2023 hedef
1 ton
Yönetici özeti
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2023 yılına kadar problemli ve gereksiz plastik ambalajları
ortadan kaldırmak için harekete geçin

• Tek kullanımlık PET şişe ve bardak su kullanımı kaldırılarak

İçindekiler

İPG hakkında
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3,43 ton azaltım

> %343
taahhüdü göster

Plastik azaltım miktarı

2023 yılına kadar, uygulanabilen durumlarda, tek kullanımlıktan
yeniden kullanım modellerine geçmek için harekete geçin

Ek taahhütler

• Tek kullanımlık plastik kaplar polikarbon çoklu kullanıma uygun

çalışanlara özel cam mataralar temin edilmiştir. Bazı

kapaklarla değiştirilmiştir ve 350 kg plastik azaltımı sağlanmıştır.

operasyonlarda çay ocaklarında plastik bardak kullanımı

PET şişelerden cam mataralara geçilerek 1 ton plastik atık azaltımı

sonlandırılmış, cam bardakla servise başlanmıştır. Yemekhanelerde

yapılmış, cam mataralarla yeniden kullanıma geçilmiştir. Tek

bulunan streç film ve tek kullanımlık plastik kaplar polikarbon

kullanımlık streç film yerine depo içi hareketlerde kullanılmak

çoklu kullanıma uygun kapaklarla değiştirilmiştir.

üzere yeniden kullanma uygun nakliye ambalajı olarak kullanılacak
ürünler denenmiş, firmalarla iyileştirmeler yapılması üzerine

İPG yolculuğu

çalışılmaktadır. Nihai haline geldiğinde ürün depo içi hareketlerde
streç kullanımının önüne geçecektir. 2022 yılında sonuçları
değerlendirilecektir.

Uluslararası
Ortak Vizyon

Rapor hakkında

İlerleme
bulguları
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Uygulama
örnekleri

2023’e kadar plastik ambalajların %100’ü tekrar kullanılabilir, geri
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olsun

• Kilitli poşetler için biyo-bozunur ürünler denemeye alınmış,

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

• 2022 yılı içinde Borusan Holding Yeşil Satın Alma Kılavuzu

kalite sonuçları neticesinde kullanıma başlanacaktır. 2022 için

hazırlanmış, tüm kategorilerde daha çevreci çözümlerin

değerlendirme ve raporlaması yapılacaktır. Borusan Limanı PET

standartları belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılında satın alınan

Şişe Dönüşüm Projesi ile 2021 yılı itibarıyla 1.720 kg plastik şişe

malzemelerin geri dönüşüm içerikli plastiklerinin raporlaması

toplanarak geri dönüşümü sağlanmış ve plastik şişeler ile geri

yapılacaktır. 2021 yılı içinde tüm çalışanlarımıza PET şişe geri

dönüştürülmüş iplik üretilmiştir. Elde edilen geri dönüştürülmüş

dönüşümünden imal edilmiş iplikten iş kıyafetleri verilmiştir.

iplikler, 2022 yılı kışlık kıyafetlerin üretiminde kullanılmıştır.
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Taahhütlerdeki ilerlemeler — Perakende, hizmet ve gıda

Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu 2022

