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Taahhütlerdeki ilerlemeler — Holdingler

Plastik azaltım miktarı

%9,47

0,16 ton azaltım2023 hedef 
1,69 ton

2023 yılına kadar problemli ve gereksiz plastik ambalajları ortadan kaldırmak için harekete geçin

• 2022 yılına kadar holding binamızda geri dönüşümü mümkün olan eko-etiketli plastik 
poşetlerin ve plastik dosyaların kullanımını sağlayarak; 12,3 kg’lik plastik atık azaltımı 
sağlanmıştır. Pandemi koşullarında, ofisten çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda 
ilk taahhüdümüzde belirlenen 34 kg’lik hedefin aşağısında kalarak daha az plastik 
atık oluşturduk. Koyduğumuz hedeften daha iyi bir azaltım ortaya çıkmıştır. Pandemi 
koşullarının değişmesi ve ofisten çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte; 2023 yılındaki 
eko-etiketli plastik poşet kullanımı hedefimiz 92 kg’lik olarak belirlenmiştir.

• 2022 yılına kadar holding binamızda kullandığımız ikincil kalite ham maddeden imal 
edilmiş çöp poşetleri yerine, doğada çözünebilen (biyobozunur) çöp poşetlerinin 
kullanımına başlanmıştır. Bu sayede 146,2 kg plastik atık azaltımı sağlanmıştır. 
Pandemi koşullarında, ofisten çalışmanın mümkün olmadığı durumlar ve buna 
bağlı olarak tedarik koşullarındaki sıkıntılar nedeniyle ilk taahhüdümüzde belirlenen 
588 kg’lik hedefin aşağısında kalarak daha az plastik atık oluşturduk. Koyduğumuz 
hedeften daha iyi bir azaltım ortaya çıkmıştır. Pandemi koşullarının değişmesi, tedarik 
sürecinin hızlanması ve ofisten çalışmanın yoğunlaşmasıyla birlikte 2023 yılına kadar 
biyobozunur çöp poşetlerini kullanarak 1.596 kg’lik plastik azaltımı hedeflenmektedir. 
Plastik atık konulu anket hazırlanarak farkındalığın artırılması amacıyla diğer grup 
şirketleriyle de paylaşılarak tüm binayı kapsayan genele yönelik anket değerlendirmesi 
yapılmasına karar verilmiştir. Anket tamamlanma oranı kapsamında yapılan anket 
değerlendirmesinde, katılımcıların %55’i AG Anadolu Grubu Holding’in İş Dünyası 
Plastik Girişimi (İPG) taahhütleri hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Tamamlanma 
oranları sonucunda oluşturulacak sürdürülebilir ambalaj kullanımı doğrultusunda 
eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının güncellenmesi sağlanacaktır. 2022 yılına kadar 

Buyaka’da yer alan holding binamızdaki tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın 
%67’sine (2021 yılında ortalama 700 çalışanın görev yaptığı holding binamızda; 78 kişi/
saat holding çalışanlarına işe başlama eğitimlerinde çevre ve farkındalık eğitimleri 
ile taahhütlerimiz desteklendi. Grup şirketlerimizin de işe başlama eğitimlerinde 
yer verilmesi desteklendi ve 140 kişi/saat eğitim ile farkındalık eğitimleri verildi. 
Toplamda 218 kişi/saat eğitim verilmiş olup, paydaş eğitimlerimizle birlikte çevre 
bilinci eğitim verilen kişi sayısı 252 kişi/saattir) ve yılda en az bir kez olmak üzere, tek 
kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin kullanımının çevreye verdiği zararları, 
söz konusu plastiklerin azaltmaları ve durdurmaları için farkındalık eğitimleri verilmiş 
ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur. Eğitimde plastik azaltmaya yönelik 
spesifik dokümanlar hazırlanmıştır. Ayrıca holding binamızdaki ortak kullanım 
alanlarında konuyla alakalı bilgilendirici görseller kullanılarak farkındalık daha üst 
seviyelere çekilmiştir. Öte yandan Buyaka’da yer alan holding binamızda işe yeni 
başlayan çalışanlarımızın oryantasyon programına, plastik konusundaki eğitim dahil 
edilmiş ve plastik konusundaki bilinçleri artırılmıştır.

 taahhüdü göster
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Taahhütlerdeki ilerlemeler — Holdingler

Plastik azaltım miktarı

• 2022 yılına kadar ham madde geri kazanımında ekolojik dengeyi daha fazla kontrol 
altında tutabilmek için kompostlanabilir plastik ambalajların kompostlamaya 
gönderilmesi sağlanmıştır. Holdingde oluşan plastik atıkların %14’lük kısmı 
kompostlamaya gönderilmiştir (toplam oluşan 4.134 kg’lik plastik atığın 600 kg’lik kısmı 
komposta gönderilmiştir). Geçici atık depolama alanına komposta gönderilecek atıkların 
ayrı toplandığı bir alan belirlenmiştir. Ayrıca ayrıştırmayı bu iş için görevlendirilmiş ve 
gerekli atık eğitimlerini almış atık personeli gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 2023 
yılına kadar kompost sistemine, oluşan plastik atıklarımızın %5-10’luk kısmını iletmeyi 
hedeflemekteyiz.

• 2023 yılına kadar plastik ambalaj atıklarının azaltılması ve geri dönüşümü konusunda 
yaptığımız çalışmaları halka açık bir şekilde raporlayarak, plastik taahhüdü konusunda 
olgunlaşacak plastik atık yönetimi politikalarımızın yaygınlaşmasını sağlayacağız. İPG 
taahhütleri ile ilgili iletişim yaptığımız kanalları aşağıda belirtilmiştir.

• Kurumsal web sitesi: 2022 yılına kadar plastik azaltımı ve önlenmesiyle ilgili dijital 
platformlarda tanıtımlar yapılarak hem çalışanlar hem de tüm paydaşlar süreçle 
ilgili bilgilendirilecektir. Bu sayede plastik azaltımı konusunda insanların daha fazla 
bilinçlenmesi hedeflenmektedir. Grup şirketlerimizde İPG taahhütleri kapsamında 
yapılan çalışmalar, iç iletişim kanalları aracılığı ile duyuruldu. Grup şirketlerimizin, 
CIRCO Döngüsel Ambalaj Eğitimi’ne katılımı koordine edildi. 2023 yılına kadar Sıfır Atık 
konseptine uygun biriktirme ekipmanlarının amacına uygun kullanımı konusunda 
çalışmalar yapılarak, ekipmanların doğru kullanım yüzdesi %80-90 seviyesine 
çekilecektir. Bu kapsamda personel eğitimi ve bilinçlendirmeleri yapılacaktır. 2022 yılına 
kadar, ortalama 700 çalışanın bulunduğu Holding’de, 78 kişi/saat holding çalışanlarına 
işe başlama eğitimlerinde çevre ve farkındalık eğitimleri ile taahhütlerimiz desteklendi. 
Grup şirketlerimizin de işe başlama eğitimlerinde yer verilmesi desteklendi ve 140 kişi/

saat eğitim ile farkındalık eğitimleri verildi. Toplamda 218 kişi/saat eğitim verilmiş olup, 
paydaş eğitimlerimizle birlikte çevre bilinci eğitim verilen kişi sayısı 252 kişi/saattir. Bu 
sayede sıfır atık ekipmanlarının kullanım yüzdesi, çevre danışmanlık firmamızın yapmış 
olduğu aylık denetimler sonrası oluşturulan 2021 yılı puanlaması doğrultusunda %87 
seviyesine çekilmiştir.

• faaliyetleri ve ilerlemeyi açıklayın

• Holdingde oluşan plastik atıkların 100 kg’lik kısmı mavi kapak kampanyası aracılığıyla 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tutunak karşılığı teslim edilmiştir. Dernek, atıkları 
Bakanlık’ça çevre izin ve lisansı olan kuruluşa teslim etmektedir. Şu an itibarıyla plastik 
atıkların geri dönüşümü konusunda iki adet lisanslı firma ile çalışılmakta olup lisanslı 
firma sayısının artırılması konusunda değerlendirmelerimiz sürmektedir.

Kullanılan bütün plastik ambalajlarda geri dönüştürülmüş plastik içerik oranı için iddialı 
bir 2023 hedefi koyun

 042023’e kadar plastik ambalajların %100’ü tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya 
kompostlanabilir olsun
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Ek taahhütler

%9,47

0,16 ton azaltım2023 hedef 
1,69 ton

 taahhüdü göster
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