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Rapor Hakkında

Türk Tuborg’un üçüncü sürdürülebilirlik raporu olan bu raporda, şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019
dönemindeki sürdürülebilirlik yaklaşımını, öncelikli konulara göre hayata geçirdiğimiz uygulamaları ve bu
uygulamalara bağlı performansımızı anlattık. Bu bağlamda raporun içeriğini, küresel amaçlara uyumlu bir
şekilde odaklandığımız sürdürülebilirlik yaklaşımı olan Küresel Gelişime %100 Uyumluluk, Ekonomi ve İş
Yaşamına %100 Katkı, İklim Eylemine %100 Destek ve Küresel İş Birliğine %100 Katılım ana başlıklarından
oluşturduk. Raporda ayrıca 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan, öncelikle sağlık alanında etkisini
göstermekle birlikte, sosyal ve ekonomik anlamda da üretim ve tüketim alışkanlıklarını şimdiden dönüştüren
COVID-19 salgınına karşı aldığımız önlemlere ve yürütülen uygulamalara da yer verdik.
Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik önceliklerimizin güncellenmesi çalışmalarında geniş katılımlı
ve kapsayıcı bir paydaş katılımı süreci yürüttük. Rapora ilişkin verilerin derlenmesini ve yayına hazır hale
getirilmesini Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde, ilgili birimlerimizin katkılarıyla gerçekleştirdik.
Raporun hazırlanması sürecinde ise SUCSR Sürdürülebilirlik Danışmanlığı’nın, danışmanlık hizmetinden
yararlandık.
GRI standartları “temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırladığımız ve Türkçe ile İngilizce dillerinde
yayınladığımız bu rapor, Türkiye’deki faaliyetlerimizi ve bilgilerimizi içeriyor. Hizmet verdiğimiz diğer pazarlara
ilişkin bilgileri ise bu raporun dışında tuttuk.
Sürdürülebilirlik performansımızın gelişmesi adına tüm paydaşlarımızın her türlü görüş ve önerileri bizim
için büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin her türlü düşünce, öneri ve sorular için iletişim
bilgilerimiz ise bir sonraki sayfada yer alıyor:

İletişim:
E-mail: Musteri.Hizmetleri@carlsberg.com.tr
Telefon: 444 72 20
Adres: Kemalpaşa Caddesi, No: 258 35070
Işıkkent-Bornova, İZMİR
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CEO Mesajı

Ceo mEsajI
Küresel Gelişime %100 Uyum,
Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı,
İklim Eylemine %100 Destek,
Küresel İş Birliğine %100 Katılım

DAMLA BİROL
CEO
8
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Değerli Paydaşlarımız,
Türk Tuborg olarak üçüncüsünü yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuz ile ekonomik, sosyal ve
çevresel alanlarda dünya gündemiyle birlikte ülkemiz gündemini de yakından ilgilendiren gelişmeleri, bu
gelişmeler ışığında şirketimizin faaliyetlerini bir kez daha sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Sürdürülebilirlik bizim için sürekli gelişim vizyonu isteyen, uzun ve yoğun emek gerektiren ancak
bununla birlikte yarattığı etki itibarıyla dünyanın öbür ucuna kadar ulaşabilen bir yolculuk.
Bu yolculuğumuzda; kurumsal iş hedeflerimiz ile dünyanın sürdürülebilirlik hedeflerini karşılaştırarak,
en doğru yolu belirleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Küresel boyutta ekonomik, çevresel ve sosyal
kalkınmayı sağlamak üzere Birleşmiş Milletler’in 2015 itibariyle yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları (SKA) ile uyumlu olarak, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın görüşlerini aldık. 2017 yılından
başlayarak da tüm paydaşlarımızın vizyonumuzu ve performansımızı izlemelerini sağlamak amacıyla
sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamaya başladık.
Öncelikli sürdürülebilirlik konularımızı “Ürün ve Hizmet Kalitesinde Öncülük, Nitelikli Çalışma Ortamının
Yaratılması, Çevrenin Korunmasına Katkı ve Toplumun Yaşam Kalitesine Katkı” başlıklı dört odak konu
grubu altında topladık. Sürdürülebilirlik performansımızı yakından ilgilendiren bu odak konularını,
bütünlükçü bir bakış açısıyla ve çalışma ve üretimimizin temelini oluşturan “%100 Kalite” anlayışıyla
ele alarak Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin ana başlıklarını Küresel Gelişime %100 Uyum,
Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı, İklim Eylemine %100 Destek, Küresel İş Birliğine %100 Katılım
olarak belirledik.
Bu gelişmeler ışığında 2019 yılı bizim için sürdürülebilirlik odağında oldukça verimli ve keyifli bir yıl oldu.
Çalışma koşullarımızın, yüksek çalışan kalitemizin ve çalışanlarımızın güvenliğinin korunarak daha da
geliştirilmesine ilişkin projelerimizin yanı sıra, üretimde kaliteden asla taviz vermeden hem kullandığımız
enerji ve su miktarında hem de atık konusunda verimliliğin artırılmasına yönelik ölçülebilir projeleri bir
arada gerçekleştirdik. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz ve toplumun yaşam kalitesine katkı sağlayan
birçok gönüllülük projemizin yanı sıra Türk Tuborg olarak 2019 yılında toplam 19 farklı verimlilik
projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz.
Küresel Gelişime %100 Uyumluluk ile ilgili gerçekleşen verimlilik projelerimizde atık yönetimimizde
verimliliğin artırılması, kalite süreçlerimizin iyileştirilmesi ve inşaat işlerimizde verimlilik ve zaman
kazancının artırılması hedeflerine odaklandık. Üretim alanındaki plastik kullanımını yılda 292 ton azalttık.
Önemsediğimiz konulardan karbon ayak izi ve emisyon azaltım faaliyetleri kapsamında, fıçı soğutucu
gazlarını değiştirerek, küresel ısınma potansiyelimizi %99,76 azalttık.
Ayrıca “%100 Fırsat Eşitliği” ilkemiz kapsamında, kadın çalışanlarımızın oranının korunması ve
artırılması ile kadının karar alma süreçlerine aktif katılımı için de “Kadın Aday Öneri Sistemi” gibi projeler
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gerçekleştirdik. Bu sayede şirketimizde erkek çalışan sayısı 2018’e göre %2 artarken kadın çalışan sayısı
%7 arttı. Ayrıca uzun zamandır icra kurulumuzun %43’ünü kadın yöneticilerimizin oluşturduğunu da
belirtmek isterim. Kaliteye verdiğimiz önem ve önceliğin bir göstergesi olarak 2018 yılında başlayan
“%100 Kaliteyiz” projesine 2019 yılında da devam ettik. Liderlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla
uzun soluklu yapılandırılmış gelişim programlarından oluşan “%100 Liderlik Okulu”nu hayata geçirdik.
Bununla birlikte Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı sağlayan verimilik projelerimizde çalışan haklarının
gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi, üretim süreçlerimizde verimliliğin artırılması
ve verimlilik artışı ile maliyetlerin azaltılması gibi alanlarda iyileştirme sağladık.
İklim Eylemine %100 Destek sağlamak için çalışmalarımızı ‘’%100 Çevre’’ anlayışıyla sürdürüyor; iş
süreçlerimizin tamamında çevresel etkileri sürekli değerlendiriyor ve yönetiyoruz. 2019’da yapılan
verimlilik projelerinde enerji verimliliği, emisyonların azaltılması ve atık yönetimi gibi alanlarda
iyileştirme sağladık. 2019’da tüm atıkların %99,99’unu geri dönüşüme kazandırdık. Üretimde su
tüketimini azaltmaya yönelik hedeflerimiz kararlı bir şekilde devam ediyor. Enerji konusunda inovatif
birçok proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Bu proje ve uygulamalarda enerji verimliliğini ön planda
tuttuk. Aynı zamanda iklim eylemine karşı üzerimize düşen sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Bu
doğrultuda son 3 yılda doğrudan sera gazı emisyonlarımızı %12,8 azalttık.
Küresel İş Birliğine %100 Katılımı sağlamak amacıyla tedarikçilerimiz ve bayi ağımız başta olmak
üzere, toplumun tüm kesimlerinde öncelikli paydaşlarımızla birlikte projeler gerçekleştiriyor ve
tedarikçilerimize uluslararası standartları uygulayarak onların gelişimine de destek oluyoruz.
Bayilerimizin gelişimine ve kurumsallaşmasına verdiğimiz bu önem neticesinde çok önem verdiğimiz
“Bayi Gelişim Projesi’’ni de hayata geçirdik.
2019 yılında “%100 Gönüllüyüz” çatısı altında, başta Eğitim, Kadın ve Toplumsal Konular olmak üzere
sosyal fayda yaratacak projeler gerçekleştirmeye de devam ettik.
Ayrıca küresel amaçlar çerçevesinde; çeşitlilik, kapsayıcılık, engellilik, erişilebilirlik kavramlarından yola
çıkarak “%100 Yaşam Kalitesi İçin Gönüllüyüz!” sloganı ile kalıcı ve sürdürülebilir model ve çözümler
üretmek adına Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ile sürdürülebilir yeni nesil bir iş birliği kurduk.
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun bu yılında da büyük değerimiz olan çalışanlarımız başta olmak
üzere, hedeflerimizin gerçekleşmesine ve gelişimimize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla

DAMLA BİROL
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ÖDÜLLER
2019
Red Dot Design Award - Almanya:
Marka & İletişim Tasarımı Ödülü
2018
WorldStar Packaging Awards - Çekya:
İçecek Kategorisi Ödülü

2018
A’Design Award and
Competition - İtalya:
Ambalaj Tasarımı Kategorisi
Altın Ödülü
2018
German Design - Almanya:
Özel Mansiyon Ödülü

2018
Ambalaj Ay Yıldızları - Türkiye:
İçecek Kategorisi Altın Ödülü
Altın Ambalaj Ödülü

16
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Ambalaj Tasarım
Ödülleri
Frederik markamız,
özel tasarım şişesi ile
lansmanından bu yana
tasarım dünyasının
seçkin yarışmalarından
toplam 7 ödül kazandı.

GOLD
50. Yıla Özel
Kutu Tasarım Ödülü
Tuborg’un Türkiye’deki 50. yılına özel
hazırladığımız kutu tasarımlarımız dünya
çapında önemli tasarım yarışmalarından biri
olan İtalyan A’Design Awards Ambalaj Tasarımı
kategorisinde ‘Gold’ ödülüne layık görüldü.
2019
A’Design Award and Competition 2019 - İtalya:
Ambalaj Tasarımı Kategorisi Altın Ödülü

ELUD AWARDS 2019

2018
Design Turkey - Türkiye:
İyi Tasarım Ödülü

Carlsberg Group Export & Licence
Konferansı
“Yılın İş Ortağı” Ödülü
Carlsberg şirketinin dünya genelinde lisanslı
üreticileri arasında her sene düzenlenen ödül
töreninde firmamız marka ve ürün portföyü
üzerinde olağanüstü performans ve mükemmel iş
birliği gösteren şirketlere verilen “Yılın İş Ortağı”
ödülünü almaya hak kazandı.

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2019
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KaliTe
“Türkiye’deki en kaliteli biraları
üretmek ve sunmak, kalitemizi
sürekli kılmak, geliştirmek
ve tüm müşterilerimizin bu
farkı algılamasını sağlamak
amacımızdır. Kalite bizim iş
yapış şeklimizdir, çünkü kalite
başarıya giden yoldur.”

TüRk TuBoRg
Fark
yAratMak
“Açık fikirlerimiz, yaratıcı
çözümlerimiz ve çeşitliliğin
gücüyle her zaman daha
iyisini yapabileceğimizi
biliriz. Fark yaratmaya bu
bakış açımızla başlarız.”

18
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DürüStlüK
ve SamiMiYet
“Kendimize, iş ortaklarımıza ve
topluma karşı dürüst, adil, şeffaf
ve sorumluluk sahibi olmayı
taahhüt ederiz. Verdiğimiz
sözün arkasında durur, tutarlı
davranırız.”

DeĞeRlErİ
İş biRliĞi
“İş ortaklarımıza verdiğimiz
değer, güven ve saygı iş
birliğimizin temelidir. Birlikte
düşünür, birlikte adım atarız.”

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2019
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Türk Tuborg Hakkında
Şirketimiz 1967 yılında kuruldu. 1969 yılından bu yana İzmir Pınarbaşı’nda kurulu tesisimizde bira ve malt
üretimi gerçekleştiriyoruz. Üretimin yanı sıra yurt dışından ithal ettiğimiz bira markalarının distribütörlük
faaliyetlerini de devam ettiriyoruz.
Türkiye bira sektöründe, tüm kategorilerde çarpıcı bir geçmişe sahip olmamız ve Carlsberg ile 17 yılı
aşkın süredir yakın iş birliğimizin bulunmasının yanı sıra, yaptığımız uluslararası ortaklıklar ile Türkiye bira
pazarının en büyük oyuncularından biri konumuna geldik.
Türkiye bira pazarının büyük oyuncularından biri olmamızın yanında, uzun yıllardır ihracat geleneğini de
sürdürüyoruz. Bugüne dek 6 kıtaya ve 84 ülkeye ulaşan ihracat tecrübemizle, pazar lideri olduğumuz
Irak başta olmak üzere İngiltere, Kanada, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi öne çıkan
ihracat pazarlarıyla Türkiye’nin dış ticaretine yıllardır katkı sağlıyoruz.
İhracat yapılan ülkenin mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla taleplere göre farklı formül ve reçetelerle
üretim gerçekleştiriyor ve ilgili ülkelere ihracatını yapıyoruz.

TÜRK TUBORG
Fabrikasında
Üretilen Markalar:

İthal Edilen Markalar:

Türkiye’de malt üretim tesisi ve bira dolum tesisinin bir arada olduğu tek fabrikayız.
Türkiye’de, üretim tesisinde malt üretim ve bira dolumun bir arada olduğu tek fabrikaya sahip olmamızın
yanında, İzmir’deki bu entegre fabrikamızda dünya standartlarında bira üretimi gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’de birçok “ilk” sahibi olmamızın ve geleneksel üretime verdiğimiz önemin yanı sıra Üretim
Geliştirme (Ür-Ge) faaliyetlerinde de başarılı çalışmalar yürütüyoruz.
Üretimde her daim mutlak mükemmellik ve kalite hedefliyor; gerekli olan tüm ham madde girdilerinin
kontrolünü ve uygunluğunu kendi tesisimizde bulunan laboratuvarlarda özenle gerçekleştiriyoruz. Tüm
kontrolleri çağın şartlarına uygun teknolojilere sahip cihaz ve sistemlerle yürütüyoruz.

20
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AlMaN
sAfLıK
YaSaSı
Ürünlerimizin kalitesi ve Alman Saflık Yasası’na uygunluğu
bağımsız, tarafsız ve yetkin bir kurum olan Münih
Teknik Üniversitesi Weihenstephan Biracılık ve Gıda
Kalitesi Araştırma Merkezi tarafından onaylanmış ve
belgelenmiştir.
Alman Saflık Yasası’na göre bira üretiminde kullanılan
tüm ham maddelerin doğal, saf ve yüksek kalite
standartlarında olması gerekir. Aynı zamanda üretim
sürecinin her aşamasında saflığı koruyan geleneksel
yöntemler kullanılmalıdır. Hiçbir katkı maddesi ilave
edilmeden sadece dört ham madde (su, %100
malt, şerbetçiotu ve maya) ile üretim yapılmalıdır.
Üretimin hiçbir aşamasında pirinç, şeker, şeker şurubu,
glikoz, fruktoz, mısır, dışarıdan enzim veya
koruyucu madde eklenmez. Genetiği ile oynanmış,
hormonlu, kimyasal işlem görmüş, düşük kaliteli
hiçbir madde kullanılmaz.

22
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Türk TuboRg
PilOt TesiSi
Türk Tuborg Pilot Tesisi’ni, yenilikçi anlayışımızı desteklemek, bira üretimi konusundaki
tecrübemizi ve ustalığımızı yeni tatlarda ve kategorilerde ürünlerle sunabilmek, yeni
teknolojilerin endüstriyel üretim süreçleriyle etkileşimlerini incelemek ve ürün geliştirme
faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla kurduk.
Endüstriyel üretime kıyasla çok daha küçük miktarlarda, farklı reçeteler ve uygulamalarla,
dünyanın en kaliteli maltlarını ve şerbetçi otlarını kullanarak dünya üzerindeki tüm butik bira
tiplerini bu tesiste üretebiliyoruz. En yüksek kalite standartlarında üretim yapmak ve her
zaman aynı kalitede ürünü sunmak ise bu tesisimizin ana hedefleri arasındadır. Aynı zamanda
kendi bira üstatlarımızın da katkılarıyla yeni ürünleri ve üretim tekniklerini bu tesisimizde
deniyoruz. Uygun olanları hayata geçiriyor, böylelikle bira üretimi ve biracılık sektörünü
geliştiriyoruz; yenilikler kazandırıyoruz.
Tüm bu değerlerden beslenerek büyümeye; her geçen gün “%100 Kalite” mottosuyla
gelişmeye ve güven vermeye devam ediyoruz.
2019 yılında piyasaya sürdüğümüz Frederik Wheat IPA ürünümüzü, tüketici talepleri ve
pazardaki bira çeşitliliğini göz önüne alarak, bu tesiste üretip tüketicinin beğenisine sunduk.
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İlkLer
1�67

2�03

yılında

yılında

�004

19�9

yılında

z

yılında

Türk Tuborg Kuruldu.

Türkiye ilk kez Tuborg Pilsener markası
ile “Pull off Cap - Çek Aç Kapak” ile
tanıştırıldı.

�969
yılında

Skol markası ile ilk pet şişe bira
pazara sunuldu.

Türkiye’nin özel sektördeki
ilk ve en büyük bira
fabrikası açıldı.

201�
yılında

İlk özel sektör birası
pazara sunuldu.

Türkiye bira pazarında bir
ilk olarak Kasa Tozluğu
uygulaması hayata geçirildi.

197�
yılında

201�
yılında

199�
yılında

Bira pazarı ilk yüksek
alkollü bira olan
Tuborg Special ile tanıştı.

1�99
yılında

201�

“Twist off - Çevir Aç” kapakla, ilk
defa açacağa gerek kalmaksızın
açılan şişe üretildi.

yılında

Troy markası ile bira şişesi ideal
soğukluğa geldiğinde renk değiştiren
ilk termokromik etiketli ambalaj
üretimi gerçekleştirildi.

26
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Ürünlerimizin kalitesi ve Alman Saflık Yasası’na
uygunluğu bağımsız, tarafsız ve yetkin bir kurum
olan Münih Teknik Üniversitesi Weihenstephan
Biracılık ve Gıda Kalitesi Araştırma Merkezi
tarafından onaylandı ve belgelendi.

Temiz Kapak uygulaması, Türkiye
içecek pazarında bir ilk olarak
yerini aldı. Temiz Kapak, kutuların
üst yüzeyine üretim esnasında el
değmeden uygulanır ve üst yüzeyi
son tüketiciye ulaşana kadar aynı
Sektörde bir ilk olarak
hijyen seviyesinde korur.
yaz/kış modlu çevre
%100 Geri Dönüşümlüdür.
dostu soğutucular
kullanılmaya başlandı,
hem kullanım kolaylığı
hem de enerji tasarrufu
sağlandı.
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ÜYELİKLER VE DESTEKLER
Üyelik ve iş birliklerimiz stratejik hedeflerimizle yakından ilişkilidir. Sürdürülebilirlik konularına
ve performansına katkı sağlayan, farklı alanlara odaklanmış dernek ve kuruluşlarla üyeliklerimiz
bulunuyor. Öncelikli sürdürülebilirlik konularımız olan Ürün ve Hizmet Kalitesinde Öncülük, Nitelikli
Çalışma Ortamının Yaratılması, Çevrenin Korunmasına Katkı ve Toplumun Yaşam Kalitesine Katkı
alanlarına nitelikli yaklaşımlar ve çözümler geliştirmek için aşağıdaki iş birliklerine odaklandık:

Üyelikler
Türkiye Kalite Derneği (KalDer)

Ürün ve
Hizmet
Kalitesinde
Öncülük

•

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)

•
•
•
•

Nitelikli
Çalışma
Ortamının
Yaratılması

•
•
•

Çevrenin
Korunmasına
Katkı

Toplumun
Yaşam
Kalitesine
Katkı

•

•

•
•

YenidenBiz
TurkishWIN
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD)
Professional Women's Network (PWN)

•
•

Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO)
Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)
Ege Orman Vakfı
Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)
Ege Çağdaş Yaşam Vakfı (EÇEV)

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Odak konu gruplarımızla ilgili çalışmalarımızın detaylarını, buraya tıklayarak
Sürdürülebilirlik Öncelikleri sayfasından inceleyebilirsiniz.
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,
TürK TuBorG Un
Değer ZinciRİ
Değer zincirimizi, ham madde üretiminden bitmiş ürünü son tüketiciye ulaştırana kadar
değer yaratan tüm faaliyetlerimiz olarak tanımlıyoruz. Tedarik, Üretim, Dolum ve Lojistik &
Planlama başlıkları altında toplanan değer zincirimizi, ‘%100’ mottomuzla benimsediğimiz
sürdürülebilirlik yaklaşımımıza entegre ediyoruz. Değer zincirimizin tüm aşamalarında
sürdürülebilirlik yaklaşımımızla birlikte değerlendirdiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamaya çalışıyoruz. Değer zincirimizin başlangıcından itibaren
"Küresel Gelişime %100 Uyumluluk" anlayışımızla kalite, inovasyon ve Ar-Ge konularına
öncelik vererek; yüksek kalitenin elde edilmesinin ilk basamağı olan arpa tedariğinde verimi
ve kalitesi yüksek maltlık arpa çeşitlerinin ekimini sağlayarak bulunduğumuz coğrafyada
yerel üreticiye de desteğimizi sunuyoruz.

Üretim, dolum, lojistik ve planlama aşamalarında doğal kaynakların sorumlu kullanımına
ve atıkların yeniden değerlendirilmesine önem veriyoruz. ‘‘İklim Eylemine %100 Destek’’
anlayışımızla verimliliğimizi artırmak için çalışıyoruz. Değer zincirimizin en önemli bileşeni
çalışanlarımızdır. Tüm süreçlerimizde nitelikli çalışma ortamının sağlanması da önceliklerimiz
arasında yer almaya devam ediyor.

Değer zincirimizin tamamı için bir diğer önemli konu da izlenebilirliktir. Gıda güvenliğimizi
ve kalitemizi önemli ölçüde garanti altına alan izlenebilirlik çalışmalarımız; ham madde
üretimimizin başlangıcından nihai tüketiciye ulaşana kadar olan aşamaların tümünde ürün ve
girdilerin takibini içerecek sistemlerden oluşuyor. Birim veya partilerin tanımlanması, bunların
nereden, ne zaman ve nereye hareket ettiklerine ilişkin bilgilerin toplanması, saklanması ve
gerektiğinde bu bilgilerin analiz edilmesi sistemin en önemli özellikleridir.
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tÜkEtİM

SÜrDüRüLeBİlİr
TaRıM

LOjİsTİk
MaLt üReTiM
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bİrA üReTiM

PakeTlEmE
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TeDariK
ARPA TEDARİĞİ
Ürettiğimiz biraya uygun ham maddeyi hem daha yüksek verim hem de istenilen kalitede Türkiye’de
üretmeyi amaçlıyoruz.
Türkiye’deki ve dünyadaki tohum konusunda en uzman enstitülerle birlikte kalitesi ve verimi yüksek
arpa çeşitlerinden Türkiye iklim şartlarına uygun olanları titizlikle seçiyoruz. Bu çeşitlerden uygun olanları,
Türkiye’de tohum üreterek çiftçilerimizin kullanımına sunuyor, sözleşmeli tarım faaliyetleriyle çiftçilerimizi

ŞIRA ÜRETİM:
Şıra üretim prosesimiz; öğütme, mayşeleme, süzme, kaynatma ve soğutma işlemlerinden oluşur.
Prosesin amacı maltın içerisindeki besin maddelerinin (ekstrakt) sıvıya dönüştürülmesidir.

destekliyoruz. Çiftçilerimize, üretim aşamasında teknik bilgi birikimimizi aktararak gübre ve diğer tarımsal
girdilerin tedariğinde de her türlü kolaylığı sağlıyoruz. ‘’%100 Kalite’’ mottomuzla çiftçilerimizi üretim
aşamasından itibaren destekliyor ve nihai ürünü kontrol altına alıyoruz.

Arpa tedariğinde hedefimiz, bulunduğumuz coğrafyada;
		
		

• Yerel üretimi ve üreticiyi geliştirmek,
• Üretim tekniklerini iyileştirerek ve daha yüksek verimli tohumları çiftçilerimizle 		
buluşturarak, üretim kalitesini ve verimini artırmak,
• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır.

BİRA PROSES:
Bira prosesimiz, fermantasyon ve filtreleme aşamalarından oluşur. Soğutulan şıra, içerisine maya
dozlanarak fermantasyon tankına doldurulur. Ürünümüz yaklaşık 7 veya 8 günde fermente olur.
Daha sonra soğutulur ve çöken maya tankın içerisinden uzaklaştırılır. Uzaklaştırılan mayanın bir
kısmını tekrar kullanılırız. Kullanılmayan kısım kurutularak yan ürün olarak satılır.

Bira Dolum
ÜreTiM

Bira dolum, tüketilmeye hazır biranın son tüketiciye ulaşacağı şekilde dolum ve
paketlemenin yapıldığı süreçtir.

Üretimimiz 3 aşamadan oluşuyor:
Malt üretimi, şıra üretimi ve bira proses.

Tüketilmeye hazır bira; şişe, kutu, fıçı ya da pet ambalajlara doldurulur ve paketleme
işlemi gerçekleştirilir.

MALT ÜRETİM:
Malt üretime girecek arpalarımızın, öncelikle temizleme işlemlerini yapıyoruz. Bu temizleme
işlemleri sırasında çıkan firelerin neredeyse tamamını yan ürün olarak değerlendiriyoruz.
Malt üretimi ıslatma, çimlendirme, kurutma ve üretilen maltın temizlenmesi aşamalarından
oluşmaktadır.
Malt üretimi sırasında da çıkan atıklar, yan ürün olarak değerlendirilmektedir. Yan ürünler katma
değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılır.

34
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Lojistik Dağıtım
Lojistik süreci, bitmiş ürünlerin paketleme hatlarından teslim alınmasıyla başlar.
Araçların irsaliye teslim alması ve fabrikadan çıkışıyla sevkiyat tamamlanır.
Ürünlerin, fabrikadan çıktıktan sonra bayilere ve depolara, ardından satış
noktalarına dağıtımı gerçekleştirilir.
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PAYDAŞLARLA İLETİŞİM
Faaliyetlerimizin nitelik ve niceliklerini etkileyen, aynı şekilde faaliyetlerimizden etkilenen her türlü
kişi, kuruluş ve topluluğu iş paydaşı olarak nitelendiriyoruz. Değer zincirinin altında yer alan tüm
paydaşlarımızı iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırıyoruz. Paydaş önceliklendirmesi ve diyalog
platformlarını, Sürdürülebilirlik Komitemiz liderliğinde tüm departmanların katılımıyla yılda bir
kez gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar ile kendi içerisinde önem ve etki derecesine göre de
sınıflandırıyoruz. Bu güncelleme çalışmaları sırasında aynı zamanda paydaşlarımızın sektöre bakışları ve
bizden beklentilerini de iki yıllık periyotlarla değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler ise sürdürülebilirlik
önceliklerinin analizlerinde dikkate aldığımız en önemli unsurlar oluyor.
Paydaş iletişim ve yönetim politikamız tek olmakla beraber, paydaş ilişki, iletişim şekli ve sıklığı
departmanlarımıza göre değişiklik gösteriyor. Paydaşlarımızı, şirket başarısını etkileyen en önemli
etkenlerden biri olarak görüyoruz. Bu bilinçle; paydaşlarımızı, tüm paylaşımlarımızı daha iyi yönetebilmek
ve daha etkili iletişim kurabilmek amacıyla ilişki kurulan departmanlara göre kategorilere ayırıyor ve
her bir departmanın iş paydaşlarının ve diyalog platformlarının listesini ayrıntılı bir biçimde hazırlıyoruz.
Bu sayede daha etkili bir iletişim ortamı yaratılmasını hedefliyoruz ve paydaşlarımızla farklı zaman ve
platformlarda iletişim kurarak şirketimiz, ürünlerimiz, faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi
edinmelerini sağlıyoruz.

TÜRK TUBORG İŞ PAYDAŞLARI

HİSSEDARLAR VE SERMAYEDARLAR

BAYİLER VE SATICILAR

TÜRK TUBORG ÇALIŞANLARI

İÇ PAYDAŞLAR

DIŞ PAYDAŞLAR

MÜŞTERİLER

SENDİKALAR

TEDARİKÇİLER

YEREL TOPLUM

ÜNİVERSİTELER VE
AKADEMİSYENLER

SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

KAMU KURULUŞLARI
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PAYDAŞLAR VE DİYALOG PLATFORMLARI
Paydaşlar
Türk Tuborg Çalışanları

Diyalog Platformları
“Türk Tuborg Portalı” ile tüm çalışanlarımızla şirket içi iletişimimizi
destekliyor ve şeffaf iletişim kuruyoruz.

Paydaşlar
Bayiler ve Satıcılar

Web sitemiz ile şirketimize dair bilgileri ve haberleri şeffaf bir şekilde
paylaşıyoruz.
Haber, bülten gibi iç yayınlar sayesinde çalışanlarımızla sürekli bilgi
paylaşımını sağlıyoruz.
Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini önemsiyor, süreçlerimizi
iyileştirmek için “Çalışan Memnuniyet Anketi” düzenliyoruz.
“%100 Kaliteyiz Çalıştayı”nın çıktısı olarak geliştirdiğimiz “Öneri Sistemi”
panolarıyla, çalışanlarımızın öneri ve geri bildirimlerini alıyoruz.
“Tuborg Akademi” bünyesinde çalışanların yetkinlik ve teknik
becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları sunuyoruz.
Departmanlarımızın birbirlerine verdikleri hizmet kalitesini her geçen
gün iyileştirmek adına “İç Müşteri Memnuniyet Anketi” düzenliyoruz.
Çalışanlarımıza şirket duyurularımızı daha görünür kılmak için iletişim
panolarımızın kullanımına özen gösteriyoruz.
Tüm çalışanlarımızın katıldığı “Biz Bize Toplantısı” ile çalışanlarımızla
yılda bir defa bir araya geliyor, çalışmalarımızı değerlendiriyoruz.
“%100 Kaliteli Yaşam” platformumuz ile sadece çalışanlarımıza ve
ailelerine özel ayrıcalıklar sunuyoruz.
Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli aktivitelerde birbirimizi daha
yakından tanıma fırsatı yakalıyoruz.

Hissedarlar ve
Sermayedarlar
Müşteriler

40
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Diyalog Platformları
Bayilerimizi ve satıcılarımızı önemli iş ortaklarımız olarak görüyor, onlarla kurduğumuz iletişime önem veriyoruz.
Bayilerimizin gelişimine önem veriyor, “Bayi Gelişim Projesi” ile hem
bayilerimizin hem de bayi çalışanlarımızın gelişimlerini destekliyoruz.

Tedarikçiler

İş ortaklarımızla yatırım, iyileştirme ve verimlilik artırma projeleri
kapsamında ortak çalışmalar yürütüyor ve iş birliğimize önem veriyoruz.

Sendikalar

Sendika çalışmalarımızı, iş yeri sendika temsilcilerimiz aracılığıyla
yürütüyor ve iki yılda bir toplu iş sözleşmesi düzenliyoruz.

Yerel Toplum

%100 Gönüllüyüz çalışmalarımız ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)
projelerimiz ile toplumumuza duyarlılığımızı gösteriyor, sivil toplum
kuruluşları ile iş birliği halinde toplumsal fayda sağlamayı hedefliyoruz.

Kamu Kuruluşları

Sektörümüzü ilgilendiren konularda ilgili kamu kuruluşlarına talep
edilmesi üzerine raporlar aracılığıyla bilgi akışı sağlıyoruz. Mevzuat ve
yönetmelik değişikliklerinde, görüş istenen konularda sektörümüzle ilgili
görüşler veriyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşları

‘’%100 Gönüllüyüz’’ çalışmalarımız ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
projelerimiz kapsamında sivil toplum kuruluşları ile iletişim kuruyor,
gerçekleştirdiğimiz ortak projelerin yanı sıra çalışmalarını da
destekliyoruz.

Üniversiteler ve
Akademisyenler

Üniversitelerimizin akademik çalışmalarından faydalanıyor, birlikte
gelişim projeleri yapıyoruz.
‘’%100 Staj’’ programımız ile stajyerlerimizin hem iş hayatını
deneyimlemelerine hem de mesleki bilgi/becerilerini geliştirmelerine
katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Dönem sonları itibarıyla yayınladığımız mali tablolarımızı ve faaliyet
raporlarımızı şeffaflıkla paylaşıyoruz.
Müşterilerimizin tüm geri bildirimlerini çağrı merkezimiz aracılığıyla
topluyor, değerlendiriyor ve hızlı dönüş yaparak memnuniyetlerini
sağlamayı amaçlıyoruz.
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KURUMSAL YÖNETİM
Türkiye’nin en yoğun rekabet yaşandığı sektörlerinden birinde finansal performans kadar kurumsal yönetim
kalitesinin de önemli olduğunun farkındayız. Kurumsal yönetim kalitesinin sürdürülebilirlik konularının
yönetiminde de en önemli sürükleyici unsur olduğunun bilinciyle, sürdürülebilirlik konularının yönetimini
kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şekillendiriyoruz. Kurumsal yönetim yaklaşımı gereği, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ndeki prensiplerini uygulamaya azami özen gösteriyoruz.
Ayrıca şeffaflık ilkesi doğrultusunda Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Komiteler, Esas Sözleşme, Faaliyet Raporu,
Mali Tablolar ve işleyiş politikalarımız tüm paydaşlarımızın erişimine açıktır. Tüm raporlarımız eş zamanlı olarak
kurumsal web sitemizde kolay erişebilir şekilde yayınlanıyor ve genel yaklaşım olarak da her alanda yasalar ile
“%100 Uyum” ilkesini benimsiyoruz.
Şirketimizin 2019 yılına ait mali tablolarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.turktuborg.com.tr/tr/mali-tablolar

Türk Tuborg Yönetim Kurulu
Şirketimizin yönetim kurulu 2’si kadın olmak üzere 6 üyeden oluşmaktadır. Üyelerimizin 2’si bağımsız üyedir.
Yönetim kurulunda kadın üye oranımız %33’tür.

Türk Tuborg Üst Yönetim (İcra Kurulu)
Şirketimizin üst yönetimi ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler konusundaki kararlardan sorumlu birim CEO
(Başkan) ve 6 başkan yardımcısından oluşan İcra Kurulu’dur. Amacı şirketimizin vizyon ve kurumsal değerlerini
göz önünde bulundurarak politikalar oluşturmak ve stratejik hedefleri belirlemektir. Üst yönetimde kadın
çalışan oranımız %43’tür.
İcra Kurulu, faaliyetlerini saydamlık, hesap verebilirlik ilkelerine uygun; adil ve sorumlu bir şekilde
yürütmektedir. Başta pay sahipleri olmak üzere şirketimizin menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin
etkilerini en aza indirebilecek iç kontrol sistemlerini, risk yönetimini, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek
şekilde ilgili Yönetim Kurulu’nun görüşünü de dikkate alarak oluşturmak İcra Kurulu’nun görevleri arasındadır.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası düzenlemelerine de uygun şekilde, Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’ni kurduk.
İcra Kurulu’na bağlı üst düzey yöneticilerimiz icradan sorumludur. İcra Başkanı, Finans Başkan Yardımcısı,
Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı, Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları
Başkan Yardımcısı, İhracat Başkan Yardımcısı şirketimizin üst düzey yönetici kadrosudur. Tüm yöneticilerimiz,
görevlerinin gerektirdiği yüksek tahsil ve iş tecrübesine sahiptir.
İcra Kurulu üyelerimiz ile yöneticilerimiz faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir
şekilde yürütmektedir.
Şirketimizde bugüne kadar rekabete aykırı davranışta bulunulması dolayısıyla herhangi bir idari yaptırıma
(para cezası vb.) tabi olmadık. Rekabet kurallarına uyum konusunda, yönetim ilkeleri çerçevesinde kurumsal
bir birim olan Rekabet Uyum Müdürlüğü’nü oluşturduk ve bu çerçevede, şirket davranışlarının rekabet
kuralları ile uyumlu olması konusunda sürekli ve düzenli olarak faaliyetler (görüş oluşturulması, eğitimler
verilmesi vb.) yürütmeye devam ediyoruz.

Genel yaklaşım olarak, her alanda yasalar ile %100 Uyum ilkesini benimsiyoruz.
Var olan komite ve kurullara ek olarak Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği; Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim
sistemlerini kendi işleyişimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor ve tüm paydaşlarımız ile birlikte
söz konusu politikalar doğrultusunda işleyişimizi sağlamaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Türk Tuborg’da sürdürülebilirlik faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı performansın takibi, İcra Kurulu
ve CEO’nun yetki ve sorumlulukları dışında en üst düzeyde sahiplenilmektedir. Sürdürülebilirlik, tüm
fonksiyonlardan seçilen temsilcilerle Sürdürülebilirlik Yönetimi çatısı altında yönetiliyor. Sürdürülebilirlik
çalışmalarımız ise Sürdürülebilirlik Yönetimi'ne bağlı çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi ile yürütülüyor.

Başkan: CEO
Sürdürülebilirlik Yönetimi
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı, Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı,
Pazarlama Başkan Yardımcısı
Sürdürülebilirlik Komitesi
İnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri, Pazarlama, Hukuk, Finans

CEO’muzun başkanlığında İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı, Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı,
Pazarlama Başkan Yardımcısı katılımıyla oluşan Sürdürülebilirlik Yönetimi ekonomik, sosyal, çevresel ve
yönetişimsel risklerin yönetilebilmesi için politikaları gözden geçirir. Ayrıca her yıl iki defa bir araya gelerek
strateji ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirir. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleşmesi için
gerekli yatırım kararlarını alır ve uygular. Ayrıca yıl içerisinde entegre yönetim sistemleri kapsamında belirli
periyotlarla yapılan Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantılarında da strateji ve hedefleri takip eder.
Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik konusunda çalışma grupları oluşturulmasını ve departmanlar
arasındaki iletişimin artırılmasını, ortak projelerin hayata geçirilmesini sağlar. Ortak proje ve
uygulamalarımızın yaygınlaşması ve paydaşlarımızın da dahil edilmesi ile ilgili çalışmalar yapar. Yönetim
tarafından alınan kararların ve sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm iş süreçlerine entegre edilmesi için çalışır.
Her yıl sürdürülebilirlik raporunun yayınlanmasını sağlayarak paydaşlarımıza bilgi akışı sağlar.
Entegre yönetim sistemi kapsamında oluşturulan politikalar, sürdürülebilirlik yönetimimizin
ayrılmaz bir parçasıdır.

Türk Tuborg’da yer alan diğer kurul ve komitelerle ilgili bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
https://www.turktuborg.com.tr/tr/kurumsal-yonetim
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POLİTİKALAR
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. olarak;
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası kabul etmekte ve tüm
paydaşlarımız ile birlikte çevrenin korunmasını, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

“Satışa sunduğumuz ürünlerin, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan kalite ve gıda
güvenliği standartlarında olmasını sağlamak ve bunu sürekli geliştirmektir.”

Bu amaca ulaşmak için;
• Doğal kaynakları ve ham maddeleri en verimli şekilde kullanmak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri, olabilecek en alt düzeye indirmek ve
kirlenmeyi önlemek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerimizden kaynaklanan kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
• Çevre boyutlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimiz ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uymak,
• Tedarikçi ve taşeronlarımızı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında duyarlı bir şekilde faaliyet
göstermeye teşvik etmek,
• “ISO 14001 Çevre ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” standartlarına dayanan
yönetim sistemimizin performansını, hedefler koyarak ölçmek, izlemek, gözden geçirmek ve
uygulamakta olduğumuz sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirmek, temel
görev ve sorumluluklarımızdır.

Bu amaç için;
• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden gelen geri bildirimleri değerlendirerek tüm
süreçlerimizi gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
• Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve iyileştirme çalışmalarına katılımlarını
sağlayarak hedeflerimize ulaşmak,
• Yasal gereklilikleri yerine getirerek sektörel ve teknolojik gelişmeleri sürekli ve sistemli
olarak takip etmek,
• Kaliteyi ve Gıda Güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak temel görev ve
sorumluluklarımızdır.
• Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda
bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler.
• Bu ortak sorumluluk bilinci ile Türk Tuborg’da ‘’Kaliteli ve Güvenli Bira’’ birlikten doğar,
birlikte geliştirilir.

• Faaliyetlerimizin her aşamasında tüm çalışanlarımız, sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve
özenle hareket etmektedirler.
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Etik konulara yüksek hassasiyet göstererek, pazarda saygı duyulan ve güvenilen firmalar arasında
konumlandık ve bu yolda uzun dönemde rekabet avantajı kazanma ilkesini benimsiyoruz.
Temel değerlerimiz ışığında etik kurallarımızı üç ana başlık altında topluyoruz:

İŞVEREN OLARAK
ETİK KURALLARIMIZ

İŞLETME OLARAK
ETİK KURALLARIMIZ

KURUMSAL BİR VATANDAŞ OLARAK ETİK KURALLARIMIZ

Türk Tuborg’da çalışma etiğimiz, iş ahlakımız ve dürüstlük ilkemiz, her zaman iş yapış şeklimize ilişkin
bize yol haritası olmuş; nasıl davranacağımızı, nereye gideceğimizi ve nasıl gideceğimizi belirlemede
temel teşkil etmiştir. En büyük hedefimiz çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma,
çalışma etiğimiz ve ilkelerimizle örnek olabilmektir.

Etik KuraLlar

Verdiğimiz kararları ve attığımız adımları, değerlerimiz ve ilkelerimiz çerçevesinde yapılandırıyoruz.
Bu çerçevede çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve topluma karşı dürüst, şeffaf ve
sorumluluk sahibi olmayı taahhüt ediyor ve yüksek standartlarda etik davranışları benimsiyoruz.
Bütün çalışanlarımızın şirket değerlerine ve ilkelerine tam anlamıyla bağlı olmalarını ve çalışma etiğine
uygun, dürüst bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Bu kapsamda, etik standartlarla ilgili sorunlara
neden olabilecek durumlarla ilgili herkesin farkında olmasını sağlıyor, bu problemlerin çözümünde
çalışan ve yöneticinin sürekli bir diyalog halinde olmasını teşvik ediyoruz.
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÖNCELIKLERI
Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve buna bağlı olarak hedeflerimizi belirlerken iki yılda bir kilit
paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz ve gelecek planlarımızı paydaşlarımızla birlikte oluşturmak için
çabalıyoruz. Bir hedefe ulaşmanın ortak bir işleyiş gerektirdiğine olan inancımızla uyguladığımız
kapsayıcı yaklaşımla, ürünümüzün yaşam döngüsündeki tüm ortaklarını ve bu ortaklarımızın
düşüncelerini önemsiyoruz.
Raporlama dönemi içerisinde sektörün sürdürülebilirlik önceliklerinin güncellenmesi, paydaşlarımızın
ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla 104 çalışanımız ve 88 dış paydaşımızla online anket
çalışması yaptık. Çalışanlarımızla yapılan ankette tüm fonksiyonlarımızın, dış paydaşlarla yapılan
ankette ise tüm kilit paydaşlarımızın temsil edilmesine özen gösterdik. Bu anket çalışması sayesinde
Türk Tuborg’un sürdürülebilirlik performansını en çok etkileyen ve bu nedenle en yüksek önceliğe
sahip olması gereken sürdürülebilirlik konularını belirledik. Sonrasında Türk Tuborg Sürdürülebilirlik
Komitesi’yle gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve Sürdürülebilirlik Yönetim Ekibi'mizin global ve sektörel
trendler doğrultusunda risk ve fırsatları değerlendirmesiyle sürdürülebilirlik öncelikleri matrisini
güncelledik.

Güncelleme çalışmalarımız sonrasında, bir önceki yıl belirlenen öncelikli konu gruplarında bir
değişimin yaşanmadığını ancak konu gruplarının önem düzeylerinde kendi içerisinde farklılıklar
olduğunu gözlemledik. Daha kapsayıcı olması açısından “Enerji ve Suyun Verimli Kullanımı” odak
konu grubumuzu “Çevrenin Korunmasına Katkı” başlığıyla değiştirdik. Bu bakış açısıyla, yeni dönem
sürdürülebilirlik önceliklerimizi 4 odak konu grubu altında topladık. Belirlediğimiz 4 odak konu
grubunun altında yer alan öncelikli sürdürülebilirlik konularımız aşağıdaki gibidir:

TSG

Dış Paydaşlar İçin Önemi

İSG
Su Kul.

Ar-Ge

Enerji Ver.
Hak. Rek
Çeşitlilik

Atık
Ekonomik

Çal. Hak.

TED

Sürd. Satın alma

Emisyonlar
Çevre

Çalışan Gel.

Toplumsal Y.

Ürün ve Hizmet
Kalitesinde Öncülük

Nitelikli Çalışma
Ortamının Yaratılması

Çevrenin Korunmasına
Katkı

Toplumun Yaşam
Kalitesinde Katkı

Tüketici Sağlığı ve
Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Su Kullanımı

Toplumsal Yatırım
Çalışmaları

Kalite, İnovasyon ve
Ar-Ge Çalışmaları

Çalışan Hakları

Enerji Verimliliği

Ticari Paydaşların
Gelişimi

Çalışan Gelişimi

Emisyonlar
Atık Yönetimi

Biyoçeşitlilik

Türk Tuborg İçin Önemi

TSG
İSG
Ar-Ge
Hak. Rek.
Su Kul.
Çal. Hak.
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Tüketici Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite, İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları
Yolsuzluk ve Haksız Rekabetin Önlenmesi
Su Kullanımı
Çalışan Hakları
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Ekonomik
Atık
Emisyonlar
Çeşitlilik
Çevre
Enerji Ver.

Ekonomik Performans
Atık Yönetimi
Emisyon Salınımı
Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik
Çevre Koruma Yatırımları
Enerji Verimliliği

Toplumsal Y. Toplumsal Yatırım Çalışmaları
TED Tedarikçilerin Çevresel ve
Sosyal Uygunluğu
Çalışan Gel. Çalışan Gelişimi
Sürd. Satın alma Sürdürülebilir Satın Alma
Biyoçeşitlilik Biyoçeşitlilik
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TÜRK TUBORG SÜRDÜRÜLEBILIRLIK STRATEJISI
Sürdürülebilirlik stratejimiz, hem operasyonel hem de kurumsal faaliyetler ile ilişkili tüm sosyal,
ekonomik ve çevresel unsurlar dikkate alınarak hazırlandı ve detaylı çalışmanın sonucunda
belirlendi. Geçmiş yıllardan bu yana yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmaları ve Birleşmiş Milletler
tarafından 2015 yılında duyurulan, 2015-2030 dönemini kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,
çalışmalarımıza yön veren ana çerçevedir. Adım adım oluşturulan sürdürülebilirlik stratejimiz;
• Öncelikli sürdürülebilirlik konularımızın tespiti,

Türk Tuborg
Sürdürülebilirlik Stratejisi Matrisi
Türk Tuborg
Sürdürülebilirlik
Stratejimiz

Küresel Gelişime
%100 Uyumluluk

• Bu konular ışığında Türk Tuborg olarak değer zincirimizin tüm aşamalarında odaklanmamız
gereken odak konu gruplarının kategorizasyonu,
• Odak konularımızın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair çerçevenin belirlenmesi ile oluştu.
Sürdürülebilirlik stratejimiz ile sürdürülebilir kalkınma amaçları arasındaki ilişki ve etkileşim de ayrıca
analiz edilmiş ve aşağıda detaylandırılmıştır.

Ekonomi ve
İş Yaşamına
%100 Katkı

Paydaş anketleri ve sürdürülebilirlik komitesinin detaylı çalışmalarıyla belirlenen öncelikli
sürdürülebilirlik konularımızın kendi içerisinde kategorizasyonu neticesinde, özellikle dört odak konu
grubumuzla hedeflerimizi geliştirmeye ve daha ileri bir düzeye taşımayı hedefledik. Bunlar; ürün ve
hizmet kalitesinde öncülük, nitelikli çalışma ortamının yaratılması, çevrenin korunmasına katkı ve
toplumun yaşam kalitesine katkı çalışmalarıdır.

İklim Eylemine
%100 Destek

Sürdürülebilirlik performansımızı yakından ilgilendiren bu odak konuları, bütünlükçü bir bakış açısıyla;
çalışma ve üretimimizin temelini oluşturan “%100 Kalite” anlayışıyla ele aldık ve Türk Tuborg
Sürdürülebilirlik Stratejisi’nde 4 ana başlık olarak belirledik.

Bunlar:

-

Küresel Gelişime %100 Uyum,
Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı,
İklim Eylemine %100 Destek,
Küresel İş Birliğine %100 Katılım.

Küresel İş Birliğine
%100 Katılım

Odak Konu
Gruplarımız

Öncelikli Sürdürülebilirlik Konularımız

Ürün ve Hizmet
Kalitesinde Öncülük

• Tüketici Sağlığı ve Güvenliği
• Kalite, İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları

Çevrenin
Korunmasına Katkı

• Su Kullanımı
• Enerji Verimliliği
• Atık Yönetimi

Ürün ve Hizmet
Kalitesinde Öncülük

• Kalite, İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları

Nitelikli Çalışma
Ortamının Yaratılması

• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Çalışan Hakları
• Çalışan Gelişimi

Çevrenin
Korunmasına Katkı

•
•
•
•

Ürün ve Hizmet
Kalitesinde Öncülük

• Tüketici Sağlığı ve Güvenliği

Toplumun Yaşam
Kalitesine Katkı

• Toplumsal Yatırım Çalışmaları
• Ticari Paydaşların Gelişimi

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarına Katkımız

Su Kullanımı
Enerji Verimliliği
Atık Yönetimi
Emisyonlar

Kurumsal başarı göstergelerimiz ile küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızın karşılaştırılması sırasında,
şirketimizin kalite anlayışı çerçevesinde zaten devam etmekte olan çalışmalarımızın küresel amaçlar
ile uyumluluğu da dikkat çekici şekilde ortaya çıktı. Üretimde kalite arayışımızın ve verimliliği geliştirici
aksiyonlarımızın, çalışanlarımızın niteliğinin artırılmasının, sorumlu üretim - tüketim yaklaşımımızın ve bu
konuda yapılan çalışmalarımızın küresel amaçlar ile de uyumlu olduğu görülüyor.
Çalışma koşullarımızın, yüksek çalışan kalitemizin ve aynı zamanda çalışanlarımızın güvenliğinin korunarak
daha da geliştirilmesine ilişkin projelerimizin yanında; üretimde kalitemizin korunması ile birlikte enerji,
su kullanımında ve atıklarda verimliliğin artırılmasına yönelik ölçülebilir projeler geliştirdik. Aynı zamanda
toplumun yaşam kalitesine katkı sağlayan birçok gönüllülük projesini de hayata geçirdik.
Bununla birlikte 2019 yılında sürdürülebilirlik bakış açısıyla, odak konular çerçevesinde 19 farklı verimlilik
projesini hayata geçirdik. Bu projelerle ilgili bilgiler, sürdürülebilirlik performansımızın anlatıldığı 4 ana
başlıkta yer alıyor.
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Küresel Gelişime %100 Uyumluluk

Küresel Gelişime
%100 Uyumluluk
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Küresel Gelişime %100 Uyumluluk

KÜRESEL GELİŞİME

�1��
UyumluLUK
Bizim için müşterilerimize en yüksek kalitede ürünlerin sunulması her zaman
için birinci öncelik oldu ve tüm üretim anlayışımızı “%100 Kalite” mottosu
temel olacak şekilde geliştirdik. %100 Kalite mottomuzu ‘Küresel Gelişime
%100 Uyumluluk’ sağlayarak uyguluyoruz. Kalite anlayışımız; üretimimizin
her aşamasında insan sağlığı, kullandığımız ürünlerde çevrenin korunmasına
verdiğimiz katkı, tüm süreçlerimizde inovatif yaklaşımları içermektedir. Yüksek
kalitenin elde edilmesinin ilk basamağı olan arpa tedariğinde verimi ve kalitesi
yüksek maltlık arpa çeşitlerinin ekimini sağlayarak bulunduğumuz coğrafyada
yerel üreticiye de desteğimizi sunuyoruz.
Üretim öncesinde, üretim sürecinde ve sonrasında suyun korunması ve hijyenin
sağlanması çerçevesinde toplumsal sağlığın korunması da yine geçmişte olduğu
gibi gelecekte de odak konularımız arasında önemli bir yer tutuyor. Bu yüksek
kalitenin elde edilmesi ancak ve ancak faaliyet gösterdiğimiz alandaki bilgi
birikimimizin ve deneyimimizin geliştirilmesi, korunması ve tüm çalışanlarımıza
yaygınlaştırılması ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla, çalışanlarımızın gerek
kendi profesyonel iş alanlarında gerekse birer dünya vatandaşı olarak kişisel
gelişimleri alanında niteliklerinin artırılması için kesintisiz olarak çalışmalarımızı
sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz.
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KÜRESEL GELİŞİME

�1��
UyumluLUK
2019 Verimlilik Projelerimiz
2019 yılında 19 verimlilik projesi gerçekleştirdik. Bunlardan 3’ü “Küresel Gelişime %100 Uyumluluk”
yaklaşımımız ile doğrudan ilişkili projelerdir. Küresel Gelişime %100 Uyumluluk ile ilgili gerçekleşen
projelerimizde atık yönetimimizde verimliliğin artırılması, kalite süreçlerimizin iyileştirilmesi ve inşaat
işlerimizde verimlilik ve zaman kazancının artırılması hedeflerine odaklandık.
Bu projelerimizle birlikte:
Üretim alanındaki plastik kullanımını

Yılda 292 Ton Azalttık.
Yan ürün süreçlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerini keşfetme kapsamında, arıtma çamurunun
alternatif kullanım yöntemlerini denedik.
Önemsediğimiz konulardan karbon ayak izi ve emisyon azaltım faaliyetleri kapsamında,
fıçı soğutucu gazlarını değiştirerek, küresel ısınma potansiyelimizi

%99,76 Azalttık.
Daha önceki inşaat ve yatırım projelerini inceleyerek, önümüzdeki dönem inşaat projelerinde verimlilik
ve zaman kazancı sağlayacak uygulamalar geliştirdik.
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EKONOMİ VE
İŞ YAŞAMINA

�1��
KAtKı

Bizim için kaliteli üretimin birinci koşulu, çalışanlarımızın bireysel
niteliklerinin gelişimi kadar, bu yüksek nitelikli çalışanlarımızdan oluşan
yenilikçi ekibimizin çalışma koşullarının da aynı şekilde nitelikli olmasıdır.
Nitelikli bir çalışma ortamının birinci koşulu ise iş sağlığı ve güvenliği
konularına yapılan yatırımdır. Çalışanlarımız için yüksek güvenlikli ve insan
sağlığının, her hedefin önüne konulduğu bir çalışma ortamını oluşturmayı
kurumsal odağımız haline getirdik. Bu iş ortamını, gelişen bir yapı ve pazar
kabiliyeti ile de güvence altına alıyoruz.
Ürün kalitemizin yüksekliği ve bu yüksek seviyeye rağmen sürekli
gelişimi ise, yine nitelikli ve yenilikçi ekibimizin tüm bilgi ve deneyiminin
de desteklediği yenilikçilik faaliyetlerinin devamına bağlıdır. Yenilikçilik
faaliyetlerine yaptığımız yatırımlar ile sektörümüzde öncü konumda yer
alan kuruluşlar arasındayız.
Diğer yandan, bizim için, başta faaliyette bulunulan bölgelerde yaşayanlar
olmak üzere toplumun hemen her kesiminden çalışanlarımızın bulunması
da sürdürülebilir başarımızda etkili oluyor. Dil, din, ırk, mezhep, inanç,
cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapmayarak, bir diğer
deyişle fırsat eşitliği sunan bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Gerek çalışma
ortamında gerekse toplumsal alanda kadının güçlenmesi ve ekonomik
faaliyet alanında layık olduğu yeri alması kritik bir başarı faktörüdür.
“%100 Fırsat Eşitliği” ilkemiz kapsamında, çalışan profilimizin içinde kadın
çalışanlarımızın oranının korunması ve geliştirilmesi ile kadının karar alma
süreçlerine aktif katılımı, paydaşlarımızı da kapsayacak şekilde önem
taşıyor ve bu yönde teşvik edici çalışmalar yapıyoruz.
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EKONOMI VE İŞ YAŞAMINA %100 KATKI
2019 VERIMLILIK PROJELERIMIZ
2019 yılında yaptığımız 19 verimlilik projesinden 9’u da Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı başlığı altında;
nitelikli bir çalışma ortamının yaratılması, ürün ve hizmet kalitesinde öncülük odak konu gruplarımızla ilgili
hedeflerimize katkı sağladı. Yapılan verimlilik projelerinde çalışan haklarının gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği
uygulamalarının geliştirilmesi, üretim süreçlerimizde verimliliğin artırılması ve verimlilik artışı ile maliyetlerin
azaltılması gibi alanlarda iyileştirme sağladık.
Bu projelerimizle birlikte:
Yıllık izinlerin kullanılması konusunda iyileşme sağladık.
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında farkındalık yaratmak ve İSG kültürünü Tedarik Zincirinde geliştirerek
çalışan farkındalığını artırmak için çalışmalar yaptık.
Paketleme hatlarında, otonom bakım çalışmaları ile kayıpları azaltarak verimliliğin artırılması için çalışmalar
yaptık. Bu çalışmalarla kutu kaybında

%27 iyileşme gerçekleştirdik!

Bira üretimi ve şıra üretimdeki bira kayıplarını, yapılan utilizasyon çalışmaları ile 2019 yılında

%25 azalttık!
Malt yan ürünlerindeki kayıpları, optimizasyonlar ile

%1 azalttık!

Araç filosu optimizasyonunu sağlayarak son bir yılda önemli oranda tasarruf sağladık. Ayrıca yeni araçlarla
birlikte, araç kaynaklı emisyonlarımızı da düşürdük!
Üretimin önemli tedarik girdilerinden olan satış noktası malzemeleri (Point of Purchase - POP) alım
sürecinin iyileştirilmesi çalışmaları ile maliyet ve zaman avantajı sağladık.
Taşeron kullanımının verimli hale getirilmesi ve operasyonel iyileştirmeler ile

2019’da taşeron çalışmaları
bütçesini %25 azalttık.
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TÜRK TUBORG’DA ÇALIŞMA HAYATI
Türk Tuborg olarak İnsan Kaynakları politikamız; Türk Tuborg değerlerine sahip, kurumuna ve
markalarına %100 bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek, yetkin/donanımlı bir takım oluşturmak
ve bu takımı sürekli geliştirmektir. %100 fırsat eşitliğine dayalı ve insan haklarına saygılı İnsan Kaynakları
Politikamız ile bulunduğumuz sektörün öncülerinden biri olarak insan kaynakları uygulamalarında,
öncelikli paydaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımız için başta sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı
yaratarak motivasyonunu ve bağlılığını artıracak, kişisel gelişimlerine destek olacak uygulamalar
geliştiriyoruz.
Çalışanlarımıza insan haklarını merkeze alan insan kaynakları yönetimiyle birlikte, dil, din, ırk, mezhep,
inanç, cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmayan bir diğer deyişle fırsat eşitliği sunan bir
çalışma ortamı yaratarak, insana yakışır iş anlayışını benimsiyoruz.
Türk Tuborg olarak yetenekli iş gücü tarafından “öncelikle tercih edilen olma” konumunu giderek
pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Şirket içinde uygulanan yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamalarımız ile
çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer gelişim fırsatları yaratıyoruz.
Kaliteden asla taviz vermeyip işini %100 yapan, daha iyisini nasıl yapabileceğini sorgulayan,
verdiği sözün arkasında duran ve her koşulda çalışma arkadaşlarını destekleyen kişileri bünyemize
kazandırıyoruz.
İç iletişim süreçlerimizde; kurum içi iletişimi sürekli kılmayı, tüm çalışanlarımızın şirketteki gelişmeler ile
ilgili zamanında bilgi sahibi olmalarını, büyük resmi görmelerini ve departmanlar arası iş birliğini artırmayı
hedefliyoruz. Yılda bir kez tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Biz Bize’ toplantılarında, bir
önceki yılın iş sonuçları değerlendirip, ilgili yılın stratejileri ve hedeflerini paylaşıyoruz.
‘%100 Ödülleri’ programı ile çalışanlarımızın şirketimize katkı sağlayacak davranış ve çabalarının
ön plana çıkartılmasını, başarılarının desteklenmesini ve devamlılığının sağlanmasını, motivasyonun
yükseltilmesini hedefliyoruz.
Türk Tuborg çalışanları farklı kategorilerde kendilerini, çalışma arkadaşlarını ya da departmanları aday
gösterebilmektedirler. Adaylar farklı departmanlardan katılımcıların oluşturduğu bir kurul tarafından
detaylı yapılan çalışmalarla incelenerek, ödül almaya hak kazanan çalışanlarımız belirleniyor. Her yıl tüm
çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Biz Bize’ toplantılarımızda diğer çalışma arkadaşlarına
kıyasla bir adım öne çıkan Türk Tuborg çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz.
İnsan Kaynakları Politikası; Türk Tuborg değerlerine sahip, kurumuna ve markalarına
%100 bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek, yetkin/donanımlı bir takım oluşturmak ve
bu takımı sürekli geliştirmektir.
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fırsat

eşitliği
politikası

TÜRK TUBORG FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI
Yönetimimiz, fırsat eşitliğine dair hedefleri sürekli takip ederek farkındalığı artırmayı hedefliyor.
İnsan onuruna yakışır iş ilkesinden hareket eden şirketimiz için, çalışma hayatı başta olmak üzere, hayatın her
alanında fırsat eşitliği temel haktır. Herkese adil ve eşit davranmayı gerek iş yerinde gerek toplumsal alanda
teşvik etmeyi önemsiyoruz. Bununla birlikte, eşitlik ve çeşitliliğe saygı duyan bir şirket olarak, farklılıkların
birey ya da grup olarak bulunduğu alanı geliştirdiğine, kapsayıcı yaklaşımla birlikte iş verimliliğini artırdığına
inanıyoruz. Farklılıklarımız ile gurur duyuyor ve söz konusu farklılıkları bizim için rekabet avantajı sağlayacak
fırsatlar olarak görüyoruz. Eşit fırsat ilkemiz, sadece işe alım süreci için geçerli olmayıp terfi, transfer, iş akdinin
sonlandırılması, izin, ücret ve eğitim gibi tüm Türk Tuborg İnsan Kaynakları uygulamalarının temelini oluşturuyor.
“%100 Fırsat Eşitliği” politikamız gereğince, şirketimizde dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve benzeri nedenle
herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz. Bununla birlikte performans ve kariyer gelişim süreçleri
ile ücret politikalarını da “%100 Fırsat Eşitliği” politikası kapsamında değerlendiriyoruz. Şirketimizde çalışan
anne veya babaları, kendileri için özel olarak hazırladığımız “%100 Anne Baba Rehberi”nden faydalanarak,
doğum sürecinde kendilerine yardımcı olacak konularda bilgilendiriyoruz. Anne veya baba olan çalışanlarımız,
rehber sayesinde yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi oluyor. Tam zamanlı çalışanlarımıza; hayat sigortası, sağlık
hizmetleri, engellilik ve maluliyet sigortası, doğum izni, emeklilik hakkı sağlıyoruz. Doğum yapan çalışanlarımızın
işe döndükten sonra bebeklerini emzirmesinin öneminin farkındayız. Bu nedenle, annelerin rahatlıkla erişim
sağlayabildikleri emzirme odalarını kullanıma açarak bu süreçte çalışanlarımızı desteklediğimizi gösteriyoruz.
Hiçbir suretle çocuk işçi çalıştırmıyoruz. Çalışılan tedarikçilerimizin de bu konuda hassasiyet göstermesini
bekliyoruz.
“%100 Fırsat Eşitliği” politikamız gereğince; kariyer platformları üzerinden yayınladığımız ‘’Kadınlar Sahada’’ iş
ilanı ile Satış fonksiyonumuz için kadın aday havuzumuzu genişletmeyi amaçlıyoruz. Sadece Satış değil, diğer
tüm fonksiyonlarımız için de kadın aday sayımızı artırmak üzerine projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda şirket
içinde duyurduğumuz iç ilanlara yönelik “Kadın Aday Öneri Sistemi”miz ile tüm fonksiyonlarımız için kadın aday
havuzumuzun genişlemesini hedefliyoruz. Fırsat eşitliğine dair gerek üst yönetim gerek yönetici seviyesinde
yapılan raporlamalarla fırsat eşitliğine dair olan konuları takip ediyor, bu konudaki hedeflerimizde sürekli takibi
sağlıyor ve farkındalığın artırılmasını hedefliyoruz. Fırsat eşitliği anlayışının bir parçası olarak, engelli istihdamının
artırılmasına yönelik çalışıyoruz. İş ortamlarını, engelli çalışanların çalışma koşullarını kolaylaştıracak şekilde
düzenliyoruz. Bu uygulamalar sayesinde bünyemizde, engelli 32 çalışma arkadaşımız görev alıyor.
2019 yılında Saha Satış rollerimizde görev alan kadın çalışan sayımızı 2 yıl öncesine kıyasla %47, geçtiğimiz yıla
kıyasla ise %19 artırdık.
2019 yılında Saha Satış rollerimiz için gerçekleşen kadın çalışan işe alım sayımızı geçtiğimiz yıla kıyasla ise
%58 artırdık.
2019 yılında Mavi Yaka – Üretim Operatörü rollerimizde görev alan kadın çalışan sayımızı 2 yıl öncesine kıyasla
%133, geçtiğimiz yıla kıyasla ise %56 artırdık.
2018 yılında %9 olan Kadın Mavi Yaka işe alım oranımızı 2019 yılında %26'ya çıkardık.
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KADIN ADAY ÖNERI SISTEMI
Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için kadınların iş gücüne katılımının önemini biliyor ve kadınları
destekleyerek daha güçlü bir kurum olacağımıza inanıyoruz.
“Kadın Aday Öneri Sistemi”ni eşit fırsat ilkesi doğrultusunda yürütüyoruz. Çalışanlarımız, açık
pozisyonlar için aranılan nitelik, deneyim ve kriterlere uygun olduğunu düşündükleri kadın adayları
önerebiliyor. Önerilen kadın adaylar için standart işe alım süreci yürütüyoruz. Önerilen kadın adayın
işe alındığı ve 1 yıl boyunca çalışmaya devam ettiği durumda ise öneren çalışanımız maddi bir ödül
almaya hak kazanıyor. Bu sistem ile, değerlendirmek üzere daha fazla kadın adaya çalışanlarımız
aracılığıyla ulaşıyor ve bu süreçte kadın istihdamının artırılmasına destek olan çalışanlarımızı
ödüllendiriyoruz.
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Çalışan Profili
Çalışanlarımızın sayısında bir önceki yıla göre %3 büyüme gerçekleştirdik.
2018’de 1406 olan istihdamımızı, 2019’da 1446’ya çıkardık.
Belirsiz Süreli
Tam Zamanlı
(Bordrolu)

Sayı
Toplam Çalışan
Sayısına Oranı

Belirli Süreli
Geçici/Sözleşmeli

Genel
Toplam

Türk Tuborg Çalışanlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

1.215

222

9

0

1.224

222

%84,55

%15,45

%100,00

%0,00

%84,65

%15,35

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini benimsiyor; ülkelerin, toplumların ve
kurumların ekonomik ve sosyal kalkınmaları için, karar verici pozisyonlarda kadın
ve erkek temsiliyetinin eşit olması gerektiğine inanıyoruz.
2016

2017

2017

2018

2019

KADIN

149

178

208

222

ERKEK

928

1.083

1.198

1.224

2016

2017

2018

2019

KADIN %

%13,9

%14,2

%14,2

%15,5

ERKEK %

%86,1

%85,8

%85,8

%84,6

Şirketimizde erkek çalışan sayısı 2018’e göre %2 artarken
kadın çalışan sayısı %7 artmıştır.

2019

2018

2016

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Üst Yönetim

%43

%57

%43

%57

%43

%57

%43

%57

Beyaz Yaka

%17

%83

%16

%84

%17

%83

%17

%83

Mavi Yaka

%0

%100

%3

%97

%4

%96

%6

%94

Türk Tuborg’da üst yönetimdeki kadın oranı %43’tür.
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Türk Tuborg’da Sendikalaşma
Toplu İş Sözleşmesine
Tabi Çalışan Sayısı
2016

18�
%17

2017

Yaş Dağılımına Göre Personel Devir Oranı (%)

2018

2019 - % Devir Oranı

2019

22� 24� 24�
%18

%17

%17

Sadece mavi yaka çalışanlarımız sendikaya bağlı olarak çalışıyor ve sendika sözleşmesi her
iki yılda bir yenileniyor. Mavi yakalı çalışanlarımızda sendikalı çalışan sayımızı, istihdamdaki
büyümeye paralel olarak bir önceki yıla göre %2 artırdık.

KADIN

ERKEK

TOPLAM

30 YAŞ ALTI

%18,20

%16,67

%17,06

30-50

%10,01

%8,78

%8,93

50 YAŞ ÜZERI

%0,00

%15,46

%14,76

TOPLAM

%13,40

%10,93

%11,30

Türk Tuborg’da İşe Alınan Toplam Çalışan Sayısı
İŞE ALINAN TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI
YAŞ

YÜZDE

KADIN

YÜZDE

30 YAŞ ALTI

97

%45,97

28

% 13,27

30-50 YAŞ

65

%30,81

19

%9,00

50 YAŞ ÜZERİ

2

%0,95

0

%0,00

164

%77,73

47

%22,27

TOPLAM
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DOĞUM IZNINE HAK
KAZANAN TOPLAM
ÇALIŞAN SAYISI

DOĞUM IZNI ALAN
TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

DOĞUM IZNININ SONA
ERMESINDEN SONRA IŞE
DÖNEN TOPLAM ÇALIŞAN
SAYISI

DOĞUM IZNININ SONA
ERMESINDEN SONRA
IŞE DÖNEN VE IŞE
DÖNÜŞLERINDEN ON IKI AY
SONRA HALA IŞ BAŞINDA
OLAN TOPLAM ÇALIŞAN
SAYISI

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

KADIN

ERKEK

2016

5

71

5

71

5

71

5

71

2017

13

65

13

65

13

65

13

65

2018

6

79

6

79

6

79

5

79

2019

12

81

12

81

12

81

11

71
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Yetenek
Kazanımı
Eşit fırsat ilkesini gözeterek, adil ve tutarlı bir değerlendirme ile doğru pozisyona doğru adayların
yerleştirilmesini amaçlıyoruz. İşe alım sürecinde adayları, başvurmuş oldukları pozisyonun gerektirdiği
bilgi, deneyim ve yetkinlikler açısından değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, yetkinlik bazlı mülakat, sayısal ve
sözel genel yetenek testleri, mesleki kişilik envanteri ve vaka çalışmaları gibi bilimsel olarak geçerliliği ve
güvenilirliği kanıtlanmış olan araçları kullanıyoruz.
İşe alım sürecinde ilk değerlendirmeler ve görüşmeler İnsan Kaynakları departmanımız tarafından
yapılıyor ve ilerleyen aşamalarda ise adaylar, ilgili departman yöneticilerimiz ile görüşüyor. Tüm aşamaları
olumlu tamamlayan adaylar için referans araştırmalarını yapıyor ve uygun bulunan adaya ücret ve yan
haklar bilgilerini içeren iş teklifimizi sunuyoruz.

İşe Başlangıç
Destek Programı
İşe yeni başlayan çalışanlarımıza, işe uyum süreçlerinde “iş birliği” değeri ile destek olabilmek amacıyla,
“İşe Başlangıç Destek Programı”nı sunuyoruz.
• Program kapsamında, işe yeni başlayan çalışanımıza ilgili prosedürde belirlenmiş süre boyunca
aynı departmandan bir çalışma arkadaşı destek oluyor. Bu programın amacı ise işe yeni başlayan
çalışanlarımızın şirket kültürünü yaşayarak öğrenmesini sağlamak, şirketimizdeki gündelik hayata
uyumlarını kolaylaştırmak ve uyum sürecinde ihtiyaç duyacağı temel bilgilere hızlıca ulaşmasını
sağlamak. Program, şirketimizin oryantasyon sürecinin ilk basamağıdır. Program aynı zamanda bu
süreçte görev alan çalışanımıza kariyer yolculuğunda yetkinliklerini sergileme ve departmanlar arası
ilişkilerini güçlendirme fırsatı sağlıyor.
• Program süresi sonunda anketler ile hem süreçte görev alan çalışanımızdan hem de işe yeni başlayan
çalışanımızdan geri bildirim alıyor, sürecin etkinliğini ve verimliliğini takip ediyoruz.

İç Aday Süreci
Şirketimizde açık pozisyonlar için işe alım süreçlerine paralel olarak iç aday sürecini uyguluyoruz.
İç aday sürecini eşit fırsat ilkesi doğrultusunda yürütüyor ve açık pozisyonları tüm çalışanlarımıza
yayınlıyoruz. Çalışanlarımız, pozisyonun genel niteliklerini değerlendiriyor ve yöneticilerinden danışmanlık
alarak pozisyonlara başvuru yapabiliyor.
İç aday süreci ile çalışanlarımıza, “kendi liderlerini kendi içinden yetiştirmek” vizyonu doğrultusunda,
şirketimizin başarısına katkıda bulunmaya devam ederken kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri
yeni kariyer ve deneyim fırsatları sunulmasını amaçlıyoruz. Öte yandan, departmanlar arası rotasyonlar
ile farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip çalışanlarımızın birlikte çalışması ile elde edilen yaratıcı
çözümler ve imza atılan yenilikçi çalışmalar “fark yaratmak” değerini pekiştiriyor ve şirketimizin
başarısına katkı sağlıyor.

Türk Tuborg’da
Performans Yönetimi
Çalışanlarımızı performans odaklı düşünmeye yönlendirmek, onların şirketimize katkılarını adil ve
verilere dayalı bir şekilde değerlendirmek, profesyonel gelişimlerine destek olmak ve üstün performans
gösteren çalışanlarımızı ödüllendirmek amacıyla hem beyaz yaka hem de mavi yaka tüm çalışanlarımızı
kapsayan “Performans Yönetimi Sistemi”ni uyguluyoruz.
“Performans Yönetim Sistemi”nde sadece hedeflere odaklanmıyor, sürdürülebilir bir performans için
yetkinliklere de en az hedefler kadar önem veriyoruz.
Yılın başında gerçekleştirdiğimiz performans planlama toplantısında, kurum stratejilerini ve ilgili yılın
departman hedeflerini dikkate alarak bireysel hedefleri belirliyor, pozisyondan beklenen yetkinlikleri
gözden geçiriyor ve yetkinliklerin, çalışanımızın bireysel hedeflerine ulaşmasındaki etkisini netleştirerek
yöneticimiz ve çalışanımız arasında mutabakat sağlıyoruz.
Yıl ortasında, çalışanımızın bireysel hedeflerine ulaşabilmesi için aksiyonların gözden geçirildiği
performans ara değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz.
Yıl sonunda gerçekleştirdiğimiz performans değerlendirme toplantısında ise çalışanımızın hem hedefleri
hem de yetkinlikleri kapsamında performansını değerlendiriyor, ilgili yılda elde ettiği önemli başarıları
gözden geçiriyor, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirliyor ve çalışan için gelişim planı oluşturuyoruz.
Sürekli geri bildirimi esas alan “Performans Yönetimi Sistemi” 365 gün süren bir süreç ve sürücü
koltuğunda ise çalışanlarımız oturuyor. Performans yönetimi sürecinin çıktılarını, İK’nın diğer süreçleri ile
bütünleştiriyoruz.
Etkin bir performans yönetimi için yöneticilerimiz ve çalışanlarımız “Performans Yönetimi Sistemi”,
“yetkinlikler” ve “geri bildirim” konularında eğitim alıyor. Her yıl uyguladığımız “Performans Süreci
Değerlendirme Anketi” ile sürecin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirliyor ve aksiyonlar planlıyoruz.
“Performans Yönetimi Sistemi”nin etkili bir şekilde uygulanması için süreç boyunca iletişimde yazılı
araçlara ek olarak oyunlaştırma tekniklerinden ve yaratıcı videolardan yararlanıyoruz, İK İş Ortakları ise
yöneticilerimize ve çalışanlarımıza danışmanlık yapıyor.

İç aday sürecine katılan çalışanlarımızın hem kariyer danışmanlığı hem de yetkinlik bazlı geri bildirim
almalarının yanı sıra, bu süreç ile çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyoruz.
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Organizasyonel
Gelişim

%100 Kaliteli
Yaşam

Bizim Sesimiz Anketi: Çalışanımızın bağlılığının ve motivasyonunun yüksek olmasının iş performansının
sürekliliği açısından taşıdığı önemin bilinciyle, şirketimizde belirli dönemlerde “Çalışan Bağlılığı ve
Memnuniyeti Anketi” gerçekleştiriyoruz. Anket sonuçlarını analiz ediyor, iyileştirilmesi gereken alanları
tespit ediyor ve bu alanlarla ilgili aksiyon planlarını belirliyoruz.

Hayatın her alanında Türk Tuborglu olmanın ayrıcalığını hissettiren en dinamik, en eğlenceli, en sağlıklı ve
en ayrıcalıklı platform olan “%100 Kaliteli Yaşam”ı 2019 yılında oluşturarak çalışanlarımızla buluşturduk.

İç Müşteri Memnuniyeti Anketi: Her alanda kalite hedefi kapsamında departmanlarımızın birbirlerine
sunduğu hizmetin kalitesini ölçmek ve sürekli geliştirmek amacıyla “İç Müşteri Memnuniyeti Anketi”ni
her yıl uyguluyoruz. Vermekte olduğu hizmet düşük puanlanan departmanımız, değerlendirmeyi yapan
departman ile “Hizmet Seviyesi Toplantısı” gerçekleştiriyor ve “Hizmet Seviyesi Sözleşmesi” imzalanıyor.
İlk Yönetici Anketi: Liderlikte kalite hedefimiz kapsamında her yıl çalışanlarımızın ilk yöneticilerini
değerlendirdikleri “İlk Yönetici Anketi”ni düzenliyor, anket sonuçları kapsamında yöneticilerin gelişim
alanlarını belirleyerek liderlik gelişimleri için aksiyonlar planlıyoruz.

%100 Staj
Süreci

“%100 Kaliteli Yaşam” çatısı altında; çalışanlarımızın, çalışma ortamı dışında da bir araya gelerek
sosyalleşmelerini ve yeni hobiler edinmelerini sağlayan sosyal kulüpler, sadece çalışanlarımız ile
ailelerine özel ayrıcalıklar ve indirimler, “%100 Seminerler”, “%100 Etkinlikler”, “sağlık ve iyi yaşam”
önerileri sunuyoruz. Motivasyonu artıran, çalışanlarımızın bağlılığını destekleyen ve işveren markasını
güçlendirmeye yönelik her türlü faaliyeti “%100 Kaliteli Yaşam” çatısı altında birleştiriyoruz.
Sosyal kulüpler çalışanlarımızın liderliğinde kuruluyor ve tüm çalışanlarımızın istedikleri kulübe üye
olmalarına, etkinliklere katılıp iş yeri dışında da birlikte sosyalleşmelerine fırsat sunuyoruz. Çalışanlarımız
sosyal kulüpler bünyesinde, şirketler arası birçok kurumsal turnuvada bizi başarıyla temsil ediyor ve bize
ödüller kazandırıyor.
Sadece çalışanlarımız ile yakınlarına özel sunulan ayrıcalık ve indirimler için kurumsal iş birlikleri kurarak,
çalışanlarımızın faydalanmasını sağlıyoruz.
Yıl boyunca sağlıklı ve iyi yaşamın önemini vurgulamak üzere düzenlediğimiz sağlık ve farkındalık
seminerlerinde çalışanlarımız, alanında uzman kişiler ile bir araya geliyor.

“%100 Staj” sürecini, lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak, her yıl haziran,
temmuz ve ağustos aylarını kapsayan dönemde hayata geçiriyoruz. Departmanların özel projeleri
kapsamında online kariyer sayfaları üzerinden yayınlanan ilana başvuran öğrenciler arasından doğru
adayları doğru departmanlara yerleştirerek, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini
amaçlıyoruz. Süreç içinde adayları, staj yapmak için başvurmuş oldukları departmanın gerektirdiği
yetkinliklere göre değerlendiriyoruz.
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iş güvenliği

Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, yasal
mevzuata uygun olarak, tehlike sınıflarına göre
belirlenmiş sıklıkta toplanır. Bu toplantılarda,
çalışanlarımızdan alınan ramak kala & tehlikeli
durum bildirimleri ile saha denetimlerinde tespit
edilen uygunsuzlukların görüşülerek giderilmesi için
kararlar alınır. Önceki toplantılarda alınan kararlara
ilişkin gerçekleştirilen aksiyonlar sunulur. Ayrıca
önceki toplantıdan bugüne yaşanmış iş kazaları var
ise bu kazalar hakkında iş güvenliği uzmanı ve iş
yeri hekimi tarafından kurul üyelerine bilgilendirme
yapılır. Kurul üyelerinden gelen fikirler ışığında tekrar
yaşanmaması için önlemler belirlenir. Şirketimizde,
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların
tamamını yerine getiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği
“%100 İş Sağlığı, %100 İş Güvenliği” sloganıyla çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında
çalışmaları için faaliyetlerde bulunuyor, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefliyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği politikamız gereği attığımız adımlar çerçevesinde her geçen yıl iş sağlığı
ve güvenliği konusunda başarımızı yükseltmeyi, çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda
çalışabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
sertifikasına sahibiz. İş sağlığı ve güvenliği yönündeki çalışmalarımızı, yönetim sistemi standartları, yasal
mevzuatlar, ILO sözleşmeleri ile iş prosedürleri ve talimatları çerçevesinde yürütüyoruz.
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili, mevcut durumumuzu ve gelişim alanlarımızı tespit etmek, gerekli
iyileştirmeleri planlayabilmek adına iç denetimler gerçekleştiriyoruz. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi standardında, iç tetkikçi belgesi sahibi çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilen bu iç
denetimlerde hem yönetim sistemine hem de proseslerin işleyişine yönelik incelemeler yapıyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileşmeyi ilke ediniyoruz. Bu bağlamda, gerekli malzemeler,
düzenlenen etkinlikler, ölçümler, bakım ve kontroller gibi operasyonel işlemler için ayrılmış olan iş
sağlığı ve güvenliği bütçesini 2019 yılında, önceki yıla göre %44 oranında artırdık.
İşbaşı yapan tüm çalışanlarımız, şirketimizin tehlike sınıfına göre yasal zorunluluk olan İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi’ni tamamlıyor. Bu eğitimlerde temel iş sağlığı ve güvenliği konuları ile birlikte, kişilerin
dikkat etmeleri gereken hususlar, yapacakları iş özelinde anlatılıyor. Bu eğitimler, iş yeri tehlike sınıfına
göre yasal periyotlarda tekrarlanıyor.

Şirketimizde yaşanabilecek acil durumlara karşı gerekli ve yeterli sayıda üyeden oluşan acil durum
ekipleri oluşturduk. Bu ekipler, yangın, arama - kurtarma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konularda teorik ve
pratik eğitimler alıyor. Bu eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasını ve yapılan tatbikatlarla, ekiplerin
bilgilerinin taze tutulmasını sağlıyoruz.
Şirketimizde yaşanan iş kazaları, “Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi” almış çalışanlar
tarafından detaylı incelemeye tabi tutuluyor. Bu incelemeler ışığında hazırlanan rapor, ilgili departmanlar
ve yönetim ile paylaşılıyor; ardından ise gereken aksiyonları derhal alıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın da
katılımıyla gerçekleştirilen “Risk Değerlendirme Çalışmaları” sonucunda ortaya çıkan bulguları, düzeltici
ve önleyici faaliyetlerle takip ederek iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.
Aşağıdaki tabloda şirketimizin tüm Türkiye’deki çalışanlarına dair iş kazaları verileri bulunuyor. Ayrıca bu
hesaplamayı yaparken, yaşanan yaralanmalı trafik kazalarını da iş kazası kapsamında değerlendirdik.

Türk Tuborg'da İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri
2016

2017

2018*

2019**

Toplam Ölüm Vakası

0

0

0

0

Kaza Geçiren Kişi Sayısı

42

58

71

90

Raporsuz İş Kazaları

14

21

20

32

Raporlu İş Kazaları

35

40

62

80

Meslek Hastalıkları

0

0

0

0

718

566

1389

1493

Kayıp Gün Sayısı (Haftanın tüm günleri dahil edilmiştir)

* 11 kazanın fazla çıkması, 9 personelin 1 kereden fazla kaza geçirmesinden kaynaklanmaktadır.
** 22 kazanın fazla çıkması 17 personelin 1 kereden fazla kaza geçirmesinden kaynaklanmaktadır.
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Şirketimizin Türkiye genelindeki iş yerlerinde yaşanan tüm kazalar göz önüne alındığında,
bir önceki yıla kıyasla iş kazaları sebebiyle yaşanan gün kaybı, çalışan sayısı başına %2,15
artış göstermiştir. Bununla birlikte “Kalite Güvence ve Satın Alma & Tedarik Zinciri Projeleri”
departmanlarımız sıfır kaza hedeflerini gerçekleştirdi.
Yaşanan iş kazalarının önüne geçmek ve tehlikeli alanları belirlemek için “İSG Liderleri” projesini
hayata geçirdik. “Bira Dolum” departmanında pilot olarak başlayan projemizde, bugüne dek
en fazla sayıda iş kazası geçiren çalışanlarımızı proje ekibine dahil ederek, tehlikeli durumları
belirlemede aktif rol oynamalarını, iyileştirme önerilerinde bulunmalarını ve diğer çalışanlarımız
ile iletişimde köprü oluşturmalarını teşvik ettik. Yıl boyunca yaptığımız düzenli toplantılar ve
aktivitelerle projenin aktif ilerlemesini sağladık. 2018’de “Bira Dolum” departmanında pilot olarak
başladığımız “İSG Liderleri” projesine, tedarik zincirindeki tüm departmanlarımızı kapsayacak
şekilde 2019’da da yaygınlaştırarak devam ettik.
Şirketimizde 2019 yılında “Trafik Güvenliği” projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda, yetkili
bir uzman tarafından yapılan saha tespiti sonrasında fabrika sahası genelinde yaya yollarını
düzenledik, yaya yolu çizgilerini çizdik ve yeni yürüme yolları inşa ettik. Bununla birlikte yeni
yol kasisleri yaptık ve Karayolları Trafik Kanunu’na uygun şekilde, tespit edilen yerlere trafik
düzenleme levhaları astık.
2019 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Şenliği düzenledik. Ülkemizde her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde
kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası içerisinde organize ettiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği
Şenliği’nde, çeşitli atölye çalışmaları, oyunlar, sağlıklı beslenme konusunda uzmanlarla görüşme
ve tadımlar düzenledik. Ayrıca çalışanlarımızın katılımıyla fabrika bahçemizde gerçekleştirdiğimiz
yoga seansını ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği mesajlarını içeren keyifli bir gün geçirdik.

iş güvenliği
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Tesislerimizde iş sağlığı ve güvenliği programlarının takibine yardımcı olan ve bu konuda görüş bildiren
resmi müşterek yönetim - işçi sağlık ve güvenlik komitelerinde temsil edilen yüzdesi, toplam iş
gücünün yaklaşık %7’lik kısmını oluşturuyor.
2019 yılında fabrikamızın İş Yeri Sağlık Birimi’nde tam zamanlı iş yeri hekimi bulunmaya başladı.
Fabrikamızda İş Yeri Sağlık Birimi, 2 iş yeri hekimi ve 7/24 hizmet veren 5 iş yeri hemşiresi ile aktif
durumdadır. 2019 yılında İş Yeri Sağlık Birimi’nin fiziksel şartlarında iyileştirme yaptık (kan alma
odasının bölünerek giyinme odasından ayrılması, dolapların yenilenmesi vb.) ve ayrıca kullanımı kolay
ve modern yeni tekerlekli sandalyeler aldık. 2019 yılında İş Yeri Sağlık Birimi’nde 10.456 muayene
gerçekleşti.
2019 yılında bünyemizde çalışmak için aday olan 144 kişiden işe başlamadan önce, yapacağı işe
uygun olarak belirlenmiş olan tetkikleri istedik ve tetkik sonuçlarına göre uygun gördüğümüz kişilerin
işe giriş muayenelerini yaptık. İş Yeri Sağlık Birimi’nde poliklinik hizmetinin yanı sıra işe giriş/işe dönüş
muayeneleri, periyodik muayeneler ve aşı hizmetleri de veriyoruz. Çalışanlarımıza periyodik olarak
sağlık muayenesi yapıyoruz. 2019 yılında 612 çalışanımıza periyodik muayene yaptık. Her yıl olduğu
gibi 2019 yılında da sağlık taramaları düzenledik ve 747 kişiye, çalışılan bölüm ve yapılan işin riskine
göre belirlenmiş olan tetkikler yaptık.
Periyodik muayeneler, sağlık taramaları ve aşı hizmetimizin yanı sıra çalışanlarımıza, çalışma
alanını ve görevlerini göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirici ve eğitici
çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında sağlıkla ilgili farklı konularda bilinçlenmek adına, özel bir hastane ile
yürüttüğümüz proje kapsamında, her ay farklı bir konuda tüm çalışanlarımızın katılımına açık ücretsiz
sağlık seminerleri düzenledik.
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TUBORG AKADEMİ
“Tuborg Akademi” ile şirketimizin uzun vadeli stratejilerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın profesyonel
bilgi ve becerilerinin, yetkinliklerinin ve ilgili süreçlerin geliştirilmesini hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızın
gelişimlerini destekleyici sınıf eğitimlerinin yanı sıra her yerden rahatlıkla ulaşabilecekleri
www.tuborgakademi.com adresi aracılığıyla online eğitimleri de çalışanlarımıza ulaştırıyoruz.

İç Eğitmen Süreci
“Öğrenen organizasyon olma” yolculuğumuzda, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak için
iç eğitmenlerin gücüne inanıyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılında eğitimlerimizin %59'u, iç eğitmenlerimiz
tarafından verildi.
“%100 Fırsat Eşitliği” politikası gereğince, tüm çalışanlarımıza açılan ilana başvurarak tarafsız bir
danışmanlık firması desteği ile yapılan değerlendirme merkezinden başarıyla geçen çalışanlarımız
“İç Eğitmen Gelişim Programı”na dahil oluyor. Buna ek olarak, 2019 yılında iç eğitmenlerimizin hem
gelişimlerinin desteklenmesi hem de hazırlayacakları eğitimlere hazırlık olması amacıyla “Türk Tuborg
Yetkinlik Modeli”nde bulunan yetkinlikler ile ilgili eğitimler almalarını sağladık.
Bu eğitimlerin ardından, Tuborg Akademi ekibinin koçluğu ile iç eğitmenlerimiz, uzmanlıklarına göre
oluşturulmuş gruplarda Türk Tuborg yetkinliklerini konu alan kişisel gelişim eğitimleri hazırladı. Bu
eğitimlerin, 2020 yılında iç eğitim olarak çalışanlarımıza verilmesini planladık.
İç eğitmenlerimizin gelişimine destek olmak ve onları takdir etmek için her yıl düzenlediğimiz “İç Eğitmen
Kampı”nı 2019 yılında da Kasım ayında düzenledik.

Dijitalleşme
Değişen ve gelişen dünyada dijitalleşmenin eğitim ve gelişim süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası
olduğunu biliyoruz. Bu farkındalıkla, eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi dijital ve sanal ortamlara adapte etmek
için yaptığımız çalışmaları hızlandırdık.
Mikro öğrenme imkanı sunmak adına hem kişisel hem de mesleki gelişim odaklı videolar üretmek için içerik
hazırlıkları başlattık. Tuborg Akademi liderliğinde, iç eğitmenlerimiz ve konusunda uzman çalışanlarımız,
şirkete özgü içerikler hazırlayarak kısa videolarla dinamik öğrenme ortamına katkı sağlayacak. İçeriklerin
yanı sıra video düzenleme de Tuborg Akademi ekibi tarafından yapılacak.
Ayrıca, online eğitim portalını SAP Successfactors altyapısına taşımak için çalışmalarımızı başlattık. Sistemin
sunduğu imkanları en etkin biçimde kullanarak çalışanlarımız için gelişim yolculukları oluşturuyoruz. Bu
sayede, kurumsal gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi de teşvik edeceğiz. Çalışanlarımız, sürdürülebilir gelişim
için önerilen kaynakların yanında, istedikleri zaman, istedikleri konudaki içeriklere online kitaplık üzerinden
ulaşabilecek.
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Tuborg Akademi Eğitim ve Gelişim Kataloğu

%100 Kaliteyiz Projesi

Çalışanlarımız, yetkinlik gelişimini sağlayabilmek için Tuborg Akademi tarafından hazırlanan
“Tuborg Akademi Eğitim ve Gelişim Kataloğu”nu kullanıyor. 2018 yılına ait çalışan performansının
değerlendirildiği “Performans Değerlendirme Toplantıları”nda çalışma arkadaşlarımız, yöneticileri ile
birlikte ihtiyaç duydukları yetkinlikler için “Eğitim ve Gelişim Kataloğu”ndaki önerilerden faydalanarak
2019 yılı için gelişim planı hazırladı.

Kaliteye verdiğimiz önem ve önceliğin bir göstergesi olarak 2018 yılında başlayan “%100 Kaliteyiz”
projesine 2019 yılında da devam ettik. 2019 yılında Tedarik Zinciri fonksiyonumuzda gözden geçirilen
iş prosedürlerimiz hakkında, ilgili mavi yaka ve beyaz yaka çalışma arkadaşlarımıza konunun uzmanları
tarafından eğitimler verilmesini sağladık. Bu kapsamda, 2019 yılında 161 çalışma arkadaşımıza 396
saat eğitim verildi.

Gelişim planında belirlenen eğitim taleplerini, çalışanlara iletilen anket aracılığıyla topladık ve yıllık
eğitim planı oluşturduk. Sürdürülebilir gelişimi sağlayabilmek için katalogta yetkinlik gelişimi ve açık
sınıf eğitimlerinin yanı sıra okuma ve izleme önerileri ve her bir yetkinlik için uygulanabilecek aksiyon
önerileri sunduk.

%100 Kaliteyiz Projesi ekibimiz, 2019’da 2 farklı proje hayata geçirdi:
Öneri Sistemi Projesi: Şirket içine entegre edilen öneri sistemleri ile birlikte çalışanlarımızdan
iyileştirme ile ilgili önerilerini sunmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda proje ekibi 71 öneri topladı ve
49’unu hayata geçirmek için aksiyonları başlattı.
Proje Bumerang: Birbirinden hizmet alan veya birbirine hizmet veren, müşteri-tedarikçi ilişkisi içindeki
departman çalışanlarımızın, birbirlerini anlamak için gerçekleştirdikleri empati amaçlı rotasyon
projesidir. Projenin amacı, çalışanlarımızın değer zincirimizin tamamı hakkında fikir sahibi olabilmeleri
ve farklı departman işleyişleri hakkında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Yıllık Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi)
2017

2018

2019

Kadın

24

21

18

Erkek

22

20

14

Beyaz Yaka

18

16

13

Mavi Yaka

43

57*

24

*2018 yılında prosedür eğitimleri ve yasal zorunluluk eğitimleri yoğun bir şekilde verilmiştir.

%100 Liderlik Okulu
Türk Tuborg Liderlik Manifestosu’ndan yola çıkarak liderlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla
uzun soluklu yapılandırılmış gelişim programlarından oluşan “%100 Liderlik Okulu”nu hayata geçirdik.
“%100 Liderlik Okulu” çatısı altında farklı seviyelerde bulunan liderlerimiz için farklı gelişim programları
tasarladık. Bu programlarda hem iç eğitimlere hem de konusunda uzman danışmanlık firmalarından
sağlanan dış eğitimlere yer verdik. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek için gelişim programları kapsamında
katılımcılarımıza ilettiğimiz uygulama çalışmaları, okuma materyalleri, yetkinlik değerlendirme testleri
gibi farklı araçlarla sınıf eğitimlerinde öğrenilen bilginin pekiştirilmesini ve uygulamaya geçirilmesini
sağladık.
2019 yılında 42 ekip liderimiz “Ekip Lideri Gelişim Programı”nı tamamladı.
Mühendis pozisyonundaki çalışma arkadaşlarımız için “Mühendis Gelişim Programı”nı tasarladık ve
programı başlattık.
Yöneticilik rolüne yeni terfi etmiş olan çalışma arkadaşlarımız için tasarlanan gelişim programını
hayata geçirdik.
Müdür pozisyonunda görev yapan çalışma arkadaşlarımızın gelişim programlarını, yeni eğitimler ve
uygulamalarla zenginleştirdik.
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iKlİm EyleMiNe
%100 DEStek
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İKLİM EYLEMİNE

İKLİM EYLEMİNE
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DESTEK
Sorumlu bir üretim (aynı zamanda tüketim) anlayışı ile gezegenin
sınırlı kaynaklarının ve çevrenin korunması Türk Tuborg olarak temel
önceliklerimiz arasındadır. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışımızın
geleceğimiz adına risk oluşturan iklim değişikliğinin önlenmesine küresel
ölçekte katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çevrenin korunmasında bizim için
öncelikli konular; enerji ve suyun korunması, her türlü atığın ve emisyonların
azaltılmasıdır. Sadece üretimle sınırlı kalmayıp faaliyetlerimizin her
aşamasında enerjinin, suyun korunması ve atıkların azaltılması yönünde
geliştirdiğimiz projeler ile iklim eyleminde ortaklığımızın gereğini yerine
getirmek kararlılığı içinde çalışmalarımıza yön veriyoruz.
Bu sorumlu üretim anlayışını her fırsat ve platformda, tedarikçilerimiz
ve diğer yakın paydaşlarımız başta olmak üzere tüm toplum ile de
paylaşıyoruz. Tüketicilerimizin, gerek ürünlerimizin tüketimi gerekse bu
ürünlerin ambalajlarının geri dönüşümünün sağlanması aşamalarında
bilinçlendirilmesi için çaba sarf ediyor ve bu yönde kalıcı etkiler yaratacak
projelerin geliştirilmesi için çalışıyoruz.
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DESTEK
2019 Verimlilik Projeleri
2019 yılında yaptığımız 19 verimlilik projesinden 3’ü de İklim Eylemine %100 Destek
başlığı altında; çevrenin korunmasına katkı odak konumuzla ilgili hedeflerimize katkı
sağladı. Yapılan verimlilik projelerinde enerji verimliliği, emisyonların azaltılması ve atık
yönetimi gibi alanlarda iyileştirme sağladık.
Bu projelerimizle birlikte:
Enerji verimliliği ve atıl enerjiyi geri kazanım çalışmaları yaptık.
Üretimde kullanılan kimyasalların optimizasyonu ile

Kimyasal kullanımında
%32 verimlilik sağladık!
Paketleme malzemelerinin verimliliğinin artırılması kapsamında,

ikincil paketleme malzemelerinin
kullanımını %14 azalttık!
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TÜRK TUBORG’DA ÇEVRE PERFORMANSI
Çevre ve toplum odaklı yaklaşımımızla üretim faaliyetlerimize ‘’çevre dengesi’’ yaklaşımı ile devam
ediyor; tüm operasyonel süreçlerde çevresel etkileri önemle dikkate alıyoruz.
Çevre ile uyumlu olma ilkemiz ile su yönetimi, ham madde verimliliği, atık yönetimi, geri
dönüşüm, emisyon ve enerji yönetimi konularında ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde
faaliyetlerimize devam ederken, aynı zamanda sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle bu standartların
ötesinde uygulamalar da gerçekleştiriyoruz.
Sahip olduğumuz çevre politikası ekseninde hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla,
faaliyetlerimizin doğası gereği oluşturduğumuz çevresel etkileri minimize etmeyi hedefleyerek,
çalışmalarımızı 2019 yılında da ‘’%100 Çevre’’ anlayışıyla sürdürmeye devam ettik. Çevre
yönetimimizi, iş süreçlerinin her kademesiyle bütünleştirerek ve çevresel etkilerimizi sürekli
değerlendirerek sürdürüyoruz. Çevrenin korunmasına verdiğimiz önemi tüm paydaşlarımız ile birlikte
yönetmeyi hedefliyoruz.
Bu doğrultuda;
• Faaliyet bölgelerimizde çevre yönetimi konusundaki tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve
düzenlemelere uygun hareket ediyoruz,
• Doğal kaynakları ve ham maddeleri en verimli şekilde kullanıyoruz,
• Üretimlerimizi gerçekleştirirken çevresel etkileri kontrol ve takip ediyoruz,
• Atık yönetimi konusunda maksimum oranda geri dönüşümü hedefliyoruz,
• Çevresel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu teknolojilerin
kullanılmasına yönelik yatırımlarda bulunuyoruz,
• Faaliyetlerimiz kapsamında su yönetimi, ham madde verimliliği, atık yönetimi, emisyon ve
enerji yönetimini takip ederek biyoçeşitliliğin korunması ve özellikle geri dönüşümün artırılması
konularında uygulamalar geliştiriyoruz,
• Çalışanlarımızdan başlayarak tüm değer zincirinde “çevre” konusunda çeşitli eğitimler ve etkinlikler
düzenleyerek konu hakkında farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyoruz.
Tüm çalışmalarımızı ‘’%100 Çevre’’ anlayışıyla sürdürüyor; iş süreçlerimizin tamamında çevresel
etkileri sürekli değerlendiriyor ve yönetiyoruz.
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Su yöNetiMi
Türk Tuborg olarak, üretim miktarımızı artırmamıza
rağmen yapmış olduğumuz çalışmalarla toplam
su tüketimimizi azalttık.
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HEDEF 1: Bira üretimindeki

su tüketimimizi 2021 yılında,
2011 yılına göre %30 azaltmayı
hedefliyoruz.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son yıllarda su sıkıntısı dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını
etkiliyor ve gün geçtikçe artacağı tahmin ediliyor. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan
atık suların yüzde 80'i arıtılmadan nehir ve denizlere akıtılarak kirliliğe neden oluyor. Sadece
ülkemizde değil tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesinin en önemli yollarından
birisi, su kaynaklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir çözümlerin üretilmesidir. Su kaynaklarının
korunması Küresel Amaçlar'ın da temelini oluşturur. Suyun korunması; doğal yaşamın, üretimin,
ekonominin ve gelecek nesillerin de devamlılığı anlamına gelmektedir.
Başta üretim olmak üzere tüm faaliyetlerimizde ‘çevrenin korunmasına katkı’ bakış açısıyla hareket
ediyoruz. Çevre yönetimi konusunda bütünsel bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Üretim
miktarını artırmamıza rağmen yapmış olduğumuz çalışmalarla ürün başına su tüketimini azaltmayı
hedefliyoruz.
Suyun doğrudan kullanılmasının yanında atık su yönetimi, su kaynaklarının devamlılığının
sağlanmasında bizim için son derece önemli bir konudur. Proseslerimizde kullanımdan sonra ortaya
çıkan atık su kalitesi ve bu suyun yeniden kullanımı da takip ettiğimiz önemli parametrelerden
biridir. Kullanıma uygun ve geri dönüştürülen atık suları zemin yıkama, bahçe sulama gibi çeşitli
alanlarda kullanıyoruz. Yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında Ocak 2018‘de “Atık Su Geri
Kazanım Tesisi”ni devreye aldık. Ters ozmos sisteminin atık sularını geri kazanım tesisinde
dönüştürerek tekrar kullanıyoruz. Proses içindeki birçok yerde de suyu tekrar kullanıyoruz.
Örneğin, şişeleme hattımızda su tasarrufu amacıyla pastör atık suyunu tankta toplayarak, farklı
bir işlem basamağı olan kasa yıkamada değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız, kapasite fazlasını da
malt ıslatmada kullanmak üzere olumlu yönde devam ediyor. Gelecek yıllardaki hedefimiz, çıkan
atık suyun tamamını ihtiyaç olan bölümlerde kullanılabilecek hale getirip, tekrar kullanmaktır. Aynı
zamanda, saha içerisindeki kullanım alanlarını artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor
Su kaynaklarına verdiğimiz önemi her yıl geri kazanabildiğimiz atık su miktarında iyileştirmeler
yaparak da gösteriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda da 2019 yılındaki geri kazanılan su miktarını
2018 yılına oranla 3,09 kat artırdık.
İşlenmeye uygun olmayan atıklar ve atıksu arıtma tesisinden çıkan atıklardan, tekrar enerji edilmesi
için araştırmalar yapıyoruz. İlk odak noktamız, bu atıkları kullanarak biyogaz üretilmesidir. Bunun için
deneme çalışmalarımıza bu yıl başladık. Gelecek yıl, bu atıkları biyogaz üretiminde kullanarak yeşil
enerji üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

HEDEF 2: Malt üretimindeki su
tüketimimizi 2021 yılında, 2011 yılına
göre %20 azaltmayı hedefliyoruz.

Su Tüketim Trendi

2016

2017

2018

2019

Ürün Başına Bira Üretimindeki Toplam Su Tüketimi (hl/hl)

4,50

4,43

5,15

4,91

Malt Ürün Başına Malt Toplam Su Tüketimi (m3/ton)

4,98

4,76

7,45

4,46

Ürün Başına Toplam Atık Su Tüketimimiz

2016

2017

2018

2019

Ürün Başına Bira Üretimindeki Toplam Atık Su Tük. (hl/hl)

3,92

4,21

3,96

3,93

Malt Ürün Başına Malt Toplam Atık Su Tüketimi (m3/ton)

4,59

4,76

4,63

4,92

HEDEF 3: Bira üretimindeki atık su
tüketimimizi 2023 yılında 2017 yılına
göre %20 azaltmayı hedefliyoruz.

Atıksu Arıtma Tesisimizden çıkan arıtma çamurumuzun geri dönüşüme dahil olabilmesi için
çalışmalar yaptık. Yıl içerisinde, atık çamurumuzun tamamını geri dönüştürecek şekilde, atık
çamurdan tuğla üretilmesi veya biyogaz elde edilmesi gibi çalışmalarımızdan olumlu sonuçlar aldık.
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Atık
yöNetiMi
Türk Tuborg olarak kalite anlayışımızın en temel yapı
taşlarından biri atık yönetimidir. Kaynaklarımızın verimli
kullanımı, atıklarımızın geri kazanımı ve geri dönüşümü
en değer verdiğimiz politikaların başında gelmektedir.
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HEDEF 4: Türk Tuborg’da hl başına

İklim Eylemine %100 Destek

tehlikeli atık üretimini, 2022 yılında,
2012 yılına göre %30 azaltmayı
hedefliyoruz.

ATIK YÖNETİMİ
Çevrenin korunmasına katkı odağımızın öncelikli konularından birisi de atık yönetimidir. Atık yönetimi
prensibi gereği atık oluşumunun engellenmesi atık yönetiminin birincil amacıdır. Bu öncelik doğrultusunda
tüm faaliyetlerimizi öncelikle atık oluşumunu önleyici bir yaklaşımla planlıyoruz. Atık miktarlarının en aza
indirilmesinin ardından, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü atık yönetimimizin en önemli konularıdır. Bu
hassasiyet ile şirket içinde çevre ve enerji için revize ettiğimiz sistemlerden, yeni yaptığımız satın alımlara ve
hatta bayilerdeki politikalarımızın yenilenmesine kadar her alanı günden güne geliştiriyoruz.

218 saat bilinçlendirme eğitimi
Çalışanlarımıza dönük olarak düzenlediğimiz “çevre bilinci” eğitimleri ve etkinlikleriyle geri dönüşüm ve geri
kazanım konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Yaptığımız farkındalık çalışmalarıyla, çevre bilincini
%100’e ulaştırmak için birçok eğitim ve etkinlik düzenledik. Bu eğitimler, başta yasal zorunluluk eğitimleri
olmak üzere, çevre farkındalığını artırmaya yönelik birçok farklı eğitimi kapsadı. 2019 yılında, 218 saat sınıf içi
eğitim gerçekleştirdik. Ayrıca 120 kişi online eğitime katılarak bu eğitimleri başarıyla tamamladı.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri kapsamında, risklerimizi, yeni versiyonun kazandırdığı
bakış açısıyla yeniden gözden geçirdik. Bu kapsamda, 33 süreç sahibi ile 2 tam günlük Risk Analizi Çalıştayı
düzenledik. Bütüncül bir yaklaşımla, süreçlerin yaşam döngüsünü değerlendirdik ve bu metodoloji kapsamında
yeni riskler oluşturduk.

2019 yılında, sürdürdüğümüz “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında, ofislerdeki kişisel atık kutularını
kaldırarak, atık istasyonları kurduk.
Geri dönüşecek malzeme sınıflarının tümünü kapsayan atık istasyonlarını, ofislerde tüm personelin
ulaşabileceği ortak alanlara yerleştirdik. Kişisel atık kutularına atılan, geri dönüşüme kazandırılabilecek
atıkların, ayrıştırılarak, maksimum oranda geri dönüşüme kazandırılmasını hedefledik.
Geri dönüşüm yaklaşımımız ile, kaynakların verimli kullanılması, atık yönetimi, çevresel kirliliğin azaltılması,
enerji tasarrufunun sağlanmasının yanında çevresel ve ekonomik olarak ülkemizin kalkınmasına da katkı
sağlıyoruz.
Fabrika sahasında bulunan tüm atık noktalarını “Sıfır Atık” çalışmalarımız kapsamında, yeni
yükümlülüklere uygun renk ve isimlendirmelerle güncelledik.
Aynı zamanda, yaptığımız teknik/teknolojik iyileştirmelerle atık depolama sırasında hacimden ve iş
gücünden kazanç sağlayacak yenilikleri sistemimize entegre ettik.

2019’da tüm atıkların %99,99’u geri dönüşüme kazandırdık.

2019 yılında, tek kullanımlık plastik kullanımına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için,
çalışma arkadaşlarımıza tekrar kullanılabilir su mataraları hediye ettik. Kolay taşınabilen bu mataraları,
“Sıfır Atık, %100 Geri Dönüşüm” mottosuyla tasarlayarak sıfır atık yaklaşımını güçlendirdik.
Tekrar kullanabilen mataralarımızı aşağıdaki not ile arkadaşlarımızla paylaştık;

Sevgili Tuborg Çalışanı,
Plastik atıklar bugün çevre üzerinde birçok hasara yol açıyor ve doğal
hayatı öldürüyor.
Son tahminlere göre denizlerde 150 milyon tondan fazla plastik var. Mevcut
gidişat değişmediği takdirde, 2025’e gelindiğinde denizler her 3 ton balığa
karşı, 1 ton plastiğe ev sahipliği yapacak. 2050 yılında denizlerde ağırlık
bakımından, balıktan çok plastik olacak.
Sen de bu matarayla, almaktan vazgeçeceğin her tek kullanımlık plastik su
şişesi ile her yıl 120 milyon plastik atığın oluşmasına engel olacaksın!
Bir insanla değişir dünya!
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HEDEF 5: Türk Tuborg’da hl
başına tehlikesiz atık üretimini,
2023 yılında, 2013 yılına göre %10
azaltmayı hedefliyoruz.

Geri Dönüşüm Yüzdelerimiz

2016

2017

2018

2019

Geri Dönüştürülen Atık Yüzdesi

99,66

99,95

99,99

99,99

Geri Dönüştürülemeyen Atık Yüzdesi

0,34

0,05

0,01

0,01

2019 yılında tüm atıkların %99,99'unu geri dönüşüme kazandıran bir şirket olarak faaliyet gösterdik.

2019 yılında, 2018 yılına göre hl başına tehlikeli atık miktarını %8,33, hl başına
tehlikesiz atığı %5,80 oranında azalttık!
Yapılan mevzuat ya da standart kapsamındaki tüm denetimleri sorunsuz şekilde atlattık ve hiçbir majör
uygunsuzluk almadık. Ayrıca 2019 yılında, resmi kurum/kuruluşlardan para cezasına çarptırılmadık.

Ürün Başına Atık Üretimimiz

2016

2017

2018

2019

Ürün Başına Atık Üretimimiz

0,16

0,14

0,12

0,11

hl Başına Tehlikeli Atık Üretimi (kg/hl)

2,26

2,62

2,24

2,11

hl Başına Tehlikesiz Atık Üretimi (kg/hl)

2,42

2,78

2,37

2,22

hl Başına Atık Üretimi (kg/hl)

6,56

5,06

5,1

4,78

Kullandığımız malzemeleri geri dönüştürülebilir olarak tercih ediyor, ham madde kullanımı, paketleme
malzemeleri, operasyonel faaliyetler gibi birçok farklı noktada kaynak kullanımını optimize ediyoruz.

HEDEF 6: Türk Tuborg’da, 2023
yılında %100 geri dönüşümü
hedefliyoruz.
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Bu kapsamda;
Şıra üretiminden çıkan yaklaşık 92.000 ton yan
ürünü döngüsel ekonomiye kazandırdık.
Şıra üretim sürecindeki uygulamalarımız
ile yaklaşık 92.000 ton yan ürünü yeniden
değerlendirerek döngüsel ekonomiye kazandırdık.

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yerine getirdiğimiz yükümlülüklerin
sonucunda oluşan çevresel faydalarımızı aşağıda listeledik.

AĞAÇ

ELEKTRİK

DEPOLAMA

FOSİL YAKIT

SU

Ağaç

Elektrik

Depolama

Fosil Yakıt

Su

28.584

59.863.282

71.502

408.336

44.511.600

Ağacın Kesilmesi
Önlendi

Elektrik Tasarrufu
Sağlandı

Depolama Sahası
Tasarrufu Sağlandı

Fosil Yakıt
Tasarrufu Sağlandı

Su Tasarrufu
Sağlandı

28

9.074

Maya Geri Kazanım işlemi sayesinde, %60 geri
kazanım!
Bira üretim prosesinde 2019 yılında doğal işlem
sürecinde oluşan atık mayanın %60’ını geri
kazanım işlemine tabi tutarak tekrar işledik.

Malzemeler

adet

122.985 adet palet yeniden kullanıldı
Lojistik süreçlerinde kullandığımız paletlerin
yeniden kullanıma kazandırılması ile 122.985 adet
paleti tekrar kullandık.
2019 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi doğal
süreçten ortaya çıkan tüm yan ürünleri ülke
ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde
değerlendirdik. 2019 yılında yaklaşık 92.000 ton
yan ürünü ekonomiye kazandırdık. Bu ürünler, yem
ve hayvancılık sektörlerinde ham madde ve yarı
mamul olarak değer kazandı.
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ÇEVKO ile yerine
getirdiğiniz 2019
yükümlülüğünüz ile

571

Dönüm Orman
Arazisi

kw/h

21.687

Ailenin Yıllık
Elektrik Tüketimi

m3

Olimpik yüzme havuzu
hacmi

litre

Araç
Deposu

m3

254

Ailenin Yıllık
Su Tüketimi

Çevre kanunları ve düzenlemeleri doğrultusunda çalışmayı ilke haline getirmiş bir şirket olarak, son
10 yıldır bu kapsamda hiçbir cezai yaptırıma uğramadık.
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EnerJi
yöNetiMi
Enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılması, yeri
geldiğinde atıkların değerlendirilmesi, yeri geldiğinde enerji
kayıplarının önlenmesi veya verimlilik inovasyonları ile
mümkün olabilmektedir.
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HEDEF 7: 2020 yılında, bira
üretimindeki enerji tüketimimizi 2010
yılına göre %10 azaltmayı hedefliyoruz.

ENERJİ YÖNETİMİ

ELEKTRİK TÜKETİMİ

Çevrenin korunmasına katkı odağımızda, suyun korunmasından sonra en öncelikli
konumuz üretimde enerji kullanımının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasıdır.
Enerji üretimi iklim değişikliğinin ana unsurlarından birisidir. Sera etkisi yapan gazların
%60'ı enerji üretiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla enerjinin verimli kullanılmasının ve
tasarrufunun, maliyetlerimizi azaltmanın yanı sıra iklim değişikliğine olumlu yönde katkısı
olduğunun bilincindeyiz.

2019’da uyguladığımız enerji verimliliği projeleriyle karbondioksit sisteminin atıl enerjisinden
faydalanarak soğutma sisteminde kullanılmak üzere ek enerji ürettik ve soğutma kapasitemizde
%7,1’lik artış sağladık.

2019’da da enerji konusunda inovatif birçok proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Bu
proje ve uygulamalarda maliyete bakılmaksızın enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz.

Amonyak sistemindeki atıl ısı enerjisini, yeni yapılan sistem ile birlikte tekrar soğutma sistemine geri
kazandırdık. Aynı enerjiyi sağlamak için planlanan yatırım maliyetini düşürdük. Sağlanan bu tasarrufla
birlikte birçok ekipmanın görevi de üstlenilmiş olduğu için bu ekipmanların kullanımını iptal ettik. Ayrıca
elektrik enerjisine binen yükü azaltarak tasarruf sağlamış olduk.

Bu kapsamda;

Yeni soğutma kulesi ve amonyak kompresörleri yatırımlarıyla hem kapasiteyi artırdık hem de eski
ekipmanlar yerine yenileriyle çalışmaya başladık. Bu da daha verimli ekipmanlarla elektrik tasarrufunun
artırılmasını sağladı.

Isı geri kazanım tesisiyle ısı enerjisini atık olarak değerlendirmeden geri kazanıyoruz.
Kuruluş içerisinde harcanan ısı enerjisinin %6,32’sini ısı geri kazanım tesisinden elde
ediyoruz.

Soğutma sıvısı yoğunluk oranları ile ilgili denemelerle optimum yoğunluğu sağlayarak soğutmanın
verimliliğini artırdık. Yoğunluk dengesiyle birlikte soğutma sistem reaksiyonları hızlandı ve ısıl iletkenliğe
bağlı verimsizlik giderilmiş oldu.

Arıtma tesisinden ürettiğimiz biyogazı yakma işleminde kullanıyoruz. Böylelikle 2019
yılında toplam enerjinin %2,37’sini biyogazdan elde ettik.
Tüm fabrikamızın izolasyon haritasını çıkararak, eski izolasyonları yeniledik ve ilave
kazanç sağlayacağını düşündüğümüz noktaları izole ettik. Atık ısı enerjisi revizyonu ile
atıl durumda olan ısı enerjisinin bir kısmını tekrar kullandık. İzolasyon iyileştirmeleri ve
ilaveleriyle birlikte ısı enerjisi tüketimimizin %4,89‘unu geri kazanmış olduk.
Yine enerji verimliliği projeleri kapsamında tüm fabrikada basınçlı hava sistemleri üzerine
projeler ürettik. Daha az hava kaçağı ile birlikte, emisyon düşüşleri, bakım maliyetleri,
yedek parça kullanımları ve işçilik kayıplarının azaltılmasının yanı sıra toplam tüketilen
elektrik enerjisinin %0,92’sini geri kazanmış olduk.

Yaptığımız tüm yeni yatırımlarda tesisat ve kurulumlarda kontrol firmalarıyla çalışarak, ilk devreye
almalarda karşılaşılabilecek kaçak ve fazla tüketimleri engelledik. Böylelikle çevresel atık, enerji kaybı ve
tekrarlı işçilik kayıplarının önüne geçtik.
2018’de mahal soğutma ve ısıtma sisteminde dolaşan ana ısı transfer medyasını su ile değiştirerek
enerji kaybını minimum seviyeye çektik. Dolaylı olarak sera gazı etkisini azalttık. 2019 yılında da bu
sisteme ilave yaparak aynı şekilde kullanmaya devam ettik.
Enerji Tüketimi

2016

2017

2018

2019

Çalışma periyodunu kızgın su kazanlarının enerji birim fiyatlarına göre düzenleyerek yıl
sonunda toplam elektrik enerjimizin %9,65’i kadar elektrik enerjisi tasarrufu sağladık.

Ürün Başına Bira Üretimi Enerji Tüketimi
(kWh/hl)

28,81

27,98

29,07

29,57

2010 yılından beri fabrikamızda fuel-oil kullanmıyoruz.

Ürün Başına Malt Üretim Enerji Tüketimi
(kWh/ton)

702,73

663,26

966,82

659,96

HEDEF 8: 2021 yılında, malt
üretimindeki enerji tüketimimizi 2011
yılına göre %25 azaltmayı hedefliyoruz.
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EmiSyon
yöNetiMi
Emisyon yönetimimizi tüm yönetişim organları
ile benimseyerek, bu konuda etkin çalışmalara
imza atıyor ve kendimizi her gün geliştirmeye
devam ediyoruz.
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EMİSYON YÖNETİMİ
Küresel bir sorun olan iklim sorunsalına karşı birçok inisiyatif ve girişimin sunduğu çözüm
önerilerini ve teknolojileri yakından takip ediyoruz. Sektörümüzde pek çok konuda öncü
olarak, iklim eylemine karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Emisyon
yönetimimizi tüm yönetişim organları ile benimseyerek, bu konuda etkin çalışmalara imza
atıyor ve kendimizi her gün geliştirmeye devam ediyoruz.

Bira Üretimi Başına Emisyon Değerlerimiz (kgCO2/hl)
YIL

DOĞRUDAN

DOĞRUDAN+K2

DOĞRUDAN+K2+K3

2016

3,28

7,99

10,56

İşletmemizin sera gazı emisyonu yasal mevzuat değerleri içindedir ve doğrulaması bakanlıkça
onay verilen akredite kuruluş tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda;

2017

3,15

7,67

10,19

• Sektörde bir ilk olarak, yaz/kış modlu akıllı soğutucular kullanmaya başladık ve bu sayede
hem kullanım kolaylığı hem de enerji tasarrufu yapılmasını sağladık.

2018

2,92

7,79

10,08

• Emisyonların azaltılması için soğutucuların içindeki sera gazlarını azalttık ve tehlikesiz
gazlara çevirdik.

2019

2,86

7,82

10,23

• Ürünlerimizin kalite düzeyinin korunması ve ideal tatta tüketilebilmesi için satış ve tüketim
noktalarında bulunan soğutucularımız arasındaki eski cihazlarımızı, çevresel etkileri azaltmak
amacıyla yeni nesil enerji verimli ve çevre dostu gazlar kullanan iklim dostu modellerle
değiştirdik.
• Floresan aydınlatmalı soğutucuları led aydınlatmalı soğutucular ile değiştirdik.
• Son dört yılda, yeni nesil cihaz yatırımlarımızla soğutucu envanterimizi büyük ölçüde
yeniledik.

KARBON AYAK İZİ

KARBON AYAK İZİ

KARBON AYAK İZİ

2016

2016

2016

DOĞRUDAN KAPSAM1

DOĞRUDAN + KAPSAM2

DOĞRUDAN + KAPSAM2 + KAPSAM3

• Görsellik olarak da farklılık yaratan neo soğutucuları piyasaya kazandırdık.
• Satın aldığımız tüm iklimlendirme cihazlarında A sınıfı enerji olan teçhizatları tercih ettik.
• Lojistik departmanında sera gazını azaltan çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik.
• Dağıtım araçlarının tıra dönüştürülmesi sayesinde aynı yakıt tüketimiyle daha fazla ürün
taşınmasını sağladık. Ayrıca, bir seferde taşınan ürün sayısının daha fazla olması nedeniyle
birden fazla bölgeye tek bir aracın gitmesine olanak sağladık.
• 2019 yılında, forkliftlerin %90’ını elektrikli forklift olarak kullanmaya devam ettik ve bu oranı
artırmaya çalışıyoruz.

Türk Tuborg
%100 Kendi Karbondioksitini
Kullanmıştır!
2019 yılında Alman Saflık Yasası gereğince, kendi üretimimizden çıkan karbondioksit dışında,
üretim sürecinde farklı kaynaklı karbondioksit kullanmadık.
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12,80

%

AZALIŞ

2019

2,13

%

AZALIŞ

2019

3,12

%

AZALIŞ

2019

Doğrudan sera gazı hesaplamalarında kullanılan doğalgazı ve motorini işlemlerimize dahil ettik.
Entegre üretim yapmamız nedeniyle verdiğimiz değerler, bira üretim başına ve toplam (bira+malt) sera gazı emisyonunu
içeriyor. Emisyon hesaplarının tamamında kullandığımız emisyon faktörlerini IPCC’deki mevzuata uygun değerlerden
aldık. Elektrik için verdiğimiz veriyi, TEİAŞ ağırlıklı ortalamasına göre hesapladık. Tüm formülasyonları; Sera Gazı İzleme ve
Doğrulama Tebliği Ek-2‘den aldık.
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Küresel İş Bi̇rli̇ği̇ne
%100 Katılım
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KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE

�1��

KATIlım
Küresel hedeflere erişilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz
tüm faaliyetlerimizi bir ortaklık ve iş birliği anlayışı ile
geliştirebileceğimizin bilincindeyiz. Öncelikli paydaşımız
“çalışanlarımızdır”. Çalışanlarımızı takiben kurumsal
tedarikçilerimiz ve bayi ağımız, küresel hedeflerimizi
destekleyen çalışmalarımızın en önemli destekçisi
konumundadır. Son olarak, yüksek kaliteli ürünlerimiz ve
sorumlu üretim anlayışımız ile destekleyici paydaşlarımız,
müşterilerimizdir. Küresel hedeflere ulaşılmasının ancak
tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi ile mümkün olabileceğinin
farkında olarak bu alandaki çalışmalarımızı geliştiriyoruz.
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KATIlım
2019 VERIMLILIK PROJELERIMIZ
2019 yılında yaptığımız 19 verimlilik projesinden 4’ü de Küresel İş Birliğine %100 Katılım
başlığı altında ürün ve hizmet kalitesinde öncülük odak konumuzla ilgili hedeflerimize katkı
sağladı. Yapılan verimlilik projelerinde ticari paydaşlarımızın geliştirilmesi/paydaş ilişkileri
stratejilerimizin yeniden düzenlenmesi gibi konulara odaklandık.
Bakım süreçlerindeki verimlilik çalışmaları kapsamında, yerel tedarikçi temini,
tedarikçilerimizin gelişimine katkı ve öz kaynak geliştirme çalışmaları ile

2019 yılında planlanan harcamalarda
%42 tasarruf sağladık.
İthalat, Lojistik, Pazarlama ve İhracat departmanlarımız birlikte hareket edip, paydaş ilişkilerini
gözden geçirerek ithalat süreçlerinde maliyetleri azalttı ve bunun sonucunda şirketimizin
finansal karlılığına katkı sağladık.
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Tedarik
Zinciri
Yönetimi
Bizim için hizmet sağlayan taraflar dizisi; tedarikçiler, bayiler, distribütörler, satış noktaları, paydaşlar,
tüm personelimiz ve müşterilerimizden oluşur. Tüm bu değerlerden beslenerek, büyümeye, her
geçen gün “%100 Kalite” mottosuyla gelişmeye ve güven vermeye devam ediyoruz.
Dünyanın 3. büyük bira üreticisi olan Carlsberg firmasının lisanslı üreticisiyiz. Bu uluslararası iş
birliğine dayanarak, Carlsberg Grup’un periyodik olarak denetlediği ve onaylı tedarikçi listesinde
bulunan firmalar ile birlikte; yurt içi ve yurt dışında 3.000’e yakın tedarikçi ile faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Çek Cumhuriyeti’nden İskandinavya’ya, Amerika’dan Japonya’ya kadar tedarikçi ağı
oluşturuyor ve kalite standartlarını sağlıyoruz. Yurt içinde de tedarikçi sayımız artarak büyüyor.

Ürün Ve Hizmetlerimizi Tüketicilerimizle Her
Aşamada Titizlikle Ve En Yüksek Kalitede
Buluşturmak Üzere Uluslararası Yönetim
Sistemi Standartlarını Uygulamayı Ve
Bu Standartları İşimize Entegre Ederek
İlerlemeyi Önemsiyoruz.
Her bir ürünümüz tüketiciye ulaşana kadar, gerekli olan tüm süreçleri ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi’ne uygun olarak yürütüyoruz. Tüketici sağlığını en üst düzeyde koruma ilkesi ile ISO 22000
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 2010 uygulamalarını da 2010 yılından beri sürdürüyoruz. 2020
sonunda, versiyon güncellemesi ile birlikte daha yüksek gıda güvenliği şartlarını içeren GFSI onaylı
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirilmeyi hedefliyoruz. Çevresel etkimizi
geliştirmek ilkesiyle, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve
ortam koşullarının sürekli iyileştirilmesi çerçevesinde, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi’ni uyguluyoruz.
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Avrupa’daki kuruluşların “sürdürülebilir mükemmelliği sağlayabilmek için itici güç olmak” amacı
ile yola çıktığı EFQM Mükemmellik Modelinde, 2019 yıllında değerlendirici görevi üstlenerek,
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, gelişim planlarını kriterler bazında değerlendirdik. Üstün
performanslı kuruluşların ödüllendirilmesinde rol aldık.
Tüm bu uluslararası standartlara uyumluluk, satın alma sırasında uyguladığımız puanlama
sisteminin de ayrılmaz bir parçası durumundadır. Bununla birlikte, tedarikçi denetimlerimizde
yönetim sistemleri standartlarını iyileştirilerek gelişim sağladık. Tedarik Zinciri’nde, kontrol listesi ile
denetleme yaparak listedeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını öğreniyor ya da yerinde denetimler
yaparak kontroller gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde tüm yönetim sistemi standartlarına ve
yasal gerekliliklere uyumu sorguluyoruz. Proseste, kullanım yerine göre önem sınıfını belirlediğimiz
tedarikçileri, bu önem sınıfına göre denetim periyotlarına tabi tutuyoruz. Denetim sonucunda,
belirlemiş olduğumuz sınır puanının altında kalan tedarikçilerden, aksiyon almaları ve düzeltici
faaliyet uygulamalarını bekliyoruz. Tedarikçi değerlendirmelerini yerinde denetimlerle 6 ayda bir
yapıyor, aylık kontrollerle de takipleri yürütüyoruz.
Hizmet tedariğini ayrı bir kategori olarak yürütüyoruz. Mal/malzeme tedariğini ise kendi içinde
farklı sınıflandırmaya tabi tutuyor; kullanım yerine bağlı olarak, malzeme ve önem sınıflarına göre
değerlendiriyoruz. Bu sınıflandırma; yardımcı malzeme, teknik malzeme, paketleme malzemeleri
ve promosyon malzemeleridir. Bu sınıflandırmaya ek olarak tüm malzeme tedarikçilerimizi, gıda
ile temas eden veya gıdaya giren ürün/malzemelerin alımı yapılan tedarikçiler ve gıda ile doğrudan
temas etmeyen tedarikçiler olmak üzere iki grupta kategorize ediyoruz.
Üstün kalite anlayışımız doğrultusunda gerekli olan bütün ham madde, girdi malzeme, mikrobiyoloji,
yarı ürün ve bitmiş ürün kontrollerini bünyemizde kurulu laboratuvarlarda uzman çalışanlarımızla
gerçekleştiriyoruz. Analiz işlemlerinde son teknoloji gelişmiş cihazlar ve sistemler kullanıyor, veri
doğruluğunu dış laboratuvar analizleriyle destekliyoruz.
Türk Tuborg’un Onaylı Tedarikçileri
Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş. ve Tuborg Pazarlama A.Ş. olarak; ham madde, ambalaj
malzemeleri, kimyasallar, filtrasyon malzemeleri, POP malzemeleri ve servis satın alabileceğimiz
firmaları bir liste halinde saklıyor ve yılda 1 kez bu listeyi kontrol ederek güncelliyoruz. Bu listede
yer alan firmalar aktif tedarikçi olan firmalar olduğu gibi, en geç 12 ay öncesine kadar tedarikçi
konumunda bulunan, fiyat dışı sebeplerden ötürü tedarikçi olmaktan çıkarılmamış eski satıcılar da
olabilir. Onaylı tedarikçi listemizde; bira üretimine doğrudan giren ham madde tedarikçileri, üretime
giren malzeme tedarikçileri, gıda ile temas eden malzeme tedarikçileri ve yıllık cirosu 1.000.000 TL
ve üzerinde alım yapılmış olan tedarikçiler yer alır.
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BAYI GELIŞIM PROGRAMI
Türkiye bayi yapılanmamız şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar.
Türkiye çapında 71 ilde 131 bayi yapılanması ile müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Bayilerimizi
birincil ve uzun vadeli iş ortakları olarak görüyor ve ilişkilerimizi bu kapsamda yönetiyoruz.
Bayilerin gelişimine ve kurumsallaşmasına verdiğimiz önem neticesinde “Bayi Gelişim
Programı”nı hayata geçirdik. Bu proje ile hem bayilerin kurumsallaşmasını hem de bayi
çalışanlarının gelişimini destekliyoruz. Bu doğrultuda, bayiler ile düzenli iletişim kuruyor ve
her yıl bölgesel & ulusal bayi toplantıları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her yıl bayilerimiz ve bayi
çalışanlarımız proje kapsamında online ve sınıf eğitimlerine katılım sağlıyor.

Bayi
Gelişim
Programı

Bayilerde Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi
Değerlerimiz kapsamında bayi çalışanlarının yetkinlikleri ve memnuniyeti, müşteri iletişimi
ve deneyimi açısından önem taşıyor. Bayi çalışanlarını marka elçisi olarak görüyoruz ve
müşterilerine en iyi hizmeti sunmaları için bayilerimize destek oluyoruz. Bu doğrultuda
bayi çalışanları için belirli standartlar oluşturduk ve bayileri bu standartlara ulaşmaları için
destekliyoruz. Bayi çalışanlarının değişim oranlarını takip edip, çalışma ortamları & koşulları ile
ilgili standartları belirliyor ve çalışma yılı kıdemi ödüllendirmeleri için bayileri yönlendiriyoruz.
Ek olarak, bayilere her yıl merkezi bir çalışan bağlılığı & memnuniyeti anketi uyguluyor ve anket
sonuçlarına göre bayi çalışanları için, bayilerin iyileştirmeler yapmasına destek oluyoruz.
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SosyAl
perFormAnsımız
Kurumsal sosyal sorumluluk ile çalışan gönüllülüğü çalışmalarını kapsayan
“%100 Gönüllüyüz” programı çatısı altında, sosyal fayda yaratacak projeler
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
“%100 Gönüllüyüz” programı kapsamındaki projeleri, 20 gönüllü çalışandan
oluşan “%100 Gönüllüyüz” ekibi liderliğinde sürdürüyoruz. “%100 Gönüllüyüz”
ekibinin üyeleri, kendi bölgeleri özelinde ve şirket genelinde gerçekleştirilebilecek
gönüllülük projeleri üretmeye; dernek, vakıflarla iş birliği geliştirmeye ve projeleri
hayata geçirmeye devam ediyor. “%100 Gönüllüyüz” ekibinin üyeleri, şirket
içerisinde gönüllü olmaya dair bilinçlendirme çalışmaları yaparak çalışanlar
arasında gönüllülük kültürünün geliştirilmesini amaçlıyor.
“%100 Gönüllüyüz” çalışmaları kapsamında odaklandığımız ana konular:
Eğitim, kadın ve toplumsal konular.
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“Eğitim” Ana Konusunda
Gerçekleştirilen Çalışmalar
• “İyiliğin Mesafesi Yok Dedik, Rotamızı Çevirdik!” projemiz kapsamında okul tadilatları, kütüphane
kurulumu, bilgisayar laboratuvarı kurulumu, spor salonu kurulumu, kışlık kıyafet desteği gibi okullar
özelindeki ihtiyaçları karşılıyoruz. Tadilatı gerçekleştirilen okul bir köy okulu ise öğrencilere mutlaka
bisiklet hediye ediyor, kullanmayı bilmeyen öğrencilere gönüllü çalışanlarımız tarafından kısa dersler
verilmesini sağlıyoruz. 2019 yılının sonuna kadar 11 farklı ilde 15 okulun ihtiyacını karşıladık.
• Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği iş birliği ile ilk kez 2018 yılında hayata
geçirdiğimiz Meslek Lisesi Koçluk Programı ile 10. ve 11. sınıfta okuyan meslek lisesi öğrencilerinin
kişisel gelişimine ve geleceklerini diledikleri gibi şekillendirmelerine katkıda bulunmayı amaçladık. İlk
olarak Tedarik Zinciri ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarından gönüllü koçlarla başlattığımız programı,
2019 yılı itibarıyla tüm fonksiyonların katılımına açtık. Farklı fonksiyonlardan ve farklı seviyelerden
oluşan 19 gönüllü koçumuz bulunuyor.
• Gönüllü koçlar öncelikle ergen psikolojisi ve program hakkında eğitimlerini tamamlayıp ardından her
ay eş koçları ile birlikte öğrencilerin okullarında gerçekleşen ikişer saatlik görüşmeler düzenledi ve
bu görüşmelerde öğrencilerin hedef belirleme, zaman yönetimi, sorumlu vatandaşlık, ekip çalışması,
problem çözme, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri, iş etiği gibi konularda kişisel gelişimlerini
destekleyici görüşmeler gerçekleştirdi. Program, belirlenen okullar için iki yıl sürüyor.
• Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın çağdaş ve bilimsel eğitime dikkat çekmek, farkındalık ve kaynak yaratmak
amacıyla gerçekleştirdiği “Eğitime Pedalla Bisiklet Turu” projesine çalışanlarımızdan oluşan “%100
Bisiklet Kulübü” ile katılım gösterdik. “%100 Bisiklet Kulübü” gerçekleştirilen projeyle bir yandan keyifli
bir rotada bisiklet sürerken diğer yandan eğitime katkıda bulundu.

“Kadın” Ana Konusunda
Gerçekleştirilen Çalışmalar
• “Kadın Varsa İmkansız Yoktur” projesi, Tuluhan Tekelioğlu tarafından hazırlanan Yapabilirsin belgesel
filminin gösterimi ve ardından ünlü gazetecinin katılımcılarla sohbeti ile devam etti. Lansmanı Aralık
2018’de Kars’ta yapılan proje, 2019 yılında İzmir, Adıyaman, Mersin, Samsun ve Bursa’da binlerce
kadının katılımı ile devam etti.

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2019

119

Küresel İş Birliğine %100 Katılım

“Toplumsal Konular”
Ana Konusunda Gerçekleştirilen
Çalışmalar
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sosyal Etki Odaklı
Özel Sektör & Sivil Toplum Kuruluşu Kolektif Çözüm Birlikteliği

Türk Tuborg olarak Birleşmiş Milletler’in 2030 kalkınma amaçları çerçevesinde; çeşitlilik, kapsayıcılık,
engellilik, erişilebilirlik kavramlarından yola çıkarak

“%100 Yaşam Kalitesi İçin Gönüllüyüz!”

sloganı ile kalıcı ve sürdürülebilir model ve çözümler üretmek adına Alternatif Yaşam Derneği
(AYDER) ile sürdürülebilir yeni nesil bir iş birliği kurduk.
Düşünce aşamasından üretime ve tüketim süreçlerine, güvenli ortak yaşam alanlarının herkesi
kucaklayan yeniden yapılanmasına, bireysel beklentilerden kurumsal sorumluluklara uzanan geniş bir
sosyal değer zincirini geleceğe taşımak bu birlikteliğin ortak paydası oldu.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit eğitim fırsatları, insanca iş ortamları, sorumlu üretim ve tüketim,
kaynakların doğru kullanımı, özellikle temiz suya erişim ve doğru iş birlikleri ortak gündemimiz
oluşturdu.
Türk Tuborg ve AYDER olarak, bu iş birliği süresince önceliklerini ve etki sonuçlarını BM’nin
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile örtüştürerek, yerelde küresel bir sorumluluk ve vizyon ile
belirledik.
Uzun dönemli vizyoner planlara uygun olarak ortak yürüttüğümüz çalışmalarımızda üç ana
konuya odaklandık:
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Erişilebilirlik
Fiziksel ve Dijital Erişilebilirliğe
İlişkin Çalışmalar:
Erişilebilirlik eşitlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşımın ilk adımıdır. AYDER ile beraber öncelikli olarak bir
“Erişilebilirlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Analizi” şirket içerisinden zengin bir katılımla besleyerek mevcut
durum ve yenilikçi çözüm önerileri raporuna dönüştürdük. Eksiklerin giderilerek erişilebilirlik koşullarının
iyileştirilebilmesi için çalışmalar başlattık.
• Fabrika birimleri ve ofis ortamları uzman kişiler tarafından ziyaret edilerek iyileştirme adımları
belirlendi ve zaman planı yapıldı.
• Fiziki erişilebilirlik yatırımı öncesi ve sonrası raporlanabilmesi için görsel video kayıtları Türkçe ve
İngilizce olarak hazırlandı.
• Ana tesis ve tüm bina girişleri, yürüme yolları, park yerleri, kapılar, koridorlar, sosyal alanlar ve
tuvaletler hızlı bir şekilde standartlara uygun olarak dönüştürüldü.
• Tüm iletişim kanallarının uluslararası Web Consortium (https://www.w3.org ) standartlarına
uyumluluğu analiz edildi ve iyileştirmeler yapıldı.
• Tedarik ve değer zincirindeki tüm noktalar gözden geçirildi. Yakın, orta ve uzun vadeli dönüşüm
adımları planlandı.

Eğitim Programları
“Engelliliğe Doğru Yaklaşım” ve
“İşaret Dili” Eğitimleri:
Şirket içi eğitim programları, kapsayıcı yaklaşım odaklı dönüşüm için kurgulandı. Öncelik farklılıkların
zenginlik olduğunun vurgulanması ve SKA'nın insana yakışır iş amaçlarının içselleştirilmesi oldu.
• Engellilik ve kapsayıcılık konulu Eğitmen Eğitimleri düzenlendi. Şirket içinden İnsan Kaynakları
bölümü çalışanları öncelikli olmak üzere gönüllü katılımcılara interaktif eğitimler verildi.

Sosyal Katılımcılık
%100 Destek ve FellowshIp Programı:
Sosyal Katılımcılık Türk Tuborg’ un DNA’sında çok önemli bir yer tutuyor. %100 Gönüllüyüz ekibi
toplumsal fayda üreten birçok girişimde bulunuyor. Çalışan gönüllülüğü sürdürülebilirlik odaklı
gelecek vizyonu olan şirketimizin de bel kemiğini oluşturuyor.
• Öncelikle kapsayıcı bir adım atarak, sosyal, ekonomik ve fiziksel dezavantajlı 5 bursiyer adayına
düşlerini gerçekleştirmelerine destek olmak üzere sporcu/sanatçı/girişimci destek fonu
sağlanmasını ve mentorluk yapılmasını içeren “%100 Destek” programını başlattık. “%100
Destek” programı dahilinde; ortak kimlik, değerler, amaçlar ve yöntemlerle birbiriyle ilişkilenen
adaylarımız gönüllü mentorlarla eşleşti ve onlardan destek, tavsiye ve ilham alarak sosyal
değişim için birlikte çalışmaya başladı. Program kapsamında bursiyer sayısını 2020 yılında 10’a
çıkarmayı hedefliyoruz.
• Birlikte çalışmayı izlemek, değerlendirmek ve raporlayabilmek için AYDER tarafından Fellovy
adında özel bir dijital uygulama geliştirildi.
• AYDER’in Kaş’ta yer alan Düşler Akademisi tesisinde desteklenen gençler ve mentorlerı ile bir
yaz kampı organize edildi.
Bunun yanında desteklenecek genç sayısının artması için tüm tedarik zincirinde farkındalık
yaratılmasını da hedefliyoruz.

%100 Yaşam Kalitesi İçin Gönüllüyüz Projesi kapsamında yapılan
çalışmalarımıza aşağıdaki linkte yer alan video’ dan ulaşabilirsiniz.
https://www.turktuborg.com.tr/tr/100-gonulluyuz#100-yasam-kalitesi-icin-gonulluyuz

• İç eğitim araçları oluşturuldu. Eğitimin sürekliliği ve çalışanlarımızın kapsayıcı iş modeline aidiyeti
açısından şirket içinde yeni bir kültürün oluşturulması hedeflendi.
• Yeni eğitmenlerimiz AYDER gözetiminde her seviyeden çalışanımıza (Herkesin farklı bir yeteneği ve
özelliği olduğundan yola çıkılarak) “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimi verdiler.
• Tuborg Akademi iç eğitmenleri, çalışma arkadaşlarımıza eğitim vermeye başladı. Ayrıca gönüllü
çalışanlarımıza “Temel İşaret Dili” eğitimi verdik. Türk İşaret Dili'nin (TİD) belli düzeylerde biliniyor
olmasının önemine yönelik farkındalık oluşturuldu. Bu sayede engelli çalışan sayısında artış
sağlamayı ve müşterilerimize daha kapsamlı hizmet vermeyi amaçladık.
• İşitme engelli bir kişi şirket çalışanı kadrosu ile ortak projelerden sorumlu olarak AYDER bünyesinde
istihdam edildi.
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2019 yılında İzmir'de meydana gelen orman yangınları yüz binlerce ağacın yok olmasına neden oldu.
İzmir'in dağları yeniden yeşersin diye ilk olarak tüm çalışanlarımız adına 15 bin adet fidan bağışında
bulunduk. Ardından çalışanlarımız ve bayilerin bağış yaparak verdikleri destek ile 450 adet daha fidan
bağışlayarak bir ormanın yeniden doğuşuna katkıda bulunduk.
“Yüzü Gülen Her Çocuk Mutlu Bir Gelecek” sloganı ile LÖSEV’in Kurban Bayramı destek kampanyasını tüm
çalışanlarımızla paylaştık. “%100 Gönüllüyüz” ekibimizin desteğiyle bilgilendirme afişlerini ofislerimizin
en görünür yerlerine astık, çalışanlarımıza tek tek dağıttık ve bilgilendirme e-postasını hem çalışanlarımız
hem de bayilerimizle paylaştık. Yapılan bilgilendirmelerin ardından LÖSEV’e bağış yapan çalışanlarımızla
LÖSEV teşekkür mektubunu paylaştık.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü
programlara katılımı artırmak amacıyla 5 Aralık’ı Dünya Gönüllüler Günü olarak ilan etti. Bu amaç
doğrultusunda, çalışanlarımız arasında gönüllülük kültürünün yerleşmesi ve gerçekleştirilen gönüllülük
çalışmalarına katılımı teşvik etmek için “%100 Gönüllüyüz” ekibimiz tarafından tüm çalışanlarımıza
gönüllü olmaya dair bilgilendirme sunumları yapıldı. Hazırlanan Instagram paylaşımı ile bu özel güne ve
gönüllü olmaya dair farkındalık yaratılmasını amaçladık. Ayrıca tüm çalışanlarımızla gönüllü olmaya dair
bilgilendirici dokümanlar paylaştık.
Kızılay’a özellikle kan bağışının en az yapıldığı dönem olan yaz aylarında kan bağışı desteği vermeye 2019
yılında da devam ettik.
2019 yılında İstanbul Maratonu’nda Koruncuk Vakfı yararına iyilik peşinde koşan gönüllü çalışanlarımız,
Koruncuk Vakfı adına bağış toplayarak vakıf çalışmalarına fon yaratılmasına destek verdi.

%100 Gönüllüyüz programı çatısı altındaki çalışmalarımıza
aşağıdaki linkte yer alan video'dan ulaşabilirsiniz:
https://www.turktuborg.com.tr/tr/100-gonulluyuz#calismalarimiz

%100 Gönüllüyüz Programı
Gelecek Planlarımız
Program kapsamında dernek ve vakıflarla iş birliklerimizi artırarak sosyal etkisi yüksek projeler
gerçekleştirilmesini hedefliyor ve her çalışanımızın en az bir kez gönüllülük faaliyetinde
bulunmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda şirket içerisinde gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması
ve geliştirilmesi adına çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
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TÜRK TUBORG’DA COVID-19 ÖNLEMLERİ
2020’nin ilk aylarında kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, Dünya Sağlık
Örgütü’nün ilan ettiği pandemi ile birlikte, ciddi sonuçlara yol açan küresel bir sağlık krizi haline
geldi. Bu rapor hazırlanırken milyonlarca insana bulaşarak dünya çapında yayılan Covid-19 salgını,
ekonomik ve sosyal anlamda da tüm dünyada etkisini devam ettiriyor.
Salgının başlaması ile birlikte Covid-19 salgınına dair Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili tüm kuruluşların
bilgilendirme ve talimatlarını yakından takip ediyoruz. Covid-19’a dair yayınlanan tüm bilgileri de en
hızlı şekilde çalışma arkadaşlarımızla çeşitli platformlarımız üzerinden paylaşıyoruz.
Türk Tuborg olarak; tüketicilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığını öncelikli
görevimiz, üretimimizin her zaman olduğu gibi “Tuborg Kalitesi ile” sürdürülmesini ise toplumsal
sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sebeple Covid-19 salgınına karşı T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili
tüm kuruluşların yönlendirmeleri kapsamında gerekli tüm tedbirleri alıyor ve harfiyen uyguluyoruz.

ÜRETİM SÜRECİMİZ
• Tüm üretim sürecimize daha önce de olduğu gibi kalite ve gıda güvenliği politikamız ile belirlenmiş
olan en üst düzey uluslararası standartlar kapsamında ve Alman Saflık Yasası'na uygun olarak
“Türk Tuborg Kalitesi ile” devam ediyoruz.

TSE Covid-19 Güvenli Üretim
Türk Tuborg A.Ş olarak koronavirüs sürecinde
almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız hijyen koşulları
sayesinde yıllardan beri sürdürdüğümüz ve öncüsü olduğumuz
%100 Kalite yolculuğumuzda bir önemli adım daha atarak
sektörümüzde "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan
ilk işletme olduk.
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• Fabrikamızda tüm süreçleri her zaman olduğu gibi insandan bağımsız ve el değmeden
gerçekleştiriyoruz.
• Fabrikamıza ve tüm çalışma ortamlarımıza girişte vücut sıcaklığımızı ateş ölçer ile kontrol ediyoruz.
• Fabrikamızda her vardiya sonrası tüm üretim ve çalışma alanlarını dezenfekte ediyoruz.
• Tüm geri dönüşümlü şişelerimizi her zaman olduğu gibi dolum öncesinde 85 derece sıcaklıkta
özel bir yıkama tekniğiyle temizliyoruz. Dolum sonrasında da yine yüksek sıcaklık uygulayarak
pastörize ediyoruz. Bu şekilde hem şişe ve içerisindeki ürünün hem de şişe yüzeyinin yüksek
sıcaklıkta ısıtma etkisiyle biyolojik açıdan %100 güvenli hale gelmesini sağlıyoruz.
• Kutu ürünlerimizi de yıllardır kullandığımız “Temiz Kapak” teknolojisi ile korumaya devam ediyoruz.
Bu teknikte kullandığımız alüminyum folyo kapakları kutuların üst yüzeyine üretim esnasında ısıl
işlem ile el değmeden uygulayarak kutularımızın dış yüzeyini tüketiciye ulaşana kadar aynı hijyen
seviyesinde koruyoruz.
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ÇALIŞMA ORTAMLARIMIZ
• Covid-19 yayılımını önlemek, toplumsal riski minimize etmek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak
amacıyla lokasyon bağımsız çalışmalarına devam edebilecek çalışma arkadaşlarımız için evden çalışma
modeline geçtik.
• Çalışma ortamlarımızda görevlerine devam eden çalışma arkadaşlarımız için ise
güvenli sosyal mesafemizi koruyoruz.
• Fabrikamızda soyunma odalarının sayısını artırarak UVC hava sterilizasyon lambaları ile ortamın
Covid-19 dahil her tür virüs ve bakteriden izole olmasını sağladık.
• Sahada olan çalışma arkadaşlarımızın kişisel hijyenlerini sağlamaları için gerekli tüm malzemeleri temin
ediyoruz. Sahada ürünlerimizi dağıtan tüm ekiplerimiz devamlı olarak siperlik, eldiven ve dezenfektan
kullanıyor, eldivenlerini ve dezenfeksiyon işlemini her ziyarette yeniliyor.
• Çalışma arkadaşlarımızın her türlü sorusunu yanıtlamak üzere tüm doktor ve hemşirelerimizi 7/24
ulaşılabilir kıldık.
• Yemekhanemizde saatli uygulamaya geçtik ve masalarımızı ayırdık. Kullanılan tüm malzemelerin hijyenik
olması için birçok düzenleme yaptık.
• Servis taşıtlarımızın sayısını artırdık, sosyal mesafemizi koruyacak şekilde oturma düzeni sağladık.
• Çalışma arkadaşlarımızın kullandığı tüm alanları sık aralıklarla dezenfekte ediyoruz.
• Toplantılarımızı, eğitimlerimizi ve mülakatlarımızı online platformlar üzerinden yapıyoruz.
• Ofislerimize dışarıdan misafir kabul etmeyerek hem onlar hem de çalışanlarımız açısından
riski azaltıyoruz.
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