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Steppen Sürdürülebilirlik Raporu, 2008 yılında imzacısı olduğumuz “BM Küresel İlkeler Sözleș-
mesi” kapsamında hazırlanmıș olan beșinci yayın olup, șirketimizin sosyal, çevresel ve ekono-
mik alanlarda sürdürülebilirlik performansını șeffaflık ilkesi doğrultusunda paydașlarımızın 
bilgisine sunmayı amaçlamaktadır.

u rapor BM Küresel İlkeler Sözleșmesi İlerleme Raporu Kriterleri’nin yanında, bu alanda dünya çapında 
uygulanırlığa sahip “GRI G3.1 Raporlama Standardı C” uygulama düzeyinde hazırlanmıștır.B

RAPOR 
HAKKINDA
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Rapor içeriğini olușturan konular, șirket birimlerinin temsil 
edildiği bir çalıștayla, sistematik yöntemler kullanılarak 
önceliklendirme tekniğine uygun olarak hazırlanmıștır.

Gerçekleștirilen çalıșma sonucunda Steppen’in öncelikli 
konuları, “Ürün ve Üretim Süreçlerinin Çevresel Etkileri, Yerel 
Halk Üzerindeki Etkiler, Tüketicilerin Ürünler Hakkında 
Bilgilendirilmesi ve Müșteri İlișkileri Yönetimi” olarak 
belirlenmiștir. Aynı çalıșma kapsamında Steppen 
Sürdürülebilirlik Raporu öncelikli okuyucu kitlesi de 
“Müșterilerimiz, Teșvik, Kredi, Finans ve Sigorta Kurulușları, 
Kamu Kurulușları, STK’lar, Yerel Yönetimler ve Denetim 
Șirketleri” olarak belirlenmiștir. 

Bu raporda paylașılan bilgiler Step Yazım Gereçleri ve Kalıp 
Sanayi Ticaret Limited Șirketi’nin 2017 yılında, șirketin mutlak kontrolü altında gerçekleștirdiği 
operasyonların tümüne yönelik verilerle hazırlanmıș olup, tedarik zincirine yönelik veriler dahil edilmemiștir. 
Ancak paydașlarımızın șirket 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 hazırlanmıștır. 

Steppen Sürdürülebilirlik Raporu 2017 ve rapor içeriği ve kullanımına yönelik bilgilerin detaylarına 
ulașabileceğiniz GRI İndeksi’nin PDF versiyonuna www.steppen.com.tr ve www.unglobalcompact.org 
adreslerinden ulașabilirsiniz.



Saygıdeğer Paydașlarımız,

1992 yılında bir aile șirketi olarak kurulan Steppen’in en önemli özelliği, zamanın gerekliliklerine hızla ayak 
uydurma kapasitesidir. Kurulușumuzdan bugüne geçirdiğimiz gelișim serüveni içinde değișmeyen tek 
önceliğimiz paydașlarımıza karșı güvenilir, șeffaf ve sorumlu olma taahhüdümüzdür. Bu anlayıșla Steppen, 
pazarındaki kurumsal firmaların tercih edilen iș ortakları arasında yerini almıștır.

Bugün sektörüne yön veren öncü șirketlerden biri olan Steppen’in elde ettiği bașarının temelinde, inovasyon ve 
tasarıma verdiği değer, yerel üretim sayesinde tamamen özelleștirilebilir, kaliteli ve hızlı ürün sunma becerisi, 
satıș sonrası hizmetlerde elde edilen düzey, çevre, insan ve topluma karșı sorumlu șirket algısı bulunmaktadır.
İklim değișikliği bașta olmak üzere, çevresorunlarının giderek belirginleștiği ve yașam koșullarımızı sosyal, 
ekonomik ve çevresel olarak etkilemeye bașladığı günümüzde Steppen, “sorunun değil, çözümün bir parçası” 
olmayı tercih etmiștir. Bu amaçla 2008’de bașlattığımız Ar-Ge çalıșmalarından elde ettiğimiz bașarılı sonuçlarla 
birlikte, 2011 yılından itibaren tüm plastik kalem üretimimizi doğa dostu biyoçözünür ürünlere yönlendirerek 
pazarımızda bir ilki gerçekleștirdik. Bu sayede plastik ürünlerin en önemli çevresel etkisi olan çok zor yok olan 
atık olușturma sorununu doğa dostu bir yöntemle yok ettik. Tohumlu kalemlerimizle ise, çevresel etkimizi 
negatiften pozitife dönüștürdük. Ürünlerimizin aldığı çok sayıda ödül ve müșterilerimizin ilgisi bizleri daha iyisini 
bașarmaya doğru teșvik ediyor.

Çevresel sorumluluk üzerine bașlattığımız gelișim çalıșmaları, 2008 yılında BM Küresel İlkeler Sözleșmesi’ne 
taraf olmamızla birlikte farklı bir boyut aldı. Gerçekleștirdiğimiz raporlama çalıșmalarıyla gelișim noktalarımızın 
farkına vardık. Böylelikle ürün portföyümüzden bașlayan değișim sürecimizi tüm șirket unsurlarına yansıtmaya 
karar verdik. Bugün Steppen’in en önemli hedefi, çevre dostu, sosyal sorumlu, sürdürülebilir bir iș modeliyle 
karlılığını ve verimliliğini sürekli artırmak ve bir aile șirketi olarak bașladığımız yolculuğumuzda kurumsal bir 
șirket yapısına ulașmaktır. Bu hedefimiz içinde BM Küresel İlkeler Sözleșmesi prensiplerine bağlılık önemini hep 
koruyacaktır.

Sorumlu satın alma uygulamaları takip eden șirketlerin tedarikzinciri denetimlerinden bașarıyla geçmemiz, 
yeșil iș modeliyle yürüttüğümüz faaliyetlerimizin ticari bașarısını geliștirmemizin yanında iș anlayıșımızın da 
doğruluğunun onaylanması anlamına geldiğinden bizim için büyük önem tașımaktadır. Bizi bugünlere tașıyan 
anlayıșımızı kaybetmeden ticari bașarımızı ve organizasyonel gelișimimizi sağlayacak projelerimize gelecek 
dönemlerde de sürdürerek bașta çalıșanlarımız, müșterilerimiz ve iș ortaklarımız olmak üzere paydașlarımız 
için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle elde ettiğimiz bașarımızda emeği geçen tüm dostlarımıza 
teșekkür ederiz.

GENEL MÜDÜR 
MESAJI

Tuna YETKİN
Genel Müdür
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SEKTÖRDE
ÖNCÜ

Steppen, plastik ürün ve kalıp imalatı alanında faaliyet göstermek amacıyla 1992 yılında kurulan bir aile  
șirketidir. Kurumsal tanıtım ürünleri pazarında birçok segmentte faaliyet gösterilirken 1995’ten itibaren 
Steppen plastik tükenmez kalem segmentine odaklanmıștır. Bu sayede, yüksek ürün kalitesi, dünya çapında 
rekabetçi fiyat düzeyleri ve müșteri memnuniyeti sağlanarak çeșitli sektörlerden kurumsal șirketlerin 
öncelikle tercih ettiği iș ortaklarından biri olmuștur. Steppen, 2011 yılından itibaren tüm plastik kalem 
üretiminde biyoçözünür plastik kullanmaya bașlayarak sektöründe bir ilki gerçekleștirmiștir. Halen tüm 
üretimini çevre dostu biyoçözünür hammaddeyle gerçekleștirebilen tek Türk șirketidir.

Steppen, İstanbul’da bulunan 2.500 m2 kapalı alana sahip kendi tesisinde refill, metal aksam ve yay dıșında, 
kalıp ve parça üretimi, boyama, baskı ve montaj süreçlerini gerçekleștirmektedir. 12 milyon adetlik üretim  
Kapasitesiyle Steppen ürünleri Türkiye pazarı dıșında 30’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.
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KURUMSAL TANITIM AMAÇLI
KALEM PAZARI

Türkiye’de tanıtım amaçlı plastik 
kalem pazarında çok sayıda  șirket 
faaliyet göstermektedir.  Bu 
șirketlerin çoğunluğunu olușturan 
ithalatçılar, alımlarını genellikle Çin 
ve Hindistan’dan  yapar.

Miktarlar nedeniyle tanıtım amaçlı 
plastik kalem üretimi, emek yoğun 
bir sektördür. Parçaların tümü 
makinelerle üretilmekle birlikte 
montaj büyük ölçüde el emeğiyle 
gerçekleștirilir. Çin ve Hint 
firmalarını avantajlı hale getiren 
yüksek adette üretim ve el 
emeğinin ucuzluğudur. Tanıtım 
amaçlı plastik kalem müșterisiyle 

tüketicisinin farklı olduğu bir faaliyet alanıdır. Kurumlar iletișim çalıșmalarında kullanmak amacıyla bu 
ürünleri satın alır ve paydașlarına dağıtırlar. Bu nedenle müșteriler ürün fiyatlarına duyarlıdır.

Bu nitelikler Türkiye pazarını ithalat yoğun bir hale getirmiștir. Yabancı menșeli ürünlerin Türkiye’ye girișine 
yönelik zorunlulukların doğurduğu maliyet artıșı, ithalatçı firmaları, telifli tasarımı bulunmayan, düșük kalite 
normlarında, çevre ve insan sağlığına zararlı hammaddeden üretilen ürünlere yönlendirmektedir. 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. Bu durum  Steppen’e müșteri beklentilerini tam 
karșılayan ürün geliștirme, hızlı ve kaliteli teslimat ve satıș sonrası hizmet verebilme yeteneği sunmaktadır. 
Ürün kalitesi ve markalandırma yanında çevre ve tüketici dostu nitelikleriyle olușturdukları katma değer, 
müșterilerimizin ek avantajlar elde etmesini sağlamaktadır.

Raporlama döneminde Steppen, yılda 800’ün üzerinde kurumsal müșteriye üretim ve hizmet  sağlayarak, 
2017’de 5,3 milyon adet kalem üreterek 4,7 milyon TL’den fazla ciro elde etmiștir. 

Steppen’in geleceğe yönelik gelișim stratejileri arasında proje bazlı üretimlerin geliștirilmesi ve perakende 
olanaklarının daha verimli kullanımıyla mevsimsel miktar dalgalanmalarının önüne geçmek ve kurulan iș 
ortaklıklarıyla birlikte ihraç pazarlarında satıș hacminin geliștirilmesi bulunmaktadır.
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YÖNETİM VE
ORGANİZASYON

1992 yılında bir aile șirketi olarak kurulan Steppen’in ürün portföyüyle bașlayan dönüșüm serüveni, BM 
Küresel İlkeler Sözleșmesi’ne taraf olunmasıyla yönetim anlayıșımız üzerinde de olumlu etkiler 
bırakmıștır. 

2012 yılında bașlattığımız yeniden yapılanma çalıșmalarımız organizasyon yapımızdan, iș tanımlama 
ve performans yönetimi anlayıșına kadar birçok alanı kapsamakta olup önümüzdeki dönemlerde 
yönetsel gelișim faaliyetlerimizin en önemli odağını olușturacaktır. 

Steppen faaliyetlerinde tabi olduğu yasal düzenlemelere, mesleki etiğe, bașta Birleșmiș Milletler 
Küresel İlkeler Sözleșmesi olmak üzere taraf olduğu uluslararası inisiyatiflerin belirlediği ilkelere ve iș 
sözleșmelerine tam uyumu genel bir anlayıș olarak kabul etmiștir. İș süreçlerinde rüșvet, irtikap, 
sahtecilik gibi her nevi yolsuzluğa șiddetle karșıdır ve hiçbir șekilde tarafı olamaz. Fikri haklara saygılıdır 
ve sahip olduğu hakların takibini gerçekleștirmektedir. Bugüne kadar Steppen belirtilen konularla ilgili 
herhangi bir șikayet veya ceza almamıștır.

Vizyon ve Misyon

• Çevre dostu ve sosyal sorumlu bir yaklașımla, üretken, karlı, gelișime açık ve sürdürülebilir bir iș modeli 
olușturmak,
• Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müșterilerimizin tercih ettiği iș ortaklarından olmak,
• Doğa ve insan üzerinde olumsuz etki bırakmadan, toplumsal fayda odaklı bir anlayıșla üretilen, yenilikçi ve 
yüksek kaliteli ürünlerimizi, rekabetçi fiyatlara sunarak müșterilerimize tedarik zinciri riskleri düșürülmüș, 
sorumlu satın      alma seçenekleri olușturmak.

Genel Müdür
Genel Kurul
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Ar-Ge İthalat-İhracat
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MÜȘTERİ
MEMNUNİYETİ

Bizim için müșteri memnuniyeti vazgeçilmez bir 
önceliktir. Tasarım süreçlerinden bașlayan ve satıș 
sonrası hizmetlerle desteklenen müșteri 
memnuniyetimizin temel hedefi tüm 
müșterilerimizin beklentilerini eksiksiz yerine 
getirmektir. Yerel üretim kabiliyetimiz müșteri 
memnuniyetinde üstün bașarı elde etmemizde 
büyük önem tașır. 

Öncelikle müșterilerimizle șeffaf ve dürüst bir 
iletișim kurarız. Beklentilerini eksiksiz karșılayacak 
çeșitlilikte tasarımlar oluștururuz. Müșterilerimizin 
çalıșmalarını takip eder onlar için yaratıcı projeler 
üretiriz. Tasarımlarımızı müșterilerimizin talepleri 
yönünde tamamen özelleștirerek uygularız. 
İstenilen sayıda ve formda ürünü,  rakipsiz bir 
kalitede, hızla teslim ederiz. Müșterilerimizi tüm 
süreç boyunca bilgilendirir satıș sonrasında gelișen 
taleplerini de hızla yerine getiririz. Böylelikle 
müșterilerimiz için tedarikçiden çok bir iș ortağı 

haline geliriz. Müșteri tercihleri doğrultusunda değiștirmeyeceğimiz tek ürün niteliği ürünlerimize çevre dostu 
özelliğini veren hammaddemizdir.

Sorumlu tedarik uygulamalarının dünya çapında gelișmesiyle müșteri memnuniyeti de bașka bir boyut 
kazanmaktadır. Sosyal sorumlu ve çevre dostu yaklașımıyla Steppen, sorunlu satın alma uygulamalarını 
benimseyen çokuluslu șirketlerin küresel tedarik portföylerinde yer almaktadır. Bu kapsamda ürünlerimiz, 
üretim süreçlerimiz, çevre ve insan hakları uygulamalarımız bağımsız kurulușlarca düzenli aralıklarla 
denetlenerek onay almaktadır. Gelecek dönemlerde Steppen’in müșteri memnuniyeti uygulamalarının 
geliștirilmesine yönelik 2 temel hedefi bulunmaktadır. Araștırma safhalarını yürütmekte olduğumuz 
çalıșmalarımızdan ilki, müșteri ilișkileri yönetimi süreçlerine yönelik bilișim altyapısının olușturulmasıdır. 
Diğer projemiz ise, müșterilerimizin tedarik zinciri risklerini ürünlerimizi tercih ederek minimize ettiklerini 
güvence altına alacak ürün sorumluluğu ve bilgilendirme uygulamalarına yöneliktir.
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AR-GE VE
İNOVASYON

İnovasyon denilince sektöründe ilk akla gelen șirket Steppen’dir. Ar-Ge 
faaliyetlerimiz ürün, malzeme ve üretim süreçleri yanında, toplumsal ve çevresel 
fayda yaratan iș modelleri geliștirme gibi sosyal inovasyon çalıșmalarını da içerir.

Özetle, 4 inovasyon odağımız bulunmaktadır: 

1. Müșterilerimizin ve tüketicilerimizin beğenisini kazanacak formda, kullanıșlı, ergonomik, ekonomik ve 
orijinal ürün tasarımları geliștirmek,
2. Biyoçözünür plastik ve geri kazanılmıș kağıt gibi fonksiyonel, çevre ve insan dostu malzemelerden 
ürünlerimize uygulanabilir seçenekler üretmek, 
3. Üretim süreçlerinde emniyet, verimlilik ve çevreci uygulamaların artırılması, 
4. Ürün ve üretim süreçlerimizin iș değerinin yanında sosyal ve çevresel anlamda da değer üretmesine 
yönelik iș ortaklıkları ve modeller geliștirmek.

Olușturduğumuz nitelikli model, tasarım ve marka 
portföyü Steppen’e rekabet avantajı sağlamakta, 
ürünlerimiz birçok kurulușun takdirini kazanarak 
ödüllendirilmektedir. 

Steppen, 2009 yılında aldığı İSOKOBİ Çevre Dostu 
Ürün Ödülü, 2010 yılında aldığı Design Turkey İyi 
Tasarım Ödülü 2011’de İhracatın Yıldızları Kreatif 
Ürün Birinciliği’ni, 2012’de KOSGEB Türkiye 
Girișimcileri İnovatif KOBİ Finalistliği’ni ekledi. 
Yașadığımız en büyük gurur ise European Business 
Awards 2011 ve 2013 yarıșmlarında 2 sene ara ile 
Türkiye’yi 2 dalda temsil etmiș olmamızdır. Ancak 
bizim için en büyük bașarı, Steppen ürünlerinin 
müșterilerimiz tarafından tercih edilmesidir. 

Ürün modellerimizin sıklıkla taklit ediliyor olması, 
tasarımlarımızdaki bașarıya; taklit ürünler yerine, 
orijinal Steppen ürünlerinin tercih edilmesi de plastik 
bir kalemden daha fazlasını ürettiğimizin ișaretidir.
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ÇEVRECİ ÜRÜN
PORTÖYÜ

Steppen 2011 yılı itibariyle tüm ürünlerini çevre dostu hammadde ve foksiyonlarda 
üretmeye bașlamıștır. Bu konuda sektörüne öncülük eden Steppen halen Türkiye’de 
tüm üretimini biyoçözünür plastik ve çevre dostu hammaddelerle gerçekleștiren tek 
üreticidir. Bu zorlu dönüșümün altında uzun bir araștırma süreci, kararlı bir 
sorumluluk bilinci yatmaktadır.

Ürün Portföyümüzü Neden Değiștirdik? Steppen’le ilk kez tanıșan paydaș- 
larımızın bize genellikle sorduğu soru budur: Kimse bizi buna mecbur etmiyorken 
neden ürünlerimizi tamamen çevre dostu hammaddeyle üretmeye karar verdik? 
Buna yanıt verebilmek için ürün ve hammaddelerden söz etmemiz gerekir.

Plastik promosyon kalemler, kurulușlar tarafından satın alınarak tanıtım 
amacıyla dağıtılır. Dolayısıyla son kullanıcılar az miktarda ürüne ücretsiz ulașır. 
Plastikten üretildikleri için kolay gözden çıkarılırlar; geri kazanım ya da refill 
değișikli- ğiyle yeniden kullanım opsiyonunu genellikle değerlendirmez. Alım 
yapan kurumlar ise ürün ellerinden çıktığı için geri dönüșüm olanağına sahip 
değildir. Bu nedenle plastik kalemlerin ekonomik ömrü genellikle çöp dağlarında 
son bulur. 

Araștırmalarımız sonucunda gördük ki Türkiye’de 1 yılda tüketilen 300 milyon 
adet kalem için ortalama 3.000 ton plastik kullanılıyor. Steppen ise, her yıl 
ortalama 7 milyon kalem üretmek için 70 ton plastik kullanmaktadır. Sorumluluk 
anlayıșımız, çevre ve insan sağlığı açısından çeșitli sakıncalar doğuran bu 
sorunun bir parçası olmak yerine çözüme yönelik aksiyon almamızı 
gerektiriyordu. Ürünlerimizin çevresel etkisini azaltmak amacıyla 2008‘de Ar-Ge 
çalıșmalarımıza bașladık.

Plastik Nasıl Bir Malzemedir ve Nasıl Çevre Dostu Olabilir? Plastik günlük 
hayatımızın içinde sıklıkla kullandığımız kullanıșlı bir malzemedir. Dayanıklı, sıhhi 
ve ucuz bir hammadde olması için üretilmiș 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 olușur. 
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 etmedikleri bazı algılamaları da 
doğurur. 
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Örneğin plastiklerin hampetrol tüketimini artırdığı yanlıș bir kanıdır. Zira standart plastik yakıt üretme 
amacıyla rafinerilerde ișlenmesi sonucunda ortaya çıkan yan ürünlerden üretilir. Dolayısıyla bașka amaçla 
tüketilen kıymetli bir malzemenin atığından üretildiğinden bu anlamda malzeme verimliliği sağlar. Ancak bu 
çevresel etkisi bulunmuyor anlamına da gelmemeli zira plastik üretimi enerji yoğundur. Bu nedenlerle plastik 
malzemeleri son derece dikkatli ve sorumlu biçimde kullanmalıyız.

Yıllar içinde plastik üretim teknolojisi büyük gelișmeler kaydetmiștir. Özellikle son 10 yılda alternatif 
hammaddeler, katkı malzemeleri, üretim ve tüketim teknikleri geliștirilerek plastiklerin çevresel etkisinin 
azaltılması amaçlanmaktadır. Plastiklerin tartıșmasız en çevreci kullanımı “tekrar kullanımdır”. Böylelikle 
plastik amacına en uygun biçimde tüketilir. Örneğin biz de tüketicilerimize kalemlerimizi refilllerini yenileyerek 
tekrar kullanmalarını öneririz. Ancak bu durum bilabedel erișilen bir üründe zordur. Geri dönüșüm de etkili bir 
yöntemdir. Böylelikle kullanılmıș malzeme geri kazanılarak bașka ürünler üretilir. 
Ancak plastiğin yapısı gereği geri dönüștürülmüș plastik aynı karakteri 
tașımayacaktır. Bir bașka uygulama da plastiğin çeșitli tarım ürünlerinden elde 
edilen biyolojik maddelerden, petrol ürünleri kullanılmadan üretilmesidir. Bu 
nedenle bunlara biyoplastik denir. Ancak elde edilen plastik kimi ürünler için 
gerekli kararlılıkta olamayabilir.

Dikkat edilecek olursa bu uygulamalar malzemede verimlilik sağlamaktadır. 
Oysa binlerce yıllık ömrü göz önünde bulundurulduğunda en önemli sorun olan 
atık artıșına çözüm olmadığı açıktır. Bu nedenle de bazı katkı malzemeleri 
geliștirilmiștir. Bunlardan ilki “oksoçözünürlük katkısıdır”. Bu katkıyla standart 
plastik havayla temasından 2-3 ay içinde bütünlüğünü kaybeder. 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 karıșır ve kirlilik olușturur. Üstelik 
kısa sürede parçalandığından kullanım ömrü kısadır ve tekrar kullanılamaz hale 
gelir. Karakteri gereği geri dönüșüm süreçlerinde de verimi düșürmektedir. 
Bugün yaygınlıkla piyasada bulunan ve çevre dostu olarak adlandırılan plastik 
poșetler genellikle bu katkılarla üretilir. 

Oksoçözünür ürünlere alternatif olarak üretilen “biyoçözünür” temelli katkılar 
standart plastiklere az miktarda eklenir. İçeriğinde bulunan bakteriler uygun 
ortam bulduktan sonra plastiği besin olarak kullanarak 2-3 yıl içinde yok ederler. 
Geriye sadece toprağı besleyen gübre niteliğinde artık ve az miktarda metan 
kalır. Bu nedenle modern katı atık yönetim anlayıșına ve çöp dağlarında bertaraf 
edilmeye son derece uygundur. Zira çöp dağlarında olușan metandan elektrik 
üretmek gelișen bir uygulamadır. Ayrıca biyoçözünürlük katkıları kullanılan 
plastikler standart malzemelerden farklı bir karakter göstermez, yıllarca tekrar 
kullanılabilir, tamamen geri dönüștürülebilir. Gerçek biyo-çözünme olușturan 
malzeme sadece ürün çöpe atıldıktan sonra çalıșmaya bașlamaktadır.
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Steppen Ürünlerinde Hangi Teknikler Kullanılıyor? Ürünlerimizin çevresel etkilerini bertaraf etmek için 
bașlattığımız Ar-Ge çalıșmalarında tüm hammadde yöntemlerini dikkatlice tetkik ettik. Elde edilen sonuçlar 
ıșığında ürün uygulamalarımıza bașladık. Önce mısır nișastasıdan elde edilen biyoplastikleri deneyerek 
bașladık. Ancak gördük ki bu malzeme ürünlerimizin kalite normlarına uygun sonuçlar vermemekteydi. 
Oksoçözünür katkıları da değerlendirdik. Ancak yapısı gereği bu malzeme uygun depolama ömrü sunmuyor 
üstelik çevre dostu niteliği de bizi ikna etmiyordu. 2011 yılında İngiliz Çevre Ajansı’nın yayınladığı ve 
süpermarket poșetlerinin üretimden atık sürecine kadar tüm hayat döngüsünü değerlendiren araștırmanın 
sonuçları gösteriyordu ki, iklim değișikliğine etki açısından standart plastik, poșet olarak kullanıldığında çevre 
dostu bilinen biyoplastik, koton torba ve kese kağıdından daha çevre dostu bir karakter tașıyordu. 
Üretimlerinde kullanılan enerjiden dolayı 1 kese kağıdı 9, biyoplastikler 12, koton torbalar ise 393 plastik 
poșete eșdeğer çevresel etki üretebiliyor. Araștırma oksoçözünürlüğün tüm seçeneklerin gerisinde 
performans gösterdiğini kanıtlamaktadır. O dönemde çok yeni olan 
biyoçözünürlük katkıları araștırma kapsamında değildi.

Gördük ki plastik malzemelerin çevresel etkilerini birden fazla metotla azaltmak 
mümkün olmakla 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, tüketicilerin uzun süre 
kullanmasına ve tekrar kullanımına olanak tanıması, geri dönüștürülebilir olması 
ve çöpe atıldığı zaman da çevre ve insan sağlığına zararsız biçimde yok olması 
gerekiyordu. Bu niteliklerin tamamını birleștiren biyoçözünür- lük katkısını 
kullanarak üretime bașladık. 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 katmamız konusunda cesaretlendirdi. Bu 
kapsamda ürünlerimizde kullanılan ancak tedarikçilerimizden sağladığımız 
refilllerde de değișikliğe gittik. Tüm ürünlerimizde doğa dostu plastik, ağır metal 
ve toksik madde içermeyen mürekkepten üretilen refiller kullanmaya bașladık. 

Baskı ve renklendirmede kullandığımız boyalarda halojen maddeler ya da 
kurșun, civa, kadmi- yum ve benzer zararlı malzemeler içermeyen seçenekleri 
tercih ettik. Kağıt gövdeli ürünlerimizde geri dönüștürülmüș kağıt kullanmaya 
bașladık. Üretimde kullanılan tüm hammaddelerin uluslararası geçer- liliği 
bulunan standart ve kurulușlarca sertifikalandırılmıș olmasını sağlayarak 
biyoçözünürlük, çevre dostu nitelik ve insan sağlığına olumsuz etki üretmeme 
niteliklerini güvence altına aldık. Bu sayede ürünlerimizin çevre dostu niteliğini 
daha bütüncül bir kapsama tașıdık. Böylelikle Steppen’in tüm ürün portföyü 
çevresel etkisi düșürülmüș ürünlerden olușur hale geldi ve “Yașamı Destekleyen 
Ürünler Serisi” doğdu.
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Bir Steppen Bulușu:
Tohumlu Kalem
   
Hammaddeye yönelik Ar-Ge çalıșmalarımız sürerken bir yandan da fonksiyonel tasarım çalıșmaları bașlattık. 
Amacımız malzeme tüketimini minimuma indiren ancak ergonomi ve çekiciliğinden kaybetmeyen ürünler 
geliștirmekti. Düșündük ki, aslında tüketicilerimizi de harekete geçirecek yenilikçi bir uygulamayla 
ürünlerimizin çevresel etkisini negatiften pozitife dönüștürebiliriz. Baș tasarımcımız Ümit Altun’un çok 
ödüllü yaratımı “Tohumlu Kalem” fikri böyle çıktı. Tohumlu Kalem bir yandan kendilerinden bveklenen tüm 
nitelikleri tașıyorken diğer yandan özel haznesinde bulunan ağaç tohumlarını tüketiciler ekerek 
ağaçlandırmada kullanabiliyor. Bu uygulamamız paydașlarımızdan büyük bir destek gördü ve en bașarılı 
ürünlerimizden biri haline geldi. Görülen talep üzerine bu ürünleri çeșitli formlarda ve farklı bitki tohumu 
içerikleriyle üretmeye bașladık.

Tohumlu Kalem
Design Turkey 2010 Yarıșması’nda

En iyi Tasarım,
İhracatın Yıldızları Ödüllerinde ise

En Kreatif Ürün olarak ödüllendirildi.
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5 kez
yeniden kullanılabilen

atık kağıdın 70 kg.’ı
bir ağaç kurtarır.

Büyük bir ağaç
72 kișinin

günlük oksijen 
ihtiyacını karșılar.
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BİZE “YENİLİK”
GEREK

Daha Fazla Yenilik, Daha Fazla Ürün Yenilikçilik bir kültürdür. Sahip olduğunuzda asla duramaz, hep daha 
iyisini üretmek için çalıșırsınız. Biz de devam ettirdiğimiz alternatif ürün ve malzeme geliștirme 
çalıșmalarıyla yeni ürün grubu geliștirdik. 

Steppen farklı ürün üretebilme kapasitesi ve geçmișine sahip bir șirkettir. Bu bize plastik dıșında 
malzemeden kalemler ya da farklı plastik ürünler üretebileceğimiz fikrini verdi. Tek değișmez ilkemiz çevre 
ve insan dostu ürünler geliștirmektir. Bu anlayıșla ilk önce biyoçözünür plastikten kalemlik, kartvizitlik gibi 
farklı kırtasiye ürünleri üretmeye bașladık. 

Plastik malzemenin kullanıldığı bir diğer ürün de silgidir. Silgiler tüketim karakteri gereği kendiliğinden 
küçük parçalara ayrılarak çevreye yayılır. Düșük standartlarda üretildiğinde çevre ve insan sağlığına zarar 
verebilecek bir ürün olmasından dolayı biyoçözünür ve içinde toksik nitelik bulunmayan maddeler 
kullanılan bir silgi üretmeye karar verdik. “Çevreyi Silmeyen Bio-Silgi” ürünümüz bu anlayıșla yașam buldu. 

Sıklıkla kullanılan yazım gereçlerinden biri de kurșun kalemdir. Ancak kurșun kalemler ağaçtan 
üretilmesinden dolayı çevresel etki üretmektedir. Ürün geliștirme çalıșmalarımızı bu soruna yönlendirerek 
çevre dostu bir seçenek geliștirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda ağaç yerine geri dönüștürülmüș gazete 
kağıtlarının gövde olarak kullanıldığı “Geri Dönüștürülmüș Kağıt Kalem” ürününü geliștirdik. 70 kg atık kağıt 
5 kez tekrar kullanılabilmekte ve bu sayede 1 ağaç kurtarmaktadır. 1 gelișmiș ağaç ise 72 kișinin günlük 
oksijen ihtiyacını karșılamaktadır. Geri Dönüștürülmüș Kağıt Kalem ürünümüz bu niteliğiyle Yașamı 
Destekleyen Ürün Serimizin önemli bir parçası haline geldi. Serimizin devamı olarak doğa dostu kitap 
ayracını ürün portföyümüze dahil ettik. 

Hayatı, doğayı destekleyen, ișlevsel, tüketicilerimize değer üreten ve onları sorumlu tercihler yapmaya 
yönlendiren, yüksek kalite normlarına sahip ürün porföyümüzü gelecek dönemlerde de farklı ürünlerle 
çeșitlendirerek geliștirmeyi hedefliyoruz.
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ÜRÜNLERİMİZİN
TOPLUMSAL DEĞERİ

Toplumsal değer üreten iș modelleri geliștirerek bir yandan iș değerimizi 
artırıyorken diğer yandan da faaliyet gösterdiğimiz toplum için de değer yaratıyor 
yerel ekonomik gelișime destek veriyoruz. Bu çalıșmalarda STK’lar ve sosyal 
inovasyonu destekleyen inisiyatiflerle birlikte çalıșıyoruz.

Ürün Satıș Modelleriyle Sivil Topluma Destek:  STK’lar, faaliyetlerini gerçekleștirmeleri adına finansal 
kaynağa ihtiyaç duyarlar. Steppen, STK’ların sürekli kaynak sağlamalarına destek vermek adına ürün 
satıșlarına dayanan çeșitli ișbirliği modelleri olușturmaktadır. Kimi projelerde özel üretim yapılarak 
ürünler STK’lara bağıșlanırken Turmepa, ve Tema Vakfı gibi kurulușlarla sağlanan uzun soluklu iș 
ortakları ürün satıșı üzerinden gelir paylașımına dayanmaktadır. Raporlama döneminde STK ișbirliği 
kapsamında 3.500 adet kalem bağıșlanmıș, gelir paylașımlı iș modeli kapsamında 2.810 TL değerinde 
ürün satıșı gerçekleștirilmiștir. 

Yerel Ekonomiye Destek: İșgücümüzün tamamını 
yerel istihdam kaynağı olușturmaktadır. Üretimin 
önemli bir süreci olan montaj ise genellikle 
outsource hizmetlerle gerçekleștirilmektedir. 
Steppen, șirket dıșında gerçekleștirilen bu sürecin 
toplumsal bir katma değer üretmesi amacıyla 
sosyokültürel ya da fiziksel nedenlerle istihdama 
erișimlerinde engeller bulunan gruplar lehine 
pozitif ayrımcılık uygulaması takip etmektedir. Bu 
kapsamda, öncelik, üretim bölgemizde yașayan ve 
konvansiyonel bir iș olanağına erișimi bulunmayan 
kadınlara verilmektedir. Bu uygulamayla daha önce 
profesyonel anlamda hiç çalıșmamıș ev 
kadınlarına, teknik bilgilerin yanında proje bazlı ve 
hedef odaklı çalıșma kültürünü așılayan bir eğitim 
verilerek istihdam edilebilirlikleri geliștirilmekte ve 
gelir elde etme olanağı sağlanmaktadır. 
Önümüzdeki dönemlerde bu uygulamayı daha 
sistemli bir yapıya dönüștürerek kadın ve engelli 
emeğinin güçlendirilmesine daha kurumsal bir 
destek vermeyi hedefliyoruz.
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Akaryakıt

Elektrik

%70,2

%26,3

%3.5 Doğalgaz

ÇEVREYE OLAN 
ETKİLERİMİZİ AZALTTIK

Steppen’in hafif endüstriyel üretim kapsamında değerlendirilen üretim faaliyetleri son ürünlerin tüm yașam 
döngüsü göz önünde bulundurulduğunda minimal düzeyde çevresel etki üretmektedir. Ancak ürünlerin 
çevresel etkilerinin azaltılmasında gösterilen hassasiyet üretim süreçlerinde de takip edilmektedir. 

Steppen  İstanbul’da sınai üretime ayrılmıș bir alanda yer alan toplam 2.500 m2’lik kapalı alana sahip 
tesisinde üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Lokasyon itibariyle Steppen faaliyetlerinin su kaynakları, 
toprak, koruma altında olan ya da olmayan doğal alanlar, canlı türleri ve genel olarak biyoçeșitlilik üzerinde 
herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Steppen’in, raporlama döneminde gerçekleștirdiği üretim 
faaliyetlerinde 44 ton plastik ve 7,2 ton metal hammadde, ürünlere biyoçözünürlük niteliği kazandırılması 
amacıyla toplam 200 kg katkı maddesi kullanmıștır. Ürün geliștirme çalıșmaları kapsamında yapılan tasarım 
modelleri dolayısıyla ürün ağırlıkları optimum düzeye indirilmektedir. Bunun yanında Tohumlu Kalemve Kağıt 
Kalem ürün gruplarının gövde üretiminde ve ambalaj malzemesi olarak yaklașık 9,7 ton geri dönüștürülmüș 
kağıt kullanılmıștır. Diğer taraftan üretim esnasında ortaya çıkan plastik atıkları ve çapaklar da geri 
dönüștürülerek siyah renkli plastik kalem üretiminde kullanılmaktadır. Ancak atık plastik miktarı belirgin bir 
düzeye ulașmamaktadır. Tüm hammadde ve sarf malzemeleri birlikte düșünüldüğünde üretim degeri 
dönüșümlü malzeme kullanım oranı %10’u geçmektedir. 

Üretim faaliyetlerimizin en belirgin girdisi olan enerji tüketimi çevresel etki bakımından da en önemli bașlığı 
olușturmaktadır. Raporlama dönemi üretim faaliyetlerinde yaklașık 128 GJ doğrudan, 802 GJ dolaylı enerji 
kullanılmıștır. Üretimde temel enerji kaynağı olarak elektrik kullanılmakla birlikte, ısınma için doğalgaz, 
ulașım alanında ise akaryakıt kullanılmaktadır.
 
Üretim süreçlerimizin belirgin bir hammaddesi 
olmamakla birlikte suyun verimli kullanılmasına özen 
gösteririz . Yeraltı ve yerüstü kaynaklardan su çekimi 
gerçekleștirilmemekte, tüm su ihtiyacı șehir 
șebekesinden karșılanmaktadır. Çekilen su büyük ölçüde 
temizlik, bakım ve evsel tüketim amaçlarıyla 
kullanılmaktadır. Aynı nedenle faaliyetlerimiz dolayısıyla 
doğaya zararı olabilecek atık su olușmamakta, tüm atık 
su faaliyet gösterdiğimiz sanayi bölgesinin atık su 
kanalına uygun kalite normlarında deșarj edilmektedir. 
Raporlama döneminde șehir șebekesinden toplam 615 
m3 su çekilmiș, eșdeğer miktarda atık su tüketim 
sonrasında atıksu kanalına deșarj edilmiștir. 

Üretim süreçlerimizde olușan belirgin düzeye ulașabilen tek atık türü kağıt atıklarıdır. Üretimde olușan az 
miktarda plastik çapak tekrar hammadde olarak kullanıldığından atık vasfıyla bertaraf edilmeden üretim 
sürecinde tekrar kullanılmaktadır. Raporlama döneminde olușan toplam katı atık miktarının %100’üne denk 
gelen 800 kilogram kağıt geri dönüșüm yoluyla bertaraf edilmiștir. 

Faaliyetlerimizde çevre performansının geliștirilmesi amacıyla raporlama döneminde gerçekleștirdiğimiz 
uygulamalar kullanılan makinelerin daha verimli modellerle değiștirilmesi ve ürünlerimizin biyoçözünür 
niteliğini kazanması için gerekli katkı maddesi alımlarıdır. Bu kapsamda Steppen, raporlama döneminde 
yaklașık 68.000 TL çevre harcaması gerçekleștirmiștir.
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STEPPEN’DE ÇALIȘMA
KOȘULLARI

Bir aile șirketi olan Steppen çalıșanlarıyla da yakın, adil ve sorumlu bir iletișim düzeyi olușturmaya özen gösterir. 
Uzmanlığa, deneyime ve bilince dayalı çalıșma normlarımız gereği ișgücümüzün sürekliliği yakaladığımız kalite 
düzeyinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Herkesin eșit olduğuna ve insan onuruna yakıșır bir düzeyde yașama hakkı olduğuna inanırız. Bu konuda 
benimsediğimiz temel ilkeler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve BM Küresel İlkler Sözleșmesi’dir. Çalıșma 
ortamımızı da bu anlayıșla șekillendir, hiçbir șekilde insan hakları ihlallerine tolerans göstermez, tarafı olmayız. 

Çalıșanlarımız, ücretlendirme, izin, sigorta iș güvenliği, fazla mesai ve diğer iș ilișkisinden doğan tüm haklarını 
yasal çerçevede kullanmakta, tamamı yasal sosyal güvence sisteminden yararlanarak sağlık ve emeklilik 
sigortası kapsamında bulunmaktadır. İș bașvurusundan iș ilișkisinin sonlandırılmasına kadar geçen süreç içinde 
ayrımcılık unsuru içeren uygulamalara maruz kalmazlar. Üst yönetimle doğrudan iletișim kurabilen 
çalıșanlarımızın öneri ve șikayetleri dikkate alınır ve memnuniyet artırıcı çalıșmalar gerçekleștirilir. 

Steppen faaliyetlerinde çocuk ișçi 
çalıșmamakta, zorla ya da zorunlu çalıșma 
uygulamaları bulunmamaktadır. Hiçbir 
çalıșan kendi rızası olmadan farklı görevlerde 
çalıștırılmamaktadır. Çalıșma koșullarındaki 
değișiklikler yasalarda belirtilen ihtar 
sürelerine uygun olarak kendilerine bildirilir. 
Çalıșma süreleri ve fazla mesai, yasal 
düzenlemelere göre uygulanmakta olup 
kimse fazla çalıșmaya zorlanamaz.

Steppen, sendikal haklara saygılıdır ve aksi 
yönde hiçbir uygulaması bulunmamaktadır. 
Tercih eden tüm çalıșanlarımız sendikalara 
üye olmaya özgürdür. Ancak raporlama 
döneminde toplu sözleșme kapsamında 
toplu sözleșme kapsamında bulunan 
çalıșanımız bulunmamaktadır.

Steppen çalıșanlarının iș sağlığı ve emniyetini riske edecek uygulamalardan kaçınır, gerekli tedbirleri alır. Bu 
anlayıș neticesinde, önceki dönemlerde olduğu gibi raporlama döneminde de belirgin bir iș kazası ya da mesleki 
hastalık vakası gerçekleșmemiș, ișgünü kaybedilmemiștir.

Uzun dönemdir sürdürdüğümüz “0” kaza performansını gelecekte de sürdürebilmek adına 2013 yılında 
bașlattığımız iș süreçlerimizde iș kazası risklerinin değerlendirilmesini, çalıșan eğitimlerini, süreç 
iyileștirmelerini ve standartlașma projesini kararlılıkla sürdürmekteyiz.
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İLETİȘİM

Steppen Sürdürülebilirlik Raporu ve șirket uygulamalarımız hakkında daha 
detaylı bilgi edinmek, görüș ve önerilerinizi iletmek için;

Fırat YETKİN
Pazarlama ve İș Geliștirme
firatyetkin@steppen.com.tr

Step Yazım Gereçleri ve Kalıp   
Sanayi Ticaret Limited Șirketi
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

/steppentr

@biokalem

company/steppen

@biokalem

19



www.steppen.com.tr


