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Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünü temsil eden çatı sivil toplum kuruluşlarından biri 
olarak, tüm sanayici, alt sektör derneği ve paydaş üyelerimizle her yıl önemli çalışmalara imza atıyoruz. 
Dernek olarak amacımız; inşaat malzemeleri sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, 
sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla ortak değer yarattığı bir başarı sağlamasında etkili 
olabilmektir. Bu hedefimize giden yolda bizlere, üyelerimizle birlikte kurguladığımız ‘Sürdürülebilirlik 
Sözü’müz rehberlik ediyor. Derneğimizin sürdürülebilirlik çalışmalarını ve sanayici üyelerimizin 
performanslarını ilk kez,  2013 ikinci kez de 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzda açıklamıştık. Birleşmiş 
Milletlere üye ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca dünyaya zarar vermeme 
yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma sorumluluğu konusunda da fikir birliğine vardılar.

Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kurumlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol haritalarına 
rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Hedefler’ belirlendi. Bu nedenle uluslararası 
gelişmelerin sektörümüzde faaliyet gösteren şirketlerin çalışmalarına rehberlik etmesine önem 
veriyoruz.  Güçlü ve yeni düzenlemelere hızla uyum sağlayan, bugünün düne göre daha bilinçli tüketici 
ve müşterilerine hitap edebilen bir sanayinin ancak nitelikli iş gücü ve iyi bir yönetim anlayışıyla, 
Ar-Ge’ye yapılan yatırımların artırılmasıyla, teknolojiye bağlı gelişmelerin takip edilmesiyle, çevreye 
duyarlı inovatif ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

Sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması bu alandaki en büyük hedefimizdir. 
Bu doğrultuda hazırladığımız kitapçıkta Türkiye İMSAD Üyeleri Geleceğe Yatırım Projeleri hakkında 
detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
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“GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ” 
Türkiye İMSAD Üyelerinin Sürdürülebilirlik İyi Uygulama çalışmalarının bağımsız bir jüri tarafından 
değerlendirildiği bir yarışma.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Türkiye İMSAD Üyesi olmak,

• Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Sözünü imzalamış olmak,

• İyi Uygulama Örneği Formunu doldurmuş olmak,

• İyi uygulama örneklerinin Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu’nda da olduğu gibi çevresel, sosyal ve 
ekonomik alanlarda gerçekleştirilmiş olunması, 

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

Canan Ercan Çelik 
İş Dünyası Ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Cihan Karamık 
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman 
Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve YUTAM Müdürü

Kerem Okumuş 
S360 Sürdürülebilirlik & İletişim Hizmetleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Pınar Mengüç 
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM/CEEE) Direktörü ve Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı

Selçuk Özdil  
ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

• Türkiye İMSAD 2013 ve 2015 Sürdürülebilirlik Raporlarında yer alan iyi uygulama örnekleri ile başvuru 
yapılabilir

• İyi uygulama örnekleri Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporunda olduğu gibi Sosyal ve Çevresel Faydalar 
Başlıklarında değerlendirilecektir

• Değerlendirme bağımsız jüri tarafından Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu Değerlendirme Kriterlerine 
göre yapılacaktır

• Yarışmaya katılan İyi Uygulama Örnekleri 2017 Sürdürülebilirlik Raporu değerlendirmesine de alınacaktır
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AKÇANSA ÇANAKKALE FABRİKASINDA MİKROALGLERİN KARBONDİOKSİT TUTUCU OLARAK KULLANIMI  
Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret  A.Ş.

Akçansa Çanakkale Fabrikası’nda çimento üretimi esnasında meydana gelen 
karbondioksit miktarını azaltmak amacıyla fotosentetik mikroskobik canlılar 
olan mikroalgler kullanılmıştır. Mikroalgler; karbonhidratlar, amino asitler, yağlar, 
karotenoidler ve vitaminler bakımından zengin canlılardır. Türe göre değişmekle beraber, 
kuru ağırlıklarının %15-77’si oranında yağları hücre içinde biriktirebilme yeteneğindedir. 
Yüksek düzeyde ışık, tuzluluk ve özellikle nütriyent azlığı gibi stres koşulları hücre içinde 
yağ birikimi üzerine etkilidir. Baca gazı ise küresel karbondioksit emisyonu üzerinde en 
önemli etkenlerden biridir. Bu gazın içeriğindeki elementler fotosentetik canlılar için 
önemli bir besin kaynağıdır. Sıcak baca gazı özellikle kış döneminde kültür sıcaklığının 
artırılmasında ve yıl boyunca mikroalgler için optimum sıcaklığın sağlanmasında 
kullanılabilir. Karbondioksit emisyonunun azaltılması ile birlikte mikroalg üretim 
maliyetinin azaltılması ve ekonomik anlamda önemli bir yağ kaynağının üretimi de 
sağlanmıştır.Mikroalg üretim prosesi ile çimento üretim prosesinin birleştirilmesi 
için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile 
işbirliği yapılmıştır ve Tubitak Teydep projesi olarak araştırmalara başlanmıştır. Üretim 
faaliyetlerinin başarı ile tamamlanmasından sonra balık çiftlikleri için önemli bir yem 
girdisi olarak da kullanılabildiği belirlenmiştir ve deneme amaçlı olarak balık çiftliklerine 

ürün sağlanmıştır. Farklı ve daha değerli bir diğer mikro alg türünün üretimi için deneme çalışmaları devam etmektedir. Proje Türkiye’de tüm 
sanayi gruplarında ilk uygulama olarak öne çıkmaktadır. Küresel çimento sektöründe de başarıyla hayata geçmiş ilk uygulamalardan birisidir.

AKÇANSA  “BENİM MAHALLEM” SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret  A.Ş.

Büyükçekmece Kaymakamlığı, Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüvana Okuma 
İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğiyle gerçekleştirilen Benim Mahallem sosyal 
sorumluluk projesi ile aileden başlayarak toplum mutluluğunu ve yarınlara sağlam 
temeller atılmasını sağlamaktır. Proje kapsamında, projeye özel olarak tasarlanan 
Akçansa Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi’nde TOÇEV’in uzman psikologları 
tarafından bölge halkına ücretsiz eğitimler veriliyor. Çocuklara okulda, evde ve 
arkadaşlarıyla birlikteyken nasıl daha iyi iletişim kuracakları öğretilirken, ebeveynlere 
ise çocuklarını yetiştirirken zorlandıkları ve uzman görüşü alması gereken konulardaki 
genel sorularına cevap olacak eğitim programlarıyla yardımcı olunuyor. Bu programlara 
ek olarak, öğretmenlere ve velilere ilk yardım konularında da eğitimler veriliyor. 2015 
yılı sonunda başlayan Benim Mahallem Projesi ile Büyükçekmece’de bulunan bugüne 
dek 17 bin öğrenciye ve ebeveyne ulaşılmış, çocuklar üzerinde, eğitimler öncesi ve 
sonrası yaptığımız araştırmalar sonucu pozitif değişimler yaşandığı tespit edilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda çocukların, kendilerini ifade etme güçlüğü testlerinde %18, sınav 
kaygısı üzerine yapılan testlerde %22, öfke seviyesi üzerine yapılan testlerde %30 ve 

dikkat problemi seviyesi üzerine yapılan testlerde ise %13 pozitif değişim yaşadığı gözlemlenmiştir. Yeni öğretim yılında işlenen konu başlıkları 
arasında teknoloji bağımlılığı, ergenlik ve kimlik kaygısı, bedenim bana ait, hedefimi nasıl belirlemeliyim, öfkemi nasıl kontrol edebilirim gibi 
konular yer almaktadır. 
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BASFİ İLE EĞLENCELİ BİLİM
Basf Türk Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Daha çok çocuk ve gence ulaşmak amacıyla dijital dünyadan faydalanan BASF, 
YouTube kanalıyla, bilimi sevdirmeye devam etmektedir. Her Cuma yeni bir deneyin 
yayınlandığı kanal 52.000 üzerinde aboneye sahiptir. Kimyaya ve bilime merak duyan 
ancak laboratuvar ortamında deney yapma fırsatı bulamayan gençleri hedefleyen 
BASF, bilimin eğlenceli yanını ortaya koyarak gençlere değerli bilgiler sunmaktadır.

BASF 81 İLDE 81 KİMYA LABORATUVARI
Basf Türk Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

BASF, 81 lisenin kimya laboratuvarını yenilemek üzere 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile özel 
bir protokol imzalayarak “81 ilde 81 kimya laboratuvarı” projesini başlatmıştır. 
2010 yılından beri başarıyla devam eden projede, 81 lisedeki laboratuvarın tüm 
dekorasyonu ve donanımı BASF tarafından yenilenmektedir. BASF’nin dünya genelinde 
yürüttüğü toplumsal projelerin odağında eğitim ve çocuklar yer almaktadır. Bu projede 
de yeni nesillere kimyayı sevdirmek amaçlanmıştır. BASF’nin projesi, bugüne kadar 
eğitim olanaklarından nispeten daha az yararlanma olanağı bulan bölgelerdeki liselerde 
değerlendirilmektedir. 
Proje sayesinde aralarında daha önce laboratuvarı olmayan okulların bulunduğu illerde 
öğrenci ve öğretmenler dersleri daha verimli işletmektedir. 2016 yılı sonu itibariyle 70 
ilde toplam 70 lisenin laboratuvarları yenilenmiştir. Proje sonuna kadar toplam 81 ildeki 
laboratuvarın gerekli donatım ekipmanları ile genel dekorasyon ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Kimya laboratuvarları yenilenecek okullar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
Projeyle ilgili hazırlanan Anadolu’nun Kimyası kitap serisi, projeden fayda gören okulları, 
bulundukları şehrin hikayesi ile birlikte anlatmaktadır.

BASF KİDS’ LAB
Basf Türk Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Kids’Lab, BASF’nin “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz” misyonu doğrultusunda, 
çocuklara kimyayı sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği global bir sosyal sorumluluk 
projesidir.
BASF’nin 6-12 yaş grubundaki çocuklara kimyayı ve bilimi daha yakından tanıtmayı 
amaçladığı bu ücretsiz etkinlik bugüne kadar 35 ülkede 500.000’e yakın çocuğa ulaşmıştır. 
2011 yılında Türkiye’deki aktivitelerine başlayan BASF Kids’ Lab, Türkiye’de öncelikle çeşitli 
alışveriş merkezlerinde ve ardından da İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde kimyaya meraklı 
çocuklar ile buluşmuştur ve buluşmaya devam etmektedir.  

Yıl boyunca devam eden ve her ayın dört günü, çocukların özel eğitmenler eşliğinde 
gerçekleştirdiği deneylere ev sahipliği yapan Kids’ Lab’de suyun depolanması ve suyun 
arıtılması deneylerinden sonra, Eylül ayı itibariyle C Vitamininin bulunduğu besinleri 
inceleyen bir deney başlatılmıştır. Müzeye ek olarak çeşitli alışveriş merkezlerinde ve 
aktivitelerde de yer alan Kids’ Lab, Türkiye’de toplamda 14.000’in üzerinde çocuğa ulaşmıştır.
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ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDE KULLANIMI
Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.

Ülkemizdeki endüstriyel faaliyetlerin ve buna paralel olarak kentleşmenin artması ile 
ortaya çıkan endüstriyel ve evsel atıkların kirlilik yaratmadan bertaraf edilmesi önemli 
çevresel konulardan birini teşkil etmektedir. Oluşan atıkların yakılarak bertaraf edilmesi 
veya depolanması olası çözümlerden olup, her iki çözümle de nihai olarak karbondioksit 
dahil çeşitli emisyonlar oluşmaktadır.
Diğer yandan çimento üretim prosesi yüksek sıcaklık barındıran çalışma koşulları ile 
enerji tüketiminin de yüksek olduğu sanayi dallarından biridir. Bu iki öğe yanyana 
gelince diğer sektörlere ait sanayi kuruluşları ile simbiyotik çalışma yöntemleri geliştirme 
konusunda önü açık bir hal almaktadır. Çimento üretim sürecinin yarı mamulü olan 
klinker, öğütülmüş haldeki kalker(kireç taşı) ve kilin fosil yakıtlar kullanılarak 2.000 oC 
gibi yüksek alev sıcaklığında pişirilmesi ile elde edilmektedir. Bu noktada kullanılan 
fosil yakıtların yerine endüstriyel ve evsel atıklardan oluşturulmuş alternatif yakıtların 
ve doğal hammaddelerin yerine de atık olarak oluşan alternatif hammaddelerin 
kullanılması mümkün olmaktadır. 

Çimento sektörü, ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluklarının bilincinde olup, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşması 
konusunda da etkin bir rol edinmeyi hedeflemiştir. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla; 
alternatif yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık, enerji verimliliği Türkiye’de üzerinde durulan önemli konular olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
Hammadde kullanımının yoğun olduğu çimento sektöründe, doğal kaynaklardan en yüksek verimin elde edilmesi, sürdürülebilir kaynak 
kullanımı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Eskişehir fabrikamız, 2011 yılında, ülkemizdeki tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, 
atık yönetmelik ve tebliğlerine  uygun, enerji geri kazanımını sağlayacak yatırımları tamamlayarak,  birlikte yakmaya başlamıştır. Fabrikamız,  
ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) hazırlama, besleme ve çimento fırınlarında birlikte yakma sistemlerini kurmuş, çimento sektörüne ve atıklardan 
enerji geri kazanımına model olmayı hedeflemiştir. Böylece doğal kaynaklar korunurken, karbon salınımı düşmekte, önemli bir çevre kirliliği ve 
toplumsal sorun olan atıkların güvenli bertarafı sağlanmaktadır.  

FİLLİ BOYA BİLİM KAMPI
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.

Filli Boya; modellemesiyle ülkemizde bir ilk olan, kurum bakımına alınmadan sosyo-
ekonomik destekle aileleri yanında devlet himayesinde bulunan, akademik başarısı 
yüksek çocukların; gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma 
becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Bilim Kampı projesine 2015 yılında 
başladı. Titiz bir çalışmayla seçilen 13-14 yaş grubundaki kız ve erkek öğrenciler 1’er 
haftalık konaklamalı kamplara katılarak TÜBİTAK Enstitüleri’nde bilim insanlarıyla bir 
araya geldi. 

Kamp boyunca öğrencilere kişisel gelişim, öz güven kazanma ve temel bilimlerden 
oluşan bir program sunuldu. Kamp sonrasında ise eğitim dönemi boyunca 
öğrencilerin ders başarıları takip edildi ve okullarındaki rehber öğretmenler ile 
toplantılar yapıldı. Bilim gösterileri ve deneyleri, eğitsel oyunlar, bilim insanlarıyla 
sohbetler, açık hava uygulamaları, birçok farklı enstitü gezileri, atölyeler ve aynı 

zamanda psikolojik destek oturumları dahil, her birinin farklı kazanımları olan otuz etkinlik kamp programı içinde yer aldı. 

İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK TÜSİDE işbirliği ile gerçekleştirilen Filli Boya Bilim 
kampı, 2017 yılında projeyi daha da geliştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK TÜSİDE işbirliğiyle 
BİLSEM’e kayıtlı üstün potansiyelli çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. 

Bugüne kadar 180 çocuğun katıldığı Filli Boya Bilim Kampı 2016 yılında İngiltere’de düzenlenen The International PeerAwards’ta Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk kategorisinin “Gençlere Eğitim” alt başlığında ödüle layık görüldü.
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YAZ ÇOCUKLARI PROJESİ
Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.

Çimsa, ‘Yaz Çocukları’ projesiyle, ülkemizin en temel konularından biri olan eğitim alanında 
çocuklara katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Proje, 2011 yılında Niğde Fabrikası çalışanlarının 
çocuklarının katılımı ile başlamıştır. İlerleyen yıllarda projeye, Niğde Fabrikası ile birlikte Niğde’nin 
Çarıklı, Kolsuz, Hüsniye ve Yeşilova köylerinden çocuklar da katılmıştır. Her yıl daha fazla çocuğa 
ve daha fazla il’e ulaşmayı hedefleyen proje, 2016 yılında Çimsa Mersin Fabrikası’na da 
taşınmıştır. Mersin Fabrikası çalışanlarının çocuklarının da katılımıyla ‘Yaz Çocukları’ projesi,  2011 
yılında 34 çocuk ile başlayıp, 2017 yılında toplam 742 çocuğa ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda 
ise öncelikli diğer Çimsa fabrikalarının olduğu illerin de katılması ile bu sayının daha da artması 
hedeflenmektedir.
Yaz Çocukları Projesi, Çimsa fabrika çalışanlarının çocuklarının ve bölgeye yakın köylerde yaşayan 
çocukların,  yaz aylarında temel ve sosyal becerilerinin gelişimini destekleyen ve etkili öğrenme 
yetilerinin gelişmesini sağlayan ücretsiz bir eğitim programıdır. Böylece ilköğretim çağında olan 
ve spor, sanat, pedagojik destek gibi olanaklara ulaşamayan bölgelerde yaşayan çocuklara fırsat 
eşitliği sunulmaktadır. Bu projede aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Programı’nın 
‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ hedefleri ile uyumluluğu dikkate alınmaktadır. 

Özetle, Çimsa, ‘Yaz Çocukları’ projesiyle bu bölgelerdeki çocukların başarma arzusu edinmesine, ekip çalışması ve iş birliği yetilerinin geliştirilmesine 
katkı sağlarken; duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Büyükşehirlerde düzenlenen yaz dönemi eğitimlerinden daha 
kapsam sağlanmaktadır.

DYO “YARINLAR İÇİN DEĞER”  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  

Yarınlar İçin Değer” KSS projesi, DYO’nun faaliyet alanı olan boya kullanımı ve buna bağlı yaşam 
alanlarının verimliliği ile ilişkilendirilmiş, sosyal sürdürülebilirliği öne alan bir çatı projedir. 
Yarınlar İçin Değer projesi kapsamındaki üç proje için kendi alanlarına göre farklı ve özgün 
içerikler hazırlanmış, işbirlikleri yine kendi alanlarına özgü olarak geliştirilmiştir. 
Öğrenmeye Değer: Monitor öğretmenlerle; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri 
ve velilerine yönelik, yaşam ortamlarının verimliliği konularında eğitimler verilmiş; 84 
okulda, 33.520 öğrenci, 1.358 öğretmen ve 67 bin veliye ulaşılmıştır.  İçeriklerin müfredat 
ile uyumluluğu, projenin internet platformu aracılığıyla öğretmenlerin kullanımına açılması, 
projenin uygulama yöntem ve biçiminin yaygınlaştırılabilir bir “model” olarak kurgulanması 
projenin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Özgün içeriklerle öğrencilerin bilgilerinin 
pekiştirilmesi ve ileri seviyeye ulaştırılması hedeflenmiştir. Ön son test yöntemi ile yapılan 
ölçme değerlendirme analizi sonuçlarına göre tüm sorular bazında ortalama bilgi arttırma 
ve iyileştirme oranı % 12,7›dir. Verilen eğitimlerin, katılımcıların sosyal, kültürel ve insani 
gelişimlerine katkı sağlayarak kendi yaşam alanlarına yansıması hedeflenmekte; bu 
hedefler BM’nin yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında; nitelikli eğitim 
(4) ve eşitsizliklerin azaltılması (10) ilkeleriyle ilişkilendirilmiştir.
Ustalığa Değer: Boya ustalarına; teknik eğitim dışında mimari bakış açısı ve iletişim becerisi 

kazandırmak ve ustaların niteliklerinin artırılması hedeflenmiştir. MYK belgesine sahip olan 316 boya ustasına MSGSÜ akademisyenleri tarafından 
eğitim verilmiştir. İşgücünün niteliğini artırarak istihdam ve ekonomik anlamda kalkınmaya, hazırlanan eğitim içerikleriyle sosyal, kültürel, sanatsal ve 
bilimsel bakış açısının geliştirilmesine, doğru ve verimli boya kullanımı ile çevresel anlamda katkılar sağlanmış ve eğitim akademik sertifikasyon ile 
desteklenmiştir. İki yıldır devam eden projelerin etkinlik ölçümleri, proje uygulamalarının başarıya ulaştığını göstermektedir. Proje hedefleri BM’nin 
yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, nitelikli eğitim (4) ve sorumlu tüketim ve üretim (12) ilkeleriyle ilişkilendirilmiştir.
Okullara Değer: Türkiye’de ilk kez MEB ve MSGSÜ işbirliği ile yedi bölgenin coğrafi, iklim ve sosyo–kültürel unsurları ve okul tiplerine göre akademik 
çalışmayla birlikte “Okul Boyama Yönergesi” hazırlanmıştır. Yönerge 81 ilde okul idarecileri ve öğretmenler ile paylaşılmış, yönergeye göre 10 ilde 10 
okul model olarak boyanmıştır. Proje hedefleri BM’nin yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları 
(11) ve sanayi, yenilikçilik ve alt yapı (9) ilkeleriyle ilişkilendirilmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR FAALİYETLERİN UYGULANDIĞI YENİ PVC PROFİL EKSTRUZYON ÜRETİM TESİSİ
Ege Profil Tic.ve San A.Ş.

Ege Profil’in, Menemen Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi’nde kurulan yeni fabrikası, 36 
yıllık bilgi birikimi ve iş tecrübesi ile tek çatı altında Avrupa ve Amerika’nın en büyük 
PVC Profil imalatını yapan üretim tesisi olma özelliğini taşımaktadır.
Fabrikanın tüm alt yapısı ve üretim kapasitesi ilerde alınacak ilave üretim makinaları 
ve mevcut hatların kapasite artırımıyla beraber 100.000 ton /yıl olacak şekilde 
hazırlanmıştır. 
Ege Profil’in çevreci yaklaşımını bir kez daha destekleyecek olan fabrikada PV güneş 
panelleri ve Trijenerasyon sistemleri ile düşük enerji tüketim stratejisine dayalı bir 
işletme hedeflenerek,   çatıda biriken yağmur sularının proses suyu rezervlerinde 

tekrar kazanımı ve çevre yeşillendirilmesinde kullanılacaktır. Yeni fabrikamızın tasarımında enerji tasarruf sistemlerine büyük önem verilerek, 
uygulanan aydınlatma menfez sistemleri sayesinde günışığından faydalanılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.  Ayrıca, tüm fabrika içi ve çevre 
aydınlatmalarında LED armatürler kullanılarak, hem yüksek aydınlatma verimi ile birlikte enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ekstrüzyon ile profil 
üretim sisteminde en yüksek enerji, proses suyunu soğutma esnasında harcanmaktadır. Sürdürülebilir çevreci politikalarının bir devamı olarak 
en kısa zamanda PV güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimine başlanacaktır. Bunun yanında 4 MW’lık doğal gaz ile çalışan trijenerasyon 
sistemi yatırımı ile elektrik üretimi yanında işletmenin proses soğuk su ve kışın ısınma ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Özellikle 
kış aylarında ve yağışlı günlerde yağmur suyunu toplayıp gerektiğinde proses için veya yeşil alanların sulamasında kullanmak üzere 200 tonluk 
yağmur suyu deposu bulunmaktadır.   

   

SIZDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİLMİŞ, CONTALI YENİ NESİL SÜRME SİSTEMİ (LEGEND SURME)
Ege Profil Tic.ve San A.Ş.

Sürme doğramalarda, yenilikçi tasarım ve donanım ile sızdırmazlık özelliği geliştirilerek, daha yüksek 
enerji tasarrufu sağlayacak ısı yalıtım özelliklerine sahip yeni nesil sürme sistemi tasarlanmıştır. 
Sürme kapı uygulamalarında, ilk kez donanımsal bir yenilik ve farklı PVC profil sistem tasarımı bir 
araya getirilmekte, daha yüksek hava ve su sızdırmazlığı sağlayacak contalı sürme kapı sistemi 
son kullanıcıya sunulmaktadır. Yenilikçi Legend Sürme sistemi, aynı zamanda Ar-Ge projesi olarak 
yürütülmekte olup, uygulama için faydalı model başvurusu yapılmıştır.   Benzer eksenel sürme 
uygulamalarında sızdırmazlık, yalıtım özelliği yeterli olmayan kıl fitillerle sağlanmaktadır. Ancak yeni 
nesil sürme sisteminde yer alan profil tasarımlarında, uygulamanın çalışma prensibi farklılaştırılarak, 
sızdırmazlık özelliği conta ile güçlendirilmiştir. 
Legend sürme sistemi, kendi segmenti içinde, üstün performans değerleri ile birlikte uygulayıcıya, 
kullanım konforu sağlamaktadır.

REVOTECH 84/7 PENCERE SİSTEMİ
Ege Profil Tic.ve San A.Ş.

Pencere ve kapılarda sağlanacak enerji tasarrufunda, profil sisteminin ısı iletkenlik değeri önemli bir paya sahiptir. 
Revotech pencere sisteminde yer alan tüm profillerin tasarımında,  90 ve 84 mm genişliklerine sahip 7 odacıklı, orta 
conta (3 contalı) konsepti ile sızdırmazlık özelliğinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.  Profillerin iç oda tasarımları,  
en düşük ısı iletkenlik değerleri elde edilecek şekilde hazırlanmıştır. Revotech profil kesitine ait ısı iletkenlik değeri, 
Uf:0.90 W/m2K olarak belgelendirilmiştir. 
Revotech 84/7 ısı iletkenlik değeri, şu an kendi segmenti içerisinde en düşük değere sahip (Uf: 0,90 W/m2K)’dir. 
Pencere olarak değerlendirildiğinde, yalıtımlı bir cam tercihi ile ısı iletkenlik değeri Uw: 0.77 W/m2K olarak 
hesaplanmaktadır. Bu özelliği ile sistem, Pasif Pencere belgesi almaya adaydır. Aynı zamanda su sızdırmazlık özelliği 
1800 Pascal’da ( yaklaşık 195 km/h rüzgar hızında) test edilerek, içeriye su almadığı belgelendirilmiştir. Hava 
sızdırmazlık özelliği, en yüksek sınıf olan 4 olarak belirlenmiştir.
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GF HAKAN PLASTİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ 2020 - ÜRETİM TESİSİ KAYNAK KULLANIMLARINDA TASARRUF
Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

Çerkezköy Üretim Tesislerimizde, Şirket stratejilerimiz doğrultusunda, 
2020 yılı hedef alınarak, kaynak tasarrufu amacı ile birtakım çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çalışmalar, belli periyotlar ile rapor edilmektedir. 
Amaç, çalışmaya dahil edilen tüm birimlerde hedeflenen tasarruf 
miktarlarına ulaşmaktır.

•	 Enerji sarfiyatı takibi
•	 Doğalgaz tüketimlerinin takibi
•	 Operasyonel çalışmalarda tüketilen gazdan tasarrruf çalışmaları
•	 Filo ve sevkiyat araçlarında tüketilen yakıtların tasarrufu
•	 Su tasarrufu

•	 Çevresel yatırımların takibi
•	 Çevresel uygunsuzlukların ve olayların takibi
•	 Arıtılan su miktarının takibi, sudan tasarruf çalışmaları
•	 Üretim emisyonlarının takibi
•	 Atık maddelerin sınıflandırılması ve tasarrufunun sağlanması
•	 Operasyonlardaki iş kazası sayılarının takibi ve aksiyon planlarının 

yapılması, uygulanması
•	 İşe devamlılık, iş kaybı raporlarının takibi
•	 İş sağlığı ve iş güvenliği yatırımlarının ve giderlerinin takibi
•	 Personel eğitimleri  
•	 Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi 
•	 Etik ve disiplin dışı olayların takibi 
•	 Sosyal entegrasyon takibi (hayırseverlik bağışları, engelli 

personellerin çalışma alanlarına yapılan yatırımlar)
 
Çalışmalar sonunda 2017 yılı ilk yarısında, 2016 yılı ilk yarısına 
oranla hedeflere önemli ölçüde adımlar atılmıştır. Örneğin, elektrik 
kullanımında %15 tasarruf sağlanırken, geri dönüşümü mümkün 
olmayan atık madde tasarrufunda %2 iyileşme kaydedilmiştir. Ve 
takip çalışmaları ve eğitimler ile iş kazalarında %54 oranında azalma 
tespit edilmiştir.

BARTIN’LI EV KADINININ ELİNDEN ANTİK TUĞLA
Işıklar Yapı Ürünleri

Projede, kadın istihdamını arttırmak yönünde Bartın ve çevresindeki kadınların 
fabrikamızda el yapımı cephe kaplama tuğlalarının üretimini sağlaması amaçlanmıştır. 
Servislerle evlerinden alınan kadınlar Bartın’da bulunan fabrikamızda ürüne özel 
hazırlanmış kalıplar yardımıyla üretim yapmaktadır. Tüm Türkiye’ye ve yurt dışına 
satışı gerçekleşen bu ürünler Bartın ve çevresindeki kadın işgücüyle hazırlanmaktadır. 
Böylece onların da üretim ve sanayiye katılımı sağlanmaktadır. Aile bütçesine 
sağladıkları katkı ile sosyal çevreleri iyileşmektedir. Fabrikamızda bu projeye dönük 
iş planlaması yapılmaktadır. Aile sağlığı, iş güvenliği konularında eğitim almaları 
sağlanmaktadır. Kadının toplum içindeki yeri güçlenmekte, ekonomik özgürlükleri 
kazandırılmaktadır. Verilen iş güvenliği, aile sağlığı gibi çeşitli eğitimler sayesinde 
kendilerini geliştirme şansı verilmektedir.
Projenin temel hedefi, iş gücünde kadın emeğinin devreye sokulması, kadının 
toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi olmuştur.
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KÖYÜNÜ YAŞAT PROJESİ 
Işıklar Yapı Ürünleri 

Gerçek yeşil binaların, kırsal alanlardaki köy evlerimiz olduğuna inanan 
bu proje geleneksel değerlerimizi korurken modern insanın ihtiyacı 
olan malzeme ve detay çözümlerini de geliştirmeyi çalışmaktadır. 
Kırsal alanlardaki köy evlerimiz yapı stoğumuzun hala büyük kısmını 
oluşturmaktadır. Bu mekanların kullanılmasının sağlanması şehirlerdeki 
baskıyı azaltarak enerjinin ülkede daha verimli dağılmasını sağlayacaktır. 
Köy evlerinde kendinden bulunan kerpiç, taş ve ahşap detayların 
geliştirilmesi ve modern detaylar ile birlikte kullanımı sürdürülebilirlik 
açısından önemlidir. Kırsal alanlara model oluşturmayı amaçlayan bu 
projede çatıların uygun detay ile dönüşümü, pişmiş toprak malzemenin 
uygun kullanımı, yenilikçi malzeme ile ek binaların oluşturulması ve 
dokuya uygun geliştirilmiş kerpiç malzemenin uygulanması sağlanmıştır. 
Ayrıca bölge malzemesi olan Bilecik taşı kullanılarak heykeltıraşlar 
tarafından köylerin çeşmeleri yenilenmiş, köylü ile sanatçıları bir araya 
getiren ara yüz çalışmalar yapılmıştır.

Çalışmaya birçok üniversiteden öğrenci ve akademisyen katılarak imece usulü ile sanatçıların da desteği ile köyün dönüşümünü 
gerçekleştirmektedir. Köysel dönüşüm ana temasında oluşan bu proje, sanatçıları da devreye sokarak köylüye yaklaşımı düzeltmeyi 
amaçlamıştır. Öğrencilerin aktif olarak rol aldıkları bu projede gelecekte mimar olacak bu öğrencilerin hem malzeme ve detay konusunda 
uygulamaya dönük bilgi birikimlerinin arttırılması hem de köysel dönüşümün bu öğrenciler tarafından sahiplenilmesi; böylece kırsal 
alanlara sürdürülebilir yaklaşımın ortaya koyulması sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca proje kapsamında köysel dönüşümün ilçe mekanlarının 
gelişimi olmadan olmayacağı benimsenerek öğrenciler tarafından projelendirilen meydan düzenlemeleri, misafirhane, hayvan barınağı 
gibi projelerin yerel belediye ile işbirliği içinde gerçekleşmesi bazı projelerin de ulusal öğrenci yarışmalarına dönüştürülerek öğrencilerin 
ürettikleri bilginin uygulanması sağlanmıştır. Projede birçok öğrenci yarışması, workshopları, ve uygulama atölyeleri yapılarak köylü, sanatçı, 
öğrenci, akademisyen ve malzeme üreticisi birlikteliği sağlanmıştır. Malzeme üreticilerinin kırsal alanlara özgü kullanım detayları ve 
uygulama yöntemleri geliştirmelerine olanak sağlamak projenin amaçlarından birdir.

İNCE KESİTLİ LAVABO
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Seramik sağlık gereçleri üretiminde verimli olarak üretilmesi zor olan keskin köşeli, 
dik kenarlı ve düz yüzeyli tasarımlar piyasada pazar payını arttırmayı hedefleyen 
firmaları oldukça zorlamaktadır. İnce formlar, geleneksel kompozisyonlarla 
üretilmesi durumunda darbe dayanımı oldukça düşüktür, seramik pişirimi sırasında 
deformasyonları fazladır ve normal şartlarda bu tip üretilmesi mümkün değildir. Bu 
problemi aşmak için firmalar zor tasarımları kompozit malzemeler ile yapmaktadırlar. 
Fakat bu malzemelerin hijyenik olmaması, geri dönüşümünün zor olması ve petrol 
içerikli ürünler olması nedeniyle çevreyi olumsuz etkilemesi seramiğe göre 
dezavantajlıdır. Yeni geliştirilmiş olan seramik çamur kompozisyonlarıyla ince kesitli 
seramik ürünlerin üretilmesi, %38’e kadar daha az hammadde ile ürün üretilmesine 
imkan sağlamıştır. Harcanan hammadde miktarına bağlı olarak ürünler hafiflemiş,   
hafif ürünlerin montajı ve nakliye esnasındaki taşıma kolaylaşmıştır, doğaya salınan 
toplam karbon salımını düşmüştür.
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İÇ TAŞIMACILIK
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

750.000 m2 açık ve kapalı alanda üretim faaliyetleri gereği yürütülen taşımacılık 
faaliyetleri hem tarik yoğunluğuna neden olarak kaza riski oluşturmakta, hem 
maliyetleri olumsuz etki etmekte, hem de tüketilen yakıt nedeniyle karbon 
emisyonu salınımına neden olmaktaydı. Bütün bunları önlemek için öncelikle 
mevcut durum tespiti yapıldı. Şirket içi trafiğin yoğun olduğu alanları belirlemek 
için tüm güzergahlardan hangi araçların kaç kez geçtiği ve toplamda kaç km yol 
yapıldığı bulundu. Bunun için her bir taşıma güzergahını gösteren diyagramlar 
oluşturuldu Öncelikle ele alınacak noktalar böylelikle belirlenmiş oldu. Etki 
edilecek katedilen yol uzunluğunun yaklaşık 40.000 km olduğu görüldü. Bundan 
sonra mevcut sistemde taşınan malzemenin hem araç sayısının azaltılarak 
hem de 1 kerede daha fazla miktarda taşınabileceği bir sistem kurgulandı. Bu 
doğrultuda, daha büyük miktarda malzeme yüklenebilecek konteynerli taşıma 
sistemine geçiş yapıldı. Ortalama 1,6 ton/m3 yoğunluğunda çamur formundaki 
malzeme ise pompalar vasıtası ile kullanım noktasına ulaştırıldı. Yaklaşık 750 m 
mesafeden, 135 kw gücündeki pompa sistemleri kullanıldı.
Yeni sistem ile   çok geniş bir entegre tesis alanında, neredeyse üretim ile 
içiçe yapılmak durumunda kalınan  taşımacılık faaliyetlerinde yalınlık sağlandı. 
Ortalama 18.000 km/yıl daha az yol kat   edilip daha az yakıt kullanıldı. Bu 
durumda %45 daha az yol kat edilerek hem trafik yoğunluğu azaltılmış hem de 

ortalama 10.000 kg /yıl daha az karbon emisyonu sağlanmış oldu. 
Yine çamur formundaki malzemenin araçlarla taşıma yapılmayıp pompalarla basılması sonucu ise pompa sisteminin çalışma koşullarına bağlı olarak 
değişmekle birlikte, çamur formundaki malzemenin araçlarla taşınma durumuna kıyasla bu sistemle yaklaşık 7 kat daha az karbon emisyonu salınımı 
sağlandığı gözlemlenmiştir. Sistem sayesinde Türkiye’de ve dünyada seramik sektöründe ilk kez yoğun çamur, bu kadar uzun mesafede basılmıştır.

NEFES ALAN KARO (NEM KONTROLLÜ KARO)
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Yaşanılan ortamda nem değerinin, ideal nem değeri olarak kabul edilen % 40 ile % 70 arasında olması 
sağlığımız için önemlidir. Nem kontrollü karoların havadaki nem oranı yaklaşık olarak % 70’in üzerine 
çıktığında havadaki nemi absorblaması, nem oranı % 40’ın altına düştüğünde ise absorbladığı nemi ortama 
vermesi ve bu sayede ortamın nemini %40-70 arasında tutması sağlanmıştır. Bu çalışma seramik kaplama 
malzemelerinin, yaşanılan mekanlardaki nem miktarını ayarlamak üzere kullanılması hedeflenmiştir. Karo 
hazırlanmasında jeopolimerizasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknik ile yüksek sıcaklığa ihtiyaç 
duymadan nem düzenleme özelliğine sahip duvar karosu üretim yöntemi geliştirilmiştir. Böylelikle söz 
konusu proje ile hem duvar uygulamaları için yeterli mukavemete sahip bir nem düzenleyici malzeme  ve 
hem de bunun üretim yöntemi gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda nem oranının önem kazandığı yaşam 
alanlarında kullanılabilecek bir malzeme kazanılmıştır, örneğin nemli ortamlarda bakteri üretimini önleyerek 
kronik astım vakaları gibi sağlık sorunlarına çözüm getirilmesine katkı sağlanmıştır. Bununla birlikte yoğun 
enerji tüketen bir üretim şekli olan seramik karo üretiminde  minimum su ve enerji tüketimi ile üretim 
yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu da yaklaşık %70 oranında daha az enerji ile üretim yapılması demek olup, bu 
üretim yöntemi ile kaynakların verimliliğine de etki edilmiştir. 
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ISI GERİ KAZANIM PROJELERİ
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.

Seramik sektöründe enerjinin üretim maliyetlerindeki payı 
diğer sektörlere oranla oldukça yüksektir. Dünyadaki gelişme 
ve gereksinimleri yakından takip eden şirketimiz, sektördeki 
başarımızı, rekabet edebilirliğimizi ve saygınlığımızı sürdürebilmek 
adına çevreye duyarlı ve bir yandan da maliyet düşürücü çalışmalar 
yapma gerekliliğinin bilincindedir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 
projelerde özellikle seramik pişirim fırınlarımızın soğutma bölgesinde 
oluşan temiz sıcak havaların atmosfere atılması yerine yoğun 
doğalgaz tüketiminin gerçekleştiği proseslerde değerlendirilmesi 
sağlanmıştır. Isı geri kazanım projelerinin yapılacağı lokasyonlar 
belirlenirken her bir proje için fayda-maliyet analizi çıkarılarak 
en uygun proses karar verildi. Isı geri kazanım projelerimiz Çan 
lokasyonundaki fabrikaların tümünde yaygınlaştırılırken Yozgat 
Yerköy fabrikamızda da aynı şekilde ısı geri kazanım projeleri 
yapıldı. Isı geri kazanım projelerimizin detay bilgileri şu şekildedir;

a) Püskürtmeli kurutucu da kullanılarak doğal gaz tüketimi %28 düşürüldü. Ayrıca 2016 yılında yapılan yeni püskürtmeli kurutucu yatırımı 
esnasında mevcut geri kazanım sıcak hava hattı kojenerasyon sıcak hava hattına irtibatlandırılarak otomasyon sistemi yapıldı. Püskürtmeli 
kurutucunun kendi yakma sistemleri özel olarak imal ettirilerek kojenerasyon ve fırından alınan atık ısılar kullanılırken mümkün olan en 
az miktarda doğal gaz tüketimi gerçekleştirecek şekilde tasarlandı (Kojenerasyon gibi harici ısı kaynakları kullanıldığında püskürtmeli 
kurutucularda üretim sürekliliğini sağlamak üzere sistemin kendi yakıcısı bir terslik anında ihtiyaç duyulan ısı enerjisini sağlamak üzere 
çalışır durumda ve ihtiyaç duyulan kapasiteye çok hızlı bir şekilde çıkabilecek şekilde olmak zorundadır. Bu nedenle bu sistemler pilot 
yakıcıya ihtiyaç duymaktadırlar ve bu konuda bir tükettik noktası olarak karşımıza çıkmaktadır)

b) Dikey Kurutucular da kullanılarak doğal gaz tüketimi %26 düşürüldü. 
c) Pişirim Fırınların da kullanılarak doğal gaz tüketimi %10,1 düşürüldü..

Gerçekleştirilen ısı geri kazanım projeleri sayesinde yıllık 4.140.000 TL doğal gaz tüketiminden tasarruf sağlandı. Yapılan projelerin toplam 
maliyeti 2.367.000 TL olurken geri ödeme süresi 0,57 yıl oldu. Yıllık 10.012 ton karbondioksit salınımı engellenerek 30.035 ağaç dikmeye 
eşdeğer çevresel fayda sağlandı.

NIRVANA 80/6 PENCERE SİSTEMİ
Pimaş Plastik İnş. Malz. A.Ş.

Nirvana pencere sistemi, 80 mm genişlik, 6 odacıklı profil yapısı ve orta conta  
(3 conta) konsepti ile, yalıtım özelliğinin güçlendirilmesi hedeflenerek tasarlanmıştır.

Isı iletkenlik değeri (Uf) , 1.0 W/m2K ‘in altına indirilerek, 0.95 W/m2K olarak 
Almanya’daki akredite laboratuvar olan IFT-Rosenheim tarafından belgelendirilmiştir. 
Pencere olarak değerlendirildiğinde, Nirvana sistemi kullanılan bir pencerede, 
Uw: 0.79 W/m2K olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda su sızdırmazlık özelliği 
1800 Pascal’da ( yaklaşık 195 km/h rüzgar hızında) test edilerek, içeriye su 
almadığı belgelendirilmiştir. Hava sızdırmazlık özelliği, en yüksek sınıf olan 4 olarak 
ölçülmüştür. Nirvana pencere sistemi, yüksek performans özellikleri ile uygulandığı 
her yapıda enerji verimliliğini desteklemektedir.
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TAŞYÜNÜ ATIK ELYAFININ YENİDEN İŞLENEREK HAMMADEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Ravaber Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmanın birincil nedeni; gelişen 
endüstrinin sonucunda atmosferdeki sera gazlarının miktarının artmasıdır.   Bu 
süreçle birlikte   Dünya yüzeyi ısınıyor ,buzulların erimesi ile deniz seviyeleri 
yükseliyor, iklim değişiklikleri yaşanıyor  ,tarım alanları yok oluyor,bitki ve hayvan 
nesli yavaş yavaş tükeniyor..

Dünyadaki sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak ,Hava kirliliğinden kaynaklanan sera 
etkisini azaltmak için  bizde firma olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık. 
Ve  …..

Taşyünü üretim prosesinde   elyaf atıkları prosesin doğası gereği oluşmaktadır. 
Kesimlerden çıkan, ürün haline gelmeyen elyaflar, atık elyaf snıfında 
değerlendirilerek bunların çevreye atılmaması ve üretimde  değerlendirilmesi  için 
yardımcı kompenentlerle birleştirilerek biriket haline getirilmektededir. Biriket haline 
getirilen atık elyaflar taşyünü üretim prosesinde hammadde olarak kullanılmaktadır.  

Böylelikle; atık elyaf değerlendirilerek geri dönüştürülmektedir ve çevresel 
olarak kirlilik yaratmamaktadır. Biriket haline dönüşen elyafın ergime ısısı düşük 
olduğundan dolayı kullanılan kömür oranını düşürmektedir ve enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.  Kullanılan kömür oranının düşmesi ile sürdürülebilirlik adına doğal 
kaynak kullanım miktarı düşmektedir.   Kullanılan kömür miktarının düşmesi ile 
atmosfere salınan CO

2
 gazı oranı düşmektedir. Sera gazı emisyonlarını düşürerek 

sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamaktadır.

ENERJİ ÜNİVERSİTESİ
Schneider Electric San. ve Tic. A.Ş.

Schneider Electric, enerji verimliği konusundaki farkındalığı 
artırmak amacıyla 2010 yılında online bir eğitim platformu olan 
“Enerji Üniversitesi”’ni kurmuştur. Tamamen ücretsiz olarak 
herkese açık olan Enerji Üniversitesi, online programı 
tamamlayanlara Profesyonel Enerji Danışmanlığı Sertifikası 
vermektedir. Bu platform profesyonellere; becerilerini 
artırabilecekleri, mesleki eğitimlerini kuvvetlendirebilecekleri ve 
şirketlerini daha verimli yönetme konusundaki yeteneklerini 
geliştirebilecekleri eğitimler sunmaktadır.
Projenin temel hedefi, Dünya genelindeki tüm enerji kullanımlarının 
% 72’sini karşılayacak şekilde 200’den fazla eğitim modülü ile 
Sertifikalı Enerji Yönetim Uzmanları yetiştirerek sanayi tesislerinde 
ve binalarda enerji verimliliğini artırarak sosyal hayatta enerji ve 
çevre konularında sürdürülebilirliği sağlamaktır.
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YENİ NESİL DEPREM İZOLATÖRLERİ
Tis Teknolojik İzolatör Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Proje; deprem ülkesi olan ülkemizdeki yapıları deprem etkilerinden korumak ve 
olası bir depremden sonra fonksiyonelliğini sürdürmek için yeni nesil deprem 
izolatörlerinin tasarımı, prototiplerinin oluşturulması, testleri, patentleri, 
belgelendirilmeleri, üretimi ve montajı süreçlerini kapsar.

Bu projenin başlangıcında dünyada bu ürünü yapan firmalar araştırılmış, tipler 
incelenmiş ve bu konudaki söz sahibi firmaların kendi patent ve know-how’ları 
olduğu görülmüştür. Buradan yola çıkarak kendimize özgü ürün ortaya çıkarmak için 
sektörde söz sahibi kişilerden iç ve dış danışmanlıklar alınmıştır. Bununla konsept 
tasarım, tasarım, prototip oluşturma, testler ve belgelendirme faaliyetlerini içeren 
ar-ge süreçleri gerçekleştirilerek seri üretim kararına gidilmiştir. Bunun için fiziki 
tesislerin yayında tezgâh-ekipmanlar temin edilmiş, ürünün doğrulanması için 
test laboratuvarı oluşturulmuştur. Ürün ve üretim kapasitesinin artırılması ve 
daha geniş faaliyet alanlarına girilmesi için ar-ge ve teknoloji yatırımlarına gerek 
duyulmaktadır.

Sürtünme esaslı sarkaç tipi çelik izolatörler, üst ve alt içbükey plakaların arasındaki bir kayıcı elemanın, polisajlı paslanmaz çelikten oluşan küresel 
yüzey üzerinde sürtünerek kayması ile işlev kazanır. Küresel yüzeyin eğrilik yarıçapı ve sürtünme katsayısı, sistemin salınım periyodunu belirler. Kayıcı 
eleman ile çelik sürtünme yüzeyi arasında oluşan sürtünme kuvveti, deprem sırasında yön değiştiren hareket altında enerji tüketimi sağlar. Küresel 
yüzeyli sarkaç tipi yalıtıcılar; sahip oldukları geometrik özellikten dolayı deprem sonrasında ilk konuma dönme (re-centering) kabiliyetine sahiptir.

Cihazı oluşturan en kritik bileşen, yurtdışı rakiplerle rekabette farklılık yaratan sürtünme azaltıcı özel PTFE malzemesi olup, TİS A.Ş. bu malzemeyi 
geliştirerek patentini de almıştır. TİS tarafından geliştirilen dolgu katkılı PTFE’nin birinci özelliği stick-slip yapışmayı ortadan kaldırması ve sürtünme 
kuvvetinin statikten dinamiğe geçişinin yumuşak olarak sağlanmasıdır. İkinci önemli özelliği ise aşırı yüksek ve düşük servis sıcaklarında özelliklerinin 
değişmemesidir.

Projenin temel hedefi, ülkemize know-how kazandırmak, ithalatı önlemek/veya azaltmak, ihracat yapmak, bu konuda akademik çalışmalara 
yardımcı olmaktır.

6 MWp GÜNEŞ ENERJİ SANTRALI
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Şişecam Düzcam, öncü bir uygulama olan Mersin’deki düzcam fabrikasına yönelik çatı tipi 6 
MWp’ lık güneş enerjisi paneli yatırım projesini devreye  almıştır. 2017 yılı içerisinde hayata 
geçirilmesi planlanan söz konusu yatırımla karbon ayak izi azaltılırken, çatı üzerine monte 
edilmiş dünyadaki en büyük beş güneş enerjisi santralinden birisine Topluluğumuz sahip 
olacaktır. 
Yatırım, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi amaçlayan sürdürülebilirlik 
projesidir. Üretilecek elektriğin kamunun desteklediği fiyatlarla piyasaya verilmesi üzerine 
modellenmiştir. 
Panellerde kullanılan camlar, tesisin kurulacağı fabrikada üretilmektedir. Projenin, söz konusu 
uygulamayı öncelikle kendi fabrikalarında da hayata geçirmesi önemlidir. Fabrikalarımızın 
çatılarında, doğrudan ya da ufak güçlendirmelerle bu uygulamaya uygun hale getirilebilecek 
önemli oranda atıl alan bulunmaktadır. 
Projenin, 10 yıl kamu tarafından enerji alım garantisi ile minimum 20 yıl ömrü haiz olduğundan 
önemli bir ekonomik değer sağlayacaktır. Modüler uygulamaya sahip GES santrallerinde, 
kademeli güç yükseltimi ve diğer fabrikalara da yaygınlaştırılması kolaylıkla mümkün olacaktır. 
Gelecekte iklim değişikliği ve çevre konularının daha sert yasal düzenlemelere neden 
olacağı aşikardır. Bu durumda, söz konusu yatırım oluşan yeni koşullara uyum konusunda 
Topluluğumuza faydalı olacaktır.
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GELENEKSEL AYNA ÜRETİMİNDEN, BAKIR KULLANIMI SONLANDIRILMIŞ, KURŞUN MİKTARI KISITLANMIŞ 
EKOLOJİK AYNA ÜRETİMİNE GEÇİLMESİ
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Sanayinin gelişmesi ve üretimin artışı çevre sorunlarını da beraberinde getirirken, oluşan atıklar 
hem doğaya hem de insan sağlığına zarar vermektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak, mutlu ve sağlıklı bir hayata merhaba demek için Şişecam Düzcam tarafından 
2016 yılında geleneksel ayna üretiminden, ekolojik ayna üretimine geçilmiştir.

Ekolojik ayna üretim aşamasında, bakırın kullanımı son bulmuş ve kurşun içeriği kısıtlanmıştır.  

Bu sayede üretimde zararlı kimyasalların kullanımı kontrol altına alınmış, doğaya karışabilecek 
ağır metallerin önüne geçilmiştir. Bakır kullanımının sona ermesi ile birlikte, proses sırasında 
kullanılan asitlerin kullanılması da son bulmuş asit kaynaklı İSG riskleri ortadan kaldırılmıştır. 
Ekolojik ayna üretim faaliyetlerinde, insana ve çevreye olan duyarlılığımıza katkı sağlanmıştır.

KARBON AYAKİZİ PROJESİ
Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.

Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan 
gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan 
karbondioksit (CO

2
) salınımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı 

ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına 
gelmektedir.
Ekip olarak çevreye etkisi olacak bir proje hayal ettik ve ilk aklımıza gelen nakliye 
operasyonu için kullandığımız kamyonlar oldu.  Avrupa ithalatlarımızın çoğu karayolu 
ile geliyor ve yolda geçirilen süre içeresinde kamyon ne kadar çalışırsa o kadar 
karbondiyoksit (CO

2
) salınımı gerçekleşiyor. Buradaki amaç bizim için mümkün 

olduğunca kamyonu çalıştırmamak oldu. Bu bağlamda bütün sevkiyatlarımızı 
Intermodel denilen sevkiyat modeli ile yapmaya başladık. Intermodel: sevkiyatta 
birden çok aracın kullanılması anlamına geliyor. Dolayısı ile yükümüzü hem deniz 
yolu hem demiryolu hem de kara yolu olarak taşıdık. Bunun sayesinde kamyonlar 
az çalıştı ve salınım az oldu.
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SARI IŞIK – KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN
Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Türk Ytong ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbul SMD) işbirliğinde hayata geçirilen SARI IŞIK - Kentsel 
Dönüşüme Hazırlan Projesi, kentsel dönüşüm ve riskli yapı yenileme sürecindeki vatandaşları, hakları ve süreçler 
konusunda bilgilendirmek, doğru tasarım ve uygulamaları desteklemek amacıyla geliştirilen bir Sosyal Sorumluluk 
Projesi’dir. Vatandaşın yaşam alanındaki değişikliklere yönelik tercihlerini, doğru ve nitelikli kullanabilmesi için 
bilinçlenmesini amaçlayan SARI IŞIK, kentsel dönüşümün resmi olarak başladığı 2012 yılından bu yana, 
vatandaşların süreçlere yönelik bilgilendirilmesi için ele alınmış “ilk ve tek” projedir. 

Türkiye’de kentsel dönüşüm faaliyetinin en yoğun yaşandığı yer olan Kadıköy, proje için pilot bölge seçilmiştir. 
İstanbul’da riskli yapı tespiti yapılan bina sayısı 39.102 olup, bunun 38.590’i riskli yapı olarak onaylıdır. Bu 
yenilemenin büyük kısmı Kadıköy’de gerçekleşmektedir. 1.200’e yakın inşaatın aynı anda devam ettiği bölgede 
kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 15 yıl daha süreceği tahmin edilmektedir. Resmi olmayan verilere göre Kadıköy 
ilçesinde 12 bin binanın daha riskli yapı statüsünde değerlendirilmesi beklenmektedir. Kadıköy’de yaptırılan 
araştırma, ilçe sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunda bilgiye ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. Projeyle, 
mülk sahibi vatandaşlara, kiracılara, müteahhitlere, sürecin dikkat edilmesi gereken noktalarının yalın bir dille 
anlatılması hedeflenmiştir. Mimarlar mülk sahipleri ile bir araya getirilerek İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 
(İstanbul SMD) işbirliğinde SARI IŞIK Projesi hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında, İstanbulSMD üyesi mimarlar ve uzmanlarla birlikte, hedef kitleye uygun, sorulara cevap veren 
bir rehber kitap, özet broşür, kitaptan daha kapsamlı bilgiler içeren ve olası yeni yasal düzenlemelerin anında 
yansıtılabileceği internet sitesi ve sosyal medya hesapları hazırlanmış, Kadıköy’ün kilit sosyal noktalarında kurulan 
SARI IŞIK Masaları’ndan vatandaşlara rehber kitap dağıtımı yapılarak, soruları yanıtlanmış, bölgedeki müteahhit ve 
emlakçılara ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirilmiştir. www.kentseldonusumehazirlan.com

BİREYSEL ERGONOMİ DEĞERLENDİRME PROJESİ
Wilo Pompa Sistemleri A.Ş.
 

Bu proje ile Wilo çalışanlarının; çalışma koşullarından kaynaklı stres, göz, 
kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi / azaltılması 
hedeflenmiştir.

Wilo, mavi ve beyaz yakalı olmak üzere tüm çalışanlarına çalışma 
alanlarında sağlıklı ve emniyetli bir ortamın oluşturulması için ergonomi 
değerlendirmesi projesi gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında danışmanlık 
alınarak ve iş sağlığı ve güvenliği biriminin de katılımıyla ergonomi kriterleri 
belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen testlerle belirlenen 
ergonomi kriterlerine uygun olacak şekilde tüm ekranla çalışanların, 
çalışma ortamlarının ışık değerlendirmeleri yapılmış, aydınlatma ilkelerine 
bağlı olarak ekran konumlandırmaları gözden geçirilmiştir. Tespitlerin 
sonrasında ekran konum değişimleri, ekran değişimleri ve gerektiği 
durumlarda masa ve sandalye tamir ve değişimleri yapılmıştır. Proje 
kapsamında çalışanlara ergonomi eğitimi verilmiş ve tüm ekranlı araçlarla 
çalışanlara risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bilinci arttırmak için yapılan 
2. aşama eğitimde ise; takım liderleri kendi departmanlarındaki genel 
ve ergonomi risklerini röportaj şeklinde tüm şirket çalışanlarına video 
aracılığıyla kendileri doğaçlama aktarmışlardır. Yapılan proje sonrasında 
çalışanlar, ergonominin sağlıklı bir çalışma ortamı için önemi konusunda 
daha bilinçlenmiş ve daha sağlıklı çalışma ortamına kavuşmuşlardır.

http://www.kentseldonusumehazirlan.com
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