ÇEVREYE KARŞI SORUMLU

ŞİRKETLER
İÇİN
ÇEVRECİ

KAĞITLAR

“K AĞIT KULLANIMI
ÇEVRE DOSTU BİR
ŞEKİLDE YAPILABİLİR,
AMA İNSANLAR
BUNUN FARKINDA
DEĞİLLER.”
Hervé Poncin
Antalis COO’su

Önde gelen uluslararası iletişim destek
malzemeleri distribütörü olarak, bir şirketin
gelişmesinde ekonomik, sosyal ve
çevresel unsurların hesaba katılması
gerektiğine inanan Antalis, aile şirketi
olan Sequana’nın dört temel (Yönetim,
İnsanlar, Doğal kaynaklar ve Ürün
teklifi) üzerine inşa edilmiş olan küresel
stratejisi ile tamamen aynı doğrultuda
ol an Kurum s al S o s yal S orumluluk
girişimleri uyguluyor.
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YEŞİL
MÜKEMMELLİĞE
ULAŞMAK
İÇİN ANTALIS’İN
YEŞİL
BAĞL ANTISI
Antalis, yenilikçiliği, katma değeri ve çevresel
mükemmelliğe uyumu bir araya getirmek için
tedarikçileri, müşterileri ve diğer paydaşları ile
birlikte çalışıyor. Hem grup düzeyinde hem de
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yerel düzeyde üstlenilen çevresel girişimler 3
önemli hedefe ulaşmayı amaçlıyor:

➊ Antalis’in günlük işlerinde çevresel
açıdan mükemmellik taahhüdü vermesini
sağlamak.

➋ Çevresel açıdan sorumlu kağıt ve baskı
taahhütlerinde Antalis müşterilerini
desteklemek.

➌ Antalis’in sattığı ürünlerin sorumlu kaynak
kullanımını sağlamak.

Neden yeni bir damga?
Antalis, kolayca anlaşılır bir mesajın bu faaliyetleri

çevreye karşı sorumlu projeler ile girişimler
konusundaki tüm faaliyetlerde görünecek.
Şu anda çok sayıda büyük girişim Antalis’in
yeşil damgasını taşıyor ve grubun çevreye
karşı sorumlu bir şekilde çalışma alanındaki yol
göstericilik hedefini destekliyor.

desteklemesini ve sürekli, yapılandırılmış grup
genelinde çevreye karşı sorumlu bir strateji
sunmasını sağlamak amacıyla, “Antalis Green
Connection” adı verilen kurumsal bir yeşil kimlik
yapısı oluşturuyor. Somut olarak, çevreye karşı

➊

G ÜNLÜK İŞLERDE ÇEVRESEL
MÜKEMMELLİK TAAHHÜDÜ
VERİLMESİNİ SAĞLIYOR

sorumlu bu iletişim aracı olarak oluşturulan

■ Çok tesisli FSC™ ve PEFC™ belgelendirmesi

ve kısa sürede Antalis’i diğerlerinden ayıracak

Pazarda tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği

tanınmış bir logo haline gelen bu “yeşil damga”

ve şeffaflığı sağlamak amacıyla, çok tesisli bir

kağıtların her birinin teknik özellikleri ve uygulama fırsatları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
■ Çevreye karşı sorumlu ürün teklifi
Günümüzde piyasada mevcut olan en
yaygın, çevre dostu ve katı çevresel
gerekliliklere uygun ürünleri sunan Antalis,
müşterilerin çevreye karşı sorumlu kağıt
arayışlarına yardımcı olmak ve kağıtlarını
sınıflandırmak amacıyla, minimum 3 yıldızlı
ürünün çevreye karşı sorumlu ürün kabul
edildiği Gren Star System (Yeşil Yıldız
Sistemini) geliştirdi.

➌

Ü RÜNLERDE SORUMLU K AYNAK

FSC™ ve PEFC™ belgelendirmesi oluşturan

KULLANIMINI SAĞLIYOR

ilk kağıt satıcısı olan Antalis, bilgi sistemleri ile

■ Tedarikçi davranış kuralları

pazarlama ve satış süreçlerinin yanı sıra lojistik

Antalis,

alanında

gerçekleştirdi.

uyumlarının, hizmet kapasitelerinin ve ürün

Günümüzde, dünya genelindeki 35 Antalis

kalitelerinin yanı sıra, sosyal ve çevresel açı-

kuruluşu bu programın parçası.

dan sorumlu olmasının dikkate alındığı katı

da

denetlemeler

■ Antalis Türkiye
Antalis çevre yönetiminde endüstri lideri
konumundadır. Kendi çevresel sorumluluğumuzu
ciddiye almanın yanı sıra, Antalis Türkiye
olarak sürdürülebilirliğinizi artıracak ürün ve
hizmetler sunuyoruz. Çevresel sertifikalar
ve belgeler hakkında detaylı bilgiyi uzman
danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

potansiyel

adayların,

stratejik

Tedarikçi Davranış Kuralları uyguluyor. Bu
kurallar aynı zamanda zorla işçi çalıştırılması,
çocuk işçiler, ayrımcılık, çalışma saatleri ve
ücretleri, saygı ve itibar, etik davranışlar,
sağlık ve güvenlik gibi temel sorunları da
kapsıyor.
■	Sürdürülebilir odun hamuru ve kağıt tedarik
politikası
Yasal, sürdürülebilir iyi yönetilen kaynaklar-

➋

A NTALIS MÜŞTERİLERİNİ

dan alınan malzemeleri kullanmayı ve bunu

TAAHHÜTLERİNDE DESTEKLENİYOR

teşvik eden girişimleri ve ormancılık yönetim

■	Sürdürülebilir gelişme destek hizmetleri ve

programlarını desteklemeyi taahhüt eden

araçları
Antalis, müşterilerin çeşitli çevre belgelendirmeleri ve mevzuatları ile kağıt seçimlerinin
potansiyel çevresel etkilerini anlamalarına

Antalis, FSC™ veya PEFC™ gibi uluslararası
olarak bilinen belgelendirme standartlarına
öncelik veriyor.
■	Ürün izlenebilirlik süreci

yardımcı olmak için çok sayıda hizmet (danış-

IAntalis, kaynak kullanım sorunlarını daha

manlık, eğitim, atölye çalışması…) ve araç

iyi yönetmek amacıyla, tüm tedarikçilerinin

(çevresel hesap makinesi, broşürler, numu-

izlenebilirlik bilgilerini merkezileştiren yeni

neler…) sunuyor. Müşteriler aynı zamanda

çevirim içi bir platform uyguluyor.
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ANTALIS
GREEN
STAR SYSTEM
KULL ANICI
DOSTU BİR
SIRALAMA SİSTEMİ
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BASİT VE KOLAY ANLAŞILIR BİR SİSTEM

■ Lifin kökeni

Green Star temelinde hizmetleri ve ürünleri

Bir ürünün çevresel açıdan sorumlu olması için,

derecelendirmek amacıyla kullanılan evrensel

odun liflerinin FSC™ / PEFC™ sertifikalı veya

olarak bilenen bir referans noktası bulunuyor.

en azından %50 oranında tüketim sonrası
atıklardan geri dönüştürülmüş, kalan kısmının

K AĞITLARIN ÇEVRESEL SORUMLULUK
SEVİYESİNİ AÇIKLAYAN BİR SİSTEM

ise FSC™ veya PEFC™ standartlarına uygun
olması gerekiyor.

Bu sistem, kağıdın kullanım süresi boyunca
çevresel etkisi açısından en önemli iki unsur

■ Üretim süreci

olan liflerin menşei ile ilgili önemli bilgileri ve

Bir ürünün çevreye karşı sorumlu olarak

üretim süreçlerini içeriyor ve her kağıt ürünü

tanımlanması için, kağıt üreten fabrikaların ISO

için, çevresel performansına göre sıfırdan beşe

14001 sertifikası (çevresel bir yönetim sistemi –

kadar bir yıldız derecelendirmesi yapıyor.

EMS – ve onu destekleyen bir denetleme programının geliştirilmesi için bir çerçeveye dayalı)
veya kağıdın AB eko etiketi belgesi (kullanım
süresine bağlı yaklaşım) taşıması gerekiyor.

Ham madde
menşei
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%100 geri dönüştürülmüş
veya en az %50 geri
dönüştürülmüş* min.
tüketim sonrası**

ÇEVREYE KARŞI SORUMLU ÜRÜNLER
Sertifikalı* (FSC™ veya
PEFC™ standartları)

Sertifikasız*

Üretim süreci
Sertifikasız üretim süreci

ISO 14001

* FSC™ veya PEFC™ standartlarının kriterlerine göre.
** kalan kısmı FSC™ veya PEFC™ standartlarının gerekliliklerine uygun.

EU Ecolabel

5 GREEN STAR
(YEŞİL YILDIZLI)
ÜRÜNLER İÇİN

5 yıldızlı bir ürün

=

AB eko etiketi
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+

toplanmasından elde edilirken orijinal lif doğal

En azından %50
geri dönüştürülmüş lif

kaynaklardan geliyor. Yani; ağaçların odunlarından. Bu nedenle kağıt hamuru üretmek
için mevcut kağıdın kullanılıyor olması, geri
dönüşümün en büyük avantajı. Böylece odun

Antalis, bir kağıdın en azından %50 oranında

kaynaklarına olan talep azalıyor ve bir ton kağıt

tüketim sonrası atıklardan geri dönüştürülmüş

başına 24 ağaç kesilmekten kurtuluyor.

liflerden üretilmesi ve kalan kısmının ise FSC™
veya PEFC™ standartlarına uygun olması ve AB

■ Enerji ve su tasarrufu için

eko etiketi sertifikası taşıması durumunda çevresel

Geri dönüştürülmüş kağıt fabrikalarında kağıt

açıdan mükemmelliğe ulaştığına inanıyor. Neden

hamuru üretimi için daha az enerji, daha az

geri dönüştürülmüş kağıt seçilmeli? AB eko etiketi

su ve daha güvenli kimyasallar kullanılıyor.

neyi garantiliyor? Bu iki prensip aşağıda ayrıntıları

Orijinal kağıt yerine geri dönüştürülmüş kağıt

verilecek olan faydalı bir birliktelik oluşturmak

üretilmesi ile ortalama olarak enerjiden %331,

üzere bir araya geliyor.

sudan %491 oranında tasarruf edildiği tahmin
ediliyor.

G ERİ DÖN Ü ŞTÜRÜLM Ü Ş
K AĞ IDIN AVANTA JL ARI
■ Odun kaynaklarındaki baskıyı
azaltmak için
Geri dönüştürülmüş elyaf, atıkların

1

D
3 MAD

E

L T
A Z Aİ D E N
YEN L A N
K U L R İ
G E ŞTÜR
DÖNÜ

■ CO2 emisyonlarını azaltmak için
Geri dönüştürme işlemi ile kağıda yeni bir yaşam kazandırılıyor.
Bir kağıdın liflerinin geri dönüşüm
yapılamayacak derecede kısa hale

Evrak: Geri dönüşümlü kağıdın ham lif ile karşılaştırılması ‘ çevre kağıt ağı tarafından RePaperProject için, Temmuz 2013

gelene kadar 4-7 defa geri dönüştürül-

AB EKO-ETKETİ ŞUNLARI GARANTİLİYOR

ebilmesi, geri dönüştürülmüş kağıdın en

› En düşük hava emisyonları (SO2, NOX)

büyük avantajı. Saf lif kullanan bir fabrkaya

› En düşük sera gazı emisyonları

göre geridönüşümlü kağıt üretimi daha az

› Proses uyu temizliğinde en yüksek

enerji kullanımından dolayı yaklaşık %371

standartlar (COD)

sera gazı emisyonu tasarruf eder.

› Daha az elektrik ve fosil enerji tüketimi

Saf liften üretilen kağıdın üretimi ve ardından

› Çevreye minimum etki (ham madde seçimi,

yakılması kağıdın geri dönüştürülmesinden
iki kat daha fazla enerji gerektiriyor1.

sertifikalı veya geri dönüştürülmüş)
› Atıkların geri kazanılması
› Tehlikeli maddelerin kullanılması ile ilgili insan
sağlığı risklerinin azaltılması / önlenmesi

KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜNDEN
ELDE EDİLEN TASARRUFLAR

33
enerji

%37
sera gazı
emisyonu

%49

1 TON KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜ İLE
ELDE EDİLEN TASARRUF

24
ağaç

su

%55
CO2

emisyonu

3m

211 €
–
408 €

3 katı atık
alanı
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5 -Y I L D I Z L I B İ R Ş İ R K E T M İ S İ N İ Z ?
Çevreye karşı sorumluluk konusunda ciddi
olan ve paydaşlara 5 yıldızlı çevresel performans göstermeyi amaçlayan bir şirketin
10

yapması gereken, AB eko-etiket sertifikası
taşıyan geri dönüştürülmüş kağıtları seçmek. Ayrıca, geri dönüştürülmüş kağıtları
tercih etmek artık kaliteden, performanstan,
görünümden veya beyazlıktan taviz vermek
anlamına gelmiyor. Çünkü bu ürünlerin üretiminde oldukça büyük ilerlemeler kaydedildi.

ANTALIS’İN
5 GREEN STAR
(YEŞİL YILDIZLI)
K AĞITL ARININ
SEÇİLMESİ
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Bu seçim, Antalis ürünlerinin çoğunun 5 yıldız

sahip bu nedenle, pek çok kağıt uygulamasında

aldığını (yani, minimum %50 tüketim sonrası

kullanılıyor. Ticari broşürler, yıllık raporlar,

atıklarından üretilmiş, kalanı ise FSC™ veya

kartvizitler, etiketler, bürolarda alınan A3/A4

PEFC™ standartlarına uygun ve AB eko-

baskılar, zarflar… vs bunlardan bazıları. Bu

etiket sertifikasına sahip) vurguluyor. Bu

kağıtlar aynı zamanda, lito-ofset, dijital, lazer

kağıtların tümü çok geniş renk tonlarına (doğal

ve inkjet yazıcılar gibi yaygın olarak tercih

renklerden yüksek düzeyde beyaza kadar)

edilen tüm baskı tekniklerinde kullanılıyor.

%100

geri

dönüştürülmüş

yenilikçi

kağıtlar

serisinde, ekstra beyaz (minimum beyazlık CIE 24)
FSC™ Recycled belgeli bir üründür.

%100 geri dönüştürülmüş, FSC™ belgeli, şık
12

doğal tonlara ve dikkat çekici dokuya sahip bir
ürün. Tüm baskı ve kullanım ihtiyaçlarına uygun
kaplanmış ve kaplanmamış seçenekleri mevcuttur.

En son dijital teknolojiler için özel olarak tasarlanan
bu kağıt serisi, her müşteri için talep üzerine
baskı ve kişisel mesajların oluşturulmasına olanak
sağlıyor. 3 yıldızlı HP Indigo sertifikasına sahip ve
tüm kuru toner makineler ile uyumlu olan kağıt,
%50 geri dönüştürülmüş ve FSC™ Mix belgesine
sahip bir ürün.

Kağıtlar
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“YERYÜZÜ BİZE HAZİNELER VE
MUCİZELER SUNUYOR.
ORMANLAR DA BUNLAR
ARASINDA.
GELECEK NESİLLERİN DE BUNDAN
FAYDALANDIĞINDAN EMİN
OLMALIYIZ.
ÇEVREYE KARŞI SORUMLU
KAĞITLAR* KULLANARAK, BU
TEMEL VE DEĞERLİ DOĞAL
KAYNAĞIN İYİ BİR ŞEKİLDE

* Standartlarımıza göre

YÖNETİLMESİNİ GARANTİLİYORUZ.”
Xavier Jouvet
Grup Pazarlama & Satınalma Direktörü

Cocoon

INSIDE BACK COVER SIMULATION

Cocoon Silk
200 g/m2

Bu kitapçık, Arjowiggins Graphic tarafından üretilen Cocoon Offset 300 g/m2 (kapak)
160 g/m2 (iç sayfalar) geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır. Bu kağıdın çevresel
etkisi geri dönüştürülmemiş kağıda oranla daha azdır:

4455
kg katı atık
92646
litre su

659
kg CO ve sera

6587
km seyahat (ortalama

8537
kWh enerji

7238
kg odun

2

gazı

bir Avrupa aracı ile)

2014 Kapak: Cocoon Offset 300 g/m2 İç sayfalar: Cocoon Offset 160 g/m2 basılmıştır. Bir ArjowigginsGraphic markasıdır.

Kaynaklar: Karbon ayak izi verileri LabeliaConseil tarafından BilanCarbone® yöntemine uygun şekilde değerlendirilmiştir. Hesaplamalar, kullanılan geri dönüştürülmüş kağıt ile mevcut olan en son Avrupa BREF verilerine göre (orijinal liften
üretilmiş kağıt) orijinal liften üretilmiş kağıt arasındaki karşılaştırmaya dayanır.

ANTALIS TR
Cumhuriyet Cad. No:14
Acarlar İş Merkezi D Blok
34805 Kavacık, İstanbul
Tel: +90 216 681 77 77
Fax: +90 216 681 77 78
www.antalis.com.tr

Sorumlu
ormancılık markası

Sürdürülebilir orman
yönetimini teşvik
edilmesi.
pefc.org

Sertifikalı ürünler pazarlıyoruz.

