to limit the impact of all our
activities on climate, water, biodiversity and
natural resources.

İş Eko-sistemimizi Güçlendiriyoruz
daha Sürdürülebilir Bir Dünyaya
Geçiyoruz.

Empowering Our Business Ecosystem
Helping It Transition To A More
Sustainable World.

Dönüşüm sürecimizde tüketicilerimizin ve
tedarikçilerimizin de yer almasına önem
veriyoruz.

We believe it is our responsibility to involve our
customers, suppliers and consumers in our
transformation process.

Tedarikçilerimizin
sürdürülebilir
gelişim
politikalarının bizim politikalarımız kadar

We are making new commitments to ensure our
suppliers’ sustainable development policies are
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tutkulu
olmasını
ve
etkileşimde
bulunduğumuz toplumların güçlenmesini
garantilemek adına 2030 yılına dair yeni
taahhütlerde bulunuyoruz. Tüketicilerimizin
bilinçli satın alma seçimleri yapmasını teşvik
etmek amacıyla ürünlerimizin sürdürülebilir
etkilerini gösteren çevresel ve sosyal
etiketleme sistemini hayata geçiriyoruz.

as ambitious as our own, and are including the
empowerment of the communities we interact
with as a key objective for 2030. We are also
launching our environmental and social
labelling system to allow our consumers to
make informed purchasing choices that are in
line with their values.

Dünyanın Karşılaştığı Sorunları
Çözmeye Katkıda Bulunuyoruz.
Acil Sosyal ve Çevresel
İhtiyaçlara Destek Oluyoruz.

Contributing To Solving The Challenges
Of The World By Supporting Urgent
Social And Environmental Needs

İş modelimizin dönüşümünün ötesinde
günümüzün en ciddi sosyal ve çevresel
sorunlarının ele alınmasına yardımcı olmaya
hazırız.
Bir
parçası
olduğumuz
toplumumuza
borcumuzu bu şekilde ödeyebileceğimize
inanıyoruz ve şirketlerin de çözümün bir
parçası olabileceğini göstermek istiyoruz.
Eko-sistemlerin yenilenmesi ve döngüsel
ekonominin gelişimine yönelik yatırımlar için
100 Milyon Euro, ihtiyaç sahibi kadınları
desteklemeye yönelik yardım fonuna ise 50
Milyon Euro kaynak ayırdık.

Beyond the mere transformation of our
business model, we want to help address some
of today’s most pressing social and
environmental challenges.
This is our way of giving back to society and
demonstrating that companies can be part of
the solution. We are allocating 100 million
euros to impact investing dedicated to the
regeneration of ecosystems and the
development of the circular economy, and 50
million euros to a charitable endowment fund
to support highly vulnerable women.
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MEY | DIAGEO İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY
EFFORTS OF MEY | DIAGEO
Her Yerde Hayatı Kutluyoruz

Celebrating Life Everywhere

Türkiye genelindeki 8 fabrikası ve satış ekibi
dahil 1100 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren
Mey, 2004 yılında TEKEL’in alkollü içkiler
bölümünün özelleşmesi sonucu kurulmuştur.
Ürün portföyü içerisinde Yeni Rakı, Tekirdağ
Rakısı, İstanblue ve Binboa votkaları, Kayra,
Terra ve Buzbağ şarapları gibi markalar yer
alan Mey|DIAGEO Türkiye’nin en büyük
beşinci hızlı tüketim ürünleri şirketidir.
(Kaynak: 2019 Nielsen Perakendeci Paneli).
Mey 2011 yılından bu yana, yaklaşık 180
ülkede ticari faaliyeti ve 80 ülkede de bölge
oﬁsi bulunan dünyanın lider alkollü içki
üreticisi DIAGEO’nun şemsiyesi altında yer
almaktadır.

8 factories & sales team in Turkey in general,
including 1,100 employees, Mey was
established as a result of privatization of the
monopoly spirits section in 2004. By having a
product portfolio including Yeni Rakı, Tekirdag
Rakı, İstanblue & Binboa vodka, wine brands
such as Kayra, Terra & Buzbağ, Mey | DIAGEO is
Turkey's ﬁfth largest FMCG company (Source:
2019 Nielsen Retailer Panel). Since 2011, Mey
has been under the roof of DIAGEO, the world's
leading alcoholic beverage producer, which has
commercial operations in approximately 180
countries & regional oﬃces in 80 countries.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği
Mey|DIAGEO,
hedeﬂeri
doğrultusunda
politikalarını tamamıyla Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri ile uyumlu
hale getirmiştir. İklim değişikliği nedeniyle
küresel sıcaklık artışının belirli seviyenin
altında tutulmasını hedeﬂeyen Paris İklim
anlaşması çerçevesinde, belirlenen hedeﬂeri
desteklemek adına üzerine düşecek olan
görevi yerine getirmek için ‘Paris Pledge
Action’ imzacılarından olan DIAGEO, sera gazı
azaltımı konusunda ciddi taahhütlerde
bulunmuştur.
Bu kapsamda 2007 – 2020 yılları arasındaki
zaman diliminde gerçekleşmesi planlanan
hedeﬂer; düzenli depolamaya giden atıkların
sıfıra ulaşması, birim su tüketiminin %50
oranında azaltılması ve sera gazı emisyonları
için direkt operasyonda % 50, toplam tedarik

Sustainability & Climate Change
Mey | DIAGEO has fully aligned it’s policies with
the United Nations Sustainable Development
Goals in line with it’s goals. DIAGEO, one of the
signatories of the "Paris Pledge Action", has
made serious commitments to reduce
greenhouse gases in order to fulﬁll its duty to
support the determined targets within the
framework of the Paris Climate agreement,
which aims to keep the global temperature
increase below a certain level due to climate
change.
In this context, the targets planned to be
realized in the period between 2007 - 2020; It
can be summarized as the reduction of waste
going to landﬁll by 50%, reduction of unit
water consumption by 50% & reduction of
greenhouse gas emissions by 50% in direct
operation & 30% in the total supply chain.
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zincirinde ise %30 oranında azaltılması
şeklinde özetlenebilir.

Enerji Yönetimi ve
Sera Gazı Emisyonları
Tüm Mey|DIAGEO sahaları büyük mücadele
ve özverili çalışmaları ile iklim değişikliğine
karşı sorumluluğunun bilincinde olarak 2007
yılına kıyasla sera gazı emisyonlarını %76,5
oranında azaltmıştır. 2020 yılı sonunda sera
gazı emisyonlarının 2007 yılına göre %70
oranında azaltılması hedeﬂenmekteyken,
2019
yılı
itibarı
ile
bu
hedef
gerçekleştirilmiştir.

Su Yönetimi
En temel ürün girdileri tarım ve su kaynaklı
olan Mey|DIAGEO için çevreye olan etkilerini
minimumda tutmak ve tüm doğal kaynakların
nesiller boyu aktarılması iş sürekliliğinin bir
gereği olmaktan daha çok doğduğu ve
yetiştiği
topraklara
karşı
büyük
bir
sorumluluğudur. En değerli varlığımız ve
hayatın en önemli bileşeni olan su için ise
inovatif
çevresel
yatırımlar
ve
ileri
mühendislik uygulamaları sayesinde bir litre
ürün için harcanan toplam su miktarı 2007
yılına kıyasla 2020’ye kadar %45 azaltılmıştır.

Dünya’nın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan CDP’nin 2018 yılı iklim
değişikliği ve su raporlarında 2017 yılında
olduğu gibi A listesinde yer almayı başaran
lider ﬁrmalardan biri olmuştur. Su ile ilgili
projeleri hayata geçirmeye devam eden
Mey|DIAGEO CDP’nin son açıklanan 2019 Su
raporunda A listesinde yer almaya devam
etmektedir.

Energy Management & Greenhouse Gas
Emissions
All Mey|DIAGEO sites have reduced their
greenhouse gas emissions by 76.5% compared
to 2007, being aware of their responsibility
against climate change with their great eﬀorts
& devoted eﬀorts. While it is aimed to reduce
greenhouse gas emissions by 70% at the end of
2020 compared to 2007, this target has been
achieved by 2019.

Water Management
For Mey|DIAGEO, whose most basic product
inputs are agriculture & water, keeping the
environmental impacts to a minimum &
transferring all natural resources over
generations is more of a responsibility towards
the land where it was born & grown, rather than
being a requirement of business continuity.
Following this ideology, the total amount of
water spent per liter of product has been
reduced by 45% until 2020, compared to
2007, thanks to innovative environmental
investments & advanced engineering practices.

Waste Management
While aiming to reach zero waste to the soil by
the end of 2020, 8 of our 10 facilities, were
included in the scope of zero waste, & our work

Recognized as the world's most powerful
green non-governmental organization, CDP
has become one of the leading companies
that managed to be on the A list in 2018
climate change and water reports as in
2017. Continuing to implement water-related projects, Mey | DIAGEO continues to be
on the A list in the last announced 2019
Water report of CDP.
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Atık Yönetimi
2020 yılı sonunda toprağa giden atığın sıfıra
ulaşmasını hedeﬂerken, 2019 yılı sonu
itibarıyla toplam 10 tesisimizin 8 tanesi sıfır
atık kapsamına girmiş olup, kalan iki
lokasyonumuz için de çalışmalarımız sona
yaklaşmıştır.
Üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan arıtma
çamurları ve sap atıkları için çeşitli projeler ile
son 3 yılda 22.880 ton sera gazı emisyonu
tasarrufu ile çevreye katkı sağlanmıştır. Hem
temiz enerji üretimine destek olunmuş hem
de doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına
katkı sağlanmıştır.

Tarımsal Sürdürülebilirlik
Tarım ve çiftçilik bizim gibi tarıma dayalı
faaliyet gösteren sektörler için önemle ele
alınması gereken bir konu olduğunun farkında
olarak
tarımda
sürdürülebilirlik
çalışmalarımıza devam etmeyiz. Bu kapsamda;
fabrikalarının, tedarikçilerinin ve üzüm
bağlarının bulunduğu tüm coğrafyalardaki
çiftçiyi
desteklemek,
kalkındırmak
ve
bilinçlendirilmesini misyon edinerek, uzun
yıllardır anason çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu
ﬁnansal ve teknik desteği sağlayan projeleri
hayata geçirmiştir. Çiftçi Destek Projeleri ile
üreticilere motorin, gübre ve tohum
sağlarken, tohum ve toprak kalitesini
geliştirecek ıslah projeleriyle de verimlilik ve
rekolte artışı için çalışılmaktadır.
İlaç sektörünün de önemli girdilerinden olan
anasonun yüksek kalitede üretilmesi için

for the remaining two locations is nearing
completion.
With various projects for treatment sludge &
straw waste generated as a result of our
production activities, 22,880 tons of
greenhouse gas emission have been prevented
in the last 3 years. It has supported both clean
energy production & contributed to the
reduction of natural resource consumption.

Agricultural Sustainability
Being aware that agriculture is an important
issue for agriculture-based industries like us, we
continue our sustainability eﬀorts in
agriculture. In this context; With the mission of
supporting, developing & raising the awareness
of farmers in all geographies where its factories,
suppliers & vineyards are located, it has
implemented projects that provide the ﬁnancial
& technical support that anise farmers need for
many years. While providing diesel, fertilizer
and seeds to producers through Farmer Support
Projects, eﬀorts are made to increase
productivity & yield with improvement projects
that will improve seed and soil quality.
We aim to make our local anise production an
export product with the Anise Breeding Project
we carry out with Ege University by applying to
university and industry collaborations to
produce high quality anise, which is one of the
important inputs of the pharmaceutical
industry. In this context, 3 new types of seeds
were obtained as a result of the work carried out
with Ege University and the oﬃcial registration
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üniversite ve sanayi işbirliklerine başvurarak,
Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz Anason
Islah Projesi ile yerel anason üretimimizin bir
ihraç ürünü olmasını hedeﬂiyoruz. Bu
kapsamda Ege üniversitesi ile yürütülen
çalışma sonucu 3 yeni tip tohum elde edildi
ve Tarım Bakanlığı tarafından bu tohumların
Mey adına resmi tescili onaylanmıştır. Bu
tohumlar Türkiye’de ticarete konu olan ve
tescilli ilk anason tohumları olmuştur. Bu çok
değerli kültürel mirası korurken aynı zamanda
toplumu tarıma teşvik etmeye, toprağın
zenginleşmesi ve verimliliğinin arttırılması ile
biyoçeşitliliğe pozitif katkıda bulunma
hedeﬂerini de yerine getirmektedir.

Sürdürülebilir Ambalaj
Ürünlerimizin en önemli ambalaj malzemesi
olan şişelerde, şişe ağırlıklarının azaltılmasına
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara ek
olarak 2019 yılında şarap ve votka şişelerinde
yapılan projeler ile toplamda 427,6 ton şişe
ambalajı ağırlığını azalttık.

of these seeds in the name of Mey was approved
by the Ministry of Agriculture. These seeds are
tradable in Turkey and was ﬁrst registered anise
seeds. While preserving this invaluable cultural
heritage, it also fulﬁlls the objectives of
encouraging the society to agriculture, making
a positive contribution to biodiversity by
enhancing soil enrichment and productivity.

Sustainable Packaging
We continue our eﬀorts to reduce bottle
weights in bottles, which are the most
important packaging material of our products.
In addition to the work done in previous years,
we reduced the weight of bottle packaging in
total by 427.6 tons with the projects carried out
on wine & vodka bottles in 2019.
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MİGROS
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
COMBATING CLIMATE CHANGE AND
SUSTAINABILITYEFFORTS OF MIGROS
Türkiye’de modern perakende sektörünün
öncülüğünü yapan Migros, geniş kullanım
alanlarına sahip olan mağazalarında ve e-ticaret
kanalları aracılığıyla başta gıda ve ihtiyaç
maddeleri olmak üzere, kozmetik, kırtasiye,
züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi
kategorileriyle de müşterilerinin gereksinimlerini
karşılamaktadır. Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra yurt
dışında Kazakistan ve Kuzey Makedonya’da
Ramstore markasıyla faaliyet göstermektedir.
Cirosunun yaklaşık yüzde 77’si tarım kaynaklı
ürünlerden oluşan Migros, taze ürünlerdeki
uzmanlığı ile Türkiye’nin en fazla taze ürün satan
perakendecisi olmasının yanında gıda perakende
sektöründe Ar-Ge merkezine sahip olan ilk ve tek
perakendecidir. Migros, 65 yıllık deneyimini
dijital dönüşümle tüm iş yapış süreçlerine
entegre ederek perakendecilik sektöründeki
öncülüğünü geleceğe taşımaktadır. Çevresel,
sosyal ve ekonomik olmak üzere, tüm
boyutlarıyla ele aldığımız sürdürülebilirlik
yaklaşımımız tüm çalışmalarımıza yol gösteren
bir kılavuz niteliğindedir. Daha sağlıklı ve iyi bir

Pioneering the state-of-the-art retail sector in
Turkey, Migros meets the requirements of its
customers, in particular with respect to the
foodstuﬀ and the supplies, and also under the
categories such as cosmetics, stationery,
glassware, electronics, books and textiles, at its
stores with wide areas of use, and also through the
e-commerce channels. In addition to all the 81
cities in Turkey, it carries out business in
Kazakhstan and North Macedonia under its
Ramstore brand name. Having approximately 77
percent of its turnover consisting of the
agriculturally-derived products, Migros is not only
the retailer that sells fresh products the most in
Turkey, but also the ﬁrst and sole retailer that
accommodates an R&D center for the food
retailing, thanks to its expertise in fresh products.
Migros carries its leadership in the retail sector to
the future by integrating its 65 years of experience
into all business processes with digital
transformation. Migros carries its leadership in the
retail sector to the future by integrating its 65
years of experience into all business processes
with digital transformation.
Our sustainability approach, which
covers all environmental, social and
economic dimensions guides all our
eﬀorts. We believe that a healthier
and better society is only possible
on a healthier and better planet. In
all our activities, we act with the
awareness of our responsibility to
humankind, nature and future
generations. We consider it our duty
to protect the rights of future
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toplumun, daha sağlıklı ve iyi bir gezegende
mümkün
olduğuna
inanıyoruz.
Tüm
faaliyetlerimizde, insana, doğaya ve gelecek
kuşaklara olan sorumluluğumuzun bilinciyle
hareket ediyoruz. Bugünün kaynaklarını en doğru
ve verimli şekilde kullanarak gelecek nesillerin
haklarını gözetmeyi görev adlediyoruz. Bu
doğrultuda, sürdürülebilirlik konusu tüm
çalışanlarımızın temel sorumluluğunda ve bu
sorumluluk yukarıdan aşağıya ve aşağıdan
yukarıya
yönelen
şekilde
dağılıyor.
Sürdürülebilirlik alanındaki tüm karar ve
çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası performans
göstergeleri
(KPI)
doğrultusunda
değerlendiriyoruz.
Sürdürülebilir
Kalkınma
Amaçlarını destekliyor ve bu amaçlarla örtüşen
projeler geliştiriyoruz. Uluslararası kabul görmüş
araçlarla risklerimizi analiz ediyor ve bu risklerin
azaltılması için çeşitli önlemleri hayata
geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız tüm
işimizin ana odağında yer alıyor. Bu bakış açısıyla,
sadece
kendi
operasyonlarımızın
değil
paydaşlarımızın da çevresel ve sosyal
konulardaki
etkilerini
değerlendiriyor,
gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.
Migros İyi Gelecek Planımız içerisinde yer alan
iklim değişikliğiyle mücadele, düşük karbonlu
ekonomiye
geçiş
ve
sürdürülebilirlik
konularındaki uygulama ve hedeﬂerimizi,
uluslararası normlar, ulusal yasal zorunluluklar,
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Consumer
Goods Forum (CGF) ilkeleri çerçevesinde taahhüt
ediyor ve sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, karbon
salımımızı
azaltmaya
yönelik
çevresel
hedeﬂerimizi başta Paris Anlaşması olmak üzere,
küresel girişimler ve ulusal hedeﬂer
doğrultusunda iş stratejimize uygun
bir
şekilde
belirliyor,
operasyonlarımızı uzun vadede bu
kapsamda yönetiyoruz. En yüksek
seviyede
gelişim
ilkemizle,
hedeﬂerimizi
her
yıl
gözden
geçiriyoruz.
İklim
değişikliğiyle
mücadele için, uzun vadede bilime
dayalı metodolojiyle uyumlu olarak
güncelleyebileceğimiz, zorlayıcı
hedeﬂer benimsiyoruz. Bu hedeﬂer
doğrultusundaki yıllık performansımız
ve iklim değişikliğiyle mücadele

generations by using today’s resources in the most
appropriate and eﬃcient manner. Accordingly,
sustainability is the main responsibility of all our
employees, and such responsibility is distributed
in a manner both from the top to bottom and the
bottom to the top. We assess all our decisions and
activities within the ﬁeld of sustainability in
accordance with the national and international
performance indicators (KPIs). We support the
Sustainable Development Goals and develop
projects that contribute to these Goals.
We analyze our risks by making use of
internationally-recognized tools and implement
various measures for mitigating such risks. Our
sustainability approach underlies thefocus of our
business. From this point of view, we assess the
impacts of notonly our own operations but also of
our stakeholders on the environmental and social
topics, and we provide contribution for the
development there of.
We undertake and maintain our practices and
targets with respect to combating climate change,
transition to a low carbon economy and
sustainability, which are included in our Migros
Better Future Plan, in accordance with
international
norms,
national
statutory
requirements, Sustainable Development Goals
and the principles of Consumer Goods Forum. For
such purpose, we determine our environmental
targets for reduction of our carbon emission as per
Paris Agreement, global initiatives and national
targets, and manage our operations in this context
in long term.
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planımızı her yıl Karbon Saydamlık Projesi’ne
(Carbon Disclosure Project (CDP)) raporluyoruz.
2019 yılında CDP İklim Değişikliği Programı’nda
‘A-’ skorumuz ile Türkiye İklim Liderleri arasında
yer aldık.

Gıda İsrafını Önleme Çalışmalarımız
Operasyonel iyileştirmeler ve indirimli
Satışlarımız
Kayıpları kaynağında azaltma hedeﬁmiz
doğrultusunda gıda bozulması nedeniyle oluşan
gıda imhasının azaltılması için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Uzun yıllardır son tüketim tarihi
(STT) yaklaşan et, tavuk, süt ürünü gibi taze gıda
ürünlerinin imha olmasını engellemek amacıyla
yüzde 25-50 indirimli satış uygulaması
gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamanın ötesine
geçmek için araştırmalar yürüttük. Yaptığımız
incelemeler sonucunda, gıda imhalarımızın
yüzde 80’lik kısmını sebze – meyvelerin
oluşturduğunu gördük. Bu doğrultuda, hızlı
bozulan bu ürün grubu için özel çalışmalar

gerçekleştirdik.
Yüzde 25-50 indirimli satış uygulamasını, olgun
meyve-sebzelerin satışında da kullanmaya
başladık. 2019 yılında 5.000 ton meyve-sebze ve
et ürününün imhasının önüne geçtik ve STT ve
olgun meyve-sebze indirimleriyle 12 MigrosJet
mağazasının yıllık cirosu kadar gıda kurtardık.

Gıdaya Saygı Projemiz
Görsel açıdan satış standartlarını karşılamayan
ancak besleyiciliğini koruyan ve tüketime uygun
gıda ürünlerini, web tabanlı bir bağış platformu

We review our targets every year by our principle
of highest level of development. For combating
climate change, we adopt challenging goals,
which we can update in line with the sciencebased
methodology in the long term. We report our
annual performance and our plan for combating
climate change in line with these targets in Carbon
Disclosure Project (CDP) every year. We rank
among the Turkish Climate Leaders with Score of A
in CDP Climate Change Program.

Our Food Waste Prevention Practices
Operational Improvements And Discounted
Sales
In line with our objective to reduce any loss at
source, we continue our practices to reduce the
food waste resulting from food spoilage. For many
years, we have been oﬀering 25-50 percent
discounted sales for prevention of waste of the
fresh food products such as meat, chicken, dairy
products with an upcoming Expiry Date. We have
conducted researches for moving beyond such
practice. In consequence of the surveys we have
conducted, we observed that a portion of 80
percent of our food waste consisted of the
vegetables & fruits. Accordingly, we conducted ad
hoc activities for such perishable product group.
We started to employ the practice of 25 - 50
percent discounted sales, we have been applying
for many years for the purpose of accelerating the
sales of the fresh food products such as meat,
chicken, dairy products with an upcoming Expiry
Date, also for the sales of ripe fruits & vegetables.
In 2019, we avoided waste of 5,000 tons of fruits
& vegetables and meat products, and we saved the
food up to the annual turnover of 12 MigrosJet
stores by applying the discounts for the upcoming
Expiry Date as well as ripe
fruits & vegetables.
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üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2017
yılında Türkiye’de ilk kez Fazla Gıda iş birliğinde
hayata geçirdiğimiz bu yeni nesil uygulama
sayesinde, bağışlanabilir durumdaki gıda
ürünleri ile ihtiyaç sahiplerinin talepleri aynı
platformda eşleşiyor. Böylece, bağışlanan gıdalar
doğru adreslere doğru miktarda ulaştırılarak
yüzde 100 değerlendirilmiş oluyor. Meyve –
sebze ve kuru bakliyat ürünlerinin dahil edildiği
sistem sayesinde ürünler günlük olarak gıda
bankaları ve sosyal marketlere ulaştırılabiliyor.
2019 yılında 1.424 ton bağış yaparak proje
başından itibaren 4 milyonu aşkın öğünün ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmasına destek olduk.
Projemizi ülke çapındaki tüm mağazalarımıza
yaygınlaştırmayı hedeﬂiyoruz.

Our Respecting Food Project
We provide the individuals in need with the food
products, which do not satisfy the sales standards
in visual terms, but which remain nutritious and
are convenient for consumption, through a
web-based donation platform. Thanks to this new
generation practice, we have materialized in 2017
in cooperation with Fazla Gıda (Whole Surplus) for
the ﬁrst time in Turkey, the food products that can
be donated are matched with the requests of the
individuals in need at the same platform. Thus,
such donated food becomes utilized 100 percent
since they are delivered to the right individuals at
the right quantities. By means of the system, in
which the fruits & vegetables and dry legume
products are involved, the products can be
delivered to the food banks and social markets on
daily basis. By donating 1,424 tons in 2019, we
provided support for delivering more than 4
million meals to the individuals in need as of the
beginning of the project. We aim to popularize our
project at our stores throughout the country.

Our ‘Fresh Leftovers To Our Fourlegged
Friends’ Project

Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza
Projemiz
Orman ve sokak hayvanlarının beslenmesi için
2014 yılından bu yana “Kalan Tazeler Küçük
Dostlarımıza” projesini yürütüyoruz.
Mağazalarımızda son kullanım tarihi yaklaşan
ancak hala tüketilebilir olma özelliğini koruyan
gıda ürünleri, HAYTAP (Hayvan Hakları
Federasyonu) aracılığıyla sokak ve orman
hayvanlarının doyurulması için bağışlanıyor.
Proje kapsamında, 2019 yılında 873 ton gıda
desteği yapıldı. Bugüne kadar toplamda 1.896
ton gıda yardımı ile zor durumdaki hayvanların
beslenmesine katkı sağladık.

Kırmızı Ette Ürün Ömrünü Uzatma
Çalışmalarımız
MİGET’te yenilikçi üretim hattımız ve uzman

In order to feed the stray and forest animals, we
have been carrying out the “Fresh Leftovers to Our
Four-Legged Friends” project since 2014. Food
products in our stores, that have an upcoming
Expiry Date but which still remain convenient for
consumption, are being donated for feeding the
stray animals and forest animals through the
agency of the HAYTAP (Turkish Animal Rights
Federation). A support of 873 tons of food has
been provided in 2019 as part of the project. We
have provided contribution to feeding the
suﬀering animals by means of the food aid of
1,896 tons, in total, up until the present.

Extending The Product Life Of Red Meat
At MIGET, we are carrying out activities for turning
each point of our products into a value and
minimizing the loss and extending the shelf life
thanks to our innovative production line and
expert butcher staﬀ. We extended the shelf life
of the meat products approximately by 30 percent
by making use of the MAP (Modiﬁed Atmosphere
Packaging) technique, optimum stockpiling and

32

MİGROS

kasap kadromuz sayesinde ürünlerimizin her
noktasını değere dönüştürmek, kaybı en aza
indirmek ve raf ömürlerini uzatmak için
çalışmalar yapıyoruz. MAP (modiﬁye atmosfer
paketlemesi) ambalajlama tekniği, optimum
stoklama, güçlü soğuk zincir ile et ürünlerinin raf
ömrünü yüzde 30’a yakın uzattık. Bu sene en yeni
ambalaj teknolojisini kullanmaya başladık. Esnek
üst ﬁlmiyle gıda ürünlerini adeta bir deri gibi
kaplayan Skinpack teknolojisi, vakumlama
sırasında havayı tamamen boşaltıp ürünü
çevresel etkilerden koruyor. Böylece, raf ömrünü
iki katına kadar artırabiliyoruz. 2019 yıl sonu
itibarıyla ham madde olarak üretimde kullanılan
dana karkasta ‘Sıfır Stok’ uygulamasına geçtik.
Raf ömrünün uzaması nedeniyle ürünün
mağazadaki satış ömrü yüzde 40 oranında
uzatıldı.
Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin hızlı
gelişimiyle beraber yatırımlarımıza devam
edeceğiz.

robust cold chain. This year, we started to make
use of the cuttingedge packaging technology.
The Skin packaging technology, which covers the
food products just like the skin thanks to its
ﬂexible upper ﬁlm, draws out the air completely
during the vacuum pumping, and protects the
product against the environmental eﬀects. Thus,
we manage to enhance the shelf life to double. As
of the end of 2019, we switched to the “Zero
Inventory” practice for the calf carcass being used
as the raw material for the production. The sales
life of the product at the store was extended by 40
percent since the shelf life has been prolonged. We
will continue with our investments together with
the rapid development of such technology in the
upcoming years.

Our Energy Generation Practices From
Organic Waste
We use our store’s organic waste that is not
convenient for consumption, in energy recovery
and composting or we send it to the municipal
waste disposal centers. In 2019, we sent 5,200
tons of organic waste from our 687 stores to the
biogas plant that produced 520 cubic decameters
of biogas which resulted in 2,851 tons of compost
and generation of 1,012 kWh electricity.

Combating Climate Change And Our
Energy Management
Organik Atıktan Enerji Üretimi
Çalışmalarımız
Mağazalarımızdan çıkan ve tüketime uygun
olmayan organik atıkları, enerji geri kazanımında
ve biyokompost elde etmek için kullandırıyor ya
da belediyelerin atık bertaraf merkezlerine
gönderiyoruz. 2019 yılında, 5.200 ton organik
atığını biyogaz tesisine gönderdik ve oluşan 520
dekametreküp biyogazdan, 2.851 ton kompost,
1.012 kWh elektrik elde edildi.

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Enerji
Yönetimimiz
Tüm mağazalarımız, dağıtım merkezlerimiz, bölge
direktörlüklerimiz,
meyve-sebze
bölge
depolarımız, MİGET et işleme tesisimiz ve 2018
yılında faaliyete başlayan besi çiftliğimize ait

We identify the factors causing greenhouse gas for
all of our stores, distribution centers, regional
directorates, regional fruit and vegetable
warehouses, MİGET meat processing plant and
breeding farm, which started operation in 2018.
50 percent of our carbon emission is due to
electricity, and 49 percent is due to refrigeration.
We monitor, calculate and report our performance
in this regard in “daily carbon emission per sales
area square meter (kgCO2e) equivalent”.

Our Eco-friendly Cooling Systems
We focus on making use of natural coolants and
more eﬃcient and newgeneration systems for
refrigeration systems, which are among the most
important elements causing greenhouse gas
emission in our retailing operations. We put in
place our innovative practices for making use of
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sera gazına neden olan faktörleri belirliyoruz.
Karbon salımlarımızın yüzde 50’si elektrik, yüzde
49’u soğutma kaynaklıdır. Bu konudaki
performansımızı “günlük satış alanı metrekaresi
başına karbon salımı eşdeğeri (kgCO2 e)”
cinsinden takip ediyor, hesaplıyor ve
raporluyoruz.

natural coolants or ecofriendly systems, which can
function in harmony with the climate of our
country, for the refrigeration systems of our
distribution centers and stores, instead of
hydroﬂuorocarbon (HFC).

Çevreci Soğutma Sistemlerimiz

We carry out eﬃciency activities in order to save
our energy consumption arising
from distribution and logistics, and to reduce our
greenhouse gas emissions arising from logistics.
Every year, we measure the route covered between
our distribution centers and stores, perform route
optimizations and open our new distribution
centers according to the results of these analyzes.
Within the scope of our central distribution
strategy, we transport 80 percent of our products
to the stores by fully loaded trucks. We reduce
truck traﬃc by up to 30 times by directing the
products to be sold in our stores to the related
distribution centers.

Perakende operasyonlarımızda sera gazı salımına
yol açan önemli başlıklar arasında yer alan
soğutma sistemlerinde doğal soğutucuların,
daha verimli ve yeni nesil sistemlerin
kullanılmasına
odaklanıyoruz.
Dağıtım
merkezlerimiz ve mağazalarımızdaki soğutma
sistemlerinde hidroﬂorokarbon (HFC) yerine
ülkemizin bulunduğu iklim ile uyumlu
çalışabilen, doğal soğutucuların veya çevreci
sistemlerin
kullanılması
için
inovatif
uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilir Dağıtım Sistemlerimiz
Dağıtım ve lojistik kaynaklı enerji tüketimimizde
tasarruf sağlamak ve lojistik kaynaklı sera gazı
salımımızı azaltmak üzere verimlilik çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.
Her yıl dağıtım merkezlerimiz ve mağazalarımız
arasında kat edilen yolu ölçerek rota
optimizasyonları yapıyor ve yeni dağıtım
merkezlerimizi bu analizlerin sonuçlarına göre
açıyoruz.
Merkezi
dağıtım
stratejimiz
çerçevesinde ürünlerimizin yüzde 80’ini
mağazalara tam dolu kamyonlar ile taşıyoruz.
Mağazalarımızda satılacak ürünleri kendi dağıtım
merkezlerine yönlendirerek kamyon traﬁğini 30
kata kadar azaltıyoruz.

Enerji Tasarrufu Çalışmalarımız
Enerji
tasarrufu
çalışmalarımızla
hem
operasyonel verimlilik sağlıyor, hem de iklim
değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Enerji
tüketimimizi ve bu sebeple neden olduğumuz
salımları azaltmak amacıyla tüm yeni açtığımız ve
yenilediğimiz mağazalarımızda iklimlendirme ve
sanayi tipi soğutma sistemlerinde değişken akım
kontrollü ve yüksek oranda otomasyon verimli
sistemleri tercih ediyoruz. Enerji izleme
sistemimiz ile enerji tüketimimizi günlük, haftalık

Our Sustainable Distribution Systems

Our Energy Saving Practices
We provide operational eﬃciency and combat
climate change through our eﬀorts to save energy.
We prefer systems with varied current control and
high automation eﬃciency for air conditioning
and industrial cooling systems in all our newly
opened and renovated stores in order to reduce
our energy consumption and the emission caused
thereby. Our energy monitoring system allows us
to measure our energy consumption on a daily,
weekly and monthly basis, and take measures to
reduce our energy consumption and thus, our
greenhouse gas emissions. In addition, we
installed an automated system that centrally
controls our refrigeration, air-conditioning and
lighting systems for the purpose of controlling our
energy consumption. We generalize our system as
the number of our stores increases. Our cooling,
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ve aylık olarak ölçüyor ve enerji tüketimimizi ve
dolayısıyla sera gazı salımlarımızı azaltmak için
tedbirler alıyoruz. Buna ek olarak, enerji
tüketimimizi kontrol etmek amacıyla soğutma,
iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerimizi
merkezden kontrol eden otomasyon sistemi
kurduk. Mağaza sayılarımız arttıkça sistemimizi
yaygınlaştırıyoruz. Yıllar içerisinde soğutma,
iklimlendirme ve aydınlatma süreçlerimiz daha
fazla noktadan gözlemlenebilir ve uzaktan
kontrol edilebilir hale geldi. Uygun olan
mağazalarımızda gün ışığı aydınlatma sistemleri
kullanarak güneş ışığından maksimum fayda
sağlıyoruz. Mağaza çatılarımızda ısı yalıtımı
sağlayan, güneş ışınlarını yansıtan boyaları tercih
ederek ısı adalarının oluşmasını engelliyoruz.
Mağazalarımızın depolarında hareket sensörlü
aydınlatma ünitelerine yer veriyoruz. Öğle
molasında
katlarımızdaki
aydınlatma
sistemlerinin otomatik olarak kapatılması
uygulaması 2019 yılında Genel Müdürlük
binamızda yaptığımız tadilat çalışmalarıyla daha
verimli şekilde çalışmaya başladı. Bu kapsamda
30.420 kWh elektrik enerjisinden tasarruf
sağlanılmıştır. Bu tasarruf sayesinde 1 ampul 1,5
milyon saat aralıksız çalışabiliyor.

Yeşil BT Uygulamalarımız
Yeşil Bilgi Teknolojileri (BT) yaklaşımımız
kapsamında, 2019 yeni açılan mağazalarımıza da
250 adet ince istemci alımı yaptık. Yıllık ortalama
yüzde 80 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.
Geleneksel sunucu altyapımızın yüzde 80’inin
yeni nesil hiper bütünleşik sunucularla
değiştirilmesi, sanal hale getirilmesi ve bulut

air conditioning and lighting processes have
become more traceable and remotely controllable
over the years.Where applicable, we get maximum
beneﬁt from sunlight by making use of daylight
lighting systems in our convenient stores. We
prevent formation of heat islands by preferring
paints enabling heatinsulation and reﬂecting the
sun rays on the roofs of our stores. We employ
lighting units with motion sensors in our
warehouses. The automatic shutdown of the
lighting systems on the ﬂoors at lunch break
started to function more eﬃciently in 2019
following the renovation activities we carried out
at our Head Oﬃce building. 30,420 kWh of
electricity was saved in this regard. This saving
enables 1 bulb to run continuously for 1.5 million
hours.

Our Green IT Practices
As part of our Green IT approach, we also
purchased 250 thin clients for our new stores
opened in 2019. This ensures an energy saving of
80 percent on average annually. We recycled 47
tons of out-ofuse electronic equipment. We
achieved 80 percent energy savings by replacing
80 percent of our conventional server
infrastructure with new-generation
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sistemlerine aktarılmasıyla yüzde 80 oranında
enerji tasarrufu elde ettik. Yedek veri
merkezimizi kapatarak, verilerimizi Yeşil BT
stratejimize göre hazırladığımız yeni Felaket Veri
Merkezimize taşıdık. Böylece yıllık 500 MW’ın
üzerinde bir enerji tasarrufu sağladık. Türkiye
çapındaki faaliyetlerimiz kapsamında yaptığımız
iş görüşmelerinde video konferans yönteminden
faydalanıyoruz. Bu sayede, İnsan Kaynakları
çalışanlarımızın ulaşım amaçlı araç kullanma
ihtiyacını ortadan kaldırarak, Kapsam 3 karbon
salımımızda azaltım gerçekleştiriyoruz. 2018
yılında video konferans metoduyla 14.000’in
üzerinde görüşme (18.000 saat civarı) yaptık.
Aynı doğrultuda, şehirlerarası toplantıların yüzde
50’den fazlasını video konferans üzerinden
gerçekleştirerek çalışanlarımızın daha az iş
seyahati yapmasını sağladık.

hyper-integrated servers, making it virtual and
transferring to cloud systems.
We closed our backup data center and moved our
data to our new Disaster Data Center, which we
designed in accordance with our Green IT strategy.
In this way, we achieved an annual energy saving
of over 500 MW. We make use of video conference
for the business interviews being held as part of
our operations across Turkey. This allows us to
reduce our Scope 3 carbon emission by
eliminating the need of our Human Resources
employees to use vehicles for transportation. The
interviews we had through video conference
method was over 14,000 (almost 18,000 hours)
in 2018. Similarly, we held more than 50 percent
of intercity meetings through video conference
and enabled our employees to make less business
travels.

Özgün Markalı Ürünlerimizin
Ambalajlarında Çevreci Çözümler

Environmental-friendly Packaging
Solutions Of Our Private Label Products

Özgün markalı ürünlerimizin ambalajlarının daha
çevreci hale getirilmesine yönelik çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Bu
konudaki
hassas
yaklaşımımız
sebebiyle,
özgün
markalı
ürünlerimizin hiçbirinin ambalajında polistiren
ve karbon siyahı, ürün ile doğrudan temas eden
hiçbir noktada da PVC kullanılmıyor. Ayrıca,
deterjan ve kağıt kategorisinden 40 kalem özgün
markalı ürünümüzde kullandığımız plastik
miktarı, lider markaların aynı ürünlerine kıyasla
405 ton daha az plastik içeriyor. Ayrıca, özgün
markalı yoğurtlarımızın gramajını 2,5 kg’dan 3
kg’a, ketçap ve mayonez ürünlerimizin de 700
gr’dan 1 kg’a artırarak, piyasaya sürdüğümüz
plastik miktarını azaltmış olduk. Bu yöntemle,
2019 yılında 46 ton daha az plastik piyasaya
sürülmüş oldu.
Çevre yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele
kapsamında yaptığımız tüm bu çalışmalarımızın
yanında, özgün markalı ürünlerimizin yaşam
döngüleri boyunca çevreye verdikleri tüm etkileri
bilimsel yöntemler ışığında incelemeye başladık.
Özgün markalı ürün ticaretimizin yaklaşık yüzde
50’sini oluşturan ürünlerimizin ve Uzman Kasap
ürünlerimizin yaşam döngüsü değerlendirmesini
ve yarattıkları karbon salımını ölçtük. Yapılan
çalışmalar
sonucunda,
belirtilmiş
ürün
gruplarındaki 127 kalem ürünümüzün, 2019 yılı
satışlarından kaynaklı karbon salımı 208.157,53
tCO2e olarak hesaplandı.

We carry out activities to make the packaging of
our private label products more environmentally
friendly. Due to our sensitive approach in this
regard, polystyrene and carbon black are not used
in the packaging of any of our private label
products, and PVC is not used at any point in direct
contact with the product. In addition, the amount
of plastic that we use in our private label products
including 40 items among the detergent and
paper category is 405 tons less than to that of the
same products of leading brands. Furthermore, we
reduced the amount of plastic that we release to
the market by increasing the weight of our private
label yogurts from 2.5 kg to 3 kg, and ketchup and
mayonnaise products from 700 gr to 1 kg. This
method ensured releasing 46 tons less plastic to
the market in 2019.
In addition to all of these activities that we carried
out as part of environmental management and
combating climate change, we started to examine
all impacts of our private label products on the
environment in the light of scientiﬁc methods. We
conducted a life cycle assessment and
measurement of carbon emission on our products
and Expert Butcher products, which constitute 50
percent of our private label product trade. In
consequence of the studies performed, the carbon
emission of 127 items in the speciﬁed product
groups in the sales for 2019 was found to be
208,157.53 tCO2e.
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PEPSICO İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY
EFFORTS OF PEPSICO
Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren
PepsiCo olarak Türkiye’de İzmir, Çorlu, Adana,
Kocaeli, Tarsus ve Manisa’da yer alan altı
fabrikamızla ülke ekonomisine önemli katkı
sağlıyoruz.

PepsiCo Turkey has been operating in Turkey in
the food and beverage sector, making important
contributions to the economy through its six
plants located in Izmir, Çorlu, Adana, Kocaeli,
Tarsus and Manisa.

Yiyecek kategorisinde Lay’s, Ruﬄes, Doritos,
Cheetos, Çerezza ve Rocco, içecek kategorisinde
ise Pepsi, Yedigün, Fruko, 7UP, Lipton Ice Tea ve
Tropicana markalarıyla sektörünün perakende
ticarette büyümesine en fazla katkı veren lider
ﬁrmalardan biri konumunda bulunuyoruz.

We have become one of the leading companies
that contributes to the growth of our sector thanks
to our brands Lay’s, Ruﬄes, Doritos, Cheetos,
Çerezza and Rocco in snacks category; and our
beverage portfolio of Pepsi, Yedigün, Fruko, 7UP,
Lipton Ice Tea and Tropicana.

Küresel ölçeğimizi iyilik adına kullanmaya ve
tüketicilerimize, tedarikçilerimize, toplumumuza
ve dünyaya fayda sağlayacak ürünler
geliştirmeye çalışıyoruz.

We strive to use our global scale for good and to
create products in a way that beneﬁts our
consumers, our suppliers, our communities and
our planet.

Bunu, sürdürülebilir bir gıda sistemi inşa ederek
başarabileceğimize inanıyoruz. Karşılaştığımız
ortak zorlukların üstesinden gelmek için,
dünyada yiyecek ve içeceklerin üretim, dağıtım,
tüketim ve atık yönetimini sürdürülebilir bir
sisteme dönüştürmeyi hedeﬂiyoruz.

We believe that we can achieve this by developing
a sustainable food system; where we work to
change how the world produces, distributes,
consumes, and disposes of foods and beverages to
tackle the common challenges we face.

Sürdürülebilir gıda sistemi vizyonumuzu üç
temel unsur çerçevesinde tasarladık: Yetiştir, Üret
ve İlham Ver.
"Yetiştir”
unsuru,
ürünlerimizi
nasıl
yetiştirdiğimizle ilgili. Tarım, tedarik zincirimizin
merkezinde yer alıyor. Ürünlerimiz, güvenli ve
yüksek kaliteli tarımsal hammadde tedarikine
dayanıyor.
Tarım, sürdürülebilirlik açısından da kritik bir
öneme sahip: Dünya çapında tatlı su tüketiminin
yaklaşık %70'i ve karbon emisyonlarının %25'i
tarımsal faaliyetlerle ilişkili. Diğer yandan, artan
nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için, tarım
ürünlerine olan talebin önümüzdeki 30 yıl içinde
neredeyse %50 artması bekleniyor.
"Üret” unsurumuz ise ürünlerimizi nasıl
meydana getirdiğimizle ilgili. Amacımız, suyu
sorumlu kullanan, iklime duyarlı ve döngüsel
ekonomiyi destekleyen şekilde üretim yapmak.
Son olarak, fayda-hedeﬂi markalar aracılığıyla
"ilham vermek", refah ve adil toplumlar
oluşturmak için yatırım yapıyoruz. İnsan
haklarına saygıyı artırmak, çeşitliliği ve
kapsayıcılığı benimseyen çalışma ortamları
oluşturmak ve yerel toplumla paylaşılan refahı
teşvik etmek konularında yatırım yapmak için
tüm iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

We think about sustainable food systems as
including three pillars: Grow; Make and Inspire.
“Grow” relates to how we grow our crops.
Agriculture is central to our supply chain. Our
products depend on a safe and high-quality
supply of agricultural raw materials. Agriculture is
also critical from a sustainability point of view:
Agriculture accounts for approximately 70% of
freshwater consumption worldwide and 25% of
carbon emissions. At the same time, in order to
meet the needs of a growing population, the
demand for agricultural products is expected to
grow by as much as 50% over the next 30 years.
“Make” is about how we make our products. Our
goal is to produce in a way that is water-positive,
climate-neutral and promotes a circular economy.
Lastly we want to “inspire” through purpose-led
brands and invest to build prosperous and
equitable communities. We work with all our
partners to advance respect for human rights,
build diverse and inclusive workplaces, and invest
to promote shared prosperity in our local
communities.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ
& BAŞARILARIMIZ
TARIM: Daha akıllı, kapsayıcı ve çevreye etkisi
minimize edilmiş tarım:
• Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımda büyük
bir oyuncuyuz: Patates ve mısırımızı sözleşmeli
tarım uygulaması yoluyla, 20 ilde 1.000'den fazla
çiftçiyle çalışarak temin ediyor ve Türkiye’deki
cipslik
patates
üretiminin
%60'ını
gerçekleştiriyoruz.
• Küresel Sürdürülebilir Tarım Programımız
aracılığıyla çiftçilerimizin kaynakları daha verimli
kullanmasına, toprağı iyileştirmesine, verimi ve
dolayısıyla geçim kaynaklarını artırmasına
yardımcı oluyoruz.
SU: Suyu daha verimli kullanmak, suyun yerel
olarak yenilenmesi ve su güvenliğinin
sağlanmasına yardımcı olmak:
• 2009’dan beri birim başına kullanılan su miktarını
Türkiye içecek operasyonlarında %24, yiyecek
operasyonlarımızda ise %18 azalttık.
• Verim artışının yanı sıra, damla sulama ve mini
yağmurlama metotlarının yaygınlaştırılmasıyla
2010-2019
yılları
arasında
tarımsal
faaliyetlerimizdeki su tasarrufu %50’ye ulaştı.
• Yüksek su riskinin bulunduğu bölgelere yönelik
olarak 2025 yılına kadar koyduğumuz %100 geri
kazandırmak
hedeﬂerimiz
doğrultusunda
çalışmaya devam ediyoruz.
AMBALAJ: Azaltarak, geri dönüştürerek ve
yeniden tasarlayarak daha sürdürülebilir ambalaj
elde etmek:
• 2025 yılına kadar %100 geri dönüştürülebilir,
kompostlanabilir veya biyo-bozunur ambalaj
hedeﬁmizin %88’ine ulaşmış durumdayız.
• Geri dönüştürülmüş PET (rPET) kullanımında lider
şirketlerdeniz. Türkiye’deki birçok ürünümüzde
%20’ye yakın geri dönüştürülmüş PET
kullanıyoruz.
ÜRÜNLER:
Portföyümüzdeki
seçenekleri
iyileştirip markalarımıza amaç katmak:
• İlave şeker, sodyum ve doymuş yağı azaltma
hedeﬂerimizde ilerleme kaydederken dünya
genelinde Pepsi Zero Sugar ve Baked Lay’s gibi
ürünleri büyütüyoruz.

OUR SUSTAINABILITY GOALS
& PROGRESS
AGRICULTURE: Making agriculture more
intelligent, inclusive, and gentler on the earth:
• Just like globally, we are a big agricultural player
in Turkey: We source our potatoes and corn from
farms through contract farming with 1.000
farmers in 20 cities and supply 60% of Turkey’s
chipstock potatoes.
• Through our global Sustainable Farming Program,
we help our farmers to use resources more
eﬃciently, restore earth, increase their yields and
improve their livelihoods.
WATER: Using water more eﬃciently,
replenishing water locally, and helping to ensure
water security:
• Since 2009, our beverage plants used 24% less
water for every liter of unit that was produced. In
the same period water usage for every kilogram at
our snack plants fell by 18%.
• By increasing production eﬃciency and extending
the use of low-pressure irrigation methods such
as drip irrigation and mini sprinkler, water
savings in our agro operations between 2010
and 2019 reached 50%.
• We are continuing to work towards our goal to
replenish 100% of water used in our plants in
high water-risk areas.
PACKAGING: Supporting a circular economy by
reducing, recycling, and reinventing our
packaging:
• We are 88% of the way to our goal of 100%
recyclable, compostable, or biodegradable
packaging by 2025.
• We among the leading rpET users in our sector. In
Turkey, we use 20% rPET in many of our beverage
containers.
PRODUCT: Improving choices across our
portfolio and integrating purpose into our brands:
• We’re making progress against our goals to
reduce added sugars, sodium, and saturated fat

• Pioneer Foods, BFY Brands (PopCorners), Be &
Cheery, ve Bare gibi küresel satın almalarla
dengeli beslenmenin bir parçası olarak
tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak daha fazla
marka sunabiliyoruz.
İKLİM: Değer zincirimiz her bölümünde sera gazı
(GHG) emisyonlarının azaltmak:
• Birleşmiş Milletler Business Ambition for 1,5°C
anlaşmasını imzayarak küresel ısınmayı 1,5°C’nin
üzerinde tutmayı amaçlayan bilim temelli
hedeﬂere uymayı ve 2050'ye kadar net sıfır
emisyona ulaşmak için uzun vadeli bir strateji
geliştirmeyi taahhüt ettik.
• Bu hedefe ulaşmak için sahip olduğumuz tüm
operasyonlarda 2030 yılına kadar, franchise
operasyonlarımızın tamamındaysa 2040 yılına
kadar %100 yenilenebilir elektrik kaynağı
kullanacağız. Türkiye’de %100 yenilenebilir
elektrik hedeﬁmize 2021 yılı sonuna kadar
ulaşmayı planlıyoruz.
• Elektrik tüketimimizin; Kocaeli fabrikasında %75,
Tarsus fabrikasında ise %50’ye varan bölümünü
biyogaz ve solar enerjiden elde ediyoruz. Manisa
fabrikamızda bu yıl açılacak biyogaz tesisi ile
elektriğin yüzde 30’unu fabrikanın organik
atıklarından elde etmeyi hedeﬂiyoruz.
• “En Başından Sürdürülebilir” programımız, ürün
geliştirme ekiplerimizin çevre etkisi, karbon ve su
ayak izini, bir ürünün ambalajının geri
dönüştürülebilirliğini
tahmin
edip
değerlendirmesine yardımcı oluyor.
İNSAN: İnsan haklarına saygıyı geliştirmek, çeşitli
ve kapsayıcı işgücünü teşvik etmek, işimizdeki ve
küresel
değer
zincirimizdeki
kadınları
güçlendirmek:
• Güneydoğu Anadolu’da yer alan 13 Cheetos
Gelişim Merkezimiz aracılığıyla 2003 yılından
beri 250.000'den fazla çocuğa ulaştık. 2009
yılından bu yana ise gönüllü çalışanlarımızın
bağışlarıyla gelişim merkezlerimize katılan
150'den fazla kız öğrenciye burs sağladık.
• Türkiye'deki erişimimizi genişletmek ve fırsat
sunacağımız yeni alanlar keşfetmek için PepsiCo
Vakfı ile çalışıyoruz.

and expanding products like Pepsi Zero Sugar and
Baked Lay’s around the world.
• Through global acquisitions like Pioneer Foods,
BFY Brands (PopCorners), Be & Cheery, and Bare
we can oﬀer more brands to help meet
consumers’ needs as part of a balanced diet.
CLIMATE: Reducing greenhouse gas (GHG)
emissions across every part of our value chain:
• We signed the UN’s Business Ambition for 1.5°C
pledge and committed to set science-based
targets aimed at limiting global warming to 1.5°C
above pre-industrial levels, while also developing
a long-term strategy for achieving net-zero
emissions by 2050.
• To achieve this goal, we will source 100%
renewable electricity across all of our company
owned and controlled operations by 2030 and
across our entire franchise and third-party
operations by 2040. For our Turkey operations,
we aim to reach our 100% renewable goal by
2021.
• Our Kocaeli plant generates 75% of its energy
consumption from renewable sources, while the
number reached 50% at our Tarsus plant. With
the organic waste management facility to be
opened this year, our Manisa plant will generate
30% of its electricity needs from its own organic
waste.
• Our Sustainable from the Start program helps our
product development teams project and consider
the environmental impact, carbon and water
footprint, and packaging recyclability of a
product.
PEOPLE: Advancing respect for human rights,
promoting diverse and inclusive workplaces, and
empowering women across our business and
throughout our global value chain:
• We have been strongly investing in our local
communities. Since 2003, we have reached more
than 250.000 children in Southeastern Turkey
through our Cheetos Development Centers. Since
2009, we have provided scholarships to more
than 150 girls that attended our development
centers, through the donations of our volunteer
employees.
• We are working with PepsiCo Foundation to
explore additional opportunities to widen our
reach in Turkey with their support.
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PINAR SU VE İÇECEK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
PINAR SU ve İÇECEK 2019
SUSTAINABILITY STUDIES
Daha iyi bir yaşam için

For a better life

Pınar Su ve İçecek, yaşanabilir bir dünya ve
kaliteli bir yaşam için gelecek kuşaklara daha
sağlıklı ve sürdürülebilir bir ﬁziki-sosyal çevre
bırakacak
şekilde
faaliyetlerini
gerçekleştirmek
üzere,
sürdürülebilirlik
ilkelerini stratejilerinin odak noktası olarak
görmektedir.
Bu
anlamda,
Yaşar
Topluluğu’nun bir üyesi olarak, Pınar Su ve
İçecek
de,
sürdürülebilirlik
yaklaşımı
çerçevesinde değer zincirinde yer alan
tüketicilerine, müşterilerine, çalışanlarına,
topluma, iş ortaklarına ve çevreye “iyi
bakarak” sürdürülebilir kalkınma hedeﬂerine
hizmet etmeye çalışmaktadır.

Pınar Su ve İçecek considers sustainability
principles to be the focus point of its strategies
in order to carry out its activities in such a
manner that it provides a healthier and more
sustainable physical-social environment to the
next generations for a viable world and quality
life. In this sense, as the member of Yaşar Group,
Pınar Su ve İçecek is trying to do a service to
sustainable development targets by “caring
about” its consumers, customers, employees,
society, business partners and the environment
in its value chain within the framework of
sustainability approach.

DEĞER ZİNCİRİNE İYİ BAKMAK // Caring about Value Chain

İŞE İYİ BAKMAK

Caring about business

ÇALIŞANLARA İYİ BAKMAK TOPLUMA İYİ BAKMAK
Caring about employees

Caring about society

İŞ ORTAKLARINA İYİ BAKMAK ÇEVREYE İYİ BAKMAK
Caring about partners

Caring about environmen

NPK

PINAR SU VE İÇECEK Hakkında

About PINAR SU VE İÇECEK...

34 yıl önce Türk tüketicisini ilk defa
ambalajda şişelenmiş doğal kaynak suyuyla
buluşturan Pınar Su ve İçecek, ulusal düzeyde
satış yapan büyük ﬁrmalar içerisinde %100
Türk sermayeli tek şirket olarak faaliyetlerini
sürdürüyor. Kaynaktan doluma üretimin her
aşamasında suyu ﬁziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik testlerden geçirerek tüketime

Pınar Su ve İçecek, which introduced bottled
natural spring water in its package to the
Turkish consumer for the ﬁrst time 34 years
ago, is carrying out its activities as the only
company with 100% Turkish capital among the
big companies making sales at the national
level. Testing and analyzing water physically,
chemically and microbiologicaly in every stage
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hazır hale getiren Pınar Su ve İçecek, iç
pazarın yanında 20 ülkeye de ihracat yapıyor.
“Pınar Yaşam Pınarım” markası altında
Madran, Gökçeağac ve Uludağ kaynaklarından
elde ettiği suları, yüksek standart ve hijyen
ortamında en yüksek kalitede sunmaya
devam ediyor. “İçecek şirketi olma”
vizyonuyla çalışmalarını yapılandıran Pınar
Su, bu hedef çercevesinde 2017’de alkolsüz
içecek pazarına başarılı bir giriş yaparak ürün
portföyünü genişletti. 2018 ve 2019
yıllarında, doğal kaynak suyu ile meyve
suyunun birleştiği yeni ürünleri ile yurt içi ve
dışında
büyüyerek
faaliyetlerini
sürdürdürmekte.

Doğru enstrumanlarla mükemmele
ulaşmak için İŞİMİZE İYİ BAKIYORUZ
Daha İyi Hizmet İçin Yatırımlarımız Devam
Ediyor…
Uluslararası Sağlık ve Gıda Güvenliği
Uygunluk Belgesi’ni (NSF) alan ilk Türk içecek
markası olmanın getirdiği sorumlulukla hem
ürünlerimizi hem hizmet kalitemizi artırmaya
yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İş Modellerimiz Dijitalleşiyor…
Teknolojik alt yapımızı dijital dönüşüme
paralel olarak sürekli geliştiriyoruz. Bu
kapsamda 2019’da yenilenen mobil sipariş
uygulamamız ile tüketici deneyimini daha iyi
seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. Markalı su
sipariş uygulamaları arasında ilk kez kredi
kartı ile ödeme imkanını da bu kapsamda
tüketicilere sunduk ve marka iş birlikleri
yapılarak sadakat bazlı kampanyalar devreye
aldık.

of production from spring to ﬁlling process and
bottling it ready for consumption, Pınar Su ve
İçecek is carrying out export to 20 countries as
well as the domestic market. It continues
introducing the waters obtained from Madran,
Gökçeağac and Uludağ springs under the brand
name of “Pınar Yaşam Pınarım” with a high
quality in a high standard and hygienic
conditions. Pınar Su, which has constituted its
studies with the vision of “being a beverage
company” under the brand name of “Pınar
Yaşam Pınarım” has successfully got into the
non-alcoholic beverages market in 2017
within the framework of this target and
extended its product portfolio. Pınar Su is
carrying out its activities with its new products
in that mixed with spring water and fruit juice in
2018 and 2019 by growing in domestic and
foreign markets.

Reaching excellence with the right
instruments WE CARE ABOUT OUR
BUSINESS
Our Investments are Continuing for a Better
Service…
As the ﬁrst Turkish beverage company holding
Conformity Certiﬁcate of International Health
and Food Safety (NSF), we are continuing our
activities in order to increase both our products
and service quality with the responsibility of
having such certiﬁcate.

Our Business Models are Becoming
Digital…
We continuously develop our technological
infrastructure
in
line
with
digital
transformation. In this context, we aim at
bringing the consumer experience to a better
level through our mobile order application
renewed in 2019. For the ﬁrst time, we have
introduced payment facility by credit card
among the branded water order applications to
the consumers and started loyalty-based
campaigns with brand collaborations.
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WE CARE ABOUT OUR SOCIETY
for the safety and happiness of the future

Yarınlarımızın güvenliği ve mutluluğu
için TOPLUMUMUZA İYİ BAKIYORUZ
İçinde bulunduğumuz çağa paralel, toplumun
ihtiyaçlarına cevap verebilen, bilim temelli,
“Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz”
odaklı
kalite yönetim yaklaşımımız ile
ürünlerimizi uluslararası kalite standartlarına
uygun olarak sunuyoruz.
• İzleme, kontrol ve analiz süreçlerinde
bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip
ediyor ve uygulamalarımıza entegre ediyoruz.
• Besin öğeleri bakımından zenginleştirilmiş
ürünlere yönelik çalışmalar yapılarak; şekersiz
ve vegan olmasının yanı sıra vitamin, mineral
ve lif kaynağı olan fonksiyonel içeceklerin
tüketicilerle buluşmasını sağlıyoruz.

İçecek Kategorisinde Vegan Sertiﬁkası
Aldık…
Tüketici eğilimlerini yakından takip etmeye yıl
boyunca devam ettik. Sağlıklı yaşam trendinin
yükselişi ile vegan beslenmeyi tercih eden
tüketici sayısındaki artış, ürün geliştirme
çalışmalarımızda bize farklı bir ışık tuttu.
Avrupa Vejetaryenler Birliği tarafından
geliştirilen ve Uluslararası Vejetaryenler
Birliği ve üye ülkelerce tanınan küresel bir
sembol olan V-Label sertiﬁkalı ürünlere artan
ilgiyi tespit edip çalışmalar yaptık.
Bu çalışmalar neticesinde Pınar Su ve İçecek,
Türkiye’de içecek kategorisinde birçok
üründe ilk V-Label sertifkasına sahip marka
oldu. Cam şişede ve Vegan sertiﬁkasına sahip
ilk içecek ailesi Yeni Nesil Yaşam Pınarım
serisini 2019 yılında tanıttık. Cam şişede
sunulan
dört
çeşit
vegan
içeceği
tüketicilerimizle buluşturduk.

We introduce our products in accordance with
the international quality standards with our
quality management approach based on “First
Our Consumers and Customers” principle,
science and ﬁnding solutions to the problems of
society in line with the requirements of our age.
• We closely follow scientiﬁc and technical
developments in monitoring, control and
analysis processes and integrate them to our
applications.
• We carry out activities for the products
enriched in nutritional elements and in this
way; we introduce functional beverages which
are the source of vitamin, mineral and ﬁber in
addition to being sugar-free and vegan to the
consumers.

We have obtained Vegan Certiﬁcate in
Beverage Category…
We have continued following consumer
tendencies closely during the year. Increase in
the number of consumers preferring vegan diet
with the growing trend of healthy life has
provided a diﬀerent insight in our product
development activities. We have noticed the
growing interest in V-Label certiﬁed products as
a global symbol developed by the European
Vegetarians Union and recognized by the
International Vegetarians Union and member
countries and conducted studies in this scope.
Following these studies, Pınar Su ve İçecek has
become the ﬁrst brand holding V-Label
certiﬁcate in many products within the
beverage category in Turkey. We introduced
New Generation Yaşam Pınarım series in glass
bottle and as the ﬁrst beverage products
holding vegan certiﬁcate in 2019 and oﬀered
four types of new generation beverages to our
consumers.
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In order to hand the world as an
inhabitable place down to the future
generations
WE CARE ABOUT ENVIRONMENT
Dünyayı gelecek nesillere yaşanabilir
şekilde miras bırakmak için
ÇEVREYE İYİ BAKIYORUZ
“Çevreye İyi Bakmak” hedeﬁ ile
faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel
etkileri azaltmak için sorumlu yönetim
yaklaşımıyla, çevre dostu uygulamaları hayata
geçiriyoruz. Çevreye bıraktığımız ayak
izimizin bilincinde olarak ekolojik dengeyi
gözetiyor, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
düzenli takibini yaparak çevre yönetim
politikamızı oluşturuyoruz. Su ve enerji
yönetimi, doğal kaynak kullanımı, iklim
değişikliği ve atık yönetimi konularında
hedeﬂer belirleyerek, faaliyetlerimizi bu
hedeﬂer çerçevesinde hayata geçiriyoruz.

Su, Enerji ve İklim Değişikliği
Yönetimi...
Su kaynaklarının miktar ve kalite olarak bir
genel plan çerçevesinde korunması, kontrol
edilmesi ve en verimli şekilde kullanılması
için kendi uzman ekiplerimizin yanında, iki
farklı bölgede konusunda uzman Jeoloji
Mühendislerinden
danışmanlık
hizmeti
alıyoruz.
Üç farklı lokasyonda yer alan doğal su
kaynağımızdan
üretim
yaparak,
ülke
genelinde tüketicilerimiz için temiz, sağlıklı,
güvenilir ve nitelikli ambalajlı su temin
ediyoruz.
Doğal
su
kaynaklarının
korunumuna yönelik olarak çoklu kaynak
(tesis) stratejisi yanında sürekli izleme
prosedürleri uyguluyoruz.
Etkin su kaynağı yönetimi stratejimiz
doğrultusunda, kaynaklardaki su hacmi (su
debisi) değişkenliği ve üretime alınan su
miktarını debimetreler ile izliyor, üretim
planlamaları yapılırken su miktarı verilerini
analiz ederek doğal kaynağın sürdürülebilir
yapısının korunmasını gözetiyoruz.

With the target of “Better Caring About
Environment”,
we
have
adopted
environment-friendly applications with an
approach of responsible management with the
purpose of reducing environmental impacts
resulting from our activities. Being aware of the
footprint to the environment we have caused,
we observe the ecological balance and form our
environmental management policy by regularly
following
scientiﬁc
and
technological
developments. We set targets related to water
and energy management, natural resource
utilization, climate changes and waste
management issues and carry out activities
within the framework of these targets.

Management of Water, Energy and
Climate Change...
We are receiving consultancy services from
specialized Geology Engineers in two diﬀerent
regions as well as our own expert teams in order
to protect, control and use the most eﬃciently
the water resources in quantity and quality
within the framework of a general plan.
We carry out production from our natural water
spring in three diﬀerent locations and provide
our consumers with clean, healthy, safe and
qualiﬁed bottled water throughout the country.
We
implement
continuous
monitoring
procedures in addition to multi-spring (facility)
strategy with the purpose of protecting natural
water sources. We monitor change in water
volume (water ﬂow) in the springs and the
water amount under production in line with our
strategy of eﬃcient water spring management
and focus on protection of sustainable
structure of source by analyzing water amount
data in the process of production planning
activities.
In our new investments, we take the principles
of “economic eﬃciency”, “right to water, social
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Yapılacak yeni yatırımlarımızda; “ekonomik
verimlilik”, “suyun adil paylaşımı, sosyal
eşitlik” , “çevre sağlığı
ve ekosistem
devamlılığı” ilkelerini göz önüne alıyoruz.
Bursa Uludağ tesisimizde 2019 yılında
gerçekleştirdiğimiz buhar jeneratöründeki
iyileştirme çalışmalarımız sayesinde; 2019
yılında kullanılan LNG miktarında birim ürün
başına %20,31 oranında azaltım sağladık.
Bursa Uludağ tesisimizde elektrik enerjisi
verimliliği çalışmalarımız sonucunda; 2019
yılında elektrik enerjisi tüketiminde, 2018
yılına göre birim ürün başına %4,67 azaltım
sağladık.
Aydın Madran tesisimizde elektrik enerjisi
verimliliği çalışmalarımız sonucunda; 2019
yılında elektrik enerjisi tüketimimizi, 2018
yılına göre birim ürün başına %2,39 azalttık.

equality”,
“environmental
health
and
ecosystem continuity” into consideration.
With the improvement activities on the steam
generator we have carried out in our Bursa
Uludağ facility in 2019; we have acquired
reduction of 20,31% for each unit of product in
LNG quantity used in 2019.
We have had reduction of 4,67% for each unit
of product in electricity energy consumption in
2019 compared to the rate in 2018 following
the activities in respect of electricity energy
eﬃciency in Bursa Uludağ facility.
We have had reduction of 2,39 % for each unit
of product in electricity energy consumption in
2019 compared to the rate in 2018 following
the activities in respect of electricity energy
eﬃciency in Aydın Madran facility.

2019 yılında Pınar Su ve İçecek toplam üretim
başına elektrik enerjisi tüketimi, bir önceki
raporlama yılına göre %3 azaltıldı.

Electricity energy consumption of Pınar Su ve
İçecek in 2019 for total production has
decreased at the rate of 3% when compared to
the previous reporting year.

Plastik Sorumluluğu…

Plastic Responsibility…

2011 yılından bu yana, ambalaj gramaj
optimizasyon çalışmalarımızı hız kesmeden
sürdürüyoruz. Bu kapsamda pet şişe
üretiminde
kullanılan
ambalaj
malzemelerinin plastik miktarında optimum
seviyede azaltım sağlayarak sorumlu üretim
yaklaşımı çerçevesinde atık miktarımızı
azalttık.
Düşük gramajlı şişelerin şişirme sürecinde
daha az enerji tüketildiği için bu proje aynı
zamanda enerji verimliliğine de katkı sağladı.
Tüm bu çalışmaların sonucu olarak üretim
tesislerimizin karbon ayak izini azalttık.

We have been continuously carrying out
activities of package weight optimization since
2011. In this scope, we have decreased, in
optimum level, plastic weight of package
materials used in pet bottle production. In this
way, we have decreased waste amount and
made production within the framework of
responsible production approach. This project
has also made a contribution to the energy
eﬃciency since less energy is consumed in the
bottle blowing process in low weight. As a result
of all these activities, we have decreased carbon
footprint. We use the phrases indicating the
reduction amount of pet bottle packaging
material in production in 2,5 years along with
the environment icon in our products with the
brand name of “Pınar Yaşam Pınarım” oﬀered
to our consumers and plan to continue
environmental awareness increasingly through
social media communication and aim at
creating awareness by informing our
consumers in this respect.

Tüketicilerimizle buluşan “Pınar Yaşam
Pınarım” markalı ürünlerimizde çevre
ikonuyla birlikte üretimde kullanılan pet şişe
ambalaj malzemesinin 2,5 yılda azaltım
miktarını gösteren ibarelere yer veriyor,
sosyal medya iletişimi ile de çevresel
duyarlılığın artarak sürdürülmesini ve
tüketicilerimizi bu konuda bilgilendirerek
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farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Sera Gazı Emisyonu & Karbon Ayak
İzi…
Ürünlerimizin
üretiminde,
endüstriyel
proseslerimiz ve evsel enerji tüketimlerimiz
kaynaklı açığa çıkan sera gazlarının
emisyonunu azaltmak ve engellemek için,
enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve üretim
proseslerimizde
sürekli
iyileştirme
çalışmalarını hayata geçirdik. 2019 yılı sonu
itibariyle birim ton üretim başına ortalama
karbon emisyonunu baz yıl 2010’a kıyasla
%32,79 oranında azalttık.

Karbon Denkleştirme…
Kaynakların verimli kullanımı ve dünya
kaynaklarının gelecek nesillere taşınmasına
yönelik katkı ve iklim değişikliği ile
mücadelede benimsediğimiz yaklaşımın
sonuçlarından biri olarak, küresel çapta
sorumluluk almak amacıyla, ürünlerimizde
karbon
denkleştirmesi
gerçekleştirerek
Türkiye’de ilk Karbon Nötr Sertiﬁkakalı
Ürünleri üretmenin gururunu yaşadık.

Atık Yönetimi…
Pınar Su ve İçecek olarak tüketicilerimize
sunduğumuz ürünlerde üretim ve kullanım
sonrasında en az atık üretecek ve çevreye en
az zarar verecek ambalaj malzemesini
kullanıyoruz. Ürün ambalajlarımızın tekrar
kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir özellikte
olmasını hedeﬂiyoruz.
Ambalaj atıklarımızın geri toplanması ve
değerlendirilmesi noktasında ÇEVKO ile
yaptığımız
işbirliği,
tüketicilere
ve
belediyelere yönelik eğitim ve farkındalık
çalışmalarmız sonucunda atıkların kaynağında
ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri
kazanılmasını sağlıyoruz.

Greenhouse Gas Emission & Carbon Footprint…
We have carried out continuous improvement
activities in our processes of energy eﬃciency,
energy saving and production in order to reduce
and prevent the greenhouse gas emissions
resulting from our industrial processes and
household energy consumptions in production
of the products. We have decreased average
carbon emission for unit ton of production as of
the end of 2019 at the rate of 32,79%
compared to 2010 as the base year.

Carbon Oﬀset…
As one of the results of the approach we have
adopted in a combat with the climate change
and the contribution for eﬃcient use of the
resources and transfer of the world resources to
the future generations; we have realized carbon
oﬀsetting in our products with the purpose of
taking responsibility on a global level and taken
pride in producing the Products with Carbon
Neutral Certiﬁcates in Turkey.

Waste Management…
As Pınar Su ve İçecek, we use the packaging
materials which produce less waste and
damage the environment the least after
production and use in the products oﬀered to
our consumers. Our target is to create reusable
and recyclable product packages. For
recollecting and recycling packaging materials,
we ensure that wastes are collected separately
according to their material type, recycled and
recovered at place where they consumed
following
cooperation
with
ÇEVKO(Environmental
Protection
And
Packaging Waste Recovery And Recycling
Trust), training and awareness activities for
consumers and municipalities.
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İYİLİKLE GÜÇLENECEK
YARINLAR İÇİN ÇEVREYİ KORUMAYA
DEVAM EDİYORUZ
WE CONTINUE TO STEP UP TO
PROTECT THE ENVIRONMENT
FOR A BETTER FUTURE
Günümüz dünyasında, insanı veya
çevreyi olumsuz etkileyebilen
sorunlara şirketlerin artık tepkisiz
kalamayacağına, markaların da
kurumsal
vatandaş
olarak
sorumlulukları
olduğuna
inanıyoruz. Buradan hareketle hem
global hem de ülke çapında topluma
ve çevreye fayda sağlayacak girişimlerde
bulunuyor, kurumsal vatandaşlık raporları
hazırlıyor ve kendimize özel sürdürülebilirlik
hedeﬂeri belirliyoruz. Bu yaklaşımımızla hem
global sürdürebilirlik hedeﬂerimize hem de
ülkemizin sıfır atık çalışmalarına önemli katkılar
sağlıyoruz.

Gebze fabrikası sürdürebilirlik
çalışmaları
Fabrikamızda yürüttüğümüz sürdürülebilirlik
çalışmalarıyla 450 ton plastik atık yeniden
kullanılırken, kullanılması önlenen içme suyu
miktarı ise yılda 254 ton olarak görülüyor.
Fabrikamızda yılda 1.800 ton plastik kullanımı
önlendi, Mart 2018’den bu yana elle
doldurulan
kalite
kontrol
formlarının
kaldırılmasıyla da yılda 20.000 kağıt tasarrufu
sağlandı ve 3 aylık zaman dilimi içerisinde 600
kadar plastik kap kullanımının önüne geçildi.
Fabrikada kağıt bardak yerine cam bardak
kullanılıyor.

2020 Çevresel Sürdürebilirlik Hedeﬂeri
Türkiye’deki üretim tesislerimizde bertaraf

In today's world, we believe that
companies can no longer be
unresponsive to problems that can
adversely aﬀect people or the
environment, and that brands have
responsibilities as corporate citizens.
With this in mind, we take initiatives for
the beneﬁt of communities and the
environment both globally and nationwide;
we prepare corporate citizenship reports and set
our own speciﬁc sustainability goals. With this
approach, we make signiﬁcant contribution both
to our global sustainability goals and to our
country's zero waste eﬀorts.

Gebze plant’s sustainability eﬀorts
Within the scope of the sustainability eﬀorts in
our plant, 450 tons of plastic waste has been
re-used, and drinking water consumption has
been reduced by 254 tons per year. Additionally,
the annual use of 1,800 tons of plastic has been
prevented. Since March 2018, the removal of
manually ﬁlled-in quality control forms has
saved 20,000 pieces of paper annually and
avoided the use of up to 600 plastic containers
in a 3-month period. In the plant, glass cups are
being used instead of paper ones.

2020
Goals

Environmental

Sustainability

The amount of disposed waste in our production
facilities in Turkey was reduced by 88 percent;
energy use by 19 percent and greenhouse gas

edilen atık miktarı yüzde 88 azaltılırken; enerji
kullanımı yüzde 19, sera gazı salınımı da yüzde
29 azaltıldı. Faydalı kullanım oranı iki katına
çıkarılırken depoya gönderilen üretim kaynaklı
katı atık oranı 0’a indirildi. Bebek bezi
üretiminde kağıt tüketimimizi düşürdük. Fairy
üretiminde su tüketimini yılda 20 bin ton
azalttı. Üretim tesislerimizde kullanılan su
miktarı yüzde 27 düşürülürken 2005 – 2019
yılları arasında ÇEVKO aracılığıyla toplanıp geri
kazandırılan plastik miktarı ise 71.072 tona
ulaştı.

Hedef 2030
Hedef 2030 çalışmalarımızı “Markalar”,
“Tedarik Zinciri”, “Toplum” ve “Çalışanlar”
olmak üzere 4 ana başlıkta topladık. Dünya
genelinde 20 lider markamızla, yüzde 100 geri
dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir
ambalajlarla ve markaların yüzde 100‘ünde
ürün
içeriğinde
şeﬀaﬂıkla
tüketicilere
verdiğimiz güveni sürdüreceğiz. Üretim
sahalarımızdaki sera gazı emisyonlarını yarıya
indirecek, tesislerimizin yüzde 100‘üne güç
sağlayacak yenilenebilir elektrik tedarik
edeceğiz. Yeniden kullanımla en az 5 milyar
litre su tasarrufunda bulunacağız. Dünya
okyanuslarını, havzalardaki suyu ve ormanları
korumayı ve iyileştirmeyi sağlayan

emissions by 29 percent. While the useful
consumption
rate
was
doubled,
the
manufacturing solid waste rate sent to landﬁll
was reduced to 0. We reduced our paper
consumption in our baby diaper production. In
Fairy production we reduced water consumption
by 20 thousand tons per year. While the amount
of water used in our production facilities was
reduced by 27 percent, the amount of plastic
collected and recycled through ÇEVKO between
2005 and 2019 reached up to 71,072 tons.

Ambition 2030
We gathered our Ambition 2030 eﬀorts under 4
main headings: “Brands”, “Supply Chain”,
“Society” and “Employees”. With our 20 leading
brands worldwide, we will maintain consumer
conﬁdence in our brands with 100 percent
recyclable or reusable packaging and 100
percent transparent content. We will reduce
greenhouse gas emissions in our production
sites by 50 percent and supply renewable
electricity that will power 100 percent of our
plants. With reusing, we will save at least 5
billion liters of water. We will continue to create
transformative partnerships that will enable us
to protect and improve the world's oceans, water
in basins and forests. We will engage, lead and
reward our employees in this sustainability
thinking. Every contribution will be rewarded,
and we will integrate this to performance
evaluations.

“Carbon neutral for the decade” plan
We made a promise of being “carbon neutral” for
the decade and of accelerating eﬀorts to curb
climate change. In order to achieve this we will
reduce greenhouse gas emissions in our
production sites by 50 percent and supply
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dönüştürücü ortaklıklar kurmaya devam
edeceğiz. Çalışanlarımızı bu anlayışa dahil
edecek, yönlendirecek ve ödüllendireceğiz.
Sağlanan her katkı çalışana ödül olarak
yansıtılacak
ve
bu
performans
değerlendirmelerine entegre edeceğiz.

10 yıllık karbon nötr planı
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında
önümüzdeki 10 yıl boyunca “karbon nötr” olma
sözü verdik. Bunun için sera gazı emisyonlarını
yüzde 50 azaltıp, tüm üretim tesisleri için
yüzde 100 yenilenebilir elektrik satın alacağız.
Faaliyetlerimiz nedeniyle oluşan sera gazı
emisyonuna eş değerde karbon yararı
gerçekleştirerek doğal iklim çözümlerine
destekte bulunacağız.
200 milyon şişe plastikten tasarruf ettirecek
Dayanıklı ve geri dönüştürülmüş PET
malzemesinin kullanımını taahhüt ederek geri
dönüştürülmüş plastikler için yeni bir pazar
yaratmayı hedeﬂiyoruz. Döngüsel ekonomi
ortaklığıyla beş yılda 200 milyon şişe plastikten
tasarruf etmeyi planlıyoruz.

Global iş birlikleri
CEO’muz David Taylor önderliğinde, BASF’nin
eş kurucu olduğu ve 30 global ﬁrmanın da
katıldığı “Alliance to End Plastic Waste” –
“Plastik Atıklara Son” Birliği” adı altında bir
oluşum kuruldu. Burada; 1 milyar Dolarlık bir
bütçeyi bu amaca yönelterek geri dönüşüm
teknolojileri
geliştirmeyi,
tüketicileri
bilgilendirmeyi, denizlere karışan plastik atığı
temizlemeyi ve en başından atık oluşumunu
engellemeyi hedeﬂiyoruz. Türkiye’de de bunun
ilk adımı olarak Head&Shoulders ve Fairy ile
okyanuslardan toplanan plastik atıklarından
geri dönüştürülmüş ambalajlarını raﬂarda
görebilirsiniz.
“Boşa Harcama”
Geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın ve ülkemizin
en büyük sorunlarından biri olan israfa karşı
mücadele etmek için yeni bir projemizi,
Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan markamız
Fairy ile hayata geçirdik. Yapılan araştırmalar,
dünyada tüketim için sunulan gıdaların üçte

renewable electricity that will power 100
percent of our plants. We will support natural
climate solutions by creating carbon beneﬁts
equivalent to greenhouse gas emissions caused
by our operations.
Saving 200 million bottles of plastic
We aim at creating a new market for recycled
plastics by committing to the use of durable and
recycled PET material. We plan to save up to 200
million bottles of plastic in ﬁve years by circular
economy partnerships.

Global collaborations
Under the leadership of our CEO David Taylor, a
formation called “Alliance to End Plastic Waste”
was established, in which BASF was a co-founder
and 30 global companies also participated.
Here; we aim at developing recycling
technologies, informing consumers, cleaning up
the plastic waste in seas and preventing waste
generation from the very beginning by directing
a budget of USD 1 billion to this goal. As a ﬁrst
step of this in Turkey, you can see on shelves the
recycled packagings of Head&Shoulders and
Fairy made of plastic waste collected from the
oceans.
“Don’t Waste”
Celebrating its 10th anniversary in Turkey, Fairy
launched a new project in order to ﬁght food
waste, which is one of the most important
problems all over the world and in our country
especially in recent months. Research shows that
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birinin israf olduğunu gösteriyor ve biz de bu
noktadan hareketle GKTD (Gıda Kurtarma
Derneği) ile iş birliğine giderek “Boşa Harcama”
adını verdiğimiz yepyeni bir proje başlattık.
Sürdürülebilirliğe, Türk mutfağına ve Türk
yemek kültürüne verdiğimiz önemi göstererek
gıda atığı ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmeyi
hedeﬂediğimiz projemizin birinci ayağında
Fairy, derneğin lojistik altyapısını ciddi bir
bütçeyle ﬁnanse edecek. GKTD yılda toplam
330 bin kişiye ulaşıyorken bu destek ile sayı
ikiye katlanacak ve 660 bin kişi destekten
faydalanacak.
Projemizin ikinci ayağında ise gıda israfı
konusunda toplumda farkındalık yaratmaya
odaklanıyoruz. Bu kapsamda 50 yeni bağış
noktası aktiﬂeştirilecek ve 300 personele
eğitim verilecek. Bu kişiler bağış noktalarında
toplumu gıda israfına karşı eğitecekler. Bu
çalışmayla toplam 1,5 milyon TL değerinde
ürün israfını önlemeyi hedeﬂiyoruz.

Ürün inovasyonları
Fark yarattığımız diğer bir alan, değer yaratan
ürün
inovasyonlarımızla
da
yaşamları
iyileştirmemiz ve kaynaklarımızın verimli
kullanımı. 100’den fazla STK ve 1000’den fazla
gönüllünün yardımlarıyla denizlerden ve
okyanuslardan toplanan plastik atıkları
dönüştürerek
‘Dünyanın
İlk
Geri
Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi’ni ürettik.
Fairy Sahil Plastiği’nin
yüzde
10’u
okyanuslardan, göllerden ve nehirlerden
toplanan, yüzde 100 geri dönüşümlü plastikten
yapılmış ve tamamen geri dönüşümlü şişesi,
döngüsel ekonomi alanında çalışmalarımızın
pazara başarılı bir yansıması oldu. Fairy Saf ve
Temiz performansından ödün vermeyen
formülüyle boya ve parfüm içermiyor. Ayrıca
formülünden
fosfatı
çıkardığımız,
karbondioksit emisyonlarını yüzde 50 azaltan
Fairy kapsülleri de dünyada yıllık yaklaşık 21
milyar litre su tasarrufu sağlayarak denizlerin
korunmasına destek oluyor. Doğaya zarar
vermeden temin edilmiş birinci kalite pamuk ve
yumuşak bitkisel liﬂerden üretilen Prima’nın
yeni Pampers Pure Bebek Bezi, yüzde 100
sertiﬁkalı yenilenebilir elektrik ile üretildi.

one third of all food oﬀered for consumption in
the world is wasted, and taking this into
consideration, we launched a brand new project
which is called “Waste No Food” in collaboration
with the Food Rescue Association.
In the ﬁrst phase of our project, that aims at
drawing attention to food waste and hunger by
demonstrating the importance we attach to
sustainability, Turkish cuisine and Turkish food
culture, Fairy will ﬁnance the logistics base of the
association with a signiﬁcant budget. While the
Food Rescue Association reaches a total of
330,000 people annually, this number will be
doubled, and 660,000 people will beneﬁt from
the support.
The second phase of our project will focus on
creating awareness in the society about food
waste. Within this context, 50 new donation
points will be activated and a staﬀ of 300 will be
trained. These people will then educate the
people on donation points on food waste. As a
result, 1.5 million TL worth of product waste per
year will be prevented.

Product innovations
Another area where we create a diﬀerence is our
improving lives with value-creating product
innovations and using our resources eﬃciently.
We produced “The World’s First Recyled
Shampoo Bottle” through transforming the
plastics collected from seas and oceans with the
help of more than 100 NGOs and over 1000
volunteers. Fairy Ocean Plastic bottle is a fully
recyclable bottle made of 100 percent recycled
plastic, 10 percent of which is collected from
oceans, lakes and rivers, and it is a successful
reﬂection of our work in the ﬁeld of circular
economy. Fairy Pure and Clean, with its formula
not compromising on performance, does not
include any perfumes or dyes. Additionally, Fairy
capsules, with their phosphate-free formula and
reducing carbon dioxide emissions by 50
percent, support the protection of seas by saving
about 21 billion liters of water annually around
the world. Prima's new Pampers Pure Diaper,
made of ﬁrst-quality cotton and soft plant ﬁbers
supplied without harming the nature, is
produced with 100 percent certiﬁed renewable
electricity.
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UNILEVER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABILITY
EFFORTS OF UNILEVER
Unilever, 190’dan fazla ülkede satılan ürünleri
ile her gün 2,5 milyar tüketiciye ulaşan, Gıda,
Ev Bakım, Kişisel Bakım ve İçecek Ürünleri konusunda dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Dünya genelinde 169.000 çalışanı
olan Unilever, 2017 yılında 53,7 milyar Euro
yıllık satış hacmine ulaşmıştır. ‘Sürdürülebilir
Yaşamı Destekleyen markalarımızla %44 daha
hızlı büyüme elde ederken, toplam büyümemizin de %72’sini bu 18 markamız oluşturdu.

Unilever is one of the world’s leading suppliers
of Food, Home Care, Personal Care and Beverage Products, with products sold in more than
190 countries and reaching 2.5 billion consumers every day. With 169,000 employees worldwide, Unilever achieved an annual sales volume
of EUR 53.7 billion in 2017. Through our Brands
Supporting Sustainable Living, we have achieved
44% faster growth, while these 18 brands have
also comprised 72% of our total growth.

Unilever Türkiye portföyünde; OMO, Rinso, Yumoş, Domestos, Cif, Elidor, Dove, Dove Men,
Toni&Guy, Signal, Clear, Rexona, Axe, Lipton,
Knorr, Calve, Algida, Carte d’Or, Cornetto, Nogger, Magnum, Max, UFS ve Vaseline markaları
yer almaktadır.

Unilever Turkey’s portfolio consists of the following brands: OMO, Rinso, Yumoş, Domestos,
Cif, Elidor, Dove, Dove Men, Toni&Guy, Signal,
Clear, Rexona, Axe, Lipton, Knorr, Calve, Algida,
Carted’Or, Cornetto, Nogger, Magnum, Max, UFS
and Vaseline.

İçinde yaşadığımız yeni dünya düzeninde gerek ekonomik gerek çevresel gerekse de sosyal

In the new world order that we live in, we encounter great many problems in economic, en-
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anlamda aşılması gereken birçok sorunla
karşılaşıyoruz. 9 milyar insana, gezegenin
kaynaklarını tüketmeden iyi yaşam koşulları
sağlama hedeﬁmiz var. Unilever olarak öncelikle, gezegenimize ve insanlığın geleceğine
olan bazı sorumlulukların birincil olarak göz
önüne alınmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm dünyaya “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı”mızı duyurduk ve 2020’ye kadar 3
fazlasını gerçekleştirmiş olacağımızın sözünü
verdik.
Sürdürülebilir Yaşam Planımızın üç büyük hedeﬁ:
•

•
•

2020’ye kadar bir milyardan fazla insanın
sağlık ve esenliklerini artırmak için harekete geçmesine yardımcı olmak
2030’a kadar ürünlerimizden kaynaklanan
çevresel etkimizi yarı yarıya azaltmak
2020’ye kadar milyonlarca insanın geçim
kaynaklarını iyileştirmek

Sürdürülebilir Yaşam Planını uygulamaya
başlamamızın 7. yılında da şirketimiz büyüzin %80’ine ulaşmayı başardık.

vironmental or social terms that need to be
overcome. We pursue the goal to provide 9 billion people with good living conditions without
exhausting our planet’s resources. As Unilever,
sideration some of the responsibilities towards
our planet and the future of humanity. We announced our Unilever Sustainable Living Plan to
the entire world and promised that, by 2020, we
would have achieved more than 50 of our subgoals listed under our 3 main goals.
We have three major goals for the Sustainable
Living Plan:
•

To motivate more than a billion people to
take action towards improving their health
and well-being by 2020

•

To halve the environmental impact caused by
our products by 2030

•

To improve livelihoods of millions of people
by 2020

As Unilever, in the 7th anniversary of the launch
of Sustainable Living Plan, our company continues to achieve growth. We have managed to
meet 80% of our goals.

UNILEVER
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LIPTON SUSTAINABLE TEA FARMING
As for our Lipton brand, through the Sustainable
Farming Project launched in 2011, in Turkey;
•

We reached a total of 36,000 small scale
farmers through trainings provided both directly and through suppliers.

•

Thanks to our economic, environmental and
social endeavours, we were able to have all
RA, a leading environmental organization
worldwide. With this achievement, Turkey
both produced and consumed.

•

LİPTON SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAY TARIMI
Lipton markamız ile Türk çayının geleceği için
2011 yılında hayata geçirilen Sürdürülebilir Tarım Projesi’yle Türkiye’de;
•

Doğrudan ve tedarikçilerimiz aracılığıyla
verilen eğitimlerle toplamda 36.000 küçük
ölçekli çiftçiye ulaştık.

•

Ekonomik, çevresel ve sosyal çalışmalarımızla tüm fabrikalarımıza dünyanın önde
gelen çevre kuruluşu Yağmur Ormanları
Birliği’nin sertiﬁkasını kazandırmayı başardık. Bu başarıyla Türkiye, Lipton çayın hem
üretilip hem tüketildiği ilk ve tek Yağmur
Ormanları Birliği (Rainforest Alliance-RA)
sertiﬁkalı ülke oldu.

•

2012 yılında, Rize’de kurduğumuz katı atık
toplama tesisi sayesinde bugüne kadar
1680 ton atık topladık.

ATIK VE AMBALAJLAMA
Atık izini azaltma konusunda önemli aşamalar
kaydederek 2010’dan bu yana ürünlerin atılmasıyla bağlantılı atık miktarını %28’e düşür-

By means of the solid waste collection facility we established in Rize in 2012, we have
collected 1680 tons of waste to date.

WASTE AND PACKAGING
We have made great strides in reducing waste
footprint, cutting down the waste amount related to product disposal by 28% and decreasing
the packaging weight by 10% since 2010. Moreover, we stopped dispatching non-hazardous
Accordingly, through the recycling of packaging
wastes collected from the market by means of
ÇEVKO, we have achieved 40,000 tons of CO2
eq. greenhouse gas savings in the last 3 years.
As Unilever, we have made a commitment to
make 100% of its plastic packaging fully reusable, recyclable or compostable, as well as obtaining 25% of our resin from post-consumer
recycled content by 2025.

‘ZERO WASTE’ IN OUR FACTORIES
All our factories in Turkey have maintained a
‘zero waste’ status in their production since
2013. Our Konya Home and Personal Care products factory, which became operation in 2017,
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dük ve ambalajlarının ağırlığını %15 oranında
azalttık. Ayrıca 2015’te üretim sahalarından
çöp sahalarına tehlikeli olmayan atık göndermeyi de durdurduk. Buna göre, ÇEVKO aracılığıyla toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle son 3 yılda yaklaşık 40.000 ton CO2
eşdeğeri sera gazı tasarrufu sağladık
Unilever, 2025’e kadar %100 yeniden kullanılabilir, dönüştürülebilir veya kompostlanabilir
plastik ambalaj kullanma taahhüdünün yanı
sıra 2025’e kadar reçinesinin %25’ini tüketici
kullanımı sonrası geri dönüştürülmüş içerikten
sağlama taahhüdünde bulundu.

FABRİKALARIMIZDA ‘ÇÖPLÜĞE SIFIR’
ATIK
Türkiye’deki tüm fabrikalarımız 2013 yılından
bu yana ‘çöplüğe sıfır atık’ statüsünde üretim
yapıyor. Konya’da 2017 yılı içinde faaliyete geçen Ev ve Kişisel Bakım ürünleri fabrikamız da
‘çöplüğe sıfır atık’ statüsüne sahip olacak şekilde tasarlandı.
Ayrıca bu fabrikamız, Unilever ev ve kişisel bakım kategorisi üretim tesisleri 2008 yılı üretim
parametrelerine göre %50 daha düşük karbon
salımı, atık üretimi ve %50 daha düşük su kullanımı taahhüdü ile Greenbond prensiplerine
göre faaliyet göstermektedir.

SERA GAZLARI
Fabrikalarımıza, daha az atık üreten ve daha
az kaynak kullanan, daha verimli uygulamalar adapte ettik. Bu sayede 2017 yılında Türkiye’de üretimden kaynaklı enerji tüketimini
%7,6 azaltarak, üretim için toplamda %6 daha
düşük enerji tükettik. Nakliyeden kaynaklanan
CO2 salımını %11 azalttık.
REFERANS:
https://www.unilever.com/sustainable-living/

was designed in a way to maintain ‘zero waste’
status.
Furthermore, according to the 2008 parameters
for Unilever home and personal care category
production facilities, our Konya factory operates
in compliance with the Greenbond principles,
with its commitment to generate 50% lower carbon emission, waste generation and 50% lower
water consumption.

GREENHOUSE GASES
We adapted our factories to follow less waste
generating and resource consuming, and more
related energy consumption in Turkey by 7.6%,
we consumed 6% less energy for production in
2017. We cut down transportation-related CO2
emissions by 11%.
REFERENCE:
https://www.unilever.com/sustainable-living/
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ÇEVKO VAKFI HAKKINDA
ABOUT ÇEVKO FOUNDATION
ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının
ekonomik ve düzenli geri kazanımı için
sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve
katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım
sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak
amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin önde
gelen sanayi kuruluşlarının kurduğu ve
yönetmekte olduğu, kâr amacı gütmeyen bir
kuruluştur.
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ilkelerine
uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte
olan ÇEVKO Vakfı, 2005 yılında Türkiye’de
ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda
Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edilmiştir.
ÇEVKO, yetkilendirilmiş kuruluş olarak, 2005
yılından itibaren ambalajlı ürün piyasaya
süren ﬁrmaların ambalaj atıklarının geri
kazanımı ile ilgili yükümlülüklerini üstlenerek
yerine getirmektedir.
ÇEVKO Vakfı, tüketicilerin
bilinçlendirilmesi için etkin iletişim ve eğitim
çalışmaları düzenlemektedir.
ÇEVKO Vakfı, kendi konusunda faaliyet
gösteren Packaging Recovery Organization
-Europe (PRO EUROPE), v e Extended
Producer Responsibility Alliance (EXPRA)’nın
üyesidir.

ÇEVKO Foundation is a not-for-proﬁt
organization established and managed by
leading industrial companies in Turkey since
November 1, 1991 in order to enable the
establishment of a sustainable recovery system
for the economic the contribution and
participation of the indus-try, local authorities
and consumers.
Performing in line with Extended Producer
Responsibility principles, the ÇEVKO was
announced as the Authorized Recovery
Organization for the packaging waste in Turkey
in 2005. Being the authorized organization,
ÇEVKO has been assuming and executing the
recovery obligations of packers and ﬁllers since
2005.
The ÇEVKO Foundation iorganizes eﬀective
communication and education activities with a
view to increase the awareness of consumers.
The ÇEVKO Foundation is a member of the
Packaging Recovery Organization - Europe (PRO
EUROPE), and Extended Producer Responsibility
Alliance (EXPRA).
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ÇEVKO VAKFININ
VİZYONU VE MİSYONU
VISION & MISSION OF
ÇEVKO FOUNDATION
VİZYON

VISION

Türkiye’de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla
sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin sanayinin öncülüğünde geliştirilmesi.

Developing a sustainable recovery system under
the leadership of the industry with the aim to
protect the environment and to contribute to the
social development and the economy in Turkey.

MİSYON

MISSION

Değerlendirilebilir atıklar için sürdürülebilir bir
geri kazanım sisteminin geliştirilebilmesi için;

In order to develop a sustainable recovery system for recyclable waste in Turkey, we;

•

Sanayinin görüşlerini tüm paydaşlara ileterek atık yönetimi ile ilgili çağdaş yasal altyapı oluşturulmasına katkıda bulunmak,

•

•

Sanayinin sorumluluğunu üstlenmek ve yerine getirmek,

Contribute to the establishment of a contemporary legislative infrastructure on waste
management by conveying the industry’s
opinions to all stakeholders,

•

Assume & perform producer responsibility,

•

Yasal altyapı çerçevesinde kaynağında ayrı
toplama, ayırma ve geri dönüşüm uygulamalarının ülke geneline yayılması için yerel
yönetimlerle iş birliği yapmak,

•

Cooperate with local authorities to spread
practices of separate collection, sorting and
recycling nationwide in line with the legal infrastructure,

•

Atık yönetimi konusunda yurtiçi ve yurtdışı uygulamaları dikkate alarak bilgi birikimi
sağlamak, çevre bilinci oluşturmaya yönelik etkin tanıtım, eğitim ve bilgilendirme
çalışmaları yapmak, AR-GE çalışmalarına
katılmak, paydaşlara danışmanlık ve teknik
destek vermek.

•

Provide know-how on waste management
based on national and international practices, engage in active promotion, education
mental awareness, participate in R&D activiport to relevant stakeholders.
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ÇEVKO VAKFI ÜYELERİ
MEMBERS OF THE ÇEVKO FOUNDATION
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