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Sanofi, üretim tesislerinde uyguladığı enerji verimliliği programını hızlandırmak için 

Schneider Electric ile işbirliği anlaşması imzaladı 

 

Sanofi CO2 salınımında 2020 hedefini şimdiden yakaladı 
 

 

Yenilikçi ilaç sektörünün öncüsü Sanofi ile Schneider Electric, Sanofi’nin dünya genelindeki 40 

üretim tesisinde uygulanan enerji performansı optimizasyon programının bir parçası olacak işbirliği 

anlaşmasını imzaladılar.  

 

Sanofi Grubu Endüstriyel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Luscan, 28 Mart’ta 

imzalanan anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

 “Sanofi’nin, lider enerji yönetimi şirketi Schneider Electric ile global ölçekte yaptığı bu işbirliğini 

önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu sayede global üretim tesisi ağımızda yürüttüğümüz enerji 

verimliliği programını daha da güçlendirmiş olduk. Bu çabalar, 2020 yılına kadar doğrudan ve 

dolaylı karbondioksit salınımlarını 2010 değerlerinin yüzde 20 altına indirme hedefimizi şimdiden 

aşmamızı sağladı." 

 

Schneider Electric Nihai Kullanıcı İş Grubu Başkan Yardımcısı Laurent Vernerey ise üretim 

tesislerindeki enerji yönetimini iyileştirmesi için Sanofi’ye aktif destek sunmaktan büyük bir 

memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vernere, “Bu işbirliği, Schneider Electric'in enerji yönetiminde 

müşterilerine entegre ve global çözümler sunmadaki benzersiz kapasitesini göstermektedir. 2005 

yılından bu yana dünya genelindeki Schneider Electric tesislerinde enerji tüketimini azaltma 

amacıyla uyguladığımız ‘Enerji Eylemi’ programından edindiğimiz deneyimle Sanofi’ye destek 

olacağız" dedi. 

 

Sanofi - Schneider Electric işbirliği anlaşması üç yıl boyunca geçerli olacak ve şu şekilde 

işleyecek:  

1- Sanofi’nin 16 ülkede enerji fiyatı değişikliklerini tahmin etmesine yardımcı olacak bir Enerji 

Gözlemevi kurulacak. 

2- Sanofi, Struxureware Enerji Operasyonu yazılımını kullanarak hem global olarak hem de tesis 

başına işletme enerji performansını izleyebilecek.  

3- Enerji verimliliği iyileştirme planlarının tasarımına katkıda bulunacak tesis içi tanı sistemleri 

oluşturulacak. 
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4- Schneider Electric, yeni bir üretim tesisi kurulması durumunda, tasarım aşamasından başlayarak 

Sanofi’nin mühendislik ekiplerine yönelik enerji danışmanlığı hizmeti verecek. 

 

Sanofi Grubu Türkiye, Sürdürülebilirlik Raporu’nda çevreci faaliyetlere vurgu yapıyor 

 

Tüm iş süreçlerinde kurumsal vatandaş hassasiyeti ile hareket eden ve iş modelinin merkezine 

sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiren Sanofi Grubu, Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde çevreci iş 

modelleri çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Sanofi Grubu Türkiye’nin geçen yıl 

yayınladığı ve global Sanofi Grubu içinde ülke bazındaki ilk C seviyesinde GRI raporlaması olma 

özelliğini taşıyan  “2011 – Sürdürülebilirlik Raporu’nda Sanofi Grubu Türkiye’nin, çevreci yaklaşım 

faaliyetleri vurgulanıyor. Enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen Sanofi Grubu Türkiye, doğal 

kaynakları en verimli ve etkin şekilde kullanarak çevreye olan etkisini en düşük seviyede tutmaktadır.  

 

Bu kapsamda Zentiva Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde uygulanan pek çok sistemle, birim ambalaj 

başına tüketilen enerji son 3 yılda yaklaşık %15 düşürülmüştür. Zentiva Lüleburgaz Üretim Tesisleri 

1997 yılında TSE’den ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almış olup geçerliliği devam 

etmektedir. Tesis alanında 110.000 m2 çim ekili yeşil alan ve 20.800 m2 lik alanda 957 adet dikilmiş 

ağaç bulunmaktadır.  

 

Sanofi hakkında 

Sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren küresel bir şirket olan Sanofi, hastaların 

gereksinimlerine odaklanmış tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi, yedi 

büyüme platformuyla sağlık hizmeti alanında güçlü yönlere sahiptir. Bu büyüme platformları: diyabet 

çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişmekte olan pazarlar, hayvan sağlığı ve 

Genzyme’ın nadir hastalık ürünleridir. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) 

borsalarında işlem görmektedir. 

 

Schneider Electric hakkında 

Enerji yönetiminde global bir uzman olarak 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric; 

kamu hizmetleri ve altyapı, endüstri ve makine üreticileri, mesken olmayan binalar, veri merkezleri 

ve ağlar ile konutlar gibi birçok alanda entegre çözümler sunmaktadır. Enerjiyi güvenli, güvenilir, 

etkin, verimli ve yeşil kılmaya odaklanan grubun yaklaşık 140.000 çalışanı var. Schneider Electric, 

insanları ve şirketleri enerjiden maksimum yararlandırma taahhüdü doğrultusundaki faaliyetleriyle 

2012 yılında 24 milyar Euro’luk satış gerçekleştirdi. 
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