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Ocak 2021

MAP2030
Mondi Action Plan

İddialı sürdürülebilirlik hedeflerimize
ulaşmak için harekete geçmek



● Mondi'nin amacı sürdürülebilirliğin tasarımı 
çerçevesinde ambalaj ve kâğıt üretmektir

● Mondi Tarzı stratejimizi ve kültürümüzü ortak 
amaç anlayışımızla bir araya getirerek dünya 
genelindeki 26.000 çalışma arkadaşımızı birbirine 
bağlıyor

● Geçtiğimiz 10 yılda, başarılı Sorumlu Bir 
Şekilde Büyüme modelimiz sürdürülebilirlik 
yaklaşımımıza yön verdi ve başardıklarımızdan 
gurur duyabiliriz

● Mondi Action Plan 2030 (MAP2030), iddialı yeni 
2030 sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine 
getirmek için gelecek 10 yılda yapmamız gereken 
eylemleri belirliyor
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Sürdürülebilirlik yaptıklarımızın merkezinde 
yer alır
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Temel değerler
Daha iyi bir dünya için katkıda bulunma planımız olan MAP2030 

ile tanışın

● MAP2030, işletmenin dört bir 
yanından çalışma 
arkadaşlarımızın dâhil olduğu 
2 yıllık yoğun bir süreç 
sonucunda geliştirildi

● İnisiyatif alan çalışanlar
tarafından yaratılan döngüsel 
odaklı çözümlere odaklanarak 
ve iklimle ilgili harekete 
geçerek en fazla etkiye sahip 
olacağımıza inanıyoruz

● Henüz tüm cevaplara sahip 
olmasak bile, bir fark 
yaratmaya kararlıyız



3 Eylem Alanımız 
Taahhütler ve hedefler
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmak



Döngüsel Odaklı Çözümler

Malzemeleri dolaşımda tutan ve israfı önleyen yenilikçi ambalaj ve kâğıt çözümleri
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Ambalaj ve kâğıt çözümlerimizi yeniden 

kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya gübreye

dönüştürülebilir hâle getirmek

o 2025 itibarıyla ürünlerimizin %100’ünü yeniden kullanılabilir, geri 

dönüştürülebilir veya gübreye dönüştürülebilir hâle getirmek

Malzemeleri dolaşımda tutarak israftan 

kaçınmak
o Çöpe giden atıkları üretim süreçlerimizden kaldırmak

Sürdürülebilir olmayan ambalajları ortadan 

kaldırmak için başkalarıyla birlikte çalışmak

o Her yıl ortaklıklarımız ve paydaş katılım faaliyetlerimiz 

aracılığıyla ilerleme kaydetmek

Taahhütler Hedefler

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


İnisiyatif Alan Çalışanlar Tarafından Yaratıldı 

Daha iyi bir dünya için katkıda bulunan, inisiyatif alan ve kapsayıcı 
bir ekip
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Uzun vadeli istihdam edilebilirliği destekleyen 

beceriler geliştirmek

o Çalışanlarımızın beceri geliştirme programlarına katılmalarını

sağlamak

Çeşitlilik arz eden ve kapsayıcı bir iş yerinde 

hepimiz için anlamlı istihdam sağlamak

o Çalışanlar anketimizde %90 Amaç Memnuniyeti skoru elde etmek

o Çalışanlar anketimizde %90 Kapsayıcılık skoru elde etmek 

o Mondi genelinde %30 kadın istihdam etmek

İş, sağlık ve ruh sağlığımıza değer vererek 

olumlu bir iş-yaşam deneyimi sağlayan bir 

ortam yaratmak 

o Sıfır ölüm ve hayat değiştiren yaralanma 

o Toplam kayıtlı olay oranını %15 azaltmak     

o Çalışanlarımızı, esenliklerini artıran bir iş-yaşam deneyimi arayışlarında 

desteklemek 

o Operasyonlarımızın fiziksel ve ruh sağlığını iyileştirmek için farkındalık 

yaratmasını ve bu yönde önlemler almasını sağlamak 

Taahhütler Hedefler

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


İklimle İlgili Harekete Geçmek 

Gezegenin geleceği için ormanlarımız ve operasyonlarımız aracılığıyla iklim devamlılığı
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Bilime dayalı hedefler doğrultusunda sera gazı 

emisyonlarımızı azaltmak

o Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını baz alınan 2014 yılına göre satılan ürün tonu başına 2025 

itibarıyla %34 ve 2050 itibarıyla %72 azaltmak

o Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını baz alınan 2014 yılına göre megavat saat başına 2025 

itibarıyla %39 ve 2050 itibarıyla %86 azaltmak

o 2025 yılına kadar bilime dayalı Kapsam 3 azaltma hedefi

Sağlıklı ve devamlılık sağlayan ormanlardan

tedarik ederek, odun tedarikimizde

sıfır ormansızlaşmayı sürdürmek

o Kendi orman arazilerimizde %100 FSC™ sertifikasyonunu sürdürmek

o 2025 itibarıyla %75'i sertifikalı FSC™ /PEFC™ lif ve geri kalanı kontrollü odun olmak 

üzere %100 sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş lif tedarik etmek

o Üretken, sağlıklı ve devamlılık arz eden ormanlar sağlamak için önde gelen ormancılık önlemlerini 

uygulamak

Operasyonlarımızda ve ötesinde biyolojik 

çeşitliliği ve su kaynaklarını korumak

o 2025 yılına kadar fabrikalarımızda ve orman operasyonlarımızda su yönetimi değerlendirmeleri 

gerçekleştirmek ve 2030 yılı itibarıyla bulguların gereğini yapmak için gerekli faaliyetleri 

uygulamak

o 2025 yılına kadar fabrikalarımızda ve orman operasyonlarımızda biyoçeşitlilik değerlendirmeleri 

gerçekleştirmek ve gerekli yerlerde biyoçeşitlilik eylem planları oluşturmak

Taahhütler Hedefler

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


Sorumlu
İş Uygulamaları
Taahhütler ve Hedefler



İş Ahlakı ve Yönetişim
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Uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek için 

revize edilmiş bir SK eğitim ve denetim planı 

sunulacaktır

o 2021 yılında bir Yönetişim Çalışma Standardı uygulamak

o 2022 yılına kadar denetçilere eğitim vermek

2025 yılına kadar tüm fabrikalarımızda ve 2030 
yılına kadar tüm dönüşüm operasyonlarımızda 
uygunluk denetimleri

o 2025 yılına kadar tüm fabrikalarda uygunluk denetimleri yapmak

o 2030 yılına kadar tüm dönüştürme operasyonlarında uygunluk denetimleri yapmak

o 2022 yılına kadar denetim puanlarını iyileştirmek için yönetim değerlendirmesi ve 

ölçümleri gerçekleştirmek ve akabinde bu süreci devam ettirmek

2022 yılından itibaren >500b EURO tutarındaki 

CAPEX yatırımlarımızın %100'ü için 

uygulanacak sürdürülebilirlik değerlendirme 

kriterlerini 2021 itibarıyla geliştirmek

o İlgili ölçümleri belirlemek (ör. sera gazı emisyonları, çöpe giden atıklar, su)

o Bunları yatırım kararı alma sürecine entegre edecek süreçleri uygulamak

Taahhütler Hedefler

Çalışanlara ilgili sürdürülebilirlik konuları 

hakkında eğitim verilecektir

o 2022 yılına kadar eğitim ihtiyaçları belirlenecektir

o İlgili eğitimler devam eden bir süreç olarak geliştirilecek ve uygulanacaktır 

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


İnsan Hakları
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İnsan hakları ihlallerini önlemek ve olumsuz 

etkilerini gidermek için yönetişim sistemlerini

güçlendirmek

o 2021 yılı sonuna kadar Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü'nün (DIHR) 

desteğiyle durum tespiti ve risk değerlendirme metodolojisini ve ilkelerini 

geliştirmek

o 2025 yılına kadar operasyonların %100'ünün tamamlanmış bir insan hakları 

durum tespiti ve risk değerlendirmesine sahip olmasını ve bulguların gereğini 

yapmak için bir eylem planı oluşturulmasını sağlamak

o 2030 itibarıyla operasyonların %100'ünün insan hakları konusunda gereğini 

yapmalarını (olayları araştırmak, gelecekte tekrarlanmalarını önlemek ve 

olumsuz etkilerini gidermek) sağlamak

Taahhüt Hedefler

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


Toplumlar
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Her yıl vergi öncesi kârın en az %1'ini Bilim, 

Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) 

eğitimi, çevre koruma, işletme desteği ve iş 

yaratmaya odaklanan sosyal yatırımlara ayırmak 

o Grup olarak, yukarıda belirtilen stratejik kategorilerde yıllık olarak vergi öncesi 

kârın belirli bir yüzdesini harcamak (hedef: Grup için yıllık >%1)

Taahhüt Hedef

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


Satın Alma
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Sorumlu satın alma sürecimiz aracılığıyla 

riskleri azaltır ve tedarik zincirlerimizde daha 

fazla şeffaflık sağlarız

o Tedarikçi risk oranını yıldan yıla en aza indireceğiz

Taahhütler Hedefler

Tedarikçi risk oranı = 
𝐾𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑙𝑖 𝑡𝑒𝑑𝑎𝑟𝑖𝑘ç𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑇𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑑𝑎𝑟𝑖𝑘ç𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Tüm odun liflerimizin (yuvarlak odun, odun 

talaşı ve piyasa selülozu) yalnızca güvenilir 

odun kaynaklarından elde edilmesini sağlamak 

o Odun liflerinin %100'ünün güvenilir standartlara (FSC, PEFC veya kontrollü odun) uygun 

olmasını sağlamak

o Yüksek riskli ülkelerden gelen lifin %100 FSC sertifikalı olduğundan emin olmak

istisna: Mondi'nin yerel operasyonlara ve uzmanlığa sahip olduğu ülkeler (örneğin Rusya, 

Bulgaristan)

o %100 PEFC veya FSC sertifikalı piyasa selülozu

o Selüloz ve kâğıt fabrikalarımız için %100 PEFC veya FSC Koruma ve Gözetim Zinciri 

sertifikası 

o Sertifikasyon ve kontrollü odun sistemlerinin güvenilirliğini sağlamak için sertifikasyon 

kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğiz

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals


Çevresel etki
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Çevresel etkileri en aza indirmek için 

operasyonlarımızın çevresel performansını 

iyileştirmek üzere sürekli çalışacağız

o 2025 itibarıyla 2020 temel verilerine kıyasla özgül çöpe giden atıkları %20 

azaltmak

o Operasyonlarımızın %100'ü 2025 itibarıyla ISO 14001'e eşdeğer, küresel 

olarak kabul gören çevre standartlarına göre sertifikalandırılacaktır.

o Selüloz ve kâğıt fabrikalarımızdaki özgül NOx emisyonlarını 2025 itibarıyla 

2020 temel verilerine kıyasla %5 azaltmak

o Özgül çıkış suyu yükünü (COD ölçümü) 2025 itibariyle 2020 temel değerlerine 

kıyasla %5 azaltmak

o Selüloz ve kâğıt fabrikalarımızdaki özgül temas suyu tüketimini 2025 itibarıyla 

2020 temel verilerine kıyasla %5 azaltmak

Taahhüt Hedefler

BM SKH ile uyumlu

https://sdgs.un.org/goals
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