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Matay olarak her türlü kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmeyi, çevresel riskleri en aza indirmeyi, atıkları azaltmayı 
ve geri dönüşümü arttırmayı, hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, enerji kayıplarını 
en aza indirmeyi, yasal gereklilikleri yerine getirmeyi ve sosyal sorumluluk gereği sahip olduğumuz çevre bilincini 
yaymayı hedefleyen bir çevre poltikasına  ve 2005 yılından beri  de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne 
sahibiz.
Üretim faaliyetleri sonucu oluşan çevresel risklerin ve kirliliklerin azaltılması, kontrol altında tutulması ve tamamen 
ortadan kaldırılması için geliştirilen yöntem ve teknolojileri yakından takip etmekte ve uygulamaktayız.

2004 yılından bu yana faaliyette olan Matay Atıksu Arıtma Tesisi, 10 yılda 
toplam 3.680.000 litre doğaya zararlı endüstriyel atıksuyu arıtmış ve yasal 
limitlere uygun olarak deşarj etmiştir.  2014 yılından itibaren ise sudaki kimyasal 
kirlilikleri %50 daha fazla arıtacak ve tehlikeli madde sınıfında yer alan arıtma 
çamuru miktarını  %50 oranında azaltacak yatırımları gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamız;
“ Çevreyi korur, çevre bilincini ve iş güvenli ği kültürünün yayılmasına 
katkıda bulunuruz, Eğitime ve Spora destek oluruz.”

2013 yılında toplam 80.000 kilogram kağıt ve karton atığı ayrı toplayıp lisanslı firmalar vasıtasıyla geri dönüşümünü 
sağladık.

Deforme olmamış kağıt-kartonların ve tahta-plastik paletlerin, 
hem kendi bünyemizde hem de tedarikçilerimizde çeşitli amaçlarla 
tekrar kullanımını sağladık ve teşvik ettik. 
Bu sayede son 3 yıl içinde ahşap-tahta atık miktarını %50 oranında 
azaltmayı başardık.
Aynı şekilde geri dönüşüme yollanan kağıt-karton miktarında 
yıllık 10.000 kilograma kadar azalma sağladık.

TEMA Vakfı ile yaptığımız işbirliği ile Matay çalışanları adına her doğum gününde bir adet ağaç 
dikilmesini sağlıyoruz.
Ofis çalışanlarımız ve çay yemek araları gibi toplu tüketimin 
gerçekleştiği anlarda üretim personelimiz sıvı içeceklerini cam 
bardaklarda temin etmektedir. Bu sayede plastik bardak israfı 
önlenmekte ve atık miktarı artması önlenmektedir. 

Lisanslı firmalar ile yaptığımız anlaşmalar ile atıklarımızın 
doğaya en az zarar verecek şekilde işlem görmesini sağladık. 
Tehlikeli madde sınıfında yer alan “Floresan Lamba ve 
Ampuller”imiz geri dönüşümünü, “Atık Yağlar”ımız tekrar 
kullanımını, kontamine atık ve arıtma çamurlarımızdan enerji  elde edilmesini sağladık.
.
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Bunları Biliyor muydunuz?

1. Pillerin içerisinde civa, kurşun,kadminyum, nikel gibi ağır metalleri ihtiva etmektedir. Bu metaller insan sağlığına ve 
çevreye oldukça zararlıdır. 1 kalem pilin 4 metrekare toprağı tarım yapılamayacak derecede kirletebileceğini biliyor 
muydunuz?

2. Floresan Lamba ve Tasarruflu Ampuller’in içinde Civa ve Fosfor 
bulunduğunu, bu maddelerin kanserojen yapıda ve akut/kronik 
zehirlenmelere sebep olduğunu biliyor muydunuz?

3. Çöpe atılan bir plastik bardağın doğada 400 yıl boyunca 
kaybolmadan kalabildiğini biliyor muydunuz?

Her yıl kademeli olarak, enerji tüketimi yüksek olan aydınlatma armatürlerimizi tasarruflu led armatürler ile değiştirdik. 
3 yıl sonunda sadece bu değişim ile yılda toplam 137.665 kwh tasarruf sağlamış olduk. 
Fabrikamızın kuzey cephesinde bulunan eski tip tek camlı pencereleri 
plastik çift camlı pencereler ile değiştirerek ısı kaybını minimize ettik.

Elektrik ve Doğalgaz tüketiminin otomasyonunu sağlayacak teknolojik 
gelişmeleri takip edip, fabrikada uygulanabilirliğini değerlendirmekteyiz. 
2014 yılından itibaren elektrik otomasyonuna adım atmış olacağız.

Çalışanlarımız Matay'da sahip oldukları çevre bilincini sadece iş 
hayatlarında değil günlük hayatlarında da devam ettirmektedirler.Çalışanlarımız evlerinde oluşan çevre için oldukça 
zararlı olan atık pilleri ve ampulleri uygun şartlarda depolama ve bertaraf için fabrikamıza getirmektedirler.

4. 1 litre atık yağın 1000 metreküp kullanılabilir temiz suyu 
kirlettiğini biliyor mudunuz?

5. 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kesilmesini 
önleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

6. Günde 5 saat çalışan 100 watt gücündeki eski tip akkor 
telli lambanın yerine kullanılacak 23 watt gücündeki kompakt 
floresan lamba için geri ödeme süresi sadece 2,5 aydır.

7. Fabrikalarda gün ışığından yararlanma amaçlı çatı pencereleri oluşturarak ve binaların güney cephelerini verimli 
kullanarak aydınlatma giderlerinden tasarruf edebilirsiniz.

8. Duvar, çatı, kapı ve pencerelerde oluşan ısı kayıplarını önleyerek yakıt masrafınızı %30 oranında azaltabileceğinizi 
biliyor muydunuz?
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Politikamızda yer alan iş güvenliği kültürünün yayılmasına katkıda bulunmak 
taahhüdü doğrultusunda çalışan eş ve  çocuklarına iş güvenliği kültürünün evde 
başlaması gerekliliği , anne ve babalarının nasıl bir iş ortamında çalıştıklarını 
anlattığımız eğitim ve sonrasında da saha ziyaretiyle tamamladığımız 
faaliyetimiz bizleri, çalışan eş ve çocuklarını fazlasıyla mutlu etti. 

Eğitim sonrasında katılımcı çocuklarımızda iş güvenliği kültürünü nasıl 
anladıkları ile ilgili resim yarışması düzenledik. Çalışanlarımızın 
değerlendirmesiyle dereceye giren çalışmalar ödüllendirildi.

Çalışan Çocuklarımıza İş Güvenli ği ile İlgili Resim Yarı şması Dereceye Giren Çalı şmalar

Matay, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da Kurumsal Sosyal Sorumluk politikası doğrultusunda faaliyetler planlamış 
ve yerine getirmiştir. 

1. Busenur İnaç 2. Şevval Yavuz 3. Alperen İnaç

Nisa Tıknaz
Kerem Do ğan

Halil İbrahim OkAyça Yapar Berat Kahraman

Melih Elmalı Nefise TıknazMuhammet Özcan

Batuhan Atasoy Defne Kaya

Diğer Katılımcılarımız
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Yapmış olduğumuz diğer faaliyetlerimiz politikamız doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bazı faaliyetlerimiz; Eğitim 
kurumlarına destek, Kamu kurum ve kuruluşlarına destek, paydaşımız GÖRSİAD'ın  kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerine destek , Kalder ile eğitim faaliyetleri ve  spor takımlarına destek olarak tamamlanmıştır.

Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Egzoz
Projesine  Destek , 2013 

Görsiad Oyuncak 
Kampanyasına Katılım,2013 

Ali Osman Gür İlkokulu Sınıf 
Yenileme,2013

Kalder –UÜ 
Eğitim Faaliyeti, 2013

Kalder - EFQM
Değerlendirme Ekibinde Yer Alma 

2013
Polis Te şkilatına Araç 

Alımı,2013

Tofaş Basketbol Takımına 
Sponsorluk,2013

Necla Orhan İlkolulu’na Destek,2013
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