BİLGİLEN
DİRME

Cevap
veriyoruz

İnsana ve Doğaya
Olan Bağlılığımız:
Sorumluluk Alıyoruz.

Neden bu doğruluk teyidi?
Jokey sahip olduğu değer zincirinde,
sosyal adalete ve global normlara, SEDEX
ve GKV ahlak davranış kurallarına göre
sertifikalı bir şekilde önem vermekte ve
uygulamaktadır.
Bu bağlamda çevrenin korunması şimdi
ve gelecekteki en önemli gündemdir.
Küresel çapta yapılan tartışmalar ne yazık
ki nadiren gerçeklere dayanır; Artılar
ve eksiler yanlış bir şekilde tek taraflı
değerlendirilmektedir.

1990 yılından bu yana yaptığımız gibi, bir
ambalajın tekrar kullanılabilir hale gelmesi
için toplanması ve dönüştürülmesi sürecine
katkıda bulunmak bizim için önemlidir.
Bizi doğrudan ilgilendiren bu konuda,
farkındalığınızı arttırmak amacıyla kitapçığımızı sizinle paylaşıyoruz. Plastik bizim
temel hammaddemizdir ve çok değerlidir.
Geri dönüştürülebilir malzemelerin bilinçli
bir şekilde kullanımı günümüzdeki en iyi
çevre koruma davranışıdır.
Zaten esas olan da bu değil midir?

Plastik ambalajlar
geri dönüştürülemez.
Bunun bir yolu da
yoktur.

Kesinlikle bu böyle
değildir.

Yeni yasalar kapsamında
Türkiye ve Avrupa’da,
plastik ambalajlar
uygun yöntemlerle
toplanmakta ve geri
dönüştürülmektedir.

İKINCIL
HAMMADDELER

Plastiğin yeniden kullanımı bizim için
köklü bir gelenektir.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu
konuyla ilgili tüm ayrıntıları
öğrenin.

Fireler ve üretim atıklarını sürekli olarak
geri dönüştürüyoruz. Geri dönüştürülmüş
bu hammaddeler ambalaj üretiminde
yeniden kullanılmaktadır. Buna ek olarak,
evsel atık toplama noktalarından (örneğin
sarı poşet / sarı çöp kutusu) geri dönüştürülmüş hammaddeleri de satın alıp kullanıyoruz. İsterseniz bunu bir sertifika ile
belgeleyebilmekteyiz. Tüm bu geri dönüştürülebilir hammaddeler halihazırda gıda
dışı ürünler için ambalajımızda yeniden
kullanılmaktadır.

Plastiği yenilenebilir
hammaddelerle
değiştirebiliriz.
Bu kadar basit!

Aslında hiçbir şekilde
bu kadar basit değil
ne yazık ki.
Sadece gerçekten
çevreye duyarlı yenilenebilir hammaddeler
kullanılabilmekteyiz.

YENILENEBILIR
HAMMADDELER

Ambalajımızın üretimi için yenilenebilir
hammaddeleri kullanabilmekteyiz.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu konuyla ilgili tüm
ayrıntıları öğrenin.

“Yenilenebilir hammaddeler” demek çoğu
zaman ekolojik olarak daha duyarlı veya
bio-bozunur olduğu anlamına gelmez.
Burada da bazı kritik sorular sorulmalıdır,
Çünkü bu hammaddelerin çoğu büyük
monokültürlerden sağlanmakta ve modern
ambalajın bugün sunduğu teknik performansı sağlamamaktadırlar. Bu nedenle,
yenilenebilir hammaddelerin seçiminde
ekolojik, sosyal ve ahlaki-etik kriterlere üst
seviyede dikkat ediyoruz.

Bu maalesef doğru
bir bilgi değil.
Jokey olarak biz sadece
insan ve hayvan sağlığına zararsız bileşenler
kullanıyor ve bunu
garanti ediyoruz.

Plastik insanlar
ve hayvanlar için
zararlıdır.
Bunu herkes bilir!

GIDA TEMASI

Güvenli bir kullanım garantisi veriyoruz:
Ürünlerimiz gıdaya uygundur ve kritik
testlere tabidir.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu konuyla ilgili tüm
ayrıntıları öğrenin.

Kullandığımız tüm katkı maddeleri sıkı kalite güvencesine tabidir. Bu maddelerin gıda
güvenliği ve yasal gerekliliklere, Avrupa
düzenlemelerine ve uluslararası yönetmeliklere uygun olup olmadığı akredite bir
laboratuvar tarafından test edilir. Sadece
bu onaylı hammaddeleri üretimimizde
kullanmaktayız.

Plastik endüstrisi
doğal kaynakları
korumakla ilgilenmez.
Nokta.

Yanlış! Bu doğru
bir bilgi değil.
Aksine, Jokey’de
1990’dan bu yana
% 30’un üzerinde
hammadde tasarrufu sağladık.

HAMMADDE
VERIMLILIĞI

Hedeflediğimiz gelişim, daha az hammadde ve kaynakla daha iyi ambalajlar
üretmeyi sağlamaktadır.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu konuyla ilgili tüm
ayrıntıları öğrenin.

Plastiği diğer ambalaj malzemeleriyle
değiştirmek birden fazla kaynak kullanımı
gerektirir. Aynı zamanda, hammadde tüketimimizi daha da azaltmak ve ambalajlarımızın teknik işlevlerini sürekli iyileştirmek
için de çalışmaktayız. 1990 yılından bu yana
ürünlerimiz tam olarak üçte bir oranında
hafiflemiştir. Doğal olarak da üretimde daha
az hammadde kullanmakta, nakliye ve
lojistikte karbon ayak izini azaltmaktayız.

Çoğu plastik ambalaj
geri dönüştürülemez.
Herkes böyle diyor!

Bu doğru değil.
Sizin de yararınıza
olarak, Jokey ambalajları % 100 geri
dönüştürülebilirdir.

% 100 GERI
DÖNÜŞTÜRÜLEBILIR

Farklı tip hammadde bileşenlerinden
yapılan ambalajlardan kaçınır ve böylece
% 100 geri dönüştürülebilirlik sağlarız.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu konuyla ilgili tüm
ayrıntıları öğrenin.

Bir ambalaj birçok farklı hammaddeden
oluşuyorsa, geri dönüşümü zorlaşır. Plastiklerimizin ve dekorasyonlarımızın % 100 geri
dönüştürülebilir olması bizim için önemlidir. Bu yüzden Jokey ambalajları çoğunlukla polipropilen hammaddeden yapılmıştır.
Bu hammadde tipi geri dönüşüm için idealdir. Böylece tüm Jokey ambalajları teknik
kalite kaybı olmadan tamamen ve çok defa
geri dönüştürülebilir.

Çoğu zaman dolum
içeriği tam olarak
kullanılamaz ve artık
olarak ambalajda kalır
– bu da kirlilik oluşturur.
Bu gayet açık, öyle
değil mi?

Evet bu doğru.
Bu yüzden ambalajlarımızı içindeki ürünü
tamamen kullanılabilir
ve boşaltılabilir olacak
şekilde tasarlıyoruz.

% 100
BOŞALTILABİLİR

Pratiklikte son nokta: İyi düşünülmüş
tasarım, herhangi bir kalıntı bırakmadan
içeriğin tamamen çıkarılmasını mümkün
kılar.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu konuyla ilgili tüm
ayrıntıları öğrenin.

Kapaklar tüm Jokey ambalajlarında ayrılabilir şekilde tasarlanmıştır. Bu da dolum
ürününün son damlasına kadar kullanılabileceği anlamına gelir. Bu pratik tasarım,
ürün kalıntısının yıkanması ve geri dönüşümde ayrıştırılmasını gerektirmez ve büyük
maddi külfet getiren artık ürünlerin oluşmasını önler. Böylece Jokey ambalajları
kolay ve yüksek kaliteli geri dönüşüm için
en iyi koşulları sunar.

Plastik ambalajlar
sadece tek
kullanımlıktır.
Öyle Değil mi?

Yanlış!
Özellikle pratik ve akıllı
tasarım mantığı ile
üretildiği için, birçok
Jokey ambalajı “ikinci
bir hayat” yaşıyor.

İKİNCİL KULLANIM

Güvenilirlik ve çok yönlülük avantajı:
Ürünlerimizin çoğu ilk kullanım amacından sonra yeni uygulama alanlarında da
değerlendirilmektedir.

QR kodunu cep telefonunuzun kamerasına tutun ve bu konuyla ilgili tüm
ayrıntıları öğrenin.

Jokey Eko Tasarım, mümkün olan en düşük
çevresel etki ile yüksek işlevsellik ve verimlilik sağlamaya çalışır. Jokey ambalajları sağlamdır, tamamen boşaltılabilir ve güvenilir
bir şekilde kapatılabilirler – Tek bir cümleyle:
son derece pratiktirler. Bundan dolayı günlük
özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak çok çeşitli
amaçlar için de kullanılmaktadır.

Şimdi Sizin Sıranız.
Çöpler kendi başına
doğaya saçılmaz.

Jokey’in plastik ambalajları
sürdürülebilirdir.
Denizlerimizdeki çöplerin çoğu, atık sulardan, çöp depolama alanlarındaki yetersiz
koşullardan dolayı etrafa saçılan plastiklerden, yasa dışı olarak yerleşim yerine
uzak ve denizlere dökülen atıklardan ve
de turizmden kaynaklanmaktadır. Dolaylı
olarak da nehirler ve seller, bu çöpleri denize taşır. Ancak bu çöpler oraya ait değildirler! Bir plastik ambalaj ilk kullanımdan
sonra da yeni bir üründe kullanılabilen
değerli bir malzemedir.

Ne yapabilirsin?
Günlük yaşamınızda plastik ambalaj
kullanın ve kullanım sonrası bu ambalajı
doğru şekilde toplandığından ve geri
dönüştüğünden emin olun. Kim bilir belki
de başkalarının ürettiği atıkları toplamak
için çeşitli organizasyonlara katılmayı
düşünebilirsiniz!
Bunu yapmak çok kolay ve hepimizin
istediği tertemiz bir çevre için buna
değer.

?

TÜM SORULARINIZI
YANITLIYORUZ.

Sadece Bize Ulaşın!!
 okey Turkey Ambalaj Sanayi A. S
J
GEBKIM O.S.B. Refik Baydur C. No. 15
TR-41455 Dilovası – Kocaeli
Tel
+90 (0)262 648 57 00
Email sustainability@jokey.com

% 100 geri dönüştürülmüş
atık kağıda basılmıştır.
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