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2 2017 yılı çalışan verileri rapor kapsamındaki, Assan Alüminyum, Assan Gıda, İspak, Assan Panel, Assan Hanil’in toplam yıl sonu çalışan sayılarını kapsamaktadır. 

Beyaz yaka-mavi yaka çalışan dağılımı2

Cinsiyete göre çalışan dağılımı

Beyaz yaka çalışanların cinsiyete göre dağılımı

Mavi yaka çalışanların cinsiyete göre dağılımı
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ÇEVRESEL ETKİLERİN 
AZALTILMASI
İnteraktif Çevre Danışmanlık 
şirketinde Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları hakkında bilgi 
sağlayınız.

Atık yönetimindeki Ar-Ge anlayışı Türkiye 
için çok yeni bir konu. Bu yaklaşımın 
öncüsü olduğumuz için çok memnunuz. 
Indianapolis’teki Ar-Ge laboratuvarlarımızı 
tüm müşterilerimizin görmesini istiyoruz. Atık 
konusuna olan ciddi yaklaşımımızı oradaki 
imkanları gördüğünde müşterilerimiz çok 
daha iyi idrak edebiliyor. Çok iyi altyapı 
ve kendini bu işe adamış onlarca bilim 
insanıyla birlikte çalışma imkânımız var.  
Bu ekibin başında yer alan kişi şu anda 
yönetim kurulu üyemiz olarak görev 
almakta. The Heritage Group’un Atıktan Ar-
Ge fikriyle doğan ve kendi alanında üretim 
tesisine dönüşen şirketleri var. Türkiye’de 
de bunu başarabilmek en büyük arzumuz.

İnteraktif Çevre Danışmanlık 
şirketinin sosyal sorumluluk 
anlayışı nedir?

2018 yılı itibariyle, iş dünyasının 
sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
çerçevesinde; düşük karbon ekonomisine 
geçiş ve verimlilik, sürdürülebilir tarım 
ve gıdaya erişim, sürdürülebilir sanayi 
ve döngüsel ekonomi, sosyal içerme ve 
kapsayıcılık odak alanlarında, Türkiye’nin 
sürdürülebilirlik konusunda lider şirketleriyle 
birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin 
üyesi olduk. Döngüsel ekonominin güzel bir 
örneği olan Türkiye Materials Marketplace 
çalışmalarını yakından takip ediyoruz. 
İlerleyen dönemlerde diğer odak alanlarında 
da etkin faaliyetler yürüteceğimize 
inanıyoruz.

İklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklar, 
doğal yaşamı ve birçok sektörü doğrudan 
etkilemektedir. Yeni iklim koşulları değişen 
tüketici ihtiyaçları doğurmakta, sanayide 
azalan ya da yok olan ham maddelerin akılcı 
alternatiflerle yenilenmesi gerekmektedir. 
Kibar Grubu şirketleri, stratejik planlarına 
değişen iklim koşullarının yarattığı risk 
ve fırsatları da dahil etmekte, çevresel 
sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

Kibar Holding ve bağlı şirketlerinin çevresel 
sürdürülebilirlik anlayışı, çevreye olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesi amacıyla 
yenilikçi çözümler üretmek ve çevreye 
duyarlı davranış modellerini hayata 
geçirmek esaslarına dayanır. Holding 
şirketleri doğal kaynakların ve enerjinin 
verimli kullanılmasını sağlayarak, çevreci 
atık yönetimini benimseyerek çevresel ayak 
izlerini en aza indirmeyi hedeflemektedirler. 
Kibar Holding bünyesindeki şirketler, Ar-Ge 
faaliyetleri kapsamında çevresel sorunların 
yarattığı potansiyel riskleri, çevre dostu 
teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi 
ile fırsata dönüştürmektedir. 2017 yılında 
çalışanlara sunulan çevre eğitimleri 
çeşitlendirilerek devam etmiş, toplam 6.011 
adam/saat eğitim düzenlenmiştir.



ÇEVRESEL ETKİLERİN 
AZALTILMASI
İklim Değişikliği ile 
Mücadele
İçinde yaşadığımız çağın en önemli küresel 
sorunlarından biri olan iklim değişikliği, doğal 
yaşama olduğu kadar ekonomik ve sosyal 
yaşama da ciddi bir risk oluşturmaktadır. 
Bu durumun bilincinde olan Kibar Holding 
ve bağlı şirketleri çevre dostu üretim 
yapmakta, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmekte, bu sayede hem iklim değişikliği 
ile mücadelede topluma katkı sağlamakta 
hem de rekabet avantajı elde etmektedir. 
Kurumsal çevre performansı titizlikle 
takip edilmekte, iyileştirici uygulamalar 
yürütülmekte, Ar-Ge faaliyetleri çevreci 
ürünlerin geliştirilmesinde önemli yer teşkil 
etmektedir. 

İklim değişikliğinin Kibar Grubu'na olan 
etkisini, Grup şirketlerinin içinde bulunduğu 
sektörlerdeki riskleri ve fırsatları analiz 
eden “İklim Değişikliği: Risk ve Fırsatlar” 
çalışması Risk Yönetimi Direktörlüğü 
tarafından hazırlanarak 2017 yılı içerisinde 
yayınlanmıştır.  İklim değişikliği ile beraber 
önümüzdeki yıllarda dünyada ve ülkemizde 
sel, taşkın, fırtına, kuraklık gibi doğal 
afetlerde artış olabileceği; bu durumun 
özellikle tarım, su kaynakları, enerji ve 
sağlık sektörlerine doğrudan etkisi olacağı 
öngörülmektedir. İklim değişikliği kaynaklı 
doğal afetlerin yol açabileceği fiziksel 
riskler, oluşacak hasarlar ile beraber artacak 
sigorta maliyetleri, karbon emisyonu ve 
benzeri çevresel konular ile ilgili olası yeni 
mevzuatlar ve vergi maliyetleri, tükenen 
kaynaklar nedeniyle artması beklenen 
ham madde ve enerji fiyatları öngörülen 
başlıca risklerdir. Bu riskleri bertaraf 
edebilmek amacıyla Kibar Grubu şirketleri 
çevre dostu üretim yapmaya, bu yöndeki 
müşteri beklentilerine uyum sağlamaya, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım 
yapmaya gayret ederek rekabet avantajı 
elde etmeyi hedeflemektedir.

Enerji verimliliği, iklim değişikliği ile 
mücadelede en önemli konuların başında 
gelmektedir. Enerjinin verimli kullanılması 
ile enerjide dışa bağımlılık da azalarak ülke 
ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 

Kibar Grubu şirketleri, hayata geçirdikleri 
enerji verimliliği projeleri ile enerji 
yoğunluğunu azaltmaya çalışmaktadır. 
Raporlama döneminde, Grup şirketleri 
genelinde enerji yoğunluğu3 oranı 2.548 
olarak gerçekleşmiştir.
Enerji yoğunluğu hesap yöntemi 2016 
yılı raporunda değiştirilmiştir. Önceki 
yıllarda toplam üretim miktarına (ton) 
göre hesaplanan yoğunluk, 2017 yılında 
konsolidasyon zorlukları nedeniyle çalışan 
sayısına göre hesaplanmıştır.

Kibar Holding şirketleri, raporlama 
döneminde çok sayıda enerji verimliliği 
projesini hayata geçirmiş, bu sayede önemli 
tasarruflar sağlamışlardır. Enerji tüketimini 
azaltmakla yetinmeyen Assan Hanil,  
Nuri Otay Hatıra Ormanı’na çalışanları adına 
164 adet fidan dikmiştir. 

Kaynakların Verimli Kullanılması

Azalan doğal kaynaklar tüm iş dünyasını 
kaynak verimliliğine ve etkin atık yönetimine 
yöneltmektedir. Kibar Holding doğal kaynak 
yönetimi anlayışında, su başta olmak doğal 
kaynakların kullanımını azaltmak, etkin atık 
yönetimi ve yeniden kullanım artırmak, 
çevreci bertaraf yöntemlerinin tercih 
edilmesi öncelikli konulardır. 

Raporlama döneminde Kibar Holding 
şirketlerinin gerçekleştirdiği su verimliliği 
projeleri ile üretim tesislerinin bir önceki 
yıla kıyasla %13 oranında azaltılarak 355 
seviyesine düşmüştür. 

Doğal kaynakların verimli kullanımı 
kapsamında etkin atık yönetimi de büyük 

önem taşımaktadır. Sürdürülebilir kaynak 
kullanımı için tehlikeli atıkların azaltılması ve 
çevreci yöntemlerle bertarafı gerekmektedir. 
Kibar Holding şirketlerinde 2017 yılında 
oluşan tehlikeli atık miktarı önceki yıla 
kıyasla önemli bir iyileşme ile 6.902 tona 
gerilemiştir.

Çevresel Etkileri Azaltılmış Ürün 
ve Süreçler

Kibar Grubu şirketleri üretim süreçlerini 
ve ürünlerini sürekli olarak gözden 
geçirmekte ve çevresel etkilerini en aza 
indirecek iyileştirmeler yapmaktadır. Assan 
Alüminyum’da 8079 ürünün tav süresi 
kısaltılmıştır  bu sayede doğalgaz, elektrik 
ve azot sarfiyatında miktarda düşüş 
olmuştur.

Assan Hanil, çeşitli süreç iyileştirmeleri 
ile hem kaynak tasarrufu hem de enerji 
verimliliği sağlamıştır. 2017’de Assan 
Hanil’de atık tiner arıtma ünitesi sayesinde 
ortaya çıkan tiner temizlik tineri olarak 
tekrar kullanılmakta, bu sayede tehlikeli 
atık miktarı azaltılmaktadır. Şirkette bakım 
atölyesinde kompresör motorundan elde 
edilen ısı, ofis ısıtmasında kullanılmaktadır. 
Boyalı çamur susuzlaştırma ünitesinde 
işlenerek atık ve çamur kaynağında 
ayrıştırılmaktadır. 

Ülkemizde cevherden alüminyum 
üretimi toplam ihtiyacın sadece %5’ini 
karşılayabilmektedir. Buna karşılık, ikincil 
(hurdadan üretilmiş) alüminyum giderek 
artan oranda üretimde kullanılmaktadır. 
Assan Alüminyum’da ortaya çıkan hurdaların 
büyük kısmı üretim sırasında oluşmakta 
olduğundan yüksek oranda yerelleşmiştir. 
Geri dönüştürülen alüminyumun üretiminin 
birincil alüminyuma göre %95 daha az 
enerji gerektirmesi nedeni ile bu kullanımın 
sürdürülebilirlik açısından da büyük faydası 
vardır.

3 Enerji yoğunluğu hesap yöntemi 2016 yılı raporunda değiştirilmiştir. Önceki yıllarda toplam üretim miktarına (ton) göre hesaplanan yoğunluk, 2017 yılında konsolidasyon zorlukları nedeniyle çalışan sayısına göre hesaplanmıştır.





TOPLUMSAL YATIRIMLAR
Toplumsal refahı artırmak için 
çalışıyoruz... 

Kibar Holding, yüksek toplumsal refahın 
sağlıklı bir ekonominin temeli olduğuna 
inanmaktadır. Bu anlayışla Kibar Holding 
ve bağlı şirketleri, eğitim, sağlık, spor ve 
kültür-sanat alanlarında toplum için değer 
yaratacak ve refah seviyesini yükseltecek 
sosyal sorumluluk projelerine destek 
vermektedir.

Kibar Holding Grup şirketleri proje, bağış 
ve sponsorlukların yanı sıra sektörlerindeki 
lider pozisyonları gereği sektörel bilgi 
birikimine de katkı sağlamaktadır. 
Raporlama döneminde, 315 kişiye 
Grup şirketlerinde staj yapma olanağı 
sunulmuştur. İspak, İzmit Meslek Lisesi ile 
istihdama yönelik bir sosyal sorumluluk 
çalışması yürütmektedir.

Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı

1999 yılında kurulan Kibar Eğitim 
ve Sosyal Yardım Vakfı, Grup 
bünyesindeki hayırseverlik faaliyetlerini 
kurumsallaştırmak amacıyla kurulmuştur. 
Vakfın amacı, toplumda sosyal sorumluluk 
yönünde farkındalık yaratarak çok daha 
fazla ihtiyaç sahibine ulaşmaktır. Vakıf, 
projelerini eğitim, sağlık ve sosyal yardım 
alanlarında sürdürmektedir.

Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın 
ülkemize kazandırdığı yapılar:
• Asım Kibar Kültür Merkezi-2013-İskenderun
• Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi-Tuzla
• Asım Kibar Sevgi Ormanı-1995-Ömerli
• Semiha Kibar Anaokulu-2014-İskenderun
• Semiha Kibar Öğretmenevi-2010-İstanbul
• Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz 
Hastanesi-1995-Kayseri
• Tuzla Belediyesi Semiha Kibar Sosyal 
Yaşam Merkezi-Tuzla

Assan Hanil’de Mentorluk 
Uygulamaları

Assan Hanil, farklı üniversitelerle 
gerçekleştirdiği iş birlikleri sonucunda 
öğrencileri uzman yöneticilerle bir araya 
getirmektedir. Öğrenciler bu şekilde bir 
yandan sektörü tanıma fırsatı elde ediyor, 
bir yandan da iş yaşamına dair önemli 
deneyimleri dinleyip, gelecekleri için 
doğru bir pozisyon alabiliyorlar.

Assan Alüminyum’da Sosyal 
Sorumluluk

2017’de Assan Alüminyum sosyal 
sorumluluk alanındaki yatırımlarını bağış 
ve sponsorluklarla sürdürmüştür. Yıldız 
Teknik Üniversitesi YTÜ Racing Proje 
Ekibine gümüş sponsorluk,  Darüşşafaka 
Kitapcan Velisi Projesi"ne destek, ODTÜ 
MetE 50. Yıl Etkinlikleri gümüş sponsorluk, 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
Elektromobil çalışmalarına destek,  
İstanbul Üniversitesi Hidrojenli Araç 
Takımı bronz sponsorluğu eğitim alanında 
yürütülen projelerdir. Assan Alüminyum, 
milli binici Senem Kibar sponsorluğunu 
sürdürmüştür. Şirket artan yemekleri 
sokak hayvanlarına ulaştırmaktadır. 

Fabrikada Sanat

Assan Alüminyum, Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinin hazırladığı sanat eserlerini 
satın alarak fabrikalarında sergilemeye 
başlamıştır. Böylece hem öğrencilere 
destek olunmakta hem de ağır sanayi 
ile sanatı bir araya getirerek, sosyal 
sorumluluk odağını kaybetmeden, Assan 
Alüminyum markasının imajına pozitif 
katkı sağlanmaktadır.
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SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ4

Çalışan Demografisi 2015* 2016* 2017
Toplam Çalışan Sayısı 2.972 3.175 3.345

Toplam Kadın Çalışan Sayısı 396 401 425

Toplam Erkek Çalışan Sayısı 2.576 2.774 2.920

Beyaz Yaka Çalışan Sayısı 612 660 714

Beyaz Yaka Kadın Çalışan Sayısı 188 197 219

Beyaz Yaka Erkek Çalışan Sayısı 424 463 495

Mavi Yaka Çalışan Sayısı 2.360 2.515 2.631

Mavi Yaka Kadın Çalışan Sayısı 208 204 206

Mavi Yaka Erkek Çalışan Sayısı 2.152 2.311 2.425

Orta Kademe Kadın Yönetici 11 13 15

Orta Kademe Erkek Yönetici 63 74 65

Üst Düzey Kadın Yönetici 2 4 2

Üst Düzey Erkek Yönetici 27 33 32

Yeni İşe Alınan Erkek Sayısı 465 500 664

Yeni İşe Alınan Kadın Sayısı 74 98 173

Çalışan Gelişimi 2015 2016 2017
Toplam Eğitim Saati 29.111 72.429 75.383

Mavi Yakalı Çalışanlar 17.208 43.591 49.139

Beyaz Yakalı Çalışanlar 11.904 28.838 26.244

Erkek Çalışanlar 24.455 59.861 64.742

Kadın Çalışanlar 4.657 8.887 10.641

Kadın Beyaz Yaka Çalışanlar 3.426 6.820 8.838

Erkek Beyaz Yaka Çalışanlar 8.477 17.867 17.406

Düzenli Performans Değerlendirmesine Tabi Tutulan Çalışan 
Sayısı

507 522 516

Lise Dengi Öğrenci Stajyer Sayısı 121 108 96

Yüksekokul/Üniversite Dengi Öğrenci Stajyer Sayısı 190 150 219

İş Sağlığı ve Güvenliği 2015 2016 2017
Faal İSG Komite Sayısı 6 7 8

Faal İSG Komitelerinde Toplam Üye Sayısı 50 55 55

Çalışanlara Verilen İSG Eğitimi Toplam Saati 22.382 36.719 40.980

İSG Eğitimlerine Katılan Toplam Çalışan Sayısı 1.685 8.063 5.482

Çevre Eğitimleri Katılımcı Sayısı 966 2.718 1.612

Çevre Eğitimleri Toplam Saat (kişi x saat) 676 6.128 6.011

4Sosyal ve çevresel performans verileri raporlama kapsamındaki Assan Hanil, Assan Panel, İspak, Assan Alüminyum, Assan Gıda şirketlerini kapsamaktadır.
*2015 ve 2016 yılına ait UNGC raporunda yer alan sayısal veriler yukarıdaki kapsamda belirtilen alanlar için bu raporda güncellenmiştir.
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ÇEVRESEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Enerji Kullanımı 2016 2017

Doğrudan Enerji Tüketim Miktarı (GJ) 2.585.061 2.693.920

Dolaylı Enerji Tüketim Miktarı (GJ) 2.500.127 5.830.164

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)* 5.085.188 8.524.084

Enerji Yoğunluğu (GJ/çalışan sayısı) 1.602 2.548

Kaynak Kullanımı 2016 2017

Toplam Su Çekimi Miktarı (m3) 1.296.529 1.188.914

Su Yoğunluğu (m3/çalışan sayısı) 408 355

Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton) 8.662 6.902

Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton) 8.634 16.574

*2016 yılı enerji tüketim verileri yeniden hesaplanarak düzenlenmiştir. 

İçerik Sağlayıcı: Holding Kurumsal İletişim 
Raporlama Danışmanı: Kıymeti Harbiye
Rapor Tasarım: BEING\ÇÖZÜM
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