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 Bir Bell Holding iştiraki olan Perfektüp Aerosol ailesi 
olarak, üzerinde yaşadığımız dünyayı insanoğlunu 

ve en önemlisi bizlerden sonra gelecek olan yeni nesli tehdit 
eden sorunlara karşı farkındalığımızı, yayınladığımız bu ilk 
Sürdürülebilirlik Raporu’muzda siz değerli paydaşlarımıza 
şeffaf ve dürüst bir yaklaşımla sunuyoruz. 

 Perfektüp Aerosol 2015 Sürdürülebilirlik Raporu, ilk 
raporumuz olması sebebiyle, 2015 senesini esas almakla 
birlikte firmamızın geçmişte sürdürülebilir kalkınma 
için gerçekleştirdiği  çevresel ve sosyal faaliyetlerini, 
sürdürülebilirlik yaklaşımını, çevreye ve topluma olan 
katkılarını da içine alacak şekilde GRI (Küresel Raporlama 
Girişimi) raporlama standardının G4 Temel (Core) düzey 
gerekliliklerine uyumlu olacak şekilde hazırladık. 

 Nüfus artışı yanında teknolojinin de gelişimi ile 
ortaya çıkan  gerek çevresel, gerek sosyal sorunlara olan 
duyarlılığımızı ve bu sorunlar çerçevesindeki üzerimize 
düşen sorumluluklara yaklaşımımızı tek bir raporla 
sınırlandıramayacağımızın da ayrıca bilincindeyiz. Bu 
nedenle Perfektüp Aerosol ailesi olarak düzenli aralıklarla 
sürdürülebilirlik raporumuzu güncellemeyi hedefliyor, aynı 

zamanda yayınlayacağımız raporlarda ölçülebilir iyileşmelere 
yer vermeyi amaçlıyoruz. Bu ilk raporda olduğu gibi 
önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağımız raporların da 
içeriğinin paydaş görüşleri tarafından şekilleneceğinin 
bilinmesini isteriz. 

 Başarılı  ve uzun soluklu sürdürülebilirlik hedefinin 
ancak ve ancak şeffaflık politikası ile gerçekleşebileceğine 
inanan bir takım olarak, Perfektüp Aerosol 2015 
Sürdürülebilirlik Raporu’muzu www.perfektuppackaging.com 
internet sitemizde siz değerli paydaşlarımıza sunmanın da 
heyecanı ve gururu içerisindeyiz.

 Rapor içeriği ve raporda yer veremediğimiz 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ilgili her türlü soru ve 
görüşlerinizi contact@perfektup.com e-posta adresinden 
iletebilirsiniz.

RAPOR HAKKINDA

Bir Bell Holding kuruluşu olan Perfektüp Ambalaj, 
Alüminyum Aerosol  kutu ve Alüminyum/Lamine 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 dolayı 2015 senesinde iki ayrı 
Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamıştır. 

G4 - 7 | G4 - 28 | G4 - 29 | G4 - 30 | G4 - 31
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Ahmet Alpay
Perfektüp Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız,

1955 yılında Perfektüp Ambalaj Sanayi’nin kurulması ile 
başlayan hikayemiz 60 yıldır devam ederken, bizler yarım 
asırdır dünyanın her yerinde konumlanmış ve global ölçekte 
markalaşmış müşterilerimize aerosol kutu üretmeye ilk günkü 
hırsımız ve heyecanımızla devam ediyoruz. 

Bell Packaging Group iştiraki olarak bizler, kurulduğumuz 
günden beri müşterilerimize dünya markalarının tercih ettiği 
ambalaj tedarikçisi olmayı amaçladık. Müşterilerimizin ticari 
başarılarına katkıda bulunacak özgün ambalaj çözümleri 
geliştirme ve üretme yolumuza her zaman yanımıza 
sürdürülebilir büyüme stratejisini alarak devam ettik. 

Bugün içinde bulunduğumuz dönemde, biz yöneticileri 
ekonomik başarılara imza atmanın yanı sıra tüm dünyayı, 
gelecek nesillerimizi, insanlığı tehdit eden global sorunlar 
da yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle üst yönetimden 
mavi yaka çalışanlarımıza kadar kurumsal vatandaş olma 
felsefesiyle işimizi hakkıyla yapıp operasyonel faaliyetlerimiz 
sırasınca çevresel ve sosyal performansımızı da maksimum 
seviye de tutuyoruz. 
Perfektüp Aerosol ailesi olarak faaliyetlerimize başladığımız 
günden beri müşterilerimiz için aerosol kutu üretiyoruz. 

ÜST YÖNETİM MESAJLARI

G4 - 1 
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Ürünlerimiz milyonlarca nihai tüketicinin kullanımına sunuldu. 
Nihai tüketicinin göz zevkine ve etkin kullanımına sunulan 
tüm bu ürünlerin üretimi esnasında oluşan atıklarımızı en 
verimli şekilde yönetmek, enerji verimliliği çalışmaları yaparak 
kaynak tüketimini azaltmak, aynı zamanda çalışanlarımızın 
refah seviyesini en üst düzeyde tutmak için sürekli iyileştirme 
projeleri geliştirip, koyduğumuz hedeflere ulaşmak için 
çalışıyoruz. 

Tüm süreçlerimizi 2008 yılında aldığımız ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemine uygun olarak yönetiyoruz. Çevresel 
ve sosyal performansımızı ise 2013 yılında aldığımız ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAH 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemine uygun olarak yönetmenin 
yanında 2014 yılından bu yana BRC IoP sertifikasına sahip 
ürünlerimizi müşterilerimize sunmaktayız. Raporlama süreci 
içerisinde hazırlıklarına başladığımız ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemi için firmamızda gerekli olan tüm çalışmaları 
tamamlamış olmakla beraber sürekli olarak 5S ve 6 Sigma 
projeleri geliştirmekteyiz. 2016 senesi içerisinde de Enerji 
Yönetim Sistemi sertifikasını almış olacağız.  Bunların dışında, 
ISO 14064 standardı uyarınca kurumsal karbon ayak izimizi 
ve ISO 14040/44 serisi uyarınca ürünlerimize Life Cycle 

Assessment çalışması yaparak beşikten mezara tüm çevresel 
performanslarını takip etmeye başladık. 

En büyük müşterilerimizden olan Unilever’ in tedarikçileriyle 
çalışma koşulu olarak istemiş  olduğu, sosyal ve çevresel 
denetim sistemi olan URSA (Understanding the Responsible 
Sourcing) denetimimizi başarıyla geçmiş olup, aynı zamanda 
Empowering sustainable and ethical supply chains (SEDEX) 
üyeliğimiz ile de çalışanlarımızın sosyal haklarına en üst 
seviyede saygı duyuyoruz.  

Tüm bu sürdürülebilir büyüme yolunda gerçekleştirdiğimiz aktif 
çalışmaları ise birincisini yayınladığımız bu Sürdürülebilirlik 
Raporunda siz değerli paydaşlarımıza sunmaktan gurur 
duyuyoruz. 

Ahmet Alpay
Perfektüp Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı
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Kevork Özdoğramacıyan
Perfektüp Ambalaj – Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Paydaşlarımız, 

1958 yılında Metalum adı ile alüminyum kutu ve tüp ürünleri 
ile faaliyete başlayan firmamız, 60 yıla dayanan tarihi boyunca 
müşteri beklentilerini karşılamayı hedefleyerek çalışmalarını 
sürdürdü.

Yerli ve çok uluslu iç ve dış müşterilerimiz her zaman 
son  tüketiciye ürünlerini kendi özel tasarımlarıyla sunmak 
istediler. Bizler de üretim teknolojilerindeki gelişmeleri takip 
ederek , sürekli iyileştirmeler yaparak ,teknoloji ve sanatı 
harmanlayan bu sektörde konumumuzu hep üst seviyede 
tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. 

Perfektüp Ambalaj Aerosol Grubu olarak son tüketiciye ulaşan 
markaların tedarik zincirinde kilit bir noktada konumlanmış 
olduğumuzun sorumluluğunu hiç bir zaman unutmadık.  

Toplam 20 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat adedimiz toplam 
satış adedimizin ; 2014 yılında % 40’ ini kapsarken 2015 
senesinde bu rakam % 60 olmuştur. Bu performansımızı 
her geçen yıl arttırmayı hedefleyerek ekonomik 
sürdürülebilirliğimizin devamını sağlamaya ve müşterilerimiz 
için her zaman güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.
Üzerinde yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliği ile ilgili 
endişelerin, insanlığın iklim değişikliği, kaynak tüketimi 
ve birçok sosyal sorunla yüz yüze kaldığı ve bu sorunların 
önümüzdeki kısa ve uzun vadede firmalara olan risk ve 
fırsatların bilincinde olarak ekonomik karlılığımızın devamını 
sağlarken çevresel ve sosyal performansımızı da düzenli 
olarak takip edip etkimizi en aza indirmek için gerekli olan 
tüm aksiyonları alıyoruz. 

G4 - 1 | G4 - EC1|
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Aldığımız bu aksiyonları da siz değerli paydaşlarımızla 
birincisini yayınladığımız 2015 Sürdürülebilirlik Raporunda 
paylaşıyoruz ve sürdürülebilirlik yolculuğumuza koyduğumuz 
hedefler ve raporlama süreci doğrultusunda devam 
edeceğimizi taahhüt ederiz. 

Kevork Özdoğramacıyan
Perfektüp Ambalaj – Yönetim Kurulu Üyesi

G4 - 1 



Vizyonumuz
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 fiyatlarla sunmak

Toplumsal kalkınma için sosyal faaliyetlerde aktif olarak rol 
almak

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

KURUMSAL

PROFİL Misyonumuz
Müşterilerimizin ticari başarılarına katkıda bulunacak 
ambalaj taleplerine kaliteli ürün üreterek cevap vermek.
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Dürüstlük
Saygı

Şeffaflık

Takımdaşlık
Alçak Gönüllülük

Mükemmeliyet

Değerlerimiz
Tüm Bell Holding iştirakleri olarak bizler de Bell Packaging 
Group değerlerini esas alarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 
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BİR BAKIŞTA
PERFEKTÜP AEROSOL

2014’DEN 2015’E

100 MİLYON ADET AEROSOL 
KUTU (2015)
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ÜRÜN BAZINDA 
HESAPLANAN

%15GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN 
ATIK MİKTARI ARTIŞI

G4 - 4 

32YERLİ 
MÜŞTERİ

45 YABANCI 
MÜŞTERİ

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

%87  

%8  %77  PLASTİK ATIK
AZALTIMITEHLİKELİ ATIK

AZALTIMI

7 FARKLI ÇEVRESEL
ETKİ

116 ÇALIŞAN %24 %76 15 TAŞERON 
            İŞÇİ

Sektör 
Dağılımımız:

Kozmetik

İlaç

Gıda

Kişisel bakım

Evsel Ürünler

71%

24,5
%

4%

0,5 %
0,05 %
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TARİHÇEMİZ
 Üretime başladığımız ilk günden bu yana uzmanlığımıza 
ve yenilikçiliğimize verdiğimiz önem sayesinde, ülkenin 
en büyük aerosol kutu üreticilerinden biri olmayı başaran 
Perfektüp Aerosol olarak hikayemiz 1955 yılında Perfektüp 
Ambalaj Sanayi’nin kurulmasıyla başlamıştır. 1958 yılında 
çeşitli sektörlerin alüminyum tüp, silindirik alüminyum 
kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Metalum adıyla üretim 
faaliyetlerimize devam ettik. 

 2013 senesinde Metalum adını Perfektüp Aerosol 
Kutu Ambalaj Sanayi olarak değiştirdi ve bu zamandan 
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.

1955

Perfektüp 
Ambalaj 
Sanayi
kuruldu.

1958

1958 yılında çeşitli 
sektörlerin alüminyum, tüp, 
silindirik alüminyum kutu ve 
monoblok alüminyum kutu 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Metalum faaliyete başladı.

2013

Metalum, Perfektüp 
Aerosol Kutu Ambalaj 
Sanayi adını aldı.

1964 ’te iki parçalı 
alüminyum şişe ve aerosol 
kutu üretimine başlandı. 

1975 ‘te Monoblok 
Aerosol Kutu üretimine 
başlandı.

1992

Alüminyum monoblok 
aerosol kutu imalatına 
başlandı. 

125 MİLYON ÜRETİM KAPASİTESİ
2010 yılının ikinci yarısında üretim kapasitesini 
125 milyon adetin üzerine çıkardı. Son 
teknolojilerle donatılmış matbaası ile 9 renk 
baskı yapabilmektedir. Artık, standart aerosol 
kutular dışında çeşitli boğumlu aerosol kutular,  
transfer omuz aerosol kutular üretebilmektedir.

SON TEKNOLOJİ BASKI MAKİNALARIMIZLA 
HAYALLERİNİZ KADAR RENKLİ AMBALAJLAR 

HAZIRLAYARAK, SANATI AMBALAJLA 
BULUŞTURUYORUZ.
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G4 - 5 | G4 - 6| G4 - 9 | 
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KURUMSAL ÜYELİKLER

YÖNETİŞİM

AEROBAL 

Uluslararası Aerosol Kutu Üreticiler Birliği 
ASAD 
Aerosol Sanayiciler Birliği
IMMIB
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
İTO
İstanbul Ticaret Odası
İSO
İstanbul Sanayi Odası
URSA
Understanding the Responsible Sourcing Audit
SEDEX
Supplier Ethical Data Exchange

G4 - 15 | G4 - 16 | G4 - 34
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Perfektüp Yönetim 

Kurulu Başkanı

Finans Bilgi İşlem Perfektüp Aerosol
Genel Müdürü

Perfektüp Tüp
Genel Müdürü

Teknik Genel
Müdür Yardımcısı

Kalite Yönetim
Müdürü

İnsan KaynaklarıSatış ve Pazarlama
Müdürü
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Ürün güvenliği Tehlike ve Risk Yönetim ekibimiz; tehlike ve risk yönetim sistemi doğrultusunda olası tüm tehlike 
ve risklerin tanımlanması, incelenmesi,  bu tehlike ve risklerin alınacak önlemlerle en aza indirgenmesi veya 
giderilmesi için yapılacak çalışmaları belirlemektir. Hammadde, ürün, bina, tesis ve alt yapının tanımlamaları, 
yerleşim planları, ürün ve/veya proses akış diyagramları, kuruluşun Ürün Güvenliği ve Kalite politikası dikkate 
alınarak;  tehlike türü, tehlikenin sıklığı ve şiddeti Tehlike ve Risk Yönetim ekibimiz tarafından  etkin bir şekilde 
değerlendirilmektedir.  Risk Değerlendirme çalışmaları yılda iki kez Yönetim Gözden Geçirme toplantılarımıza 
paralel olarak gözden geçirilmektedir.
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEHLİKE VE RİSK YÖNETİM EKİBİ 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU
Üretim, kalite, insan kaynakları, iş yeri hekimi, işçi ve işveren temsilcileri ile iş sağlığı güvenliği uzmanı 
önderliğinde iş sağlığı güvenliği konularındaki gündem takibi, varsa yaşanan iş kazaları, kazaya ramak 
kala olaylar, düzeltici faaliyetler, iyileştirmeler, şikayet ve öneriler, acil durum konuları, iş sağlığı güvenliği 
ile ilgili eğitimler ve risk değerlendirme konuları iki ayda bir gözden geçirilerek konularla ilgili yapılacak 
çalışmalar belirlenir, gerçekleşen çalışmaların sonuçları değerlendirilerek takip edilmektedir.

SIX SIGMA YÖNETİM SİSTEMİ KURULU
Firmamız 6 sigma çalışmalarında dış danışman liderliğinde Yalın 6 Sigma yürütme kurulunu 
oluşturmuştur. İyileştirme ihtiyacı olan ürün veya süreçler belirlenip, Perfektüp proje havuzu oluşturularak 
en fazla fayda sağlayacak 8 proje seçilmiştir. Bu projelerden 4’ü hemen yap, 4’ü uzun dönem olarak 
belirlenmiş ve proje ekipleri oluşturularak Yalın 6 sigma yürütme kurulu koordinatörlüğünde çalışmalar 
yürütülmektedir. 8 projenin tamamlanması sonrasında Perfektüp proje havuzundan yeni iyileştirme 
fırsatları belirlenerek 6 sigma çalışmaları devam ettirilecektir.

5S YÖNETİM SİSTEMİ KURULU
Firmamız 5S çalışmalarında dış danışman liderliğinde 5S rehberleri, İK temsilcisi, 5S şampiyonu ve Alan liderleri 
belirlemiştir. 5S, firmamızda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için kullanılan bir 
tekniktir. 5S ile ilgili yapılan faaliyetlerdeki amaç, çalışma koşullarında performans, konfor, güvenlik ve temizlik 
açılarından en iyi olmaktır. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin 
azalmasını sağlamaktır. Firmamızda 5S denetimleri, eğitim almış personelle beraber yapılarak farkındalık 
sağlanmaktadır. 
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İNOVATİF ALÜMİNYUM AEROSOL KUTU
 
 Transfer, kabartmalı, Perfektüp Aerosol özel üretimleri 
ve müşterilerimizin talepleri üzerine farklı çap, boy, şekil ve 
farklı basınçlara dayanıklı İNOVATİF ALÜMİNYUM AEROSOL 
KUTU üretimi yapıyoruz.  

 Ürünlerimizin teknik özelliklerine websitemizden 
ulaşabilirsiniz**.

SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM KUTULAR 

 35, 38, 40, 45, 50 ve 53 mm çaplarda ve rengarenk 
SİLİNDİRİK ALÜMİNYUM  KUTU üretimi yapıyoruz. 

 

STANDART ALÜMİNYUM AEROSOL KUTU

 Alüminyum yüzey üzerine şeffaf, 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 websitemizden 
ulaşabilirsiniz*.

ÜRÜNLERİMİZ
Ku
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GÜNCEL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİMİZLE 
YURTİÇİ VE YURTDIŞI MÜŞTERİLERİMİZİN 

TASARIMLARINA RENK KATIYORUZ. 

Fransa, % 7,97
Hollanda, % 7,52
İtalya, % 2,85
Yunanistan, % 2,5
İngiltere, % 31

Cezayir, % 7,73
Mısır, % 8,5
Tunus, % 2

İran, % 3,35
İsrail, % 2,3
B.A.E., % 11,7
Lübnan, % 0,5

Rusya, % 11
Ukrayna, % 0,5

G4 - 8 *http://eng.perfektuppackaging.com/aerosol-cans/

** http://eng.perfektuppackaging.com/cylindrical-containers/
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KALİTE ANLAYIŞIMIZ VE YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

 Perfektüp Aerosol, ürünün hammadde seçiminden 
müşteri dolum hattına ulaşımına kadar olan tüm süreçlerde, 
kalite ve müşteri memnuniyetini öncelikli olarak ele 
almaktadır. Bu süreçlerin her aşamasında, ürün kalitesi dünya 
standartlarını referans olabilecek en modern yöntemlerle 
kontrol altında tutulmaktadır. 

2008 – ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
2013 – ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
2013 – OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
2014 – BRC IoP Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Standardı
2014 – Six Sigma Yönetim Sistemi 
2016 – ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 
    (süreci 2016 yılı içinde tamamlanacaktır) 
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Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2004

This is to certify that: Perfektup Ambalaj Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sehitleri Sokak,No:17
Maltepe, Topkapi
Istanbul
34020
Turkey

Holds Certificate No: EMS 593154
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2004 for
the following scope:

Production of aluminium aeresol can

For and on behalf of BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 14/03/2013 Effective Date: 25/02/2016
Latest Revision Date: 25/02/2016 Expiry Date: 14/09/2018

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

Certificate of Registration
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

This is to certify that: Perfektup Ambalaj Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sehitleri Sokak,No:17
Maltepe, Topkapi
Istanbul
34020
Turkey

Holds Certificate No: OHS 593155
and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of BS
OHSAS 18001:2007 for the following scope:

Production of aluminium aeresol can.

For and on behalf of BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 14/03/2013 Effective Date: 25/02/2016
Latest Revision Date: 25/02/2016 Expiry Date: 24/02/2019

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2008

This is to certify that: Perfektup Ambalaj Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sehitleri Sokak,No:17
Maltepe, Topkapi
Istanbul
34020
Turkey

Holds Certificate No: FM 544592

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2008 for the
following scope:

Production of aluminium aerosol can.

For and on behalf of BSI:
Pietro Foschi - Strategic Delivery Director

Original Registration Date: 19/12/2008 Effective Date: 13/02/2015

Latest Revision Date: 02/04/2015 Expiry Date: 12/02/2018

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.

Perfektüp Aerosol olarak ,

 Sahip olduğumuz belgelerin gerekliliklerini yerine getirip 
uygulamak ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu 
disiplinde hareket ederek sistemlerimizi korumak öncelikli 
hedeflerimizdendir. Kalite yönetim anlayışımız hedeflenen 
kalitenin sağlanması ve geliştirilmesi için herkesin katılım 
gerçekleştirdiği sistemli çalışmaları kapsamaktadır.

 Teknolojik gelişmeleri takip etmekte, yatırımları 
planlanmakta, çalışanların yetkinliklerini ve bunların tümünü 
içeren süreçlerini sürekli gözden geçirerek, sürdürülebilirliği 
sağlamayı hedeflemekteyiz.
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VERİMLİLİK ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ
 Firmamız tarafında 2014 yılından itibaren müşteri 
memnuniyetini temel alan, verimliliği arttırmak ve iş 
süreçlerimiz dahilindeki hata oranını minimize etmek 
amacıyla Six Sigma projeleri geliştiriyoruz. 

PROJE ADI PROJE TÜRÜ DURUM İLK ÜÇ AYDA HEDEFE ULAŞMA 
YÜZDESİ, %

A2 hattındaki OEE değerinin arttırılması Uzun Vade Devam Ediyor %87
Kıvırma, Baca ve Alın Traşlama firelerin azaltılması Uzun Vade Devam Ediyor veri yok

Sarf malzeme özgül tüketimlerinin azaltılması Uzun Vade Devam Ediyor %100

Yeni artwork devreye alma süreç verimliliğinin arttırılması Uzun Vade Devam Ediyor %88
Gode lastik sarfiyatının azaltılması Hemen-Yap Devam Ediyor %100
Müşteri numunesinin şirket içerisindeki takip sisteminin kurulması Hemen-Yap Devam Ediyor %0

Klişe taşıma ve depolama kaynaklı hasarlanmaların önlenmesi Hemen-Yap Devam Ediyor %99

Mürekkep hazırlama süreç verimliliğini arttırmak Hemen-Yap Devam Ediyor %100

8 ADET BEYAZ KUŞAK PROJESİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK.

 Firmamız bünyesinde kaliteli bir çalışma ortamı sağlamak 
ve bu kaliteli ortamın sürekliliği için 2014 yılından bu yana 
organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak 
ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir teknik olan 5S 
çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda da yine bir çok projeye 
imza atarak çalışanlarımızı motive edecek bir çalışma ortamı 
yaratıp verimli ve heyecanla çalışmalarını sağlıyor, aynı 
zamanda hata ve arıza oranlarımızı en aza indirerek üretim 
kalitemizin devamını sağlıyoruz. 18 

Uzun Dönem 
Proje

Çalışanı 

23
Hemen-Yap 

Proje 
Çalışanı

4 
Uzun dönem 

projesi 

4 
Hemen-yap 

projesi
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 Global çapta çok sayıda firmanın tedarik zincirinde olan 
bir firma olarak ‘Tedarik zinciri yönetimi’ konusunun oldukça 
önemli olduğunun bilincindeyiz. Perfektüp Aerosol için tedarik 
zinciri ‘ Müşterilerimize istenilen kalite ve standartlardaki 
ürünleri doğru zamanda, doğru yere ulaştırılmasını sağlamak 
ve bunu sağlarken doğru tedarikçi, doğru fiyat, yeşil 
lojistik, iş sağlığı  - güvenliği mevzuatlarına bağlı kalarak 
gerçekleştirmek’ olarak ifade edilebilir. 

 Perfektüp Aerosol olarak, alüminyum aerosol kutu 
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 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), 
“ÜRET-SAT” sistemimizde tanımlanmıştır. Hizmet aldığımız 
başlıca tedarikçilerimiz ise “Diğer Onaylı Tedarikçi” olarak 
kayıt altında tutulmaktadır. Ortalama 80 adet tedarikçimiz 
bulunmaktadır. 

 Tedarik zincirimizin ana unsurları, çalıştığımız 
tedarikçilerimiz ile ortaklığımızı uzun süreye yaymak, 
tedarikçinin aynı zamanda büyümesini ve geliştirilmesini de 
hedeflemek ve bunu sağlamaktır. Bu nedenle tedarikçilerimizi 
belirlerken tedarikçilerin kalite standartlarına uyumluluğu, 
sertifikaları, makine parkurları, kapasiteleri ve referans 
bilgilerini göz önünde bulundurma amaçlı Tedarikçi Bilgi 
Formu hazırlanmaktadır. 

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

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

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Tedarik zinciri kapsamında ortaya çıkan çevresel etkilerimizi sayfa 30’da 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmamızın içerisinde bulabilirsiniz. 
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ANA 
TEDARİKÇİ

İNDİREKT 
TEDARİKÇİ

HİZMET ALINAN 
TEDARİKÇİ

Yerli 15 15 34
Yabancı 7 10 2

G4 - 12 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, İŞ BAŞARIMIZ 
İÇİN HER ZAMAN BÜYÜK ÖNEM 

TAŞIMAKTADIR. 

PERFEKTÜP AEROSOL OLARAK SATIN ALMA 
FAALİYETLERİMİZDEN KAYNAKLANAN 

ÇEVRESEL ETKİLERİMİZİ DE HESAPLAYARAK 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM POLİTİKASINI BIR 

ADIM İLERİYE TAŞIYORUZ.

Yerli 
Tedarikçiler

77%

Yabancı
Tedarikçiler 23%
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ETİK VE DÜRÜSTLÜK
  Bell Holding bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri 
gibi, Perfektüp Aerosol olarak, Bell Şirketler Topluluğu İş 
Etiği Kuralları Prosedürü’ne bağlı kalarak operasyonel 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda aerosol kutu 
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.
  
 Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, 
müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en doğru şekilde 
cevap veren proaktif bir anlayışla çalışmaktayız.. Tüm şirket 
gruplarında olduğu gibi Perfektüp Aerosol bünyesinde 
çalışan yöneticilerimiz de etik kuralları destekleyen bir 
şirket kültürünü, çalışma ortamının oluşturulmasını ve 
bunun sürdürülebilirliğini hedeflemektedirler. Etik kuralların 
uygulanması aşamasında davranış yoluyla örnek olmayı 
hedeflemek, çalışanları etik kurallar konusunda eğitmek ve 
bunlarla ilgili tüm çalışanları bilgilendirmek yöneticilerimizin 
öncelik verdiği çalışmalardandır. Ayrıca çalışanlarımızın 
etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri 
konusunda onları desteklemekten ve yol göstermekten 
sorumlu oldukları bilinciyle hareket ederler. 

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

İnsan Kaynakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve 

haklara saygı duymalı.
İlke 2: İnsan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları
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.
Yolsuzluk

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; www.bellholding.com

G4 - 14 | G4 - 56
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likPERFEKTÜP 
AEROSOL VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Üretime başladığımız ilk günden beri ekonomik performansımızı büyütürken çevre bilinci ve takım 
çalışmasına olan inancımız ile faaliyetlerimize devam ettik. Operasyonel tüm faaliyetlerimiz 
süresince çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi ve tüm çalışanlarımızın huzurlu bir çalışma 
ortamı içerisinde çalışmaları için gereken gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. 
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PAYDAŞLARIMIZ

G4 - 24 | G4 - 25 | G4 - 26 | G4 - 27

05

KAMU VE DÜZENLEYİCİ 
KURULUŞLAR

ÜST
YÖNETİM

BELL HOLDİNG
İŞTİRAKLERİ

TEDARİKÇİLERİMİZ

MÜŞTERİLER

-

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 ile iletişim

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

PAYDAŞ YORUMU 
 Coster Aerosol  olarak dünyanın önde gelen 
kozmetik üreticileri için aerosol üretim hizmetleri  
verirken yıllardır Perfektüp Ambalaj Aerosol grubu ile 
işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Tedarik zincirinde faaliyet 
gösteren firmalar olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik 
konusundaki çabalarına katkıda bulunabileceğimizi 
biliyor ve bu konudaki duyarlılıklarını paylaşıyoruz. 
Kilit noktalarda konumlanmış bizlerin güçlü iş ilişkileri 
ve hizmet/ürün kalitesi ne kadar yüksek olursa 
müşterilerimizin de sürdürülebilirlik yolculuğundaki 
başarıları o kadar yüksek olacağı inancındayız. 

 Perfektüp Aerosol ve ekibi, işini son derece 
başarılı, sorumlu, kaliteden ödün vermeden ve paydaş 
ilişkilerine önem verecek şekilde yürütüyor. Hazırlamış 
oldukları bu Sürdürülebilirlik Raporu çalışmasıyla kaliteli 
ürün üretirken çevreye ve sosyal sorunlara karşı olan 
duyarlılıklarını paydaşları ile paylaşıyor olmaları bunun 
en güzel kanıtı olarak da ortaya çıkıyor. Yıllardır işbirliği 
içerisinde olduğumuz Perfektüp Ambalaj Aerosol 
Grubu’nun bu başarısını kutluyor, sektördeki diğer 
ambalaj üreticilerine de örnek olacağını ümit ediyorum.

Volkan Bozdemir
Fareva Holding Doğu ve Orta Doğu Ülke Müdürü

  Perfektüp Ailesi olarak öncelikli konularımızı belirlerken 
paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerini referans almaktayız. 
Çalışanlarımız bizler için en değerli iç paydaşlarımız arasında 
gelmektedir. Bu nedenle sık sık düzenlenen eğitimler, memnuniyet 
anketleri, toplantılar ile memnuniyet ve şikayetlerini dinleyip iyileştirme 
yapabileceğimiz noktaları belirlemekteyiz. Global firmaların tedarik 
zincirinde bulunmanın getirdiği büyük sorumluluk müşterilerimizi 
bizler için en büyük dış paydaşlarımız yapmaktadır. Bu sorumluluk 
duygusu ve heyecanıyla müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için 
karşılıklı iletişime oldukça önem vermekte ve beklentilerini tam olarak 
anlayarak gerekli aksiyonları almaktayız. 
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ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ

 Müşterilerimizin beklentilerine maksimum seviyede 
karşılık vermeyi amaçlayarak gerçekleştirdiğimiz operasyonel 
faaliyetlerimiz esnasında sürdürülebilir gelişimimizi de en 
yüksek seviyede tutmak için paydaşlarımızın görüşlerine her 
zaman ihtiyacımız olduğuna inanmaktayız.
 
 Bu yıl birincisini yayınladığımız bu sürdürülebilirlik 
raporumuzu hazırlama sürecinde bu amaçla en değerli 
iç paydaşımız olan çalışanlarımız ve yine en değerli dış 
paydaşımız olan müşterilerimizin görüşleri çerçevesinde rapor 
kapsamımızı oluşturmak adına anket çalışmaları düzenledik.
 
 Perfektüp Aerosol bünyesinde bulunan çalışanlarımıza 
öncelikli konular ile ilgili uyguladığımız paydaş diyaloğu anket 
çalışmamız sonucunda yaklaşık %50 oranında geri besleme 
aldık. Bu geri beslemelere göre iç paydaşlarımızın öncelikli 
konularını tespit ettik. Aynı anketi en önemli dış paydaşımız 
olan ve kendilerine her zaman en kaliteli ürünü temin etmeyi 
görev bildiğimiz yerli ve yabancı müşterilerimize de uyguladık. 
Müşteri ve çalışanlarımızdan aldığımız geri beslemeleri 
Perfektüp Aerosol yönetim stratejileri dahilinde öncelikli olan 
konuları harmanlayarak ‘Perfektüp Öncelikli Konular Matrisi’ni 
hazırladık.

DÜŞÜK ORTA YÜKSEK

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Ekonomik 
Performans

Atık 
Yönetimi

İnsan Kaynakları

İklim 
Değişikliği

Enerji 
Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Sosyal Sorumluluk 
Projeleri

Sendika ve Toplu 
Sözleşme Hakkı

D
Ü
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Konunun Perfektüp Aerosol için önemi
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G4 - 17 | G4 - 18 | G4 - 19 | G4 - 20 | G4 - 21 | G4 - 22 | G4 - 23 

Perfektüp Öncelikli Konular Matrisi
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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Çevresel Farkındalık
 Üzerinde yaşadığımız çevreyi korumak bizler için her zaman önemlidir. Çevresel 
etkilerimizi en aza indirmek için yasal gereklilikler doğrultusunda atık oluşumumuzu 
azaltmak, faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızın geri dönüşümü ve geri 
kullanımı için çalışmalar yapmaktayız.  

 Küresel bir problem haline gelen iklim değişikliğinin bizler için büyük risk ve 
fırsatlar taşıdığının bilincinde olarak raporlama periyodumuz itibari ile kurumsal ve 
ürün bazında karbon ayak izi çalışmalarını yapmaya başladık. 

 İklim değişikliğinin dışında kaynak tüketimi gibi çevresel tehditlerle savaşmakta 
olduğumuzun bilinci ile de üretim proseslerimiz dahilindeki enerji tüketimimizi en 
aza indirmek ve bilimsel bazlı çalışmalarla çevresel etkilerimizi yönetmek için 
projeler üretiyoruz.   
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 İklim değişikliği yalnız bizim değil tüm sanayicilerin 
dikkate alması gereken global bir sorundur. Perfektüp Aerosol 
ailesi olarak da atalarımızdan bizlere miras kalan bu dünyayı 
gelecek nesillerimize bulduğumuz gibi bırakmak için herkes 
gibi bizler de bir takım olarak çalışıyoruz. İklim değişikliği 
konusunun tüm sanayiciler için ileride bir risk unsuru haline 
geleceğinin farkında olarak bu konuda gerekli çalışmaları 
başlatmış bulunmaktayız. Gelecekte karşımıza çıkacak olan 
risklere hazırlıklı olmak için çevresel etkilerimizi rakamlara 
döküyoruz. Yönetebilmek için öncelikli yapmamız gereken 
işin ölçmek olduğunun farkında olarak bu konuda attığımız 
tüm adımları yönetim stratejimiz içerisine alarak devamını 
getireceğiz. 

 İklim değişikliğinin sebebini oluşturan sera gazları 
emisyonlarımızı ISO 14064—1 Standardına ve GHG Protokolü 
metotlarına uygun olarak kurumsal karbon ayak izimizi 
Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 seviyesinde hesapladık. 

 Kurumsal karbon ayak izimiz, t CO2 eq
2014 2015 Değişim

Kapsam 1 2 318 2 290
Kapsam 2 2 585 2 251
Kapsam 3 4 221 8 258

TOPLAM 9 124 12 799

Çalışan başına kurumsal karbon ayak izi*, t CO2 eq
2014 2015

Kapsam 1 20 20
Kapsam 2 22 19
Kapsam 3 36 71

TOPLAM 78 110

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

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GETİRECEĞİ RİSK VE 
FIRSATLARIN FARKINDAYIZ

*Kadrolu çalışan sayısı dikkate alınmıştır.Çe
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Kapsamlara göre kurumsal karbon ayak izimiz, t CO2 eq
2014 2015

Kapsam 1

Doğalgaz tüketimi 2 289 2 240

Motorin tüketimi 17 37

Şirkete ait araç kullanımı 0 0

Soğutucu gaz 13 13

TOPLAM 2 318 2 290

Kapsam 2

Elektrik tüketimi 2 585 2 251

Satın alınan soğutucu 0 0

Satın alınan buhar 0 0

TOPLAM 2 585 2 251

Kapsam 3

Şirkete ait olmayan araç kullanımı 27 18

Çalışan seyahati - havayolu alınmamıştır alınmamıştır

Çalışan seyahati - demiryolu alınmamıştır alınmamıştır

Hammadde kaynaklı emisyonlar 829 692

Hammadde nakliye - karayolu 427 359

Hammadde nakliye - denizyolu 6 5

Hammadde nakliye - demiryolu 5 4

Nihai ürün nakliyesi 2 562 6 832

Ürün yaşam sonu 365 348

TOPLAM 4 221 8 258

G4 - EN15 | G4 - EN16 | G4 - EN17 | G4 - EN19 | G4 - EN20
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 Çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmeden yönetilemeyeceği 
felsefesi diğer Holding iştiraklerinin olduğu gibi bizlerin de 
benimsediği bir felsefedir. 

 2014 senesinde kendi kontrolümüzde olan Kapsam 1, 2 
emisyonlarımızda % 7’lik bir azalma görülmüştür. Hedefimiz 
her geçen yıl bu azalışın daha fazlasını sağlayarak iklim 
değişikliği ile mücadele etmek ve bu sorunun firmamıza 
olacak risklerini en aza indirgemektir. 

2014 2015

26

Kapsam 3

Kapsam 2

Kapsam 1

26%

28%

46%

Kapsam 2

Kapsam 3

Kapsam 1
18%

18%
64%

Amacımız her yıl emisyonlarımızı azaltarak 
iklim değişikliğine karşı mücadele etmektir.
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 2015 yılındaki toplam karbon ayak izi değerimizdeki 
artış nihai ürün nakliyesinden kaynaklanmaktadır. 

 2014 senesinde toplam 9 124 ton CO2 eq karbon 
salınımına sebep olurken 2015 değerlerimizin 12 799 ton 
CO2 eq olduğunu hesapladık. Kurumsal karbon ayak izi 
değerlerimize baktığımızda Kapsam 1, 2 emisyonlarımızın 
enerji verimliliği çalışmalarımız sayesinde azaldığını 
gözlemledik. 

 2015 senesinde yurtdışı satış oranlarımızdaki yaklaşık 
% 30 artış Kapsam 3 emisyonlarımıza etki etmiş ve 
değerlerimizde artışa neden olmuştur.

 Perfektüp olarak yurtdışı ürün sevkiyatımızı karayolu 
yerine denizyolu ile yaparak daha az karbon salınımı 
gerçekleştirdik.

2014

5000

20 000

25 000

10 000

15 000

873
1 673

Nakliye / Dağıtım (denizyolu - uluslararası)

Nakliye / Dağıtım (karayolu- uluslararası)

2015

4 635

2 181ürün nakliyesi
(karayolu + denizyolu)

2 546 t CO2 eq

6 816 t CO2 eq

2015

230

21 137

Senaryo: 2015 yılında ürün nakliyesinin 
yalnızca karayolu ile yapılmış olması

21 367 t CO2 eq

Denizyolu ile ulaşım 
kullanılarak
14 551 t CO2 eq 
emisyon önlenmiş 
oldu.

ürün nakliyesi
(karayolu + denizyolu)
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ATIK VE ATIKSU YÖNETİMİ

 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. 
Tüm atık ve atık su yönetim süreçlerimizi ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi’nin getirdiği yükümlülüklere ve çoğu zaman 
daha fazlasına göre yönetiyoruz. 

 Perfektüp Aerosol ailesi olarak yaşadığımız çevreye olan 
saygımızı yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek 
değil her zaman ‘Daha fazla ne yapabiliriz?’ sorusunu 
kendimize sorarak ve bunun için var gücümüzle çalışarak 
gösteriyoruz.

G4 - EN8 | G4 - EN22 | G4 - EN23 

Su Kullanımı, m3

2014 2015

Topkapı 17 541 22 100

Hadımköy 5 553 5 382
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ATIKLARIN TÜRLERİNE GÖRE AYRIŞIMI
2014 2015

Tehlikeli atıklar, kg

Boya ve vernik çamurları 2 000 1 740

Makine çamuru atığı 2 880 2 070

Kontamine olmuş metal talaş atıklar 140 120

Atık Yağlar 2 074 770

Kontamine ambalaj 5 450 4 450

Metalik ambalaj 0 20

Atık bez ve giysiler 39 180 38 080

Iskarta ekipmanlar 18 150

Laboratuvar çözeltileri 25 6

Akümülatör 120 362

Nikel kadmiyum Piller 2 7

Florasan lambalar 71 48

Tıbbi Atık 6 2

Tehlikesiz atıklar, kg

Basınçlı aerosol kaplarımız 219 448 272 780

Kağıt - karton 10 900 12 250

Plastik 5 050 1 150

Atıkların bertaraf yöntemine göre ayrışımı, kg

Geri kazanıma giden atık miktarı 287 356 333 996
Düzenli depolama 2 7

Fiziksel - kimyasal işlemler 6 2

G4 - EN8 | G4 - EN22 | G4 - EN23 
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ENERJİ YÖNETİMİ

 Perfektüp Aerosol olarak aerosol kutu üretimi esnasında 
sadece elektrik enerjisi kullanılmakta olup, doğalgaz tüketimi 
hiçbir aşamada gerçekleşmemektedir. Sürdürülebilirlik 
stratejimiz gereğince üretim tesisinde kullanılan elektrik 
enerjisini ve diğer faaliyetlerimizde kullandığımız doğalgaz 
tüketimimizi en aza indirmek, operasyonel faaliyetlerimizi 
enerji verimli hale getirmek için firmamızda ISO 50001 
uyumlu Enerji Yönetim Sistemi kurmak için raporlama süreci 
dahilinde çalışmalara başladık. 2016 senesi itibari ile Enerji 
Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmayı amaçlamaktayız.

 Bu çalışmalar kapsamında daha önce manuel olarak 
ölçülen enerji tüketimimiz belirli yerlere konulan sayaçlar 
yardımıyla otomasyona bağlı olarak ölçülmekte, anlık veriler 
elde edilerek daha efektif bir yol ile yönetilmektedir. 

Enerji Kullanımı, kWh
2014 2015 DEĞİŞİM

Doğrudan Enerji Kullanımı 9 110 195 9 060 322
Dolaylı Enerji Kullanımı 4 439 521 4 389 693

 Faaliyetlerimiz esnasında tüketilen doğalgaz miktarımız ve şirkete ait araçlardan kaynaklanan yakıt tüketimi doğrudan 
enerji kullanımımız içerisine girmekte olup, dolaylı enerji kullanımımız faaliyetlerimiz esnasında tüketmekte olduğumuz 
elektrik enerjisini ve şirketimize ait olmayan araçlardan kaynaklı yakıt tüketimimizi ifade etmektedir. 

G4 - EN3 | G4 - EN6 
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G4 - EN3 | G4 - EN6 G4 - EN3 | G4 - EN6 

 Perfektüp Aerosol olarak enerji verimliliği için belirlenen hedefler doğrultusunda enerji tasarrufunun fabrika 
genelinde yaygınlaştırılması ve sürekli kontrol edilebilir olmasını sağlamaktayız.

 Enerji tüketimleri, Schneider Electric’in Power Monitoring Expert Enerji İzleme Sistemi ile istenilen periyotlarda veya 
anlık olarak takip edilebilmektedir. Otomatik raporlama ve anlık uyarı sistemi sayesinde tüketimdeki dalgalanmalar ve 
şebeke altyapısındaki anormal durumlar gözetim altında tutulmaktadır.

 Fabrikalarımızda fosil yakıt tüketimini azaltmak için enerji geri kazanım ekipmanları kullanılmakta, sıcak kompresör 
yağı ve atık sıcak banyo suyu eşanjör yöntemi ile sisteme tekrar enerji olarak dahil edilmektedir.  Ayrıca üretim için 
gerekli olan asgari enerji tüketiminin sağlanması için fosil yakıt tüketen ekipmanların uzman teknik servisler aracılığı 
ile periyodik bakımları yapılmaktadır.

Enerji ve su tüketimi hedeflerimiz

2015 HEDEF 2015 GERÇEKLEŞEN 2016 HEDEF

Elektrik kullanımının azaltılması, kwh/ton 1 500 1 523 1 300

Doğalgaz kullanımının azaltılması, kwh/ton 2 800 2 896 2 400

Su kullanımının azaltılması, ton su/ton 8 10 8
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ÜRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
ISO 14040/44 Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Çalışması

Üretici firmalar için çevresel sürdürülebilirliğin ürün ile, ürün sürdürülebilirliğinin 
ise tedarik zincirinden başladığına inanıyoruz. O nedenle sürdürülebilir kalkınma 
stratejimizi, ürünlerimizin beşikten mezara çevresel etkilerini hesaplama ve analiz 
etme yoluyla yönetmek üzerine kurduk.

Çevresel sürdürülebilirlik bilinci ile bir adet aerosol kutu ürünümüzün hammadde 
üretimi, nakliye, üretim ve bertaraf süreçleri de dahil olmak üzere ürünün tüm yaşam 
döngüsü süreçleri için çevresel etkileri hesapladık.

Tanınmış Dünya markalarının ambalaj tedarikçisi olarak amacımız, LCA analiz 
sonuçlarımızı Ar&Ge projelerimize yansıtmak ve müşterilerimize düşük çevresel etkiye 
sahip ürünler sunmaktır.
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ÜRETİM
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YAŞAM 
SONU

HAMMADDE
TEMİNİ

Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi nedir? 

Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürün 
ya da hizmet üretiminde kullanılan 
hammaddelerin 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.

G4 - EN27

 Global çapta kendilerini kanıtlamış, 
oldukça büyük firmaların tedarik zincirinde 
bulunmanın ve müşterilerimizin güvenini 
kazanmamızın sebebini her zaman 
müşteri beklentilerini karşılayacak en 
kaliteli ürünleri üretmek için verdiğimiz 
çabaya borçluyuz. 

 Bu nedenle çevresel performansımızın 
yalnızca kurumsal bazda kalmaması 
gerektiğini, iklim değişikliğine ve diğer 
çevresel sorunlara beşikten mezara 
ürünlerimizin ne kadar etki ettiğini 
ölçmek için ürettiğimiz 
Aerosol kutulara Life 
Cycle Assessment 
çalışmaları yapmaya 
başladık. 

Ürünlerimiz varsa bizler de 
varız.
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%1,2

Yaşam döngüsü 
değerlendirmesi 

çalışmalarını neden yaptık?

Bizler, sürdürülebilir gelişimin tedarik 
zincirinden başladığına inanıyoruz. 

Bu nedenle raporlama sürecimiz 
dahilinde yürüttüğümüz Yaşam Döngüsü 

Değerlendirmesi çalışmasının, birçok global 
markanın ambalaj tedarikçisi olmamız 
sebebiyle, kilometre taşlarımızdan biri 
olacağına inanıyoruz. Tedarikçi olarak 

ürünlerimizin çevresel etkilerini ne 
kadar azaltabilirsek, müşterilerimiz 

de çevresel performanslarını o 
kadar arttırabilirler.

 
Küresel Isınma 
Potansiyeli

Ozon Tabakası 
İncelme Potansiyeli

Fotokimyasal 
Oksidasyon Oluşma 
Potansiyeli

Ötrofikasyon 
Potansiyeli

Kaynak Tüketimi

Kaynak Tüketimi
(fosil kaynaklar)

Asidifikasyon 
Potansiyeli

587 gCO2 eq

0,03 gCFC-11 eq

5,09 gSO2 eq

0,27 g ethene eq
0,97 gPO4

3- eq

5,91 MJ

0,25 mgSb eq

1 ADET AEROSOL KUTU ÇEVRESEL ETKİLERİ



35

Ür
ün

Sü
rd
ür
ül
eb
ilir
liğ
i

HAMMADDE
ÜRETİMİ

1 Adet aerosol kutu üretiminden kaynaklanan çevresel etkilerimiz*
ÇEVRESEL ETKİLER ÜRETİM ÖNCESİ ÜRETİM ÜRETİM SONRASI**

Küresel Isınma Potansiyeli, gCO2 eq 530 53,6 2,9
Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli,  gCFC-11 eq 0,024 0,0022 0,00013
Fotokimyasal Oksidasyon, g ethene eq 0,26 0,012 0,00095
Asidifikasyon Potansiyeli, gSO2 eq 4,82 0,26 0,0077
Ötrofikasyon Potansiyeli, gPO4

3- eq 0.8 0,15 0,019
Kaynak Tüketimi, mgSb eq 0,22 0,018 0,0077
Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklardan), MJ 5,08 0,81 0,017

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

Sıcak nokta analizi

Yaşam döngüsü değerlendirmesi 
çalışması sonucu, ana hammaddemizin 

alüminyum olması sebebi ile tüm 
çevresel etkilerimizde hammadde temini 

aşamasının ön plana çıktığını gördük. 

82%
1%

7% 10%
<1%Küresel Isınma Potansiyeli

Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli

Fotokimyasal Oksidasyon

Asidifikasyon

Ötrofikasyon

Kaynak Tüketimi

Kaynak Tüketimi (fosil kaynaklar)

52%
3%

5% 40%
<1%

82%

72%

76%

85%

73%

<1%

<1%

2%

3%

2%

4%

4%

8%

1%

10%

14%

22%

12%

11%

15%

2%

<1%

<1%

<1%

<1%

Hammadde 
Temini

Hammadde 
nakliye Üretim Dağıtım Yaşam sonu
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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 incelmesi: 
Ozon tabakasındaki incelme, insanların ürettiği Ozon 
Tabakasını İncelten Maddelerin atmosfere salınımı ile 
açıklanabilir. OTİM, gündelik uygulamalar ve üretim 
süreçlerinde kullanılan kimyasallardır. 

Kloroflorokarbonlar (CFC), Hidrokloroflorokarbon (HCFC), 
Halonlar, Metilbromür (MeBr), Metil Kloroform, Karbon 
Tetraklorür, Hidrobromoflorokarbonlar (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 
nütrifikasyon kg PO4

3- eşdeğeri cinsinden ifade edilmektedir.
Resource Depletion (Abiotic Depletion):

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.
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İNSAN KAYNAKLARI
 Firmamız bünyesinde bulunan 9 departman ve üretim 
tesisimizde 116 tam zamanlı ve 15’i taşeron olmak üzere 
toplam 131 çalışanımız bulunmaktadır. 

 Perfektüp Aerosol de,  tüm çalışanların çalışma süreleri ve 
şekilleri konusunda İş Kanunu Hükümleri uygulanmaktadır. İş 
kanunu Madde 63; Genel bakımdan çalışma süreleri haftalık 
en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde 
haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Cinsiyete göre çalışan demografisi, 2015
TOPKAPI HADIMKÖY TOTAL

Kadın 22 6 28
Erkek 65 23 88

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

İstihdam türüne göre çalışan demografisi, 2015
TOPKAPI HADIMKÖY TOTAL

Mavi Yaka 65 28 93
Beyaz Yaka 22 1 23

11%

11 Taşeron çalışan

89%

116 Kadrolu çalışan

 Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru 
kullanılmasını sağlamaktayız.  Çalışanlara dürüst ve adil 
yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı taahhüt ederiz. Önyargısız hareket eder, 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 olmaları konusunda da 
destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. 

20%

80%

20%

80%

24%

76%

23 çalışan, 
Diğer

98 çalışan,
Toplu iş sözleşmeli

88 erkek çalışan

28 bayan 
çalışan
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Bugün ne sahibiysem Perfektüp sayesinde, Perfektüp benim 
için çok farklı bambaşka, yeri doldurulamaz. Allaha şükür evimi 
aldım, çocuklarım için de ev yapabildim, hatta artık yazlığım 
bile var.. Daha ne isteyeyim?

Perfektüp de arkadaşlarla bir aile gibiyiz.

Perfektüp adına hiçbir zaman için toz kondurmam, gerekirse 
her mücadeleyi veririm. Yönetim açısından son derece dürüst 
bir şirkettir. Adil davranır, kimse Perfektüp’te  benim hakkım 
kaldı, gittim diyemez. Son derece güvenilir ve açık bir şirkettir.

Hüseyin Türkoğlu, 42 yıllık ustamız

Çalışanlarımızın düşüncelerine değer veriyoruz..

 Tüm çalışanlarımız çalışma şartlarına ve koşullarına 
ilişkin şikayetlerde ve önerilerde bulunabilmekte ve sorunlarını 
ya da memnuniyetsizliklerini şikayet kutularını kullanarak 
belirtebilmektedirler. İnsan kaynakları departmanımız 
çalışanlar tarafından arz edilen şikayetleri, sorunları veya 
memnuniyetsizlik beyanlarını araştırır ve bunlara hızlı, tarafsız 
ve adil bir çözüm getirmek için çalışırlar. 

 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 Aerosol 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.

G4 - 10 | G4 - 11| G4 - LA16 | G4 - HR3| G4 - HR4 | G4 - HR5G4 - 10 | G4 - 11| G4 - LA16 | G4 - HR3| G4 - HR4 | G4 - HR5
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EĞİTİMLER
 Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri Perfektüp 
Aerosol grubu olarak bizler için oldukça önem taşımaktadır. 
Bizler, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunarak, bünyemizde bulunan tüm personelimizin 
daha bilinçli ve verimli çalışacağına inanıyoruz. Böylelikle 
onların refah seviyelerinin artmasına her zaman 
katkıda bulunabileceğimizin bilincindeyiz.  Bu nedenle 
çalışanlarımızın  düzenli aralıklarla eğitime tabi tutulması, 
verilen eğitimler konusundaki görüşlerinin alınıp bu konuda 
sürekli iyileştirmeler yapılması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Eğitimlerimiz, adam-saat
2014 2015

Kişisel Eğitimler 7 472 26 460
Mesleki Eğitimler 28 769 26 390
Hijyen Eğitimleri 1 008 852
Kalite Eğitimleri 4 578 6 664

İSG Eğitimleri 13 620 18 144

Çalışan eğitimleri
2014 2015

Mavi Yaka (insan-saat) 147 459
Beyaz Yaka (insan-saat) 194,5 478

 Çalışanlarına eğitim veren şirketlerin çalışanlar 
tarafından daha çok sahiplenildiği gerçeğiyle insan kaynakları 
yönetimine her zaman en üst seviyede önem vermekteyiz.  

 Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak ürünler 
vererek elde ettiğimiz başarımızı, kamera arkasındaki 
çalışanlarımıza işe alım süreçlerinden itibaren, çeşitli 
eğitimler vererek gelişimlerine katkıda bulunmakla 
sağlıyoruz.  

G4 - LA9 | G4 - LA10

So
sy

al
Fa
rk
ın
da
lik



41

So
sy

al
Fa
rk
ın
da
lik

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (İSG)
 Perfektüp   Aerosol olarak,  çalışanlara güvenli 
bir  çalışma ortamı  sağlamak için, iş kazası ve meslek 
hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit ederek, 
bunları zamanında önlemek için aktif olarak çalışmaktayız. İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamız çerçevesince hedefimizi 
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 hedefler belirleriz. Daha sonra bunları gerçekleştirmek 
üzere yapılan çalışmaların dokümantasyonunu sağlayarak 
gelişmeleri belirli aralıklarla gözden geçirip gerekli önlemleri 
yerinde ve zamanında almaktayız. 

G4 - LA6 | G4 - LA7 | G4 - LA8
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Mavi Yaka 61 34
Beyaz Yaka 65,5 30

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ 
ÇERÇEVESİNCE HEDEFİMİZİ HER ZAMAN ‘0’ İŞ 

KAZASI OLARAK TANIMLAMAKTAYIZ.

 BU HEDEFE ULAŞABİLMEK İÇİN ULUSAL VE 
ULUSLARARASI İSG MEVZUATLARINA UYGUN 
HAREKET EDİP UYGUNLUĞUNU DA SÜREKLİ 

GÖZDEN GEÇİRMEKTEYİZ. 

2014 2015
Kaza Sıklık Oranı* 24,8 12,9
Kaza Ağırlık Oranı** 0,260 0,172
Toplam Kaza Sayısı 6 3

 2013 senesinden beri OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan 
firmamızda, kurduğumuz yönetim sisteminin sürekli 
iyileştirilmesi ve güçlenmesi için düzenli aralıklarla İş Güvenliği 
Kurulumuz toplanmaktadır. Çeşitli departmanlardan ve 
OSGB’ye bağlı iş yeri hekimimizin katılımı ile toplam 11 
kişiden oluşan İSG kurulumuz iki ayda bir toplanarak risk 
analizi çalışmaları yapmakta ve geçmiş süreçleri tartışıp saha 
içi denetimlerimiz sonucu ortaya çıkan potansiyel iyileştirme 
çalışmaları için hedefler koymaktadır. 

 Tesisimizden sorumlu İş Yeri Hekimimizin her yıl için 
düzenlenmiş olan yıllık çalışma planı bulunmaktadır. Bu 
kapsamda firmamızda yılda bir kere yangın söndürme 
tatbikatı, alarm ve tahliye tatbikatı yapılmaktadır. Bunlara ek 
olarak iş yeri hekimimiz, düzenli aralıklarla çeşitli ekipman ve 
cihazların rutin kontrollerini yapmak, eksiklikleri gidermek ve 
kurul toplantılarında bu çalışmaları sunmakla sorumludur. 

 Perfektüp ailesi olarak çalışanlarımızın sağlık ve 
refahını maksimum seviyede tutmak bizler için en önemli 
amaçlarımızdan biridir. Bu nedenle yılda bir kere iş 
yeri hekimimiz tarafından tüm personellerimiz  sağlık 
kontrolünden geçirilmektedir.  

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kaza analizleri

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

** Kaza Ağırlık Oranı: 
Kazaya bağlı toplam kayıp gün sayısı/ Toplam çalışılan saat * 103
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Dragon Festivali Kürek Yarışması 

 2014 ve 2015 yıllarında Perfektüp Ambalaj ekibi olarak, 
dünyanın 3 büyük festivalinden biri olan ve  iş hayatından 
bir çok şirketin katıldığı kürek yarışması Dragon Festival’ine 
katıldık. 

 Dragon Fest sayesinde firmamız içerisinde ekip ruhu ve 
takımdaşlık ilkemizi hem eğlenceli bir şekilde geliştirmiş olduk 
hem de keyifli bir zaman geçirerek çalışma motivasyonumuzu 
arttırdık. 

Siirt Şehit Piyade Er Naci Varola İlkokuluna boya kalemi 
desteği;

Şirketiniz olarak öğrencilerimize yapmış olduğunuz kuru boya 
yardımları elimize ulaşmış ve öğrencilerimize tarafımızca 
dağıtılmıştır. Bu olumlu davranışınızdan dolayı şirketinize 
öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi arz ederiz.

Yılmaz Erkan / Okul Müdürü
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Bell Holding ve iştirakler 75. Yıl Hatıra Ormanı 

 Bell Şirketler Topluluğu olarak tüm çalışmalarımızın yanı sıra, yenilikçi ambalaj çözümlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi 
aşamalarında da çevreyi ve doğal kaynakları korumak gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple 75. Kuruluş Yılımızda karbon ayak 
izimizi azaltmak yönündeki temel prensiplerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz.
 
 Türkiye’nin ağaçlandırılmasına ve erozyonla mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, toplamda 7 500 fidan 
dikimi konusunda Çevre ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje başlattık. Bu projeyle Çatalca 
İlçesi 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 fidan dikimi ve dikimi 
takip eden 3 yıl boyunca bakım ve dikim çalışmaları yapacağız. 
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ÇALIŞANLARIMIZIN ÇOCUKLARINA RESİM 
YARIŞMASI DÜZENLİYOR, OFİSLERİMİZİ MİNİKLERİN 

HAYAL DÜNYASI İLE RENKLENDİRİYORUZ.
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GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart 

Bildirimler Raporlonan Bölüm Sayfa Açıklama Dış Denetim

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

KURUMSAL PROFİL
G4 - 3 Rapor kapak sayfası 1 -
G4 - 4 Bir bakışta Perfektüp Aerosol 11 -
G4 - 5 Kurumsal Profil - Tarihçemiz 12 -
G4 - 6 Kurumsal Profil - Tarihçemiz 12 -
G4 - 7 Rapor Hakkında 4 -
G4 - 8 Kurumsal Profil - Ürünlerimiz 15 -
G4 - 9 Kurumsal Profil - Tarihçemiz 12 -
G4 - 10 Sosyal Farkındalık - İnsan Kaynakları 38 -

G4 - 11 Sosyal Farkındalık - İnsan Kaynakları 38 -
G4 - 12 Tedarik Zinciri Yönetimi 18 -

G4 - 13 GRI İçerik İndeksi 45
Raporlama döneminde şirket büyüklüğü, 
yapısı ve tedarik zincirinde gözle görülür 
bir değişiklik olmamıştır.

-

G4 - 14 Etik ve Dürüstlük 19 -
G4 - 15 Kurumsal Profil - Kurumsal Üyelikler 13 -

G4 - 16 Kurumsal Profil - Kurumsal Üyelikler 13 -

GRI G4 İÇERİK İNDEKSİ
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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 İçerik İndeksi

22
Bu rapor Perfektüp Aerosol için hazırlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporudur.

-

G4 - 23 GRI İçerik İndeksi
22

Bu rapor Perfektüp Aerosol 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 Aerosol için hazırlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporudur.

-

G4 - 30 Rapor Hakkında 4 -
G4 - 31 Rapor Hakkında 4 -
G4 - 32 GRI İçerik İndeksi 46 -
G4 - 33 GRI İçerik İndeksi 48 Dış denetim yapılmamıştır. -

YÖNETİŞİM
G4 - 34 Kurumsal Profil - Yönetişim 13 -

ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4 - 56 Kurumsal Profil - 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
Firmamızın ekonomik performansı, 
borsaya açık bir şirket olmadığımızdan 
dolayı satış yüzdelerimiz üzerinden 
Perfektüp Aerosol Genel Müdür mesajında 
bahsedilmiştir. 

-

Ekonomik Performans G4 - EC1 Üst Yönetim Mesajı 8 -

KATEGORİ: ÇEVRESEL
DMA Çevresel Farkındalık 23 -
Enerji G4 - EN3 Enerji Yönetimi 30 - 31 -

G4 - EN6 Enerji Yönetimi 30 - 31 -
Su G4 - EN8 Atık ve Atıksu Yönetimi 26 - 27 - 28 - 29 -

Emisyon G4 - EN15 İklim Değişikliği 24 - 25 -

G4 - EN16 İklim Değişikliği 24 - 25 -

G4 - EN17 İklim Değişikliği 24 - 25 -

G4 - EN19 İklim Değişikliği 24 - 25 -

G4 - EN20 İklim Değişikliği 24 - 25 -

Atıksular ve Atıklar G4 - EN22 Atık ve Atıksu Yönetimi 26 - 27 - 28 - 29 -

G4 - EN23 Atık ve Atıksu Yönetimi 26 - 27 - 28 - 29 -

Ürün ve Hizmetler G4 - EN27 Ürün Sürdürülebilirliği 32 - 33 - 34 - 35 -

Uyum G4 - EN29 GRI İçerik İndeksi 

49

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

-
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ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER
Özel Standart 

Bildirimler
DMA ve 

İndikatörler
Raporlanan 

Bölüm Sayfa Açıklama Dış Denetim

KATEGORİ: SOSYAL
DMA Sosyal Farkındalık 37 -

İş Sağlığı ve Güvenliği
G4- LA6

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

40 - 41 -

G4 - LA7
İş Sağlığı ve 
Güvenliği

40 - 41 -

G4 - LA8
İş Sağlığı ve 
Güvenliği

40 - 41 -

Eğitim ve Öğretim G4 - LA9 Eğitimler 42 -

G4 - LA10 Eğitimler 42 -

İşgücü Uygulamaları Şikâyet 
Mekanizmaları

G4 - LA16 İnsan Kaynakları 38 - 39
-

Ayrımcılığın Önlenmesi G4 - HR3 İnsan Kaynakları 38 - 39 -

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme 
Hakkı

G4 - HR4 İnsan Kaynakları -

Çocuk İşçiler G4 - HR5 İnsan Kaynakları -

Yerel Halk G4 - SO2 GRI İçerik İndeksi
48

Yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte 
mevcut ve olası olumsuz etkileri olan 
operasyonlar bulunmamaktadır.

-

Müşteri Sağlık ve Güvenliği G4 - PR1 -



Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Adres: Fatih Şehitleri Sok. No:17 
Topkapı / İstanbul
Tel: 0 (212) 567 88 72-73
Fax: 0 (212) 567 19 02
aerosol@perfektup.com
www.perfektuppackaging.com

RAPORLAMA VE TASARIM:
METSIMS SUSTAINABILITY CONSULTING
Elmas Studio Levent Lalegül sok. No:7/18 4.Levent/İstanbul 
Tel: 0 (212) 281 13 33 
infoTR@metsims.com 
www.metsims.com



Bu rapor %100 geri dönüşümlü kağıt üzerine basılmıştır.

Perfektüp Aerosol 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.

Raporun her hakkı Türkiye’de faaliyet gösteren Perfektüp Aerosol’e aittir.


