
           

Domates ürünleri, salça, ketçap ve konserve 
denince ilk akla gelen, Türkiye’nin pazar lideri 
markası Tat, ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu 
yıl beşincisi düzenlenen “Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde 
“Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci” 
projesiyle ödüle layık görüldü.

Tat Gıda’ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

Gıda sektöründe 50 yıldan 
uzun süredir faaliyet göste-
ren Türkiye’nin pazar lideri 

markası Tat Gıda, Yeşil Nokta Sanayi 
Ödülleri’ne layık görüldü. ÇEVKO 
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı tarafından dü-
zenlenen “Yeşil Nokta Sanayi Ödül-
leri’nde, Atık Yönetim Sistemi ve 
Uygulamaları kategorisinde Büyük 
Ölçekli İşletme sınıfında “Sıfır Atık 
ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci” 

projesiyle ödüllendirildi.
Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri 
kazanım çalışmalarını kamuoyu-
na duyurmak, kuruluşlarının yasal 
sorumluluklarının ötesinde gerçek-
leştirmekte oldukları örnek çalışma-
ları ödüllendirmek ve aynı zamanda 
piyasaya süren konumda olan tüm 
firmaları benzer çalışmalara özendir-
mek ve teşvik etmek amacıyla hayata 
geçen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri bu 
yıl online olarak gerçekleştirildi. 

Törene katılan 
Tat Gıda Genel 
Müdürü Oğuz 
Aldemir; “Tat 
Gıda olarak 
bizler 50 yılı aşkın bir süredir üretim 
süreçlerimizin başından sonuna kadar 
kaliteyi, hijyeni ve çevre duyarlılığını 
esas alarak çalışıyoruz. Bu duyarlılık-
lar çerçevesinde iklim değişikliğinin 
etkilerini çok daha sert bir şekilde 
hissediyoruz. İklim değişikliğinin 

altında, atık yönetiminin de doğamız 
için ne derece önemli olduğunu ga-
yet iyi biliyoruz. Hızlı tüketimin bir 
sonucu olan atıklar doğal yaşama da 
zarar vermektedir. Biz de Tat Gıda 
olarak en büyük çevre problemlerin-
den biri olan atıkların ve tek kulla-
nımlık plastiklerin yönetimiyle ilgili 

çalışmalar yapmaktayız. Bu ödülün 
kazanılmasında emeği geçen ve pro-
jede yer alan tüm çalışma arkadaşla-
rımı yürekten kutluyorum, ödül alan 
diğer şirketleri de tebrik ediyorum.” 
dedi.
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Domates ürünleri, salça, ketçap ve 
konserve denince ilk akla gelen, 
Türkiye’nin pazar lideri markası Tat, 
Değişime Yön Veren Lider Projelerin 
Ödüllendirildiği Sürdürülebilir İş 
Ödüllerinde “Tedarik Zinciri Yönetimi” 
kategorisinde “Domates Tarımında Dijital 
Dönüşüm” projesiyle ödüle layık görüldü. 

Sürdürülebilir
İş Ödülleri’nden 
Tat Gıda’ya ödül

Gıda sektöründe 50 yıldan 
uzun süredir faaliyet gösteren 
Türkiye’nin pazar lideri mar-

kası Tat Gıda, dijital tarım alanında 
yaptığı yatırımlar ve çalışmalarla sek-
töre öncülük etmeye devam ediyor.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafın-
dan düzenlenen ve Sürdürülebilirliğin 
Oscarları olarak anılan “Sürdürüle-
bilir İş Ödülleri” sosyal, ekonomik 
ve çevresel konularda önemli etkiler 

yaratan, ortak geleceğine sahip çıkan 
iş modellerini değerlendirirken iş 
dünyası için rol modelleri paylaşmak 
amacıyla ödüllendiriyor.

Domates tarımının sürdürülebilir bir 
rekabet gücüne ulaşması yolunda 
tarımda dijitalleşmeye öncülük eden 
Tat Gıda geliştirdiği “Domates Tarı-
mında Dijital Dönüşüm” projesiyle 
bu yıl 7’cisi gerçekleşen Sürdürüle-
bilir İş Ödüllerinde Tedarik Zinciri 

kategorisinde birincilik ödülünün 
sahibi oldu.
Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında 
lider akademisyenlerden oluşan 39 
kişilik jüri üyelerinden canlı yayında 
görüşlerin alındığı ve daha iyi gele-
cek için birçok projenin ödüllendiril-
diği iş ödülleri bu yıl pandemi şartları 
nedeniyle ‘online’ gerçekleşti. Tören 
de 14 kategoride finale kalan projeler 
arasından sürdürülebilir iş ödüllerini 
kazanan kurum ve projeler ilan edildi.
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