
 
 
 
 

 
 

ETİ GIDA ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI 
 

1961 yılında Sayın Firuz Kanatlı tarafından kurulan ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., atıştırmalık ürün grupları (Bisküviler ve Gofretler, Krakerler, Kekler ve Turtalar, 
Sağlık ve Lifli Ürünler, Kahvaltılık Ürünler, Çikolatalar ve Çikolatalı Ürünler, 
Dondurulmuş Ürünler, Soğuk Atıştırmalıklar, Bebeklere Özel Ürünler) ile kuruyemiş 
işleme, süt tozu ve süt kreması üretimini toplam sekiz tesisinde gerçekleştirmektedir.  

"ETİ için Sürdürülebilirlik", çevresel etkileri en aza indirmeyi merkezine alan, 
tedarikten tüketim noktasına kadar tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımına odaklı, 
ekonomik büyüme yolunda hem bugünün hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini gözeten bir süreklilik yaklaşımıdır. 

 “Çevreyi Korumak ve Çevreye Duyarlı Olmak” sürdürülebilirlik misyonu 
çerçevesinde “Sıfır Atık ve Artık” stratejisi ile ETİ, dünyada kendi çalışma alanlarında 
örnek gösterilen ve referans alınan bir kurum haline gelmeyi hedeflemektedir. Bu 
hedefine ulaşma yeteneğini etkileyen çevresel iç ve dış konuları, ilgili tarafların ihtiyaç 
ve beklentileri ile uygunluk yükümlülüklerini değerlendirerek oluşturduğu Çevre ve 
Enerji Yönetim Sistemini aşağıdaki tabloda belirtilen işletmelerinde ve faaliyetlerinde 
uygulamaktadır. 

Yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alan ve Planla – Uygula - Kontrol Et -Önlem 
Al (PUKÖ) modeline dayanarak ISO14001:2015 ve ISO 50001:2011 standart şartlarına 
göre oluşturulan Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi, üst yönetimin liderliğinde ve 
tablodaki ilgili bölümlerin sorumluluğunda işletilmektedir. İlgili ulusal ve uluslararası 
yasal mevzuat ve düzenlemelere yönelik bilgiler dokümante edilerek ve sürekli 
izlenerek, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi ile; 

• Malzeme, enerji ve diğer doğal kaynak girdilerinin etkin kullanımı için gerekli 
insan kaynağı, teknolojik ve finansal kaynak sağlanmakta,  

• Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile performansımız 
sürekli iyileştirilmekte,  

• Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer 
paydaşlarımızın çevre ve enerji bilincini oluşturmada etkin rol alarak çevre ve 
enerji standartlarının uygulanması konusunda liderlik edilmekte,  

• Enerji kullanımı ve atık oluşumu, yeni yöntemler ve teknolojilerle sürekli 
izlenmekte ve kirliliği kaynağında önlemek için sıfır atık ve artık oluşturacak 
yöntem ve teknolojiler uygulanmakta, 

• Uygunluk yükümlülükleri sağlanmakta, tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi 
lisanslı firmalar ile yapılmakta ve çevre ölçümleri akredite kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilmekte, 

• Çevre bilincini geliştiren, doğal kaynak kullanımında olumsuz çevresel etkileri 
azaltan, tüketilen doğal kaynakların yenilenmesini sağlayan sosyal sorumluluk 
projelerinin geliştirilmesine destek olunmaktadır. 



 
 
 
 

 
 

 

ETİ GIDA ÇEVRE VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI 
İşletmeler Adres Faaliyet Kapsamı Süreçler/Fonksiyonlar Komşular 

Eti Gıda 
Bisküvi 
Fabrikası 

Organize Sanayi Bölgesi 
Orhan Erden Bulvarı 
No:3 Odunpazarı 
Eskişehir Türkiye 

Muhtelif cins bisküvi, 
kraker, gofret, 
kaplamalı bisküviler 
üretimi 

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Ambalaj Üreticisi, 
Gıda Üreticisi, 
Makine İmalatçısı 

Eti Gıda 
Kek 
Fabrikası 

Organize Sanayi Bölgesi 
14. Cad No:10 
Odunpazarı Eskişehir 
Türkiye 

Muhtelif cins kek 
üretimi 

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, atıksu 
arıtma,taşeron faaliyetleri, ziyaretçiler, 
tedarikçiler 

Lojistik Firması, 
Plastik/Metal 
İmalatçısı, Cam 
Üreticisi, Otomotiv 
Yan Sanayi (Metal) 

Eti Gıda 
Çikolata 
Fabrikası   

Organize Sanayi Bölgesi 
Orhan Erden Bulvarı 
No:2 Odunpazarı 
Eskişehir Türkiye 

Muhtelif cins 
çikolatalı mamuller 
(Tablet ve bar 
halinde dolgulu, 
dolgusuz ürünler), 
kaplamalı, 
kaplamasız gofret 
üretimi 

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Makine İmalatçısı, 
İş Makinası Kabin 
İmalatçısı, Tekstil 

Eti Gıda 
Kraker 
Fabrikası 

Organize Sanayi Bölgesi 
Mümtaz Zeytınoglu 
Bulvarı No:3 Odunpazarı 
Eskişehir Türkiye 

Muhtelif cins bisküvi, 
kraker ve kek 
üretimi 

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Yapı Kimyasalları 
Üreticisi, Mermer 
Üreticisi, Gıda 
Üreticisi 

Eti Gıda 
Bütünleşik 
Tahıl 
İşleme 
Fabrikası 

Organize Sanayi Bölgesi 
Orhan Erden Bulvarı 
No:6 Odunpazarı 
Eskişehir Türkiye 

Kahvaltılık tahıl 
ürünleri ile diğer 
taneli tahıl ürünleri 
imalatı  

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Elektrik Ekipmanları 
Üreticisi, Makine 
İmalatçısı, Gıda 
Üreticisi, Isı 
Cihazları Üreticisi 

Eti Gıda 
Kuruyemiş 
ve Kakao 
İşeme  
Fabrikası 

Organize Sanayi Bölgesi 
7. Cad No:42 
Odunpazarı Eskişehir 
Türkiye 

Kuruyemiş işleme 

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Makine Üreticisi, 
Metal Üreticisi 

Eti Gıda 
Bozüyük 
Fabrikası 

4 Eylül Mah İsmet İnönü 
Cad No:244/A Bozüyük 
Bilecik Türkiye 

Peksimet, bisküvi, 
gofret, dondurma 
külahı, kağıt helva 
vb. ürünlerin imalatı 
(Çikolata kaplı 
olanlar dahil)  

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Mermer Üreticisi, 
Seramik Üreticisi, 
Alçı Üreticisi, Ev 
Tekstili 

Eti Gıda 
Süt 
Ürünleri 
Fabrikası 

Organize Sanayi Bölgesi 
(3. Organize)  8. Sok 
No:5 Selçuklu Konya 
Türkiye 

Süt tozu, krema 
imalatı 

Üretim planlama, üretim, ürün kalite 
güvence, bakım ve teknik işler, insan 
kaynakları, depolama ve sevkiyat, iş 
güvenliği ve çevre, taşeron 
faaliyetleri, ziyaretçiler, tedarikçiler 

Elektronik Ekipman 
Üreticisi, İlaç 
Sanayi, Orman 
Ürünleri, Tarım 
Makinaları Üreticisi,  
Otomotiv Yan 
Sanayi (Metal) 

Yönetim 
Kampüsü 
ve ArGe 
Binası                         

Organize Sanayi Bölgesi 
14. Cad No:10 
Odunpazarı  Eskişehir 
Türkiye 

Yönetim ve İdari 
Organizasyon 
faaliyetleri  

Üst yönetim, insan kaynakları, finans, 
bilgi işlem, satınalma, taşeron 
faaliyetleri,ziyaretçiler, tedarikçiler 

Otomotiv Yan 
Sanayi (Metal), 
Gıda Üreticisi, 
Metal/Plastik 
Üreticisi 

 


