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Assan Alüminyum, 220 bin ağaca
eşdeğer emisyon tasarrufu sağlıyor
Ü

retimi sürdürülebilir metotlarla gerçekleştirmeyi hedefleyen Assan Alüminyum, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ mottosu doğrultusunda, doğada uzun
dönemli pozitif değerler yaratıyor. Bu
çerçevede her yıl enerji tasarrufu projelerini hayata geçiren firma, son altı
yılda gerçekleştirdiği projeler sayesinde yaklaşık 220 bin ağaç dikimine eşdeğer emisyon tasarrufunda bulundu. Firma, bu vizyon doğrultusunda şirket bünyesine entegre ettiği geri
dönüşüm tesisiyle geri kazanımı yüzde 100 oranında mümkün olan alüminyumu en etkili biçimde geri dönüştürüyor.
Firmalarının, karbon ayak izini
azaltmak için bünyesine kattığı yenilenebilir enerji üretim tesisiyle bu
alanda sektöre öncülük ettiğini belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, üretim tesislerinin yaklaşık bir yıllık elektrik enerjisi
tüketimi kadar temiz enerji ürettiği-

ni söyledi. Güngör, “Önümüzdeki dönemde de bu anlayış doğrultusunda
faaliyetlerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde çevre ve
enerji alanında yeni planlamalarımız söz konusu olacak. Yeni sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek
üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz”
diye konuştu.

“Çevre ve enerji verimliliği alanında
kayda değer farkındalık oluşuyor”
Toplumda son yıllarda çevre ve enerji
verimliliği alanında kayda değer farkındalığın oluştuğunu söyleyen Göksal Güngör, bu kapsamda atılması gereken daha çok adım olduğunu dile
getirdi. Özellikle sanayi şirketlerinin
temiz üretim ilkesiyle çalışmalarını
sürdürmeleri, insanların da bu ürünleri temiz tüketim anlayışıyla tüketmeleri gerektiğini belirten Güngör,
şunları kaydetti: “7’den 70’e toplumun tüm kesimlerinin en önemli ortak amacı, gelecek nesillere yaşanıla-

bilir bir dünya bırakmak olmalı. Biz de
bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bu konuda üzerimize
düşen görevi büyük bir sorumlulukla
yerine getirmeye devam edeceğiz. İş

planlamalarımızı gelecek için en uygun olacak şekilde gerçekleştirmeyi
sürdüreceğiz.”
Assan Alüminyum’un güvenilirlik, esneklik ve yenilikçiliği esas alan
bir anlayışla çalışmalarına yön verdiğini aktaran Göksal Güngör, bunun
yanı sıra şirket olarak sürdürülebilir
bir üretim anlayışını benimsediklerini dile getirdi. Sahip oldukları kaynakları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Güngör,
“Ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda
kanunen üzerimize düşen yükümlülüklerimizden hep daha fazlasını gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. ISO
50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi gibi bu konuda kritik sertifikasyonların tümüne sahibiz ve
düzenli olarak yenilemeye devam ediyoruz” dedi. 
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Şişecam, 1.2 milyon ton cam atığını geri dönüşüme kazandırdı
Türkiye’nin köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, 2011
yılından bu yana yürüttüğü ‘Cam Yeniden Cam’ projesiyle yaklaşık 1.2
milyon ton cam atığını geri dönüşüme kazandırdı. Şişecam Topluluğu,
camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011
yılında Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
projelerinden biri olan Cam Yeniden
Cam projesini hayata geçirdi. Topluluk bu proje kapsamında, 1.2 milyon
tona yakın camın, bir başka deyişle
6.3 milyar adet cam şişenin çöpe gitmesinin önüne geçti.
Söz konusu proje kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde cam
kumbarasını belediyelerin kullanımına sunan firma, 250 binin üzerinde
ilköğretim öğrencisine de farkındalık

eğitimi verdi. Proje çalışmalarıyla 34
milyona yakın ağacın bir yılda temizlediği havaya eşdeğer karbondioksit
salımı önlendi, 48 bin konutun bir yıllık ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji tasarrufu sağlandı. 413 bin 124 otomobilin 10 bin
kilometre boyunca trafikten çekilmesine eşdeğer karbon salımı da önlenmiş oldu. Şişecam Bilim, Teknoloji
ve Tasarım Merkezi ile Şişecam Çevre Sistemleri, cam ambalaj ve düzcam üretiminde kullanılan cam kırığı miktarını artırabilmek için çeşitli
araştırma ve geliştirme çalışmaları
yapıyor. Üretilen cam ürünün renk ve
kompozisyonuna uygun özelliklerde
cam kırığı türleri belirleniyor, kalite spesifikasyonları ve kalite kontrol
metotları geliştiriliyor. Tedarik edilen cam kırığının kalitesini kontrol

etmek ve gerektiğinde saflaştırmak
için kullanılan tam otomatik hatlar
Yenişehir ve Eskişehir’deki cam ambalaj fabrikalarında uygulanıyor.

Geri dönüşüm için güç birliği yapıldı
Doğal kaynakları etkin şekilde kullanmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve enerji verimliliğini sürekli
artırmayı amaçlayan Şişecam Topluluğu, cam geri dönüşümü konusunda
yürüttüğü çalışmaları daha da ileriye
taşımak adına 2016 yılında önemli bir
adım attı. Haziran 2016’da Şişecam
Topluluğu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de cam
geri dönüşüm sektörüne sanayileşme
yolunda ivme kazandıracak önemli
bir ortaklığa gitti. Güçlerini birleştiren Şişecam ve EBRD, Şişecam Çevre Sistemleri adıyla kurdukları şirket

sayesinde cam atığı toplama ve geri
dönüşüm firmalarının modernizasyonunu hızlandıracak finansman
desteğinin yanı sıra sektöre ‘knowhow’ transferi sağlıyor.  ARAŞTIRMA SERVİSİ

