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

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

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

Ek Taahhütler

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

• Değer zincirindeki diğer paydaşlarımızla İPG taahhüdüne katılımı teşvik 
ederek ve büyük tedarikçilerimizle yakın bir şekilde çalışarak, ambalaj 
kullanımında geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımını teşvik edeceğiz.  

• Ofis alanlarımızda plastik kaplı su kullanmamayı hedefliyoruz, 2023 yılı 
sonuna kadar tek kullanımlık 0,5 lt, 1,5 lt, 19 lt gibi çeşitli boyutlardaki 
plastik şişeleri %100 kullanımdan kaldıracağız. 2023 yılı sonuna kadar bu 
alandaki plastik atık azaltım beklentimiz 150 kg'dır.

• Merkez ofislerimizde kullandığımız temiz su sebillerini bölge 
ofislerimizde de kullanarak su kaynaklı plastik ambalaj atığı 
oluşturmayacağız.

• 2023 yılı sonuna kadar plastik tabak, çatal-bıçak, bardak gibi tek 
kullanımlık plastik ürünleri, faaliyet gösterdiğimiz tüm ofislerden 
kademeli olarak kaldırmayı hedefliyoruz. 2023 yılı sonuna kadar bu 
alandaki plastik atık azaltım beklentimiz 600 kg'dır.

• 2023 yılı sonuna kadar misafir alanlarında tek kullanımlık plastiği 
azaltmak ve kullanımdan kaldırmak için bir yol haritası geliştireceğiz. Bu 
yol haritasının kapsamında plastik şişeler, pipet vb. olacak.

• 2023 yılı sonuna kadar ofislerdeki tüm plastik torbaların kullanımını 
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

• Faaliyet gösterdiğimiz ofislerimizden çıkan plastik atık miktarını 2023 
yılında 2016 yılına göre %90 azaltmayı hedefliyoruz.

• Faaliyet gösterdiğimiz ofislerimizden çıkan plastik atık miktarını yıllık 
ortalama 500 kg sevilerine düşürerek toplam atık miktarımızın içindeki 
plastik atık oranını %1,3 den %0,5’e düşürmeyi hedefliyoruz.  

• Plastik koruyucu ambalajla gelen dergi aboneliklerimizi gözden geçirip 
2023 yılına kadar online ortamda üyelikleri tercih edeceğiz.

• Dijital çözümlere yatırım yaparak, kargolama şeklimizi gözden geçirerek, 
paketlemede gereksiz katmanları ortadan kaldırarak yaklaşık 4 kg'a denk 
gelen kargo poşeti kaynaklı plastik atığını ve 2023 yılında %20 oranında 
azaltmayı amaçlıyoruz. Hizmet aldığımız firmaların da plastik azaltmayı 
teşvik edici faaliyetlerde bulunmalarını teşvik edeceğiz.

2,5 ton
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• Plastik kullanımını azaltmaları yönünde acentelerimize eğitimler 
düzenleyerek onları teşvik edeceğiz.

• 2023 yılı sonuna kadar etkinlikler, sosyal medya veya reklamlarda 
yeniden kullanım modeliyle ilgili farkındalık artırıcı en az bir çalışmayı 
başlatacağız.

• Plastik malzeme ambalajlı ürünler için optimizasyon çalışması yapıp 
temizlik malzemelerinde atık oluşumunu azaltmak için hizmet 
firmamızın daha büyük hacimli paketlerle tedarik, daha düşük mikronlu 
plastik içeren ürün tercihi veya tekrar dolum sistemi oluşturmasını 
teşvik edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar bu alandaki plastik atık azaltım 
beklentimiz 600 kg'dır.

• Çalışanlarımızda tekrar kullanımı, ambalaj atığı oluşturmamayı teşvik 
edici dolum istasyonları kurulması için araştırmalar yapacağız. Ofis 
alanlarımızda çalışanlarımızın kendi kaplarını getirerek kullanma 
imkanlarını sunabilecek tedarikçilerle iş birliği yapacağız. 

• Uluslararası vizyon doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar tüm 
çalışanlarımıza tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastiklerin 
kullanımını azaltmaları ve durdurmaları için farkındalık eğitimleri 
vereceğiz.  

• Tedarik edilen yerinde yemek üretimi hizmetlerinin %100 yeniden 
kullanılabilir kaplarda olması için tedarikçimizle iş birliği çalışması 
başlatılmış olup 2023 yılı sonuna kadar 1000 kg plastik azaltımı 
gerçekleşmesi beklenmektedir.


