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1. Sunar Grup olarak sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk 
uygulamalarını hayata geçirmeyi esas alırız.

2. Faaliyet göstermekte olduğumuz ve göstereceğimiz tüm coğrafyalarda 
insana ve çevreye saygılı olacağımızı taahhüt eder, doğada ayak izimizi sıfır 
seviyesine indirmek üzere çalışmalarımızı planlar ve uygularız

3. Grup şirketlerimizin gıda güvenliği, uygun hijyen şartlarının sağlanması 
ve müşteri memnuniyeti alanında uluslararası standartlarla uyum içerisinde 
olmasını sağlayarak, sertifikalandırırız.

4. Müşteri tatmin düzeyinin, talep ve beklentilerinin sürekli ölçümlenerek 
karşılanmasını sağlar ve “koşulsuz ve sınırsız müşteri memnuniyeti” 
ilkesiyle bu talep ve beklentilerin ötesine geçmeyi hedefleriz.

5. Dürüstlük, güvenirlilik ve kararlılığı ilke edinir, “Sadece kendi sofranda 
olmasını isteyeceğin ürünü hem yurtiçi hem de yurtdışı müşterine sat” 
bilinciyle hareket ederiz.

6. Paylaşılmayan değerin, bilginin ve kazancın nihayetinde sanayiciye de 
katma değer sağlamayacağını bilir, her projemizde nihai hedefimizi 
toplumsal kalkınma olarak belirleriz.

7. Tedarikçilerimizden STK lara, çalışanlarımızdan nihai müşterilerimize 
kadar mutlu paydaşlar yaratmak için çalışır ve tüm paydaşlarımızın 
kurumsal sosyal sorumluluk politikalarımızla uyum içerisinde çalışmasına 
özen gösteririz.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Politikası



8. Yönetim kurulumuzu ve tüm çalışanlarımızı özellikle sağlık ve eğitim 
alanında şirket kültürüne uygun olarak sosyal ve toplumsal faaliyetlerde 
gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

9. Tüm çalışanlarımızın sağlıklı & güvenli bir ortamda çalışma hakları 
olduğuna inanır ve Sağlık & Güvenlik politikamız doğrultusunda tüm 
çalışma ortamlarımızda iş sağlığını ve güvenliğini sağlarız.

10. Takım çalışmasının verimliliğine inanır, pozitif bir çalışma ortamı 
oluşturarak her türlü inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir 
ortamda çalışmasını sağlarız.

11. Eğitimin önemine ve bir ömür boyu devam ettiğine inanır, tüm 
çalışanlarımızın yükseköğrenim hayatlarına devam etmelerini destekleriz.

12. Sürdürülebilir tarımın ve tarıma dayalı sanayinin önemine inanır, bu 
vizyonla faaliyetlerimizi yürütürüz. Öncelikle bölgemizde ve ülkemizde 
yetişen tarım ürünlerini değerlendirir, çiftçimizin kalkınması için projeler 
üretir ve uygularız.

13. Türkiye’nin en fazla cari açığını veren sektörlerde faaliyet göstermemize 
karşın Türkiye’nin cari açığını kapatmaya yönelik projelerin 
oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde öncü ve destekçi olmayı 
taahhüt ederiz.

14. Yeni kullanıma açacağımız arazilerde ve işletme tesisi kuracağımız 
alanlarda öncelikle çevre halkını bilgilendirir ve yerel toplulukların 
sağlıklarına, yaşam koşullarına, kültürlerine koşulsuz saygı gösteririz. Bu 
yerel toplulukların kalkınma düzeylerini ve refahını artıracak sosyal 
sorumluluk projeleri planlar ve uygulamaya koyarız.

15. Yetkili kurumlarca işletme/tesis kullanımına açılmış araziler dışında
hiçbir vasıfta arazide işletme yatırımı yapmayacağımızı taahhüt ederiz.



Doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye 
atmadan günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmaktır. 
Kısaca; gelecekteki tüm koşullar dikkate alınarak, daimi olma yeteneğinin
sağlanmasıdır.  

Nedir?
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik?
Neden

yılında, dünya nüfusunun
dünya nüfusunun

9 milyara

2050 

ulaşılacağı
tahmin
edilmektedir.

Bu nüfusu doyurabilmek için; gıda 

üretiminde %70 oranında bir artış 

olması gerekmektedir. Öte 

yandan, Sürdürülebilir toprak 

yönetimi ile %58 daha fazla gıda 

üretimi yapılabilmektedir.

İklim değişikliği gıda fiyatlarını 2050 yılına kadar %85 oranında 
artıracaktır.  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’ya göre; mısır, buğday ve 
pirinç dünya toplam kalori alımının %51’ini oluşturan temel besinlerdir. Bu gıdalar 
dünyada milyarlarca insanın yaşamı için hayati önem taşımaktadır. Yine IPCC 
raporuna göre şu ana kadar küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ürünler; 
buğday, mısır ve pirinçtir.

• Hükümetler Arası İklim Değişikliği Platformu’nun (IPCC) raporuna göre; 

Türkiye’de sıcaklıklar 2035 yılına kadar 1 - 2 derece artacak, 
iklim değişikliğine en az katkısı olan yoksul kesimler en fazla 
etkilenenler olacak.



Gelecek nesillerin yaşanabilir bir 
dünyada, refah içinde hayatlarını 
sürdürebilmeleri için; gücümüzü 
topraktan alarak sürdürülebilir 
kalkınmayı yaşamak ve yaşatmak.
Bu hedefimizi gerçekleştirirken; 
doğadaki ayak izimizi azaltmak ve 
toplumsal faydamızı artırmak.



Sunar Grup, aralarında ülkemizin de bulunduğu 193 ülke tarafından 
imzalanan 17 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 15 ine katkı 
sağlamaya çalışmaktadır. 

Kalkınma Hedefleri
Sürdürülebilir



Sürdürülebilir 
Hammadde 

Temini

Enerji 
Verimliliği

Minimum 
Atık

Topluma 
Katkı

Sağlıklı 
Ürünlerin 

Geliştirilmesi

İşbirlikleri

Sunar Aydınlık Gelecek Programı / Sunar Bright Future :

Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından; şirketin öncelikli sürdürülebilir kalkınma 
alanlarına göre kategorize edilmiş, sürdürülebilirlik vizyonu ile uyum içinde, geçmiş 
çalışmaları ve gelecek planlarını tek çatı altında toplayan ve “Sunar Grup 5 Yıllık 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini” içeren programdır. Topyekûn kalkınma ve 
mutluluk amacına hizmet eder.
 
Sunar Grup, sürdürülebilirliğin üç ana kriteri olan;

• Çevre odaklı projeleri ile; hammaddesini ve bu hammaddeyi kendisine sağlayan 
doğayı ve toprağı korumayı,

• Sosyal projeleri ile; çiftçisinin, tedarikçisinin, müşterisinin, çalışanının kısaca tüm 
paydaşlarının bilinç düzeyini ve refahını yükseltmeyi,

• Ekonomik projeleri ile; tüm kaynaklarda tasarrufu ilke edinirken, tüm
paydaşlarının ve kendisinin finansal sürdürülebilirliğini korumayı hedeflemektedir.



Hammadde Temini
Sürdürülebilir

• Sunar Grup 2012-2016 
yılları arasında ülkemizdeki 
atıl arazileri tarım alanlarına 
dönüştürmek, yağlı tohum 
ve ham yağda dış ticaret 
açığını kapatmaya yardımcı 

olmak için yağlı tohum ekim alanlarını artırmak ve çiftçilerinin 
ekonomik refahını yükseltmek adına “Doğuya Ayçiçeği Doğuyor” 
projesini uygulamıştır.

•  Çukurova Türkiye mısır 
üretiminin %25 - %30 
aralığında tek başına 
gerçekleştiren, Türkiye’nin 
mısır ambarıdır. 300’den 
fazla üründe hammadde 

olarak kullanılan bu kıymetli ürün ile Çukurova çiftçisinin tanışması 
80li yıllarda Sunar Grup Kurucusu, Yüksek Ziraat Mühendisi Nuri 
Çomu sayesinde olmuştur.



  Sürdürülebilir Tarım Nedir? Dünya nüfusunun ihtiyacı olan ve 
çiftçilerimizin alın teriyle üretilen ürünlerin; çevreye, doğaya en az zarar 
verecek şekilde, kaliteli, sağlıklı ve uygun maliyetli olarak yetiştirilmesi, 
toprak kalitesi korunarak; bu ürünlerin gelecek nesillere aynı kalitede 
aktarılması demektir.
 Geleneksel, konvansiyonel, entansif tarım sonucu hatalı uygulamalar ile 
kaybolan dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insan ve çevreye dost üretim 
sistemlerini kapsamaktadır.

• Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Sürdürülebilir 
Ayçiçek Tarımı, Sunar Grup tarafından 2016 
yılında Adana Aladağ’da yapılmış ve böylece 
Türkiye’nin İlk Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı 
üretilmiştir. 2017-2018 yılları arasında üretim 
alanının üç kat artırılmasıyla beraber Sunar 
Türkiye’de sürdürülebilir tarımda söz sahibi 
şirketlerden biri olmuştur.

Sunar, Sürdürülebilirlik çalışmaları 
neticesinde Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği tarafından 9. 
Pazaryeri Sürdürülebilir Kalkınma 
Akademi Ödülleri’nde Birleşmiş Milletler 
Küresel Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nden “Karasal Yaşam” hedefine 
etki ve katkılarından dolayı ödüle layık 
görülmüştür.



∞ Sunar Grup, Adana kampüsündeki şirketlerinin elektrik 

ihtiyaçlarını daha çevre dostu ve daha tasarruflu bir şekilde 

karşılayabilmek için Türkiye’nin en büyük lisanssız kojenerasyon 

tesisini 2013 yılında kurmuştur.
 

∞ Sunar Grup, ülkemiz enerji politikaları ile paralel olarak; 

önümüzdeki 10 yıllık projeksiyon ve hedeflerini de göz önünde 

bulundurarak elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilecek 

kapasitedeki “üçlü çevrim santralini”  2018 yılında devreye almıştır.

Verimliliği
Enerji

Sunar Trijenerasyon
Toplam verimlilik %83



Sunar Grup şirketleri üretimde sıfır atık “Zero-Loss” prensibiyle 
çalışmaktadır.
 
∞ Sunar Grup şirketlerinin toplam atıklarının %95’ geri 
kazanılmaktadır. 2021’e kadar geri dönüştürülebilir toplam atık 
hedefi % 99’dur.

∞ Adana kampüsü yemekhanesinde ortaya çıkan yemek atıkları 
“Sevimli Dostlarımızı da Beslemeye Var Mısın?” projesi 
kapsamında DOHAYKO Hayvan Barınağı ile paylaşılmaktadır.

Atık
Minimum

Doğal
Nişasta

Biyolojik Çevirim



∞ Çocukları Sanata Teşvik 
Çalışmaları

∞ Her Yıl 300-400 
Öğrenciye Karşılıksız 

Eğitime Katkı Bursu

∞ Yerel Kültürü/Kültürel 
Mirası Koruma Çalışmaları

∞ Çeşitli Hastanelerin ve 
Tedavi Ünitelerinin 
Kurulması Yardımı

∞ Odak/Partner Okul 
Projesi

∞ Üniversite/Okul/Fakülte 
Yerleşke Kurulumu 

Yenileme Çalışmaları

Katkı
Topluma



∞ Akılları da Beslemeye Var 
Mısın? Projesi

(Kitap Toplama Kampanyası)

∞ Dezavantajlı Bölgelerdeki 
Öğrencilere Kitap-Kırtasiye 

Yardımları

∞ Fen Laboratuvarları/Robotik 
Sınıfları Kurulumu

∞ Yerel Spor Klüplerine
/ Aktivitelerine / 
Turnuvalarına Destek

∞ Sağlıklı-İnce Belli Projeleri



∞ Sunar Mısır Entegre Tesisleri 2013 yılında Sorbitol üretimine 
ve 2015 yılında Maltitol üretimine başladı.

Geliştirilmesi
Sağlıklı Ürünlerin

Sorbitol

Maltitol

Ksilitol

Aspartam

Acesülfam-K

Sakkarin

Siklamat

Sukraloz

Yapay Tatlandırıcılar

Tatlandırıcılar

Doğal Tatlandırıcılar



Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, 
uluslararası kuruluşlar ile geliştirilen çok sayıda iş birliği 
mevcuttur. Örneğin;
 
∞ Engelli bireylere iş ve meslek edindirmek amaçlı ilgili STK’lara 
yardımlar

∞ Kızılay gönüllü çalışan kan bağışı günü

İşbirlikleri

Sunar ayrıca; İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği , Sürdürülebilir Tarım ve Gıda 
Yürütme Kurulu üyesidir. 



Son 7 yılda kampüsümüzden 
geri dönüşüme gönderdiğimiz 
ambalaj miktarımız ile 

(Kağıt Karton, Cam, Kompozit-Kağıt-Karton 
Ağırlıklı, Metal Ağırlıklı, Plastik Ağırlıklı, Plastik)

ağaç kesilmesini önledik
21.737Adet

orman arazisini koruduk.431 Dönüm

Son 7 yılda kampüsümüzden 
geri dönüşüme gönderdiğimiz 
ambalaj miktarımız ile

(Tüm Malzemeler)

büyüklüğüne denk alan.

36.183m3

Son 7 yılda kampüsümüzden geri 
dönüşüme gönderdiğimiz 
ambalaj miktarımız ile 

(Kağıt Karton,Cam, Kağıt‐Karton, Ağırlıklı, 
Kompozit‐Kağıt‐Karton Ağırlıklı, Plastik Ağırlıklı)

su tasarrufu sağladık.
33.092.255m3

yıllık su tüketimine denk gelmektedir.
188 

Son 7 yılda kampüsümüzden geri 
dönüşüme gönderdiğimiz 

ambalaj miktarımız ile

 (Alüminyum, Çelik‐Teneke, Kağıt, Karton, Cam, 
Kağıt‐KartonAğırlıklı, Kompozit‐Kağıt‐Karton 

Ağırlıklı, Metal Ağırlıklı, Plastik Ağırlıklı, Plastik) 

elektrik tasarrufu sağladık.
52.170.846kwh

elektrik tüketimine denk gelmektedir.
18.897 Ailenin

Son 7 yılda kampüsümüzden 
geri dönüşüme gönderdiğimiz 

ambalaj miktarımız ile

(Plastik)

yakıt tasarrufu sağladık.

yakıt deposuna denk gelmektedir.

1.337.808 Lt
29.727 Araç

Son 7 yılda sorbitol tesisimizde 
proses sonucunda ortaya çıkan 

oksijen +Sunar Grup Hatıra 
Ormanında yer alan  ağaçlarımız  ve 

kampüslerimizdeki diğer 
ağaçlarımız ile havaya saldığımız 

oksijen miktarı ile 

için yıllık oksijen ihtiyacını karşılıyoruz.

Yararlanılan Kaynaklar
ÇEVKO
FEVE The Europan Container Glass Federation
Glass Packaging Institute
SPI The Plastics Industry Trade Association
Stanford University
Milton University
New South Wales Government

12.543 Kişi

Ailenin

13 futbol sahası 

O2O2
O2

Çevresel Fayda Raporu
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