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Rapor Hakkında
Korozo olarak, ambalaj sektöründe lider pozisyonda bulunurken bir
yandan da doğaya karşı sorumlu davranma arzusuyla; çalışanlarımız,
paydaşlarımız ve toplum için sürdürülebilirlik taahhüdümüzü
yineliyoruz.
Bu raporda, paydaşlarımızla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
taahhütlerimizi, girişimlerimizi, amaçlarımızı ve başarılarımızı
paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu rapor Korozo Group şirketlerinin 2021
yılındaki faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik performansını içermektedir.
Raporun
içeriği,
raporlama
döneminde
gerçekleştirilen
önceliklendirme analizinin sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Korozo’nun
öncelikli konularını, taahhütlerini, faaliyetlerini ve raporun kapsamını
belirlemede referans olarak alınmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin yanı sıra, Korozo Group’un 2011 yılından bu yana imzacısı
olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik
konusundaki çalışmalarımızın genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Birleşmiş
Milletler
Küresel
İlkeler
Sözleşmesi,
bağlayıcılığı olmayan bir BM sözleşmesi olup tüm
dünyada kurumların ve firmaları sürdürülebilir ve sosyal
sorumluluk politikaları benimsemeye ve uygulamalarını
raporlamaya teşvik eder. Korozo, Türkiye’de ambalaj
sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasından BM
Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atan ilk firma olarak
sektöre öncülük etmektedir.

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri (SDG) Birleşmiş Milletler tarafından
yoksulluğa son verilmesi, gezegenimizin korunması ve
2030 yılına kadar toplumun tamamının refah ve barış
içinde yaşamasını sağlamak amacıyla 2015 yılında
kabul edilmiştir.
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CEO Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
2021 yılı, COVID-19 pandemisinin etkilerinin sürdüğü, yüksek enflasyon, ham madde
ve diğer tedarik zinciri sorunlarının devam ettiği zorlu bir yıl oldu. Değişimin sürekli
devam ettiği bir ortamda, esnek olmak, uyum sağlamak ve sürdürülebilir temeller
atmak hayati hale geldi. Hep birlikte, onarıcı bir geleceğe doğru ilerlemeyi
seçebileceğimiz bir dönüm noktasındayız. Korozo iklim eylemlerine ve gezegenimiz
üzerindeki olumsuz etkiyi minimuma indirme çabalarına aktif olarak katılma kararı
aldı. Sosyal, ekolojik, ekonomik ve kültürel yenilenmeyi, en sürdürülebilir
malzemeler ve yaklaşımlarla ve döngüsel ekonomiye geçişle destekliyoruz.
Tüm bu zorluklara rağmen, Korozo 2021 yılında iyi bir performans sergiledi ve hep
birlikte müthiş bir ilerleme kaydettik.
COVID-19 aynı zamanda önemli tedarik zinciri darboğazları ortaya çıkmasına sebep
oldu. Faaliyetlerimizin sorunsuz bir şekilde ve aksaklık yaşamadan sürmesini
sağlamak için, riskleri ve fırsatları sürekli olarak değerlendirdik ve aksiyonlar aldık.
Müşterilerimizin üretim verimliliği, ambalaj ürünlerinin zamanında ve iyi kalitede
bulunabilirliğine bağlıdır. Aynı durum nihai ürünün ayrılmaz bir parçası olan hijyen
bileşenleri için de geçerlidir.
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Pandemi boyunca, en önemli önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak
oldu. Çalışanlarımızın sağlık ve esenliklerini ve iş sürekliliğimizi sağlamak için hem
ülkemizdeki resmi makamların hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün
yönlendirmelerini yakından takip ettik.

Korozo, Türkiye’den doğrudan tedarik ile veya Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve
Rusya’daki satış ve dağıtım ofislerinden yerinde hizmet vererek çeşitli tedarik zinciri
çözümleri sunmaktadır. Ürünlerimizin satış ve pazarlaması için tüm dünyada geniş
bir distribütör ağımız var. Ayrıca, ürünlerimizin uçtan uca bulunabilirliğini sağlamak
için ham madde ve tedarikçi seçimlerimizi dikkatle yapıyoruz. Pandemi boyunca,
yakından takip ile ve risklere ve fırsatlara hızlı yanıt verebilmemiz sayesinde sevkiyat
performansımızı ciddi bir aksaklık yaşamadan başarılı bir şekilde sürdürdük.

Çalışanlarımızı ve değerli iş ortaklarımızı aldığımız önlemler ve faaliyetlerimizin
güncel durumu hakkında sürekli olarak bilgilendirdik. İyi uygulamalar arasında
görülen önlemlerimiz İş Yerinde Salgını Önleme Sertifikasıyla tescillendi.
Çalışanlarımızın %99’undan fazlası aşı süreçlerini tamamladı. Bu sayede hem
çalışma arkadaşlarımızı korumayı, hem de faaliyetlerimizi ve gıda ve hijyen gibi
kritik sektörlere hizmetlerimizi sürdürmeyi başardık. Pandemi boyunca
gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

Tüm bu zorluklara karşın, Korozo olarak 2021 yılında başarılı sonuçlara ulaştık.
Firemizi azaltırken, ürün kalitesini iyileştirdik. Çorlu’da, İzmir’de IML fabrikamızda ve
Belçika’da fabrikalarımızda 22 milyon Avro değerinde yatırım gerçekleştirdik. Hijyen
bileşenlerinde, geçmişten bu yana esasen bebek bezi ve yetişkin bezi pazarında
faaliyet gösterirken, şimdi kadın bakım ürünleri pazarına da güçlü bir giriş
yapacağız. Orta Doğu ve Afrika’daki payımızı korurken, global oyuncuların
tedarikçisi olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar ciromuzu
%15 artırmamıza katkı sağladı.

İşyeri kültürüne büyük önem veriyoruz ve arzu ettiğimiz kültüre ulaşmanın
yolunun en önemli varlığımız olan çalışanlarımızın gelişiminden geçtiğini
biliyoruz. 2021 yılında Korozo Akademi üzerinden düzenlenen eğitimlerin
artırılması için inisiyatifler geliştirdik. İç yetenek rotasyonu ve dış yetenekler
arasında denge kurarak, sektörün sürekli olarak değişen taleplerine ayak
uydurmak için gerekli yetenek havuzunu oluşturuyoruz. Kaydedilen büyümeyi
desteklemek için aramıza dahil olan 500’den fazla yeni iş arkadaşımız, eğitimlerini
alarak kurum kültürümüze uyum sağlarken, 2021 yılında iş güvenliği frekans
endeksimizi %14 azaltarak, üç yılda toplam %68’lik bir düşüş sağladık ve büyük bir
başarıya imza attık. Tüm kademelerin iş güvenliği iyileştirmelerine aktif katılımı, iş
güvenliği performansımızın günden güne iyileşmesine katkı sağlıyor. SIFIR KAZA
hedefine ulaşma kararlılığımız sürüyor.

Diğer yandan, çevre üzerindeki etkimizi azaltacak yeni teknolojilere yatırım
yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Çorlu fabrikamızdaki solvent geri kazanım
ünitelerinde yüksek teknolojili hava filtreleri ile solventler hapsediliyor ve daha
sonra yeniden kullanım için geri kazanılıyor. Bu sayede solvent kaynaklı emisyonu
her yıl 2200 ton azaltıyoruz. Bunun yanı sıra, Korozo sahip olduğu iki trijenerasyon
ünitesi ile kendi enerjisini üretiyor. Bu sayede CO2 salınımını yaklaşık 1800 ton
azalttık. 2020 yılında, rüzgâr enerjisinden üretilen sürdürülebilir yeşil elektrik
kullanımını pilot proje olarak Korsini fabrikamızda başlattık. 2021 yılına geldiğimizde
ise, iki fabrikamızın enerji ihtiyacını I-REC Yeşil Elektrik sertifikalı enerji ile
karşılıyoruz. Bu proje sayesinde pilot sahalarımızda Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon
ayak izimizi %88 azalttık.

FİLİP LENS / CEO

Bu vizyon doğrultusunda, üretimde sahip olduğumuz deneyimi, gezegenimiz,
ekonomi, toplum, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak amacıyla
kullanıyoruz. Tüm plastik ambalaj ürünlerimizin tamamen geri dönüştürülebilir
olmasını sağlama ve dolayısıyla döngüsel ekonomilerin geliştirilmesine katkı
sunma konusunda taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Rekabeti geliştirmek için yeni
ürünler ve çözümler geliştirirken, bu ürünlerin çevre dostu olmasını sağlıyoruz.
Geri dönüştürülmesi zor olan film yapılarını sadeleştiriyor ve ürünlerimizin
içeriğinde geri dönüştürülmüş üretim atıklarını ve PCR (tüketici sonrası atık)
kullanımını giderek artırıyoruz. Gıda ve gıda dışı ambalaj uygulamalarında, düşük,
orta ve yüksek bariyerli filmler ve laminatlar dahil olmak üzere, hazır torbalar,
ayakta duran torbalar ve otomatik ambalaj hatları için geri dönüşümü kolay
yapılar geliştirmeyi amaçlıyoruz. Korozo gıda ve diğer ambalajlı ürünlerin israfını
önlemek için ürün tasarımına odaklanmaya devam ediyor.

2021 yılında döngüsel ambalaj tasarımlarının kullanımı hız kazandı ve bu trend
önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve
depozitoyu teşvik edecek davranışsal değişiklikleri destekleyen yatırımlar sektörün
geleceğinde önemli rol oynayacak. Hem faaliyetlerimizde, hem de geliştirdiğimiz,
sattığımız ve nihayetinde bertaraf edilen ürünlerle, çevre üzerindeki etkimizi
azaltma ve daha yeşil bir yaklaşım benimseme kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Hedeflerimizi ve arzularımızı hayata geçirebilmemiz için, herkesin sürekli ve
uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu amaçla, Korozo’nun değerlerini
somutlaştırmak için çok emek verdik: Güvenlik, Önce Müşteri, Mükemmellik,
Sonuç Odaklılık, Sürdürülebilirlik ve Tek Takım. Önümüzdeki süreçte de bu
değerlerin yalnızca kağıt üzerinde kalmayıp uygulanması için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Değerlerimiz Korozo’yu Korozo yapan temelleri oluşturuyor.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de şirketimizi ve çalışanlarımızı geliştirmek için
stratejimizi ve yol haritamızı güncellemeye ve faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin
çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışmaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza, özellikle çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, daha
büyük başarılara imza atma yolunda şirketimizi dönüştürmek için sarf ettikleri
emekler için teşekkürlerimi sunuyorum.
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KOROZO:
Global Esnek Ambalaj Pazarının
Lider Oyuncusu
1973 yılında ambalaj sektöründeki faaliyetlerine başlayan
Korozo, 88 ülkeye esnek ambalaj ve film ürünleri ihracatı
gerçekleştirerek, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından
biri haline gelmiştir.
Türkiye’nin sanayi bölgelerinde 9 ve Belçika’da 1 fabrikası
bulunan Korozo, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Rusya’daki
satış ve dağıtım ofisleriyle birlikte büyümeye devam ediyor.
125.000 tonu aşan üretim kapasitesi, 345 milyon Avroluk cirosu
ve 2750 çalışanıyla Korozo, Orta Doğu ve Avrupa’nın en büyük
ambalaj üreticilerinden biridir. Korozo’nun esnek ambalaj
sektöründe geliştirdiği yenilikçi çözümler pek çok ödül ve
akreditasyonla tescillenmiştir.
KOROZO, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki etkisini en aza
indirgemek için sürdürülebilir uygulamalara büyük önem
vermektedir. Şirket, doğal kaynakların en verimli şekilde
kullanılması, israfın azaltılması, çevre kanunlarına ve
yönetmeliklerine uyulması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım
faaliyetlerinin desteklenmesi için özen göstermektedir.
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Duvenyaz Kardeşler
tarafından
1973 yılında
kuruldu
Üyesidir

Türkiye’nin
en büyük
80. ihracat firması
€345 m Ciro

Küresel ambalaj
sektöründe
satış lideri
Avrupa’ya ihracat
oranı %86

Yıllık üretim
kapasitesi
125.000
ton
İhracat
88
ülkeye

Toplam
çalışan sayısı
2.750

Toplam
kapalı alan
234.000
metrekare
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IML
Mutfak Yardımcı Ürünleri
11%
Hijyen
Bileşenleri

10%

11%
68%

Esnek
Ambalaj

Sürekli
Yatırım

€213 m
Son 5 yılda yatırım
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Avrupa
Ülkelerinde
Satış Oranı

%13
Hollanda

%10
Birleşik
Krallık

Coğrafi
Bölge Bazlı
Satış Oranı

AMERİKA
%2

%3
Danimarka

%11
Almanya
%11
Belçika
%11
Fransa
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%3
Çekya

AFRİKA
%4

ASYA
%8
AVRUPA
%86

%4
İspanya
Diğer

%34
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Ofisler

Fabrika

Faaliyet
Bölgelerimiz

KÖLN
KRASNODAR
LONDRA

Rusya

234.000 m2

ANVERS

Üretim Alanı

UK
PARİS

Belçika

Almanya

Fransa
İSTANBUL

TEKİRDAĞ

Türkiye

İZMİR
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Grup
Şirketlerimiz
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Gıda ve Gıda Dışı
Esnek Ambalaj

Esnek Ambalaj

IML

Mutfak Tüketim Ürünleri

Hijyen Bileşenleri
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KOROZO AMBALAJ

SAREKS

Gıda ve Gıda Dışı Ürünler için Esnek Ambalaj

Tek Kullanımlık Hijyen Pazarı için Hijyen Bileşenleri Üreticisi

KOROZO, esnek ambalaj sektöründe 49 yılı aşkın bir deneyime
sahiptir.Gıda ve gıda dışı ambalaj ihtiyaçlarınız için çok çeşitli, yüksek
kaliteli ve uygun maliyetli seçenekler sunabilmektedir.

KOROZO’nun SAREKS markası, bebek bezi, yetişkin bezi ve kadın pedi
üreticilerine yönelik kapatma bantları & ön bantlar, nefes alabilen & nefes
alamayan backsheetler, elastik kulaklar ve film üretimi alanlarında uzmandır.

Sürdürülebilirlik, Korozo'nun büyümesinin merkezinde yer almaktadır.
Korozo daha çevreci bir yaklaşım benimsemenin yanı sıra hem kendi
faaliyetlerinin hem de geliştirilen, satılan ve atık olarak bertaraf edilen
ürünlerin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını
kararlılıkla sürdürmektedir.

SAREKS dünya çapındaki müşterilerine, sağladığı teknik destek, müşteriye özel
üretim becerisi ve entegre üretim tesisleri ile pek çok avantaj sağlamaktadır.

Soğuk et ambalajlarından mikrodalgaya uygun hazır yemek ambalajlarına,
dondurulmuş gıdalar ve taze ürünlerden, şekerleme, atıştırmalık ve kuru
gıda ambalajlarına, evcil hayvan yeminden soğuk kaynaklı dondurma
ambalajlarına kadar her türlü gıda için bariyer filmler, poşetler ve esnek
ambalajlar üretmektedir. Ürünlerin rafta fark yaratabilmesi için 11 renge
kadar baskı sunmaktadır.
Ekmek ve unlu mamuller, hazır içecekler için aynı zamanda hem sıcak
hem de soğuk yiyeceklere uygun filmler de üretmektedir.
Gıda dışı ambalajlar kategorisinde medikal, kimyasal ve zirai ilaç
endüstrileri için ambalajlar, deterjan ambalajları, kişisel bakım ve ev bakım
ürün ambalajları, güvenlik ve taşıma çantaları ve tıbbi ambalaj ile koruyucu
film gibi özel endüstriyel kullanımlı filmler ve tarım sektörüne uygun silaj
gibi filmler bulunmaktadır.

KOROPLAST
Mutfak Tüketim Ürünlerinde Pazar Lideri
Koroplast, koku hapseden çöp torbaları, alüminyum folyo, buzdolabı poşetleri,
saklama torbaları ve pişirme torbaları gibi popüler ürünleriyle Korozo’nun en
gözde markasıdır.
Mutfak tüketim ürünlerinde sektör lideri Koroplast, sürekli inovasyon ile
yenilenen özelleştirilmiş ürünleriyle tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirir.
Koroplast, gıda israfını önlemek ve gıdaların taze kalma süresini uzatmak
amacıyla, fermuarlı poşet, kilitli poşet, buz torbası, soğutma çantaları, pişirme
kâğıtları ve anne sütü saklama poşetleri gibi çok amaçlı çözümler sunar.

KOROZO ayrıca bölümlü poşetler, valfli poşetler, kapaklı poşetler, quadro
torbaları önerebildiği gibi; aç-kapa filmler, soyulabilir filmler, kolay açılıma
uygun lazer, hologramlar, 3D efektler ve promosyon kodu baskısı gibi
çeşitli ambalaj ve baskı seçenekleri oluşturma kapasitesine sahiptir.

KORSINI
IML Etiketlemede Birinci Sınıf Ambalaj Çözümleri
Korsini dünyanın en büyük etiket üretim şirketlerinden biri
konumundadır. Yüksek kalite, yenilikçilik ve sürdürülebilir iş anlayışını
benimseyen Korsini, 40’ı aşkın ülkede dünyanın en büyük markalarına
ürün ve hizmet sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

VITRA NV CREAVIT RASK NV
Vitra / Creavit 1935 yılında Anvers, Belçika’da Laeremans ailesi tarafından
kurulmuş ve yıllar içinde başta ince film ambalaj, rulo etiket ve küçük poşetlerde
ambalaj uygulamaları için ince film üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. 2019
yılında Korozo Group’a katılan Vitra, Anvers’te fleksografik ve rotogravür
teknolojileriyle donatılmış modern üretim tesislerinde pastacılık ürünleri,
şekerleme, atıştırmalıklar, protein ve içecekler dâhil olmak üzere bir dizi nihai
kullanım pazarı için yüksek kalite ambalaj malzemeleri üretmektedir. Vitra’nın
kurum içi tasarım ve baskı öncesi departmanı olan Creavit (Rask), flekso ve
rotogravür baskı simülasyonu niteliğindeki dijital baskılı maketler sunar. Birden
fazla baskı seçeneği ve şekline sahip dijital ambalaj modelleri, bitmiş ürünün
nasıl görüneceğine dair net bir fikir verir.
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KOROZO AMBALAJ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

Korozo
ISO 50001
sertifikası aldı
Korozo
ISO 27001
sertifikası aldı

Korsini satın
alındı

Korozo COVID-19
önlemleri ile
PIW sertifikası
aldı

Korozo’nun
Kuruluşu

Koroplast
markası
tüketiciye
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Ekonomik, çevresel ve
toplumsal sorumluluklarımızın
bilinciyle, yenilikçi ürünler
sunmayı taahhüt ediyoruz.

« Vizyonumuz

Her kaliteli ürün ambalajında Korozo imzası
olduğu anlayışını, liderliğini ve güvenirliğini
korumak, geliştirmektir.

Misyonumuz
Sürekli araştırmalarımız ve yeniliklerimizle
müşterilerimizin ürün farklılığı ve marka
bilinirliklerini arttırarak Pazar paylarını
büyütmelerine destek olmaktır.

«
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Öncelik Analizi

Sürdürülebilirlik Korozo’da kurumsal kültürümüzün ve değerlerimizin
temelini oluşturur. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atmış bir firma
olarak Korozo, gezegenimizin ve doğal kaynakların toplumun tamamına
ve gelecek nesillere ait olduğu bilinciyle sürdürülebilirlik politikası
benimsemektedir.

Korozo, gezegenimizi ve kaynaklarımızı korurken aynı zamanda
paydaşları için de değer yaratmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik
stratejisinin öncelikli konuları bu raporda öne çıkarılan konulardan
oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejimizi, küresel trendler, talepler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda mümkün olan iyileştirmeler açısından sürekli
değerlendiriyor ve güncelliyoruz. Stratejimiz ve değerlerimiz üzerine
kurulu yol haritamız doğrultusunda 2030 yılına kadar sektörümüzde
Avrupa’nın en iyi 10 firmasından biri olmayı hedefliyoruz. İş
süreçlerimizin, yatırımlarımızın, organizasyonel yapılarımızın tamamını
stratejik hedeflerimize ulaşmak için gereken ilerlemeyi hızlandırmak
amacıyla yeniden yapılandırdık.
Sürdürülebilir iş sayesinde değer yaratmak, gelecek nesiller için
gezegenimizi korumak amacıyla kaynaklarımızın verimli ve etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlamak ve tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımıza
değer katmak öncelikli hedefimizdir.
Küresel trendlere paralel ve rekabetçiliğimizi artıracak ürünler ve
çözümler geliştirirken, aynı zamanda insan ve çevre dostu süreçlere
önem veriyor ve verimlilik esaslı üstün teknoloji yatırımları yapıyoruz.
Başta müşterilerimiz ve nihai kullanıcılar olmak üzere paydaşlarımız, geri
dönüşüme hazır ürünleri ve tüm süreçlerimizde çevre dostu bir yaklaşımı
teşvik etmemizi bekliyorlar. Bu nedenle ambalaj portföyümüzü inovatif
ve çevre-dostu ürünlerle genişletiyor ve ambalaj ürünlerimizin tamamını
%100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale getirmeyi
hedefliyoruz.

Öncelik analizi, iş kollarını ve/veya paydaşları etkileyebilecek potansiyel
konuların tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi ve bu
konuları şirketin sürdürülebilirlik stratejisini, inisiyatiflerini ve raporlarını
oluşturan başlıklar haline getirme sürecidir. Korozo’nun öncelik analizi
kapsamında, stratejik öncelikler, global trendler, uluslararası sektör
raporları,
müşterilerimiz
için
öncelikli
konular
ve
hedefler
değerlendirilmiştir.
İlk analizin ardından, sürdürülebilirliğe ilişkin riskler ve fırsatlar göz
önünde bulundurularak, yürütme kurulu ve Sürdürülebilirlik Komitesi
tarafından Korozo’nun stratejik önceliklerinden oluşan kısa liste
belirlenmiştir. Bu raporda ele alınan öncelikli konular, sürdürülebilirliğin
üç sütunu olan çevre, toplum ve yönetişim konuları altında toplanmıştır.
Korozo, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri doğrultusunda
sürdürülebilirlik stratejisini ve aşağıda ilgili kategorilere ayrılmış olan
öncelikli konularını belirlemiştir.

Geçtiğimiz 49 yıl boyunca, üretim süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirerek,
gezegenimize, ekonomiye, topluma, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza
değer katıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi bu temel üzerine inşa ediyor
ve hedeflerimize ulaşma konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.
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Yönetişim

Çevre

Toplum

Sürdürülebilir İş için
Harekete Geçiyoruz

Gezegenimiz için
Harekete Geçiyoruz

Toplum için
Harekete Geçiyoruz

Kurumsal Yönetişim

Çevresel Uyumluluk

Güvenlik, Sağlık & Esenlik

İç Kontrol

Sera Gazı Emisyonları

İnsan Hakları

Risk Yönetimi

Enerji Yönetimi

Yetenek Çekme ve Tutundurma

Değerler, Etik & Uyumluluk

Atık Yönetimi

Performans Yönetimi

İnovasyon

Döngüsel Ekonomi

Kariyer Gelişimi

Ürün Tasarımı

Fırsat Eşitliği

Dijital Dönüşüm
Bilgi Güvenliği
Operasyonel Mükemmellik
Ürün Kalitesi
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
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Paydaşlarla İletişim
Paydaş Katılımı
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında, odak alanlarımız ve
performansımızı sürekli olarak iyileştirebilmek için, paydaşlarımızla çift
yönlü iletişime önem veriyoruz. Bu düşünce yapısıyla, paydaşlarımızın
beklentilerini, strateji geliştirme, iyileştirme ve karar alma süreçlerimize
dâhil ediyoruz.

Paydaş

Platform / Araç

Sıklık

Çalışanlarımız

İç İletişim Ağı
Kurumsal İnternet Sitesi
Anketler
Sürdürülebilirlik Raporları
İç Bültenler
Geleneksel Etkinlikler
SGÇ Komite Toplantıları

Sürekli
Sürekli
Yıllık
Yıllık
Üç ayda bir
Yıllık
Aylık

Yönetim Kurulu /
Yatırımcılar /
Hissedarlar

Genel Kurul Toplantısı
Aylık Raporlar
Yönetim Kurulu Toplantıları
İlgili Birimlerle Performans
Değerlendirmeleri
Sürdürülebilirlik Raporları
Telekonferanslar

Aylık
Aylık
Üç ayda bir
Üç ayda bir

Müşterilerimiz

Birebir Görüşmeler
Bilgilendirme Mektupları / Bültenler
Kurumsal İnternet Sitesi
Sürdürülebilirlik Raporları
Kurumsal Sosyal Medya Hesapları

Sürekli
Gerektiğinde
Sürekli
Yıllık
Sürekli

Kamu Yetkilileri

Toplantılar
Kurumsal İnternet Sitesi
Sürdürülebilirlik Raporları

Gerektiğinde
Sürekli
Yıllık

Tedarikçilerimiz /
İş Ortaklarımız

Birebir Görüşmeler
Bilgilendirme Mektupları / Bültenler
Denetimler ve Anketler
Sürdürülebilirlik Raporları

Sürekli
Gerektiğinde
Gerektiğinde
Yıllık

Dernekler,
STK’lar

Yıllık Toplantılar
Birebir Görüşmeler
Bilgilendirme Mektupları / Bültenler
Sürdürülebilirlik Raporları

Yıllık
Gerektiğinde
Gerektiğinde
Yıllık

Bu bağlamda, uygun sıklıkta ve uygun araçları kullanarak
paydaşlarımızla diyaloğumuzu farklı platformlarda sürdürüyoruz.
Korozo’nun öncelik analizi doğrultusunda belirlenmiş sürdürülebilirlik
önceliklerinde gösterdiği performans, sürdürülebilirlik raporları
aracılığıyla düzenli olarak ilgili paydaşlarla paylaşılır. İş ortaklarımız
tarafından gündeme getirilen konular, küresel trendler ve farklı
kanallardan gelen geribildirimler performansımızı iyileştirmek için
kullanılır ve stratejimizin belirlenmesi için değerlendirilir.

Kurumsal Üyeliklerimiz

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Yıllık
Haftalık
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Sürdürülebilir İş
İçin Harekete
Geçiyoruz
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Yönetim Kurulu

İç Denetim
Departmanı

CEO

İş Birimleri

İş Birimleri

Esnek Gıda Ambalajı
Esnek Gıda-Dışı Ambalajı
Hijyen Bileşenleri
Mutfak Sarf Ürünleri
IML Etiket

Operasyon
Fonksiyonları

Destek
Fonksiyonları

Operasyon
Fonksiyonları

Destek
Fonksiyonları

İnovasyonlar ve Yatırımlar
Üretim
Tedarik Zinciri
Kalite Kontrol
Operasyonel Mükemmellik
Sağlık, Güvenlik & Çevre

İş
Geliştirme

İş Geliştirme

İnsan Kaynakları
Finans
Bilgi Sistemleri

Kurumsal Yönetişim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol

İç Denetim

Yerel ve küresel büyüme stratejisiyle önemli bir başarı yakalayan Korozo, 2017 yılında Türkiye'nin en
büyük özel sermayeli yatırım şirketi Actera Group ile ortaklık anlaşması imzalayarak gelecekteki
gelişiminin de temelini oluşturmuştur.

Korozo faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm bölgelerde kanunlara ve
yönetmeliklere uymayı ve en yüksek etik çalışma standartlarına
ulaşmayı hedefleyen bir çalışma kültürünü destekler.

Korozo, şirketin küresel vizyonunu yansıtan bir yönetim ve organizasyonel modeli geliştirmek
amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Esas Holding gibi büyük ve güçlü gruplar ile
de ortaklık kurmuştu.

Politikalarımız ve programlarımız, Korozo’nun tüm iş faaliyetlerinde
etik çalışma hedefiyle örtüşmektedir.

Kurumsal organizasyon yapımız, tüm iş ortaklarımızın beklentilerini karşılayabilmek ve karar alma
süreçlerini hızlandırabilmek amacıyla dört temel iş grubuna ayrılmıştır.
İyi risk yönetimi ve uyum, sürdürülebilir ve sağlam bir işletmenin temel taşlarını oluşturur. Risklerin
etkili bir şekilde yönetilmesi ve kontrol altında tutulması, müşterilerimiz ve toplum da dahil olmak
üzere, Korozo’nun paydaşlarının çıkarlarının korunmasını sağlamak açısından önemlidir.
Etkili risk yönetimi, sürdürülebilir karlılığın sağlanabilmesi için büyük öneme
Organizasyonda risk farkındalığını sağlamak iş stratejilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

sahiptir.

Benimsediğimiz bütünleşik iç kontrol yaklaşımında uygun ortamın
oluşturulması, risk değerlendirilmelerinin gerçekleştirilmesi, iç
kontrolün tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi Korozo yönetiminin
sorumlulukları arasındadır.
Korozo her yıl gerçekleştirdiği iç denetimler aracılığıyla, etik iş
politikalarını ve uygulamalarının takip edildiğini temin eder. Yönetim
Kurulu ve Denetim Komitesi iç ve dış denetçilerin de desteğiyle,
yönetimin faaliyetlerini ve var olan kontrollerin etkinliğini takip eder.
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Güvenlik

Güvenli bir iş
ortamı için
güvenli davranışı
teşvik eder ve
riskleri
öngörerek
değerlendiririz.

17 - 31

Sonuç
Odaklılık

Tek seferde
hedeflerimize
ulaşmak için
gerçekçi
adımlar
atıyoruz.
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Önce
Müşteri

Sürdürülebilirlik

Mükemmellik

Tek Takım

Uzun süreli,
özel iş
birlikteliklerini
önemsiyoruz.

Sürdürülebilir
bir dünya için
bugünden
çözümler
üretiyoruz.

Yarının
hedefleri için
bugünün
standartlarını
yükseltiyoruz.

Müşterilerimiz,
çalışanlarımız ve
paydaşlarımızla
tek takımız.

Değerler

Etik & Uyum

Stratejimiz,
büyümeyi
hedeflediğimiz
bölgelere
ve
müşterilere ilişkin ticari bir rehber niteliğindedir. Operasyonel
ve destek fonksiyonlarımız müşterilerimize üstün kalite ve
hizmetler, maliyette rekabet gücü, güçlü prosesler, araçlar ve
en önemlisi güvenli uygulamalar sağlamayı hedeflemektedir.
Tüm faaliyetlerimizde çevre üzerindeki etkimizi en aza
indirmeyi amaçlıyoruz. Stratejimizi hayata geçirebilmek için,
dönüşümsel ve taktiksel aksiyon planları geliştirdik ve bunları
uyguluyoruz.

Korozo faaliyetlerini yasalara uygun, ahlaklı ve dürüst bir şekilde
yürütme konusunda kararlıdır. Korozo’nun etik iş kuralları güven ve
dürüstlük kültürümüzün bir uzantısı ve etik iş uygulamaları ve hukuka
uygunluk konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır.

Şirket değerlerimiz, stratejimizi hayata geçirmemizde bize
destek olacak kültürü geliştirmek için en önemli
araçlarımızdan biridir. Korozo’nun değerleri, yetenekli çalışma
arkadaşlarımızın karar alması ve sürekli yeni aksiyonlar
geliştirmeleri konusunda ilham verecek sağlam temelleri
oluşturur ve günlük davranışlarımızın merkezinde yer alır.

Etik İhbar Hattı
Korozo soruların ve kaygıların paylaşılabileceği süreçler ve raporlama
kanalları oluşturmuştur.
Çalışanlar aşağıdaki konulara ilişkin bildikleri veya şüphe duydukları
durumlarda yöneticilerine, İnsan Kaynakları ve İç Denetim
Departmanlarına başvurmaları konusunda teşvik edilir.

▶ Korozo tarafından veya Korozo’ya karşı yolsuzluk
▶ Etik dışı iş uygulamaları
▶ Yasal veya mevzuata ilişkin gerekliliklerin ihlali
▶ Sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturmak
▶ Korozo’nun kurumsal politika ve yönetmeliklerinin, özellikle Etik
İlkelerinin ihlali

Etik İhbar Hattı (telefon veya e-posta aracılığıyla), çalışanların yedi gün
24 saat iş uygulamaları hakkında endişelerini isimsiz kalarak
bildirebilecekleri gizli bir bildirim sistemidir. Korozo İş Uygulamaları
Kurallarının bir parçası olarak misillemeyi önleme politikası
benimsemiştir.

Etik Kurallarımız;
çalışanların davranışları nedeniyle hesap verebilirliklerini sağlar ve ne
zaman ve nereden tavsiye alabileceklerini belirleme konusunda
çalışanlara yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik Raporu 2022
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Korozo Group’un sürdürülebilirlik yaklaşımı tutarlılık üzerine kuruludur.
Sürdürülebilirliğin bir rekabet unsuru değil bir yolculuk olduğuna inanıyor ve
ambalaj sektörü için adım adım döngüsel ekonominin kurulmasına pozitif katkı
sağlamaya çalışıyoruz.
2020 ve 2021 yıllarında yolculuğumuz boyunca, portföyümüze yeni geri
dönüştürülebilir ürünler ve geri dönüştürülmüş içerikli ürünler eklemeye,
ürünlerimizi ve faaliyetlerimizi sertifikalandırmaya ve sektörün önde gelen
kuruluşlarıyla iş birliği kurmaya devam ettik. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize
katılın.

dönüştürülebilir veya tekrar kullanılabilir olmasını hedefliyoruz.

«

« 2030 yılına kadar tüm ambalaj üretimimizin %100 geri
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Recycle-Ready Product Developments
KORORCY
KORORCY, ambalaj çözümlerinde yaygın olarak kullanılan BOPET, BOPA ve
BOPP yapılarının (mekanik geri dönüşüm süreçlerine engel olan yapılar
olarak bilinirler) yerini alan, yeni geliştirdiğimiz bir PE film çözümüdür.
KORORCY bu sayede >%95 PE olan esnek ambalaj ürünlerinin üretilmesini ve
dolayısıyla Avrupa’nın pek çok yerinde bulunan geri dönüşüm tesislerinde
endüstriyel ölçekte ayrıştırılabilmesini ve geri dönüştürülebilmesini sağlar.
KORORCY çözümleri, kimyasal geri dönüşüm gibi, sektördeki BOPET ve
BOPA bazlı mevcut ürünlere kıyasla daha yüksek verime sahip ve gelişmekte
olan geri dönüşüm teknolojileri için de uygundur.
İş ortaklarımız KORORCY formülü ile geliştirilen, üst film, ayakta duran torba,
flat-bottom torba ve flow pack gibi göz alıcı tasarımlara ve üstün
performansa sahip ürünlerimizden faydalanmaya başladılar. KORORCY
formüllü çözümlerimiz, HTP-Cyclos, Interseroh ve ARP tarafından
sertifikalandırıldı.
KORORCY Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Projemiz ÇEVKO (Çevre Koruma
ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı) tarafından düzenlenen 2021
Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde birincilik ödülü kazandı.
Bu takdirle motive olan Korozo, yenilikçi ürünler geliştirmeye devam
edecektir.

KOROFORM-RCY
Çevre dostu, PE bazlı geri dönüştürülebilir bir çözüm olan KOROFORM-RCY,
et, peynir ve sebze gibi gıda ürünleri ambalajlarında alt film olarak kullanılan
poliamid bazlı filmlerin yerini alan yumuşak thermoform filmlerdir.
KOROFORM-RCY mevcut PA-bazlı çözümlerle, parlaklık, şeffaflık, derin
çekme gibi kritik alanlarda performans bakımından eşdeğerdir ve hatta
pastörizasyon gibi titizlik gerektiren uygulamalar için dahi uygundur.
KOROFORM-RCY seçili iş ortaklarımızla endüstriyelleştirilmektedir ve %95’in
üzerin skor alarak Cyclos-HTP tarafından tamamen geri dönüştürülebilir
olduğu tescil edilmiştir.

PA içermez
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Çevresel Etkiyi Azaltan Ürün Geliştirmeleri
Geri Dönüştürülmüş İçerikli Kişisel Bakım Torbaları
Korozo, dünyada bebek bezi ve yetişkin bezi ürünleri için ambalaj üretiminde lider konumda yer alıyor.
Performans ve kullanım kolaylığından taviz vermeksizin, bu torbaların üretiminde orijinal plastik
hammadde yerine %50 oranın tüketici sonrası kaynaklardan gelen geri dönüştürülmüş atık kullanımını
başarılı bir şekilde endüstriyelleştirdik. Bu sayede, ürünümüzün karbon ayak izini %50’ye kadar
azaltırken, üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını düşürdük ve plastik kullanım talebini
azalttık.

Kapaklı Ayakta Duran Torba
Esnek ve kapaklı ayakta duran torbalar, Korozo’nun ürün
portföyüne giderek önem kazanan ve sıvı ürünler için
sert ambalajın yerini alan akıllı ve düşük ağırlıklı
alternatiflerdir. Müşterilerimiz, sert plastiklerden, kapaklı
ayakta duran torbalara geçerek, malzeme verimliliği,
düşük nakliye maliyetleri, çok daha yüksek ürün-ambalaj
oranı ve plastik atık miktarının azaltılması gibi pek çok
avantajdan faydalanıyorlar.

Kaynak
Verimliliği
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Ürünlerimizin ve Faaliyetlerimizin Sertifikasyonu
EUCertPlast Sertifikaları
Üstün kalitede geri dönüştürülmüş plastik bulunabilirliği ve bunların
ürünlerimizde kullanılması yalnızca döngüsel ekonominin desteklenmesi
açısından değil aynı zamanda Avrupa’daki müşterilerimizin ek vergilerle
karşılaşmalarını önlemek açısından da önemlidir. Korozo, bünyesinde endüstriyel
atıkların ve tüketici atıklarının üretimimizde kullanılabilecek yüksek kaliteli ham
maddeye mekanik olarak dönüştürülmesini sağlayan geri dönüşüm olanaklarına
sahiptir. İstanbul ve İzmir tesislerimizde geri dönüştürülen malzemeler
konusunda şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanması amacıyla, 2021 yılında
EUCertPlast sertifikası aldık. EUCertPlast, Avrupa Standardı EN 15343:2007
doğrultusunda tüm geri dönüşüm değer zincirindeki plastik malzemelerin
izlenebilirliğine odaklanmakta olup, 2021 yılında 1,2 milyon ton sertifikalı geri
dönüştürülmüş plastiği takip etmektedir.

Recyclass Geri Dönüştürülmüş İçerik Beyanı Standardı
Ambalaj ürünlerinin içeriğinde bulunan geri dönüştürülmüş malzeme miktarına
ilişkin firmaların kendi beyanları yeterli bulunmamakta, bu miktarın delile
dayandırılması gerekmektedir. Recyclass Geri Dönüştürülmüş İçerik Beyanı
Standardı tüm plastik değer zincirinde doğrulama imkanı verir ve dahası
EUCertPlast sertifikalı geri dönüştürülmüş granüllerin EN 15343 standardına
uygun şekilde reçete bazlı takip edilebilirliğini sağlar.
İş ortaklarımız, tüketiciler tarafından tanınması daha kolay olan ve geri
dönüştürülmüş plastiğin miktarını ve türünü (örneğin tüketici sonrası veya
tüketici öncesi geri dönüştürülmüş içerik) gösteren logolardan faydalanabilirler.
Certified by RecyClass

80 %

RECYCLED
PLASTIC

Certified by RecyClass

50 %

RECYCLED
PLASTIC

*50% pre-consumer origin
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Ürün Sertifikasyonu
Farklı pazarlara sunulan ürünlerimizin geri dönüştürülebilirliğini
Cyclos-HTP ve Suez Circpack gibi farklı kuruluşlar tarafından
sertifikalandırıyoruz.
Cyclos - HTP sertifikalı ürünlerimizin bir örneği, taze et
ambalajlarında kullanılan mono malzeme yapılı polipropilen bazlı
üst film çözümleridir. Bu sayede bu ürünler için Almanya, İngiltere
(Ocak 2022’den bu yana) ve yakında Fransa’da polipropilen geri
dönüşüm akışının geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Et ve süt ürünleri uygulamalarında, aç-kapa özellikli filmler ile
kullanılabilen mono malzeme yapılı polietilen bazlı termoform
tepsi çözümlerimiz için, Suez Circpack sertifikası ile ambalajın
çevresel etkisini azaltan sürdürülebilirliğin, kullanım kolaylığından
taviz vermeyi gerektirmediğini gösteriyoruz. Sunduğumuz bu
çözümün hem esnek hem sert polietilen geri dönüşüm süreçlerine
uygunluğu tescil edilmiştir.
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Sektör Kuruluşlarıyla İş Birliği
CEFLEX Faaliyetleri
Circular Economy for Flexible Packaging (Esnek Ambalaj için
Döngüsel Ekonomi) – CEFLEX, esnek ambalaj değer zincirinde
yer alan farklı paydaşların üyeliği ile, döngüsel ekonomiyi
teşvik eden bir girişimdir. Korozo, 2018 yılından bu yana
CEFLEX üyesidir.

CEFLEX tarafından geliştirilen ve gelecekte döngüsel
ekonomi için ürün geliştirme çalışmalarımızı etkileyecek olan
Quality Recycling Process inisiyatifi kapsamında tüketici
sonrası atıkların özel bir ayrıştırma, filtreleme ve koku
arındırma sürecinden geçmesinin ardından film üretiminde
kullanıma uygun geri dönüştürülmüş PE ve PP polimer
üretilmesi sağlanmaktadır. Guidelines Alignment Team ise
RecyClass ve CEFLEX yönetmelikleri uyarınca yapılan
döngüsel ekonomi tasarımlarının birbirleriyle uyumlu
olmasını sağlar.
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Dijital Dönüşüm

Bilgi Güvenliği – Korozo ISO 27001:2013 Sertifikası Aldı

Dijital teknolojiler işletmelerin faaliyetlerini ve değer yaratma biçimlerini
temelden şekillendiriyor. İş süreçlerine entegrasyon ile, mevcut sistemler,
kültürel, organizasyonel ve operasyonel değişikliklere maruz kalıyor.
Rakiplerimize kıyasla öne çıkabilmemiz ve sürekli değişen talepleri
karşılamamızı sağlayacak hızlı ve doğru aksiyonları alabilmemiz için
dijitalleşmenin önemi giderek artıyor. Dijitalleşme ile gelişen trendler ve
değişen davranışlar doğrultusunda, faaliyetlerimizi sürekli olarak takip
ediyor ve dönüştürüyoruz.

Sürekli gelişen dijital dünya beraberinde siber riskleri ve katı veri gizliliği
politikalarını getiriyor. Siber güvenlik başarısızlıkları ve bilgi teknolojileri
altyapılarında oluşabilecek arızaların olası etkilerini dikkate almadan,
yalnızca çevremizi, toplumu ve ekonomik kaynakları korumak sürdürülebilir
bir işletme kurmak için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, potansiyel risklere
karşı hazırlıklı olmak ve bu riskleri yönetebilmek için alınması şart olan
aksiyonlar bulunmaktadır. Korozo Group, gizliliğini, bütünlüğünü ve
erişilebilirliğini korumak için, ISO / IEC 27001:2013 sertifikası alan Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuştur.

Dijitalleşme stratejimiz, endüstriyel süreç dijitalleşmesi (Endüstri 4.0) ve
iş süreçlerinin dijitalleşmesine odaklanır. Endüstri 4.0 tüm dünyada iş
uygulamalarını hızlı bir şekilde dönüştürmektedir. Dijitalleşmenin
sonuçları, müşteri ilişkilerinden, işgücü hareketliliğine, üretim
süreçlerinin optimizasyonundan malların ve hizmetlerin dönüşümüne
kadar tüm alanlarda görülebilmektedir.
Siparişten ödemeye süreci ve tedarik zinciri yönetimi gibi devam
etmekte olan projelerimiz, en önemli dijital dönüşüm girişimlerimiz
arasında yer almaktadır. Bu girişimler iş süreçlerimizin verimliliğinin
artırılmasını sağlayacaktır.
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Korozo Group;

▶

Bilgi varlıklarını yönetmek, güvenlik değerlerini, varlıkların ihtiyaçlarını ve
risklerini belirlemek ve güvenlik riskleriyle alakalı kontroller geliştirmek ve
uygulamak;

▶ Ulusal veya sektörel yönetmeliklerin öngördüğü yasal ve mevzuat
gerekliliklerini karşılamak, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine
getirmek, iç ve dış muhataplara karşı kurumsal sorumluluklarından doğan
bilgi güvenliği şartlarını karşılamak;
▶ Bilgi güvenliği tehditlerinin sürdürülebilirlik üzerindeki olası etkilerini
engellemek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak; ve
▶ Kurumsal saygınlığı iyileştirmek ve bilgiye dayalı olumsuz etkilere karşı
korumak için bilgi güvenliği hedeflerini sürekli gerçekleştirmeyi ve
iyileştirmeyi taahhüt eder.
Bilgi güvenliği hedeflerimizi gerçekleştirme ve siber güvenlik farkındalığı ve
veri gizliliği konusunda çalışanlarımıza her yıl eğitimler verme
taahhüdümüzü sürdürüyoruz.
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Üretim için dijital ve mobil platformlar

▶ Operatörler ve ustalar için dijital platformlar
▶ IoT cihazları ve sensörleri ile makinelerin çevrimiçi takibi
▶ Kağıtsız süreçler
▶ RFID takip ve otomasyon

Korozo’da
Dijital Dönüşüm

Veri görselleştirme ve raporlama

▶ Gerçek zamanlı makine verileri içeren dijital
gösterge panelleri
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Dijital Bakım

▶ Dijitalleştirilmiş iş emri süreci
▶ Durum bazlı ve önleyici bakım
▶ Dijital duruş planlama ve uygulama
▶ Önleyici bakım

Üretim Makine Parametreleri Optimizasyonu

▶ Performans düşüş uyarısı
▶ Verim optimizasyonu için gelişmiş analitik

▶ Düzenli raporlama otomasyonu

Dijital Laboratuvar

▶ Üretime entegre dijital laboratuvar sistemi
▶ Süreç içi test
▶ Gerçek zamanlı ham madde tüketim verisi

Robotik Süreç Optimizasyonu

▶ Rutin süreçlerin robotizasyonu

Dijital E-ihale

▶ Tedarikçiler ile işbirliği
▶ Dijital ihale yönetimi

Gelişmiş Planlama

▶ Üretim hatlarında dinamik planlama
▶ Uzun vadeli kapasite planlama
▶ Gelişmiş veri analitiği ile depo yerleşimi optimizasyonu
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Sürekli Gelişim Zihniyetiyle
Operasyonel Mükemmellik
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7 Kara Kuşak
Proje Lideri

Korozo Mükemmellik Sistemi
Operasyonel mükemmellik, bir organizasyonda mükemmellik
kültürünü yaratmak için gerekli ilkeleri, uygulamaları ve araçları
benimseyen bir anlayıştır. Operasyonel Mükemmellik Direktörlüğü
tarafından yönetilen operasyonel mükemmellik ve yalın
uygulamalar, etkili, yaratıcı ve verimli fikirlerin ve tekniklerin
kullanılarak Korozo’nun hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek
unsurların proaktif olarak ortadan kaldırılması için iyileştirmeler
yapmaya odaklanır.
Korozo olarak, kaynak kullanımını optimize ederken, aynı zamanda
değer yaratacak ve hizmet düzeyini maksimum seviyeye çıkaracak
sürekli gelişim kültürünü desteklemek için Korozo Mükemmellik
Sistemini kurduk. Korozo Mükemmellik Sistemi aşağıdaki temel
değerler üzerine kurulmuştur;

▶ Sürdürülebilirlik ve standartlaşma
▶ Sürekli iyileşme
▶ Sektörde yeni uygulamalara öncülük etme
▶ İletişim ve takım ruhu
▶ Yalın felsefesi
▶ Şeffaflık
▶ Çalışan değerini artırma
▶ Maksimum hizmet düzeyi
▶ Sürekli değer maksimizasyonu
▶ Maksimum paydaş memnuniyeti
Lean Six Sigma eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, Korozo
ekipleri 47 iyileşme projesi gerçekleştirdi. Ekibimizin 7 Kara Kuşak,
34 Yeşil Kuşak ve 174 Sarı Kuşak üyesi önderliğinde gerçekleştirilen
bu projeler kapsamında ulaşılan finansal kazanç 2,5 milyon Avro’yu
aşarken, kaynak kullanımının azaltılması, enerji verimliliği ve atıl
stokların kullanması sayesinde döngüsellliğin artırılmasıyla çevresel
faydalar da yaratılmıştır.
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Yalın
Uygulamalar

174 Sarı Kuşak
Proje Lideri
34 Yeşil Kuşak
Proje Lideri

14 Devam
eden proje

47 tamamlanmış
Lean Six
Sigma Projesi

538
Çalışan Önerisit

>€2.500.000
tasarruf
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BRC

Ürün Kalitesi
Diğerleri

Kalite Yönetim Sistemleri, belirli standartlar doğrultusunda performansı
ölçmeyi, daha üst düzey kaliteye ulaşmak için gerekli iyileşme alanlarının tespit
edilmesini, verimliliğin ölçülmesini ve iyileştirilmesini, atık azaltmayı, yönetim
süreçlerini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve bu sayede
işletmenin büyümesini ve sürdürülebilirlik performansını iyileştirmeyi
sağlayan araçlar sunarak organizasyonların sürdürülebilirlik hedeflerine
ulaşmalarını sağlar.

ISO 9001

▶ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi

▶ Farklı ülkeler için sağlık sertifikası
ISO 22000

Korozo’nun kalite yolculuğu ISO 9001 sertifikasyonu ile 1996 yılında başladı ve
ambalaj sektörünün vizyonu olan gıda ve ürün güvenliği yönetimi ile devam
etti. Korozo tüm süreçlerini uluslararası metodolojiler ve standartlar
doğrultusunda yürütmek için bir iç yaklaşım geliştirdi. Bu sayede, Korozo 2003
yılında HACCP yönetim sistemlerini, 2005 yılında BRC, 2010 yılında ISO 22000
ve 2013 yılında GLP dokümantasyonlarını tamamladı.

ISO 14001

Tıbbi ürün, kozmetik ve gıda gibi denetime tabi sektörlere benzer şekilde,
sürdürülebilir bir kalite sistemi için 3 yöntemi benimsiyoruz.

ISO 45001
GLP ISO
17025

ISO 27001

HELAL

GLP
(İyi
Laboratuvar
Uygulamaları)

GMP
(Üretim v
Kalite
Kontrol)

Mevzuat
Hizmetleri &
Kalite Güvence
& Laboratuvar
(tarafsız,
bağımsız,
güvenilir)
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Ürün Güvenliği ve
Kalite Yönetim Sistemi

GD
(Dağıtım
Kontrol)

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 50001

I Compliance

Çevre, Sağlık & Güvenlik
Yönetim Sistemi
Üretim ve
Kalite
Kontrol

Stok
Kontrol
Yönetimi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İyi Laboratuvar Uygulamaları
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Ürün Kalitesi
Sürdürülebilir gelişme ve büyüme yolculuğumuzda, global kalite ve standartları
sağlayan ürün ve hizmetler sunarken; kalite, ürün ve laboratuvar akreditasyon
sistemlerinin en önemli faydası müşteri memnuniyetidir. Bu sistemlerin
sürdürülmesi için aşağıdaki kilit alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz:
▶ Mevzuat ve düzenlemeleri takip etmek,
▶ Sistem uygulamaları ve validasyonu,
▶ Dökümantasyon kontrolü (iç iletişim)
▶ Dış (~400 müşteri ve sistem denetimi) ve iç denetimler,
▶ Tedarikçi performans kontrolleri ve denetimleri,
▶ Kök neden analizleri,
▶ Düzeltici ve önleyici eylemler,
▶ Müşteri memnuniyeti ölçümleri,
▶ Kalite, hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri
▶ Değişim yönetimi sistemi,
▶ Kalibrasyon,
▶ Takip edebilirlik ve geri çağırma uygulamaları,
▶ Haşere kontrol sistemi,
▶ Gelişme çalışmaları (örneğin dijitalleşme)
▶ Üniversite-sektör işbirlikleri ile sürekli gelişme
▶ TÜBİTAK onaylı 7 büyük proje kapsamında ürün geliştirme çalışmaları
Korozo tesislerinde ve laboratuvarlarında gerçekleştirdiği kalite çalışmalarının yanı
sıra, akademik çalışmalar kapsamında farklı organizasyonlarla işbirliği içindedir.
Özel ambalaj tasarımları, raf ömrü ve hijyen çalışmaları ve yeni ambalaj
teknolojileri geliştirme konularında aşağıdaki kurumlarda akademik çalışmalar
yayınlanmıştır.
▶ TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi – Gıda Enstitüsü
▶ TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
▶ İstanbul Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
▶ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü
▶ İstanbul ve Muğla Üniversiteleri, Su Bilimleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi
Bölümü
▶ Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
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Tedarik Zinciri ile Değer Yaratmak
Sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları, değer zinciri boyunca sorunsuz bir
şekilde yürütülen kademeli bir sürdürülebilirlik yaklaşımının ve uygulamalarının
yaratılması için büyük önem taşımaktadır.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ayak izimizi azaltma konusunda
da tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Değer yaratan, kaynak tüketimini
ve çevresel ayak izimizi azaltan pek çok farklı proje ve girişim yürütüyoruz.

Korozo olarak, tedarik zincirimizdeki riskleri ve fırsatları sürekli olarak
değerlendirirken, tüm faaliyetlerimizde yüksek çevresel, sosyal ve yönetim
standartları sağlamak için pek çok inisiyatif gerçekleştiriyoruz.

Bunların yanı sıra, üretim tesislerimize ham madde sevkiyatında ve
mamullerin dağıtım merkezlerine veya doğrudan müşterilere sevkiyatı,
tedarik ve sevkiyat lojistiği bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında
önemli rol oynuyor. Bu nedenle çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için,
nakliye, depolama ve dağıtım tesislerimizden kaynaklı emisyon miktarımızı
azaltmaya ve sahada kaynak optimizasyonuna odaklanıyoruz. Farklı
düzeylerde değer yaratan ve kaynak tüketimini azaltan pek çok proje
başlattık. Bunlar arasında, optimizasyon çalışmaları sonrası depolarda
ekipman azaltmak, şirket içi sevkiyat optimizasyonu sağlamak ve emisyon
miktarını düşürmek için sevkiyat başına hacmi artırmak, çevre dostu
sevkiyat seçeneklerinin kullanımını artırmak, palet separatörlerini
minimum indirerek kaynak tüketimini azaltmak, tedarikçilerden gelen
paletlerin uygun alanlarda yeniden kullanmak yer alıyor.

Korozo’nun sürdürülebilir satın alma uygulamaları, standart tedarik ve yönetim
süreçlerimize entegre şekilde, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile çalışma
şeklimizi belirler. Her bir tedarikçimizle çalışmaya başlamadan önce imzalanan
sözleşmeler, mevzuat uygunluğu, çalışma koşulları, insan hakları, iş sağlığı ve
güvenliği, çevre ve kalite standartları konusunda beklentilerimizi de kapsar.
Anlaşmaya varılmasının ardından, beklentilerimizle fiili performansın tutarlılığının
sağlanması ve gelecekte iş birliğimizin sürdürülmesi kararının verilmesi amacıyla
performans takipleri de önem taşımaktadır. Sözleşme koşulları aynı zamanda,
çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerinin yerine getirilememesi halinde
sözleşmenin sonlandırılması ve yaptırımları da içermektedir.
Tedarikçilerimize kapasite oluşturma ve performanslarını iyileştirme konusunda
destek oluyor ve tedarikçi eğitimleri sunuyoruz. Öz değerlendirme anketleri ve
tedarikçi denetimleri, performansın güçlendirilmesi konusunda fayda sağlıyor. Bu
yaklaşımla, tedarik zincirindeki tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak değer
yaratıyoruz.
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Sorumlu
üretim
anlayışımız
doğrultusunda,
tedarik
zinciri
operasyonlarımızın olası etkilerini takip etmek ve önlemek için
paydaşlarımızla çalışmaya ve sürdürülebilirlik uygulamalarımızı tüm değer
zincirini kapsayacak şekilde genişletmeye devam edeceğiz.
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Gezegenimiz
İçin Harekete
Geçiyoruz

« Korozo, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

«

imzacısı olarak, dünyanın hepimize ve
gelecek nesillere ait olduğu bilinciyle
sürdürülebilirlik politikasını benimser.
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Günümüzde artan çevresel farkındalık ile birlikte, sürdürülebilir iş
modellerini kurumsal stratejilere entegre edilmesi ve çevresel, ekonomik
ve sosyal faydalar sağlayan taahhütlerin verilmesi tüm paydaşlar için
kaçınılmaz bir sorumluluk haline gelmektedir.
Korozo olarak, kaynak etkinliğini sağlayan yatırımlarımızla, ham madde,
enerji ve su gibi doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı ve daha az
girdi ile daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir
ürünlerimizle iş ortaklarımızın çevresel etkilerini azaltmalarına katkı
sağlamak için çalışıyoruz. Kaynağında atık azaltma, doğru atık bertarafı
uygulamaları ve döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi
sürdürülebilirlik açısından önem arz ediyor. Korozo olarak, bünyemizde
bulunan
lisanslı
geri
dönüşüm
tesisimiz
sayesinde,
üretim
süreçlerimizdeki atıkları topluyor, geri dönüştürüyor ve yeniden
kullanıyoruz. Solvent geri kazanım tesisimiz, distilasyon ünitelerimiz ve
plastik atık geri kazanım tesisimiz ile döngüsel ekonomiye katkı
sağlıyoruz. Hedeflerimizi ve inisiyatiflerimizi belirlerken, Çevre Yönetim
Prosedürümüz ve İlkelerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz.
Korozo olarak;

▶ Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uymayı;
▶ Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumda farkındalık yaratmak için
gerekli faaliyetleri yürütmeyi;

▶ Organizasyonumuzun her kademesinin ve iş ortaklarımızın görüş ve
önerileriyle karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamayı;

▶ Çevresel etkimize ilişkin potansiyel riskleri değerlendirmek ve tespit
edilen risklere karşı uygun önlemleri almak için çalışmalar yürütmeyi;

▶ Çevreyi korumak ve süreçler ve ürünlerden kaynaklı çevre kirliliğini
önlemek için, faaliyetlerimizde ortaya çıkan atık miktarını azaltmak,
atıklarımızı toplamak, geri dönüştürmek ve tekrar kullanmak için
gerekli önlemleri almayı;

▶ Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı;
▶ Mevcut ve yeni yatırımlarımızda çevresel riskleri ve fırsatları gözetmeyi;
▶ Proaktif bir yaklaşımla hedefler belirleyerek performansımızı takip
etmeyi ve tüm süreçlerimizde sürekli gelişme sağlamayı Taahhüt
ediyoruz.
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Sera Gazı Emisyonlarını Yönetmek –
Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş
Kurumsal organizasyonların iklim değişikliğiyle mücadelede öncelikli olarak düşük
karbon ekonomisine ve verimliliğe odaklanması gerekmektedir. İklim değişikliği,
ortak bir sorundur ve acil adım atılması gereken bir meseledir. Fosil yakıtların
kullanımı ve karbon salınımı tüm insanlık için tehdit oluşturmaktadır. İklim
değişikliği ile mücadelede düşük karbonlu ekonomi için tüm paydaşların birlikte
çalışması halinde başarıya ulaşılabilir.
Düşük karbon ekonomisine geçişte öncelikli konular:

▶ Enerji verimliliği;
▶ Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı;
▶ Süreçlerde kaynak verimliliği;
▶ Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
geliştirilmesi için gelişmiş teknoloji; ve

ve bu kaynakların çıkarılması ve

▶

Ekonomide ve tüm iş süreçlerinde dönüşümün gerçekleştirilmesi için güçlü
finansal mekanizmaların uygulanması.
Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını yönetmek ve azaltmak,
sürdürülebilirliği artırmak amacıyla attığımız adımlardan yalnızca biri. Karbon ayak
izi hesaplamamızı ISO 14064-1 standardı uyarınca gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir
bir dünya için karbon ayak izimizi azaltmayı amaçlıyor ve hedefimize ulaşmak için
sağlam adımlar atıyoruz.

Korozo Group, toplam sera gazı emisyonlarını bir önceki raporlama
yılına kıyasla %5 azalttı.

Sürdürülebilir bir Gezegen için Yenilenebilir Enerji
Pilot projelerimiz kapsamında fabrikalarımızda kurulan güneş enerjisi panellerini
kullanmaya devam ediyoruz. 2020 yılından itibaren, Korsini fabrikamızda pilot
uygulama olarak başlattığımız proje kapsamında, rüzgar enerjisiyle üretilen,
sürdürülebilir yeşil elektrik kullanmaya başladık. Her iki Korsini fabrikamızın
elektrik ihtiyacı I-REC Yeşil Elektrik sertifikalı enerji tedariki ile karşılanıyor. Bu

proje sayesinde, seçilen pilot sahalarda Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon
ayak izimizi %88 azaltmayı başardık.
Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarımızı
sürdürüyor ve kurumsal değerlerimizden biri olarak kurum kültürümüzün temelini
oluşturan sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile doğal kaynakların verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için sorumlu üretim faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz.
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Enerji Yönetimi ile Emisyonları Azaltmak
Enerji verimliliğini artırmak, çevre üzerindeki etkimizi azaltmanın ve
kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamanın temel yollarından
biridir.
Sürdürülebilir politikalar ve tüm organizasyonun desteği ile
enerjimizi verimli bir şekilde kullanarak gezegenimizin geleceğini
kurtarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, Korozo Enerji Yönetimi ekibi,
daha verimli alternatiflerle iyileştirilebilecek veya güncellenebilecek
alanları belirleyerek Korozo’nun operasyonel enerji verimliliğini takip
ediyor ve geliştiriyor. Çalışanlarımızla çeşitli kanallar üzerinden
düzenli olarak enerji verimliliği farkındalığı eğitimleri veriyor ve
iletişim materyalleri paylaşıyoruz.
Korozo ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistem sertifikasyonunu
başarıyla tamamladı:

ISO 50001

ISO 50001-2018, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi
için organizasyonların sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlayan bir
enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve iyileştirilmesi
için gereken şartları belirleyen yönetim sistemidir.
Sistem değerlendirmeleri ve fark analizi çalışmalarının ardından,
Korozo’nun enerji yönetim sistemi ekibi gerekli takip ve raporlama
araçlarını ve KPIları oluşturdu.
Saha aksiyonlarını takip etmeye ve eğitimler ve iletişim yoluyla
farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.
ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyonu, ham madde
tedarikinden, müşteri sevkiyatlarına kadar tüm süreç ve disiplinlerde
enerji tüketimini optimum seviyeye getirme çabalarımızı belgeler.
Sertifikasyon bir yandan kaynak verimliliği konusunda rehber
niteliği taşırken, aynı zamanda doğal kaynakların etkili kullanımı
konusunda yapılan çalışmaları da destekler.
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Enerji Yönetimi
ile Ayak İzimizi
Düşürmek
Enerji verimliliği ve karbon azaltımı projelerimiz

▶ Kızgın yağ sisteminde hat basıncı dengeleme pompası
▶ Soğutma sistemlerinin merkezileştirilmesi ve optimizasyonu
▶ Kızgın yağ kazanlarının merkezileştirilmesi ve optimizasyonu
▶ Termal yağ sirkülasyon pompa basıncı optimizasyonu
▶ Sıkıştırılmış hava basıncı optimizasyonu
▶ İç ve dış ortam aydınlatma yoğunluğu optimizasyonu
▶ Havalandırma sistemleri basınç kontrollü frekans ayarı
▶ Kuru soğutucu otomasyonu
▶ Kızgın yağ geri kazanım sistemi
▶ Yüksek verimli merkezi soğutucular
▶ Aquarex hattı kurutma sistemi
▶ Dinlenme alanlarında bulunan ısıtıcılarda zamanlayıcı
uygulaması

▶ Astronomik röle uygulaması ile enerji tasarrufu
▶ SRU optimizasyon çalışmaları
▶ Hava sızıntılarının incelenmesi ve tamir edilmesi

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Elektrik
tüketimimizi
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Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ile Ayak İzimizi Düşürmek
Müşterilerimize sürdürülebilirlik yolculuklarında destek olmak amacıyla, ISO
14040/44 standardı uyarınca ürünlerimiz üzerinde yaşam döngüsü analizleri
gerçekleştiriyoruz.
Yaşam döngüsü analizi, ISO 14040/44’e göre bir ürünün veya hizmetin,
kaynakların temin edilmesinden üretim, kullanım ve bertarafa kadar geçen
yaşam döngüsü boyunca yarattığı çevresel etkiyi hesaplama, ölçme ve
raporlama yöntemidir.
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Yaşam Döngüsü Analizinin Faydaları:
▶ Bir ürünün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirliğini ölçmek ve yönetmek
▶ Ürünlerin yaşam döngülerinin her aşamasında çevresel etkilerini belirlemek
▶ Her bir üretim prosesinin çevresel etkisini ölçmek ve etki eden faktörleri
belirlemek

▶ Potansiyel geliştirmeler ve yatırımlar için karar alma mekanizmalarını
desteklemek

▶ Üretimde ürün sürdürülebilirliğini kıyaslamak ve iyileşmeler yapmak
▶ Sürdürülebilirlik yol haritalarının hazırlanması, risklerin ve potansiyel
yükümlülüklerin yönetiminde rehberlik sağlamak

▶ Çevresel etkisi daha az olan ürünler için talebi teşvik etmek
▶ Tedarik süreçlerini ve rekabet avantajını optimize etmek
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Solvent geri kazanım tesislerimizde solventlerin hapsedilmesi ve
daha sonra geri dönüştürülmesi ile hava kirliliğini önleme
çabalarımızı sürdürüyoruz. Geri kazanılan solventi üretimimizde
tekrar kullanarak, döngüsel ekonomi yaklaşımını hayata
geçiriyoruz. 2021 yılında yaklaşık 2000 ton solventin
tesislerimizde geri kazanımını sağlayarak atmosfere salınımını
önledik.
Üretimde kullanılan mürekkep ve tutkallardan gelen solventin
buharlaşmasıyla açığa çıkan solvent buharı solvent geri kazanım
sürecinde toplanıyor, ayrıştırılıyor ve tekrar üretime dönüyor.
Distilasyon ünitesi, iş değişiklikleri ve makine temizliği sırasında
oluşan solventlerin damıtılması ile tekrar üretime dahil
edilmesini sağlıyor ve bu çalışma sonsuz bir döngü olarak devam
ediyor.

32 - 43

44 - 61

Solvent Geri Kazanım Ünitesi
2021 yılında 2000 ton solvent geri kazanıldı

Distilasyon Ünitesi
1.500 ton / yıl

Kıraç ve Çorlu fabrikalarımızda bulunan trijenerasyon sistemi ile
elektrik, soğuk su ve sıcak su üretimi gerçekleştiriyoruz.

Çevre Dostu
Üretim
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SIFIR ATIK YÖNETİM
SİSTEMİ İLE ÇEVREYİ
KORUYORUZ

KOROZO DA HER GÜNÜ
D NYA GÜNÜ OLARAK
KUTLUYORUZ
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Atık Yönetimi
SIFIR ATIK YÖNETİMİ
“Sıfır Atık”: Atığın önlenmesi, kaynakların daha etkili şekilde kullanılması, atık
oluşumunun nedenlerinin incelenerek atık oluşumunu önleme veya en aza
indirme, atık toplama ve atığın kaynağında ayrıştırılmasını içeren atık yönetimi
felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
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3%

2020
20%

Geri dönüşüm %77
Geri kazanım %20

Kaynaklarımızın büyük bir kısmı, geri dönüşüm, tekrar kullanım ve geri kazanım
kapasitesinin olmaması nedeniyle kaybediliyor. Artan nüfus ve yükselen yaşam
standartları kaçınılmaz olarak tüketimi, dolayısıyla doğal kaynaklar üzerindeki
baskıyı artırıyor ve dünyanın dengesini bozuyor. Sınırlı kaynaklarımız bu sınırsız
talebi karşılamaya yetmiyor.

Katı Atık Sahası %3
Bertaraf < %0,01

Bu gerçekler ışığında, doğal kaynakların verimli kullanımı belirginleşiyor. Bu
nedenle, son yıllarda sıfır atık uygulama çabaları tüm dünyada giderek
yaygınlaşıyor.
3%

Sıfır atık yaklaşımının faydaları arasında aşağıdaki maddeler bulunuyor;

▶ Doğal kaynak tüketiminin azaltılması,
▶ Çevresel risklerin azaltılması,
▶ Verimliliğin artırılması,
▶ Firenin önlenmesiyle maliyetin azaltılması,
▶ Bireylerin “hassasiyet” kazanması, organizasyonda çevreyi koruma
farkındalığının geliştirilmesi

21%

2021
3%

Geri dönüşüm %76
Geri kazanım %21

Korozo atık oluşumunu kaynağında önlemek için çalışmalarına devam
etmektedir ve faaliyetlerinin mümkün olan her adımında atık azaltmaya
odaklanmaktadır. Korozo Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen
“Sıfır Atık” kampanyasını destekler ve tüm tesislerinin belgelendirilmesi için
gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Yalın Altı Sigma projemiz kapsamında zararlı
atıklarla alakalı süreçlerimizi optimize ediyor ve döngüsel ekonomi yaklaşımıyla
atıkları bertaraf etme yolunu seçmek yerine geri dönüşüm/ geri kazanım
tesislerine gönderiyoruz.
Kaynaklarımızı verimli kullanarak ve atık azaltarak çevresel etkimizi en aza
indirmek amacıyla gerçekleştirdiğimizi başarılı çalışmalarımız sayesinde, Korozo
fabrikalarımız Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık Sertifikası” almaya
hak kazanmıştır.
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Atık yoğunluğu
(atık t / üretim t)

Toplam atık miktarı (t)
18.576.466
15.649.889

2019

15.398.043

2020

2021

0,24

2019

Tehlikeli atık yoğunluğu
(t tehlikeli atık / t üretim)

0,18

0,17

2020

2021

Elektrik yoğunluğu
(tüketim mwh / üretim t)

0,0219

0,79

0,0205

0,73
0,0198

2019
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Hedefler & Döngüsel Ekonomi İçin İşbirliklerimiz
Gezegenimize, ekonomimize ve toplumumuza katkı sağlamak için döngüsel ekonomiyi
destekliyoruz. Amaçlarımıza ulaşabilmek için bilgi alışverişi ve iş birliğinin önemine
inanıyoruz.
Korozo Group bu taahhüdü kapsamında bazı önemli adımlar attı.

▶ Korozo İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (SKD) üye oldu. SKD Türkiye,
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD - World Business Council for Sustainable
Development) ortağı ve Türkiye yerel ağı olup ana kuruluş ile de güçlü bir iş birliği içindedir.
Konsey, sürdürülebilirlik konusundaki bilgi birikimini, çalışma gruplarının faaliyetleri
aracılığıyla üyeleri ve paydaşlarıyla paylaşır. Korozo dört çalışma grubunun aktif üyesidir:
▶ Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik
▶ Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi
▶ Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği
▶ Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi

▶ Korsini, Korozo Group’un IML markası, AIM-Avrupa Markalar Derneği

ile yürütülen #HolyGrail2 inisiyatifinin aktif üyesidir. Avrupa Markalar
Derneği AIM ve Plastik Atığa Son İttifakı desteği ile ambalaj sektöründeki
160’tan fazla firmanın ve organizasyon, AB’de döngüsel ekonomiyi
destekleyecek, daha iyi ayrıştırma ve daha yüksek kalitede geri
dönüşümü sağlayacak öncü bir dijital teknolojinin uygulanabilirliğini
kanıtlamak amacıyla güçlerini Dijital Filigran İnisiyatifi HolyGrail 2.0 için
birleştirdi. HolyGrail 2.0 tüketim ürünleri ambalajlarının yüzeyini
kaplayan, dijital filigran adı verilen kodlar yerleştirilmesi konusunda
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu optik kodlar posta pulu
büyüklüğünde olup, doğrudan ambalajın etiket tasarımına uygulanır
veya kalıba işlenir. Üretici, stok birimi, kullanılan plastik türü, gıda veya
gıda dışı kullanım bilgileri gibi pek çok içeriği barındırabilir. Dijital
filigranlar, dijital geri dönüşüm pasaportu olmanın yanı sıra tüketici
katılımı, tedarik zinciri görünürlüğü ve perakende faaliyetleri gibi diğer
alanlarda da kullanılma potansiyeline sahiptir.

▶ Korozo Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’na

(Turkey Materials Marketplace - TMM)
katıldı. TMM, EBRD’nin finansman desteği ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
tarafından yönetilen dijital döngüsel ekonomi platformudur. Bu platformda malzeme
alışverişi teşvik ediliyor ve bir organizasyonun atıkları ve/veya yan ürünleri başka bir
organizasyonun ham maddesi oluyor.

▶

Korozo, Koroplast markası ile İş Dünyası Plastik Girişimi (IPG - Business Plastics
Initiative) imzacıları arasında yer alıyor. IPG (Business Plastics Initiative) Global Compact
Türkiye, TÜSİAD ve SKD Türkiye tarafından ülkemizde plastik kirliliğiyle mücadeleyi bir adım
ileri taşımak amacıyla Kasım 2019’da kurulmuştur. İş dünyasındaki farklı paydaşlar bu
inisiyatif kapsamında imzacı olmaya ve Mart 2021 plastik taahhütlerini kamu ile paylaşmaya
davet edilmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

43
2

Toplum İçin
Harekete
Geçiyoruz

1 - 16

17 - 31

32 - 43

44 - 61

İŞ YERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

HEP BERABER. HER GÜN.
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Sıfır Kaza Yolculuğumuz
Korozo Group şirketleri faaliyet gösterdikleri alanlarda “sıfır kaza”
hedefini benimser ve iş sağlığı ve güvenliğini şirkette yaşayan bir
kültür haline getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Grup
şirketleri ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
standardını ve tüm dünyada kabul gören iyi uygulamalarını takip
eder.
Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
Korozo’nun temel değerlerindendir. Korozo yönetim ekibi, güvenlik
vizyonunu “dünya standartlarında sürdürülebilir SGÇ (Sağlık,
Güvenlik & Çevre) performansı sergilemek ve güçlü bir güvenlik
kültürü yaratmak” olarak tanımlar.
Korozo iş güvenliği süreçlerinde, reaktif göstergelere ek olarak,
proaktif göstergeler de, iş güvenliği performansının takip edilmesi,
iyileştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli rol oynar. Raporlama
döneminde toplamda yaklaşık 2500 iyileştirme aksiyonu sistematik
olarak takip edilmiş ve kapatılmıştır. 2019 yılında başlatılan davranış
odaklı güvenlik gözlemleri programı Korozo’daki tüm çalışanları
birbirlerine geri bildirimde bulunmaya teşvik eder ve her gün güvenli
ve güvensiz davranışlar ile beraber daha güvenli çalışma şekilleri
değerlendirilir. 2020 yılında, farklı departman ve kademelerdeki
gözlemciler tarafından 3487 davranış odaklı gözlem raporlanmış ve
bu gözlemler trendlerin anlaşılması ve gelişme alanlarının tespit
edilmesi için analiz edilmiştir. 2021 yılında toplam gözlem ve diyalog
sayısı 9500’ü aşmıştır.
Yıllık iletişim planı dahilinde, haftalık iş güvenliği konuşmaları gibi
uyguladığımız çeşitli araçlar, güvenliğin daima tüm organizasyonun
gündeminde kalmasını sağlamaktadır. SGÇ ekibimiz, güncel
sonuçlara dayanarak haftalık tartışma konuları belirleyerek tüm
ekiplerle paylaşır. Yarışmalar, sanal gerçeklik eğitimleri, ödül
törenleri, online quizler gibi etkinlikler düzenlediğimiz SGÇ haftası
faaliyetleri organizasyon genelinde motivasyonu arttırmaktadır. En
iyi ramak kala raporları ödüllendirilirken, farklı lokasyonlarda kazasız
iş günleri kutlanmaktadır. Rutin dışı faaliyetlerde, taşeronlar dahil
olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte risklerin belirlenmesi ve
yönetilmesi için iş tehlike analizi yaklaşımı da tüm ekiplerin katılımı
ile devam etmektedir.
2021 yılında Korozo, yüksek güvenlik ve sağlık standartları ile
uluslararası tanınırlık kazandı. Aldığımız ödül, Korozo olarak,
çalışanlarımızın/
müşterilerimizin/taşeronlarımızın,
her
gün
ailelerine güvenle dönmeleri konusundaki kararlılığımızın bir
göstergesidir.
Korozo’nun “sıfır kaza” yolculuğu tüm kararlılığı ile devam ediyor.
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İş güvenliği hedeflerimiz kapsamında, çalışanlarımızın kaza yaşama riskini
azaltmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Risk değerlendirme süreçleri
bu çalışmaların başında yer alıyor. Her tesisimizde gerçekleştirdiğimiz
değerlendirme çalışmalarında, mevcut durumu anlamayı ve sürekli iyileşme
sağlamayı amaçlıyoruz. Risk değerlendirme çalışmalarına ek olarak,
departman bazlı, iş güvenliği proje çalışmaları gerçekleştirerek, teknik
anlamda gelişim sağlamayı hedefliyoruz. Proje çalışmaları kapsamında,
departman
riskleri
analiz
ediliyor,
makinelerin
teknik
durumları
değerlendiriliyor, yatırım ihtiyaçları tanımlanıyor ve gerekli iyileştirmeler
yapılıyor.

Bu çalışmalar sayesinde, geçtiğimiz 3
yılda kaza sıklık frekans frekansımızı
%68 oranında azaltırken kaza şiddet
frekansımızı ise %54 azaltmayı başardık.
Çalışanlarımızın Korozo’da geçirdikleri kazasız iş günleri bizim için çok kıymetli.
Çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak için, kazasız günlerimizi ekiplerimizle
birlikte kutluyoruz. Her gün sıfır kaza hedefimize daha da yaklaşıyoruz.

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının çoğu bütünleşik bir yaklaşımla tüm
paydaşların katılımıyla ve önleme kültürünün teşvik edilmesiyle kolaylıkla
önlenebilir veya yönetilebilir. Doğru ergonomi uygulamalarıyla, hastalıklar ve
kazalar önlenebilir, çalışma konforu ve verimlilik artırılabilir ve sürdürülebilirlik
sağlanabilir.
Bu farkındalıkla, çalışanlarımızın sağlık ve esenliğini iyileştirmek, iş yerimizi
daha konforlu hale getirmek ve ulusal sağlık sistemleri üzerindeki yükü
azaltmak amacıyla başlattığımız ergonomi projesi kapsamında ergonomik risk
analizleri gerçekleştirdik.

Projemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa
Birliği’nin iyi uygulamalar kataloğuna dahil edildi.
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3 yılda %68 azaldı

Davranış odaklı güvenlik gözlemleri
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Davranış odaklı güvenlik gözlemlerini ve
haftalık iş güvenliği konuşmalarını gerçekleştirir.
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yıla göre
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COVID-19 İLE MÜCADELE
COVID-19 pandemisi, 2019 yılının aralık ayından buna tüm dünyanın gündeminde yer alıyor.
COVID-19 ile mücadele, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Korozo’da da çalışanlarımızın sağlığını
korumak ve tedarik zinciri faaliyetlerimizde aksaklıkların önlenmesi için öne çıktı.
Pandeminin başlamasıyla birlikte, Korozo, COVID-19’un tesislerinde yayılmasını önlemek için hızlı
bir şekilde bir dizi önlem aldı. Pandeminin ilk günlerinde bir Kriz Komitesi kuruldu ve mevcut acil
durum ve iş sürekliliği planları gözden geçirildi ve COVID-19 şartları ve önlemleri doğrultusunda
güncellendi. Rapor dönemi boyunca, CEO’muz liderliğindeki Kriz Komitesinin denetiminde bu
planlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri uyarınca
mücadele sürdü. Tüm sahalarda aşağıdaki aksiyonlar da dahil olmak üzere koruyucu tedbirler
alındı:
▶ Tüm çalışanlara ve taşeronlara COVID-19 ve salgından korunma yöntemleri eğitimi verildi.
Düzenli eğitimler ve iş güvenliği konuşmaları ile ekiplerimizin daima tedbirli olmalarını sağladık.
▶ İş sürekliliğini sağlamak ve çalışanlarımızı korumak amacıyla COVID-19 kriz komitesi mevcut ve
olası yeni önlemleri görüşmek üzere düzenli olarak toplandı. CEO’muz düzenli olarak
çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla güncellemeleri paylaştı.
▶ COVID-19 vakalarında (örneğin şüpheli vakalar, temas takibi, karantina süreçleri, işbaşı kararları
gibi) Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı yönlendirmeleri takip edildi.
▶ Ofislerde çalışan yoğunluğunu azaltmak ve bulaş riskini mümkün olduğunca azaltabilmek
için, uzaktan çalışma kurallarını hızlı bir şekilde uygulamaya aldık. Çalışan servisleri temas
riskinin azaltılması için yüzde elli kapasitede hizmet verdi ve servisler her gün dezenfekte edildi.
▶ Ana giriş noktalarına termal kameralar yerleştirildi ve giriş izni verilmeden önce tüm
çalışanların ve ziyaretçilerin ateş ölçümü yapıldı. Tüm ortak alanlar sosyal mesafenin sağlanması
için yeniden düzenlendi.
▶ Açık ofislerde ve yemekhanelerde sosyal mesafe hatırlatmalarıyla birlikte koruyucu
separatörler yerleştirildi.
▶ Çalışma alanlarımız düzenli olarak dezenfekte edilirken havalandırma sistemleri verimliliğin
sağlanması amacıyla kontrol edildi. Servisler dahil olmak üzere tüm ortak alanlara el
dezenfektanları yerleştirildi.
▶ Tüm çalışanlara kişisel koruyucu ekipman kitleri (maske, eldiven, siperlik), el dezenfektanı ve
ateşölçerler dağıtıldı.
▶ Toplantılar, eğitimler ve etkinlikler bir süre ertelendi veya uzaktan katılım ile gerçekleştirildi.
Seyahatler ve ziyaretler kısıtlandı. Aşılanma oranı arttıkça eğitimlere küçük gruplar halinde ve iyi
havalandırılmış ortamlarda devam edildi.
▶ Kısıtlamaların ardından kademeli olarak iş yerine dönmeye başladıktan sonra, çalışanlara “yeni
normal” eğitimi verildi.
▶ Yoğunluğun önlenmesi için yemekhane saatleri uzatıldı ve yemekhane yemek yemeyi tercih
etmeyenlere paket yemek servisi sunmaya başlandı.
▶ Yerel sağlık kuruluşlarının desteği ile aşı kampanyası düzenlendi ve organizasyonumuzda %99
aşılanma oranına ulaşıldı.
Çalışma arkadaşlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlama ve faaliyetlerimizi sürdürme çabalarımız
Türkiye PIW (İş Yerinde Salgının Önlenmesi) Sertifikası ile Intertek tarafından tescillendi.
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İNSAN KAYNAKLARI
En önemli şirket değeri çalışanlarımızdır

mottosu üzerine kurulu
insan kaynakları politikamız;

«

«

Her çalışanımızın bir yetenek olduğunu görerek potansiyelini ortaya
çıkaracak süreçler oluşturmak,
Sürekli eğitim ve gelişim felsefesi ile çalışanlarımızı desteklemek,
Topluma ve etik değerlere önem veren bir çalışan profiline sahip
olmak,
Tüm süreçlerimizde ayrımcılık karşıtlığını ve fırsat eşitliği felsefesini
ön planda tutmak.

Bu politikalarımız neticesinde çalışanlarımızın mutluluğunu
artırarak sürdürülebilir verimlilik için gerekli koşulları
sağlamaya devam ediyoruz.
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Eğitim
Politikamız;

Eğitim faaliyetlerinin temel hedefi, kalite güvenliğine yönelmiş,
verimliliğe önem veren, hijyen, çevre, sağlık ve iş güvenliği konularında
bilinçli, beşeri ilişkilerinde yapıcı bir firma kültürü oluşturmak ve tüm
çalışanları bu kültürün parçası yapmaktır.
Biliyoruz ki, kişisel gelişimi ve motivasyonu yüksek nitelikli çalışanlarımız
sayesinde sektörde lider olabiliriz.

Çalışanların bilgi, beceri ve
yeteneklerini artırmak,

İnsan kaynağımıza yaptığımız her yatırım şirketimize artı değer olarak
geri dönecektir. Bu anlayışla tüm çalışanlarımız için eğitim hedefleri
belirliyoruz.

Davranışlarında olumlu değişme,
gelişme ve farkındalık yaratarak şirket
performansını maksimize etmek,
Kalite, gıda güvenliği, çevre,
iş sağlığı ve güvenliği konularında
bilinçli, yapıcı bir şirket kültürü
oluşturarak bu kültürü tüm
çalışanlara benimsetmektir.

Eğitim Saatleri / Çalışan Sayısı
18,1
16

Eğitim Saatleri / Çalışan Sayısı
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Korozo Akademi:
Çalışma arkadaşlarımızın kişisel gelişimlerini
desteklemeye devam ediyoruz.
Korozo Akademi, Korozo’nun stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal
değerlerimizi ve kültürümüzü destekleyen online eğitim platformumuzdur.
Korozo Akademi çalışanlarımıza sürekli gelişim alt yapısı sağlayarak en iyi öğrenme
deneyimini yaşamalarına imkan sunar.
Etkileşimli e-öğrenme platformumuz olan Korozo Akademi’de teknik ve davranışsal çok
sayıdaki e-öğrenme materyalleri, çalışanlarımıza sunulur.
Eğitim Kataloğumuzda, Sağlık Güvenlik ve Çevre, Kalite, Oryantasyon, Mesleki ve
Teknik Gelişim, Kişisel ve Yönetsel Gelişim, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları gibi
farklı kategorilerde eğitim içeriği sunulur. Artan eğitim sayısı ve sürekli yenilenen
eğitim içeriği ile eğitim kataloğumuz, kurumsal hafızamızı oluşturarak,
çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarına çözüm sunar.
Korozo Akademi içerisinde yer alan Teknik Terimler sözlüğü ile çalışanlarımız, ambalaj
sektörüne özel 600’den fazla teknik terimi anında öğrenir.
Alanında uzman kişiler tarafından aktarılan ve teknik gelişime destek sağlayan eğitim
içeriklerimiz, çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları ileri düzey bilgileri edinmelerini sağlar.
Korozo Akademi Mobil Uygulaması ile çalışanlarımız, zaman ve mekandan bağımsız
olarak akademi eğitimlerine katılabilmekte, eğitim içeriklerine ulaşabilmektedirler.
İnteraktif eğitim uygulamaları, anket, online sınav ve dijital sertifikasyon süreçleri Korozo
Akademi alt yapısı ile desteklenir.
Dijital kütüphanemiz, makale, e-kitap gibi farklı seçenekler sunarak, çalışanlarımızın
güncel konularda bilgi edinmesini sağlar.
Sürdürülebilir gelişim odaklı, yetenek yönetimine destek sağlayan eğitim çözümleri,
KOROZO AKADEMİ çatısı altında Korozo çalışanlarına sürekli yenilenerek sunulur.
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Türkiye’nin lider insan kaynakları platformu Kariyer.net, her yıl belirlenen
kriterler doğrultusunda sektörlerinde iyi uygulamalarıyla tanınan firmalara
“İnsana Saygı” ödülü veriyor.
İnsan Kaynakları ekibimizin, iş başvurularının %99’una 21 gün gibi kısa bir
sürede geri dönüş yaparak, 30.000 firma arasından İnsana Saygı Ödülü
almaya hak kazandığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Korozo olarak, esnek ambalaj sektöründe, global organizasyonlarımıza
yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz.
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Fırsat Eşitliği
Korozo toplumsal cinsiyet eşitliğini önemser ve istihdama eşit
katılımı sağlamanın kalkınma için önemine inanır. Bu
bağlamda, Korozo toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların
güçlendirilmesi konusunda gelişimi desteklemektedir.
Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde, çalışma
arkadaşlarımıza
hediyelerimizi,
Kadın
Emeğini
Değerlendirme Vakfı (KEDV) gibi kadınların işgücüne
katılımını destekleyen vakıflardan alıyoruz. Korozo olarak,
kadın istihdamını güçlendirmek için kurumsal sosyal
sorumluluk projelerine katılmaya devam ediyoruz.
2021 yılında, iş yerinde kadın emeğinin güçlendirilmesi
amacıyla, daha önce düzenli geliri olmamış kadınların, atık
ürünlerden yeni ürünler tasarladıkları Çöpmadam projesine
destek verdik. Faaliyetlerimizde oluşan atıkları toplayarak
Çöpmadam ekibine gönderdik. Bu atıklar daha sonra çalışma
arkadaşlarımız için hediyelere dönüştürüldü.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin Kadın
İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubu üyesi
olarak, kadın istihdamını ve iş yerinde cinsiyet eşitliğine
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
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Pandemide nitelikli eğitimi destekleyerek eşitsizliği azaltmak
KOROZO & TEGV Elektronik Atık Kampanyası
COVID-19 pandemisi, pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de okulların bir anda kapatılmasını ve
uzaktan öğrenmeyi zorunlu kıldı. Bu durum, bazı çocukların evden ve uzaktan öğrenme için gerekli ek
kaynaklara erişiminin kısıtlı olması nedeniyle eğitimde fırsat eşitsizliklerinin artacağı kaygılarını
uyandırdı.
Korozo olarak, sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü araçlarından birinin herkes için kapsayıcı ve nitelikli
eğitim olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte bir kampanya
başlattık. Korozo’nun elektronik atıklarına ek olarak, Korozo çalışanlarının masaüstü bilgisayarlar, dizüstü
bilgisayarlar, monitörler, tabletler, yazıcılar, telefonlar, kablolar, adaptörler ve diğer elektronik atıkları,
„Atma, Bağışla“ kampanyası kapsamında geri dönüştürüldü.
Tüm çalışanlarımıza kampanyaya katılma çağrısında bulunarak, evlerindeki atıkları, Korozo ofislerindeki
toplama noktalarına getirmeleri konusunda teşvik ettik. Toplanan atıklar daha sonra, tescilli geri
dönüşüm tesislerine gönderildi. Geri dönüşüm tesislerinin TEGV’e bağışlanan elektronik atık miktarınca
yaptığı ödeme ile kampanya sonunda TEGV, 100 çocuğa, uzaktan öğrenme için gerekli kaynakların
sağlandığını ve eğitim masraflarının karşılandığını duyurdu.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

100
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Korozo olarak, paydaşlarımızı destekleyen projelerde yer
alarak geleceği hep birlikte şekillendirebileceğimize
inanıyoruz.
2021 yılında, “her atık çöp değildir” mesajını vurgulayarak atık
toplama ve ayrıştırmanın önemine odaklandık ve bu
farkındalığı yaratmak için uzun bir yolculuğa çıktık. Konuya
dikkat çekmek ve toplumda atık ayrıştırmayı bir alışkanlığa
dönüştürmek amacıyla “Koroplast Geri Dönüşüm Torbalarını”
ürettik.
Geçmişte de gerçekleştirdiğimiz çöp torbası bağışlarımızı, bir
adım ileri taşıyarak, çevre dostu yaklaşımımızı güçlendirdik ve
geri dönüşüm torbalarımızı, atık toplamak ve ayrıştırmak
isteyen herkese ücretsiz olarak göndermeye başladık.
Koroplast’ın 40. Yılını kutlamak için, “Yaşanılabilir Bir Dünya
Birlikte Kolay” mottomuzla iletişim çalışmalarımıza başladık.
Let’s Do It, ÇEVKO ve Turmepa gibi sivil toplum kuruluşları ile
iş birliğimizi sürdürüyoruz.
Türkiye genelinde yürüttüğümüz atık toplama etkinliklerine
tüketicilerimizi de dâhil ederek devam ediyoruz. 40 farklı atık
toplama ve ayrıştırma noktasında kendi ekiplerimizi kurduk.
Bu noktalardan toplanan atıkları geri dönüştürerek, erken
yaşta geri dönüşüm farkındalığını yaratmak amacıyla Kuşlara
Fısıldayan Kız adlı çocuk kitabımızı yayınladık.
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Kuşlara Fısıldayan Kız
Türkiye’nin birçok farklı ilinden toplanan atıkların
geri dönüştürülmesiyle oluşturulan ve küçük yaştan
itibaren çocuklarda geri dönüşüm farkındalığı
oluşturmak amacıyla “Kuşlara Fısıldayan Kız” adlı
kitabımız yayınlandı. Basılan 1000 adet kitabın dış
kapağı, proje boyunca toplanan atıkların geri
dönüşümünden üretilen özel plastik kapak ve
sayfaları da geri dönüşümlü kâğıttan üretildi.
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