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

• Biyobozunur plastik malzemeden üretilen torbaya geçiş için

İçindekiler

İPG hakkında

02

0 ton azaltım
taahhüdü göster

Plastik azaltım miktarı

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

Ek taahhütler

• COVID-19 pandemi koşulları nedeniyle yemekhanede kullanılan

tedarikçiler ile yapılan görüşmelerde COVID-19 salgını nedeniyle

tek kullanımlık plastik çatal-kaşık-bıçak ve tabak kullanımını 2022

ham madde temininde sıkıntı yaşandığı belirtilmiştir. Bu

yılı itibarıyla tamamen ortadan kaldırdık ve pandemi öncesinde de

nedenle Bankamızda biyobozunur plastik malzemeden üretilen

uygulamamız olan %100 yeniden kullanılabilir çatal-bıçak-kaşık ve

torba kullanımına henüz geçiş gerçekleştiremedik. Tedarikçi

tabaklara geçiş yaptık.

ile görüşmelerimiz devam etmekte olup 2022 yıl sonuna kadar
İPG yolculuğu

biyobozunur plastik malzemeden üretilen torba kullanımına
geçmeyi hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizin
Banka içinde kullandığı tek kullanımlık plastik su şişe kullanımın

Uluslararası
Ortak Vizyon

tamamen ortadan kaldırılması ve cam su şişelerine geçiş yapılması
ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, Bankamızın
toplantı salonlarında pandemi öncesinde de uygulanan cam su

Rapor hakkında

şişe kullanımı ile ilgili uygulama devam etmektedir. Ek olarak,
ambalaj ağırlığı azaltımına katkı sağlamak amacıyla, yapılan
tedarikçi değişimi sonucu daha hafif ağırlığı sahip olan yeni plastik
su şişesine geçiş yaptık. Buna bağlı olarak, 2022 yılı ilk çeyreği

İlerleme
bulguları

itibarıyla yaklaşık %12 ambalaj atığı azaltımı gerçekleştirdik. Haziran
2022 itibarıyla tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizin kullanımına
yönelik olarak tek kullanımlık plastik su şişelerini tamamen
kullanımdan kaldırarak cam şişe kullanımına geçmeyi planlıyoruz.

Uygulama
örnekleri

Yeni taahhüt
bulguları
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2023’e kadar plastik ambalajların %100’ü tekrar kullanılabilir, geri
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olsun
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Kullanılan bütün plastik ambalajlarda geri dönüştürülmüş plastik
içerik oranı için iddialı bir 2023 hedefi koyun

Taahhütlerdeki
ilerlemeler

Yeni taahhütler

Teknik terimler
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Taahhütlerdeki ilerlemeler — Perakende, hizmet ve gıda

Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu 2022

