
Sürdürülebilir
bir Gelecek 
için

Maylo ürünlerinin
satışından TEGV'e
katkı (2010’dan bugüne) 

TEGV’e 25 Bin Kitap 
(Haziran-Ekim 2018)

 

Tablet Bağışı
(Nisan 2020)

TEGV’le “Su Altından
Geleceğe” Sergisi
(Eylül 2018)

Maylo Resim Şöleni
(Ocak 2020)
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Nitelikli eğitimi artırmak 
ve eğitime erişim 
hakkını yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Eğitime erişim hakkını 
yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Eğitime erişim hakkını 
yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Nitelikli eğitimi artırmak 
ve eğitime erişim 
hakkını yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Nitelikli eğitimi artırmak 
ve eğitime erişim 
hakkını yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Lila Group, Maylo Resim Şöleni projesiyle çocuklarımıza ”Hayalinizdeki 
Dünya Nasıl Bir Yer?” sorusunu yöneltti. Çocukların çizimlerinden özel 
ambalajlı ”Resim Şöleni” ürünleri tasarladı. ŞOK marketlerde satışa 
sunulan Maylo ürünlerinin geliri ile vakfımızda etkinliklere katılan 
çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunuldu. 

Uzaktan eğitim sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri olan 
tablet/bilgisayar konusunda Çorlu Melahat Kozar İlkokulu’na 20 adet 
laptop ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne tablet bağışı 
gerçekleştirdik. Maylo ve Getir iş birliği ile TEGV Yeni Dünya 
Kampanyası’na 250 adet tablet bağışladık.

Sergiden elde edilen gelir ile 525 çocuğun eğitimine katkı sağladık.

20 binden fazla çocuğun eğitimine katkıda bulunduk. Her geçen gün 
daha fazla çocuğun eğitimine katkı sağlamaya devam ediyoruz.
www.youtube.com/watch?v=BGY-ABFrDWU 

 25 bin kitap bağışı yapıldı.
www.youtube.com/watch?v=5hOaz5Br8RY



TEGV’le “İki Yaka
Bir Şehir“ Fotoğraf
Sergisi (Mayıs 2013) 

TEGV’le “Uzak’tan
Yakın’dan” Fotoğraf
Sergisi (Kasım 2011)

 

Tekirdağ’da TEGV
Fibria Öğrenim Birimi
(2018’den bugüne)

Çorlu'da TEGV Aysel
Öğücü Lila Öğrenim
Birimi (2021’den bugüne)

TEGV Atma Bağışla 
(2019’dan bugüne)
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Çevreyi korumak ve 
kaynak yönetimi 
konusunda farkındalığı 
artırmak

2019 yılında 2 ton, 2020 yılında ise 1,8 ton elektronik atık eğitime dönüştü.

78 çocuk koltuğu kapasitesi bulunan öğrenim biriminde, yıl boyunca 
6-14 yaş aralığındaki toplam 2.000 çocuğun eğitimine destek olunacak.  
Açıldığı günden bugüne 7500 çocuğa nitelikli eğitim imkanı sundu.
https://www.youtube.com/watch?v=Tm-bHSYsrsc

Yılda 3500 çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturma hedefi bulunan  
öğrenim biriminde, yıl boyunca 6-14 yaş aralığındaki çocuğun eğitimine 
destek olunacak. TEGV öğrenim birimleri içinde en büyük kapasiteye 
sahip birim sürdürülebilirlik ve çevreci mimarisiyle de dikkat çekiyor.
https://www.havadayiz.com/360/turgev_corlu/

Sergiden elde edilen gelir ile 430 çocuğun eğitimine katkı sağladık.

Sergiden elde edilen gelir ile 257 çocuğun eğitimine katkı sağladık.

Nitelikli eğitimi artırmak 
ve eğitime erişim 
hakkını yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Nitelikli eğitimi artırmak 
ve eğitime erişim 
hakkını yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Eğitime erişim hakkını 
yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Eğitime erişim hakkını 
yaygınlaştırmak, 
farkındalık yaratmak

Sürdürülebilir
bir Gelecek 
için



Sofia Ormanları
Yok Etmez
(2014’den bugüne) 

TEMA Sofia Gelece-
ğinizi Korur Hatıra
Ormanı (2019)

Muayene Masa
Örtüsü Bağışı
(Mayıs 2020)

TEGV’le İstanbul
Maratonu
(2016’dan bugüne)

TEMA Sofia
Yeniden Yeşereceğiz 
(Temmuz 2021)
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Çevreyi korumak ve 
kaynak yönetimi 
konusunda farkındalığı 
artırmak

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına kurum olarak kayıtsız kalmadık 
ve doğa dostu markamız Sofia ile TEMA'nın ”Yeniden Yeşerteceğiz” bağış 
kampanyasına 10 bin fidan bağışı ile katkı sağladık.

Pandemi nedeniyle yaşanan zorlu dönemde ülkemize destek olmak 
amacıyla Tekirdağ ve Çorlu bölgesindeki hastane ve ambulansların
3 aylık hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşıladık. 100 bin rulo (5 milyon 
metre) muayene masa örtüsünün yanı sıra kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve 
peçete gibi diğer malzemeler Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderildi. 

Tüm paydaşlarımıza dokunmayı hedeflediğimiz sosyal sorumluluk 
anlayışımız çatısında Lila Group çalışanları son 5 yıldır katıldıkları 
İstanbul Maraton’larında topladıkları bağışlarla 450'ye yakın çocuğun 
eğitimine destek oldu.

Projemizin başlamasından bu yana 50 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. İlk 
hasadını ENAT’ın 20 yıl sonra alacağı projede hedefimiz: 2023 yılında 600 
futbol sahası büyüklüğünde (3,5 milyon metrekarelik) bir alanda 700 bin 
ağaç dikimi gerçekleştirmek.
www.youtube.com/watch?v=J20P1c-v0eU&t=1s

Sofia & Migros & TEMA iş birliğinde ”Geleceğimiz için 10 Bin Fidan Hatıra 
Ormanı” projesini hayata geçirdik. Migros’a özel olarak üretilen 
ürünlerin yanı sıra, diğer ürünlerin de temalı sticker ile satışa sunulduğu 
projeden elde edilen gelir ile Tema’ya 10 bin fidan bağışı yaptık.
www.youtube.com/watch?v=iHHt8iZKox0 t

Toplumsal sorumluluk 
ve dayanışma

Çalışanların gönüllülük 
çalışmasına dahil 
edilmesi, farkındalığı 
artırmak

Çevreyi korumak ve 
kaynak yönetimi 
konusunda farkındalığı 
artırmak

Çevreyi korumak ve 
kaynak yönetimi 
konusunda farkındalığı 
artırmak

Sürdürülebilir
bir Gelecek 
için



Üniversite-Sanayi
İşbirliği
(2015’den bugüne) 

Kadının İş Dünya-
sında Desteklenmesi
(2018’den bugüne)

Sorumlu Üretim
ve Tüketim
(2010’dan bugüne)

Yeşil Yatırımlar

Özel Günler
Programı
(2015’ten bugüne)
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Çalışanların STK'lara 
dair farkındalığını 
artırmak, dahil etmek

Özel günlerde  çalışanlarımıza hediyelerimizi bir STK’ya destek olacak 
şekilde seçiyoruz. Böylelikle hem STK’lara destek oluyor hem de 
çalışanlarımızı da bu sürece dahil etmiş oluyoruz. Çalışanlarımızın çocuk 
sahibi olmaları ve evlenmeleri halinde adlarına özel fidan bağışı 
yapıyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar 10'dan fazla STK'ya dokunduk. 

ISO, OHSAS, FSC, PEFC ve Ecolabel sertifikalarımız ile hem ürünlerimizin 
hem sürecimizin hem de tüketimlerimizin kontrollü olmasını sağlıyoruz. 
Bu belgeler sayesinde sürdürülebilirliğe destek oluyor, kaynakların 
korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını da sağlamış oluyoruz. 
Bunun dışında belgelendirme süreci devam edenler BRC, BSCI’dir.

Yeni makine yatırımlarımıza istinaden mevcut Kağıt Makinesi 1 ve Kağıt 
Makinesi 2’yi de son teknolojiye göre güncelliyoruz. Bu güncellemeler ile 
enerji tüketiminde  %10’un üzerinde bir tasarruf yani yılda yaklaşık 
1.500.000$’lık enerji tasarrufu yapılmış olacak. Benzer şekilde Boyahane 
yatırımımızla %25 enerji, %30 su tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz.

Değer verdiğimiz ve geliştirmeye çalıştığımız konulardan biri de 
Üniversite-Sanayi işbirliği projesi bu anlamda işbirliği yaptığımız 
üniversitelerimiz var ve gençlerimizin hem meslek seçimine yardımcı 
oluyor hem de mezuniyet öncesi iş hayatına kendilerini hazırlıyoruz.

LEAD Network’ün kurumsal üyesiyiz. 2023 yılına kadar 
mevcut kadın çalışan ve yönetici oranımızı %5 arttırmayı 
taahhüt ettiğimiz CEO Pledge'in Türkiye'den ilk imzacısıyız. 
Satışta kadın sayısının artırılması adına da Women in Sales 
Network program partneriyiz.

Sorumlu tüketim 
anlayışını 
yaygınlaştırmak, kaynak 
yönetimi farkındalığı 
yaratmak

Sorumlu tüketim 
anlayışını 
yaygınlaştırmak, kaynak 
yönetimi farkındalığı 
yaratmak

Gençleri iş dünyasına 
hazırlamak ve fırsat 
eşitliği sunmak

Kadınların iş 
dünyasında sayısını 
artırmak ve fırsat eşitliği 
yaratmak, farkındalığı 
artırmak

Sürdürülebilir
bir Gelecek 
için



Okullara Destek
(2015’den bugüne) 

Kaynak Yönetimi

Atık Yönetimi
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Sorumlu tüketim anlayışını 
yaygınlaştırmak, kaynak 
yönetimi farkındalığı 
yaratmak, çevreyi 
korumak

2020 yılında 15.443 ton tehlikeli/tehlikesiz atığın geri 
dönüştürülmesini sağladık.

Her ay farklı okullara üretilen temizlik kağıtlarından bağış 
yapılmaktadır. 2015 yılından bugüne  46 dernek ve okula toplam 4.884 
koli temizlik kağıdı bağışladık.Son 5 yılda 3.000 çocuğa kıyafet 
bağışladık.

Üretim tesisinde su ve enerji verimliliği sağlayacak üretim 
teknolojileri projelerine yer verilmesi. 2019 yılına göre ton 
ürün başına su tüketimimiz %11 azaldı.

Toplumsal sorumluluk 
ve dayanışma

Kadınların iş 
dünyasında sayısını 
artırmak ve fırsat eşitliği 
yaratmak, farkındalığı 
artırmak

Karbon Emisyon
Oranının Düşürülmesi

2019 yılından 2020 yılına geldiğimizde karbon ayak izimizi 1054 ton CO2 
azaltık.

Sorumlu tüketim anlayışını 
yaygınlaştırmak, kaynak 
yönetimi farkındalığı 
yaratmak

Doğa dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayata değer katar.

Sürdürülebilir
bir Gelecek 
için


