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Gıda israfı tek başına, 
küresel sera gazı salınımının 
yaklaşık yüzde 8-10’unu 
oluşturuyor.

Petrol ve gaz 
şirketlerinin 
reklamları 
yasaklansın
Greenpeace’in de içinde 
bulunduğu çevre grupları, petrol 
ve gaz şirketlerinin reklam 
ve sponsorluklarının Avrupa 
çapında yasaklanması için çağrıda 
bulundu.Çevre grupları, fosil 
yakıt reklamlarını yasaklayan 
bir yasayı AB Komisyonu’na 
sunmak için protesto gösterileri 
başlatacaklarını ve AB 
vatandaşlarından bir milyon imza 
toplayacaklarını ifade ettiler. 
Greenpeace, Glasgow’daki  
COP26 BM iklim konferansı 
öncesinde yayınlanan bildiride, 
“AB, sınır ötesi tütün  
reklamlarını ve sponsorluklarını 
yasaklayan bir yönergeyi 
uygulamaya koydu. Şimdi 
gezegenin sağlığı ve geleceğimiz 
için fosil yakıt endüstrilerine 
karşı benzer bir yasanın zamanı 
geldi” ifadeleri yer aldı. Aralarında 
Global Witness, Friends of the 
Earth ve Avaaz’ın da bulunduğu 
20’den fazla çevre grubu Fosil 
Yakıt Reklamlarının Yasaklanması 
kampanyasına destek veriyor.  
Yasa tasarısı, fosil yakıtların 
ve bunları kullanan araçların 
reklamlarını yasaklayacak ve  
petrol şirketlerinin sponsorluk 
yapmasını engelleyecek.

Tedarik zincirinin yeşil 
dönüşümü rekabette 
belirleyici olacak

MrM Konfeksiyon, tekstil devi Inditex çatısı altında faaliyet 
gösteren Zara’nın büyük tedarikçilerinden biri. Çevre dostu 
hammadde kullanımı, adil çalışma koşulları, şeffaflık ve 
izlenebilirlik gibi sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel 
ve sosyal boyutlarını iş süreçlerine entegre eden MrM 
Konfeksiyon, sürdürülebilirlik eğitimleri ile tedarik zinciri 
ekosistemine örnek oluşturan çalışmaları hayata geçiriyor.

maş konfeksiyon üretimine yönlendir-
di. Şirket bugün, üretim ve piyasa şart-
larına göre hem Türkiye’de hem de Uzak 
Doğu’da üretim imkanı sunuyor. Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki ortakları ile 
üretim ağını İstanbul’daki merkezinden, 
Asya operasyonlarını ise Hanghzou’da-
ki ofisinden yöneten şirket, kumaş ve 
diğer hammadde tedariğinin yanı sıra, 

kapasite ve lojistik gereksinimleri doğ-
rultusunda seçilen Vietnam, Myanmar, 
Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi 
ülkelerdeki üretimin tüm süreçlerini 
planlıyor ve müşterinin talepleri doğrul-
tusunda Avrupa’ya ulaştırıyor. 

Tüm bu süreçte; çevre dostu hammad-
de kullanımı, adil çalışma koşulları, şef- faflık ve izlenebilirlik gibi sürdürüle-

bilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal 
boyutlarını iş süreçlerine entegre eden 
MrM Konfeksiyon, sürdürülebilirlik 
uygulamaları ile tedarik zinciri ekosis-
temine örnek oluşturan çalışmaları ha-
yata geçiriyor. 

Kurulduğu günden bu yana tüm iş sü-
reçlerinde çevre duyarlılığını ön plana 
koyan MrM Konfeksiyon’un sürdürü-
lebilirlik stratejisinin temelinde, Tür-
kiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağ-
lamak amacıyla sektördeki farkında-
lığı artırmak, değişen bilinçli tüketici 
taleplerine en iyi şekilde cevap vermek 
bulunuyor. 

Bu çalışmaların önemli bir ayağını da 
eğitimler oluşturuyor. MrM Konfeksi-
yon geçtiğimiz günlerde “Tedarikçiler 
İçin İzlenebilirlik Eğitimi” ile “Üreti-
ciler ve Tedarikçiler İçin Davranış Ku-
ralları ve Sosyal Uygunluk ve Sorumlu-
luk Eğitimi”ni hayata geçirdi. 

Şeffaflık için izlenebilir 
süreçler kurmak gerekiyor 
“Sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik günümüzün 
en önemli konularının başında geliyor. Inditex 
çatısı altında faaliyet gösteren Zara markasının 
büyük tedarikçilerinden biri olarak, önceliğimiz 
insan, kalite, sağlık, güvenlik, çevre yönetimi, 
sosyal sorumluluk gibi konularda yönetilebilir, 
şeffaf, tutarlı, sürdürülebilir ve izlenebilir süreçler 
ve sistemlere sahip olmak. Bu kapsamda, 
‘Tedarikçiler İçin İzlenebilirlik Eğitimi’ ile ‘Üreticiler 
ve Tedarikçiler İçin Davranış Kuralları ve Sosyal 
Uygunluk ve Sorumluluk Eğitimi’ni hayata geçirdik. 
İzlenebilirlik, bir ürün veya hizmetin geriye doğru 
takip edilebilmesi anlamına geliyor ve hammadde 
tedariği, üretim süreci, sevk, kullanım ve imha gibi 
tüm süreçleri kapsıyor. Bu açıdan bakıldığında 
şeffaflık açısından çok önemli bir rol üstleniyor.” 

Şirketlere büyük 
sorumluluk düşüyor
“Küreselleşme ve yükselen tüketici 
bilinci, şirketlere, sattıkları malların 
güvenli çalışma koşullarında, 
adil ücret ödenerek ve üretime 
katılanların temel insan haklarına 
saygı gösterilerek üretilmesini 
sağlamak açısından önemli bir 
sorumluluk yüklüyor. Şirketlerin, 
hammadde tedariğinden son 
tüketiciye gelinceye kadar tüm 
aşamalarda uluslararası, ulusal ve 
yerel kurallara uygun davranmasının 
yanı sıra, sosyal, fiziksel ve çevre 
koşullarını da dikkate almaları 
gerekiyor. Günümüz dünyasında, 
şirketlerin başarısını ve değerini, 
kar ve cirodan çok, sağladıkları 
toplumsal, çevresel ve  
yönetişimsel etki belirliyor.” 

Çevresel olduğu  kadar 
sosyal uygunluk da 
çok önemli
“Tedarik zincirinin bu dönüşüme uyum 
sağlaması uluslararası rekabet gücü 
açısından belirleyici bir unsur olarak 
karşımıza çıkıyor. Üretim süreçleri; 
sürdürülebilir malzemeler, su tüketimi ve 
çevre duyarlığı kriterleri doğrultusunda 
yeniden tasarlanıyor. Bunun yanı sıra, 
çocuk ve sigortasız işçi çalıştırılmaması, 
işe alımlarda ayrımcılık yapılmaması, 
çalışma koşullarının güvenli ve hijyenik 
olması, çalışanların gelişimine katkı 
sağlayacak eğitimlerin verilmesi, asgari 
ücretin altında işçi çalıştırılmaması da 
temel konular arasında yer alıyor. MrM 
Konfeksiyon olarak, hem yurtdışında 
hem de ülkemizde sorumlu bir şekilde 
faaliyet göstermek en büyük önceliğimiz. 
Bu kapsamda, insan, toplum ve çevre 
odaklı çalışmalarımızla ülkemizdeki 
dönüşümde önemli bir rol  
üstlenmeyi hedefliyoruz.”

 

A V R U P A  G I D A  K O N S E Y I  V E R I L E R I N E  G Ö R E :

Dünyada üretilen gıdanın 3'te biri israf ediliyor 
Dünyada yaklaşık 931 milyon ton gıda 
atığı üretiliyor. Bu atıkların yüzde 61’i 
evlerden, yüzde 26’sı restoranlardan ve 
yüzde 13’ü de perakende sektöründeki 
kullanımlardan oluşuyor.  Avrupa Gıda 
Konseyi EUFIC’in 29 Eylül Dünya Gı-
da İsrafı Günü’ne dikkat çekmek ama-
cıyla paylaştığı verilere göre; dünya-
da insanların tüketimi için üretilen gı-

daların yaklaşık 3'te biri israf ediliyor. 
Türkiye’de de Sabri Ülker Vakfı’nın 
üyesi olduğu kuruluş; gıda israfının tek 
başına, küresel sera gazı salınımının 
yaklaşık yüzde 8-10’unu oluşturduğu-
na dikkat çekiyor. 

Dünyada insan tüketimi için üretilen 
gıdanın yaklaşık 3'te biri kayboluyor 
veya israf ediliyor. Gıda israfı tek başı-

na, küresel sera gazı salınımının yak-
laşık yüzde 8-10’unu oluşturuyor.  Gıda 
israfı bir ülke olarak kabul edilirse, sera 
gazı salınımında Çin ve ABD’den sonra 
dünyanın en büyük üçüncü ülkesi ko-
numunda olurdu. 

Avrupa’da ise yılda yaklaşık 88 mil-
yon ton gıda atığı üretiliyor. Bu kişi ba-
şı 174 kilogram atık veya 143 Milyar 

Euro’ya ya da 170 milyon ton CO2’ye 
eşit anlamına geliyor. Tahminler, Av-
rupa ülkelerinde her yıl üretilen 88 
milyon ton gıda atığının yüzde 10’unun 
bir şekilde tarih etiketlemesiyle bağ-
lantılı olduğunu gösteriyor. Tüketici-
lerin yüzde 53’ü ‘tavsiye edilen tüketim 
tarihi’, yüzde 60’ı ‘son kullanma tarihi’  
etiketinin anlamını bilmiyor. 

AB tarafından yayımlanan yeni sanayi 
stratejisi doğrultusunda, küresel sahne-
deki rekabeti korumak için sanayi sek-
törünün daha yeşil, döngüsel ve dijital 
olması gerektiği belirtiliyor. Avrupa’nın 
karbon nötr hedefi kapsamında, enerji 
ve ham madde kullanımının yüksek ol-
duğu tekstil sektöründe de önemli bir 
dönüşüm yaşanıyor. Tekstil sektörünün 
büyük markaları, üretim süreçlerinde, 
ürün tasarımında, sosyal ve toplumsal 
etkilerinde sürdürülebilirliği temel alı-
yor. 

Zara markasının çatı şirketi olan In-
ditex, bu kapsamda önemli adımlar atan 
şirketlerin başında geliyor. “Join Li-
fe” adını verdiği sürdürülebilir üretim 
standardını benimseyen Inditex, sür-
dürülebilir elyaflardan elde edilen ku-
maşların belirlediği standartlara uy-
gun atölyelerde dikimini sağlıyor. Sos-
yal ve toplumsal sürdürülebilirliği ve 
ürünlerin sağlık ve güvenliğini sürece 
dahil eden bütünsel bir yaklaşımla özel 
programlar geliştiren Inditex, Birleş-
miş Milletler’in sosyal ve çevresel sür-
dürülebilirlik yaklaşımı doğrultusun-
da, 2019 yılında çevre taahhütlerini ya-
yınladı ve sürdürülebilirlik stratejisinin 
parçası olarak bunları Temmuz 2021’de 
güncelledi. 2040 yılı için net sıfır emis-
yon hedefi belirleyen Inditex, bu kap-
samda tedarik zincirinin yeşil dönüşü-
müne de öncülük ediyor. 

Zara’nın büyük
tedarikçilerinden biri
MrM Konfeksiyon, Zara’nın büyük te-
darikçilerinden biri. Geçmişi 1950’le-
rin Kazlıçeşme’sinin köklü tabakhane-
lerinden Yedikule Deri Sanayi A.Ş.’ye 
uzanan MrM Konfeksiyon, 1988’de 
başladığı deri konfeksiyonu faaliyetle-
rini daha sonraki yıllarda dokuma ku-

Zorlu Enerji’nin 
elektrikli araç şarj 
istasyon ağı 
ZES’e üç ödül 
Zorlu Enerji, sürdürebilirlik odaklı 
yeni nesil teknolojileri hayata 
geçirmek amacıyla kurduğu 
Zorlu Energy Solutions (ZES) 
markası ile ikisi uluslararası 
olmak üzere toplam üç ödül aldı. 
ZES ilk ödülünü; ABD merkezli 
Business Intelligence Group 
tarafından 2016 yılından bu yana 
her yıl, alanında dünyanın en 
büyük şirketlerinin katılımıyla 
düzenlenen, sürdürülebilirliği 
iş uygulamalarının ayrılmaz bir 
parçası haline getirerek çevre 
üzerindeki etkiyi azaltmak için 
faaliyet yürüten her büyüklükteki 
organizasyonun ve girişimin 
ödüllendirildiği Sustainability 
Awards’ta (Sürdürülebilirlik 
Ödülleri) aldı. Sürdürülebilir 
bir gelecek için elektrikli araç 
altyapısının yaygınlaştırılmasına 
katkıda bulunmayı amaçlayan 
ZES  ‘Sustainability Awards 
-Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü” 
ödülüne layık görüldü. ZES, 
Birleşik Krallık’ın önde gelen iş 
ödülleri sağlayıcısı olan Awards 
Intelligence tarafından verilen 
Best Business Awards ödülünde 
ise ‘’En İyi Sürdürülebilir  
Ürün ve Süreç Kategorisi’’nin  
birincisi seçildi. 
ZES’in son aldığı ödül ise 
Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği’nin (SÜT-D), 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
destekleriyle düzenlediği 
VII. İstanbul Karbon Zirvesi 
kapsamında tertip edilen “2021 
Düşük Karbon Kahramanları” 
kapsamında geldi. ZES, sera gazı 
emisyonlarını azaltıp karbon ayak 
izini düşürmeye yönelik sosyal 
ve teknik uygulamalar yürüten 
firmalar ve markalar arasında yer 
alarak ödüllendirildi.

Tedarik zincirinde farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanan eğitimler ile yaratılmak istenen faydayı MrM Konfeksiyon Sosyal Uygunluk Sorumlusu Behice Canbaz ile Sürdürülebilirlik Sorumlusu Levent İnci’den dinledim: 


