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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

• 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.

• 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. 

• 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. 

• Holding bünyesindeki plastik azaltım 
oranlarını daha da yukarıya çekebilmek 
için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık 
Yönetmeliği temel seviye kapsamında yasal 
olarak zorunlu yapılan çalışmaları, yasal 
olarak zorunluluğumuz bulunmayan daha 
üst seviye belge kapsamında sürdürmeyi 
hedeflemekteyiz. Bu sayede, plastik 
taahhüdü kapsamında verdiğimiz plastik 
azaltımıyla ilgili çalışmalarımıza katkı 
sağlamayı hedefliyoruz.

• Holding binasında oluşan plastik atıklarımızın geri dönüşüm oranlarını 
takip edebilmek için 2023 yılına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından lisans verilmiş en az üç geri kazanım/geri dönüşüm 
firmasıyla çalışacağız. Bu sayede oluşturduğumuz plastik atıklarımızın 
büyük oranda geri dönüşümü/geri kazanımı hedeflenmektedir. Ayrıca 
söz konusu geri kazanım/geri dönüşüm süreçlerini takip edebilmek 
için, plastik atıklarımızı gönderdiğimiz firmalardan dönüşüm 
oranlarıyla ilgili rapor alacağız.

• 2023 yılına kadar ham madde geri kazanımında ekolojik dengeyi daha 
fazla kontrol altında tutabilmek için kompostlanabilir plastik ambalajların 
kompostlamaya gönderilmesini sağlayacağız. Burada hedefimiz öncelikli 
olarak PLA kodlu biyobozunur malzemeler olacaktır (su şişeleri, teknik 
kısımdan çıkabilecek plastik malzemeler vb.). Bu işlem için geçici atık 
depolama alanına komposta gönderilecek atıkların ayrı toplandığı bir 
alan yapacağız. Ayrıca ayrıştırmayı bu iş için görevlendirilmiş ve gerekli 
atık eğitimlerini almış atık personeli gözetiminde gerçekleştireceğiz. 
Bu sayede plastik ambalajların doğaya olumlu şekilde katkısını 
sağlamayı hedeflemekteyiz. Binamızda oluşan atık miktarları göz önüne 
alındığında, kompost sistemine oluşan plastik atıklarımızın %5-%10’luk 
kısmını iletmeyi hedeflemekteyiz.

• 2022 yılına kadar holding binamızda geri dönüşümü mümkün olan Eco 
etiketli plastik poşetlerin ve plastik dosyaların kullanımını sağlayarak; 34 
kg’lık plastik azaltımı sağlamış olacağız. 2023 yılındaki plastik azaltım 
miktarımız ise 58 kg olacaktır. Toplamda Eco etiketli plastik poşet 
kullanımı ile 92 kg’lık azaltım hedeflenmektedir.

• 2022 yılına kadar holding binamızda kullandığımız ikincil kalite ham 
maddeden imal edilmiş çöp poşetleri yerine, doğada çözünebilen 
(biyobozunur) çöp poşetlerinin kullanımını sağlayacağız. Bu sayede 
plastik atık miktarımızda 588 kg’lık azaltım sağlamış olacağız. 2023 
yılında ise bu ürünlerin kullanımıyla plastik azaltım miktarımız 1008 
kg olacaktır. Toplamda, 2023 yılına kadar, biyobozunur çöp poşetlerini 
kullanarak 1.596 kg’lık plastik azaltımı hedeflenmektedir.   

Plastik azalım miktarı
1,688 ton

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

• 2022 yılına kadar yapacağımız plastik atık konulu anket çalışmalarıyla 
departman bazlı davranış gözlemlemesi yapılması hedeflenmiştir. Bu 
sayede çalışanların plastik konusundaki fikirleri ve değerlendirmelerine 
imkân tanınarak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının 
güncellenmesi ve ayrıca sürdürülebilir ambalaj stratejisi oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

• 2022 yılına kadar Buyaka’da yer alan holding binamızdaki tüm 
çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın en az %65’ine 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 verip, bilinçlendirme 
faaliyetlerinde bulunacağız. Eğitimde plastik azaltmaya yönelik spesifik 
dokümanları hazırlanmasını sağlayacağız. Ayrıca holding binamızdaki 
ortak kullanım alanlarında konuyla alakalı bilgilendirici görseller 
kullanarak farkındalığı daha üst seviyelere çekmeyi hedeflemekteyiz. 
Öte yandan Buyaka’da yer alan holding binamızda işe yeni başlayan 
çalışanlarımızın oryantasyon programına, plastik konusundaki eğitim 
dahil edilerek, plastik konusundaki bilinci arttırılması hedeflenmektedir.

Plastik azalım miktarı 
1,688 ton


