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Rapor Hakkında

(GRI: 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56)

Bell Holding şirketlerinden olan Perfektüp A.Ş., kurulduğundan beri, ileri görüşlülüğü ile çevresel ve sosyal 
konularda attığı adımlar aracılığıyla çok köklü bir şirket haline gelmiştir. 

Günümüzde olduğu gibi gelecekte de rekabetçi olmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 
sürdürülebilirlik prensiplerini işleyişimizin merkezine yerleştirdik. Perfektüp ailesi olarak içinde yaşadığımız 
dünyayı, insanoğlunu ve en önemlisi başarımızın dayandığı gelecek nesilleri tehdit eden sorunlara karşı 
farkındalığımızı yayınladığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzla, şeff af ve dürüst bir yaklaşımla sunuyoruz. 

2018 Sürdürülebilirlik Raporumuzu 2015-2018 dönemini esas alarak, sürdürülebilir kalkınma için sürekli 
gerçekleştirdiğimiz çevresel ve sosyal faaliyetleri belirterek Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting 
Initiative, GRI)’nin Temel (Core) düzey gerekliliklerine uyumlu olacak şekilde hazırladık. 

Sürekli gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte ortaya çıkan çevresel ve sosyal sorunlara karşı duyarlılığımızı 
ve bu sorunlar çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluklara olan yaklaşımımızı tek bir raporla ifade 
edemeyeceğimizin farkındayız. Dolayısıyla Perfektüp ailesi olarak 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
belirttiğimiz gibi düzenli olarak sürdürülebilirlik raporumuzu güncelleyeceğimizi ve her raporda kayda değer 
ilerlemeler gerçekleştireceğimizi belirtmek isteriz. Bununla birlikte, 2018 raporunda da yaptığımız gibi 
gelecek raporların içeriğine karar verirken her zaman paydaşlarımızın görüş ve önerilerine yer vereceğiz. 

Bell Holding altında faaliyet gösteren Perfektüp, alüminyum aerosol kutu ve tüp ambalaj olarak iki farklı iş 
birimine bölünmüştü. Farklı operasyonel ve fi nansal yönetime sahip oldukları ve farklı müşteri ve paydaş 
gruplarına hitap ettikleri için bu iki iş birimi 2015’te iki farklı sürdürülebilirlik raporu yayınlamıştır. 2016’daki 
organizasyonel değişikler sırasında bu iki birim birleştirilmiştir. Bu bağlamda, okumakta olduğunuz 2018 
Sürdürülebilirlik Raporu bu mevcut durumu yansıtmaktadır ve her iki birimin faaliyetlerini içermektedir. 

Başarılı ve uzun soluklu sürdürülebilirlik hedefi nin ancak ve ancak şeff afl ık politikası ile gerçekleşebileceğine 
inanan bir ekip olarak, Perfektüp A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporu’muzu www.perfektup.com internet sitemizde 
siz değerli paydaşlarımıza heyecanlı ve gururlu bir şekilde sunuyoruz. 

Paydaşlarımızdan gelecek her türlü yorum ve öneri bizim için çok değerlidir. Raporumuzla ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarımızla ilgili tüm yorum, öneri ve sorularınızı contact@perfektup.com e-posta adresinden 
iletebilirsiniz.
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Üst Yönetim
Mesajı

Dünyamız ve üzerinde yaşayan nüfus değişiyor ve doğal kaynaklara duyulan ihtiyaç hiç olmadığı kadar 
artıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ortalama yaşam süresi de hiç olmadığı kadar 
yüksek. Günümüz toplumunun ihtiyaçlarını karşılamada ambalaj çözümlerinin rolünün büyük olduğunu 
düşünüyoruz. Hem kısıtlı doğal kaynakları korumaya çalışıyoruz hem de müşterilerin beklentilerini çevresel 
sürdürülebilirliği dikkate alarak karşılamaya devam ediyoruz. Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için bir 
yandan üretim ve operasyonel mükemmeliyetle çevresel etkimizi düşürmeli,  bir yanda ise ambalaj geri 
dönüşümü ve tekrar kullanım için işbirliği içinde yeni çözümler geliştirmeliyiz.

Ne mutlu ki alüminyum, malzeme olarak sonsuz kez geri dönüştürülebilir. Aynı zamanda alüminyum sanayisi 
birkaç yıl içinde Avrupa’da metal ambalaj için ortalama %80 geri dönüşüm oranına ulaşmak için müthiş çaba 
gösteriyor, dolayısıyla bu alanda yapılacak daha çok iş var. 

Karşı karşıya kaldığımız çevresel sorunları çözmeye yönelik küresel çabaların bir parçası olarak Perfektüp’ün 
bağlı olduğu Bell Holding, Ellen MacArthur Vakfı’nın bir girişimi olan New Plastic Economy Global Commitment 
(Yeni Plastik Ekonomisi Küresel Taahhüt) imzacısı oldu. Ambalaj Yaşam Döngüsündeki bütün oyuncuları 
beraber çalışarak daha döngüsel bir ekonomi kurmaya yönlendiren bu girişim, plastik ambalaj kaynaklı 
çevresel sorunları çözmeye yönelik en önemli işbirliklerinden biri. Buradaki vizyon değerli doğal kaynakların 
doğada ya da çöp alanlarında toplanmasına izin vermeyip endüstrimiz için hammadde olmalarını sağlamaktır. 
Bu amaçla hem alüminyum hem de plastik ambalaj ürünlerimizde Sıfır Çevresel Ayak İzi’ne ulaşmak için 
çabalıyoruz. 

Perfektüp hem şimdiki hem de gelecek nesiller için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye kendini adamıştır. 
Bu bağlamda, ikinci Perfektüp Sürdürülebilirlik Raporumuzda, sürdürülebilirlik performansımızın sizler için 
daha ölçülebilir olmasını sağlamak için kurumsal hedefl erimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile uyumlu hale getirdik. 

Perfektüp Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak 65 yıldır başarılarımıza katkıda bulunan 
başta çalışanlarımız olmak üzere herkese en derin şükranlarımı sunarım.  

Saygılarımla

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

Değerli Paydaşlarımız, 

Perfektüp’te ürettiğimiz ambalajlardan, alüminyum ve lamine 
tüplerden, alüminyum aerosol kutulardan ve 1955’ten beri 
yarattığımız Perfektüp dünya markasından gurur duyuyoruz. 
Şirketler ayakta kalabilmek için yenilikçi ve sürdürülebilir olmalıdır. 
Eskiden beri devam etmekte olan bu durum, artık daha da önemli bir 
hale gelmiştir. Sürdürülebilirlik sadece ekonomik olarak değil, sosyal 
ve çevresel olarak da ele alınmalıdır. Bu anlamda performansımızı 
ve ilerlememizi sizlere aktarabilmek için ikinci Sürdürülebilirlik 
Raporunu hazırladık. 

Saygılarımla

Ahmet ALPAY
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• Müşterilerimizin ticari başarılarına katkıda bulunacak özgün ambalaj 
çözümleri geliştirmek ve üretmek. 

• Dünya markalarının tercih ettiği ambalaj tedarikçisi olmak 
• İş tatmini, motivasyon ve profesyonel gelişim açısından tercih edilen 

işveren olmak
• Çevreye olan olumsuz etkimizi azaltmak 
• Ülkenin ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak 
• Yüksek kalitedeki ürünleri mükemmel bir hizmet ve rekabet koşullarına 

uygun fi yatlarla sunmak
• Toplumsal kalkınma için sosyal faaliyetlerde aktif olarak rol almak
• Ortaklarımıza, risk profi limize uygun sürdürülebilir bir getiri sağlamak, 

yatırımlarına sürekli artı değer kazandırmak

Tüm Bell Holding şirketleri gibi bizler de “Tek Ekip, Tek Vizyon” felsefesini 
benimsedik. Perfektüp A.Ş. olarak değerlerimiz aşağıdaki gibidir: 

• Dürüstlük • Alçak Gönüllülük
• Saygı • Mükemmeliyet
• Şeff afl ık • Sorgulayıcılık

• Takımdaşlık

• Müşterilerimizin ihtiyaçlarına dikkat ederek, üstün kalite ve hizmet anlayışı 
ile uygun fi yata dayalı uzun dönem istikrarlı ilişkiler kurmak 

• Dünyadaki gelişmeleri sürekli takip edip, müşterilerimizin ihtiyaç 
duyabilecekleri ürünleri önceden tespit etmek ve onlara sunmak

• Operasyonel mükemmeliyeti tüm iş süreçlerimizde sağlamak 
• Her zaman teknolojik açıdan dünya standartlarında olmak
• Verimliliği artıran ve enerji tüketimini azaltan operasyonel inovasyona 

yatırım yapmak 
• Grubumuzun mali yapısını her zaman güçlü tutmak
• Grubumuzun kurumsal yapısını yarının ihtiyaçlarına göre oluşturmak
• İnsan kaynaklarımızı sürekli geliştirmek 
• Çevre ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri 

geliştirmek
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Bir Bakışta
Perfektüp
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%28

Tarihçemiz

Hikayemiz 1955’te Perfektüp Ambalaj Sanayi’nin kurulmasıyla başladı. Uzmanlık ve inovasyona yaptığımız 
vurgu nedeniyle o günden bugüne ülkemizin en büyük tüp ve alüminyum kutu üreticilerinden biri haline 
geldik. İlk alüminyum tüpü 1957’de ürettik. 1958’de çeşitli sektörlerin alüminyum tüp, silindirik alüminyum 
kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Metalum adıyla üretim faaliyetlerimize devam ettik. 1993’te lamine tüpleri 
üretim hattımıza dahil ettikten sonra müthiş bir büyümeye hızı yakalayarak  bugünkü 220 milyon lamine tüp/
yıl üretim hacmine ulaştık. 

2012’de müşteri taleplerine daha iyi karşılık verebilmek için Hadımköy, İstanbul’da ikinci aerosol üretim 
tesisimizi kurduk. 

2013 senesinde Metalum adını Perfektüp Aerosol Kutu Ambalaj Sanayi olarak değiştirdik ve  o günden beri 
İstanbul’da bulunan Topkapı ve Hadımköy üretim tesislerimizde dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren 
müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlarla tek parçalı alüminyum aerosol kutu ve kalem kutusu 
üretimi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. bunun yanında, üretim ile eşzamanlı olarak ufkumuzu da genişlettik 
ve Stara Zagora, Bulgaristan’da kurduğumuz yeni tesisimizde de alüminyum tüpler üretmeye başladık. 
 
Organizasyonel yapıdaki değişiklik sonucunda “Perfektüp Aerosol” ile “Perfektüp Tüp” şirketlerimizi 2015 
yılında birleştirdik. O günden itibaren birleşmenin getirdiği sinerji ile her alanda büyüme ve ilerleme hızımız da 
artmıştır. 

Perfektüp A.Ş. olarak “toplam kalite” yaklaşımının önemini kabul ediyor ve bütün faaliyetlerimizin her 
aşamasında ana unsur olarak sahipleniyoruz. Her alanda kalitenin – tasarımdan üretime, standardizasyondan 
dağıtıma ve 
AR-GE faaliyetlerinden çevresel hassasiyete- birbiriyle çok ilintili olduğunu düşünüyoruz. 

Renkli ambalajlar üreterek sanatla ambalajı 
buluşturuyoruz“ “
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KURUMSAL ÜYELİKLER
(GRI : 102-13)

• AEROBAL –  Uluslararası Aerosol Kutu Üreticileri Birliği
• ETMA- Avrupa Tüp Üreticileri Derneği 
• ASAD – Aerosol Sanayicileri Birliği
• İMMİB – İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 
• İTO – İstanbul Ticaret Odası 
• İSO – İstanbul Sanayi Odası 
• SEDEX –  Sürdürülebilir ve Etik Tedarik Zincirlerinin Güçlenmesi 
• ASD- Türk Ambalaj Sanayicileri Derneği 
• MESS- Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
• TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi
• CCI France Turquie - Türk-Fransız Ticaret Derneği
• Ellen MacArthur Vakfı Döngüsel Ekonomi Programı

ÇALIŞMA GRUPLARI:
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Ürün Güvenliği Kurulu, Yalın Altı Sigma Komitesi 

Perfektüp Ambalaj 
Yönetim Kurulu Başkanı

Perfektüp Ambalaj 
Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı ve Tüp 
İş Birimi Başkanı

Fabrika 
Müdürü

Stara Zagora 
BG

Fabrika 
Müdürü
Topkapı 

TR

Satış ve 
Pazarlama 

Müdürü

Satış ve 
Pazarlama Müdürü

Kalite 
Sistem

 Müdürü

Finans
Direktörü, CFO

Aerosol Fabrika 
Müdürü

Tedarik Zinciri 
Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı ve 
Aerosol İş Birimi Başkanı

Ar-Ge
Müdürü
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Ürünler
Aerosol Birimi

STANDART ALÜMİNYUM 
AEROSOL KUTULAR
Alüminyum yüzey üzerine şeff af, gold, beyaz metalize 
gibi çok sayıda zemin seçeneği ile birlikte baskı 
aşamasında tüm renkleri sunabildiğimiz, yüzeye son 
olarak mat, yarı mat, parlak ve simli tarzda dış vernik 
uygulayarak farklı çap, boy, şekil ve farklı basınçlara 
dayanıklı STANDART ALÜMİNYUM AEROSOL KUTU 
üretiyoruz. 

Ürünlerimizin teknik özelliklerine web sitemizden 
ulaşabilirsiniz: www.perfektup.com 

INOVATİF ALÜMİNYUM 
AEROSOL KUTULAR

Müşterilerimizin taleplerine bağlı olarak standart, 
kabartmalı ve transfer, farklı çap, boy ve şekillerde 
ve farklı basınçlara dayanıklı İNOVATİF ALÜMİNYUM 
AEROSOL KUTU üretimi yapıyoruz. 

Ürünlerimizin teknik özelliklerine web sitemizden 
ulaşabilirsiniz: www.perfektup.com
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SİLİNDİRİK SERT 
ALÜMİNYUM KUTULAR 
35, 38, 40, 45, 50 ve 53 mm çaplarda ve rengarenk 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KUTU üretimi yapıyoruz.

Ürünlerimizin teknik özelliklerine sitemizden 
ulaşabilirsiniz:  www.perfektup.com

35, 38, 40, 45, 50 ve 53 mm çaplarda ve rengarenk 
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Ürünler
Tüp Birimi

ALÜMİNYUM TÜPLER
Perfektüp, Türkiye ve Bulgaristan’da alüminyum tüp üretiminde 
en gelişmiş teknolojiyi kullanmaktadır. Yüksek üretim kapasiteli 
makinalarımız sayesinde bu iki tesisimizde yıllık 550 milyon 
tüpe kadar üretim yapabilmekteyiz. Bu yüksek teknoloji ve 
yüksek hacimli üretim kapasitesi yenilikçi fi kir ve deneyimlerle 
müşterilerimiz için yeni pazarlara açılmamıza imkan sağlıyor.

Perfektüp’ün tam otomatik üretim hatları bütün müşterileri 
isteklerine cevap verebilecek niteliktedir. Ofset baskı yapan 
makinaları sayesinde çok canlı ve estetik görünüme sahip 
sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu baskı makineleri 6 renge 
kadar kullanabilir, farklı zemin renklerine imkan tanır ve 
kameralarla donatılmışlardır.

Süreçteki bütün aşamaların sürekli kalite kontrolü yapılmaktadır. 

Ürünlerimizin teknik özelliklerine web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
www.perfektup.com 
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LAMİNE TÜPLER
Perfektüp, lamine tüp üretimine 1993 yılında başlamıştır,
Teknolojiye yaptığı sürekli yatırımlarla kapasitesini, müşteri 
portföyünü ve kalitesini daima geliştirmiş ve dünya çapında 
tanınmış markaların lamine tüp tedarikçisi lider bir şirket 
olmuştur. Yıllık 220 milyon adet ürün kapasitesiyle AISA tüp 
üretim makinalarıyla alanında en ileri teknolojiyi izleyerek, ağız 
ve kişisel bakım, ilaç, kozmetik ve gıda gibi bir çok sektörden 
müşterilere hizmet sunmaktadır.

Teknolojik becerilerimizin yanı sıra, plastik omuz ve kapaklar gibi 
rünleri de içeren geniş portföyümüz, müşterilerimizin tamamlayıcı 
bileşen ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  Lamine tüpler, baskı kalitesi, 
deforme olmaması ve dayanıklılığı nedeniyle başta 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.

Lamine tüplerimiz Türkiye’deki Topkapı tesisimizde üretilip dünya 
çapındaki müşterilerimize dağıtılmaktadır. 

Ürünlerimizin teknik özelliklerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. 
www.perfektup.com 
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Kalite Anlayışımız ve 
Yönetim Sistemleri

Perfektüp ürünün hammadde seçiminden müşteri dolum hattına kadar tüm süreçlerde, kalite ve müşteri 
memnuniyetini önceliklendirmektedir. Her aşamada, ürün kalitesi dünya standardartları referans alınarak ve 
en modern yöntemlerle kontrol edilmektedir:

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
• OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
• BRC Issue 5 Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Standardı 
• ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Sertifi kası 
• TURQUALITY® , Marka Destek Mekanizması 

VERİMLİLİĞE ODAKLANAN PROJELER 
2010’dan beri kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için Yalın Altı Sigma çalışmaları 
yürütmekteyiz. Dolayısıyla çok sayıda proje geliştirerek çalışanlarımız için motive edici ve hoş bir çalışma 
ortamı yaratırken aynı zamanda hata ve arıza oranlarımızı azaltarak üretim kalitemizi yüksek tutmaktayız. 

Yalın Altı Sigma Projelerimiz ve mevcut durumlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Proje Adı Proje Türü  Durumu İlk yılda hedefe ulaşma 
yüzdesi, %

Renk değişim süresinin kısaltılması Uzun Vade Devam Ediyor %40
Klişenin sebep olduğunu plansız üretim 
kesintilerinin azaltılması 

Uzun Vade Devam Ediyor %100

Teklif süreci altyapısının oluşturulması Uzun Vade Devam Ediyor %100
A2 hattındaki vernik ve polimerize 
fırının sebep olduğu plansız üretim 
kesintilerinin azaltılması 

Uzun Vade Devam Ediyor %100

Vernik ayarlama kaynaklı ürün 
kayıplarının önlenmesi 

Uzun Vade Devam Ediyor %61
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(GRI: 102-9, 102-10)

Global çapta çok sayıda fi rmanın tedarik zincirinde olduğumuz için ‘Tedarik zinciri yönetimi’ konusunun 
oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Perfektüp A.Ş. için tedarik zinciri ‘Müşterilerimize istenilen kalite 
ve standartlardaki ürünleri doğru zamanda, doğru yere ulaştırılmasını sağlamak ve bunu sağlarken doğru 
tedarikçi, doğru fi yat, yeşil lojistik, iş sağlığı - güvenliği mevzuatlarına bağlı kalarak gerçekleştirmek’ olarak 
ifade edilebilir.

AEROSOL İŞ BİRİMİ
Aerosol birimi olarak, ürünlerimizin üretiminde kullanılan hammaddeleri direkt (ürüne etki eden), dolaylı 
(ürüne etki etmeyen) ve hizmet aldığımız tedarikçiler olarak üç gruba ayırmaktayız. Ürüne direkt etki eden 
tedarikçilerimiz “Onaylı Tedarikçi” olarak tanımlanırken, dolaylı tedarikçilerimiz ise ERP sistemimizde 
tanımlanmıştır. Hizmet aldığımız başlıca tedarikçilerimiz ise mevcut durumda 50 tedarikçinin bulunduğu 
farklı bir Onaylı Tedarikçi Listesinde kayıt altında tutulmaktadır. 

Tedarik zincirimizin ana unsuru, büyümelerini ve gelişmelerini sağlamayı amaçlarken tedarikçilerimizle 
uzun dönemli işbirlikleri kurmaktır. Bu nedenle tedarikçilerimizi belirleme noktasında “Tedarikçi Bilgi Formu” 
kullanılmaktadır.  Bu form sayesinde tedarikçilerin kalite standartlarına uyumluluğu, sertifi kaları, makine 
parkurları, kapasiteleri ve referans bilgilerini değerlendirip kontrol edilebilmektedir. 

Tedarikçi fi rmalarla teklif sürecine fi yat, ödeme şekli, teslim tarihi gibi bilgilerle başlamaktayız. Satın Alma 
Departmanımız tarafından yapılan çevresel ve sosyal uygunluk değerlendirmesi sonrası tedarikçilerin 
kriterlerimize uygun olup olmadığı ve çalışılabilip çalışılamayacağına karar verilir. 

Tedarikçi fi rmaların çevresel ve sosyal uygunlukları Satın Alma departmanımız tarafından incelemeye 
alındıktan sonra kriterlerimize uygun olduğunu saptadığımız ve çalışılabileceğine karar verdiğimiz tedarikçi 
fi rmalarla fi yat, ödeme şekli, teslim tarihi gibi bilgileri içeren teklif sürecine geçilmektedir.

Tedarikçilerimizi ilki yılın ilk yarısının sonunda diğeri sonraki senenin başında olmak üzere yılda 2 defa 
değerlendirip, Tedarikçi Performans Değerlendirme Sonuç Bildirim Formu ile değerlendirme sonuçlarını 
kendileriyle paylaşmaktayız. Hizmet alınan tedarikçilerimizi ise, Hizmet Değerlendirme Anketi ile yılda 1 defa 
değerlendirmekteyiz.

2015 2018
Hammadde 
Tedarikçileri 

Diğer Malzeme 
Tedarikçileri

Hizmet 
Tedarikçileri

Hammadde 
Tedarikçileri

Diğer Malzeme 
Tedarikçileri

Hizmet 
Tedarikçileri

Yerli 15 15 34 15 73 31
Yabancı 7 10 2 7 13 2

Tedarik Zinciri
Yönetimi
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TÜP İŞ BİRİMİ
Tüp birimi için tedarikçi seçimi detaylı pazar araştırması ve potansiyel tedarikçilerin belirlenmesiyle başlar. 
Potansiyel tedarikçilere ait veriler (tesisinin yeri, özellikleri, üretim kapasitesi, makina parkı, kalite sistemi, 
kalite laboratuvarı, tedarikçi risk değerlendirme raporu, vb.) toplanır. Çevre dostu tedarikçiler her zaman 
öncelikli tercihtir. Tedarikçilerimizin kimyasal maddelerle ilgili mevcut AB REACH Yönetmeliğiyle uyumlu 
hammadde kullanmaları ön koşuldur. Tedarik edilecek malzeme veya hizmet için fi yat teklifi  ve numune 
alınır ve fi rma içinde onaya sunulur. Malzemenin fi yatı ve kalitesi onaylandığında, söz konusu tedarikçiyle 
sözleşme yapılır ve deneme siparişi verilerek tedarik süreci başlatılır.

Perfektüp Tüp Birimi tedarikçilerini yılda bir kez denetler. Bu denetim tedarikçinin tesisinde, denetim ekibimiz 
tarafından yapılır. Denetim sırasında uygunsuzluk bulunursa, tedarikçiden düzeltici faaliyet istenir ve bu 
talep takip edilir. Öte yandan malzeme tedarikçilerimizin performansı yılda 2 defa değerlendirilirken hizmet 
tedarikçilerimiz için bu süreç yılda 1 tekrarlanır. 

  
 

2015 2018
Hammadde 
Tedarikçileri

Diğer Malzeme 
Tedarikçileri

Hizmet
 Tedarikçileri

Hammadde 
Tedarikçileri

Diğer Malzeme 
Tedarikçileri

Hizmet
 Tedarikçileri

Yerli 13 3 12 26 86 13
Yabancı 16 12 0 13 8 1
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(GRI: 102-16, 102-17)

Sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın temel ihtiyaçlarından birinin paydaş ilişkilerinin en etkin şekilde  
yönetilmesi 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. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, 
müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışıyoruz. Tüm Grup 
şirketlerinde olduğu gibi Perfektüp bünyesinde çalışan yöneticilerimiz de etik kuralları destekleyen bir şirket 
kültürünü, çalışma ortamının oluşturulmasını ve bunun sürdürülebilirliğini hedefl emektedirler. Etik kuralların 
uygulanması aşamasında davranış yoluyla örnek olmayı hedefl emek, çalışanları etik kurallar konusunda 
eğitmek ve bunlarla ilgili tüm çalışanları bilgilendirmek yöneticilerimizin öncelik verdiği çalışmalardandır. 

Perfektüp Birleşmiş Milletler  Sözleşmesi’nde (aşağıda belirtilmiştir) belirtilen 10 ilkeyi insani ve çevresel 
konularda kendisine rehber kabul etmiş ve bu 10 ilkeden edinilen farkındalık ile operasyonel faaliyetlerini 
yürütmüştür. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Küresel İlkeler 
Sözleşmesi
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını 
desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İnsan hakları ihlallerinin suç ortağı 
olmamalı.

İş Gücü
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 

Etik ve 
Dürüstlük



Perfektüp ve

Sürdürülebilirlik
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Paydaşlar
(GRI: 102-40, 102-42, 102-43)
Perfektüp Ailesi olarak öncelikli konularımızı belirlerken paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerini dikkate 
alıyoruz. Çalışanlarımız en değerli paydaşımızdır. Bu nedenle, sık düzenlenen eğitimler, memnuniyet anketleri, 
toplantılar ile memnuniyet ve şikayetlerini dinliyoruz. İyileştirme yapabileceğimiz noktaları belirleyip harekete 
geçiyoruz. 

Global fi rmaların tedarik zincirinde bulunmak ise, uluslararası müşterilerimizi en büyük dış paydaşımız 
yapmaktadır ve aynı zamanda da bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk duygusuyla 
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için karşılıklı iletişime oldukça önem veriyor ve beklentilerini tam 
olarak anlayarak gerekli aksiyonları alıyoruz.

  
Paydaşlarımız İletişim Yönetimi

Çalışanlarımız

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

Müşterilerimiz

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

Tedarikçilerimiz

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

Kamu ve Düzenleyici Kurumlar

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

Bell Holding Şirketleri
Düzenli aralıklarla Bell Holding irketleri arasında düzenlenen 
toplantı ve görüşmeler

Üst Yönetim 
Toplantılar
E-posta iletişimi
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Öncelikli 
Konular

En sürdürülebilir operasyonu geliştirebilmek için her zaman paydaşlarımızın görüşlerini dinlememiz 
gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzun kapsamını oluşturabilme 
amacıyla çalışanlarımız ve müşterimizle, yani en değerli paydaşlarımızla anket yaptık.

Perfektüp’te çalışanlarımızla paydaş diyaloğu kapsamında anketimize %50 oranında geri dönüş aldık. Bu geri 
bildirimden öğrendiklerimizle iç paydaşlarımızın başlıca önceliklerini belirledik. Sürekli yüksek kalite ürün 
tedarik etmekten sorumlu olduğumuz yerel ve yabancı müşterilerimizle de aynı anket sürecinden geçtik. 
Bu iki anketin sonuçlarını Perfektüp’ün yönetim stratejileriyle harmanlayarak her bir iş birimi için “Perfektüp 
Önceliklendirme Matrisini” yarattık.

Perfektüp çalışanları için önemi Perfektüp çalışanları için önemi

Pa
yd

aş
la

r i
çi

n 
ön

em
i

Pa
yd

aş
la

r i
çi

n 
ön

em
i

Aerosol İş Birimi Tüp İş Birimi

Çocuk İşci

Çocuk İşçi

Satış Sonrası 
Destek

Satış Sonrası 
Destek

Döngüsel Ekonomi İş Modeli
Döngüsel Ekonomi İş Modeli

Kadın Hakları ve 
Kadının İş Hayatındaki 
Önemi Kadın Hakları ve 

Kadının İş 
Hayatındaki Önemi

Enerji Kullanımı ve 
Yönetimi

Enerji Kullanımı 
ve Yönetimi

Toplum Üzerindeki 
Etkiler için Şikayet 
Mekanizması

Toplum Üzerindeki 
Etkiler için Şikayet 
Mekanizması

Ayrımcılığın Önlenmesi

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çeşitlilik ve Fırsat 
Eşitliği

Çeşitlilik ve Fırsat 
Eşitliği

İklim Değişikliği 
Çalışmaları

İklim Değişikliği 
Çalışmaları

26



27

Kadın Hakları ve 
Kadının İş 
Hayatındaki Önemi

Paydaş
Görüşleri

Pinkim Kozmetik olarak, tedarikçi zincirimizde bulunan 
Perfektüp (Aerosol İş Birimi)’ü ikinci sürdürülebilirlik raporları 

için tebrik etmek isteriz. İşbirliği ile ilerlediğimiz Perfektüp 
Ambalaj ekibinin sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyeti, 

müşterilerimizce de memnuniyet ile karşılanmaktadır.

Perfektüp’ün güçlü paydaş ilişkileri kurma çabasını ve ürün 
üretimleri sırasında gelişmenin yanı sıra çevresel ve sosyal 

faaliyetleri de dikkate almalarını büyük bir ilgiyle takip 
ediyor ve bir sonraki Sürdürülebilirlik Raporlarını merakla 

bekliyoruz. 

Haymi Meşulam
Yönetim Kurulu Başkanı

Henkel olarak Perfektüp’le çalışmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Kendileri geçtiğimiz yıllarda işimizde ve bütün 

ticari faaliyetlerimizde sağlam pazar bilgileri ve yakın 
çalışma kültürüyle bize çok güçlü bir destek sağladılar. 

Perfektüp’ü kesinlikle tavsiye ederiz ve bu yaklaşımın 
bölgedeki diğer tedarikçiler arasında da yaygınlaşmasını 

dileriz.

Liwea Eddinne LABIDI
CTM Plastic Resins & Injections IMEA 
CTM Consumer Metals & Tubes IMEA 

Regional Purchasing IMEA

Perfektüp (Aerosol İş Birimi)’ü ikinci sürdürülebilirlik raporları 
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Çevreye
Saygı

İklim değişikliğine 
etkimizi, getirdiği 

riskleri ve fırsatları 
ölçüyor ve biliyoruz.
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İklim değişikliği bizim gibi üretim yapan her şirketin hatta insanlığın ortak kaygısıdır. Perfektüp ailesi olarak  
atalarımızdan bizlere miras kalan bu dünyayı gelecek nesillerimize bulduğumuz gibi bırakmak için herkes 
gibi bizler de bir takım olarak çalışıyoruz. Gelecekte karşımıza çıkacak olan risklere hazırlıklı olmak için 
çevresel etkilerimizi rakamlara döküyoruz. Riski yönetmenin tek yolunun ölçmek olduğu  inancıyla bu ölçüm 
sistemlerini yönetim stratejimizin içine dahil etmiş bulunuyoruz. 

Bu bağlamda ISO 14064-1 Standardına  ve GHG Protokolü gerekliliklerine uygun olarak iklim değişikliğine 
neden olan etmenlerden biri olan sera gazı (GHG) emisyonlarımızı hesapladık. Kurumsal Karbon Ayak 
İzi hesapmalarımızda Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımıza ek olarak bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen 
ama bizim yarattığımız arz sebebiyle oluşması nedeniyle bize atfedilen hammadde tedariği ve yarı-bitmiş 
ürünlerin dahil olduğu Kapsam 3 emisyonlarımızı da değerlendirdik ve raporumuza dahil ettik.

2015 2018
Aerosol Birim 
( tCO2  eşdeğeri)

Tüp Birimi 
( tCO2  eşdeğeri)

Aerosol Birim 
(tCO2  eşdeğeri)

Tüp Birimi 
( tCO2  eşdeğeri)

Kapsam 1 2 290 1 496 2 557 1 280
Kapsam 2 2 251 4 502 3 450 5 436
Kapsam 3 52 622 50 718 66 436 30 905
Kapsam Dışı 0 0 0 0
Toplam 57 163 56 716 72 443 37 621
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Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplamalarımız
 (Aerosol Birimi, tCO2 eşdeğeri)

30

2015 2018

Kapsam 1

Doğal gaz tüketimi 2 240 2 468

Yakıt tüketimi 37 16

Şirkete ait araç kullanımı 0 0

Soğutucu gaz 13 73

Toplam 2 290 2 557

Kapsam 2

Elektrik tüketimi 2 251 3 450

Satın alınan soğutma 0 0

Satın alınan ısıtma 0 0

Toplam 2 251 3 450

Kapsam 3

Şirkete ait olmayan araç kullanımı 18 33

Hammadde kaynaklı emisyonlar 51 400 65 100

Hammadde nakliyesi- Karayolu 359 409

Hammadde nakliyesi - Denizyolu 5 4

Hammadde nakliyesi - Demiryolu 4 0

Nihai ürün nakliyesi 836 890

Toplam 52 622 66 436

*2015 raporumuzdaki sera gazı emisyon hesaplamalarında çist  sayım yapılmış olup rakamlar bu raporda güncellenmiştir.
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2015 2018

Kapsam 1

Doğal gaz tüketimi 1 258 1 220

Yakıt tüketimi 236 11

Şirkete ait araç kullanımı 0 49

Soğutucu gaz 2 0

Toplam 1 496 1 280

Kapsam 2

Elektrik tüketimi 4 502 5 436

Satı alınan soğutma 0 0

Satın alınan ısıtma 0 0

Toplam 4 502 5 436

Kapsam 3

Şirkete ait olmayan araç kullanımı 90 12

Hammadde kaynaklı emisyonlar ( Alüminyum tüpler) 35 428 20 500

Hammadde kaynaklı emisyonlar ( Lamine tüpler) 6 423 3 960

Hammadde nakliyesi - Karayolu 512 400

Hammadde nakliyesi - Denizyolu 27 213

Nihai ürün nakliyesi 8 210 5 820

Toplam 50 718 30 905

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplamalarımız
(Tüp Birimi, tCO2 eşdeğeri)
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Perfektüp olarak amacımız her yıl emisyonlarımızı azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve 
şirketimize olan riskini azaltarak sıfırlamaktır. Çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmeden yönetilemeyeceği 
felsefesi, Bell Holding ve dolayısıyla şirketimiz tarafından da benimsenmiştir. 

Aerosol birimimizde 2018 yılında yakıt tüketimi kaynaklı emisyonlarımızda %56 oranında düşüş sağladık. 
Toplam karbon ayak izindeki artış ise 2016’da Hadımköy fabrikamıza yaptığımız ek hat yatırımından 
kaynaklanmaktadır. Tüp Biriminde ise kapasite artışına rağmen enerji yönetim çalışmaları sayesinde toplam 
karbon ayak izimizi 2015’e kıyasla %33 oranında düşürdük. 

Aerosol İş Birimi Kurumsal 
Karbon Ayak İzi Değişimi 

(tCO2 eq) 

Tüp İş Birimi Kurumsal 
Karbon Ayak İzi Değişimi 

(tCO2 eq)

Kapsam 1                Kapsam 2                    Kapsam 3

Kapsam 1                Kapsam 2                Kapsam 3
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(GRI: 306-2)

Çevre yönetimi uygulamalarımızı ulusal ve uluslararası standartlara göre yöneterek üretim süreçlerimizde 
çıkan atık miktarlarımızı düzenli aralıklarla hesaplıyor, operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm 
atık miktarlarımızı kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak son çare olarak bertaraf etmek için 
iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu amaçla kurumumuz bünyesinde kiralık palet kullanımına geçmek gibi 
bazı somut değişiklikler yaptık. Paletleri şirket içinde tekrar kullanarak palet kullanımımızı 2018 yılında 130 
ton azalttık ve atık sahasına gitmelerini engelledik. Bu değişim sayesinde 43 ton CO2 eşdeğeri emisyonu da 
engellemiş olduk. Diğer yandan, plastik atığımızı da büyük oranda azaltmayı başardık. 

Tüm atık ve atık su yönetim süreçlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin getirdiği yükümlülüklere 
yönetmemizin yanında, her zaman bu tarz gerekliliklerin ötesine geçip “Daha fazla ne yapabiliriz?” diye 
sormayı ve bunun için çalışmayı amaçlıyoruz. 

Atık türlerimizi ve miktarını detaylı olarak aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz. 

Aerosol Birimi için 
Plastik Atık Miktarı 

Tüp Birimi için 
Plastik Atık Miktarı 

Atık Yönetimi

%37
Azalma

%28
Azalma
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Atıkların türlere göre ayrışımı (Aerosol İş Birimi)

2015 2018

Tehlikeli Atık, kg

Boya ve vernik çamuru 1 740 3 438

Makine çamuru 2 070 4 062

Kontamine olmuş metal talaş atıkları 120 216

Atık yağlar 770 3 146

Kontamine ambalajlar 4 450 18 280

Metal ambalaj 20 0

Atık bez ve giysiler 38 080 51 331

Hurda ekipmanlar 150 95

Laboratuvar çözeltileri 6 0

Akümülator 362 38

Nikel kadminyum piller 7 4

Florasan lambalar 48 172

Tıbbi atık 2 2

Tehlikesiz Atık, kg

Alüminyum silindirik kutu ve alüminyum kapak 
hurdası

272 780 417 020

Kağıt- karton 12 250 24 275

Plastik 1 150 726

Atıkların bertaraf yöntemine göre ayrışımı, kg

Geri kazanıma giden atık miktarı 333 996 524 174

Düzenli depolama* 25 200 25 200

Fiziksel – Kimyasal işlemler 2 2

*Bu raporda kapsam genişletilmiştir.
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Atıkların türlere göre ayrışımı (Tüp İş Birimi)

2015 2018

Tehlikeli Atık, kg

Boya ve vernik çamuru 9 710 4 840

Kontamine olmuş metal talaş atıkları 2 245 3 700

Atık yağlar - -

Kontamine ambalajlar 12 320 13 080

Metal ambalaj - -

Atık bez ve giysiler 18 830 28 338

Elektronik atıklar 150 0

Laboratuvar çözeltileri 1 060 2 610

Akümülator - -

Nikel kadminyum piller 5 0

Florasan lambalar 360 125

Tıbbi atık 1 9

Toner - 67

Tehlikesiz Atık, kg

Boyalı ve Boyasız Alüminyum atıklar 234 147 261 891

Kağıt- Karton 8 000 7 050

Plastik 2 500 1 800

Atıkların bertaraf yöntemine göre ayrışımı, kg

Geri kazanıma giden atık miktarı 304 316 335 976

Düzenli depolama* 6 350*

Fiziksel – Kimyasal işlemler - -

*Evsel atıklar dahil edilmiştir.
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Enerji Verimliliği 
(GRI: 302-1, 302-2, 302-4)

Perfektüp bünyesindeki üretim süreçlerinde elektrik enerjisi ve doğalgaz kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik 
stratejimiz gereğince üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ve diğer faaliyetlerimizde kullandığımız 
doğalgaz tüketimimizi en aza indirmek için çalışmalara başladık. Operasyonel faaliyetlerimizi enerji verimli 
hale getirmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereklilikleri üzerinde çalışmaya başladık. 

Bu çalışmaların bir sonucu olarak daha önce manuel olarak ölçülen enerji tüketimimiz belirli yerlere konulan 
sayaçlar yardımıyla otomasyona bağlı olarak ölçülmekte ve anlık veriler elde edilerek tüketimimiz daha etkin 
bir şekilde yönetilebilmektedir. 

2015 2018

Aerosol Birimi Tüp Birimi Aerosol Birimi Tüp Birimi

Doğrudan Enerji 
Kullanımı, kWh

 9 060 322 5 747 964 11 000 643 5 423 410

Dolaylı Enerji 
Kullanımı, kWh

4 389 693 8 770 728 5 809 768 9 083 393

Toplam, kWh 13 450 015 14 518 692 16 810 411 14 506 803

Aerosol Birimi’ndeki doğrudan ve dolaylı enerji kullanımdaki artış zaman içindeki kapasite artışıyla 
bağlantılıdır. Diğer yandan, enerji kullanım iyileştirmeleri sayesinde Tüp biriminde enerji kullanım miktarı 
azalmıştır. 

Enerji Kullanımı (kWh) 
- Aerosol Birimi
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İnsana
Saygı
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(GRI: 102-8, 102-41)

Şirketimizde toplam 395 çalışan bulunmaktadır ve her iş birimi için ilgili bilgiler tablolarda verilmiştir. 

Perfektüp’te, tüm çalışanların çalışma süreleri ve şekilleri konusunda İş Kanunu Hükümleri uygulanmaktadır. 
İş kanunu Madde 63’e göre genel bakımdan çalışma süreleri hast alık en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa 
bu süre, işyerinde hast anın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

2018 yılına ait çalışan demografi si özet bir şekilde aşağıda gösterilmiştir:

Aerosol Tüp
Kadın 32 47
Erkek 104 212

   

Çalışanlarımız

Aerosol Tüp
Mavi Yaka 108 211
Beyaz Yaka 28 48

38

Şirketimizde çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru kullanıldığından emin oluruz.  Çalışanlarımıza 
dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Önyargısız 
hareket eder, inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı gösterir ve değer veririz. Ayrıca, çalışanlarımızın 
bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve 
toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler ve iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi 
gözetiriz.
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Çalışan Dağılımımız (Aerosol İş Birimi)

Belirli iş sözleşmeli çalışan Belirsiz iş sözleşmeli çalışan

Kadın 0 32

Erkek 0 104

Sürekli Çalışan Taşeron

Kadın
32 4

Erkek
104 13

Toplu sözleşmeli çalışan sayısı Toplam çalışan sayısı

Kadın
25 32

Erkek
83 104

Mavi Yaka Beyaz Yaka

Kadın
25 7

Erkek
83 21

Mavi Yaka Beyaz Yaka

Okur yazar 108 28

Okuma yazma bilmeyen 0 0

İlk-Ortaokul mezunu 45 1

Lise mezunu 16 2

Meslek yüksekokulu mezunu 36 2

Üniversite mezunu 11 18

Yüksek lisans mezunu 0 5

Doktora mezunu 0 0
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Belirli iş sözleşmeli çalışan Belirsiz iş sözleşmeli çalışan 

Kadın 0 47

Erkek 0 212

Sürekli çalışan Taşeron

Kadın
47 4

Erkek
212 17

Toplu sözleşmeli çalışan sayısı Toplam çalışan sayısı

Kadın
33 47

Erkek
178 212

Mavi yaka Beyaz yaka

Kadın
33 14

Erkek
178 34

Mavi yaka Beyaz yaka

Okur yazar 211 48

Okuma yazma bilmeyen 0 0

İlk-ortaokul mezunu 63 5

Lise mezunu 61 4

Meslek yüksekokulu mezunu 80 0

Universite mezunu 7 33

Yüksek lisans mezunu 0 6

Doktora mezunu 0 0

Çalışan Dağılımımız (Tüp İş Birimi)



41

Çalışanlarımızın fikirlerine değer veririz. 

Firmamızda sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika 
üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık veya gebelik yönlerinden ayrımcılık yapıldığına dair kanıt bulunmamaktadır.

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’te çalışmaya 1990’da dökümhane bölümünde başladım. Bu 
bölümün kapanmasıyla birlikte, halen memnuniyetle çalışmakta olduğum 
pres bölümüne geçtim. İş hayatında geçirdiğim 30 yılda yöneticilerim ve 
iş arkadaşlarımdan gördüğüm yaklaşım nedeniyle bu kurumun ve ailenin 
bir parçası olduğumu hissettim. Perfektüp’te çalışmaya başladığım 
ilk günden beri işimi şirketimin güveni, sabrı ve desteğiyle yaptım ve 
yapmaya da devam edeceğim. 

Ferhat DİZMAN – Tüp Birimi

Perfektüp’te çalışmaya 1986’da Tüp Biriminde başladım ve 1993 yılında 
Aerosol Birimine geçtim. 33 yıldır bu yapının içinde çalışmaktan büyük gurur 
duyuyorum. Bugün sahip olduklarımda Perfektüp’ün sahip olduğu paya 
müteşekkirim. Eğer ailemi mutlu edebiliyorsam bunun sebebi çalıştığım 
kurum ve çevreden memnun olmam ve severek çalışmamdır. Burada iş 
arkadaşlarım ve yöneticilerimle büyük bir ailenin parçasıyım. Perfektüp’te 
bu kadar uzun süredir çalışmamın en büyük sebebi şirketimizin güvenilir 
olması ve finansal ve sosyal olarak her zaman çalışanlarının yanında 
olmasıdır. 

Şevki TÜRKGENCİ - Aerosol Birimi
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İş Sağlığı ve
Güvenliği  

(GRI: 403-2)

Perfektüp olarak, çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilme amacıyla iş kazası ve meslek 
hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit ederek, bunları zamanında önlemek için aktif olarak 
çalışmaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamız çerçevesince hedefi mizi her zaman ‘0’ iş kazası olarak 
tanımlamaktayız ve bu hedefe ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası İSG mevzuatlarına uygun hareket edip 
uygunluğunu da sürekli gözden geçirmekteyiz.

İSG performansımızı iyileştirmek için, kendimize sürekli hedefl er belirlemekteyiz. Daha sonra bunları 
gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmaların dokümantasyonunu sağlayarak gelişmeleri belirli aralıklarla 
gözden geçirip gerekli önlemleri yerinde ve zamanında almaktayız.

Kaza Analizleri 2015 2018
Aerosol Birimi Tüp Birimi Aerosol Birimi Tüp Birimi

Kaza sıklık oranı 12,9 12,35 44,29 8,91
Kaza ağırlık oranı 0,172 0,32 0,50 0,07
Toplam kaza sayısı 3 6 11 5

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 2015 2018
Aerosol Birimi Tüp Birimi Aerosol Birimi Tüp Birimi

Mavi Yaka (adam/saat) 34 10,5 7,3 10
Beyaz Yaka (adam/saat) 30 14,5 64 14
Toplam 89 95

2013 senesinden beri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Sertifi kasına sahip olan fi rmamızda, kurduğumuz yönetim sisteminin 
sürekli iyileştirilmesi ve güçlenmesi için düzenli aralıklarla İş Güvenliği 
Kurulumuz toplanmaktadır. ISG kurulumuz, farklı departmanlarda 
çalışan Aerosol Biriminden 11 üyemiz, Tüp Biriminden 10 üyemiz ve 
OSGB’ye bağlı iş yeri hekimimizden oluşmaktadır. Kurulumuz iki ayda 
bir toplanarak risk analizi çalışmaları yapmakta ve geçmiş süreçleri 
tartışıp saha içi denetimlerimiz sonucu ortaya çıkan potansiyel iyileştirme 
çalışmaları için hedefl er koymaktadır.

Tesisimizden sorumlu iş yeri hekimimizin her yıl için düzenlenmiş olan 
yıllık çalışma planı bulunmaktadır. Bu kapsamda fi rmamızda yılda bir 
kere yangın söndürme tatbikatı, alarm ve tahliye tatbikatı yapmaktayız. 
Bunlara ek olarak iş yeri hekimimiz, düzenli aralıklarla çeşitli ekipman 
ve cihazların rutin kontrollerini yapmak, eksiklikleri gidermek ve kurul 
toplantılarında bu çalışmaları sunmakla sorumludur.
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(GRI: 404-1, 404-2)

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri Perfektüp olarak bizler için oldukça önem taşımaktadır. 
Perfektüp olarak bizler, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmamız durumunda, 
bünyemizde bulunan tüm personelimizin daha bilinçli ve verimli çalışacağına inanıyoruz. Bu sebeple 
onların refah seviyelerinin artmasına her zaman katkıda bulunabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bağlamda 
çalışanlarımızın düzenli aralıklarla eğitime tabi tutulması, verilen eğitimler konusundaki görüşlerinin alınıp 
bu konuda sürekli iyileştirmeler yapılması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Çalışan Eğitimleri 2015 2018
Aerosol birimi Tüp Birimi Aerosol birimi Tüp Birimi

Mavi Yaka  (adam/saat) 19.3 16.4 36.7 16.5
Beyaz Yaka (adam/saat) 13.5 25 19.3 18
Toplam 74 91

Çalışanlarına eğitim veren şirketlerin çalışanlar tarafından daha çok sahiplenildiği gerçeğiyle insan kaynakları 
yönetimine her zaman en üst seviyede önem vermekteyiz. Bu nedenle “Çalışan Memnuniyet Anketiyle” 
düzenli olarak çalışanlarımızın görüşlerini almaktayız. 2018 anketine göre %85 olarak belirlenmiş olan 
memnuniyet oranını her geçen gün daha da iyileştirebilmek için neler yapabileceğimizi sormakta ve gerekli 
aksiyonları almaktayız. 

Eğitimler 
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Sosyal Sorumluluk
Projeleri   

Dragon Haliç 
Kürek Yarışı

Bell Holding ve 
iştirakleri 75. yıl 

hatıra ormanı

Siirt Şehit Piyade Er 
Naci Varola 

İlkokul boyama 
kalemi yardımı 

2015 2019
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Çalışanlarımızın 
çocukları için 

resim yarışması  

Cem Mansur 
yönetiminde gerçekleşen 

Türkiye Gençlik 
Filarmoni Orkestrası 

Sponsorluğu

İKSV, 47. İstanbul 
Müzik Festivali 

sponsorluğu 
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Ürün 
Temelinde 
Çevresel Farkındalık

İşimiz, ürünlerimiz 
sürdürülebilir olduğu

 sürece sürdürülebilirdir. 
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Çevresel
Performans

Ürünlerimizin Çevresel Performansı –
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
(GRI: 304-2)
Global çapta kendilerini kanıtlamış, oldukça büyük fi rmaların tedarik zincirinde bulunmanın ve 
müşterilerimizin güvenini kazanmış olmamızın sebebini her zaman müşteri beklentilerini karşılayacak en 
kaliteli ürünleri üretmek için verdiğimiz çabaya borçluyuz.

Bu nedenle çevresel performansımızın yalnızca kurumsal bazda kalmaması gerektiğine, aynı zamanda 
ürünlerimizi içermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle alüminyum aerosol kutu, alüminyum tüp ve 
lamine tüp için beşikten mezara bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışması yaparak ürünlerimizin 
etkisini ölçtük. 

Yapmış olduğumuz çalışmaya ait sonuçlar aşağıdaki tablolarda görülebilir. 

Çevresel Etki kategorileri 2015 2016 2017 2018

İklim Değişikliği Potansiyeli  (g CO2 eq) 586 637 601 581

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli  (mg CFC 11 eq)
0,026 0,025 0,023 0,023

Fotokimyasal Oksidasyon (mg C2H4 eq) 272 256 242 230

Asidifi kasyon Potansiyeli (g SO2 eq) 5,09 3,29 3,11 2,98

Ötrofi kasyon Potansiyeli (g PO4
-3 eq) 0,969 0,985 0,936 0,901

Kaynak Tüketimi (mg Sb eq) 0,246 1,56 1,46 1,39

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan, MJ) 5,91 5,82 5,51 5,46

1 adet aluminyum aerosol kutu üretiminden kaynaklanan çevresel etkiler 
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Çevresel Etki kategorileri 2015 2016 2017 2018

İklim Değişikliği Potansiyeli  (g CO2 eq) 154 123 117 103

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli  (mg CFC 11 eq)
0,005 0,004 0,005 0,005

Fotokimyasal Oksidasyon (mg C2H4 eq) 50,0 41,4 42,0 37,1

Asidifi kasyon Potansiyeli (g SO2 eq) 0,849 0,599 0,564 0,496

Ötrofi kasyon Potansiyeli (g PO4
-3 eq) 0,240 0,249 0,189 0,171

Kaynak Tüketimi (mg Sb eq) 0,114 0,194 0,272 0,186

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan, MJ) 1,77 1,28 1,23 1,11

1 adet alüminyum tüp üretiminden kaynaklanan çevresel etkiler

1 adet lamine tüp üretiminden kaynaklanan çevresel etkiler

Çevresel Etki kategorileri 2015 2016 2017 2018

İklim Değişikliği Potansiyeli  (g CO2 eq) 56,4 53,9 61,7 68,9

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli  (mg CFC 11 eq)
0,002 0,002 0,004 0,005

Fotokimyasal Oksidasyon (mg C2H4 eq) 16,8 16,9 19,0 20,5

Asidifi kasyon Potansiyeli (g SO2 eq) 0,270 0,257 0,282 0,298

Ötrofi kasyon Potansiyeli (g PO4
-3 eq) 0,113 0,094 0,097 0,103

Kaynalk Tüketimi (mg Sb eq) 0,083 0,059 0,060 0,060

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan, MJ) 1,03 0,807 0,923 1,03
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Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları
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Perfektüp’te daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru ilerlemenin getirdiği sonuçlar ve avantajların 
öneminin farkındayız. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) 
şirketimizde uygulamanın ve ülkelerin SKA ile ilgili hedefl erine ulaşmalarına destek olmanın önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Bu ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzda BM SKA’larına gerçekçi ve somut bir 
şekilde cevap veriyoruz. 
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Perfektüp Katkısı
Kadınların arazi ve mülke, teknoloji ve internete, cinsel ve üreme sağlığına erişimde eşit haklara sahip olmasını 
sağlamak hayati önem taşıyan bir hedest ir.  Bugün iş hayatında eskiden olmadığı kadar kadın olmasına rağmen, 
daha fazla kadın liderin olmasını sağlamak kadın erkek arasında eşitliğe ulaşmamıza yardımcı olacaktır. 

İstihdamda eşitliğin iyileştirilmesi ve kadın istihdamını teşvik eden politikaların geliştirilmesi kurumsal 
hedefl erimizin esasını oluşturmaktadır. Perfektüp olarak, kadınların aktif bir şekilde iş hayatında olmasını, 
yönetici rollerinde yer almalarını teşvik ediyoruz. Öte yandan, kadınların her alanda teknolojiye erişimlerini 
sağlamaya çalışmanın yanı sıra, teknolojiyi özellikle de üretim süreçlerinde en az erkekler kadar kullanmalarını 
önemsiyoruz. Bütün varlığımızla kadına karşı her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın karşısında duruyoruz. 

Perfektüp Katkısı
Yaş, cinsiyet, engel, din, dil, ırk, ekonomik ve diğer statü unsurlarına bakılmaksızın bütün çalışanlarına eşit 
koşullar sağlamak Perfektüp için önemlidir. Gençlerin ve engellilerin çalışma hayatına daha çok katılmalarını 
teşvik ediyoruz. Bu amaçla 2030’a kadar istihdam ettiğimiz gençlerin ve engellilerin oranını artırmayı planlıyoruz. 
Diğer yandan, gelişen sektörün ihtiyaç duyduğu kalifi ye çalışan konusundaki artışı da dikkate alarak sektöre 
yönelik eğitim veren kurumlarla ilişkilerimizi geliştirmeyi stratejimizin esasları arasına yerleştirdik. “Eşit işe eşit 
ücret” bütün Şirketin ana stratejisidir. Bunun yanında, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilme 
adına Perfektüp, iş sağlığı ve güvenliğini ana bir politika olarak kabul eder.
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Perfektüp Katkısı
Perfektüp’ün küresel iklim hareketiyle uyumlu çevresel öncelikleri ve su yönetimi alanındaki çalışmaları iş 
stratejisinin esaslarını oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin geldiği durum dikkate alındığında YDD bakış açısını 
kullanarak şirketin mevcut çevresel durumunu belirlemek ve Perfektüp’ün karbon ve su ayak izini azaltmak 
için çalışmak ana politikalar olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan, sektördeki inovatif gelişmeleri takip edip bu 
gelişmelere katkı sağlayarak Ellen MacArthur Vakfı’nın “New Plastic Economy” Global Commitment girişimine 
verilen taahütlere ulaşmak ise stratejinin bir diğer konusudur.  

Perfektüp Katkısı
Perfektüp, Ellen MacArthur Vakfı’nın “New Plastic Economy” Global Commitment girişimine verilen taahütlere 
ulaşmak için sektördeki inovatif gelişmeleri takip edip bu gelişmelere katkı sağlamaktadır. Bu noktada,  Bell 
Holding’in %25 geri dönüştürülmüş malzeme içeriği ve kullanılan ambalajların 100% tekrar kullanılabilir, geri 
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olması hedefl eri bulunmaktadır. Bununla birlikte, fabrika ve ofi slerimizden 
2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması da taahhüt edilmiş bulunmaktadır. Bell Holding’in 
bir parçası olarak Perfektüp, bu hedefl ere ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.
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Çevre Etki
Sözlüğü
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Kaynak Tüketimi:

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 mineralin ve kullanılan fosil yakıtın miktarını ifade eder. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
çalışmalarında kaynak tüketimi kg Sb (Antimon) cinsinden ifade edilir. 

Asidifi kasyon:

Asidifi kasyon, 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 asidifi kasyon kg SO2 eşdeğeri cinsinden ifade edilir.

Ötrofi kasyon:

Ötrofi kasyon, havaya, suya ve toprağa besi maddelerinin (nutrients) aşırı salınımı nedeniyle oluşan makro 
besi maddelerinin artışının sebep olduğu etkileri ifade eden etki kategorisidir. Nitrat ve fosfat cinsinden 
bu besin maddelerinin varluğu yaşayan ekosistemin devamlılığı için büyük öneme sahip olsa da yüksek 
konsantrasyonda bulunmaları tatlısu alanlarında alg patlamasına sebep olmaktadır ve bu da sudaki oksijeni 
azaltır. Bu durum ekosistemin zarar görmesine sebep olur. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarında 
nütrifi kasyon kg PO4 - eşdeğeri cinsinden ifade edilir.  

Küresel Isınma:

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 edilir.

Ozon Tabakasının İncelmesi:

Ozon tabakası incelmesi: Ozon tabakasının incelmesi insan kaynaklı malzemelerin emisyonları nedeniyle 
(CFC, HCC, klorin, bromin, vs) stratosferdeki ozon miktarının azalması ve ozon tabakasının incelerek ozon 
deliğininin oluşması kavramıdır. Ozon tabakasında delik oluşması insan, hayvan ve bitkilerde kanserojenik 
etkide bulunmaktadır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarında ozon tabakasının incelmesi CFC-11 
eq cinsinden ifade edilir. 
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Genel Standart Bildirimler
Profi l Açıklamaları Raporlanan Bölümler Açıklama Dış Denetim
Strateji ve Analiz

102-14 Üst Yönetim Mesajları - -

Kurumsal Profi l
102-1 Kurumsal Profi l - -

102-2 Kurumsal Profi l - -

102-3 Kurumsal Profi l - -

102-4 Kurumsal Profi l - -

102-5 Kurumsal Profi l - -

102-6 Kurumsal Profi l - -

102-7 Kurumsal Profi l - -

102-8 İnsana Saygı - -

102-41 İnsana Saygı - -

102-9 Kurumsal Profi l - -

102-10 GRI İçerik İndeksi  (Raporlama döneminde hiçbir 
değişiklik gerçekleşmemiştir.) 

- -

102-11 Etik ve Dürüstlük - -

102-12 Kurumsal Profi l - -

102-13 Kurumsal Profi l - -

Tanımlanan Öncelikli Hususlar
102-45 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-46 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-47 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

103-1 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-48 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-49 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

Paydaş Katılımı
102-40 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-42 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-43 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

102-44 Perfektüp ve Sürdürülebilirlik - -

Rapor Profi li
102-50 Rapor Hakkında - -

102-51 Bu rapor Perfektüp tarafından hazırlanmıştır. - -

102-52 Rapor Hakkında - -

102-53 contact@perfektup.com - -

102-54 Rapor Hakkında - -

102-55 Rapor Hakkında - -

102-56 Rapora herhangi bir dış denetim alınmamıştır. - -

Yönetişim
102-18 Kurumsal Profi l - -
Etik ve Dürüstlük
102-16, 102-17 Etik ve Dürüstlük - -
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Özel Standart Birimler
Standart Birimler DMA ve GRI İndikatörleri Raporlanan Bölümler Açıklamalar Dış Denetim
Kategori : Ekonomik
DMA

Ekonomik 
Performans

201-1 Üst Yönetimden 

Borsaya kote bir 
şirket 

olmadığımız için 
net rakamlar 

açıklanmamıştır. 

-

Kategori: Çevresel
DMA - -

Enerji 302-1 Enerji Verimliliği Çalışmaları - -

302-4 Enerji Verimliliği Çalışmaları - -

Su 303-1 Atıklarımız - -

Emisyon 305-1 İklim Değişikliği - -

305-2 İklim Değişikliği - -

305-3 İklim Değişikliği - -

305-4 İklim Değişikliği

305-5, 305-6 İklim Değişikliği

Atık sular ve Atıklar 306-1 Atıklar

306-2 Atıklar

307-1 Atıklar

308-2 Atıklar

Kategori: Sosyal
İstihdam 401-1 Çalışanlarımız - -

İş Sağlığı ve
 Güvenliği

403-2 İş Sağlığı ve Güvenliği - -

403-3 İş Sağlığı ve Güvenliği - -

Eğitimler 404-1 Eğitimler - -

404-2 Eğitimler - -

Ayrımcılığın 
Önlenmesi

406-1 İnsana Saygı - -

Çocuk İşciler 408-1 İnsana Saygı - -

Ürünlerin ve 
Hizmetlerin 
etiketlenmesi 

102-2, 102-43, 102-44 - -
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Türkiye Ofi si
Elmas Studio Levent, 
Lalegul Sok. No: 7/18
34415 4.Levent, Istanbul

+90 212 281 13 33

infotr@metsims.com
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Bu rapor 100% geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

Perfektüp 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.


