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Re�s Gıda, �laçsız üret�m� 
�le topraktak� �z�n� azaltacak

Tarımsal ürünler alanında fa-
aliyet gösteren Reis Gıda, bu 
doğrultuda çevrenin korun-

masına ve enerji verimliliğinin sağ-
lanmasına katkıda bulunmaya çalı-
şıyor. İlk adım olarak tarımsal üretim 
döneminde, ürünün yetiştirilmesin-
de kullanılacak ilaçların çevreye ve-
receği etkilerin azaltılmasının öne-
mini vurgulamayı hedefl eyen firma, 
hasat edilen ürünlerin eleme, ayıkla-
ma, paketleme, depolama ve sevkiyat 
aşamaları olan ikinci temel aşamayı 
oluştururken, bu süreçlerin gerçek-
leştirilmesinde başta enerji olmak 
üzere tasarrufun önemli olduğunun 
bilincinde hareket etmeyi planlıyor. 

Ekimini yaptığı ürünlerde herhan-
gi bir ilaç kullanmayarak, tarım ara-
zilerinde kalıntı kalmasına engel ol-
maya çalışan Reis Gıda, atık amba-
lajların geri dönüşümü ile yeniden 
kullanıma kazandırılması ile ilgili 
ÇEVKO Vakfı ile birlikteliğini sür-
dürüyor. Tarım arazilerinin korun-

masının gelecek nesillere sağlıklı bir 
gıda ihtiyacının sağlanması için zo-
runluluk olduğuna dikkat çeken Reis 
Gıda Yönetim Kurulu başkanı Meh-
met Reis, “Temel ihtiyaçlarımızdan 
olan gıdanın yetiştirilebilmesi başta 
olmak üzere çevresindeki canlıların, 
bitki örtüsünün ve su kaynaklarının 
korunması için topraklarımızın ko-
runması gerekiyor” dedi.

“İy� tarım uygulamalarını 
ç�ftç�lere anlatıyoruz”
Çevrenin korunmasına yönelik eki-
mini yaptıkları alanlarda, herhangi 
bir tarım ilacı kullanmayarak, top-
rakta kalıntı oluşumunu engelle-
meye çalıştıklarını kaydeden Meh-
met Reis, sarımsak ürünlerinde bu 
çalışmalarını, iyi tarım uygulamala-
rı kapsamında uluslararası geçerlili-
ği bulunan ‹Globalgap› sertifikasıyla 
belgelendirdiklerini belirterek, “Taş-
köprü Sarımsağı’nın, aslının bozul-
madan gelecek nesillere ulaşabilmesi 

için TÜBİTAK, Kastamonu Üniver-
sitesi ve çeşitli üniversitelerle işbir-
liği yaparak, i yi tarım uygulamalarını 
çiftçilere anlatıyoruz. Tarımda kul-
lanılan ilaçların gelişigüzel kullanı-
mının çevreye vereceği zarar ile ilgili 
bilgi paylaşımlarına devam ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Araçların karbon salımını düşürdü
Bu kapsamda sürdürdüğü yerli to-
humla üretilen coğrafi işaretli Taş-
köprü Sarımsağı projesini, 2014 yı-
lından itibaren Metro Toptancı Mar-
ket işbirliğiyle hayata geçirdiklerini 
anlatan Mehmet Reis, yeni faaliye-
te girecek olan ele me ayıklama tesi-
sinde; daha az enerji tüketen aydın-
latma elemanları kullanıldığını di-
le getirdi. Reis, firmalarının karbon 
emisyonunun azaltılması hususun-
da sevkiyatlarda kullanılan eski araç-
ların karbon salınım değerleri daha 
düşük araçlarla yenilendiğinin altını 
çizdi. İstanbul’da ve Kastamonu’da 

bulunan fabrikalarında, Çevre Yasa-
sı şartlarına uygun üretim yaptıkla-
rına vurgu yapan Reis, tesislerinde 
atık yönetimi süreçlerini uygulaya-
rak, çevrenin korunması ve diğer ko-
nularda personeline eğitim seminer-
lerine devam ettiklerini söyledi. 
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Assan, enerji verimliliğini artırıp karbon salımını düşürmek istiyor 
Daha etkin enerji kullanımını ve ope-
rasyonların verimliliğini artırmayı 
hedefl eyen projelere odaklanan As-
san Alüminyum, bu kapsamda fl ash 
buharının geri kazanımı ile ortam 
ısıtmasının yapılması, pasif aydınlat-
ma sistemleri ile gün ışığından fayda-
lanarak gündüz vakitlerinde gerek-
siz enerji kullanımını en aza indirme, 
kompresör dairesine havalandırma 
sistemi kurularak, sıcak havanın bina 
dışına tahliye edilmesi gibi projeleri 
faaliyete geçiriyor. Ayrıca, atık yöne-
timi konusunda da iyileştirmeleri de-
vam eden firmanın, işletmelerde kul-
lanılan azot miktarını ve hadde yağı 
kullanımını azaltmaya yönelik çalış-
maları da bulunuyor. 

Yanı sıra firmada, kağıt israfı-
nı azaltan ofis projesi kapsamın-
da departmanlara aylık kağıt kulla-
nım kotaları konularak, gereksiz ka-
ğıt kullanımını önlemek amacıyla 

yazıcılar şifrelendiriliyor. Bu proje-
nin devamlılığı da ISO 27001 çerçe-
vesinde düzenli olarak denetleniyor. 
Bu yılın başında ise sürdürülebilir-

lik çalışmaları kapsamında Manav-
gat Hidroelektrik Santrali projesini 
de bünyesine katan Assan Alümin-
yum,  2015 yılında başvurduğu ISO 
50001 Enerji Yönetimi Belgesini de 
almaya hak kazandı. 

ISO 50001 çerçevesinde enerji kay-
naklarını daha sistematik olarak yö-
neterek, enerji verimliliğini artırma-
yı ve karbon salımını düşük seviye-
lerde tutarak çevreci bir firma olmayı 
hedefl ediklerini dile getiren Assan 
Alüminyum Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Göksal Güngör,

“Dilovası levha ve folyo işletmele-
rimizde gerçekleştirilen proses geliş-
tirmeleri sayesinde 2013’ten 2014 yı-
lına yüzde 7 elektrik tasarrufu sağ-
ladık. Aynı şekilde Tuzla Döküm 
İşletmesi’nde ergitme fırını pratiği 
optimizasyonu sayesinde doğalgaz 
sarfiyatımız 2014’te bir önceki yı-
la göre yüzde 6.5 geri çekildi. Boya-

lı ürünler işletmemizde ise merdane 
temizliği için kullanılan metil etil ke-
ton tüketimi, yapılan arıtma ünitesi 
tedariki sayesinde yüzde 75 geriletil-
di” dedi.

“Çevre pol�t�kaları ISO 14001 
standartlarına göre tak�p ed�l�yor”
2013 yılında Kibar Holding olarak 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne 
(United Nations Global Compact 
UNGC)  imza attıklarının altını çizen 
Göksal Güngör, şöyle devam etti: “Bu 
sözleşmede insan hakları gibi önem-
li konuların yanı sıra çevre bilinci de 
öne çıkıyor. Bu sözleşme çerçevesin-
de çevre dostu bir işletme olacağımı-
zı taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilir-
lik adına gerçekleştirdiğimiz tüm fa-
aliyetleri de holding genelinde yıllık 
bazda UNGC için oluşturduğumuz 
sürdürülebilirlik raporunda detaylı 
olarak anlatıyoruz.”  ARAŞTIRMA SERVİSİ


