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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 değerlendirmiştik. 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 Amaçlar’ 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 hedefimiz. ‘Türkiye İMSAD
Geleceğe Yatırım Ödülleri’ni ilk olarak 2017 yılında hayata geçirdik. Dereceye giren projeleri 41. Yapı Fuarı - Turkeybuild
İstanbul'da açıkladık. 2018 yılında ikincisini düzenlediğimiz 'Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri’nde dereceye
giren projeleri ise Üye Buluşmaları'nda paylaştık. 2020 yılında aynı hedef ve inançla üçüncü kez ‘Geleceğe Yatırım
Ödülleri’ için birbirinden kıymetli 48 proje başvurusu aldık. Bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen projelerin
arasından, önceden belirlenmiş kriterlere göre en yüksek etkiyi sağlayan 10 proje seçildi. Dereceye giren projeleri
pandemi nedeniyle haziran ayında internet üzerinden düzenlediğimiz bir buluşmada açıkladık. Bu kapsamda 2020
yılında başvurusu gerçekleşen tüm projelerin detaylarını, hazırladığımız bu kitapçıkla sizlerle paylaşıyoruz.

“GELECEĞE YATIRIM ÖDÜLLERİ”
Türkiye İMSAD Üyelerinin Sürdürülebilirlik İyi Uygulama çalışmalarının bağımsız bir jüri tarafından
değerlendirildiği bir yarışma.
BAŞVURU ŞARTLARI
•
•
•

Türkiye İMSAD Üyesi ya da Türkiye İMSAD Üyesi bir derneğin üyesi olunması,

•
•

İyi uygulamaların Çevresel, Sosyal ve Ekonomik alanlarda gerçekleştirilmiş olunması,

İnşaat Malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor olunması,
Yarışmaya katılacak İyi Uygulama Örneklerinin daha önce yayınlanmış Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik
Raporu’nda yer almamış olması,
Başvuruların başvuru formu ile yapılması ve başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması,

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Arzu Önsal

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Çevre ve
Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Daire Başkanı

Cihan Karamık

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı

Ebru Ünver Karaer

ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. İlker Kahraman

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Kerem Okumuş

S360 Kurucu Ortak ve CEO

Konca Çalkıvik

SKD Türkiye Genel Sekreter

Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

MSGSÜ Enformatik Bölüm Başkanı

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
•
•

İyi uygulama örnekleri Çevre, Sosyal ve Ekonomik alanlarda gerçekleştirilmiş olmalıdır,
Değerlendirme bağımsız jüri tarafından Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu Değerlendirme Kriterlerine
göre yapılmaktadır.
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ÇEVRE ALANI
DUOCEM
Akçansa
Sürdürülebilir gelecek için çevreye daha fazla katma değer sağlayacak ürün ve projeler
geliştirmek Akçansa’nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
DUOCEM uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonrası ortaya çıkan, çevreye duyarlı ve muadilleri ile
eşdeğer performansa sahip bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Yüzde 10 daha az CO2 emisyonu
sağlayan DUOCEM, daha iyi işlenebilirlik performansına sahip ve ince yapısıyla boşlukları daha
iyi doldurabilmektedir.
Akçansa, DUOCEM ile aynı zamanda yıllık 30.000 ton daha az CO2 emisyonu hedeflemektedir.
Bu miktar yaklaşık 1.345.000 adet ağacın yıllık faydasına eşdeğer anlamı taşımaktadır.

HAZIR BETON İÇİN ÇEVRESEL ÜRÜN DEKLARASYONU (EPD)
Akçansa
Akçansa, iklim değişikliği ile mücadele konusunda düşük karbonlu gelecek için bir yandan üretim
aşamalarında daha fazla oranda alternatif yakıt, biyokütle kullanımı ve enerji verimliliği gibi
uygulamalar ile karbon ayak izini düşürürken, diğer taraftan daha yüksek mineral katkı kullanımı
ile betonda çevresel ayak izini azaltmaya devam etmektedir.
Çevresel ürün beyanları (EPD), hammadde üretiminden başlayarak ürünün son aşamada bertaraf
edilmesine kadar geçen süreçteki çevresel performansını, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla ortaya
koymaktadır. EPD sürecini tamamlayarak ürün performansını beyan eden firmalar, piyasaya
sürdükleri ürünün çevresel ayak izini müşterilerine şeffaf biçimde sunmaktadırlar.
Akçansa, Global Cement and Concrete Association (Global Çimento ve BetonBirliği) tarafından
yürütülen çevresel ürün beyan sürecine katılarak, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk hazır beton
üreticisi olmuştur. Şirket böylece, hazır beton ürünlerinin çevresel ayak izini, şeffaf ve sorumlu bir
yaklaşımla müşterileriyle paylaşmaya başlamıştır.
EPD sürecini tamamlayarak ürün performansını beyan eden firmalar, piyasaya sürdükleri ürünün
çevresel ayak izini müşterilerine şeffaf biçimde sunmaktadırlar. Böylece LEED, BREEAM ve
GreenStar gibi yeşil bina sertifikalandırma süreçlerinde müşterilerine kolaylık sağlamaktalar.
Türkiye’de yapı malzemesi üreticilerinin ürünleri için çevresel ürün beyanında bulunmaları henüz
zorunlu olmamakla birlikte, karbon ayak izi veya sorumlu kaynak tüketiminin izlenebilmesi
bakımından konu her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.
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ÇEVREÇEVRE
ALANI
İSTANBUL'UN ATIĞININ ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ / ALTERNATİF YAKIT OPTİMİZASYONU
Akçansa
Akçansa, tüm faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma hedefi ile kaynakların korunmasına
öncülük ederek sürdürmektedir. Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı da şirketin
ana sorumluluklarından biri olarak görülmektedir. Alternatif yakıt kullanımını artırmak
suretiyle fosil yakıt ithalatını sınırlandırarak karbon ayak izini azaltan Akçansa,
kaynakların sorumlu kullanımına da öncülük etmektedir.
Akçansa, alternatif yakıt optimizasyonu projesi ile fırınlara beslenen mevcut alternatif
yakıtların yanma verimliliklerini ve emisyonel dengelerini takip ederek daha iyi bir
yanma ile daha iyi emisyon sonuçlarına ulaşabilmeyi hedeflemektedir. Akçansa’nın
İstanbul Büyükçekmece Fabrikası’nda alternatif yakıt projesi ile 2018 yılında alternatif
yakıt kullanımı yüzde 13 iken, geri kazanımlarla alternatif yakıt oranı yüzde 20
seviyesine taşınmıştır. 2019 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’nda İstanbul
Avrupa yakasının 65 bin ton arıtma çamurunu ve 25 bin ton atıktan türetilmiş yakıtı
bertaraf edilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Akçansa iş birliği ile İstanbul’da günlük kişi başına
toplanan ortalama atık miktarı 1,30 kg iken, son 5 yılda İstanbul’da üretilen 1 yıllık atığın tamamı yani; tam 1 milyon ton atık Akçansa
tarafından yakılmıştır.
İSTAÇ ile yapılan iş birliği ile de boğazda gemilerden toplanan yıllık 14.500 ton gemi sıvı atığı Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’nda
yakılarak enerjiye dönüştürülmüştür. Bu sayede Akçansa, İstanbul’un karada katı atıklarının ve denizde sıvı atıklarının bertarafını sağlayarak
hem enerji maliyetini düşürmüş hem de İstanbul’un atık sorununa çözüm ortağı olmuştur.

REKABETÇİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
Assan Panel
Dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle
sürdürülebilir binaların hayata geçirilmesi yaygınlaşmıştır. Çevre
dostu, yüksek performanslı binaların yanı sıra akıllı binalar, yeşil
binalar, pasif binalar ve karbon sıfır binalar gibi pek çok kavram
hayatımıza girmiştir. Bu binaların yapımında kullanılacak her bir
ürünün hem üretim aşamasında sürdürülebilir yöntemlerle vücut
bulması hem de montajı yapılan binanın sürdürülebilirlik hedefine
katkıda bulunması gerekmektedir. İşte tam bu noktada Assan Panel çevreye zarar vermeyen, ekosisteme saygılı, maksimum
enerji verimliliği vadeden, en etkin yöntemlerle geliştirilen ürünlerini sektörün kullanımına sunmaktadır.
Assan Panel; geliştirmiş olduğu solar sistemlere uyumlu ve montajını kolaylaştıran Solar Kepli Paneli ile sürdürülebilir yeşil
binaların inşa edilmesine katkı sağlamaktadır. Yapılan bu tasarım birçok ilk ve yenilik içermektedir. Assan Solar Kepli Panel, hem
60 hem 72 hücreli (tüm ebatlardaki) fotovoltaik ünitelere uyumludur. Birebir uyumlu kenet aparatı sayesinde GES kurulumu
için çatılarda yalıtım zaafiyetlerine yol açması muhtemel binlerce delik açılmasını engellenmiştir. Yine bu sayede daha hızlı
ve daha ekonomik kurulum imkanı sunarak GES yatırım kararlarına olumlu etki yapmaktadır. Tüm bu avantajları standart yanal
binili panel yerine kepli panel ile sunarak; düşük eğimlerde uygulanabilme ve bağlantı elemanlarını koruması ile birlikte
yüksek su yalıtımı ve korozyon dayanımı avantajlarını sağlamaktadır.
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ÇEVRE ALANI
PARLATMA HATTINDAN ÇIKAN ATIK ÇAMURUN GERİ KAZANIMI
Belenco
Bu çalışmada kuvars yüzey üretiminde parlatma hattından yan ürün olarak elde
edilen çamurun geri kazanımı ve uygun sektörlerde alternatif hammadde olarak
kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Parlatma hattında elmas başlı
aşındırıcılar ve ısınma önleyici su spreyleri ile yüzey silinmektedir. Bu silim işlemi
sonucunda yüzeyden toz şeklinde değerli kuvars mineralleri su içerisine alınmaktadır.
Kuvars mineralleri fiziksel ayırım ile geri kazanılırken su da tüketimi azaltmak için
prosese geri döndürülmektedir. Kuvars kompoze taş üretiminde 90% civarında kuvars
minerali kullanıldığı için, parlatma hattından kazanılan çamurda 90% ın üzerinde
kuvars içermektedir. Yüksek kuvars içerikli karışım filter pres kekleri şeklinde bertaraf
edilmek üzere depolama tesislerine iletilmektedir. Bu durum ülkemiz ve şirketimiz
adına çevresel ve ekonomik kayıptır. Bu düşünce sonucu Tübitak’dan destek alarak,
geri kazanılan kuvars ile dünyada kendi sınıfında en yenilikçi ürünlerini üreten firma
adına, çamurun katma değeri yüksek olan kuvars taşların yeni tasarımlarında mutfak
tezgahı olarak yeniden şekillenmesi ve ülkemizden elde edilen yeraltı kuvars madenini
ve toprağı koruma amaçlanmıştır. Parlatma işlemi sırasında kuvars gibi sertliği çok yüksek olan bir malzemenin süreç gereği elmas
aşındırıcılar ile küçük boyutta toplanması; kuvarsın dolgu malzemesi olması için öğütme işlemine ihtiyaç duyulmadan üretilmesine
dolaylı olarak olanak sağlamaktadır. Şirket, "Çevrecilik bilinci ile yeşiliz” değer anlayışı ile çevrenin korunması amacıyla kirliliğin
kaynağında oluşumunu azaltmak, tekrar kullanımı etkin kılmak ve geri kazanmak için çalışmalar yapmak politikasına sahiptir. Şirketin
profilinden de anlaşılacağı gibi; projeyi tetikleyen en önemli unsurlardan birisi sahip olduğu çevre politikasıdır. Geri kazanım konusunda
birçok çalışma bulunmaktadır.
Bu proje ile ilgili olarak benzer çalışmalar mevcuttur. Bunlar genellikle doğal taş madenlerinin işleme atıkları, yapay taş kırıkları,
diğer inorganik malzemelerin atıklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar olmasına rağmen, doğrudan kuvars yüzey atıklarının
değerlendirilmesine veya silika içerikli atıkların kuvars yüzey sektöründe kullanılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kuvars
yüzey üretimi sırasında parlatma hattından elde edilen silim atık çamurunun geri kazanımı; ulusal veya uluslararası düzeyde sektör adına
yüksek oranda kuvars minerali içeren atığın değerlendirilmesi için önemli bir yenilik oluşturacaktır. Bu atığın geri kazanılarak kullanıma
sunulması; öncelikle atığın kendi sektörü için alternatif hammadde oluşturması ile çevreci ve ekonomik bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca
denemeleri gerçekleştirilecek diğer sektörlerde alternatif hammadde olarak ticarileştirilmesi sektör için yenilikçi bir çözüm olacaktır.
Ön araştırmalarda bazı sektörlerde ikame olabileceği hammaddelere rastlanmıştır. Köpük beton, derz dolgu, tuğla, kiremit, sıvı yapı
kimyasalları, mermerit, beton, kauçuk, viyol, sodyum silikat, seramik, cam ve elektromekanik yüksek voltaj devre elemanı sektörleri,
silika içerikli hammaddeleri kullanabilecek bazı sektörlerdir. Bu sektörlerde atık olarak doğaya terk edilen kuvars kaynağının ekolojik
olarak değerlendirilmesi örnek bir çalışma doğuracaktır. Ayrıca geri kazanım ürünleri ile oluşabilecek daha iyi özellikte malzemelerin,
yeni buluşları tetiklemesi beklenmektedir. Kuvars madeni sektörde kullanım yönünden büyük bir paya sahip olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, geri kazanım ürününün piyasaya sunulması ile ithal edilen ve ulusal madenlerden temin edilen kuvars miktarında
düşüş olacaktır. Bu, şirket ve diğer sektör firmaları için ekonomik fayda sağlayacaktır. Çevreye bırakılan atıkların azalması ile ulusal çevre
hedefleri çerçevesinde ilerleme kaydedilecektir.
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ÇEVREÇEVRE
ALANI
PARLATMA HATTI ŞEBEKE SUYU AZALTMA PROJESİ
Belenco
Belenco Kuvars Yüzeyler, %90 Kuvars minerali içeren polimerlerden imal edilmiş
yüzeyler üretmektedir.
Üretim süreçlerinde su yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İşletmemizin sürekli
iyileştirme ve geliştirme politikası çerçevesinde; çevre risk boyutlarının, risk
puanlarının önemsiz kategorisine getirilmesi, doğal kaynak tüketimlerinin
azaltılması amaçları için şebeke suyu tüketimi azaltılmasına yönelik çalışmalar
başlatılmıştır. Yapılan analizler sonucu en fazla su tüketiminin parlatma hatlarında
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle proje ekibi balık kılçığı, neden neden analizi
metotları kullanarak kök nedenleri tespit etmiştir.
Buna bağlı olarak, parlatma makinalarına şebeke suyu yerine mekanik filtreden
geçirilen su ile besleme yapılması karşı önlem olarak planlanmıştır. Mekanik filtre
uygulaması ile birlikte su kalitesi (AKM, partikül boyutu) ölçümleri yapılmış olup
filtre geri yıkama sıklıkları takip edilmiştir. Proje sonucunda parlatma makinaları
ortalama su tüketim miktarları yıllık ortalama 58.000 m3 ten yaklaşık 41.000 m3 e azalmıştır.
Proje kazancı yaklaşık olarak yıllık 252.000 TL’dir. Aynı zamanda elde edilen su tasarrufu ile yıllık yaklaşık 2.500 kişinin evsel su tüketimi
karşılanmaktadır.

SES BARİYERİ
Hatko
Hatko Ses Bariyerleri, taşıt trafiğinin yoğun olduğu otobanlar, tren ve tramvay
yolları ,duble yollar gibi alanlarda ses seviyesini maksimum seviyede azaltıp
o çevrede oturan ya da çalışan kişilerin hayat kalitesini arttırmaktadır. Hatko
Ses Bariyerlerinin temel özelliklerinden bir tanesi çevre dostu ve %100 geri
dönüştürülebilir uygun malzeme olan kauçuk ürününden tasarlanmış olmasıdır.
Minimum alanda yer kaplayan ses bariyeri maksimum alanda gürültü önleyici
özelliğe sahiptir. Kurulumu oldukça kolaydır ve kişiyi gürültünün zararlı etkilerinden
korur. Ses yalıtımına ihtiyaç duyulan her alanın çevresine ses yalıtım bariyeri
kullanılabilir. Eğlence mekanlarından dışarıya yayılan gürültüden ,otoyol trafik
gürültüsünden fabrika ve havayolu gürültüsünden kurtulmanın en kolay yolu
ses yalıtım bariyeri kullanmaktır. Ses seviyesinin istenilen seviyeye düşürülmesini
sağlamak amacıyla üretilen Gürültü Bariyeri ile akustik bir ortam yaratılır. İklim
koşulları göz önüne alınarak üretilmektedir. Aşınmaya ve rüzgara dayanıklı bir
ürün olup uzun ömürlüdür.

TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ
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ÇEVRE ALANI
YEŞİL YOL
Knauf Insulation
Knauf Insulation'ın yıllardır faaliyetlerini takip ettiği Hasanbey Lojistik merkezininden tren
yolu taşımacılığını kullanabilme fırsatı, Eskişehir Sanayi & TCDD ve Arkas’ın demiryollarının
ortak çalışması neticesinde Yeşilyol projesi ile mümkün olabilecek.
Eskişehir’de faaliyet gösteren Knauf Insulation fabrikasından ürünler; demiryolu ile Körfez
limanlarına hem ithalat hem de ihracat yüklerinde ,karayoluna göre daha düşük maliyetler
ile taşınabilecek, daha da önemlisi firma karbon ayak izini de %60 - %80 arasında
düşürebilme şansı elde edecek.

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ-32.193 MWp
Schmid Pekintaş
PEKİNTAŞ Grup bünyesinde kurulan ve Türkiye’nin ilk fotovoltaik güneş paneli
üreticilerinden biri olan SCHMID PEKİNTAŞ, kurulduğu günden bugüne kalitesi
ile ön plana çıkmayı başarmış olup müşterilerine verdiği iyi hizmet ve güven ile
öncü işlere imza atmaya devam etmektedir.
SCHMID PEKİNTAŞ güneş paneli üretim tesisi Düzce’de 35.000 m2 alan
içerisinde, 20.000 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.
Üretimde kullandığı üstün otomasyon teknolojisi ile Türkiye’de fotovoltaik güneş
paneli üretiminde kalite farkı yaratan SCHMID PEKİNTAŞ, projelendirmeden,
anahtar teslimine kadar müşterilerine hizmet sunmaktadır.
SCHMID PEKİNTAŞ, Şanlıurfa Viranşehir’de hayata geçirilen toplamda 32,2 MWp
kurulu güce sahip, arazi üzeri güneş enerjisi santrali projesi için toplam 120.000
adet güneş paneli üretmiştir.
Üretim esnasında, SCHMID PEKİNTAŞ fabrikası CEA (Clean Energy Association) tarafından denetlenmiş olup, kaliteli hammadde ve titiz
işçilik ile üretilen güneş panelleri, sevkiyat öncesinde TUV Rheinland Almanya laboratuvarı tarafından teste tabi tutulmuştur. SCHMID
PEKİNTAŞ tüm bu süreçleri başarı ile tamamlamıştır.
Şanlıurfa’daki 32,2 MW güce sahip bu proje, Türkiye’de “2018 yılı içerisinde tek arazi üzerinde kurulan en büyük proje” olma özelliğini
taşımaktadır.
Bu proje ile yıllık olarak toplam 54.000.000 kWh elektrik üretilmektedir. Üretilen elektrik temiz enerji olarak şebekeye verilmektedir.
Bu tesis yıllık toplam 33.318 ton karbondioksit salınımını, 10.089 ton eşdeğer petrol kullanımını engellemekte ve 666.000 ağacın
dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlamaktadır.
PEKİNTAŞ Grup iklim değişikliğinin sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorun olduğunun bilincinde olarak,
güneşten elde edilen temiz enerjinin artması için SCHMID PEKİNTAŞ firması ile hem panel üretimi hem de yeni güneş enerji santral
yatırımları konusunda faaliyetlerine devam etmektedir.
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ÇEVREÇEVRE
ALANI
KONTRPLAK KENAR ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ
Vezirköprü
1 ton odun atığının geri kazanılması 10 ağacı kesilmekten kurtarır...
•

Proje ile aylık 80 ağaç kurtarılmıştır.

•

80 ağaç günlük 240 insanın tükettiği oksijeni üretebilmektedir.

Doğal kaynakların sonsuz olmadığını, dikkatli kullanılmadığı takdirde bir gün tükeneceğinin bilincinde
olmalıyız. Doğal kaynakların verimli ve etkin kullanılması gelecek kuşaklara kaynak bırakılması gayesi
temelinde ciddi önem arz etmektedir. Kontrplak kaynaklı katı atık miktarını sıfırlayarak çevre kirliliğinin
önlenmesi, atıkların değerlendirilerek yeniden ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir geri dönüşüm
sağlanması temelinde; Atık olarak bertaraf edilen kontrplak kenar atığından (odun ve tutkal esaslı
malzemeden) MDF ve Yonga levha üretmek amaçlanmıştır.
Vezirköprü kuruluşu Entegre bir yapıya sahiptir. MDF, Yonga Levha ve Kontrplak üretim sistemlerinin
bulunması ve Kontrplak üretiminde kullanılamayan kontrplak atıklarının MDF ve Yonga Levha üretiminde kullanılabilmesi ciddi avantaj
oluşturmaktadır. Firmanın bu çalışması, entegre sistem içinde ekstra büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmadan belirli aşamalarda mevcut
sistemleri kullanarak gerçekleştirilmesi, ciddi katkı sağlamıştır.

ZEROBUILD TÜRKİYE ‘21 - ULUSLARARASI SIFIR ENERJİ BİNALAR FORUMU
ZeroBuild
Ülke olarak tükettiğimiz enerjinin yüzde 30’unu binalarda kullanmakta, sadece binalar özelinde kullanım
için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal etmekteyiz.
Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm; sunduğu enerji
tasarrufu ve verimliliği ile çevre, ülke ekonomisi ve birey ekonomisi için büyük kazanımlar barındırmaktadır.
Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan;
“Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Sürdürülebilir Şehirler” ve “Topluluklar ve İklim Eylemi” konularının odağında
da ‘Sıfır Enerji Binalar’ yer almaktadır.
İklim acil durumunu gözden geçirmeyi ve bu duruma Sıfır Enerji Binalar ile oluşturacağımız çözümleri
yansıtmayı amaçlayan çevrim içi bir sanal forum olan ZeroBuild Türkiye, %100 Sıfır Enerji Binalara yönelik
dönüşümü desteklemek, tüm taraflar arasında uyum ve ortaklık sağlamak amacıyla stratejik hedefleri,
tanımları, eylem yollarını ve eylemleri yönlendiren temel ilkeleri içermektedir.
Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Türkiye, dünyanın dört bir yanından birçok üst düzey
özel ve kamu sektörü öncüsünü ilham verici ve pratik bir sanal ortamda bir araya getirerek, dünyanın
Sıfır Enerji Binalar ile herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya yönelik irade ve çözümlere sahip olduğunu ortaya koymayı
hedeflemektedir.
İlki 2020’de gerçekleştirilen ZeroBuild Türkiye bu yıl 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında “Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç”
sloganı ile hayata geçirilmiştir. 35 ülkeden, 110 katılımcıyı 5 gün boyunca dijital ortamda ağırlayan etkinlik, Sıfır Enerji Binalara dönüşümü
desteklemek amacıyla; kamu, özel sektör, akademisyenler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri,
mimarlar, mühendisler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi bir platformda buluşturmuştur.
TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ

9

EKONOMİ ALANI
ÇEVRE

TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ

EKONOMİ ALANI
İHRACAT ÇEVİKLİĞİ
Akçansa
Akçansa, iş potansiyellerini karşılaştırmalı olarak değerlendirerek,
yeni pazar ve coğrafyalara, yeni yöntemlerle, hızlı, kıvrak ve etkili bir
çözüm arayarak ihracata yönelmiştir. Bir senede kapasitesini 2,7 milyon
tondan 4 milyon tona çıkaran Akçansa tüm dünyada ticaret hacmini
büyütmüştür.
Silobaslardan gemilere otomatik yüklenen çimentoyu sadece iç pazara
değil, dünyanın farklı noktalarına ihraç etmeye başlayan Akçansa, bu
sayede ABD’ye Çanakkale toprağından çıkan beş yüz bin ton ekstra Low
Alkali Çimento ihracatı yapmayı başarmıştır.
2020 yılı içinde, Akçansa Ambarlı ve Çanakkale Limanlarından 153
adet gemi dolumu gerçekleştirilerek 0 lira yatırım maliyetiyle, yalnızca
operasyonda yapılan iyileştirmeyle, Büyükçekmece Fabrikası’ndan
yaklaşık 1.000.000 ton klinker ihraç edilmiştir.
Daha önce hiç ihracat yapılmayan Akçansa Ladik Fabrikası’ndan da ilk kez ihracata başlanmıştır. Çanakkale Limanı’nın kapasitesini daha
verimli kullanmak üzere önemli yatırımları hızlı şekilde devreye alan Akçansa, 3 fabrikasından gerçekleştirdiği ihracatla tarihindeki en
yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Toplamda 3 fabrikadan 4 kıtada 17 ülkeye 4.1 milyon ton ihracat ile rekor kırılmıştır.

SMART BETON
Akçansa
Sektörün geleceğine yön veren Akçansa, dijitalleşmeyi iş süreçlerine dahil ederek yeni bir ürüne imza
attı. Hazır beton gibi geleneksel bir üründe uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonrasında sektörde bir ilke
imza atılarak geleneksel numune alma yöntemi dijitalleştirilmiş ve Smart Beton ürünü ortaya çıkarılmıştır.
Smart Beton ile betonun kalitesi beton içine yerleştirilen dijital sensörlerle ölçülmektedir. Bu ürün ile
üretilen betonların kalite süreçleri, numune alma -28 gün kürleme - numune kırımı ile sonuç belirleme
sürecini beklemeden anlık olarak takip etme imkanı sunmaktadır. Betonsa, Vodafone Business’ın sunduğu
teknolojik altyapı sayesinde kalitesinin sürdürülebilirliğini kanıtlayan ve müşterileriyle paylaşan ilk beton
firması olurken son tüketici de telefona yüklenen uygulama ile projesinde kullanılan betonun sınıfını
gerçek verilerle anlık kontrol edebilmektedir. Üretilen betonun kalite parametrelerinin sınıflandırılması
için birçok veri sistemde kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar, Betonsa’nın müşterileriyle de güvenli bir
şekilde paylaşılabilmektedir. Böylece ev sahipleri oturduğu binanın betonunun kalitesini, telefonlarına
kolaylıkla yükledikleri bir aplikasyon yardımı ile anlık ve şeffaf olarak takip edebilmektedirler.
Ürün, ilk olarak, Türkiye'nin lokomotif inşaat projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprü Projesi'nde
kullanılmıştır.
TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ

11

EKONOMİ ALANI
ÇEVRE
BASFTÜRK DİLOVASI LOTO/EKED UYGULAMASI
BASF
LOTO / EKED iş yerlerinde kullanılan makine ve ekipmanları üzerinde yer alan tehlikeli
enerji sıfırlamak için kullanılan bir yöntemdir. Her makine ya da ekipman bir enerji türüyle
çalışacağından dolayı kimi zaman istenmeyen iş kazaları ortaya çıkabilir. Bu yöntem
ile makine ve enerji hattı arasındaki bağlantı doğru bir şekilde kesileceğinden dolayı
makine tamamen izole edildir. EKED'in açılımı Etiketle; makine üzerine yerleştirilen etiket
ile güvenlik için kullanılacak kilidin ne zaman takıldığını gösterir. Kilitle; ile ekipmanın
fiziksel olarak enerji hatları ile olan bağlantısı kesilir ve kilitlenir. Emniyete al işlemi
doğrultusunda ekipmanların olduğu alanda herhangi birinin olup olmadığı kontrol edilir.
Dene aşamasında ise ekipmanın enerji akımı ile olan bağlantısını kesilip kesilmediğine ya
da kullanılacak ekipmanı kullanmadan önce denemek öylece işleme başlamak gerekir.
EKED nedir şeklindeki soruya cevap olarak kısaca günümüzde işyerlerinde kullanılan en
iyi güvenlik sistemlerinden biridir diyebiliriz.
BASFTÜRK Dilovası fabrikasında uygulamaya koyulan bu sistem ile sahada yapılan bakımonarım sırasında bazı enerji noktalarına (Elektrik, mekanik, pnömatik, hidrolik, basınçlı gaz ve akışkanlar, buhar, su, kimyasal madde hat
vanaları vb.) istem dışı teması engellemek ve İnsana bağımlı hataları azaltarak iş kazalarını önlemek amaçlanmıştır. Bu sistemin en büyük
avantajı iş kazalarının ve yaralanmaların ortadan kalkmasına büyük katkı sağlamaktadır.
Ölçülebilir olarak baktığımızda iş kazalarını % 80 oranında azaltılması, talimat hazırlamada % 60 oranında zaman tasarrufu, talimatların
denetleme ve revizyonlarının sistem üzerinden otomatik yapılması dolayısıyla iş gücü kazancı elde edilmesi, dijital kilitleme-etiketleme
sistemi ile talimat ve onayların kiosk ve tablet üzerinden sağlanarak kağıt tasarrufu sağlanması ve bakım onarım sırasında sahada karşılaşılan
ramak kala, kimyasal sızıntı olayları yada diğer iş kazalarının önüne geçilmesi sağlanmıştır.
Yanı sıra kimyasal sızıntı ya da döküntü olayları sonucunda ortaya çıkan kimyasal malzemeden kaynaklı mali kayıp ve kimyasal bertaraf
maliyetleri de ortadan kaldırılmıştır.
İşyerlerinde meydana gelen olay ve kazaların azalması bu alanlarda verimliliği arttırdığı gibi işyerlerinin saygınlığını ve prestijini de artırmaktadır.
LOTO (Kilitleme-Etiketleme) sisteminin kurulması ile kazaları önleyerek güvenli bir çalışma ortamı sağlanması hedeflenmiştir.

S38 EF GİZLİ KANAT MİNİMAL SÜRME SİSTEMİ
Çuhadaroğlu
Günümüzde villa, teras ve müstakil yapılarda geniş açıklıkların kapatılmasında minimal alüminyum sürme
sistemler tercih edilmektedir. Mimarlar tarafından son zamanlarda giderek artan minimalist tasarımların
tercih edilmesi ile sürme sistemlerde kullanılan profillerin gizli, kenet genişliklerinin minimum olması
istenmektedir. Bu sayede maksimum ve kesintisiz vizyon alanına sahip yapılar elde edilmektedir. 2020 yılı
içerisinde ortaya çıkan pandemi nedeniyle insanlar, toplu yaşamdan uzak müstakil konutlarda yaşamayı
seçmektedirler. Şehir dışına doğru kayan konut talebi bu alandaki ihtiyacı da artırmaktadır. S38 EF Gizli
kanat minimal sürme sistemi, gizli kanatları ve 22,5 mm genişliğe sahip dar kenet uygulaması ise
kullanıcılarına maksimum vizyon alan sunmaktadır. Geniş ve yüksek kanat ölçülerine rağmen, çalıştırma
kuvvetlerini minimum düzeyde tutan sistem kullanıcılarına ergonomi ve konforu aynı anda sunmaktadır.
Yerli tasarım ve aksesuarlar ile sistem 600 Pa su sızdırmazlık performansına sahiptir. Sistemde talep
edilen ısı performans değerlerini karşılayabilmek için ikili cam ve üçlü cam uygulama seçenekleri de
bulunmaktadır.

12

TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ

EKONOMİ ALANI
VİTRA V-CARE AKILLI KUMANDA PANELİ
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
VitrA’nın geliştirdiği V-Care akıllı kumanda paneli, otomatik yıkama seçeneği ve el değmeden kullanım
özelliğiyle, toplu kullanım alanlarının daha hijyenik hale getirilmesine olanak tanımaktadır.
Akıllı kumanda paneli, periyodik olarak yıkama yapmakta ve belirli aralıklarla tam yıkama
fonksiyonunu çalıştırarak klozetin içini yıkamaktadır. Böylece kir, koku ve bakteri artışını önleyerek
kullanıcıya her zaman tertemiz bir klozet sunmaktadır.
Kolay temizlenebilen, dayanıklı, parlak siyah bir cam yüzeye sahip panel; akıllı sensörleri, teknolojiyi
kullanarak sunduğu fonksiyonlarının yanı sıra, iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu mobil
uygulamasıyla dikkat çekmektedir. Uygulama aracılığıyla uzaktan erişerek paneli kumanda etmek
mümkün olmaktadır. Kullanıma dair veriler edinilebilmekte, su ve elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Periyodik
yazılım güncellemelerinin alınabildiği mobil uygulama ile arıza durumunda Çağrı Merkezi ürüne uzaktan erişebilmektedir.
V-Care Akıllı Panel’in web tabanlı yönetim arayüzü sayesinde, ticari işletmeler sahip oldukları tüm akıllı panellerin verilerini takip
edebilmekte, uzaktan denetleyebilmekte ve fonksiyonlarını değiştirilebilmektedir.

T-ONE by KALE
Kaleseramik
Seramik sektörü, ülkemizin gerek üretim gerekse de ihracat noktasında dünyada söz
sahibi olduğu az sayıdaki sektörden bir tanesidir. Türkiye’nin bugün dünya seramik
liginde en önemli oyuncular arasında yer almasında ise Cumhuriyet tarihimizin ilk ve
en büyük seramik üreticisi olan Kaleseramik, büyük ve öncü bir role sahiptir.
Yenilikçi ürünleri ile sektöre öncülük eden Kaleseramik’in devrim niteliğindeki
ürünü; dünyanın ilk, Türkiye’nin tek, en ince, en büyük porselen seramik levhası
Kalesinterflex’te bu başarıyı taçlandıran en önemli öğelerden biri konumundadır.
Ürün, bugün üstün özellikleriyle her koşulda kusursuz performans sağlaması, yapılara
büyük bir hareket, uygulama ve yaratıcılık özgürlüğü sunmasıyla mimari projelerin
vazgeçilmez ürünü haline gelmiş durumdadır.
Kaleseramik’in, ülkemizde adı seramik ile özdeşleşen markası Kalebodur’un sektöre
kazandırdığı Kalesinterflex, Kaleseramik tarafından 16 yıldır geliştirilmektedir. Geleceğin mimarisini şekillendirmek için tasarlanan
Kalesinterflex, artık konvansiyonel kullanım alanlarının dışında, mutfak mobilyaları ve tezgahları, dış mekan mobilyaları, masa, banyo
mobilyası ve lavabo gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır.
Modern hayatta alışılagelmiş malzemeler yeni anlamlar kazanırken, farklı özellikleri tek yerde sunan malzemelerle daha fonksiyonel ve
konforlu yaşam alanları tasarlanmaktadır. Kaleseramik’te, Kalesinterflex’in üstün özelliklerini kullandığı yeni ürün grubu T-ONE by Kale
ürünlerinde, teknoloji ve inovasyonu tasarımla bir araya getirerek, farklı ürün çözümleri ile dokunduğu her yüzeyde bütünsel bir görünüm
yaratmaktadır. Üstün özellikleriyle mimarinin ezber bozan seramiği Kalesinterflex plakaları ile üretilen ürünlerden bazıları ise şöyledir:
Yeni nesil mutfaklarda yerini almaya başlayan T-ONE by Kale Porselen Mutfak Tezgah, dayanıklı yapısı, hijyenik yüzeyi ve estetik görünümüyle
mutfak keyfinizi arttırmak için tasarlanmıştır. Çizilme, kırılma, lekelenme, sıcağa - soğuğa dayanıklılık ve aşınma direnci ile de fark yaratan
ürün, mutfaklarda uzun ömürlü bir kullanım sağlamaktadır.
Kale’nin “Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri”nde “Yapıda İnovatif Ürün” ödülünün sahibi olan T-ONE By Kale UNIQ banyo
mobilyası ise su geçirmeyen, leke tutmayan ve çizilmeyen yapısı ile hijyeni, dayanıklılığı, fonksiyonelliği ve şıklığı bir arada sunmaktadır.
TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ
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EKONOMİ ALANI
ÇEVRE
KOJENERASYON BACA GAZI VE CEKET SOĞUTMA SUYU ISISININ ALÇIPAN® ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
Knauf
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ölçülürken, sanayi tesisleri kadar dikkate alınan
unsurlardan biri de enerji tüketimidir. Gelişmiş ülkelerde sanayi tesislerinin
büyük olması nedeniyle enerji tüketiminin de fazla olduğu görülmektedir.
Bu ihtiyacı karşılamak ve üretimi devam ettirmek isteyen ülkeler, enerji ithal
etmekte hatta nükleer sanltraller kurarak çözüm bulmaya çalışmaktadır.
Yaşanan çevre fekaletleri, enerji üretimi için yapılan doğa tahribatını da
beraberinde getirmektedir.
Knauf alçıpan® tesisi kojenerasyon ile kendi elektrik enerjisini üreterek
alçıpan® üretimi gerçekleştirmektedir. Elektrik üretimi sırasında açığa çıkan
ceket suyu ısısı ve egzoz baca gazları atmosfere verilmek yerine doğrudan
alçıpan® üretiminde kullanılmaktadır. Bu proje sayesinde fabrikanın tükettiği
doğalgaz enerjisi azalmakta, alçıpan® üretim maliyeti düşmektedir. Bununla
beraber sera gazı salınımları azaltılarak önemli ölçüde çevresel katkı
sağlanmaktadır. Sistemin performans verileri online takip edilerek, her yıl enerji verimliliğinde yüzde 1 iyileştirme sağlanmaktadır.
Kanuf’un tüm fabrikalarında düzenli olarak emisyon ölçümleri, atık su ve atık analizleri yapılarak hava, su, toprak için önemli üç çevresel
etkinin takip edilmekte ve negatif etkiler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Knauf’un sağladığı enerji verimliliği fabrikaları ile sınırlı değil. Knauf tarafından üretilen alçıpan® ürünleri; kullanıldığı yapılarda ısı yalıtımı
ve iç aydınlatmaya sağladığı olumlu katkı sebebiyle tercih edilirliğini arttırmakta. Böylece enerji verimliliği konusunda bütüncül bir
yaklaşım benimsendiği ortaya konulmaktadır.

HAVA KAÇAKLARI TESPİTİ VE AZALTMA PROJESİ
Knauf Insulation
Hava Kaçak Kontrol Projesi kapsamında fabrikadaki
tüm hava kaçak olabilecek alanlara (bağlantı
noktaları, hava hortum dağıtıcıları..) kontrol
noktası kodlaması yapılmıştır. Bu kodlamalara göre
fabrikanın hava kaçak kontrol noktaları haritası
çıkarıldı. Halihazırda fabrikamızda kullanılan mobil
uygulamaya hava kaçak bildir butonu eklenerek
hava kaçaklarının anında tespiti ve müdahalesi
etkin duruma getirildi. Önlenen her hava kaçağı
elektrik tüketimimizi azaltacaktır.
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EKONOMİ ALANI
MEVCUT KOMPRESÖRLERİ VSD İLE DEĞİŞTİREREK ELEKTRİK TÜKETİMİNİ AZALTMA
Knauf Insulation
Kompresör Elektrik Tüketim Azaltma Projesi: Atlas Copco ile
ortak yürütülen çalışmada 1 hafta boyunca kompresörlerin
çalışma durumu incelenmiş ve toplamda %6,5 boşta çalışma
tespit edilmiştir. Fabrikada mevcutta çalışan 4 adet 200kw’lık ve
1 adet 110kw’lık kompresörlerin yerine bir adet 500VSD ve 2
adet 200kw’lık sistem devreye alarak boşta çalışmaların önüne
geçilmiş ve ortalama % 9 elektrik tüketimi azaltılmıştır.

SÜRTÜNMELİ SARKAÇ TİPİ DEPREM YALITIM CİHAZI TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ, BELGELENDİRİLMESİ,
TESCİL EDİLMESİ VE ÜRETİLMESİ
TİS
Yapıların ve içindeki tüm bileşenlerin depremlerde hiç hasar almaması ve deprem sonrası
kullanıma devam edilebilmesi inşaat mühendisliğinde çok özel bir performans hedefidir.
Deprem mühendisliğinde "hemen kullanım" olarak adlandırılan bu performans düzeyine
konvansiyonel tasarım ve yapım teknikleri ile ulaşmak mümkün değildir. Bunun için özel
teknolojiler kullanmak gerekir. Günümüzde kendini kanıtlamış ve en fazla kabul gören yüksek
deprem teknolojisi, deprem yalıtımıdır. Deprem yalıtımı binanın altına yerleştirilen deprem
yalıtım cihazları ile sağlanır. Yalıtım cihazları yer sarsıntısının yerden binaya aktarımını büyük
ölçüde engelleyerek depremin binaya etkisini neredeyse yok eder.
Sürtünmeli sarkaç denilen çelik cihazlar bu alanda en yeni ve üstün teknolojidir. TİS,
kendine has geliştirdiği özel malzemeleri kullanarak sürtünmeli sarkaç tipi deprem yalıtım
cihazlarının üretimini yapmaktadır. Yıllar süren Ar-Ge ve test faaliyetlerinin ardından ürün
geliştirme çalışmaları ile belgelendirme süreçlerini tamamlayarak, yalıtım cihazlarının
üretimine geçmiş ve yalıtım cihazlarının tasarım, üretim, test, şantiye montajı ve satış sonrası hizmetler de dahil olmak üzere bu iş ile
ilgili tüm süreci kapsayan anahtar teslim projeler sunmaya başlamıştır. TİS, tüm bu belge ve sertifikalara sahip olarak, yapısal deprem
mühendisliği alanında en son teknolojilerden olan sürtünmeli sarkaç tipi deprem yalıtım cihazı tasarım, üretim ve uygulamasını yapan
Türkiye’de tek, dünyada ise sekiz firmadan biri konumuna gelmiştir.
TİS faaliyete geçmeden önce deprem yalıtımı cihazlarının tamamı ithal edilmekte olup ülkemiz için yaklaşık olarak yıllık 10 milyon Euro
tutarında döviz kaybı yaşanmaktaydı. TİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte bu tutar en az yarı yarıya azalmış durumdadır. Ayrıca, ülkemizin
deprem gerçeğini de göz önüne alarak, her yıl çok sayıda binanın depreme karşı %100 korunmasını sağlamaktadır.
TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ
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EKONOMİ ALANI
ÇEVRE
DEĞİŞKEN DAVRANIŞLI SÜRTÜNMELİ SARKAÇ TİPİ DEPREM YALITIM CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ
TİS
TİS, Türkiye’de ilk kez AB normlarına uygun sürtünmeli sarkaç tipli çelik yalıtıcıların üretimine 2016
yılında başlamıştır (www.tis.com.tr) ve günümüze kadar 50’ye yakın projeye 10.000’i aşkın deprem
izolatörü sağlamıştır. TİS halen tek ve çift sürtünme yüzeyli deprem yalıtım cihazlarını kendi patenti
ile üretmektedir. Bu yalıtım cihazları EN15129 ve EN1337 standartlarına uygun olarak tasarlanmakta,
prototip testleri yapılmakta ve Ankara'da imal edilmektedir.
Yeni geliştirilen değişken davranışlı sürtünmeli sarkaç tipi yalıtım cihazları ile deprem yalıtımı sektörüne
yepyeni bir yalıtım cihazı sağlanması ve yapıların deprem güvenliğinin daha ekonomik çözümler ile
sağlanması amaçlanmıştır. TİS de dahil olmak üzere, dünyada standart olarak
üretimi yapılan deprem yalıtım cihazlarının aksine, değişken davranışlı cihazlarda
deprem hareketi anında farklı ve değişken bir davranış elde edilebilmektedir. Bu,
sürtünme yüzeylerinde kullanılan malzemelerin yapılarının ve geometrilerinin özel
olarak tasarlanması ve imal edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, farklı
deprem seviyeleri için en optimum davranışa göre tasarım yaparak hem yalıtım
cihazlarında hem de deprem yalıtımı uygulanan yapıda yaklaşık %15’e kadar
ekonomi sağlanabilmektedir. Bu proje kapsamında geliştirlen cihazların test ve
belgelendirme süreçleri devam etmektedir.

BİNALARDA ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ DEPREM HÜCRESİ GELİŞTİRİLMESİ
TİS
Günümüzün yapı sistemleri ve tasarım-yapım yöntemleri ile şiddetli depremlerde binalarda
hasar oluşumunu engellemek mümkün değildir. Binalarda deprem hasarının engellenmesi
ancak yeni teknoloji uygulamaları ile mümkündür. Tamamlanmış olan projede binaların kritik
bölgelerine yerleştirilmek üzere tasarlanan enerji sönümleyici deprem hücreleri geliştirilmiştir.
Deprem hücrelerinin temel özelliği sismik enerjinin tamamını plastik şekil değiştirme ile
tüketebilmesi, binada oluşacak tüm hasarı karşılaması, diğer yapı elemanlarının ise doğrusal
elastik davranış sınırları içinde kalarak hiç hasar görmemesini sağlamasıdır. Hücrelerin mekanik
özellikleri ve bina içindeki yerleşim bölgeleri proje kapsamında geliştirilmiş olan "enerji esaslı
deprem tasarımı yöntemi" ile belirlenmiştir. Deprem hücreleri deprem sonrası değiştirilebilir
olacak, ayni zamanda hücre değiştirme işlemi sırasında binanın tamamen deprem öncesi
şekline dönmesi sağlanacaktır. Hasar gören elemanların değiştirilerek binanın deprem öncesi hasarsız duruma getirilmesi deprem
mühendisliğinde evvelce uygulanmış bir fikir değildir, tamamen yeni bir özgün kavramdır.
Deprem hücresi ile deprem hasarlarının önlenmesi tüm binalar için ekonomik bir deprem koruma sistemidir. Geleneksel tasarım
ve yapım yöntemleri ile uyumludur. Betonarme sistemlerin yanı sıra beton prefabrike ve çelik sistemlerde uygulaması kolaydır, zira
fabrikada üretilen yapı elemanları sahada deprem hücreleri ile birbirine bağlanabilecektir. Ekonomik olması, kolay uygulanabilmesi ve
deprem sonrası hasarı, tamir masraflarını ve yapıların kullanılamayacağı zamanları minimize etmesi sayesinde önemli bir toplumsal
yarar sağlaması öngörülmektedir. Seri üretime de uygun olan bu sistem sayesinde pek çok yapının deprem güvenliğinin ekonomik bir
şekilde sağlanması hedeflenmektedir.
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EKONOMİ ALANI
DIEFFENBACHER KIZGIN YAĞ POMPA MOTORLARINA SÜRÜCÜ TAKILMASI
Vezirköprü
Dieffenbacher levha kaplama tesisi sıcak presi kızgın yağ ile ısınmakta ve bu kızgın yağ
prese 18,5 kw gücündeki 2 adet motor ile basılmaktadır. Proje öncesi sistemde bu
pompalar sürekli olarak çalışmaktaydı. Proje ile 2 pompaya sürücü takıldı ve sistemden
pres sıcaklık bilgisi alınarak istenilen çalışma sıcaklık set değerini sağlayacak şekilde
pompa motorlarında hız kontrolü sağlanmıştır. Frekans kontrolü ile sağlanan hız sayesinde
motorlarında daha az enerji tüketmesi sağlanmıştır.

HYMMEN 1 KIZGIN YAĞ POMPA MOTORLARINA SÜRÜCÜ TAKILMASI
Vezirköprü
Hymmen 1 levha kaplama tesisi sıcak presi kızgın yağ ile ısınmakta ve bu kızgın yağ prese 15 kw
gücündeki 2 adet ve 4 kw gücünde 2 adet olmak üzere toplam 4 adet motor ile basılmaktadır. Proje
öncesi sistemde bu pompalar sürekli olarak çalışmaktaydı. Proje ile 2 pompaya sürücü takıldı ve
sistemden pres sıcaklık bilgisi alınarak istenilen çalışma sıcaklık set değerini sağlayacak şekilde pompa
motorlarında hız kontrolü sağlanmıştır. Frekans kontrolü ile sağlanan hız sayesinde motorlarında daha
az enerji tüketmesi sağlanmıştır.

TÜRKİYE İMSAD
GELECEĞE YATIRIM PROJELERİ
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EKONOMİ ALANI
ÇEVRE
HYMMEN 2 KIZGIN YAĞ POMPA MOTORLARINA SÜRÜCÜ TAKILMASI
Vezirköprü
Hymmen 2 levha kaplama tesisi sıcak presi kızgın yağ ile ısınmakta ve bu kızgın yağ prese 30 kw
gücündeki 2 adet motor ile basılmaktadır. Proje öncesi sistemde bu pompalar sürekli olarak
çalışmaktaydı. Proje ile 2 pompaya sürücü takıldı ve sistemden pres sıcaklık bilgisi alınarak istenilen
çalışma sıcaklık set değerini sağlayacak şekilde pompa motorlarında hız kontrolü sağlanmıştır.
Frekans kontrolü ile sağlanan hız sayesinde motorlarında daha az enerji tüketmesi sağlanmıştır.

MDF SARMAK KOMPRESÖRE SÜRÜCÜ TAKILMASI
Vezirköprü
Fabrikanın basınçlı hava ihtiyacını karşılayan 3 adet kompresörden ikisi sürekli çalışmakta
ve 3. Kompresör ile hava basıncına göre devreye girip çıkmaktaydı. Bu durum 250 kw
etiket gücünde motora sahip sarmak sürücünün kalkışlarda yüksek enerji tüketimine sebep
olmakta ve hava basınçlarında dalgalanmalar yaşatmaktaydı.
Yapılan uygulama ile Sarmak marka kompresörün 250 kw gücündeki motoruna sürücü
bağlanmış ve hava hattına takılan bir basınç transmitteri sayesinde sürücü kontrolü
sağlanarak istenilen basınç değerine göre motor hız kontrolü sağlanmış bu sayede sarmak
kompresörde harcanan elektrik tüketimi azalmıştır.

MDF TESİSİ KOMPAKTÖR ÜST BANT BOŞTA ÇALIŞTIĞI HALDE ARIZA VERMESİ
Vezirköprü
Vezirköprü Orman Ürünler ve Kağıt San. A.Ş. MDF tesisinde kurulumunda üretici
firma tarafından sürekli çalışacak şekilde dizayn edilmiş olan Kompaktör üst
bandı gerekli görüldüğü zamanlarda çalışması planlanmıştır. Kompaktör üst bandı
2,5 mm ve altı üretimlerde ve 22 mm ve üstü üretimlerde pasta yüzeyine baskı
yaparak kapasite artışına katkı sağlamaktadır. Diğer üretimlerde ise boşta dönerek
enerji tüketmekte ve arıza durumlarında üretimi durdurmaktadır. Bu durum üretici
firma ile görüşülüp yeniden dizayn edilmesi kararı alınmıştır. Üretici firmaya
bu düşünce anlatıldı, üretici firma sistem üzerinde yaptığı elektrik otomasyon
değişiklerle olabilirliğini ortaya koyulmuştur. MDF tesisi ilk planlı bakım duruşunda
üretici firma ve fabrika bünyesindeki otomasyon ekibi birlikte sistemin scada
bilgisayarına durdurma ve başlatma butonu ekleyerek operatörü yetkili kılmıştır. Bu
sayede Kompaktör üst bant çalışmasında %70’lik bir enerji tasarrufu sağlanmıştır. Yıllık 206.917 kwh enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Yıllık 1,5 adamsaat/yıl işçilik ve bakım masrafı tasarrufu sağlanmıştır.
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EKONOMİ ALANI
PARKE 2 TESİSİ FAN MOTORUNA SÜRÜCÜ TAKILMASI
Vezirköprü
Parke 2 tesisi toz toplama fanı 132 kw etiket gücüne sahiptir. Ayrıca bu
motor kayış kasnak ile fana bağlı olup enerji verim sınıfı düşük bir motordur.
Uygulama öncesinde parke tesisi ebat değişimi arıza vs. gibi duruşlarda bu
motor sürekli olarak çalışmakta ve gereksiz enerji kaybına sebep olmakta
idi. Ayrıca kayış kasnak ile çalışmasından dolayı da kayışlardaki sürtünmeden
dolayı enerji kaybı yaşanmaktaydı.
Uygulama ile enerji verim sınıfı yüksek olan IE4 verimli motor, eski kayış
kasnak sistemi iptal edilerek kaplin ile doğrudan fana akuple edilmiştir. Ayrıca
motora sürücü takılmış ve çalışma esnasında ve tesis duruşlarında hız kontrolü
sağlanarak gereksiz enerji sarfiyatı engellenmiştir. Tesisten alınan çalışma
bilgisine göre tesis durduğundan motor gücü sürücü sayesinde %60 kadar
düşürülerek çalışmaktadır. Ayrıca çalışma esnasında emiş gücü ölçülerek
çalışma gücü de optimize edilmiştir.

PARKE 3 TESİSİ FAN MOTORUNA SÜRÜCÜ TAKILMASI
Vezirköprü
Parke 3 tesisi toz toplama fanı 132 kw etiket gücüne sahiptir. Uygulama öncesinde
parke tesisi ebat değişimi arıza vs. gibi duruşlarda bu motor sürekli olarak çalışmakta
ve gereksiz enerji kaybına sebep olmakta idi.
Uygulama ile motora sürücü takılmış ve çalışma esnasında ve tesis duruşlarında hız
kontrolü sağlanarak gereksiz enerji sarfiyatı engellenmiştir. Tesisten alınan çalışma
bilgisine göre tesis durduğundan motor gücü sürücü sayesinde %60 oranında
düşürülerek çalışmaktadır. Ayrıca çalışma esnasında emiş gücü ölçülerek çalışma
gücü de optimize edilmiştir.
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EKONOMİ ALANI
ÇEVRE
PRİNT TESİSİ İÇİN ZIMPARASIZ 4-5-6 MM HDF LEVHA ÜRETİMİ YAPILMASI
Vezirköprü
Vezirköprü Orman Ürünler ve Kağıt San. A.Ş. MDF tesisinde üretilen 4 – 5 – 6 mm
zımparalı levha üretiminin kalite standartları arttırılarak, enerji ve hammadde
tüketimi azaltılarak zımparasız levha üretilmesi hedeflenmiştir.
Ar-Ge’si yapılan yeni yüzey kimyasalının kullanılması, üretim proses değerlerinin
düzenlenmesi ve pres basınç diyagramının geliştirilmesiyle yeni ürün geliştirilmiş
ve olumlu sonuç alınmıştır. 1 m3 levha üretimde ortalama 250 kg odun tüketimi
tasarrufu yapılmıştır. 2020 Yıllında 7900 m3 üretimde 1.975.000 kg odun tüketimi
tasarrufu yapılmıştır. Ar-Ge’si yapılan yüzey kimyasalından yılda 1.580 kg tasarruf
yapılmıştır. Bu ürünlerde %25 oranında kapasite arıtışı sağlanmış ve yıllık 493.580
kwh enerji tüketimi tasarrufu sağlanmıştır.

UV LAMBA KABİNLERİNE REFLEFTÖR AYNASI MONTAJI
Vezirköprü
Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Print Tesisinde parke ve lam yüzey dizaynı
üretimi yapılmaktadır. Üretim esnasında vernik esaslı boyaların kurutma işlemi, kurutma
sisteminde bulunan UV lambalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Projede UV lamba
kabinlerinde bulunan özelliğini kaybetmiş reflektörlerin üzerine reflektör aynası montajı
yapılarak mevcut UV lamba kullanım adedini azaltarak enerji tasarrufu amaçlanmıştır.
Proseste kullanılan kurutma ünitelerinde 16 adet uv lamba bulunmaktadır. Kurutma sağlayan
UV lambaların yaydığı enerjinin %70’i lambalardan, % 30’u ise UV lamba reflektörlerinden
yansıyarak sağlanmaktadır. Mevcut reflektörler kullanılan kimyasalların okside etkisi
ile yansıtıcı özelliğini kaybederek, yeterli enerjinin kullanımına engel olmaktadır. Ayrıca
özelliğini kaybeden reflektörlerin yansıtamadığı enerji reflektör yüzeyinin %12 daha fazla
ısınmasını sağlayarak uv lambaların kamburlaşmasına neden olup lamba ömrünü azaltmaktadır. Bu kayıpları giderme amacı ile kullanılan
5 adet uv lamba kabinine reflektör aynası montajı yapılarak ikişer adet kullanılan lambalar tek adete düşürülerek aynı kurutma işlemi
5 adet UV lamba kullanılarak yapılacaktır. 16,6 kw/saat enerji tüketen UV lambaların 5 adeti kullanım dışı bırakılarak 24 saatte toplam
2.000 kwh, yıllık ise 360.000 kwh'lık bir enerji tasarrufu yapılması planlanmıştır.
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SOSYAL ALAN
AKÇANSA ALTIN UYGULAMALAR
Akçansa
"İnsana yönelik" ve "vizyoner liderlik" ile ilgili uygulamaların uluslararası standartlarda en üst
seviyeye getirilmesi ile çalışanların kendilerini değerli hissettikleri ve sürekli öğrenebildikleri
benzersiz bir Akçansa dünyası yaratarak tercih edilen işveren olmak, Akçansa'nın ana öncelikleri
arasında yer almaktadır.
Bu amaçla Akçansa; insana dokunan tüm süreçleri ve uygulamaları uluslararası bağımsız bir
kuruluş aracılığı ile gözden geçirerek; sadece sektör ve ülke özelinde değil; 75 ülkede bulunulan
konumu görmek ve iyileştirme fırsatlarını tespit ederek, uygulamayı amaçlamıştır. Böylece; bir
yandan süreç iyileştirmelerinin tüm çalışanlar ile beraber gerçekleştirilmesine imkân verilmiş,
diğer taraftan da şirketin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümesine en doğru katkının sağlanması
hedeflenmiştir.
Tüm çalışanların katılımı ile; farklı yöntemlerle, bağımsız değerlendiriciler ile birlikte İK uygulamaları
gözden geçirilerek belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yönetim ekibinin
liderliğinin değerlendirilmesi ile başlayan bu süreçte, tüm çalışan grupları için yapılan gelişim
uygulamalarından performans ile takdir-ödüllendirme sistemlerine, yetenek kazanımından
tutundurmaya, çevreye karşı olan duyarlılıktan şirketin sürdürülebilir başarısına kadar tüm alanların detaylarına bakılmıştır.
EXCOM çalıştayları, içerik toplantıları ve İK Fonksiyonu ile birlikte bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Investors In People firması tarafından
yapılan çevrimiçi anket ve değerlendiricinin yaptığı görüşmeler sonucunda 75 ülkede 685 sanayi şirketi ile karşılaştırılmalar yapılmıştır. Tüm bu
sürecin sonucunda; sektörde, Akçansa'nın ortakları olan Sabancı Holding ve HeidelbergCement içerisinde ve Türkiye’de Altın Sertifikayı alarak
bir ilki daha altın uygulamalar ile gerçekleştirmiştir.
Akçansa, insana yönelik altın uygulamaları, çalışanlarının birlikteliği ve şirkete olan bağlarıyla Türkiye’de yalnızca biz Investors In People
değerlendirmesinde, Altın seviyesinde akredite olmuştur.
2020 yılında IIP Global Awards'ta 2 farklı kategoride 2 farklı projeyle finale kalan bugüne kadarki ilk ve tek Türk şirketi de yine Akçansa olmuştur.

HEP BİRLİKTE HEP DAHA İYİYE
Akçansa
Tüm dünyada benzeri görülmemiş bir küresel acil durum olan Covid-19 salgını ile karşı karşıya
kaldığımız günler geçirmekteyiz. Önceliğini her zaman ve her koşulda “insan” olarak ortaya
koyan Akçansa için onların sağlık ve esenlikleri en kritik unsurlar arasında yer almaktadır.
Hep Birlikte Hep Daha İyiye projesi ile Akçansa; alınması gereken tüm önlemlere bağlılık
sağlayarak, bu belirsiz ortamda şirketi küresel değişime hızla adapte ederken, çalışanların,
müşterilerin ve iş ortaklarının sağlık ve güvenliğini korumayı, müşterilerine ve iş ortaklarına
hizmet vermeye devam ederek işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamıştır.
Akçansa çalışmalarını; bilgi paylaşımı ve iletişim, hijyen önlemler, çalışma modeli, çalışan
gelişimi ve yardım programları, çalışan kapsayıcılığı ve ödüllendirme & takdir başlıkları altında
yürütmüştür. Sadece kendi çalışanlarıyla kalmayarak bayileri ve iş ortakları ve TOÇEV iş birliği
ile hayata geçirdiği “Benim Evim” projesi ile topluma da destek sağlamıştır.
Alınan tedbirler ve hayata geçirilen aksiyonlar sayesinde Covid-19 bulaşan personel sayısı kontrol altında tutulmuş ve tesislerin hiçbirinde
Covid-19 sebebiyle operasyonel duruş ya da üretim kaybı yaşanmamıştır.
Covid-19 aksiyonları şirket genelinde yapılan anket ile ölçümlenmiş ve 5 üzerinden 3,95 puan ile şirketin tüm çabalarının çalışanlara
yansıdığını görme fırsatı olmuştur.
Pandemi öncesinde planlanmış olan tüm eğitim/gelişim faaliyetlerinin hızla online platformlara adapte edilmesi ile kullanıcı/katılım
oranlarında da artış sağlanmıştır.
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BENİM MAHALLEM MOBİL EĞİTİM MERKEZİ
Akçansa
Toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir yarın oluşturulmasına
katkı sağlamak amacıyla çalışan Akçansa, sorumlu bir kurumsal vatandaş olma bilinciyle
hareket etmektedir.
Akçansa, eğitimin önce aileden başladığına inanmaktadır. Değişen dünyayla birlikte ailelerin
çocuk yetiştirme konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalması sonrası bu zorlukların
üstesinden gelmek, ailelerin kafalarında oluşan soru işaretlerini cevaplamak ve çocukla daha
iyi iletişim kurmalarını sağlamak, bunun yanı sıra çocukların da hayata dair temel öğretilerle
donanmasını temin etmek amacıyla Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi Projesi hayata
geçirilmiştir.
Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi ile mahalle mahalle gezip, çocuklara ve ebeveynlere
eğitim verilmesi amacıyla bir eğitim tırı dizayn edilmiştir. Bu mobil eğitim merkezi nerede
ihtiyaç varsa oraya anında ulaşabilecek şekilde ince ayrıntılar düşünülerek tasarlanmış ve
ücretsiz eğitimlere başlamıştır. TOCEV'in uzman psikologları tarafından, bölgedeki öğretmenlerin geri bildirimlerine göre özel olarak eğitim
programları oluşturulmuştur. 2015’ten bugüne faaliyet gösteren proje ile toplamda 35 bin çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşılmıştır.
Pandemi ile öğrencilerin boş zamanlarının artması ve alışkanlıklarının değişme eğilimine girmesi ile yaşanan sorunlara bir çözüm yaratmak
ve öğrencilerin zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak hedefiyle, ‘Benim Mahallem’, ‘Benim Evim’ çatısı altında birleşerek devam
ettirilmiştir. Böylelikle, okullarından ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencilerin temel becerilerle donatılmasını ve sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında bulunan maddi durumu yetersiz öğrenciler yabancı öğretmenler ile online İngilizce
eğitimlerinde de buluşturulmuştur.

İŞTE GÜVENDESİN
Akçansa
2020 yılı başından itibaren dünyada ve ülkemizde hızla değişen, yayılan ve benzeri
görülmemiş Covid-19 Küresel Salgını ile karşı karşıya kaldık. Akçansa en başından beri
salgının küresel durumunu yakından takip etmiş ve bu konuda yerel ve uluslararası otoriteler
tarafından verilen tüm bilgi, güncelleme ve talimatları aktif olarak izlemiştir. Şirket kendini
bu değişime adapte ederken, ”İşte Güvendesin” sloganıyla çalışanların, müşterilerin ve
iş ortaklarının sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlamak için alınması gereken tüm
eylemleri hızlıca uygulamaya odaklanmıştır. Bu proje Covid-19 salgını sürecinde İş Sağlığı
ve Güvenliği alanında Akçansa'nın yaptığı çalışmaları kapsamaktadır.
Üst yönetim katılımı ile oluşturulan “Covid-19 Komitesi”’nin yaptığı çalışmalar arasında,
salgının potansiyel etkilerini değerlendirmek ve azaltmak için “Acil Eylem Planı”nın
oluşturulması, hastalığa yakalanan çalışanlar ve temaslıların takip edebilmesi için dijital ekip tarafından oluşturulan yazılımın
uygulamaya alınması, tüm çalışanların, videolar, e-postalar ve görsel materyaller ile Covid-19'a karşı korunması ve güvende
tutulması konusunda bilgilendirilmesi, servis ve sahalarda alınan önlemler, özel hastaneler ile yapılan iş birlikleri yer almaktadır.
Bu süreçte hayata geçirilen tüm aksiyonlar sayesinde akredite kuruluş denetimi sonrasında Covid-19 güvenli üretim ve hizmet
sertifikası alınmıştır.
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SOSYAL ALAN
DİNAMİZMİ TECRÜBE İLE BİR ARAYA GETİRDİK
Akçansa
"Yeni Neslin Sabancısı" vizyonuyla; iş ve karar süreçlerinde çeşitlilik ve katılımı artırmak, deneyimli
ve genç çalışanların karşılıklı olarak birbirinden öğrenme süreçlerini desteklemek amaçlanmaktadır.
Böylelikle; yeni nesil çalışanlar fikirlerini şeffaf ve açık bir platformda dile getirme şansı bulurken,
hayata geçirmek istediklerini ve kararlarını cesaretle ortaya koyabilmekte ve deneyimli çalışanların
mentorluğu ile de gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler.
Bu projede Akçansa'nın kültür ve değerleri ile çoklu bağlantı sağlayarak; farklı görüşlerin üst düzey
platformlarda yer almasına, nesiller arası deneyim paylaşımına ve öğrenmeye, üst yönetimin teşvik
ve katılımına fırsat verilmiştir. Aynı zamanda, projenin öncelikleri arasında; hatalardan öğrenerek
fırsata dönüştürme kültürünü yaygınlaştırma, deneyim ve dinamizmi bir araya getirerek; yönetim
pozisyonlarının yedekleme süreçlerinde sürdürülebilirliği sağlamak yer almaktadır.
"Shadow Excom/ Gölge Yönetim Kurulu" ile genç ve yeni nesil çalışanlar ayda bir kere düzenlenen
Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilmektedir. Genel Müdür ve İK GMY'nin liderliğini yaptığı bu toplantılarda; katılımcı çalışanlar kendi departmanlarını
ilgilendiren konularla ilgili sunum yapmakta, gündemdeki konuları değerlendirmekte ve Genel Müdür'ün sorularına cevap vermektedir. Ayrıca, her
katılımcı farklı departmanlardan gelen diğer katılımcıların da sunumlarına geri bildirim vermekte ve kendi fikirlerini iletmektedir. Bu toplantılarda
şirketin gündeminde olan stratejik konulara genç ve yeni nesil çalışanlar da fikir ve görüşleri ile katkı sağlamakla beraber lider ekibi de genç ve
yenilikçi fikirlere erişme şansını elde etmektedir.
EMCC akrediteli "Kariyer Çınarı Mentorluk Programı" kapsamında potansiyel çalışanlar ile deneyim sahibi kıdemli yöneticiler; gelişim ve güçlü alanlar
göz önünde bulundurularak mentee - mentor olarak eşleştirilmektedir. Mentee - mentor buluşması organizasyonu ile seçilen mentee ve mentorlar
eğitim almakta, sonrasında ise ayda bir kez olmak üzere görüşmelerine başlamaktadır. Sürecin önemli aşamaları farklı anketler ve kısa görüşmeler
ile insan kaynakları tarafından da takip edilmektedir.
2018 yılından bugüne kadar 82 mentee ve 70 mentor süreçte yer almakta ve mentee'lerin %50'si bir üst pozisyona terfi etmektedir.
Bu iki uygulama ile; hem genç Akçansalıların dinamizm ve enerjisi iş modellerine entegre edilmekte hem de yönetim ekibinin tecrübelerini
aktarmaları sağlanmaktadır. Söz konusu uygulamalar ile 2019 senesi içerisinde beyaz yaka çalışanlarda iş zenginleştirme ve terfilerin %69’u Y
kuşağında gerçekleşmiştir. Shadow Excom uygulaması ile 1 yıl içerisinde uzman pozisyonundan yönetici ve müdür pozisyonlarına 5 terfi gerçekleşmiştir.

ROBERT KOLEJ AÇIK HAVA SINIFI PROJESİ
Asmaz Ahşap Karkas Yapılar
Asmaz Ahşap Karkas Yapılar, 2016 yılında İstanbul Robert Kolej’e açık hava sınıfı/ outdoor classroom
projesinin tasarım ve uygulamasını gerçekleştirdi. Açık hava sınıfı yaratıcılığı ve konsantrasyonu
artıran bir çalışma alanı olarak, dünyada pek çok ülke okulunda sıklıkla tercih edilmektedir.
Ancak Türkiye’deki ilk ve tek örnek bu projedir. Projenin mimarı planı, okulun bahçesinin doğa
ile bütünleşen yapısına uygun olarak, yaprak formunda gölge sağlayan bir kanopi ve yaklaşık 20
öğrenci için modüler oturma grupları ile ahşap deck zeminden oluşan bir ünite olarak tasarlandı.
Projenin imalatı şirketin Yalova’daki merkezinde tamamladı ve sahadaki montajı kısa sürede
gerçekleştirilmiştir. Açık hava sınıfı okulda rezervasyon ile kullanılıyor ve taleplere yetersiz kalması
üzerine kısa süre sonra, ikinci bir açık hava sınıfı uygulaması için harekete geçilmiştir.
Açık hava sınıfı konsepti pandemi sürecinde tüm eğitimcilerin radarına girmiştir. Özellikle okul
öncesi sınıfları ve ilkokullar için eğitmenler ve okullar tarafından cazip bulunan açık hava sınıfları, sosyal mesafe ve pandemik şartları
güvenli şekilde sağlama konusunda fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin iklim koşullarının da desteği ile önümüzdeki yıllarda pek çok okulda
çocuklar için açık havada eğitim fırsatı doğacaktır.
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UYGULAMALI İSG EĞİTİM MERKEZİ / POST CENTER IN DİLOVASI
BASFTÜRK
BASFTÜRK Kimya Dilovası Fabrikasında kurulan POST (Practical Occupational Safety Training)
Merkezi, fabrika genelinde gerçekleştirilen periyodik iş güvenliği eğitimlerinin etkinliğini
artırmak ve çalışanların yeteneklerin geliştirilmesi ve çalışan memnuniyetinin sağlanması
amacıyla tasarlanmış ve organize edilmiştir.
Bu proje ile çalışanların iş güvenliği konularına yönelik farkındalıklarının artırılması ve teorik
olarak aldıkları eğitimlerin daha da pekiştirilmesi ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi
hedeflenmiş olup, eğitimlerin etkinlikleri, çalışanların güvenli çalışmaları ve pratikteki becerileri
artmıştır. Eğitimler daha keyifli ve akılda kalıcı olduğu için çalışanlar bu eğitimlere daha çok ilgi
göstermişlerdir.
Uygulamalı İSG Eğitim merkezi’nde düzenlenen interaktif eğitimler Davranışsal Güvenlik
Kültürünün oluşturulmasında büyük katkı sağlamıştır.
Uygulamalı Eğitim Merkezimiz aşağıdaki bölümleri içermektedir;
•

Yüksekte çalışma & Rescue Equipments (Kurtarma ekipmanları)

•

Kapalı alan parkuru & Rescue Equipments (Kurtarma ekipmanları)

•

Çalışma-İş İzinleri Eğitim Odası

•

Online Eğitim (Yasal olarak verilen 16 Saat’lik eğitimler) Odası

•

Yangın Ekipman’ları & HAZMAT Köşesi

•

Digital Lock-Out / Tag-Out System (LOTO

•

Atık yönetimi köşesi

•

KKD İstasyonu ve

•

Ergonomi alanı

Eğitim merkezinden BASF çalışanlarının yanısıra yüklenici firma çalışanları da faydalanabilmektedir.
Eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesi ile fabrika genelinde Güvenlik Şampiyonları olarak yüksek
farkındalık (iyi eğitilmiş), daha sorumlu (daha gözlemci) ve kendine güvenen liderler oluşturmak
ve buna paralel olarak, yüksek motivasyonlu çalışanlarla BASF Dilovası Fabrikası'ndaki "Güvenlik
Kültürü" nü daha da artırmak ve BASF dünyası arasında en güvenli iş yerlerinden birini yaratmak
şirketin temel hedefi olmuştur.
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SOSYAL ALAN
GELECEĞİMİZİ MANTOLUYORUZ
Baumit
Sağlıklı yaşam alanları yaratma vizyonuyla inovatif ürünler sunan Baumit
Türkiye, sürdürülebilir bir dünya ve kişisel tasarruf için oldukça önemli hale gelen
yalıtım bilincini ülkemizde yaygınlaştırmak için 2019 yılında “Geleceğimizi
Mantoluyoruz” projesini hayata geçirmiştir. Dünyanın iklim krizinin tehdidi
altında olması ve enerji tasarrufu denince bugün hala ısı yalıtımı konusunun,
en son akıllara gelen konulardan biri olması sebebiyle çocuklara erken yaşlarda
bu bilinci aşılamanın hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünen firma, iklim
değişikliği, enerji tasarrufu, ısı yalıtımı gibi kritik öneme sahip konularda çocuklara
farkındalık kazandırmak için yola çıkılan “Geleceğimizi Mantoluyoruz” projesi ile
Türkiye’nin dört bir yanında binlerce çocuğa ulaşmıştır. Bu bilinçlendirme projesi
kapsamında www.gelecegimizimantoluyoruz.com web sitesi üzerinden iklim
krizi ile ilgili temel bilgileri aktaran Baumit Türkiye, bayileriyle birlikte zor kış
şartlarında yaşayan, ihtiyaç sahibi çocuklara mont bağışında da bulunmuştur.
2019 yılından beri toplam 16 bin çocuğu montların yanı sıra küresel ısınma ve
enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme içeren defterlerle buluşturmuştur. Baumit Türkiye, projeye bu yıl Ahbap Derneği ile birlikte devam
etmektedir. Projenin, Ahbap Derneği gönüllüleriyle birlikte 2021 yılında daha fazla çocuğa ulaşması hedeflenmektedir.

MİKSER İÇİ VE MİKSER ALTI BANTLARIN ÜZERİNDEKİ STREÇLERDE BİRİKEN STATİK ELEKTRİĞİN ÖNLENMESİ
Belenco
Peker Yüzey Tasarımları'nın temel amacı çalışma ortamının her alanını güvenli hale getirip,
operatörün kurallara uymaması dışında çevresel olarak oluşabilecek bütün riskleri ortadan
kaldırmaktır. Bu nedenle yangın riski doğurabilecek statik elektrik yüklenme durumunun
ortadan kaldırılması için bu proje gerçekleştirilmiştir.
2. Döküm hattında mikser içinde ve mikser altı bantlarda sarılı streçlerde sürtünme ve gerginlik
nedeniyle bir süre sonra statik elektrik birikmektedir. Bu statik yük, çalışma ortamında
asetonlu bez kullanımı nedeniyle aseton buharı ile tepkimeye girerek yanıcılık ve yangın riski
oluşturmaktadır. Durum incelendiğinde ilgili alanlarda herhangi bir yangın riski oluşmaması
için statik elektrik değerinin 10kv altında olması gerekmektedir. Bu değere ulaşılabilmesi için
İyonize barlar kullanılmış ve streçler üzerine monte edilmiştir. Mikser tavanı içinde iyonize
tabancalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulama sonunda tekrar ölçüm yapıldığında alanlarda
65 kv olan statik elektriğin 2 kv seviyelerine kadar indiği gözlemlenmiştir. Yapılan iyileştirme
sonucunda tabanca ve iyonize barların kullanımı talimat haline getirilip, operatörlere eğitimler
verilerek süreç standartlaştırılmıştır. 2. döküm hattı topak kırıcı alanı ve 1. döküm hattı mikser
bant altına da aynı sistemin kurulumu düşünülerek yaygınlaştırma adımını da gerçekleştirmek
için planlama yapılmıştır.
Yapılan iyileştirme ile statik elektrik nedeni ile oluşabilecek yangın riski ortadan kaldırılmış ve çalışma ortamı İş Sağlığı ve Güvenliği
açısından uygun hale getirilmiştir.
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SOSYAL ALAN
MULTİ KONFOR ÖĞRENCİ YARIŞMASI
İzocam
Yalıtımın öncü şirketi İzocam, üniversite öğrencileri arasında 1999 yılından bu yana her
yıl farklı bir ülke, şehir ve konseptle “İzocam Öğrenci Yarışması”nı düzenliyordu. İzocam’ın,
uzun yıllardır sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği bu yarışma, 2019 yılı itibariyle
Türkiye’de faaliyet gösteren Saint-Gobain şirketlerinin ortak katılımı ve katkısıyla,
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
İzocam, Saint-Gobain Rigips ve Saint-Gobain Weber ev sahipliğinde ‘Fikirden Projeye’
formatıyla gerçekleştirilen, tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin
katılımına açık olan yarışmada süreçler www.saint-gobain.ogrenciyarismasi.com sitesi
üzerinden yürütülmektedir. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden
yarışmanın temasına uyumlu bir fikir projesi hazırlamaları ve bu fikirlerini ifade eden bir
ön projeye dönüştürmeleri beklenmektedir. Katılımcılar ön projelerini belirtilen tarihe
kadar ilgili web sitesine yükleyerek teslim etmekte ve gelen projeler arasından jüri
tarafından başarılı bulunan projeler ilan edilmektedir. İkinci aşamaya geçen projeler,
jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorumları da alarak final projelerini yine
belirtilen tarihe kadar hazırlayıp jüriye sunmaktadırlar. Finali geçen ve yarışmanın ulusal
etabında dereceye giren öğrenciler de uluslararası finalde yarışmaktadırlar.
Dünya çapında 35 ülkede düzenlenen yarışma, üniversitelerin mimarlık, inşaat
mühendisliği ve makine mühendisliği başta olmak üzere tüm birimlerinde okuyan
lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olarak gerçekleşmektedir. Her ülkenin en
iyileri uluslararası finalde kendi ülkesini temsil etmektedir. Yarışmaya katılan öğrenciler,
ses yalıtımı, yangın güvenliği, ekolojik binalar ve yapı fiziği konusunda yetkin öğretim
görevlileri ile uzman mimarlardan oluşan jüri üyelerinden doğrudan kritik alarak hem
kendilerini hem de projelerini geliştirme şansı bulmaktadır. Uluslararası aşamaya hak
kazanan öğrenciler ise para ödülünün yanı sıra diğer ülkelerdeki öğrenci ve öğretim
görevlileri ile tanışma ve yarışmanın düzenlendiği ülkenin mimari yapısını, coğrafyasını ve tarihi eserlerini inceleme fırsatı yakalamaktadır.
Bu proje ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerinde; yalıtım bilincini geliştirmek, “konfor” başlığı altında enerji verimliliği,
sürdürülebilirlik kavramlarına dikkat çekmek ve farklı disiplinlerin birlikte çalışabilmesine imkân sağlamak amaçlanmaktadır. Multi Konfor
Bina kriterlerine odaklanan yarışmada öğrenciler, istenen kriterlere ulaşmak için enerji korunumunu hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik,
ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konfor sunan, akustik ve görsel konfor
ile kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan tasarımlar hazırlamaktadır. Toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %75’ini ithal
eden ülkemizde neredeyse sıfır enerjili binalara, temiz enerji kullanımına, sürdürülebilirliğe, kullanıcı konforuna dikkat çekmesi açısından
Multi Konfor Öğrenci Yarışması, ülkemize ve sektöre daha donanımlı, daha bilinçli profesyoneller yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Yarışmaya katılan öğrencilerin her biri yalıtım, konfor, sürdürülebilirlik konularında deneyimli ve bilgi birikimine sahip olarak iş hayatına adım
atmaktadırlar.
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SOSYAL ALAN
NEXT-GEN (NEXT GENERATION) PROJESİ
Özyeğin Üniversitesi EÇEM/CEEE Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi
Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) tarafından yürütülmüş
olan NEXT-GEN (Next Generation) Projesi, 2019 yılında İslam Kalkınma Bankası
(IsDB)’nın Transformers Fonu ile Türkiye’den desteklenmeye hak kazanmış tek
üniversite projesidir. Yerelde enerji verimliliği liderlerinin yetiştirilmesi vizyonu ile
yolan çıkan bu proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler ile birlikte projenin uygulama alanı olan
Güneydoğu Anadolu’daki 10 ilden (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) seçilen pilot meslek ve
teknik liselerinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kavramlarına yönelik eğitim
ve uygulama çalışmaları yapılmıştır.
Proje kapsamında Enerji Verimliliği Modülü’nün Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim
kapsamına alınarak konunun öğretmenlere ve öğrencilere doğrudan aktarılması
sağlanırken öğretmenlere ve ilgili belediyelerin enerji temsilcilerine yönelik
İstanbul’da ve Gaziantep’te yapılan Enerji Verimliliği Çalıştayları ve atölyeler ile uygulamalı ve teorik eğitimler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, belediyeler için enerji verimliliğine yönelik temel ilkelerin anlatıldığı Binalarda Enerji
Verimliliği Klavuzu yayınlanmıştır.
EÇEM’in NEXT-GEN Projesi, ACEEU (Girişimci ve Toplum ile Bütünleşen Üniversiteler Akreditasyon Konseyi) tarafından
başlatılan Asya-Pasifik Triple-E Ödülleri’nde Yılın Toplumsal Katılım Girişimi Kategorisi’nde ‘Gelecek Nesil, Yakın
Gelecek’ (‘Next Generation Near Future’) sloganı ile “Onursal Mansiyon” ödülüne layık görülmüştür. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebiir Kalkınma hedeflerinden Nitelikli Eğitim, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme,
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar ve İklim Eylemi’ne katkıda bulunan Projenin belgeseli NEXT-GEN Projesi Belgeseli adresinden izlenebilir.
Ayrıca Onur Enerji tarafından yapılan enerji etüdü çalışma raporlarına da https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/ecem/
annex.pdf linkinden ulaşmak mümkündür.

SİKA BUILDING FUTURE
Sika
“Building Future” proje yarışması ile Sika, yaratıcı fikirlere sahip gençleri
yarışmaya katılmaya davet etmiştir. Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetiminin
önemine dikkat çekmek üzere düzenlediği yarışma için Sika, gençlerden atık
yönetimi ve geri dönüşümü konusunda yaratıcı proje önerilerini paylaşmalarını
istemiştir. “Building Future” proje yarışmasının sonucunda en yaratıcı iki
projenin kahramanı projelerini hayata geçirme fırsatı bulmuştur. Sürdürülebilirliği
ve ekolojiyi temel alarak projelerini öneren Gizem ve Abdullah, Sancaktepe
Belediyesi’nin de desteği ile Abdullah’ın çocukluğunun geçtiği yaklaşık bin
50 metrekarelik Veysel Karani Çocuk Parkı’nın zarar görmüş alanlarını geri
dönüştürülmüş ürünlerle restore etmiştir. Projeleri kapsamında çocuklara farklı
bakış açıları kazandırmayı, çocukların eğlenirken öğrenmelerini hedefleyerek
parka beton küp numunelerinden scrabble oyunu tasarlayarak çocukların oyun
alanlarına klişelerin ötesinde dokunuşlar yapmışlardır.
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