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ÖNSÖZ
2020 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
RAPORUMUZ

HELL ENERGY’nin dünyanın en hızlı büyüyen alkolsüz 
içecek üreticilerinden biri olması bize büyük bir gurur veriyor. 
Ekonomik büyümeye ek olarak, insani değerlerin ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız ve sürdürülebilir bir gelecek 
hakkında düşünmek işimizin her alanında ön planda.

Birinci sınıf ürünlerimizi enerji açısından verimli bir şekilde 
üretmek bizim en önemli önceliğimizdir. Sürekli yenileme ve 
inovasyon, sürdürülebilir operasyonlar ve sürekli değişen 

tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik en kaliteli ürünleri sağlamak için olmazsa olmazdır. 
Bir ürün ancak üretim sırasında ki çevresel unsurlar dikkate alındığı takdirde sürdürülebilir 
olabilir, bu nedenle ürünlerimizin üretiminde çevreye olabildiğince az zarar veriyoruz.. 
Bu şekilde ürünlerimizin önümüzdeki 10, 20 hatta belki 100 yıl içinde sürdürülebilir ve 
pazarlanabilir olmasını sağlamak istiyoruz.

Felsefemiz insan sağlığını ve çevreyi her zaman ön planda tutmaktır. Uluslararası düzeydeki 
başarımıza rağmen köklerimizi asla unutmuyoruz. Borsod-Abaúj-Zemplén ilçesini ve 
Szikszó bölgesini sürekli yatırımlar ve yeni iş yerleri açma yoluyla desteklemeyi bir öncelik 
olarak görüyoruz. Bölgede yaşayan insanların yararına birçok program ve etkinliğin yakın 
destekçisi olup, gelecek nesilleri yetiştirmek ve gençlere kariyer fırsatları sunmak için de 
büyük efor sarf ediyoruz.

Hedefimiz, bir işyeri, uluslararası düzeyde başarılı bir Macar aile şirketi ve aynı zamanda bir 
marka olarak HELL’in tüketicilerin bir numaralı tercihine dönüşmesi ve paydaşlarımız için iyi 
bir fırsat ve örnek bir şirket olmasıdır.

Barnabás Csereklye
Genel müdür

Dünyanın en hızlı büyüyen FMCG (Hızlı tüketim malları) markalarından biri olan HELL 
ENERGY şeffaf operasyonlar ve kurumsal sosyal sorumluluğa ek olarak, sürdürülebilir 
operasyonlara da kendini adamıştır. Halka açık ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz, 2020 yılında 
Quality Pack Zrt’nin ve HELL ENERGY Kft’nin sürdürülebilirlik performansını yansıtıyor ve 
çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve ayrıca tüketicilerimizle olan ilişkilerimiz 
açısından da performansımızı özetliyor. Bizim bakış açımıza göre sürdürülebilirlik, sadece 
ekonomik sürdürülebilirlik ve mevcut kaynakların bilinçli kullanımı anlamına gelmemeli, aynı 
zamanda üretim tesisimizin yakın ve daha geniş çevre ve topluluklar üzerindeki dahili ve 
harici etkilerini de dikkate almamız gerekiyor. Kurumsal performansa ilişkin temel verilere 
ek olarak, kamunun önemli ölçüde ilgisini çeken konuların rapora dahil edilmesinin de büyük 
önem arz ettiğini düşünüyoruz.

Yürüttüğümüz faaliyetlerde, sağlık, sorumlu tüketim veya iklim değişikliği ve etkileri ile 
mücadele gibi hepimizin iyiliği için önemli olan evrensel sorunları ele alan Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) göz önünde bulunduruyoruz.

Faaliyetlerimiz sırasında dikkate aldığımız ve desteklediğimiz SKH’ler bu raporun ilgili 
bölümlerinde ele alınmaktadır.
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DÜNYAMIZ

HELL ENERGY, en başından beri 
sürdürülebilirliği bir öncelik olarak görmüştür. 
Gezegenimizin geleceğini göz önünde 
bulundurarak insanların ve toplulukların 
yaşam kalitesini iyileştiren yenilikçi ürünler 
yaratmaya çalışıyoruz. İşimizi sorumlu bir 
şekilde ve taviz vermediğimiz etik çalışma 
ilkelerine uygun bir şekilde yürütüyoruz.

ŞİRKET, MARKA & MİSYON

HELL, kuruluşundan bu yana dinamik olarak gelişen bir şirket olmuştur. 2010 yılına 
geldiğimizde Macaristan’da FMCG pazarında pazar lideri haline geldi ve şu anda dünya 
çapında da çok önemli bir pozisyonda Şu anda ürünlerimiz tam 40 ülkede satılıyor ve 10 
ülkede pazar lideri konumundayız.

HELL şu anda dünyanın en popüler üçüncü enerji içeceği markası.

Üretimimizin merkezi Szikszó’daki şişe fabrikamızdır ve 2011 yılında yapılan devir teslimi, o 
zamanlar sadece 5 yaşında olan markanın kısa ama başarılı hikayesinin en önemli kilometre 
taşlarından biriydi. Macar FMCG üretici firmalarının hem üretim hem de marka anlamında 
ön saflarında yer almaktan gurur duyuyoruz. Dinamik büyümenin yanı sıra çevre bilinci 
ve şekillendirici bir tutum da misyonumuz haline gelmiş, tüm faaliyet ve kararlarımızı 
etkilemiştir.

Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde, sadece üstün kaliteli ürünler üreten değil, 
aynı zamanda sürdürülebilir ve fikir oluşturucu, paydaşlarıyla şeffaf iletişim kuran pazar 
lideri bir marka olmaktır.
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KÜRESEL ZORLUKLAR, YEREL ÇÖZÜMLER

Sürdürülebilirlikte öncü olmak, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinin uzun vadeli iş 
stratejisine entegre olmasını gerektirir. İş liderleri, malzemelerin kullanıldığı tüm çalışma 
alanlarını incelemeli ve malzemelerin miktarını nasıl azaltacakları ve nasıl geri dönüştürme 
yapabilecekleri üzerine düşünmelidir.

Ürünlerimizin ambalajlarının sürdürülebilir olması bizim için son derece önemlidir. Yenilenebilir 
ve geri dönüştürülebilir hammaddelere dayalı ürünler geliştirmeye, böylece sorumlu 
hammadde yönetimini ve doğal kaynakların korunmasını teşvik etmeye çalışıyoruz.

SORUMLU PAZARLAMA VE İLETİŞİM

HELL markası, 360 derece iletişim ile karakterize edilebilir. Marka ile ilgili ana mesajlarımızı 
farklı medya kanallarını kullanarak tüketicilerimize daha geniş bir şekilde ulaştırıyoruz. 
Ürünlerimizi tanıtmanın yanı sıra, ürün bileşenleri, paketleme ve kurumsal sürdürülebilirlik ile 
ilgili tüketici bilgilerine de öncelik veriyoruz.

Farkındalık yaratan içerikler sadece geleneksel iletişim kanallarında ve web sitemizde değil, 
sosyal medya safyalarımızda ve TV kampanyalarımızda da düzenli olarak yer almaktadır. 
Doğru ve uygun tüketici bilgilerinin inanılmaz bir öneme sahip olduğunu düşündüğümüzden, 
farklı tüketici gruplarımızı hedefleyen eğitici, yeşil kampanyalar lanse ediyoruz.
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SORUMLU YÖNETİM, 
ETİK ÇALIŞMA VE UYUM

SOSYAL SORUMLULUK
Bugünün yetkişkinleri olarak gençler ve gelecek bizim 

sorumluluğumuzda, bu nedenle sosyal girişimler ve 
sağlığı koruma programları bizim için çok büyük önem 
taşıyor. Toplumun sorumlu bir üyesi olarak kültürel ve 

sosyal faaliyetleri, spor etkinliklerini ve sağlık hizmetlerini 
destekliyoruz.

ÇEVRESEL KORUMA
Hem faaliyetlerimizde hem de sunduğumuz ürünlerde 
çevrenin korunması meselesine önem veriyoruz. Diğer 

büyük şirketlere de bir örnek teşkil ederken daha iyi çevresel 
verimliliğe ulaşmak için süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürekli 

olarak geliştiriyoruz.

FARKINDALIK YARATMAK,  
TÜKETİCİ EĞİTİMİ

Doğru ve uygun tüketici bilgilerini sağlamak ve yürürlükteki 
mevzuata uymak bizim için son derece önemlidir, bu nedenle 

ürünlerimiz için düzgün bir etiketleme sağlıyoruz.

ADALET VE AYRIMCILIĞA KARŞI 
DURUŞ

Faaliyetimiz boyunca, en yüksek kişisel ve profesyonel 
dürüstlük standartları dahilinde hareket ediyor ve aynısını 

ortaklarımızdan da talep ediyoruz. Hem kişisel hem de 
profesyonel düzeyde ayrımcılıkla mücadeleye, adalete 

ve saygı ilkelerine bağlı kalıyoruz ve ayrımcılık vakalarının 
oluşmasını önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya 

devam ediyoruz. Bu değerlerle ilgili herhangi bir endişeyi 
bildirmek için özel bir dahili sistem ve yönergeler geliştirdik.

İNSAN HAKLARINA SAYGI
İnsan haklarına saygı bizim için en esas konulardan 
biridir. Çocuk işçiliğini kınıyor ve böyle bir olasılığın 

olduğu durumlarda buna izin veren tedarikçilerimizden 
ve ortaklarımızdan uzaklaşıyoruz. Yatırımlarımız söz 
konusu olduğunda, planlamadan uygulamaya kadar, 

insan haklarına, düzenlemelere ve en iyi pratiklere uyulup 
uyulmadığını sürekli olarak kontrol ediyoruz. İnsan hakları 

konusunun önemini Etik Kurallarımızda vurguluyoruz ve tüm 
çalışanlarımızın bunu bilmesini ve uygulamasını bekliyoruz.

PAYLAŞILAN DEĞERLER TOPLULUĞU
HELL’in temsil ettiği kurumsal kültürü en önemli değerimiz 

olarak görüyoruz. 2020’de pandeminin yarattığı benzeri 
görülmemiş ve zorlu durum, çalışanların gerçek anlamda 

birbirlerine ne kadar güvenebileceğini gösterdi. HELL, 
olağanüstü ve zor durumlarda bir arada kalmayı başaran 

gerçek bir topluluktur. 
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ÇEVREMİZ
Çevre bilinci konusu çok 

önemli ve uzun bir konu. 

HELL, atacağı her bir adımı 

sürdürülebilir bir gelecek 

doğrultusunda planlar. 

Uluslararası şirketler için iyi 

bir örnek teşkil etmek ve 

çevreye bağlı olduğumuzu 

tüketicilerimize açıkça 

göstermek istiyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE 
YEŞİL İNOVASYON 

İnovasyon, ürünlerimizin üretiminde kullanılan kaynakların 
miktarını azaltarak, şirketin sorumlu ve sürdürülebilir bir 
şekilde büyümesini sağlar.

Dolum ve paketleme kapasitelerimizin sürekli genişlemesi 
artan etkilerle sonuçlandığından enerji verimliliği önlemleri 
ve mevcut en iyi tekniklerin kullanımı ile bunu dengelemeyi 
hedefliyoruz.

HELL operasyonlarının temel çevresel etkileri, artan 
üretim hacimlerimizin doldurulması, paketlenmesi ve 
depolanmasından kaynaklanıyor. Çevresel etkimizi izliyoruz 
ve sorumlu malzeme seçimi ve verimlilik önlemleri sayesinde 
bu etkiyi minimize etmeye çalışıyoruz.

Üstün kaliteli içeceklerimizin %95’inden fazlası halihazırda 
%100 geri dönüştürülebilir alüminyum kutularda 
satılmaktadır. 2025 yılına kadar portföyümüzdeki 
alüminyum kutu payını %99’a çıkarmayı hedefliyoruz. İçecek 
ambalajı olarak neredeyse hiç kullanılmayan plastik şişelerin 
aksine, alüminyum kutular orijinal işlevlerini ve kalitelerini 
koruma suretiyle sürekli olarak geri dönüştürülebilir. Bu 
yıl geri dönüşüm oranı yüksek alüminyum alımı için bir 
sözleşme imzaladık. HELL’in stratejisi, düşük karbon ayak 
izine sahip sorumlu alüminyum tedarikine dayanıyor ve 
bu sayede küresel emisyonların azaltılmasına katkıda 
bulunacak ve düşük karbonlu bir gelecek için ürünler 
yaratacağız.
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2020 yazında, sertifikalı içeriği minimum %75 geri dönüştürülmüş tüketici sonrası hurdaya 
olan, içecek kapları için geri dönüştürülmüş alüminyum kutu gövde levhasının kullanımı 
için Hydro CIRCAL ile ortaklık kurduk ve bu malzemeyi kutularda satılan ürünlerimizin 
ambalajlanması için kullanmaya başlamak için hazırlıklara başladık. HELL, bu ambalajı 
kullanarak, geçmişteki alüminyum kutu ambalajlarıyla ilgili emisyonlara kıyasla sera gazı 
emisyonunda %60’lık bir azalma sağlamayı hedefliyor. HELL, dünyadaki en yüksek geri 
dönüştürülmüş içeriğe sahip en yeşil alüminyum içecek kutularından birini piyasaya sunan ilk 
içecek üreticisidir.

2020 yılına kadar, çevresel etkimizi azaltmak ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek 
için yüksek derecede dikey entegrasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Sadece dolum değil, aynı 
zamanda içecek kutusu üretimi de artık grup dahilinde gerçekleştiriliyor, böylece içecek kutusu 
tedarikçilerine olan bağlılığımız ortadan kalktı ve aynı zamanda kutu üretimi ile dolum tesisi 
arasındaki nakliye ve ilgili emisyonlardan tasarruf ederek GHG ayak izimizi minimize ettik.

Sürdürülebilirlik bağlamında bir sonraki kilometre taşımız olarak, 2021 yılına kadar tüm 
operasyonumuzdaki enerji ihtiyacımızın %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılamayı hedefliyoruz.

Genel olarak üretimimiz sırasında sorumlu olduğumuz karbondioksit ve eşdeğer sera gazı 
miktarını yıllık olarak hesaplıyor ve rapor ediyoruz. Yeni kutu üretimi tesisimizin açılışından bu 
yana kurumsal karbon ayak izimizi yıllık bazda takip ediyoruz.

2020 Skop 1 emisyonu (tCO2e) 2020 Skop 2 emisyonu (tCO2e)

18 538

10 164

ÇEVRE YÖNETMELİKLERİ İLE UYUMLULUK

HELL, çevre düzenlemelerine uyumluluğu temin etme yönünde uzman kadromuzun 
görevlerini gereken özenle yerine getirebilmesi için gerekli tüm çevre izinlerine ve süreçlerine 
sahiptir. Tesislerimizde gerçekleştirilen denetimlerin, tespit edilen uyum sorunlarının sayısını 
ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan yaptırımların kapsamını içeren aylık beyannameler 
hazırlıyoruz. 2020 yılında çevre yasalarına ve/veya yönetmeliklerine uyulmaması nedeniyle 
verilmiş herhangi para cezası veya parasal olmayan yaptırımlar içeren önemli bir olay kayda 
alınmamıştır.

Enerji verimliliğini artırarak, daha az atıklı üretim süreçlerine yönelerek ve Mevcut En İyi 
Teknikleri (BAT) uygulayarak sadece çevresel düzenlemelere uymaya değil, aynı zamanda 
çevresel etkimizi sürekli olarak minimize etmeye çalışıyoruz.

EĞİTİMSEL YEŞİL İLETİŞİM

Hedefimiz, tüketicilerimizi ekolojik düşünceler doğrultusunda yönlendirmek ve yeşil 
inovasyonlarımız ve ürün veya teknoloji iyileştirmelerimiz hakkında düzenli olarak bilgi 
vererek bir örnek teşkil etmektir. Sürdürülebilirliğin önemini birçok farklı medya mecrasında 
vurguluyoruz. Bunu en yüksek etkiyle yapmanın aktif yollarından biri, medya kampanyalarımız 
aracılığıyla tüketicilerimizi de teşvik ettiğimiz alüminyum kutu geri dönüşümünün teşvik 
edilmesidir.
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TOPLUMUMUZ

HELL ENERGY sadece bir 

şirket değil, aynı zamanda 

ortak değerlerin paylaşıldığı 

bir toplululuktur. Sorumlu 

bir şirket olarak, daha 

geniş çapta toplulukları 

desteklemek bizim 

görevimizdir.

YEREL BİR TOPLULUK KURMAK

Yeni İş İmkanları Oluşturmak

İşsizlik rakamlarının nispeten yüksek olduğu Kuzey 
Macaristan bölgesine teknolojik gelişim, sürekli genişleyen 
yatırımlar ve yeni işler getirebilmekten gurur duyuyoruz. 
Sadece yüksek kaliteli bir ürün satmakla kalmıyoruz, aynı 
zamanda şu ana kadar 1.000’den fazla istihdam yaratan 
istikrarlı, sürekli gelişen bir şirket ve çalışanlarına harika 
kariyer fırsatları sunan güvenli bir çalışma ortamı yarattık.

Bu yolda ilerlemeye devam etmek için Hell Energy 
kahvesinin üretimini Almanya’dan Macaristan’a aktarma 
kararı aldık. Eylül 2020’de Szikszó’da yeni bir fabrika birimi 
faaliyete başladı ve bu da Borsod-Abaúj-Zemplén ilçesinde 
50 yeni iş yerinin oluşmasına vesile oldu. Dünyanın dört 
bir yanına sevk edilen buzlu kahve ürünlerimizin tamamı 
%100 Macar sütü içerir. Bu sayede ülkenin itibarını küresel 
çapta daha da güçlendiriyor ve yerli üreticiler için prestij 
yaratıyoruz.

Eğitim programları ve kariyer fırsatları

Miskolc Üniversitesi ile olan ilişkimizi sürdürüyoruz. Uzun 
süredir ikili eğitim programımız kapsamında üniversite 
öğrencilerini ağırlıyoruz ve mezun olan öğrencilerimize 
profesyonel düzeyde staj yapma imkanı sağlıyoruz. 2020 
yılında Szikszó şehri ve Miskolc Üniversitesi ile üçlü anlaşma 

imzaladık. Bu anlaşmanın ana amacı, eğitim programları ve 
kariyer fırsatları sunmakla gençlerin bu bölgede, Szikszó’da 
kalmasını sağlamak.

Bu amacı eğitim seviyesini yükselterek gerçekleştirmeyi 
amaçladık, bu nedenle önümüzdeki yıldan itibaren sadece 
üniversiteden değil, Miskolc ortaokullarından da ikili 
öğrencileri ağırlamayı planlıyoruz. İmzalanan anlaşma 
çerçevesinde HELL, Szikszó’nun yeni konutlar, okullar ve 
anaokulları inşa etmeyi kapsayan gelişim programına da 
dahil olacak. Bu, Szikszó ve çevresini çalışan insanlar için 
daha çekici hale getireceğinden, yerel halka bir kariyer yolu 
sağlamak açısından büyük öneme sahip olacak.

Bağışlar
Yerel vatanseverliğimizle tanınan bir şirket olarak, yerel 
toplulukları ve kuruluşları sürekli olarak destekliyoruz. 2020 
yılında koronavirüsün neden olduğu olağanüstü durumda 
her türlü yardıma ihtiyaç duyuldu. Virüsü kontrol altına almak 
için ön saflarda çalışan insanları mutlaka  desteklememiz 
gerektiğine inandık. 2020’de epidemiyolojik duruma karşı 
yanıt olarak Borsod-Abaúj-Zemplén İlçe Merkez Hastanesine 
ve Üniversite Eğitim Hastanesine 20 milyon HUF bağışta 
bulunduk. Hastane, bu bağışı yoğun bakım ünitesi için gerekli 
olan ekipmanları satın almak ve ünitenin en iyi şekilde hizmet 
verebilmesi için gerekli olan yoğun yatak başı monitörleri, kan 
gazı analiz cihazları, mobil röntgenler, ultrason cihazları gibi 
yeni cihazları temin etmek için kullandı.
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BAŞARILARIMIZ 

SZIKSZ’DEKİ YENİ KAHVE ÜRETİM 
FABRİKAMIZIN AÇILIŞI

ATIK VE TRAFİK EMİSYONLARINI 
MİNİMİZE ETMEK DOĞRULTUSUNDA 

BÜYÜK ÇUVAL AMBALAJLARIN 
KALDIRILMASI İÇİN 7 ŞEKER 

SİLOSUNUN İNŞAATI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM 
SİSTEMİNİN UYGULANMAYA 

BAŞLANILMASI

EN AZ %75’İ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 
İÇERİĞE SAHİP GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN 

ALÜMİNYUM TEDARİKİ

MİSKOLC ÜNİVERSİTESİ İLE STRATEJİK 
ORTAKLIĞIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ

PLASTİK ŞİŞELERİN 
PORTFÖYÜMÜZDEKİ PAYININ 
%5’İN ALTINA DÜŞÜRÜLMESİ

ISO 14001
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GELECEK HEDEFLERİMİZ

PLASTİK ŞİŞELERİN TOPLAM PAYININ DAHA DA 
AZALTILMASI

HELL, plastik şişeler yerine, hem kaliteyi hem de değeri korumak şartıyla 
sonsuz kez geri dönüştürülebilen tek içecek ambalajı olduğu için tüm 
dikkatini alüminyum kutulara vermiş durumda. 2021’de, açık ara en 
popüler içecek kategorilerinden biri olan gazlı alkolsüz içeceklerimiz için 
plastik şişeleri aşamalı olarak kullanımdan kaldırmayı taahhüt ediyoruz. 
Hedefimiz, 2025 yılına kadar alüminyum ambalajların payını %99’a çıkararak 
portföyümüzdeki plastik şişelerin payını %1’in altına indirmektir. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KULLANIMI 

Enerji verimliliğini artırmak ve karbondioksit emisyonlarını azaltmak için 
elimizden gelen hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Bu amaçla fabrikalarımızda bir 
alt ölçüm sistemi kurmayı hedefliyoruz. 2021’den itibaren şirket düzeyinde 
enerji ihtiyaçlarımızı %100 yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı taahhüt 
ediyoruz.

GELECEK YATIRIMLAR

HELL, 2021’de Szikszó’da kapasite artırımlarının gerçekleştirilmesinin 
yanı sıra yaklaşık 80 milyar HUF tutarında bir yatırım programı planlıyor. 
Planlarımız arasında, kutu üretim ve dolum kapasitemizin genişletilmesi de 
yer alıyor. Söz konusu yatırım kapsamında yeni alüminyum kutu üretim ve 
dolum hatlarının bulunacağı 78.000 metrekarelik yeni bir bina kompleksi 
inşa etmenin yanı sıra ek depolama üniteleri kurarak depolama kapasitemizi 
de artırmayı planlıyoruz. Planlanan genişlemenin ardından, yeni tesis, 2023 
yılında faaliyete başlamasının ardından Szikszó’da her yıl yaklaşık 3 milyar 
adet alüminyum kutu üretecek.
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