
daha iyi bir dünya için baskı.
Ambalaj baskısında çevre dostu ve sosyal olarak 
kabul edilebilir çözümlerin uygulanması.

Özel Rapor

Sürdürülebilir Ambalaj:



Son on yılda endüstrinin tüm alanları dünya 
çapında bir paradigma değişikliğine 
uğramıştır: küresel ısınma, sularımızın 
kimyasallar ve mikroplastikler tarafından 
kirletilmesinden daha fazla tartışılamaz. 
Aynı zamanda, artan hammadde kıtlığı bizi 
kaynakları daha dikkatli yönetmeye ve 
sürdürülebilir enerji üretimine yatırım 
yapmaya zorluyor. Sera gazı emisyonları son 
120 yılda hızla arttı.

Buna karşılık, Paris Anlaşması olarak bilinen 
ilk kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı iklim 
koruma anlaşması Aralık 2015'te Paris İklim 
Konferansı'nda (COP21) imzalandı. Anlaşma 5 
Ekim 2016'da yaklaşık 190 ülke arasında 
onaylandı ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe 
girmiştir. Temel amaç, sıcaklık artışını 34,7 °
F'nin (1,5 ° C) altında tutmanın bir yolu 
olarak küresel ısınmayı 35,6 ° F (2 ° C) altında 
tutmaktır.1

Eylül 2020'de, Avrupa Yeşil Anlaşmasının bir 
parçası olarak, Avrupa Komisyonu, CO² 
emisyonlarını 2030 yılına kadar

Önsöz

azaltma hedefini 1990 seviyelerine kıyasla 
en az yüzde 55'e çıkarmayı önerdi. Orta 
vadede hedef, iklime zarar vermeyen bir 
ekonomi için çalışmaktır. 2030 yılı hedefi,

• Sera gazı emisyonlarını 1990'a kıyasla 
en az yüzde 40 azaltmak

• yenilenebilir enerjinin en az yüzde 
32'sine sahip olmak

• enerji verimliliğini en az yüzde 32,5 
artırmak2

Bu nedenle dünya çapındaki şirketler, 
politikacıların iklim hedeflerini 
uygulamak için baskı altındadır.

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj

1 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/ 
negotiations/paris_en

2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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Kaynak: Global Carbon Project (GCP), CDIAC 
OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions/

Dünya çapında CO² emisyonları

Yakıt türüne göre CO² emisyonları, dünya genelinde

Yılda ton olarak ölçülen, farklı yakıt türlerinden kaynaklanan yıllık karbondioksit (CO²) emisyonları.
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Sorumluluk bilinciyle hareket etmek 
istiyoruz: tüketiciler ve yatırımcılar daha 
fazla sürdürülebilirlik talep ediyor

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Sorumluluk bilinciyle hareket etmek istiyoruz: tüketiciler ve yatırımcılar daha fazla sürdürülebilirlik talep ediyor

En azından 2018 yazında Fridays for
Future hareketinin kurulmasından bu 
yana, halkın çevre sorunları konusundaki 
farkındalığı çarpıcı bir şekilde arttı. 
Nüfusun giderek daha fazla kesimi, 
çevreye duyarlı bir şekilde paketlenen 
sürdürülebilir ve çevreye uyumlu ürünlere 
önem veriyor.

Pek çok yeni şirketin yanı sıra genç ve 
küresel olarak kurulmuş şirketler, yüksek 
oranda geri dönüştürülmüş içeriğe sahip 
yeni malzemeler kullanarak veya sıfır atık 
ve döngüsel ekonomi modelleri 
geliştirerek bu eğilimi yakalıyor.

Ambalajlarda plastikler giderek daha fazla 
hoş karşılanmazken, karton ambalajlar 
günümüzün en sürdürülebilir ambalaj 
çözümlerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Bu dönüşümü gerçekleştiremeyen 
şirketler, önümüzdeki yıllarda pazar 
gücünü büyük ölçüde kaybedebilir.

Sürdürülebilirlik konusu nihayet finans 
piyasalarına da ulaştı. Kurumsal ve özel 
yatırımcıların yanı sıra, devlet varlık 
fonları veya emeklilik fonları gibi 
kurumsal yatırım araçları, artık ekolojik 
veya sosyal standartları incelemeye 
dayanmayan şirketler tarafından ihraç 
edilen hisse senetlerine ve tahvillere sırt 
çeviriyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi (DJSI) gibi özel endeksler ve ISS 
veya MSCI gibi derecelendirme 
kuruluşları, sürdürülebilir yatırım 
konusunda şimdiden rehberlik sunuyor.3

3 Thomas Krick: Verantwortung als Chance: das Transformationsthema Sustainability
[Fırsat Olarak Sorumluluk: Dönüşüm Konusu Olarak Sürdürülebilirlik] 
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/sustainability-transform.html 

Yalnızca Almanca olarak mevcuttur
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Sürdürülebilir kurumsal stratejiler, 
ancak, çevreye duyarlı süreçlerin 
uygulanmasıyla sınırlı değildir. 
Sürdürülebilirlik aynı zamanda kurumsal 
sosyal sorumluluğu da içerir. Bu, diğer 
şeylerin yanı sıra, "iç ve dış paydaşların 
çıkarına sorumlu bir şekilde düşünen 
kurumsal yönetimi" ve "kurumsal etki 
alanındaki tüm katma değerli adımları 
sosyal ve çevresel olarak uyumlu hale 
getirmeyi" içerir. Sürdürülebilir eylem 
için herhangi bir gönüllü taahhüt, yasal 
hükümlerin çok ötesine geçmelidir.4

Günümüzde pozitif bir marka imajı 
sağlamak için, yalnızca kalite veya fiyattan 
etkilenen ürün ve hizmetler sunmak artık 
yeterli değildir. Gelecekte pazarda yalnızca 
süreçlerini her düzeyde

Kurumsal 
sürdürülebilirliğin yönleri

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Kurumsal sürdürülebilirliğin yönleri

“Bazı perakende grupları, marka imajını 
geliştirmek için kademeli olarak kendi özel 
markalı ürünleri için kağıt ambalajları daha 
çevre dostu alternatiflere geçiriyor. Bu da, 
rekabette harekete geçilmesi için baskı 
gerçekleştirir. "

Susanne von Eisenhart-Rothe, Segment Pazarlama Müdürü, Heidelberg Digital Unit

4 adelphi und Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH: Handlungsfelder unternehmerischer Nachhaltigkeit. 
Praxisbeispiele und Entwicklungsbedarf 
https://www.adelphi.de/de/system/files/mediathek/bilder/Handlungsfelder_unternehmerischer_Nachhaltigkeit.pdf
sadece Almanca olarak mevcuttur

sürdürülebilir kılan şirketler 
inovasyonun itici gücü olarak 
algılanacaktır. Burada da çevreye duyarlı 
ambalaj çözümlerinin kullanımı artık 
önemli bir rol oynuyor.
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Ambalaj üreticileri, daha fazla 
sürdürülebilirlik için müşterilerden gelen 
baskıyı özellikle hevesle hissediyor. 
Örneğin, fast-food devi McDonald's, 
tüketici eleştirilerine, uzun zaman önce 
polistiren ambalajı, o zamanlar sıradan 
olanı, geri dönüştürülebilir, baskılı karton 
kutularla değiştirerek yanıt verdi. Ve geri 
dönüşüm çözümleri için geleneksel plastik 
poşetlerini değiştiren veya ürün 
yelpazesinden plastik ambalajdaki 
ürünleri geri çeken perakende zincirleri 
artık müşterileri arasında avantaja sahip. 
Aldi ve Lidl gibi indirim marketleri bile 
reklamlarında sürdürülebilirlik 
konusundaki faaliyetlerini vurguluyorlar.

Sosyal medya bu eğilimleri güçlendiriyor 
ve hem olumlu hem de olumsuz anlamda 
“itibar oluşturucu” olarak hareket 
edebiliyor. Tüketiciler daha önce hiçbir 
zaman taleplerini ve gereksinimlerini 
doğrudan ve etkili bir şekilde ifade 
edememişlerdi. 

Ambalaj: : Negatif görüntü ile mücadele

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Ambalaj: : Negatif görüntü ile mücadele

5 https://www.interpack.de/de/ 
TIGHTLY_PACKED/NEWS/NAHRUNGSMITTELVER
PACKUNGEN/News/McDonald%E2%80%99s_ 
Verpackungen_als_Markentr%C3%A4ger 
Available in German only

6 Michael Pütter: Social Impact: Der Einfluss sozialer 
Medien auf unsere Kaufabsichten [Social Impact: Social 
Media’s Influence on our Buying Intentions] in Journal 
für korporative Kommunikation [The Journal for Corpo-
rate Communication], March 21, 2019
https://journal-kk.de/michael-puetter-social-impact-
der-einfluss-sozialer-medien-auf-unsere-kauf-absichten/ 
Available in German only

7 https://www.absatzwirtschaft.de/haendler-sind-sich-
einig-nachhaltige-verpackungen-sind-gut-fuers-
geschaeft-103917/
Yalnızca Almanca olarak mevcuttur

Şirketler, süreçlerini mümkün olduğunca 
çoğunu iklim açısından nötr hale 
getirerek, olumsuz konulardan kaçınmak 
ve olumlu bir marka imajı sergilemek için 
şirket çapında sürdürülebilirlik stratejileri 
uygulamaya koyuyorlar.

% 96
Smithers Pira'nın 2017 yılında yaptığı bir
araştırmada görüşülen firmalardan %96’sı
sürdürülebilir ambalajlamanın şirketleri için
çok önemli bir faktör olduğunu belirtti.
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Heidelberger Druckmaschinen AG, beş 
ülkedeki geliştirme ve üretim tesislerinin yanı 
sıra yaklaşık 250 satış birimi ile baskı 
endüstrisi için dünya çapında en büyük 
çözüm sağlayıcılarından biridir. Uzun yıllardır 
sürdürülebilir üretime ve sürdürülebilir 
ekonomik faaliyete yatırım yapmaktadır. Aynı 
zamanda matbaaların kendi sürdürülebilirlik 
stratejilerini uygulamalarına yardımcı olur.

Heidelberg®, mümkün olan her yerde, 
ürünlerinin enerji verimliliğini artırıyor ve 
çalışma sırasında ortaya çıkan kağıt atığını, 
işlem emisyonlarını ve proses atığını 
azaltıyor. Heidelberg ayrıca baskı öncesinden 
baskıya ve baskı sonrasına kadar tüm üretim 
adımları dahil olmak üzere tüm üretim 
hatlarının genel verimliliğini optimize 
ediyor.

Sürdürülebilir şekilde tasarlanmış ürün 
portföyümüz CO² emisyonlarını azaltır 
- ve sürdürülebilirlik için daha da 
fazlasını yapar

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Sürdürülebilir şekilde tasarlanmış ürün portföyümüz CO² emisyonlarını azaltır - ve sürdürülebilirlik için daha da fazlasını yapar

Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası için tüm 
Heidelberg baskı makineleri artık yüksek 
enerji verimli, CO² nötr versiyonlarda 
mevcuttur. Heidelberg, Fraunhofer Çevre, 
Güvenlik ve Enerji Teknolojisi Enstitüsü ile 
müşterilerine ilgili preslerin CO² 
nötrlüğünü doğrulayan sertifikalar 
vermesine izin veren bir süreç üzerinde 
anlaştı.

Yuvarlak ağızların basılan tabakaya 
mümkün olan en küçük açıklıkla çalıştığı 
verimli kurutucular gibi iyi düşünülmüş 
iyileştirmeler, baskı işleminin çevresel 
uyumluluğunu geliştirir. Yalnızca 
Heidelberg baskı makinelerinde bulunan 
bir özellik olan bekleme modu, işletim 
moduna kıyasla sistemin enerji tüketimini 
10'dan 3 kW'a düşürür.

“Sürdürülebilir ticaret yalnızca şirketi 
güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bir bütün 
olarak topluma yayılır. Heidelberg'den ambalaj 
baskısı için CO²-nötr baskı makinesi satın alan 
bir şirket, eylemleriyle Etiyopya'daki bir yeniden 
ağaçlandırma projesini destekliyor. "

Harald Woerner, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi, Heidelberger Druckmaschinen AG
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Speedmaster baskı makinelerinin 
yüksek verimli yıkama programlarında, 
baskı ünitelerini temizlemek için sadece 
birkaç santilitre deterjan yeterlidir.

Ayrıca Heidelberg, çevre dostu sarf 
malzemeleri yelpazesini sürekli 
genişletiyor. Heidelberg'in sarf 
malzemeleri ürün grubu Saphira® 
Eco'da sunduğu mineral yağsız baskı 
mürekkepleri, kimyasal içermeyen baskı 
kalıpları ve VOC azaltılmış 
nemlendirme çözümleri, 

VOC'ler, amonyak ve ince toz gibi zararlı 
emisyonları en aza indirir. Yenilenebilir 
hammaddelere dayalıdırlar, çoğunlukla 
geri dönüştürülebilirler ve REACH 
Tüzüğünün (Kimyasalların Kaydı, 
Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması) tüm 
gereksinimlerini karşılarlar.

Heidelberg, CO² açısından nötr üretim süreçlerini teşvik ediyor
Halihazırda dünya çapında 48 ülkede kullanımda olan 645 CO² nötr Heidelberg 
baskı makinesi bulunmaktadır. Bu şekilde Heidelberg müşterileri sadece sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda 
Heidelberg'in dünyamızı biraz daha iyi hale getirmek istediği çeşitli ekolojik ve 
sosyal sürdürülebilirlik projelerini dolaylı olarak destekliyor.

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Sürdürülebilir şekilde tasarlanmış ürün portföyümüz CO² emisyonlarını azaltır - ve sürdürülebilirlik için daha da fazlasını yapar

“Karton, ambalaj üretiminde en büyük CO² ayak izine 
sahiptir. Aynı zamanda baskıda da en pahalı 
hammaddedir. FSC veya PEFC sertifikalı malzemeler gibi 
sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen 
taze liflerin yanı sıra yüksek geri dönüşüm içeriğine 
sahip kartonlar özellikle çevre dostudur. "

Harald Woerner, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi, Heidelberger Druckmaschinen AG

Tarih: 17 Mart 2021

Dijital 15

Ambalaj Baskı Sonrası 17

Ticari Baskı Sonrası 170

Tabaka Ofset 317

CTP 178
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Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Sürdürülebilir şekilde tasarlanmış ürün portföyümüz CO² emisyonlarını azaltır - ve sürdürülebilirlik için daha da fazlasını yapar

1997'de kabul edilen Kyoto Protokolü, 2020 yılındaki endüstriyel süreçlerin, 
Protokol'ün temel yılı olan 1990'a kıyasla en az yüzde 20 daha verimli olması 
gerektiğini belirtti.

Heidelberger Druckmaschinen AG'nin 1990'daki amiral gemisi ürünü olan 
Speedmaster® CD 102-6+L'yi ve günümüzün amiral gemisi ürünü olan 
Speedmaster XL 106-6+L'yi karşılaştırdığımızda, yalnızca verimlilik yüzde 
40 artmakla kalmadı, aynı zamanda üretkenlik de arttı. ayrıca yüzde 
100'ün üzerinde artırıldı. Kyoto Protokolü'nde belirtilen gereklilik bu 
nedenle iki katına çıkarıldı.

Sonuç olarak, Speedmaster CD 102-6 + L (13,8 kWh/1000 basılı tabaka) ile 
karşılaştırıldığında, Speedmaster XL 106-6+L'deki enerji tüketimi 8,0 kWh/1000 
basılı tabakaya düşürülmüştür. Bu, yüzde 40'ın üzerinde bir enerji verimliliği 
kazancına eşdeğerdir.

Speedmaster XL 106-6+L –
ambalaj baskısında karmaşık
görevler için akıllı çözüm

1 Yapay zeka ile sürekli süreç optimizasyonu

2 Akıllı otomasyon yoluyla genel ekipman verimliliğinin (OEE) iyileştirilmesi

3 Atık çıkarma, sonraki kalite denetimi ihtiyacını ortadan kaldırır
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Entegre enerji sayaçları kanıt sağlar: Baskı makinesi ne kadar hızlı ve verimli olursa, işletme o kadar enerji verimli 
olur.



Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Sürdürülebilir şekilde tasarlanmış ürün portföyümüz CO² emisyonlarını azaltır - ve sürdürülebilirlik için daha da fazlasını yapar

Sürdürülebilirlik arayışı, Baden-Württemberg'in Wiesloch
kentindeki Heidelberg merkez ofisindeki tüm operasyonları 
şekillendiriyor ve çalışanlar, sürdürülebilir süreçlerin ve 
sürdürülebilir eylemin önemini eve götürmek için düzenli 
sürdürülebilirlik eğitimi alıyor.

Ayrıca, teknik bir bakış açısından, Wiesloch'daki tüm şirket 
kompleksi sürdürülebilirlik için tasarlanmıştır: Araştırma ve 
geliştirme merkezinin çatısındaki güneş modülleri, İnovasyon
Merkezi, çevre dostu enerji üretimi ve ofis alanlarında iklimi 
kontrol etmek için kullanılıyor.

Şirketin kendi gazla çalışan iki jeneratörlü CHP tesisi hem 
enerji hem de ısı üretiyor. Atık ısı, baskı makinelerinin üretimi 
için proses ısısı olarak, ayrıca ofisleri ve üretim binalarını 
ısıtmak için kullanılır. Bu, geleneksel ayrı güç ve ısı üretimine 
kıyasla yüzde 40'a kadar yakıt veya birincil kaynak tasarrufu 
sağlar.

Somut bir orman yerine biyolojik çeşitlilik: Wiesloch'daki şirket 
sahasında bir kır çiçeği çayırları yetiştiriliyor. Gönüllü 
stajyerler, kendi inisiyatifleriyle hareket ederek, yararlı küçük 
böcekler için çekici bir yaşam alanı sağlamak için bir böcek 
oteli tasarladılar.

"Sürdürülebilirliği ekoloji, 
ekonomi ve sosyal sorumluluk 
arasında uzun vadeli uyum 
anlamına geldiği için anlıyoruz."

Harald Woerner, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi,
Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg Druckmaschinen AG: 
Wiesloch tesisinde sürdürülebilirlik
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Speedmaster XL 106-6+L'nin üretim 
sürecinde yaklaşık 260 metrik ton CO² 
üretildi. Heidelberg, iklim koruma 
sertifikaları satın alarak, Baskı Medya 
Merkezi'ndeki baskı makineleri için bu 
sera gazlarını dengeliyor. Bu sertifikalar 
ayrıca müşteriler tarafından makineleri 
için satın alınabilir.

CO²-nötr Heidelberg baskı makineleri 
için bu sertifikaları satın alan matbaalar, 
Heidelberg'in Etiyopya'daki Sodo orman 
yenileme bölgesinde yürüttüğü ekolojik 
ve sosyal sürdürülebilirlik girişimlerini 
destekliyor. Bunu yaparak kendi 
imajlarını “sürdürülebilir” hale getirme 
fırsatına da sahip oluyorlar. BM 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
anlamında başka projeler başlatarak

Heidelberg, sürdürülebilirlik 
hedefleri için çabalıyor: 
örnek projeler
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elde edilen olası olumlu domino etkisi 
oldukça kasıtlıdır.

FMNR ilkesine uygun olarak Sodo, 
Etiyopya'da ağaçlandırma
"Ormancı" olarak da bilinen Tony Rinaudo, 
2018 yılında Alternatif Nobel Ödülü'nün 
sahibi olan "Doğru Liveli-hood Ödülü" nü 
kazandı. Çiftçi Tarafından Yönetilen Doğal 
Yenileme (FMNR) yöntemini geliştirdi ve 
bu sayede Sahel Bölgesinde düşen 
ağaçların köklerinden yeni kökler elde 
edilebilir. Böylelikle yerel nüfusla birlikte 
çölü geri püskürtmeyi ve yeni habitatlar 
geliştirmeyi başardı.

Şirketler, Heidelberg baskı makinelerini CO² 
nötr satın alırlarsa, işlerini tanıtmak için iyi bir 
yol olan imaj geliştirme faaliyetlerini 
destekleyeceklerdir.

Harald Woerner, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi, Heidelberger Druckmaschinen AG

Etiyopya'da Sodo, Damota Dağı'ndaki yeniden ağaçlandırılmış dağ yamaçları.
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Heidelberg, Rinaudo'nun, başkent Addis
Ababa'nın yaklaşık 300 km güneyinde, 
Etiyopya'daki Sodo yakınlarındaki Damota
Dağı'nı yeniden ağaçlandırma ve toprağı 
yeniden verimli hale getirme yöntemini 
kullandı. Yaşlı köklerden veya kütüklerden 
bu şekilde yetiştirilen ağaçlar CO²'yi 
başlangıçtan itibaren genç fidanlara göre 
daha hızlı ve daha etkili bir şekilde 
bağlayabilir. Yerel halk, projenin devamı 
ve yeni ağaç popülasyonunun bakımı için 
sorumluluğu kendisi üstleniyor. 

2020'deki durumun değerlendirilmesi: Heidelberg tarafından yürütülen ağaç 
dikme kampanyaları
2020'nin sonuna kadar, Heidelberg'in iklim koruma faaliyetleri kapsamında 
toplamda yaklaşık 5,7 milyon metrekare alan üzerine toplam 240.000 ağaç 
dikildi. Bu, her biri 300 ağaçtan oluşan yaklaşık 800 futbol sahasına veya 
Wiesloch'daki Heidelberg tesisinin sekiz katı alana eşdeğerdir.

Bu, bölgede iş imkanı oluşturmanın da 
mümkün olduğu anlamına gelmektedir.
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Eğitim ve altyapıya yatırım
Heidelberg, Etiyopya'daki 
sürdürülebilirlik projesinin ekolojik 
yönünün yanı sıra eğitim tesislerinin ve 
yerel altyapının genişletilmesine de 
odaklanıyor. Örneğin Heidelberg, bir 
okulu genişletme projesini destekliyor.

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Heidelberg, sürdürülebilirlik hedefleri için çabalıyor: örnek projeler

Bu proje, Damota Dağı bölgesindeki bu çocuk okullarının genişlemesini desteklemektedir.



Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri: 
sorumlu kurumsal eylem için yeni yol haritası

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri: sorumlu kurumsal eylem için yeni yol haritası

2030 Gündeminin küresel planı 
kapsamında, kalıcı barışı, refahı ve 
gezegenimizin korunmasını teşvik 
etmenin bir yolu olarak 17 hedefe 2030 
yılına kadar ulaşılacaktır. Buradaki ana 
konular yoksulluğu ve eşitsizliği 
azaltmaktır.

Sürdürülebilirlik, Heidelberg'de doğrudan, 
kurumsal çıkarların çok ötesine uzanan ve 
tüm dünyada karşılıklı yarar sağlayan çok 
sayıda ekolojik ve sosyal projeyi içeren 
entegre bir süreçtir. Sonuç olarak, 
Heidelberg'deki sürdürülebilirlik 
faaliyetleri, 2030 Gündeminde Birleşmiş 
Milletler tarafından tanımlanan 17 
sürdürülebilir kalkınma hedefinden on 
birini destekliyor:

8 https://unric.org/de/17ziele/

Genel olarak, Heidelberg'in sürdürülebilirlik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SKH) on birine katkıda bulunmaktadır.

14



Özet: 
entegre bir görev olarak sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik hepimizi ilgilendirir ve tüm girdilerimizi 
gerektirir. Heidelberger Druckmaschinen AG örnek olarak 
liderlik ediyor: bugün tüm tesisler çevre yönetim 
standardı ISO 14001 sertifikasına sahip. Tüm dahili iş 
akışları, üretim süreçleri ve ürünler, ekolojik uyumluluk 
ve enerji verimliliği açısından sürekli olarak optimize 
ediliyor.

Özel Rapor: Sürdürülebilir Ambalaj | Özet: entegre bir görev olarak sürdürülebilirlik
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Heidelberg Grafik Ticaret Servis 
Ltd. Şti.

Yalçın Koreş Cad. No. 22 Erdinç 
Binaları A Blok 1. Kule 4. Kat 
34212 Güneşli, İstanbul

Tel (212) 410 37 00

info.tr@heidelberg.com

heidelberg.com/tr

Ticari markalar
Heidelberg ve Heidelberg logosu, Heidelberger Druckmaschinen AG'nin ABD 
ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Adobe, Adobe Systems Inc. 
şirketinin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin 
mülkiyetindedir.

Teknik değişikliklere ve diğer değişikliklere tabidir. 

İçerik sorumluluğu

Bu broşürün içeriği büyük bir özenle hazırlanmıştır. Bilgilerin doğruluğu, 
eksiksizliği veya doğruluğu konusunda hiçbir garanti veya sorumluluk kabul 
edilmez. Müşterinin broşürde belirtilen değerleri ve sayıları (örneğin makinenin 
işlevi ve performansı ile ilgili) elde edebileceğinin garantisi yoktur. Verilen bilgiler 
ideal koşullara ve makinenin doğru kullanımına dayanmaktadır. Bu değerlerin ve 
sayıların elde edilmesi, Heidelberg'in kontrolü dışındaki çeşitli faktörlere ve 
koşullara bağlıdır (örn. Makine ayarları, teknik koşullar, ortam koşulları, 
kullanılan hammaddeler ve baskı malzemeleri, kullanılan sarf malzemeleri, 
makinenin standart bakım ve bakımı, uzmanlık operatör vb.). Bu nedenle, ne 
makinenin özelliklerini ne de bir garantiyi oluştururlar. Bu broşür, sözleşmeye 
dayalı bir teklif değildir ve yalnızca (bağlayıcı olmayan) bilgi sağlama amacına 
yöneliktir.

Nisan 2021
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