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Türk Hava Yolları Üst Yönetimi, toplam kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat ile ticari etiği dikkate alarak, 
ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, 
iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 
yer alan çalışma alanlarında gerçekleştirilen faaliyetleri, ürün ve hizmetleri kapsayacak şekilde Çevre Politikası’nı beyan eder.

KURALLARA UYMAK
Çevre alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile havacılık sektörüne ait uluslararası kurallara uygun 
hareket eder. Desteklediği çevre projeleri ile yasalara uyumun ötesine geçmeyi amaçlar.

ÇEVRE BOYUTLARINI YÖNETMEK
Tüm faaliyetleri, ürün ve hizmetleri sonucu ortaya çıkan çevre boyutlarını tespit eder, aksiyon planları geliştirerek çevresel 
etkilerini azaltır. Çevre boyutlarını kontrol altında tutmak için iyileştirme odaklı yönetim sistemi ve metotlar uygular, iklim 
değişikliğiyle mücadele için önlemler alır.

BÜYÜRKEN İNSANI VE ÇEVREYİ DÜŞÜNMEK
Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken, filosunu büyütürken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, mümkün 
olduğu ölçüde olumsuz çevresel etkileri en az seviyede olan teknoloji ve yöntemleri kullanır.

OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK
Tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken önceliği çevreyi korumaktır. Yakıt verimliliği ile ilgili girişimleri destekler ve 
karbon emisyonu ile birlikte hava emisyonunu azaltır. Gürültü kirliliğini azaltmak için önlemler alır. Atık oluşumunu engelleyici 
tedbirleri alır. Atık yönetimi kapsamında geri dönüşebilir malzeme kullanımına öncelik ve geri kazanıma destek vererek atıkların 
en aza indirilmesini sağlar.

GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK
Sadece bugünü düşünerek değil, paydaşlarıyla birlikte ortak güvencesi olan gelecek nesilleri düşünerek, doğal kaynakları etkin 
ve verimli kullanır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda, sorumluluğunun farkında olarak su tüketimi ve su 
emisyonunu azaltmak için önlemler alır ve biyolojik çeşitliliği korur.

PAYDAŞLARIYLA BİRLİKTE GELİŞMEK
Öncelikli olarak çalışanlarının, iş ortaklarının ve tüm paydaşlarının çevre konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için 
çalışmalar yapar ve katılımlarını teşvik eder. Tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir ürün ve hizmetleri destekler.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK
Çevre hedeflerine göre düzenli olarak çevre performansını ölçer, gelişimini izler, gözden geçirir ve sürekli iyileştirir. 
Çevre performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlar. 
Çevre performansı ile ilgili bilgileri paydaşlarına iletir.

Çevre Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirir ve günceller.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ THY VE ÇEVRE
Günümüzde; nüfus, sanayi, teknoloji ve kentleşmenin artmasıyla birlikte başlayan ve giderek kötüye giden çevre tahribatı sonucu kirlenen 
hava, su ve toprak canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Bunun sonucunda ülkeler çevre sorunları hakkında 
gereken önlemleri almaya ve teknolojilerini çevre sorunlarını önleme odaklı geliştirmeye başlamışlardır.
Küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası ve dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan havayolu ulaşımının dünya üzerinde birçok 
etkisi bulunmaktadır. Hava araçları, doğrudan kullandığı doğal kaynakların yanı sıra, bu kaynakların kullanımı sonucunda oluşan su buharı, 
karbondioksit, azot oksitler gibi sera gazları, radyatif zorlama ve gürültü yaratmaktadır. Bu etkilerin en önemlisi sera gazı emisyonlarının 
yol açtığı hava kirliliğidir. 

Dünya üzerindeki toplam CO
2
 emisyonunun %42’si elektrik ve ısı üretimi, %23’ü ulaşım, %19’u endüstri, %6’sı inşaat, %3’ü taşıma ve %7’si ise 

diğer sektörlerden kaynaklanmakta olup; Ulaşım sektöründeki toplam CO
2
 emisyonunun ise %57’si kara yolu ulaşımı, %15’i deniz yolu 

ulaşımı, %11’i hava yolu ulaşımı, %5’i demir yolu ulaşımı ve %11’i de ulaşım ve taşımacılıkta kullanılan diğer faaliyetlerden kaynaklanmakta-
dır. Genel olarak bakıldığında havacılık sektöründen kaynaklanan çevresel etkilerin dünya üzerinde önemli bir orana sahip olduğu 
görülmektedir.

Havacılık sektöründen kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması için yeni teknolojiler geliştirilmekte ve uygulamaya alınmaktadır. Genç bir 
filoya sahip olan ve dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan Ortaklığımızda gerek uçuş operasyonunu gerekse yer operasyonunun 
çevresel etkilerinin azaltılması için teknolojiler takip edilmekte ve çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu raporda, Türk Hava Yolları tarafından 2016 yılında çevresel konularda yapılan çalışmalar anlatılmaktadır.
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KABİN HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PROJELERİ
Kabin ekiplerinin uçuş operasyonunu gerçekleştirmek için 
yürüttüğü süreçlerle ilgili iyileştirmeler yapılarak; büyük 
miktarda kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

DCMS PROJESİ
Uçuş operasyonuna ilişkin form ve uygulama verilerinin kabin amirleri tarafından tablet bilgisayar 
kullanılarak doldurularak dijital ortama aktarıldığı ve uçuş operasyonu ile ilgili dokümanlara erişimin 
sağlandığı sisteme DCMS ismi verilir. DCMS ile birlikte kabin ekipleri tarafından doldurulması zorunlu 
olan formların elektronik ortama geçişi sağlanmış ve önemli ölçüde kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

• Hat Bilgi Formlarına Tablet üzerinden ulaşılması: 
Kabin operasyonunun emniyet, güvenlik ve hizmet kalitesini güvence altına almak için, uçuş personelinin seferini gerçekleştireceği 
hat ile ilgili spesifik bilgilerin yer aldığı ve kabin ekibi tarafından uçuş öncesinde incelenmesi zorunlu olan Hat Bilgi Formları, 
her dış hat uçuşunda en azı bir kabin ekibi üyesi tarafından çıktı olarak alınmaktaydı. Bu formların kabin amirleri tarafından 
kullanılan tabletlere aktarılıp dijitalleştirilmesi ile çıktı alınması ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Günde 325 yurt dışı  seferinin gerçekleştirildiği uçuşlarda hat bilgi formlarının kağıt olarak çıktı alınmaması sayesinde ;
Günde yaklaşık olarak 975 sayfa, yılda ise 355.875 sayfa kağıt tasarrufu sağlanmıştır.
 
• Kabin Arıza Defterinin Tablet Üzerinden doldurulması:
Uçuş operasyonunun gerçekleştirilmesi sonrasında kabin amirleri tarafından, uçuş süresince tespit edilen ve uçuş emniyetini 
etkileyebilecek nitelikte arızaların olması durumunda  3 nüshadan oluşan kabin arıza defteri  doldurulmakta idi. 
Uçaklardan Kabin Arıza Defterinin kaldırılarak, arızaların tablet üzerinden kaydedilmesi  sağlanmıştır.  

Günde 993 seferin gerçekleştirilmesi esnasında, bu formların tablet üzerinden doldurulması sonucunda;
Günde 2979 sayfa, yılda ise 1.087.335 sayfa kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

• Uçak Suyu Takip Formu ve Temizlik Geri Bildirim Formlarının Tablet Üzerinden doldurulması:
Uçuş operasyonunun gerçekleştirilmesi sonrasında kabin amirleri tarafından, 2 nüshadan oluşan uçak suyu takip formu ve kabin 
temizlik formu doldurulmakta idi. Bu formların , dijital ortama aktarılarak tablet üzerinden doldurulması sağlanmıştır.
Günde 993 seferin gerçekleştirilmesi esnasında, bu formların tablet üzerinden doldurulması sonucunda;

Günde 2979 sayfa, yılda ise 1.087.335 sayfa kağıt tasarrufu sağlanmıştır.
DCMS Projesi ile 1 yılda 2 milyon 530 bin sayfa kağıttan tasarruf edilerek, 214 ağacın kesilmesi engellenmiştir.

GÖREV ÇIKTILARININ KÜÇÜLTÜLMESİ 
Kabin ekiplerinin uçuş görevinin başlangıcı olarak kabul edilen kart okutma ve görev çıktısını alma işleminde A4 boyut kağıt 
kullanılmaktaydı. 2016 yılının ortasından itibaren görev yoklamaları sonrası verilen bu A4 boyutundaki çıktılar %50 oranında 
küçültülerek A5 boyutunda verilmeye başlandı. 
Günde ortalama 3200 personelin uçuş operasyonunu gerçekleştirmek için çıktı aldığı kağıtların boyutunun küçültülmesi 
sayesinde;
Günde 1600, yılda 584000 sayfa kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

ENTEGRE OPERASYON VE KONTROL BAŞKANLIĞI PROJELERİ
KAĞIT KULLANIMININ AZALTILMASI 
Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı kontrolünde hazırlanan ve güncellenen Lido Road Manual Chart olarak adlandırılan 
dokümanlar, uçuş ekiplerinin sefer icrasında kullandıkları dokümanlar olup; gidilecek meydan, yedek meydan ve güzergah 
hakkında bilgilendirmeleri kapsamaktadır.
Ortaklık uçak filosunun ve gidilen meydan sayısının artması, kokpitte bulunan ilgili dokümanların ebat ve sayfa sayısının 
gittikçe artmasına sebep olmuş ve bu dokümanların uçak kütüphanesinde güvenli şekilde saklanmasını zorlaştırmıştır. 
Bu sebeple Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı tarafından bir proje başlatılarak, dokümanlarda bulunan ve çıkartılabilmesi 
mümkün olan fazla sayfalar iptal edilmiştir.

• Lido setlerinden yedek meydanlara ait SID sayfaları çıkartılarak, toplamda 101.000 sayfa,
•  B737-900ER uçakları üzerinde bulunan TOA seti, Filo uçaklarının yaptığı seferler analiz edilerek gerektiğinde seferlere göre 
Take Off kalkış analizi verilmesi koşulu ile 15 uçakta azaltılarak, toplamda 350 sayfadan 5250 sayfa,
• Load and Trim Sheet dokümanlarının PVC kaplanmış tek sayfa haline getirilmesi ve  uçak kütüphanesine dahil e
dilmesiyle  toplamda 3.000 sayfa
• LİDO RFC setlerinde meydan bilgi dokümanları iptal edilerek, toplamda 4160 sayfa,
• LİDO RFC özel setlerinden “SUAS - EU (special use airspace ) pages ve RFC -  Booklets (Chart Notam Bulletin)” sayfaları iptal 
edilerek, toplamda 43.358 sayfa,
• LİDO RMC setlerinde yeniden düzenleme yapılarak, toplamda 12225 sayfa,
• Electronic Flight Bag uygulamasının deneme amaçlı kullanılmaya başlanması ile 125 uçağımızda LİDO RMC setlerinin bir kısmı 
iptal edilerek, toplamda 312.500 sayfa,
• Tüm LİDO RMC/RFC setlerinde kış dönemi uçuş tarifemize uygun olarak güncelleme yapılmış ve toplamda 32.572 sayfa setlerden 
çıkartılmıştır. 

Tüm bu uygulamalar sonucunda, toplam 513.565 sayfa kağıt kullanımı iptal edilmiş olup;  
• Dokümanlara gelebilecek revizyonların çıkartılmaması ile ortalama 102.000 sayfa kağıttan tasarruf sağlanmıştır.
• Uçak başına ortalama 7 kg hafifleme ile yakıt tüketimi azalmış ve 910.000 kg CO2 emisyonunun atmosfere verilmesi önlenmiştir

ÇEVRE İLE İLGİLİ PROJELER
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YAKIT TASARRUF TEDBİRLERİ 
Çevre politikası göz önünde bulundurularak yürütülen Ortaklık faaliyetlerinde; doğal kaynakların 
etkin şekilde kullanılması, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakılması için 
projeler geliştirilmektedir.  Uçuş operasyonumuzun en önemli çevre boyutu olan yakıt kullanımından 
kaynaklanan ve hava kirliliğine sebep çevresel etkisi sera gazı emisyonlarının oluşmasıdır. 
Çevresel etkinin en az seviyeye indirilmesi için Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı Operasyonel 
Yakıt Yönetimi Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Ortaklığımızın Çevreci Yakıt Politikası üç temel esasa dayanmaktadır:
1) Faaliyetlerimizi optimize Etmek
2) Yeni teknolojilere yatırım yapmak
3) Altyapımızı iyileştirmek
Ortaklığımızda Yakıt Yürütme Kurulu tarafından, en son teknolojiler ile üretilmiş olan genç filomuzda kullanılacak yakıtlar ile ilgili 
çalışmalar yapılmaktadır. Alternatif yakıtlar araştırılmakta ve böylece atmosfere yaydığımız sera gazı emisyonlarımızın azaltılması 
hedeflenmektedir. 
Ortaklığımızın çevreci yakıt politikası kapsamında yapılan başlıca yakıt tasarrufu uygulamaları ile 2016 yılında 43.975 
ton yakıt tasarrufu sağlanmış ve 138.522 ton karbon emisyonu oluşumu önlenmiştir. Bu tasarruf,

• Uçuş İşletme Uygulamaları ile %87 
• Dispeç Uygulamaları ile   %5
• Teknik Bakım Uygulamaları ile %6 
• Yer İşletme Uygulamaları ile %2 oranlarında sağlanmıştır.

Uçuş İşletme Uygulamaları sayesinde 2016 yılında gerçekleştirilmiş 
yakıt tasarruf miktarları ve önlenen CO

2
 emisyon salınım miktarları 

genel olarak aşağıdaki uygulamalar ile sağlanmıştır. 
 
• Uçuş İşletme Başkanlığı Tip Müdürlükleri ile koordineli bir biçimde 
çalışılarak pilotaj uygulamalarından “idle reverse” 
uygulamaları sonucu tüm uçak tiplerinde 2016 Ocak-Aralık döneminde 
10.292,00 ton yakıt tasarrufu yapılmıştır. 
• Tek motor taksi prosedürü ile 5948 ton yakıt tasarrufu sağlanmıştır. 
18735 ton CO

2
 

• Düşük flap konfigürasyonu uygulaması ile 7984 ton yakıt tasarrufu 
sağlanmıştır. 25148 ton  CO

2
  emisyonu önlenmiştir.

• Kısa yol talepleri ile 69 ton yakıt tasarrufu sağlanmış ve 218 ton CO
2
  

salınımı engellenmiştir.

Teknik Bakım Uygulamaları sayesinde 2016 yılında gerçekleştirilmiş yakıt tasarruf miktarları ve önlenen CO
2
 

emisyon salınım miktarları genel olarak aşağıdaki uygulamalar ile sağlanmıştır.  
• Uçak ağırlıklarının azaltılması, gereksiz ağırlıkların uçaklardan indirilmesi sayesinde 540 ton yakıt tasarrufu 
sağlanmış ve 1701 ton CO

2
 salınımı engellenmiştir.

• Motor yıkama aralıklarının artırılması, Uçak bakımlarının gözden geçirilmesi  sayesinde 2234 ton yakıt tasarrufu 
sağlanmış ve 7036 ton CO

2
 salınımı engellenmiştir.

Dispeç Uygulamaları sayesinde 2016 yılında gerçekleştirilmiş yakıt tasarruf miktarları ve önlenen CO
2
 emisyon salınım 

miktarları genel olarak aşağıdaki uygulamalar ile sağlanmıştır.  
• 2016 yılının 2. altı ayı itibariyle devreye alınan yakıt planlama modellemesi ile birlikte, ekstra yakıt planlama 
miktarları azaltılarak Temmuz-Aralık 2016 döneminde 7.457,00 ton yakıt tasarrufu sağlanmıştır. 
• Dipeç uygulamaları ile 5100 ton yakıt tasarrufu sağlanmıştır. 16064 ton CO

2
 salınımı engellenmiştir.

• Zero Fuel Weight hassasiyetiuygulaması ile 482 ton yakıt tasarrufu ve 1519 ton CO
2
 salınımı engellenmiştir.



1110

Günümüzde en önemli çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin temel nedeni atmosferdeki sera gazlarının 
artmasıdır. Dünya üzerinden geri yansıyan güneş ışınları bu gazlar tarafından tutularak sıcaklık artışına neden 
olmaktadır. Sera etkisi denilen bu olay sonucu fırtınalar, kuraklık, deniz seviyelerinde yükselme oranları artmaktadır. 
Kyoto Protokolünde de değinildiği gibi mevcut gelişmeler devam ettiğinde, bu yüzyılın sonuna kadar ortalama hava 
sıcaklıklarının 2 derece daha artması beklenmekte ve küresel düzenlemeler olmaksızın, bu gaz salımlarının azaltılması 
mümkün değildir. 

Bu kapsamda Ortaklığımızda çevresel etkilerin azaltılması, sera gazı etkilerinin kontrol altına alınması için geliştirilen bir 
diğer proje Yeşil Kuruluş Projesidir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan 
sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan 
kaldırılmasını amaçlayan Yeşil Havaalanı Projesi, Ortaklığımız tarafından gönüllülük esası ile 2016 yılında başlatılmıştır. 
Çalışmalar sonucunda Yeşil Havaalanı Projesinde belirtilen gerekliliklerin tam olarak sağlanması ile SHGM tarafından 
“Yeşil Kuruluş Sertifikası” almaya hak kazanılacaktır. Ortaklığımız Yeşil Kuruluş Sertifikasını alarak,

• Ulusal ve uluslararası alandaki paydaşlarımız üzerinde pozitif bir etki yaratacak,
• Markaya olan güven ve itibarı arttıracak,
• SHGM tarafından düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi için ödenecek ücretlerde 
indirim hakkı kazanacak,
• Çevre Yönetim Sisteminin kurulmasına önem veren yatırımcıların ilgisini çekebilecek,
• Ticaret ilişkiler için, çevreye zarar vermeden hizmet sunan firmaları tercih Avrupa Ülkeleri tarafından tercih sebebi 
olabilecek,
• Uluslararası finans kuruluşlarının şirketlere kredi kullanırken dikkat ettiği “Çevreye Saygı” kriterinin arttırılması 
sağlanacaktır,
Yeşil Kuruluş projesi kapsamında sertifika için başvurulacak ilk lokasyonlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

YEŞİL KURULUŞ PROJESİ

İstanbul Çalışma Alanları
• Atatürk Havalimanı
• Apron Harekat Binası
• Genel Yönetim Binası
• EBI Binası
• Eğitim Başkanlığı Binası
• Hangarlar
• Harbiye Satış Ofisi
• İkram Başkanlığı Binası 
• İkram Başkanlığı Inflight Depo
• Kargo Başkanlığı Binası

Ankara Çalışma Alanları
• Ankara Esenboğa Havalimanı
• Ankara Kargo Müdürlüğü Binası
• Ankara Satış Müdürlüğü Binası
• Bölgesel Uçuşlar Başkanlığı Çalışma Alanı

Yeşil Kuruluş sertifikasının kazanılabilmesi için SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan Sektörel Kriterlere,  
Sera Gazı Kriterlerine ve TS EN ISO 14001 standardına, tam uyum sağlanmalıdır.



1312

Yeşil Kuruluş sertifikasının kazanılabilmesi için SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan Sektörel Kriterlere,  
Sera Gazı Kriterlerine ve TS EN ISO 14001 standardına, tam uyum sağlanmalıdır.
2013 yılından bu yana TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Ortaklığımızda, 
Sektörel Kritelerin sağlanabilmesi için; 
• Atıkların, 
• Atık suların, 
• Çevre boyutlarının,
• Hava kirliliğinin, 
• Çevresel gürültünün, 
• Yağmur suları ve
• Sızıntıların yönetimi ile iyileştirilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir. 

Sera Gazı Kriterlerinin sağlanabilmesi için;
• Sera gazı kaynaklarının belirlenmesi
• Sera gazı hesaplamalarının yapılması
• Sera gazı envanter raporunun hazırlanması
• Sera gazı yönetim planının hazırlanması
• Sera gazı faaliyet verisi izleme planı hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.

Ortaklığımız ürün, hizmet ve faaliyetleri sebebi ile neden olduğu sera gazı etkisinin hesaplanabilmesi için öncelikle sera gazı 
kaynaklarının kapsamına karar verilmiş ve Kapsam I ile Kapsam II sera gazı emisyonlarının hesaplanması için veriler toplanmaya 
başlanmıştır. 

• Kapsam I: Ortaklığın sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera gazı emisyonudur. 
Uçuş faaliyetinden, yakma kazanlarından, otomobil gibi diğer motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonları kapsamaktadır.

• Kapsam II: Ortaklık için dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesi sırasında oluşan 
sera gazı emisyonudur. 

• Kapsam III: Enerji dolaylı sera gazı emisyonundan başka, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak Ortaklığımızın 
sahip olduğu sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonudur. Bu kapsamdaki sera gazı emisyon kaynaklarının, 
sera gazı miktarlarının hesaplanmasında dikkate alınması zorunlu değildir.

Sera gazı emisyonları hesaplanırken tüm sera gazı emisyon kaynakları hakkında envanter raporu oluşturulacaktır. Hesaplamada,
• Uçuş operasyonun tüm aşamasında uçaklardan kaynaklanan sera gazı emisyon miktarları
• Uçaklarımızın yerde kullandığı harici güç kaynaklarından salınan sera gazı emisyon miktarları
• Ortaklığımız kullanımında olan tüm motorlu araçların sebep olduğu sera gazı emisyon miktarları
• Ortaklık çalışma alanlarında kullanılan tüm yakma kazanlarının sera gazı emisyon miktarları
• Ortaklık çalışma alanlarında ısıtma ve soğutma için kullanılan tüm iklimlendirme ekipmanlarından kaynaklanan sera gazı 
emisyon miktarları
• Ortaklığımızda çalışma alanlarında kullanılan tüm buzdolabı, su sebili, soğutucu ve derin dondurucu gibi ekipmanlardan 
kaynaklanan sera gazı emisyon miktarları
• Ortaklığımız çalışma alanlarında bulundurulan tüm CO2 yangın söndürme tüpleri ve FM200 sistemlerinden kaynaklanan 
sera gazı emisyon miktarları
• Ortaklık faaliyetleri için dışarıdan satın alınan elektrik, ısı veya buhar gücünün üretimi sırasında açığa çıkan sera gazı 
emisyon miktarları dikkate alınacaktır. 

Ortaklığımız sera gazı emisyonlarında azaltım sağlaması için programlar ve kontrol mekanizması oluşturacaktır. Azaltımın 
sağlanabilmesi için TS EN ISO 14064-1 Standardında belirlenmiş güdümlü faaliyetleri yerine getirilmesi ya da toplam salınan sera 
gazına karşılık gelecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geliştirilen Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projelerden 
(ör: rüzgar santralleri, hidroelektrik santrali, jeotermal vb.) elde edilen karbon sertifikaları satın alınması planlanmaktadır. 
Her sene yenilecek olan Yeşil Kuruluş sertifikası için sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve 3 yılın sonunda emisyon miktarlarında 
azalma sağlanması zorunludur.
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EĞİTİMLER
Çevre Yönetim Sistemini’nin gereklerinden 
biri olan ve çevre sorunlarını önlemede, 
çalışanların daha aktif rol almasını sağlamak ve 
çalışanlarda çevre sorunları ve sera gazları ile ilgili 
bir farkındalık ve duyarlılık yaratmak amacıyla 
2016 yılında Çevresel Farkındalık Eğitimi ile 
Sera Gazı Farkındalık Eğitimleri hazırlanmıştır.

Çevresel Farkındalık Eğitimleri, 
• Çevresel kavramlar, 
• Çevre sorunları ve nedenleri, 
• Ortaklığımız çevre koruma çalışmaları, 
• Çevre performansı izleme ve ölçme uygulamaları, 
• Ortaklığımızda çevresel bildirimlerin nasıl yapılacağı 
• Genel çevresel farkındalık konularından oluşmakta ve 
çalışanlarımızın iş tanımlarına göre 4 modül şeklinde hazırlanmıştır.

Bu genel konuların yanı sıra her modülde çalışma alanlarındaki çevresel 
etkilere göre özel konulara değinilmiştir. 
Hazırlanan eğitimler:
• Uçuş faaliyetimizi gerçekleştiren uçucu ekiplerimize, uçuş operasyonundan kaynaklanan çevre boyutları ve çevresel etkiler 
konusunda farkındalıklarının arttırılması için “Uçuş Personeli Çevresel Farkındalık Eğitimi”,
• Kargo faaliyetimizi gerçekleştiren Kargo Başkanlığı çalışanlarına, çalışma alanlarından kaynaklanan  çevre boyutları ve 
çevresel etkiler konusunda farkındalıklarının arttırılması için “Kargo Personeli Çevresel Farkındalık Eğitimi”,
• Diğer tüm faaliyetimizden kaynaklanan çevre boyutları ve çevresel etkiler konusunda farkındalığın arttırılması için  
“Çevresel Farkındalık Eğitimi” ve
• Yöneticilerimizin, Ortaklık faaliyetlerinden oluşabilecek çevresel etki ve boyutların farkındalığı için 
“Yönetici Çevresel Farkındalık Eğitimi”  şeklindedir.

Sera Gazı Farkındalık Eğitimi,
• Sera Gazları ve etkileri
• Küresel ısınma
• Yeşil kuruluş 
• Genel çevresel farkındalık konularından oluşmaktadır.

Bu eğitimler tüm çalışanlarımıza, 2017 yılı içinde uzaktan eğitim şeklinde atanacaktır. 
Bu eğitimler ile çalışanlarımızın çevre duyarlılığın  arttırılması amaçlanmaktadır.

CORSIA (CARBON OFFSETTİNG AND REDUCTİON SCHEME FOR INTERNATİONAL AVİATİON)
Havacılık sektörü kaynaklı CO2 emisyonları, dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonun %1.3 ünü oluşturmaktadır. 
Uluslararası havacılık yakıt tüketiminin, 2010 yılı ile kıyaslandığında 2040 yılında yaklaşık olarak 2.8 ila 3.9 kat arası artacağı tahmin 
edilmektedir. Gün geçtikçe artan uluslararası hava trafiği sonucu emisyonların da artacağı öngörülmektedir. 
ICAO, 2010 yılında, yıllık % 2 yakıt verimliliği iyileştirmesi ve 2020 yılından itibaren karbonsuz büyüme olmak üzere, küresel 
ölçekli 2 büyük hedef belirlemiştir. Bu hedeflere göre; havacılık faaliyetleri kaynaklı co2 emisyonlarının 2020 yılı başlangıç 
değeri alınarak, sonraki yıllarda artması halinde, artan miktarın dengelenmesi gerekmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için 
Teknolojik gelişmeler, Operasyonel İyileşmeler, Sürdürülebilir Alternatif Yakıtlar konularını içeren önlemler paketi geliştirmiştir. 
Fakat teknolojik ve operasyonel gelişmeler karbonsuz büyüme hedefini gerçekleştirmek için tek başına yeterli değildir. 
CO2 emisyonlarını azaltmada önemli bir rol oynayacak Alternatif sürdürülebilir yakıtlar daha da geliştirilmelidir.
Bu boşluğu doldurmak ve karbonsuz büyüme hedefini gerçekleştirmek için ICAO 39. Genel Kurulu, Küresel Pazara Dayalı tek bir 
Önlemler Tasarısı olmasını kabul etmiştir. 25 Eylül/7 Ekim 2016 tarihleri arasında Kanada da gerçekleştirilen ICAO 39. Genel Kurul 
Toplantısında, çevre ile ilgili konular Gürültü, Yerel Hava Kalitesi ve Küresel Pazara Dayalı Önlemler (GMBM) olmak üzere 
3 blok halinde ele alınmıştır. GMBM bloğunda, Uluslararası Havacılık sektörünün CO2 emisyonlarını sınırlamayı hedefleyen tasarı 
olan CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) kabul edilmiştir. Bu tasarı, üye ülkelerin, 
2020 yılından itibaren karbonsuz büyüme prensibini benimsemelerini şart koşmaktadır. Tasarının ilk fazı 2021-2027 yıllarında 
gerçekleştirilecek olup, katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. 2027 yılından sonra hava trafiğinin gelişmişlik göstergesi olarak 
kabul edilen RTK (Revenue Tone Kilometre) düzeyi belirli seviyeyi geçen ülkelerin, tasarıya dahil edilmesi kararı alınmıştır. 
Ekim 2016 da ülkemizin de içerisinde bulunduğu 66 devlet bu tasarıya gönüllü olarak uymayı kabul etmiştir. 

TS EN ISO 14001 STANDARDI 2015 VERSİYONU
ISO tarafından Eylül 2015’te ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, 2015 versiyonu yayınlanmıştır. TS EN ISO 14001:2015 
versiyonunda kuruluşun stratejik planlama sürecinde çevre yönetiminin önemi artmış, üst düzey liderlik, taahhüt, uyum, amaç, 
risk, fırsatlar ve iklim değişikliği üzerine vurgu yapılmıştır. Bu versiyon ile, 
• Yürürlükteki ve gelecekteki uygunluk yükümlülüklerine uygunluğun ispatı,
• Liderlik yükümlülüklerinin ve çalışanlarının katılımının arttırılması,
• Stratejik iletişim ile şirket itibarının ve paydaşların güveninin arttırılması,
• Çevresel konuları iş yönetim sürecine dahil ederek stratejik iş amaçlarına ulaşma,
• Artan etkinlik ve azalan maliyetler ile rekabet ve finansal avantajın sağlanması,
• Kuruluşun iş sistemlerine dahil etmek suretiyle daha iyi çevre performansı için tedarikçilerin cesaretlendirilmesi sağlanmaktadır.
2013 yılında, TS EN ISO 14001:2005 versiyonundan belgelendirilmiş olan Ortaklığımızın, en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TS EN 
ISO 14001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir. Bu kapsamda bir durum analiz çalışması yapılarak, Ortaklığımızda 
yürütülen çevre yönetim sisteminin, standardın yeni versiyonuna uyumu değerlendirilmiştir. TS EN ISO 14001:2015 versiyonuna geçiş 
projesi için planlanan başlangıç tarihi Nisan 2017 olup, projenin tamamlanması Şubat 2018 olarak planlanmıştır.

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN 
AZALTILMASI İÇİN ULUSLARARASI YAPILAN 
DÜZENLEMELER
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Türk Hava Yolları 2015 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (League of American Communications 
Professionals, LACP) tarafından düzenlenen ve dünyanın en seçkin global iletişim yarışmalarından biri olarak kabul edilen 2016 
LACP Spotlight Awards-Global İletişim Yarışması’nda, 100 puan üzerinden 98 puan alarak tüm sektörlerde sürdürülebilirlik raporu 
kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü. 
Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Raporu, rapor anlatımı, mesajın netliği, etkileyicilik ve konu bağlantılığı (perceived relevance) 
ve görsel tasarım kriterlerinden jüriden tam puan alarak, Asya, Avrupa ve Amerika’dan tüm sektörlerden 1500 başvuru 
arasından sürdürülebilirlik raporu kategorisinde altın ödüle layık görülmesinin yanı sıra 2016 yılının en başarılı iletişim işleri 
arasında dünyada ilk 50 sıralamasına seçildi. 
Asya, Avrupa ve Amerika’dan toplamda 1500’e yakın başvuruyu değerlendiren LACP jüri üyeleri, Türk Hava Yolları 2015 Yılı 
Sürdürülebilirlik Raporunun üstün başarılı ve dikkat çekici pek çok özelliğiyle bu yarışta öne çıktığını belirtti. LACP Yönetim 
Direktörü, Christine Kennedy rapor değerlendirmesinde şunları belirtti: “Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Raporu akıcı anlatımı, 
konunun bağlantılı ve etkileyici sunumu ve net mesajı ile jürinin büyük takdirini topladı. Tüm bu özelliklerin, raporun mesajını 
okuyucuya ulaştırma ve ikna etmedeki başarısını getirdiğine inanıyoruz. 2016 yılının dünyadaki en başarılı iletişim işleri arasında 
gördüğümüz bu çalışmayı gerçekleştiren tüm Türk Hava Yolları ve SUSTAiNOVA Sürdürülebilirlik Danışmanlık ekibini kutluyoruz. ”

2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU2016 Spotlight Awards
Global Communications Competition
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Ortaklığımızda yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi, amaç ve 
hedeflerimizin ulaşılmasına katkı sağlanması için Çevre Yönetim 
Sistemi kapsamında 38 olmak üzere, Entegre Yönetim Sistemi 
kapsamında toplamda 53 iç denetim gerçekleştirilmiştir. 
Çevre Yönetim Sisteminin iyileştirilmesine yönelik tespit edilen 
uygunsuzluklar için ilgili başkanlık ve birimler tarafından 
çalışmalar başlatılmıştır.
 
Yıl içinde Çevre Yönetim Sistemi kapsamında denetlenmiş 
birimler aşağıda sıralanmıştır.

DENETİMLER

• Uçuş
Eğitim

Başkanlığı

• Eğitim
Başkanlığı

• Finansman
Başkanlığı

• Kargo
Başkanlığı

• Pazarlama
Başkanlığı

• Konya
Satış

Müdürlüğü

• Adana
Satış

Müdürlüğü

• Samsun
Satış

Müdürlüğü
• Trabzon

Satış
Müdürlüğü

• Kayseri
Satış

Müdürlüğü

• Hukuk 
Müşavirliği

• Kabin
Hizmetleri
Başkanlığı

• İnsan
Kaynakları
Başkanlığı

• Basın
Müşavirliği

• Kalite
Güvence

Başkanlığı

• Satış
Başkanlığı
(Yurt içi)

• Yer
Operasyon
Başkanlığı

• Sosyal ve
İdari İşler
Başkanlığı

• Yatırım
Yönetimi 

Başkanlığı

• Kurumsal
İletişim 

Başkanlığı

• Üretim
Planlama
Başkanlığı

• Güvenlik 
Başkanlığı

• Teknik
Başkanlık• Uçuş

Operasyon 
Başkanlığı

• İkram ve 
Uçak içi 
Ürünler 

Başkanlığı • Bölgesel
Uçuşlar 

Başkanlığı

• Ekip
Planlama
Başkanlığı

• Personel
Yönetimi

Başkanlığı

• Gelir
Yönetimi

Başkanlığı

• Uluslararası
İlişkiler ve 
İttifaklar

• Kurumsal 
İnovasyon ve 

Projeler 
Başkanlığı

• Entegre
Operasyon ve 

Kontrol
Başkanlığı

• Satış
Başkanlığı 

(1. Bölge ve 2. 
Bölge)

• BT
Strateji ve
Yönetişim
Başkanlığı

• Muhasebe
ve Mali Kontrol 

Başkanlığı

• Kurumsal
Pazarlama ve 

Dağıtım
Başkanlığı
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Ortaklığımızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki tüm çalışma alanlarında gerçekleştirilen 
çevresel risk analizi ve yasal mevzuata uyumluluğun değerlendirilmesi çalışmaları sonucunda 
alınan aksiyonlar ile sağlanan iyileştirmeler şu şekilde sıralanmaktadır;

• Kargo Binasında Trijenerasyon ünite faaliyetleri sonucu oluşan atık yağların ayrı toplanması için uygun ortam 
oluşturulmuş, atık yağ kategori analizi yapılmış, belirlenen sınıfa göre lisanslı atık yağ firmasına gönderimi 
gerçekleştirilmiştir. Oluşan atık yağların yönetimi sistematiğe oturmuş böylece çevresel etkisinin azaltılması ve yasal 
mevzuat gerekliliğinin yerine getirilmesi sağ1anmıştır.

• Ortaklığımız çalışmalarından oluşan atıkların kaynağında türlerine göre ayrı toplanması, 6 haneli atık kodu ile takibi, 
atık kayıtlarının tutulması, atıkların, geçici depolama alanlarında düzenli olarak depolanması ve atık işleme tesislerine 
gönderimleri düzenli hale getirilmiştir.

• Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gerekliliği kapsamında Yenibosna Yerleşkesi ve Genel Yönetim Binası için 
Enerji Kimlik Belgesi alınmıştır. Adana Kargo Müdürlüğü Binası için ilgili başvurular tamamlanmıştır. 

• Atık Geçici Depolama Alanlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmesi sağlanmış ve Kargo Başkanlığı, Adana, Antalya, 
Ankara ve İzmir Kargo Müdürlükleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Yönetim Planı onayları alınmıştır.

• Ortaklığımıza ait tüm çalışma alanlarında oluşan atıkların yönetiminin sağlanması ve takibinin yapılması için her 
lokasyona özel olmak üzere, Atık Yönetim Planları hazırlanmıştır. 

• Tüm çalışma alanlarımızda, atık yönetiminden sorumlu olarak belirlenen “Atık Sorumluları”na Atık Yönetimi Eğitimi 
verilmiştir.
• Ortaklığımız faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikeli atıkların gönderiminde yasal gereklilik sebebi ile doldurulması 
gereken 
Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması düzenli hale getirilmiş ve yurtiçi istasyonlar dahil, 
atık çıkışı olan her lokasyonda formun kullanılması sistematik olarak devam etmektedir. 

• Faaliyetlerimizden kaynaklanan, bakım firması ya da alt işverenlerimiz 
sorumluluğunda olan tehlikeli atıkların mevzuata 
uygun şekilde yönetildiğinin izlenmesi için çalışmalar başlatılmış ve 
bu firmalardan taahhütler alınmıştır.

ÇEVRE YÖNETİMİ KONUSUNDA 
YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

• Kimyasal madde depolanan çalışma alanlarımızda sızıntı dökülme durumunda kimyasalların toplanmasını sağlayacak 
emici materyaller edinilmiş ve dökülme acil durumu için önlemler alınmıştır.

• Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen ve kullanımı 2025 itibariyle 
yasaklanacak olan Ortalığımıza ait klima/ buzdolabı/ su sebillerinde bulunan soğutucu gazların değiştirilmesi gerekliliğine 
dair bilinç oluşturulmuş, gerekli araştırmalar ilgili birimler tarafından yapılmıştır.

• Çalışma alanlarımızda oluşabilecek yangınlara karşı, uygun, güvenilir yangın söndürme sistemlerinin kurulması 
sağlanmıştır.

• İstanbul varışlı, dış hat uçuşlarımızda yolcularımıza dağıtılan ve tek kullanımlık olan ve kullanım sonrasında elektronik 
atık olarak değerlendirilen kulaklıkların evsel atıklardan ayrı toplanması ve atık elektrikli elektronik aletlerin işlenmesi 
konusunda lisanslı firmalara gönderimi konusunda çalışmalar 2016 yılı sonunda planlanmıştır. 2017 yılı itibari ile 
uygulanmaya başlanacaktır. 

• 2016 yılında hizmet, ürün ve faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında yaşanmış, çevre kazası ya da çevresel olay 
bulunmamaktadır. 
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Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması amacıyla ülkemizde yürürlüğe 
konulan 2872 sayılı Çevre Kanunu ile çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakılması için zorunluluklar 
getirilmiştir. Geçmişte olduğu kadar günümüzde de ekolojik dengeyi bozan en önemli etken; kaynakların bilinçsizce tüketimidir. 
Bu tüketim ile birlikte, uzun yıllar kirletici etkisi süren ve oluşturduğu sağlık sorunları ile çevresel sorunlara neden olan 
özellikte ve miktarda atık üretimidir.
Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı 
biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde, atık olarak tanımlanmaktadır.
Çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturan ve gün geçtikçe artan atık sorununun tamamıyla çözümü için tek bir 
yaklaşım yeterli değildir. Ancak tüm yöntemlerin kombinasyonu ile etkin bir atık yönetimi sağlanabilir. Atıkların kaynağında 
azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri 
sonrası kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Bu işlemlerin tümünün izlenmesi ve ölçülmesi atık yönetimidir. 
Atık yönetiminde en önemli prensip atık hiyerarşisine uyum sağlamaktır. Bu hiyerarşiye göre, öncelikli olarak tehlikeli atık 
oluştuğu kaynağında önlenmeli ve azaltılmalıdır. Atıklar türlerine göre ayrı olarak toplanmalıdır. Oluşan atıkların kuruluş içinde 
veya dışında tekrar kullanım ihtimali araştırılmalıdır. Tekrar kullanılmayan atıklar için geri kazanım ve geri dönüşüm ihtimalleri 
araştırılmalıdır. Azaltılmayan, tekrar kullanılamayan ve geri kazanılmayan atıklar, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek 
şekilde çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmeli / ettirilmelidir.

ATIKLAR
Ortaklığımızda yürütülen faaliyetler nedeniyle tehlikeli, tehlikesiz, evsel nitelikli birçok 
atık türü oluşmaktadır. 
Atık üreticisi olarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi, yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.
• Atıkların nasıl yönetildiğini, önleme, azaltma, geri kazanım, depolama ve bertaraf yöntemlerini anlatan atık planının 
hazırlanması
• Oluşan atıkların ayrı olarak toplanması, depolanması için cinslerinin belirlenmesi  
• Atıkları kaynağında, cinslerine göre ayrı olarak toplanması
• Atıkları uygun alanlarda depolamak ve lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi
• Atıkların kayıtlarının tutulması ve yasal bildirimlerin ilgili kurumlara yapılması
• Atık üretimini en az düzeye indirmek için çalışmaların yapılması
Atıkların tekrar kullanımı, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı için cinslerine uygun olarak ayrı toplanması ve dış ortam ve 
diğer atıklar ile etkileşime girmeden depolanması gerekmektedir. Tehlikeli atıkların bertarafı yalnızca lisanslı firmalar tarafından 
sağlanmaktadır. Atık oluşumunun kaynağında önlenmesi veya oluşan atıkların atık üreticisi tarafından ön işlemlere tabi tutularak 
geri kazanımı/ yeniden kullanımı tehlikeli atıkları bertaraf ettirmek için yapılacak harcamaları, işgücü /zamanı kayıplarını ve 
çevre yönetim yatırımları maliyetlerini düşürecektir.
Ortaklığımız faaliyetleri sonrasında oluşabilecek tüm atıklar tespit edilerek, bu atıkların yıllık ne kadar oluşabileceği, oluşan 
atıkların nasıl yönetileceği belirlenmiş, atık yönetim planları oluşturulmuştur. Ortaklıkta Atık Yönetimi için çalışmaların amacı, 
bu atıkların öncelikle oluşumunun önlenmesi için araştırmalar yapmak, atık oluşumunun önüne geçilemeyen durumlarda da bu 
atıkları mevzuata uygun olarak lisanslı firmalarda işletmeye göndermektir. Ortaklığımız faaliyet ve hizmetlerinden oluşan atıklar 
aşağıdaki listede sıralanmıştır.

Önleme

Azaltma

Tekrar Kullanım

Geri Dönüşüm

Enerji Geri Kazanımı

Bertaraf
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160601                                  Atık Akü
150111                                    Atık Basınçlı Kap

200121                                  Atık Floresan

130113                                   Atık Hidrolik Yağ

200126                                 Bitkisel Atık Yağ

130208                                  Diğer Motor Şanzıman Yağları

200135                                 Elektronik Atık

160303                                 İnorganik Atıklar

80317                                   Kartuş Toner

150110                                  Kontamine Ambalaj

150202                                 Kontamine Atık

160104                                  Ömrünü Tamamlamış Araç

180108                                  Sıtotoksık ve Sıtostatık İlaçlar

80119                                     Sulu Sıvı Atık

180103                                  Tıbbı Atık

160107                                  Yağ Filtresi
190904                                 Atık Aktif Karbon

150203                                  Atık Islak Mendil

170411                                   Atık Kablo

200133                                  Atık Pil

80121                                    Boya Vernik Sokucu

20304                                   İşlenmeye Uygun Olmayan Madde

170409                                 Kontamine Olmuş Metal Atık

160506                                 Laboratuvar Kimyasalı

70104                                   Organik Çözücüler Yıkama Sıvıları

161001                                  Tehlikeli Madde İçeren Sıvı Atık

200138                                 Atık Ahşap

170402                                 Atık Alüminyum

200101                                  Atık Kâğıt

200111                                   Atık Tekstil

170405                                 Demir Çelik

170407                                 Karışık Metal

150106                                  Karışık Ambalaj

160103                                  Ömrünü Tamamlamış Lastik

KARGO BAŞKANLIĞINDA ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPAN 
TRİJENERASYON ÜNİTESİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Trijenerasyon sistemi, doğalgaz motorları ile doğalgazın yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesini sağlamaktadır. 
Bu şekilde tesis kendi elektrik enerjisini üretmektedir. Aynı zamanda bu işlemin yan ürünleri olan, sistemin ürettiği 
sıcak su ve sıcak egzoz gazları, absorbsiyon chiller ve ısıtma eşanjörleri vasıtasıyla bir takım işlemlerden geçerek 
binanın ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını da karşılamakta ve bu işlemler için ayrıca bir enerji sarfiyatı yapılmamaktadır. 

Kargo Başkanlığı’nda bulunan trijenerasyon ünitesi ile,
•Tek kaynaktan 3 enerjinin elde edilmesi ve yerinde enerji üretimi ile toplamda %90’a varan yüksek enerji verimliliği,
•İhtiyaç duyulan enerji türlerinin istenildiği zaman ve miktarda elde edilmesi,
•Üretilen yararlı ısı güç birimi başına çevreye atılan katı, sıvı ve gaz madde miktarının düşük olması,
•Düşük karbon emisyonu ile temiz ve doğaya saygılı bir enerji üretimi gerçekleştirilmektedir.

OLUŞAN ATIKLAR
ATIK TÜRÜATIK KODU
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Enerji Kimlik Belgesi, binalar için enerji performans sınıflandırmasını gösteren belgedir. Bu belge,
• Binanın enerji ihtiyacını,
• Enerji tüketim sınıflandırmasını,
• Yalıtım özelliklerini,
• Isıtma, soğutma sistemlerinin verimini göstermektedir.

Bu belgeye göre her bina enerji kullanma verimine göre A ve G harfleri arasında bir enerji sınıfı alır. A harfi verimli 
binayı, G harfi ise verimsiz binayı sembolize etmektedir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ülkemizde yeni yapılan 
binaların tümünün enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. 2017 yılından sonra yapılacak düzenleme ile binalar 
için vergilendirme sisteminde enerji sınıfı önemli rol oynayacaktır.

Binalarda yapılacak bu enerji performans belirlemesi ile,
• Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,
• Enerji israfının önlenmesi 
• Enerji verimliliği yatırımlarının doğru yapılması,
• Çevrenin korunmasını sağlanacaktır.

627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 
02.05.2017 tarihine kadar yönetmelik kapsamındaki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması yasal zorunluluk haline 
getirilmiştir. 

Yenibosna, GİSAD Binamız için enerji performansı belirlenmiş ve Enerji Kimlik Belgesi alınmıştır. Bina, havalandırma 
sisteminde enerji kullanımında A; Aydınlatma sisteminde B; toplam enerji performansında da C sınıfındadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
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Nüfus artışı, sanayileşme ve gelişen teknolojinin sonuç olarak doğal kaynaklarımız da hızla tükenmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre doğal kaynaklar, son 40 yılda insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı ve büyük miktarlarda 
tüketilmiş veya tahrip edilmiştir.
Ortaklığımız faaliyetlerinde kullanılan  doğalgaz, su, elektrik ve kağıt miktarları izlenmekte ve tüketimin azaltılması 
için her yıl hedefler belirlenmektedir.

DOĞAL KAYNAK TÜKETİMİ

DOĞALGAZ TÜKETİMİ (KWH)

OCAK                 644.764          158.372       67.354          2.391.917              -        -          942.781

ŞUBAT                  391.640          107.420       58.819         1.833.758              -        -          611.818

MART                 358.833           96.530       50.753         1.963.995              -   14.359          543.895

NİSAN                 85.973             21.062        8.794          1.879.072              -    5.688          172.318

MAYIS                 42.546             10.798           -            2.592.688              -        -           111.736

HAZİRAN    13.646               5.498           -             2.917.089              -        -           79.913

TEMMUZ                  13.879              4.016           -             3.163.458              -        -           59.812

AĞUSTOS     17.959             5.679           -             3.509.148              -        -           37.617

EYLÜL                  15.881              5.391           -             2.856.190              -        -          43.773

EKİM                  89.188             25.118           -            2.575.454              -    4.982          180.813

KASIM                 287.890          122.265           -            2.664.874              -    15.901         449.804

ARALIK                  621.924          131.028           -             2.670.555       503.216    15.269          812.152

Genel 
Yönetim 

Binası

Yenibosna 
Binası 

Güneşli 
Binası

Kargo 
Binası

Teknoloji 
Binası

Levazım 
Depo Habom

Havalimanı 
Çalışma 
Alanları

SU TÜKETİMİ (m3/ay)

OCAK               2.292        454               374     2.878                -        -          3.383    480          666

ŞUBAT               2.591        382              468     2.494   -        -          1.953    533          204

MART               3.519        536              507     2.952        -        -           1.811    601           220

NİSAN               3.626        635              508     3.019             242        -           3.138    453           219

MAYIS               3.602       446               58     3.477            1.937    1.937           2.673    570          243

HAZİRAN 4.517         527                 -     4.569            1.913        -           2.915    676           186

TEMMUZ   5.438        348                 -     5.035                -        -           3.023    454           218

AĞUSTOS 4.749        699                 -     2.505            1.882        -           2.819    582           210

EYLÜL               3.418         517                 -     3.532                -        -           3.717    548           242

EKİM               2.656         612                 -     2.681            1.884        -           1.941    657           374

KASIM               3.022         515                 -     2.758               -        -           1.957    706           287

ARALIK               2.267        610                 -     2.833               -        -              -    682             -

Genel 
Yönetim 

Binası

Yenibosna 
Binası 

Güneşli 
Binası

Kargo 
Binası

Teknoloji 
Binası

Levazım 
Depo

AHL 
İstasyon

Habom
Havalimanı 

Çalışma 
Alanları
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ELEKTRİK TÜKETİMİ (kWh/ay)

OCAK             369.731         70.871         61.494        31.366               -                   -                 -             338.609         33611       

ŞUBAT             339.757         67.695        48.858         33.172               -         14.907       1.799.512     303.769         31505

MART             376.661        69.030          51.306        31.604               -         16.361        1.590.755       340.578         33965

NİSAN             336.727        70.148          45.935         32.758        125.603       12.234        1.687.298     351.270           32111

MAYIS             333.207        71.208           2.348         39.320        155.689        13.314        1.616.120       337.768          33114

HAZİRAN          425.508        102.040             -          210.819        227.687       13.391         1.695.827     391.470         35565

TEMMUZ            456.474        95.548       -           78.474        246.227       12.352        1.885.996     343.772          33019

AĞUSTOS           553.007       135.869       -         160.844        319.976       22.166        2.306.231     355.915          34802

EYLÜL             352.371         83.578       -           75.529        203.154       19.862        2.242.373     367.474          33722

EKİM             289.454        68.169       -           56.615        175.424       20.159       1.900.082     340.136          33173

KASIM            304.022        69.906       -           45.592        166.937        16.818        1.525.195     333.676          31873

ARALIK            354.564        78.610       -           66.323        182.230        17.679        1.624.101     350.089         34873

Genel 
Yönetim 

Binası

Yenibosna 
Binası 

Güneşli 
Binası

Kargo 
Binası

Teknoloji 
Binası

Levazım 
Depo

AHL 
İstasyon

Habom
Havalimanı 

Çalışma 
Alanları

Kağıt Kullanımı

Yurt İçi Çalışma Alanları               5.549.500 adet       4.975.000 adet

İstanbul Çalışma Alanları 48.359.500 adet       39.213.720 adet

LOKASYON 2015 YILI SARF EDİLEN 
SAYFA SAYISI

2016 YILI SARF EDİLEN 
SAYFA SAYISI
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Dünyanın, gelecek nesillerden bize bir emanet olduğunun bilincinde olarak, Ortaklığımızda doğal kaynak tüketimlerinin 
azaltılması, sürdürebilirliğin sağlanması, için çalışmalar yapılmakta, yıllık tüketim miktarları izlenmekte ve çevresel 
etkilerin azaltılması için hedefler belirlemektedir. 2016 yılı Ortaklık çevre hedefleri ve hedeflerin yıl sonundaki durumları 
aşağıda detaylandırılmıştır.

AMAÇ VE HEDEFLER

2016 hedeflenen miktar:
5.866.069
2016 gerçekleşen miktar:
5.684.098
Değişim miktarı: %5
Gerçekleşme durumu: 
ulaşıldı %100

2016 hedeflenen miktar:
3,78 top/kişi/yıl
2016 gerçekleşen miktar: 
2,66 top/kişi/yıl
Gerçekleşme Oranı: 
%100 

2016 hedeflenen miktar: 3.583.276
2016 gerçekleşen miktar: 3.463.016
Değişim miktarı: %5,2
Gerçekleşme durumu: ulaşıldı %100

• “2015 yılında 5.985.787 kwh olan 
Genel Müdürlük binası, Yenibosna ve 
Güneşli yerleşkelerindeki elektrik tüketimini, 
2016 yılında %2 azaltılması” hedefine, 2016 yılında 
5.684.098 kwh’lık bir tüketim ile ulaşılmıştır.

• “2015 yılında 3.656.404 kwh olan 
Genel Müdürlük binası, Yenibosna ve 
Güneşli yerleşkelerinde doğalgaz tüketimini, 
2016 yılında %2 azaltılması” hedefine 
2016 yılında 3.463.016  kwh’lık bir tüketim ile 
ulaşılmıştır.

•2015 yılında 3,86 olan çalışan başına top kağıt tüketimini, 
2016 yılında %2 azaltarak 3,78’ye düşürme” hedefine 
Yurtiçi ve İstanbul çalışma alanlarında 2015 yılında 
kullanılan sayfa sayısı 53.909.000 iken, 2016 yılında 
bu miktar 44.188.720 sayfaya düşürülerek %18’lik 
değişim ile ulaşılmıştır. 

• “38. Borsa İstanbul’da işlem yapan en 
büyük 30 şirket arasından, çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki 
performanslarıyla öne çıkan ilk 15’inin 
seçildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 
2016 yılında da dahil edilmek” hedefine 
2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun 
hazırlanması ve 30 Haziran itibariyle 
halka açık halde yayınlanmasıyla 
ulaşılmıştır.
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Dünyadaki sıcaklık artışı, deniz seviyelerinde artış ve buzullarda erime, 2016 yılında maksimum değerlere ulaşmıştır.
Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2016 yılında yayımlanan Avrupa’da İklim Değişikliği, Etkileri ve 
Zaafiyetler raporunda önümüzdeki yıllarda da yaşanmaya devam edecek olan iklim değişikliğinin, 
sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarla önlenebileceği vurgulanmıştır.

Sıcaklıkların artması, Buzulların rekor hızda erimesi, kıyı kesimlerdeki tarım alanlarının yok olmasına; 
denizlerdeki asit düzeyinin artmasına ve deniz canlılarının yok olmasına; sıcak iklimde daha uzun yaşayan 
vektör canlıların bulaşıcı ve ölümcül hastalıkları daha kolay taşıyarak yaymasına ve bunlar gibi önemli 
sorunlara sebep olmaktadır.
Tüm bu sorunlar düşünüldüğünde her bireyin gelecek nesilleri düşünerek duyarlı hareket etmesi gerekmektedir. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÖNLEMEK VE 
ÇEVREMİZ İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

İklim değişikliği ile mücadelede bireysel olarak yapabileceklerimiz ise;

• Her alışverişte yeni bir plastik poşet kullanmak yerine sonrasında da kullanılabilen alışveriş çantaları edinilmeli. 
Dünyanın bir yıllık poşet ihtiyacını karşılamak için yılda 40 milyon varilden fazla petrol harcanmaktadır.
• Enerjiyi verimli kullanan tasarruflu ampuller kullanılmalı. Bu sayede yılda 20 kg karbondioksit gazının atmosfere 
salınımı önlenmiş olacaktır. 
• Klimaların bakımı ve temizlenmesi düzenli aralıklarla yapılmalı; temiz tutulan klima filtresi yılda 160 kg kadar 
karbondioksit üretimine engel olabilir.
• Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı. Sıcak su ihtiyacının önemli bir bölümü güneş 
enerjisinden sağlanabilir.
• Araç bakımları zamanında yaptırılmalı. Motorlu taşıt sahiplerinin yalnızca %1’i araç bakımlarını düzenli yaptırdığında, 
yılda 450 bin tondan fazla karbondioksitin üretilmesi engellenebilir.
• Taşıt lastikleri düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve uygun olması sağlanmalıdır. Uygun lastik basıncı bir depo yakıtla 
alınan mesafeyi %3’e kadar artırır. Tasarruf edilen her 4 litre benzin, l0 kg karbondioksitin engellenmesi demektir.
• Bir aile yıllık ortalama 330 adet cam şişe ve kavanoz kullanmaktadır. Bu cam şişe veya kavanozların yalnızca 
bir tanesini geri dönüştürerek bir bilgisayarın 25 dakikada harcadığı enerji karşılanabilmektedir.
• Ülkemizde yaklaşık 1 milyon ton kağıt gereksiz kullanılmaktadır. Gereksiz kağıt kullanımının önüne geçilmesi ile 
günde 1,5 kg ağacın yok olması engellenecektir.
• 3 milyon motorlu taşıttan kaynaklanan atık yağın toplanarak geri kazanılması sonucunda elde edilen enerji ile 
1,5 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacı giderilebilir.
• Her 100 kişiden 90’ı kullanılmış atık yağları lavaboya dökerek temizlemektedir. 1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 
5 milyon litre suyu içilemez hale getirmektedir.
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