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RAPOR HAKKINDA

Sosyal ve çevresel sorumluluğun en üst seviyeye çıkması 
gerektiğine inanan Perfektüp Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş (Perfektüp), 
sürdürülebilirliğin firmalarda bir kültür haline gelmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir 
üretim ilkelerini benimseyen Perfektüp, etkin ve efektif şekilde 
gerçekleştirdiği faaliyetleri, şeffaf ve dürüstlük yaklaşımı ile  ilkini 
yayınladığı bu raporu (2015 Perfektüp Sürdürülebilirlik Raporu) 
tüm iç ve dış paydaşlarına sunmaktadır. Bu rapor Perfektüp‘e 
ait olan bilgiler baz alınarak hazırlanmıştır. Rapor, Topkapı/
Türkiye ve Stara Zagora/Bulgaristan üretim tesisleri hakkında 
genel bilgileri içerirken ekonomik, sosyal ve çevresel göstergeler 
yalnızca Topkapı üretim tesisi ve genel merkez için hazırlanmıştır. 
Raporlama dönemi 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri olarak 
alınmış olup, çevresel ve sosyal performansımızın izlenebilirliği 
açısından 2014 verileri de raporda yer almaktadır. 

Raporun kapsam ve içeriği, Global Reporting Initiative tarafından 
yayınlanan G4 Raporlama Rehberi temel uygulama düzeyi (Core) 
çerçevesinde, GRI G4 göstergeleri baz alınarak hazırlanmıştır. 

Perfektüp, GRI G4 göstergelerine ilave olarak yürüttüğü ürün 
sürdürülebilirliği çalışmaları kapsamında yapmış olduğu ürün 
çevresel yaşam döngüsü analizi sonuçlarını bir çok çevresel etkiyi 

2015 senesi için hesaplamış ve bu raporda ilk defa yayınlamıştır. 
Düzenli aralıklar ile raporlama yapmayı hedefleyerek, ürün 
bazında da çevresel performansının ölçülmesine ve bu sayede 
yönetilmesine de olanak sağlayacaktır. 

Rapor hakkında tüm soru ve görüşlerinizi 
contact@perfektup.com adresinden yöneltebilirsiniz.

Bir Bell Holding kuruluşu olan Perfektüp Ambalaj, 
Alüminyum Aerosol  kutu ve Alüminyum/Laminated 
tüp üretimi yapan iki farklı grup olarak faaliyet 
göstermektedir. Finansal yönetimi aynı fakat 
operasyonel açıdan farklı olan bu iki grup, müşteri 
ve diğer paydaşları da farklılık gösterdiğinden 
2015 senesinde iki ayrı Sürdürülebilirlik Raporu 
yayınlamıştır. 
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ÜST YÖNETİM MESAJLARI

Değerli paydaşlarımız, 

1955 yılında temelleri atılan firmamız Perfektüp, 61 yıldır ilaç, 
kozmetik, gıda, kişisel bakım, ev bakım kimyasalları ve kırtasiye 
sektörü içerisindeki yerel ve birçok uluslararası firma için 
alüminyum ve lamine tüp üretmektedir. İstanbul’da bulunan 
merkezi ve Avrupa bağlantıları ile özel bir firma olan Perfektüp 
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.,  Bell Holding A.Ş., Bell Ambalaj Grubu 
bünyesindedir.

Üretime başladığımız ilk günden bu yana müşterilerimizin ticari 
başarılarına katkıda bulunacak ambalaj çözümleri üretme 
amacımızı çalışma aşkımızla harmanlayarak faaliyetlerimize 
devam ediyor, bugün ülkenin en büyük ve öncü tüp üreticisi, 
unvanına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarımızın 
altında yatan etkenin ‘Operasyonel mükemmelliğe giden yol 
sürdürülebilir kalkınmadan geçer’ anlayışında saklı olduğuna 
inanıyoruz. Özellikle çok uluslu firmaların tedarik zincirinde 
bulunan üretici bir firma olarak, sürdürülebilir üretim ve 
kalkınmanın ekonomik başarıya paralel, gelişmiş insan kaynakları 
ile içinde yaşadığımız çevreye ve topluma saygılı üretimi temel 
aldığının bilincindeyiz. Bu yönetim duyarlılığı ve anlayışı ile 
Perfektüp ailesi olarak her zaman sosyal ve çevresel açıdan 
daha iyisini başarmaya çalışıyoruz. Grubumuzun mali yapısını 
güçlü tutma hedefimizin çevre ve insana olan saygı ile anlam 
kazanacağını görüşündeyiz. 

Firmamız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde 
üretim süreçlerimizde ortaya çıkan tüm atıklarımızı yönetiyoruz. 
Verimliliği arttıran ve enerji tüketimini azaltan operasyonel 
inovasyona yatırım yapma stratejimiz ile 2011 yılında 6 Sigma 
çalışmalarına başladık. Bu kapsamda birçok Yeşil Kuşak ve Beyaz 
Kuşak projeleri geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Ürünlerimizle var olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmayarak çevresel iyileştirmelerimizin de üretim 
sürecimizden başlaması gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle 
raporlama sürecimiz içerisinde hem alüminyum hem de lamine 
tüp ürünlerimiz için Life Cycle Assessment (LCA) çalışması ile 

tedarik zinciri dahil üretimimiz kaynaklı birçok çevresel etkileri birim 
ürün başına hesaplama başarısını gösterdik. Bu sayede performans 
göstergelerimizi oluşturarak bunları yönetim anlayışımıza entegre 
ettik.

Bugünkü başarımızda üstün kaliteli ürünlerimiz olmasına rağmen 
tüm çalışanlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarının bu kalite ve 
güveni oluşturmada ana etkenlerden biri olduğu inancını her zaman 
taşıyoruz.  Çalışanlarımızın iş motivasyonunu, refah seviyesini, iş 
güvenliğini, kişisel ve profesyonel eğitimlerini maksimum seviyede 
tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Firmamızda uzun zamandır 
uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimini,  2015 yılından 
bu yana OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgesini de alarak, faaliyetlerimizi yönetiyoruz. 
Yeniliğe ve gelişime önem veren yapımız sayesinde, ekonomik, 
çevresel ve sosyal performansımızı siz değerli paydaşlarımıza bu 
ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nda sunarak, topluma ve çevreye olan 
katkı ve duyarlılığımızı her zaman devam etmeyi taahhüt ediyoruz. 

Perfektüp Yönetim Kurulu Başkanı olarak, yarım asrı aşkın 
başarımızda emeği geçen başta çalışanlarımız olmak üzere tüm 
paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. 

Ahmet ALPAY
Yönetim Kurulu Başkanı, Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 
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Değerli Paydaşlarımız,

Perfektüp Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sürdürülebilir 
gelişim yolunda takip ettiği rotayı ve gerçekleştirdiği çalışmaları 
şeffaflıkla paylaşmak amacıyla yayınladığımız Sürdürülebilirlik 
Raporunun ilki ile sizlere hitap etmekten duyduğum gurur ve 
heyecanı belirtmek isterim.

Avrupa, Orta doğu ve yakın coğrafyamızda gelişmekte olan 
çalkantılı piyasalarda ekonomik ve politik dalgalanmaların 
sürdüğü, belirsizliklerin hakim olduğu 2015 yılını geride bıraktık.

Piyasalardaki olumsuzluklara rağmen Pazar ve fiyatlandırma 
stratejilerimiz neticesinde olumlu ve başarılı cirolara ve karlılığa 
ulaştık. Bulgaristan’ın Stara  Zagora şehrinde şimdilik üç 
alüminyum tüp üretim hatlık bir Alüminyum Tüp fabrikası kurduk. 
Bugün itibari ile 70 personelimiz vardır. Bu fabrikanın üretiminin 
%70’i Bulgaristan dışına satılmaktadır.

Elde ettiğimiz ticari başarının yanında sosyal ve çevresel 
alanlarda da performansımızı sürdürdük. 

Üretim süreçlerimizde çevresel performansımızı takip etmeye 
başladık, etkilerimizi azaltıcı tedbirler üzerinde çalışıyoruz. 
Enerji verimliliği çalışmalarına başladık. Verimli su kullanım 
projesini Bulgaristan fabrikamızda hayata geçirdik. Çatıda 
oluşan yağmur sularını kanala vermeyip bir depoda biriktirip, 
ihtiyaç duyulan yerlerde kullanıyoruz. İstanbul ve Bulgaristan 
fabrikalarımızda, hava kompresörlerinden çıkan sıcak havayı 
atmosfere vermeyip ısıtma  ve sıcak su temininde başarı ile 
kullanıyoruz. Ayrıca kapalı alan ve bahçe aydınlatmalarında 
tamamen LED kullanımına geçilmiştir. Böylece bu işlev sayesinde 
üçte iki enerji tasarrufu sağladık. İlave her türlü inşaat işlerimizde 
alçı levha paneller kullanarak daha az karbon salınımı sağladık. 
Bu ve benzer çalışmalar ile  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
çalışmalarını gerçekleştirdik.

Global yolculuğumuzda başarılarımızda çok önemli rolü 
olan çalışanlarımıza toplam 9 030 saat eğitim sağladık. 
Çalışanlarımıza iş ortamını daha huzurlu sağlıklı güvenli hale 
getirmek için toplam 3 096  saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
sağladık. Sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşımak 
amacı ile çalışıyor strateji ve politikalarımızı kurumsal iş 
hedeflerimiz ve süreçlerimiz ile bütünleştirmeye devam ediyoruz.

Sorumlu üretici bilinciyle, tedarikten  satış teslimatına  kadar tüm 
süreçlerimizde enerji ve malzeme verimliliğinin arttırılması ve 
kaynakların sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
61 yıllık geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. 
Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 
yönettiğimiz süreçlerimiz ile doğayı korurken parçası olduğumuz 
toplumun gelişimine katkı sağlamaya çalışacağız.

Bu yolda bizi güçlendiren çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, yenilikçi 
olma yolunda bize ilham veren müşterilerimize teşekkürlerimi 
sunarım.

Saygılarımla,

Güngör ÖZSEZİKLİ
Genel Müdür, Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 

G4 - 1 | G4 - EC1 G4 - 1 



Perfektüp Ambalaj Sürdürülebilirlik Raporu 11Perfektüp Packaging Sustainability Report10

Vizyonumuz Değerlerimiz

Misyonumuz

Dünyanın en çok beğenilen markalarının tercih ettikleri ambalaj 
tedarikçisi olmak

Tüp üretimi ile, ambalaj sektöründe kurumsal yönetime, sahip, 
modern, gelişmiş, lider firma olmak. 
  
İş tatmini, motivasyon ve profesyonel gelişim açısından tercih 
edilen işveren olmak

Çevreye olan etkimizi azaltmak çalışan sağlığı ve sosyal 
sorumluluklarımızı en üst düzeyde yönetmek. 

Ülkemizin gelişmesine ve toplumumuzun olgunlaşmasına olumlu 
katkıda bulunmak

Ortaklarımıza, risk profilimize uygun sürdürülebilir bir getiri 
sağlamak, yatırımlarına sürekli artı değer kazandırmak.

Müşterilerimizin beklentilerini anlayarak, onların ticari 
başarısına katkı sağlayacak ambalaj çözümleri üretmek.

Dürüstlük
Saygı

Şeffaflık

Takımdaşlık
Alçak gönüllülük

Mükemmeliyetçilik

Hangi pozisyonda çalışıyorsak çalışalım, hangi işi yapıyorsak 
yapalım; misyon, vizyonumuza ulaşmak ve hedeflerimizi 
gerçekleştirmek için değerlerimiz, bize her zaman nasıl 
davranmamız gerektiği konusunda yol gösterir.

KURUMSAL PROFİL BİR BAKIŞTA PERFEKTÜP

G4 - 4 | G4 - 9

290MİLYON ADET 
ALÜMİNYUM TÜP 
(2015) 140 MİLYON ADET 

LAMİNE TÜP 
(2015)

2013’den 2014’e

%30  YURTİÇİ 
SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ

2014’den 2015’e 

%4 YURTİÇİ 
SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ

%30 YURTDIŞI 
SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ %6 YURTDIŞI 

SATIŞLARIMIZDA ARTIŞ 

42% 44%

23%

15%

18%

Medikal
Kozmetik
Gıda
Kırtasiye

Sektör Dağılımımız: 

2015

339 YERLİ 
MÜŞTERİ

437 YABANCI 
MÜŞTERİ

%92 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

%22 %78
*Türkiye ve Bulgaristan üretim tesisi toplam çalışan sayısını ifade eder.

319 ÇALIŞAN*

Kurumsal Profil
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 %3 ENERJİ  
TASARRUFU

BİR SENEDE  %15 KARBON AYAKİZİ 
AZALTIMIBİR SENEDE
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1955 yılında kurulmuş olan Perfektüp, üretime başladığı ilk 
günden bu yana uzmanlığa ve yenilikçiliğe verdiği önem sayesinde, 
ülkenin en büyük ve öncü tüp üreticisi olma unvanını elinde 
bulundurmuştur. Perfektüp, sadece Türkiye’de değil, Amerika’dan 
Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya dünyanın her köşesinde pazarda 
söz sahibi olmayı başarmıştır. 

İlk günden bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü alüminyum 
tüp üretiminde, en gelişmiş teknolojiyi her zaman için üretim 
sürecinde etkin olarak kullanan Perfektüp, bugün yıllık 290 
milyon adet düzeyindeki üstün kaliteli üretimiyle , sektörün lider 
firmalarından biri haline gelmiştir. 

1933 yılından bu yana üretim hattına dahil ettiği lamine tüp 

konusunda ise baş döndürücü bir gelişme kaydederek, yıllık 
150 milyon adet tüp düzeyine ulaşmayı başaran Perfektüp, çok 
uluslu dünya devlerine gelişmiş standartlarda ürün temin ederek, 
kalitesini global ölçekte referanslandırmıştır.

Tasarımdan üretime, standardizasyondan teslimata, AR-GE 
çalışmalarından çevre bilincine kadar her alandaki kalitenin, birbiri 
ile ilişkili olduğuna inanan Perfektüp, sahip olduğu ‘bütünsel 
kalite’ anlayışını, faaliyetlerinin her aşamasında yön gösterici bir 
kılavuz olarak kabul etmektedir. 

HİKAYEMİZ
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Bugün tüm Dünyada sahip olduğu seçkin konum 
ile ulaştığı başarı noktası düşünülünce, doğru 
bir kılavuza sahip olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Alüminyum, kolaylıkla geri dönüştürülebilir 
bir malzeme olması nedeniyle sürdürülebilir 

gelişime katkı sağlamaktadır. 

YÖNETİŞİM

Kurumsal Üyelikler

ETMA - Avrupa Tüp Üreticileri Birliği

İTO - İstanbul Ticaret Odası

İSO - İstanbul Sanayi Odası

TSE - Türk Standartları Enstitüsü

Üyesi olduğumuz Avrupa Tüp Üreticileri Birliği (ETMA) 
ile sürdürülebilir tüp üretimi için araştırma, sektör 
değerlendirmeleri, EN standartlarının hazırlanması 
gibi ortak çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca ETMA ile 
beraber Alman Alüminyum Birliği (GDA) ve İsviçre 
Alüminyum Birliği‘nin düzenlediği sürdürülebilirlik ile ilgili 
organizasyonlara katılarak gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz.

1955

Perfektüp 
Ambalaj 
Sanayi 
kuruldu.

1958

Alüminyum etül, kalay tüp 
ve kalay kaplı kurşun tüp 
üretimine başlandı.

2013

PERFEKTÜP BG 
kuruluşu
Stara Zagora 
Bulgaristan’da 
alüminyum tüp 
üretimine başladı.

1984 Rotary döküm 
ve pul üretim tesisleri 
faaliyete geçti.

1993

Alüminyum bariyerli 
lamine tüp üretimine 
başlandı.

2003 Plastik bariyerli lamine 
tüp üretimine başlandı.

1957 yılında fabrika 
faliyete başladı. İlk donanım; 
dökümhane, pul üretimi ve 
alüminyum tüp üretimi. 1974 Perfektüp, 

Türk sermayesine 
geçti.

Kurumsal Profil
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Perfektüp Yönetim 
Kurulu Başkanı

Finans Bilgi İşlem Perfektüp Tüp
Genel Müdürü

Perfektüp Aerosol
Genel Müdürü

Teknik Genel
 Müdür Yardımcı

Satış ve Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı

Kalite Yönetim İnsan Kaynakları
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ KURULU

ÇEVRE VE ENERJİ KURULU

6 SİGMA KOMİTESİ

Çevre ve Enerji Kurulumuz üretim, bakım, kalite finans, çevre birimi ve enerji sorumlusu katılımı ile  
oluşmaktadır ve düzenli olarak toplanarak bu konularda görüş birliği sağlamakta, projeler üretmekte ve 
sonuçlarını değerlendirmektedir. 

Firmamızda süreçlerimizi daha iyi yönetmek, iyileşme ve gelişmeye açık   konularımızı tespit edip iyileştirme 
potansiyellerini ortaya çıkarmak amacı ile 2010 yılında 6 Sigma çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar için 
farklı departmanlardan ilgili kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubumuz periyodik 
olarak toplanarak geçmiş süreçler ve hedefler doğrultusunda güncel durumu değerlendirmekte ve yeni hede-
fler oluşturmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

AR&GE KOMİTESİ
Şirketimizde, geçmişten gelen bilgi birikimi ve cağın getirdiği yenilikleri birleştirerek geleceğe ait gereksinimleri  
karşılamak için projeler üretilmekte ve üzerinde çalışılmaktadır. Bu projelerle enerji tasarrufu, prodüktivite artışı, 
daha az malzeme veya enerji sarfı gibi avantajlar sağlanmakta ve geleceğe hazırlık fırsatları değerlendirilmektedir.

Komitemiz Üretim, Kalite, İşçi ve İşveren Temsilcileri ile İş sağlığı Güvenliği sorumlusu liderliğinde ayda bir kez toplanmakta 
ve iş sağlığı güvenliği konularında yaşanan tüm gelişmeleri, kazaya ramak kala, düzeltici faaliyetler, iyileştirmeler, öneriler, 
acil durumlar konularında durumumuzu değerlendirmekte ve gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Ürün Güvenliği Kurulumuz, BRC IoP ve HACCP sistem gereksinimleri doğrultusunda  programların oluşturulması, 
gözden geçirilmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. Bunun yanında ortaya çıkan 
kaynak ihtiyaçlarını belirlemek, yasal gereklilikleri izlemek ve uygunluğu sağlamak için gerekli faaliyetleri planlamakta 
ve uygulamaktadır. Ürün güvenliği ile ilgili iyileştirme çalışmalarını da bu komite yürütmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ
Topluma ve çalışanlarımıza faydalı bir kurum olmanın bilinci ile kurulmuş Sosyal Sorumluluk Komitemiz, düzenli 
aralıklarla İnsan Kaynakları sorumlumuz liderliğinde toplanarak çalışma koşullarını iyileştirmek ve çeşitli sosyal 
sorumluluk projeleri üretmektedir.

ÜRÜNLERİMİZ
ALÜMİNYUM TÜPLERİMİZ

Perfektüp, Türkiye ve Bulgaristan’da alüminyum tüp üretiminde 
en gelişmiş teknolojiyi kullanmaktayız. Yüksek üretim kapasiteli 
makinaları ile yılda 350 milyon üretim adedine erişebilmektedir.

Sürekli yaratıcı yeni fikirler ve edindiği deneyimler ile müşterilerine 
daha geniş bir pazar sunma fırsatı yaratmaktadır.
Perfektüp’ün tam otomatik üretim hatları müşterilerinin isteklerine 
cevap verebilecek nitelikte olup farklı zemin renkleri ve 6 renge kadar 
ofset baskı yapan kamera donanımlı makinaları sayesinde çok canlı ve 
estetik görünüme sahip sonuçlar elde edilmektedir.

Perfektüp, sektörüne öncülük yaparak hatlarına delik seçme ve baskı 
kontrol cihazları koymuş olup tüm tüplerde %100 kalite kontrolü 
yapmaktadır.

Perfektüp alüminyum tüp üretimi Topkapı/Türkiye tesislerinde ve 
Stara Zagora/Bulgaristan tesislerinde gerçekleştirmektedir.

LAMİNE TÜPLERİMİZ

Perfektüp, lamine tüp üretimine 1993 yılında başlamış, sürekli yaptığı 
teknolojik yatırımlarla kapasitesini, müşteri portföyünü ve kalitesini 
daima ileriye götürmüş ve dünya çapında tanınmış markaların 
onaylanmış önde gelen lamine tüp tedarikçisi olmuştur. AISA tüp 
üretim makinalarıyla yıllık 185 milyon adetlik bir kapasiteye ulaşmakta 
ve alanında en ileri teknolojiyi izleyerek, Ağız ve Kişisel Bakım, 
İlaç, Kozmetik ve Gıda gibi bir çok sektörden müşterilere hizmet 
sunmaktadır. 
 

Ayrıca, plastik omuz ve kapaklar konusunda sunmakta olduğumuz 
geniş portföyümüz müşteri taleplerine yönelik tamamlayıcı bir yer 
teşkil etmektedir. Lamine tüpler, baskı kalitesi, deforme olmaması 
ve uzun ömürlü olması nedeniyle başta özellikle kişisel bakım olmak 
üzere gıda, kozmetik gibi bir çok ürün üreticisi tarafından tercih edilen 
ambalaj malzemesidir.

Perfektüp lamine tüp üretimini Topkapı/Türkiye üretim tesislerinde 
gerçekleştirmekte olup, buradan dünya çapında müşterilerine 
ulaştırmaktadır.

A.B.D, 5,1%
Meksika, 2,16 %
Guetemala, 2,16 %

Almanya, 8,43 %
Belçika, 0,04 %
Bulgaristan, 0,13 %
Fransa, 0,07 %
Hırvatistan, 0,02 %
Hollanda, 3,99 %
İtalya, 1,05 %
İspanya, 4,88 %
İsviçre, 0,13 %
Birleşik Krallık, 8,43 %
Romanya, 0,04 %
Yunanistan, 0,13 %

Cezayir, 1,17 %
Mısır, 2,00 %
Güney Afrika, 0,79 %
Tunus, 0,45 %

Gürcistan, 0,04 %
Hindistan, 0,89 %
Ürdün, 1,08 %
Suudi Arabistan, 0,49 %
Suriye, 1,49 %
Irak, 2,16 %
İran, 3,36 %
Israil, 2,29 %
B.A.E., 0,54 %

TÜRKİYE, 46,49 %

Kurumsal Profil
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Kurumsal Profil

Perfektüp, ürünün hammadde seçiminden müşteri dolum hattına 
ulaşımına kadar olan tüm süreçte, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini 
Kalite Kontrol ve Kalite Güvenceden oluşan Kalite Yönetim Bölümleri 
olarak  ürün ve süreç kalitesi ele almaktadır. Bu çalışmaların kalite 
kontrol aşamasında, ürün kalitesi en modern yöntemlerle ve dünya 
standartlarını referans alarak kontrol altında tutulmaktadır. Kamera ile 
baskı kontrol sistemleri, otomatik delik kontrolü, el değmeden kutulama 
ve bilgisayar destekli istatistiksel proses kontrolü de bu amaca hizmet 
etmektedir.

Kalite yönetim kapsamında ise , Perfektüp Alüminyum ve Lamine Tüpler 
Topkapı üretim tesisi, İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 
18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 14001:2004 
Çevre Yönetim Sistemine sahiptir. Bunların dışında fabrikamız dahilinde 
üretilen tüm lamine tüpler, gıda ile temas halinde olması ve global 
çaptaki büyük gıda üretici müşterilerimizin standartlarına ulaşarak 
memnuniyetlerini sağlamak amacı ile BRC IoP standartlarına uygun 

olarak üretilmektedir; ve uygunluğu da BRC (British Retail Consortium) 
tarafından sertifikalandırılmıştır.

Üretim sahalarımızda GMP (Good Manufacturing Practices) kurallarına 
uyulmakta ve ürün güvenliği kalitemizin temelini oluşturmaktadır. 

Hizmet kalitesi de ürün kalitesiyle birlikte devamlı ölçülmekte ve tüm bu 
süreç Yalın 6 Sigma gibi sürekli iyileştirme yönetimleri kapsamında Yeşil 
Kuşak veya Beyaz Kuşak projeleri ile geliştirilmektedir.

Perfektüp yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil global çapta bir çok 
firmaya ürün tedarik etmesi sebebiyle ürünlerine 2013 Mayıs ayında 
Kosher Sertifikası ve 2012 Ağustos ayında ise Halal Sertifikası almıştır.

KALİTE  ANLAYIŞIMIZ VE YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ 6 SİGMA ÇALIŞMALARI VE RİSK YÖNETİMİ
Perfektüp olarak, operasyonel mükemmelliğin sağlanması 
amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz 
edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için 6 Sigma çalışmaları 
yapılmaktadır.

Bu sayede kalitemizin sayısal değeri görülüp, çalışma 
süreçlerimizdeki farklılığa neden olabilecek değişim ihtiyacı 
saptanmaktadır. 6 Sigma çalışmalarımızı yönetim stratejilerimizin 
arasına entegre ederek uzun ve kısa dönemli fırsatları 
hedeflemekteyiz ve stratejik iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.

15 
Yeşil Kuşak 

Çalışan

21 
  Yeşil Kuşak 

Projesi 15 
 Beyaz Kuşak 

Çalışan

4 
   Beyaz Kuşak 

Projesi

6 SİGMA ÇALIŞMALARI KAZANIMLARINDAN ÖRNEKLER
Alüminyum tüpler

2010 2015 DEĞİŞİM
Duruş oranı, % 14,75 9,56

Takım tüketimi, adet 344 204

Fire oranı, % 9,86 8,41

Montaj süresi, dk. 88 80

Lamine tüpler

2010 2015 DEĞİŞİM

Fire 1, % 3,33 2,84

Fire 2, % 0,92 0,42

Müşteri Şikayeti, % 1,76 0,5
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TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ETİK VE DÜRÜSTLÜK
Ambalaj üreticisi bir firma olarak, ürettiğimiz tüm alüminyum 
ve tüp ürünlerini müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak 
en kaliteli şekilde üretmek için öncelikle tedarik zincirimizi 
en etkin şekilde yönetmek ve Perfektüp Tüp standartlarına 
uygun tedarikçiler ile çalışmaktan geçtiğini düşünmekteyiz. Bu 
nedenle farklı sektörlerde üretim yapan yerli ve uluslararası tüm 
müşterilerimize kullanabilecekleri en kaliteli ambalaj ürünlerini 
üretmek için Tedarik Zinciri Departmanı’mız Perfektüp’ün ihtiyacı 
olan malları ve hizmetleri istenen niteliklerde, zamanında, 
kalitede ve mümkün olan en uygun fiyat ve ödeme koşullarında 
tedarik etmek için çalışır.

Tedarikçi seçimine pazar araştırması yapılarak potansiyel 
tedarikçilerin belirlenmesiyle başlanır. Potansiyel tedarikçilere 
ait veriler (tesisinin yeri, özellikleri, üretim kapasitesi, 
makina parkı, kalite sistemi, kalite laboratuvarı tedarikçi risk 
değerlendirme raporu, vb.) toplanır. Tedarikçi firmaların çevre 
konusundaki yaklaşımları dikkate alınarak tercih yapılmaktadır. 
Tedarikçilerimizin Avrupa Kimyasal Tüzüğü (REACH) ve diğer 
yerel ve uluslararası yasal zorunluluklara uyması gerekmektedir. 
Tedarik edilecek malzeme veya hizmet için fiyat teklifi ve numune 
(malzeme için geçerli) alınır ve firma içinde onaya sunulur. 
Malzemenin fiyatı ve kalitesi onaylanırsa, söz konusu tedarikçiyle 
sözleşme yapılır ve deneme siparişi verilerek tedarik süreci 
başlatılır.

Perfektüp yılda bir kez tedarikçilerini denetler. Bu denetim 
performansa göre tedarikçinin tesisinde, denetim ekibimiz 
tarafından yapılmaktadır. Denetim sırasında uygunsuzluk 
bulunursa, tedarikçiden düzeltici faaliyet istenir ve takip edilir.

G4 - 12 G4 - 14 | G4 - 56   

HAMMADDE DİĞER 
MALZEME 

TEDARİKÇİLERİ

HİZMET 
TEDARİKÇİLERİ

Yerli 17 3 12

Yabancı 16 12 0

77%

23% Bizler için tedarik zinciri, müşteri beklentileri ile 
örtüşen kaliteli ambalaj üretiminde büyük rol 
oynamaktadır. 

Geleneksel tedarik zinciri modellerinin ötesine 
geçerek, Perfektüp olarak hammaddelerimizin 
üretimi kaynaklı emisyonlarımız dahil olmak 
üzere tedarik zincirimizden kaynaklı karbon 
ayakizimizi ölçmeye başladık.

Bell Holding bünyesinde bulunan diğer tüm grup şirketleri 
gibi Perfektüp olarak Bell Şirketler Topluluğu İş Etiği Kuralları 
Prosedürü’ne bağlı kalarak operasyonel faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Bu kapsamda lamine ve alüminyum tüp 
üreticisi bir firma olarak süreçlerimizi ve tüm paydaşlarımızla 
olan ilişkilerimizi dürüstlük, saygı, şeffaflık, takımdaşlık, alçak 
gönüllülük ve mükemmeliyetçilik değerlerini en üst seviyede 
tutarak yürütmekteyiz.

Sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın temel ihtiyaçlarından en 
önemlisinin paydaş ilişkilerinin en etkin şekilde yönetilmesinden 
geçmekte olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle başta yasal 
sorumluluklarımız olmak üzere, müşterilerimize, çalışanlarımıza, 
tedarikçi/iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa 
olan sorumluluklarımızı her zaman yerine getirmek için özen 
gösteriyoruz.

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst seviyede 
tutarak onların ihtiyaç ve taleplerine en doğru şekilde cevap veren 
proaktif bir anlayışla çalışmakta ve tüm operasyonel süreçlerimizi 
Bell Holding etik kuralları çerçevesinde yürütmekteyiz. Tüm 
şirket gruplarında olduğu gibi Perfektüp bünyesinde çalışan 
yöneticilerimiz de etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün 
ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini 
sağlamaktan, etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek 
olmaktan, çalışanları etik kurallar konusunda eğitmekten, etik 
kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda 
tüm çalışanlarımızı desteklemekten ve yol göstermekten sorumlu 
oldukları bilinciyle hareket ederler.

Perfektüp, BM Küresel İlkeler Sözleşmesini henüz 
imzalamamış olsa da insana ve çevreye olan farkındalık 
duygusuyla Sözleşme’de yer alan 10 ilkeyi kendine yol 
gösterici olarak almış, bu 10 ilkenin verdiği farkındalıkla 
operasyonel faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı 

duymalı. 
İlke 2: insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Şartları
İlke 3: çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü 

desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek 
vermeli. 

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı..

Bell Şirketler Topluluğu İş Etiği Kuralları Prosedür’ünün tümüne Bell Holding internet 
sayfasından ulaşabilirsiniz; http://www.bellholding.com/.

Kurumsal Profil

Tedarik zinciri kapsamında ortaya çıkan çevresel etkilerimizi sayfa 30’da
  Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmamızın içerisinde bulabilirsiniz.

Yabancı 
Tedarikçiler

Yerli
Tedarikçiler
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PAYDAŞ KATILIMI

Perfektüp ailesi olarak, ekonomik istikrarımız ve başarımızın 
paydaşlarımızla olan iletişimimizin sürdürülebilirliğiyle doğru 
orantılı bir artış gösterdiğinin her zaman bilincindeyiz. Bu nedenledir 
ki hem iç hem de dış paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi her zaman 
sıcak tutmaya özen gösteriyoruz. Yönetim stratejilerimizi de 
iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerine en üst  seviyede cevap 
verebilecek şekilde belirliyoruz.

Oldukça geniş bir müşteri kitlesi bulunan Perfektüp, bu zamana 
kadar 437 yabancı müşteri, 339 yerli müşteri için alüminyum 
ve lamine tüp üretimi gerçekleştirmiştir. Perfektüp olarak 
müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarak üretim 
faaliyetlerimizi gerçekleştirmek de en büyük hedeflerimizden 
biridir. Bu nedenle müşterilerimizle olan ilişkilerimiz, onların 
beklenti ve yapıcı eleştirilerini duymak için müşteri memnuniyeti 
anketleriyle düzenli aralıklarla iletişime geçmekteyiz. 

Müşterilerimize sunduğumuz ürünün kalitesinden, sosyal ilişkilere 
kadar geniş bir kategoride değerlendirmelerini istediğimiz müşteri 
memnuniyeti anketlerinden çıkan sonuçları büyük bir özenle düzenli 
aralıklarla değerlendirip daha iyi hizmet ve ürün sağlayabilmek için 
gerekli çalışmaları başlatıyoruz.

İş ortaklarımız sundukları ürüne, biz ise onların 
ürününü yeterince çekici ve güvenilir kulmaya 

gayret ederiz. 

05

05KAMU ve 
DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR

ÜST 
YÖNETİM

BELL HOLDİNG
İŞTİRAKLERİ

TEDARİKÇİLERİMİZ

MÜŞTERİLERİMİZ

-

PAYDAŞLARIMIZ

Müşteri memnuniyet anketleri
E-posta, telefon ve yüz yüze görüşmeler
Müşteri ziyaretleri ve toplantılar
fuarlar ve konferanslar

E-posta, telefon ve yüz yüze görüşmeler
Toplantılar
Tedarikçi denetimleri

Düzenli aralıklarla Bell Packaging Group 
iştirakleri arasında düzenlenen 
toplantı ve görüşmeler

Toplantılar
E-posta iletişimi

Düzenli aralıklarla yapılan raporlamalar
Toplantı ve konferanslar
E-posta, telefon ve yüz yüze görüşmeler
Denetimler

ÇALIŞANLARIMIZ
E-posta, telefon ve yüz yüze görüşmeler
Toplantı ve eğitimler
Çalışan memnuniyet anketleri
Çalışanlara özel düzenlenen aktiviteler

Sürdürülebilirlik
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PERFEKTÜP VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yerel ve Dünya çapındaki birçok şirketin ambalaj tedarikçisi olarak, müşterilerimizin 
üretmekte olduğu ürünlerin çevresel ve sosyal performansları üzerinde büyük bir 
etkimiz olduğu gerçeğinin farkındayız. Bu nedenle, müşterilerimizin beklentilerine 
ve içinde yaşadığımız çevreye olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizler aynı 
zamanda sürdürülebilirliğin bir hedef değil, insan türü için yaşanabilir bir ortam 
sağlama amacında bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Üretici olarak bizler bu 
sorumluluğun yükünü omuzlarımızda taşımalıyız.
 
Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda temel amacımız müşterilerimize ambalaj çözümleri 
sunarken çevresel etkilerimizi azaltmak ve sosyal performansımızı arttırmaktır. Bu 
yolda enerji verimliliği projelerine yoğunlaşarak her geçen gün kaynak tüketimimizi 
ve seragazı salımlarımızı azaltmaktayız.
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ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ
Rapor kapsamında yer alan öncelikli konularımızı iç ve 
dış paydaşlarımıza anket çalışmaları yaparak belirledik. 
Müşterilerimize ve tedarikçilerimize internet ortamı ile 
gönderdiğimiz anketlerimizi çalışanlarımıza birebir olarak 
uyguladık. Anket kapsamında paydaşlarımızın görüşünü aldığımız 
konu başlıklarını, raporlama ekibimizin yardımı ile, firmamızı 
birinci dereceden ilgilendiren  konuları göz önünde bulundurarak 
tespit ettik. Konu başlıklarını tespit ederken, yalnızca firmamız 
sınırları içerisinde aktif çalışmalar yaptığımız konuları değil 
sektörümüzü ve yerel halkı ilgilendiren konu başlıklarını da göz 
önünde bulundururduk.

Aynı anket çalışmasını firmamızın finansal başarısını ve piyasadaki 
varlığını etkileyecek konuları değerlendirmesi için üst yönetime 
de uygulayarak Perfektüp Öncelikli Konular Matrisini çıkardık. 

Perfektüp öncelikli konular matrisinde yer alan konuları rapor 
içeriği ve kapsamını oluşturmamızda kılavuz olarak kullandık.  
Bu çalışmalar  sonucunda çevresel ve sosyal performansımızı 
siz değerli paydaşlarımızla şeffaflık ve dürüstlük çerçevesinde 
paylaşıyoruz.

Perfektüp öncelikli konular matrisinde yer alan konuları rapor 
içeriği ve kapsamını oluşturmamızda kılavuz olarak kullandık.  
Bu çalışmalar  sonucunda çevresel ve sosyal performansımızı 
siz değerli paydaşlarımızla şeffaflık ve dürüstlük çerçevesinde 
paylaşıyoruz.  

 

Öncelikli konular, hangi konuların raporda yer alacak kadar önemli 
olduğunu belirlemektedir. Bizlerin yaptığı çalışmaya göre; gerek 
paydaşlarımızın gerek de yönetimimizin en önem verdiği konuların 
başında İş Sağlığı ve Güvenliği gelmektedir. Öncelikli konular 
matrisinde belirtilen tüm konular sürdürülebilirlik raporumuzda 
yer almaktadır.
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Sürdürülebilirlik
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Güvenliği
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Yönetimi
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Kaynakları

İklim 
Değişikliği

Enerji 
Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sosyal Sorumluluk 
Aktiviteleri

Sendika ve Toplu 
Sözleşme Hakkı
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Çevresel Farkındalık
Alüminyum ve lamine tüp üretim ve destek faaliyetlerinde sürekli iyileştirme prensibi ile 
çevre ve çalışanlar üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için 
çevre politikasını;

• Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,

• Tüm faaliyetlerindeki endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgemek,

• Tüm faaliyetlerinden kaynaklanabilecek kazaları ve hastalıkları azaltarak önlemek,

• Doğal kaynak ve enerji tüketimini kontrol altında tutup kullanımı en aza indirgemek ve çevreye etkisi en az  
 olan doğal kaynaklara yönelmek,

• Çevresel amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,

• Çevre bilincini yükseltmek amacı ile, eğitimler düzenleyip çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin çevre bilincini  
 yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak prensipleri çerçevesinde oluşturulmuştur.  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İnsanlığın ortak kaygısı haline gelen iklim değişikliğinin ciddiyeti 
her geçen gün daha hissedilir hale gelmektedir. İklim değişikliği 
bir diğer adıyla küresel ısınma ile mücadele etmek ve gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarını tüketmeden bugünkü faaliyetlerimizi 
gerçekleştirebilmek bir sanayicilerin sorumlulukları arasında 
bulunmaktadır.

Bu konudaki farkındalığımızla bizler de Perfektüp ambalaj ailesi 
olarak küresel ısınmaya sebep olan sera gazları emisyonlarımızı 
ölçme ve bu sayede yönetebilme çalışmalarına 2014 senesi itibari 
ile başladık. Bu kapsamda 2014 ve 2015 seneleri için kurumsal 
karbon ayakizimizi ISO 14064-1 standardı ve GHG Protokolü 
gerekliliklerine uygun olarak hesapladık. Önümüzdeki seneler için 
de karbon ayakizi çalışmalarını en efektif strateji ile yönetebilmek 
için ölçmeye devam edeceğiz. 

ISO 14064 standardı Kapsam 1 ve Kapsam 2 (doğrudan ve dolaylı) 
emisyonlarımızı hesaplamanın yanında kontrolümüz dışında olan 
fakat ihtiyaç duyduğumuz servis ve hizmetler kaynaklı Kapsam 
3 sera gazları emisyonlarımızı da hesaplamalarımıza ilave 
ettik.  

2010 yılında daha düşük emisyon salan araç 
kullanımına geçerek 6 senede araç kullanımından 
kaynaklı sera gazı emisyonlarımızı % 40 azalttık.

Kurumsal Karbon Ayakizimiz, t CO2 eq

2014 2015 CHANGE

Kapsam 1 1 539 1 496

Kapsam 2 5 435 4 502

Kapsam 3 146 268 123 859

TOPLAM 153 242 129 857

Yıllara göre araba kullanımı kaynaklı emisyon değerleri, 
g CO2 eq/km

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

184 163,3 162,3 143,1 143,1 115,7 115,7

Çalışan Başına Kurumsal Karbon Ayakizimiz, t CO2 eq*

2014 2015

Kapsam 1 6 6

Kapsam 2 23 18

Kapsam 3 610 482

TOPLAM 639 506
*Taşeron çalışanlar hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Çalışmalarımız doğrultusunda 2014 yılında yaklaşık 153 260 tCO2 
eq olan toplam karbon ayakizimizi %15 azalttık. Kontrolümüz 
dahilinde olan Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda ise 1 sene 
boyunca %13’lük bir azalma değeri elde ettik. 

Kurumsal aktivitelerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi 
azaltmak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Aşağıda görüldüğü 
gibi, 2014’den 2015’e kadar toplam kurumsal karbon ayakizimizde 
bir azalma görülürken, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarının dağılımı 
sabit kalmıştır. 

Sürdürülebilirliğin ölçülmesi, ve çevresel etkilerimizin bilimsel 
esaslı hedeflerimiz doğrultusunda yönetimi şirketimizin her zaman 
uzun vadeli planları arasında yer almaktadır.   

2014 2015
Kapsam 3

% 95

% 1 % 4

% 95

% 1% 4

Kapsam 2Kapsam 1

Kapsam 3

Kapsam 2Kapsam 1
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Çevresel Farkındalık

G4 - EN15 | G4 - EN16 | G4 - EN17 | G4 - 19 | G4 - EN20
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ATIK VE ATIKSU YÖNETİMİ
İçerisinde yaşadığımız çevre ve gelecek nesillerimiz için en büyük 
tehdidin doğal kaynakların hızla tükenmesi olduğunun bilincindeyiz. 
Bu nedenledir ki atık yönetimi bizler için önem arz eden konuların 
başında gelmektedir.

Üretim süreçlerimizden ve ofis faaliyetlerimizden kaynaklanan 
atıklarımızı sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne 
uygun olarak yönetmekteyiz. Bu kapsamda tesisimizde her türlü 
tehlikeli ve tehlikesiz atığı ayrı olarak toplayıp Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na yasal mevzuatlara uygun şekilde beyan ve bertaraf 
etmekteyiz. 

Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm katı atıklarımızı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kuruluşlara göndererek 
öncelikle geri kazanımlarını, aksi taktirde bertaraf edilmelerini 
sağlamaktayız

G4 - EN8 | G4 - EN22 | G4 - EN23 

Fire atıklarımızın azalmasından 
kaynaklı olarak kağıt-karton 

atıklarımızı 2014’den 2015’e kadar 
%38 azalttık.

Alüminyum ve lamine tüp üretimimiz 
sırasında su tüketimine ihtiyacımız 

olmadığından dolayı üretim kaynaklı 
endüstriyel atıksu deşarjımız 

bulunmamaktadır. 

Çevresel Farkındalık

G4 - EN15 | G4 - EN16 | G4 - EN17 | G4 - EN19 | G4 - EN20

Kurumsal aktivitelerimizin detaylı karbon ayakizi analizi, t CO2 eq

2014 2015

Kapsam 1

Doğalgaz tüketimi 1 297 1 258
Motorin tüketimi 241 236
Soğutucu gaz 1 2
TOPLAM 1 539 1 496

Kapsam 2

Elektrik tüketimi 5 435 4 502
Satın alınan soğutucu 0 0
Satın alınan buhar 0 0

TOPLAM 5 435 4 502

Kapsam 3

Şirkete ait olmayan araç kullanımı 88 90
Çalışan seyahati - havayolu 21 28
Çalışan seyahati - demiryolu 0 0

Hammadde kaynaklı emisyonlar (alüminyum tüpler) 37 540 35 428

Hammadde kaynaklı emisyonlar  (lamine tüpler) 5 956 6 423

Hammadde nakliye – karayolu 367 512
Hammadde nakliye – denizyolu 23 27
Hammadde nakliye – demiryolu 0 0
Nihai ürün nakliyesi 101 357 80 397
Ürün yaşam sonu 916 954
TOPLAM 146 268 123 859
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ENERJİ YÖNETİMİ
Perfektüp Ambalaj olarak tüm üretim ve operasyonel süreçlerimiz 
dahilinde tükettiğimiz enerjiyi kontrollü ve efektif bir şekilde 
yönetmekteyiz. Bünyemizde kurduğumuz Enerji Kurulumuz, ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi gereklilikleri çerçevesinde üretim 
süreçlerimize yerleştirdiğimiz sayaçlarla kolaylıkla ölçüp bir sonraki 
iş dönemleri için hedefler koymaktadır.

Enerji tüketim azaltım çalışmaları ve 6 Sigma çalışmaları 
kapsamında her sene hedeflerimiz doğrultusunda yeni projeler 
geliştirip enerji tüketimimizi minimize etmek için büyük bir çaba 
harcıyoruz.

Firmamız tüm bu enerji yönetim çalışmaları sonucunda 2014 
senesi içerisinde tüketilen 9 135 988 kWh ‘lik enerji tüketiminde 
2015 senesinde % 6’lık bir azaltım yaptı. 

Alınan önlemler ve ısıtmada 
sağlanan geri dönüşüm 

sonucunda yıllık 23 147 m3 
doğal gaz tasarrufu 

yapılmıştır. 

267 aydınlatma armatürün 
LED lamba ile değişimi sonucu 

yıllık 45 162 kWh elektrik 
enerjisi tasarrufu sağlandı. 

2014 2015 DEĞİŞİM

Doğrudan Enerji Tüketimi, kWh 5 871 571 5 747 964 

Dolaylı Enerji Tüketimi, kWh 9 244 180 8 770 728

Doğrudan enerji tüketimimiz, doğal gaz ve şirkete ait araç kullanımından kaynaklı motorin kullanımını kapsarken, dolaylı enerji 
tükerimimiz elektrik enerjisi ve şirkete ait olmayan araç kullanımından kaynaklı motorin tüketimini içermektedir.

G4 - EN3 | G4 - EN6 

ATIKLARIN TÜRLERE GÖRE AYRIŞIMI
2014 2015

Tehlike Atık, ton
Boya ve vernik çamurları  3 540 9 710 
Kontamine olmuş metal talaş atıklar  2 150 2 245 
Atık Yağlar 360 -
Kontamine ambalaj  11 025 12 320 
Metalik ambalaj  -  -
Atık bez ve giysiler 17 580  18 830
Elektronik atıkları  - 150 
Laboratuvar çözeltileri 360  1 060
Akümülatör  -  -
Nikel kadmiyum Piller 32  5
Flüoresan lambalar  240  360
Tıbbi Atık  30 1

Tehlikesiz Atık, ton
Boyalı ve boyasız alüminyum atıklar 254 155 234 147

Kağıt ve karton 13 000 8 000

Plastik 2 825 2 500

Lamine atıklar

Atıkların Bertaraf Yöntemine Göre Ayrışımı, ton
Geri kazanıma giden atık miktarı  311 235  304 316

Düzenli depolama  62  6

Fiziksel - kimyasal işlemler  - -

Çevresel Farkındalık
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HAMMADDE ÜRETİMİ

NAKLİYE

YAŞAM 
SONU ÜRETİM & SEVKİYAT

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
nedir? 

Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün ya da 
hizmet üretiminde kullanılan ham maddelerin 

elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm 
üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanım 

ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı 
da kapsayan yaşam döngüsünün farklı 

aşamalarındaki çevresel etkilerini 
belirlemek, raporlamak ve yönetmek için 

kullanılan bir yöntemdir.

Ürünlerimiz varsa 
bizler de varız.

Raporlama sürecimiz dahilinde alüminyum 
ve tüp ürünlerimize yaşam döngüsü 
değerlendirmesi çalışmalarını yaparak 
hammadde kullanımı, hammadde nakliyesi, 
üretim, sevkiyat, yaşam sonu aşamalarından 
kaynaklanan bir çok çevresel etkiyi hesapladık. 
ISO 14040/44 standartları çerçevesinde 
yürüttüğümüz YDD çalışmamız sonucu 
çıkan çevresel etkilerimizi birim ürün 
başına (1 adet alüminyum/lamine 
tüp) beyan ederek, tüm çevresel 
etkimizi şeffaf bir şekilde 
beyan ettik. 

Sürdürülebilir kalkınma 
ve gelişimin büyük önem 
taşıdığı bu dönemde, iklim 
değişikliği gerçeğinin büyük 
boyutlara ulaşması, karbon 
ayakizi kavramını ön plana 
çıkarsa da, dünyamızın tehdit 
altında olduğu bir çok çevresel etki 
söz konusudur. Bu nedenle bizlerde 
arka planda kalmış bu çevresel etkileri de 
hesaplayarak uzun vadede risk yaratabilecek 
çevresel sorunlara karşı alt yapı oluşturduk.
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ÜRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
ISO 14040/44 Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Çalışması

Kurumsal aktivitelerimizden kaynaklı seragazı emisyonlarımızın hesaplanması dışında, 
alüminyum ve lamine tüplerimizin hammadde üretiminden bertarafına kadarki tüm 
yaşam döngüsü içerisinde sebep oldukları bir çok çevresel etkiyi ISO 14040/44 Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi standartlarını esas alarak hesapladık. 

Çevresel etkilerimizin yönetilmemesinin bizlere ileride maliyet ve risk olarak geri 
döneceğinin farkındayız. Bu nedenle, raporlama dönemi içerisinde çevresel ayakizimizi 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi felsefesi ile hesapladık.  

Perfektüp Ambalaj olarak; uzun vadeli hedefimiz; çevre yönetim sistemimiz içerisinde 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi felsefesini entegre etmek ve müşterilerimize çevresel 
etkisi düşük ambalaj ürünleri sunarak, onlarında ürünlerinin çevresel ayakizini 
azaltmaktır.  

Ürün Sürdürülebilirliği
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Alüminyum Tüp

* Satışı en fazla gerçekleştirilen alüminyum tüp üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.
** Üretim sonrası ürün nakliyesi ve bertaraf senaryosunu içermektedir.

1 adet alüminyum tüp üretiminden kaynaklı çevresel etkiler*
ÇEVRESEL ETKİLER ÜRETİM ÖNCESİ ÜRETİM ÜRETİM SONRASI**

Küresel Isınma Potansiyeli, g CO2 eq 122 30 2,11

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli, 
mg CFC-11 eq

0,00355 0,000998 0,000371

Fotokimyasal Oksidasyon Potansiyeli, 
mg C2H4 eq

43,5 6,23 0,280

Asidifikasyon Potansiyeli, g SO2 eq 0,710 0,138 0,00185

Ötrofikasyon Potansiyeli, g PO4
3- eq 0,162 0,0542 0,0241

Kaynak Tüketimi, mg Sb eq 0,0885 0,0255 0,000243

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan), MJ 1,23 0,535 0,00461
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86%
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1 adet lamine tüp üretiminden kaynaklı çevresel etkiler* (alüminyum bariyerli)
ÇEVRESEL ETKİLER ÜRETİM ÖNCESİ ÜRETİM ÜRETİM SONRASI**

Küresel Isınma Potansiyeli, g CO2 eq 46,5 7,75 2,17

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli, 
mg CFC-11 eq

0,00153 0,000583 0,000074

Fotokimyasal Oksidasyon Potansiyeli, 
mg C2H4 eq

14,3 1,94 0,518

Asidifikasyon Potansiyeli, g SO2 eq 0,226 0,0421 0,00220

Ötrofikasyon Potansiyeli, g PO4
3- eq 0,0514 0,0182 0,0435

Kaynak Tüketimi, mg Sb eq 0,076 0,00626 0,000676

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan), MJ 0,917 0,109 0,00692

* Satışı en fazla gerçekleştirilen alüminyum bariyerli lamine tüp üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.
** Üretim sonrası ürün nakliyesi ve bertaraf senaryosunu içermektedir.

Lamine Tüp
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92% 4%
<1%1%
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Ürün Sürdürülebilirliği

Hammadde 
Temini

Hammadde 
Nakliye Üretim Sevkiyat Yaşam 

Sonu

Ürün Sürdürülebilirliği

Hammadde 
Temini

Hammadde 
Nakliye Üretim Sevkiyat Yaşam 

Sonu

Küresel Isınma Potansiyeli

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli

Fotokimyasal Oksidasyon Oluşma Potansiyeli

Asidifikasyon

Ötrofikasyon

Kaynak Tüketimi

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklar)

Küresel Isınma Potansiyeli

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli

Fotokimyasal Oksidasyon Oluşma Potansiyeli

Asidifikasyon

Ötrofikasyon

Kaynak Tüketimi

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklar)
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ALÜMİNYUM TÜPLER

TÜP

TÜP + İÇ VERNİK

TÜP + İÇ VERNİK + EMAYE

TÜP + İÇ VERNİK + EMAYE + BOYA

TÜP + İÇ VERNİK + EMAYE + BOYA + KAPAK

TÜP + İÇ VERNİK + EMAYE + BOYA + KAPAK + LATEX

0,1413 kg CO2 eq

0,1420 kg CO2 eq

0,1449 kg CO2 eq

0,1449 kg CO2 eq

0,1534 kg CO2 eq

0,1536 kg CO2 eq
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1 adet lamine tüp üretiminden kaynaklı çevresel etkiler* (plastik bariyerli)
ÇEVRESEL ETKİLER ÜRETİM ÖNCESİ ÜRETİM ÜRETİM SONRASI**

Küresel Isınma Potansiyeli, g CO2 eq 30,1 7,75 2,23

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli, 
mg CFC-11 eq

0,0000899 0,000583 0,0000732

Fotokimyasal Oksidasyon Potansiyeli, 
mg C2H4 eq

7,66 1,94 0,523

Asidifikasyon Potansiyeli, g SO2 eq 0,114 0,0421 0,00207

Ötrofikasyon Potansiyeli, g PO4
3- eq 0,0251 0,0182 0,0481

Kaynak Tüketimi, mg Sb eq 0,0555 0,00626 0,000666

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan), MJ 0,811 0,109 0,007

* Satışı en fazla gerçekleştirilen plastik bariyerli lamine tüp üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.
** Üretim sonrası ürün nakliyesi ve bertaraf senaryosunu içermektedir.

ALÜMİNYUM VE LAMİNE TÜPLERİMİZİN 
KÜRESEL ISINMAYA ETKİSİ

LAMİNE TÜPLER

TÜP

0,0255 kg CO2 eq

TÜP + OMUZ

0,0334 kg CO2 eq

TÜP + OMUZ + KAPAK

0,0413 kg CO2 eq

G4 - EN27G4 - EN27

Ürün SürdürülebilirliğiÜrün Sürdürülebilirliği

Hammadde 
Temini

Hammadde 
Nakliye Üretim Sevkiyat Yaşam 

Sonu

Küresel Isınma Potansiyeli

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli

Fotokimyasal Oksidasyon Oluşma Potansiyeli

Asidifikasyon

Ötrofikasyon

Kaynak Tüketimi

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklar)



Perfektüp Ambalaj Sürdürülebilirlik Raporu36 Perfektüp Ambalaj Sürdürülebilirlik Raporu 37

ÇEVRESEL ETKİLER SÖZLÜĞÜ
Küresel Isınma: 
Küresel Isınma, iklim değişikliği sebebiyle atmosferin ısınmasını 
ifade eden bir kavramdır. Küresel ısınmaya en fazla neden olan 
insan faaliyetlerinden biri de petrol, kömür ve doğal gaz gibi 
fosil kaynakların yakılmasıdır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
çalışmalarında küresel ısınma kg CO2 eşdeğeri cinsinden ifade 
edilmektedir.

Ozon Tabakası İncelmesi: 
Ozon tabakasındaki incelme, insanların ürettiği Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelerin (OTİM) atmosfere salınımı ile açıklanabilir. 
OTİM, gündelik uygulamalar ve üretim süreçlerinde kullanılan 
kimyasallardır.

Kloroflorokarbonlar (CFC), Hidrokloroflorokarbon (HCFC), 
Halonlar, Metilbromür (MeBr), Metil Kloroform, Karbon 
Tetraklorür, Hidrobromo orokarbonlar (HBFC) ozon tabakasını 
incelten maddeleri oluşturmakta ve kg CFC-11 eq cinsinden ifade 
edilmektedir.

Fotokimyasal Oksidasyon:
Fotokimyasal Oksidasyon olarak ifade edilen foto oksidan 
oluşumu, tarımsal ürünlere, insan sağlığına ve ekosisteme 
zarar  veren  reaktif maddelerin oluşumunu açıklayan etki 
kategorilerinden biridir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
çalışmalarında fotokimyasal oksidasyon kg C2H4 eşdeğeri 
cinsinden ifade edilmektedir.

Asidifikasyon:
Asidifikasyon, asitleştirici maddelerin toprak, yeraltı suyu, yüzey 
suyu, organizmalar, ekosistemler ve malzemeler üzerinde 
yarattığı toksik etkiyi ifade eden etki kategorisidir.

Asidik gazların atmosferdeki su ile reaksiyona girmeleri 
sonucunda ‘asit yağmuru’ denilen olay gerçekleşmektedir. Asit 
yağmurlarının oluşumu da ekosistem içerisindeki çeşitliliğin 
azalmasına sebep olmaktadır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
çalışmalarında asidifikasyon kg SO2 eşdeğeri cinsinden ifade 
edilmektedir.

Ötrofikasyon:
Ötrofikasyon, havaya, suya ve toprağa besi maddelerinin 
(nutrients) aşırı salınımı nedeniyle oluşan makro besi 
maddelerinin artışının sebep olduğu etkileri ifade eden etki 
kategorisidir. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarında 
ötrofikasyon kg PO4

3- eşdeğeri cinsinden ifade edilmektedir.

Kaynak Tüketimi: 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarında doğal 
kaynakların (petrol, demir cevheri vb.) tüketimini ifade eden 
etki kategorilerinden biridir. Küresel, bölgesel ve yerel etki 
boyutuna sahiptir ve kullanılan mineral miktarını ve kullanılan 
fosil yakıt miktarını ifade eder. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
çalışmalarında kaynak tüketimi kg Sb (Antimon) cinsinden ifade 
edilmektedir.

Sosyal Farkındalık
Sahip olduğumuz sosyal farkındalık, bünyemizde çalışan tüm çalışanlarımızın 
beklentilerini anlamamızı sağlamaktadır. Perfektüp Ambalaj olarak her zaman 
çalışanlarımız sesine kulak veriyor, onlar için rahat bir çalışma ortamı sağlamak 
için sürekli kendimizi iyileştiriyoruz. 

Bizler, yalnızca bünyemizde çalışan personelimize değil yerel halka karşı olan 
sorumluluklarımızın da farkındayız. Bu nedenle, operasyonel faaliyetlerimiz 
dışında sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor, ve daha fazlası için sosyal 
sorumluluk ekibimizin önderliğinde yeni projeler üretiyoruz.

Ürün Sürdürülebilirliği
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
2015 senesi içerisinde bünyemizde 257’si Topkapı Üretim 
Tesisimizde, 62’si Bulgaristan Üretim Tesisi’mizde olmak üzere 
toplam 319 çalışanımız bulunmaktadır. Çalışan demografimiz 
aşağıdaki Tablo’da verilmiştir.

Topkapı tesisimizde 20’si taşeron olmak üzere toplam 277 
çalışanımız bulunmaktadır. 

Hazırladığımız sürdürülebilirlik raporu kapsamında beyan 
ettiğimiz çevresel ve sosyal indikatörler yalnızca Topkapı 
tesisimizi içermektedir. Bu sebeple sadece Topkapı tesisimizin 
çalışan demografisi aşağıda detaylı olarak verilmiştir.  

Üretim tesislerimizde çalışan dağılımımız

2014 2015
Perfektüp Topkapı Tesisi 240 257

Perfektüp Bulgaria Tesisi 54 62

Total 294 319

20 
Taşeron
Çalışan

257 Sözleşmeli  
        Personel

45 Kadın     
      Çalışan

212 Erkek  
        Çalışan

Topkapı tesisimizde çalışan dağılımımız
Belirli İş Sözleşmeli 

Çalışan
 Belirsiz İş Sözleşmeli 

Çalışan

Kadın - 45

Erkek - 212

Sözleşmeli Personel Taşeron

Kadın 45 3

Erkek 212 17

Toplu Sözleşmeli Çalışan 
Sayısı Toplam Çalışan Sayısı

Kadın 34 45

Erkek 177 212

Mavi Yaka Beyaz Yaka

Kadın 36 12

Erkek 178 34

Mavi Yaka Beyaz Yaka

Okuma Yazma 
Bilmeyen

0 0

Yalnız Okuma Yazma 
Bilen

0 0

İlk-Ortaokul Mezunu 85 2

Lise Mezunu 119 9

Meslek Yüksek Okulu 
Mezunu

6 4

Üniversite Mezunu 1 28

Yüksek Lisans 
Mezunu

0 4

‘Çalışanlarımızın düşüncelerine değer veriyoruz.’

İş süreçlerimizde başarıya ulaşmamızdaki anahtar 
noktalarımızdan biri de hiç şüphesiz çalışanlarımızdır. Bir Bell 
Holding iştiraki olarak ‘Tek Vizyon, Tek Takım’ felsefesiyle yola 
çıktığımız bu süreçte, çalışanlarımızın refahını her zaman ön 
planda tutuyoruz. Çalışanlarımızın şikayet ve önerilerini daha 
rahat bir yolla üst yönetime iletebilmeleri için tesisimizde öneri 
kutuları bulundurmaktayız. İnsan Kaynakları Departmanımız 
sorumluluğunda bu kutulara atılan tüm öneriler düzenli aralıklarla 
topluyor, değerlendiriyor ve gerekli aksiyonların alınmasını 
sağlıyoruz.  

Firmamızda hiçbir şekilde sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, 
yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika 
üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık veya gebelik yönlerinden ayrımcılık 
yapılmamaktadır.

‘Çalışanlarımızın toplu sözleşme hakkına saygılıyız.’

Perfektüp olarak  firmamızda çalışanlarımızın Örgütlenme 
Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Yapma Hakkına ilişkin politika ve 
prosedürler mevcuttur ve çalışanlara da aktarılmaktadır.

Bir sendikaya veya çalışan komitesine katılmak isteyen çalışanlar 
yerel mevzuatlar ihlal edilmeden bunu yapabilmektedir. 
Yöneticilerimiz, sorumlular ve güvenlik görevlilerimiz tüm 
çalışanların serbestçe sendikalaşma hakkına saygı duyacak 
şekilde eğitilmektedir.

‘Perfektüp bir eğitim yuvası gibidir. Çalışmak isteyene 
yöneticilerimiz her zaman destek olurlar. Farklı denemeler 
yapmak isteyen çalışanlara engel olmadılar.

Mesela bir hatanın cezalandırıldığını ben hiç hatırlamam. 
‘Öğreneceğiz - yapacağız’ şeklinde yaklaşıldı ve hep teşvik 
edildik. Bundan daha güzel ne olabilir...’

Nurettin Güler, 42 yıllık Pefektüp Çalışanı, Bakım ve Montaj Ustası

G4 - 10 | G4 - 11 | G4 - LA16 | G4 - HR3 | G4 - HR4 | G4 - HR5G4 - 10 | G4 - 11 | G4 - LA16 | G4 - HR3 | G4 - HR4 | G4 - HR5

% 92 % 82

% 8
% 18
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EĞİTİMLER
Perfektüp olarak çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru 
biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza her zaman 
dürüst ve adil olarak yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı 
bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Önyargısız hareket ederek 
inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı gösteririz ve değer 
veririz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı 
gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal 
ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olma konusunda da destekler, iş 
hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. 

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda 
tutar, yıllık eğitim planımız çerçevesinde eğitimler düzenleriz. 
Çalışanlarımıza İSG eğitimleri, OHSAS 18001, Kalite Yöneticiliği 
Programı, HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), 
BRC & IoP Standart ve Bilgilendirme eğitimleri, etkin iletişim 
eğitimi, İSO 14001 – 18001 İç Denetçi eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, 
Yangın Eğitim, Kazancı Eğitimi, Enerji Yöneticisi Eğitimi, Hijyen ve 
Çevre Eğitimi olmak üzere 2015 yılında toplam 9 030 saat eğitim 
verilmiştir.

Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak için her zaman 
farklı aktiviteler ve eğitimler düzenlemeye dikkat ediyoruz. 

Çalışan eğitimleri (adam-saat)
2014 2015

Mavi yaka 16 16,41

Beyaz yaka 38 25

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

G4 - LA6 | G4 - LA7 | G4 - LA8G4 - LA9 | G4 - LA10

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu bizler için oldukça önemli bir 
yer teşkil etmektedir.  Alüminyum Tüp ve Lamine Tüp üretim 
ve destek  faaliyetlerinde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre 
ve çalışanlar üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak 
ve önlemek için sürekli çalışmalar yürütmekteyiz. 

Fabrikamızda ve ofislerimizde gerçekleşen tüm 
faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, 
İSG ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere 
uygun şekilde yürütmekteyiz. Amacımız her zaman tüm 
faaliyetlerimiz kaynaklanabilecek kazaları ve hastalıkları 
azaltarak önlemek ve çalışanlarımız için sağlıklı bir çalışma 
ortamı sağlamaktır. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
2014, saat 2015, saat

Mavi yaka 61 34

Beyaz yaka 65,5 30

Kaza Analizleri
2014 2015

Kaza sıklık Oranı* 12,45 12,35

Kaza Ağırlık Oranı** 0,14 0,32

*Kaza Sıklık Oranı: 
Toplam kaza sayısı/Toplam çalışılan saat * 106

** Kaza Ağırlık Oranı:
Kazaya bağlı toplam kayıp gün sayısı/Toplam çalışılan saat * 106

Risk analiz çalışmaları her dört yılda bir yenilenmektedir. Her yıl 
gözden geçirilmekte ve ilave bir proses veya proseste bir yenileme 
söz konusu ise değerlendirmeye alınmaktadır. Proses sahaları 
veya saha dışı etkileşim alanları değerlendirme kapsamında 
tutulup , bu alanlarda etkilenebilecek herkes değerlendirme 
kapsamına alınmaktadır. 

Değerlendirme ekiplerinde; işveren vekili, İSG uzmanı, İşyeri 
hekimi, işçi temsilcisi, çalışan temsilcileri, bölüm sorumluları, 
teknik personel ve destek elemanları yer alırlar. Gerekli 
eğitimler verildikten sonra, gerekli dokümantasyon kullanılarak 
değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmelerde ağırlıklı 
Kinney*** ve bazı metotlar kullanılarak yorumlara destek verilir. 
Elde edilen verilere göre düzeltici faaliyetler açılarak iyileştirmeler 
yapılır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Dragon Festivali

Perfektüp Ambalaj grubu olarak Haliç’te düzenlenen Dragon 
Festivaline katılarak şirketimizi her sene düzenlenen kürek 
yarışmasında temsil etmekteyiz. 

Dragon Festivali sayesinde tek çatı altında birleşen Aerosol ve Tüp 
Fabrikası çalışanları arasında kaynaşmayı sağlanmakta ve haftada 
iki kez haliçte iş sonrası yapılan antrenmanlar ile çalışanlarımız 
hem iş stresinden kurtulup, hem de ekip çalışmasıyla birlikte 
eğlenerek motive olmaktadır.

Yarışma günleri de ayrı bir heyecan ve adrenalin taşımaktadır. 
Yarışma sahasında düzenlenen çeşitli eğlenceli aktiviteler ile 
çalışanlar ve takımı yalnız bırakmayarak desteklemeye gelen 
değerli yöneticilerimiz ile birlikte keyifli iki gün geçirmekteyiz.

Perfektüp Ödüllü Resim Yarışması

Perfektüp olarak her yıl firmamız bünyesinde çalışan beyaz ve 
mavi yaka çalışanlarımızın 6 - 14 yaş aralığındaki çocuklara resim 
yarışması düzenlemekteyiz. Bu sene 18. düzenlediğimiz resim 
yarışmalarında her sene dereceye giren çocuklar çeşitli hediyelerle 
ödüllendirilmektedir. Ayrıca dereceye giren resimlerden bir tanesi, 
Şirketin yılbaşı kartpostalı olarak kullanılmaktadır.

*** Kaza kontrolü için matematiksel değerlendirme metodudur.
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Bell Holding Ağaçlandırma Çalışması

Türkiye’nin ağaçlandırılmasına ve erozyonla mücadele 
çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, toplamda                   
7 500 fidan dikimi konusunda Çevre ve Su İşleri Bakanlığı ve 
Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje başlattık. Bu 
projeyle Çatalca ilçesi Durusu Orman İşletme Şefliği Örencik 
Köyü mevkiinde, 4,5 hektarlık bozulmuş orman alanının yeniden 
ağaçlandırılmasına aday olduk. Proje sahamızda, Orman 
İşletme Şefliği’nde görevli uzman kadronun kontrolünde, sahil 
çamı fidanı dikimi ve dikimi takip eden 3 yıl boyunca bakım ve 
dikim çalışmaları yapılacaktır.

Perfektüp Müzesi

Perfektüp’ün tarihini, geçmişini az da olsa görebilmek, 
yaşatabilmek, anılarını canlandırmak ve yeni nesillere 
iletmek amacıyla oluşturulan minyatür müzede, Perfektüp’un 
kurulduğu yıllardan bu yana kullanılmış olan ofis malzemeleri, 
araçların maketleri, önemli dokümanların orijinalleri 
saklanmaktadır. 

SOCIAL AWARENESS

2013 senesinde ürettiğimiz 
   10 MİLYAR’ıncı tüpümüzü kutladık.
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GRI G4 İÇERİK İNDEKSİ

GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart Bildirimler Raporlanan Bölüm Sayfa Açıklama Dış Denetim

STRATEJİ VE ANALİZ
G4 - 1 Üst Yönetim Mesajları 6 - 7 - 8 - -

KURUMSAL PROFİL
G4 - 3 Kapak Sayfası 1 -

G4 - 4 Bir bakışta Perfektüp 11 -

G4 - 5 Kurumsal Profil - Tarihçemiz 12 -

G4 - 6 Kurumsal Profil - Tarihçemiz 12 -

G4 - 7 Rapor Hakkında 4

Perfektüp Ambalaj Tüp Grubu, Bell 
Holding grup şirketi olan Bell Ambalaj 
Grubu altında operasyonel faaliyetlerini 
yürütmektedir.

-

G4 - 8 Kurumsal Profil - Ürünlerimiz 15 -

G4 - 9 Bir Bakışta Perfektüp 11 -

G4 - 10 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimler 38 -

G4 - 11 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitimler 38 -

G4 - 12 Tedarik Zinziri Yönetimi 18 -

G4 - 13 GRI G4 İçerik İndeksi 46
Raporlama döneminde şirket büyüklüğü, 
yapısı ve tedarik zincirinde gözle görülür 
bir değişiklik olmamıştır

-

G4 - 14 Etik ve Dürüstlük 19 -

G4 - 15 Kurumsal Üyelikler 13 -

G4 - 16 Kurumsal Üyelikler 13 -

GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart Bildirimler Raporlanan Bölüm Sayfa Açıklama Dış Denetim

TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER
G4 - 17 Öncelikli Konular 22 -

G4 - 18 Öncelikli Konular 22 -

G4 - 19 Öncelikli Konular 22 -

G4 - 20 Öncelikli Konular 22 -

G4 - 21 Öncelikli Konular 22 -

G4 - 22 GRI G4 İçerik İndeksi 47
Bu rapor Perfektüp Ambalaj için hazırlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporudur.

-

G4 - 23 GRI G4 İçerik İndeksi 47
Bu rapor Perfektüp Ambalaj için hazırlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporudur.

-

PAYDAŞ KATILIMI
G4 - 24 Paydaşlarımız 21 -

G4 - 25 Paydaşlarımız 21 -

G4 - 26 Paydaşlarımız 21 -

G4 - 27 Paydaşlarımız 21 -

RAPOR PROFİLİ
G4 - 28 Rapor Hakkında 4 -

G4 - 29 Rapor Hakkında 4
Bu rapor Perfektüp Ambalaj için hazırlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporudur.

-

G4 - 30 Rapor Hakkında 4 -

G4 - 31 Rapor Hakkında 4 -

G4 - 32 GRI G4 İçerik İndeksi 46 -

G4 - 33 GRI G4 İçerik İndeksi 47 Dış denetim yapılmamıştır. -

YÖNETİŞİM
G4 - 34 Yönetişim 13 -

ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4 - 56 Etik ve Dürüstlük 19 -
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ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER
Özel Standart 

Bildirimler
DMA ve 

İndikatörler Raporlanan Bölüm Sayfa Açıklama Dış 
Denetim

KATEGORİ: EKONOMİK

DMA Üst Yönetim Mesajı 8 Borsaya açık bir şirket olmadığımız için 
firmamızın ekonomik performansı, satış 
yüzdeleri üzerinden Perfektüp Genel Müdür 
mesajında belirtilmiştir.

-

Ekonomik Performans G4 - EC1 Üst Yönetim Mesajı 8 -

KATEGORİ: ÇEVRESEL
DMA Çevresel Farkındalık 23 -

Enerji G4 - EN3 Enerji Yönetimi 29 -

G4 - EN6 Enerji Yönetimi 29 -

Su G4 - EN8 Su ve Atıksu Yönetimi 27 - 28 -

Emisyonlar G4 - EN15 İklim Değişikliği 24 - 25 - 26 -

G4 - EN16 İklim Değişikliği 24 - 25 - 26 -

G4 - EN17 İklim Değişikliği 24 - 25 - 26 -

G4 - EN19 İklim Değişikliği 24 - 25 - 26 -

G4 - EN20 İklim Değişikliği 24 - 25 - 26 -

Atıklar ve Atıksular G4 - EN22 Su ve Atıksu Yönetimi 27 - 28 -

G4 - EN23 Su ve Atıksu Yönetimi  27 - 28 -

Ürün ve Hizmetler G4 - EN27 Ürün Sürdürülebilirliği
30 - 31 - 32 - 33 

- 34 - 35
-

Uyum G4 - EN29 GRI G4 İçerik İndeksi 48

Raporlama süreci dahilinde çevre kanunu 
ve düzenlemelerine uygunsuz bir aktivite 
görülmediğinden ötürü uygulanan önemli 
para cezası ve parasal olmayan yaptırım 
bulunmamaktadır.

-

ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER

Özel Standart Bildirimler DMA ve 
İndikatörler

Raporlanan 
Bölüm Sayfa Açıklama Dış Denetim

KATEGORİ: SOSYAL

DMA
Çalışanlara ve İnsana 
Saygı

37 -

İş Sağlığı ve İş Güvenliği G4- LA6
İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği

40 - 41 -

G4 - LA7
İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği

40 - 41 -

G4 - LA8
İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği

40 - 41 -

Eğitim ve Öğretim G4 - LA9
İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Eğitimler

42 -

G4 - LA10
İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Eğitimler

42 -

İşgücü Uygulamaları Şikayet 
Mekanizmaları

G4 - LA16
İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Eğitimle

38 - 39 -

Ayrımcılığın önlenmesi G4 - HR3
İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Eğitimle

38 - 39 -

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme 
Hakkı

G4 - HR4
İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Eğitimle

38 - 39 -

Çocuk İşçi G4 - HR5
İnsan Kaynakları 
Yönetimi ve Eğitimle

38 - 39 -

Yerel Halk G4 - SO2 GRI G4 İçerik İndeksi 49
Yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte 
mevcut ve olası olumsuz etkileri olan 
operasyonlarımız bulunmamaktır. 

-

Müşteri Sağlık ve Güvenliği G4 - PR1
Kalite Anlayışımız ve 
Yönetim Sistemleri

16 -
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www.metsims.com
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Bu rapor geri dönüşümlü kağıt üzerine basılmıştır.

Perfektüp Ambalaj Sürdürülebilirlik Raporu sadece bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup, herhangi bir 
yatırım kararı için temel oluşturmamaktadır. Bu raporda yer alan içerik ve bilgiler, raporun hazırlandığı zaman 
diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan bilgiler ve kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, bu raporda 
yer alan bilgi ve içerik herhangi bir beyan, garanti ve/veya taahhüt olarak yorumlanamayacağı gibi raporda 
yer alan bilgi ve içeriğin eksiksiz ve değişmez olduğu garanti edilmemektedir. Şirket, yöneticileri, çalışanları 
ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm şahıslar ve kurumlar, bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı 
nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.


