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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

• Kredi Kartı  
(Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş.): 

• Çevreci Bonus Normal kredi kartına 
göre içinde daha az PVC oranı olan ve 
oran cirosu üzerinden World Wild Life 
Organization’a katkıda bulunduğumuz 
Çevreci Bonus için sosyal medya iletişimi 
arttırılarak adedi ve cirosunu arttırma 
aksiyonları alınacak.

• 2023 yılı sonuna kadar aylık ortalama 
imha edilen 115.000 adet kart (0,58 ton); 
zarfları ve kart tutucuları ayrılarak kâğıt 
geri dönüşümünde kullanılıyor. Plastikler 
içinse geri dönüşüm için kart üreticisi ve 
geri dönüşüm yapan firmalar ile görüşmeler 
başlatıldı. Bu görüşmeler neticesinde imha 
edilen kartların geri dönüşümü üzerine 
çalışmalar yapılacak.

• GÖSAŞ ile birlikte Garanti BBVA tarafından 
hayata geçirilen Çevreci Bonus Kredi Kartı 
yapısını, WWF’in Plastiksiz Denizler projesini 
destekleyecek şekilde kurgulayacağız.

• BBVA’nın 2023 Taahhüdü ile beraber, BBVA bünyesinde üretilen tüm 
kredi kartları geri dönüştürülebilir materyallerden oluşturulacak. Biz 
de Garanti BBVA olarak bu taahhüdü takip ederek GÖSAŞ ile iletişim 
içerisinde çalışmalar planlayacağız.

• Genel Müdürlük ve Pendik Binası odaklı: 2023 yıl sonu itibarıyla, 7.200.000 
adet (2,81 ton) karton bardak tüketimi sona erecek ve (yeni açıklanacak 
olan çalışma modeline göre) çalışanlara karton bardakların kullanımını 
önlemek adına cam matara dağıtılacak.

• 2023 yıl sonu itibarıyla, aylık 2.765.000 adet (185,26 ton) plastik şu şişesinin 
tüketimi sona erecek ve (yeni açıklanacak çalışma modeline göre) plastik 
şişe kullanımını önlemek adına katlarda bulunan su sebillerinin kullanımı 
teşvik edilecek. (Toplantı odalarında hali hazırda cam sürahi ve bardaklar 
kullanılıyor, bunu katlara yaygın hale getireceğiz.)

• 2023 yıl sonu itibarıyla, 195.000 adet (0,70 ton) plastik çatal, bıçak ve 
kaşığın tüketimi engellenecek ve plastik kapların engellenmesi için 
çalışanlara alternatif metotlar geliştirilecek.

• 2023 yıl sonu itibarıyla, 290.000 adet (6,76 ton) plastik salata, yemek ve 
tatlı kabı gibi plastik kaplarının tüketimi engellenecek ve plastik çatal, 
bıçak kaşık ve pipetlerin kullanımının engellenmesi için çalışanlara 
alternatif metotlar geliştirilecek. 

• Genel Müdürlük ve Pendik Binaları'nda kullanılan tek kullanımlık 
plastikler için alternatif metotlar çalışılacaktır.

• 2023 yılının sonuna kadar 121.600 adet (121,60 ton) plastik poşet 
kullanımını engelleyeceğiz.

318,6 ton


