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Rapor Hakkında

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

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan kurumsal yönetim, ekonomik, sosyal ve çevresel 
performansımızı, bu yıl dördüncüsünü yayımladığımız sürdürülebilirlik raporu ile paydaşlarımıza 
sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik performansımız ve hedeflerimize ilişkin tüm bilgiler, 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 
Türk Tuborg verimlilik projeleri, küresel amaçlara uyumlu bir şekilde odaklandığımız sürdürülebilirlik 
yaklaşımımız olan Küresel Gelişime %100 Uyumluluk, Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı, İklim 
Eylemine %100 Destek ve Küresel İş Birliğine %100 Katılım ana başlıklarında yer alıyor. Raporumuzda 
ayrıca; küresel çaptaki gelişmeler, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı 
aldığımız önlemler, yürütülen uygulamalar ve önceliklendirme analizi sonuçlarımız ile Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na sunduğumuz katkılara da yer verdik.

Raporumuzu Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde geniş bir iç paydaş katılımıyla oluşturduk. 
Türkiye’deki faaliyetlerimizi ve bilgilerimizi içeren dördüncü raporumuzu daha önceki yıllarda olduğu 
gibi GRI (Global Reporting Initiative) standartları “temel” seçeneğine uyumlu olarak Türkçe ve İngilizce 
dillerinde hazırladık. Hizmet verdiğimiz diğer pazarlara ilişkin bilgileri ise bu raporun dışında tuttuk.

Bundan sonraki dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarımızı yine yıllık olarak Sürdürülebilirlik Raporumuz 
aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik Raporumuza ilişkin her türlü düşünce, öneri ve sorularınız için bir sonraki sayfada yer alan 
iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
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Değerli Paydaşlarımız,
2020 yılı; bir anda hayatımıza giren pandemi gerçeği ile birlikte dünyanın  adeta yeniden şekillendiği, hayatlarımızın farklı bir 
normale evrildiği bir yıl oldu ve tüm insanlığı sarsan bu gerçekle yüzleşmeye hala devam ediyoruz. 

Tüm dünyaya damgasını vuran bu pandemi ile birlikte, biz de Türk Tuborg olarak, olağan dışı gelişmelere tanıklık ettiğimiz 
zorlu bir yılı geride bıraktık.

Dünyanın genelinde; hükümetlerin, şirketlerin ve tüm insanlığın oldukça ani bir şekilde ve hazırlıksız yakalandığı böylesi bir 
durumda Türk Tuborg olarak, önceliği en başta çalışanlarımızın ve tüm eko sistemimizin sağlık ve güvenliğine vererek, hemen 
hemen herkesten önce ve herkesten çok önlem alarak harekete geçmiş olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. 

Sürecin başından bu yana, Türk Tuborg olarak konuyla ilgili aksiyonlarımızı ivedilikle alıp uygulamaya koyduk. Sağlık 
Bakanlığı’mızın ve ilgili tüm kuruluşların bilgilendirme ve talimatlarını yakından takip ettik. Hatta sadece Türkiye’yi değil, 
Grup şirketlerimizin olduğu ülkeleri ve tüm dünyayı sıkı bir biçimde izleyerek gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar olmaya 
çalıştık ve gelen tüm korunma metotlarını ekiplerimizle paylaşarak ivedilikle uygulamaya aldık. Faaliyet alanlarımızda 
yoğunluğu azaltarak riski minimize etmek adına, iş tanımı uygun olan çalışanlarımızı 16 Mart 2020 tarihinden itibaren evden 
çalışma modeline geçirdik ve yıl sonuna dek bu şekilde devam ettirdik.

Pandemi sürecinde almış olduğumuz tüm bu önlemler ve sağladığımız hijyen koşulları sayesinde sektörümüzde "TSE 
Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni ilk alan firma olmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Pandemi ile hayatımıza giren değişime adapte olma ve iş modelimizde yapmamız gereken değişiklikleri hızla hayata geçirme 
konusunda ise;  önemi  bugün daha da anlaşılan dijitalleşme alanında öngörülü davranarak uzun zamandır yatırım yapmakta 
olduğumuz mevcut teknolojik altyapımızın, çalışan güvenliği ve sağlığı için yaptığımız yatırımların ve tüm paydaşlarımızla 
etkin biçimde sürdürdüğümüz iletişimimizin sayesinde esnekliğimizi ve gücümüzü koruyarak hızlı biçimde yol alabildik.

Yaşanan tüm bu süreç aslında sürdürülebilirliğin mutlak önemini de net bir şekilde göz önüne sermekte. Yaşamakta 
olduğumuz küresel bir salgınla daha da derinleşen iklim acil durumu ufka odaklanma zamanının geldiğini bizlere tekrar tekrar 
vurgulamakta. Dünyanın %70’ini kapsayan ülkelerin net sıfır emisyon taahhüdü vermesi, birçok ülkenin yeni normalimize 
adım atmaya net bir şekilde hazır olduklarını söylemeleri de bunun bir ispatı. Biz de bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz verimlilik 
projeleri ile son 5 yılda (doğrudan) sera gazı emisyon yoğunluğumuzu Türk Tuborg olarak %11,5 azaltarak yolumuza devam 
etmekteyiz. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri ile uyumlu olarak, uyum çerçevesinde 
paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu da hep ön 
planda tutmayı hedefliyoruz.

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin ana başlıklarını; bütünlükçü bir bakış açısı ve hem  çalışmalarımızın hem de 
üretimimizin temelini oluşturan “%100 Kalite” anlayışıyla ele alarak, “Küresel Gelişime %100 Uyum, Ekonomi ve İş 
Yaşamına %100 Katkı, İklim Eylemine %100 Destek, Küresel İş Birliğine %100 Katılım” olarak belirlemiştik.  2020 yılında da 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu 4 ana başlığımız altında yönetmeye devam ettik.

Hizmet verdiğimiz topluluklar üzerinde olumlu bir etki yaratma tutkumuzdan asla taviz vermeyerek yakın ilişkide olduğumuz 
tarım sektörünün gelişimi adına, yerel üretimi ve Türk çiftçisini destekleyerek, tarımsal faaliyet alanımızı bir önceki yıla göre 
%107 büyüterek 2020 yılını tamamladık. Türk Tuborg olarak çiftçilerin geçim kaynaklarını ve tarımsal dayanıklılığı iyileştiren 
uygulamaları ve teknolojileri desteklemeye de daima devam edeceğiz.

Yaptığımız verimlilik çalışmalarımız ve süreç iyileştirmeleri sonucunda depolamada %33 kapasite verimliliği sağladık.

Türk Tuborg olarak,  iklim eylemi önceliklerimiz arasında bulunan su riskleri ve yönetimi konusunda da yol aldık. Son 5 yılda malt 
üretimindeki su tüketimimizi %25 ve son 10 yılda bira üretimindeki su tüketimimizi %8,2 azalttık. 2020 yılında geri kazandığımız su 
miktarını bir önceki seneye göre %89,6 artırarak daha fazla suyu geri kazanarak su verimliliği sağlamış olduk. Atıklarımızın %99,99’unu 
geri dönüşüme kazandırdık. Gerçekleştirilen enerji verimliliği uygulamaları ile toplam enerji tüketimimize %5 katkı sağladık.

CEO Mesajı

Kadınlara %100 fırsat eşitliği sağlayan bir şirket olarak, bu sene de kapsayıcılığı, eşitliği ve çeşitliliği artırmak ve iyileştirmek 
için çalıştık. Son 5 yılda toplam çalışan sayımız %40 artarken, Türk Tuborg’da cinsiyet ve fırsat eşitliği alanında farklılığını 
ortaya koyarak kadın çalışan sayımızı %68 artırdık. Yönetim kurulumuzdaki  %33 ve icra kurulundaki  % 43’lük kadın üye 
oranımıza ilaveten sadece üst yönetimde değil her görev ve seviyedeki kadın sayısını artırmak da daimi hedeflerimiz arasında. 
Bu hedefin sonuçlarından biri olarak “üretimde kadın operatör istihdamı” konusunda sektörümüzde lider olmaktan da gurur 
duyuyoruz. 

İş Sağlığı ve Güvenliğine verdiğimiz önemle güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için her zaman maksimum 
çaba sarf ediyoruz. Özellikle böylesi bir pandemi yılında daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hızlı ve 
yerinde kararlar alarak ve en doğru şekilde uygulanmasını sağlayarak İSG istatistiklerimizdeki gelişimi sürdürdük ve çok zorlu 
bir yılı başarıyla geride bıraktık.

Sorumlu üretim anlayışımızı da her fırsat ve platformda, tedarikçilerimiz ve diğer yakın paydaşlarımız başta olmak üzere tüm 
toplum ile paylaşmaya devam ettik.

Bütün bunların yanı sıra; ülke ekonomisine ve tüketicilerine olan sorumluluk ve görevinin de bilincinde bir şirket olarak, işimizin 
en doğru biçimde ve eksiksiz sürdürülmesinden asla taviz vermeden, faaliyetlerimizi kesintisiz ve planlandığı şekilde devam 
ettirirken, yaptığımız toplumsal destek çalışmalarına da ağırlık verdik.

%100 Gönüllüyüz programı kapsamında üç ana konumuz olan Eğitim, Kadın ve Toplumsal Konular alanında pandemi 
şartlarında da projeler üretmeye ve yürütmeye devam ettik. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanmasını desteklemek amacıyla laptop ve tablet bağışında bulunduk. 

30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen depremden etkilenenler için İzmir’e %100 Destek çalışması başlattık. Şirketimiz, 
çalışanlarımız ve bayilerimizin desteği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek kampanyasına gıda paketi, hijyen paketi 
destekleri sağladık.

“%100 Yaşam Kalitesi İçin Gönüllüyüz!” sloganı ile kalıcı ve sürdürülebilir model ve çözümler üretmek adına Alternatif Yaşam 
Derneği (AYDER) ile devam eden iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz %100 Destek Programı içinde, engelli ve sosyal 
dezavantajlı gençlere mentorluk ve burs desteği vermeye bu yıl da devam ettik. 

Bu yıl dördüncüsünü yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda yukarıda sizlere kısaca özetlemeye çalıştığım faaliyetlerimizi 
tüm detayları ile bulabilirsiniz. 

Ben, 2020 yılında ortaya koyduğumuz bütün bu başarılı sonuçlara katkıda bulunan, her zamankinden daha zorlu şartlarda 
birlikte yol aldığımız başta Türk Tuborg çalışanları olmak üzere tüm ortaklarımıza, bayilerimize ve müşterilerimize teşekkür 
ediyorum.

DAMLA BİROL
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Sürdürülebilir Tarım çalışmalarımız kapsamında 
yerel üretimi ve Türk çiftçisini desteklemeye 
devam ediyoruz. Bu çerçevede 2020 yılında 
tarımsal faaliyet alanımız bir önceki yıla göre

���� 
büyüdü.

Covid-19 Salgını sürecinde tüm 
çalışanlarımızın sağlığını korumak ve aynı 
zamanda işimizin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla iç iletişim sürecimizde sıklıkla 
bilinçlendirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik 
ve tüm süreçlerimizi online ortama taşıdık.

%100 KALİTELİ YAŞAM 
platformumuz kapsamında pandemi 
sürecinde çalışma arkadaşlarımızın 
ailelerinin de katılımını sağlayan ruhsal 
ve fiziksel sağlıklarını korumaya yönelik 
program ve seminerler gerçekleştirdik.

Kayıp noktalarının belirlenmesi sonucu 
alınan aksiyonlar ve süreçlerde yapılan 
iyileştirmelerle yıllık

�„� milyon şişe 
verimliliği sağlandı.

Paketleme malzemelerinde 
daha ince polietilen 
kullanımı ile plastik atık 
miktarımızı son bir yılda

�� ton azalttık.

Süreç iyileştirilmesi 
sonucunda depolamada 

��� kapasite 
verimliliği sağlandı.

küresel GelişimE 

%100 uyumLULUK %100 katkı
Ekonomi vE iş yaŞamına

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular

Son 5 yılda toplam çalışan 
sayımız %40 artarken, 
kadın çalışan sayımızı 

%68 artırdık.

Türk Tuborg’da üst yönetimdeki kadın 
oranımız %43’tür. Son 1 yılda Tedarik Zinciri 
fonksiyonumuzdaki kadın çalışan sayımız 
%37 arttı. Son 4 yılda üretim sahamızda 
görev yapan kadın üretim operatörü sayımızı 

� 
katından
fazla artırdık.
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Son 1 yılda Satış Fonksiyonumuzdaki 
kadın çalışan sayımız ��� arttı.

Kadın Aday Öneri Sistemi ile kadın aday 
başvurularının yetersiz olduğu ve kadın istihdamını 
artırmaya odaklandığımız fonksiyonlarımızda çalışma 
arkadaşlarımızın önerdiği

�� KADIN çalışma
arkadaşımız istihdam edildi.

Performans yönetimi 
hedeflerimizin bir parçası olarak 
2020 yılında Türk Tuborg 
Yetkinlik Modelinin Güncellenmesi 
projesi tamamlandı.

%100 Liderlik Okulu çatısı 
altında farklı seviyelerde bulunan liderlerimiz 
için gelişim programları uygulandı.

Toplam kaza sayımız %68,
kayıp gün sayımız %76,3 azaldı.

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme’nin önemli 
adımlarından biri olan yeni “Tuborg Akademi 
Eğitim Portalı”nı hayata geçirdik.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bütçesini 
önceki yıla göre %42 oranında artırdık.

%100 katkı %100 DESTEK
Ekonomi vE iş yaŞamına İKLİM EYLEMİNE

Gerçekleştirdiğimiz 
verimlilik projeleri ile son 5 
yılda (doğrudan) sera gazı 
emisyon yoğunluğumuzu 

%��.� 
azalttık.

 

Atıklarımızın 

%��,��'unu 

geri dönüşüme kazandırdık.

Malt üretimindeki ısı enerjisi 
tüketimimizi 10 yılda 

%��,� 
azalttık.

Gerçekleştirilen enerji verimliliği 
uygulamaları ile toplam enerji 
tüketimimizi %� 

azalttık.

Malt üretimindeki su 
tüketimimizi son 10 yılda 

%�� azaltarak su 

tüketimi hedefimize başarıyla 
ulaştık.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular
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Paydaşlarımızın beklentilerini 
önemsiyor ve fikirlerini 
almaya devam ediyoruz. 
Öncelikli sürdürülebilirlik 
konularımızı güncellemek için 
gerçekleştirilen çalışmalara 
Türk Tuborg çalışanları ve 
115 dış paydaşımız katıldı.

%100 Yaşam Kalitesi 
İçin Gönüllüyüz! 
diyerek kalıcı ve sürdürülebilir 
model ve çözümler üretmek 
adına Alternatif Yaşam 
Derneği (AYDER) ile devam 
eden iş birliğimiz kapsamında 
yürüttüğümüz %100 Destek 
Programı içinde, engelli ve 
sosyal dezavantajlı gençlere 
mentorluk ve burs desteği 
vermeye devam ettik.

%100 Gönüllüyüz! 
çalışmaları kapsamında 
toplam  
�.8�3 SaAt/ 
2�6 GüN gönüllü çalışma 
gerçekleştirdik.

%100 katILIM %100 katILIM
KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular
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sürdürülebilir kalkınma 
amaçlarına katkımız

Tüm ihtiyaçlarımızı dikkate alarak, iç ve dış paydaşlarımızın sesini dinleyerek yaptığımız 
titiz çalışmalar sonucunda belirlediğimiz öncelikli sürdürülebilirlik konularımızı, buna bağlı 
sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve hedeflerimizi Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Matrisi başlığında siz 
değerli paydaşlarımızla bir önceki raporumuzda paylaşmıştık. 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, çalışma ve üretimimizin temelini oluşturan “%100 Kalite” anlayışıyla ele alarak, Türk 
Tuborg Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin ana başlıklarını Küresel Gelişime %100 Uyumluluk, Ekonomi 
ve İş Yaşamına %100 Katkı, İklim Eylemine %100 Destek, Küresel İş Birliğine %100 Katılım 
olarak belirledik.

Sürdürülebilirliğe bakış açımızı değiştirmeden, şirketimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini 
yönetmeye bu yıl da devam ettik. Yeni başlayan ya da devam eden tüm uygulama ve projelerimizi 
sürdürülebilirlikteki 4 ana başlığımız altında yöneterek, öncelikli konularımız üzerinde ciddi ve hızlı 
çalışmalar gerçekleştirdik. 2020’ye damgasını vuran ve halen etkisini devam ettiren pandeminin 
olumsuz koşullarına rağmen bir yıl boyunca bu öncelikli konularda birçok proje gerçekleştirdik. 
Sürdürülebilirlik çalışmalarımız, üst yönetiminin liderliğinde Sürdürülebilirlik Yönetimimiz tarafından 
yürütüldü.  

Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği, üretimde verimlilik alanlarındaki yaptığımız sayısız projeyle daha 
güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamını sağladık. Başta insan olmak üzere kullandığımız kaynakların daha 
verimli işlenmesine odaklandık.

Sürdürülebilirliği uzun yıllardır benimsemiş bir kurum olarak, dünya çapında etki yaratan sorunların 
çözülmesi için yapabileceklerimizi ve kendi bakış açımızla sunabileceğimiz katkıları bulma arzumuz 
devam ediyor. Bu bağlamda, kurum olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 
içerisinde belirtilen konularla ilgili yapılabilecek çalışmalara ve hedeflere ulaşmaya destek oluyoruz. 

Bu raporumuzda Türk Tuborg’un tüm performansını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na yaptığımız katkılarla ortaya koyuyoruz ve küresel ölçekte kabul 
görecek şekilde sorunlara gerçekçi ve somut adımlarla cevap veriyoruz.

KÜRESEL GELİŞİME

�1��
UyumluLUK
Müşterilerimize en yüksek kalitede ürünlerin sunulması her zaman için birinci önceliğimiz oldu ve 
tüm üretim anlayışımızı “%100 Kalite” mottosu temel olacak şekilde geliştirdik. 
%100 Kalite mottomuzu ‘Küresel Gelişime %100 Uyumluluk’ sağlayarak uyguluyoruz.

Kalite anlayışımız, üretimin her aşamasında insan sağlığı, kullandığımız ürünlerde çevrenin 
korunmasına verdiğimiz katkı, tüm süreçlerimizde inovatif yaklaşımları içermektedir.

Sürdürülebilir Tarım yaklaşımımız ile yüksek kalitenin elde edilmesinin 
ilk basamağı olan arpa tedariğinde verimi ve kalitesi yüksek maltlık 
arpa çeşitlerinin ekimini sağlayarak sürdürülebilir gıda üretimi 
sistemlerini güvence altına alıyor, tarım uygulamalarını destekliyoruz.

Üretim ve operasyonumuzun her aşamasında su 
tüketimi hedefleri belirliyor ve hedeflerimizle uyumlu 
verimlilik projeleri gerçekleştiriyoruz.

Türk Tuborg Pilot Tesisi çalışmaları ile biracılık sektörünü 
geliştirmeye, yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz “Çevre Bilinci” 
eğitimleri ve etkinlikleriyle geri dönüşüm ve geri kazanım 
konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Değer zincirimizi ‘%100 Kalite' mottomuzla 
benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımıza 
entegre çalışmalarına devam ediyoruz.

Ambalaj azaltımı sağlayan projelerin üretim 
hatlarında uygulanmasına ve yan ürün 
süreçlerimizin iyileştirilmesine devam ediyoruz.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular
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EKONOMİ VE 
İŞ YAŞAMINA

�1��
KAtKı
Bizim için kaliteli üretimin birinci koşulu, yüksek nitelikli çalışanlarımızdan 
oluşan yenilikçi ekibimizin çalışma koşullarının da aynı şekilde nitelikli olmasıdır. 
Nitelikli ve yenilikçi ekibimizin tüm bilgi ve deneyiminin desteklediği yenilikçilik 
faaliyetlerimizle sürekli gelişimi sağlıyor ve yüksek ürün kalitesi hedefimize 
ulaşmaya çalışıyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere değer zincirimizin her 
aşamasında iş yaşamına yaptığımız yatırımlar sayesinde, sektörümüzde öncü 
konumda yer alan kuruluşlardan biri olmaya devam ediyoruz.

Türk Tuborg Pilot Tesisi çalışmaları ile biracılık sektörünü 
geliştirmeye, yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz “Çevre Bilinci” 
eğitimleri ve etkinlikleriyle geri dönüşüm ve geri kazanım 
konularında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

“%100 Kaliteli Yaşam” çatısı altında, çalışanlarımıza ve ailelerine 
sağlıklı ve kaliteli yaşamaları için programlar sunuyoruz.

Pandemi sürecinde almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız 
hijyen koşulları sayesinde "TSE Covid-19 Güvenli Üretim 
Belgesi"ni sektörümüzde alan ilk işletme olduk.

Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla, 
İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimizle birlikte Covid-19 
önlemlerini şirket içerisinde her alanda hayata geçirdik.

%100 Fırsat Eşitliği” politikasıyla herkese adil ve eşit davranmayı 
gerek iş yerinde gerek toplumsal alanda teşvik etmeyi önemsiyoruz.

%100 Liderlik Okulu ile liderlerimizin gelişimini destekliyoruz.

Çalışanlarımızın bağlılığının ve motivasyonunun yüksek olmasının 
iş performansının sürekliliği açısından taşıdığı önemin bilinciyle, 
şirketimizde belirli dönemlerde “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti 
Anketi” gerçekleştiriyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlarımıza, uyum süreçlerinde  
“İşe Başlangıç Destek Programı” ile destek oluyoruz.

Verimlilik projelerimiz ile üretimde kayıpların azaltılmasına yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depolama iyileştirmeleri ile ilgili verimlilik projeleri gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarımız için öğrenme ve gelişimde sürdürülebilirliği 
sağlayabilmek amacıyla Türk Tuborg yetkinlikleri ile bağlantılı 
konularda Yetkinlik Gelişim Bültenleri hazırlıyoruz.

Kadın Aday Öneri Sistemimiz ile kadın istihdamını 
artırmaya katkı sağlıyoruz.

Şirketimizde her yıl "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" düzenliyoruz.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular
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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. 

Sadece üretimle sınırlı kalmayıp faaliyetlerimizin her aşamasında enerjinin,  suyun 
korunması ve atıkların azaltılması yönünde geliştirdiğimiz projelerle iklim eyleminde 
sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme kararlılığıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz.

İKLİM EYLEMİNE

�1��
DESTEK

Üretim ve operasyonumuzun her aşamasında su 
tüketimi hedefleri belirliyoruz ve hedeflerimizle 
uyumlu verimlilik projeleri gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birinde faaliyet 
gösteren fabrikamızda, enerji verimliliği ve su 
kullanımı gibi konularda şehrin altyapısını ve çeşitliliğini 
değiştirecek unsurları azaltmak için çalışıyoruz.

Ambalaj azaltımı sağlayan projelerin üretim hatlarında 
uygulanması ve yan ürün süreçlerinin iyileştirilmesi 
çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Arıtma tesisinde ürettiğimiz biyogazı yakma işleminde kullanıyoruz.

Paketleme Malzemelerini İyileştirme projesi gerçekleştirdik.

Tüm atıkların %99,99’unu geri dönüşüme kazandırdık.

Yardımcı Malzeme Kullanımı Azaltım projesi gerçekleştiriyoruz.

Fabrikamızda yer altı sularına karışabilecek tüm tehlikeli 
durumları engelliyor, biyoçeşitliliğin korunmasını ve sudaki 
yaşamın sağlıklı devam etmesini destekliyoruz.

%100 Gönüllüyüz çalışmalarımız kapsamında dernekler ile 
işbirliği yaparak ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyoruz.

Enerji Verimliliği projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

CIP süreçlerini (makine temizlik süreçleri) iyileştirerek 
doğal kaynakların kullanımını optimize ettik.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular
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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 yardımcıları konumundadır.  Son olarak, yüksek kaliteli ürünlerimiz ve 
sorumlu üretim anlayışımız ile müşterilerimiz destekleyici paydaşlarımızdır. Küresel hedeflere 
ulaşılmasının ancak tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi ile mümkün olabileceğinin farkında olarak 
bu alandaki çalışmalarımızı geliştiriyoruz.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE

�1��
KATIlım

Finansal ve finansal olmayan performansımızı kamuoyuyla 
her yıl şeffaf bir şekilde düzenli olarak paylaşıyoruz.

“%100 Fırsat Eşitliği” politikamızla herkese 
adil ve eşit davranmayı gerek iş yerinde gerek 
toplumsal alanda teşvik etmeyi önemsiyoruz.

Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ile yürüttüğümüz 
'%100 Destek Programı' kapsamında, engelli ve 
sosyal dezavantajlı gençlere mentorluk ve burs 
desteği vermeye devam ediyoruz.

'%100 Gönüllüyüz!' çalışmalarımız kapsamında Ege Çağdaş 
Eğitim Vakfı (EÇEV) ile birlikte öğrencilerimize tablet bağışında 
bulunarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunduk.

'%100 Yaşam Kalitesi için Gönüllüyüz' diyerek kalıcı ve sürdürülebilir 
model ve çözümler üretmek adına Alternatif Yaşam Derneği 
(AYDER) ile sürdürülebilir yeni nesil iş birliğimize devam ediyoruz.

'Bayi Gelişim Programı' ile bayilerimizin 
kurumsallaşmasına ve küresel gelişmelere uyum 
sağlamasına destek oluyoruz.

'%100 Gönüllüyüz!' çalışmalarımız kapsamında toplumsal 
konulara destek veren vakıflarla iş birliği yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve buna bağlı olarak hedeflerimizi 
belirlerken paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz ve gelecek 
planlarımızı paydaşlarımızla birlikte oluşturmak için çabalıyoruz.

Sorumlu üretim anlayışımızı her fırsat ve platformda, 
tedarikçilerimiz ve diğer yakın paydaşlarımız başta olmak 
üzere tüm toplum ile paylaşıyoruz.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliği ile 
hayata geçirdiğimiz E-Mentorluk Programı programı ile 
mentorluk eğitimi alan çalışma arkadaşlarımızla meslek 
lisesi öğrencilerine mentorluk desteği sağlıyoruz.

Değer zincirimizi %100 Kalite mottomuzla 
benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımıza 
entegre etme çalışmalarına devam ediyoruz.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular
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türk tuborg’da pandemi yönetimi

2020’nin ilk aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa bir süre içinde Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi 
ilan ettiği Covid-19 virüsü, tüm insanlık için ciddi sonuçlara yol açan küresel bir sağlık krizi haline geldi. 
Ekonomik ve sosyal anlamda tüm dünyada etkileri yayılan Covid-19 salgını, bu rapor hazırlanırken de devam 
etmektedir.

Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı salgının başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili tüm 
kuruluşların bilgilendirme ve talimatlarını yakından takip etmekteyiz. Gerek Bakanlığın talimatları gerekse 
oluşturulan Kriz Yönetim Ekibimiz tarafından Covid-19’a dair yayınlanan tüm bilgilendirmeler en hızlı şekilde 
çalışma arkadaşlarımızla tüm platformlar üzerinden paylaşılmaktadır.

Şirketimizde tespit edilen tüm temaslı ve pozitif vakalar iş yeri sağlık birimi tarafından günlük olarak 
semptom takibi yapılarak izlenmekte ve filyasyon kayıtları tutulmaktadır.

ÜRETİM SÜRECİMİZ
 • Tüm üretim sürecimize, daha önce de olduğu gibi, Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız ile belirlenmiş olan 

üst düzey uluslararası standartlar kapsamında ve Alman Saflık Yasası'na uygun olarak  
“Türk Tuborg Kalitesi ile” devam ediyoruz.

 • Fabrikamızda tüm süreçleri her zaman olduğu gibi insandan bağımsız ve el değmeden gerçekleştiriyoruz.

 • Fabrikamıza girişte vücut sıcaklığımızı ateş ölçer ile kontrol ediyoruz.

 • Çalışma ortamında sosyal mesafe kurallarına muntazam şekilde dikkat ederek hareket 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.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular

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.
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ÇALIŞMA ORTAMLARIMIZ

Toplumsal riski minimize etmek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Covid-19 yayılımını önlemek için;

 • Lokasyondan bağımsız olarak çalışmalarına devam edebilecek çalışma arkadaşlarımız için evden çalışma 
modeline geçildi.

 • Çalışma ortamlarımızda görevlerine devam eden çalışma arkadaşlarımızın tüm hijyen ve güvenli sosyal mesafe 
tedbirleriyle çalışmaları sağlandı.

 • Sahada görevli olan çalışma arkadaşlarımızın kişisel hijyenlerini sağlamaları için gerekli tüm malzemeler temin 
edildi.

 • Saha dağıtımında görevli tüm ekiplerin hijyen koşullarını maksimum derecede korumak için siperlik, eldiven, 
dezenfektan kullanmaları sağlanarak dezenfeksiyon işlemleri ve eldiven yenilemeleri her ziyarette yapıldı.
Türk Tuborg fabrikasında çalışma arkadaşlarımızın her türlü sorusunu yanıtlamak ve acil durum çağrısını 
karşılamak üzere;
İş Yeri Sağlık Birimi, 2 iş yeri hekimi ve 5 iş yeri hemşiresi ile 365 gün ve 7/24 ulaşılabilir kılındı.

 • Şirketimizde tespit edilen tüm temaslı ve pozitif vakalar iş yeri sağlık birimi tarafından günlük olarak 
semptom takibi yapılarak izlenmekte, filyasyon kayıtları tutulmaktadır.

 • Tüm ofislerin ve çalışma arkadaşlarımızın kullandığı alanların sık aralıklarla dezenfekte edilmesi sağlandı.
 • Toplantılarımız, eğitimlerimiz ve mülakatlarımız online platformlar üzerinden yapılmaya başlandı. Çalışanlarımıza 

internet ve ofis malzemesi desteği sağlandı.
 • Ofislerimize dışarıdan misafir kabul etmeyerek hem misafirlerimiz hem de çalışanlarımız açısından risk azaltma 

yoluna gidildi.
 • Çay ocakları kapatılarak otomat sistemine geçildi.  Dinlenme ve mola alanlarında sosyal mesafeli düzene geçildi.
 • Fabrikamızda soyunma odası sayıları artırıldı, kişisel dolaplar oluşturuldu. Ayrıca UVC hava sterilizasyon lambaları ile 

ortamın Covid-19 dâhil her tür virüs ve bakteriden izole olması sağlandı.
 • Kişiye özel ayakkabı kutuları temin edildi.
 • Güvenlik kuralları sosyal mesafeye göre ayarlandı.

 
 • Yemekhanemizde saatli uygulamaya başlandı, ayrıca :

 • Masa sandalyelerde sinema sistemine geçildi. 4 kişilik masalara aralarında 1,5 m sosyal mesafe olacak şekilde 
2 kişilik masa düzeni kuruldu, tüm masalara seperatörler yerleştirildi.

 • Kullanılan tüm malzemelerin hijyenik olması için düzenlemeler yapıldı. Tek kullanımlık 
ürünlere geçildi.

 • Menü, vitamin desteğiyle güçlendirildi.
 • Yemek servis kapları maksimum hijyen koşulları içerisinde servis edilmek üzere organize edildi.
 • Açık büfeler iptal edildi.
 • Kapalı devre video sisteminde Covid-19 ile ilgili bilgilendirici eğitim video yayınları yapılmaya devam edildi.
 • Tuvaletler, soyunma odaları ve yemekhanenin periyodik hijyen denetimleri artırılarak gerçekleştirildi.

 • Servis araçlarımızda bir dizi düzenlemeye gidildi:
 • Servis araçlarında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturma düzeni sağlandı.
 • %50 yolcu taşıma kapasitesine geçildi. Toplu taşıma aracı kullanımını önlemek için amacıyla servis ve sefer 

sayıları artırıldı.
 • Çalışanların evlerine en yakın noktadan ulaşımları sağlayacak şekilde güzergâhlar revize edildi.

Raporlama Döneminde Öne Çıkan Konular

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"

almaya hak kazanan İLK firma olduk.
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BiR BaKIşTa
TüRk TuBoRg

Bir Bakışta Türk Tuborg

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2020 33



%4�

%6�

Üst Yönetimde 
Kadın Oranı

Son 5 yılda kadın çalışma 
arkadaşlarımızın sayısını %68 

oranında artırdık! 

�.�89.�50
(*) Bin TLHasılat

*

Kadın Üretim Operatörü 
İstihdamında Sektörümüzde 

Öncüyüz!

Bir Bakışta Türk Tuborg

�79

Ton Yıllık Malt
Üretim Kapasitesi 

 Milyon Litre Yıllık
Bira Üretim Kapasitesi 

�
İthal Ettiği Marka 

Sayısı
�6.�00 8�

Ülkeye İhracat 
Tecrübesi

Günümüze Dek 
Toplam 6 Kıta

Sürdürülebilirlik
Yaklaşımı ile Geliştirilen

2� Verimlilik
Projesi

�9�.9

2020 Yılında
Tüm Atıkların

Geri Dönüşüme
Kazandırıldı

'U

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2020Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2020 3534



KaliTe
Kalite bizim 
iş yapış 
şeklimizdir, 
çünkü kalite 
başarıya giden 
yoldur.”

Fark
yAratMak
“Açık fikirlerimiz, 
yaratıcı çözümlerimiz 
ve çeşitliliğin gücüyle 
her zaman daha iyisini 
yapabileceğimizi biliriz.

TüRk TuBoRg

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

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

Bir Bakışta Türk Tuborg

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2020Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Raporu 2020 3736



TÜRK TUBORG 
Fabrikasında

Üretilen Markalar: İthal Edilen Markalar:

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 20 yılı 
aşkın süredir yakın iş birliğimizin bulunmasının yanı sıra, yaptığımız uluslararası ortaklıklarla 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.

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 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 daima 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.

Bir Bakışta Türk Tuborg
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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 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.
Alman Saflık Yasası Sertifikası’nın devamlılığı için her 
yıl  yapılan tetkik ve analizler ile biranın saflığı ve 
kalitesi yeniden onaylanmaktadır. 
Artan üretim talebiyle, ‘%100 Kalite’ anlayışını 
devam ettirmek ve talebi karşılamak için birçok 
yeni yatırım yapıyoruz. 2018 yılında biranın ham 
maddesi olan ve özenle seçilen arpalardan üretilen 
maltlar için yeni stok tankları, bu maltların su ile 
buluştuğu ve itina ile işlendiği yeni şıra tesisi, kaliteli 
tada ulaşmayı sağlamak için yeni mayalama tankı ve 
titizlikle raflara suvnabilmek için yeni fermantasyon 
tankları devreye aldık. ‘%100 Kalite’ anlayışı ve çevre 
duyarlılığı ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla, 
üretim kapasitesinde artış ve yüksek enerji verimliliği 
hedefliyoruz. Ayrıca kurduğumuz geri kazanım 
tesisleri sayesinde üretim sürecinden çıkan yan 
ürünleri ve atıkları tekrar kullanabiliyoruz. Tüm bu 
çalışmalar sonucunda çevre etkisini azaltıyoruz 
ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz. Bu 
çalışmalarımızı,  
Türk Tuborg’da Çevre Performansı sayfalarında 
detaylı şekilde anlattık.

AlMaN
sAfLıK
YaSaSı

40 4141
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199�

“Twist off - Çevir Aç” kapakla, ilk 
defa açacağa gerek kalmaksızın 

açılan şişe üretildi.

yılında

İlkLer 
1�67

Türk Tuborg Kuruldu.

yılında

197�

Bira pazarı ilk yüksek 
alkollü bira olan 

Tuborg Special ile tanıştı.

yılında

�969

İlk özel sektör birası 
pazara sunuldu.

yılında

19�9

Türkiye’nin özel sektördeki 
ilk ve en büyük bira 

fabrikası açıldı.

yılında

1�99

Troy markası ile bira şişesi ideal 
soğukluğa geldiğinde renk değiştiren 

ilk termokromik etiketli ambalaj 
üretimi gerçekleştirildi.

yılında

�004

Skol markası ile ilk pet şişe bira 
pazara sunuldu.

yılında

201�

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 

hijyen seviyesinde korur. 
%100 Geri Dönüşümlüdür.

yılında

2�03

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

tanıştırıldı.

yılında

201�

Türkiye bira pazarında bir 
ilk olarak Kasa Tozluğu 

uygulaması hayata geçirildi.

yılında

Sektörde bir ilk olarak 
yaz/kış modlu çevre 
dostu soğutucular 

kullanılmaya başlandı, 
hem kullanım kolaylığı 

hem de enerji tasarrufu 
sağlandı. 

201�
yılında

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.
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ÜYELİKLER VE DESTEKLER
Üyelik ve iş birliklerimiz stratejik hedeflerimizle yakından ilişkilidir. Sürdürülebilirlik konuları ve 
performansına katkı sağlayan, farklı alanlara odaklanmış dernek ve kuruluşlara 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:

Odak konu gruplarımızla ilgili çalışmalarımızın detaylarını, buraya tıklayarak 
Sürdürülebilirlik Öncelikleri sayfasından inceleyebilirsiniz.

Üyelikler

Ürün ve 
Hizmet 

Kalitesinde 
Öncülük

Nitelikli 
Çalışma 

Ortamının 
Yaratılması

Çevrenin 
Korunmasına 

Katkı

Toplumun 
Yaşam 

Kalitesine 
Katkı

Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) • •
Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO) •
Ege Çağdaş Yaşam Vakfı (EÇEV) •
Ege Orman Vakfı •
Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) • •
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) •
Professional Women's Network (PWN) • •
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) • • • •
TurkishWIN •
Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) •
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) •
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) • •
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) • •
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) •
YenidenBiz •
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) • •

Bir Bakışta Türk Tuborg
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KURUMSAL YÖNETİM
Kurumsal yaklaşımımız gereği sektörel rekabette üstün finansal performans, sürekli ilerleme ve en iyi iş 
sonuçlarını elde etmek temel felsefemizdir. Başarılı iş sonuçlarının ilk adımı, bizim için daima kurumsal 
yönetim kalitemize verdiğimiz önemdir.

Kurumsal yönetim kalitesinin sürdürülebilirlik konularının yönetiminde de en önemli sürükleyici unsur 
olduğunun bilinciyle, sürdürülebilirlik konularının yönetimini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 
şekillendiriyoruz. Kurumsal yönetim yaklaşımımız gereği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’ndeki prensiplerini uygulamaya azami özen gösteriyoruz.

Ayrıca şeffaflık ilkesi doğrultusunda Yönetimi 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 kolaylıkla erişebilir şekilde yayınlanıyor ve genel yaklaşım olarak da her alanda 
yasalar ile “%100 Uyum” ilkesini benimsiyoruz.

Şirketimizin 2020 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.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi', 2020'de yürürlüğe 
girdi. Türk Tuborg olarak 2017’den beri her yıl düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporumuzda açıkladığımız 
Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) konusundaki temel ilkelere uyumumuzu Türk Tuborg 2020 
Faaliyet Raporumuzda açıkladık. 

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.turktuborg.com.tr/Uploads/File/tborg-31.12.2020-faaliyet-raporu.pdf

Türk Tuborg Üst Yönetim (İcra Kurulu)
Şirketimizin Üst Yönetimi; ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler konusundaki kararlardan sorumlu CEO 
(Başkan) ve 6 Bşk. Yard.ndan oluşan İcra Kurulu’dur. Amacı, şirketimizin vizyon ve kurumsal değerlerini 
göz önünde bulundurarak politikalar oluşturmak ve stratejik hedefleri belirlemektir. İcra Kurulu'nda kadın 
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 yönetim, 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 Bşk. Yard., Tedarik 
Zinciri Bşk. Yard., Satış Bşk. Yard., Pazarlama Bşk. Yard., İnsan Kaynakları Bşk. Yard., İhracat Bşk. Yard. 
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 bulunulmaması 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.

Türk Tuborg’da yer alan kurul ve komitelerle ilgili bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: 
https://www.turktuborg.com.tr/tr/kurumsal-yonetim

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.

Bir Bakışta Türk Tuborg
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Çevre, İş Sağlığı ve 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.

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.

Faaliyetlerimizin her aşamasında tüm çalışanlarımız, sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve 
özenle hareket etmektedirler.

POLİTİKALAR

Bir Bakışta Türk Tuborg

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

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.
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Etik KuraLlar

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:

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.

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.

İŞVEREN OLARAK
ETİK KURALLARIMIZ

İŞLETME OLARAK
ETİK KURALLARIMIZ

KURUMSAL BİR VATANDAŞ OLARAK ETİK KURALLARIMIZ

Bir Bakışta Türk Tuborg

ETİK KURALLAR
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Türk Tuborg'da Sürdürülebilirlik

tÜRk 
TuBoRg DA
SürdÜrülEbiliRlik

,
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PAYDAŞLARLA İLETİŞİM 
Türk Tuborg olarak öncelikli hedeflerimizi belirlerken  
paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerini dikkate alıyoruz.
Faaliyetlerimizin nitelik ve niceliklerini etkileyen, aynı şekilde faaliyetlerimizden etkilenen her 
türlü kişi, kuruluş ve topluluğu iş paydaşı olarak nitelendiriyoruz. Değer zincirimizde 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 
sınıflandırıyoruz. Bu güncelleme çalışmaları sırasında aynı zamanda paydaşlarımızın sektöre 
bakışları ve bizden beklentilerini iki yıllık periyotlarla değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler ise 
sürdürülebilirlik önceliklerinin analizlerinde dikkate aldığımız en önemli unsurlar oluyor. 2020 
yılında gerçekleştirdiğimiz beklenti analizi sonuçlarını ve sürdürülebilirlik önceliklerimize yeni 
eklenen konularımızı “Sürdürülebilirlik Öncelikleri” haritamızda bulabilirsiniz.

En değerli paydaşlarımız olduğuna inandığımız çalışanlarımızın sık sık düzenlenen eğitimler, 
memnuniyet anketleri ve toplantılar yoluyla; memnuniyet, istek ve şikâyetlerini dinlemeye önem 
veriyoruz. Bu katılımın bir sonucu olarak, iyileştirilebilecek alanları tanımlıyor ve bunlara göre 
hareket ederek gerekli aksiyonları alıyoruz. Çalışanlarımızla ilgili yapılan çalışmalarının tamamına 
“Türk Tuborg’da Çalışma Hayatı” başlığının altında ulaşabilirsiniz.

Stratejik önceliklendirmeye göre dış paydaşlarımızın da görüşlerini iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz 
anketler ve bire bir toplantılar ile güncelliyoruz.

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.

MÜŞTERİLER TEDARİKÇİLER

SENDİKALAR

KAMU KURULUŞLARI

YEREL TOPLUM

SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI

ÜNİVERSİTELER VE 
AKADEMİSYENLER

HİSSEDARLAR VE SERMAYEDARLAR

TÜRK TUBORG ÇALIŞANLARI BAYİLER VE SATICILAR

DIŞ PAYDAŞLAR

İÇ PAYDAŞLAR

TÜRK TUBORG İŞ PAYDAŞLARI
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PAYDAŞLAR VE DİYALOG PLATFORMLARI

Paydaşlar Diyalog Platformları

Türk Tuborg Çalışanları

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

Web sitemiz ile şirketimize dair bilgileri ve haberleri şeffaf bir şekilde 
paylaşıyoruz.

Haber, bülten gibi iç yayınlar sayesinde çalışanlarımızla sürekli bilgi paylaşımını 
hedefliyoruz.

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 çalışanlarımıza ve ailelerine özel 
ayrıcalıklar sunuyoruz.

Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli aktivitelerde birbirimizi daha yakından 
tanıma fırsatı yakalıyoruz.

Hissedarlar ve  
Sermayedarlar

Dönem sonları itibariyle yayınladığımız mali tablolarımızı ve faaliyet raporlarımızı 
şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Müşteriler Müşterilerimizin tüm geri bildirimlerini çağrı merkezimiz aracılığıyla topluyor, 
değerlendiriyor ve hızlı dönüş yaparak memnuniyetlerini sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Bayiler ve Satıcılar 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.

Paydaşlar Diyalog Platformları

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 
doğrultusunda raporlar aracılığıyla bilgi akışı sağlıyoruz. Mevzuat ve yönetmelik 
değişikliklerinde ve 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 ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz.

Türk Tuborg'da Sürdürülebilirlik
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iş paydaşlarımızın 
görüşleri:

Türk Tuborg’a cam ambalaj tedariği sağlayan dünyanın ilk 5 büyük 
cam üreticisinden biri olan Şişecam’da çalışmaktayım.

Türk Tuborg’a 14 yıldan beri bira şişesi satışı yapmaktayım.

Şişecam’da çalışmaya başladığım ilk  günden bugüne kadar Türk 
Tuborg’un büyümesine, gelişimine, yeniliklerine hem şahitlik ettim 
hem de firma olarak katkı sağlamaya çalıştık.

Türk Tuborg ile uzun yıllar süregelen iş ilişkimiz bir tedarikçi-
müşteri ilişkisi gibi değil, birbirinin ihtiyaçlarını iyi analiz edip, 
karşılıklı anlayış ve yakın, samimi iletişim ile sürdürülen bir uzun yol 
ortaklığı olarak devam etmektedir.

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda su 
tüketimlerinin azaltılmasından, atık yönetimi ve geri dönüşüm 
konularına, enerji tasarrufundan, emisyon yönetimine kadar 
birçok konuda son derece hassastır ve tüm bu sürdürülebilirlik 
konularını önceliklendirmiş bir firmadır.

Şişecam olarak bizler de ürün hafifletmeleri, tahta palet yerine 
geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş palet kullanımı, UV renk 
katkısının azaltılması vb. konularda yaptığımız ortak çalışmalarla 
Türk Tuborg sürdürülebilirlik hedeflerine destek sağlamaktayız.

Övünç Yalçınkaya
Şişecam Satış Müdürü

Türk Tuborg'un %100 Kalite anlayışı ile yürüttüğü Küresel Gelişime %100 
Uyumluluk, Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı, İklim Eylemine %100 
Destek, Küresel İş birliğine %100 Katılım strateji ana başlıklarını biliyorum. 
Ana başlıkların hedeflerin önemini %100 kapsadığını düşünüyorum. 

Türk Tuborg'un yürüttüğü plastik kullanımının azaltılması faaliyetleri, 
emisyonların azaltılması ve karbon ayak izinin düşürülmesi için yapılan 
soğutucu gazların değiştirilmesi çalışmaları, çalışma yaşamında fırsat 
eşitliği, Bayi Gelişim Projesi gibi uygulamaları tüm sektörler için güzel 
örneklerdir.

Türk Tuborg'un faaliyet sektöründe çözüm ortağı olarak görev yaptığım 
için çok mutluyum. %100 Geri Dönüşüme inanıyorum!

Erden Ayalp
Ball Beverage Türkiye Satış Müdürü

Türk Tuborg'da Sürdürülebilirlik
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Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve buna bağlı olarak hedeflerimizi belirlerken iki yılda bir kilit 
paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz ve gelecek planlarımızı paydaşlarımızla birlikte oluşturmaya 
çabalıyoruz. Bir hedefe ulaşmanın ortak bir işleyiş gerektirdiğine olan inancımızla uyguladığımız 
kapsayıcı yaklaşımla, değer zincirimiz içerisinde yer alan tüm ortaklarımızın düşüncelerini 
önemsiyoruz.

Türk Tuborg'un 2020 yılında hem çalışanlar nezdinde hem de ilişki kurduğu paydaşlar dikkate 
alınarak sürdürülebilirlik konularının önceliklendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilirliğin temel göstergeleri olan ekonomik, sosyal ve evrensel 17 potansiyel sürdürülebilirlik 
konusu, global ve sektörel trendler gözden geçirilerek güncellenmiş ve 21'e çıkarılmıştır.

Belirlenen sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde, hem iç hem de dış paydaşlarla hızlı tüketim 
sektörü (FMCG) düşünülerek hangi konuların sürdürülebilirlik performansını en çok etkilediğini ve bu 
nedenle en yüksek önceliğe sahip olması gerektiğini anlamak için pandeminin de etkisiyle online etki 
değerlendirilmesi anketi gerçekleştirilmiştir. Paydaşlarımızın görüşlerini dinlediğimiz bu çalışmalara 
572 Türk Tuborg çalışanı ve 115 dış paydaş katılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİKLERİ

ODAK KONU GRUPLARIMIZ: 

Ar-Ge

Etik

Su Kul.

Uyum

Ham. Sür.

Enerji

Hak. Rek.

Atık

İzlene.

Çeşitlilik

TED

Sürd. Satın alma

Biyoçeşitlilik

Türk Tuborg İçin Önemi
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Emisyonlar

Çevre

Çalışan Gel.

Ekonomik

Çal. Hak.

Toplumsal Y.

Tüketici Sağlığı ve Güvenliği
 İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite, İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları
Yolsuzluk ve Haksız Rekabetin Önlenmesi
Su Kullanımı
Çalışan Hakları
Uluslararası Standartlara Uyum
İzlenebilirlik
Etik ve Şeffaflık

TSG
İSG

Ar-Ge
Hak. Rek.

Su Kul.
Çal. Hak.

Uyum
İzlene.

Etik

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

Ekonomik
Atık

Emisyonlar
Çeşitlilik

Çevre
Enerji

Ham. Sür.

Toplumsal Yatırım Çalışmaları
Tedarikçilerin Çevresel ve 
Sosyal Uygunluğu
Çalışan Gelişimi
Sürdürülebilir Satın Alma
Biyoçeşitlilik

Toplumsal Y.
TED

Çalışan Gel.
Sürd. Satın alma

Biyoçeşitlilik

TSG

İSG

Çalışanlarımızla yapılan ankette tüm fonksiyonlarımızın, dış paydaşlarla yapılan ankette ise tüm 
stratejik 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 toplantılar ve sürdürülebilirlik yönetim ekibimizin global ve sektörel 
trendler doğrultusunda risk ve fırsatları değerlendirmesiyle sürdürülebilirlik öncelikleri matrisimizi 
güncelleme çalışmalarımızı tamamladık.

2020 yılında şirketimizin sürdürülebilirlik matrisine 
yeni eklenen konu başlıkları:

 • Ham Madde Sürekliliği ve Verimliği
 • Uluslararası Standartlara Uyumluluk
 • Etik ve Şeffaflık

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
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TÜRK TUBORG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
STRATEJİSİ
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 (SKA) 
çalışmalarımıza yön veren ana çerçevedir.  Adım adım oluşturulan Sürdürülebilirlik Stratejimiz; 

•  Öncelikli sürdürülebilirlik konularımızın tespiti, 

•  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.

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. 

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. 

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.

Bizim için kaliteli üretimin birinci koşulu, yüksek nitelikli çalışanlarımızdan oluşan yenilikçi ekibimizin çalışma koşullarının 
da aynı şekilde nitelikli olmasıdır. Nitelikli ve yenilikçi ekibimizin tüm bilgi ve deneyiminin desteklediği yenilikçilik 
faaliyetlerimizle sürekli gelişimi sağlıyor ve yüksek ürün kalitesi hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ekonomi ve İş 
Yaşamına  %100 Katkı stratejimiz altında, başta çalışanlarımız olmak üzere değer zincirimizin her aşamasında iş 
yaşamına yaptığımız yatırımlar sayesinde, sektörümüzde öncü konumda yer alan kuruluşlardan biri olmayı hedefliyoruz.

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. İklim Eylemine %100 Destek sağlamak için çalışmalarımızı "%100 Çevre’’ anlayışıyla 
sürdürüyor; iş süreçlerimizin tamamında çevresel etkileri sürekli olarak değerlendiriyor ve yönetiyoruz. 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.

Küresel hedeflere erişilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi bir ortaklık ve iş birliği anlayışı ile 
geliştirebileceğimizin bilincindeyiz. Küresel İş Birliğine %100 Katılım’ı sağlamak amacıyla başta çalışanlarımız 
olmak üzere tedarikçilerimiz, bayi ağımız ve toplumun tüm kesimlerinde öncelikli paydaşlarımızla birlikte projeler 
gerçekleştiriyor, stratejik paydaşlarımızın gelişimine destek oluyoruz.

Türk Tuborg 
Sürdürülebilirlik 
Stratejimiz

Odak Konu 
Gruplarımız Öncelikli Sürdürülebilirlik Konularımız Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarına Katkımız

Küresel Gelişime  
%100 Uyumluluk

Ürün ve Hizmet 
Kalitesinde Öncülük

• Tüketici Sağlığı ve Güvenliği
• Kalite, İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları
• Ham Madde Sürekliliği ve Verimliği
• Uluslararası Standartlara Uyumluluk

Çevrenin 
Korunmasına Katkı

• Su Kullanımı
• Enerji Verimliliği
• Atık Yönetimi

Ekonomi ve 
İş Yaşamına  
%100 Katkı

Ürün ve Hizmet 
Kalitesinde Öncülük • Kalite, İnovasyon ve Ar-Ge Çalışmaları

Nitelikli Çalışma 
Ortamının Yaratılması

• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Çalışan Hakları
• Çalışan Gelişimi
• Etik ve Şeffaflık

İklim Eylemine  
%100 Destek

Çevrenin 
Korunmasına Katkı

• Su Kullanımı
• Enerji Verimliliği
• Atık Yönetimi
• Emisyonlar

Küresel İş Birliğine  
%100 Katılım

Ürün ve Hizmet 
Kalitesinde Öncülük • Tüketici Sağlığı ve Güvenliği

Toplumun Yaşam 
Kalitesine Katkı

• Toplumsal Yatırım Çalışmaları
• Ticari Paydaşların Gelişimi

Türk Tuborg Sürdürülebilirlik Stratejisi Matrisi

Türk Tuborg'da Sürdürülebilirlik
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Sürdürülebilirlik Yönetimi
Sürdürülebilirlik yönetimimiz, sadece ülkemizde değil, dünyada sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri 
de yakından takip ederek değer zincirimizin tamamını kapsayan sorumlu ve şeffaf bir yönetim 
anlayışıyla hareket ediyor. Bu yaklaşım, kurumsal yönetim anlayışımızı sürdürülebilir bir mantıkla 
kurgulamak ve şeffaflığı yönetim modelimizin ana eksenine oturtmak anlamına gelmektedir.

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 Yönetimine bağlı çalışan Sürdürülebilirlik Komitesi 
tarafından yürütülüyor. Sürdürülebilirlik Yönetimimiz, performansımızı iyileştirecek kurumsal hedefler 
belirlenmesi, hedeflere yönelik aksiyonların planlanması ve uygulanması, kurumsal yönetim, sosyal ve 
çevresel performansların takibi gibi sorumlulukları üstleniyor.

Bu kapsamda 2020 yılında Sürdürülebilirlik Yönetimimiz yoğun bir çalışma temposuna imza atmıştır.

 • 2020 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yol haritasının takibi için  
5 toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantılar sonunda alınan kararlar Sürdürülebilirlik Yönetimimiz 
tarafından değerlendirildi.

 • İç ve dış paydaşlarımızın sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak üzere iletişim çalışmalarına odaklandık 
ve iletişim planımızı oluşturduk. 

CEO’muzun başkanlığında İnsan Kaynakları Bşk. Yard., Tedarik Zinciri Bşk. Yard., Pazarlama Bşk. 
Yard. katılımıyla oluşan Sürdürülebilirlik Yönetimi; ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişimsel 
risklerin yönetilebilmesi için politikaları gözden geçirir. Ayrıca her yıl düzenli olarak 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 strateji ve 
hedefleri takip eder.

Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik konusunda çalışma grupları oluşturulmasını, 
departmanlar arasındaki iletişimin artırılmasını ve ortak projelerin hayata geçirilmesini sağlar. Ortak 
proje ve uygulamalarımızın yaygınlaşması ve paydaşlarımızın da dâhil 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.

Başkan: CEO

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Komitesi İnsan Kaynakları
Tedarik Zinciri  
Pazarlama 
Hukuk 
Finans

Türk Tuborg'da Sürdürülebilirlik

İnsan Kaynakları Bşk. Yard. 
Tedarik Zinciri Bşk. Yard. 
Pazarlama Bşk. Yard.
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Küresel 
Gelişime 
%100 
Uyumluluk

Küresel Gelişime %100 Uyumluluk
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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 yaklaşımlarını 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 ve sonrasında suyun 
korunması, hijyenin sağlanması, toplumsal sağlığın korunması, 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 de birer dünya vatandaşı olarak kişisel 
gelişimleri alanında niteliklerinin artırılması için kesintisiz olarak çalışmalarımızı 
sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz.

Gerçekleştirilen verimlilik çalışmaları ile;

Küresel Gelişime %100 Uyumluluk

�1��
UYUMLULUK

KÜRESEL GELİŞİME

Üretimde toplam kayıp oranımızı bir önceki yıla göre %4 azalTTIK.
Yerel üretimi ve Türk çiftçisini desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede 2020 yılında tarımsal 

faaliyet alanımız bir önceki yıla göre %107 büyüdü.

ÜRETİM SÜREÇLERİMİZİN HER AŞAMASI 
TÜMÜYLE OTOMASYONA DAHİL EDİLDİ. 
Kayıp noktalarının belirlenmesi sonucu alınan aksiyonlar ve süreçlerde yapılan iyileştirmelerle yıllık 

4,5 milyon şişe verimliliği sağladık.

Paketleme malzemelerinde daha ince polietilen kullanımı ile plastik atık miktarımızı 

son bir yılda 41 ton azalttık.
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TÜRK TUBORG‘UN
DEĞER ZİNCİRİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIM

MALT ÜRETİM

PAKETLEME

LOJİSTİK
& DAĞITIM

TÜKETİM

BİRA 
ÜRETİM
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DEĞER ZİNCİRİMİZDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Değer zincirimizi, ham madde üretiminden bitmiş ürünü son tüketiciye ulaştırana kadar 
değer yaratan tüm faaliyetlerimiz olarak tanımlıyoruz. Tedarik, Üretim, Dolum ve Lojistik & 
Dağıtım başlıkları altında toplanan değer zincirimizi; %100 Kalite mottomuzla benimsediğimiz 
sürdürülebilirlik yaklaşımımıza entegre ediyoruz.  Değer zincirimizin tüm aşamalarında 
sürdürülebilirlik yaklaşımımızla birlikte değerlendirdiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına 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.

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 
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.

Küresel Gelişime %100 Uyumluluk

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
Alman Saflık Yasası’na göre tüm ham maddelerin doğal, saf ve yüksek kalite standartlarında olması gerekir. 
Bu nedenle ana ham maddemiz olan arpayı hem yüksek verimle hem de en iyi kalitede Türkiye’de üretmek 
için çabalıyoruz.

Türkiye’nin 24 farklı şehrinde 300 çiftçimizle tarımsal faaliyetlerimizi sürdürüyor, iş ortaklarımız ve 
paydaşlarımızla sürdürülebilir bir tarım için çalışıyoruz. Her yıl bir önceki yıla göre hedeflerimizi büyütüyor, 
yerel üretimi ve Türk çiftçisini destekliyoruz. Bu çerçevede 2020 yılında tarımsal faaliyet alanımızı bir 
önceki yıla göre %107 büyüttük. 2021 yılında da hızla büyümeye devam ederek Türk tarımına olan 
desteğimizi sürdürülebilir kılma çabası içerisindeyiz.

Türkiye’de ve dünyada tohum konusunda en uzman kuruluşlarla birlikte çalışarak kalitesi ve verimi 
yüksek, Türkiye iklim şartlarına en uygun arpaları titizlikle seçiyoruz. Her yıl yüksek kalitede birçok farklı 
arpa çeşidini ülkemize getiriyor ve Ar-Ge çalışmaları ile performanslarını gözlemliyoruz. En başarılı arpa 
çeşitlerini Türkiye’de sertifikalı tohum üreterek çiftçilerimizin kullanımına sunuyor, sözleşmeli tarım 
faaliyetleriyle çiftçilerimizi destekliyoruz.

Uluslararası standartlara ve kanunlara uyumlu, aynı zamanda çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde, doğal 
kaynakları verimli kullanmak için çalışıyoruz.  Sürdürülebilir bir tarım için toprak kalitesinin korunmasını 
hedefleyerek gübre ve diğer tarımsal girdilerin tedariğinde çiftçilerimize destek oluyoruz. Çalışma 
arkadaşlarımız teknik bilgi ve tecrübelerini 7/24 sahaya yansıtarak bilinçli bir tarım ve sorumlu bir gelecek 
için çalışıyorlar. ’%100 Kalite’’ mottomuzla çiftçilerimizi üretim aşamasından itibaren destekliyor ve nihai 
ürünü kontrol altına alıyoruz.

Fabrikaya gelen ve nihai üretim aşamasında kullandığımız arpaların işlenmesiyle ortaya çıkan yan ürünleri 
yine tarım ve hayvancılık sektörüyle buluşturuyoruz. Bu sayede her yıl binlerce ton ürünü ülke ekonomisine 
katma değer sağlayacak şekilde değerlendiriyor, döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz.
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Şıra Üretim: Şıra üretim prosesimiz; öğütme, mayşeleme, süzme, kaynatma 
ve soğutma işlemlerinden oluşur. Prosesin amacı maltın içerisindeki besin 
maddelerinin (ekstrakt) sıvıya dönüştürülmesidir.

Bira 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 kullanılır. Kullanılmayan kısım kurutularak yan ürün olarak satılır.

 • Yapılan iyileştirmeler ile toplam kayıp oranımız geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %4 azaltılmıştır. 
2021'de Kayıp oranı hedefimiz 2020'ye göre %8 azaltmaktır.

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

Malt Üretim: Malt üretime girecek arpalarımızın, öncelikle temizleme işlemlerini yapıyoruz. Bu temizleme işlemleri 
sırasında çıkan firelerin neredeyse tamamını yan ürün olarak değerlendiriyoruz.

Malt üretimimiz ıslatma, çimlendirme, kurutma ve üretilen maltın temizlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Malt üretimi sırasında çıkan atıkları yan ürün olarak değerlendiriyoruz. Yan ürünler katma değer sağlayacak şekilde 
ekonomiye kazandırılmaktadır.

 • Üretim koşularının iyileştirilmesi adına malt üretimimizin farklı aşamalarında kullanılan bazı ekipmanlar değiştirildi. 
Bu sayede ürün kayıplarının da önüne geçilerek enerji verimliliği sağlandı.

 • Üretim sistemindeki bütün panolar yenilendi ve üretimimizin her aşaması tümüyle otomasyona dahil edildi.  
Bu sayede tüm parametreler anlık olarak takip edilmeye başlandı.

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.

 • Depolama alanlarında yapılan operasyonel değişiklikler ve yeni teknolojilerin 
kullanılmasıyla oluşturulan takip sistemleri sayesinde hem lojistik süreçlerinde yüksek 
düzeyde verimlilik elde edilmiştir.

 • Tüm POP/soğutucu depolarının birleştirilmesi, POP malzeme, soğutucu, fıçı bakım 
malzemelerinin lojistik süreçlerinin ürün lojistik süreçlerinden ayrılarak verimliliğin 
artırılması sağlanmıştır.

Küresel Gelişime %100 Uyumluluk

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

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

 • Paketleme malzemelerinde daha ince polietilen kullanımı ile plastik atık miktarında son bir 
yılda 41 ton azaltma sağlandı.

 • Ürün kalitemizde değişim olmadan paketleme malzemelerinde inovatif çalışmalarla yıllık 
yaklaşık 3,5 Milyon TL kazanç sağlandı.

 • Bir kutu hattında, kapasite ve verimlilik artışı sağlamak üzere gerçekleştirilen revizyonlarla hat 
kapasitesinde %63 lük artış sağlandı.

 • Yoğun çalışan hatlarda vardiya sistemi değişikliği ile iş kazalarında belirgin bir düşüş sağlandı.

 • Kayıp noktalarının belirlenmesi sonucu alınan aksiyonlar ve süreçlerde yapılan iyileştirmelerle 
yıllık 4,5 milyona yakın şişe tasarrufu sağlandı.
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Türk TuboRg 
PilOt TesiSi
Türk Tuborg Pilot Tesisini, yenilikçi anlayışımızı desteklemek, bira üretimi konusundaki 
tecrübemizi ve ustalığımızı tüketicilere yeni tat 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; 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 
geliştiriyor, biracılık sektörüne yenilikler kazandırıyoruz.

Tüm bu değerlerden beslenerek büyümeye; her geçen gün “%100 Kalite” mottosuyla 
gelişmeye ve güven vermeye devam ediyoruz.

Küresel Gelişime %100 Uyumluluk
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Ekonomi̇ Ve 
İş Yaşamına
%100 Katkı

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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EKONOMİ VE 
İŞ YAŞAMINA

�1��
KAtKı
Bizim için kaliteli üretimin birinci koşulu, çalışanlarımızın bireysel 
niteliklerinin gelişimi kadar, 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 de toplumsal alanda kadının güçlenmesi ve ekonomik 
faaliyet alanında layık olduğu yeri alması kritik bir başarı faktörüdür. 
“%100 Fırsat Eşitliği” ilkemiz kapsamında, çalışan profilimizde 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.

EKONOMİ VE 
İŞ YAŞAMINA

�1��
KAtKı

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı

Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimizle birlikte 

Covid-19 önlemlerini şirket içerisindeki her alanda hayata geçirdik.

Pandemi sürecinde almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız hijyen koşulları sayesinde 

sektörümüzde “Tse Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi“ni 

almaya hak kazanan İLK firma olduk.

Son 5 yılda toplam çalışan sayımız %40 artarken, kadın çalışan sayımızı %68 artırdık.

İSG bütçesini önceki yıla göre %42 oranında artırdık.

Toplam kaza sayımız %68, kayıp gün sayımız %76,3 azaldı.

Kaynak yönetimini optimize ederek üretimde tüm ham madde, yarı mamul ve ürün kayıplarında 
dünya standartlarını sağlamaya yönelik çalışmalarımız sayesinde toplam kayıp oranımızı geçtiğimiz 

yıla göre yaklaşık %4 azalttık.

Süreç iyileştirilmesi sonucunda depolamada %33 kapasite verimliliği sağladık.
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Türk Tuborg’da 
Çalışma Hayatı
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 biriyiz. İnsan 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 İnsan 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 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 sonuçlarını 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, motivasyonlarının yükseltilmesini 
hedefliyoruz.

%100 Ödülleri’ne Türk Tuborg çalışanları farklı kategorilerde kendilerini, çalışma arkadaşlarını ya da 
departmanları aday gösterebilmektedirler. Farklı departmanlardan katılımcıların oluşturduğu bir kurul 
tarafından detaylı çalışmalarla adaylar 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.

2020 yılında da Covid-19 salgını sürecinde tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve aynı zamanda işimizin 
sürekliliğini sağlamak amacıyla iç iletişim sürecimizde sıklıkla bilinçlendirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili tüm kuruluşların bilgilendirme ve talimatlarını yakından takip ederek ve 
gerekli tedbirleri derhal uygulamaya alarak, salgına dair yayınlanan tüm bilgileri en hızlı şekilde çalışma 
arkadaşlarımızla çeşitli iç iletişim platformlarımız üzerinden paylaştık.

Alınan önlemler kapsamında Biz Bize toplantımızı iptal ettik ve %100 Ödülleri programımızı ödül haftası ile 
birlikte dijital ortamda çalışma arkadaşlarımızla buluşturduk.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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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TÜRK TUBORG FIRSAT 
EŞİTLİĞİ POLİTİKASI
Yönetimimiz, fırsat eşitliğine dair hedefleri sürekli takip ederek farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Şirketimizin insan onuruna yakışır iş ilkesinden hareketle, çalışma koşulları başta olmak üzere hayatın her 
alanında fırsat eşitliğinin temel hak olduğunu benimsemekteyiz. 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 değildir. Bunun yanı sıra 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 bilgilendiriyor, rehber sayesinde 
yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. 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. Üst yönetim ve yönetici seviyesinde yapılan raporlamalar 
ile fırsat eşitliğine dair konuları takip ediyor ve hedeflerimize ulaşma sürecinde farkındalığın artırılmasını 
amaçlıyoruz. Fırsat eşitliği anlayışının bir parçası olarak, engelli istihdamının artırılmasına yönelik çalışıyoruz. İş 
ortamlarını, engelli çalışanların çalışma koşullarını kolaylaştıracak şekilde düzenliyoruz. Bu uygulamalar sayesinde 
bünyemizde, 42 engelli çalışma arkadaşımız görev alıyor. 

Son 1 yıl içerisinde engelli çalışan istihdamımızı %17 oranında artırdık.

politikası

fırsat
eşitliği

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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KADIN İSTİHDAMI
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 ilkemiz kapsamında yürütüyoruz. Çalışanlarımız, açık 
pozisyonlar için aranılan nitelik, deneyim ve kriterlere uygun olduğunu düşündükleri kadın adayları 
önerebiliyor. Bu sistemle, değerlendirmek üzere daha fazla kadın adaya çalışanlarımız aracılığıyla 
ulaşıyor ve bu süreçte kadın istihdamının artırılmasına destek olan çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. 
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.

2020 yılında 10 kadın çalışma arkadaşımız bu sistemle aramıza katıldı:

2020 yılında İnsan Kaynakları olarak yayınlanan 63 ilana 90 kadın aday önerisi gerçekleştirildi. Bu 
adayların 5’i Tedarik Zinciri, 5’i Satış fonksiyonundan olmak üzere 10 kadın çalışma arkadaşımız da 
Kadın Aday Öneri Sistemimiz sayesinde aramıza katıldı. Böylece, özellikle kadın aday başvurularının 
yetersiz olduğu ve kadın istihdamını artırmaya odaklandığımız iki fonksiyonumuzdaki bu hedefimize 
çalışma arkadaşlarımız da katkı sağlamış oldu.

“Üretimde Kadın Gücü” mottomuzla birlikte üretim sahamızdaki kadın çalışan sayımızı her yıl 
artırıyoruz. 2020 yılında aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte kadın üretim operatörü 
sayımız 32’ye ulaştı. 

Son 1 yılda Tedarik Zinciri fonksiyonumuzdaki kadın çalışan sayımız 
%37 arttı.
Son 4 yılda Üretim sahamızda görev yapan kadın üretim operatörü 
sayımızı 5 katından fazla artırdık ve bu konuda sektörümüzün öncüsü 
olmaya devam ediyoruz.
“Kadınlar Sahada” projemizde, iş deneyimi olmayan ve satış fonksiyonunda kariyer planı bulunan 
kadın adaylarımıza yer veriyoruz. Bu proje ile amacımız; bu adaylarımızın 3 ay boyunca sahada 
çalışarak deneyim kazanmasını sağlamak ve adaylarımızı kazandıkları bu deneyimlerle Türk Tuborg 
Satış pozisyonlarında öncelikli adaylarımız olmasını sağlayacak şekilde kadın aday havuzumuza dahil 
etmek.

Bu proje kapsamında 2020 yılı içerisinde 3 ay boyunca sahada Satış ekibimiz ile birlikte çalışan 
adaylarımız; İstanbul lokasyonlu Satış Geliştirme Temsilcisi rollerinde Satış ekibimize katıldılar. 
Böylelikle yeni mezun kadın çalışan istihdamını destekleyerek hem adaylarımıza meslek edindirmiş 
hem de saha ekiplerimizde kadın çalışan sayımızı artırarak dengeli ekipler yaratmış oluyoruz.

Son 1 yılda Satış fonksiyonumuzdaki kadın çalışan sayımız %16 arttı.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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KADIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ:

Nurcan Lök
Bira Dolum Operatörü

Üretmek çok ciddi ve zorlayıcı bir sorumluluk olarak gözükse de biz 
kadınlar için düşünüldüğü kadar zor değil, kendimize güvendiğimizde 
ve emin adımlarla yürüdüğümüzde her şey tamamlanıyor diyebilirim. 
İşe severek geldiğimde, ekibimle bir bütün olarak devam ettiğimde 
moral ve motivasyonum artıyor, kendimi çok daha iyi hissediyorum. 
Üretim sahasında çalışmak isteyen kadın adaylar ile şunu paylaşmak 
isterim: Üretimin zor bir iş olduğu düşünülse de unutmayalım ki biz 
kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kalite bilinci ve etik bakış açısı 
ile çalışarak, bu güzel ailenin bir bireyi olarak hissederek her şeyin 
üstesinden gelebileceğimizi çok iyi biliyorum.

Rabia Orhan
Bira Proses Operatörü

Türk Tuborg’da kadın çalışan olmak çok gurur verici bir duygu. Kadınların 
değerini bilen bir şirkette çalışıyorum. Üretim sahasında kadın çalışan 
olmak ise çok harika bir duygu. Kadının her alanda yeri olmalı. Kadınlar iş 
gücüne evlilik ve çocuk doğurmak gibi sebeplerle ya hiç katılamıyor ya da 
geç katılıyor. Bu da toplumda cinsiyet ayrımcılığının yarattığı sorunlara ek 
olarak çalışma yaşamında kadınlar için zorluklar yaratıyor. Yoktan var eden 
kadınlarımızın üretimde de yer alması gerekir.

Üretim sahasında çalışmak isteyen kadın adaylara şunu söylemek isterim; biz 
her şeye göğüs gerebilecek güçte olduğumuzu bilmeliyiz. Bizler kendimizin 
farkına varmalı, ayakları üstünde duran güçlü kadınlar olmalıyız. Hiçbir işin 
cinsiyeti yokken işlerin kadın işi – erkek işi diye ayrılmasına izin vermemeliyiz.

Gizem İrem Şen
Satış Geliştirme Temsilcisi

"Kadınlar Sahada" Projesi ile kadınların elini attığı 
her işte gösterdiği inceliği, zerafeti ve özveriyi ben 
de işimde sergileme fırsatı buldum. %100 Takım 
ruhumuzla, birlikte hareket ederek daha başarılı 
yarınlara imza atmanın özgüvenini ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Türk Tuborg'da geçen bu 1 yıl bana; yeniliğe 
ve değişime açık olmak, dinamizmimi kaybetmemek, 
hedeflerime giden yolda planlı ve düzenli olmak 
anlamında çok büyük katkı sağladı. Aynı zamanda 
gelişimimize yönelik eğitimlerle destekleniyor olmak 
da motivasyonumu sürekli yüksek tutuyor.

Neşe Kılıçöz 
Satış Geliştirme Temsilcisi

Türk Tuborg’da çalışmaya başladığım gün, bana 
öğretilen ilk cümlelerden biri; "Sen yoksan 1 kişi 
eksiğiz" ve "Kadının gücünün her şeyin üstünde 
olduğu" algısıydı. Bir işi yapmaya karar verdiğimiz 
andan, işin bitişine kadar geçen süreçte en büyük 
destekçim Türk Tuborg ailem oldu. Geçirdiğim 1 
yıllık süreçte Türk Tuborg’daki ailemin desteğini 
yalnızca iyi yapılan işlerde değil, her süreçte 
gördüm. %100 Takım'ın ne anlam ifade ettiğini bu 
aileye katılarak daha iyi anladım. "Kadınlar Sahada" 
Projesi sayesinde dahil olduğum bu güzel yolculuk 
ile tüm kadınlara ilham olmayı hedefliyorum. Siz 
yoksanız 1 kişi eksiğiz…

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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Belirsiz Süreli 
Tam Zamanlı 

(Bordrolu)

Belirli Süreli
Geçici/Sözleşmeli

Genel
Toplam

ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN

Sayı 1.244 250 18 0 1.262 250

Toplam Çalışan 
Sayısına Oranı %83 %17 %100 %0 %83 %17

Çalışan Profili 

Çalışanlarımızın sayısında bir önceki yıla göre %4,6 büyüme gerçekleştirdik. 
2019’da 1446 olan istihdamımızı, 2020’de 1512’ye çıkardık.

Türk Tuborg olarak çalışan sayımızı artırarak bir önceki yıla oranla %4,6 büyüme gerçekleştirdik. 
2019 yılında 1446 olan istihdamımızı 2020 yılında 1512’ye çıkartarak ekonomiye katkı sağladık. 
Kadın çalışanlarımızı desteklemek ve kadın istihdamını çoğaltma hedefimiz çerçevesinde son 5 
yılda kadın çalışma arkadaşlarımızın sayısını %68 oranında artırdık.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemiz gereği ülkelerin, toplumların ve kurumların ekonomik ve sosyal 
kalkınmaları için, karar verici pozisyonlarda kadın ve erkek temsiliyetinin eşit olması gerektiğine 
inanıyoruz. Bu amaçla üst yönetimde kadın çalışan oranını korumakla birlikte geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Mavi yaka kadın çalışan oranımız da son 4 yılda 5 katından fazla arttı.

Mavi yaka çalışanlarımız için ve 2 yılda bir sözleşme yenilemesi şeklinde geçerli olan çalışma 
koşullarımız içinde sendikalı çalışan oranımız toplam çalışan sayımızın %20’sini oluşturmaktadır.

Son 5 yılda toplam çalışan sayımızı %40 artırırken 
kadın çalışan sayımızı %68 artırdık.

Son 4 yılda mavi yaka kadın çalışan oranımızı  
5 katından fazla artırdık.

Türk Tuborg’da üst yönetimdeki kadın oranı %43’tür.

 2016 2017 2018 2019 2020

 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
Üst Yönetim %43 %57 %43 %57 %43 %57 %43 %57 %43 %57
Beyaz Yaka %17 %83 %16 %84 %17 %83 %17 %83 %18 %83
Mavi Yaka %0 %100 %3 %97 %4 %96 %6 %94 %12 %88

Türk Tuborg Çalışanlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

2016 2017 2018 2019 2020

KADIN 149 178 208 222 250

ERKEK 928 1.083 1.198 1.224 1.262

TOPLAM 1.077 1.261 1.406 1.446 1.512

2016 2017 2018 2019 2020

KADIN % %13,9 %14,2 %14,2 %15,4 %16,5

ERKEK % %86,1 %85,8 %85,8 %84,6 %83,5

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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Türk Tuborg’da Sendikalaşma

Sadece mavi yaka çalışanlarımız sendikaya bağlı olarak çalışıyor ve sendika sözleşmesi her 
iki yılda bir yenileniyor. 2020 sonu itibarı ile toplam çalışanlarımızın %20’si sendikalıdır.

Toplu İş Sözleşmesine 
Tabi Çalışan Sayısı

2016

%17 %18 %17 %17 %20

2017 2018 2019 2020

18� 22� 24� 24� 30�

2020 Yılında Türk Tuborg’da İşe Alınan Toplam Çalışan Sayısı

YAŞ ERKEK YÜZDE KADIN YÜZDE

30 YAŞ ALTI 90 %48,4 30 %16,1

30-50 YAŞ 52 %28,0 12 %6,5

50 YAŞ ÜZERİ 2 %1,1

TOPLAM 144 %77,4 42 %22,6

Yaş Dağılımına Göre Personel Devir Oranı (%)

2020 - % Devir Oranı

KADIN ERKEK TOPLAM

30 YAŞ ALTI %8,2 %11,1 %10,3

30-50 %6,3 %5,9 %5,9

50 YAŞ ÜZERİ %0,00 %15,8 %15,0

TOPLAM %7,0 %7,6 %7,5

DOĞUM İZNİNE HAK 
KAZANAN TOPLAM 

ÇALIŞAN SAYISI

DOĞUM İZNİ ALAN 
TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI

DOĞUM İZNİNİN SONA 
ERMESİNDEN SONRA İŞE 

DÖNEN TOPLAM ÇALIŞAN 
SAYISI

DOĞUM İZNİNİN SONA 
ERMESİNDEN SONRA 

İŞE DÖNEN VE İŞE 
DÖNÜŞLERİNDEN ON İKİ AY 

SONRA HALA İŞ 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

2020 6 76 6 76 6 76 6 71

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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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 iletişim 
kanallarımız yoluyla yayınlıyoruz. Çalışanlarımız isterlerse, 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. Aynı zamanda departmanlar arası rotasyonlar 
yoluyla farklı bakış açılarına ve deneyimlere sahip çalışanlarımızın birlikte çalışması sağlanarak, elde edilen 
yaratıcı çözümler ve imza atılan yenilikçi çalışmalar “fark yaratmak” değerini pekiştiriyor, şirketimizin 
başarısına katkı sağlıyor.

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.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı

İşe Başlangıç 
Destek Programı
İşe yeni başlayan çalışanlarımıza, işe uyum süreçlerinde “İş 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 
sağlamaktır. 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.

Yetenek
Kazanımı
Kapsayıcılığı, 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 iş teklifimizi sunuyoruz. İşe alım sürecimizin performansını adaylarımıza yaptığımız işe alım 
süreci değerlendirme anketimiz ile ölçüyoruz ve anket sonucumuzun 5 üzerinden 4’ün üzerinde 
gerçekleşmesini hedefliyoruz. 2020 sonuçlarımız hedefimiz kapsamında gerçekleşmiştir.

2020 yılında Covid-19 salgınının ülkemizde de görülmesi ile birlikte alınan 
önlemler kapsamında çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, kontrol 
edebildiğimiz alanlardaki riski minimize etmek, aynı zamanda işimizin 
sürekliliğini sağlamak amacıyla tüm işe alım süreçlerimizi tamamen uzaktan 
yürütülebilecek şekilde tekrar tasarladık.
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Türk Tuborg’da
Performans Yönetimi
Çalışanlarımızı performans odaklı düşünmeye yönlendirmek, şirketimize katkılarını adil ve verilere 
dayalı bir şekilde değerlendirmek, profesyonel gelişimlerine destek olmak ve üstün performans 
gösteren çalışanlarımızı ödüllendirmek amacıyla beyaz yaka ve mavi yaka tüm çalışanlarımızı kapsayan 
“Performans Yönetimi Sistemi”ni uyguluyoruz.

“Performans Yönetim Sistemi” sürdürülebilir bir performans için hedefler ve yetkinlikler olmak üzere iki 
ana başlıktan oluşuyor.

Performans 
Yönetim Sistemi

Hedefler Yetkinlikler

Performans
Planlama

Performans Ara 
Değerlendirme

Yıl Sonu 
Performans 

Değerlendirme

Hedeflerimiz, bir yıl boyunca 
iş sonuçları anlamında hangi 
süreçlere odaklanacağımızı 
gösteriyor.

Yetkinliklerimiz çalışmakta 
olduğumuz pozisyonda 
hedeflerimize ulaşırken sahip 
olmamız beklenen bilgi, beceri, 
davranış ve motivasyon anlamında 
bizlere yol gösteriyor. Bu şekilde 
uygulanan çalışma sistemi 
sayesinde net ve şeffaf olarak 
tüm çalışanlarımız kendisinden ne 
beklenildiğini biliyor.

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 ise gerçekleştirdiğimiz performans değerlendirme toplantısında 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 öncelikli olarak yöneticilerimiz ve çalışanlarımız “Performans Yönetimi 
Sistemi”, “yetkinlikler” ve “geri bildirim” konularında eğitimler 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.

Performans yönetimi hedeflerimizin bir parçası olarak 2020 yılında Türk Tuborg Yetkinlik Modelinin 
Güncellenmesi projesini tamamladık. Sürdürülebilir performansı sağlamak amacıyla son yıllarda değişen iş 
dinamiklerini dikkate alarak başarılı iş sonuçları için sahip olmamız gereken yeni yetkinlikleri belirledik.

Türk Tuborg Yetkinlik Modeli

Temel Yetkinlikler Fonksiyonel Yetkinlikler Yönetsel Yetkinlikler

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı

2020 yılında Covid-19 salgını sürecinde tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak 
ve aynı zamanda işimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla aldığımız önlemler 
kapsamında kişiler arası fiziksel teması önlemek için tüm performans 
görüşmelerimizi uzaktan gerçekleştirdik.
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Organizasyonel
Gelişim
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.

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” imzalıyor.

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.

Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu anketlerin yanı sıra 2020 yılında ek olarak Covid-19 salgını süreci ile ilgili 
iki anket daha gerçekleştirdik.

• İlk olarak Covid-19 salgını sürecinde almış olduğumuz önlemler ve aksiyonlar ile ilgili çalışanların 
geri bildirimlerini ve beklentilerini değerlendirmeye yönelik olarak bir anket çalışması gerçekleştirdik. 
Anket sonuçlarından aldığımız geri bildirimler sayesinde alacağımız yeni önlem ve aksiyonları ortak 
fikirle gerçekleştirmiş olduk.

• İkinci anketimizi ise salgın döneminde uzaktan çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirdik, evden 
çalışma modelinin etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesini ölçümlemeyi amaçladık. Bu 
anket sonuçları salgın sürecinde evden çalışmakta olan çalışanlarımızın beklentilerini alarak ilgili 
aksiyonların planlanmamıza destek oldu.

%100 Staj
Süreci
Şirketimiz bünyesinde “%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.

Covid-19 salgınıyla ilgili şirketimizde aldığımız önlemler kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve 
toplum sağlığını korumak amacıyla 2020 yaz dönemi üniversite stajı sürecimiz iptal edilmiştir.

2021 yaz dönemine yönelik olarak uzaktan staj programını hayata geçirdik.

İnsan 
Ka ynakları’nda 
Dijitalleşme
İnsan Kaynaklarında dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olan yeni “Tuborg Akademi Eğitim 
Portalı”nı hayata geçirdik.

Çalışanlarımızın istediği zaman istediği yerden giriş yapmasına imkan tanıyan yeni sistem, aynı zamanda 
kurumsal gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi de destekleyecek araçlar içermektedir.

Değişen ve gelişen dünyada dijitalleşmenin eğitim ve gelişim süreçlerimizin vazgeçilmez bir parçası 
olduğu bilinciyle 2019 yılında hızlandırdığımız eğitim-gelişim faaliyetlerimizi dijital ve sanal ortamlara 
adapte etme çalışmaları 2020 yılında tamamlanarak kullanılmaya başlandı.

Çalışanlarımızı öğrenmenin merkezine alarak gelişimlerini destekliyoruz.

Yenilenen sistemle birlikte eğitim kataloğumuzu da güncelledik. Bu katalogda güncel konular ve Türk 
Tuborg Yetkinlik Modeli’nde yer alan yetkinliklere yönelik videolu öğrenme modülleri, makaleler, okuma 
ve izleme önerileri yer almaktadır. Çalışanın kendini geliştirmek istediği herhangi bir konuda katalog 
içinde yapacağız bir araştırma ile ilgili materyallere ulaşmasını sağlayan bu araç, çalışanı öğrenmenin 
merkezine almaktadır.

Tuborg Akademi liderliğinde, iç eğitmenler ve konusunda uzman çalışanlar tarafından hem kişisel hem 
de mesleki gelişim odaklı videolar üretilmiştir. Video konularının Türk Tuborg yetkinlikleri ve süreçleri ile 
bağlantılı olması sağlanmıştır.

Tüm bunlara ek olarak, yenilenen portal çalışmaları kapsamında tüm mevcut online içerikler yeniden 
gözden geçirilerek güncellenmiştir.

Personel ve Özlük İşleri süreçlerimizde de dijitalleşme projelerimiz devam ediyor.

Çalışan bordrolarımız e-bordro uygulaması ile elektronik ortamda çalışanlara iletiliyor. Çeşitli iş takip 
listelerimiz QR kodlu dijital formlar ile hazırlanıyor.

2020 yılında elektronik imza projemizi tamamladık. Bu projemiz ile işe giriş işlemlerinde tüm belgeleri 
elektronik imzayla hazırlıyor, çalışanların çalışma belgesi vb. gibi evrak taleplerini elektronik imzalı olarak 
çalışanlara gönderiyoruz.

Robotik süreç otomasyonu uygulamalarımız ile enerji tüketimini ve çalışanın ekran sürelerini azaltıyor, 
verimliliği artıracak uygulamalar için projeler üretiyoruz.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı

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. 2019 yılında eğitimlerimizin %59'u iç eğitmenlerimiz tarafından verilirken, 
2020’de bu oranı %63’e çıkardık.

2019 yılında İç Eğitmenlerin “Türk Tuborg Yetkinlik Modeli”nde bulunan yetkinlikler ile ilgili aldıkları eğitimler ve 
hazırladıkları eğitim içeriklerinin ardından 2020 yılında bu eğitimleri çalışanlara vermeleri sağlanmıştır.

2020 yılında dijitalleşmenin iç eğitimlerde daha fazla kullanılmaya başlamasıyla birlikte yeni iş yapış şekillerimizi 
yansıtacak şekilde İç Eğitmen Talimatı’mızı güncelledik. Yenilenen İç Eğitmen Talimatı’nda, İç Eğitmenlerin eğitim 
vermek, video hazırlamak, makale yazmak gibi yaptıkları her aktiviteden puan almalarını sağlayacak bir puan 
toplama sistemi tasarladık. Ayrıca bu sistem bir ödüllendirme mekanizmasıyla desteklendi.

İç eğitmenlerimizin gelişimine destek olmak ve onları takdir etmek için her yıl düzenlediğimiz “İç Eğitmen 
Kampı” 2020 yılı Kasım ayında sanal olarak düzenlendi. Değişen iş yapış şekillerimizin bir yansıması olarak 
Dijitalleşme temasının işlendiği kampta, sanal sınıfta eğitim verme ve sınıf eğitimleri dışında farklı yöntemlerle 
bilgi ve tecrübenin aktarımı konuları üzerinde duruldu.
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Yıllık Ortalama Eğitim Saati (saat/kişi)

Yıllık ortalama kişi başı eğitim saatleri bir önceki yıla göre 
kadınlarda %28, erkeklerde %18 artmıştır.

Tuborg Akademi’de Eğitim
Türk Tuborg kurumsal anlayışının temelini oluşturan sürekli gelişim yaklaşımının önemli bir parçası 
olan eğitim, her sene olduğu gibi bu sene de en öncelikli konularımız arasında yer almıştır. 

Üretimde artan kadın istihdamı nedeniyle kadınlara verilen eğitimler artış göstermiştir.

Pandemi sürecinde yoğun bir şekilde devam eden Covid-19 Bilgilendirmeleri ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği Güncelleme Eğitimleri nedeniyle mavi yakada kişi başı ortalama eğitim saatleri bir 
önceki yıla göre %38 artış göstermiştir.

2017 2018 2019 2020

Kadın 24 21 18 25

Erkek 22 20 14 17

 

Beyaz Yaka 18 16 13 14

Mavi Yaka 43 57* 24 39

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

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı

Sanal Sınıf Uygulamaları
2020 yılında yaşanan pandemi ile birlikte sınıf eğitimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli 
konularımızdan biri haline gelmiştir. Tüm sınıf eğitimlerinin planlandığı şekilde gerçekleşebilmesi için 
sanal sınıf uygulamalarına yönelik tüm paydaşlar ile çalışmalar yürütülmüştür. Nisan ve Mayıs aylarında 
İç Eğitmenlerimiz ve hizmet aldığımız danışmanlık firmaları ile yaptığımız hazırlıklar sonrasında tüm 
eğitimler sanal sınıf eğitimine dönüştürüldü. Haziran ayı itibarıyla tüm sınıf eğitimleri yenilenen eğitim 
planı doğrultusunda sanal sınıf şeklinde uygulanmıştır.

Bu kapsamda işe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımıza yönelik Oryantasyon Eğitimi de sanal sınıf 
şeklinde uyarlanmış ve iş başı yapan kişilerin katılımı sağlanmıştır.

2020 yılında verilen eğitim konu başlıklarının %78’si sanal sınıf, %22’si online eğitim olarak 
planlanmıştır.

Yetkinlik Gelişim Bültenleri 
(Profesör T’den Öneriler)
Nisan ve Mayıs aylarında sınıf eğitimlerinin sanal sınıf eğitimine 
dönüştürülmesi sürecindeki hazırlıklar devam ederken öğrenme 
ve gelişimde sürdürülebilirliği sağlayabilmek amacıyla Türk 
Tuborg yetkinlikleri ile bağlantılı konularda bültenler hazırlanmıştır.

Bu bültenlerde çalışanların, kitap önerisi, makale ve infografik 
paylaşımları, film ve kısa video önerileri gibi farklı kaynaklardan 
konuyla ilgili bilgi alması sağlanırken, uygulama önerileri ile teorik 
bilginin pratiğe geçirilmesi amaçlanmıştır.

2020 yılı boyunca tüm çalışanlara yönelik 18 farklı konuda, ekip 
yöneten liderlere yönelik 7 farklı konuda bülten hazırlanmış ve 
çalışanlarla paylaşılmıştır.
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Tuborg Akademi Eğitim ve Gelişim Kataloğu:
Türk Tuborg çalışanları, yetkinlik gelişimini sağlayabilmek için 
Tuborg Akademi tarafından hazırlanan “Tuborg Akademi Eğitim ve 
Gelişim Kataloğu”nu kullanmaktadır. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında 
da güncellenen katalog, performans değerlendirme döneminde 
çalışanlarla paylaşılmıştır. Çalışanların Performans Değerlendirme 
Toplantıları’nda yöneticileri ile mutabık kalarak belirledikleri yetkinlik 
eğitimi talepleri, kendilerine iletilen anket aracılığı ile toplanmıştır.

Sürdürülebilir gelişim sağlayabilmek için katalogda yetkinlik gelişimi ve 
açık sınıf eğitimlerinin yanı sıra okuma ve izleme önerilerine ek olarak 
her bir yetkinlik için uygulanabilecek aksiyon önerileri sunulmuştur.

Diğer yıllardan farklı olarak, pandemi nedeniyle alınan önlemler 
doğrultusunda tüm eğitimler sanal sınıf olarak gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemleri Kapsamında 
Yeni Belgelendirme Eğitimleri
Her alanda Kalite hedefimiz doğrultusunda 2020 yılında Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında 
yürütülen yeni belgelendirme süreçlerini desteklemek üzere sanal sınıf ve online eğitim programları 
hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu eğitimlerde yeni belgelendirme süreçleri ile ilgili detaylı 
bilgi paylaşmak, çalışanların bu konuya dikkatini çekerek kalite bilincini artırmak ve bu sistemlerin 
sürdürülebilirliğini sağlayacak İç Tetkikçiler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bu kapsamda 248 kişi sanal sınıf eğitimlerine katılmış, 459 kişi bu konuya yönelik olarak hazırlanan 
online eğitim programını tamamlamıştır.

Covid-19 Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimleri
2020 yılında yaşamaya başladığımız pandemi ile birlikte çalışma arkadaşlarımızın hem 
kişisel sağlıklarına destek olmak için onları bilgilendirmek hem de onlar için sağlıklı bir iş 
ortamı yaratabilmek için uyulması gereken kuralları aktarmak amacıyla yıl boyunca Covid-19 
Bilgilendirmeleri düzenlenmiştir. Farklı dönemlerde tekrar eden bilgilendirmelere toplam 2205 kişi 
katılmıştır. Eğitimler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve İş yeri Hekimi tarafından verilmiştir.

%100 Liderlik Okulu
2020’de %100 Liderlik Okulu çatısı altında farklı seviyelerde bulunan liderlerimiz için 
farklı gelişim programları uyguladık.

• Ekip Lideri Gelişim Programı

• Mühendis Gelişim Programı

• Yönetici Geliştirme Programı

• Mentorluk Programı

Türk Tuborg Liderlik Manifestosu’ndan yola çıkarak liderlerimizin gelişimini desteklemek amacıyla uzun 
soluklu yapılandırılmış gelişim programlarından oluşan %100 Liderlik Okulu geliştirilerek uygulanmaya 
devam edildi.

%100 Liderlik Okulu çatısı altında farklı seviyelerde bulunan liderlerimiz için farklı gelişim programları 
uygulanmaktadır. Bu programlarda teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanarak sınıf/sanal sınıf 
eğitimlerinin farklı gelişim araçları ile desteklenmesi sağlanmıştır. Tüm gelişim programlarında sınıf/sanal 
sınıf eğitimleri uygulama çalışmaları, okuma materyalleri, yetkinlik değerlendirme testleri ve online eğitimler 
gibi farklı eğitim ve gelişim araçları karma bir şekilde kullanılmaktadır.

Tedarik Zinciri’nde görev yapan 42 Ekip Liderimizin “Ekip Lideri Gelişim Programı”nı tamamlamasının 
ardından, bu programda öğrenilenlerin uygulamaya geçirilmesini desteklemek amacıyla “Saha Koçluğu” 
çalışması yapılmıştır. Saha koçluğu sonrasında katılımcılar gelişim alanları ile ilgili eylem planları hazırlayarak 
yöneticileri ve Tuborg Akademi ile paylaşmışlardır.

Mühendis pozisyonundaki çalışma arkadaşlarımız için başlatılan “Mühendis Gelişim Programı” 2020 yılında 
tamamlanmıştır. Yine sürdürebilirlik ve uygulamaya geçirme konuları göz önünde bulundurularak katılımcılar 
eylem planları hazırlamışlardır. Program kapanışında yöneticileri ve Tuborg Akademi’ye eylem planlarını 
sunmuşlardır.

Yöneticilik rolüne yeni terfi etmiş olan çalışma arkadaşlarımız için uygulanmakta olan Yönetici Gelişim 
Programı’nda 31 kişi programı başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca 2020 yılında bu gelişim programı yeniden 
gözden geçirilerek içeriği güncellenmiş ve daha etkin bir program haline getirilmiştir. Yeni hazırlanan sanal 
sınıf içerikleri ve videolu öğrenme modülleri ile program içeriği zenginleştirilmiştir.

Müdür pozisyonunda görev yapan çalışma arkadaşlarımız için Mentorluk Programı uygulanmaya 
başlanmıştır. Gönüllü olan müdürlerden bir mentor havuzu oluşturularak duyurulmuştur. Liderlik gelişimi 
ile ilgili konularda mentorluk almak isteyen müdürlerden talep toplanarak mentor-mentee eşleşmeleri 
yapılmıştır. Mentor ve Mentee’lerin süreç boyunca toplam 6 görüşme yapması planlanmıştır.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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%100 Kaliteli Yaşam
Hayatın her alanında Türk Tuborg’lu olmanın ayrıcalığını hissettiren en dinamik, en eğlenceli, en 
sağlıklı ve en ayrıcalıklı platformu olan %100 Kaliteli Yaşam ile çalışanlarımıza ve ailelerine özel 
ayrıcalıklar sunuyoruz.

%100 Kaliteli Yaşam çatısı altında; Türk Tuborg’luların çalışma ortamı dışında da bir araya 
gelerek sosyalleşmelerini, yeni hobiler edinmelerini sağlayan sosyal kulüpler, çeşitli 
dönemlerde organize edilen etkinlikler, uzmanlarla buluşturan seminerler ve çeşitli kurumlarla 
iş birliği yaparak hayata geçirdiğimiz sadece Türk Tuborg çalışanları ve yakınlarına özel 
ayrıcalıklar ve indirimler bulunmaktadır.

2020 yılında pandemi önlemlerimiz kapsamında tüm etkinliklerimizi ve ayrıcalıklarımızı 
online ortama taşıyarak farklı illerdeki çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin etkinlik ve 
ayrıcalıklarımızdan yararlanmasını sağladık.

%100 Kaliteli Yaşam’da sosyal kulüpler çalışanların liderliğinde kurulmaktadır ve tüm 
çalışanlarımızın istedikleri kulübe üye olmalarına, etkinliklere katılıp iş ortamı dışında da 
birlikte sosyalleşmelerine fırsat sunulmaktadır. Sosyal kulüpler bünyesinde çalışanlarımız 
birçok şirketler arası kurumsal turnuvada Türk Tuborg’u başarıyla temsil etmektedir. Pandemi 
döneminde gerçekleştiremediğimiz sosyal kulüp etkinliklerimizin bir kısmını online ortama 
taşıyarak kulüp üyelerimizin bir arada olmasını sağladık.

Yıl boyunca sağlıklı ve iyi yaşamın önemini vurgulamak üzere düzenlediğimiz sağlık ve 
farkındalık seminerlerinde, Türk Tuborg çalışanları aileleriyle birlikte alanında uzman kişilerle 
bir araya gelerek sorularını ilettiler. Bunun yanı sıra sadece Türk Tuborg çalışanları ve 
ailelerinin faydalanabildiği, 7 gün 24 saat telefonda psikolojik danışmanlık ve sağlıklı beslenme 
danışmanlığı hizmeti alabildikleri Aile Destek Programı’nı hayata geçirdik.

İzmir’de yaşanan büyük depremin sonucunda Türk Tuborg aileleri ve çocukları için deprem 
kaygısını sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla online olarak “Depremin 
Psikolojik Etkileri ve Kendimizi Güvende Hissetme” konulu semineri düzenledik.

Pandemi dönemini çocuklara anlatabilmek için ebeveynlerin yaşadığı endişeleri ve pandeminin 
tüm ebeveynler için getirdiği zorlukları hafifletmek adına “Pandemi Döneminde Çocuk Olmak 
ve Evde Kalmak Zorunda Olan Çocuklarımızla İlişkiler” seminerini online olarak gerçekleştirdik.

Ayrıca, yıl boyunca 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel günlerde yine şirket çalışanlarımızı ve ailelerini 
davet ettiğimiz etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı
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“%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 sürecin en iyi şekilde 
yürütülmesinde gerekli olan malzemeler, düzenlenmesi istenen etkinlikler, yapılacak ölçümler, tüm 
bakım ve kontroller gibi operasyonel işlem ve kalemler için ayrılmış olan iş sağlığı ve güvenliği bütçesini 
2020 yılında, bir önceki yıla göre %42 oranında artırdık.

Prensiplerimiz dahilinde iş başı yapan tüm çalışanlarımız, şirketimizin tehlike sınıfına göre yasal 
zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni tamamlarlar. Bu eğitimlerde temel iş sağlığı ve güvenliği 
konuları ile birlikte, kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar, yapacakları iş özelinde anlatılır. Bu eğitimler, 
iş yeri tehlike sınıfına göre yasal periyotlarda tekrarlanır.

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 

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 
kadar yaşanmış iş kazaları var ise bu kazalar hakkında 
İş Güvenliği Uzmanı ve İş 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.

Ekonomi ve İş Yaşamına %100 Katkı

tarafından detaylı incelemeye tabi tutuluyor. Bu incelemeler ışığında hazırlanan rapor, ilgili departmanlar 
ve yönetim ile paylaşılıyor; ardından gereken aksiyonları alıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın da katılımıyla 
gerçekleştirilen “Risk Değerlendirme Çalışmaları” sonucunda ortaya çıkan bulguları, düzeltici ve önleyici 
faaliyetlerle takip ederek iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Şirketimizde İş Yeri Sağlık Birimi, 2 iş yeri hekimi ve 7/24 hizmet veren 5 iş yeri hemşiresi ile 365 gün faal 
durumdadır.

Şirketimizin yer aldığı tehlike sınıfı gereği, yapılması zorunlu olmasa dahi Türk Tuborg’da sağlık taramaları 
mobil araçlar ile her yıl yapılmaktadır; ancak Covid-19 bulaş riski sebebiyle 2020 yılında mobil araçlarla 
sağlık taraması yapılmamıştır. Ayrıca laboratuvar hizmetine de geçici olarak ara verilmiştir.

Ekim ayında gerçekleşen İzmir depreminin ertesi günü Deprem Eğitimi hazırlanmış ve online eğitim 
portalına yüklenerek bilgi almak isteyen çalışanlarımız için erişime açılmıştır.

Önceliğimiz tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Bu ortamın 
sağlanması konusunda maksimum çaba sarf ediyoruz.

Şirketimizde bir önceki yıla kıyasla iş kazaları sebebiyle yaşanan gün kaybı, çalışan sayısı başına %77, hl 
başına ise %76,7 azalmıştır. Toplam kaza sayımızda ise %68 azalış gerçekleşmiştir. 

Aşağıdaki tablolarda şirketimizin tüm Türkiye’deki çalışanlarına dair iş kazaları verileri bulunuyor. Ayrıca 
bu hesaplamayı yaparken, yaşanan yaralanmalı trafik kazalarını da iş kazası kapsamında değerlendirdik.

* 11 kazanın fazla çıkması, 9 personelin 1 kereden fazla kaza geçirmesinden kaynaklanmaktadır.

** 22 kazanın fazla çıkması 17 personelin 1 kereden fazla kaza geçirmesinden kaynaklanmaktadır.

2016 2017 2018* 2019** 2020

Toplam Ölüm Vakası 0 0 0 0 0

Kaza Geçiren Kişi Sayısı 42 58 71 90 34

Raporsuz İş Kazaları 14 21 20 32 10

Raporlu İş Kazaları 35 40 62 80 26

Meslek Hastalıkları 0 0 0 0 0

Kayıp Gün Sayısı 
(Haftanın tüm günleri dahil edilmiştir) 718 566 1389 1493 353

Türk Tuborg’da İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

iş SAĞLIĞI VE 
güvenliği

�1��
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iKlİm 
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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 
getirme 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.

İKLİM EYLEMİNE

�1��
DESTEK

İklim Eylemine %100 Destek

İKLİM EYLEMİNE

�1��
DESTEK
İzolasyon iyileştirmeleri ve ilaveleriyle birlikte ısı enerjisi tüketimimizin 

%4,89‘unu geri kazandık.

Son 5 yılda malt üretimindeki su tüketimimizi % 25 azalttık.

Son 10 yılda bira üretimindeki su tüketimimizi % 8,2 azalttık.
2020 yılında geri kazandığımız su miktarını bir önceki seneye göre 

%89,6 artırarak daha fazla suyu geri kazandık.

Kuruluş içerisinde harcanan ısı enerjisinin %6,32’sini ısı geri kazanım 
tesisinden elde ediyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz verimlilik projeleri ile son 5 yılda (doğrudan) sera gazı emisyon 

yoğunluğumuzu %11,5 azalttık.

Tüm atıkların %99,99’unu geri dönüşüme kazandırdık.

Üretimde kullanılan yardımcı malzemelerin kullanım ve depolama süreçlerini iyileştirerek, 

üretimde yardımcı malzeme kullanımında hl başına %29 verimlilik 
sağladık.
Gerçekleştirilen enerji verimliliği uygulamaları ile toplam enerji tüketimimizi 

%5 azalttık.
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İklim Eylemine %100 Destek

Türk Tuborg’da Çevre 
Performansı
Günümüzde iklim değişikliği ve bu değişikliklerden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler 
önemli ve öngörülmesi gereken bir risk faktörüdür. Dünya gündemine yön veren kaynak olarak 
gördüğümüz Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayımlanan Küresel Riskler Raporu’nda da 
belirtildiği üzere gelecekte dünyayı etkileyecek en önemli riskleri çevresel riskler oluşturmaktadır. 
Sosyal ve finansal riskler çevresel risklerin ardından sıralanmaktadır. Türk Tuborg olarak bu bilinçle 
yaklaştığımız çevrenin, her açıdan korunmasının gezegenimizin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek 
adına öneminin farkındayız. Bu bakış açısıyla, çevre ve toplum odaklı yaklaşımımızla üretim 
faaliyetlerimize ‘’çevre dengesi’’ yaklaşımı ile devam ediyor, tüm operasyonel süreçlerde çevresel 
etkileri önemle dikkate alıyoruz. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı, doğal kaynakların korunmasını ve 
çevresel etkinin azaltılmasını önceleyen Çevre Politikamız çerçevesinde yürütüyoruz.

Çevre yönetimimizi, "%100 Çevre’’ anlayışıyla, iş süreçlerinin her kademesiyle bütünleştirerek ve 
çevresel etkilerimizi sürekli değerlendirerek sürdürüyoruz. Çevrenin korunmasına verdiğimiz önemi 
tüm paydaşlarımız ile birlikte yönetmeyi hedefliyoruz.

Çevre ile uyumlu olma ilkemiz ile su yönetimi, ham madde verimliliği ve sürdürülebilirliği, 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.

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.

İklim Eylemine %100 Destek
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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 
biri, su kaynaklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir çözümlerin üretilmesidir. Su kaynaklarının 
korunması Küresel Amaçların 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 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. 2020 yılında 
geri kazandığımız su miktarını bir önceki seneye göre %89,6 artırarak daha fazla suyu geri 
kazandık. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında, çıkan atık suyun tamamını ihtiyaç olan bölümlerde 
kullanılabilecek hale getirip tekrar kullanmak yer alıyor.

Su geri kazanım tesisimizin kullanım kapasitesini 2020 yılında 2019 yılına göre %50 artırdık. Bu 
sayede arıtma tesisine giden su miktarını azaltarak hem arıtma tesisimizin yükünü azalttık hem de 
çevresel açıdan doğal kaynakların korunmasına destek olduk.

Atık Su Arıtma Tesisimizden çıkan arıtma çamurumuzun geri dönüşüme dahil olabilmesi için 
çalışmalar yaptık. 2020 yılında üretimde yapılan çevresel iyileştirmeler sonucunda, arıtma tesisine 
gelen askıda katı miktarı azaltılarak, arıtma tesisinden çıkan çamur %10 oranında azaltılmıştır.

Malt Tesisinde yapılan modernizasyon çalışmaları sonucunda enerji verimliliği ve su tüketimine 
yönelik kriterler göz önüne alındığında büyük iyileştirmeler sağlanmıştır.

Malt Tesisinde kullanılan soğutma sistemi amonyaktan glikole çevrilerek çevre için daha uygun bir 
sisteme geçilmiştir.

Yeni devreye aldığımız temiz su tesisi membran sistemleri sayesinde tuz tüketimimizi azalttık, 
aynı zamanda su tasarrufu da sağlamış olduk. Membran sistemleri yumuşak su yerine sert su 
kullanılacak şekilde kurularak, bu sistemlerde kullanılan tuz miktarı sıfıra düşürülmüştür. Bu süreçte 
yapılan durulama ve rejenerasyon işlemlerinin yapılmasına gerek duyulmadığı için su tasarrufu da 
sağlanmıştır.

HEDEF 1: Bira üretimindeki su tüketimimizi 
2021 yılında, 2011 yılına göre %30 azaltmayı 
hedefliyoruz. 
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bira 
üretimindeki su tüketimimizi son 10 yıl 
içerisinde %7,5 azalttık.

Çevresel hedeflerimizi modernize etmek üzere çalışmalara başladık. Fabrika genelinde 
dijitalleşme kapsamında yaptığımız yatırımlara, çevresel boyutları olan birçok yeni parametreyi 
devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında bu kapsamdaki tüketimleri anlık takip 
etme kabiliyetine sahip olacağız. Süreç sonunda oluşturacağımız yeni sistem ve hedeflerimizi 
sonraki raporlarımızda detaylı şekilde paylaşacağız.

HEDEF 2: Malt üretimindeki su tüketimimizi 2021 
yılında, 2011 yılına göre %20 azaltmayı hedefliyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla malt üretimindeki su 
tüketimimizi son 10 yıl içerisinde %25 azalttık.

HEDEF 3: Bira üretimindeki atık su tüketimimizi 2023 yılında 2017 yılına 
göre %20 azaltmayı hedefliyoruz. Malt üretimindeki atık su tüketimimizi 
2020 yılında 2014 yılına göre %27 azaltarak tüketim hedefimize 
hedeflenenden çok daha büyük bir başarı ile ulaştık. Bira üretiminde atık suyu 
azaltma çalışmalarımız 2023 yılına kadar aynı doğrultuda devam edecektir.

Su Tüketim Trendi 2011 2016 2017 2018 2019 2020

Ürün Başına Bira Üretimindeki Toplam Su Tüketimi (hl/hl) 5,44 4,50 4,43 5,15 4,91 5,03

Malt Ürün Başına Malt Toplam Su Tüketimi (m3/ton) 4,99 4,98 4,76 7,45 4,46 3,74

Ürün Başına Toplam Atık Su Tüketimimiz 2017 2018 2019 2020

Ürün Başına Bira Üretimindeki Toplam Atık Su Tük. (hl/hl) 4,21 3,96 3,93 3,97

Malt Ürün Başına Malt Toplam Atık Su Tüketimi (m3/ton) 4,76 4,63 4,92 3,62

İklim Eylemine %100 Destek

SU YÖNETİMİ
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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.

İklim Eylemine %100 Destek
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HEDEF 4: Türk Tuborg’da hl başına 
tehlikeli atık üretimini, 2022 yılında, 
2012 yılına göre %30 azaltmayı 
hedefliyoruz.

ATIK YÖNETİMİ
Çevrenin korunmasına katkı odağımızın öncelikli konularından biri 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 ve geri dönüşümü atık yönetimimizin en önemli konularıdır. Bu hassasiyet ile 
şirket içinde çevre ve enerji için revize ettiğimiz sistemlerden, yeni yaptığımız satın alımlara 
hatta bayilerdeki politikalarımızın yenilenmesine kadar her alanı günden 
güne geliştiriyoruz.

Çalışanlarımıza yönelik 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. 2020 yılında, 65 saat sınıf içi eğitim 
gerçekleştirdik. Ayrıca 663 kişi online eğitime katılarak bu eğitimleri başarıyla tamamladı. 
Pandemi koşulları nedeniyle 2020 yılında sınıf içi eğitimlerimizi minimumda tutarak online 
eğitimlere ağırlık verdik. Sonuç olarak online eğitim verdiğimiz kişi sayısını 2019 yılına 
kıyasla tam 5,5 kat artırdık. Bu artışta pandemi döneminde geliştirdiğimiz ve modernize 
ettiğimiz online eğitim içeriklerimizin çok büyük katkısı oldu.

İklim Eylemine %100 Destek

2020 yılında fabrikamız genelindeki dış alan atık toplama istasyonlarımızın sayısını %20 oranında 
artırarak Sıfır Atık hedefimizi pekiştirdik.

2021 yılında da "Sıfır Atık" belgemizi aldık. 

2020 yılında tüm atıkların 
%99,99’unu geri dönüşüme 
kazandırdık.

İklim Eylemine %100 Destek
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 Geri Dönüşüm Yüzdelerimiz 2016 2017 2018 2019 2020

Geri Dönüştürülen Atık Yüzdesi 99,66 99,95 99,99 99,99 99,99

Geri Dönüştürülemeyen Atık Yüzdesi 0,34 0,05 0,01 0,01 0,01

HEDEF 5: Türk Tuborg’da hl 
başına tehlikesiz atık üretimini, 
2023 yılında, 2013 yılına göre %10 
azaltmayı hedefliyoruz.

 Ürün Başına Atık Üretimimiz 2016 2017 2018 2019 2020

hl Başına Tehlikeli Atık Üretimi (kg/hl) 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09

hl Başına Tehlikesiz Atık Üretimi (kg/hl) 2,26 2,64 2,24 2,11 3,84

hl Başına Atık Üretimi (kg/hl) 2,42 2,78 2,37 2,22 3,93

% Tehlikeli Atık 6,56 5,04 5,10 4,78 2,29

% Tehlikesiz Atık 93,44 94,96 94,90 95,22 97,71

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.

Tehlikeli atık yüzde oranımızı bir önceki yıla göre %52 azalttık.
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..

İklim Eylemine %100 Destek



-1,168 Ton
Emisyon 
Azaltımı +2400 Ağaç
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Şişe tedarikçimiz Şişecam ile 2020 yılının son çeyreğinde sevkiyatlarımızı 
tamamen geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş paletlerle yapmaya 
başladık. Sürdürülebilir bir doğa adına ana tedarikçimiz olan Şişecam ile 
gerçekleştirdiğimiz projenin katkıları:

 • Kasa Ağırlığı %30 hafiflemiştir. Lojistik kapsamında 3 karbon emisyonun azalması sağlanmıştır.

 • Kasa çevrimi sayısı 2-3 katına çıkmıştır. Kasa üretimi kaynaklı  800 ton/yıl CO2 emisyonu 
azaltılmıştır.

 • Plastik kasaların ikinci çevrim ile üretilen plastik kasalar ile CO2 emisyon kazanımı 1,168 ton/yıl 
seviyesine çıkması planlanmıştır.

 • Ormansızlaşmanın önüne geçilerek 2400 ağaç/yıl kazanım sağlanmıştır. Bu ağaçların sağladığı 
oksijen ile 4800 kişinin  yıl boyunca soluduğu havaya denk gelen oksijen doğaya kazandırılmış 
olacaktır.

Bu kapsamda;
Şıra üretiminden çıkan yaklaşık 96.000 ton yan 
ürünü döngüsel ekonomiye kazandırdık.
Şıra Üretim sürecindeki uygulamalarımız 
ile yaklaşık 96.000 ton yan ürünü yeniden 
değerlendirerek, döngüsel ekonomiye kazandırdık. 

Maya Geri Kazanım işlemi sayesinde  
%64 geri kazanım!
Bira üretim prosesinde yapılan iyileştirme 
çalışmaları sonucunda 2020 yılında doğal işlem 
sürecinde oluşan atık mayanın geri kazanım 
oranını %64 seviyesine çıkararak tekrar işledik. 

142.787 adet palet yeniden kullanıldı.
2020 yılında lojistik süreçlerinde kullandığımız 
paletlerin yeniden kullanıma kazandırılması ile 
142.787 adet paleti tekrar kullandık.

Bira üretiminde yardımcı malzeme kullanımında 
%32,8 atık azaltımı sağlandı.
Bira üretiminde kullanılan yardımcı malzemelerin 
kullanım miktarları 2019 yılına göre iyileştirilerek 
%32,8 oranında atık azaltılmış oldu.

Çevre kanunları ve düzenlemeleri doğrultusunda çalışmayı ilke haline getirmiş bir şirket olarak, son 
10 yıldır bu kapsamda hiçbir cezai yaptırıma uğramadık.

AĞAÇ

Malzemeler Ağaç SuElektrik Depolama Fosil Yakıt

ÇEVKO ile 
yapmış

olduğumuz
sözleşmelerde
bugüne kadar

toplam

174.080
adet

 Ağacın Kesilmesi
Önlendi

315.067.168
kw/h

Elektrik Tasarrufu
Sağlandı

408.618
m3

Depolama Sahası
Hacmi Tasarrufu

Sağlandı

2.693.664
litre

Fosil Yakıt
Tasarrufu Sağlandı

271.229.315
m3

Su Tasarrufu
Sağlandı

3.481
Dönüm Orman

Arazisi

114.153
Ailenin Yıllık

Elektrik Tüketimi

1.549
Ailenin Yıllık
Su Tüketimi

163
Olimpik yüzme 

havuzu

59.859
Araç

Deposu

ELEKTRİK DEPOLAMA FOSİL YAKIT SU

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile yerine getirdiğimiz yükümlülüklerin 
sonucunda 2020 yılında oluşan çevresel faydalarımızı aşağıda listeledik.

İklim Eylemine %100 Destek
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EnerJi
yöNetiMi
Enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanılması, yeri 
geldiğinde atıkların değerlendirilmesi, yeri geldiğinde ise 
enerji kayıplarının önlenmesi veya verimlilik inovasyonları ile 
mümkün olabiliyor.

İklim Eylemine %100 Destek
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ENERJİ YÖNETİMİ
Çevrenin korunmasına katkı odağımızda suyun korunmasından sonra öncelikli konumuz 
üretimde enerji kullanımının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasıdır. Enerji 
üretimi iklim değişikliğinin ana unsurlarından biridir. 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.

Gerçekleştirilen enerji 
verimliliği uygulamaları ile 
toplam enerji tüketimimize 
%5 katkı sağladık.

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.
İzolasyon iyileştirmeleri ve ilaveleriyle birlikte ısı enerjisi tüketimimizin %4,89'unu geri 
kazandık.
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. 2020 yılında da devam eden 
izolasyon iyileştirmeleri ve ilaveleriyle birlikte ısı enerjisi tüketimimizin % 2’sini daha 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.
Her yıl soğutma sistemlerimizde kullandığımız amonyak kompresörleri ve soğutma 
kulelerinin verimi düşük olanlarının yenilemeleri yapılıyor. 2020 yılında da bu kapsamda 
2 adet amonyak kompresörü ve soğutma kulesi yenilemesi gerçekleştirilerek sistemin 
daha az enerji tüketerek çalışması sağlanmıştır.

 Enerji Tüketimi 2010 2011 2016 2017 2018 2019 2020

Bira Üretiminde Enerji 
Tüketim Endeksimiz* 100 93,7 94,9 92,2 95,8 97,4 98,6

Malt Üretiminde Enerji 
Tüketim Endeksimiz** - 100 83,4 78,8 114,8 78,4 58,3

İklim Eylemine %100 Destek

2020 yılında soyunma odalarımızın revizyonları kapsamında, en çevreci teknolojiler yardımıyla bu 
alanlarımızın iklimlendirmelerini sağladık.

2020 yılında ofislerimizdeki klima sistemlerinin kullanımını azaltarak, daha az enerji tüketimi sağlayan 
temiz havayla çalışan merkezi sistem santralleri kurulmuştur.

Evden çalışması mümkün olan personelimizi bu konuda teşvik ederek, hem lojistik taşıma hem de 
enerji/su/atık su konularında iyileşme sağlanmıştır.

Çevresel hedeflerimizi modernize etmek üzere çalışmalara başladık. Fabrika genelinde dijitalleşme 
kapsamında yaptığımız yatırımlar ile çevresel boyutları olan birçok yeni parametreleri devreye almayı 
planlıyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında bu kapsamdaki tüketimleri anlık takip etme kabiliyetine 
sahip olacağız. Süreç sonunda oluşturacağımız yeni sistem ve hedeflerimizi sonraki raporlarımızda 
detaylı şekilde paylaşacağız.

*Baz yıl 2010’dur.
** Baz yıl 2011’dir.

HEDEF 8: 2021 yılında, malt üretimindeki enerji tüketimimizi 2011 
yılına göre %25 azaltmayı hedefliyoruz. 
Malt üretiminde enerji tüketimimizi 2011 yılına göre %41,7 azalttık.

HEDEF 7:  
2020 yılında, bira üretimindeki enerji tüketimimizi 2010 yılına göre %10 azaltmayı hedefliyoruz. 
Fabrikada yapılan yeni yatırımlardan dolayı bira üretiminde enerji tüketimi hedeflenenden daha 
düşük bir oranda azaltılabilmiştir. Yatırımların tam kapasiteye en verimli şekilde ulaşmasıyla birlikte 
önümüzdeki dönemde enerji  tüketiminde daha büyük azaltımlar sağlanması hedeflenmektedir.
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İklim Eylemine %100 Destek

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.
İşletmemizin sera gazı emisyonu yasal mevzuat değerleri içindedir ve doğrulaması bakanlıkça 
onay verilen akredite kuruluş tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda;
 • Sektörde bir ilk olarak, yaz/kış modlu akıllı soğutucular kullanmaya başladık ve bu sayede 

hem kullanım kolaylığı hem de enerji tasarrufu yapılmasını sağladık.
 • Emisyonların azaltılması için soğutucuların içindeki sera gazlarını azalttık ve tehlikesiz gazlara 

çevirdik.
 • 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 5 yılda, yeni nesil cihaz yatırımlarımızla soğutucu envanterimizi büyük ölçüde yeniledik.
 • 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.

 • 2020 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.

KARBON AYAK İZİ
DOĞRUDAN KAPSAM1

KARBON AYAK İZİ
DOĞRUDAN + KAPSAM2

KARBON AYAK İZİ
DOĞRUDAN + KAPSAM2 + KAPSAM3

2016 2016 2016 

AZALIŞ AZALIŞ AZALIŞ
%11,50 %2,25 %2,1 

2020 2020 2020

YIL DOĞRUDAN DOĞRUDAN+K2 DOĞRUDAN+K2+K3

2016 3,28 7,99 10,56

2017 3,15 7,67 10,19

2018 2,92 7,79 10,08

2019 2,86 7,82 10,23

2020 2,90 7,81 10,34

Bira Üretimi Başına Emisyon Değerlerimiz (kgCO2/hl)

İklim Eylemine %100 Destek



Küresel 
İş Bi̇rli̇ği̇ne 
%100 Katılım

Küresel İş Birliğine %100 Katılım
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Küresel hedeflere erişilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz tüm 
faaliyetlerimizi bir ortaklık ve iş birliği anlayışı ile geliştirebileceğimizin 
bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve buna bağlı olarak 
hedeflerimizi belirlerken paydaşlarımızın görüşlerini alıyoruz ve gelecek 
planlarımızı paydaşlarımızla birlikte oluşturmak için çabalıyoruz. 
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.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE

�1��
KATIlım

Küresel İş Birliğine %100 Katılım

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE

�1��
KATIlım
Bayilerin gelişimine ve kurumsallaşmasına verdiğimiz önem neticesinde “Bayi Gelişim 
Programı”nı uyguluyoruz.

2020 yılında bayi çalışanlarımıza Covid-19 salgınında şirketimizin aldığı önlemlerin yeterliliğini 
ve bu dönemdeki motivasyonlarını ölçmek adına Covid-19 Anketimizi uyguladık.

%100 Yaşam Kalitesi İçin Gönüllüyüz! 
Diyerek kalıcı ve sürdürülebilir model ve çözümler üretmek adına Alternatif Yaşam Derneği 
(AYDER) ile devam eden iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz %100 Destek Programı 
içinde, engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere mentorluk ve burs desteği vermeye devam 
ediyoruz.

Sorumlu üretim anlayışımızı her fırsat ve platformda, tedarikçilerimiz ve diğer yakın 
paydaşlarımız başta olmak üzere tüm toplum ile paylaşıyoruz.

Finansal ve finansal olmayan performansımızı kamuoyuyla her yıl şeffaf bir şekilde düzenli 
olarak paylaşıyoruz.

Toplam 1.893 saat gönüllü çalışma gerçekleştirdik.
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T
Bizim için hizmet sağlayan taraflar dizisi; tedarikçiler, alt işverenler, yasal ve yetkili otoriteler, 
akademik kuruluşlar, bayiler, zincir mağazalar, satış noktaları, paydaşlar, tüm çalışanlarımız 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 3000’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 işimize entegre ederek 
ilerlemeyi önemsiyoruz. 

Her bir ürünümüz, ham madde üretiminden alımına, üretimin her aşamasından depolama ve 
dağıtım ağlarına, 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 uygulamalarını da 2010 yılından beri sürdürüyoruz. 2020 yılı 
sonunda, versiyon güncellemesi ile ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni 
almış olmakla birlikte daha yüksek gıda güvenliği şartlarını içeren GFSI onaylı FSSC 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirilmiş bulunmaktayız. Çevresel etkimizi geliştirmek ilkesiyle, 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni uyguluyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve ortam koşullarının 
sürekli iyileştirilmesi çerçevesinde, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni 
uyguluyoruz. 2021 yılında versiyon geçişi ile birlikte ISO 45001 Belgelendirmesi ile yüksek seviye 
yapıdaki ISO sistemleri ile aynı dili içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesini almayı hedeflemekteyiz.

Tedarik 
Zinciri 
Yönetimi 2020 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) kurarak belgelendirilmiş 

bulunmaktayız.

BGYS ile birlikte Türk Tuborg İzmir Fabrikamız 6 adet yönetim sistemi belgesine sahip olmuştur.

Ayrıca, 2020 yılında gümrük yükümlülüklerini yerine getiren ve diğer genel gereklilikleri sağlayan 
güvenilir firmalara verilen “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü” için belge alma hazırlıklarımız ve 
çalışmalarımız yoğun şekilde devam etti. 2021 yılında süreci tamamlamayı hedefliyoruz.

Tesislerimizde üstün hijyenik standartlar için hijyen tetkikleri gerçekleştirmekteyiz. Fabrika sahamızı 
21 bölüme ayırarak tetkiklerimizi belirli periyotlarda gerçekleştirmekteyiz. 2020 yılında 91 adet 
saha hijyen tetkiki gerçekleştirdik. Tetkiklerimizde 339 adet bulgu ile iyileştirmeleri takip ettik. %80 
oranında planlanan iyileştirmeleri 2020 yılı içerisinde tamamladık.

Diğer süreçlerde olduğu gibi, hijyen saha tetkiklerinde de en yalın, en faydalı, en iyi risk yönetimi 
sağlayan, çıktılarını verimliliğe dönüştürebileceğimiz çalışmalar için, hızla ve gayretle devam 
ediyoruz.

Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini artırmak, durumumuzu sürekli ölçümleyip, sürekli iyileştirmeyi 
sürdürülebilir kılmak için faaliyetlerimizi iç tetkikler ile kontrol etmekteyiz. 2020 yılında Gıda 
Güvenliği ve Kalite kapsamında 42, Çevre Yönetimi kapsamında 20, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 
kapsamında 20 olmak üzere, toplam 82 iç tetkik gerçekleştirdik. Şirketimizde 28 adet sertifikalı iç 
tetkikçimiz bulunuyor.

Avrupa’daki kuruluşların “sürdürülebilir mükemmelliği sağlayabilmek için itici güç olmak” amacı 
ile yola çıktığı EFQM Mükemmellik Modelinde ve İzmir KALDER tarafından yürütülen Ekipte 
Mükemmellik Modelinde (EMM) 2019 ve 2020 yıllarında 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 iyileştirerek 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 

Küresel İş Birliğine %100 Katılım
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faaliyet uygulamalarını bekliyoruz.

Tedarikçi denetimlerimizi 2020 yılında da uluslararası yaşanan salgınla mücadele yönetimi 
kapsamında çevik bir şekilde yöneterek aksatmadan devam ettirdik.

Denetimleri pandemi risk durumuna göre yerinde, uzaktan denetim, kontrol listeleri ve kanıt 
belgeleri inceleme yöntemleri ile yıl boyunca gerçekleştirdik. İyileştirmelere tedarikçi süreçleri 
kapsamında da tedarikçilerimizi geliştirerek devam ettik.

Tedarikçi değerlendirmelerini yılda bir kez yapıyor, aylık kontrollerle de takiplerini 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.

Malzeme sınıflarını aşağıdaki şekilde isimlendiriyoruz.
- Ham madde (A)
- Yardımcı Malzeme (A)
- Teknik Malzeme (A)
- Paketleme Malzemeleri (A-B)
- Promosyon Malzemeleri (A-B)

Bu sınıflandırmaya ek olarak tüm malzeme tedarikçilerimizi önem sınıfına göre iki grupta 
kategorize ediyoruz.

A sınıfı: Gıda ile temas eden ve gıdaya giren ürünler, malzemelerin alımı yapılan tedarikçilerdir.

B sınıfı: Gıda ile doğrudan temas etmeyen, cirosuna göre sınırlandırılan tedarikçilerdir.

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.

Küresel İş Birliğine %100 Katılım
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Bayi
Gelişim

Programı

Bayi Gelişim 
Programı
Türkiye bayi yapılanmamız, şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar. 
Türkiye çapında 73 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 kurmaya 2020 
yılında da devam ettik. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bölgesel ve ulusal bayi toplantılarımızı 2020 
yılında Covid-19 sebebiyle yapamadık. Ayrıca her yıl olduğu gibi 2020 yılında da bayilerimiz 
ve bayi çalışanlarımız proje kapsamında online ve uzaktan sınıf eğitimlerine katılım sağlamaya 
devam ettiler.

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 ve koşulları ile 
ilgili standartları belirliyor, ayrıca çalışma yılı kıdemi ödüllendirmeleri için bayileri yönlendiriyoruz. 
Ek olarak, 2020 yılında bayi çalışanlarımıza Covid-19 salgınında şirketimizin aldığı önlemlerin 
yeterliliğini ve bu dönemdeki motivasyonlarını ölçmek adına Covid-19 Anketimizi uyguladık, 
sonuçlarını bayi çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için kullandık.

Küresel İş Birliğine %100 Katılım
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sosyal 
performansımız
’�1�� GöNülLüyüZ!’
'Küresel İş Birliğine %100 Katılım' stratejimize uygun olarak tüm sosyal 
sorumluluk faaliyetlerimizi, başta en öncelikli paydaşlarımız olan çalışanlarımız 
ve odaklandığımız konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği 
kurarak yürütüyoruz. Sosyal performansımızı artırmaya yönelik kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmalarımızı “%100 Gönüllüyüz!” çatısı altında gerçekleştirirken, 
"%100 Fırsat Eşitliği"ni gözeterek sosyal fayda yaratacak projeleri hayata 
geçiriyoruz. 

“%100 Gönüllüyüz!” ekibimizin üyeleri, kendi bölgeleri özelinde ve şirket 
genelinde gerçekleştirilebilecek gönüllülük projeleri üretmeye; dernek, vakıflarla 
iş birliği geliştirmeye ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 
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%100 Gönüllüyüz Ekibi 
Türk Tuborg çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk programı olan %100 
Gönüllüyüz!, farklı seviyelerde ve farklı fonksiyonlarda görev alan çalışanlarımızdan oluşmaktadır.

%100 Gönüllüyüz Ekip Üyeleri 2019 itibarı ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Samsun ve Tekirdağ olmak üzere 9 farklı bölgede bulunan gönüllü çalışanlarımızdan oluşmaktadır. 
Program kapsamında, %100 Gönüllüyüz ekip üyesi olan bir çalışanımıza kendi pozisyonunun yanı 
sıra %100 Gönüllüyüz Lideri unvanı verilmiş olup, bilgilendirmesi tüm çalışanlarımıza yapılmıştır.

%100 Gönüllüyüz Ekibi, çevresinde olup bitenlerin farkındalığı ve samimiyeti ile ekonomik, sosyal 
ve çevresel alanlardaki konularda etkin olarak çalışmaktadır. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri 
ekip toplantıları ile hayata geçirilen ve planlanan projeleri, zaman planlarını, hedefleri konuşmakta, 
toplantı notları tutmakta ve gelişimlerini sürekli takip etmektedir.

%100 Gönüllüyüz! çalışmalarımız kapsamında son 3 yılda toplam 

551 Türk Tuborg çalışanı en az bir kez gönüllülük çalışmasında yer aldılar. 

Hedefimiz 5 yıl içinde tüm çalışma arkadaşlarımızın en az bir kez 
gönüllülük çalışmalarına katılmasını sağlamaktır.

Toplam 1.893 saat / 236 gün gönüllü çalışma gerçekleştirdik.

“%100 GÖNÜLLÜYÜZ!” ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 
ODAKLANDIĞIMIZ ANA KONULARIMIZ:

Eğitim Kadın Toplumsal Konular
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“Eğitim” Ana Konusunda 
Gerçekleştirilen Çalışmalar 
 • Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin hayata geçirdiği Okul Dostu Programı kapsamında 

yer alan Meslek Tanıtımları Projesi’ne; İnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri ve Satış 
fonksiyonlarımızda görev alan 8 farklı pozisyondan gönüllümüzün üniversite öğrencilerine 
yönelik çektiği videolarla destek verdik.

 • Vefat eden iki çalışanımızın anısına Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın İzmir Altındağ’da bulunan 
Rasih Somer Etkinlik Merkezi Kütüphanesi yenilendi. Çalışanlarımızın ve bayilerimizin 
bağışları ile ayrıca 100 adet eğitim seti bağışı yaptık.

 • Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasını desteklemek 
amacıyla toplam 265 adet laptop & tablet bağışı yaptık.

“Kadın” Ana Konusunda 
Gerçekleştirilen Çalışmalar
 • Kadın Varsa İmkansız Yoktur! diyerek 2019 yılında hayata geçirdiğimiz kurumsal 

sosyal sorumluluk projemiz kapsamında kadınlara ilham vermek amacıyla, 
Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" belgeselinin gösterimini Türkiye'yi gezerek 
gerçekleştirmiş ve binlerce kadına ulaştırmıştık.

 • 2020 yılında pandemi sebebiyle projemizi farklı bir yöne çekerek belgeseli 
herkesin izleyip ilham alabilmesi için Youtube'a yükledik.

 • Belgeseli aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=nsEXiJF3GQU
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“Toplumsal Konular” 
Ana Konusunda Gerçekleştirilen 
Çalışmalar

 • Pandemi nedeniyle maratonların, bisiklet turlarının iptal edilmesiyle birlikte B Planı Sanal Koşu ve Bisiklet 
Yarışı’na katılan çalışanlarımızın topladığı bağışlarla sağlık çalışanları için tulum alınmasına destek olduk..

 • Temel ihtiyaç desteği kapsamında Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) ile gıda 
paketi kampanyası düzenleyerek şirketimiz, çalışanlarımız ve bayilerimizin bağışları ile 370 adet İyilik Kolisi 
alarak, çocuklar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarına destek verdik. 

 • Engelsiz Amazonlar platformu aracılığıyla ihtiyaç sahibi 17 öğrenciye tekerlekli sandalye 
hediye ettik.

 • %100 Gönüllüyüz programı kapsamında tüm çalışanlarımızı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gönüllü 
olmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda pandemi dönemi fırsata çevrilerek sivil toplum 
kuruluşları ile Eylül ayı itibariyle “İyilik İçin 30 Dakika Webinarları” gerçekleştirilmeye başladık. Bugüne 
kadar toplam 82 farklı çalışanımız webinarlara katıldı. Toplam katılımcı sayısı ise 129 olarak gerçekleşti. 
2020 yılında webinarlara konuk edilen sivil toplum kuruluşları: Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), 
Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Vakfı (KORUNCUK Vakfı) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

 • 30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen depremden etkilenenler için İzmir’e %100 Destek çalışması 
başlattık. Şirketimiz, çalışlarımız ve bayilerimizin desteği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek 
kampanyası kapsamında gıda paketi, hijyen paketi, yemek desteği, palet desteği, yatak ve set üstü ocak 
desteği verdik. Ayrıca öğrenciler için oluşturulacak olan mobil anaokulu ve EBA noktası için Sosyal Projeler 
Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden alınan ihtiyaç listesine göre öğrenciler 
ve öğretmenler için kutu oyunu, yazı tahtası, ısıtıcı, yazıcı, dezenfektan standı, maske, masa ve sandalye 
desteği sağladık.

 • Sokaktaki dostlarımızı unutmadık ve «Benim Yemeğim Onun Yemeği Olsun» projesinin pandemi nedeniyle 
gerçekleştirilememesinden hareket ederek gönüllü gruplara dört haftalık mama desteği sağladık.

 • %100 Yaşam Kalitesi İçin Gönüllüyüz Projesi kapsamında AYDER’den alınan 'Eğitimcinin Eğitimi' programı 
ardından gönüllü eğitmenlerimiz Ocak ayında 60 çalışanımıza Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimi verdiler. 

Diğer 
Çalışmalarımız

 • Her yıl özenle hazırlandığımız ve tüm gönüllülerimize teşekkür ettiğimiz 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü 
için bu yıl %100 Gönüllüyüz Ekibi olarak çalışma arkadaşlarımızla ve Linkedin’de yayınlanmak üzere 
farkındalık videosu hazırladık. 

 • %100 Gönüllüyüz kapsamındaki tanıtım  videolarımıza işaret dili ekleyerek farkındalık yaratılmasını 
amaçladık.

 • Çalışanlarımızı pandemi döneminde de gönüllülük faaliyetlerinde yer almaya teşvik etmek amacıyla 
Çalışan Gönüllülüğü Haftası'nda sivil toplum kuruluşlarının Uzaktan Gönüllülük ve Bağış Projeleri'ni tüm 
çalışanlarımızla paylaştık.

 • Yeni yıl hediyelerimiz iyiliğe dönüşsün diyerek sivil toplum kuruluşlarının ürünleri ve yeni yıl sertifikalarını 
paylaştıkları linkler ile %100 Gönüllüyüz İyilik Dükkânı oluşturularak tüm çalışanlarımızla paylaştık.

 • Sivil toplum kuruluşlarının bağış çalışmalarına dikkat çekmek ve çalışma arkadaşlarımızı teşvik etmek 
amacıyla "Doğum Günlerimiz İyiliğe Dönüşsün" kampanyası başlattık. Üç ana konumuzda belirlenen sivil 
toplum kuruluşlarına (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve TEMA, Türkiye 
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) her ay, o ay doğan çalışanlarımız 
adına bağış yapıyoruz. Bu çalışmayı İnsan Kaynakları mail adresimizden her ay yayınlanan doğum günü 
mailine ekliyoruz. Böylece çalışanlarımız da dilerlerse ekip arkdaşlarının doğum gününü kutlamak için 
belirlenmiş olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilmektedir.
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Ercan Tutal  
Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) 
Kurucusu’ndan projemizi dinleyelim: 

“Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz.” Albert Einstein
A.Einstein problemleri onları ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemeyeceğimizi söylerken çok haklıydı. Şu 
an yaşamakta olduğumuz teknolojik dönüşüm ve onun muhteşem hızı, var olan sorunların tüm insanlık 
yararına bir biçimde çözümü için kullanılabiliyor olsaydı belki de yaşanabilir bir gezegen için gerçek 
bir umut ışığı olabilirdi. Oysa aksine bu hız ve sınırsızlık, küresel çapta tüketimi körükleyerek sorunların 
çözümünü geciktirmekten de öte neredeyse olanaksızlaştırmış durumda.

Ekonomik büyüme, beraberinde daha fazla üretim ve durmaksızın tüketim gerektirdiği için gelecek 
nesillere tüketebilecekleri hiçbir kaynağın kalmayacağı bir gelecek hazırlıyor.

Sadece küçük bir azınlık kaynakların %80’ini istediği gibi kullanıyor ve çoğunluğun çaresiz bakışları 
önünde sosyal, çevresel, ekonomik ve insani boyutta dünyamızı bir yok oluşa sürüklüyor. İşte tam da bu 
yüzden farklı yöntemler ve yaklaşımlara ihtiyaç var.

Çağımızın Herkülleri olmalıyız belki de! Çok yakında dünya 10 milyar kişinin yaşamaya çalıştığı bir yer 
olacak ve gezegenimizin ekolojik sınırlarına saygı duyarak insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor 
olmamız gerekecek.

%100 Yaşam Kalitesi 
için Gönüllüyüz!
Türk Tuborg olarak Birleşmiş Milletler (BM)’ in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde, 
'Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Engellilik, Erişilebilirlik' kavramlarından yola çıkılarak “%100 Yaşam Kalitesi için 
Gönüllüyüz!” diyerek kalıcı ve sürdürülebilir model ve çözümler üretmek adına Alternatif Yaşam Derneği 
(AYDER) ile 2019 yılında kurduğumuz sürdürülebilir yeni nesil iş birliğimizi, ortak amaçlar ve Türk Tuborg 
sürdürülebilirlik stratejisi konularında birlikte çalışarak ürettiğimiz projelerimizle devam ettirdik.

Oysa gelecekten konuştuğumuz anda o gelecek çoktan gelmiş oluyor ve biz artık daha fazla 
sürdüremediğimiz, yarına taşıyamadığımız bir yükün altında eziliyoruz.

Daha çok dayanışmaya, el ele vermeye, daha fazla sorumluluk almaya, doğanın sunduklarına, yaşam 
kaynaklarımıza ve en temel insani ihtiyaç ve haklarımıza daha fazla özen göstermeye ihtiyacımız var.

Türk Tuborg ve AYDER bu yaklaşım ile içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği bu dayanışma ve kolektif 
çözümün örnek bir modeli olarak 2020 yılı boyunca da özel sektör - STK iş birliğinde iz bırakmaya devam 
etti. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde üretim, tedarik, hizmet ve değer zincirlerinde 
kapsayıcılık her iki kurumun da önceliği oldu.

”Hiç kimseyi geride bırakmamak” söylemini gerçekliğe taşıyarak sosyal hareketliliğin en alt katmanlarına 
ötelenmiş, dışlanmış ve sosyal yaşama eşit ve tam fırsatlar ile katılmaları engellenmiş gençlere yönelik özel 
destek programına devam edildi, hem de artan sayıda genci sürece dahil ederek.

‘%100 Destek Programı’nda farklı engel grubundan ve sosyal olarak dezavantajlı gençlerden oluşan bir 
grup, şirketin yönetici pozisyonlarında çalışan gönüllü kişilerden mentorluk alarak, pandeminin yarattığı 
tüm kaosa rağmen düşlerine ve hedeflerine bir adım daha yaklaştılar.

‘%100 Destek Programı pragmatik burs programlarından farklı olarak kendisine hiç şans tanınmamış 
ve duvarların arkasında unutulmuş gençlerin içlerindeki gücü, potansiyeli ve değeri açığa çıkaran bir 
dayanışma örneği aslında. Bu program, gençlerin iş dünyasını bir profesyonelin gözünden, mentor olmayı 
seçen şirket çalışanlarının da bu gençlerin yaşama tutunma mücadelelerinden karşılıklı olarak pek çok şey 
öğrendikleri dinamik bir dönüşüm süreci.

İnsan odaklı bu yaklaşımın yanı sıra, Türk Tuborg  ve AYDER sürdürülebilir bir gelecek umudunu canlı 
tutmak amacıyla, Covid 19 salgınına rağmen kolektif çözüm üretmeye, salgın sonrası için hazırlık yapmaya 
devam etti. Bir yandan eğitim süreçleri açısından en olumsuz etkilenen işitme ve konuşma kayıpları olan 
bireylerin yaşam kalitesini yükselten işaret dilinin daha doğru ve yaygın kullanımına yönelik mobil çözümler 
üretilirken, diğer taraftan her iki kurumun da 2030 gelecek vizyonu ile örtüşen SKA maddelerine yönelik 
özel çözüm geliştirme kamplarının hazırlıkları yapıldı. Bu kamplarda İnovasyon, Toplumsal Cinsiyet, 
Kapsayıcı İstihdam, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Eşitsizliklerin Azaltılması ve Temiz Suya Erişim konuları 
önceliklendirildi.

Çünkü, gelecek nesillere enkaz halinde kaynakları tüketilmiş bir dünya bırakmanın alternatifi olarak bugüne 
sahip çıkan bu gibi dayanışma örneklerine daha çok ihtiyaç var. Özel sektörün kurumsal, finansal ve insan 
kaynakları kapasitesi ile sivil toplum örgütlerinin sosyal fayda üretme odaklı varoluşu bir araya geldiğinde 
farklı disiplinlerin sinerjisinden dönüştürücü bir güç açığa çıkmakta.

İşte bu sebeple Türk Tuborg ve AYDER, salgın kaynaklı tüm sorunlara rağmen,  umutla ve bilimsel 
yaklaşımlarla sosyal fayda üretmeye devam ediyor.
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