
 
 

                                                        

 

2021 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU YAYINLAYAN 
PROMETEON ÇEVRESEL PERFORMANSINI 

YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR  
 

➢ Ham madde tedarikçileri ikinci taraflarca denetlenecek. 
 

➢ Çatışma Mineralleri mineralleri ve kKobalt tTedarik pPolitikası oluşturuldu.  
 

➢ Sustainalytics, PTG’nin Sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik Modelini modelini 
geliştirme hedefiyle Kkurumsal sSosyal Ssorumluluğunu değerlendirecek.  

 
Milano, İtalya, 7 Haziran 2022. Prometeon giderek daha çevreci hale gelmeye devam ediyor. 
2019 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) katılımcısı ve sonraki yıl 
UNGC’nin İtalya aAğının Kkurucu üÜyesi olan Prometeon Tyre Group (PTG), 2021’de 
sSürdürülebilirlik kelimesinin şirket için taşıdığı anlamı yansıtan bir dizi önemli aksiyon aldı. 
Şirket bu anlamı gelecek nesillerin kapasitelerinden ödün vermeden mevcut ihtiyaçları 
karşılayan gelişme olarak tanımlıyor. 
 
Prometeon Tyre Group Genel Müdürü Roberto Righi: “Önümüzdeki birkaç yılda teknolojik 
gelişmeler ile hem çevreye hem şirketin her gün çalıştığı tüm topluluklara ve insanlara saygı 
anlamına gelen sürdürülebilirliği dengelemeye odaklanacağız. PTG, 2021 yılından itibaren 
devreye aldığı girişimlerle sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam etmeye hazır.” 
 
Prometeon Tyre Group İç Denetim ve Sürdürülebilirlik Üst Yöneticisi Nicolas Marchi: “PTG 
olarak sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sunmak için sürdürülebilir kalkınma odaklı 
çalışmalarımızı devam ettirmeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 
yönetişimden finansal, çevresel ve sosyal konulara kadar tüm kurumsal süreçleri kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırmayı taahhüt ediyoruz.”  
 
Prometeon Tyre Group güçlü bir kKurumsal Ssosyal Ssorumluluk çerçevesi oluşturmak için 
Sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik Raporunu raporunu dört temel üzerinde inşa ediyor:  
 

• Yönetişim ve İş Etiği: Şirketin benimsediği sürdürülebilir yönetim modeli ve uyguladığı 
ilgili politika ve prosedürler. 

• Ekonomik Boyut: Değer zincirinin detaylı dağılımı, ayrıca tedarikçiler ve müşterilerle 
ilişkilerin yönetilmesini hesaba katan politikalar ve şirketin kalite sertifikalarının listesi. 

• Çevresel Boyut: Şirketin enerji ve su tüketimini, sera gazı emisyonlarını ve atık/geri 
dönüşüm yönetimini düzenleyen koşullar ve kurallar. 

• Sosyal Boyut: İş yerinde sık bulunan kişilerin sağlık, güvenlik ve esenliğine odaklanma 
dahil çalışanlara özel yönetişimi belirleyen çalışmalar ve projeler ile kurum dışı topluluğa 
somut katkılar. 

 



 
 

                                                        

 
UNGC, 2030’a kadar sürdürülebilir şirketlerin faaliyetlerini desteklemek üzere Eylül 2015’te 
açıklanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma hedefiyle her yıl stratejiler ve iş 
birlikleri tanımlamaya yardımcı olacak çeşitli girişimler belirliyor.  
PTG, bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olma kararlılığıyla on yedi BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacını (SKA’lar) desteklemek ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını verilen taahhütlerle 
uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek için 2021 yılında UNGC’nin on ilkesini referans alarak kendi 
sürdürülebilirlik planını oluşturdu. 
 
HAM MADDE TEDARİKÇİLERİNİN İKİNCİ TARAFLARCA DENETLENMESİ  
PTG, sürdürülebilirlik ilkelerine paralel olarak üçüncü taraflar aracılığıyla tedarik zinciri 
genelinde bir ikinci taraf denetim programını uygulamaya almış bulunuyor. Ham madde (doğal 
kauçuk, karbon siyahı, kimyasallar, vb.) tedarikine ilişkin denetimler her yıl yürütülerek 
belirlenmiş standartlara uyum ve dış kaynak faaliyetlere bağlı risklerin azaltılması sağlanıyor. 
PTG bu araçtan yararlanarak tedarikçilerinin performansını izleyip değerlendiriyor ve böylece 
ürün ve hizmetlerinin uygunluğunu kontrol ediyor. Bu çalışmalarla tedarikçilerin sorumlu ve 
sürdürülebilir satın alma yapmalarına imkan veren politika ve prosedürlerin analiz edilmesi ve 
tedarik zinciri genelinde sürdürülebilirlik ve uyum düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. 
Gerekli durum tespit çalışmalarının kapsamını genişletmek için kobalt ve mineral 
tedarikçilerini de denetlemeye karar veren Prometeon, bu denetimlerin sonuçlarını 2022 
Sürdürülebilirlik Raporu’nda yayınlayacak.  
 
ÇATIŞMA MİNERALLERİ VE KOBALT TEDARİK POLİTİKASI  
PTG, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki çatışmalar konusunda uluslararası 
topluluğun kaygılarını paylaşıyor. PTG bu doğrultuda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu 
ülkeler gibi çatışma bölgelerinden çıkarılan kobalt ve minerallerin suiistimal edilmesini ve 
satışını önlemek için prosedürlerini güçlendirerek ve bir Çatışma Mineralleri ve Kobalt Tedarik 
Politikasını uygulamaya koyarak kobalt cevherini de gerekli durum tespit çalışmalarının 
kapsamına dahil etmeye karar verdi. Çünkü söz konusu bölgelerin devam eden çatışmaların 
finansmanına katkıda bulunduğu, madencilik faaliyetlerinde çocuk işçi çalıştırma ve insan 
haklarının ihlali gibi uygulamalar olduğu düşünülüyor. Küçük çaplı kobalt madenciliği, insanlar 
ve çevre için riskler içeriyor; dolayısıyla ham maddelerin sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde 
tedarik edilmesi PTG açısından çok büyük önem taşıyor. PTG, insan haklarını korumayı ve bu 
haklara saygılı davranmayı, çatışma bölgelerinden tedarik edilen hiçbir mineralin veya kobaltın 
kullanılmamasını sağlamayı taahhüt ediyor. 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSLİ KREDİ  
Prometeon, Aralık 2021’de toplam 350 milyon euro değerinde bir 
sürdürülebilirlik endeksli kredi aldı. 200 milyon euro tutarındaki kısmı 
vadeli kredi ve 150 milyon euro tutarındaki kısmı çok para birimli 
döner kredi tahsisinden oluşan bir yıl uzatma opsiyonlu ve üç yıl vadeli finansman, mevcut 
borcun yeniden finanse edilmesi ve yeni yatırımlar dahil çeşitli iş ihtiyaçları için kullanılacak. 
Grubun benimsediği sürdürülebilirlik politikalarına endeksli bir kredi fiyatlandırması 
uygulanacağı için PTG, sürdürülebilirlik eğitimi, atık (lastik) yönetimi ve değer zincirinde 
sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konularında 2025 sonuna kadar ulaşılacak spesifik hedefler 
belirledi. Sonuçlar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılacak.  



 
 

                                                        

 
 
ÇSY DERECELENDİRMESİ  
Prometeon Tyre Group, değer zinciri genelinde sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilgili olarak alınan 
aksiyonları anlamak ve geliştirmek amacıyla grubu değerlendirmesi için 2022’nin ilk 
çeyreğinde ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) derecelendirme kuruluşu Sustainalytics ile bir 
iş birliğine girdi.  
 
PTG’nin Prometeon.com web sitesinde sunulan 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu indirmek için 
linke tıklayınız.  
 
 
 
PROMETEON TYRE GROUP 
Prometeon Tyre Group, tüm dünyada endüstriyel lastik (kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi) odaklı tek şirket 
olup, ANTEO, ERACLE ve TEGRYS markalarının yanı sıra FORMULA, PHAROS ve PİRELLİ lisansıyla endüstriyel ve 
ticari lastiklerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Grubun ürün yenilikçiliğini temsil eden dört fabrikası (ikisi 
Brezilya’da, biri Mısır’da, biri Türkiye’de), üç Ar-Ge Merkezi (İtalya, Brezilya, Türkiye) ve Mısır’da bir Geliştirme 
Merkezi bulunmaktadır. Prometeon Tyre Group, beş kıtada 40’tan fazla ülkede yaklaşık 8.000 çalışanı bünyesinde 
bulundurmaktadır. Türkiye’de 1960 yılında İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye 
ise yaklaşık 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye, AFME (Afrika-Orta Doğu), Rusya ve CIS (Orta Asya ve Kafkaslar)” 
Bölgesi’nin yönetim merkezi konumundadır. Prometeon’un 2019 yılında imzacısı olduğu United Nations Global 
Compact, 165 ülkeden 15.500 şirketi kapsamaktadır. Prometeon ayrıca 2020’de United Nations Global Compact 
Network Italy’nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 
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https://www.prometeon.com/IT/it_IT
https://it.linkedin.com/company/prometeontyregroup
https://www.instagram.com/prometeon_italia/
https://www.facebook.com/Prometeonitalia
https://prometeon-website-assets.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/9ac68dff-a0f7-43ac-b311-63e068933596.pdf

