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Plastik azaltım ve kullanım önleme miktarı
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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 yılı sonuna kadar Divan markalı ürünlerde kullanılan plastik ambalaj 
miktarını 500 kg azaltımı için gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak 
azaltmayı taahhüt ediyoruz.

• Divan Markası ile piyasaya sürmüş olduğumuz ambalajlı ürünlerimizde 
kullanılan plastik ambalajların hepsi geri dönüştürülebilirdir. Geri 
kazanım süreçlerine dahil olması ve müşteri bilinçlendirmesine yönelik 
ambalajların üzerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda işaretlemeler 
yapılmıştır. Bilincin daha fazla artırılmasını sağlamak için iletişim 
kanallarımız için yeniden gözden geçirilecektir.

• 2022 yılına sonuna kadar sürdürülebilirliği destekleyici yeniden 
kullanılabilir materyallerin kullanımını teşvik etmek için, birimlerimizde 
sunacağımız ürünler ile müşterilere bu ürünlerin tanıtımlarını yaparak, 
onlarında bu değişim hareketine katılmasını sağlayacağız. 2021 Mart 
ayında açtığımız şehre yepyeni bir soluk getiren markamız Kokoa’da 
çevreye dost yeniden kullanılabilir ürünlerin satışlarına başladık.

• 2023 yılına sonuna kadar Divan birimlerimizde yeniden kullanılabilir 
alışveriş çantası hizmetini sunacağız.   

• 2022 yılına sonuna kadar etkinlikler, sosyal medya veya reklamlarda 
yeniden kullanım modeliyle ilgili farkındalık artırıcı en az üç çalışmayı 
başlatacağız.

• Divan markalı ürünlerimizin satışı için kullandığımız toplam 10.230 ton 
plastik poşetleri 2021 yılının sonuna kadar %75 azaltıp 2022 yılına kadar 
%100 kullanımdan kaldıracağız.      

• 2022 yılına sonuna kadar Divan birimlerimizde misafirlerimize verdiğimiz 
197.634 kg plastik pipet verilmesini sonlandıracağız.

• 2023 yılı sonuna kadar tüm personel alanlarından tek kullanımlık plastik 
şişeleri/su bardağı 1.851,938 kg %100 kullanımdan kaldıracağız.

• 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 yılına sonuna kadar yaklaşık 1.500 çalışanlarımıza tek kullanımlık, 
problemli ve gereksiz plastiklerin kullanımını azaltmaları ve durdurmaları 
için farkındalık eğitimleri vereceğiz. Çoklu kullanımı teşvik eden 
malzemeler temin edeceğiz.
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