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Bu rapor BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu Kriterleri’nin 
yanında, bu alanda dünya çapında uygulanırlığa sahip “GRI G3.1 
Raporlama Standardı C” uygulama düzeyinde hazırlanmıştır. 
Rapor içeriğini oluşturan konular, şirket birimlerinin temsil edildiği bir 
çalıştayla, sistematik yöntemler kullanılarak önceliklendirme tekniğine uygun 
olarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar uzman görüşleriyle desteklenerek 
sonuçlandırılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda Steppen’in öncelikli 
konuları, “Ürün ve Üretim Süreçlerinin Çevresel Etkileri, Yerel Halk 
Üzerindeki Etkiler, Tüketicilerin Ürünler Hakkında Bilgilendirilmesi ve 
Müşteri İlişkileri Yönetimi” olarak belirlenmiştir. Aynı çalışma kapsamında 
Steppen Sürdürülebilirlik Raporu öncelikli okuyucu kitlesi de “Müşterilerimiz, 
Teşvik, Kredi, Finans ve Sigorta Kuruluşları, Kamu Kuruluşları, 
STK’lar, Yerel Yönetimler ve Denetim Şirketleri” olarak belirlenmiştir.
Bu raporda paylaşılan bilgiler Step Yazım Gereçleri ve Kalıp Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 yılında, şirketin mutlak kontrolü altında 
gerçekleştirdiği operasyonların tümüne yönelik verilerle hazırlanmış olup, 
tedarik zincirine yönelik veriler dahil edilmemiştir. Ancak paydaşlarımızın 
şirket faaliyetleri ve etki alanı hakkında daha bütüncül fikir sahibi olması 
açısından rapor içinde bu türden verilere de yer verilmektedir. Aksi 
belirtilmediği takdirde, açıklanan verilerin GRI Standardı’nda belirtilen 
kapsam, bağlayıcılık ve açıklama kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
“Sorumlu, Karlı, Çevre Dostu İş Fikirleri” mottosuyla yayınladığımız rapor, 
okuyucularımızın üreteceği sürdürülebilir iş fikirlerine ilham vermesi ve 
tekrar kullanılabilmesine olanak sağlaması amacıyla bir not defteri olarak 
tasarlanmış ve sınırlı sayıda basılmıştır. 
Steppen Sürdürülebilirlik Raporu 2013 ve rapor içeriği ve kullanımına 
yönelik bilgilerin detaylarına ulaşabileceğiniz GRI İndeksi’nin PDF 
versiyonuna www.steppen.com.tr  ve www.unglobalcompact.org 
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Steppen Sürdürülebilirlik Raporu, 2008 yılında imzacısı olduğu-
muz “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” kapsamında hazırlanmış 
olan dördüncü yayın olup, şirketimizin sosyal, çevresel ve ekonomik 
alanlarda sürdürülebilirlik performansını şeffaflık ilkesi doğ-
rultusunda paydaşlarımızın bilgisine sunmayı amaçlamaktadır.
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1992 yılında bir aile şirketi 
o l a r a k  k u r u l a n  S t e p p e n ’ i n 
en önemli özell iği ,  zamanın 
gerekliliklerine hızla ayak uydurma 
kapasitesidir. Kuruluşumuzdan 
bugüne geçirdiğimiz gelişim 
serüveni içinde değişmeyen tek 
önceliğimiz paydaşlarımıza karşı 
güvenilir, şeffaf ve sorumlu olma 
taahhüdümüzdür. Bu anlayışla 
Steppen, pazarındaki kurumsal 
firmaların tercih edilen iş ortakları 
arasında yerini almıştır.
Bugün sektörüne yön veren öncü 
şirketlerden biri olan Steppen’in 
elde ettiği başarının temelinde, 
inovasyon ve tasarıma verdiği 
değer, yerel üretim sayesinde 
tamamen özelleştirilebilir, kaliteli 
ve hızlı ürün sunma becerisi, satış 
sonrası hizmetlerde elde edilen 
düzey, çevre, insan ve topluma karşı 
sorumlu şirket algısı bulunmaktadır.
İklim değişikliği başta olmak 
ü z e r e ,  ç e v r e  s o r u n l a r ı n ı n 
giderek belirginleştiği ve yaşam 
koşullarımızı sosyal, ekonomik ve 
çevresel olarak etkilemeye başladığı 
günümüzde Steppen, “sorunun 
değil, çözümün bir parçası” olmayı 
tercih etmiştir. Bu amaçla 2008’de 
başlattığımız Ar-Ge çalışmalarından 
elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla 
birlikte, 2011 yılından itibaren tüm 
plastik kalem üretimimizi doğa dostu 
biyoçözünür ürünlere yönlendirerek 
pazarımızda bir ilki gerçekleştirdik. 
Bu sayede plastik ürünlerin en 
önemli çevresel etkisi olan çok zor 
yok olan atık oluşturma sorununu 
doğa dostu bir yöntemle yok 

Saygıdeğer Paydaşlarımız;

Tuna Yetkin
Genel Müdür

ettik. Tohumlu kalemlerimizle ise, 
çevresel etkimizi negatiften pozitife 
dönüştürdük. Ürünlerimizin aldığı 
çok sayıda ödül ve müşterilerimizin 
ilgisi bizleri daha iyisini başarmaya 
doğru teşvik ediyor.
Çevresel sorumluluk üzerine 
başlattığımız gelişim çalışmaları, 
2 0 0 8  y ı l ı n d a  B M  K ü r e s e l 
İ lke le r  Söz leşmes i ’ne  ta ra f 
olmamızla birlikte farklı bir 
boyut aldı. Gerçekleştirdiğimiz 
raporlama çalışmalarıyla gelişim 
noktalarımızın farkına vardık. 

Böylelikle ürün portföyümüzden 
başlayan değişim sürecimizi tüm 
şirket unsurlarına yansıtmaya karar 
verdik. Bugün Steppen’in en önemli 
hedefi, çevre dostu, sosyal sorumlu, 
sürdürülebilir bir iş modeliyle 
karlılığını ve verimliliğini sürekli 
artırmak ve bir aile şirketi olarak 
başladığımız yolculuğumuzda 
kurumsal bir şirket yapısına 
ulaşmaktır. Bu hedefimiz içinde 
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
prensiplerine bağlılık önemini hep 
koruyacaktır.

Bu anlayışla sürdürdüğümüz 
çalışmalarla raporlama döneminde 
de belirgin bir gelişim kaydettik. 
Bir yandan çevre dostu ürün 
portföyümüzün çeşitliliğini ve 
üretim süreçlerimizin verimliliğini 
artırırken diğer taraftan başta 
sivil toplum kuruluşları olmak 
üzere çeşitli paydaş gruplarıyla 
ilişkilerimizi geliştirdik. Dönem 
içinde ürünlerimiz ve yönetim 
anlayışımızla çeşitli çevrelerden 
takdir topladık. Sorumlu satın 
alma uygulamaları takip eden 
ş i r k e t l e r i n  t e d a r i k  z i n c i r i 
d e n e t i m l e r i n d e n  b a ş a r ı y l a 
geçmemiz, yeşil iş modeliyle 
yürüttüğümüz faaliyetlerimizin 
ticari başarısını geliştirmemizin 
yanında iş  anlayış ımızın da 
d o ğ r u l u ğ u n u n  o n a y l a n m a s ı 
anlamına geldiğinden bizim için 
büyük önem taşımaktadır.
Bizi bugünlere taşıyan anlayışımızı 
kaybetmeden ticari başarımızı 
ve organizasyonel gelişimimizi 
sağlayacak projelerimize gelecek 
dönemlerde de sürdürerek başta 
çalışanlarımız, müşterilerimiz 
ve iş ortaklarımız olmak üzere 
paydaşlarımız için değer yaratmaya 
devam edeceğiz. Bu vesileyle elde 
ettiğimiz başarımızda emeği geçen 
tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.
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Steppen, plastik ürün ve kalıp ima-
latı alanında faaliyet göstermek 
amacıyla 1992 yılında kurulan bir 
aile şirketidir. Kurumsal tanıtım 
ürünleri pazarında birçok segment-
te faaliyet gösterilirken 1995’ten 
itibaren Steppen plastik tükenmez 
kalem segmentine odaklanmıştır. 
Bu sayede, yüksek ürün kalitesi, 
dünya çapında rekabetçi fiyat dü-
zeyleri ve müşteri memnuniyeti 
sağlanarak çeşitli sektörlerden ku-
rumsal şirketlerin öncelikle tercih 
ettiği iş ortaklarından biri olmuştur.
Steppen, 2011 yılından itibaren tüm 
plastik kalem üretiminde biyoçözü-
nür plastik kullanmaya başlayarak 
sektöründe bir ilki gerçekleştirmiş-
tir. Halen tüm üretimini çevre dostu 
biyoçözünür hammaddeyle gerçek-
leştirebilen tek Türk şirketidir. 
Steppen, İstanbul’da bulunan 2.500 
m2 kapalı alana sahip kendi tesisin-
de refill, metal aksam ve yay dışın-
da, kalıp ve parça üretimi, boyama, 
baskı ve montaj süreçlerini gerçek-
leştirmektedir. 12 milyon adetlik 
üretim kapasitesiyle Steppen ürün-
leri Türkiye pazarı dışında 30’dan 
fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

İlklerin Adresi
Steppen
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Türkiye genelinde satış ağına sahip 
Metro Group gibi çeşitli perakende 
noktalarından gerçekleştirilen satış 
uygulamaları da bulunmakla bir-
likte Steppen’in ürün satışlarının 
büyük çoğunluğunu B2B satışlar 
oluşturmaktadır. 
Raporlama döneminde Steppen, 
yılda 900’ün üzerinde kurumsal 
müşteriye üretim gerçekleştirerek, 
2013’de 5,7 milyon adet kalem üre-

terek yaklaşık 5,5 milyon TL ciro 
elde etmiştir. 
Steppen’in geleceğe yönelik geli-
şim stratejileri arasında proje bazlı 
üretimlerin geliştirilmesi ve pera-
kende olanaklarının daha verimli 
kullanımıyla mevsimsel miktar 
dalgalanmalarının önüne geçmek 
ve kurulan iş ortaklıklarıyla birlikte 
ihraç pazarlarında satış hacminin 
geliştirilmesi bulunmaktadır.

Tanıtım amaçlı plastik kalem 
pazarında çok sayıda aktör faaliyet 
göstermektedir. Çin ve Hindistan 
en önemli ihracatçı ülkelerdir. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
şirketlerin büyük çoğunluğunu 
oluşturan ithalatçılar da alımlarını 
genellikle bu ülkelerden yapar.
Miktarlar nedeniyle tanıtım amaçlı 
plastik kalem üretimi, emek yoğun 
bir sektördür. Parçaların tümü 
makinelerle üretilmekle birlikte 
montaj büyük ölçüde el emeğiyle 
gerçekleştirilir. Çin ve Hint firmalarını 
avantajlı hale getiren yüksek adette 
üretim ve el emeğinin ucuzluğudur.
Tanıtım amaçlı plastik kalem 
müşterisiyle tüketicisinin farklı 
olduğu bir faaliyet alanıdır. 
Kurumlar iletişim çalışmalarında 
kullanmak amacıyla bu ürünleri satın 
alır ve paydaşlarına dağıtırlar. Bu 
nedenle müşteriler ürün fiyatlarına 
duyarlıdır.
Bu nitelikler Türkiye pazarını 
ithalat yoğun bir hale getirmiştir. 
Ancak ithal ürünlerin avantajları 
ölçek ekonomisinden, hammadde 
ve emek maliyetlerinde 
kaynaklanır. Yabancı menşeli 
ürünlerin Türkiye’ye girişine 
yönelik zorunlulukların doğurduğu 
maliyet artışı, ithalatçı firmaları, 
telifli tasarımı bulunmayan, düşük 
kalite normlarında, çevre ve insan 
sağlığına zararlı hammaddeden 
üretilen ürünlere yönlendirmektedir. 

Tanıtım Amaçlı Plastik
Kalem Pazarı ve Steppen

Maliyet avantajı nedeniyle bu 
ürünler rağbet görürken bu durum 
yerel ekonomiye döviz, vergi ve 
istihdam kaybı olarak dönmekte; 
çevre ve tüketici emniyeti de riske 
edilmektedir.
Steppen, yerel üretim yapan az 
sayıda üreticiden biridir. Plastik 
kalem ürünlerinin refill ve metal 
aksamları; VIP ürün serisi dışında 
tüm tasarım ve üretim süreci Steppen 
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu durum Steppen’e müşteri 
beklentilerini tam karşılayan ürün 
geliştirme, hızlı ve kaliteli teslimat 
ve satış sonrası hizmet verebilme 
yeteneği sunmaktadır. Ürün kalitesi 
ve markalandırma yanında çevre 
ve tüketici dostu nitelikleriyle 
oluşturdukları katma değer, 
müşterilerimizin ek avantajlar elde 
etmesini sağlamaktadır.
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Steppen’de Yönetim ve 
Organizasyon

1992 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Steppen’in ürün portföyüy-
le başlayan dönüşüm serüveni, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf 
olunmasıyla yönetim anlayışımız üzerinde de olumlu etkiler bırakmıştır.
2012 yılında başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarımız organizas-
yon yapımızdan, iş tanımlama ve performans yönetimi anlayışına kadar 
birçok alanı kapsamakta olup önümüzdeki dönemlerde yönetsel gelişim 
faaliyetlerimizin en önemli odağını oluşturacaktır.
Steppen faaliyetlerinde tabi olduğu yasal düzenlemelere, mesleki etiğe,  
başta Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere taraf ol-
duğu uluslararası inisiyatiflerin belirlediği ilkelere ve iş sözleşmelerine 
tam uyumu genel bir anlayış olarak kabul etmiştir. İş süreçlerinde rüşvet, 
irtikap, sahtecilik gibi her nevi yolsuzluğa şiddetle karşıdır ve hiçbir şekil-
de tarafı olamaz. Fikri haklara saygılıdır ve sahip olduğu hakların takibini 
gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar Steppen belirtilen konularla ilgili her-
hangi bir şikayet veya ceza almamıştır.

Genel
Müdür

Operasyon
 ve

 Finans

Pazarlama,
Satış ve 

Dış İlişkiler

Danışma 
Kurulu

Üretim

• Çevre dostu ve sosyal sorumlu bir yaklaşımla, üretken, karlı, gelişime 
açık ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak,
• Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin tercih ettiği iş ortakla-
rından olmak,
• Doğa ve insan üzerinde olumsuz etki bırakmadan, toplumsal fayda odaklı bir 
anlayışla üretilen, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerimizi, rekabetçi fiyatla-
ra sunarak müşterilerimize tedarik zinciri riskleri düşürülmüş, sorumlu satın 
alma seçenekleri oluşturmak.

Vizyon ve Misyon
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Bizim için müşteri memnuniyeti 
vazgeçilmez bir önceliktir. Tasarım 
süreçlerinden başlayan ve satış son-
rası hizmetlerle desteklenen müşte-
ri memnuniyetimizin temel hedefi 
tüm müşterilerimizin beklentilerini 
eksiksiz yerine getirmektir. Yerel 
üretim kabiliyetimiz müşteri mem-
nuniyetinde üstün başarı elde etme-
mizde büyük önem taşır.

Öncelikle müşterilerimizle şeffaf 
ve dürüst bir iletişim kurarız. Bek-
lentilerini eksiksiz karşılayacak 
yüksek çeşitlilikte tasarımlar, oluş-
tururuz. Müşterilerimizin çalışma-
larını takip eder onlar için yaratıcı 
projeler üretiriz. Tasarımlarımızı 
müşterilerimizin talepleri yönünde 
tamamen özelleştirerek uygularız. 
İstenilen sayıda ve formda ürünü, 
rakipsiz bir kalitede, hızla teslim 
ederiz. Müşterilerimizi tüm süreç 
boyunca bilgilendirir satış sonra-
sında gelişen taleplerini de hızla 
yerine getiririz. Böylelikle müşteri-
lerimiz için tedarikçiden çok bir iş 
ortağı haline geliriz. Müşteri tercih-
leri doğrultusunda değiştirmeyece-
ğimiz tek ürün niteliği ürünlerimize 
çevre dostu özelliğini veren ham-
maddemizdir.

Sorumlu tedarik uygulamalarının 
dünya çapında gelişmesiyle müşte-
ri memnuniyeti de başka bir boyut 
kazanmaktadır. Sosyal sorumlu ve 
çevre dostu yaklaşımıyla Steppen, 
sorunlu satın alma uygulamalarını 
benimseyen çokuluslu şirketlerin 
küresel tedarik portföylerinde yer 
almaktadır. Bu kapsamda ürünleri-
miz, üretim süreçlerimiz, çevre ve 
insan hakları uygulamalarımız ba-
ğımsız kuruluşlarca düzenli aralık-
larla denetlenerek onay almaktadır.
Gelecek dönemlerde Steppen’in 
müşteri memnuniyeti uygulama-
larının geliştirilmesine yönelik 2 
temel hedefi bulunmaktadır. Araş-
tırma safhalarını yürütmekte ol-
duğumuz çalışmalarımızdan ilki, 
müşteri ilişkileri yönetimi süreç-
lerine yönelik bilişim altyapısının 
oluşturulmasıdır. Diğer projemiz 
ise, müşterilerimizin tedarik zinciri 
risklerini ürünlerimizi tercih ederek 
minimize ettiklerini güvence altına 
alacak ürün sorumluluğu ve bilgi-
lendirme uygulamalarına yönelik-
tir.

Steppen’de Müşteri 
Memnuniyeti
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Özetle, 4 inovasyon odağımız bu-
lunmaktadır:
1. Müşterilerimizin ve tüketicileri-
mizin beğenisini kazanacak form-
da, kullanışlı, ergonomik, ekono-
mik ve orijinal ürün tasarımları 
geliştirmek,
2. Biyoçözünür plastik ve geri ka-
zanılmış kağıt gibi fonksiyonel, 
çevre ve insan dostu malzemeler-
den ürünlerimize uygulanabilir se-
çenekler üretmek,
3. Üretim süreçlerinde emniyet, ve-
rimlilik ve çevreci uygulamaların 
artırılması,
4. Ürün ve üretim süreçlerimizin iş 
değerinin yanında sosyal ve çevre-
sel anlamda da değer üretmesine 
yönelik iş ortaklıkları ve modeller 
geliştirmek,

Oluşturduğumuz nitelikli model, ta-
sarım ve marka portföyü Steppen’e 
rekabet avantajı sağlamakta, ürün-
lerimiz birçok kuruluşun takdirini 
kazanarak ödüllendirilmektedir.
Steppen, 2009 yılında aldığı İSO-
KOBİ Çevre Dostu Ürün Ödülü, 
2010 yılında aldığı Design Turkey 
İyi Tasarım ödüllerine, 2011’de 
İhracatın Yıldızları Kreatif Ürün 
Birinciliği’ni, 2012’de KOSGEB 
Türkiye Girişimcileri İnovatif 
KOBİ Finalistliği’ni ekledi. Yaşa-

dığımız en büyük gurur ise Euro-
pean Business Awards 2011 yarış-
masında Türkiye’yi 2 dalda temsil 
etmiş olmamızdır. Ancak bizim için 
en büyük başarı, Steppen ürünleri-
nin müşterilerimiz tarafından tercih 
edilmesidir. 
Ürün modellerimizin sıklıkla taklit 
ediliyor olması, tasarımlarımızdaki 
başarıya; taklit ürünler yerine, oriji-
nal Steppen ürünlerinin tercih edil-
mesi de plastik bir kalemden daha 
fazlasını ürettiğimizin işaretidir. 

İnovasyon denilince sektöründe ilk akla gelen şirket Steppen’dir. 
Ar-Ge faaliyetlerimiz ürün, malzeme ve üretim süreçle-
ri yanında, toplumsal ve çevresel fayda yaratan iş model-
leri geliştirme gibi sosyal inovasyon çalışmalarını da içerir.

Ar-Ge ve İnovasyon
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Ürün Portföyümüzü 
Neden Değiştirdik?

Steppen’le ilk kez tanışan paydaş-
larımızın bize genellikle sorduğu 
soru budur: Kimse bizi buna mec-
bur etmiyorken neden ürünlerimizi 
tamamen çevre dostu hammaddeyle 
üretmeye karar verdik? Buna yanıt 
verebilmek için ürün ve hammadde-
lerden söz etmemiz gerekir.
Plastik promosyon kalemler, kuru-
luşlar tarafından satın alınarak tanı-
tım amacıyla dağıtılır. Dolayısıyla 
son kullanıcılar az miktarda ürüne 
ücretsiz ulaşır. Plastikten üretildik-
leri için kolay gözden çıkarılırlar; 
geri kazanım ya da refill değişikli-
ğiyle yeniden kullanım opsiyonunu 
genellikle değerlendirmez. Alım 
yapan kurumlar ise ürün ellerinden 

Plastik Nasıl Bir 
Malzemedir ve Nasıl 
Çevre Dostu Olabilir?

Plastik günlük hayatımızın içinde 
sıklıkla kullandığımız kullanışlı 
bir malzemedir. Dayanıklı, sıhhi ve 
ucuz bir hammadde olması için üre-
tilmiş ve bu görevi son derece tutarlı 
biçimde yerine getirir. Ancak yine 
bu sebepten doğada çok uzun yıllar 
yok olmadan kalır. Çevre açısından 
plastiklerin en büyük zararı da bu 
sebepten oluşur. Bazı kaynaklar 
plastiklerin ürün türüne göre do-
ğada 5.000 – 1 milyon yıl arasında 
yok olmadan kalabileceğini belirtir. 
Fakat bunlar laboratuar ortamında 
elde edilen sonuçlardır. Bu nedenle 
belki de çok daha uzun yıllar yok 
olmadan korunabiliyordur.
Plastiklerin bu niteliği hak etme-
dikleri bazı algılamaları da doğurur. 
Örneğin plastiklerin hampetrol tü-
ketimini artırdığı yanlış bir kanıdır. 
Zira standart plastik yakıt üretme 
amacıyla rafinerilerde işlenmesi 
sonucunda ortaya çıkan yan ürün-
lerden üretilir. Dolayısıyla başka 
amaçla tüketilen kıymetli bir malze-
menin atığından üretildiğinden bu 
anlamda malzeme verimliliği sağ-
lar. Ancak bu çevresel etkisi bulun-
muyor anlamına da gelmemeli zira 
plastik üretimi enerji yoğundur. Bu 
nedenlerle plastik malzemeleri son 
derece dikkatli ve sorumlu biçimde 
kullanmalıyız.
Yıllar içinde plastik üretim teknolo-
jisi büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
Özellikle son 10 yılda alternatif 
hammaddeler, katkı malzemeleri, 

Steppen 2011 yılı itibariyle tüm ürünlerini çevre dostu ham-
madde ve foksiyonlarda üretmeye başlamıştır. Bu konuda 
sektörüne öncülük eden Steppen halen Türkiye’de tüm üreti-
mini biyoçözünür plastik ve çevre dostu hammaddelerle ger-
çekleştiren tek üreticidir. Bu zorlu dönüşümün altında uzun bir 
araştırma süreci, kararlı bir sorumluluk bilinci yatmaktadır.

çıktığı için geri dönüşüm olanağına 
sahip değildir. Bu nedenle plastik 
kalemlerin ekonomik ömrü genel-
likle çöp dağlarında son bulur.
Araştırmalarımız sonucunda gördük 
ki Türkiye’de 1 yılda tüketilen 200 
milyon adet kalem için ortalama 
2.000 ton plastik kullanılıyor. Step-
pen ise, her yıl ortalama 7 milyon 
kalem üretmek için 70 ton plastik 
kullanmaktadır. Sorumluluk anla-
yışımız, çevre ve insan sağlığı açı-
sından çeşitli sakıncalar doğuran bu 
sorunun bir parçası olmak yerine 
çözüme yönelik aksiyon almamızı 
gerektiriyordu. Ürünlerimizin çevre-
sel etkisini azaltmak amacıyla 2008 
‘de Ar-Ge çalışmalarımıza başladık.

üretim ve tüketim teknikleri geliş-
tirilerek plastiklerin çevresel etki-
sinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Plastiklerin tartışmasız en çevre-
ci kullanımı “tekrar kullanımdır”. 
Böylelikle plastik amacına en uy-
gun biçimde tüketilir. Örneğin biz 
de tüketicilerimize kalemlerimi-
zi refilllerini yenileyerek tekrar 
kullanmalarını öneririz. Ancak bu 
durum bilabedel erişilen bir üründe 
zordur. Geri dönüşüm de etkili bir 
yöntemdir. Böylelikle kullanılmış 
malzeme geri kazanılarak başka 
ürünler üretilir. Ancak plastiğin 
yapısı gereği geri dönüştürülmüş 
plastik aynı karakteri taşımayacak-
tır. Bir başka uygulama da plastiğin 
çeşitli tarım ürünlerinden elde edi-
len biyolojik maddelerden, petrol 
ürünleri kullanılmadan üretilmesi-
dir. Bu nedenle bunlara biyoplastik 
denir. Ancak elde edilen plastik 
kimi ürünler için gerekli kararlılıkta 
olamayabilir. 
Dikkat edilecek olursa bu uygula-
malar malzemede verimlilik sağla-
maktadır. Oysa binlerce yıllık ömrü 
göz önünde bulundurulduğunda 
en önemli sorun olan atık artışına 
çözüm olmadığı açıktır. Bu nedenle 
de bazı katkı malzemeleri gelişti-
rilmiştir. Bunlardan ilki “oksoçö-
zünürlük katkısıdır”. Bu katkıyla 
standart plastik havayla temasından 
2-3 ay içinde bütünlüğünü kaybe-
der. Yani gözle görülmez partiküller 
halinde ufalır. Atık hacmi azalır ama 
malzeme yok olmaz. Bu uygulama 
çevre dostu görünmekle birlikte 
aslında tam tersi bir etki üretir. Zira 
plastik ufalarak toprağa, suya ve 
havaya karışır ve kirlilik oluşturur. 

Steppen’in Çevreci Ürün  
Portföyü



1918

Üstelik kısa sürede parçalandığın-
dan kullanım ömrü kısadır ve tekrar 
kullanılamaz hale gelir. Karakteri 
gereği geri dönüşüm süreçlerinde 
de verimi düşürmektedir. Bugün 
yaygınlıkla piyasada bulunan ve 
çevre dostu olarak adlandırılan plas-
tik poşetler genellikle bu katkılarla 
üretilir. 
Oksoçözünür ürünlere alternatif 
olarak üretilen “biyoçözünür” te-
melli katkılar standart plastiklere 
az miktarda eklenir. İçeriğinde bu-
lunan bakteriler uygun ortam bul-
duktan sonra plastiği besin olarak 
kullanarak 2-3 yıl içinde yok eder-
ler. Geriye sadece toprağı besleyen 
gübre niteliğinde artık ve az miktar-
da metan kalır. Bu nedenle modern 
katı atık yönetim anlayışına ve çöp 
dağlarında bertaraf edilmeye son 
derece uygundur. Zira çöp dağla-
rında oluşan metandan elektrik üret-
mek gelişen bir uygulamadır. Ayrıca 
biyoçözünürlük katkıları kullanılan 
plastikler standart malzemelerden 
farklı bir karakter göstermez, yıl-
larca tekrar kullanılabilir, tamamen 
geri dönüştürülebilir. Gerçek biyo-
çözünme oluşturan malzeme sadece 
ürün çöpe atıldıktan sonra çalışma-
ya başlamaktadır.

Steppen Ürünlerinde 
Hangi Teknikler 
Kullanılıyor?
Ürünlerimizin çevresel etkilerini 
bertaraf etmek için başlattığımız 
Ar-Ge çalışmalarında tüm hammad-
de yöntemlerini dikkatlice tetkik 
ettik. Elde edilen sonuçlar ışığında 
ürün uygulamalarımıza başladık. 
Önce mısır nişastasıdan elde edilen 

biyoplastikleri deneyerek başladık. 
Ancak gördük ki bu malzeme ürün-
lerimizin kalite normlarına uygun 
sonuçlar vermemekteydi. Oksoçö-
zünür katkıları da değerlendirdik. 
Ancak yapısı gereği bu malzeme 
uygun depolama ömrü sunmuyor 
üstelik çevre dostu niteliği de bizi 
ikna etmiyordu. 2011 yılında İngi-
liz Çevre Ajansı’nın yayınladığı ve 
süpermarket poşetlerinin üretimden 
atık sürecine kadar tüm hayat dön-
güsünü değerlendiren araştırmanın 
sonuçları gösteriyordu ki, iklim 
değişikliğine etki açısından standart 
plastik, poşet olarak kullanıldığında 
çevre dostu bilinen biyoplastik, 
koton torba ve kese kağıdından 
daha çevre dostu bir karakter ta-
şıyordu. Üretimlerinde kullanılan 
enerjiden dolayı 1 kese kağıdı 9, 
biyoplastikler 12, koton torbalar ise 
393 plastik poşete eşdeğer çevresel 
etki üretebiliyor. Araştırma okso-
çözünürlüğün tüm seçeneklerin 
gerisinde performans gösterdiğini 
kanıtlamaktadır. O dönemde çok 
yeni olan biyoçözünürlük katkıları 
araştırma kapsamında değildi.

Gördük ki plastik malzemelerin 
çevresel etkilerini birden fazla me-
totla azaltmak mümkün olmak-
la birlikte hepsinin kendine özgü 
avantaj ve dezavantajları bulun-
maktadır. Yapılması gereken ürün 
niteliklerine en uygun seçenekleri 
tespit etmektir. Biz de buradan yola 
çıktık. Kullanılacak malzemenin, 
üretim için gerekli kalite normlarını 
ve uygulanabilirliği sağlaması, tü-
keticilerin uzun süre kullanmasına 
ve tekrar kullanımına olanak tanı-
ması, geri dönüştürülebilir olması 
ve çöpe atıldığı zaman da çevre ve 
insan sağlığına zararsız biçimde yok 

olması gerekiyordu. Bu niteliklerin 
tamamını birleştiren biyoçözünür-
lük katkısını kullanarak üretime 
başladık. Uygulama sonucunda yeni 
hammaddemizden standart plastik 
malzemeyle aynı sonuçları aldık. 
Daha Fazla Çevresel Etki Azaltımı
Ürün gövdesinde kullanılan plastik 
hammaddede elde edilen sonuçlar 
bizi ürünlerimize ek değerler kat-
mamız konusunda cesaretlendirdi. 
Bu kapsamda ürünlerimizde kul-
lanılan ancak tedarikçilerimizden 
sağladığımız refilllerde de değişik-
liğe gittik. Tüm ürünlerimizde doğa 
dostu plastik, ağır metal ve toksik 
madde içermeyen mürekkepten üre-
tilen refiller kullanmaya başladık. 
Baskı ve renklendirmede kullan-
dığımız boyalarda halojen mad-
deler ya da kurşun, civa, kadmi-
yum ve benzer zararlı malzemeler 
içermeyen seçenekleri tercih ettik. 
Kağıt gövdeli ürünlerimizde geri 
dönüştürülmüş  kağıt kullanmaya 
başladık. Üretimde kullanılan tüm 
hammaddelerin uluslararası geçer-
liliği bulunan standart ve kuruluş-
larca sertifikalandırılmış olmasını 
sağlayarak biyoçözünürlük, çevre 
dostu nitelik ve insan sağlığına 
olumsuz etki üretmeme nitelikleri-
ni güvence altına aldık. Bu sayede 
ürünlerimizin çevre dostu niteliğini 
daha bütüncül bir kapsama taşıdık. 
Böylelikle Steppen’in tüm ürün 
portföyü çevresel etkisi düşürülmüş 
ürünlerden oluşur hale geldi ve “Ya-
şamı Destekleyen Ürünler Serisi” 
doğdu. 
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Hammaddeye yönelik Ar-Ge çalışmalarımız sürerken bir yandan da 
fonksiyonel tasarım çalışmaları başlattık. Amacımız malzeme tüketimini 
minimuma indiren ancak ergonomi ve çekiciliğinden kaybetmeyen ürünler 
geliştirmekti. Düşündük ki, aslında tüketicilerimizi de harekete geçirecek 
yenilikçi bir uygulamayla ürünlerimizin çevresel etkisini negatiften pozi-
tife dönüştürebiliriz. Baş tasarımcımız Ümit Altun’un çok ödüllü yaratımı 
“Tohumlu Kalem” fikri böyle çıktı. Tohumlu Kalem bir yandan kendilerin-
den bveklenen tüm nitelikleri taşıyorken diğer yandan özel haznesinde bu-
lunan ağaç tohumlarını tüketiciler ekerek ağaçlandırmada kullanabiliyor. 
Bu uygulamamız paydaşlarımızdan büyük bir destek gördü ve en başarılı 
ürünlerimizden biri haline geldi. Görülen talep üzerine bu ürünleri çeşitli 
formlarda ve farklı bitki tohumu içerikleriyle üretmeye başladık. 

Tohumlu Kalem
Design Turkey 2010 Yarışması’nda
En iyi Tasarım,
İhracatın Yıldızları Ödüllerinde ise
En Kreatif Ürün olarak ödüllendirildi.

Bir Steppen Buluşu:
 Tohumlu Kalem
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5 kez
yeniden kullanılabilen

atık kağıdın 70 kg.’ı
bir ağaç kurtarır.
Büyük bir ağaç

72 kişinin
günlük oksijen ihtiyacını karşılar.
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Yenilikçilik bir kültürdür. Sahip ol-
duğunuzda asla duramaz, hep daha 
iyisini üretmek için çalışırsınız. Biz 
de devam ettirdiğimiz alternatif ürün 
ve malzeme geliştirme çalışmalarıyla 
yeni ürün grubu geliştirdik.
Steppen farklı ürün üretebilme 
kapasitesi ve geçmişine sahip bir 
şirkettir. Bu bize plastik dışında 
malzemeden kalemler ya da farklı 
plastik ürünler üretebileceğimiz 
fikrini verdi. Tek değişmez ilkemiz 
çevre ve insan dostu ürünler geliştir-
mektir. Bu anlayışla ilk önce biyo-
çözünür plastikten kalemlik, kart-
vizitlik gibi farklı kırtasiye ürünleri 
üretmeye başladık. 
Plastik malzemenin kullanıldığı bir 
diğer ürün de silgidir. Silgiler tüke-
tim karakteri gereği kendiliğinden 
küçük parçalara ayrılarak çevreye 
yayılır. Düşük standartlarda üre-
tildiğinde çevre ve insan sağlığına 
zarar verebilecek bir ürün olmasın-
dan dolayı biyoçözünür ve içinde 
toksik nitelik bulunmayan maddeler 
kullanılan bir silgi üretmeye karar 
verdik. “Çevreyi Silmeyen Bio-Sil-
gi” ürünümüz bu anlayışla yaşam 
buldu.
Sıklıkla kullanılan yazım gereç-
lerinden biri de kurşun kalemdir. 
Ancak kurşun kalemler ağaçtan 
üretilmesinden dolayı çevresel etki 
üretmektedir. Ürün geliştirme çalış-
malarımızı bu soruna yönlendirerek 
çevre dostu bir seçenek geliştirmeyi 

hedefledik. Bu doğrultuda ağaç ye-
rine geri dönüştürülmüş gazete ka-
ğıtlarının gövde olarak kullanıldığı 
“Geri Dönüştürülmüş Kağıt Kalem” 
ürününü geliştirdik. 70 kg atık kağıt 
5 kez tekrar kullanılabilmekte ve 
bu sayede 1 ağaç kurtarmaktadır.  
1 gelişmiş ağaç ise 72 kişinin gün-
lük oksijen ihtiyacını karşılamakta-
dır. Geri Dönüştürülmüş Kağıt Ka-
lem ürünümüz bu niteliğiyle Yaşamı 
Destekleyen Ürün Serimizin önemli 
bir parçası haline geldi.
Hayatı, doğayı destekleyen, işlev-
sel, tüketicilerimize değer üreten 
ve onları sorumlu tercihler yapmaya 
yönlendiren, yüksek kalite normla-
rına sahip ürün porföyümüzü gele-
cek dönemlerde de farklı ürünlerle 
çeşitlendirerek geliştirmeyi hedef-
liyoruz.

Daha Fazla Yenilik, 
Daha Fazla Ürün
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Ürünlerle Toplumsal 
Değer Üretmek

Ürün Satış Modelleriyle 
Sivil Topluma Destek
STK’lar, faaliyetlerini gerçekleştir-
meleri adına finansal kaynağa ihtiyaç 
duyarlar. Steppen, STK’ların sürekli 
kaynak sağlamalarına destek vermek 
adına ürün satışlarına dayanan çeşitli 
işbirliği modelleri oluşturmaktadır. 
Kimi projelerde özel üretim yapı-
larak ürünler STK’lara bağışlanır-
ken Turmepa,  ve Tema Vakfı gibi 
kuruluşlarla sağlanan uzun soluklu 
iş ortakları ürün satışı üzerinden 
gelir paylaşımına dayanmaktadır. 
Raporlama döneminde STK işbirliği 
kapsamında 12.450 adet kalem ba-
ğışlanmış, gelir paylaşımlı iş modeli 
kapsamında 10.000 TL değerinde 
ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

Yerel Ekonomiye Destek 
İşgücümüzün tamamını yerel istih-
dam kaynağı oluşturmaktadır. Üre-
timin önemli bir süreci olan montaj 
ise genellikle outsource hizmetler-
le gerçekleştirilmektedir. Steppen, 
şirket dışında gerçekleştirilen bu 

Toplumsal değer üreten iş modelleri geliştirerek bir yandan iş 
değerimizi artırıyorken diğer yandan da faaliyet gösterdiğimiz 
toplum için de değer yaratıyor yerel ekonomik gelişime destek ve-
riyoruz. Bu çalışmalarda STK’lar ve sosyal inovasyonu destekleyen 
inisiyatiflerle birlikte çalışıyoruz.

sürecin toplumsal bir katma değer 
üretmesi amacıyla sosyokültürel ya 
da fiziksel nedenlerle istihdama eri-
şimlerinde engeller bulunan gruplar 
lehine pozitif ayrımcılık uygulaması 
takip etmektedir. Bu kapsamda, ön-
celik, üretim bölgemizde yaşayan 
ve konvansiyonel bir iş olanağına 
erişimi bulunmayan kadınlara veril-
mektedir. Bu uygulamayla daha önce 
profesyonel anlamda hiç çalışmamış 
ev kadınlarına, teknik bilgilerin ya-
nında proje bazlı ve hedef odaklı ça-
lışma kültürünü aşılayan bir eğitim 
verilerek istihdam edilebilirlikleri 
geliştirilmekte ve gelir elde etme ola-
nağı sağlanmaktadır. 
Önümüzdeki dönemlerde bu uygu-
lamayı daha sistemli bir yapıya dö-
nüştürerek kadın ve engelli emeğinin 
güçlendirilmesine daha kurumsal bir 
destek vermeyi hedefliyoruz.
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Steppen’in hafif endüstriyel üretim 
kapsamında değerlendirilen üretim 
faaliyetleri son ürünlerin tüm yaşam 
döngüsü göz önünde bulunduruldu-
ğunda minimal düzeyde çevresel 
etki üretmektedir. Ancak ürünlerin 
çevresel etkilerinin azaltılmasında 
gösterilen hassasiyet üretim süreç-
lerinde de takip edilmektedir.
Steppen İstanbul’da sınai üretime 
ayrılmış bir alanda yer alan toplam 
2.500 m2’lik kapalı alana sahip 
tesisinde üretim faaliyetlerini yü-
rütmektedir. Lokasyon itibariyle 
Steppen faaliyetlerinin su kaynak-
ları, toprak, koruma altında olan 
ya da olmayan doğal alanlar, canlı 
türleri ve genel olarak biyoçeşitlilik 
üzerinde herhangi bir olumsuz et-
kisi bulunmamaktadır. Steppen’in, 
raporlama döneminde gerçekleştir-
diği üretim faaliyetlerinde 49 ton 
plastik ve 15,5 ton metal hammad-

Üretimde Çevresel 
Etkilerin Azaltılması

optimum düzeye indirilmektedir.
Bunun yanında Tohumlu Kalem 
ve Kağıt Kalem ürün gruplarının 
gövde üretiminde ve ambalaj 
malzemesi olarak yaklaşık 8 
ton geri dönüştürülmüş kağıt 
kullanılmıştır.  Diğer taraftan 
üretim esnasında ortaya çıkan 
plastik atıkları ve çapaklar da geri 
dönüştürülerek siyah renkli plastik 
kalem üretiminde kullanılmaktadır. 
Ancak atık plastik miktarı belirgin 
bir düzeye ulaşmamaktadır.
 Tüm hammadde ve sarf malzemeleri 
birlikte düşünüldüğünde üretimde 
geri dönüşümlü malzeme kullanım 
oranı %10’u geçmektedir.
Üretim faaliyetlerimizin en belirgin 
girdisi olan enerji tüketimi çevresel 
etki bakımından da en önemli başlığı 
oluşturmaktadır. Raporlama dönemi 
üretim faaliyetlerinde yaklaşık 173 

GJ doğrudan, 913,50 GJ dolaylı ener-
ji kullanılmıştır.
Üretimde temel enerji kaynağı olarak 
elektrik kullanılmakla birlikte, 
ısınma için doğalgaz, ulaşım ve diğer 
alanlarda motorin kullanılmaktadır. 

Üretim süreçlerimizin belirgin bir 
hammaddesi olmamakla birlikte 
suyun verimli  kullanılmasına 
özen  gös te r i r i z .  Yer  a l t ı  ve 
yerüstü kaynaklardan su çekimi 
gerçekleştirilmemekte, tüm su ihtiyacı 
şehir şebekesinden karşılanmaktadır. 
Çekilen su büyük ölçüde temizlik, 
bakım ve evsel tüketim amaçlarıyla 
kullanılmaktadır. Aynı nedenle 
faaliyetlerimiz dolayısıyla doğaya 
zararı olabilecek atık su oluşmamakta, 
tüm atık su faaliyet gösterdiğimiz 
sanayi bölgesinin atık su kanalına 
uygun kalite normlarında deşarj 
edilmektedir. Raporlama döneminde 
şehir şebekesinden toplam 910 m3 
su çekilmiş, eşdeğer miktarda atık su 
tüketim sonrasında atıksu kanalına 
deşarj edilmiştir.

Üretim süreçlerimizde oluşan belir-
gin düzeye ulaşabilen tek atık türü 
kağıt atıklarıdır. Üretimde oluşan az 
miktarda plastik çapak tekrar ham-

madde olarak kullanıldığından atık 
vasfıyla bertaraf edilmeden üretim 
sürecinde tekrar kullanılmaktadır. 
Raporlama döneminde oluşan top-
lam katı atık miktarının %100’üne 
denk gelen 1 ton kağıt geri dönüşüm 
yoluyla bertaraf edilmiştir.

Faaliyetlerimizde çevre perfor-
mansının geliştirilmesi amacıyla 
raporlama döneminde gerçekleştir-
diğimiz uygulamalar kullanılan ma-
kinelerin daha verimli modellerle 
değiştirilmesi ve ürünlerimizin bi-
yoçözünür niteliğini kazanması için 
gerekli katkı maddesi alımlarıdır. 
Bu kapsamda Steppen, raporlama 
döneminde yaklaşık  100.000 TL
çevre harcaması gerçekleştirmiştir.

Malzeme Tüketimi
Plastik
Metal
Geri Dönüstürülmüs Kagıt
Katkı Maddesi

49
15,5

8
180

Toplam Su Çekimi (m3)
Sehir Sebekesi 910

Tür ve Bertaraf Yöntemine 
Göre Katı Atıklar
Tehlikesiz-Geri Dönüsüm
Tehlikeli

1000
0

de, ürünlere biyoçözünürlük niteliği 
kazandırılması amacıyla toplam 
180 kg katkı maddesi kullanmış-
tır. Ürün geliştirme çalışmaları 
kapsamında yapılan tasarım mo-
delleri dolayısıyla ürün ağırlıkları 
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Steppen faaliyetlerinde çocuk işçi 
çalışmamakta, zorla ya da zorunlu 
çalışma uygulamaları bulunma-
maktadır. Hiçbir çalışan kendi rızası 
olmadan farklı görevlerde çalıştırıl-
mamaktadır. Çalışma koşullarında-
ki değişiklikler yasalarda belirtilen 
ihtar sürelerine uygun olarak ken-
dilerine bildirilir. Çalışma süreleri 
ve fazla mesai, yasal düzenlemelere 
göre uygulanmakta olup kimse faz-
la çalışmaya zorlanamaz.
Steppen, sendikal haklara saygılıdır 
ve aksi yönde hiçbir uygulaması 
bulunmamaktadır. Tercih eden tüm 
çalışanlarımız sendikalara üye ol-
maya özgürdür. Ancak raporlama 
döneminde toplu sözleşme kapsa-
mında toplu sözleşme kapsamında 

Bir aile şirketi olan Steppen çalışan-
larıyla da yakın, adil ve sorumlu bir 
iletişim düzeyi oluşturmaya özen 
gösterir. Uzmanlığa, deneyime ve 
bilince dayalı çalışma normlarımız 
gereği işgücümüzün sürekliliği ya-
kaladığımız kalite düzeyinde önem-
li bir rol oynamaktadır.
Herkesin eşit olduğuna ve insan 
onuruna yakışır bir düzeyde yaşama 
hakkı olduğuna inanırız. Bu konuda 
benimsediğimiz temel ilkeler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve 
BM Küresel İlkler Sözleşmesi’dir. 
Çalışma ortamımızı da bu anlayışla 
şekillendir, hiçbir şekilde insan hak-
ları ihlallerine tolerans göstermez, 

tarafı olmayız.
Çalışanlarımız, ücretlendirme, izin, 
sigorta iş güvenliği, fazla mesai 
ve diğer iş ilişkisinden doğan tüm 
haklarını yasal çerçevede kullan-
makta, tamamı yasal sosyal güvence 
sisteminden yararlanarak sağlık 
ve emeklilik sigortası kapsamında 
bulunmaktadır. İş başvurusundan 
iş ilişkisinin sonlandırılmasına ka-
dar geçen süreç içinde ayrımcılık 
unsuru içeren uygulamalara maruz 
kalmazlar. Üst yönetimle doğrudan 
iletişim kurabilen çalışanlarımızın 
öneri ve şikayetleri dikkate alınır 
ve memnuniyet artırıcı çalışmalar 
gerçekleştirilir.

bulunan çalışanımız bulunmamak-
tadır.
Steppen çalışanlarının iş sağlığı ve 
emniyetini riske edecek uygula-
malardan kaçınır, gerekli tedbirleri 
alır. Bu anlayış neticesinde, önceki 
dönemlerde olduğu gibi raporlama 
döneminde de belirgin bir iş ka-
zası ya da mesleki hastalık vakası 
gerçekleşmemiş, işgünü kaybedil-
memiştir. 
Uzun dönemdir sürdürdüğümüz 
0 kaza performansını gelecekte 
de sürdürebilmek adına 2013 yı-
lında iş süreçlerimizde iş kazası 
risklerinin değerlendirilmesini, ça-
lışan eğitimlerini, süreç iyileştir-
melerini ve standartlaşmayı içeren 
bir iyileştirme projesi başlattık.

Steppen’de Çalışma Koşulları

Çalısan Sirkülasyonu
(sayı)
Ise Alınan Çalısanlar
Isten Ayrılan Çalısanlar

Kadın
5
7

Erkek
2
2

Statü Bazında Çalışan Dağılımı

Eğitim Bazında Çalışan Dağılımı
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Step Yazım Gereçleri ve Kalıp
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Alemdağ Cd. Deniz Sanayi Sitesi D Blok No: 25 Ümraniye – İstanbul
T: +90 216 634 20 27
F: +90 216 632 90 10

info@steppen.com.tr
www.steppen.com.tr

GRI ve UNGC Raporlama 
İlkeleri’nin uygulanması 
hakkında daha detaylı bilgiye 
web adresimizde yayınlanan 
“Sürdürülebilirlik Raporlaması 
İndeksi” dökümanından 
ulaşabilirsiniz.

Steppen Sürdürülebilirlik Raporu 
ve şirket uygulamalarımız 
hakkında daha detaylı bilgi 
edinmek, görüş ve önerilerinizi 
iletmek için;

Fırat Yetkin
Pazarlama Direktörü
firatyetkin@steppen.com.tr

Tasarım:
Lokum Dijital
www.lokumdijital.com

İletişim
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Steppen tarafından üretilen kalemlerde insan sağlığına 
zarar vermeyen ham maddeler kullanılır.

Atıldığında, 
organik çöplerle birlikte bozunup gübreleşerek

bitki örtüsünün besin gereksinimine destek olur.

Tüm ham maddeler uluslararası standart belgelidir.

Zararlı ürünleri doğala çevirme gayretimizin,
doğal yaşamı destekleyenlere

yeşil ışık yakmasını dileriz.


