
EYLÜL 2010  125 turkishtime  

S
tep Otomotiv, mısır 
nişastasından üretilen 
plastikten yaptığı 
kalemlerle İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) Aralık 

2009’da verdiği Çevre Dostu Ürün 
ödülünü kazanmıştı. Şirket sadece 
çevreye dost kalemler üretmiyor, 
aynı zamanda zihinsel engellilerin 
topluma kazandırılması için çalışıyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) İlkeler 
Sözleşmesi’nin altına imzasını 
koyuyor. Türkiye’de doğada çözülebilir 
plastiklerin tanınması için uğraş 
veriyor. Ve bütün duyarlılıkların 
arkasında esas olarak şirketin 
kurucusu Tuna Yetkin bulunuyor. 
Ancak kendisi “Ortada bir başarı 
varsa, bu hepimizin başarısı” 
görüşünde. Yetkin’in 1989’da 
kurduğu şirket ilk dönemlerinde 
duvar saatinden anahtarlığa kadar 
birçok türde promosyon malzemesi 
üretir.  Şirket 1997’de Steppen 
markası altında kalem üretmeye 
başlar. 2007’ye kadar toptancılar ya 
da ajanslarla çalışan şirket, sektörün 
giderek kabuk değiştirmesiyle 
birlikte Türk Hava Yolları, Yapı 
Kredi, Akbank, Turkcell, Bayer, Abdi 
İbrahim gibi büyük şirketlerle direkt 
olarak çalışmaya başlar. Bu konuda 
en önemli pay ise şirketin pazarlama 
müdürü Tunç Şengül’e ait. Kendisi 
2006’da müşterilere direkt gitme 

kararı aldıklarını ve o zamandan bu 
yana da markanın bilinirliğinin hızla 
arttığını söylüyor. Şirket bir yandan 
da çevre için bir şeyler yapmaya karar 
verir. Bu konuda ilk atılan adım geri 
dönüştürülebilir plastik kullanmak 
olur. Ancak Şengül bu plastikten 
memnun kalmadıklarını, daha 
sonra mısır nişastasından yapılan ve 
doğada çözülen plastiği keşfettiklerini 
söylüyor. Şirket 2010’un başından 
bu yana ağırlıklı olarak çalışmalarını 
bu yönde yürütüyor. Şirketin çevreyle 
dost bir diğer projesi ise gazete 
kağıdından üretilen kalemler. 
Yetkin bu kalemlerin üretimi için 
makine siparişlerini verdiklerini 

ve yılın sonuna doğru üretime 
başlamayı planladıklarını söylüyor. 
Step Otomotiv çevreye dost bu 
kalemlerin satışından elde ettiği 
gelirin bir kısmını TEMA Vakfı’na 
bağışlamaya hazırlanıyor. Şirketin 
zihinsel engellilerin toplumsal 
hayata kazandırılması için BM’yle 
birlikte yürüttüğü önemli bir projesi 
de bulunuyor. Şengül, projelerinin 
BM tarafından kabul olunduğunu, 
yakında çeşitli derneklerin işbirliğiyle 
bu ay içinde projenin başlayacağının 
bilgisini veriyor. Bu proje çerçevesince 
Steppen markasıyla üretilen kalem 
parçaları artık zihinsel engelliler 
tarafından monte edilecek.

Mısır nişastasından 
ürettiği kalemle İSO 
Çevre Dostu Ürün ödülü 
kazanan  Step Otomotiv 
tam bir iyilik timsali. 

Tuna YeTkİn
-Şirket Kurucusu
Tunç Şengül 
-Pazarlama Müdürü
Step Otomotiv’in farklı tasarımda çevreye dost kalemleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 
karaçam tohumlu kalem. Bu özel tasarım kalemlerin içinden karaçam tohumlarıyla 
birlikte bu tohumların nasıl ekilebileceğine dair bilgi kağıdı çıkıyor. 
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Müge SerT
-Satış Müdürü
Selİn çeleBİ
-Ar-Ge Yöneticisi


