ZORLU TEKSTİL
GRUBU
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ZORLUTEKS
KAPASİTE

250 milyon m2/yıl

KAPALI ALAN

250 bin m2
3.700

ÇALIŞAN SAYISI
Kadın
%51

Erkek
%49
02

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
Zorlu Holding olarak küresel ve yerel
ölçekte konjonktürel değişimlere hızlı
uyum sağlayan inovatif ve teknolojik
yeniliklerden beslenen bir gelecek
hayali kuruyoruz.

Ömer Yüngül / CEO

Zorlu Holding olarak girişimci, çağdaş, yenilikçi
ve dinamik yapımızı; çalışanlarımız başta olmak
üzere paydaşlarımızın desteği ve
sürdürülebilirliği merkeze alan yeni
yapılanmamızın verdiği ivmeyle devam
ettireceğiz.

Cem Köksal /
Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
“Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak
insan kaynağımızdan kullandığımız
teknolojiye, üretimden tedarik
zincirine, iş ortaklarımızdan toplumun
farklı kesimlerine kadar bütünsel bir
şekilde sürdürülebilirlik yaklaşımımızı
hakim kılmak için çalışıyoruz.”

Necat Altın/ Tekstil Grup Başkanı
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AKILLI HAYAT
Teknolojik gelişmelere hızla
uyum sağlayan ve bilgi birikimini
tüm paydaşlarına aktaran
yenilikçi bir kurum olarak;
insanın, toplumun ve gezegenin
gelecekteki refahını temel
alan “sürdürülebilir çözümler”
üretmeye odaklandık.

(Smart Life)

DİLEĞİMİZ BU YOLCULUĞU
PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE
SÜRDÜREBİLMEK…

İnovatif ve teknolojik
yeniliklerden beslenen daha iyi
bir gelecek hayali kuruyoruz. Bu
dönüşüme “Akıllı Hayat” adını
veriyoruz. Bu nedenle,
çalışanımıza ilham vermek;
çevremizi güçlendirmek,
yaşadığımız topluma fayda
sağlamak için yola çıktık.
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AKILLI HAYAT

(Smart Life)

İLHAM VERİYORUZ

GÜÇ KATIYORUZ

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Çalışanlarımıza Değer Katıyoruz

Çevresel Ayak İzimizi Küçültüyoruz

Gençleri Geleceğe Hazırlıyoruz

İnovasyon Temelli Bir Kurum Kültürü
Yaratıyoruz

Tedarik Zincirimizi Sürekli
İyileştiriyoruz

Ben Değil, Biz Diyoruz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyoruz

Akıllı Endüstriye Yatırım Yapıyoruz

Çalışanların Gönüllülüğünü Teşvik
Ediyoruz

Sürdürülebilir Ürünler Geliştiriyoruz

Teknoloji ve Yaratıcılık Platformu: Digilogue
Kadınları Hayatın Her Alanında Güçlendiriyoruz
Çocuklara Sürdürülebilirlik Bilinci
Kazandırıyoruz
Geleneksel Meslekleri
Geleceğe Taşıyoruz
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ÇEVRE

‘‘ Zorluteks, doğa dostu akıllı üretim teknolojileri, etkin enerji yönetimi ve doğayı korumaya odaklı geri
dönüşüm uygulamaları ile sürdürülebilir bir gelecek için daha yaşanabilir bir dünya hedefi
doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor»
Cemil Çiçek / Zorluteks Genel Müdürü

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARIMIZ
HEDEFLER
Sürdürülebilirlik organizasyonu altında çevre
konusunda 2020 hedeflerimizi belirlenmiştir.

KAYNAĞINDAN AZALTMA
Çeşitli process verimlilik çalışmaları ile daha az su, enerji ve
kimyasal kullanımına yönelik projeler yapılmaktadır.

ATIKLARIN AZALTILMASI
Atıkların dönüştürülmesi için çeşitli projelerimiz mevcut.
Örneğin; atık kumaşların bez torbaya, atık elyafların yastık
dolgu malzemesi, atık kumaşların ipliğe dönüştürülmesi gibi…

TEKNOLOJİ KULLANIMI
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve her yıl
makinelerimizi çevreye dost gelişmiş teknolojiler ile yeniliyoruz.
Örneğin, dijital baskı makineleri, daha az enerji tüketen boyama
makineleri, verimli motorlar, led aydınlatma gibi.

KİMYASAL YÖNETİM SİSTEMİ
Kimyasal yönetim sistemi kapsamında tüm
kimyasallarımızın doğada ve insan üzerindeki etkileri
incelenerek kimyasallarımız daha çevreye dost kimyasallar
tercih edilmektedir. Böylece her geçen yıl atık
su çıkış değerlerimiz ve kumaş üzerindeki etkisi
iyileşmektedir.

İYİ UYGULAMALAR
SU TASARRUFU
Dünyada 1 kg kumaş için 120 litre su tüketiliyor. Zorlu Tekstil
80 litre kullanıyor.

ATIK SU
Lüleburgaz fabrikamızın atık suyu ileri arıtma teknolojisi ile
arıtılarak Zorlu Enerji kulelerinde soğutma suyu olarak
kullanılıyor. 0 sıvı deşarjı kapasitesine sahibiz.

KARBON AYAK İZİ
Karbon ayak izimizi sıfırlamak için 150.000 ağaç ile
Zorluteks Ormanı yarattık.

ENERJİ TASARRUFU
Denizli fabrikamız %100 yenilenebilir enerji kullanmaktadır.

KATI ATIK
Katı atıkların %90’ı geri dönüştürülmektedir.

BOYA TASARRUFU
Farklı renklerdeki atık boyaları biraraya getirerek her yıl
ortalama 40 ton siyah boya kazanımı yapılmaktadır.

ATIK YAĞ TOPLAMA
Çalışanlarımızı bilinçlendirmek için evdeki atık
yağlarını toplayarak yemeklik yağ hediye
ediyoruz. Onları tehlikeli atığın bertarafı
konusunda teşvik ediyoruz.
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ÇEVRE
2020’ye kadar tüm proseslerde yasaklı/kısıtlı kimyasal kullanımı engellenecektir.

2017

2016
•

ZDHC uyum
süreci başladı

•



•

MRSL
kontrolleri

•

•

Kimyasal Yönetim
Ekibi kuruldu.
Kimyasal Envanter
Listesi oluşturuldu.
Kimyasal Risk
Analizi
tamamlandı.
Fabrika giriş ve
arıtma çıkış
suyundan analiz
yaptırıldı.
ZDHC Akademinin
düzenlediği
Kimyasal Yönetime
Giriş Eğitimine 2
kişi katıldı.

2018
•

•
•

•

•

Yasaklı/kısıtlı bileşen
içeren kimyasallara
muadil çalışmaları
başlatıldı.
Tedarikçiler ile ZDHC
bilgilendirme
görüşmeleri yapıldı.
Otomasyon sistemine
yönelik alt yapı
çalışmaları
tamamlandı.
ZDHC konusuna
yönelik tüm
çalışanlara eğitim
planlaması yapıldı.
H&M E Cube Projesi
dahilinde çalışmalar
başlatıldı.

2018/H2
•

•

•
•

•
•

Yasaklı/kısıtlı bileşen
içeren kimyasallara
muadil çalışmaları
yapıldı.
ZDHC konusu yıllık
eğitim planlarına
dahil edildi.
Atık su kalitesini
arttırmaya yönelik
çalışmalar başlatıldı.
AR-GE Temiz Üretim
Projesi dahilinde
çıkan MET’ler
değerlendirildi.
Örgü boya
otomasyon sistemi
devreye alındı.
Tedarikçi
denetlemelerinin
başlatılması için
çalışmalar başlatıldı.

2019/H1
•

•

•

•

•

Yasaklı/kısıtlı bileşen
içeren kimyasallara
muadil çalışmaları
devam edecek.
Kimyasal sayısı ve
reçete optimizasyonu
çalışmaları
başlatılacak.
ZDHC uyum sürecini
tamamlamış
firmalara teknik
geziler düzenlenecek.
İzlenebilirliği
sağlamak için
bilgisayar destekli
uygulamalar
geliştirilecek.
Uygunsuzlukları
gidermek için proje
çalışmaları
başlatılacak.

2019/H2
•
•

•

•

Yasaklı/kısıtlı bileşen
alımı engellenecek.
Kimyasal sağlık risk
değerlendirme
çalışması
tamamlanacak.
Otomasyon
projesinin
tamamlanması
İç denetimler ile
uygunsuzlukları
gidermeye yönelik
proje çalışmaları
tamamlanacak.

2020

Sıfır zararlı
kimyasal
salımı
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KLASİK AKTİF ÇAMUR
SİSTEMİ

KİMYASAL VE FİZİKSEL
ARITIM
7.200 m3/gün KAPASİTE
YÜKSEK pH

YÜKSEK RENK

ZORLU ENERJİ 2011 YILI ORTAK
GERİ KAZANIM PROJESİ
İLERİ ARITMA TESİSİ ÜNİTELER
 AKTİF KARBON
 ULTRAFİLTRASYON
 RO
** %65 – 70 GERİ KAZANIM
**260 m3/saat KAPASİTE

ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş
ECEM YILMAZ

