KARTONSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
Sürdürülebilirlik, Kartonsan Kurumsal Stratejisinin Temelidir.
Kartonsan, pazardaki öncü ve örnek kimliğinin kendisine yüklediği sorumluluğun yanı sıra operasyonları ve ürün
gamının özellikleri gereği, sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezinde konumlar.
Kartonsan geri dönüşüm odağında şekillenen faaliyetleriyle, daha sürdürülebilir ve yaşanılır bir dünyanın
inşasına sürekli ve güçlü katkıda bulunur.
Kartonsan, bu katkıyı daha da geliştirmeyi ve artırmayı taahhüt eder.
Kartonsan, sürdürülebilirlik performansını geliştirerek geleceğe taşımanın yanı sıra, diğer ekonomik aktörlere
ilham verecek ve örnek oluşturacak atılımlarla hareket etmeyi kurumsal sorumluluğu kabul eder.
Amaç
Sürdürülebilirlik Politikası’nın amacı, Kartonsan’da sürdürülebilirlik yönetiminin ana çerçevesini, temel
ilkelerini ve önceliklerini belirlemektir.
Bu Politika kapsamında Kartonsan, yürürlükteki sürdürülebilirlik esaslı tüm yasal gerekliliklere uymayı taahhüt
eder. Bu Politika; Kartonsan Etik İlkeleri başta olmak üzere Şirket tarafından kabul ve ilan edilmiş tüm
politikalar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
prensipleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumludur.
Kapsam
Kartonsan’ın sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmaları; belirlemiş olduğu sosyal, çevresel, kurumsal yönetişim
ve ekonomik hedefler arasındaki dengeyi gözetir ve destekler.
Kartonsan, bu dengeyi sürekli kılmak üzere
- ürün ve hizmetlerinin yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak çalışmalarını planlar,
- operasyonlarında devamlı iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanır.
İlkeler
Ekonomik hedefler
Ekonomik eksende Kartonsan;
• Hissesi KRTN sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem gören Kartonsan, ekonomik sürdürülebilirliğin
vazgeçilmezliğine olan inancıyla güçlü bir mali yapı hedefler.
• Yarattığı istihdam, ödediği vergi, iç ticaret hacmi ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunur.
• Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirdiği harcamalar, çalışanlarına sağladığı maddi imkanlar, hissedar ve
yatırımcısına yaptığı temettü ödemeleri ve sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği bağış ve
destekler, Kartonsan’ın ürettiği ve paylaştığı ekonomik değeri tanımlar.
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Sosyal hedefler
Sosyal eksende Kartonsan;
• İnsan hakları ihlaline yol açabilecek her türlü davranışı reddeder. Kartonsan’ın öncelikli hedefi; insan
haklarını titizlikle gözeten, insanlara saygı gösteren davranışları teşvik eden ve üreten bir kültür
geliştirerek sürdürmektir.
• Değer ve tedarik zinciri boyunca sosyal sürdürülebilirlik algısının geliştirilmesini destekler. Bu kapsamda
tedarikçilerinin yürürlükte olan ve çalışma hayatını düzenleyen yasal gerekliliklere uymalarını bekler.
• İnsan kaynağının gerek kariyer yolculuğuna katkıda bulunmak gerek yetkinliklerini sürekli güncel tutmak
için kariyer gelişimi ve eğitim olanakları sağlar.
• Çalışan bağlılığı, çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğine değer verir.
• İSG standartlarını en yüksek seviyede sağlayarak, sıfır kaza seviyesini hedefler.
• Ürün yenilikçiliğine önem verir. Müşterileri ile proaktif iş birliği içinde hareket ederek, çevre dostu
ürünler geliştirmeyi ve tüketici beklentilerini karşılamayı amaçlar.
Çevresel hedefler
Çevre ekseninde Kartonsan;
• Geri dönüşüm şirketi kimliğinin verdiği sorumlulukla; hammadde tedarikinin, üretiminin ve ticari
faaliyetlerinin çevresel performansını devamlı iyileştirmeye ve çevre ayak izini küçültmeye odaklıdır.
Değer ve tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirlik algısının yanı sıra atık yönetimi, geri dönüşüm, kaynak ve
enerji verimliliğinin geliştirilmesini destekler.
• Gezegenimizin insanoğluna çizdiği sınırlara saygılı davranır, sorumlu bir üretici olarak faaliyet gösterir. Bu
kapsamda iklim krizi, sınırlı doğal kaynakların tükenmesi, ormansızlaşma, kuraklık ve kirlilikle ilgili
sorunların bilincindedir. Bu küresel sorunların üstesinden gelinmesine yaptığı katkıyı; paydaşları, STK ve
düzenleyici otoriteler ile iş birliği içinde geliştirmeyi ve artırmayı amaçlar.
Yönetişim hedefleri
Kurumsal yönetim ekseninde Kartonsan;
• Yürürlükteki tüm yasal gerekliliklere, düzenlemelere ve uluslararası taahhütlere uyar.
• Pay ve menfaat sahiplerinin haklarını gözetir, kamuyu aydınlatmaya ve şeffaflığa önem verir.
• Sürdürülebilirliğin tüm eksenlerinde etkin risk yönetimi çalışmaları yürütür.
• Yüksek ürün kalitesi ile güvenliğinin sağlanmasını ve geliştirilmesini sürekli bir hedef olarak görür.
• İşin sürdürülebilirliği açısından veri güvenliğini temel bir sorumluluk olarak kabul eder ve gerekli
altyapıları sürekli güncel tutar.
Organizasyon ve sorumluluklar
Sürdürülebilirlik Komitesi, Kartonsan’ın sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerini belirlemekten ve bunların
Şirket’in değer ve tedarik zinciri boyunca ortaya koyduğu taahhütlerine uygunluğunu sağlamaktan sorumludur.
Yıllık sürdürülebilirlik amaç ve hedefleriyle, kilit öneme sahip uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri ile ilgili
yatırımlar Kartonsan Üst Yönetimi tarafından planlanır ve uygulamaya alınır.
Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusundaki faaliyetler, iş birimleri tarafından yürütülür ve takip edilir.
Tüm Şirket çalışanlarının yukarıda tanımlanan çerçeveyi içselleştirmeleri ve sağlıklı işlemesine katkıda
bulunmaları beklenir.
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Kartonsan, çalışanlarına bu taahhütlerin hayata geçirilmesi sürecinde görüşlerini tanımlı kanallar aracılığıyla
paylaşma olanağı sağlar.
Kartonsan, iş birliği içinde olduğu tüm paydaşlarının aynı ilkeleri benimsemelerini ve faaliyetlerini
sürdürülebilirliğe yakınsamalarını bekler.
Raporlama
Sürdürülebilirlik temel performans göstergeleri ve hedefleri, Kartonsan Üst Yönetimine dönemsel olarak
raporlanır. Yukarıda özetlenen çerçeve kapsamında kaydedilen sürdürülebilirlik performansı ve gelişmeler,
yıllık raporlarda ve Kartonsan web sitesinde yayınlanarak paydaşların bilgisine sunulur.
Politika’nın gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve onaylanması
Politikanın güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur.
Kartonsan Üst Yönetimi, politikada yapılacak olası güncellemeleri inceler ve onaylar.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
Amaç:
Kartonsan A.Ş.’nin kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemek ve geliştirmek, Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları (SKA) ile Kartonsan A.Ş. stratejilerinin uyumunu değerlendirerek, sürdürülebilirlik kapsamında
önemli değişkenlerin ve takip parametrelerinin belirlenmesi sağlamak, SPK mevzuatının gereklerini de yerine
getirecek olan Entegre Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak.
Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Esasları ve Yetkileri:
Sürdürülebilirlik komitesi en az bir yönetim kurulu üyesinin katılımı (Başkan) ile Kartonsan A.Ş. departman
müdürlerinden ve fabrika müdüründen müteşekkildir. Şirket içi işleyiş ve danışman ile sürecin yürütülmesi
hususlarında koordinasyonu İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Müdürü sağlar.
Komite, sürdürülebilirlik çalışmalarında kendisine yol göstermek ve Entegre Faaliyet Raporunun
oluşturulmasında destek vermek üzere bir danışman ile çalışmalarını gerçekleştirir.
İhtiyaç duyulması halinde komite çalışmalarına destek vermek üzere alt çalışma grupları kurularak komite
tarafından görevlendirme yapar; teknik rapor, ölçüm, doğrulama vb. çalışmalar için yetkin üçüncü taraf
kuruluşlardan destek alır.
Komite en az üç aylık dönemlerde toplanarak mevcut durum değerlendirmesini yapar, gerçekleştirilen/
gerçekleştirilecek çalışmaları belirler. Komite toplantıları, toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır.
Sürdürülebilirlik Komitesi Görevleri:
Sürdürülebilirlik komitesinin görevleri aşağıdaki gibidir:
1.

Kartonsan A.Ş.’nin etik, sosyal, çevresel vb. politikalarının belirlenmesi,

2. Kartonsan

A.Ş.’nin

sürdürülebilirlik

kapsamındaki

hedeflerinin

ve

bu

hedeflere

ulaşmadaki

stratejilerinin belirlenmesi,
3. Çevresel, Sosyal ve Kurumsal yönetim ilkelerine ve SKA’lara yönelik mevcut durum belirlemesi,
4. Kartonsan A.Ş. faaliyetlerinin sürdürülebilirlik çerçevesindeki çevresel, iş güvenliği, ekonomik, sosyal
vb risk ve fırsatların tespit edilmesi,
5. Sürdürülebilirlik performansının ölçülmesinde takip edilecek parametrelerin belirlenmesi, ölçme ve
değerlendirmelerinin yapılmasının sağlanması,
6. Sürdürülebilirlik kapsamındaki mevzuat ve ulusal – uluslararası gelişmeleri takip ederek, değişikliklere
uyum sağlamak üzere çalışmaları başlatmak,
7. Sürdürülebilirlik çalışmalarında paydaşlar beklentilerinin tespiti ve değerlendirilmesi,
8. Sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili paylaşımların, bilgilendirme ve eğitimlerin yapılmasının sağlanması,
9. Her yıl mart ayında yayınlanan Faaliyet raporunun SPK mevzuatına uygun Entegre Faaliyet Raporu
olarak yayınlanması kapsamında gerekli çalışmaları planlar,
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