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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

• Yaşar Holding A.Ş. merkez binasında kullanılan plastik malzemelerin 
tamamı geri dönüştürülebilirdir. Pınar Su ve İçecek şirketimizin yapmış 
olduğu, geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olan PET şişeler için 2021 
yılı sonuna kadar üretim denemeleri yapılacaktır. 2022 yılında belirlenen 
ürün gruplarında malzeme kullanımına geçilmesi durumunda Yaşar 
Holding A.Ş. merkez binasında da kullanım başlayacaktır.

• 2021-2022: 2021 yılında Yaşar Holding merkez binasında kullanılmakta 
olan 0,33’lük PET şişelerin %28’lik kısmı cam şişe su ile değiştirilecek, 
plastik atığında 600 kg’lık bir azalma sağlanacaktır. Geri dönüşüm 
kutularındaki çöp poşetleri için insan ve çevre sağlığı korunarak poşetsiz 
bir şekilde kutu içinde saklanması konusunda proje geliştirilmektedir. 
Yemekhanede kullanılan plastik malzemelerde porselen tabak ve metal 
servislere geçilerek %50 (300 kg) oranında azaltım sağlanmış olacaktır.

• 2022-2023: Toplantı odalarında kullanılan 0,33’lük PET şişelerin 
kullanımının azaltılarak ihtiyaç olunan ürünün cam şişeyle karşılanması 
hedeflenmektedir. Buna göre, %40 oranında azaltım ile yaklaşık 1.000 kg 
plastik azaltımı hedeflenmiştir. Pandeminin azalmasıyla yemekhanelerde 
kullanılan tek kullanımlık plastiklerin %50 oranında azaltılmasıyla plastik 
atığında 150 kg’lık azalma hedeflenmiştir.

• 2021 yılı itibarıyla, Yaşar Holding merkez binasında kullanılmakta olan 0,33 
lt PET şişe suların kullanımı toplantı odaları ile sınırlandırılmış, ofislerde 
1,5 lt’lik şişelerin kullanımına geçilmiştir. Bu geçişle birlikte miktarsal 
olarak %18 (1000 kg) azaltım sağlanacaktır. Yaşar Holding merkezinde atık 
ayrıştırma çalışmaları ile masa altlarından çöp kutularının kaldırılması 
ve ortak alanlarda bulunan geri dönüşüm kutularının kullanılması 
hedeflenmiştir. Bununla birlikte miktarsal olarak %50 (300 kg)  azaltım 
sağlanacaktır.

• Yemekhanede kullanılmakta olan tek kullanımlık plastiklerin, porselen 
servis tabağına geçilmesiyle %50 (300 kg) azaltılması hedeflenmiştir.

• Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Et A.Ş.'de, üretimde kullanılan ve 
geri dönüşüme uygun olmayan sert alt folyoda %10 (58.000 kg) azaltma 
hedeflenmektedir. 

• Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Su ve İçecek A.Ş.'de, polietilen 
tereftalat ambalaj malzemesinde %10 (30.000 kg) azaltım hedeflenmiştir.

Plastik azalım miktarı
90 ton

devamı sonraki sayfada
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Ek Taahhütler

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

• 2022-2023: toplam azaltım hedefi 21 ton

• 2022 yılında da Yaşar Holding merkez binasında tek kullanımlık 
plastiklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam edecek olup 
0,33’lük PET şişe su kullanımının %20 (yaklaşık 600 kg) azaltılması 
hedeflenmektedir. Pandeminin seyrindeki olumlu gelişmelerle 
yemekhanede kullanılan plastik miktarının %50 (150 kg) azaltılması 
hedeflenmiştir.

• Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Su ve İçecek A.Ş.'de, ambalajlı 
su üretiminde polietilen malzeme (strech, palet üstü naylon,vb) 
kullanımında %15(15.000 kg) azaltım hedeflenmiştir.

• Yaşar Topluluğu şirketlerinden Pınar Et A.Ş.’de idari birimlerde kullanılan 
tek kullanımlık plastiklerin %50 oranında (3.000 kg), geri dönüşüme 
uygun olmayan PET/PE/PA malzeme yapısındaki vakum torbalarda %5 
oranında (250 kg) plastik azaltım, geri dönüşüme uygun olmayan PET/PE 
malzeme yapısındaki doypack folyolarda %12 azaltma ile plastik malzeme 
miktarında 2.100 kg azaltım hedeflenmiştir.

Plastik azalım miktarı
90 ton


