Firma Firm

The children and the
youth learn ‘ecological life’…

Çocuklar ve gençler
‘ekolojik hayat’ı öğreniyor…
Ekolojik Enerji A.Ş, hem
‘gazlaştırma’ yöntemiyle
atıklardan elektrik enerjisi
üretiyor hem de toplumsal
çevre bilincinin gelişmesine
katkı sağlamak amacıyla
çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiriyor.
Ekolojik Enerji A.Ş, generates
electric energy from waste
through ‘gasification’
technique and moreover,
it realizes various social
responsibility projects with
the purpose of contributing
to the improvement of the
environmental awareness.
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on yıllarda Dünya genelinde ‘gazlaştırma teknolojisi’ alanında çeşitli
gelişmeler yaşanıyor.
Merkezi İstanbul’da bulunan ve Eyüp Kemerburgaz’da yaklaşık 75 bin metrekarelik geniş bir alan
üzerinde kurulan Entegre Atık Yönetim
ve Temiz Enerji Üretim Tesisi’nde yerleşik Ekolojik Enerji A.Ş., ‘Gazlaştırma
Yoluyla Atıklardan Enerji Geri Kazanımı’ konusunda öncülük yapıyor.
Fosil yakıt kullanımına alternatif olarak yeni enerji geri kazanım modelleri geliştiren Ekolojik Enerji A.Ş, hem
‘gazlaştırma’ yöntemiyle atıklardan
elektrik enerjisi üretiyor hem de toplumsal çevre bilincinin gelişmesine
katkı sağlamak amacıyla çeşitli sosyal
sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.
Bu projeler sayesinde ana okullarında
eğitim gören çocuklardan üniversite
öğrencilerine kadar geniş bir yelpazeye çevre bilinci aşılanıyor.

S

In recent years, several worldwide
developments occur in the field of
‘gasification technology’. Ekolojik
Enerji A.Ş. having its headquarter
in Istanbul and situated in Integrated Waste Management and Clean
Energy Generation Facility that was
founded on a large area of almost
75 thousand square meters in Eyüp
Kemerburgaz is pioneering the subject of ‘Energy Recovery from Waste
through Gasification’.
Ekolojik Enerji A.Ş developing new
energy recovery models as an alternative to the use of fossil fuel generates electric energy from waste
through ‘gasification’ technique and
moreover, it realizes various social
responsibility projects with the purpose of contributing to the improvement of the social environmental
awareness. It impresses the environmental awareness on a wide range
of people from the children having
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“Gerek AR-GE çalışmalarımız, gerek üniversite ve liselerde
düzenlemiş olduğumuz paneller ile genç insan kaynağının
vizyonuna yeni boyutlar kattığımıza inanıyoruz”
Üniversitede “Eco-Energy” dersi
verilecek
Ekolojik Enerji firması temel faaliyet
alanları kapsamında, Türkiye genelindeki bazı üniversitelerle işbirliği
gerçekleştirerek önemli bir sosyal
sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Türkiye`de ‘CO-OP’ (Cooperative
Education) ile Üniversite - İş Dünyası Entegre Eğitim Modeli’ni geliştiren Bahçeşehir Üniversitesi, özel
entegre atık yönetimi ve enerji geri
kazanımı şirketi Ekolojik Enerji A.Ş.
ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Ekolojik Enerji
(Eco-Energy) başlıklı bir ders verilecek. Ekolojik Enerji A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Selen Tanner koordinasyonunda verilecek olan dersler CO-OP
modelinin Türkiye’de yüksek öğrenim
sistemine getirdiği en özgün yeniliklerinden biri olan “Markalı Ders” kavramı kapsamında yapılacak.
Saha gezileri gerçekleştirilecek
Ülkemizin güncel konularından biri
olan atık yönetimi hiyerarşisi üzerine
firma tecrübelerini öğrencilerle paylaşmanın önemli olduğuna değinen
Selen Tanner, Çevre Mühendisliği’nde
okuyan öğrencilere verilecek olan
Ekolojik Enerji “Eco-Energy” dersinde işlenecek konular hakkında şu bilgileri verdi:
“Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine atıktan enerji üretim sektörü genel
durumu ve kaynağında kirlilik önleme
anlatımının yanı sıra; atık yönetiminde
termokimyasal proseslerin karşılaştırılması; atık kategorileri ve yönetim
şekilleri, çeşitli proseslerin tanıtımı,
atık türevi yakıt hazırlama; gazlaştırma ve sentez gaz üretme; gaz temizleme ve enerji üretimi; atıktan enerji
tesislerinde SEÇ – K uygulamaları; AR
– GE projeleri ve patent süreçleri kapsamında 14 hafta boyunca firmamızın
konularında uzman çalışanları tarafından ders verilecek. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri için saha
gezileri ve uygulamalı laboratuar çalışmaları gerçekleştirilecektir.”
“Türkiye’nin çevresel geleceği
şekillenecek”
Ekolojik Enerji’nin akademi – sanayi
işbirliğine büyük önem verdiğini ve bu
anlamda işbirlikleri yaptığını belirten

www.recyclingdergisi.com

education in the nursery schools to
the university students by means of
these projects.
Lecture of “Eco-Energy” will be given in the university.
Ekolojik Enerji firm is accomplishing
a significant social responsibility
project within the scope of its core
business segments by performing a
collaboration with some of the universities across Turkey. Bahçeşehir
University developing Integrated
Education Model of University – Business World through ‘CO-OP’ (Cooperative Education) in Turkey signed
a protocol with the private company
of integrated waste management
and energy recovery, Ekolojik Enerji
A.Ş. Within the frame of the protocol, a lecture entitled Eco-Energy
will be given in the university’s Department of Environmental Engineering. The lectures given through the
coordination of Selen Tanner, Vice
General Manager of Ekolojik Enerji
A.Ş., will be held within the scope
of “Branded Lecture” that is one of
the most characteristic innovations
of CO-OP brought to the high education system of Turkey.
Field visits will be performed
Selen Tanner mentioning the importance of sharing her corporate experiences about the waste management hierarchy, one of our country’s
current subjects gave the following
information regarding the topics in
the lecture of “Eco-Energy” that will
be taught to the students studying in
Environmental Engineering:
“In addition to the general situation
regarding the sector of energy generation from waste and preventing
pollution in the resource, the lectures about our firm’s subjects will be
given to the students of Bahçeşehir
University for 14 weeks by its specialist employees within the scope of
comparing the thermochemical processes in waste management, waste categories and their management
types, introduction of various processes, preparing refuse-derived fuel,
gasification and producing syngas,
gas cleaning and energy generation,
SEÇ – K applications in waste-toenergy facilities, R & D projects and

Ekolojik Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Vice
General Manager of Ekolojik Enerji A.Ş. Selen Tanner

“We believe that we bring
new dimensions to the
vision of young human
resource with our R & D
studies and the panels
that we arranged both in
the universities and high
schools”
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Bahçeşehir Üniversitesi
ile Ekolojik Enerji A.Ş.
arasında imzalanan
protokol kapsamında,
üniversitenin Çevre
Mühendisliği Bölümü’nde
Ekolojik Enerji (Eco-Energy)
başlıklı bir ders verilecek.
Within the frame of the
protocol signed between
Bahçeşehir University
and Ekolojik Enerji A.Ş.,
a lecture entitled EcoEnergy will be given in the
university’s Department of
Environmental Engineering.

The facilities of Ekolojik Enerji in Kemerburgaz are shown to the students coming from the various
universities across Turkey.

Ekolojik Enerji’nin Kemerburgaz’daki tesisleri, Türkiye genelindeki çeşitli üniversitelerden gelen
öğrencilere gezdiriliyor.

Selen Tanner, “Gerek AR-GE çalışmalarımız, gerek üniversite ve liselerde
düzenlemiş olduğumuz paneller ile
genç insan kaynağının vizyonuna yeni
boyutlar kattığımıza inanıyoruz. Vereceğimiz eğitimin hem öğrenciler hem
sektör açısından önemli kazanımlar
sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin 650 tane
CO-OP ortağı arasında sadece Ekolojik Enerji’nin Ecoenergy konusunda
ders açtığını söyleyen Selen Tanner,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öğrenciler, böylelikle okulda öğrendiklerini
sahada, gerçek iş ortamında nasıl
uygulandığını görme fırsatını yakalayacaklar. Öğrendikleri teori olmaktan
çıkıp yaşamın pratiği ile buluşuyor.
Burada edindikleri deneyimleri ile
algı ve farkındalıklarını derinleştireceklerdir. Burada bu yaklaşımı tanıyıp
benimseyecek olan arkadaşlar birkaç
sene içerisinde iş dünyasında yerlerini alacaklar. Bu sektörde çalışmasalar
bile, her sektörde daha temiz üretim
ve kirlilik önleme, atık yönetim hiyerarşisini bilerek, sahada çalışmaları
tecrübe etmiş olarak Türkiye’nin çevresel geleceğini şekillendirecekler”
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their patent processes. Moreover,
the field visits and applied laboratory
studies will be performed for the students of Bahçeşehir University.”
“The environmental future of
Turkey will be shaped”
Selen Tanner stating that Ekolojik
Enerji gives great importance to the
collaboration of academy and industry and making collaborations in
this sense said: “We believe that we
bring new dimensions to the vision
of young human resource with our R
& D studies and the panels that we
arranged both in the universities and
high schools. We consider that the
education that we will give will contribute to important gains for both the
students and the sector.”
Selen Tanner specifying that only
Ekolojik Enerji opened a lecture about
Ecoenergy among 650 CO-OP partners of Bahçeşehir University continued her speech as follows: “Thus,
the students will take the opportunity of seeing how to practice the information that they learnt at school,
in the field in real business environ-
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Atıklardan Sanat Atölyesi kuruldu
Bu arada, Anaokulu, lise ve dengi
okullar ile üniversite öğrencilerine
Ekolojik Enerji A.Ş tesislerinin içindeki Konferans Salonu’nda öğrencilere sunumlar yapılıyor ve daha sonra
tesis gezdiriliyor. Böylelikle özellikle
çocuklardaki çevre bilincinin küçük
yaşlardan itibaren gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ekolojik
Enerji Genel Müdür Yardımcısı Selen
Tanner, “Eko-okullar kapsamında çevre bilinci artırımına yönelik sürdürülebilir kalkınma içerikli projemiz kapsamında Çevre Okulu kurulumuna
doğru attığımız ilk adımlar sırasında
yurtdışı eğitim kuruluşlarından gelen
talepler doğrultusunda Drexel Üniversitesi Executive MBA öğrencilerine,
ayrıca ülkemizdeki bazı üniversite,
lise, teknik lise öğrencilerine sürdürülebilir kalkınma, temiz üretim, kaynağında ayrıştırma ve endüstriyel kirlilik
konulu eğitimler verdik ve vermeye
de devam ediyoruz” dedi.
Ekolojik Enerji tarafından çocukları
çevre kirliliğine karşı bilinçlendirmek
amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi yürütülüyor. Çevreci bir robot olan
‘Ekobot’un adını taşıyan ‘Atıklardan
Sanat Atölyesi’nde gerçekleştirilen

ment. The information they learnt is
not theory any more, it is meeting
with the life practices. They will deepen their perceptions and awareness
with the experience that they gained
here. Our friends who will recognize
and adopt this approach will take their places in the business world within
a few years. Although they do not
work in this sector, they will figure
the environmental future of Turkey as
the ones who are aware of cleaner
production and pollution prevention,
and waste management hierarchy
and had experiences about the studies in the field”.
Art Studio was established from
waste
In the meantime, presentations are
made to the students from high
schools and their equivalents and
universities in Conference Hall within the facilities of Ekolojik Enerji A.Ş
and the facility is visited afterwards.
Thus, it is targeted that it will contribute to the development of particularly the children’s environmental
awareness from young ages. “Within the scope of our sustainable development project for increasing the

“Çevreye karşı saygılı,
kaynak yönetimi ve geri
dönüşüm konusunda
bilgili çocukların yetişmesi
çok önemli. Yakın
geleceğin yetişkinlerine
her atığın çöp olmadığı
bilincini uygulamalı
olarak hissettirmek için
EKOBOT atıklardan Sanat
Atölyesi`ni kurduk”
“Raising the children who
respect the environment
and are informed about the
resource management and
recycling is very important.
We established EKOBOT
Art Studio in order to make
the adults of the near
future feel practically the
awareness of that every
waste is not a garbage.

Ekolojik Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ömer Salman ve Genel Müdür Yardımcısı Selen Tanner, tesis içerisinde kurulan Atıklardan Sanat
Atölyesi’nde kendi evlerinden getirdikleri atık malzemelerle çeşitli objeler üreten çocuklarla yakından ilgileniyorlar.

In Art Studio from Waste established within the facility, Chairman of Ekolojik Enerji A.Ş., Ömer Salman and Vice General Manager, Selen Tanner are
closely interested in the children producing various objects by using the waste materials that they brought from their houses.
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Ekobot,
güneş
enerjisi ile
çalışıyor…
Ekolojik Enerji’nin Atıklardan
Sanat Atölyesi’ne adını veren
EKOBOT, geri kazanım esaslarına uygun olarak herhangi bir
şekilde kullanım süresinin dolması sonucu kullanım dışı kalan
atık malzemelerden oluşuyor.
Çünkü, demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam,
elektronik atıklar gibi maddelerin geri kazanılarak tekrar
kullanılması, tabii kaynakların
tükenmesini önler ve kullanılan enerjiden büyük ölçüde
tasarruf sağlıyor. Kullanılmış
kağıdın tekrar kağıt imalatında
kullanılması hava kirliliğini yüzde 74-94, su kirliliğini yüzde 35,
su kullanımını yüzde 45 azaltıyor. Bir ton atık kağıdın kağıt
hamuruna katılması 8 ağacın
kesilmesini önlüyor. Bu yüzden
EKOBOT; vücudunu oluşturan
her bir parçayı bertaraf ederek, kendisi için gerekli hayati
parçaları kaynağında atıklar
arasından bulmuş. EKOBOT’un
gövdesi sebze konservesinden,
başı tencere ve kapaklardan,
ayakları mikser parçalarından,
sağ eli çiçek sulama sürahisinden, sol eli endüstriyel makina
parçalarından, şapkası emekli
bir pilotun hatırasından, gözleri
gazoz kapaklarından, uçmasını
sağlayan pervanesi ise bilgisayar fanından oluşuyor.
EKOBOT, Ekolojik
Enerji A.Ş. Geri Kazanım Ünitesi ARGE Departmanı’nda
çalışıyor. Güneş
enerjisi ile
şarj oluyor,
şirket içi yazışmalarda kendi ürettiği kağıtları
kullanıyor.
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Çevreci bir robot olan ‘Ekobot’un adını taşıyan ‘Atıklardan
Sanat Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara katılan
öğrenciler, Ekolojik Enerji rehberliğinde 1 hafta süreyle evlerinde ayrıştırdıkları ve atölyeye getirdikleri geri dönüşümlü
atıklarla “Kirlilik ve Çevre Koruma” temalı objeler üretiyor.

çalışmalara katılan öğrenciler, evlerinden getirdikleri geri dönüşümlü atıklarla “Kirlilik, Çevre ve Çevre Koruma”
konulu çalışmalara imza atıyor.
Projeye İtalyan tasarımcı desteği…
Ekolojik Enerji Genel Müdür Yardımcısı Selen Tanner, sosyal sorumluluk
projesi olarak başlatılan Ekobot Sanat
Atölyesi hakkında şu bilgileri aktardı:
“Çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda öncelikle çocuklara bu bilinci aktarmayı önemsiyoruz. Ekobot
çocukların ilgisini çeken bir karakter
oldu. Oyunlar, film gösterimleri, resim
çalışmaları çocukları sıkmadan çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirebildiğimiz faaliyetler. Çevreye karşı saygılı,
kaynak yönetimi ve geri dönüşüm konusunda bilgili çocukların yetişmesi
yaşanabilir, temiz bir dünya adına çok
önemli. Yakın geleceğin yetişkinlerine
her atığın çöp olmadığı bilincini uygulamalı olarak hissettirmek için EKOBOT Sanat Atölyesi`ni kurduk. Atık
malzemelerden çeşitli tasarımlar yapan İtalyan sanatçı Grazia Zattarin ile
birlikte yürüttüğümüz ‘Ekobot Sanat
Atölyesi’ projesinde kaynak yönetiminin ve geri dönüşümün hayatımızdaki yeri anlatılıyor. Böylece geleceğin
yetişkinleri olan çocuklara bir vizyon
kazandırmış oluyoruz. Çocuklar ev-

environmental awareness as part of
the eco-schools, we gave and we
continue to give education about
sustainable development, clean production, decomposition on the resource and industrial pollution to the
students of Executive MBA in Drexel
University and as well as to the students from certain universities, high
schools and technical high schools in
line with the demands of the overseas education institutions while we
take the initial steps for establishing
Environmental School,” said Selen
Tanner, Vice General Manager of
Ekolojik Enerji A.Ş.
A social responsibility project is
conducted by Ekolojik Enerji with
the purpose of raising the children’s
awareness of environmental pollution. The students participating in the
studies performed in ‘Art Studio from
Waste’ bearing the name of ‘Ekobot’
which is an ecologist robot put their
signatures under the studies themed
“Pollution, Environment and Protecting the Environment” with the recyclable waste that they brought from
their houses.
Italian designer’s support to the
project…
Selen Tanner, Vice General Manager

The students participating in the studies conducted in art having
the name of ‘Ekobot’, an ecologist robot, produce objects themed
“Pollution and Environment Protection” in company with the
guidance of Ekolojik Enerji by using the recyclable waste that they
separated in their houses for 1 week and brought to the studio
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lerinde 1 hafta süreyle ayrıştırdıkları
geri dönüşümlü malzemeleri atölyeye getirip, burada resim, heykelcik,
anahtarlık ve müzik aleti gibi ürünler
ortaya çıkarıyor. Okul sınırlarının dışına çıkardığımız uygulamalı eğitim için
bizlere ailelerin, öğretmen, yönetici
ve öğrencilerin verdiği destek çok değerli bir motivasyon kaynağı oluyor”
dedi.
Yeni işbirlikleri hedefliyoruz
Bugüne kadar düzenledikleri ‘Ekobot
Sanat Atölyesi’nin çalışmalarına katılımdan son derece memnun olduklarını ifade eden Tanner, “Çevre ve atıklar konusunda duyarlılık kazanan her
bir çocuğun ailesi ve arkadaşlarına da
öğrendiği bilgileri aktaracağına inanıyoruz. Her eve bir kaynak yöneticisi,
her eve bir atık yöneticisi sorumluluğunu almayı seven çocuklar yaşam
kalitemize yakın gelecekte artı değer
katacaklar. Çalışmalarımızı çeşitlendirerek, ulaştığımız noktaları arttırarak
düzenli olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çok önem verdiğimiz
bu projemizi, Türkiye’deki ilgili sivil
toplum kuruluşları ya da çevre ve geri
dönüşüm sektöründeki ilgili dernek
ya da vakıflarla birlikte yürütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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of Ekolojik Enerji A.Ş. informed about Ekobot Art Studio initiated as the
social responsibility project:
“We regard handing down this awareness primarily to the children during the studies for increasing the
environmental awareness. Ekobot
became a character drawing the attention of the children. The games,
film projections and painting practices are the activities through which
we can improve their environmental
awareness without bothering them.
Raising the children who respect the
environment and are informed about
the resource management and recycling is very important for a clean
and habitable world. We established
EKOBOT Art Studio in order to make
the adults of the near future feel practically the awareness of that every
waste is not a garbage. The place of
the resource management and recycling in our lives is told in the project
of ‘Ekobot Art Studio’ that we execute together with the Italian artist,
Grazia Zattarin making designs from
waste materials. Thus, we give vision to the children who are the adults
of the future. The children bring the
recyclable materials that they separated in their houses for 1 week and
the products such as the paintings,
figurines, key holders and musical
instrument are created. The support
of the families, teachers, managers
and students for hands-on education
that we perform out of school becomes a very valuable motivation source,” said Selen Tanner.
We aim at new collaborations
Tanner expressing that they are quite
pleased with ‘The studies of Ekobot
Creativity Studio’ that they arranged
by this time stated that: “We believe that each child gaining awareness
about the environment and waste
will forward the information that he/
she learnt to his/her family and friends. The children who like to take
the responsibility of taking a resource manager and a waste manager
to each house will add value to the
quality of our lives in the near future.
We will continue to vary our studies,
increase the points that we reached
and actualize regularly. We aim at
executing our project that we place considerable emphasis together
with the related nongovernmental
organizations in Turkey or the related
associations or foundations in the environmental and recycling sectors.”

Ekobot runs
on the solar
energy...
EKOBOT giving its name to the
Art Studio of Ekolojik Enerji
comprises of the waste materials left out of use as a result of
their expiration dates in accord
with the recycling principles.
Since the recycling and reutilization of the materials such as
iron, steel, copper, lead, paper,
plastic, rubber, glass, electronic
waste prevent the natural resources to run short and make
considerable savings from the
energy used. Reutilization of the
paper used in paper manufacturing reduces the air pollution,
water pollution and use of water
by 75-94%, 35% and 45%, respectively. The addition of one
ton of waste paper in the pulp
prevents 8 trees from being cut
down. Therefore, EKOBOT eliminates each part making up the
body and finds the necessary
vital parts for itself in the part’s
resource among the waste. The
trunk, head, foot, right hand,
left hand, hat, eyes and rotor
for flying of EKOBOT are made
of vegetable tin, saucepans and
lids, parts of the mixer, flower
watering jug, industrial machine
parts, the memory of a retired
pilot, crown corks and computer
fan, respectively. EKOBOT operates in R & D Department of
Recycling Unit in Ekolojik Enerji
A.Ş. It is charged through the
solar energy and uses the paper
that it produced in intercompany written correspondences.
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